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هياتوزيران در نشست اخير خود
تصويب كرد

نيـازاقتـصادايـران

واردات گوشت
با ارز نيما
و بدون سود بازرگاني

محمدجوادآذريجهرمي
وزير ارتباطات و فناوري تاكيد كرد

جنگ
با فضاي مجازي
را پايان دهيد

همين صفحه

گزارش

چطور يك نظم جهاني
پايان مييابد؟
ريچاردهاس|
رييسشورايروابطخارجيامريكا|
مترجم :بهارهمحبي|
يك نظ��م جهاني ثاب��ت امري نادر اس��ت .نظم
جهاني كه پس از يك مناقش��ه بزرگ به وجود
ميآيد همزمان ،شرايط و ميل به نسخهاي جديد
از خود را نيز ايج��اد ميكند .اين نظم تقس��يم
قدرت پايدار و پذي��رش گس��ترده قوانينش را
ميخواهد ،قوانيني كه روابط حاكم بر بينالملل
را اداره ميكن��د؛ و از آنجايي ك��ه چنين نظمي
ايجاد ميشود و نه متولد ،نيازمند نوع مدرني از
حكومتداري است .مهم نيست كه شرايط آغازين
از چه ميزان پختگي برخ��وردار بوده يا تمايالت
اوليه براي ايج��اد چنين نظمي چقدر ش��ديد
بوده ،وقتي شرايط تغيير ميكند و بحرانها آن
را به چالش ميكش��ند ،حفظ اين نظم نيازمند
ديپلماسيخالق،نهادهايكارآمد...

صفحه 10

نقدينگي در آبانماه امسال نسبت به آبانماه پارسال  21/1درصد رشد يافت

نقدينگيكشورداغترشد

پاداش 20درصدي
براي مخبران فساد
بنابر يك طرح��ي كه به تازگ��ي در مجلس اعالم
وصول ش��ده اس��ت ،مخب��ران مفاس��د اداري و
اقتص��ادي تحت حمايت ش��غلي ،جان��ي و مالي
دس��تگاههاي نظارتي قرار ميگيرند .بر اس��اس
اي��ن طرح ك��ه  94نماين��ده مجل��س آن را امضا
كردهاند «پن��ج درصد تا بيس��ت درص��د منافع
اصل از كش��ف فس��اد گزارش ش��ده به مخبران
پرداخت ميش��ود ».به گزارش «تعادل» وكالي
مجلس هفته ج��اري طرح��ي را در صحن علني
مجلس اعالن وصول كردند كه طبق آن قرار است
مخبران مفاسد اداري و اقتصادي تحت حمايت و
تشويق قرار گيرند .در قسمت داليل توجيهي طرح
مذكور نوشته شده اس��ت« :يكي از معضالتي كه
ممكن است در هر كشوري مساله ساز باشد ،بروز
و گسترش فساد اداري و اقتصادي در ساختارهاي
موجود در آن كشور است لذا مبارزه با فساد در اين
حوزههموارهيكيازمطالباتاصليمردمو...
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صفحه 4

رييس مجلس شوراي اسالمي مطرح كرد

دستور رهبر معظم انقالب
براي اصالح ساختار كشور
در ۴ماه آينده

صفحه8

صنعت،معدن و تجارت

دو مشوق براي
پيمانسپاريارزي

جهان

بازي ايتاليا با آتش در بازار
اوراق قرضه

2

صفحه14

عكس :خانه ملت

براساس جديدترين تصميم دولت ،سازمان توسعه
تجارت ،با اع�لام مج��از ب��ودن واردات در مقابل
صادرات ،دو مش��وق جديد براي تس��هيل اجراي
تعهدس��پاري ارزي صادركنندگان در نظر گرفته
است .بر اس��اس اين تصميم دولت و با توافقي كه
ميان بانك مركزي و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
انجام ش��ده ،صادركنن��دگان مج��از خواهند بود
كاالهاي اولويتدار را «بدون رعايت سقف واردات
و همچنين بدون نياز به سابقه واردكنندگي» وارد
كنند.با ابالغ مجوز ،واردات در ازاي صادرات ...
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دولت

نگاه

بدرود پيمان موشكي ،سالم مسابقه تسليحاتي
رابرت ايهانتر|
نماينده سابق امريكا در ناتو|
مايك پمپئ��و وزير خارج��ه امريكا ،هفته گذش��ته
اعالم كرد كش��ورش فرايند رسمي فس��خ معاهده
موشكهاي هس��تهاي ميانبرد ( 1987آياناف)
را آغاز ميكند .دونالد ترام��پ با اعالم مهلت  6ماهه
مورد نياز ب��راي اين كار گفت كه روس��يه از مدتها
پيش با مصونيت اين معاهده را نق��ض كرده و بطور
پنهاني اقدام به توليد و اس��تقرار سيس��تم موشكي
ممنوع كرده كه تهديد مس��تقيم علي��ه متحدان و
نيروهاي امريكا در خارج است.
در همين ارتب��اط والديمير پوتي��ن رييسجمهور
روسيه در اقدامي مشابه ،مشاركت روسيه در معاهده
«آياناف» را به حالت تعلي��ق درآورد .پوتين گفت
كه روسيه روي موش��كهاي جديد كار خواهد كرد.
او اما تاكيد كرد كه روس��يه و امري��كا نبايد وارد يك
مسابقه تسليحاتي پرهزينه شوند.
امريكا ،روسيه را به نقض اين معاهده در زمينه عدم
توليد يا آزمايش سامانه موشك كروز ميانبرد متهم
كرده است .در حقيقت امريكا به مدت پنج سال اين
اتهام را وارد كرده و پاس��خ قانعكنندهاي از مس��كو
دريافت نك��رده و ش��اهد تغييري در رفتار مس��كو
نبوده اس��ت .در همين حال ،س��رگئي الوروف وزير
خارجه روسيه ،ادعا كرده كه امريكا خود بطور كامل
از توافقهاي كنترل تسليحاتي تبعيت نكرده و وارد
بحثهاي جدي نشده اس��ت .آيا واقعا مهم است كه
معاهده «آي ان اف» رو به نابودي است ،نه و آري.
از لح��اظ تواناييهاي نظامي از جمله موش��كهاي
«آياناف» ب��ا كالهكه��اي هس��تهاي ،نقض اين
معاهده توسط روسيه چيز زيادي اضافه نميكند .با
وجود تمايزهايي كه تئوريس��ينها در جريان جنگ
س��رد درباره آنها صحب��ت ميكردند ،يك س�لاح
هستهاي ،سالح هستهاي است و اينكه چگونه پرتاب
ش��ود خيلي فرقي نميكند .در صورتي كه حماقتي
براي كاربرد سالح هس��تهاي صورت گيرد ،كساني
كه سالح بر سرش��ان بخورد برايشان فرقي نميكند
كه سالح چگونه پرتاب شده است .يك استدالل هم
هس��ت كه امريكا ميخواهد با معاهده «آياناف»
بيحساب بشود و اين شامل چين هم ميشود.
بعيد است كه واش��نگتن يا مسكو س��ود زيادي در
تس��ليحات مورد بحث بيابند .اما با رشد تواناييهاي
نظامي چي��ن از جمل��ه در حوزه هس��تهاي ،برخي
كارشناس��ان نظام��ي و مقام��ات امريكا اس��تدالل
ميكنند ك��ه رويارويي با تواناييه��اي چين در اين
حوزه فناوري موش��كي ميتواند ب��ه محدود كردن
هرگون��ه بيثباتي احتمالي در رواب��ط چين-امريكا
كمك كند .در ص��ورت بروز جنگ امري��كا با چين،
چنين سالح امريكايي نيز ميتوانند مفيد باشند .در
هر صورت ،محدودسازي توليد موشكهاي ميانبرد

كالن

چين ارزش��مند خواه��د بود به خص��وص كه چين
اكنون عضو هيچ توافق كنترل تسليحاتي از اين نوع
نيست .اما در ارتباط با موشكهاي هستهاي در اروپا،
مشخص نيس��ت كه رها ش��دن از محدوديتهاي
«آياناف» چگون��ه به امري��كا در برابر چين كمك
خواهد كرد با توجه به مجموعهاي س�لاح متعارف و
با قابليت هستهاي كه در دسترس امريكا قرار دارد.
مشكل موشك هستهاي ميانبرد
نبرد كنوني بر س��ر موشكهاي هس��تهاي ميانبرد
يك معضل تاريخي اس��ت .اي��ن مس��اله در ابتدا از
سياس��تهاي غربي در زمان جنگ سرد بروز يافت.
در صورت وق��وع حمله نظامي متعارف ش��وروي به
متحدان ناتو ،امري��كا متعهد به آغاز كاربرد س�لاح
هس��تهاي بود .با وجود ادعاهاي خالف اين نظر ،اين
به معني آغاز يك جنگ هستهاي و حتي پايان عصر
تمدن بود .در حقيقت ،اي��ن تعهد امريكا يك پيمان
خودكش��ي با متحدانش بود .اي��ن بزرگترين قمار
تاريخ بود ام��ا نتيجه داد .جهان ممكن اس��ت دفعه
بعدي تا اين حد خوش شانس نباشد.
اين مش��كل زماني پيچيده ش��د كه اتحاد جماهير
ش��وروي ش��روع به اس��تقرار موش��ك ميان بردي
كرد كه غرب نام آن را «اساس »20گذاش��ت .اين
موش��ك ميتوانس��ت به اروپاي غربي برس��د اما به
امريكاي شمالي نميرس��يد .اين مساله خطر مجزا
كردن امنيت امريكا از امني��ت متحدان اروپايي را به
همراه داشت .اين اس��تدالل مطرح شد كه اگر اتحاد
جماهير شوروي با موشكهاي خود فقط به اروپاي
غربي ميتواند حمله كند چرا امري��كا بايد با نيروي
هستهاي پاسخ بدهد؟
سخنراني هلموت اش��ميت صدر اعظم وقت آلمان
درب��اره ترديدهاي اروپا نس��بت به تعهد هس��تهاي
امريكا ،وضعي��ت را بدتر كرد .اي��االت متحده تالش
كرد با اس��تقرار موش��كهاي بالس��تيك ميانبرد
(پرش��ينگ  )IIو موش��كهاي كروز زمي��ن به هوا
در خ��اك اروپا امنيت خ��ود را با اروپا گ��ره بزند و با
تواناييهاي شوروي توازن ايجاد كند.
امريكا و برخي رهبران اروپاي غربي كه منطق خود را
از استراتژيستهاي هستهاي ميگرفتند ،اين مساله
را ناديده گرفتند كه موقعيت و بُرد س�لاح هستهاي
در عمل با محاس��بات بازدارندگ��ي در جهان واقعي
ارتباطي ن��دارد .به موقع دولته��اي جيمي كارتر و
رونالد ريگان درصدد توافق با ش��وروي براي از بين
بردن اين تسليحات در هر دو طرف برآمدند (راهكار
صفر)  .آن توافق به معاهده «آياناف» تبديل ش��د
كه محاسبات بازدارندگي را به حالت عادي بازگرداند
و آنچ��ه عمدتا يك مش��كل ناش��ي از تقويت تعهد
اياالت متح��ده به امني��ت اروپا ،به تاريخ پيوس��ت.
اما امروز رهبران روس��يه و امري��كا آن بحث را احيا

كردهاند.
اول ،روس��يه يك موش��ك ك��روز توليد ك��رده كه
محدودههاي معاهده را نقض ميكند و اكنون ترامپ
تصميم به خارج ش��دن از اين معاهده گرفته است.
اين مجموعه تصميمات موجب ش��ده ك��ه بار ديگر
موضوعات هس��تهاي وارد معادله امنيتي روس��يه با
غرب (و به خصوص امريكا) ش��ود كه هيچ س��ودي
براي طرفين ندارد اما خطر محاس��بات اشتباه را به
همراه دارد .نزاع جديد بر سر معاهده «آياناف» به
معني احياي رويه بازدارندگي هستهاي زمان جنگ
سرد نيست .اقتصاد روسيه ضعيف است و مسكو در
صورت ادامه رويه تهاجمي خود را به مدت س��الها
اگر نگوييم نسلها ،منزوي خواهد كرد.
علت اهميت «آياناف »
نبرد كنوني بر س��ر سرنوش��ت «آياناف» بيش از
آنكه مربوط به تسليحات باشد با ديپلماسي و روابط
اس��تراتژيك بنيادين ارتب��اط دارد .اي��ن امر صرفا
تازهترين بروز و ظهور ناتواني غرب و روسيه از يافتن
راهي براي برخورد با بازگشت ناگزير روسيه به جمع
قدرتهاي بزرگ اس��ت ،امري كه ضرورت آن حتي
در زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي نيز آشكار
بود.
جرج بوش و بيل كلينتون تالش كردند كه روس��يه
را وارد تعامل مثبتي با جهان خارج كنند اما تا اواخر
دهه 90اين رويكرد رها شد .روسيه در دولت پوتين
چند توافق امنيتي را زير پا گذاش��ت و امريكا نيز با
توس��عه بيش از حد ناتو به سمت ش��رق غيرعاقالنه
رفتار ك��رد .در پي اقدام��ات پوتين علي��ه اوكراين،
اكنون تعامالت ديپلماتيك خيلي كمي بين روسيه
و امريكا وجود دارد كه بتواند از بياعتمادي بكاهد و
منافع مشترك را تقويت كند .ترديدهايي هم وجود
دارد كه دو كش��ور بتوانند معاهده جديد اس��تارت
 2010را تمديد كنند.
قطب شمال جايي است كه دو طرف بطور استثنايي
ميتوانند ب��ه همكاري ادام��ه دهند زيرا روس��يه و
غ��رب درك ميكنند ك��ه در آنجا ب��ه خصوص در
زمينه تغييرات آب و هوايي منافع مش��تركي دارند.
همچنين در س��وريه نيز نيروهاي امريكا و روس��يه
هماهنگيهايي براي جلوگيري از مناقشه تصادفي
انجام دادهاند ام��ا تماسهاي ارتشهاي دو كش��ور
در جاهاي ديگر تقريبا وجود ن��دارد .اينها خبرهاي
خوبي نيس��ت و خطر را براي همه افزايش ميدهد.
در حقيقت امريكا زيان بيش��تري را متحمل خواهد
شد زيرا اقدامات ترامپ و پمپئو نگرانيهاي متحدان
امريكا در نات��و را در اين ب��اره افزاي��ش داده كه آيا
رهبري در واشنگتن منافع امريكا را درك ميكند يا
خير.
منبع:لوبالگ

دولت مجوز واردات گوشت با ارز نيما و بدون سود بازرگاني را صادر كرد
با تصويب هيات وزيران و با هدف تأمين نيازهاي مصرف
جامعه ،واردات گوش��ت با ارز نيما و سود بازرگاني صفر
تعيين شد .به گزارش پاد در جلسه ديروز هيات دولت
كه به رياست حسن روحاني ،برگزار شد ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت موظف شد نسبت به توزيع مناسبتر
گوش��تهاي وارداتي با ارز يارانهاي اق��دام كند .هيات
وزيرانهمچنينوزارتاموراقتصاديوداراييراموظف
كرد با هماهنگي وزارت جهاد كش��اورزي نس��بت به
تسريع در مراحل ترخيص گوشت از بنادر اقدام نمايد.
رييسجمهور در ايتداب جلس��ه همه ملت ايران را به
حضور گسترده و پرشكوه در راهپيمايي  ۲۲بهمن فرا
خواند و اظهار داشت :حضور حماس��ي و باشكوه مردم
در نيم��روز  ۲۲بهمن ميتواند پاس��خي قاطع به همه
توطئههاي يكسال گذشته دشمنان باشد و اين نيمروز
در حقيقت ساعتهاي قدر ملت ايران است .روحاني در
سخنانيباتبريكفرارسيدنچهلمينسالگردپيروزي
شكوهمند انقالب اس�لامي ،گفت :مردم بزرگ ايران
صاحبان اصلي انقالب اسالمي هستند و روز  ۲۲بهمن
روزايرانوهمهايرانياناست.رييسجمهورخاطرنشان
كرد :در سال  ۵۷و در روزهاي دهه فجر همه ملت ايران
به استثنا خاندان منحوس سلطنت به صحنه آمدند و
پيروزي انقالب را با حضور ،مش��اركت و فداكاري خود
خلق و طي  ۴۰سال گذشته نيز به خوبي از آن حفاظت
و صيانت كردند .روحاني دهه فجر امس��ال را داراي دو
ويژگي خاص عنوان كرد و گفت :اولين ويژگي اين است
كه  ۴۰سال از پيروزي انقالب سپري شده و وارد چهل
و يكمين بهار پيروزي انقالب ميش��ويم و دهه پنجم
انقالب اسالمي آغاز ميشود .رييسجمهور خاطرنشان
كرد :از طرف ديگر در اين ايام شاهد توطئههاي جديد
امريكا و صهيونيس��تها عليه ملت ايران هستيم و در
طول يكسال گذشته دش��منان انقالب اسالمي يعني
امريكاييها و صهيونيستها نهايت تالش خود را بهكار
بردند تا مردم ايران را در اين ايام پريشان خاطر كرده و
ملتايرانرانسبتبهآيندهمأيوسسازند.
كمكبهمعيشتمردم
هيات وزيران با هدف كمك به ارتقاي سطح معيشت
و رفاه ساكنان مرزي و مس��اعدت به تثبيت جمعيت
مرزنش��ينان در جوار مرزها به منظ��ور امنيت پايدار
مرزي ،با تخفي��ف  ۵۰درصدي حق��وق ورودي براي
واردات م��واد غيرخوراك��ي و تخفيف ص��د درصدي
براي مواد خوراكي توس��ط مرزنشينان و شركتهاي
تعاوني آنها موافقت كرد .رعايت استانداردها و ضوابط
دستگاههاي ذيربط و مقررات بهداشتي و قرنطينهاي
براي كاالهاي مزبور الزامي است .همچنين با تصويب
دولت ،تعدادي از اقالم فهرست  ۱۳۳۹رديف كاالهاي
ممنوع ثبت سفارش براي مشموالن تسهيالت ايين
نامههاي س��اماندهي مبادله كاال در بازارچههاي غير
رس��مي موقت مرزي و ملوانان و كاركنان شناورهاي
سنتي زير ۵۰۰تن ،مستثني شدند.

تصويب آيين نامه مربوط به تعهد بهداشتي
توليدكنندگاندامزنده
هيات دول��ت در ادامه ،يكي از آيي��ن نامههاي اجرايي
قانون برنامه پنج س��اله شش��م توسعه كش��ور مربوط
به تعهد توليدكنن��دگان و توزيعكنن��دگان دام زنده،
فرآوردههاي دام��ي و خوراك دام ب��ه رعايت ضوابط و
مقررات بهداش��تي را به تصويب رساند .به موجب ايين
نامه مذكور ،كليه اش��خاص حقيق��ي و حقوقي كه به
نحوي در امور توليد ،پرورش ،نگاهداري ،توزيع ،حمل
و نقل ،عرضه ،فروش دام زنده و نيز اس��تحصال ،تهيه،
عملآوري ،جمعآوري ،نگهداري ،بس��تهبندي ،حمل
و نقل و توزيع فرآوردههاي با منش��أ دامي و همچنين
خوراك دام فعاليت دارند ،موظف ب��ه رعايت ضوابط و
مقررات بهداشتي دامپزشكي اعالمي از سوي سازمان
دامپزشكيكشورهستند.
تصويب آيين نامه اجرايي قانون حفاظت،
احياومديريتتاالبهايكشور
دولت با هدف حفظ و احياي تاالبهاي كشور از طريق
ايجاد ستاد ملي ،هماهنگي و مديريت تاالبهاي كشور
و نيز جلوگي��ري از تخريب تاالبهاي كش��ور با تأمين
حقابه محيط زيس��تي آنه��ا و اخذ جريم��ه از عوامل و
نهادهاي آلودهكننده ،ايين نامه اجرايي قانون حفاظت،
احي��ا و مديري��ت تاالبهاي كش��ور را تصوي��ب كرد.
براساس ايين نامه فوق ،مقرر شد “ستاد ملي ،هماهنگي
و مديريت تاالبهاي كشور “ بهمنظور ايجاد هماهنگي
در دستگاههاي اجرايي ذيربط و جلوگيري از خسارات
ناشي از توسعه ناهماهنگ و ناپايدار بر تاالبها و تضمين
كاركرد پايدار تاالبها ،تشكيل شود .وظايف ستاد ،نحوه
عملياتي نمودن نياز آبي محيط زيستي تاالبها توسط
وزارت ني��رو ،ممنوعيت و اعمال جريم��ه براي هرگونه
بهرهبرداري منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل جبران
تاالبها و نحوه محاسبه خسارات وارده به آنها ،از جمله
مواداييننامهيادشدهاست.
اليحه مربوط به تعهد و پرداخت هزينههاي
جاريوعمراني
هيات وزيران در ادامه ،اليحه مربوط به تعهد و پرداخت
هزينههاي ج��اري و عمراني و ني��ز تمديد مهلتهاي
مقرر براي اجراي كامل حسابداري تعهدي را به تصويب
رساند.دولتباتوجهبهموقعيتفعليورونقاقتصاديدر
فروش آثار هنري تجسمي معاصر و به منظور جلوگيري
از تداخل در وظايف مربوط به صدور مجوز حراج آثاري
هنري ميان وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي و سازمان
ميراث فرهنگي ،صنايع دس��تي و گردش��گري ،ايين
نامه مديريت ،ساماندهي ،نظارت و حمايت از مالكان و
دارندگاناموالفرهنگي -تاريخيمنقولمجازرااصالح
كرد .به موجب اين اصالحيه ،صدور مج��وز برنامهها و
فعاليتهايمربوطبهبرگزارينمايشگاهها،جشنوارهها
و مسابقات فرهنگي ،هنري و حراج و فروش آثار هنري
تجسمي ش��امل نقاش��ي ،ارتباط تصويري ،عكاسي و

مجمسهس��ازي كه از زمان توليد آنها بيش از صد سال
نگذشته باش��د ،با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است.
حكم اين تبصره ش��امل حراج و فروش آثار نفايس ملي
نيست .كمك به ايجاد ش��فافيت در روند رسيدگي به
صدور مجوز فروش آثار هنري و ارتقاي اقتصاد فرهنگ
دركشورومعرفيبيشترفرهنگوهويتايراني،ازجمله
اهدافاصالحاييننامهيادشدهاست.
تعيي�ن تكلي�ف مطالب�ات ارزي بانكه�ا و
موسساتاعتباريغيربانكيازدولت
هيات وزيران در ادامه جلس��ه ،با هدف ايجاد شفافيت و
ابهام زدايي از صورتهاي مالي بانكها و نظام مند كردن
نحوه محاس��به بدهيهاي ارزي دولت به شبكه بانكي،
در خصوص مطالبات ارزي بانكها و موسسات اعتباري
غيربانكيازدولت،تصميماتيرااتخاذكرد .برايناساس،
سودووجهالتزامكليهمطالباتارزيبانكهاوموسسات
اعتباريغيربانكيازدولتكهبهموجبقوانين،مصوبات
هياتوزيرانياتضميننامهصادرهتوسطسازمانبرنامه
و بودجه كشور ،به سرفصل مطالبات ارزي بانك از دولت
منتقلشدهياميشود،بهشرحزيرمحاسبهميگردد:
 قراردادهاي تسهيالتي تا سررسيد مشمول محاسبهسود ،به نرخ قرارداد مربوط بوده و بعد از سررسيد با نرخ
سود تسهيالت مصوب شوراي پول و اعتبار در هر سال
طبقاعالمبانكمركزياست.
 براي ساير مطالبات ارزي كه در قرارداد مربوط صرفاًوجه التزام درج شده است ،سودي معادل نرخ وجه التزام
مندرجدرقراردادمحاسبهميشود.
اي�ران هيچوقت بهدنب�ال تفك�ر افراطي
نبودهاست
در همين حال حس��ن روحاني،رييسجمهوري ايران
عصر چهارشنبه در ديدار سفرا و روساي نمايندگيها و
سازمانهاي خارجي مقيم تهران به مناسبت چهلمين
سالروز پيروزي انقالب اسالمي اظهارداشتا :يران همواره
از آغاز اسالم تاكنون اسالم معتدل را در منطقه و جهان
معرفي كرده اس��ت و هيچگاه به دنب��ال تفكر افراطي
نبودهايم و هر كجا كه اسالم از طريق ايران وارد شد ،آن
اس�لام معتدل در آن منطقه بوده است .رييسجمهور
خاطرنش��ان كرد :اگر حمايت اي��ران از م��ردم عراق و
سوريه نبود ،شايد امروز ش��اهد سرنوشت ديگري براي
بغداد و دمش��ق بوديم .روحاني افزود :اگر حمايت ايران
از افغانس��تان در طول مبارزاتش براي اس��تقالل نبود،
شايد امروز ش��اهد ش��رايط جديدي در منطقه بوديم.
رييسجمهور با بي��ان اينكه جمهوري اس�لامي ايران
نس��بت به هر كش��وري كه از ما ياري خواست از جمله
عراق ،سوريه ،لبنان ،يمن ،افغانس��تان و قطر به ياري او
ش��تافتيم و هيچگاه توقعي خاص جز كمك و تعاون به
همسايگان،برادرانودوستانماننداشتيم،اظهارداشت:
ما به خوبي در سالهاي گذشته ثابت كرديم در امضاي
تعهد بسيار دقيق هستيم ،اما زماني كه آن تعهد را امضاء
كرديم،پايامضايخودميمانيم.

فراخوان رهبرمعظمانقالب
برايتحليل رمزماندگاريانقالب
پايگاه اطالعرس��اني حضرت آي��تاهلل خامنهاي در
فراخوان��ي از عم��وم جوانان خواس��ت تا ب��ا توجه به
بيانات رهبري درباره رمز ماندگاري انقالب اسالمي،
تحليلها و نظراتش��ان را به نشاني الكترونيكي اين
پايگاه ارس��ال كنند .به گزارش پايگاه اطالعرس��اني
حضرت آيتاهلل خامنهاي ،با توجه به س��خنان رهبر
انقالب اس�لامي درباره مقايسه انقالب اسالمي ايران
با س��اير انقالبهاي ب��زرگ دنيا و برخ��ي حوادث و
نهضتهاي پيش��ين كش��ور پايگاه اطالعرس��اني
 KHAMENEI.IRبر اس��اس اين خواس��ته رهبر
انقالب،بهمناسبتچهلمينسالگردپيروزيشكوهمند
انقالب اس�لامي ،در ذيل پرونده تحليلي «انقالبي كه
منحرف نشد» طي فراخواني از جوانان ميخواهد به
تحليلچرايياينمسالهبپردازندومتونتحليليخودرا
به KHAMENEI.IRارسالكنند.جوانانومتفكران
ميتواننددرپاسخبهاينسوالرهبرانقالب،تحليلهاو
پاسخهايخودراازطريقارسالفايل Wordبهنشاني
الكترونيكي info@khamenei.irيابخشنظرات
همين مطلب ارسال كنند .گزيده و نتايج اين فراخوان
بعد از جمعآوري و دستهبندي مطالب ارسالي متعاقباً
منتشرخواهدشد،انشاءاهلل.

رويموجخبر
ثبات كامل س�وريه از اه�داف مهم ايران
است؛پاد|
رييسجمهور ،ديروز در ديدار با “وليد معلم “ ،وزير
امور خارجه س��وريه ،اظهار داشت :با آغاز پيروزي
انقالب اسالمي ،روابط دوستانه و نزديك تهران ــ
دمشقنيزبااهتمامويژهرهبراندوكشورشروعشد
و اين روابط با سرعت بيشتر و در همه زمينهها در
راستايمنافعومصالحدوملتادامهخواهدداشت.
روحاني روابط ايران و سوريه را برادرانه ،صميمي و
مستحكمتر از هميشه توصيف كرد و گفت :يكي از
اهدافمهممنطقهايوسياستخارجيايرانثبات
و امنيت كامل سوريه و برقراري شرايط عادي در
سوريه و بازگشت مردم اين كشور به زندگي عادي
است.وليدمعلموزيرخارجهسوريهنيزدراينديدار
باتبريكچهلمينسالگردپيروزيانقالباسالمي
ت و پشتيباني بيدريغ ملت و دولت
ايران ،از حماي 
جمهوري اس�لامي ايران از ملت سوريه در مقابل
تروريسم قدرداني كرد..
در حال جش�نگرفتن  ۴۰سال پيشرفت
هستيم؛تعادل|
محمدجواد ظريف در پيامي توييتري به ادعاهاي
ترامپ در نشست ساالنه كنگره واكنش نشان داد.
وزير خارج��ه كش��ورمان در پيام خود نوش��ت:
ما ايرانيه��ا ،ازجمله همميهن��ان يهوديمان ،با
وجود فش��ار امريكا ،در حال جشنگرفتن چهل
سال پيش��رفت هس��تيم ،اين در حالي است كه
دونال��د ترامپ باز ه��م اتهاماتي را به ما نس��بت
ميدهد .خصومت امريكا آن را به سمت حمايت از
ديكتاتورها،آدمكشهاوافراطگرايانيهدايتكرده
است كه تنها ويراني براي منطقه ما به بار آوردهاند.
دونالد ترامپ در نشست ساالنه كنگره مدعي شد
كه با خارج كردن امريكا از برجام به حكومت ايران
فشار وارد كرده و توان آن را براي دستيابي به سالح
هستهاي كاهش داده است.
علني ب�ودن دادگاه منوط ب�ه نظر قاضي
است؛باشگاهخبرنگاران|
دادس��تان كل كش��ور درباره جزييات برگزاري
دادگاه ب��رادر رييسجمهور گف��ت :علني بودن
دادگاه حسين فريدون منوط به نظر قاضي است.
محمدجواد منتظري ،در پاس��خ به سوالي مبني
برگزاريدادگاهعلنيبرايحسينفريدونگفت:از
نظرقانونياينكهرسيدگيبهيكپروندهمتهميبه
صورت علني باشد ،بستگي نظر قاضي پرونده دارد.
وي ادامه داد :من نميتوانم بگويم اين دادگاه به چه
ترتيبي برگزار شود ،اما دادگاهها علني است ،ولي
انتشار اخبار دادگاه و تصميمگيري درباره حضور
افراد بر عهده قاضي پرونده است.
كنفرانس ورش�و اتفاقي تاس�فبار است
؛فارس|
ريي��س ات��اق بازرگان��ي لهس��تان در دي��دار
ي تأسفبار
سفيركشورمان كنفرانس ورشو را اتفاق 
خواندونسبتبهتوسعهمناسباتاقتصاديباايران
ابراز اميدواري كرد .مسعود ادريسي كرمانشاهي
سفير ايران در ورش��و در اين مالقات ضمن اشاره
به جهش خوب مبادالت و همكاريهاي تجاري و
اقتصادي بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري
لهستان طي سالهاي اخير ،از ركود به وجود آمده
دراينزمينهابرازتأسفكرد.دارسكينيزكنفرانس
ورشورايكاتفاقتاسفبارخواندوگفتكهاميدوار
اس��ت نتيجه كنفرانس ريختن نف��ت روي آتش
نباشد.ويتاكيدكردكهاتاقبازرگانيلهستانفارغ
از مالحظات و تحوالت سياسي ،اعتقاد به توسعه
مناسبات تجاري با ايران دارد.
برخي فكر ميكنند كش�ور ارث پدرشان
است؛ايلنا|
رييس كميسيون فرهنگي مجلس گفت :افقي كه
براي جمهوري اسالمي در نظر داشتيم اول اين بود
كه تغيير در سرنوش��ت ما بايد به وسيله خودمان
اتفاق بيفتد و حاال هم اگ��ر بخواهيم تغييري در
اوض��اع اقتصادي و اجتماعي ايجاد كنيم دس��ت
خودمان اس��ت و اختصاص به يك اقليت پرمدعا
ندارد خيليها در جنگ و انقالب نقشي نداشتند
و االن مدع��ي هس��تند فكر ميكنند كه كش��ور
ارث پدرشان اس��ت .احمد مازني در دومين دوره
جش��نواره قرآني فجرتصريح كرد :از ويژگيهاي
انقالب ما وابسته نبودن به قدرتها است .انقالب ما
با آرامش و كمترين خشونت شكل گرفت .از ديگر
ويژگيهاي انقالب ما ديني بودن آن است.
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ايران

رييس مجلس شوراي اسالمي مطرح كرد

دستور رهبر معظم انقالب براي اصالح ساختار كشور در ۴ماه آينده
خروج از برجام ،هدف امريكا براي تحميل فشار اقتصادي به ايران است

رييسمجلسدهمازدستورمقاممعظمرهبريبراياصالح
ساختاركشورظرفچهارماهآيندهخبرداد.خبريكهظهر
روز گذشته ابتدا در خانه ملت و بالفاصله پس از آن در ساير
خبرگزاريهاو سايتهابازتابپيداكردودرزمانكوتاهي
درشبكههاياجتماعيبازنشرشد.
عليالريجانيكهدرجلسهشورايادارياستانقمصحبت
ميكردبااشارهبهاينكهمقاممعظمرهبريتاكيدكردنددر
چهارماهآيندهدركشوراصالحساختاريداشتهباشيمكه
بهتغييربودجهنيزميانجامد،ازهمهدستگاهها،ارگانهاو
نهادها خواست تا شرايط كشور در دوران حساس فعلي را
درك و ت�لاش كنند تا نقش خود را در عبور از چالشهاي
پيشروايفاكنند..
الريجاني خاطرنشان كرد ۲۲ :بهمن اتحاد و همبستگي
داشته باشيم ،به گونهاي كه امريكا بفهمد از ماجراجويي
دستبرداردوشاهدراهپيماييشكوهمندتاثيرگذارباشيم.
ويافزود:هدفامريكادرخروجازبرجام تحميليكفشار
اقتصادي بيس��ابقه به ايران اس��ت تا از اين طريق جلوي
پيشرفت و توسعه كشور را بگيرد ،امريكا بهدرستي از نبوغ
ويژهايرانيانوهمچنينمنابععظيمموجوددركشورآگاهي
دارد .با برجام بار بزرگي از فشار اقتصادي سالهاي قبل در
كشوربرداشتهشد،اماباخروجامريكاازاينپيمانباربخشي
ازفشارهايسابقبرگشتهاست.
رييس مجلس شوراي اس�لامي گفت :امريكا صرفا با اين
هدفازبرجامخارجشدتابااينكارازحركتروب هتوسعهو
ترقيايرانجلوگيريكند.سياستوهدفكنونيامريكااز
برگزاريكنفرانسهايمستمرضدايرانيدرمناطقمختلف
جهان،تاثيرگذاريدررفتاربينالملليايرانوعدمموفقيت
كشوردريارگيريهايبينالمللياست.دستكشيدنايران
از حمايت جبهه مقاومت اسالمي بر اثر تحريم و فشارهاي
اقتصادي از راهبردهاي ديگر امري��كا در خروج از برجام و
فشارهاياقتصادياست.
الريجاني با اشاره به تئوري معامله بزرگ قرن تاكيد كرد:
تئ��وري معامله بزرگ قرن زماني عملياتي ش��ده و روابط
كشورهاياسالميبااسراييلعاديسازيميشودكهمحور
مقاومتاسالميتضعيفياازبينبرود،امريكاميخواهدبا
اعمال فشارهاي اقتصادي ،ايران حمايت خود را از جبهه
مقاومتاسالميقطعكند.

امريكابهدنبالايجادناامنيازطريقمشكالت
اقتصاديومعيشتياست
وي در بيان راهبردهاي ديگر امريكا ابراز كرد :ناامن كردن
كشور بر اثر مش��كالت اقتصادي و معيشتي راهبرد ديگر
امريكاازاعمالتحريمهاياقتصادياست،امريكاباافزايش
تحريموفشاراقتصاديميخواهدانگيزههايايذاييامنيتي
در ايران به وجود بياورد ،اعزام تروريس��تهاي تكفيري به
كشورهاي شرقي ايران از نمونههاي بارز اين راهبرد فعال
امريكااست.
الريجاني ايجاد حس يأس و نااميدي را راهبرد مهم و ديگر
امريكاازفشارهاياقتصاديدانستواضافهكرد:ايجادحس
يأس و نااميدي و ترس��يم آيندهاي نامشخص از وضعيت
كشور از ديگر اهداف فش��ار اقتصادي امريكا و خروج آنها
ازبرجاماست.
رييسمجلساهدافامريكاازفشارهاياقتصاديوتسليم
ايران در برابر خواستههاي آنها را كوتاهمدت قلمداد كرد و
گفت:يكيازويژگيهايتوطئههاياخيرامريكاايناستكه
آنهابرايرسيدنبهاهدافخودعجلهعجيبيدارندچراكه
ميدانند اگر مدت راهب��رد و زمانبندي پيشبينيهاي
صورت گرفته طوالني شود اثرگذاري خود را از دستداده
وبهشكستمنتهيميشود،بنابراينزمانراهبردراكوتاه
ميگيرند.
الريجاني وجه مثبت تحريمهاي اقتصادي را مورد توجه
ق��رارداد و گفت :تحريمهاي امريكا ميتواند فرصتي براي
عالج نقاط ضعف در بخش اقتصاد و توليدي كشور باشد.
حقيقت اين است كه كش��ور در حوزه مباحث اقتصادي
مشكل دارد و در تمام زنجيرههاي توليد كشور وابستگي
به خارج وج��ود دارد ،در برخ��ي از زنجيرهها تا ۷۰درصد
تكنولوژيبومياست،اماصددرصدمستقلنيست.
تاميننيازهاياساسيمردمراهبردمقابله
باامريكاباشد
نمايندهمردمقمدرمجلسبااشارهبهپيشرفتهايبخش
دفاعيكشورعنوانكرد:پيشرفتهاياينبخشميتواند
به الگويي براي ساير بخشها بهويژه بخشهاي اقتصادي
و توليدي تبديل ش��ود ،از ظرفيت تحريمهاي اقتصادي
ميتوانبراياستقاللاقتصاديكشوراستفادهكرد.تامين

نيازهاي اساسي مردم راهبرد مس��ووالن در برابر راهبرد
اقتصادي امريكا باشد .روشهاي غلط اقتصادي در تامين
نيازهاياساسيمردماصالحوتغييركند.
او ادامه داد :وقتي مشكل آب در كشور وجود دارد بايد سراغ
توسعه آبياري تحتفشار و آبخيزداريهاي متناسب رفت
همچنين از محل صندوق توس��عه ملي اعتبارات ويژهاي
براياينبخشدربودجهسال ۹۸درنظرگرفت هشدهاست
وكشتگلخانهايبايددراستانقمتوسعهپيداكند.
رييس مجلس دهم ابراز كرد :بايد بخش فني حرفهاي در
قمموردحمايتقراربگيرد،امروزكشوربهافرادمتخصصو
ماهردربخشهايمختلفنيازدارد،برايسرمايهگذاريدر
لتوجهي
اشتغالخردازمحلصندوقتوسعهمليبودجهقاب 

ب هويژهدرسطحروستاهايكشوردرنظرگرفتهشدهاست.
سالگذشتهنيز ۲هزارميلياردريالبهكميتهامدادكمك
شد،اماامسالاينرقمبه ۵هزارميلياردريالافزايشيافت.
الريجاني ادامه داد :تس��هيل در مسير س��رمايهگذاري و
ايجاد پنجره واحد سرمايهگذاري عملياتي شود كه استان
قم ميتواند در اين زمينه نمونه و الگويي در كش��ور باشد،
زمينه ماندگاري زائران در قم با س��رمايهگذاري و توسعه
زيرساختها ممكن ميش��ود .تشكيل شوراي معادن در
س��طح اس��تانها و تفويض اختيارات الزم به اين بخش
ميتواند زمينههاي اشتغال و توسعه اقتصادي استانهاي
كشوررافراهمكند.
او اضافه كرد :توسعه دولت الكترونيك براي كاهش فساد

و رانت اداري ضروري است ،زيرساختهايي در اين زمينه
ايجادشدهاماهنوزارتباطوتعاملدرستيبينسامانههاي
دولت الكترونيك براي استفاده عموم مردم شكل نگرفته
اس��ت ،قم ميتواند در اين زمينه ش��هري نمونه در سطح
كشورباشد.
الريجاني با هش��دار به مسووالن كش��ور در شكل و نحوه
موضعگيري با توجه به ش��رايط حس��اس كنوني گفت:
مشاجرات و اختالفات سياسي ،فرهنگي و حزبي نبايد به
بهايسوءاستفادهدشمنانتمامشود،جهتگيريمسووالن
در موضعگيريها بايد به سمت امريكا باشد و وفاق داخلي
و وحدت دروني اولويت تمام مسووالن و گروههاي داخلي
قرارگيرد.

الياس حضرتي ،نماينده اصالحطلب مردم تهران:

ليوان «قدرت» را شكستيم و با تكههايش همديگر را زخميكرديم

با «من بميرم و تو بميري» وحدت برقرار نميشود

گروهايران|
در روزهايي كه رس��انه ملي با انعكاس يك س��ويه اخبار و
رخدادهاي مربوط به انقالب اس�لامي ترجيح ميدهد تا
تنها يك قرائت و ديدگاه مشخص را بازتاب دهد؛ شنيدن
روايتهاي متفاوت از انقالب اسالمي مردم ايران معموال
مخاطبهايخاصخودرادارد؛روايتهاييتازهازمسيري
كه تا به امروز طي شده است و صحبت درباره مسيري كه
براي پيش��رفت و ترقي بايد پيموده شود .الياس حضرتي
يكيازچهرههايياستكهجوانياشرادرروزهايانقالب
سپريكرده؛دربطناينحادثهعظيمحاضربوده؛سالهاي
پرماجراي دهه اول انقالب را از سر گذرانده؛ ابعاد و زواياي
گوناگون جنگ را با گوش��ت و خون��ش حس كرده و پس
از آن در دهه 70در جايگاه تصميمگير و تصميم س��از در
مجلس حضور داشته و دوران بعد از آن را چه در قالب يك
فعالرسانهايوچهدرشمايليكمديرحزبيتجربهكرده؛
كاراكترياستكهمعموالاظهاراتشبااستقبالرسانههاي
گروهيمواجهميشودواظهاراتشبازتابپيداميكند.
نماينده تهران در تحليل و ارزيابي واقعيت انقالب اسالمي
ايران طي 4دهه گذشته با اشاره به اينكه مانند بسياري از
انقالبها مراحل را طي نكرديم ،تاكيد كرد :ما ليوان قدرت
راكههمانقانوناساسيباشد،شكستيموهرتكهاشرابه
يكبخشداديمكهباتكههايشهمديگررازخميكرديم.
الياس حضرتي ك��ه چندين دوره نمايندگي مجلس را در
كارنامه خود دارد ،معتقد است در ابتداي انقالب تنها بحث
آبادانيكشورمطرحبودوافرادوجناحهاجهاديواردميدان
شدند.بهباوراوانقالبزندگيمردمرازير وروكردهوبهآنها
استقالل و آزادي بخش��يده اما غفلت مسووالن در برخي

از بزنگاهها باعث دلخوري امروز مردم شده است .نماينده
مردم تهران در پاسخ به چرايي ظهور انقالب ميگويد :اگر
گذشتهراخوببررسينكنيدوندانيد،نخواهيدفهميدكه
چرا يك ملت انقالب كرد .نكته اول در بحث انقالب ،وجود
محروميتهاييبودكهدركشوروجودداشت.قبلازانقالب
محروميتها تبديل به يك باور شده بود كه اين سرنوشت
ماست ،وضعيت روستاها بهشدت وخيم و وحشتناك بود.
خاطرات اس��داهلل اعلم را كه بخوانيد متوجه خواهيد شد
كه اوضاع چگونه بود .او در خاطراتش مينويس��د؛ روزي
نزد ش��اه رفتم و به وي گفتم تنها يك درصد روس��تاهاي
كشور آب آشاميدني دارند و وضع بهداشت خوب نيست
انواع بيماريها غوغا ميكند .شاه هيچ كاري نكرد .اعلم در

خاطراتش ادامه ميدهد در تعجب ماندم ملتي كه تا اين
حددربدبختيونكبتزندگيميكردچرادستبهانقالب
نميزد .موضوع بعدي وابسته نگه داشتن ما به امريكا بود؛
مورد بسيار سادهاي را مثال ميزنم ،قبل از انقالب شاه يك
معلمفرانسويبهايرانآوردهبودتازبانفرانسهآموزشدهد،
امريكاييهاازاينكارباخبرشدندبهاواولتيماتومميدهند
كه قرار دادش را لغو كند در حالي كه مردم دوست داشتند
آقاخودشانونوكرخودشانباشند.
لذا از درون همين وابس��تگيهاي شديد نوكر مآبانه شعار
استقاللبهوجودآمد.همهفعاليتهايمدنيدرزمانقبل
از انقالب محدود ب��ود؛ بخش خصوصي و منتقدان دولت
اجازهنداشتنديكروزنامهمنتشركنند،فقطچندروزنامه

حكومتي اجازه انتشار داشتند .هر كتابي كه مختصر بوي
سياست داشت ،ممنوع ميش��د .او در خصوص روزهاي
ابتدايبعدازپيروزيانقالبميگويد«:بعدازانقالبتوجه
بهاينشدهركسيهركاريبلداستخدمترسانيكند.آن
زمانروستاهايمانيازبهرسيدگيداشتندزيراهمانطوركه
گفتموضعيتاسفناكيسپريميكردند.نكتهمهمبعدي
اينبودكهآنروزها ۶۰درصدجمعيتكشورراروستاييان
تشكيلميدادندكهبايدبهآنهارسيدگيميشد،بنابراين
يكهجومجانانهوايثارگرايانهتحتعنوانجهادسازندگي
باهمتجوانانودانشجويانبهروستاهاصورتگرفت.اكثر
روستاها آب ،برق ،راه ،خانه بهداشت نداشتند .به ياد دارم
من و آقاي نوبخت كه امروز رييس سازمان برنامه و بودجه
هستندهردونمايندهرشتبوديموخدمترسانيبهمردم
اين شهر را به چشم مسابقه ميديديم .مجلس پنجم من
و آقاي نوبخت مدام به آقاي زنگنه فش��ار ميآورديم و نامه
ميگرفتيم كه بتوانيم به روستاها گازرساني كنيم .تقريبا
امروز آقاي زنگنه بايد يك ذرهبين بردارد تا روستاهايي كه
گازندارندراپيداكند.اينكارهاواينگونهرفتارها،باعثشد
بدونادعاكشوربهسمتعمرانوآباديرفت.امامتاسفانه
دربحثخدماتانجامشدهگامانقالبوسالهايبعدازآن
براي نسل جوان كم گفته شده و لذا خيليها فكر ميكنند
اص ً
الاقداماتيصورتنگرفتهاستوفقطعدهايكاركردند
درصورتيكهچنيننيست.
چشمانداز پيش روي كشور
حضرتيدرپاسخبهاينپرسشكهبرايمقابلهبادامنههاي
فس��اد در اقتصاد ايران چه بايد كرد ميگويد :ما بايد يك

تصميم خوب و درس��ت بگيريم؛ تصميمهاي نادرس��ت
استكه فساد ايجاد ميكند .امروز نمونههاي فرواني از اين
تصميمهاينادرستدرجامعهماوجودداردازتوزيعسوخت
گرفته كه با روشهاي غلط تبعيض به وجود آورديم تا وارد
كردن كاال با ارز۴هزار و ۲۰۰تومان .امروز ميگوييم۱۵۰
هزارگوسفندقاچاقميشودعلتشچيست؟خبوقتيبه
ريالصادروبهدالروارد ميكنند مشخصاستكهعدهاي
دستبهفسادميزنند.
او در ادامه تاكيد ميكند :همه اين كارها بيانگر آن است كه
ما ظرف مرتبط با كارهايي كه انجام ميدهيم ،نداريم .بايد
هرمقدرتمااصالحوتصميمگيرانومسووالنرامشخص
كنيموبههركسبراساسارادهايكهداردمسووليتبدهيم.
امروزكسانيكهبيشترينخدمترادركشورانجامدادهاند،
متهمهستند؛برخيبرجامراباقراردادتركمنچايمقايسه
ميكنند ديگر بحث چپ و راست و اصالحطلب و اصولگرا
نيست؛بحثخادموخائناستبايدتكليفاينهاروشنشود.
نكتهبعديكهبسيارمهماستوفكرميكنمبايددراولويت
قرارگيردبرخورديكسانبامتخلفاناست،فرقينميكند
الياس حضرتي تخلف ميكند يا آقاي قاليباف ،بايد با هر
دو برخورد شود اينگونه نباشد چون يكي متعلق به جناح
ديگري است با او برخورد نكنند اما ديگري را ببرند دادگاه و
بياورند.حضرتيدرخصوصاستفادهازپتانسيلهايپنهان
جامعه تاكيد ميكند« :راهبرد بعدي اين اس��ت كه ما به
تبعيضعليهزنانپاياندهيم.اينبسيارزشتاستكهبعداز
گذشتچهلسالهنوزدرگيراينباشيمكهزنهااستاديوم
بروند يا نروند؛ نظر امام و رهبري هم در اين مورد مشخص
استاماعدهايافتادهاندوسط،كارراخرابميكنند».

چهرهها
رسانهها در مبارزه با فساد با ما
همكاريكنند

نميتوان بدون مشورت ايران
اقدامي در منطقه انجام داد

تصرف اراضي ملي مطلقا
غيرقابل تحمل است

اروپا مصمم به ادامه تجارت
با ايران است

نظر اتحاديه اروپا پيوند بين
اينستكس و  FATFنيست

دادستان تهران در حاشيه
س��ومين جلس��ه كميته
مبارزهباگرانفروشيباتاكيد
بر ض��رورت ارايه اس��ناد و
مدارك براي مبارزه با فساد،
گفت :الزم است اين نكته را
بهاطالععموممردمبرسانيم
كه رسيدگيهاي دستگاه قضايي بر اساس قانون است
و هيچ كسي در برابر ارتكاب جرم مصونيت ندارد؛ يعني
مصونيتداشتندربرابررسيدگيهايقضايينيازمند
قانوناست.بهگزارشايسنا،جعفريدولتآباديافزود:
اينكه افرادي اعالم كنند كه ما چون عضو شوراي شهر
هستيم يا دربانككار ميكنيم يا در اداره دولتي و حتي
بخش خصوصي هس��تيم و فالن مطلب را گفتهايم و
نبايدتحتتعقيبقرارگيرد،مطابقباروحقانوننيست.
جعفري دولتآبادي بيان كرد :مث ً
ال در سه مورد اخير
برخيرسانههااعالمكردهاندكهاينافرادصرفاًبهخاطر
افشاگريتحتتعقيبقرارگرفتهاند.

مع��اون هماهنگكننده و
رييسستادمشتركارتش
تاكيد كرد :كسي نميتواند
جاي��گاه اي��ران را در نظام
بينالمللي انكار كند .ايران
بازيگر اول در منطقه است
و مگر ميشود بدون حضور
و مشورت با ايران اقدامي در منطقه انجام شود؟ ما امروز
به قدرت منطقهاي تبديل شدهايم و عزت داريم و براي
كش��ورهاي آزاديخواه جهان به الگو تبديل شدهايم .به
گزارش ايلنا ،امير دريادار حبيباهلل س��ياري ديروز در
نشست فرماندهان ارتش با اصحاب رسانه با بيان اينكه
استكبار جهاني به دنبال شكست جمهوري اسالمي و
برگشتبهايراناست،تصريحكرد:دربرابراينتوطئهها،
انقالب اسالمي حفظ شده و سرفراز است .با وجود همه
تهديدهاواختالفافكنيها،تماميتارضيكشورحفظ
شده است .فقط در هشت سال دفاع مقدس ،تماميت
ارضيكشورحفظشد.

وزير كش��ور گفت :تصرف
اراض��ي ملي خدش��ه وارد
كردن بر حاكمي��ت بوده و
مطلقاًغيرقابلتحملاست
و اي��ن م��ورد نگراني همه
مسووالن است .به گزارش
باشگاهخبرنگاران،عبدالرضا
رحمانيفضليدرنشستبررسيتخلفاتتصرفاراضي
ملي كه در وزارت كش��ور برگزار ش��د ،ضمن تاكيد بر
ضرورت برخورد با انواع تصرفات اراضي ملي در كشور،
يك��ي از موضوعات مهم اين حوزه را مديريت يكپارچه
برشمردوگفت:مديريتبايداعمازدستگاههايمتولي
و مناس��بات و ارتباطات دستگاهها و قوانين و مصوبات
باشدوبهنوعيدربرگيرندههمهاينمواردباشد.اوافزود:
بايددستگاهخاصيبانقشوتواناييهماهنگكنندگي
متولياينكارشودياستاديدراينزمينهتشكيلشود
تابتواندتوانهمهدستگاههاونهادهاياجراييرادريك
جهتهماهنگكردهوبهكارگيرد.

عضو شوراي روابط خارجي
اتحاديه اروپا معتقد اس��ت
 INSTEXب��ه اروپا كمك
ميكند ت��ا تعهد خ��ود را
براي ادامه تج��ارت با ايران
نشان دهد و از آن به عنوان
وسيلهايبرايتشويقايران
براي تعهد به برجام اس��تفاده كند ،وي با فاقد اهميت
دانستننشستورشوتاكيدميكندكهشايعاتدرمورد
يكطرحبزرگبرايخاورميانهبسياراغراقآميزاستو
اصالكاخسفيدبرنامهايدراينجهتنداردونميتواند
حمايت اكثريت رهبران منطقه را به دست آورد .جزف
جانيننگدرگفتوگوباايلنادربارهسازوكارمالياروپابا
ايران و اثر آن بر بهبود ساختار تجاري و اقتصادي ايران
گفت:اميدوارمكهطرحموردنظركاركندوبهاهدافخود
برسد و شرايط تجارت بين شركتهاي ايراني و اروپايي
بدوناستفادهازسيستمپرداخت Swiftوبدوناستفاده
ازارزاياالتمتحده(دالر)را فراهمكند.

نماين��ده مردم ته��ران در
مجلس گفت :نظر اتحاديه
اروپا با نظرافرادي كه سعي
ميكنند نظرات ش��خصي
خود را براي مرتبط دانستن
بين اينس��تكس و FATF
تحمي��ل كنن��د ،متفاوت
است .س��يده فاطمه ذوالقدر گفت :ساز و كار مالي اروپا
(اينستكس)براياينايجادشدتامشكالتتبادالتمالي
وكاالييبازرگانانايرانيواروپاييرفعشود.اوافزود:سازو
كارمالياروپابرايهمكاريباايرانايدهخوبيبرايرفع
موانعتبادالتاقتصاديبينايرانواروپاستهرچندكه
انتظاراينبودكانالفوقزودترازاينهاتوسطاروپاييهابه
وجودبيايد.تاقبلازايجاداينستكسبسياريازشركتها
و توليدكنندگان ايراني و اروپايي با مشكل نقل و انتقال
ارز و مانع براي خريد و فروش كاال و خدمات روبرو بودند
اما با راهاندازي اينستكس و عملياتي شدن آن خريد و
فروشداروومواداوليهصنعتيراحتترانجامميشود.

كالن
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در صورت تصويب طرح حمايت و تشويق مطلعين مفاسد اداري و اقتصادي در مجلس

گروه اقتصاد كالن|
بنابر يك طرحي كه به تازگي در مجلس اعالم وصول
شده اس��ت ،مخبران مفاسد اداري و اقتصادي تحت
حمايت شغلي ،جاني و مالي دستگاههاي نظارتي قرار
ميگيرند .بر اساس اين طرح كه  94نماينده مجلس
آن را امض��ا كردهان��د «پنج درصد تا بيس��ت درصد
منافع اصل از كشف فس��اد گزارش شده به مخبران
پرداخت ميشود».
به گزارش «تعادل» وكالي مجلس هفته جاري طرحي
را در صحن علني مجلس اعالن وصول كردند كه طبق
آن قرار اس��ت مخبران مفاسد اداري و اقتصادي تحت
حمايت و تشويق قرار گيرند .در قسمت داليل توجيهي
طرح مذكور نوشته شده است« :يكي از معضالتي كه
ممكن اس��ت در هر كشوري مساله س��از باشد ،بروز و
گسترش فساد اداري و اقتصادي در ساختارهاي موجود
در آن كشور است لذا مبارزه با فساد در اين حوزه همواره
يكي از مطالبات اصلي مردم و اهداف دولتها در ادوار
مختلف بوده است ،حمايت موثر و مستمر از افشاگران و
گزارشدهندگان فساد اداري و اقتصادي و ايجاد عوامل
انگيزشي و تشويقي در اين خصوص كمك شاياني در
زمينه كشف مصاديق و گلوگاههاي فساد به نهادهاي
رسيدگيكننده و نظارتي ميكند».
بنابراين آنطور كه گفته ش��ده اين طرح پيشنهادي
در نظر دارد به منظور دس��تيابي به اهداف مذكور و با
بهرهگيري از تجارب صورت گرفته در ساير كشورها به
افكارواقداماتمردميدرزمينهگزارشتخلفاتمشهود
جهتدادهوزمينهرابرايتدوينقانونجامعومستقلي
در اين زمينه آماده كند .امضاكنندگان در اين خصوص
محورهاي اصلي پيشنهادات خود را در قالب 3محور به
مجلس ارايه كردهاند:
-1اقدامات حمايتي و جبران خس��ارت از مخبرين و
افش��اگرانه مفاس��د اقتصادي و اداري در زمينه جاني
مالي و شغلي.
 -٢ايج��اد عوامل تش��ويقي و انگيزش��ي جهت ارايه
گزارشهاي م��ورد نظر به صورت درص��دي از منافع
مكتسبه دولت از كشف فساد مذكور.
 -٣تش��كيل واحدي مس��تقل در س��ازمان بازرسي
كل كش��ور به گونهاي كه كليه گزارش��ات و شكايات
دريافتي به صورت محرمانه در اين واحد متمركز شود
و واحد مذكور عالوه بر پيگيري موضوع و ارجاع موارد
اضطراريبهنهادهايذيربطاعمازمراجعقضايي،ديوان
محاسباتكلكشوروزارتاطالعاتو...وظيفهحمايت
موثر و مستمر جاني ،مالي و ش��غلي و اعمال اقدامات
تشويقي براي فرد گزارشدهنده را برعهده داشته باشد.
بر اساس محتواي منتشرش��ده ،اين طرح در  11ماده
تهيه شده است كه در ادامه به آنها پرداخته ميشود .در
ماده يك اصطالحاتي مانند فساد ،مطلع و...تعريف شده
است.درمياناصطالحاتتعريفشدهدرقالباينماده،
دو مورد قابل توجهند .تعريف فساد كه درباره آن گفته
شده «فساد در اين قانون عبارت است از هر گونه فعل
يا ترك فعلي كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي
به صورت فردي ،جمعي يا سازماني كه عمدا و با هدف
كسبهرگونهمنفعتياامتيازمستقيمياغيرمستقيم
براي خود ي��ا ديگري يا ضرر و زياني را به اموال ،منافع،
منابع يا سالمت و امنيت عمومي و با جمعي از مردم وارد
كند ،نظير رشا ،ارتشا ،اختالس ،تباني ،سوءاستفاده از
مقام يا موقعيت يا اختيارات اداري ،سياسي ،امكانات يا
اطالعات ،درياف��ت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع

تشكيل شورا
ماده سه اين طرح تشكيل يك ش��ورا را درنظر گرفته
است .شورايي كه در راس��تاي تحقق اصل هشتم ()۸
قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي ايران و به منظور
حمايتموثروتشويقمطلعينمفاسداداريواقتصادي،
شوراي حمايت و تشويق مخبران و شهود مفاسد اداري
و اقتصادي تشكيل خواهد شد .بر اساس طرح مذكور
تركيب اعضاي شورا از  7شخص حقوقي شامل رييس
سازمانبازرسيكلكشوربانمايندهتاماالختيارايشان،
رييس ديوان محاسبات كشور يا نماينده تام االختيار
ايش��ان ،وزير اطالعات يا نماينده تام االختيار ايشان،
دادستانكلكشوربانمايندهتاماالختيارايشان،رييس
ستاد كل نيروهاي مسلح با نماينده تاماالختيار ايشان،
رييس كميسيون اصل نودم مجلس شوراي اسالمي و
وزير كشور با نماينده تاماالختيار ايشان خواهد بود كه
بايد نحوه اداره و برگزاري جلسات شورا بر اساس آيين
نامهاي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد ،باشد.

انتقاد از طرح اصالح
تاميناجتماعي

 4وظيفه و اختيار براي اين ش��ورا درنظر گرفته ش��ده
است-1:سياستگذاري،برنامهريزيونظارتدرزمينه
تكاليف و موضوعات مرتبط با شورا.
 -۲ارج��اع گزارش موثق واصله به مراجع رس��يدگي
حسب مورد جهت رسيدگي به موضوع و پيگيري امر تا
حصولنتيجهنهاييكهتوسطدبيرخانهشورادردستور
كار قرار ميگيرد.
 -۳ارجاع گزارشه��اي موضوع م��واد ( )۱۴( ،)۱۳و
( )۱۵قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد
به مراجع رسيدگي (حسب مورد) جهت رسيدگي به
موضوع و پيگيري امر تا حصول نتيجه نهايي.
 -۴شورا ميتواند بر حسن اجراي كليه احكام و تكاليف
مندرج در اين قانون و قانون ارتقاي سالمت نظام اداري
و مقابله با فساد نظارت داش��ته باشد و كليه اشخاص
حقيق��ي و حقوق��ي ذيربط در اين زمين��ه مكلف به
پاسخگويي به شورا است.
تركيب اين ش��ورا هم شامل رييس ش��ورا (به صورت
دورهاي هر دو س��ال يكب��ار و به ترتي��ب -١ :رييس
سازمان بازرسي كل كشور  -۲رييس ديوان محاسبات
كشور  - -3وزير اطالعات تعيين ميشوند) ،دبير شورا
(احدي از معاونان سازمان بازرسي كل كشور است كه
به پيشنهاد رييس اين سازمان و تصويب شورا انتخاب
ميشود) و دبيرخانه شورا (دبيرخانه شورا واحد مستقل
سازماني مستقر در سازمان بازرسي كل كشور است كه
زيرنظر دبير شورا فعاليت ميكند) ميشود .دبيرخانه
عهده دار 4وظيفه اصلي خواهد بود:
 -١بررس��ي اوليه كليه گزارشهاي واصله از مفاس��د
اقتصادي و اداري و ارجاع گزارشهاي موثق به ش��ورا
 - ۲اعمال حمايتهاي مالي و جاني و ش��غلي موضوع
ماده ( )۵اين قانون از مطلعي��ن  -٣پيشبيني اعمال
اقداماتتشويقيموضوعماده()۶اينقانوندرخصوص
مطلعين-۴پيگيرياقداماتصورتگرفتهدرخصوص
گزارشهاي ارجاعي به ش��ورا تا حصول نتيجه نهايي.

يك مقام مسوول مالياتي خبر داد:

تشكيل  4000شركت صوري براي فرار از ماليات

مديركلدفتربازرسيويژه،مبارزهباپولشوييوفرارمالياتي
سازمانامورمالياتياز تشكيل 4000شركتصوريبراي
فرار از مالي��ات خبر داد و گفت :اطالع��ات تراكنشهاي
مشكوك بانكي در زمينههاي مختلف ميتواند منجر به
شناسايي درآمدهاي نامشروع و كشف فرارهاي مالياتي
ش��ود .براي مثال ،در س��ال 1396فهرست 406شخص
حقيقيوحقوقيخريدارعمدهارزازبانكمركزي،دريافت،
تفكيك و به ادارات كل جهت تشكيل پرونده و رسيدگي و
مطالبهحقوقحقهدولتارسالشدهاست.
هاديخانيمديركلدفتربازرسيويژه،مبارزهباپولشويي
و فرار مالياتي س��ازمان امور مالياتي در پاس��خ به سوال
كه بسترهاي الزم براي مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي
در نظ��ام مالياتي چگونه ايجاد ش��ده اس��ت ،اظهار كرد:
مهمترين بس��تر موردنياز براي مبارزه با ف��رار مالياتي و
پولشويي ،بستر قانوني اس��ت و از آنجا كه مهمترين نياز
سازمان براي شناسايي اقتصاد پنهان ،اطالعات است ،لذا
ايجادبسترقانونيبرايدستيابيسازمانبهاطالعاتمورد
نياز اقتصادي و هويتي افراد يك ضرورت و مهمترين ابزار
برايمبارزهبافرارمالياتياست.
وي تاكيد كرد :بدون ش��ك است و ب ه منظور دستيابي به
اطالعات دقيق و شفاف از اقتصاد و مبادالت كاال و خدمات
دركشور،اجراي طرحجامع مالياتيدردستوركار سازمان
قرارگرفتهاستودرمرحلهتكميلاطالعاتموردنيازپايگاه
اطالعات موديان است .اين پايگاه بر اساس تكليف قانوني
ماده  169مكرر قانون مالياتهاي مس��تقيم و بهمنظور
شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه
اطالعات مالياتي و تمركز اطالعات مالي ،پولي و اعتباري،
معامالتي،سرمايهايوملكياشخاصحقيقيوحقوقيدر
سازمانامورمالياتيايجادشد.
به گفت��ه خاني ،عالوه بر بس��تر قانوني ،دومين بس��تر و
زيرساخت موردنياز ،تش��كيالت سازماني مورد نياز براي
مبارزه با فرار مالياتي است كه با تكي ه بر اين رويكرد ،دفتر
بازرسي ويژه ،مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي در سازمان
ايجادشده و بهروزرس��اني مستمر تمام اين زيرساختها

در دستور كار است.مديركل دفتر بازرسي ويژه ،مبارزه با
پولشوييوفرارمالياتيسازمانامورمالياتيدرموردافزايش
اشرافاطالعاتيبهنحوهوميزانفعاليتاقتصادياشخاص
اعمازحقيقيوحقوقي،بيانكرد:قاطعترين وكارآمدترين
اقدامدراينزمينه،رويكردوخيزسازمانبراياجرايطرح
جامعمالياتيبودهاست .طرحيكهمقرراستبابهرهگيري
ازسامانههايمتعدد،نظاميكپارچهايازاطالعاتمالياتي
كه برگرفت��ه از منابع مختلف مالياتي اس��ت را در اختيار
سازمانقراردهد.
اين مقام مسوول مالياتي يادآور شد :همچنين ايجاد نظام
ش افزوده نيز از ديگر اقداماتي اس��ت كه در
ماليات بر ارز 
راستاي شفافسازي مبادالت اقتصادي در كشور صورت
گرفتهاست.اجرايايننظاممالياتيدركشور،منجربههر
چهشفافشدنعملكرداقتصاديموديانودرنتيجهاخذ
مالياتعادالنهازفعاالناقتصاديشدهاست.
به گفته خاني ،بهم��وازات اين دو اقدام ،الزام برخي فعاالن
اقتصاديباگردشماليباالبهارسالصورتمعامالتفصلي
نيز از ديگر اقداماتي است كه اطالعات غني و پرارزشي از
مبادالت اقتصادي در اختيار سازمان قرار ميدهد .ارسال
ميليونهاصورتحسابمعامالتفصليبهسازمان،منجر
بهتوانمندشدننظاممالياتيدرتشخيصدرآمداشخاص
وشناساييگستردهفرارهايمالياتيشدهاست.
وي بيان كرد :اش��راف اطالعاتي به فعالي��ت اقتصادي و
درآمدزاييافراد،مسيرشناساييفرارهايمالياتيراهموار
ميس��ازد .براي مثال ،يكي از ش��يوه هاي مهم شناسايي
فرارهاي مالياتي ،استفاده از اطالعات تراكنشهاي بانكي
مشكوكاست.
خاني با تاكيد بر اينكه افرادي هس��تند كه از شيوه هاي
نامشروعاقدامبهكسبدرآمدهايهنگفتميكنند،گفت:
باوروداينحجمبااليپولبهچرخهبانكي،عم ً
الامكانرصد
وبررسي منشأ اينپولها ميسر ميشود .اطالعات مربوط
بهتراكنشهايبانكياشخاصبطورمستمرازشبكهبانكي
كشور اخذ و در دفتر بازرسي ويژه ،مبارزه با پولشويي و فرار
مالياتي تمركزيافته و در ادامه ،پيگيريهاي الزم تا زمان

نشست مشترك گمرك
ايران و روسيه

رييس كل گم��رك ايران و ريي��س گمركات
فدرال روسيه در مسكو به منظور تسهيل روابط
گمركي و تجاري ميان دو كشور ايران و روسيه
نشست مشترك برگزار كردند.
در اين نشست مشترك هيات گمرك جمهوري
اس�لامي ايران به رياس��ت مهدي مير اشرفي
مع��اون وزير امور اقتص��ادي و دارايي و رييس
كل گمرك ايران با والديمير ايوانوويچ بوالوين
رييس گم��ركات فدرال روس��يه در خصوص
تسهيل تجارت و همكاريهاي گمركي از جمله
تبادل اطالعات الكترونيكي دادههاي گمركي
و ارايه تسهيالت به فعاالن اقتصادي دو كشور
و امضاي س��ند مبارزه با قاچاق كاال و تخلفات
گمركي بحث و بررسي صورت گرفت.

 20درصد پاداش براي مخبران فساد درنظر گرفته شود
عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي
غيرقانوني ،جرم ،تخريب يا اختفاي اس��ناد و س��وابق
اداري و مالي
تعريف بعدي مربوط به مراجع رس��يدگي است كه در
اينجاسهدستگاهحاكميتيرابهعنوانمراجعرسيدگي
بهمفاسداقتصاديواداريمعرفيكردهاست-1:مرجع
قضاييموضوعماده۱۱قانونارتقايسالمتنظاماداري
و مقابله با فساد  -۲ديوان محاسبات كشور  -٣سازمان
بازرسي كل كشور
طبق ماده  ۲اين طرح اش��خاص مش��مول اين قانون
 5گروه هس��تند .اول كليه دستگاههاي اجرايي شامل
قوايسهگانهجمهورياسالميايراناعمازوزارتخانهها،
سازمانها و موسسات و دانشگاهها ،شركتهاي دولتي،
موسسات انتفاعي وابسته به دولت ،بانكها و موسسات
اعتباري دولتي شركتهاي بيمه دولتي ،موسسات و
نهادهايعموميغيردولتي،موسساتعمومي،بنيادها
و نهادهاي انقالب اس�لامي ،مجلس شوراي اسالمي،
شوراينگهبان،بنيادهاوموسساتيكهزيرنظروليفقيه
اداره ميشود و توليت استانهاي مقدس و همچنين
دستگاهوواحدهاييكهشمولقانونبرآنهامستلزمذكر
يا تصريحناماستاعمازاينكه قانونخاصخودراداشته
ياازقوانينومقرراتآنتبعيتنمايندنظيروزارتجهاد
كشاورزي،شركتملينفتايران،شركتمليگازايران،
شركتمليصنايعپتروشيميايران،سازمانگسترش
نوسازي صنايع ايران ،بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران ،سازمان بنادر و كش��تيراني جمهوري اسالمي
ايران ،سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني
ايران ،سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران،
ستاد اجرايي قرارگاه سازندگي ،سازمان محيط زيست
و دوم كليه موسسات ،سازمانها ،شركتهاي وابسته
و تحت مديريت دس��تگاهها و نهاده��اي موضوع بند
«الف» ماده ميشود«.مراجع قضايي شامل دادسراهاي
عموم��ي و تخصص��ي ،دادگاههاي عموم��ي ،كيفري
و تخصصي»« ،ش��وراهاي اس�لامي ش��هر و روستا و
شهرداريها و كليه ش��ركتهاي وابس��ته به آنها» و
« موسس��ات خصوصي عه��دهدار ماموريت عمومي
وكليهشركتهاوموسساتواگذارشدهدرقانوناجراي
سياس��تهاي كلي اصل چهل و چه��ارم ( )۴۴قانون
اساسيكهبخشيازسهامياسرمايهآنهامتعلقبهدولت
است» از ديگر گروههاي مشمول اين قانون خواهند بود.

اخباركالن

قطعيتووصولمالياتازسويايندفترانجامميپذيرد.
در حال حاضر سازمان تالش ميكند بر پايه سيستمهاي
پااليشوپردازشاطالعاتنسبتبهتحليلوآناليزاطالعات
تراكنشهاي بانكي افراد مشكوك به فرار مالياتي اقدام و
ضمن شناسايي ابعاد مختلف فعاليتهاي اقتصادي آنان،
مالياتحقهرامطالبهكند.

تراكنشهايبانكيراهشناساييسوداگران
بازار ارز
وي در پاسخ به اين سوال كه در حوزه خريدوفروش ارز ،آيا
اطالعات مربوطبه تراكنشهاي بانكي افراد تاكنون منجر
به شناسايي س��وداگران بازار ارز شده است ؟ تصريح كرد:
بله؛ اطالعات تراكنشهاي مشكوك بانكي در زمينههاي
مختلف ميتواند منجر به شناسايي درآمدهاي نامشروع
و كشف فرارهاي مالياتي شود .براي مثال ،در سال 1396
فهرست 406شخصحقيقيوحقوقيخريدارعمدهارزاز
بانكمركزي،دريافت،تفكيكوبهاداراتكلجهتتشكيل
پرونده و رسيدگي و مطالبه حقوق حقه دولت ارسال شده
است.ازابتدايتشكيلدفتربازرسيويژه،مبارزهباپولشويي
و فرار مالياتي ،اقدامات الزم به منظور اخذ صورتحس��اب
هاي بانكي 11هزار و 422مودي مشكوك به فرار مالياتي،
تفكيك و ارس��ال اطالعات به ادارات كل جهت شناسايي
موديانومطالبهووصولمالياتمتعلقهانجامگرفتهاست.
مديركلدفتربازرسيويژه،مبارزهباپولشوييوفرارمالياتي
س��ازمان مالياتي اظهار كرد :در اين راستا بررسي بالغ بر
تعداد 23هزارو 308پروندهعملكردوارزشافزودهمرتبط
با تراكنش هاي بانكي ،منجر به صدور11هزار و 204برگ
تشخيص شدهكهازاين تعداد،سههزارو 786برگقطعي
به مبلغ 1166ميليارد تومان صادر و تاكنون قريببه152
ميلياردتومانوصولشدهاست.
اينمقاممسوولتاكيدكرد:حالحاضربالغبر 115ميليون
ركورد اطالعات تراكنشهاي بانكي افراد مشكوك به فرار
مالياتي در سطح كش��ور ،در دستور رسيدگي واحدهاي
مالياتيقراردارد .همچنينازابتدايايجادايندفترتاكنون،

سامانه گزارشهاي مطلعين
طبق ماده ۴اين طرح شورا مكلف است با همكاري وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات ظرف مدت يك سال پس از
تصويب اين قانون سامانه گزارشهاي مطلعين مفاسد
اداري و اقتص��ادي را به گونهاي طراح��ي و اجراء كند تا
گزارشهاي كليه مطلعين و اطالعات شخصي ايشان به
صورتاسنادطبقهبنديشدهدرسامانهمذكورثبتشود.
ايجاددفاتراستانيوشعبتوسطدبيرخانهممنوعاست.
بااينحالبراساستمايلمطلعين،گزارشهاواطالعات
شخصيآنهاميتواندازاسنادطبقهبنديشدهخارجشود.
كليه اقدامات مربوط به رس��يدگي به موارد ارجاعي به
شورا و نيز اعمال اقدامات حمايتي و تشويقي در خصوص
مطلعين و شهود در اين سامانه ثبت و از اين طريق قابل
پيگيري اس��ت.همچنين كليه پس��تهاي سازماني و
كارشناسيدبيرخانهازطريقجابهجاييپستهاونيروي
كارشناسيسازمانبازرسيكلكشورتأمينخواهدشد.
دبير خانه مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به
حمايتقانونيوتأمينامنيتوجبرانخسارتاشخاصي
كه تحت عنوان مطلع ،اطالعات خود را براي پيشگيري،
كش��ف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب ،در
اختيار شورا قرار ميدهند و به اين دليل در معرض تهديد
و اقدامات انتقام جويانه قرار ميگيرند ،اقدام كند.
اين اقدامات حمايتي در ماده  5مورد تصريح قرار گرفته
است كه شامل 4مورد ميشود:
الف  -عدم افشاي اطالعات مربوط به هويت و مشخصات
خانوادگيومحلسكونتيافعاليتاشخاصمذكور،مگر
در مواردي كه قاضي رسيدگيكننده به لحاظ ضرورت
شرعي يا محاكمه عادالنه و تأمين حق دفاع متهم افشاي
هوي��ت آنان را الزم بداند .چگونگي عدم افش��اي هويت
اشخاص يادش��ده و همچنين دسترسي اشخاص ذي
نفع در آيين نامه اجرايي اين قانون مش��خص ميشود:
ب  -فراهم آوردن موجبات انتقال ش��غلي افراد مذكور
(حس��ب مورد) با درخواست آنان به محل مناسب ديگر

به گونهاي كه موجب تقليل حقوق ،مزايا ،گروه شغلي و
حقوقمكتسبةمستخدمنگردد.
ج -جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي
كه امكان فوري آن از ناحيه واردكننده صدمه يا خسارت
ممكن نباشد .در اين صورت دولت جانشين زيان ديده
محسوب ميشود و ميتواند خس��ارت پرداخت شده را
مطالبهكند
د -فراهم آوردن موجبات تغيي��ر هويت يا انتقال محل
سكونت افراد مذكور (حسب مورد) با درخواست آنان به
گونهايكهعالوهبرتأمينامنيتجانيوروانيافرادمذكور
و افراد تحت تكفل ايشان ،تغيير هويت يا تغيير موقعيت
صورتگرفتهموجبمحروميتايشانازبخشيازحقوق
اجتماعيوشهرونديايشاننشود.
در نهايت ماده  6اين طرح به سه اقدام تشويقي نسبت به
مطلعيني كه اطالعات خود را براي پيشگيري ،كشف يا
اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب ،در اختيار شورا
قرار ميدهند ،پرداخته است.
اعطايتقديرنامهتوسطشورايكيازايناقداماتتشويقي
خواهد بود و چنانچه فرد مطلع از كارمندان دستگاهها و
موسسات دولتي (موضوع بندهاي «الف» و ب و ج ماده
( )۲اين قانون) باشد ،به تشخيص دبير شورا حسب مورد
مشمول يك يا چند مورد از موارد تشويقي ذيل ميشود.
 -١اعطاي يك گروه تشويقي يا طبق و مانند آن  -۲حق
تقدم در انتصاب به مشاغل مديريتي يا باالتر در شرايط
مساوي -٣پرداخت وجه نقدي معادل دو ماه حقوق فرد
در زمان پرداخت
مورد تشويقي سوم پاداش��ي مادي است؛ پنج درصد
تا بيست درصد (متناسب با نوع ،ميزان و اثرات جرم و
تخلف) به تشخيص دبير خانه از منافع مكتسبه ناشي
از كشف فساد گزارش شده به مطلعيني كه اطالعات
خود را براي پيشگيري ،كشف يا اثبات جرم و همچنين
شناس��ايي مرتكب در اختيار ش��ورا ق��رار ميدهند،
پرداخت ميشود.

ازمحلشناساييبيشاز 11هزارموديدارايتراكنشهاي
مشكوكبانكي،بالغبر۱۵هزارو 445ميلياردتومانمطالبه
مالياتصورتگرفتهاست.
خاني با بيان اينكه يكي از وظايف مهم اين دفتر ،بازرسي
مالياتي وفق ماده  181قانون ماليات هاي مستقيم است
بيان كرد :از زمان تصويب و ابالغ آيين نامه اجرايي موضوع
م��اده 181ق.م.م ،عملي��ات اجرايي موض��وع ماده181
ق.م.م در مورد تعداد 178مودي مالياتي انجام شده است
كه رسيدگيبهاسنادومداركبهدستآمده،تاكنونمنجر
بهافزايشمبلغتشخيصمالياتازحدود 16ميلياردتومان
بهبيشاز 2086ميلياردتومانشدهاست.
ويدرمورداينكهبطوركليچهاقداماتيدرخصوصمبارزه
با فرار مالياتي صورت گرفته اس��ت ،يادآور شد :مهمترين
كاركرد و وظيفه اين دفتر ،مبارزه با فرار مالياتي است و در
اين رابطه تاكنون اقدامات موثري انجام گرفته اس��ت .از
مهمترين بسترها و زمينههاي كشف و شناسايي فرارهاي
مالياتي،تراكنشهايبانكيمشكوك،شركتهايصوري،
سوءاستفاده اشخاص از معافيتهاي صادرات و مناطق ويژه
و آزاد تجاري ،سواستفاده از كارتهاي بازرگاني اجارهاي
و فرارهاي مالياتي در حوزه طالفروشان ،خريداران عمده
ارز ،واردكنندگان خودرو و لوازم بهداشتي و آرايشي و غيره
بوده كه البته در كنار اين موضوعات ،وصول اطالعيه هاي
مردميواطالعيههايواصلهازسايرنهادهايذيربطدرباره
فرار مالياتي نيز نقش مهمي در كشف فرارهاي مالياتي و
شناساييموديانجديدداشتهاست.
مديركلدفتربازرسيسازمانمالياتيدرموردشركتهاي
صوري و فرار از مالياتي آنها همچنين عنوان كرد :تاكنون
تعداد شركتهاي صوري شناساييش��ده ،بالغبر 4000
شركت بوده كه اسامي آنها نيز درج شده است .همچنين
ازطريق«سامانهموديانفاقداعتبار»،رسيدگيبهماليات
عملكرد 546شركتصوريشناساييشدهونتايجبهدفتر
حقوق��ي جهت اعالم مراتب به مراج��ع نظارتي و قضايي
ارايهش��ده است .مبارزه با فرار مالياتي يك عمليات ملي و
فراسازماني است و الزم است دستگاههاي اجرايي متولي
صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي ،دستگاههاي اجرايي
متولي تأمين اطالعات مورد نياز س��ازمان و دستگاههاي
نظارتي ،امنيتي و قضائي در مراحل شناس��ايي تا برخورد
تخلفاتيوقضائيبامجرمانوفراريانماليات،حداكثرتعامل
وهمكاريراباسازمانداشتهباشند.

راه باز سوءاستفادهكنندگان
اين مقام مس��وول در مورد اقدامات مربوط به شناس��ايي
استفادهكنندگاناصليازكارتهايبازرگانييكبارمصرف،
اظهاركرد:دراينخصوصاقداماتموثريباهماهنگيدفتر
حقوقيسازمانودفترمركزيحراستوسايردستگاههاي
نظارتي و انتظامي ب ه ويژه پليس آگاهي صورت گرفته و در
اينرابطه1344،موديواقعيوصاحباصليدرآمدناشي
از واردات كه از كارت بازرگاني اجارهاي اس��تفاده كردهاند،
شناسايي و اجراي تبصره ماده 157ق.م.م و پيگيريهاي
الزم ب ه منظور مطالبه ماليات از اي��ن افراد صورت گرفته
است.بالغبرپنجهزارمودينيزشناساييشدهاندكهكارت
بازرگاني آنها از سوي اش��خاص ديگر ،مورد سوءاستفاده
قرارگرفتهوصاحباصليدرآمدنبودهاند كهطبيعتاًامكان
وصول مالي��ات از اين افراد وج��ود ندارد.خاني درباره فرار
مالياتي مناطقويژهو آزاد تجاري صنعتيهمبيانكرد :در
اينمورد اطالعات 249شركتفعالدربخشمحصوالت
پتروشيمي به  24اداره كل حسب مورد ارسالشده است.
همچنين با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و
ويژهاقتصاديوشركتبورسكااليايران،طراحيفرآيند
جديدشناساييفرارمالياتيدرمعامالتبورسكاالباتأكيد
بر وصول ماليات بر ارزشافزوده در دستور كار قرارگرفته
است.اين مقام مس��وول افزود :پيگيريهاي بهعملآمده
تاكنون منجر به رس��يدگي به ماليات بر درآمد 461دوره
عملكرد سالهاي گذشته و نيز بررسي  434دوره ماليات
ارزشافزودهشركتهايفوقشدهكهدر مجموعمالياتو
جريمهبهمبلغ 4200ميلياردتومانمطالبهشدهاستكه
از اين مبلغ 233،ميليارد تومان فرآيند دادرسي مالياتي را
طي نموده و به قطعيت رسيده و مبلغ 215ميليارد تومان
نيز وصولشده و پيگيريهاي الزم بهمنظور رسيدگي به
مالياتعملكردوارزشافزودهسايرشركتهاباطيمراحل
قطعيت و وصول درحال انجام است.او در مورد صنف طال
و جواهرات وفرار مالياتي اين بخش بيان كرد :در اين رابطه
نيز تاكنون وضعيت مالياتي  1399مودي فعال در صنف
طالوجواهرآالتموردبررسيقرارگرفتهواطالعاتبانكي
اينافرادب همنظورشناساييوكشففرار مالياتياحتمالي
اخذشدهاست .طبيعياستاينصنفجزوصنوفياست
كهنيازمندشفافيتهرچهبيشتردرمبادالتخريدوفروش
اس��ت و به اين منظور ،اطالعات از مبادي مختلف جهت
تعييندرآمدواقعيفعاالناينصنفاخذميشود.

ابوالفض��ل فتح الله��ي ،رييس كان��ون عالي
انجمنهاي صنفي كارگران درباره اصالح طرح
پارامتريك قانون تأمين اجتماعي گفت :طرح
اصالحات پارامتري��ك قانون تأمين اجتماعي
كه متأس��فانه با امضاي تعدادي از نمايندگان
مردم و با محوريت سازمان تأمين اجتماعي و
با توجيه��ات افزايش هزينههاي صندوقهاي
بازنشستگي به دليل تأثيرات اقتصادي حاكم بر
كشور و همچنين داليل واهي نبود برآوردهاي
داراييهاي س��ازمان و كاه��ش وروديها ي
حق بيمه و نيز بحرانه��اي اجتماعي صورت
گرفت��ه مصداق نقض حق��وق واقعي كارگران
خواهد شد.
وي ادامه داد :نتيجه اين طرح باال بردن حداقل
سن بازنشستگي كارگران و افزايش حق بيمه
كارگ��ران از ٪7به ٪9و عدم برخورداري كامل
كارگران شاغل در مشاغل سختي و زيانآور و
آسيب ديدن مستمري بازنشستگي با تعيين
ميانگين 5سال آخر خدمت به جاي محاسبه
2سال خواهد ش��د.بايد تعيين مشاغل سخت
وزي��انآور بر عهده س��ازمان تأمين اجتماعي
باشد تا اين س��ازمان در كميتهاي مشخص به
اين موضوع بپردازد.
فتح الله��ي بيان كرد :الزم اس��ت نمايندگان
محترم مجلس ش��وراي اس�لامي بدانند كه
خان��واده  40ميليوني كارگران كه با س��ختي
و مش��قت زندگي ميكنند و ش��رايط مزدي
و حمايت��ي الزم ب��راي آن��ان مهيا نيس��ت و
س��ازمان تأمي��ن اجتماعي نتوانس��ته آنگونه
كه وظيف��ه دارد خدم��ات رفاه��ي و درماني
و مس��تمري بازنشس��تگي را براي اين قش��ر
فراهم نمايد و با وجود حمايتهاي همهجانبه
كارگران و تشكيالت كارگري در همه مراجع
تصميمگي��ري و تصميمس��ازي چگونه بايد
متحمل مشكالت ناشي از اين طرح باشند؟
رييس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران
اظه��ار كرد :اين ط��رح آزمون س��ختي براي
نمايندگان همين كارگران در مجلس شوراي
اسالمي و سازمان تامين اجتماعي و سرپرست
محترم س��ازمان تامين اجتماعي خواهد بود
وحافظه تاريخي كارگ��ران فراموش نخواهند
كرد دستهايي كه براي كمك به اين قشر بلند
ش��ده و كس��اني كه با وجود لمس مشكالت
جامع��ه كارگ��ري س��عي در مح��روم كردن
كارگران از حقوق واقعي خود هستند.
ل��ذا انتظار م��يرود ب��ا در نظ��ر گرفتن همه
جوان��ب موج��ود و ش��رايط كارگ��ران و ب��ا
تصميمات عقاليي مسير روشني را پيش روي
كارگران قرا دهند.

اخذ ماليات از بانك مركزي
تورمزاست
ايس�نا|عبداله مش��كاني ،كارشناس مسائل
اقتصادي ،با اش��اره به قانون جديد مصوب در
مجلس ش��وراي اس�لامي مبني ب��ر پرداخت
حداق��ل  ۵۰درصد از س��ود س��هام و ماليات
عليالحساب توس��ط بانك مركزي اظهار كرد:
اين تصمي��م بانك مرك��زي را مجبور ميكند
حدود  ۹۰هزار ميليارد تومان پول چاپ كند و
در اختيار سازمان امور مالياتي بگذارد.
او با بيان اينكه چاپ اين مقدار پول باعث ايجاد
 ۶۰هزار ميليارد تومان نقدينگي ميشود ،گفت:
بر اين اساس ميتوان پيشبيني كرد كه در سال
آين��ده اين ميزان نقدينگي حدود س��ه تا ۳.۵
درصد ايجاد تورم اضافه كند .به عبارتي در سال
آينده هر اندازه تورم داشته باشيم ،تزريق اين
حجم از نقدينگي باعث ايجاد سه تا  ۳.۵درصد
تورم اضافه خواهد شد.
مشكاني البته اتخاذ اين تصميم را در اين شرايط
غيرضروري ارزيابي كرد و ادامه داد :زماني كه
دولت بودجه خود را پر خ��رج ميبندد ،دچار
كس��ري بودجه ميشود كه اين كسري بودجه
را بايد ط��وري جبران كرد كه اخ��ذ ماليات از
بان��ك مركزي يكي از اين اقدامات اس��ت .اين
خلق نقدينگي ممكن است تعهدات بودجهاي
را تا حدودي پوشش دهد اما در بلندمدت اين
تصميم باعث افزايش نقدينگي و در بلندمدت
باعث ايجاد تورم خواهد شد.
اين اقتصاددان با بيان اينكه الزام بانك مركزي
به پرداخت ماليات باعث چاپ پول خواهد شد،
اظهار كرد :بانك مركزي مجبور است براي تهيه
اين مبلغ ،پول چاپ كند .اين پول اما اصطالحاً
پول پر قدرتي خواهد ب��ود و با توجه به ضريب
فزايندهاي كه دارد ميتواند تا شش  -هفت برابر
نقدينگي ايجاد كند.

اخبار
سرنوشت اينستكس در انتظار
«افايتياف»

يك كارشناس مس��ائل اقتصادي ميگويد كشور
نيازمندتصويبلوايحمرتبطبا«افايتياف»است
تابتوانازمزايايكانالويژهماليبااروپابهرهمندشد
اينموضوعبهشفافيتماليكمكميكندوانباشت
سرمايهتوسطعدهايازرانتخوارانراكاهشخواهد
دادوبهرقابتوكارايياقتصادكمكخواهدكرد.
محمود جامساز ،كارشناس مس��ائل اقتصادي در
گفتوگو با پانا افزود :پس از خروج امريكا از برجام،
اروپاييها به دليل آنكه امريكا به صورت يكطرفه از
اينتوافقخارجشدهبودتصميمگرفتندتابهنحوي
يدانست
مسالهبرجامراتثبيتكنند.اتحاديهاروپام 
كهبرجامتضعيفشدهاستوباقيماندنآنساختار
سابق را نخواهد داشت .وي افزود :اروپاييها تصميم
گرفتند تا برجام را نگه دارن��د و راهكارهايي را پيدا
كنندتاايرانبتواندپولفروشنفت،بيمهنفتكشها
و مبادالت بانكي را حفظ كند تا اثر تحريمها كاهش
يابد.اجماعنظرميان 27كشوراروپاييدرموردايران
كارسادهاينبودهاست.بسياريازكشورهاياروپايي
با امريكا روابط دوستانه دارند و حجم تجارت بااليي
ميانآنهابرقراراستودرپيآننيستندكهبهدنبال
حمايتازايرانروابطخودراباامريكابهخطراندازند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت :اروپاييها از
همان زمان راهكار مالي را براي حل مش��كلهاي
موجود اعالم كردند كه به SPVمعروف ش��د .البته
اتفاقنظر جامع از همان زمان بعيد به نظر ميرسيد
به همين دليل در نهايت سه كشور آلمان ،فرانسه و
انگليس توافق كردند تا با راهاندازي “ اينستكس در
جهتتسهيلمبادالتتجاريايرانگامبردارند.
جامسازادامهداد:چهاراليحهضميمه“افايتياف
“استودرقالبكنوانسيونهايياستكهايرانبايد
بهآنهابپيوندد.درداخلكشورمخالفتگستردهايبا
پالرمو و سي اف تي وجود دارد و دولت به دليل حفظ
برجاماليحهايرابهمجلسارايهدادكهتاكنونباآن
مخالفت شده است.وي گفت :انباشت سرمايه براي
عدهاي در وضع نبود شفافيت و بيثباتي اقتصادي
فراهم است و طبيعي است كه مخالفتهايي براي
شفافشدن تراكنشهاي مالي و پولي وجود دارد.
كشورنيازمندتصويب“افايتياف“استومهلت
مابرايتصويباينلوايحبهزوديتمامميشود.
كارشناس مس��ائل اقتصادي گفت :بهتر آن است
كه منطقي فكر ش��ود و گفتار درس��تي در فضاي
سياس��ي ايجاد ش��ود .ايران بايد از نظر ديپلماسي
به ويژه با كش��ورهاي اروپايي بهبود روابط داش��ته
باش��د و از كمكهاي آنها اس��تفاده كند .طبيعي
است در اين مس��ير بايد حس��ابهاي ايران براي
بهبود سرمايهگذاري شفاف باشد تا ضريب ريسك
سرمايهگذاري نيز كاهش يابد .وي ادامه داد :آلمان،
انگليس و فرانسه “ اينستكس را راهاندازي ميكنند
كهابزارحمايتازتبادالتخارجياست.البتهتاكنون
سازوكارمشخصيبرايآندرنظرگرفتهنشدهاست.
سايركشورهاياروپاييممكناستدرآيندهبهاين
شركت ملحق شوند و مبادالت مالي ناشي از واردات
دارو و غذا در قالب آن تس��هيالتي خواهند داشت.
كارشناسمسائلاقتصاديگفت:ديوارنامرئياكنون
به دور تجارت خارجي كشيده شده است و واردات و
صادرات با موانع و مشكلهاي زيادي مواجه است.
يداندباتوجهبهتبليغاتگسترده
كسيبهدرستينم 
امريكانشستورشوتاچهميزانميتواندبهنفعايران
تمام شود .نشست ورش��و در حد وزرا و معاونان وزرا
است.ويادامهداد:پايبنديايرانبهتصويب“افاي
تي اف “ و پالرمو در تس��هيل مبادالت تجاري ايران
راهگش��ا خواهد بود .اگر سرنوشت “ افاي تي اف “
مشخصنشودممكناست“اينستكسهمبهوادي
فراموشي سپرده شود .جامساز گفت :بايد اجماعي
براي همكاري دولت و مخالفان ايجاد شود تا نتيجه
مطلوبي حاصل شود .اما كس��اني كه از آب گلآلود
ماهي ميگيرند ومنافع مال��ي دارند ،نميخواهند
حسابهاشفافشود.

ماليات بانكها كمرشكن است

دبيركلكانونبانكهاوموسساتاعتباريخصوصي
با تاكيد بر كمرش��كن بودن ماليات بانكها ،گفت:
مشكليكهوجودداردايناستكهبهبخشنامههاي
بانك مركزي نگاه سليقهاي وجود دارد .محمدرضا
جمشيدي درباره مشكالت مالياتي بانكها ،به ايبِنا
اظهارداش��ت :بيش از چند سال است كه بانكها با
توجهبهانجمادبخشزياديازمنابعخودكهبهحدود
 ۵۰درصدميرسدودرقالبمعوقاتبانكيياطلباز
دولتقفلشدهاست،درآمدچندانبااليينداشتهاند،
بنابراين در ش��رايطي كه بانكها از نظر درآمدي و
سود اوضاع مناسبي ندارند ،چگونه ميتوان انتظار
اين رقم باالي ماليات را از آنها داشت .وي افزود :برگه
تشخيصي كه از سوي مميزين مالياتي تهيه شده،
بانكها را به سمت زيان دهي و حتي ورشكستگي
س��وق ميدهد و همانطور كه تجربه نشان داده اگر
حرفورشكستگيبانكهابرسرزبانهابيفتد،شاهد
شرايط خوبي نخواهيم بود .دبيركل كانون بانكها
و موسسات اعتباري خصوصي در ادامه توضيح داد:
تمامي صورتهاي مالي بانكه��ا مورد تاييد بانك
مركزي،بازارسرمايهوهمچنينحسابرسانرسمي
است اما اينكه بانكها حتي در صورت زيانده بودن
هم بايد ماليات پرداخت كنند بانكها را مشكالت
عديدهاي مواجه خواهد كرد .جمشيدي درباره برگه
تشخيصسالهاياخير،اظهارداشت:يكيازمواردي
كهموجبانتقادواعتراضبانكهاشده،افزايشرقم
برگه تشخيص سال ۹۵نسبت به سال ۹۴است زيرا
برگه تشخيصهايي كه براي سال  ،۹۴در سال ۹۵
تسليم بانكها شد،در مجموع ۷هزار ميليارد تومان
بود اما برگه تشخيص تسليمي به بانكها براي سال
 ۹۵كه در سال ۹۶ارايه شد ۷۲،هزار ميليارد تومان و
بارشدبيشازدهبرابريبود.بهگفتهوي،اينرقماعالم
شده براي ماليات سال  ۹۵بانكها ،جداي از ماليات
بنگاهداريآنهااستكهاگراينبخشنيزافزودهشود،
بطورحتممشكلآفرينخواهدبود.
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بانك و بيمه

از  195هزار ميليارد تومان افزايش نقدينگي تنها  3هزار ميليارد تومان جذب بلندمدت شد

تمام رشد نقدينگي تبديل به پول داغ شد

رشد  129هزار ميليارد توماني سپرده كوتاهمدت با رشد محدود  3هزار ميليارد توماني بلندمدت
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
براس��اس انتش��ار گزيده آمارهاي اقتصادي پولي و
بانكي آبان  97كه به تازگي از س��وي بانك مركزي
منتشر ش��ده ،ميزان بدهي دولت به بانكها به رقم
 225هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند
 96به ميزان  11.4درصد و نس��بت به مدت مشابه
سال قبل به ميزان  20.2درصد رشد كرده است.
به گ��زارش «تعادل» ،رقم بدهي بخ��ش دولتي به
سيس��تم بانكي نيز به رقم  298هزار ميليارد تومان
رس��يده و به زودي از مرز  300هزار ميليارد تومان
خواهد گذش��ت ،كه معادل  67هزار ميليارد تومان
آن را بدهي بخش دولتي به بانك مركزي و 231هزار
ميليارد تومان آن را بدهي بخش دولتي به بانكهاي
تشكيل داده است.
از اين مبلغ بدهي دولت به سيس��تم بانكي معادل
 265هزار ميليارد تومان و بدهي شركتهاي دولتي
به سيستم بانكي معادل  33هزار ميليارد تومان بوده
اس��ت .همچنين از ميزان بدهي دولت به سيس��تم
بانكي ،نزديك ب��ه  40هزار ميلي��ارد تومان بدهي
دولت به بانك مركزي و  225ه��زار ميليارد تومان
بدهي دولت به بانكها را تش��كيل ميدهد .بدهي
ش��ركتهاي دولتي نيز ش��امل  27ه��زار ميليارد
توم��ان به بانك مرك��زي و  6180ميليارد تومان به
بانكها است.
رش�د ب�االي س�پردههاي كوتاهم�دت و
ديداري از رشد قيمتها
از سوي ديگر ،حجم نقدينگي در آبان ماه  97بيش از
هزار و  ۷۲۵هزار ميليارد تومان اعالم شد كه نسبت
به مدت مشابه سال قبل  ۲۱.۱درصد افزايش نشان
ميدهد.
نقدينگي نس��بت به اسفندماه س��ال گذشته ۱۲.۸
درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۱.۱درصد
افزايش نشان ميدهد .حجم پول شامل اسكناس و
سپرده ديداري در اين دوره  ۲۴۴۵.۵هزار ميليارد
ريال ب��ا  ۴۳.۴درصد افزايش نس��بت ب��ه آبان ماه
س��ال قبل بوده و حجم شبه پول شامل سپردههاي
كوتاهمدت ،بلندمدت و قرضالحس��نه نيز با ۱۸.۱
درصد رشد ۱۴۸۰۶.۵ ،هزار ميليارد ريال است.
نكته قابل توجه اين اس��ت كه تركيب س��پردههاي
كوتاهمدت و بلندمدت بانكها كه متاثر از نوسانات
نرخ ارز و طال در يك سال اخير ،افزايش قيمت كاالها
و مسكن ،خودرو ،و س��اير كاالها ،كاهش نرخ سود
س��پرده بلندمدت به  15درصد ،وساير عوامل بوده
اس��ت ،در هش��ت ماه اخير با تحوالت قابل توجهي
مواجه شده است.

آمارها نشان ميدهد ،كه سپرده كوتاهمدت و در حال
گردش در دس��ت مردم از طريق كارتهاي بانكي
با رش��د  32.8درصدي همراه ب��وده و از  393هزار
ميليارد تومان در اس��فند  96به  522هزار ميليارد
تومان در آبان  97رسيده و  129هزار ميليارد تومان
بيشتر شده است.
اين در حالي است كه سپرده بلندمدت تنها  3هزار
ميليارد تومان در اين هش��ت ماه بيش��تر شده و از
 840هزار ميليارد تومان در اسفند  96به  843هزار
ميليارد توم��ان در آبان  97رس��يده و تنها  4صدم
درصد رشد داشته است.
سپرده ديداري نيز با رش��د  32درصدي در هشت
ماه اخير از  150هزار ميليارد تومان در اسفند  9به
 198ه��زار ميليارد تومان در آبان  97رس��يده و در
طول يكس��ال اخير نيز  46درصد رشد كرده است
كه باالترين رشد سپردهها را در يكسال اخير نشان
ميدهد.
ميزان س��پرده قرضالحس��نه نيز در اين هشت ماه
از  80ه��زار ميليارد تومان در اس��فند ب��ه  88هزار
ميليارد تومان در آبان  97رسيده و  10درصد رشد
كرده است.
براين اس��اس ،از مبل��غ  195هزار ميلي��ارد تومان
افزايش نقدينگي در هش��ت ماه اول س��ال  ،97به
ميزان  48هزار ميليارد تومان جذب سپرده ديداري،
 129هزار ميليارد تومان جذب سپرده كوتاهمدت،
 8هزار ميليارد تومان جذب س��پرده قرضالحسنه،
نزديك به  2هزار ميليارد تومان به صورت اسكناس
در دس��ت مردم و تنها  3هزار ميليارد تومان جذب
س��پرده بلندمدت شده اس��ت .در حالي كه انتظار
ميرود بخش عمده افزايش نقدينگي جذب سپرده
بلندمدت شود.
اين نوع تغييرات نش��ان ميدهد ك��ه تمايل مردم
به نگهداري پ��ول به صورت كوتاهمدت و س��پرده
ديداري و اسكناس و چك افزايش يافته تا هر زمان
كه تشخيص دادند براي خريد كاال ،مايحتاج ،خريد
ارز و سكه و خودرو و مسكن و زمين و ...وارد بازارها
شوند و همين موضوع عامل نوسان و رشد قيمتها
در چند ماه اخير شده است.
سهم سپرده بلندمدت از كل نقدينگي به  48درصد،
كوتاهمدت  30درصد ،سپرده ديداري  11.4درصد
نقدينگي است
دارايي خارجي
ميزان داراييهاي خارجي سيس��تم بانكي در آبان
ماه امسال  ۸۷۸۸.۵هزار ميليارد ريال اعالم شده كه
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۳۶.۳درصد افزايش

يافته اس��ت .در عين حال ،بده��ي بخش دولتي در
دوره مورد بررسي  ۲۹۸۵.۷هزار ميليارد ريال است
كه نسبت به آبان ماه سال  ۹۶به ميزان  ۱۷.۵درصد
رشد يافته اس��ت .طبق اعالم بانك مركزي ،بدهي
بخش غيردولتي  ۱۱۹۴۳.۱هزار ميليارد ريال است
كه نش��اندهنده  ۱۸.۷درصد رشد نسبت به مدت
مشابه س��ال قبل بوده و نسبت به اس��فندماه سال
گذشته نيز  ۹.۴درصد رشد نشان ميدهد.
خالص�ه داراييه�ا و بدهيه�اي بان�ك
مركزي
ميزان داراييهاي خارجي بانك مركزي در آبان ماه
سال جاري به  ۴۶۰۷.۳هزار ميليارد ريال رسيد كه
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۷.۳درصد افزايش
نش��ان ميدهد .همچنين بدهي بخ��ش دولتي به
بانك مركزي در دوره مورد بررسي نيز  ۶۶۸.۹هزار
ميليارد ريال بوده كه نشاندهنده  ۹.۸درصد افزايش
اس��ت .بدهيهاي ارزي بانك مرك��زي در آبان ماه
س��ال جاري  ۲۲۶۸.۵هزار ميليارد ريال اعالم شده
كه نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل  ۲۹.۲درصد
افزايش يافته است.

وضعيت داراييها و بدهيهاي بانكها و
موسسات اعتباري غيربانكي
اين گزارش حاكي است ،ميزان داراييهاي خارجي
در اين بخش با  ۴۷.۹درصد رش��د نس��بت به مدت
مشابه سال گذش��ته به  ۴۱۸۱.۲هزار ميليارد ريال
رسيده و حجم اسكناس و مسكوك نيز با منفي ۲۰.۵
درصد ۸۷.۹ ،هزار ميليارد ريال است.
سپرده بانكها و موسس��ات اعتباري غيربانكي نزد
بانك مركزي با  ۲۲.۸درصد افزايش به  ۱۸۶۴.۷هزار
ميليارد ريال رسيد.
همچني��ن بده��ي بانكه��ا و موسس��ات اعتباري
غيربانكي ني��ز در دوره آبان ماه س��ال  ۹۷با ۴۳.۲
درصد افزاي��ش ب��ه  ۱۵۸۱.۳هزار ميلي��ارد ريال
رسيده است.
خالصه داراييها و بدهيهاي بانكهاي
تجاري
ميزان داراييهاي خارجي بانكهاي تجاري كشور
در آبان ماه امس��ال  ۵۷۴.۷هزار ميليارد ريال است
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۳۱.۶درصد
رشد نشان ميدهد .س��پرده بانكهاي تجاري نزد

بانك مركزي نيز  ۳۹۸.۶هزار ميليارد ريال بوده كه
 ۳۱.۵درصد افزايش يافته است.
جمع كل داراييهاي بانكهاي تجاري در دوره مورد
بررسي ۵۴۹۲ ،هزار ميليارد ريال بوده كه به نسبت
آبان ماه س��ال  ۹۶داراي  ۲۰.۹درصد رش��د است و
ميزان بدهي بانكه��اي تجاري به بانك مركزي در
آبان ماه به  ۳۳.۷هزار ميليارد ريال رسيده كه ۶۸.۶
درصد نسبت به آبان  ۹۶كاهش داشته است.
وضعي�ت داراييه�ا و بدهيه�اي
بانكهاي تخصصي
ب��ر پايه اين گ��زارش ،ميزان داراييه��اي خارجي
بانكهاي تخصصي در آبان ماه سال جاري ۱۱۹۷.۸
هزار ميليارد ريال اس��ت كه نس��بت به دوره مشابه
سال گذشته  ۸۰.۸درصد رش��د يافته است .جمع
كل داراييه��اي بانكهاي تخصص��ي در اين دوره
رقم  ۶۰۹۸.۴ه��زار ميليارد ريال اس��ت كه ۲۲.۲
درصد رشد دارد .همچنين ميزان بدهي بانكهاي
تخصصي به بانك مركزي  ۴۹۱.۸هزار ميليارد ريال
اس��ت كه رشدي معادل  ۱۴.۲درصد نسبت به آبان
 ۹۶دارد.

در سفر همتي به عراق مطرح شد؛ فعاليت صادركنندگان ايراني از طريق بانكهاي عراق افزايش مييابد

ايجاد حساب ديناري در عراق و ايران براي بازرگانان و بانكهاي دو كشور

گروه بانك و بيمه |
در س��فر رييس كل بانك مركزي به بغداد به منظور
انجام مذاكرات بانكي با مقامات عاليرتبه سياس��ي و
اقتصادي عراق ،كه با توافق روساي بانك مركزي دو
كشور مواجه شد ،صادركنندگان ايراني ميتوانند از
طريق بانكهاي عراقي فعاليت كنند و در همين راستا
نيز بانكهاي ايراني ميتوانن��د در بانكهاي عراقي
حساب ديناري داشته باشند.
به گزارش «تعادل» ،مكانيزم پرداخت مالي بين ايران
و عراق در جلسه همتي رييس كل بانك مركزي ايران
و علي العالق رييس كل بانك مركزي عراق ،در بغداد
تعيي��ن و جزييات آن به امضاي دو طرف رس��يد .به
گزارش روابط عمومي بانك مركزي ،دكتر همتي كه
به منظور انجام مذاكرات بانكي به كش��ور عراق سفر
كرده است؛ در ديدار با همتاي عراقي خود ضمن ابراز
اميدواري درخصوص ارتقاي سطح روابط مالي بين دو
كشور ،گفت :كشور عراق بزرگترين شريك تجاري
ايران اس��ت و الزمه دوام اين ارتباط ميان دو كشور،
روابط بانكي است .رييس شوراي پول و اعتبار تصريح
كرد :امريكا با راه انداختن جنگ اقتصادي عليه ايران

تالش گستردهاي براي برهم ريختن اوضاع اقتصادي
و سياسي ايران به عمل آورد اما با تمهيدات انديشيده
شده از س��وي جمهوري اسالمي ايران ،خوشبختانه
ثبات الزم بر اقتصاد ايران حاكم است .همتي يادآور
شد :بانك مركزي ايران با كشورهاي روسيه ،تركيه،
هند و چين و ديگر كش��ورها به راهكارهاي مناسب
مالي براي مبادالت دس��ت يافت ه اس��ت .اكنون نيز
اطمينان دارم با همكاري دولت عراق و نيز با پيگيري
هر چه سريعتر مناسبات اقتصادي و ايجاد كانال مالي
پرداخت به نتايج مطلوبي خواهيم رسيد.
همچنين در اين ديدار علي العالق ،رييس كل بانك
مركزي عراق ،اين ديدار را ادامه توافقات مالي دو كشور
خواند و آن را زمينه ساز تقويت همكاري اقتصادي دو
كشور دوست دانست.
وي گفت :بان��ك مركزي عراق تم��ام تالش خود را
براي رفع موانع همكاريهاي اقتصادي دوكش��ور به
كار خواهد برد.
همچنين براساس توافقات انجام گرفته ،بدهيهاي
ناش��ي از صادرات گاز و برق به عراق براساس دستور
پرداخت بانك مركزي ايران پرداخت يا منتقل ميشود

و درآمده��اي صادرات آتي ني��ز در همين چارچوب
مورد اس��تفاده قرار ميگيرد .در اين جلسه كه بيش
از چهار ساعت طول كش��يد در مورد نحوه انتقال ارز
صادركنندگان خصوصي كشورمان نيز توافقاتي انجام
شد كه اميد ميرود با نهايي شدن آن مشكل برگشت
درآمدهاي ارزي صادركنندگان رفع شود.
همتي در دومين روز س��فر خود به عراق ،با روس��اي
بانكها ،اعضاي اتاق بازرگاني و فعاالن اقتصادي عراق
ديدار و گفتوگو كرد .در اين ديدار ،همتي ضمن بر
شمردن دستاوردهاي چهار دهه گذشته گفت :امريكا
در دو مرحله سختترين تحريمها را براي ايران به اجرا
درآورد و درصدد بود با تضعيف پول ملي ،هرج و مرج
در ايران را به وجود آورد ،اما با همت مس��ووالن نظام
و مردم ايران خوشبختانه توانستيم تورم را كنترل و
ثبات را در امور اقتصادي حاكم كنيم.
رييس شوراي پول و اعتبار در بخش ديگري از سخنان
خود با اشاره به مذاكرات انجام شده با رييس كل بانك
مركزي عراق گفت :نكته بعدي ،روابط ايران با كشور
دوست و برادر عراق است .در اين راستا ديروز و امروز
توافقه��اي خوبي با ريي��س كل بانك مركزي عراق

داشتيم و معتقد هس��تيم روابط بانكي كليد توسعه
روابط اقتصادي دو طرف است .وي تاكيد كرد :اراده
بزرگي در توسعه روابط دوطرفه در مسووالن عراقي
ديدم؛ ضمن آنكه نخست وزير محترم عراق ،حمايت
قاطعي از مذاكرات دو جانبه و توافقهاي انجام شده
داشت.
همتي در تش��ريح س��از و كار انجام معامالت با تجار
عراقي گفت :طبق توافق انجام شده ،قرار است بانك
مركزي ايران حسابهاي يورويي و ديناري را داشته
باشد و مبادالت گاز و نفت با اين حسابها انجام شود.
ريي��س كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه هماكنون
بزرگترين شريك ما ،عراق است افزود :صادركنندگان
ايراني بر اساس توافقهاي انجام شده بايد بتوانند از
طريق بانكهاي عراقي فعاليت كنند و در همين راستا
نيز بانكهاي ايراني ميتوانن��د در بانكهاي عراقي
حساب ديناري داشته باشند .بنابراين با اين توافقها
و موافقت نخست وزير عراق ،روابط بانكي ايران و عراق
بسيار قويتر خواهد شد و گسترش روابط تجاري بين
دو كشور براين پايه شكل خواهد گرفت.
شركتهاي عراقي هم ميتوانند در بانكهاي ايراني

حساب افتتاح كنند و مبادالت خود را با دينار انجام
دهند .در اين ديدار رييس اتاق بازرگاني عراق ضمن
تاكيد بر روابط مثبت دو كش��ور ،به مكانيزم فعاليت
ش��ركتهاي عراقي و ايراني اش��اره كرد .همچنين
رييس بانك الرش��يد عراق با ارايه پيشنهاد تاسيس
يك شعبه اين بانك در ايران گفت :بر اساس چارچوب
بانك مركزي عراق آماده همكاري با شركتهاي مالي
ايراني هستيم ،در همين راستا نيز درخواست تاسيس
يك ش��عبه در ايران را داريم كه در صورت موافقت،
اين موضوع نقش مهمي در تبادالت تجاري دو كشور
خواهد داشت .همتي در پاسخ به رييس بانك الرشيد
در خصوص تاسيس ش��عبه در ايران گفت :بر اساس
توافقهاي انجام شده با پيش��نهاد تاسيس و افتتاح
شعب بانكهاي عراق در ايران موافق و معتقد هستم
افتتاح ش��عب بانكهاي عراقي در ايران ميتواند به
زنجيره توافق و گسترش آن كمك كند.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه جلسات منظم
و مشترك طرفين الزم است ماهانه برگزار شود افزود:
اميدوارم با توافق و دستورات صريح نخست وزير عراق
شاهد عملياتي شدن توافقهاي انجام شده باشيم.

«تعادل» از اوضاع طال فروشيها در پايان سال گزارش ميدهد

حباب سكه  ۶۰۰هزار تومان شد

گروهبانكوبيمه|
روز چهارش��نبه  17بهمن  ،97نرخ لحظهاي دالر در
سامانه سنا با 50تومان افزايش نسبت به روز سه شنبه
 11ه��زار و  850تومان و ي��ورو  13هزار و  850تومان
اعالم شد ،.همچنين بر اساس نرخهاي روز سه شنبه
سامانه سنا ،دالر  11هزار و  868تومان ،يورو 13هزار و
 807تومان ،يوان 1هزار و  763تومان و پوند  15هزار
و  436اعالم شد
به گ��زارش «تعادل» ،بر اين اس��اس ن��رخ فروش هر
اس��كناس دالر امريكا در صرافيها  11850تومان و
نرخ خريد هر دالر امريكا نيز 11750تومان اعالم شده
است.همچنيننرخخريدهراسكناسيورونيز13750
تومان و نرخ فروش آن  13850تومان اعالم ش��د .نرخ
دالر در بازار نقدي 12هزار تومان و درهم 3280تومان
معاملهشد.
با تداوم افزايش قيمت سكه در بازار ،صرافان در مناطق
مختلفقيمتهايمختلفيرابرايهرقطعهسكهتمام
بهار آزادي پيشنهاد ميدهند در جريان معامالت روز

چهارشنبه  ۱۷بهمن  ،۹۷قيمت هر قطعه سكه طرح
جديد ۴ ،ميليون و 280هزار تومان شد .همچنين هر
قطعهسكهتمامبهارآزاديطرحقديم ۴،ميليونو100
هزار تومان ،نيم سكه  ۲ميليون و  320هزار تومان ،ربع
سكه يك ميليون و  400هزار تومان و سكه يك گرمي
 ۷۶۰هزار تومان است.
هر گرم طالي  18عيار  372هزار تومان ،مظنه مثقال
 17عيار  1ميليون و  610هزار تومان معامله شد.
قيمت طال در معامالت روز چهارش��نبه پس از اينكه
دونالد ترامپ در سخنراني ساالنه خود وعده داد ديواري
مرزي بسازد و درباره مذاكرات تجاري با چين شفافيت
چنداني نداش��ت ،با وجود رش��د ارزش دالر تغييري
نداشت و باال ماند .هر اونس طال براي تحويل فوري در
بازار سنگاپور ثابت بود و ۱۳۱۴دالر معامله شد .در بازار
امريكا ،هر اونس طال ب��راي تحويل در آوريل تغييري
نداشت و در  ۱۳۱۸دالر ايستاد.
رييسجمهور امريكا كه در كنگره سخنراني ميكرد با
مخالفت سياسي بر سر درخواستش از دمكراتها براي

پايان دادن به ضديتشان با تأمين بودجه ساخت ديوار
در مرز مكزيك مواجه است .هيتش جين ،نايبرييس
شركت يس سكيوريتيز اظهار كرد :با پافشاري ترامپ
براي س��اخت ديوار مرزي ريسك يك تعطيلي ديگر
دولت وج��ود دارد با اين حال فع ً
ال رش��د ارزش دالر،
افزاي��ش قيمت ط�لا را محدود كرده اس��ت .فعاالن
بازار همچنان نگران آماري ماندهاند كه كندي رش��د
اقتصاد جهاني را نش��ان ميدهد و طال به عنوان يك
سرمايهگذاري مطمئن همچنان محبوب مانده است.
شاخص دالر امريكا در معامالت روز چهارشنبه نزديك
به باالترين سطح خود در دو هفته اخير ماند.
در اين بين ،رابرت كاپالن ،ريي��س بانك فدرال رزرو
داالس اظهار ك��رد :بانك مركزي بايد نرخهاي بهره را
تا زمان روشن ش��دن دورنماي اقتصادي امريكا ثابت
نگه دارد كه از نظر وي چندين ماه طول خواهد كشيد.
بانك مركزي امريكا به دليل كندي رش��د اقتصادي و
ابهامات تجاري ،هفته گذشته وعده داده بود در افزايش
نرخهاي بهره صبورانه عمل كند.

درحاليكهسخنرانيترامپدرزمينهمذاكراتتجاري
امريكا و چين اشاره روشني نداشت اما مقامات بلندپايه
امريكايي و چيني قرار است هفته آينده دور جديدي از
مذاكرات را در پكن برگزار كنند.
بر اساس گزارش رويترز ،ترامپ وعده داده است اگر تا
اول مارس دو طرف به توافق نرسيد ،تعرفه روي واردات
كاالهاي چيني به ارزش  ۲۰۰ميليارد دالر را از  ۱۰به
 ۲۵درصد افزايش خواهد داد.
رييساتحاديهطالوجواهراظهاراميدواريكردكهيك
ماه پاياني سال ،كس��ب و كار در بازار طال و سكه رونق
نسبيداشتهباشد.آيتمحمدوليدربارهوضعيتفعلي
بازار طال و سكه ،اظهار داشت :وضعيت فعلي بازار طال
و سكه از نظر داد و ستد و كسب و كار به مانند گذشته
اس��ت ،اما قيمتها در اين بازار طي هفتههاي اخير با
نوسان مواجه بود .وي افزود :همانطور كه شاهد بوديم
در هفته گذش��ته قيمتها در بازار طال و سكه روندي
افزايشي داشت و هر مثقال طال به بيش از يك ميليون
و  ۶۰۰هزار تومان رسيد ،اما طي روزهاي اخير ،شيب

حركتيقيمتهاتاحدوديكاهشيشدوهرمثقالطال
(طبق آخرين قيمتهاي روز گذشته) به يك ميليون و
 ۵۵۰هزار تومان رسيد .رييس اتحاديه طال و جواهر در
ادامه ،گفت :از آنجايي كه قيمت هادر بازار طال و سكه به
دو مولفه نرخ ارز و قيمت جهاني طال ارتباط دارد ،هم در
بازار ارز شاهد نوسان و بازي قيمتي هستيم و هم انس
جهاني طال روز گذشته افزايش يافت و هر انس طال به
يك هزار و  ۳۱۴دالر رسيد كه بيتاثير در بازار نيست.
محمدولي حباب سكه را ۶۰۰هزار تومان عنوان كرد و
افزود :داد و ستد در بازار طبق انتظار نيست و اين نوسان
باعث ركود و تاثير منفي در كسب و كار اين بازار خواهد
ش��د .اميدوارم طي يك ماه پاياني سال شاهد رونقي
نسبي در اين بازار باشيم.
وي درباره ممنوعيت ورود مصنوعات طال به كش��ور
توضيح داد :ورود مصنوعات طال از گذش��ته در كشور
ممنوعبودوتنهاامكانورودطالخاموموارداوليهوجود
داش��ت ،اما در مقطعي به اشتباه از سوي گمرك ورود
مصنوعات آزاد شد كه با پيگيري دوباره ممنوع شد.

بازار سرمايه
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رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تشريح كرد

راهاندازي معامالت آتي سكه منوط بر ثبات قيمت مرجع
گروه بورس|
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشيه مراسم
نخس��تين مس��ابقات معامالت الگوريتمي در جمع
خبرنگاران معامالت الگوريتمي را پيشرفتهترين روش
معامله در دنيا معرفي كرد.
به گفته شاپور محمدي در آستانه چهل سالگي انقالب
شكوهمنداسالمي،بازارسرمايهكشورازحيثكدهاي
سهامداري رتبه هش��تم در جهان را كس��ب كرده و
ابزارهاي جديدي به اين بازار اضافه شده است.
وي عنوان كرد :نخس��تين اوراقي كه پيش از انقالب
در بازار عرضه ش��د اوراق قرضه عباس آباد بود و تعداد
محدودي س��هم معامله ميشد اما هماكنون عالوه بر
س��هام ،ابزارهاي مالي متفاوتي در اختيار اهالي بازار
س��رمايه قرار گرفته است .دبير ش��وراي عالي بورس
معتقد است عالوه بر س��هام انواع اوراق همانند اسناد
خزانه اسالمي و ابزارهايي مانند اختيار خريد و فروش،
معامالت آتي س��هام و معامالت الگوريتم��ي به بازار
سرمايه كش��ور وارد شد .بر اين اس��اس ،اكنون تعداد
س��هامداران با س��الهاي قبل از انقالب قابل مقايسه
نيس��ت .براي حدود  ۱۳درصد جمعيت كش��ور كد
سهامداريصادرشدهوحدود ١٠ميليوننفربهخانواده
بازار سرمايه وارد شدهاند .سخنگوي سازمان بورس و
اوراق بهادار با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه از شفافترين
بخشهاي اقتصادي است ادامه داد :حجم بازار و ميزان
تامين مالي بخش مولد اقتصاد طي اين چهل س��ال
ارتقاي چشمگيري داشته و نهادهاي مالي نيز تا پايان
سال به  ۶۵٠ميرسد .شاپور محمدي با تاكيد بر اينكه
نهادهاي مالي در دنيا كم نظير است ابراز داشت :بازار
سرمايه كشور از لحاظ شرعي از غناي كافي برخوردار
است و تمامي ابزارهاي موجود در اين بازار شرعي است.
اما و اگرهاي معامالت آتي
دبير ش��وراي عالي ب��ورس درخص��وص راهاندازي
مجدد معامالت آتي س��كه نيز عنوان كرد :زماني كه
قيمت مرجع س��كه با ثبات باش��د و بازار پول كشور
قيمت را قبول كند بورس كاال آمادگي ازس��رگيري
معامالت را دارد اما قيمت مرجع هماكنون از نوسان
قابلمالحظهاي برخوردار اس��ت در نتيجه نميتوان
زمان مشخصي براي راهاندازي معامالت آتي سكه در
بورس كاال مشخص كرد.

اثر ناچيز تحريم
دبير شوراي عالي بورس درباره اثرگذاري تحريمها بر
بازار سرمايه گفت :عوامل بنيادي و مزيتهاي نسبي
اقتصاد كشور مشخص است و بازار سرمايه نيز مسير
بلندمدت خود را طي ميكند .تحريمها اثر چنداني بر
بازار ندارد و از آن عبور كرده اس��ت .مزاياي نسبي بازار
سرمايه كوتاهمدت نيست و سرمايهگذاري در بازار يك
امر بلندمدت محسوب ميش��ود و بازار از ثبات خوبي
برخوردار است.

س در كنار بانك مركزي
بور 
اين مقام مسوول در خصوص راهاندازي بورس ارز نيز
تاكيد كرد :دستورالعمل و قوانين مربوط به معامالت
ارز مربوط به بانك مركزي است و بازار نقدي ارز در بازار
پولي كشور راهاندازي ميشود و در اين مسير سازمان
بورس ،ب��ورس تهران و فرابورس كن��ار بانك مركزي
هس��تند .اما قرارداد آتي ارز در بازار سرمايه راهاندازي
ميشود .هر زمان كه بازار نقدي راهاندازي شد و قيمت
مرجع قابل استخراج بود بازار آتي هم فعاليت خود را
آغاز ميكند .رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره
به معامالت الگوريتمي گفت :معامالت الگوريتمي از
پيشرفتهترين روشهاي داد و ستد در بازارهاي مالي
دنيا اس��ت و هماكنون در بازار س��رمايه پيادهسازي
شده است.
بورس بينالملل نيازمند دستورالعمل
شاپور محمدي در خصوص راهاندازي بورس بينالملل
در مناطق آزاد نيز گفت :راهاندازي اين بورس نيازمند
دستورالعملوآييننامهاست.اينموضوعدركميسيون
اقتصادي مجلس و همچنين در دولت بررسي شده و
پ��س از تصويب ،نحوه راهاندازي آن در ش��وراي عالي
بورس مطرح ميشود .سخنگوي سازمان بورس و اوراق
بهادار با بيان اينكه اطالعات خريداران نفت در بورس
انرژيمحرمانهباقيميماندتأكيدكردتمامياطالعات
در بازار سرمايه محرمانه است و هيچ اطالعاتي از اين
بازار در خصوص خريداران به هيچ فردي غير از مراجع
قضايي داده نخواهد شد.
استانداردهاي سرمايهگذاري
ويدرخصوصفعاليتبازارسرمايهدرعرصهبينالمللي

نيزگفت:زمانيكهعضونهادآيسكوميشويممفهومآن
اين است كه تمامي استانداردهاي الزم در بازار سرمايه
براي سرمايهگذاري رعايت ميشود .به اين معني كه
حقوق سهامداران خرد و سهامداران بزرگ نيز رعايت
ميشود .به همين دليل سرمايهگذار خارجي ميتواند
به راحتي با افق بلندمدت  ۵و  ۱۰ساله به بازار سرمايه
اعتماد داشته باشد.

قيمت عادالنه است و به همين دليل هر دو محصول
ملي كشور كه گاز و نفت است بايد در اين بازار عرضه
شود و صرف نظر از تحريمها اين محصوالت بايد در
يك بازار كامال شفاف معامله شود .محمدي تصريح
كرد :با همكاري وزارت نفت و تغيير روند اطالعيهها
انعطاف الزم در بورس انرژي ايجاد شده و در اين ميان
محرمانه بودن اطالعات رعايت ميشود.

ضرورت عرضه نفت و گاز در بورس
وي با اشاره به عرضه نفت در بورس نيز گفت :نفت خام،
يك محصول ملي براي كشور است و براي بورس انرژي
نيز محصول جديدي تلقي ميش��ود به همين دليل
بايد ساز و كار معامالت آن فراهم ميشد و مشتريان
عالقهمند وارد ميدان معامالتي ميشدند .دبير شوراي
عالي بورس ادامه داد :بورس انرژي عهدهدار كش��ف

پيگيري نظارت جامع بر كارگزاريها
به گفته رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار يكي
از مش��كالتي كه پيشتر در بازار وجود داشت ،بحث
توقف طوالن��ي مدت نمادهاي بورس��ي بود كه اين
موضوع نيز با اصالح دستور العمل توقف و بازگشايي
نمادها حل و فصل شد .همچنين موضوع ميزان اعتبار
كارگزاريها از مواردي بود كه طي سالهاي گذشته

نگاهيبرآمارمعامالتروزگذشتهبورسوفرابورس

رونق اندك بورس ادامه دارد
گروه بورس| ش��اخص ب��ورس در پايان معامالت
روز گذش��ته با رش��دي  ۱۴۱واحدي به  ۱۵۸هزار و
 ۵۳۵واحد رسيد .بر اساس آمارهاي معامالتي ،همه
ش��اخصهاي بورس با رشد مواجه شدند بطوري كه
ش��اخص كل با  ۱۴۱واحد رشد معادل  ۰.۰۹درصد
به  ۱۵۸ه��زار و  ۵۳۵واحد ،ش��اخص قيمت «وزني
 ارزش��ي» با  ۴۰واحد افزايش معادل  ۰.۰۹درصدبه  ۴۵ه��زار و  ۹۵۴واحد ،ش��اخص كل «هم وزن»
با  ۱۶۹واحد رش��د معادل  ۰.۵۷درصد به  ۲۹هزار و
 ۵۹۷واحد رسيد.
همچنين ۴نماد«فمليبا ۸۱واحد،وغديربا ۵۶واحد،

وبملت با ۴۰واحد و كگل با ۳۴واحد» رشد ،بيشترين
تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
به اي��ن ترتيب ،در پايان داد و س��تدهاي روز قبل در
ب��ورس ،در  ۱۴۲هزار و  ۳۲۸نوب��ت معامالتي ،يك
ميليارد و  ۵۹۸ميلي��ون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴
هزارو ۱۸۶ميليارد توماندربورس معامله شدوارزش
بازار به  ۶۰۴هزار و  ۶۲۱ميليارد تومان رسيد.
حج�م معامالت فرابورس ب�ه بيش از يك
ميليارد ورقه بهادار رسيد
روز گذش��ته ش��اخص فرابورس نيز ب��ا افزايش 12

واحدي ،رقمكلي اين شاخص رابه 1934واحد رساند.
نقل و انتقال بيش از يك ميليارد ورقه بهادار به ارزش
تقريبي  3625ميلي��ارد ريال ،ماحص��ل معامالت
انجامش��ده در مجموع بازارهاي فرابورس در آخرين
روز كاري از هفته جاري است.
در معام�لات روز چهارش��نبه  17بهمنماه 1397
سهامداران در حالي در بازار اول به استقبال معامله95
ميليون سهم به ارزش 308ميليارد ريال رفتند كه در
بازار دوم شاهد جابهجايي 362ميليون سهم به ارزش
 894ميليارد ريال بودند .همزمان با دادوس��تدهاي
انجامش��ده در اين دو بازار نيز شاخص كل فرابورس

ديدگاه

نوسان محدود توام با آرامش تا پايان سال

رييس كميته فقهي بازار سرمايه:

سمت عرضه فعال باش��ند نيز وجود دارد .اما اين نوسان قيمت در يك
برهه زماني كوتاه به پايان ميرسد و در روزها پاياني سال احتمال اينكه
تقاضاها افزايش يابد بسيار است.
قدوسي با اشاره به اينكه نوسان محدود بهترين چشمانداز روزهاي آتي
بازار سهام است گفت :همانطور كه پيشتر گفته شد بازار سهام تمامي
عوامل سيستماتيك و غير سيستماتيك اين مدت را پيش خور كرده
است .اين موضوع باعث ميش��ود تا پايان سال نوسان زيادي را شاهد
نباشيم.بهاينترتيبشكلگيرياصليمعامالتسهامدارانبهروزهاي
ابتدايي سال جديد برميگردد.اين كارشناس بورسي در ادامه به اثرات
ايجادكانالماليبينايرانوكشورهاياروپايياشارهكردوگفت:جامعه
سهامداري در انتظار يك اقدام عملياتي در زمينه هموار كردن مسير
تحريمهاست .اگر جرييات جديدي در اين زمينه منتشر شود ميتوان
اميدوار بود كه س��يگنال مثبت آن به بورس به خصوص شركتهاي
صادرات محور نيز برسد.
وي در ادام��ه بيان ك��رد :مرحله مهم اين توافق حضور ش��ركتهاي
اروپايي در ايران است .اگر اين شركتها براي ايجاد يك پلتفرم جديد
با ش��ركتهاي ايراني همكاري كنند ،بورس جذابترين بازار س��راي
س��رمايهگذاري انتخاب ميش��ود.نويد قدوس��ي در پايان بيان كرد:
س��هامداران در انتظار يك محرك جديد هس��تند تا روند معامالتي
سال آينده خود را ترسيم كنند .در اين شرايط پيش بيني ميشود در
هفتههاي آتي بازار در آرامش ،مسيري با نوسان محدود را ادامه دهد.

ترديد بورس درتوافق جديد ايران با اروپا

يك كارشناس بازار س��رمايه در خصوص داليل واكنش
سهامداران به تحوالت سياسي اخير گفت :سرمايهگذاران
در بازار س��رمايه تاثرپذيري خاصي از اي��ن اتفاق را براي
صنايعوشركتهاپيشبينينميكنند.
منصور كريمي در گفتوگو با ايبِنا با اشاره به راهاندازي
كانالويژهماليمياناروپاوايرانتحتعنواناينستكس
گفت:ايناتفاقواكنشهايمتفاوتيرادربازارهايمالي
به دنبال داشته است ،به عنوان مثال بازار طال ،ارز و سكه
در ابتدا با كاهش قيمت همراه ش��دند و بازار سهام نيز
واكنش مثبتي به اين اتفاق از خود نشان نداد.

اين بازار بودند و در مجموع بازار سهام فرابورس نماد
معامالتي اپرداز ،وآرين و كيس��ون به دليل افش��اي
اطالعات ب��ا اهميت ي��ا برگزاري مجم��ع عمومي
فوقالعاده صاحبان سهام متوقف و در سمت مقابل
نمادهاي «شستان»« ،وبرق»« ،شبصير» و «فاهواز»
بازگشاييشدند.
در پاي��ان معامالت اين هفت��ه در فراب��ورس ايران
همچنين شاهد جابهجايي 13ميليون ورقه به ارزش
 1070ميليارد ريال در بازار ابزارهاي نوين مالي بوديم.
در ش��رايطي كه در اين بازار قيمت اوراق تسهيالت
مسكن در اغلب نمادها با افت قيمتي روبرو و در دامنه
 247هزار تا 626هزار ريال دادوستد شدند ،نرخ موثر
سود بازده تا سررسيد اس��ناد خزانه اسالمي در بازه
 19.7مربوط به اوراق «س��خاب »7تا  22.19درصد
مربوط به «اخزا »709نوسان كرد.

نگاه بازار

يك كارشناس بازار سرمايه بيان كرد

مدير سرمايهگذاري صندوق يكم كارگزاري بانك كشاورزي ميگويد
جامعهسهامداريدرانتظاريكمحركجديدبرايافزايشتقاضاست.با
توجهبهاينكهچيزيبهپايانسالباقينماندهاست،پيشبينيميشود
روندي كم نوسان توام با آرامش مسير اصلي شاخص كل باشد.
نويد قدوس��ي ،مدير س��رمايهگذاري صندوق يكم كارگ��زاري بانك
كشاورزي در گفتوگو سنا ،با بيان اينكه سهامداران نگاه خود را به روند
آتي شركتها معطوف كردهاند گفت :با توجه به اينكه گزارشهاي 9
ماهه شركتها در هفتههاي گذشته منتشر شده است ،در شرايط فعلي
سهامداراندرحالتجزيهوتحليلپيشبينيسودآوريشركتهابراي
سال آينده هستند .وي در ادامه بيان كرد :اگرچه ممكن است شرايط
اقتصاديكشورمانندسالگذشتهنباشدومشكالتيوجودداشتهباشد،
اما اين نواقص اثري بر روند روزهاي آينده بورس ندارد .اين موضوع نيز به
اصالح قيمتي سه ماهه پاييز شركتها بر ميگردد كه قيمتها را تا حد
قابل توجهي به كف رساند و ارزندگي را افزايش داد.
مديرس��رمايهگذاري صندوق يكم بان��ك كش��اوري در ادامه افزود:
قيمتهايفعليدربازارتاحدقابلتوجهيارزندگيبرايسرمايهگذاري
دارند ،و اين احتمال ورود نقدينگيهاي جديد را افزايش ميدهد .با اين
وجود اين نكته را بايد در نظر گرفت كه شرايط بازار سهام در دو ماه پاياني
سال نسبت به ديگر ماهها متفاوت است.
وي در اين خصوص توضيح داد :بطور سنتي در اين بازه زماني بسياري
از بازيگران حقوقي و حقيقي نياز به نقدينگي دارند و احتمال اينكه در

با طي ك��ردن روندي صعودي به رش��د  12واحدي
در پايان بازار رضايت داد و تا نزديكي س��طح 1935
واحدي افزايش يافت.
رصد نمادهاي اثرگذار بر اين نماگر حاكي از آن است
«مارون»« ،ذوب»« ،زاگرس»« ،ميدكو» و «دي» تا
سطح  6واحد تاثير مثبت بر آيفكس به جا گذاشتند
و دو نماد «شراز» و «توريل» مانع از پيشروي بيشتر
اين شاخص شدند.
نم��اد ذوبآهن ك��ه در ص��در نماده��اي پربازديد
فرابورسي ايس��تاد ،با معامله  217ميليون سهم به
ارزش بي��ش از  307ميليارد ري��ال باالترين حجم و
ارزش معامالت را در ميان تمامي بازارهاي فرابورسي
در اختيار گرفت.
در همين حال بازار پايهايها نيز شاهد تغيير مالكيت
 642ميليون سهم به ارزش  1325ميليارد ريال در

نسبت به آن غفلت شده بود كه با تالش حوزه نظارت
بر نهادهاي مالي ،حوزه بازار و حوزه مديريت فناوري
اطالعات سازمان بورس و كانون كارگزاران اين مورد
نيز حل شد .به گزارش سنا ،عضو شوراي عالي بورس
اصالح س��اختار هياتهاي پذيرش را يكي از اهداف
آينده دانست و گفت :موضوع نظارت جامع بر فعاليت
كارگزاريها از اهداف مهم س��ازمان بورس به شمار
ميرود كه اين موضوع نيز در حال پيگيري است .تمام
فعاليتهاي كارگزاريها درخصوص خريد و فروشي
كه در سامانه معامالت انجام ميدهند ،روزانه توسط
ناظران و به صورت لحظهاي رصد ميش��ود .با وجود
اي��ن در خصوص ثبت و ضبط حس��ابداري ،فعاليت
اداري كارگزاريها ،ش��ركتهاي س��رمايهگذاري
و صندوقه��ا نياز به نظ��ارت قوي داري��م تا پايش
دقيقتري صورت بگيرد.

اينكارشناسبازارسرمايهدرخصوصداليلعدمواكنش
معاملهگران به اينستكس اذعان داشت :اتحاديه اروپا دارو،
مواد غذايي و بخش كشاورزي را در اين سازوكار ويژه مالي
قرار داده است .ضمن اينكه اين اتفاق در ساير حوزهها از
جمله نفت را منوط بر تصويب كامل  FATFاعالم كرده
اس��ت .وي اضافه كرد :بنابراين س��رمايهگذاران در بازار
س��رمايه تاثرپذيري خاصي از اين اتفاق را براي صنايع و
شركتها پيشبيني نميكنند كه بر اساس آن بازار سهام
بتواند شرايط مناسب و رو به رشدي را تجربه كند.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود :از سوي ديگر زمانبندي

شفافيت بازار سرمايه عامل تقويت توليد و صادرات است

عضو كميته فقهي سازمان بورس معتقد است يكي از اتفاقات مثبت
اقتصادي پس از انقالب اس�لامي ،عزم ملي ب��راي راهاندازي بازاري
متشكل به نام بورس كاالي ايران بود؛ چراكه سازوكار اين بورس باعث
واقعيشدنقيمتكاالها،تزريقسودبهتوليدوشفافيتاقتصاديشد
و در پي اين اقدام ،توسعه صنعت فوالد و پتروشيمي سرعت گرفت.
غالمرضا مصباحي مقدم در گفتوگو با ايسنا ،اظهار كرد :اقتصاد بدون
شفافيتورقابتنميتوانددرمسيردرستخودقرارگيرد؛دراينراستا
در اقتصاد دولتي ما يكي از تصميمهاي اساسي و اثربخش ،راهاندازي
بورس كاال و ورود كاالهاي اساسي و مواد اوليه به اين بورس بوده است.
رييس كميته فقهي بازار س��رمايه افزود :بورس كاال ب��ا وجود فراز و
نشيبهاي اقتصاد كشور طي سالهاي اخير ،بستري شفاف و رقابتي
را براي حضور توليدكنندگان و مصرفكنندگان فراهم كرده و در واقع
به واسطه اين بستر معامالتي شاهد كشف واقعي قيمتها بر اساس
مكانيزم عرضه و تقاضا هستيم.
بهگفتهمصباحيمقدم،هرچهحضورشركتهاوتوليداتشاندربورس
كاالبيشترباشد،روندكشفقيمتبهينهتررقمميخوردونوسانهاي
شديد و غيرعادي قيمتها در اقتصاد نيز به حداقل ميرسد.
عضومجمعتشخيصمصلحتنظامبااشارهبهاينكهبورسكاالدراين
سالها بر رشد كيفيت محصوالت نيز اثر مثبتي داشته است ،گفت:
فقط كاالهاي با كيفيت و داراي استاندارد الزم ميتوانند در بورس كاال
عرضه ش��وند؛ از اين رو حضور شركتها در اين بورس به نوعي اعتبار

ش��فافي نيز از س��وي اتحاديه اروپا در راس��تاي تحقق
وعدههاي داده شده ،اعالم نشده است و مشخص نيست
اجراي فاز بعدي سازوكار مالي در چه بازه زماني رخ خواهد
داد .بر اين اس��اس نيز بايد اين موضوع را به عنوان دليلي
ديگربرعدمواكنشبازارسرمايهنسبتبهراهاندازيكانالي
ويژه مالي ميان اروپا و ايران عنوان كرد.
وي گفت :شايد در ش��رايط كنوني موضوعاتي همچون
عدم ورود نقدينگي به بازار س��هام ،نبود تحليل در خريد
و فروش سهام صنايع و شركتها و عدم قوانين حمايتي
از صنايع مختل��ف را بتوان به عنوان عوامل ديگري كه بر

كيفي محسوب ميش��ود كه اين رويكرد بايد با حمايت مسووالن در
خصوص جايگاه بورس كاال در اقتصاد نيز تقويت شود.
وي در تش��ريح مزيتهاي بورس كاال در صنعت فوالد و پتروشيمي
گفت :قبل از ورود محصوالت فوالدي و پتروش��يمي به بورس كاال،
قيمتهابهشيوهدستوريتعيينميشدومصرفكنندگاننيزبهدليل
وجودواسطههايپرشمار،بانوسانهايشديدقيمتيروبروميشدند.
حتي با وجود دريافت خوراك ارزان قيمت از س��وي توليدكنندگان،
محصول نهايي با نرخهاي باال از سوي واسطهها به مصرفكنندگان
فروخته ميش��د كه اين روند با راهاندازي بورس كاال و واقعي ش��دن
قيمتهاتغييركرد.
مصباحي مقدم عرضه محصوالت فوالدي و پتروشيمي به بورس كاال
را باعث نظاممند شدن معامالت اين كاالها دانست و افزود :با خريد و
فروش اين محصوالت در بس��تر بورس كاال ،منفذهاي دستكاري در
بازار و نوس��ان بيدليل قيمتها از بين رفت و شاهد توسعه صنايع و
كارخانههاي توليدي در بخشهاي مختلف بودهايم.
رييس كميته فقهي بازار سرمايه در پايان با تأكيد بر اينكه تأمين مواد
اوليه توليدكنندگان داخلي از بستر بورس كاال باعث حفظ منافع آنها
ميشود ،اظهار كرد :وجود قانوني همچون ماده  ۳۷قانون رفع موانع
توليد كه عنوان ميكند توليدات داخل پس از عرضه در بورس كاال و
تأميننيازداخلميتوانندمجوزصادراتبگيرند،ميتواندراهگشاباشد
و در راستاي تقويت توليد داخل و صادرات عمل كند.

افت معامالت و شاخص بورس اثرگذار هستند ،ياد كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه اذعان داشت :اين موارد بيانگر
اين هس��تند كه براي بهبود شرايط اقتصادي و در پي آن
بازارسهامموضوعاتديگرينيزعالوهبرسازوكارمالينياز
است تا در روند معامالتي سهام تاثيرگذار باشد.
وي ادامه داد :سازوكار مالي ويژه داراي ابهاماتي است كه
از جمله اين موارد بايد گفت مش��خص نيست تاثير اين
سازوكاردربورس،توليدوفروششركتهايصادركننده،
تامين مواد اوليه بنگاهها ،س��ودآوري و  ...چگونه خواهد
بود .اين كارشناس بازار سرمايه همچنين در پاسخ به اين

پرس��ش كه با وجود بار رواني مثبت راهاندازي سازوكار
ويژه مالي ،چرا معامالت بازار سهام و شاخص بورس روند
كاهشيرادرپيشگرفت؟تصريحكرد:نگاهيبهمعامالت
بازار سهام نشان ميدهد فروشنده قوي در اين بازار حضور
ندارد و در مقابل خريدار قوي هم در جريان داد و ستدهاي
بازار سهام نيست .بنابراين نبايد دليل اصلي اين روزهاي
افت بازار سهام را به راهاندازي سازوكار ويژه مالي نسبت
داد.ضمناينكههمانطوركهاشارهشداينكانالماليفعال
تاثير بر سودآوري صنايع ندارد كه منتظر واكنش مثبت
بازار به آن باشيم.

رويخطشركتها
رشد سود عملياتي «شكربن» :شركت كربن
ايران در صورتهاي مالي  ۹ماهه منتهي به  ۳۰آذر
 ۱۳۹۷سودعملياتيخودرادرمقايسهبامدتمشابه
سالگذشتهبارشد۱۲۲درصدي ۴۳۸ميلياردو۵۱۴
ميليون ريال اعالم كرد .بر اين اساس ،شركت در اين
گزارشاعالمكردكهسوديكهزارو ۳۷۴رياليبراي
هرسهممحققساختهاست.همچنين،اينشركت
سودخالصرا ۳۴۳ميلياردو ۴۹۰ميليونريالوسود
انباشتهرا ۶۹۶ميلياردو ۹۱۱ميليونريالاعالمكرد
كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب
 ۱۲۶و ۵۳درصد افزايش داشته است .بر اين اساس،
«شكربن» در اين گزارش خبر از سود  ۵۱۲ميليارد
و  ۵۰۹ميليون ريالي درآمد عملياتي ش��ركت داده
است.همچنيندر ۹ماههسال ۱۳۹۷توليدبهمقدار
 ۲۸هزار و ۷۹۴ت��ن و فروش نيز به مقدار ۲۷هزار و
 ۷۳۷تن بوده است ،كه  ۹۱درصد از فروش داخلي و
 ۹درصدبهصادراتاختصاصيافتهاست.الزمبهذكر
است؛طي۹ماهگذشته،اينشركتبيشاز ۸۰درصد
بهايتمامشدهمحصوالتتوليديخودراانواعروغن
(مواد اوليه) اختصاص داده و تغيير قيمت مواد اوليه
در اثر تغيير قيم��ت فرآوردههاي نفتي ،تغيير بهاي
جهانينفتخاموتغييراتنرخارز،نوساناتزياديبه
قيمتتمامشدهتوليداتخوددانستهاست.درهمين
حال ،نكته با اهميت در اين رابطه به عرضه مواد اوليه
از طريق بورس انرژي است كه عالوه بر امكان رقابت
بينخريدارانوافزايشنرخمواداوليهبهدليلحذف
سقفقيمتي،مقدارعرضهمواداوليهباكيفيتنيزبين
خريدارانتقسيمشده،برايناساسبهايتمامشده
متاثرازاينروندنيزميتواندتغييريابد.
زيانخالص«خمهر»درگزارش۹ماهه:شركت
مهركام پارس گزارش ۹ماهه خود را با زيان خالص
۸۰۶ميلياردو۵۷۳ميليونرياليمنتشركرد.براين
اساس ،ش��ركت زيان عملياتي «خمهر» نيز ۶۴۹
ميلياردريالوزيانانباشتهآنيكهزارو۲۷۵ميليارد
ريال منتشر شده است .اين شركت در گزارش خود
از تصميم هياتمديره براي افزايش سرمايه شركت
خبرداد.هياتمديره«خمهر»باتوجهبهمصوبهاول
مهر۱۳۹۷درنظرداردسرمايهخودرااز۸۲۸ميليارد
ريال به يك ه��زار و۸۸۸ميليارد ريال افزايش دهد.
همچنين ،اين افزايش س��رمايه۱۲۸درصدي پس
از اخذ مجوزات الزم و س��ير مراحل قانوني ،در قالب
تجديدارزيابيزمينعملياتيميشود.
سودس�ازي ۹۰۱ريالي «ش�تران» :ش��ركت
پااليش نفت تهران در صورته��اي مالي ۹ماهه از
سودسازي ۹۰۱ريالي براي هرسهم خبر داد .بر اين
اساس«،شتران»بارشد۱۳۴درصديسودعملياتي
و۱۳۰درصدي س��ود خالص اين دوره در مقايسه با
دوره مشابه سال گذشته توانست سود عملياتي را به
۲۴هزار و ۲ميليارد ريال و سود خالص را به ۲۱هزار
و ۶۲۶ميليارد ريال برس��اند .همچني��ن ،اهداف و
راهبردهايآتي«شتران»درخصوصتوليدوفروش
محصوالت به بازار هدف محصوالت شركت داخلي
مربوطميشودكهمطابققانون،شركتمحصوالت
اصلي توليدي خود را جهت توزيع در س��طح كشور
تحويل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
ميدهد .اف��زون بر اين ،محص��والت ويژه توليدي
شركت ،در بورسهاي كاال و انرژي عرضه ميشود.
در اين حوزه شركتهاي توليدكننده انواع روانكارها
و شركتهاي قيرسازي ،شركتهاي عمده خريدار
محصوالت ويژه اين شركت هستند .در حال حاضر
پااليشگاهتهرانباپااليشروزانه۲۵۰هزاربشكهنفت
خام در روز نزديك به۱۳درصد از نفت خام پااليشي
كش��ور را پااليش كرده و محصوالت اس��تراتژيكي
نظيربنزين،ديزل ،سوختجتوروغنخامدركنار
چندين محصول با ارزش ديگر مانند گاز مايع ،نفت
سفيد،نفتكوره،انواعحاللوگوگردتوليدميكند.
سود  ۴۴۰ريالي هرس�هم «فسرب» :شركت
ملي سرب و روي ايران با سرمايه ۳۲۲ميليارد ريالي
در ۹ماه براي هرسهم ۴۴۰ريال سود ساخت .بر اين
اساس،فعاليت ۹ماههاينشركتدرمقايسهبامدت
مشابهسالگذشتهحكايتازرشد ۳۶۱درصديسود
عملياتيو ۲۸۹درصديسودخالصدارد.همچنين،
«فسرب» در  ۹ماه توانسته مبلغ  ۷۱۹ميليارد ريال
فروش داشته باش��د .اين در حالي است كه ،شركت
در تشريح اهداف و راهبردهاي آتي خود اعالم كرده
است كه توليد شمش روي از محل خوراك فلوئوردار
يكيازاقدامات مهموموفقيتآميز توليددانش فني
توسطكارشناساناينشركتاست.همچنيناجراي
اقداماتزيست محيطيدرگسترهوسيعدرراستاي
مسووليتهاي اجتماعي سازمان شركت بوده است.
عالوه بر اين استقرار ،حفظ و نگهداري سيستمهاي
مديريت يكپارچه در گستره كل كارخانجات (سرب
و روي) در حال انجام بوده و پروژه امكان سنجي طرح
توسعهتوليدروزانهورقروياز ۴۵تنبه ۵۵تناجرايي
ميشود .در همين حال« ،فس��رب» از اجراي پروژه
امكان سنجي طرح توسعه توليد هيدروكسيدروي
خبردادوازطرحتوليدسولفاترويبهمنظورمصرف
به عنوان كود معدني ياد كرده اس��ت .از سوي ديگر
مطالعهامكانسنجيبهرهبرداريصحيحازسرابرههاي
قديميواحدسربنيزدرحالانجاماست.
انتش�ار صورتهاي مالي «پارس» :شركت
پتروشيمي پارس صورتهاي مالي مياندورهاي ۹
ماهه سال مالي منتهي به ۲۹اسفند ۹۷را به صورت
حسابرسينشدهمنتشركرد.برايناساس،شركتبا
سرمايه ۶هزار ميليارد ريال ،در دوره ۹ماهه منتهي
به  ۳۰آذر م��اه  ،۱۳۹۷مبلغ  ۳۴هزار و  ۸۳ميليارد
و  ۷۲۶ميليون ريال سود خالص كسب كرد و مبلغ
 ۵هزار و  ۶۸۱ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص
داد .همچنين ،با احتس��اب س��ود انباشته ابتداي
سال در نهايت مبلغ  ۳۶هزار و  ۸۸۹ميليارد و ۵۳۷
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي
اين شركت منظور ش��د .افزون بر اين« ،پارس» در
دوره  ۹ماهه س��ال مالي منتهي به اس��فند  ،۹۶به
صورت حسابرسي شده ،س��ود خالص را مبلغ ۱۵
هزار و  ۶۶۴ميليارد و  ۹۸۲ميليون ريال اعالم كرده
و بدينترتيب مبلغ  ۲هزار و  ۶۱۱ريال سود به ازاي
هر سهم خود اختصاص داده بود.

اخبار
تاييد صالحيت  185نفر
در انتخابات اتاق

ايلنا|رييسهياتنظارتبرانتخاباتاتاقبازرگاني
ازتاييدصالحيت 185نفربرايانتخاباتاتاقبازرگاني
خبردادوگفت:مالكبرايما،كارتبازرگانيمعتبر
است و هر داوطلبي كه بيش از سه سال سابقه كارت
بازرگانيداشتهباشدوازششماهقبلازثبتنامعضو
هياتمديرهشركتباشد،ميتوانددرانتخاباتحضور
يابد.ابراهيمبهادرانيدرخصوصآخرينروندبررسي
رسيدگي به شكايات داوطلبين شركت در انتخابات
اتاق بازرگاني گفت :برابر زمانبندي اعالم ش��ده كار
رسيدگيهياتنظارتبرانتخاباتتمامشدهواسامي
افراد حائز شرايط به انجمن نظارت اعالم شده است.
رييس هيات نظارت افزود :آن دسته از كانديداهايي
كه به نتايج بررس��ي هيات معترض هستند سه روز
فرصت دارند تا ش��كايت خود را به صورت كتبي به
انجمنبدهندودرصورتيكهانجمننيزنظرهياترا
تاييدكندآنهاميتوانندشكايتخودرابههياتعالي
كه رياست آن بر عهده وزير صنعت است ارايه كنند
پسازاينمرحلهليستواجدينشرايطنهاييخواهد
شد و كانديداها تا نهم اسفند فرصت دارند تا كارهاي
تبليغيخودراانجامدهند.اودرخصوص مولفههاي
بررسيصالحيتكانديداهاگفت:مالكبرايماكارت
بازرگانيمعتبراستوهرداوطلبيكهبيشازسهسال
سابقه كارت بازرگاني داشته باشد و از شش ماه قبل
از ثبت نام عضو هياتمديره ش��ركت باشد ميتواند
در انتخابات حضور يابد .بهادراني در خصوص عمده
شكاياتمطرحشدهگفت:باتوجهبهحضوركمافراد
درگروهكشاورزيومعدنبرخيازكانديداهاخواهان
جابهجايي به گروه ديگر بودند كه با هماهنگي كه با
انجمن نظارت داشتيم اين مشكل حل شد .دو مورد
نيزخواهانثبتنامخارجازموعدقانونيبودندواظهار
داشتند كه آگهي ثبت نام را نديده بودند كه خواسته
آنهاردشددرمجموعليست 185نفريكانديداهاروز
سهشنبهبهانجمننظارتارسالشد.

نگاه مثبت به كانال مالي اروپا

ايسنا| يك عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است
درشرايطيكهفشارامريكابرايمسدودسازيمسير
همكاريهاي اقتصادي ايران با كشورهاي خارجي
ادامه دارد ،گش��ايش كانال مالي اروپا قدمي مثبت
و حركتي سدش��كن به ش��مار ميرود .محمدرضا
نجفيمنش اظهار كرد :در طول ماههاي گذش��ته
اصليترينتمركزدولتترامپدرحوزهتحريمايران
بر اين موضوع قرار داشته كه فعاالن اقتصادي ايراني
نتوانند تعامالت جدي با كش��ورهاي جهان داشته
باشندوحتياگرصحبتيازهمكاريبودهنيزدولت
امريكاتالشكردهباتهديدياتحريممانعازآنشود.به
گفتهاو،درچنينشرايطيوباوجودباقيماندناروپا
دربرجام،كشورهاياروپايراهيسختبرايحمايت
از تداوم همكاريهاي اقتصادي با ايران داشتند و با
وجود اينكه تالش كردند فعاالن اقتصادي خود را به
تداوم حضور در ايران دعوت كنند اما در عمل بخش
غيردولتيازترستحريمهايامريكابهسختيحاضر
به همكاري ميشود .اين عضو اتاق بازرگاني تهران با
بياناينكهفشارهايامريكادرزمينهراهاندازيكانال
مالي اروپا نيز ادامه داشت ،تصريح كرد :با وجود تمام
اين فشارها سه كشور قدرتمند اروپايي قبول كردند
كه ميزبان آغاز به كار اين كانال باشند و هرچند فعال
اينكانالدرسطحيمحدودراهاندازيشدهاماصرف
آغازبهكارشاهميتبرجامبرايكشورهاياروپاييرا
نشانميدهدوباتوجهبهاينكهنخستيناقدامعملي
در اين حوزه به شمار ميرود يك حركت سدشكن و
مهم خواهد بود .نجفيمنش در پاسخ به اين سوال
كهبخشهايصنعتيكشورچگونهميتوانندازاين
كانال مالي بهرهمند شوند ،گفت :در مرحله نخست
م��ا بايد تالش كنيم از فضاي مثب��ت به وجود آمده
استفاده كنيم و ببينيم در آينده دولتهاي اروپايي
چهتالشهاييبرايحفظبرجامواجرايتعهداتشان
خواهندداشت.

كاهش توليد و اشتغال
در صنعت كفش

ايسنا| عضو هياتمديره انجمن صنعت كفش
ايران ضمن برشمردن برخي چالشهاي اساسي
در صنعت كفش ،اظهار كرد :اگر تمام واحدهاي
توليدي با  ۱۰۰درصد ظرفيت خود مش��غول به
كار شوند ،اين صنعت قادر به افزايش ۴۰درصدي
نيروي انس��اني خود خواهد بود .علي لشكري از
كاهش ميزان توليد و اشتغال واحدهاي توليدي
صنعتكفشخبردادوگفت:ميزانتوليدواشتغال
در صنعت كفش در مقايس��ه با س��ال گذشته به
ترتيب حدود ۵۰و ۲۰درصد كاهش داشته است.
اوبااشارهبهافزايش ۱۵۰درصديقيمتمواداوليه
توليد كفش ،تصريح كرد :اين در حالي اس��ت كه
قيمتفروشمحصوالتتوليدشدهنسبتبهاوايل
سالمتوسط ۱۰۰درصدافزايشداشتهاست.اين
عضوهياتنمايندگاناتاقبازرگانيايراندرادامه
افزايش بيرويه قيمت مواد اوليه ،كاهش قدرت
خريد مردم و كاهش تقاض��ا ،تداوم وجود قوانين
دس��ت و پاگير ،آييننامهها و دستورالعملهاي
خلقالساعه،مشكالتناشيازضوابطثبتسفارش
و ترخيص كاال از گمرك و ضرورت برگش��ت ارز
حاصلازصادرتراازجملهمشكالتوچالشهاي
صنعت كفش عنوان كرد .به گفته او ،حدود ۲۰تا
 ۵۰درصدمواداوليهتوليدكفشوارداتياست،اما
باتوجهبهاينكهتنوعتوليدانواعپاپوشزياداست،
مقداردقيقآنمشخصنيست.عضوهياتمديره
جامعهصنعتكفشايرانهمچنينعرضهناكافي
و قطرهچكاني مواد اوليه در بورس كاال از س��وي
پتروشيميهارايكيديگرازمشكالتاينصنعت
عن��وان و اظهار ك��رد :براي حل اين مش��كل در
حال حاضر بسته حمايت از رقابتپذيري صنايع
پاييندستي از س��وي اتاق بازرگاني ارايه شده و
در دستور كار شوراي گفتوگوي دولت و بخش
خصوصياست.
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تشكلها

تشكلهاي ساخت و صنعت با رييس پارلمان بخش خصوصي ديدار كردند

خواسته تشكلها از اتاق

تعادل|
پارلمانبخشخصوصيباميزبانيازتشكلهاي
حوزه س�اخت و صنعت ،مش�كالت فعاالن اين
ح�وزه را زي�ر ذره بين ق�رار داد .به ب�اور بخش
خصوصي ،دولت به دليل تصميمهاي نادرست
و حت�ي عدم تصميمگي�ري به موق�ع ،موجب
ش�ده فرصتهاي به وج�ود آمده براي رش�د
توليد و صادرات ،از ميان ب�رود .به گفته رييس
ات�اق ايران ،امروز يك خ�ط توليد به دليل نبود
قطع�هاي كوچك متوقف ش�ده؛ چراكه امكان
ثبت س�فارش و تهيه آن وجود ندارد .بر همين
اس�اس ،نمايندگان بخش خصوصي خواس�تار
دريافت نظرات تشكلهاي تخصصي به هنگام
تصميمگي�ري توس�ط دس�تگاههاي اجرايي
و قانونگذاري ش�دند ت�ا بتوان مان�ع از ايجاد
مشكالتياينچنينيدرسطحكشورشد.فعاالن
بخشخصوصيهمچنينپيشبينيكردند،سال
آيندهبرايتوليد،سالخوبينخواهدبودوتعداد
زياديازواحدهابهدليلنبودمواداوليهموردنياز
از ادامه كار بازميمانند.

مشكالت تشكلها چيست؟
صبحانه كاري هيات رييس��ه اتاق ايران با تشكلهاي
حوزه ساخت و صنعت به منظور آشنايي با دغدغهها
و چالشهاي فع��االن اين بخش برگزار ش��د .در اين
نشست عالوه بر تشريح مشكالت صنفي و موضوعات
كالن اقتصادي ،جايگاه تشكلها در اتاق و كشور مورد
توجهوبررسيقرارگرفت.نمايندگانتشكلهايحاضر
در اين نشس��ت بر لزوم دريافت نظرات تش��كلهاي
تخصصي به هنگام تصميمگيري توسط دستگاههاي
اجرايي و قانونگذاري تأكيد كردند و خواستار حمايت
تمام قد اتاق ايران از اين موضوع ش��دند .در اين رابطه
هيات رييسه اتاق ايران نيز اعالم كرد كه طبق مصوبه
موجود،نمايندگاناتاقايراندرجلساتتصميمگيري
تخصصي بايد نمايندگان تشكل مربوطه حاضر شوند
و اين موضوع از طرف هيات رييس��ه ب��ه دقت انجام و
پيگيريميشود.ازجملهموضوعاتديگريكهازسوي
فعاالناقتصاديمطرحشد،مشكلتوليددرتأمينمواد
اوليه و ثبت سفارش بود.
در ابتداي اين نشس��ت ،رييس اتاق اي��ران از اعضاي
تشكلها خواست كه همگي در كنار هم براي پيشبرد
اهداف خ��ود تالش كنند و اينگونه نباش��د كه فقط
تعداد محدودي از اعضا در صحنه باش��ند و مشاركت
كنند .غالمحسين شافعي در مورد مشكالت ناشي از
بازپرداخت فاينانسها و يوزانسهايي كه سال گذشته
انجام شده و از طرفي كمبود مواد اوليه نيز گفت :در اين
مورد هشدارهاي جدي به دولت دادهايم و پيشبيني
كردهايم كه با اين وضعي��ت تعداد زيادي از واحدهاي
توليدي تعطيل خواهند شد .او ادامه داد :به باور بخش
خصوصي دولت به دليل تصميمهاي نادرست و حتي
عدم تصميمگيري به موقع ،موجب شده فرصتهاي
به وجود آمده براي رشد توليد و صادرات ،از بين برود.
متأسفانه فرصت س��وزي كرديم و با وجود تالشهاي
بسيار نتوانستيم دولت را متقاعد كنيم كه تصميمات
خود را اصالح كند .شافعي همچنين از توافق با دولت
براي اعطاي منابع  500ميلي��ون دالري براي تأمين
تجهيزات اساسي و مهم براي توليد خبر داد كه قرار بود
تا پايان سال اين منابع تأمين شود .بر اساس اظهارات
او ،اين رقم پس از مذاكرات بعدي به  300ميليون دالر
كاهش پي��دا كرد و در نهايت ه��م بانك مركزي مانع

اجراي آن شد .رييس پارلمان بخش خصوصي در مورد
اظهارات دادستان كش��ور در مورد كارت بازرگاني كه
از طريق رس��انه ملي نيز پخش شد ،تصريح كرد :اين
رسانه تنها تكههاي مشخصي از اين نشست را پخش
كرد .در همان جلسه عنوان شد كه اتاق ايران در صدور
كارتهاي بازرگاني بر اس��اس ضوابط عمل ميكند و
در صورت تخلف در اين ضوابط بايد پاسخگو باشد .اگر
بعد از صدور كارت بازرگاني سوءاستفادهاي شود ديگر
ارتباط��ي با اتاق ايران ن��دارد .او افزود :اين توضيحات
كه در همان نشست مطرح ش��د ،از سوي رسانه ملي
پخشنشد.
دراينميانبابكعابدين،رييساتحاديهصادركنندگان
صنعت چاپ روند ثبت سفارش براي تأمين مواد اوليه
و تجهي��زات الزم براي توليد را ك��ه منوط به دريافت
تأييديه از تشكلهاي صنفي اس��ت را بسيار طوالني
دانست و با تأكيد بر اينكه  70درصد تجهيزات الزم در
حوزه صنعت چاپ وارداتي است ،خواستار بازنگري در
اين حوزه و كاهش زمان موردنياز در اين بخش شد .در
ايننشستتعدادياز فعاالناقتصاديهمبهمشكالت
صادرات انواع محصوالت اش��اره كردند؛ سيد رسول
خليفه سلطاني ،دبير انجمن توليدكنندگان فوالد با
اشاره به رشد قابل توجه كشور در صادرات فوالد و دست
يافتن به رتبه دهم از بين  40كشور صادركننده فوالد
در دنيا ،گفت :بهطور كلي مصرف داخلي فوالد رقمي
در حدود  12تا  13ميليون تن است درحالي كه ميزان
توليداينمحصولبالغبر 25ميليونتنبرآوردميشود.
البتهاين راهمدرنظربگيريمكهساالنهبا رشد 15تا18
درصدي در توليد مواجه هستيم .او با بيان اينكه ميزان
توليد داخل 13،ميليون بيشتر از ميزان مصرف است و
تنها  8ميليون تن از آن به راحتي امكان صادرات دارد،
خواستارفراهمشدنامكاناتيشدكهبتوانبخشديگر
اين مازاد مصرف را نيز صادر كرد.
عبدالعزير هدايت ،رييس انجمن سازندگان تجهيزات
صنعت��ي ايران با بيان اينكه در ح��ال حاضر با كاهش
بودجههاي عمراني و ع��دم ورود منابع مالي خارجي

به كشور مواجه هس��تيم ،تعداد زيادي از پيمانكاران
و س��ازندگان با كمب��ود پروژههاي اجراي��ي روبهرو
هستند ،بنابراين ميتوانند روي ديگر بازارهاي منطقه
مانند عراق س��رمايهگذاري كنند كه اين مهم تنها با
حمايتهايدولتيامكانپذيراستامامتأسفانهدولت
همراهي الزم را ندارد .او در مورد اس��تفاده از فاينانس
توسط تعدادي از فعاالن اقتصادي طي سال گذشته و
مواجه شدن با تكانههاي ارزي و لزوم بازپرداخت اين
منابع بر اساس نرخهاي جديد ،تأكيد كرد :در اين مورد
ظرفيتهايقانونيخوبيدربرنامهششمتوسعهوقانون
رفع موانع تولي��د وجود دارد كه مغفول باقي ماندهاند.
بخش خصوصي ميتواند ب��ه كمك همين دو قانون،
مشكالت ارزي خود را حل كند.
ابوالفضل روغني ،رييس س��نديكاي توليدكنندگان
كاغذ و مقوا از بيتوجهي دولت به نظرات تشكلهاي
تخصصي انتقاد كرد و با نگاه به قانون بهبود مس��تمر
محيط كسبوكار و اجرايي نشدن برخي از بندهاي آن،
از اتاق ايران كه براي ساماندهي به وضعيت تشكلها،
تكليف قانوني پيدا كرده است ،خواست در اين رابطه
فعالتر از گذش��ته باشد و موضوع را با شدت بيشتري
دنبال كند.
محس��ن حاجيباب��ا ،عض��و هياتمديره س��نديكا
توليدكنندگان رنگ و رزين ايران هم ضمن بيان اين
پيشنهاد كه سود تقسيم نشده شركتهاي توليدي از
ماليات معاف شود ،گفت :اگر اين معافيت اتفاق بيفتد،
آنگاه نياز ش��ركتها به منابع مالي جديد كمتر شده
و درعينحال زمينه براي رش��د و تقويت اين واحدها
هم فراهم ميش��ود .او از اعضاي هيات رييس��ه اتاق
ايران خواس��ت كه اين پيش��نهاد را در دولت مطرح و
پيگيري كنند .اين فعال اقتصادي در ادامه به موضوع
خصوصيسازي و بيتوجهي نسبت به اهليت افرادي
كه براي خريد واحدهاي قابلواگذاري اقدام ميكنند،
اش��اره و تصريح ك��رد :بايد اهليت اين افراد از س��وي
تشكلهايتخصصيتأييدشودتاشاهدحضورافرادي
نباشيم كه حتي تجربه فعاليت در بخشهاي موردنظر

را ندارند .حاجيبابا از سوي ديگر اعطاي مجوز توسط
دولت براي احداث انواع واحدهاي توليدي را بيبرنامه
توصيف كرد و ادامه داد :در شرايط رونق هميشه ميزان
توليد در كشور  2.5برابر نياز است؛ امروز به دليل ركود
حاكم بر اقتصاد اين رقم به 7برابر رسيده است .بنابراين
الزم است براي اعطاي مجوز به انواع واحدهاي توليدي،
برنامهريزيكرد؛اجازهندهيمدرچنينشرايطي،منابع
محدودكشورصرففعاليتهاييشودكهنهتنهانيازي
را برآورده نميكند بلكه مشكلساز هم ميشود.
مهرداد زكي پ��ور ،رييس اتحاديه تولي��د و صادرات
صنايع نساجي و پوشاك ايران از مشكالت نقدينگي
در تش��كلها و لزوم حمايت بيش��تر اتاق ايران از آنها
سخن گفت و عنوان كرد :براي ارتقاي جايگاه تشكلها
ميتوانيمازتجاربوالگوهاي خارجي نيز استفاده كرد.
در عين حال الزم است براي باال رفتن اعتماد عمومي
به تش��كلها نيز برنامهريزي كرد .با اين كار ميتوانيم
مي��زان اثرگذاري خ��ود را در رون��د تصميمگيريها
افزايشدهيم.ازآنسو،حسناحمديان،رييساتحاديه
توليدكنندگان و صادركنندگان مبلمان ايران با توجه
به برگزاري انتخابات دوره نهم هيات نمايندگان در ماه
آينده از هيات رييس��ه اتاق ايران خواست تا با اصالح
قانون مربوطه زمينه حضور نمايندگان تش��كلها در
هيات رييسه اتاق ايران نيز فراهم شود؛ در حال حاضر
به دليل منع قانوني و با اين اس��تدالل كه نمايندگان
تشكلها انتخابي نيستند و از تشكل مربوطه معرفي
ميش��وند ،اين افراد نميتوانند براي حضور در هيات
رييسه اتاق ايران كانديد شوند.
پرهيز از چندصدايي
درادامهاحمدپورفالح،مشاورعاليرييساتاقايرانبابيان
اين مطلب كه بايد سازوكاري اتخاذ شود تا اعضاي هيات
نمايندگان اتاق ايران را تشكلها تشكيل دهند ،گفت :در
بس��ياري از كشورهاي ديگر نيز اين مساله رعايت شده و
افراد به صرف فعاليت فردي خود در بنگاههاي اقتصادي
قادر به حضور در هيات نمايندگان نيس��تند .اميدواريم

روزي برس��د كه در ايران نيز چنين سازوكاري ،اجرايي
شود .او همچنين با توجه به اينكه در اين دوره از انتخابات
هياتنمايندگاناتاقنيزثبتنامنكردهاست،ازنمايندگان
تشكلهايحاضرخواستكهدرانتخابكانديدها،كارنامه
عملكردافرادرابررسيكردهوبهآنرأيدهند.بهطورحتم
حضور افراد شايسته و اثرگذار ميتواند در اين برهه زماني
بسيار مهم باش��د .پورفالح همچنين با حمايت از ايجاد
كنفدراسيونها و پايان دادن به چندصداييهاي آسيبزا
در كشور ،تأكيد كرد :اگر بخش خصوصي در قالب تشكل،
فدراس��يون و در نهايت كنفدراسيون وارد عرصه اقتصاد
شود ،ميتواند اثرگذاري بيشتري داشته باشد.
در اين ميان ،دبيركل اتاق ايران نيز به تحول در مديريت
معاونت تشكلهاي اتاق اشاره و از آن به عنوان قدمي موثر
ياد كرد و گفت :آنچه روند حركت ما را در اتاق با مش��كل
مواجه كرده ،نبود همافزايي در دل تشكلهاس��ت .البته
اين موضوع مربوط به همه تشكلهاي زيرمجموعه اتاق
نميشود.هميناالنتشكلهاييهستندكهباهماهنگي
در درون خود قدرت باالي چانهزني با دولت و ديگر قواي
تصميمگير را دارند .عليرضا اشرف ادامه داد :هماهنگي و
انسجام دروني بين اعضاي يك تشكل بسيار مهم است و
ميتواند به پررنگتر شدن آنها در صحنه اقتصادي كمك
كند.اوبااشارهبهوزنسنجيتشكلهاكهبههمتمعاونت
تش��كلهاي اتاق ايران انجام شد ،تشريح كرد :اين كار را
انجام داديم تا راهكارهاي مناسب براي توسعه هر كدام از
تشكلها را پيدا كرده و در اختيار آنها قرار دهيم .در واقع
اتاق ميتواند با شناختي كه از تشكلها پيدا كرده طبق
درخواست آنها به كمكشان بيايد و زمينه رشد و توسعه
آنها را مهيا كند.
انتقادمقاماتازمعترضبودن بخشخصوصي
از آنسو ،نايبرييس اتاق ايران نيز در واكنش به آنچه در
اين نشست مطرح شد ،تأكيد كرد :اتاق ايران نسبت به
آنچه در اقتصاد كش��ور رخ داده و هر آنچه ميتوان براي
آينده پيشبيني كرد ،منفعل نبوده و تا حد ممكن طي
مكاتبات متعدد و حتي به صورت حضوري در نشستها
و جلسات مختلف از تصميمس��ازان كشور خواسته به
نظرات بخش خصوصي توجه كنند .حسين سالح ورزي
افزود :متناسب با ش��رايط در برخي از مراحل كار موفق
بوده و در بعضي از موارد نتوانس��ته به هدف خود برسد.
در اي��ن مورد حتي ميتوان گفت ،دول��ت و ديگر قواي
كشور به اين ميزان انتقادي كه همواره اتاق ايران از روند
تصميمگيريها دارد ،معترض هستند .نايبرييس اتاق
ايران گفت :با توجه به شرايط كنوني ،دولت مالحظات
خاصي داشته و با وجود فش��ارهايي كه از جانب بخش
خصوصي براي اصالح برخي موارد ،وارد ميشود ،حاضر
به تغيير در آنها نيست.
براساساظهاراتاواينكهدولتبهپيشنهادهاوديدگاههاي
مشورتي تشكلها توجه نميكند ،ادعاي درستي است.
سالح ورزي تشريح كرد :نتيجه تمام تعامالت ما با دولت
در مورد اين مساله به اينجا ختم شد كه با معاونت حقوقي
رياستجمهوري و معاون اول رييسجمهور توافق كنيم
تا هر تصميمي ك��ه بدون دريافت ديدگاه تش��كلهاي
تخصصي و نمايندگان اتاق ايران اتخاذ شد ،اجرايي نشود.
اما درنهايت متوجه شديم كه دولت ميتواند در برابر اين
تصميم ادعا كند كه با فالن تشكل استاني مشورت كرده و
نظراتآنهامساعدبودهاست.متأسفانهتشكلهايمتعدد
استاني هم نام در سطح كشور فعاليت ميكنند .به اعتقاد
سالحورزي،معرفيتشكلهايمليدراينبخشميتواند
زمينهاي را مهيا سازد كه دولت براي تصميمگيريهاي
خود تنها به نظرات اين تشكلها توجه كند.

رييس مركز ملي فرش ايران عنوان كرد

با حضور معاون امور بينالملل اتاق ايران

خروج فرش دستباف از تحريم با كمك تشكلها

آغاز فعاليت كميته مشترك بازرگاني ايران و سنگاپور

رييس مركز ملي فرش ايران از تالش براي خروج فرش
دستباف از تحريم به كمك تشكلهاي غيردولتي خبر
داد و گفت :ترامپ مردم كشور خود را از اين هنر صنعت
ايراني محروم كرد .فرش��ته دستپاك روز گذشته در
مراسم رونمايي از  ۵نقشه فرش لري اظهار كرد :فرش
دستباف مهم هست چون جمعيت بسيار زيادي در
جاي جاي ايران اسالمي يكدار قالي در منزل خود يا
در كارگاههاي متعدد دارند و بسياري از زنان و مردان
ايراني در اين حوزه فعال هستند.
او با بيان اينكه فرش دس��تباف را متعل��ق به ايران و
ايرانيها ميدانيم ،طرح و نقش فرش دستباف ايراني
نشان ميدهد كه گذش��ته آن به هزاران سال قبل از
ميالد برميگردد ،تصريح ك��رد :هر آنچه در ذهن ما
تراوش ميكند به ص��ورت نمادهايي در فرش پياده
كرده ايم؛ هرچيزي كه از درونمان هست را روي فرش
پي��اده ميكنيم ،به همين دليل ميگوييم كس��اني
كه در اين حوزه كار ميكنند از جنس خدا هس��تند،
امروز با افتخار ياد ميكنيم كه شناس��نامه دوم ملت
ما فرش دستباف اس��ت و فرش دستباف پرچم دوم
ما ايرانيها است.
ريي��س مركز ملي فرش ايران با تاكي��د بر اينكه ۲.۵
ميليون نفر در حوزه فرش دستباف فعاليت ميكنند،
ادام��ه داد :اگر ديده نش��ديم به دليل اين اس��ت كه
دوس��تان ما در حوزه فرش دس��تباف افراد نجيب و
محجوبي هس��تند كه براي امثال ما در حوزه دولت
كمترين دردسر را داشتهاند يا چون دردسر نداشتهاند
به مسائل و مشكالت آنها توجه نشده است.
دستپاك با اشاره به اينكه اعتقاد داريم بايد مسائل و
مشكالت حوزه فرش را به صورت استاني حل كنيم،
گفت :فرش  ۲۹منطقه ما ثبت شده است ،فرش لري
ما را در جهان ميشناسند؛ بيش از  ۳۰درصد صادرات
ما به امريكا بود كه ترامپ آمد و مردم كشور خودش
را از اين هنر صنعت محروم كرد و بعد مردم كشور ما
را تحريم كرد.

او ب��ا بيان اينكه  ۳۰درصد از س��بد صادرات توليد ما
حذف شده و بايد كشورهاي ديگر را جايگزين كنيم،
مردم ايران هم بايد ترغيب ش��وند در خريد دستباف
تصريح كرد :تفاوت فرش دستباف با ديگر كف پوشها
بسيار زياد اس��ت؛  ۲۰درصد توليدات ما براي داخل
كش��ور اس��ت ،بايد در تمامي منازل فرش دستباف
داشته باشيم؛ در اغلب مغازههاي امريكا و در منزلها
فرش دستباف ايراني ديده ميشود ،در تمام مناسبات
مش��اهده ميكنيد يك فرش ايران��ي در مراودههاي
سياسي وجود دارد.
ريي��س مركز ملي ف��رش ايران با تاكيد ب��ر اينكه ما
اعتق��اد داريم هرگز فرش ايراني نبايد تحريم ش��ود،
آنچه متعلق به ملتها اس��ت نباي��د در دايره تحريم
قرار گيرد ،افزود :اميدواريم در اولين فرصت با كمك
تش��كلهاي غيردولتي بتوانيم فرش دس��تباف را از
تحريم خارج كنيم.
دستپاك با اش��اره به اينكه حدود  ۲۴هزار نفر بافنده
فرش در لرس��تان وجود دارد و تنها  ۴هزار نفر بيمه

تامين اجتماعيهستند ،بايد در بحث تامين اجتماعي
به عنوان اولين حركت تاثيرگذار فعاليتهاي بيشتري
شود ،اظهار كرد :هيچ استاني به اندازه لرستان در زمينه
فرش فعاليت ندارد ،اينق��در در اين مدت محدود در
حوزه توجه به زيرساختهاي فرش از سوي سازمان
صنعت ،معدن و تجارت لرستان تالش شده كه جاي
تشكر دارد ،در حوزه آموزش ،حمايت از بافندهها و ...
تالشهاي بسياري صورت گرفته است.
او با بيان اينكه اميدواريم روزي باشد كه فرشهايي كه
امروز طرح آن رونمايي ميشود را در بازارهاي جهاني
ببينيم ،يادآور شد :فرش دس��تباف به قدري طالب
دارد كه امكان ندارد هيچ كش��وري بتواند در زمينه
كيفيترقابتكند.ممكناستبهلحاظكميتقدرت
رقابت نداشته باشيم و كشورهاي ديگر از طرحهاي ما
كپيبرداري ميكنند ،ام��ا اصل نقوش و كيفيت كار
متعلق به ايران اس��ت .رييس مركز ملي فرش ايران
خاطرنشان كرد :بيش از ۷۰درصد كساني كه در حوزه
توليد فرش كار ميكنند زنان هستند.

اولين نشس��ت اعضاي كميته مش��ترك بازرگاني
اي��ران و س��نگاپور با حض��ور محمدرضا كرباس��ي
معاون امور بينالملل اتاق ايران و نمايندگان وزارت
امور خارجه و س��ازمان توس��عه تجارت برگزار شد.
محمدرضا كرباسي معاون امور بينالملل اتاق ايران
در نشس��ت اعضاي كميته مشترك بازرگاني ايران
و س��نگاپور ابراز اميدواري كرد ك��ه اين كميته تا 6
ماه ديگر به اتاق مش��ترك ايران و سنگاپور تبديل
شود .فرهاد فزوني و علي سليماني تنورلوئي رييس
و نايبريي��س كميته مش��ترك بازرگان��ي ايران و
سنگاپور هستند و احمدرضا فرشچيان ،اميرعباس
آزاديطلب ،علي محسنينژاد ،محمود بنياحمدي،
امير ص��ادق هاش��مي ،عليرضا پيرني��ا ،حميدرضا
عليپور مش��كاني ،علياكبر نظري (نماينده وزارت
امور خارجه) ،روس��تايي (نماينده سازمان توسعه
تجارت) و نيلوفر اسدي به عنوان اعضاي اين كميته
انتخاب ش��دهاند .محمدرضا كرباس��ي معاون امور
بينالمل��ل اتاق ايران در اين نشس��ت ب��ا تأكيد بر
پيوند تنگاتنگ ميان معاونت ام��ور بينالملل اتاق
ايران و كميتههاي مشترك بازرگاني تشكيلشده،
تشكيل كميته مشترك بازرگاني ايران و سنگاپور را
گام موثري جهت ارتباط ميان فعاالن اقتصادي دو
كش��ور و همچنين اتاق ايران و اتاق بازرگاني كشور
سنگاپور دانست.
به اعتقاد كرباسي ،يكي از مهمترين موضوعاتي كه
طي سالهاي گذشته در ديپلماسي اقتصادي كمتر
ب��ه آن توجه ش��ده ،بهرهگي��ري از ظرفيت فعاالن
اقتصادي ايران��ي مقيم در كش��ورهاي هدف براي
مبادالت تجاري است .او در همين زمينه به اعضاي
كميته مشترك بازرگاني ايران و سنگاپور توصيه كرد
تا اين كميته هرچه س��ريعتر اقدام به تدوين بانك
اطالعات��ي از فعاالن اقتص��ادي و همچنين قوانين
بهروز در سنگاپور كند.
معاون امور بينالملل ات��اق ايران همچنين تصريح

كرد :با توجه به مدتزم��ان محدود ارزيابي كميته
مشترك بازرگاني ايران و س��نگاپور در شهريورماه
س��ال  ،98ضروري اس��ت تا اعضاي كميته تدوين
«نقشه راه» را هر چه سريعتر در دستور كار خود قرار
دهند .كرباسي با تأكيد بر ضرورت عضوگيري كميته
مشترك بازرگاني ايران و سنگاپور خاطرنشان كرد:
هدف معاونت امور بينالملل اتاق ايران است كه اين
كميته طي  6ماه آتي با افزايش فعاليت و تعداد اعضا
به اتاق مشترك تبديل شود.
در ادامه اين نشست علياكبر نظري نماينده وزارت
امور خارج��ه در كميته مش��ترك بازرگاني ايران و
سنگاپور بابيان اين موضوع كه پس از برجام ،كشور
س��نگاپور در مقايس��ه با ديگر كش��ورهاي جنوب
شرق آس��يا ،بيش��ترين تعداد هياتهاي تجاري را
به ايران اعزام كرد ،گفت :س��نگاپور به عنوان هاب
صادرات آس��يا و با توجه ب��ه ظرفيتهايي كه دارد،
اهميت بس��يار خاصي براي فعاالن اقتصادي ايراني
دارد و بدون شك تشكيل اين كميته گام مهمي در
راس��تاي بهرهگيري از اين ظرفيتهاست .به گفته
نماينده وزارت امور خارجه ،حدود  5هزار ش��ركت
امريكايي بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم در خاك
س��نگاپور فعاليت دارند؛ بنابراين طبيعي است كه
رابطه س��نگاپور با ايران تحت تأثير تحريمها دچار
چالش شود.
بر اساس آمار منتشرشده از سوي روستايي نماينده
سازمان توس��عه تجارت در اين جلسه ،در  10ماهه
نخست سال جاري ،ارزش واردات ايران از سنگاپور
 762ميليون دالر و صادرات ايران به سنگاپور رقمي
ناچي��ز در ح��دود  40ميليون دالر بوده اس��ت .به
اعتقاد اين مقام مسوول در وزارت صنعت با توجه به
ظرفيتهاي موجود بين دو كشور ايران و سنگاپور و
همچنين انگيزه فعاالن اقتصادي ،ترازوي مبادالت
تجاري ميان دو كشور را ميتوان به سمت صادرات
تغيير داد.

انرژي
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همزمان با سفر رييس كل بانك مركزي ايران به عراق وزير برق عراق به تهران سفر كرد

گروه انرژي| نادي صبوري|
در جريان سفر چند روزه لوي الخطيب وزير برق عراق
به تهران ،تفاهمنامههايي در حوزه انرژي كه پيش��تر
در جريان س��فر رضا اردكانيان وزير ني��روي ايران به
بغداد مورد توافق طرفين ق��رار گرفته بودند ،اجرايي
خواهند شد .لوي الخطيب ديروز ظهر و هنگام رسيدن
در فرودگاه امام خميني هدف از اين س��فر را «تقويت
روابط با ايران در حوزه انرژي و اقتصاد» توصيف كرد.
اين سفر با اظهارات روز سهشنبه بيژن زنگنه وزير نفت
در مورد بدهي  2ميليارد دالري عراق در واردات گاز از
ايران همزمان شده است .عراق امسال در زمينه تامين
برق مورد نياز خود با مشكالت زيادي روبرو بوده است.
الخطيب درس��ت پس از ناآراميها در جنوب عراق به
عنوان وزير نيرو منصوب ش��د و هدف خود را كاهش
وابستگي در واردات برق و تمركز بيشتر بر تامين برق
داخلي با تكيه بر نيروگاهسازي توصيف كرد .پيشتر
عنوان شده بود كه سفر وزير عراق كه به فاصله حدود1
ماه از سفر وزير نيروي ايران به اين كشور انجام ميشود
در راس��تاي يك برنامه سه س��اله به منظور «اصالح
زيرساختهاي برق عراق» قرار ميگيرد.
لوي خطيب وزير نيروي عراق كه به دعوت وزير نيروي
ايران به تهران سفر كرده است ديروز ظهر در بدو ورود
خود در مورد اين س��فر گفت« :هدف اين سفر تقويت
روابط در حوزه انرژي و اقتصادي است»
او در ادامه عن��وان كرد« :يكي از اهداف ديگر پيگيري
يادداشت تفاهمهايي است كه در جريان سفر پيشين
منعقد ش��ده بود .اكنون ميخواهيم آن را وارد مرحله
اجراييكنيم» خطيبتاكيدكرد«:اهميتاينسفردر
تعميق روابط اقتصادي در حوزه نيرو است».
رضا اردكانيان وزير نيروي ايران نيز در خوشامدگويي
به اين وزي��ر از او بابت اينكه در فرصتي كوتاه دعوت را
پذيرفته و به ايران سفر كرده تشكر كرد.
وزير نيروي ايران در اظهاراتي در مراس��م استقبال از
الخطيبگفت«:اينسفربيشازآنكهدرارتباطبابحث
تامين برق باشد نقشي تعيينكننده در توسعه منطقه
خواهد داشت .ما همكاري را در زمينه انرژي با دولت و
مردم عراق توسعه خواهيم داد».
او ادامه داد« :از ظرفيتها براي توسعه صنعت برق عراق
استفاده ميكنيم و امكان يك همكاري در بازار انرژي
منطقه را فراهم خواهيم آورد».
پيشتر «مجتبي خسروتاج» معاون سابق وزير صنعت،
معدن و تجارت ايران در س��فر خود به بغداد با اشاره به
نگاه منطقهاي ايران به ع��راق در زمينه صادرات برق

برنامه هندوستان پتروليوم
براي خريد نفت ايران

دسامبر 2018رويترز در گزارشي نوشت كه عراق براي
واردات گاز و برق از ايران معاف شده است.
عراق براي تامين خوراك نيروگاههاي خود شديدا به
واردات گاز ايران احتياج دارد .مسووالن عراق در جريان
مذاكرات براي دريافت معافيت از امريكا اين موضوع را
عنوان كردند كه حداقل  2سال زمان احتياج دارند تا
جايگزيني براي گاز وارداتي از ايران پيدا كنند.
رضا اردكانيان وزير نيروي ايران دي ماه س��ال جاري
به عراق سفر كرد .در جريان اين سفر تفاهم نامههاي
مش��تركي در زمينه صادرات برق و صادرات گاز مايع
مورد اس��تفاده در نيروگاههاي برقي و مطالبات مالي
امضا شد.
ع��راق از س��ال  2003برنامهه��اي جدي بازس��ازي
نيروگاهي خود را آغاز كرد .انعقاد ق��رارداد براي وارد
ك��ردن برق از ايران نيز  2س��ال پ��س از  2003اتفاق
افتاد و از آن زمان تاكنون طبق آمارهاي دولتي ،ايران
روزانه بين  1500تا  2000مگاوات برق به عراق صادر
كرده است.

رشد ذخاير نفتي امريكا ،قيمت نفت را يك درصد كاهش داد

واكنش سرد بازار به احتمال حذف نفت ونزوئال
رويترز|
در حالي كه سايه تحريمهاي امريكا بر صنعت نفت
ونزوئال سنگيني ميكند و احتمال ميرود صادرات
نفت��ي يك��ي از پنج موس��س اوپك تا ح��د زيادي
كاهش دهد ،بازار با بيتفاوتي نس��بت به اين اتفاق
به تأثيرپذيري از ساير مولفههاي موثر بر بازار نفت
ادامه ميدهد.
صنعت نفت ونزوئال كه پيش��نهاد تأسيس سازمان
كش��ورهاي توليدكننده نفت (اوپك) را در كارنامه
نفتي خود دارد ،اكنون با ضربههاي مهلك پيدرپي
بر پيكر خود ،به واسطه اقتصاد نابسامان و تحريمهاي
امريكا ،مواجه ش��ده اس��ت و بازار با ناديده گرفتن
تأثيرات احتمال��ي بحرانهاي اين كش��ور بر نفت
جهاني ،نسبت به افزايش ذخاير نفتي امريكا واكنش
نشان ميدهد.
بازار نفت روز چهارشنبه بعد از انتشار يك گزارش كه
نشان ميداد ذخاير تجاري نفت خام اياالت متحده
رشد كرده اس��ت و همچنين نگرانيها درباره ضربه
تحريمهاي امريكا عليه ونزوئال بر عرضه جهاني نفت
فروكش كرده اس��ت ،با كاهش يك درصدي قيمت
روبرو شد.
موسسه امريكن پتوليوم روز سهشنبه اعالم كرد كه
ذخاير نفت خام اياالت متحده در هفته گذش��ته به
ميزان  2ميليون و  500هزار بش��كه افزايش داشته
است .گزارش عرضه نفت رسمي دولت چهارشنبهها
منتشر ميشود.
ش��اخص جهاني نفت خ��ام ،برنت پ��س از آنكه در
ماه ژانوي��ه حدود  15درصد تقويت ش��ده بود ،روز

چهارشنبه با  62سنت كاهش با  61دالر و  36سنت
به ازاي هر بشكه معامله ش��د .شاخص نفت امريكا
نيز با  48سنت كاهش به  53دالر و  18سنت در هر
بشكه رسيد.
استيفن برنوك از كارگزاري نفتي پيويام بيان كرد:
ماه ژانويه كه با موفقي��ت روند طوالنيمدت صعود
قيمت نفت را طي ميكرد ،در حال مبدل ش��دن به
يك فوريه غمانگيز است كه در آن تبوتاب حمايت
از قيمت نفت به واس��طه آشفتگيهاي رو به فزوني
ونزوئال شروع به محو شدن ميكند.
او در ادامه افزود كه ارقام موسسه امريكن پتروليوم
كه نش��اندهنده باال رفتن ذخاير نفتي است ،اقدام
كمي براي س��اكت كردن زنگ خطر اش��باع عرضه
نفت اياالت متحده به حساب ميآيد.
اياالت متح��ده اعالم ك��رد كه تحريمه��اي هفته
گذشته عليه شركت ملي نفت ونزوئال اقدامي است
كه ميتواند عرض��ه نفت را محدود كند ،اما در عين
حال امر توسعه فشار وارد ميكند تا قيمتها بهشدت
افزايش يابد.
تحليلگران جيبيسي انرژي كه يك مركز تحقيقات

مستقل بازار نفت و گاز است ،در اين باره نوشتند :به
نظر ميرسد كه بازار هنوز در مورد احتمال از دست
دادن بشكههاي نفت ونزوئال نگراني چنداني ندارد.
اين تحليلگ��ران در ادامه نوش��تند :واكنش خنثي
بازار به مس��اله ونزوئال يا به اين دليل است كه بازار
فرض ميكند كه اندازه اثر حذف نفت ونزوئال بزرگ
نخواهد بود ،يا حداقل به اندازهاي كه براي بازار قابل
تحمل باشد كوتاهمدت خواهد بود.
نگراني در مورد ضعف در رشد اقتصاد جهاني و جنگ
تجاري ميان چين و امريكا نيز بر فش��ار رواني روي
قيمتها موثر بوده اس��ت .روز سهشنبه پس از آنكه
يك گزارش آماري-پيمايش��ي نش��ان داد كه رشد
اقتصادي در منطقه يورو تقريبأ متوقف شده است،
قيمت نفت سقوط كرد.
دونالد ترام��پ ،رييسجمهور اياالت متحده امريكا
در بيانه ساالنه خود گفته بود كه معامالت تجاري با
چين امكانپذير است .مقامات ارشد اياالت متحده
امري��كا و چين براي آغاز دور ديگري از مذاكرات در
هفته آينده آماده هستند.
كاهش عرضه توسط سازمان كشورهاي صادركننده
نف��ت (اوپك) و متح��دان آن ،از جمله روس��يه ،از
قيمتها حمايت كرده است.
اتحاديه توليدكنندگان كه با نام اوپك پالس شناخته
ميش��ود ،از ماه گذشته سياست كاهش توليد نفت
را به منظور جلوگيري از اش��باع مجدد عرضه نفت
در بازار شروع كرد .نظرسنجي رويترز نشان داد كه
اوپك تقريبأ سه چهارم از پيمان كاهش توليد نفت
را جامه عمل پوشانده است.

بانك امريكايي «مريل لينچ» پيشبيني كرد

توقف رشد تقاضاي نفت در 2030
تسنيم|
بانك امريكاي��ي مريل لينچ پيشبيني كرد افزايش
س��االنه در مصرف جهاني نفت در سالهاي آينده
بسيار كند خواهد بود و تا  ۲۰۲۴رشد تقاضا نصف و
تا  ۲۰۳۰صفر ميشود.
به گزارش اويل پرايس ،تا سال  2030تقاضاي نفت
به اوج خود ميرسد و بعد از آن كاهش مييابد.
ط��ي دهه آينده يا پ��س از آن تقاضاي نفت بايد هر
چند با س��رعتي آهسته رش��د كند .طبق اطالعات
بان��ك امريكايي مريل لين��چ ،افزايش س��االنه در
مصرف جهاني نفت در س��الهاي آينده بسيار كند
خواهد بود.
تا  2024رش��د تقاضا نصف ميش��ود و به فقط 0.6
ميليون بشكه در روز ميرسد يعني پايينتر از 1.2
ميليون بشكه در روز سال جاري  .ولي تا  2030رشد
تقاضا صفر ميش��ود چون مصرف به اوج ميرسد و

پس از آن سقوطي نسبتا سريع خواهد داشت.
بانك امريكايي مريل لينچ هش��دار داده اس��ت كه
رشد خودروهاي الكتريكي بستگي به چند فلز اصلي
دارد .مثال ليتيوم كه در چند كشور امريكاي التين
استخراج و توليد ميشود.
ول��ي فلز كبالت ب��راي برخي خودروس��ازان باعث
نگراني اس��ت .تقريباً  62درصد كبال��ت جهان در
جمه��وري دموكراتيك كنگو يافت ميش��ود .يك
مقام اجرايي خودروس��ازي فورد گفت ممكن است
خودروس��ازان مجبور شوند به خاطر ترس از عرضه
كافي كبالت ،خودشان مس��تقيماً در توليد اين فلز
سرمايهگذاري كنند.
جمهوري كنگو يك انتخابات جداييطلبانه برگزار
كرده ولي با اينكه انتقال قدرت صلحطلبانه اس��ت،
اين كشور سالهاست از بيثباتي رنج ميبرد .بانك
امريكايي مريل لينچ اعالم كرد« :هرگونه اختاللي

نخستين عرضه ميعاناتگازي
در بورس

نمايندهشركتملينفتايراندربورسانرژيازعرضه
ميعاناتگازيپارسجنوبيدررينگبينالمللبورس
انرژي با چارچوب جديد در تاريخ چهارش��نبه۲۴ ،
بهمنماهخبرداد.اميرحسينتبيانيانبااشارهبهاينكه
اين نخس��تين مرحله عرضه ميعانات گازي شركت
ملينفتايراندررينگبينالمللبورسانرژياست،
افزود:دراينمرحلهيكميليونبشكهميعاناتگازي
در محمولههاي ۳۵هزار بشكهاي عرضه خواهد شد.
ويافزود:براساسميانگين ۱۰قيمتپايانينفتخام
دوبي ،قيمت هر بشكه ۶۱دالر و 4سنت تعيين شد.
تبيانيان اظهار كرد :پيش پرداخت  ۶درصد و امكان
تس��ويه  ۱۰۰درصد ريالي از ويژگيهاي اين عرضه
است.همچنينمدتتسويهحساباززمانبارگيري
 ۹۰روزتعيينشدهاست.ويتصريحكرد:هرهفتهدر
رينگصادراتيبورسانرژيعرضهمستمرنفتخام
وميعاناتگازيراانجامميدهيم.

روشنشدن چراغ همسايه غربي با كليد ايران
گفته بود« :عراق ميتواند نقطه اتصال شبكه برق ايران
به كشورهاي غرب خاورميانه با هدف صادرات برق به
سوريه ،لبنان ،اردن ،مصر و شمال آفريقا باشد».
وزير نيروي ايران در تشريح مقدمات اين سفر عنوان
كرد« :بيش از يك ماه اس��ت كه همكاران ما در حال
برنامهريزي اين سفر هستند و اسناد در اين سفر امضا
خواهد ش��د كه از جمله آن اس��تمرار صادرات برق به
عراق است».
عراق بزرگترين واردكننده ب��رق از ايران در منطقه
محسوب ميشود.
لوي خطيب در واقع پس از آن سكان وزارت برق عراق
را به دست گرفت كه كمبود تاسيسات و امكانات برق،
مردم را در جنوب عراق ب��ه ويژه بصره براي تظاهرات
به خيابان كش��اند .او در جريان معرفياش به مجلس
عراق عنوان كرد كه برنامه او كاهش «واردات» برق در
عراق و تكيه بيشتر بر تامين آن از طريق نيروگاههاي
داخلي اس��ت كه با همكاري شركتهاي بينالمللي
ساخته شود.
عراق به گواه بسياري از كارشناسان ،مهمترين همسايه
ايران اس��ت كه طوالنيترين مرز را با ايران دارد .ايران
و عراق همچنين اشتراكات مذهبي فراواني را دارند2 .
كشوردرمالكيتيكيازعظيمترينذخايرنفتيجهان
نيزمشتركهستند.
به گزارش «تعادل» بر اساس گزارش  10ماهه تجارت
خارجي ايران كه به تازگي سازمان گمرك آن را منتشر
كرده است ،صادرات ايران به عراق از ابتداي سال جاري
ت��ا دي ماه  7ميليارد و  515ميليون دالر بوده اس��ت،
واردات از عراق البته اندك و 51ميليون دالر بوده است.
در نتيجه تراز تجاري تج��ارت  10ماهه ايران و عراق
معادل  7ميليارد و  464ميليون دالر شده و عراق را به
شريك تجاري نخست ايران در 10ماه ابتدايي سال97
تبديل كرده است.
بيژن زنگنه وزير نفت ايران روز سهش��نبه در جريان
نشستخبرياشاظهاراتيرادرخصوصمراودهگازي
با عراق مطرح كرده و عنوان كرد كه عراق نتوانس��ته
است  2ميليارد دالر از پول گاز دريافتياش از ايران را
پرداخت كند.
شامگاه سهشنبه و چند س��اعت پس از اظهارات وزير
نفت ،خبر امضاي «مكانيزم پرداخت مالي بين ايران
و عراق» منتش��ر ش��د .اين مكانيزم در جريان س��فر
عبدالناصر همتي رييس كل بان��ك مركزي ايران به
عراق و ديدار او با علي العالق رييس كل بانك مركزي
اين كشور به امضا رسيد.

كوتاهازدنيايانرژي

در توليد كبال��ت ،توليد خودروهاي الكتريكي را در
اوايل دهه  20 20كاهش ميدهد و در عوض از قيمت
نفت خام حمايت ميكند».
به نظر بان��ك امريكايي مريل لين��چ ،اين خودروها
تأثيري منفي بر تقاضاي نفت از  2021به بعد دارند.
خودروه��اي الكتريكي تقاضاي بنزي��ن را كاهش
ميدهن��د و تقاضا براي مواد پتروش��يمي بيش��تر
متوجه بشكههاي سبك نفتي مثل گاز طبيعي مايع
خواهد بود .م��ا در ابتداي دورهاي جديد از بيثباتي
براي توليدكنن��دگان نفت ،پااليش��گاهها و معدن
كاران هستيم.
تمام اينها نش��اندهنده ي��ك اوج تقاضاي نفت در
 2030است .بانك امريكايي مريل لينچ عقيده دارد
ما در ميانه بزرگترين تغيير س��اختاري در رش��د
تقاضا از زمان آغ��از ازدياد اتومبي��ل در اوايل دهه
 1900هستيم.

افت شديد درآمدهاي نفتي عراق ،روي واردات محدود
برق از ايران نيز اثر گذاشت .ايران آخرين روز دسامبر
س��ال ( 2016دي ماه  )95صادرات برق به عراق را به
دليل بدهي قطع كرد .حميد چيتچيان وزير س��ابق
نيروي ايران بعدها رقم بدهي عراق به ايران در اين زمان
رايكميلياردو 200ميليوندالراعالمكرد.چيتچيان
ارديبهشت ماه سال  96در جمع خبرنگاران اعالم كرد
ك��ه عراق  350ميليون دالر از اي��ن بدهي را پرداخت
كرده و مابقي نيز قرار است طي اقساط پرداخت شود.
اتفاقي كه باعث ش��د صادرات برق ايران به عراق از سر
گرفته شود.
اما تير ماه امسال ،مصعب المدريس سخنگوي وزارت
برق عراق اعالم كرد كه صادرات برق ايران به اين كشور
به دليل بدهي قطع ش��ده است .خبرگزاري آناتولي 7
جوالي نوشت كه آقاي مدريس رقم بدهي به ايران را
نزديك به يك ميليارد دالر عنوان كرده است.
در ادامه اما صادرات برق به اين كشور از سر گرفته شد
اما طبق تازهترين اظهارنظرها كه از سوي بيژن زنگنه

وزير نفت منتشر شده است ،عراق اخيرا نتوانسته است
پول گاز وارداتي از ايران را تس��ويه كرده و نزديك به 2
ميليارد دالر بدهي به ايران دارد.
طبق تازهتري��ن آمارها توليد برق عراق در حال حاضر
حدود  15هزار و  700مگاوات است و تقاضا به بيش از
روزانه  23هزار مگاوات رسيده است.
ايران تاكنون  2نيروگاه از جمله نيروگاههاي الصدر و
الحيدريه را در اين كشور ساخته است .ايران همچنين
پس از س��اخت اين نيروگاهها وظيفه آموزش پرسنل
عراقي براي بهرهب��رداري از اين واحدها را نيز بر عهده
داشته است.
رضا اردكانيان وزير نيروي ايران پيش��تر گفته بود كه
در روزهاي آين��ده ميزبان وزير ع��راق خواهيم بود و
براي نهايي كردن يك برنامه سه ساله به منظور اصالح
زيرساختهاي برق عراق ،س��اخت نيروگاه بازسازي
شبكه و اصالح تلفات اقداماتي را انجام خواهيم داد.
به گفته وي ايران اميدوار است تا از طريق عراق بتواند
شبكه برق را به سوريه وصل كند.

ايلنا| وينود اس ش��ينوي ،مدير پااليش��گاههاي
شركت هندوستان پتروليوم اعالم كرد اين شركت
ميتواند ۰.۹ميليون تن نفت ايران را در س��ال مالي
 ۲۰۱۸-۲۰۱۹خريداري كند .ام كي سورانا ،رييس
هياتمديره شركت هندوستان پتروليوم اعالم كرد
اين ش��ركت  ۰.۷ميليون تن نفت ايران را در فاصله
آوريل سال  ۲۰۱۸تا فوريه س��ال  ۲۰۱۹خريداري
كرده است .سورانا همچنين اظهار كرد :هندوستان
پتروليوم ح��دود  ۴.۵ميليون تن نفت ع��راق را در
سال  ۲۰۱۹همانند سال گذشته خريداري خواهد
كرد .براس��اس گزارش رويترز ،رييس هياتمديره
هندوستان پتروليوم اظهار كرد :اين شركت ساخت
پااليشگاهبه ظرفيت ۱۸۰هزاربشكهدرروزدرغرب
هندراتااكتبرسال ۲۰۲۲تكميلخواهدكرد.

ركورد دركاهش صادرات
اوپك به امريكا

ايسنا| با آغاز كاهش توليد اوپك و تحريمهاي
واش��نگتن عليه صادرات ونزوئال ،نفت خارجي
كمتري به سواحل امريكا ميرسد .آمار شركت
كپلر نش��ان داد صادرات نفت از س��وي اوپك و
متحدانش به امري��كا در ژانويه به  ۱.۴۱ميليون
بشكه در روز سقوط كرد كه پايينترين ميزان در
پنج سال اخير بوده است .كاهش واردات از عراق
و كاهش شديد توليد از سوي عربستان سعودي،
تأثير خود را در افت چشمگير صادرات به امريكا
گذاشت .همزمان صادرات نفت ونزوئال به امريكا
به ميزان حدود ۳۰درصد كاهش پيدا كرده است.

نگاه
ترامپ از خود دفاع كرد،
پلوسي انتقاد

گروه جهان| دونالد ترامپ در جریان سخنرانی
ساالنهخوددرکنگرهآمریکاخواستارهمکاریهای
فراحزبی در کشورش ش��د ،از عملكرد اقتصادي
دولتش دفاع كرد ،از لزوم س��اخت دی��وار در مرز
مکزیک گفت ،از اي��ران انتقاد كرد و زمان و مکان
دیدار دوم خود با رهبر کرهش��مالی را تائید کرد.
رئیس مجلس نمایندگان آمری��کا در واكنش به
سخنراني ترامپ گفته "سخنرانی رييسجمهور
بدون اطالعات بهروز ش��ده بوده اس��ت ".نانسی
پلوس��ی در تويیتر نوش��ته« ،چندی��ن روز طول
میکشد تا همه اطالعات غلط و گمراهکنندهای را
کهترامپدرنطقخودارائهکردباواقعیاتمطابقت
داد ».بهگزارش رويترز ،ترامپ در دومین سخنرانی
ساالنه رئیسجمهوری آمریکا گفته رئوس کاری
دولت او ن��ه متعلق ب��ه جمهوریخواه��ان و نه
دموکراتهااست،بلکهمسائلیاستکهشاملهمه
مردم آمریکا میشود« :پیروزی بهمعنی پیروزی
برای حزب ما نیست ،بلکه بهمعنی پیروزی برای
کشور ما است».
ترامپ وضعیت اقتصادی آمريكا را ستوده و گفته
یک معجزه اقتصادی در حال وقوع در آمریکا است
و تنها چیزی که ممکن اس��ت جلوی آن را بگیرد
جنگه��ای ابلهانه یا تحقیق��ات حزبی مضحک
ی است که در
است .اشاره دونالد ترامپ به تحقیقات 
حال حاضر توسط رابرت مولر بازرس ویژه وزارت
دادگس��تری درباره اتهام دخالتهای روسیه در
انتخابات ریاستجمهوری در سال۲۰۱۶ميالدي،
در جریان است .روسیه از سوی نهادهای اطالعاتی
آمریکا متهم شده به نفع ترامپ در انتخابات آمریکا
دخالت کردهاست .دونالد ترامپ هرگونه تبانی با
مسکو را رد کردهاست.
رييسجمهوري اياالت متحده همچنين با اشاره
به ارسال شمار تازهای از نیروهای نظامی کشورش
به مرز مکزیک ،گفته آنها قرار است جلوی موج
تازهای از ی��ورش عظیم مهاج��ران غیرقانونی را
بگیرند .وزارت دفاع ایاالت متحده هفته گذش��ته
اعالم کرد ک��ه برای حمای��ت از مرزبانان۳۷۵۰ ،
سربازبیشتربهمرکزآمریکاومکزیکاعزاممیکند.
میانترامپودموکراتهاکهدرمجلسنمایندگان
اکثریت دارن��د ،درباره نحوه و ش��کل مراقبت از
مرزهای جنوبی اختالفات عمیق��ی وجود دارد.
یک��ی از مهمترین موارد مورد اختالف خواس��ته
رئیسجمهوری ب��رای اختص��اص  ۵.۷میلیارد
دالر بودجه برای س��اخت دیوار در مرز اس��ت .اما
دموکراتها با اختصاص بودجه برای ساخت دیوار
مخالف هستند و خواس��تار پیگیری روشهای
دیگری برای مراقبت از مرزها شدهاند.
رئیسجمهوری ای��االت متحده گفت��ه دولت او
پیشنهادی برآمده از یک قضاوت درست فرستاده
که طرحی برای ساخت موانع فیزیکی یا دیوار در
مرزهای جنوبی را در برمیگیرد .رئیسجمهوری
آمریکا بار دیگر تاکید کرده کش��ورش در مقابل
با سیاس��تهای مالی و اقتصادی چین دست به
واکنش خواهد زد و هر تواف��ق با پکن باید برپایه
تغییراتی واقع��ی و بنیادین برای پای��اندادن به
روشهای تجاری ناعادالنه با ایاالت متحده باشد.
ترامپ در بخشهایی از س��خنرانی س��االنه خود
درباره سیاس��ت خارجی دولتش مدعي ش��د كه
دولت آمریکا از خواسته اصیل مردم ونزوئال برای
رسیدنبهآزادیحمایتمیکند.رئیسجمهوری
آمریکا همچنين تائید کرده که برای دومین بار با
کیم جونگاون رهبر کرهشمالی ،در ۲۷و ۲۸فوریه
در ویتنام دیدار خواهد ک��رد .او تاکید کرده قصد
نداردواردجنگهایبیانتهاشود.ترامپبااشارهبه
سوریه گفته در دولت او داعش عمال تمامی قلمرو
خود را از دس��ت دادهاست .ترامپ از تصمیم خود
در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دفاع
کرده است .او در عین حال ابراز امیدواری کرده که
برای کاهش نیروهای ایاالت متحده در افغانستان
ونیزدستیابیبهصلحدراینکشورتوافقیسیاسی
حاصل ش��ود و گفته مقامهای کش��ور مش��غول
گفتوگوهای سازنده با شماری از گروههای افغان
از جمله با طالبان هستند.
خروج نیروهای آمریکایی از س��وریه و افغانستان
با انتقادهایی فراحزبی روبهرو ش��ده اس��ت؛ چه
از س��وی قانونگ��ذاران دموکرات چه از س��وی
جمهوریخواهان ،یعنی برخی از همحزبیهای
رئیسجمهوری آمریکا .یک روز پیش از این سنای
ایاالت متحده در یک رایگیری نمادین ،از تصمیم
دونالد ترامپ ،در مورد بازگشت نیروهای آمریکایی
از سوریه و افغانستان ،انتقاد کرده و در مورد خروج
شتابزدهازمنطقههشداردادهبود.نمایندهآمریکا
در امور افغانستان در حال حاضر در حال پیشبرد
مذاکراتی برای دستیابی به توافق با گروه طالبان و
ایجاد صلح در افغانستان است .دولت افغانستان اما
تاکیدکردهمذاکراتمربوطبهآنکشوربایدبهطور
مستقیمتوسطدولتمرکزیدرکابلصورتگیرد.
آنچهدرایاالتمتحدهباعنوانسخنرانی«وضعیت
کشور» نامیده میشود ،توسط روسای جمهوری
ایاالت متحده ،در جلسه مشترک با قانونگذاران
در مجلس نمایندگان و سنای کنگره آمریکا ،ارائه
میش��ود .این سخنرانی س��نتی دیرین ه دارد ،اما
پوششگستردهآنتوسطرسانههاوبهصورتزنده
به سالهای معاصر باز میگردد .رئیسجمهوری
آمریکا در این نطق معموال به دستاوردها ،اولویتها
و رئوس کاری خود میپردازد .سخنرانی اوایل سال
میالدی انجام میگیرد .سخنرانی ساالنه امسال در
کنگره ،با وقفه و چند روز پس از بازگشایی دولت
آمریکا انجام میشود .دولت آمریکا به دلیل نبود
توافق می��ان دموکراته��ا و رئیسجمهوری در
مورد بودج��ه  ۵.۷میلیارد دالری س��اخت دیوار
در مرز مکزیک ،بهم��دت ۳۵روز تعطیل بود .این
مدت زمان تعطیلی دولت ،ی��ک رکورد تاریخی
مسحوب میشود.
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درس هايي كه بايد از تاريخ آموخت

چطوريكنظمجهاني پايان مييابد؟

ريچارد هاس|
رييس شوراي روابط خارجيامريكا|
مترجم :بهارهمحبي|
يك نظم جهاني ثابت امري نادر است .نظم جهاني كه
پس از يك مناقش��ه بزرگ به وجود ميآيد همزمان،
ش��رايط و ميل به نس��خهاي جديد از خود را نيز ايجاد
ميكند .اين نظم تقس��يم ق��درت پاي��دار و پذيرش
گس��ترده قوانينش را ميخواهد ،قوانين��ي كه روابط
حاكم بر بينالملل را اداره ميكند؛ و از آنجايي كه چنين
نظمي ايجاد ميشود و نه متولد ،نيازمند نوع مدرني از
حكومتداري است .مهم نيست كه شرايط آغازين از چه
ميزانپختگيبرخورداربودهياتمايالتاوليهبرايايجاد
چنين نظمي چقدر ش��ديد بوده ،وقتي شرايط تغيير
ميكن��د و بحرانها آن را به چالش ميكش��ند ،حفظ
اين نظم نيازمند ديپلماسي خالق ،نهادهاي كارآمد ،و
اقدامات موثر براي تنظيم مجدد آن است.
درنهايتاما،نظميكهبهبهترينشكلممكنمديريت
شده همناگزيز محكوم به فناس��ت .توازن قدرتي كه
پايهه��اي چنين نظمي بوده خود نامتوازن ميش��ود.
نهادهاي حامي اين نظم نميتوانند خود را با ش��رايط
جديد وفق دهن��د .برخي كش��ورها در نتيجه تغيير
ظرفيتها ،اهداف ناپاپدار و رش��د جاهطلبيها سقوط
ميكنند و برخي كش��ورها ظهور .كساني كه مسوول
حفظ نظم هس��تند در تصميمات خ��ود دچار لغزش
ميشوند؛ چه آنهابايدگرفته ميشد و نشد ،و چه آنهايي
كه نبايد گرفته ميشد و اتخاذ شد.
اما اگر پايان هر نظمي اجتنابناپذير اس��ت ،زمان اين
پايان و چگونگي آن نيست؛ در ضمن تبعات فروپاشي
چنين نظمي هم ميتواند اجتنابناپذير نباشد .نظمها
تمايل دارند كه به جاي فروپاش��ي ناگهاني ،زوالشان
تدريجي باشد .همانطور كه حفظ نظم به حكومتداري
مدرن و اقدامات كارآمد بستگي دارد ،سياست خوب و
ديپلماسيفعالهمميتواندبهدرنظرگرفتناينمساله
كمك كند كه زوال و فروپاشي نظم موجود چطور بايد
باش��د و تبعات چنين اتفاقي چه خواهد بود .اما تحقق
چنين ام��ري ،پيشنيازهايي الزم دارد :بهرس��ميت
شناختن اينكه نظم پيشين هيچگاه بازنخواهد گشت
و اينكه تالشها براي احياي آن بيهوده خواهد بود .بنا
براينباهرپاياني،پذيرشچنينپايانيبايدوجودداشته
باشد تا بتوان روبه جلو حركت كرد.
كارشناسان و متخصصان در جستوجو براي برقراري
توازن در جهان امروز به گذش��ته نگاه كردهاند به عصر
يونان باستان ،جايي كه ظهور قدرتي جديد باعث وقوع
جنگ ميان آتن و اسپارتا شد؛ همچنين به دوره پس از
جنگجهانياول،زمانيكهآلمانوژاپنباناديدهگرفتن
توافقهابههمسايگانخودحملهكردندواياالتمتحده
انزواگرا و بيشتر اروپا براي مقابله با آنها دست به دست
هم دادند .اما واقعهاي كه ميتواند بيشترين روشنگري
رادربارهشرايطامروزجهانداشتهباشدمربوطبهزماني
است كه كنس��رت اروپا در قرن نوزدهم شكل گرفت؛
مهمترين و موفقترين تالش براي ساختن و حفظ نظم
جهاني تا به امروز( .كنسرت اروپا يا توافق و هماهنگي
اروپا به توافقهاي كشورهاي روسيه ،اتريش ،پروس و
بريتانياگفتهميشودكهپسازشكستناپلئونباحضور
نمايندگان كشورهاي اروپايي در پي كنگره وين بسته
شد ).از 1815ميالدي تا آغاز جنگ جهاني اول يعني
يك قرن بعد ،نظم ايجاد شده در كنگره وين بسياري از
روابط بينالملل را تعريف و بسياري از قوانين بنيادين
در حوزه رفتارهاي بينالمللي را تعيين ميكرد (حتي
اگراغلبآنانباموفقيتاجرانميشدند).ايننظمنشان
ميدهد كه در يك جهان چند قطبي چگونه ميتوان
امنيت را مديريت كرد.
سقوط نظم و آنچه پس از آن رخ داد ،درسهاي آموزنده
و هش��داري فوري براي امروز ما دارد .قرار گرفتن يك
نظم در مس��ير بيبازگش��ت فروپاش��ي به اين معني
نيس��ت كه هرجومرج يا فجايع پس از اين فروپاش��ي
نيز اجتنابناپذير اس��ت .اما اگر فروپاشي نظم جهاني
به خوبي مديريت نش��ود ،فاجعه پس از آن قطعا اتفاق
خواهد افتاد.
روزهاي پس از فاجعه
نظم جهاني نيمه دوم قرن بيس��تم و نيم��ه اول قرن
بيس��تويكم نتيجه گذر از دو جنگ جهاني بود .نظم
قرننوزدهمهمدرپييك فاجعهبينالملليحاكمشد:
جنگهاي ناپلئوني كه پس از انقالب فرانس��ه و ظهور
ناپلئون بناپارت براي بيش از يك دهه اروپا را فراگرفت.
پس از شكست ناپلئون و ارتشش در جنگ ،همپيمانان
پيروز(اتريش،پروس،روسيهوانگلستان)كهقدرتهاي
بزرگ امروز جامعه جهاني هستند در سالهاي 1814و
 1815ميالديدروينگردهمآمدند.آنهادركنگرهوين
تمهيداتيراانديشيدندتامطمئنشوندكهارتشفرانسه
ديگرهرگزنخواهدتوانستدولتهايآنانراتهديدكند
و جنبشهاي انقالبي هم هيچگاه پادشاهيهاي آنان را
تهديد نخواهد كرد .قدرتهاي پيروز همچنين براي
پيوستن دوباره فرانسه دست به انتخابي عاقالنه زدند و
مسيري را طي كردند كه كامال متفاوت از نحوه برخورد
با آلمان پس از جنگ جهاني اول يا برخورد با روسيه در
پي تضعيف در جنگ سرد بود.
كنگره نظامي را موسوم به «كنس��رت اروپا» بنا كرد.
گرچه مركز كنس��رت در اروپا بود اما نظم بينالمللي
وقت خود را با توجه به موقعيت برتر اروپا و اروپاييها در
جهان تشكيل داد .مجموعهاي از درك متقابل درباره
روابط ميان دولتها وجود داشت كه مهمترينش توافق
بر سر جلوگيري از تهاجم به كشوري ديگر يا دخالت در
امور داخلي كشوري خاص بدون اجازه اين كنسرت بود.
يك توازن نظامي محكم مانع اين ميش��د كه از همان
ابتدا كشوري وسوسه شود تا نظم موجود را از ميان ببرد.
هرگاه اتفاق مهمي رخ ميداد وزراي خارجه با يكديگر

ديدار ميكردند .كنسرت درباره هر مسالهاي در جهان
رويكرديمحافظهكارانهداشت.پيمانوينتعديلهاي
سرزميني زيادي ايجاد كرد و پس از آن بود كه مرزهاي
اروپايي را كامال مشخص كرده و باعث شد تا تغييرات
تنها زماني اجرايي شوند كه مورد موافقيت همگان قرار
گرفته باشد .كنسرت همچنين به كمك پادشاهيها
آمد و كش��ورهاي ديگر را ترغيب كرد تا هر زماني كه
انقالبهاي مردمي موجوديت نظامهاي پادشاهي را
تهديد كرد ،به آنها كمك كند؛ از جمله فرانس��ه كه در
سال 1823ميالدي به كمك اسپانيا آمد.
دليل كارآمدي كنسرت اين نبود كه قدرتهاي بزرگ
بر س��ر همه امور به يك توافق كامل رسيده بودند؛ اين
نظامكارآمدبودبهايندليلكههردولتيبرايحمايتاز
اين نظام كلي داليل خاص خود را داشت .اتريش بيشتر
از همهچيز نگران مقاومت در برابر نيروهاي ليبراليسم
بود كه نظام س��لطنتي اين كش��ور را تهديد ميكرد.
انگستان روي چالش فرانسه تمركز كرده بود و همزمان
مراقب تهديد بالقوه از س��وي روسيه بود (به اين معني
كه نميخواست فرانسه بيش از اندازه تضعيف شود تا
نتواند در صورت جدي شدن تهديد از جانب روسيه به
كمك لندن بيايد ).گرچه دولتها داليل خاص خود را
براي حفظ نظم آن زمان داشتند اما منافع مشترك به
اندازهاي بود كه كنسرت مانع از جنگ ميان قدرتهاي
بزرگ آن روز شده بود.
كنسرتبهلحاظفنييكقرندوامآورد؛يعنيدرستتا
جنگ جهاني اول .اما مدتها پيش از فروپاشي رسمي،
نقش موثر و كارآمد خود را از دست داده بود .موجهاي
انقالبي كه در سالهاي  1830و  1848ميالدي اروپا را
در نورديد ،آشكار كرد كه اعضاي كنسرت براي حفظ
آن در برابر فش��ار افكار عمومي محدوديتهاي جدي
دارند .و در نتيجه اين ش��رايط بود كه جنگ كريمه به
وقوع پيوست.

برش

ام�ا اگر پاي�ان هر نظم�ي اجتنابناپذير
است ،زمان اين پايان و چگونگي آن نيست؛
در ضمن تبعات فروپاش�ي چنين نظمي هم
ميتوانداجتنابناپذيرنباشد.نظمهاتمايل
دارندكهبهجايفروپاشيناگهاني،زوالشان
تدريجي باش�د .همانطور كه حف�ظ نظم به
حكومتداريمدرنواقداماتكارآمدبستگي
دارد ،سياس�ت خوب و ديپلماسي فعال هم
ميتواند به درنظر گرفتن اين مس�اله كمك
كند كه زوال و فروپاش�ي نظم موجود چطور
بايد باشد و تبعات چنين اتفاقي چه خواهد
بود.اماتحققچنينامري،پيشنيازهاييالزم
دارد:بهرسميتشناختناينكهنظمپيشين
هيچگاه بازنخواهد گش�ت و اينكه تالشها
براياحيايآنبيهودهخواهدبود.
جنگيكهدرظاهربرايسرنوشتمسيحيانيبودكهدر
امپراتوري عثماني زندگي ميكردند اما در واقع ،ضعف
امپراتوريعثمانيوجنگبرايتصاحبكنترلمنطقه
بود .جنگ فرانسه ،انگلس��تان و امپراتوري عثماني را
در برابر روسيه قرار داد و از سال  1853تا  1856يعني
حدود دو سال نيم طول كشيد .جنگ پرهزينه كريمه
محدوديتهاي كنس��رت را براي جلوگي��ري از نزاع
بزرگ برجسته كرد؛ نزاع بزرگي كه در نهايت به قيمت
موجوديت كنسرت تمام شد .جنگهاي بعدي ميان
اتريش و پروس ،همچنين پروس و فرانس��ه نشان داد
پ��س از يك وقفه طوالني درگيري به قلب اروپا و ميان
قدرتهاي برتر بازگش��ته اس��ت .به نظر ميرسيد كه
چالشها براي يك دوره پايان يافته اما بعدها مشخص
ش��د كه اين عقيده توهمي بيش نبوده است .در پس
پرده ،قدرت آلمان قدرت آلمان بيشتر ميشد و قدرت
امپراتوريها روندي نزولي داش��ته است .مجموع اين
عوامل آغاز جنگ جهاني اول و پايان كس��نرت اروپا را
رقم زد.
چه چيزي نظم را تضعيف ميكند؟
چه درسهايي ميتوان از اي��ن تاريخ گرفت؟ ظهور و
س��قوط قدرتها باعث تغييرات در شرايط اقتصادي،
انسجام سياس��ي و قدرت نظامي ميشود و اين عوامل

توان دولته��ا را در آنچ��ه كه فرات��ر از مرزهاي خود
ميتوانند انجام دهند يا تماي��ل دارند كه انجام دهند،
تعيين ميكند؛ به همين دليل ظهور و سقوط دولتها
عاملي تعيينكننده در پايداري نظم غالب اس��ت .در
جريان نيمه دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بيس��تم ،يك
آلمان قدرتمند يكپارچه و يك ژاپن مدرن ظهور كرد،
امپراتوري عثماني و روس��يه تزاري ضعيف ش��دند و
فرانسه و انگلستان قويتر شدند اما نه آن اندازه كه بايد.
اين تغييرات توازن قدرتي را كه بنيان كنس��رت اروپا
بر آن نهاده ش��ده بود برهم زد .تغييرات تكنولوژيكي
و سياس��ي هم توازن پيش��ين را تغيير داد .بر اس��اس
كنسرت ،خواست مردم براي مشاركت دموكراتيك در
نظام سياسي و گسترش تمايالت مليگرايانه وضعيت
موجود در بسياري از كشورها را به هم ريخت آن هم در
شرايطيكهشكلهايجديديازحملونقل،ارتباطات
و جنگافزارها صحنه سياست ،اقتصاد و جنگ را تغيير
داده بودند؛ شرايطي كه باعث شد تا كنسرت به تدريج
از ميان برود.
البته اينكه براي تحليل ش��رايط موجود فقط تاريخ را
درنظر بگيريم ،ممكن اس��ت رويكردي بيش از اندازه
جبرگرايانه باش��د .اينكه كنس��رت تش��كيل شد و تا
جايي كه ميتوانس��ت دوام آورد ،نش��ان ميدهد كه
مردم تف��اوت ايجاد كردند .ديپلماتهايي كه دس��ت
اندركار ايجاد كنسرت بودند از جمله مترنيخ از اتريش،
تاليران از فرانسه ،كستلري از انگلستان ،استثناء بودند.
واقعيت اين است كه كنسرت با وجود شكاف ميان دو
كشور نس��بتا ليبرال فرانس��ه و بريتانيا ،صلح را حفظ
كرد و شراكت محافظهكارانهتر آنها نشان ميدهند كه
كشورهايي با نظامهاي سياسي متفاوت و ترجيحات
مختلف،ميتوانندبرايحفظنظمبينالملليبايكديگر
همكاري كنند .جنگ كريمه شايد ميتوانست اتفاق
نيفتد اگر رهبران تواناتر در صحنه بودند .كامال واضح
است كه اقدامات روسيه باعث شد كه فرانسه و بريتانيا
دس��ت به اقدام نظامي بزنند .واكنش نظامي فرانسه و
بريتانيا قدرت و خطر مليگرايي را هم برجس��ت ه كرد.
جنگ جهاني اول به بخش كوچكي ختم نشد چرا كه
جانشينان اوتو فون بيسمارك صدراعظم آلمان ،قادر
نبود تا بر قدرت دولت مدرن آلمان آنطور كه بايد نظارت
داشته باشند.
دو عبرت تاريخي ديگر هم وجود دارد .نخس��ت ،اين
فقط مس��ائل كليدي و حساس نيس��ت كه ميتواند
باعث فروپاشي نظم شود .قدرت برتر كنسرت بهدليل
اختالفات نظ��م اجتماعي و سياس��ي در اروپا از ميان
نرفت؛ كنس��رت بهدليل رقابتهاي حاشيهاي دچار
فروپاشيشد.دوم،ازآنجاييكهنظمهابهپايانتدريجي
تماي��ل دارند تا توقف ناگهاني ،رون��د زوال اغلب براي
تصميمسازان آشكار نيس��ت ،مگر زماني كه تحوالت
بطور چش��مگيري پيش رفته باشند .زماني مشخص
نيست كه كنسرت اروپا ديگر كمكي به برقراري صلح
نميكند كه جنگ جهاني اول آغاز شد؛ آن زمان ديگر
براي حفظ كنسرت يا حتي مديريت چگونگي انحالل
آن هم بسيار دير شده بود.
داستان دو نظم
نظم جهاني شكل گرفته پس از جنگ جهاني دوم از دو
نظم موازي تشكيل شد .يكي برآمده از جنگ سرد ميان
اياالت متحده و اتحاد جماهير شوروي بود .از آنجايي
كه هس��ته اصلي اين نظم موازنه سخت قدرت نظامي
در اروپا و آسيا بود توسط بازدارندگي هستهاي حمايت
ميشد .دو طرف سطحي از محدوديت را در رقابتشان
نش��ان داده بودند .در اين دوره عقب راندن حريف (كه
در عصر پساجنگ سرد تغيير رژيم نام گرفته) به عنوان
اقدامي نامعقول و بيپروا رد شده بود .هر دو طرف قوانين
غيررسمياينبازيراكهشاملاحترامبهحياتخلوتو
متحدان يكديگر بود ،رعايت ميكردند .آنها سرانجام در
نظم سياسي اروپا به دركي متقابل رسيدند ،در اروپايي
كه مركز رقابت جنگ سرد بود و در سال1975ميالدي
تفاهمنامهاي را در هلسينكي امضا كردند .حتي در اين
دنياي دوقطبي ،دو قدرت بر سر چگونگي رقابت بزرگ
توافق كرده بودند و ميان آنها نظمي برقرار بود.
نظم ديگر پ��س از جنگ جهاني دوم ،نظم ليبرالي بود
كه در كنار نظم جنگ س��رد به كار خود ادامه ميداد.
دموكراسيهاشركتكنندگاناصليدراينميدانبودند

كهازابزارحمايتيوتجارتبرايتقويتروابطبايكديگر
واحترامبهحاكميتقانوندرداخلوروابطبينكشورها
اس��تفاده ميكردند .بُعد اقتص��ادي اين نظم طراحي
ش��ده بود تا روابط جهان را بر اساس تجارت ،توسعه و
عملياتهاي موفق پولي تعريف كند .تجارت آزاد موتور
محركه رشد اقتصادي بود و كشورها را به يكديگر وصل
ميكرد تا هزينههاي جنگ را براي جهان افزايش دهد.
در اين دوره دالر به عنوان ارز جهاني پذيرفته شد.
بُعد ديپلماتيك اين نظم ،نقش سازمان ملل متحد را
برجسته كرد .پس از جنگ جهاني دوم اين ايده شكل
گرفت كه ايجاد يك انجمن دايم��ي جهاني ميتواند
مانع ايجاد اختالف شده و در صورت بروز اختالف ،آن
را رفع كند .شوراي امنيت سازمان ملل متشكل از پنج
عضو دايمي و چندين عضو غيردايم هم ميتواند روابط
بينالمللي را هماهنگ كند .با اين حال ايجاد اين نظم
به اين بستگي داشت كه جهان غيركمونيست (بهويژه
متحدان اياالت متحده) برتري امريكا را بپذيرند.
هر دو نظمي كه اش��اره ش��د در خدمت منافع اياالت
متحده بود .در دوران جنگ س��رد ،نگه داش��تن صلح
در اروپا و آس��يا به قيمت رش��د اقتصادي كمدردسر
اياالت متحده تمام ش��د .افزايش تجارت بينالمللي و
فرصتهاي سرمايهگذاري به رش��د اقتصادي اياالت
متحده كمك كرد .در طول زمان ،كشورهاي بيشتري
به جرگه دموكراس��يها پيوستند .نظم موجود آنطور
كه بايد نظر جمع��ي را منعكس نميكرد اما از آنجايي
كه منافع هر كش��وري را تاحدي تامين ميكرد ،بطور
مستقيمبهچالشكشيدهنميشد.هرجاييكهسياست
خارجي امريكا به مش��كل برميخورد ـ مانند ويتنام و
عراق ـ دليلش تعهد متحدان واشنگتن به نظم جهاني
يا مالحظات آنها در اين باره نبود ،بلكه تصميمهاي از
سر كماطالعي بود كه جنگهاي پرهزينهاي را به آنان
تحميلكرد.

برش

امروزه ،هر دو نظم رو به زوال رفتهاند.
گرچه جنگ س�رد خود مدتهاست كه
ب�ه پايان رس�يده ،نظمي ك�ه ايجاد كرد
بهدلي�ل تالشهاي غ�رب ب�راي ادغام
روس�يه در نظم جهان ليبرال دس�تاورد
كمي داش�ت .يك�ي از نش�انههاي زوال
نظم جنگ س�رد حمله سال  1990صدام
حس�ين به كويت ب�ود ،اقدام�ي كه اگر
سالهاي پيشتر اتفاق افتاده بود مسكو
به احتمال زياد مانع از آن ميش�د اما در
آن زمان ،اقدامي بهشدت پرمخاطره بود.
گرچ�ه بازدارندگي هس�تهاي همچنان
پابرجاست ،اما برخي از توافقهاي كنترل
تسليحاتي از ميان رفته و برخي ديگر نيز
دچار فرسودگي شدهاند.
نشانههاي فروپاشي
امروزه ،هر دو نظم رو به زوال رفتهاند .گرچه جنگ سرد
خود مدتهاست كه به پايان رسيده ،نظمي كه ايجاد
كرد بهدليل تالشهاي غرب براي ادغام روسيه در نظم
جهان ليبرال دستاورد كمي داشت .يكي از نشانههاي
زوال نظم جنگ سرد حمله سال  1990صدام حسين
بهكويتبود،اقداميكهاگرسالهايپيشتراتفاقافتاده
بود مس��كو به احتمال زياد مانع از آن ميشد اما در آن
زمان ،اقدامي بهشدت پرمخاطره بود .گرچه بازدارندگي
هستهاي همچنان پابرجاست ،اما برخي از توافقهاي
كنترل تسليحاتي از ميان رفته و برخي ديگر نيز دچار
فرسودگي شدهاند.
گرچه روسيه همواره از مواجهه مستقيم نظامي با ناتو
خودداري كرده است ،اما كامال نشان داده كه عالقهمند
به تغيير شرايط است از طريق استفاده از نيروي نظامي
در گرجس��تان در س��ال  2008و در اوكراين از س��ال
 ،2014مداخله نظامي در سوريه ،و حمالت سايبري
مخرب عليه اياالت متحده و اروپا با هدف تاثيرگذاري بر
تحوالت سياسي در اين كشورها .اين اقدامات به نوعي
نش��اندهنده نارضايتي از محدوديتهاي اعمالشده
توسط نظم پيشين اس��ت .از نگاه روسيه هم ،توسعه
ناتو نشاندهنده نارضايتي از نظم فعلي جهاني است.
روس��يه هم جنگ  2003عراق و تجاوز نظامي ناتو به

ليبي در سال 2011ميالدي كه با اهداف بشردوستانه
انجام شد اما سريعا به تغيير رژيم در اين كشور تبديل
شد را اقداماتي نادرست و مخالف با مفاهيم نظم جهاني
ميداند.
نظم ليبرال نشانههاي زوال خود را به نمايش گذاشته
اس��ت .اقتدارگرايي بار ديگر در حال ظهور است آن
هم نه در كش��ورهايي كه به عنوان نماد اقتدارگرايي
ش��ناخته ش��دهاند از جمله چين و روس��يه ،بلكه در
فيليپين ،تركيه و اروپاي شرقي .تجارت جهاني توسعه
يافته اما طيف گس��تردهاي از مذاكرات تجاري اخير
بدون توافق به پايان رسيده و سازمان تجارت جهاني
( )WTOثابت كرده كه قادر نيست چالشهاي امروز
چون موان��ع غيرتعرفهاي تجاري و س��رقت مالكيت
معن��وي را حل و فصل كند .انتقاده��ا از اينكه اياالت
متحده از دالر براي اعمال تحريمها استفاده ميكند در
حال افزايش است و در كنار آن انباشت بدهي كشورها
نيز به نگراني جدي تبديل شده است.
ش��وراي امنيت سازمان ملل نس��بت كمي با بيشتر
درگيريهاي جهان دارد و توافقهاي بينالمللي براي
مقابله با چالشهاي جهانيس��ازي بطور گستردهاي
با شكس��ت مواجه شدهاند .تركيب شوراي امنيت هر
روز كمتر از گذش��ته از توزيع واقعي قدرت در جهان
فاصل��ه ميگيرد .پيمان منع گس��ترش تس��ليحات
هستهاي تنها به پنج كشور اجازه ميدهد تا تسليحات
هستهاي داشته باشند اما تعداد اين كشورها اكنون به
 9رسيده است .اتحاديه اروپا به عنوان يكي از مهمترين
توافقهاي منطقهاي با چالش برگزيت و اختالفات بر
سر سياس��تهاي مهاجرتي روبروست .و كشورها در
اقصي نقاط جهان بطور روزافزون��ي در برابر برتري و
تقدم امريكا مقاومت ميكنند.
تغييرات قدرت
اين اتفاقات چ��را روي ميدهد؟ نگاه كردن به داليل
زوال تدريجي كنس��رت اروپا ميتواند آموزنده باشد.
نظم امروز جه��ان تالش ميكند تا خود را با تغييرات
قدرت س��ازگار كن��د از جمله خي��زش چين ،ظهور
چندين قدرت متوسط (بهويژه ايران و كرهشمالي) كه
جنبههاي مهم��ي از نظم فعلي را رد ميكنند ،و تولد
قدرتهاي غيردولتي (از كارتلهاي موادمخدر گرفته
تا شبكههاي تروريستي) كه ميتوانند تهديدي جدي
براي نظم ميان دولتها به ش��مار روند .بس��ترهاي
فناوري و سياس��ي جهان امروز هم تغيير كرده است.
جهانيش��دنآثار بيثباتكنندهاي داش��ته است از
تغييرات اقليمي گرفته تا گسترش تكنولوژي و قرار
گرفتن آن در دس��ت گروهها و كساني كه قصد بر هم
زدن نظم جهاني را دارند .مليگرايي و پوپوليس��م در
نتيجه بيشتر ش��دن نابرابري در كشورها ،اختالالت
پ��س از بحران ب��زرگ مالي  ،2008از دس��ت رفتن
مشاغل بهدليل توسعه فناوري و تجارت ،تشديد بحران
مهاجرت و پناهجويان ،قدرت شبكههاي اجتماعي در
نفرتپراكني شيوع پيدا كرده است.
ايندرحالياستكهبهنظرميرسدحكومتداريمدرن
وجودندارد.نهادهايبينالملليقادرنيستندتاخودرابا
شرايط وفق دهند .هيچكس بهدنبال طرح براي اصالح
ساختار شوراي امنيت نيست و اصوال هر تالشي براي
اصالح نيز بيفايده خواهد بود چون آنهايي كه نفوذ خود
را از دس��ت داده اما جايگاه خ��ود را هنوز دارند ،جلوي
هرگونه تغييري را ميگيرند.
مديريت فروپاشي
با توجه به تغييراتي كه اشاره شد ،احياي نظم پيشين
غيرممكن خواهد بود .از طرفي با توجه به چالشهايي
كه در پيش است اينكه بخواهيم نظم پيشين نيز احيا
كنيم ،كافي نخواهد بود .همانطور كه پيشتر گفته شد
داستان زوال تدريجي كنسرت اروپا عبرت و هشداري
در خود دارد .براي اياالت متحده اين هشدار را دارد كه
بايد برخي جنبههاي نظم قديمي را تقويت كرده و اين
نظم را با اقداماتي متناسب با پويايي قدرت و مشكالت
جديد جهاني تكميل كند .اياالت متحده بايد مقابله با
كنترل تسليحات را بيشتر كرده و از توافقنامههاي عدم
گسترش تسليحات حمايت كند ،متحدانش در اروپا
و آسيا را تقويت كند ،كشورهاي ضعيفي را كه قادر به
مبارزه با تروريس��تها ،كارتلها و باندهاي موادمخدر
نيستند تقويت كند .در ضمن نبايد از نزديك شدن به
چين و روس��يه در جنبههاي جهاني و منطقهاي نظم
جهاني غافل شود؛ چنين كاري نيازمند مجموعهاي از
مصالحهها ،مشوقها و پسزدنهاست.
اياالتمتحدهبايدبهديگرمشكالتجهانيشدنبهويژه
تغييرات اقليمي ،تجارت و عملياتهاي سايبري هم
توجه كند .ب��راي اين كار نيازي به احياي نظم قديمي
نيست بلكه بايد ساختار جديدي ايجاد شود .سازمان
تجارت جهاني بايد اصالح شود تا بتواند براي مشكالت
امروز از جمله مساله مالكيت معنوي راهكار ارايه دهد.
البتهتمامايناقداماتنيازمندايناستكهامريكاپيش
از همه نظم را در داخل مرزهاي خود برقرار كند .امريكا
نميتواند نظ��م را در خارج از مرزهاي خود ترويج كند
وقتي خود دچار چندقطبي اس��ت و درگير مشكالت
شديد داخلي است.
جنگ جهاني اول 60سال پس از كنسرت اروپا آغاز شد.
آنچه امروز ما شاهد آن هستيم از چند جهت به تحوالت
قرن نوزدهم شباهت دارد :نظم پس از جنگ سرد پسا
جنگ جهاني دوم نميتواند احيا شود اما جهان هنوز به
مرزهاي بحراني نرس��يده است .اكنون زماني است كه
بايد اطمينان حاصل كرد كه روابط امريكا و چين در هم
نخواهد شكست ،با روسيه درگيري پيش نخواهد آمد،
جنگي در خاورميانه درنخواهد گرفت يا آثار تخريبي
تغييرات محيطزيستيانباشتهنخواهد شد.
منبع :فارن افرز
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«تعادل» از ضرورتهاي اخذ عوارض از توليد پسماند گزارش ميدهد

سبقت«خرج» جمعآوري پسماند از«دخل» بازيافت
گروهراهوشهرسازي|آزادهكاري|
در كشورهاي توس�عه يافته پسماند و زباله يكي از
مهمترينمنابعدرآمديشهرداريهابهشمارميرود
وازطريقبازيافتزبالههاانواعكمپوست،كاغذومقوا
ونيزانرژيوبرقتوليدميشودامادركشورمازبالهها
فقطامحاميشوند.
بهگفتهمحسنهاشمي،رييسشورايشهرروزانه
درته�ران 8تا 9ه�زارتنزبالهتوليدميش�ودكه
جمعآوري اين ميزان زبال�ه در تهران 800ميليارد
تومان هزينه در بر دارد .س�رانه توليد زباله هر فرد
در روز ،در جنوب تهران 800گرم و در شمال تهران
ن ترتيب ش�هروندان شمال
 1200گرم اس�ت .بهاي 
شهرتهرانزبالهبيشتريتوليدميكنند.بهاعتقاد
رييس شوراي شهر ميتوان از زبالههاي تهران400
ميلياردتومانكسبدرآمدكرداتفاقيكهتاكنوندر
شهرداريتهراننيفتادهاست.زبالهانواعمختلفي
دارد،زبالههايشهري،زبالههايصنعتي،زبالههاي
خطرناك و زبالههاي بيمارس�تاني كه در تهران هر
 4نوع اين زبالهها توليد ميش�ود و هر كدام از اينها
ميتواندمنبعدرآمديبرايشهرداريتهرانباشد.

بر اس��اس آمار ارايه ش��ده تفاوت فاحشي بين هزينه كرد
جمعآوريوامحاءزبالهبادرآمدهايحاصلازاخذعوارض
پسماند وجود دارد و اين شكاف عمال باعث شده تا دست
ش��هرداري براي اس��تفاده از روشهاي نوين جمعآوري
پسماند بسته باشد .بنابراين شهرداري دو راه پيش رو دارد.
يا اينكه ميزان عوارض ناشي از جمعآوري انواع پسماند را
افزايشدهدكهباتوجهشرايطاقتصاديجامعهراهسختي
خواهد بود .يا در شيوه دوم شهرداري يك بار هزينه خريد
دستگاههاي زباله س��وز و بازيافت زباله را تامين كرده و از
طريق بازيافت زباله مانند ديگر كشورهاي پيشرفته توليد
ثروتكند.
به گزارش «تعادل» ،برخي كارشناس��ان معتقدند ،روش
ش��هرداري در جمعآوري و امحاء پسماند ضرر بزرگي به
شهرو شهروندانميزند .از جمله رحمتاهلل حافظيعضو
سابق شوراي شهر در گفتوگويي گفته بود« :زباله طالي
كثيف است و از محل تفكيك آن درآمد هنگفتي به دست
ميآيد.بااينحسابشهرداريبهجاياينكهجمعآوريزباله
رابهمزايدهبگذاردآنرابهمناقصهگذاشتهوساليچندصد
ميليارد تومان هم بابت جم��عآوري زباله و رفت و روب به
پيمانكارپرداختميكند».
طرحشكستخوردهتوليدكمپوست
اسماعيل كهرم ،كارش��ناس محيط زيست در گفتوگو
با «تعادل» توضيحاتي درباره زبالههاي ش��هر تهران ارايه
كرد و گفت 10:درصد زبالههاي تهران كاغذ و مقواست اما
بازيافتنميشوند.شيشهوفلزاتهمقابلبازيافتهستند
اما در ايران هنوز به تكنولوژيهايي كه كار بازيافت را انجام
ميدهند ،دسترسي نداريم.در دورهاي شهرداري تصميم
گرفت از زبالههاي «تر»كه منش��أ پروتئيني دارند مانند
گوشت ،س��بزيجات و خرده نان كمپوست يا همان كود
درستكند.اينكارانجامشدامانظربهاينكهميزانناخالصي
آن زياد بود و درون آن مواد زايد مانند پالس��تيك ،آهن و
شيشه وجود داشت ،كش��اورز كودي را خريداري كرد كه
دارايمقاديرزياديناخالصيبودوبهتبعاينكودبرگردانده
وطرحباشكستمواجهشد.دردورانانتخاباتيآقايقاليباف
شهرداروقت،مدعيشدشهرداريتهراناززبالهبرقتوليد
ميكنداماميزانبرقيكهدرشهرداريازطريقپسماندبه
دست ميآيد به اندازه تامين روشنايي يك يا دو خانه است
نهاينكهچندينكيلوواتبرقتوليدشود.
او با اشاره به دفن زباله در تهران گفت :دفن زباله به معناي
ايجادمشكلبراينسلهايآيندهاست.شيرابهناشيازدفن
زبالهها توانايي حل فلز را دارد ،واي به حال ريشه درختها
و طبيعت اطراف آن .اتفاقي ك��ه در محل دفن زبالهها در
كهريزكهمافتادهوزمينهاياطرافكهريزككهبسياري
از آنها زمين كشاورزي است در دراز مدت آلوده خواهد شد
و مسووالن بايد هر چه زودتر فكري به حال آن كنند.دفن
زبالهدرشهرهايشماليكشوركهتعدادسفرههايآبزير
زمينيدرآنجازياداست،آثارمخربتريدارد.
تبديلپسماندبهدرآمدپايدار
اين كارش��ناس محيط زيس��ت در ادامه افزود :متاسفانه
دولتها و ش��هرداريها تاكنون توجهي ب��ه اين موضوع
نداشتهاند .خريد كورههاي زباله سوز شايد در ابتدا از نظر
هزينه گران به نظر بيايد اما قطعا در دراز مدت و با بازيافت
زبالهوتبديلآنبهكمپوستباكيفيتوبرقميتواندرآمد
خوبيازاينمحلبهدستآوردودرواقعميتواندتبديلبه
يكيازدرآمدهايپايدارشهرداريهاشود.
كهرم با اش��اره به نحوه امحاء زباله در شهرهاي بزرگ دنيا
عنوان كرد :شهر زوريخ حدود 500هزار نفر جمعيت دارد.
دروسطاينشهريكدودكشباحدود 80مترارتفاعوجود
دارد.زبالهها در كورهاي س��وزانده ميشود و بخار آب از اين

دودكشبيرونميآيد.فيلترهاييدراينكورهكارگذاشته
شدهاند كه هر كدام اندازه يك هواپيماي 747قيمت دارد
و باعث ميش��ود از س��وزاندن زبالهها بخار آب بلند شود.
همچنين انرژي بسياري از خانههاي اطراف اين دودكش
ازاينطريقتامينميشود.
به غير از نحوه امحاء پس��ماند ،روش جمعآوري زبالهها در
شهرتهراننيزموردانتقاداست.درحالحاضر،ساماندهي
جمعآوري زباله و انجام تفكيك از مبدا توسط شهرداري
تهراندرسهمنطقه ۲۱،۱۳و ۲۲بهصورتپايلوتآغازشده
است اما اين براي شهري به بزرگي تهران فايدهاي ندارد و
نتيجهبخشنيست.اكنوندرشهرهايپيشرفتهزبالهازمبدا
تفكيكميشوددرحاليكهدرتهرانازروشهايقديمي
جمعآوري استفاده ميشود .قبال شهرداري شهروندان را
مجبور ميكرد تا زبالههاي خود را راس ساعت  9پشت در
منزلبگذارند تا ماموران شهرداري اقدامبه جمعآوري آنها
كنند اما بعد از مدتي اين شيوه منسوخ شد و اكنون سر هر
كوچهوخيابانييكسطلبزرگزبالهوجوددارد.درنتيجه
شهروندانهرساعتيازروزكهبخواهندزبالههايخودرادر
آنرهاميكنندوقطعااينامربرايسالمتشهروندانمضر
است.براساسگزارشسازمانمديريتپسماندشهرداري
تهران۳۲هزارو ٦٣٣عددازاينسطلهادرمناطق ۲۲گانه
تهران تعبيه شده است .به گفته كهرم اين شيوه ،شيوهاي
كهن ومنسوخ در دنياس��ت .او در اين باره توضيح داد :اين
روشهامخصوصكشورهايجهانسوماست.درشهرهاي
پيشرفته هر روز به يك نوع زباله اختصاص دارد.براي مثال
سه شنبهها فقط كاغذ و مقوا جمعآوري ميشود ،روزهاي
دوشنبه فقط شيشه وفلزات و الي آخر  .اين نوع جمعآوري
منجر به بازيافت بهتر زبالهها ميشود.يعني زباله در مبدا
تفكيكميشود.كاريكهچندسالپيشتالشكرديمدر
شهرداري انجام شود اما به دليل نبود تعداد كافي ماشين
جمعآوريزبالهيكطرحناكامباقيماند.

زبالهدزدي،معضلقديميشهرداري
به گفته وي ،يكي ديگر از انتقاداتي كه به شهرداري در اين
خصوصوارداستبهمزايدهگذاشتنزبالههاستكهباعث
ايجادپديدهزبالهدزديشدهاست.اودراينبارهافزود:دزدان
زبالههركداممتخصصموردخاصيهستند.برايمثال،يك
نفردرزبالههافقطبهدنبالفلزونفرديگربهدنبالپالستيك
است .زيرا هر كدام از اينها كاربرد خاص خودش را دارد و به
قيمتبسيارگزافخريدوفروشميشود.شهرداريبايدبه
منظور جلوگيري از اين پديده و استفاده از زباله شهروندان
درجهتمنافعشهرتمهيداتيبينديشد.
رضاعبدلي،مديرعاملسازمانمديريتپسماندشهرداري
ته��ران نيز چندي پيش درباره زباله گردها كه از آنها با نان
كتفييادميكردگفتهبود«:قراربوددرراستاييكنظامنامه
زبالههاازمبداءجمعآوريشوندوليمتأسفانهديدهميشود
كهازروشهاينادرستياينفرآيندصورتميگيردوبعضاً
كتفيها (زبالهگردها) بهص��ورت غيرمجاز به جمعآوري
آن اقدام ميكنند ،البته در مواردي ديده ش��ده كه همين
زبالهگردها هم توسط پيمانكاران بهكارگيري شده و زباله
را بهجاي مبداء از مخازن داخل شهر جمعآوري ميكنند.
در حال حاضر بيش از يكهزار تن زباله ارزشمند در تهران
جمعميشودوباتوجهبهنوساناتارزيارزشاينزبالههاي
خشك كه ش��امل كاغذ ،فلزات و شيشه است هم افزايش
يافته و با توجه به اينكه بعضي از پيمانكاران با بهكارگيري
كتفيها (زبالهگردها) سعي در افزايش سود از آن دارند ،ما
سعيكرديمتاازطريقافزايشقيمتكارشناسيمزايدهبه
هماننسبتدرآمدشهرداريراافزايشدهيم».بااينوجود
به نظر ميرسد شهرداري چندان در مبارزه با زباله گردها
موفقنبودهاست.
به اعتقاد كارشناس��ان رانتي كه در زباله وجود دارد باعث
ميشود برخي از زبالههاي پايتخت نشينان ثروت اندوزي
ميكنند و اين منافع افراد خاص سبب شده كه هنوز هم
زبالههايشهربهصورتدستيوسنتيتفكيكشدهوهيچ
اقداميدرراستايبهرهوريبيشتراززبالههاصورتنگيرد.
واقعيت اين است كه در همه دنيا سازماني مانند پسماند
درآمدزاس��ت اما ظاهرا هر چند شهرداري تهران هر چند
توانستهدرجمعآوريزبالهها موفقعملكندامادرزمينه
امحاء و استفاده از طالي كثيف چندان موفق نبوده و حتي
هيچمخزنوجايگاهيبرايزبالههايتفكيكشدهنداردو
نهايتادرزمانجابهجاييزبالههااعمازتفكيكشدهونشده
آنهادريكمخزنريختهشدهومخلوطميشوند.
كهرم در پاسخ به س��والي درباره نحوه تفكيك زبالههاي
ساختماني با بيان اينكه نخالههاي ساختماني جزو زباله
محسوب نميش��ود ،اظهار كرد :بيشتر زبالهها ،زبالههاي
خانگياست 10.درصدزبالههاكاغذو 40درصدزبالهتجزيه
پذير در طبيعت است .متاسفانه كشور ما مصرفي است و
ميزان زباله توليدي مان نسبت به استاندارد جهاني باالتر
است .در كشور آلمان به هر خانواده كيسههاي پالستيكي
داده ميش��ود كه داراي باركد بوده و اس��م و مش��خصات
خانوادهها روي آن درج ميشود .هفتهبههفتهكه ماموران
براي جمعآوري زبالهها ميآيند زبالهها را وزن ميكنند و

بحران در  ۲۴۳ساختمان ناايمن شهر

مديرعامل س��ازمان آتشنشاني ش��هرداري تهران در
خصوص ايمني س��اختمانهاي پايتخ��ت گفت۲۴۳ :
ساختماندرپايتختدرشرايطبحرانيقراردارندومالكان
 ۲تا ۳درصد به دستورالعملهاي ايمني توجه ميكنند.
به گ��زارش فارس،مهدي داوري مديرعامل س��ازمان
آتشنشاني شهرداري تهران با بيان اينكه طي چند سال
اخيردركالنشهرتهراندرحالشناساييساختمانهاي
ناايمن هستيم،گفت :بر اساس آمار به دست آمده تا پايان
سال 22،96هزار ساختمان ناايمن شناسايي شده است
البته نميتوان براي همه آنها لف��ظ ناايمن را به كار برد
چرا كه در شرايط متفاوتي هستند و سطح ناايمني آنها
با يكديگر فرق ميكندتاكنون  243س��اختمان ناايمن
شناسايي شده اس��ت .همچنين طي بازديد و مكاتبات

صورت گرفته ،حدود  30درصد آنها اقدام به ايمنسازي
كردهاند تا هر چه س��ريعتر به ش��رايط ايمني برسند.
همه  243س��اختمان در شرايط بحراني قرار دارند .اين
ساختمانها در تمام مناطق وجود دارند اما تعداد آنها در
نقاطمركزيشهربيشتراست.اودرپاسخبهاينكهتاكنون
مالكين چه اقداماتي براي ايمنسازي ساختمانها انجام
دادهاند توضيح داد :اگر از من سوال ميكنيد ميگويم كه
خأل قانوني در اين زمينه وجود دارد؛ هيچ الزامي وجود
ندارد كه مالكان ساختمانها را ايمنسازي كنند .تنها
قانون جدي بند  14ماده  55قانون ش��هرداريها است
و از تدوين اين قانون بيش از  60س��ال گذشته است؛ در
اين قانون اختيارات شهرداري نيز مشخص نشده است.
برخي اين سوال را مطرح ميكنند كهشهرداري تهران

تجربه ديگران

استانداردهاي توليد و بازيافت زباله دردنيا

روزانه بيش از  5.3ميليون تن زباله در جهان توليد ميشود و ايرانيها با ميانگين سرانه 700گرم 40 ،هزار تن زباله در روز توليد ميكنند كه در اصل دو برابر
استاندارد جهاني است .سرانه توليد پسماند در شبانه روز در استان تهران به ازاي هر نفر ۷۵۰تا ۸۰۰گرم است كه اين ميزان در كشورهاي اروپايي ۳۰۰تا۳۵۰
گرم است .در واقع هر شهروند تهراني در هر سال تقريبا 5برابر وزن خود زباله توليد ميكند.
اين در حالي است كه آلمانيها روزانه 90هزار تن توليد زباله دارند كه شايد در نگاه اول فاجعه به نظر ميرسد .اما در كشورهاي توسعه يافتهاي همچون آلمان
 80درصد از زبالهها بازيافت ميشود .يعني 10برابر ميزان زبالههاي بازيافت شده ايران .به همين دليل هم آنها خود را قهرمان محيط زيست جهان ميدانند.
س�وييس به عنوان يكي از مهمترين كشورهاي مدافع بازيافت زباله ،در سال  2008توانس�ت  50درصد زبالههاي توليدي مردمانش را بازيافت كند .اين در
شرايطي است كه در اين كشور بيش از 5ميليون تن زباله شهري توليد شد كه در حدود نيمي از اين زبالهها را بازيافت و نيم ديگر آن را در كورههاي مخصوص
زباله سوزانده شد.
در كشور ژاپن از زبالههاي خام خانگي براي توليد برق استفاده ميشود .البته زبالههاي ديگر نيز در چرخه بازيافت قرار ميگيرند.
امريكاهمتالشميكندتاميزانبازيافتزبالههايخودراافزايشدهد.امادرحالحاضر 42درصدزبالههايكاغذي 40،درصدبطريهايپالستيكينوشابههاي
غيرالكلي 55،درصدقوطيهايآلومينيومينوشيدنيهاو 57درصدبستهبنديهاياستيلبازيافتميشوند.
شهرداريتهرانروزانهيكميلياردو۲۵۰ميليونتومانبرايجمعآوريودفنزبالهوپسماندهزينهميكند.بهعبارتياينميزاندركناريكميلياردتومان
ثروتيكهدردفنزبالهزيرخاكميرود،ميشودتقريباروزيبيشاز 2ميلياردتوماندرسيستمزبالهسازيپايتختنشينهاازبينميرود.دربرخيمحالت
تهرانروزانه 4تا 5نوبتزبالهجمعآوريميشود.حدود 2ميليونخانواردرتهرانساكنهستندكهاگرهرخانوارروزانهيككيلوزبالهكمترتوليدكند،زبالهها
 30درصد كمتر ميشود .در حالي كه روزهاي پاياني سال تهرانيها حتي توليد زبالههاي خود را به روزي يك كيلو گرم افزايش ميدهند.
چنانچهزبالهتوليديازميزاناستانداردبيشترباشدجريمه
شدهوبايدپولپرداختكنند.
ضعفمديريت
اين بوم ش��ناس و فعال محيط زيست ،مشكالت مربوط
به پسماند را فقط در ضعف مديريت ميداند و اظهار كرد:
اگر ميزان درآمدهاي شهرداري تهران هزار برابر هم شود
تا زماني كه فس��اد بهطور كامل از اين نهاد عمومي رخت
نبندد و مديران اليق و پاك دست روي كار نيايند مشكلي
از مشكالت شهر حل نميشود .عالوه بر اين مردم هم بايد
در حل مشكل زباله در تهران با شهرداري همكاري كنند و
سازمانهاي ذيربط همچون شهرداري ،حفاظت محيط
زيستوسازمانهايآموزشينيززمينههايآموزشمردم
بهويژهدرزمينهچگونگيتفكيكزبالهرافراهمكنند.
 3پيشنهاد
مرتضي الويري رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي
شهرتهراننيزدرزمينهپسماندسهپيشنهاددارد.اوباتاكيد
براينكهدرحوزهپسماندنيزشهرداريميتوانددرآمدزايي
داشته باشد ،گفت :در حوزه پس��ماند سه كار عمده قابل
انجاماست؛يكياينكههزينههاياينحوزهراكاهشدهيم
كه راه آن از طريق آموزش فرهنگي به مردم است تا كمتر
زبالهتوليدكنند.درحالحاضرميانگينتوليدزبالهدردنيا
براي هر نفر ۳۰۰گرم در روز اس��ت و اين آمار در كل ايران
به ۷۰۰گرم و در ش��هر تهران به هزار و ۱۰۰گرم ميرسد.
پسمابايدبهمردمآموزشدهيمتاكمترزبالهتوليدكنند.
البتهاينسببدرآمدنميشود،اماباعثميشودشهرداري
هزينههاي كمتري براي جمعآوري اين پس��ماند متقبل
ش��ود .الويري افزود :كار ديگري كه در حوزه پسماند قابل
انجام اس��ت ،مربوط به بازيافت آن است .دفن يا سوزاندن
زباله بدترين روش براي مديريت زباله است .بايد بخشي از
آن را كه قابليت دارد ،تبديل به كود و كمپوست كنيم و از
زبالههاي خشك مثل كاغذ ،شيشه ،فلزات و نظير آن هم
مجددا بهرهبرداري به عمل آوريم كه اين نيز منبعي براي
تامين درآمد است .س��ال گذشته درآمد حاصل از زبالهها
حدود ۳۰ميليارد تومان بوده و اين درآمد در سال جاري به
۳۰۰ميلياردتومانميرسد.

چهاقداماتيبرايساختمانهايناايمنانجامميدهداما
پاسخ اين است كه آيا ساختمانهايي كه ناايمن است را
ما بايد تعمير كنيم؟ نه اين طور نيس��ت .به عنوان مثال
ماشين شهروندي كه خراب ميشود و شرايط فني الزم
را ندارد پليس آن را تعمير ميكند؟ خير .واقعا ما قانون
مشخصي براي ايمني نداريم ،شهرداري نقش نظارتي
دارد.نكته بسيار مهم در اجراي تمهيدات اين است كه
ابتدا تكليف ما را روشن كنند و به ما بگويند كه به عنوان
شهرداريچهوظيفهايداريم.آتشنشانانتوانعملياتي
خوبي دارند بايد از نظر كارشناسي اييننامههاي مربوطه
در دسترس آنها گذاشته و آگاهسازي عمومي انجام شود
امااينوسطتكليفحقوقشهرونديچيست؟ويافزود:
اگر بنده به عنوان يك شهروند سطح ناايمني را انتخاب

عوارضمعوقهپسماند
آرش ميالني ،رييس كميته سالمت و محيط زيست شورا
نيز در گفتوگو با «تعادل» عنوان كرد :طبق قانون جامع
مديريت پسماند كه مصوب وزارت كشور است ،شهرداري
بايدبهايجمعآوريپسماندراازشهرونداناخذكند.طبق
گزارششهرداريرقميكهاكنونشهرداريازمحلعوارض
پسمانددريافتكردهبسياركمترازرقمدرنظرگرفتهشده
است.افزايشنرخپسماندمتناسبباشرايطاقتصاديفعلي
استوتمامنرخازشهروندانگرفتهنميشود.حدوددوسال
اي��ن نرخ ثابت بود كه دو هفته پيش نرخ جديدي براي آن
تعريفشد.
ميالني با بيان اينكه تا پايان سال  96بايد در اين زمينه به
خودكفاييميرسيديماماهمچنانازبرنامهعقبهستيم،
افزود :بهاي پسماند غير مسكوني نسبت به سال گذشته
كاهش پيدا كرد و ب��راي خانوارهاي دو نف��ره به  50هزار
توماندرسالرسيدكهرقمقابلتوجهينيست.برايبهاي
پس��ماندهاي صنعتي هم با توجه به صنف اشان و ميزان
آاليندگيكهدارندارقاممتفاوتيتعيينشدهاست.
بهگفتهميالني،دربودجهسالجاريميزاندرآمدازمحل
اخذپسماندحدود 90ميلياردتومانبودهاما 180ميليارد
تومان در حوزه پسماندهاي خانگي معوقه داريم و به هيچ
عنوان 800ميلياردتومانيكهساالنهبرايجمعآوريودفع
پسماندهزينهميشود،جبراننميشود.

بهداشتيزبالههايبيمارستانيشنيدهميشودومسووالن
هركدامصحبتهاييدراينزمينهانجامميدهندودوباره
بهدستفراموشيسپردهميشود.چنديپيشنيزيكي
از س��ايتهاي خبري گزارش تصويري از سايت آرادكوه
منتشركردهبودكهدرآنلوازمپزشكيوبافتهايخوني
ديده ميش��د كه اين موضوع تاييدي بر وجود زبالههاي
بيمارستانيدرآرادكوهبود.
واقعيتايناستكههنوزتعداديازبيمارستانهاواكثر
درمانگاهها در كشور فاقد سيستم ضدعفوني كردن و نيز
امحاي زبالههاي عفوني هس��تند .شهرداريها هم فاقد
زير س��اختها و تجهيزات الزم براي جمعآوري و دفع
زبالههاي بيمارستاني و عفوني هستند و با توجه به نبود
اعتبارات مورد نياز وزارتخانههاي بهداشت و كشور ،هر
يك مس��ووليت را به ديگري محول ميكنند و سازمان
حفاظت محيط زيس��ت هم تنها وظيفه نظارت را براي
خودقائلاست.
زهراصدراعظمنوري،رييسكميسيونسالمتومحيط
زيست شوراي شهر قبال در مصاحبه با «تعادل» در اين
باره هشدار داده و گفته بود« :زبالههاي بيمارستاني جزو
زبالههاي ويژه محسوب ميش��ود .در واقع آن بخشي از
زبالههاي بيمارستاني كه خطرناك محسوب ميشوند
بايد توسط بيمارس��تانها ،مراكز درماني ،كلينيكها و
مراكز بهداشت و درمان بيخطر ش��ود و در اين مرحله
شهرداريهاهيچگونهمسووليتيندارند.وزارتبهداشت
ودرمانودانشگاههايعلومپزشكيبايدابتدااينزبالهها
رااززبالههايمعموليتفكيككنندوآنهارادربستههاي
خاصجمعآوريكردهتاآمادهتحويلبهپيمانكارانحمل
زباله ش��ود .اين زبالهها در آراد كوه و در س��ايتهايي كه
براي اين منظور در نظر گرفته شده در مكاني جدا از ساير
زبالههادفنميشوند.مامعتقديمكهبههرحالاينجايك
مقدارينظارتهابايدقويترباشدچونسايتآرادكوهاز
منظرمحيطزيستدربعضيپارامترهايششرايطمحيط
زيستيندارد،ازاينرو،اينموضوعدرحالپيگيرياست
كهاگرقراراستشهرداريمسووليتمديريتدفعاصولي
پسماندهايپزشكيرابرعهدهگيرد،حتمابايدضوابطو
معيارهايمحيطزيستيرارعايتكندواينضوابطملزم
بهتاييدمحيطزيستاست».

ميكنم ،تبعات اجتماعي دارد .ما بايد به سمتي حركت
كنيم كه اتفاقات مثبت رخ دهد .بايد قوانين به گونهاي
تغيير و اصالح ش��ود .من اين نگراني را دارم كه عدهاي
تصور كنند سازمان آتشنشاني به دنبال فرافكني و فرار
از مسووليتها اس��ت ،باور كنيد اينگونه نيست ما بايد
در اين زمينه فرهنگسازي كنيم و سطح ايمني را باال
ببريم.داوريدرخصوصساختما نآلومينيوم،پاساژآزاد
نيز گفت :ساختمان آلومينيوم ناايمن بود در حال حاضر
اقدامات زيادي انجام و اصالحاتي صورت گرفته است ،در
پاساژ آزاد هم اقداماتي صورت گرفته است .ما به عنوان
شهرداري برنامه داريم و اخطارهاي الزم را ميدهيم اما
تاكيد ميكنم ك��ه فقط اخطار ناايمني نميدهيم بلكه
چكليستهاي ساختمان را تهيه و دستورالعملهاي
ايمن��ي را صادر ميكنم .برخي س��اختمانها به خاطر
قدمتي كه دارند نميتوانند ايمن ش��وند ما بايد ضريب
ايمنيراافزايشدهيم.نگاهمابهايمنيصفروصدنيست؛

جزوالزاماتاستكهشرايطايمنيدرتهرانافزايشيابد.
انتظار داريم دستورالعملهاي ايمني كه صادر ميشود
اجرايي ش��ود؛ بازديدهايي انجام و ارزيابيهاي الزم هم
صورت ميگيرد .او با بيان اينكه به دس��تورالعملهاي
ايمني چندان توجهي نميش��ود ،اظهار كرد :هنوز باور
عمومي در مورد خطر وجود ندارد .در دنيا مبحث ايمني
بسيار مهم است و قوانين جدي براي وقوع حوادث بزرگ
دارند .بايد تالش كنيم؛ فرهنگسازي كنيم و اين كار،
كار يك سازمان نيست .بايد تمامي دستگاههاي ذيربط
در اين زمينه ورود كنند.ببينيد پالس��كو در تهران رخ
داد و س��اختمانهاي ناايمن ديگري ه��م وجود دارد؛
بگذاريد يك نكته را بگويم آتشنشانان در بخش سازهاي
نميتوانن��د ورود نميكنند چرا ك��ه كار تخصصي آنها
نيست .بايد نظام مهندسي در مباحث سازهاي ورود كند
وليمعموالًساختمانهايناايمنبرايآتشنشانيدچار
مشكلميكند.

زبالههايبيمارستاني
شهرتهرانداراي 7هزارواحدبيمارستانيودرمانياست
و ميزان زبالهاي كه توس��ط اين واحدها توليد ميشود،
بسيار باالست .بر اساس آمارها در ايران به ازاي هر تخت
بيمارس��تاني نزديك به  3كيلوگرم زباله توليد ميشود
كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته به يك كيلوگرم هم
نميرسد ۲۰.تا ۳۰درصدزبالههايهرتختبيمارستاني
راپسماندهايعفونيتشكيلميدهند.براساسبرآوردي
كه انجام شده حدود  ۴۵۰تن پسماند پزشكي در كشور
و ۸۰تن زباله بيمارستاني در تهران توليد ميشود كه۲۵
درصد آن زبالههاي عفوني است كه در زمينه ضدعفوني،
جمعآوريودفعآنهامشكالتبسياريوجوددارد.
هر چند وق��ت يك بار نيز خبرهايي مبن��ي بر دفع غير

يادداشت
مثلثمديريتپسماند
مديريت پس��ماندهاي
ش��هري يكي از مسائلي
است كه بر ابعاد مختلف
اقتص��ادي ،اجتماع��ي،
فرهنگيوزيستمحيطي
در شهرها اثري مستقيم
سولمازرضايي داردوسياستگذاريهاي
دكترايجغرافياو مديريت��ي كش��ورها
برنامهريزيشهري در حوزههاي��ي چ��ون
فر هنگس��ا ز ي و
آموزشهاي ش��هروندي ،اس��تفاده از راهكارهاي
نوين جم��عآوري و حمل زباله ،توجه ويژه به بخش
بازيافتازمبدا،حركتبهسمتتوليدكمترپسماند
وبهكارگيريتكنولوژيهايروزبازيافتپسماندها،
از اصول قطعي چنين مديريتي محسوب ميشود.
در تعاريف موجود پسماند به كليه زايدات حاصل از
فعاليتهايانسانياطالقميشودكهبرحسبمنبع
توليد شامل پسماندهاي عادي ،صنعتي ،پزشكي
و كشاورزي هس��تند  .عالوه بر آلودگيهاي زيست
محيطيمانندآلودگيآبوآلودگيخاك،پسماندها
عاملتوليدبخشعمدهايازگازهايگلخانهايجهان
نيز هس��تند .به عنوان مثال ،پسماندها منشأ توليد
بيش از 37درصد گازهاي گلخانهاي منتش��ر شده
دراياالتمتحدههستند.همچنينتحقيقاتنشان
ميدهد بيش از 30بيماري انساني بهطور مستقيم
و غيرمس��تقيم به اثرات مخرب مديريت نادرست
پسماندهامرتبطاست.درحالحاضر،روزانهبيشاز
 3ميلياردتوماندرشهرهايايرانصرفجمعآوري
و امحاء زباله ميشود كه اين موضوع به عالوه اثرات
مخرب زيست محيطي ناشي از توليد پسماندهاي
ش��هري ،لزوم توجهي جدي به اين مساله را نمايان
ميسازد .از آنجايي كه تركيب پسماندها با توجه به
نوعفرهنگوسبكزندگيازكشوريبهكشورديگر
و حتي در ش��هرهاي مختلف يك كشور در فصول
متفاوت سال تغيير ميكند ،در نتيجه نسخه كام ً
ال
يكساني براي مواجهه با مساله پسماندهاي شهري
وجود ندارد .با وجود اين ،امروزه در شهرهاي پيشرو،
اولويتهايمديريتپسماندشهريبهترتيبشامل
اجتنابازتوليد،كاهشتوليد،بازيافتموادوانرژيو
درنهايتدفنپسماندمحسوبميشود.
ش��هرداريها ،پيمانكاران و ش��هروندان سه ركن
اساسي مديريت پسماند شهري هستند ،بنابراين
آگاهي بخشي به شهروندان نسبت به انجام وظايف
شهرنشينيوايجادحستعهدبهجهتمشاركتدر
مديريت پسماندهاي شهري ،يكي از اركان اساسي
موفقيتچنينمديريتياست.تلقينادرستبخشي
از شهروندان از مديريت پسماند به عنوان ابزاري كه
زبالهراازمحيطشخصيدورميكندوعدمآگاهياز
ميزاناثربخشيكاهشتوليدزبالهوتفكيكزبالهدر
مبداً ،باعث كاه��ش بازدهي اقدامات مرتبط در اين
زمينهميشودبهعنوانتجربهايبينالملليدرسال
 2005در هنگ كنگ ،طرح تفكيك زباله از مبداًدر
فاز اول با شركت بيش از يك ميليون خانوار آغاز شد
كه به مرور با افزايش مش��اركت شهروندان ،در سال
 2007ميزان بازيافت ضايعات خانگي به حدود 23
درصدرسيد .تاپيشازسال 1950دربسياريازنقاط
جهانپسماندهايشهريبهطورعمدهدرگودالهاي
روباز دفع ميشد ،اما امروزه مديريت پسماند شامل
اقداماتي مبتني بر فناوريهاي نوين اس��ت كه در
بخشهاي جمعآوري ،حمل و نقل ،پردازش و دفع
پسماندمورداستفادهقرارميگيرد.ايناقداماتعالوه
براينكهازآثارزيانبارزيستمحيطيپسماندهامانند
توليدشيرابههايمضروگازهايگلخانهايجلوگيري
ميكند،درفرآيندبازيافتمحصوالتيقابلاستفاده
توليد ميكن��د .از جمله اي��ن فناوريها در بخش
جمعآوري و پردازش ميتوان به استفاده از RFID
يا شناسايي فركانس راديويي ،در بخش امحاء ،دفن
بهداشتي،بيوگازوكمپوستودربخشتوليدانرژيبه
توليدگازپالسما،توليدسوختاززباله()RDFوزباله
سوزاشارهكردكهبهبرخيازاينمواردنگاهيدقيقتر
خواهيم داشت :شناسايي فركانس راديويي :در
اينروشبرچسبهاييمحتويريزتراشههابرحسب
نوعپسماندرويسطلهايزبالهنصبوكدخوانها
رويكاميونهايحملزبالهنصبودادههايمرتبط
بهسامانهمركزيمنتقلميشود.اينسيستمرديابي
موقعيت كاميونهاي حمل زباله ،زمان جمعآوري
زباله و مس��ير حمل را پردازش و فرايند جمعآوري
زبالهها را بهينه ميكند .كمپوست :يكي از بهترين
روشهاي بازيافت و فرآوري پس��ماندهاي شهري
جمعآوريزايداتآليوتصفيهآنبهروشياستكه
ازمحصولتوليدشدهميتوانبهعنواناصالحكننده
خاك اس��تفاده كرد .نيروگاههايزبالهس�وز:در
اين سيستم پسماندهاي شهري به صورت مخلوط
در كوره زباله سوز ريخته ش��ده و از حرارت حاصله
براي توليد انرژي استفاده ميشود .امروزه در جهان
حدود 600واحد زباله س��وزي با امكان توليد انرژي
وجود دارد كه ظرفيت توليد انرژي در آنها در حدود
 7000مگاوات است .در حال حاضر بر اساس قوانين
حاكم در اتحاديه اروپ��ا دفن زبالههاي احتراق پذير
بسيار محدود شده اس��ت .توليد برق از دفنگاه
زباله :با دفن پس��ماندهاي خانگي و در عدم حضور
اكس��يژن پس از تجزيه زبالهها ،تركيبي از گازهاي
متان ،دي اكسيد كربن ،هيدروژن و تركيبات ديگر
توليدميشود.پسازطيشدنمراحليخاص،گازبا
قابليتراهاندازيانواعژنراتوربرايتوليدبرقبهدست
ميآيد.اينروشهزينهسرمايهگذارياوليهوتعمير
ونگهداريپايينترينسبتبهسايرتكنولوژيهاي
موجود دارد .ظرفيت توليد انرژي از اين روش تا سال
 2010بيش از  9000مگاوات بوده است .سوخت
جايگزين يا :RDFدر اين روش اجزاء داراي انرژي
سوختيدرپسماندهاپسازفراينديمشخصكام ً
ال
خشك شده تا مناسب فرايند احتراق شوندRDF .
قابليت سوزاندندرنيروگاهيادركورههاي سيمانرا
داشته و تا  50درصد مصرف سوختهاي فسيلي را
دراينكورههاكاهشميدهد.

اخبار
تاكيدوزيرارتباطاتبرپايان
دادنبهجنگبافضايمجازي

ايسنا | وزير ارتباطات و فناوري اطالعات تاكيد
كرد كه بايد هرچه زودتر به جنگ با فضاي مجازي
دركشورپاياندادهشودوبابهرهگيريازهمينفضا
به دشمنان نظام پاسخ دهيم.
محمدج��واد آذري جهرم��ي ،ب��ا انتق��اد از
سياس��تگذاريها و رويكرده��اي نامعقول درباره
فضاي مجازي و رسانههاي نوين اظهار كرد :نبايد
عرصه را بيش از اين خالي كنيم ،بايد اجازه دهيم
جوانها با استفاده از همين فضا پاسخ دشمنيهاي
دش��منان نظام را بدهند.وي ادامه داد :نميتوان
موضوعيكهدررسانههاينوينجهانيوشبكههاي
مجازي مطرح شده را در صداوسيما پاسخ داد .اصال
مگر مخاطبان جهاني صداوسيما را ميبينند؟وزير
ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات با بي��ان اينكه در
 ۴۰سال گذش��ته ،هيچگاه از حجم دشمنيهاي
استكباركاستهنشدهگفت:درهمهاينسالها،اين
مردم بودند كه با ايس��تادگي و پايمردي به ميدان
آمده و مشكالت را پشت سر گذاشتند.وي با بيان
اينكه م��ردم در اين  ۴۰س��ال مراحل متعددي از
جنگ تحميلي تا تحريمهاي ظالمانه را پشت سر
گذاشتند ،افزود :ما در اين س��الها بعد از طي هر
كدام از اين مراحل ،به رش��د بهتري دست يافتيم.
آذريجهرميازعصرفعليبهعنوانعصرارتباطات
و فناوري نام برد و ادامه داد :ارتباطات و فناوريها
امروز تنه��ا به عنوان زيرس��اخت ص��رف مطرح
نيستند بلكه اقتصاد پيشرو امروز جهان و اقتصاد
تحول آفريني كه آن را به عنوان اقتصاد ديجيتالي
ميشناسيم نيز در همين بستر شكل گرفته است.

الزامات ارايه خدمات
نقشه بومي تبيين شد

رگوالتوري| كميس��يون عالي تنظي��م مقررات
فضايمجازيكشورباتوجهبهاهميتخدماتنقشه،
مخاطرات و فرصتهاي آن ،الزامات و نيازمنديهاي
اين حوزه را براي كاربرد هرچه بيش��تر نرمافزارهاي
بوميتبيينكرد.
س��عيد مهديون  -معاون تنظيم مقررات مركز ملي
فضاي مجازي كش��ور  -در اين باره گفت :صيانت از
دادههاي مكاني در فضاي مجازي به دليل مشكالت
امنيتي و انتظامي يك��ي از موضوعات مهم در حوزه
فضايمجازياستكهبايدبرايجلوگيريازوابستگي
بهسرويسهايخارجيوساماندهيوتوسعهزيست
بوم كس��ب و كارهاي مكان محور داخلي ،الزامات و
نيازمنديهاياينحوزهتعيينشود.ويبابياناينكه
براي شناس��ايي خدمات و موضوعات اطالعاتي اين
حوزه بررسي مطالعاتي در كميسيون عالي تنظيم
مقررات فضاي مجازي كش��ور صورت گرفته است،
افزود :بر همين اس��اس تبديل موقعيت به آدرس /
آدرسبهموقعيت،مسيريابي،تخمينزمانرسيدن
بهمقصد،نقاطموردعالقهوجستوجوترافيكزنده
به عنوان الزامات اوليه يك برنامه براي ارايه خدمات
نقش��ه در نظر گرفته ش��ده اس��ت .مهديون تاكيد
كرد :در حال حاضر شركتهاي داخلي ارايهدهنده
خدمات نقش��ه بر اساس ش��اخصهاي كاركردي
همچ��ون اطالعات عموم��ي ،فني ،راب��ط كاربري،
پوشش،مسيريابي،اطالعاتشهريوكسبوكارهاو
 Crowd Sourcingارزيابي اوليه شدند كه البته
همچنانبرايتوسعهنيازبهاقداماتبيشترياست.

ماهواره چيني از ماه و زمين
عكس گرفت

سي نت| يك ماهواره چيني عكس نادري از ماه را
ثبت كرده كه زمين در پس زمينه آن ديده ميشود.
ماهگذشتهچينكاوشگرولندريبهنيمهتاريكماه
فرستاد .اكنون ماهواره چيني تصويري تازه و نادر از
ماه و زمين ثبت كرده اس��ت.دوربين روي ماهواره
 Longjiang-۲ D S LW P - Bدر چه��ارم
فوريه اي��ن تصوير را ثبت كرده اس��ت .پيش از اين
فضاپيمايچيني Chang۵T۱در ۲۰۱۴ميالدي
از دو سياره عكس گرفته بود .البته فرآيند عكاسي
ماهواره  Longjiang-۲چند ماه متوقف ش��د تا
از تداخل با فرود لندر  ۴ Chageروي ماه اجتناب
شود .اما اكنون به نظر ميرسد ماهواره مذكور دوباره
فعاليت خود را آغاز كرده اس��ت .البته دسترس��ي
به اين تصوير كمي مش��كل بود .تلسكوپ راديويي
هلندي  Dwingelooآن را با سرعت بسيار كند
كمترازيككيلوبايتدردقيقهدانلودكرد«.تامويان
ديجكاما»يكيازاپراتورهاياينتلسكوپدرتوييتر
نوشت:دانلوداين ۱۶كيلوبايتحدود ۲۰دقيقهطول
كش��يد ما رنگ عكس اصلي را نيز اصالح كرديم.او
تصويراصليرانيزدرتوييتخودمنتشركردهاست.

خرابشدنتوالت۱۹ميليون
دالريايستگاهفضاييبينالمللي

انگجت|طبقگزارشناساهفتهپيشتوالت۱۹
ميليون دالري ايستگاه فضايي بينالمللي خراب
شد و درنتيجه ۹.۵ليتر آب از آن نشت كرد.
اگر فكر ميكنيد خراب��ي توالت روي زمين يك
مشكل بزرگ اس��ت ،تصور كنيد در صورت بروز
اينمشكلدرفضا،فضانوردانچهبايدكنند!هفته
گذشته خدمه ايستگاه فضايي بينالمللي با اين
مشكل روبرو شدند زيرا توالت ۱۹ميليون دالري
آنها نشتي داشته است .طبق گزارش ناسا حدود
 ۹.۵ليترآبدرنتيجهايننشتيتصادفيازتوالت
بيرون ريخت و خدمه مجبور شدند هنگام تعمير
اين نشتي ،آب را با حوله تميز كنند .توالت فعلي
كهدرايستگاهفضاييبينالملليوجودداردهمراه
ش��اتل فضايي  Endeavourدر س��ال ۲۰۰۸
ميالديبهفضاارسالشد.زيراتوالتقبليدرست
كار نميكرد .البته اين توالت  ۱۹ميليون دالري
هيچويژگيلوكسيندارد.
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دانش و فن

رگوالتوري به درخواست كاربران پاسخ داد

تهامشمول  تخفيف   نيمبها  نميشوند
همهساي 
گروه دانش و فن
مدي��ركل نظارت ب��ر خدمات ارتباط��ي و فناوري
اطالع��ات رگوالت��وري در پاس��خ به ابه��ام برخي
مشتركان در صحت محاسبه اينترنت نيم بها توسط
اپراتوره��ا ،توضي��ح داد :برخي س��ايتها با وجود
ميزباني داخلي واجد ش��رايط اس��تفاده از تخفيف
ترافيك نيمبها نيستند.
برخي كاربران با طرح موضوعي با عنوان «محاسبه
صحيح اينترنت نيم بها توسط اپراتورهاي داخلي»
اعالم كردهاند كه باتوجه ب��ه بند  110مصوبه 266
س��ازمان تنظيم مقررات كه صراحت��ا بيان ميكند
منظور از ترافيك داخلي ه��ر ترافيك با ميزباني در
داخل كشور است چرا هنوز ترافيك داخلي محدود
به ليس��ت  700س��ايت داخلي ثبت شده در سايت
است؟
در اين خص��وص وحيد مختاري مديركل نظارت بر
خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات سازمان تنظيم
مقررات و ارتباطات راديويي در پاس��خ به اين سوال
كه« چرا تمامي ترافيكها با ميزباني داخلي مادامي
كه در س��امانه  icipثبت نش��وند مشمول ترافيك
داخلي نميش��وند؟» به فارس ،گفت :كميس��يون
تنظي��م مقررات ارتباطات در مصوبه ش��ماره ۲۴۸
ش��رايط تخفيف ترافيك براي س��ايتهاي داخلي
را اعالم كرده و س��پس در مصوبه جلس��ه  ۲۵۱اين
موض��وع را تكميل ميكند ،طب��ق اين مصوبات هر
صاحب س��ايتي بخواه��د از ترافيك ني��م بها براي
س��ايتهاي داخلي بهره ببرد ،بايد درخواست خود
را به سازمان فناوري اطالعات ايران ارايه كنند ،اين
سازمان بررس��يهاي الزم را انجام ميدهد و سايت
مربوطه را در ليست سايتهاي داراي تخفيف قرار
ميدهد.
مختاري در پاس��خ به سوال ديگر ي كه در خصوص
ترافيك��ي كه بين دو كاربر در س��طح يك dslam
تبادل ميش��ود به عنوان ترافيك خارجي محاسبه
خواهد ش��د كه براي مثال مش��تركي با فاصله يك
كوچه دوربين مغ��ازه خود را در خان��ه باز ميكند

مش��مول پرداخت هزينه ترافيك بيناللمل است.
توضيح داد و افزود :در اي��ن مصوبه از عبارت تعرفه
منابع ترافيكي داخلي « واجد شرايط» استفاده شده
اس��ت؛ به اين دليل از ادبيات واجد شرايط استفاده
كرده كه سايتهايي با محتواي داخلي وجود دارند
كه دسترس��ي آنها صرفا از طريق مس��ير اينترنت
بينالملل برقرار ميشود و ارتباط آنها از طريق ixp
(شبكه تبادل اطالعات داخلي) برقرار نشده است و
مالكيت اين سايتها پيشبيني الزم براي استفاده
از شبكههاي داخلي يا شبكه ملي اطالعات را فراهم
نكرده است.
مدي��ركل نظارت بر خدم��ات ارتباط��ي و فناوري
اطالعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
افزود :اين موارد جزو مواردي است كه شرايط الزم را
ندارند و با وجود اينكه داخل كشور ميزباني ميشوند
اما واجد شرايط نيستند.
اين مقام مس��وول در رگوالتوري در پاس��خ به اين
س��ووال كه چرا هن��وز ترافي��ك داخل��ي محدود
ب��ه ليس��ت  700س��ايت داخل��ي ثبت ش��ده در
 ttp: icip.ito.gov.irاس��ت؟» و «چرا ترافيك
بعضي از س��ايتهاي داخلي كه در س��امانه icip
درج ش��دهاند به عنوان ترافيك بينالملل و با تعرفه
دو برابري محاس��به ميش��وند كه اين امر به دليل
ع��دم درج صحيح آدرسها با  subnetمش��خص
در س��امانه  icipاست» گفت :مرجع بررسي و ثبت
تمام��ي اين آدرسها س��ازمان فن��اوري اطالعات
ايران اس��ت و نه رگوالتوري و از سوي ديگر ميزبان
و منتف��ع نيز بايد تغيي��رات احتمالي آدرسهايش
را به س��ازمان فناوري اطالعات اي��ران براي اعمال
اعالم كند.
همچني��ن اپراتوره��ا را مكل��ف كردهاي��م IPها و
آدرسه��اي  urlكه در س��ازمان فناوري اطالعات
ايران ثبت شده را در س��امانههاي تفكيك ترافيك
داخلي از بينالملل به روز رساني كنند تا سايتهايي
كه از س��وي س��ازمان فناوري اعالم شده شامل۵۰
درصد تخفيف شوند.

وي با اشاره به بخشهاي ديگري از مصوبه مذكور،
خاطرنشان كرد :همچنين كه پهناي باند داخلي از
پهناي باند بينالملل تفكيك ميش��ود ،پهناي باند
ش��بكههاي اجتماعي داخلي نيز تفكيك ميشود و
اپراتورهاي ثابت و سيار تعرفه ترافيكي شبكههايي
كه IPهايشان را اعالم كردهاند را يك سوم محاسبه
ميكنن��د .وي تاكيد كرد :بنابراي��ن تعرفه ترافيك
داخلي  ۵۰درصد س��قف ترافيك بينالملل و تعرفه
ترافيك پيام رس��انهاي داخلي يك س��وم س��قف
ترافيك بينالملل است.گفتني است چندي پيش
مجري شبكه ملي اطالعات با هدف ترغيب كاربران

دريچه

فراسو

اپلبايدنتفليكسرابخرد
فونآرنا| تحليلگر ارش��د شركت جيپيمورگان
برآورد كرده اس��ت ك��ه اپل بايد ب��راي نجات خود
شركت نتفليكس را خريداري كند.
ش��ركت جي پي مورگان كه يك��ي از بزرگترين و
معروفترين شركتهاي خدمات مالي و بانكداري
در اياالت متحده امريكا به ش��مار ميرود ،به تازگي
در توصي��هاي جالب اعالم كرده اس��ت كه اپل بايد
براي نجات خ��ود نتفليكس به عن��وان بزرگترين
پلتفرم پخش آنالين فيلم و سريال را خريداري كند
و اين معامله دست كم  ۱۸۹ميليارد دالر هزينه در
بر خواهد داشت.
س��اميك چاترجي��ف ،يك��ي از تحليلگران ارش��د
جيپيمورگان معتقد اس��ت كه اپل بايد براي آنكه
بتواند رهبري بازارهاي جهان��ي محتواي آنالين را
در دست بگيرد ،سهام نتفليكس را خريداري كند.
نتفليكس هماكنون بزرگترين پلتفرم سرگرمي و
توليد محتواي آنالين در جهان اس��ت كه طبق نظر
تحليلگر جي پي مورگان ،بايد توسط اپل خريداري
ش��ود .اين معامله حدود  ۱۸۹ميليارد دالر تخمين
زده ش��ده اس��ت كه به گفته وي ،اپل بايد براي در
دست گرفتن محتواي آنالين آن را خريداري كرده
و تصاحب كند.
كارشناس��ان و تحليلگران بس��ياري نيز گفتههاي
تحليلگ��ر جيپي م��ورگان را تأييد ك��رده و بر اين

ايراني براي مراجعه به سايتهاي داخلي و برطرف
ك��ردن نيازه��اي خود از طري��ق آنها ب��ا همكاري
كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طرح
جداس��ازي ترافيك داخلي از بينالملل را به مرحله
اجرا درآورد .بهطوري كه همزمان با تفكيك ترافيك
داخل از بينالملل كميس��يون مذكور اپراتورهاي
ارايهدهنده اينترنت و بستههاي اينترنتي را ملزم كرد
براي ترغيب كاربران داخلي به استفاده از محصول
داخلي  50درصد تخفيف در اينترنت كساني كه به
آدرسهاي داخلي مراجعه كنند ،اعمال كند.
به گفت��ه روابط عموم��ي وزارت ارتباطات كاربران

ايران��ي اينترنت ميتوانن��د با مراجعه ب��ه بيش از
 200آدرس داخل��ي از  50درص��د تخفي��ف
بهرمن��د شوند.س��ايتهاي داخل��ي كه مش��مول
اعم��ال تخفيف 50درصدي هس��تند كه از س��وي
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايران
معرفي شدهاند.
اين در حالي اس��ت كه روز گذشته مديركل نظارت
بر خدمات ارتباط��ي و فناوري اطالعات س��ازمان
تنظي��م مقررات و ارتباط��ات راديويي اعالم كرد بر
خالف تصور كاربران همه سايتهاي داخلي مشمول
تخفيف نيم بها نميشوند.

دولت آلمان براي همكاري با هواوي شرط گذاشت

باورند كه اپل ميتواند به بزرگترين غول تكنولوژي
محتواي آنالين در جهان تبديل شود و بايد در اين
راس��تا اس��تراتژيهاي خوبي را در پي��ش بگيرد تا
صنعت استريم آنالين را در اختيار بگيرد.
با اينك��ه اپل ني��ز در اي��ن صنع��ت موفقيتهاي
چشمگيري داش��ته اس��ت ،اما نميتوان گفت كه
بزرگتري��ن و موفقترين ش��ركت در اين حوزه به
ش��مار ميرود بنابراين بايد به دورنماي بزرگتر و
بهتري ب��راي رهبري بر صنعت اس��تريم در جهان
بنگ��رد و به افقهاي دورتري بينديش��د تا بتواند به
دستاورد و موفقيتهاي بيشتري دست يابد.
به گفته وي ،هماكنون زمان خوبي براي خريداري
سهام نتفليكس و تصاحب آن به شمار ميرود چراكه
با توجه به تشديد و افزايش اعتراضات خيل عظيمي
از مش��تركان اين س��رويس در خص��وص افزايش
قيمت برخي از سرويسها و خدمات نتفليكس براي

تماشاي آنالين فيلم و سريال ،هماكنون زمان خوبي
براي اپل است تا بتواند نتفليكس را تصاحب كند و
مالكيت آن را در اختيار بگيرد.
اي��ن روزها ك��ه اينترن��ت و س��رويسهاي مبتني
بر آن تم��ام بخشه��اي مختلف زندگي م��ا را در
برگرفته است ،خيل عظيمي از كاربران حتي فيلم و
سريالهاي موردعالقه خود را نيز از طريق شبكههاي
استريم و پخش آنالين و اينترنتي مشاهده و تماشا
ميكنند.
تماشاي فيلم از طريق اين شبكههاي اينترنتي بدين
صورت اس��ت كه كاربران با پرداخت مبلغي پول و
شارژ ماهانه بس��تههاي اينترنتي ،قادر خواهند بود
تمامي فيلم و سريالهاي موجود در اين شبكهها را
مشاهده و تماشا كنند.
نتفليك��س ب��دون ش��ك يك��ي از محبوبترين و
معروفترين ش��بكههاي آنالين براي پخش آنالين
فيلم و سريال محسوب ميشود و حاال با اختصاص
بي��ش از  ۱۵درصد از پهناي باند اينترنت در جهان،
معلوم شد كه محبوبيت و كاربرد آن توسط كاربران
جهاني چقدر زياد است.
نتفليكس در سالهاي اخير رشد و شكوفايي بسيار
خوبي را تجربه كرده اس��ت و توانس��ته به عملكرد
موفقيتآمي��زي در ب��ه اش��تراكگذاري ويدئو در
جهان دست يابد.

پيسيورلد| آنگال مركل ،نخست وزير آلمان براي
ادامه فعاليت ش��ركت چيني هواوي در اين كش��ور
ش��روطي مبني ب��ر اطمينان از ع��دم همكاري اين
شركت با دولت چين تعيين كرد.
هواوي كه بزرگترين توليدكننده و توس��عهدهنده
تجهيزات مخابراتي و دومين سازنده و عرضهكننده
موبايل در جهان محس��وب ميش��ود ،در طول يك
سال اخير از س��وي دولت ترامپ ،رييسجمهوري
امريكا و بسياري از كشورهاي هم پيمانش بهشدت
تحت فشارهاي سياسي و تجاري قرار گرفته است و
بسياري از اين كشورها اعم از امريكا ،كانادا ،استراليا،
نيوزلند ،ژاپن و برخي از كشورهاي اروپايي استفاده
از محص��والت هواوي و نصب تجهي��زات مخابراتي
و فعاليت اين ش��ركت چيني را تحت تأثير اتهامات
جاسوسي براي دولت چين و نقض حريم خصوصي
كاربران ،ممنوع اعالم كردهاند.
ماجرا از اوايل سال  ۲۰۱۸ميالدي آغاز شد كه دونالد
ترامپ ،رييسجمهور امريكا اعالم كرد كه گوشيهاي
هوشمند س��اخت شركتهاي چيني نظير هواوي و
زدتياي از شهروندان و مقامات امريكايي جاسوسي
ميكنند و اطالعات ش��خصي و محرمانه بسياري را
تحويل دولت چين ميدهد تا عليه اياالت متحده از
آنها استفاده كند.بعد از آن بسياري از كشورها نظير
امريكا ،كانادا ،اس��تراليا ،نيوزيلن��د ،ژاپن و برخي از

كشورهاي اروپايي نيز بس��ياري از فعاليتهاي اين
شركت را محدود كرده يا فروش گوشيهاي هوشمند
و نصب تجهيزات مخابراتي توس��ط ه��واوي را نيز
تحت تأثير همين نگرانيهاي امنيتي ممنوع اعالم
كردهاند.بعد از آن اخبار ديگري منتشر شد كه نشان
ميداد دولت آلمان نيز در حال بررسي فعاليتهاي
مخابراتي ش��ركت چين��ي هواوي و مي��زان امنيت
سايبري محصوالت و تجهيزات آن است تا در صورت
مشاهده هرگونه مورد مشكوك ،فعاليت اين كمپاني
چيني را براي هميش��ه در آلم��ان متوقف و ممنوع
اعالم كند.حاال در تازهترين گزارشهاي منتشر شده
در اكونوميك تايمز ،آنگال مركل ،نخست وزير آلمان
براي ادامه فعاليتهاي هواوي در اين كش��ور شرط
و ش��روطي را تعيين كرده است كه از مهمترين آنها
حصول اطمينان از عدم تحويل اطالعات و دادههاي
كاربران به دولت چين است.

رويداد
سوءاستفادهمحققانچينياز
اعضاي بدن زندانيان اعدامي

ابداع دستگاه ضربانسازي
كه با تپش قلب كار ميكند

اضافه شدن قابليت حذف پيام
بهمسنجرفيسبوك

نيو اطلس| به تازگي افشا شده كه نويسندگان بيش
از ۴۰۰مقاله علمي در چين براي جمعآوري مستندات
و انجام آزمايشهاي خود از اعضاي بدن زندانيان اعدام
شده سوءاستفاده كردهاند.
ايناقدامنقضصريحاستانداردهاياخالقيبينالمللي
در زمينه استفاده از اعضاي اهدايي زندانيان اعدام شده
محسوب ميشود .مقامات مسوول در چين خواستار
كنار گذاشته شدن و رد اين مقاالت شدهاند كه نگارش
آنهابابررسي قلبها،كبدها يا ريههاي زندانيان اعدامي
انجام شده است.نكته جالب اين است كه اين ارگانها
بعدابهبدنافرادداوطلبپيوندزدهشدهاند.اماقبلازآن
براي تحقيقات علمي به كار گرفته شدهاند.
پيشازايننيز،چندبارموارديازايندستتخلفاتدر
چين افشا شده بود .در سال ۲۰۰۶نيز مشخص شد كه
تخلف مشابهي در چين اتفاق افتاده است.اما تكرار اين
مسالهازعدمجديتچينيهابرايحلاينمشكلخبر
ميدهد.بر اساس استانداردهاي بينالمللي در حوزه
اخالق پژوهش ،بررسيهاي علمي نبايد با استفاده از
مواد بيولوژيك بدن زندانيان اعدامي يا اعضاي بدن به
دست آمده بدون كسب رضايت افراد ،صورت بگيرد .اما
اين استاندارد هيچ ضمانت اجرايي ندارد.
بر اس��اس اعالم مقامات چيني طي سالهاي ۲۰۰۰
تا  ۲۰۱۷تعداد  ۴۴۵مقاله علمي و پژوهش��ي در اين
كشور با استفاده از اعضاي بدن مردگان نوشته شدهاند
و در  ۹۲.۵درصد از مق��االت مذكور به منبع دريافت
اين ارگانها اشاره نشده است .در  ۹۹درصد موارد هم
اشارهاي به رضايت يا عدم رضايت افراد نشده است.

انگجت| محققان يك دستگاه ضربان ساز قلب ابداع
كردهاند كه با انرژي تپش قلب انس��ان كار ميكند و
نيازمند باتري نيست.
ميليونها نفر در سراس��ر جهان براي ادامه حيات به
دستگاههاي ضربان ساز يا تنظيمكننده ضربان قلب
نياز دارند كه بايد در بدن ايمپلنت شوند.
مشكل اينجاست كه باتريهاي اين دستگاهها هر ۵تا
 ۱۰سال بايد عوض شود و اين روند نيازمند جراحي
است .هرچند فرآيند جراحي چندان پرهزينه نيست
اما خطرات و احتمال عفونت را در پي دارد.
اين درحالي اس��ت كه گروهي از محققان مش��غول
توس��عه يك دس��تگاه قابل ايمپلنت در بدن انسان
هستند كه با انرژي تپش قلب انسان كار ميكند.
مهندسان كالج «دارتموث» يك كيت به اندازه سكه
براي اين ضربان ساز ابداع كردهاند كه انرژي جنبشي
قلب را به الكتريس��يته تبديل ميكن��د و ميتواند
دستگاه را در بدن انسان روشن كند.
اي��ن اختراع ب��ا اضافه ك��ردن يك قطع��ه پليمري
پيزوالكترونيك به نام  PVDFكوچكترين حركت
جنبشي يا مكانيكي را به برق تبديل ميكند.
يك ماژول مخصوص عالوه بر ش��ارژ دوباره دستگاه
ايمپلنت شده ،ميتواند از حسگرها اطالعات مربوط
به سالمت بيمار را جمعآوري كند.
محققان به تازگي نخس��تين مرحله از آزمايش اين
دستگاه را روي حيوانات تكميل كردهاند و معتقدند
يك ضربان س��از خودشارژ را ميتوان بهطور تجاري
در حدود  ۵سال روانه بازار كرد.

ديلي ميل| فيسبوك قابليت حذف پيام ارسالي
در مس��نجر را براي تمام كاربران عرضه كرده است.
اين قابليت به كاربر اجازه ميدهد تا  ۱۰دقيقه پس
از ارسال پيام خود را حذف كند.
فيسبوك اعالم كرد قابليت «حذف پيام ارس��الي»
يا  Unsendرا ب��راي تمام كاربران اندرويد و iOS
مسنجر خود عرضه كرده است.
اين قابليت ب��ه كاربر اجازه ميدهد ت��ا  ۱۰دقيقه
پس از ارس��ال پيام حتي در چته��اي گروهي آن
را حذف كند.
نخس��تينبار فيسبوك اين ويژگ��ي را درمقياس
كوچكتر در پاييز  ۲۰۱۸ميان كاربران اندرويد در
لهس��تان ،بوليوي ،كلمبيا و ليتواني عرضه كرد .به
هرحال اين ويژگي اكنون در مس��نجر دستگاههاي
 iOSو اندرويد عرضه شده است.
البت��ه در اين قابليت پس از حذف پيام ،نش��انگري
در چت به بقيه كاربران نش��ان ميدهد پيامي پاك
شده است.اين قابليت فقط مختص پيامهاي متني
نيس��ت و كاربران ميتوانند ،عكس ،ويدئو ،لينك و
محتواهاي ديگر را نيز پاك كنند .براي اس��تفاده از
آن كافي است كه كاربر روي پيام ارسالي ضربه بزند
و آن را نگه دارد ،سپس گزينه حذف را فشار دهد .در
اين قسمت گزينههاي «حذف براي شما» يا «حذف
براي همه» براي كاربر ارايه ميشود.
اگر كاربر گزينه «حذف براي همه» را فش��ار دهد،
پيامي به او هشدار ميدهد« :اين پيام بهطور دايمي
و براي تمام اعضا حذف ميشود».

بهروز رساني كاوشگر «اينسايت»
ديلي مي�ل| «كاوشگر اينسايت» ،در ماه نوامبر بر
روي سياره سرخ قرار گرفت و اكنون نيز اين كاوشگر
به آرامي در حال آماده شدن براي ماموريت طوالني
خود اس��ت و طي اين ماموريت قطعا بهشدت تحت
تأثير تغييرات دما نيز قرار خواهد گرفت.
ناسا اخيرا اعالم كرده است كه «كاوشگر اينسايت»
( )InSightاكنون س��پر محافظتي گنبدي شكل
خود را در اطراف لرزهسنج خود نصب كرده است.
به گفته ناس��ا اين س��پر به كاهش سر و صداي پس
زمين��ه از بادهاي مريخ نيز كم��ك ميكند و از قرار
گرفتن ابزارهاي اين كاوش��گر در برابر گرماي مريخ
نيز محافظت ميكند.
اين س��پر ميتواند ي��ك محافظ خوب ب��راي ابزار
«آزمايش ل��رزهاي براي س��اختار داخلي» ()SEIS
باش��د .اين ابزار دادهها را بهط��ور دقيق جمعآوري
ميكند و به زباني ديگر پنجرهاي براي بررسي داخل
مريخ است.ناس��ا مجموعهاي از به روز رسانيهايي
كه روي كاوش��گر اينسايت انجام ش��ده است را در
توييتر كاوشگر اينسايت منتشر كرد .در انيميشني
كه ناسا منتشر كرده ميتوان لحظه نصب كردن سپر
محافظتي را مشاهده كرد.
در حالي كه در زمين لرزه سنجها معموال در زير سطح
زمين قرار ميگيرد ،اما لرزه سنج اينسايت در قسمت
بيروني و سمت راست آن قرار دارد .لرزهسنج ميتواند
امواج س��اختار داخلي سياره مريخ را ثبت كرده و به
دانش��مندان در توضيح مس��اله پر رمز و راز «زلزله
مريخ» ( )marsquakeكمك كند.
ابزار «آزمايش لرزهاي براي س��اختار داخلي» براي
اص�لاح تغييرات آب و هواي مريخ س��اخته ش��ده

است .الزم به ذكر است اين ابزار در داخل يك ظرف
عايق ش��ش ضلعي قرار دارد .فضاپيم��اي رباتيك
سطحنش��ين مريخ «اينس��ايت» ( )InSightناسا
نخس��تين تصوير س��لفي خود را تنها مدتي پس از
رس��يدن به سياره سرخ ،ارس��ال كرد .اين فضاپيما
 ۵مه  ۲۰۱۸از كاليفرنيا به فضا پرتاب ش��د و در ۲۶
نوامبر  ۲۰۱۸ساعت  11:16شب به وقت تهران روي
سطح مريخ فرود آمد .وظيفه اين فضاپيما ،بررسي
بخشهاي عميق مريخ است تا اطالعاتي مانند عالئم
حياتي اين سياره ،پالس و دماي آن را بررسي كند.
به گفته ناسا ،اين فضاپيما براي نخستينبار ،امكان
بررس��ي س��ياره مريخ را از زمان تش��كيل آن (۴.۵
ميليارد سال گذشته) فراهم خواهد كرد.محل فرود
«اينسايت»« ،هامونه اليسيوم» دومين منطقه بزرگ
آتشفشاني در مريخ است كه مسطح و عاري از سنگ
اس��ت و اين براي سالم بودن تجهيزات «اينسايت»
بسيار مناس��ب است« .اينس��ايت» ظرفيت حمل
 ۵۰كيلوگ��رم ب��ار مفيد را داش��ت و بار او ش��امل
تجهيزات علمي همچون لرزهس��نج ،جعبه حسگر
بار ،دوربينها ،سامانه نصب تجهيزات و پسبازتابگر
ليزري ( )Retroreflectorبود.
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فرمانده نيروي دريايي سپاه خبر داد

تشكيلبسيج دريايي دردستوركار
كشتيهاي «ترال» در محدوده غيرمجاز توقيف ميشوند

گروهبنگاهها|
فرمانده نيروي دريايي سپاه از تشكيل بسيج دريايي خبر
داد و گفت :دس��تور توقيف كشتيهاي ترال در محدوده
غيرمجاز را صادر كردهام.
به گزارش «تعادل» از پايگاه اطالعرساني اتاق تعاون ايران،
سردار تنگسيري از تشكيل بسيج دريايي خبر داد و گفت:
دستور توقيف كش��تيهاي ترال در محدوده غيرمجاز را
صادر كردهام .در آبي كه لنجهاي ما قادر به صيد هستند
اينكشتيهاحقماهگيريندارندودستوردادمدرصورت
مشاهدهكشتيهايصياديدراينمحدوده،توقيفكنند.
سردارعليرضاتنگسيريشامگاهسهشنبهدرجمعصيادان
جاس��ك اظهار داش��ت :ما در دهه فجر انقالب اسالمي و
چهلمين س��الگرد انقالب اس�لامي قرار داريم سن ما به
اندازهاياستكهزمانطاغوترادرككردهايم.درآنزمان
اگر يك ژاندارم با يك اسلحه وارد يك روستا ميشد همه را
بهصفميكردوبهمردمظلمميشدودرروستاهاحكومت
ميكردندوكسيحقنداشتدمبربياورد.ويافزود:مابراي
انقالبونظاممقدس،شهيددادهايموامروزافتخارميكنيم
كه يك كش��ور آزاد داريم و كساني كه كشور آزادي داريد
باور كنيد كه اگر ما به استكبارهاي جهاني و طاغوتهاي
زمانه بله ميگفتيم يا با زيرچشمي به آنها نگاه ميكرديم،
در اين صورت هر جنايتي ميخواس��تند انجام دهند و ما
كاريبهمظلومنداشتيم.اماقرآنميفرمايددرمقابلظلم
يا ميايس��تيد يا هجرت ميكنيد در مقابل استكبار حق
نداريدسرخمكنيدبايدازمظلومحمايتكنيداينافتخار
كشورايراناسالمياست.فرماندهنيرويدرياييسپاهادامه
داد :امروز افتخار نيروهاي مس��لح در اين است كه مردم
صاحباناينانقالبهستند.مردم،پابرهنگيزمانطاغوت
راديدهاند.برايحفظعزتوسربلنديورضايتمردمبايد
ازهيچ تالشيدريغنكرد.تنگسيريگفت:شكنكنيدكه
هيچدشمنينميتواندبهماگزنديواردكندبلكهاينخود
ما هستيم كه ميتوانيم به خودمان ضربه بزنيم ،استحكام
اينانقالبونظاممقدسبهمردماستوكشورمنهايمردم
معنا و مفهومي ندارد .مسوولي كه يك فرد طرفدار كشور و
انقالبرادلسردكندبايدجوابگويخونتماميشهداباشد.
وياضافهكرد:صاحبانسواحلنشينهمينشهرستانهاو
روستاهاهستندبايددردصيادانرابهتروبيشتربشناسيم

و براي آباداني كشور دست به دست هم دهيم .البته با شعار
نميتوانكاريازپيشبرد.نبايدامرارمعاشساحلنشين
روستاييكهازطريقماهيگيرياستازبينبرود.فرمانده
نيروي دريايي سپاه افزود :امروز برخي با عمل شان نان را از
يك روستايي گرفته و در دهان يك بيگانه ميگذارند .اين
براي ما قابل قبول نيست و اين موضوع براي نيروي دريايي
ارتش جمهوري اسالمي و سپاه پاسداران انقالب اسالمي
قابلقبولنيستچراكهمردمولينعمتانانقالباسالمي
هستندومانيزمدافعمردمهستيم.
تنگس��يري گفت :بدون واس��طه از آقاي وزير  ۲۰مجوز
براي مردم ابوموسي درخواست كردم و وزير در پاسخ اين
خواسته من گفت به دليل عدم ظرفيت دريا ،صدور مجور

ممكننيست.درهمانجلسهگفتمكهكشتيهايچيني
و خارجي صيد ترال و كف انجام ميدهند و هرچه هست را
جمع ميكنند و ميبرند و در اعطاي  ۲۰مجوز به مردمي
كه در جزيره هستند امكان ندارد؟ با توجه به زمان خاص
صيد و تخمگذاري ميگ��و و ماهيها بايد در صيدگاههاي
اطراف ك��ه تخمگذاري ماهي و ميگ��و صورت ميگيرد،
صياديممنوعباشد.
محدودههايتعيينشدهصيد
ويبااظهار تاسفگفت:همهبهخوبي ميدانيمكه فانوس
ماهياندرعمقزندگيميكنندوكشتيهايفانوسبايد
به عمق زياد بروند و صيد فانوس انجام دهند نه در ساحل.

درساليانقبليكيازهمينكشتيهادربندرعباسآتش
گرفت.صيدصنعتيكهبايددراقيانوسهندصورتگيرد،
دركنارصيادانمحليودرآبهايسرزمينيانجامميشود
از اين رو نيروي دريايي سپاه ،آنها را توقيف كرده است .از
همهجاتماسگرفتندوقولدادندكهدرآبهايسرزميني
حضور نمييابند اما در سردخانههاي شش كشتي توقيف
شده ،ماهيهايي كه صيد آنها مجاز نيست موجود است و
صيد قابل توجهي انجام دادهاند .بعضي از اين ماهيهاي
صيدشده توسط اين كشتيها ،خوراك ماهيهاي ديگر
اس��ت كه با صيد گونههاي يك ماه��ي ،گونههاي ديگر
هم كم ميشود.فرمانده نيروي دريايي سپاه گفت :حتي
اولين شخص مملكت ايران اسالمي و فرمانده كل سپاه و

تمام دلسوزان نظام از اين قضيه نگران هستند .مگر چند
نفر از طريق صيد صنعتي سود ميبرند؟ بايد به اقيانوس
هند بروند .در آبي كه لنجهاي ما قادر به صيد هستند اين
كش��تيها حق ماهگيري ندارند و دستور دادم در صورت
مشاهدهكشتيهايصياديدراينمحدوده،توقيفكنند
.تنگس��يري بيان كرد :ما دنبال راهاندازي بسيج دريايي
هستيم كه خود مردم براي دريا امنيت ايجاد كنند و اگر
جايي تخلفي صورت گرفت با ما تماس بگيرند .در بحث
بس��يج دريايي نيز كمكهايي براي خريد ماهي و ادوات
صيادي نيزتدابيري انديش��يدهايم.وي ادامه داد :تا جايي
كه لنجهاي ما قادر هس��تند صيد انجام دهند و نبايد اين
كشتيهاصيدكنندكهدرصورتمشاهده،باآنانبرخورد
ميشود .مگر چند درصد جامعه از اينها سود ميبرند كه
درحال حاضر ميگويند ايراني هس��تند كه شكلشان را
عوض كرده اند؟فرمانده نيروي دريايي س��پاه خطاب به
صيادانجاسكيگفت:مادركنارشماهستيموباتخلفات
كشتيهايصنعتيمحكمبرخوردميكنيم.مانهسياسي
هس��تيم كه از مقام و جاي خود بترسيم و نه دنبال مقام و
رتبه.ماالبيگرينداريمبلكههمانندرهبرمانانقالبيعمل
ميكنيم.طيتماسيكهبااستاندارداشتماعالمكردكهمن
باشماهاهستموشمامحكمبايستيد.
تنگسيري افزود :اما يك عده سوءاستفاده ميكنند و اين
براي ما قبل قبول نيس��ت .اگر ع��دهاي با فانوس ماهيان
زندگي ميكنند بروند در اعماق مثل راس الحد يا جاهاي
ديگ��ر بروند .ما هيچ اجازهاي براي كش��تيهاي صيادي
نخواهيم داد كه در اين منطقه صيد كنند و فرمانده پايگاه
جاسك اين موضوع را اجرايي ميكند و اين كشتيها بايد
به عمق بروند و در آبهاي سرزميني نباشند .
وي افزود :كشتيهاي توقيف شده هركدام ۴۰تا ۱۵و۲۰
تن ماهي صيد كرده بودند واين براي ما قابل قبول نيست.
اگراينكشتيها،فانوسماهيانصيدميكنندنبايدماهيان
ديگرراصيدكنند.تنگسيريبيانداشت:درنيرويدريايي
سپاه  ۵۰عددموج شكن ساختهايم و قادر بوديم كه ۲۰۰
تا موجشكن بسازيم اما از ما حمايت نشد .از اين  ۵۰عدد،
 ۳۲موجشكن با اعتبارات نيروي دريايي ساخته شده و در
اختيار روستاها قرار دادهايم .همچنين در جاسك چندين
موج شكن ايجاد شده است .

امضايتفاهمنامهمركزمليفرشايرانومعاونتتعاون،وزارتتعاونكارورفاهاجتماعي نشست منطقهاي گسترش كسب و كار در تركيه

تقويت بخش تعاونيهاي فرش دستباف

محورهاي ۷گانه توافق

مركز ملي فرش اي��ران و معاونت تعاون وزارت تع��اون ،كار و امور
اجتماعي با ه��دف افزايش بهرهوري و بهبود فضاي كس��ب و كار
صنعت فرش دستباف و واگذاري تصديگريها به اتحاديه سراسري
تعاونيهاي فرش دستباف تفاهمنامه همكاري امضا كردند.
به گزارش «تعادل» از پايگاه اطالعرساني اتاق تعاون ايران ،در اين
مراسم ،فرشته دستپاك ،رييس مركز ملي فرش ايران با اشاره به
اهميت جايگاه فرش دس��تباف ايران در جهان گفت :هيچ كااليي
در كشور وجود ندارد كه به اندازه فرش بتواند فرهنگ ،هنر ،سليقه
و هويت جمهوري اس�لامي ايران را به رخ جهانيان بكشد .از طرفي
هيچ كااليي به اندازه فرش تاكنون نتوانس��ته به توس��عه اقتصاد و
اشتغال منجر شود .فرش ،امروز استراتژيكترين كاالي ايراني است
كه نيازمند حمايت اس��ت.رييس مركز ملي فرش ايران با اشاره به
راهاندازي تعاونيهاي فرش دستباف ،پيشنهاد كرد كه تعاونيهاي
حوزه فرش دس��تباف مجوز فعاليت خود را با مش��ورت مركز ملي
فرش ايران و ادارات استاني اين مركز دريافت كنند تا اصالت فرش
دستباف ايراني با چالش مواجه نشود.
به اعتقاد او اين امر موجب افزايش انگيزه تعاونيها و همچنين مشوق
كار گروهي خواهد شد.
محمد جعف��ر كبيري ،معاون امور تعاونيه��اي وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي اظهار كرد :فرش دس��تباف اي��ران از مهمترين و
پردرآمدترين صادرات غير نفتي جمهوري اسالمي ايران به شمار
ميرود كه در كنار صنعت كشاورزي ،نقش تأثيرگذاري در تأمين
معيش��ت خانوار روس��تايي دارد؛ از اين رو اميدواري��م براي بهبود
فضاي كس��ب و كار اهالي صنعت فرش دستباف بتوانيم قدمهاي
مثبتيبرداريم.
او با بي��ان اينك��ه تعاونيها نقش اس��تراتژيكي در س��اماندهي و

نشست منطقهاي گسترش كس��ب و كار با حضور تعاونگران ايراني
به ميزباني انجمن موس��ياد تركيه برگزار و در خصوص  7محور مهم
گفتوگو و توافق شد.
با حضور تعاونگران ايراني به ميزباني انجمن موسياد تركيه برگزار و در
خصوص ۷محور مهم گفتوگو و توافق شد.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالعرس��اني اتاق تعاون ايران ،رجب پور
معاون اقتصادي امور بينالملل اتاق تعاون خراس��ان شمالي در اين
نشستضمنديدارمحمتامينبيلمزاستانداروانوعبداالحدآوراس
نمايندهاستانوانوعبدالرحمنكاآنرييسكلانجمنموسيادتركيه
ظرفيتها و توانمنديهاي منطقه و استان را تشريح كرد كه با توجه
به تفاهم نامه منعقد ش��ده بين انجمن موسياد و اتاق تعاون ايران بر
توسعه روابط و همكاريها تاكيد شد.براساس اين گزارش ،محورهاي
گفتوگو و توافقات در زمينه همكاري شامل موارد ذيل است:
تخصيص فضاي كارگاهي رايگان براي شركتهاي ايراني متقاضي
در شهر وان و اجازه توليد محصول با برند خود و بازاريابي محصوالت
توليدي در بازار كشور تركيه
چنانچهتوليدكنندگانايرانيمتقاضيكاردرشهروانتركيهباشند
فضاي  ۱۵۰تا  ۶۰۰متري به مدت  ۶ماه تا يك سال به صورت رايگان
در اختيارشان گذاشته ميش��ود و اجازه ورود موقت ماشين آالت و
تجهيزات به كارگاه را دارند تا فعاليت نمايند  .و چنانچه بعد از مهلت
تعيين شده ،شركت ايراني تمايل به حضور در تركيه را داشت زمين
رايگاندراختيارشركتگذاشتهميشودكهميتواندنسبتبهساخت
كارگاه اقدام كند .
برگزاري نمايشگاه و جشنوارههاي مشترك ايران و تركيه با توجه به
اشتراكات فرهنگي ،زباني و ديني كه برگزاري اين نمايشگاهها به دو
شكل صورت ميگيرد .

توانمندس��ازي فعاالن و بافندگان فرش دس��تباف دارند ،گفت :با
توانمندسازي تعاونيهاي فرش دستباف ميتوان به بهبود وضعيت
كسب و كار اين مشاغل كمك كرد .تعاونيهاي فرش دستباف در
دو گرايش تعاونيهاي توليدي و تأمين نياز فعال هستند كه به دنبال
افزايش بهرهوري و صرفه اقتصادي هس��تند.كبيري به پنج عامل
موفقيت تعاونيهاي فرش دستباف اشاره كرد و گفت :اولين عامل
اين اس��ت كه در تعاونيهاي فرش دستباف زمينه جذب نيروهاي
متخصص و آموزش ديده فراهم ش��ده است .عامل دوم استفاده از
كارشناسان فنون بازاريابي است .سوم ،تقويت ابزارهاي نظارتي بر
فرآيند تعاونيها است .عامل چهارم كه ميتواند از داليل اصلي نيز
باشد ،برگزاري دورههاي تخصصي جهت توانمندسازي تعاونيها در
موضوعات مديريت ،استانداردسازي و برندسازي با هدف كمك به
توسعه بازار است و در نهايت عامل پنجم ،تقويت بنيه مالي تعاونيها
با تسهيالت جهت تقويت فرد اتكايي است.

ويژه
استقرار مركز نوآوري در بانك
رفاهنقطهعطفتحوالتمثبت

مديرعامل بانك رفاه گفت :اس��تقرار مركز نوآوري
در بانك رفاه نقطه عطف تحوالت مثبت براي بانك
و توسعه دانش ،علم و پژوهش يكي از شروط اصلي
تأمين نيازهاي مش��تريان اس��ت .به گزارش روابط
عمومي بانك رفاه كارگران ،سهماني در ايين افتتاح
مركزنوآوريبانكرفاهبابياناينكهايناقدامسرآغاز
تحوالتاساسيدرآيندهخواهدشد،گفت:ترديدي
كمي
نيست كه اين مركز ميتواند سر آغاز تحوالت ّ
وكيفيبسياريدربانكشود.مديرعاملبانكرفاهبا
ابرازاميدواريازاينكهاينمركزآغازيبرايتحوالت
جديدررشدفرهنگوتوسعهاكوسيستمنوآوريدر
بانكوتوسعهرويكردهايمديريتشودخاطرنشان
ساخت:باآغازبهكاراينمركزميزانبهرهمنديبانك
از مزاياي فناوريه��اي نوين در حوزههاي مختلف
افزايش خواهد يافت .وي با بيان اينكه در نظام بانكي
و بانك رفاه جاي كار بس��يار وجود دارد افزود :براي
آنكهبتوانيمنيازهايمشتريانراتأمينكنيموسبد
خدمات بانك را متنوعس��ازيم يكي از شروط اصلي
توسعهدانش،علموپژوهشدربانكاست.

مديرعامل بانك رفاه:
مشتريانولينعمتانماهستند

مديرعامل بانك رفاه گفت :مشتريان ولي نعمتان ما
هستند ،در مسير خدمت رساني به مشتريان و ذي
نفعانازهيچكوششيفروگذارنخواهيمكرد.
به گ��زارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران ،دكتر
سهماني در نشست مستقيم تلفني با مشتريان كه
 17بهمن ماه سال جاري و از طريق مركز فراد (مركز
پاس��خگويي و ارتباطات مردمي) ص��ورت گرفت،
مش��تريان را سرمايههاي اصلي و ولي نعمتان بانك
توصيف كرد و اظهار داش��ت :بانك ب��ه دنبال ارايه
خدماتباكيفيتوروزآمدبهتماميمشترياناست.
دكترسهمانيضمنتاكيدبرتداومنشستهاتصريح
كرد :بايد تمامي س��طوح مديريتي بانك به صورت
بيواسطه شنواي مسائل و پيشنهادهاي ذي نفعان
باشندواميدوارمباحضوردراينمركزبتوانيمدررفع
چالشهاي مش��تريان گامهاي اثربخشيبرداريم و
رضايتبيشازپيشايشانرافراهمسازيم.
مديرعاملبانكرفاهبابياناينكهبايدبخشمهمياز
وظايفمامسووالنوخدمتگزارانمردمپاسخگويي
باش��د گفت :الزم است تمامي مس��ووالن بانك در
زمينهپاسخگويياهتمامويژهداشتهودراسرعوقت
پاسخگويمسائلمشتريانباشند.

اخبارشهرستانها
تمام مطالبات چایکاران گیالن
و مازندران پرداخت شد

برگزارينمايشگاهدرشهرهايدوكشور.ايران–وانهمچنينوان–ايران
بامجوزسازمانتوسعهتجارتخارجي
برگزاري نمايشگاه در نقطه صفر مرزي به صورت مشترك با مجوز
سازمان توسعه تجارت خارجي
شناساييظرفيتهايمشتركدوكشورجهتتوليدمحصولمشترك
تشكيل شركتهاي گردشگري جهت جذب توريست از تركيه به
ايران و بالعكس
همكاريدرزمينهاعزاموپذيرشهياتهايبازرگانيوتجاريبامجوز
سازمان توسعه تجارت خارجي
امضاي پروتكلهاي منطقهاي براي گسترش روابط تجاري
گفتني است ،ارزش توليدات انجمن موسياد تركيه بيش از ۲۵ميليارد
دالر است كه ۲۰درصد اقتصاد تركيه را در دست دارد .انجمن موسياد
تركيه  ۲۲۰شعبه در كل دنيا دارد كه در مجموع  ۱۳هزار عضو دارد و
 ۶۰هزار واحد توليدي و بازرگاني زير مجموعه آن هستند.

چهرههاياستاني
روي آوردن مردم به ميوههاي
درجه  ۲و ۳

شناسايي بيش از  ۲ميليون
خانوار روستايي بيمه نشده

واگذاري بيش از يكهزار و ۷۰۰
هكتار زمين به سرمايهگذاران

صادرات
 ۱۳۸ميليون دالري سمنان

گيالن ظرفيت تبديل به نقطه
اتصال اروپا و ايران را دارد

يزد| رييس اتحاديه ميوه
و ت��ره ب��ار ي��زد از افزايش
 ۱۰تا ۱۵درصديبازار ميوه
بهعلتتغييراتآبوهوايي
و صادرات خبر داد.
حسين مش��رف در گفت و
گو با ايسنا با اشاره به تأثير
وضعي��ت آب و ه��وا و بارندگيهاي اين چن��د روزه بر
بازار مي��وه و تره بار ،اظهار كرد :ش��هرهاي جنوبي كه
از تأمينكنندگان ميوه يزد به حس��اب ميآيند ،اخيراً
درگير بارشهاي باران ش��دهاند از اين رو ورود ميوه به
يزد كمتر شده از طرفي صادرات نيز بر گراني بازار ميوه
تأثيرگذاشتهاست.
اودراينرابطهازافزايش ۱۰تا ۱۵درصديبرخيازاقالم
ميوهيزدخبردادوگفت:اينتغييرقيمتتاپايانهفته
ثابتاستبهشرطآنكهبارندگيهاخاتمهيابدوقيمتها
كاهشيابد.اينمسوولگفت:بهميزانكافيميوهدرجه
يكموجودودربازارتوزيعميشوداماافزايشقيمتها
توان خريد مردم را پايين آورده و مغازه داران نيز كمتر
به خريد اقالم درجه يك در بازار آزاد ميوه تمايل دارند.

مديرعامل صن��دوق بيمه
اجتماع��ي كش��اورزان،
روستاييان و عشاير كشور از
شناساييبيشازدوميليون
خانوار روستايي بيمه نشده
در كشور خبر داد.
بهگزارشايسنا،محمدرضا
واعظ مهدوي ديروز با حضور جمعي از روس��تاييان و
عشاير اس��تان در استانداري كرمانش��اه برگزار شد ،با
گراميداشت دهه فجر ،اظهار كرد :بايد در چهل سالگي
انقالب نگاهي به دس��تاوردهاي انقالب داشته باشيم،
چراكهايناتفاقخواهدتوانستدرتقويتدستاوردهاو
رفعنقاط ضعف اثرگذارباشد.واعظ مهدوي از راهاندازي
صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان ،روستاييان و عشاير
بهعنوانيكيازدستاوردهايمهمنظاميادواظهاركرد:
اميدواريم روزي همه روستاييان و عشاير تحت پوشش
اين بيمه بروند .او افزود :ايجاد صندوق بيمه اجتماعي
كشاورزان ،روستاييان و عشاير از اقدامات خوب صورت
گرفته در كشور است كه براي قدرداني و ايجاد دلگرمي
بينكشاورزانوعشايرتوليدكنندهپرداختميشود.

فارس| احم��د فتوحي،
مد ير عا م��ل ش��ر كت
شهركهايصنعتياستان
فارس با بيان اينكه تاكنون
در ش��هركها و نواح��ي
صنعتي اس��تان اف��زون بر
 ۵۹۷۰سرمايهگذار نسبت
به انعقاد ق��رارداد و دريافت زمين اقدام كردهاند ،گفت:
بيش از هزار و  ۷۰۰هكتار زمين به اين سرمايهگذاران
واگذار ش��ده اس��ت .به گزارش روابط عمومي شركت
ش��هركهاي صنعتي فارس ،ريي��س هياتمديره و
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان فارس
در اين مراسم با بيان اينكه در حال حاضر دو هزار و۹۷۵
واحدبهرهبرداربااشتغالزاييافزونبر ۳۴هزارو ۷۰۰نفر
و سرمايهگذاري  ۲۲هزار ميليارد ريال در شهركهاي
صنعتياستانمشغولبهفعاليتوتوليدهستندگفت:
 ۲۹۹۶واحدصنعتينيزدرمرحلهساختوسازقراردارد.
اوگفت:صنعتگرانمادرعرصههايمختلفنشاندادند
كه پايبند به نظام انقالب و رهبري هستند و با توليدات
خود اين موضوع را نشان دادهاند.

سمنان|مديركل گمرك
استان س��منان از صادرات
 ۲۶۳هزار تن كاال به ارزش
 ۱۳۸ميلي��ون دالر در ۱۰
ماههامسالخبرداد.
به گزارش تس��نيم ،علي
سعدالدين ديروز در جمع
خبرنگاران اظهارداش��ت :اين مي��زان كاال از گمرك
استان سمنان به 45كش��ور دنيا كاال صادر ميشود.
او با بيان اينكه گمرك استان سمنان در سال 1377
تأسيسشدهاستافزود:درآغازتأسيسگمركاستان
سمنان،ارزشكاالهايصادراتيايناستانتنها 2هزار
دالر بوده است؛ در حالي كه امروز پيشبيني ميشود
مي��زان صادرات از گمرك اس��تان س��منان تا پايان
امسالبه 160ميليوندالرنيزبرسد.مديركلگمرك
استان سمنان با اشاره به مقصد كاالهاي صادراتي از
استانسمنانافزود:بيشتركاالهاياستانسمنانبه
كشورهايكرواسي،انگلستان،آلمان،ايتاليا،فرانسه،
سوئد،لهستان،كنگو،كشورهايآفريقايجنوبي،عراق
وافغانستانصادرميشود.

گيال ن | مد ير عا م��ل
كش��تيراني ايران باتأكيد
بر لزوم ايجاد بس��ترهاي
مناسب براي حمل و نقل
تركيبي و تكميل سريعتر
كريدور ش��مال  -جنوب،
گف��ت :گي�لان ظرفيت
تبديل شده به نقطه اتصال اروپا و ايران را دارد.
به گزارش مهر ،محمد س��عيدي ديروز در مراس��م
بهرهبرداري از سيلوهاي  ۴۵هزار تني در بندرانزلي،
اظهاركرد :امروز ايران اس�لامي بعداز  ۴۰س��ال به
عنوان يكي از كش��ورهاي آزاد ،مستقل و مقتدر در
خاورميانهاست.
او با اش��اره به اينكه ايران اسالمي در همه حوزههاي
سياسي ،اجتماعي و علمي با تكيه بر توان و ظرفيت
جوانان توانست به دستاوردهاي فراواني دست يابد،
افزود :در س��ال ۵۷ايران در حوزه فناوريهاي نوين
هيچجايگاهينداشتاماامروزباحضورجوانانمتعهد
ومتخصص موقف شدهايمدرحوزهبايوتكنولوژيدر
ردهدوازدهمكشورهايجهانقرارگيريم.

رشت|جهانس��از گفت :کلیه مطالبات سال ۹۷
چایکاران گیالن و مازندران به کش��اورزان چایکار
شمالی پرداخت و حساب آنان تسویه شد.
حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور گفت
 :کلیه مطالبات معوقه چایکاران شمالی متشکل از
قدرالسهمدولتوکارخانجاتفرآوریچایبهمبلغ
 ۲۲۰میلیارد و  ۳۱۰میلیون تومان به کش��اورزان
چایکار شمالی پرداخت و به این ترتیب حساب آنان
در سال  ۹۷تسویه شد.رئیس سازمان چای کشور
در مورد نوع برگ سبز تحویل داده شده کشاورزان
شمالی به کارخانجات چایسازی ادامه داد :تا تاریخ
 ۳۰مهر امس��ال حدود  ۳۹ه��زار و  ۹۸۳تن برگ
س��بز درجه یک و ۷۲هزار و ۷۵۳تن نیز برگ سبز
درجهدوتوسطکشاورزانبهکارخانجاتچایسازی
تحویل داده شد.

شناسایی عوامل تیراندازی
در خرمآباد

خرم آباد|معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
لرستان از شناس��ایی و دستگیری عوامل حادثه
تیراندازی در خرمآباد خبر داد .سرهنگ شیراوژن
با اش��اره به جزئیات تیراندازی در خرمآباد افزود:
س��اعت ۲:۳۰بامداد امروز ۲نفر مس��لح در بلوار
شهید چاغروند اقدام به انفجار یک دستگاه تانکر
گاز س��یانجی کردند که در همان زمان با واحد
گش��ت کالنتری شماره  ۱۵شهرس��تان مواجه
میش��وند.وی ادامه داد :این افراد با واحد گشت
درگیر و در این حادثه متأسفانه نجمالدین باوی
سربازوظیفهبهدرجهرفیعشهادتنائلآمدویک
نفر از پرسنل پایور مجروح شد که در بیمارستان
تحت مداواس��ت.این مقام انتظامی اعالم کرد :با
اقدامات پلیسی و فوری دو تیم مظنون به تعداد۵
نفر شناسایی و دستگیر شدند و تحقیقات در این
زمینه ادامه دارد.

تاکسیرانهای قم
دانشجو میشوند
قم|مدیرعام��ل س��ازمان نظ��ارت و مدیریت بر
تاکسیرانیشهرداریقمازراهاندازیرشتهتاکسیران
حرفهای و شهرشناسی خبر داد .مرتضی عزتی در
بازدید از غرفه ش��هرداری قم در نمایشگاه «شکوه
چهل س��اله» که در مصلی قدس برگزار میشود،
اظهارکرد:باتوجهبهاینکهتعدادیازتاکسیرانانقم
مدارک دیپلم ،فوق دیپلم ،لیسانس و فوق لیسانس
دارند و تعدادی از تاکسیرانان تقاضای ادامه تحصیل
داشتند ،اقداماتی در این راستا انجام دادیم.وی ادامه
داد :همکاری خوبی که دانش��گاه علمی کاربردی
شهرداریبنابردستورشهردارقمداشتوهمچنین
با پیگیریهای انجام شده که به نتیجه رسید ،برای
ترم مهرماه  ۹۸تاکس��یرانان میتوانند جهت ادامه
تحصیلثبتنامکنندکهاطالعرسانیهانیزمتعاقباً
انجاممیشود.

اخبار
افتتاح مركز شبانه نگهداري
از معتادان در دره فرحزاد

معاون توسعه پيشگيري و درمان بهزيستي استان
تهران از راهاندازي يك مركز نگهداري شبانه (شلتر)
از معت��ادان در دره فرحزاد تهران خب��ر داد .فرزانه
جوادي با بي��ان اينكه يكي از اه��داف و برنامههاي
سازمانبهزيستيدربحثكاهشآسيبهاياعتياد،
راهاندازي مراكز كاهش آس��يب در دو بخش است،
گفت :يك بخ��ش از اين خدمات مرب��وط به مراكز
گذرييا DICاستكهخدماترابهشكلروزانهارايه
ميدهندوبخشيهممربوطبهمراكزسرپناهشبانهيا
شلترهاستكهظرفيتآنها ۴۰نفراست.
او در ادامه با بيان اينكه با توجه به نيازسنجي منطقه
فرحزاد و بازديدهاي ميداني از تردد معتادان پرخطر
در اي��ن منطقه ،ضرورت احداث يك ش��لتر برآورد
شده اس��ت ،افزود :به مناسبت دهه فجر در منطقه
فرحزاد،اينشلترافتتاحوقراراستمعتادانپرخطر
دره فرحزاد راپوشش دهد .معاون توسعهپيشگيري
و درمان بهزيس��تي اس��تان تهران در ادامه تصريح
كرد :با توجه به س��ردي و برودت ه��وا و همزمان با
فصلزمستان،ظرفيتاينمركز ۴۰نفراست،امادر
صورت ضرورت اين مرك��ز ميتواند  ۷۵تا  ۸۰نفر را
همپذيرشكند.جواديدربارهنحوهاطالعرسانيبه
معتادانمنطقهنيزبهايسناگفت:بهدليلسرديهوا
تيمهاي امدادرساني را در اين شبها موظف كرديم
تا به پاتوقها و محل تجمع و تردد معتادان پرخطر و
كارتن خوابها بروند و اطالعات اين شلترها را براي
استفادهدراختيارشانقراردهند.

قهوهخانه ،قليانخانه نيست
معاون بهداشت وزير بهداشت از اقدامات انجام شده
برايافزودن ۲واكسنجديدبهبرنامهواكسيناسيون
مليخبرداد.
عليرضا رييسي رييسي در پاس��خ به سوالي درباره
نحوه نظارت ب��ر كاهش مصرف كااله��اي مضر بر
س�لامت ،گفت :وظيفه ذاتي ما در حوزه س�لامت
اين است كه مراقبت كنيم ،هشدار دهيم و از مراجع
ذيربط پيگيري كنيم .در همه حوزههاي آب ،هوا،
مواد غذايي ،دخاني��ات و… مكاتبه ميكنيم .بايد
توجه كرد كه س��ازمان جهاني بهداش��ت در حوزه
بيماريهاي غيرواگير از ايران تقدير كرده است ،اما
در حوزه ماليات بر مواد دخاني از ما ايراد گرفتهاند .در
حوزه جمعآوري قليان در برخي استانها اقدامات
بسيار خوبي انجام ش��د ،اما ديديم كه چقدر تجمع
كردندوگفتندكهباايناقداماشتغالراازبينميبريد،
قليانها به زيرزمينها ميروند و فساد ميشود .در
حال حاضر هم استفساريه گرفتند تا قهوهخانهها را
از ش��مول اماكن عمومي خارج كنند .اگر اين اتفاق
بيفتدماحتيحقورودبهقهوهخانههارانداريم.اينها
قهوهخانهاند نه قليانخان��ه كه در آ نها قليان عرضه
ميكنيد.او افزود :در حال حاضر كشور تحريم است،
اما سيگار نه تنها تحريم نيست بلكه توليدش هم رو
به توسعه است .ما ميگوييم ساالنه  ۴۵ميليارد نخ
سيگاردركشورمصرفميشود،حالوزارتصنعت
ميگويدتعدادنخهايمصرفيدركشور ۷۵ميليارد
اس��ت و ما  ۶۰ميليارد توليد ميكنيم ،حال بايد به
سمتتوسعهتوليدرويمتاخودكفاشويم.اوهمچنين
با اشاره به واكس��نهاي جديدي كه قرار است وارد
برنامه واكسيناسيون ملي ش��ود ،گفت :دو واكسن
تالريه
پنوموكوككهبيشتربرايبيماريهاييمثلذا 
و تنفسي است و واكس��ن روتاويروس قرار است به
برنامهواكسيناسيونكشورياضافهشود.روتاويروس
ميتواندازبستريشدنهزارانكودكمبتالبهاسهال
دربيمارستانهاجلوگيريكند.دراينزمينهبهدنبال
عقدقراردادباكمپانيهاهستيموشرطماايناستكه
پسازخريدواكسن،فناوريآنبهكشورمنتقلشود
وماآنراتوليدكنيم.درشرايطتحريمنيزكمپانيها
محدوديتدارندوانستيتوپاستوربهدنبالآناستكه
فناوريتوليدواكسنرابهايرانمنتقلكند.
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سلول دفن آرادكوه فقط تا سال آينده جوابگوي پسماندهاي پزشكي تهران است

پاسكاري بينسازماني معضل زبالههاي بيمارستاني
روزانه حدود  100تن پسماند پزشكي از نوع زبالههاي
عفوني و زبالههاي تيز و برنده از مراكز درماني س��طح
ش��هر تهران به سازمان مديريت پس��ماند شهرداري
تحويل داده ميشود اما اين وضعيت در حالي است كه
تكليف پسماندهاي پزشكي ساير مراكز خرد درماني از
ازجملههزارانمطبفعالمعلومنيست.اينپسماندها
به سلول بهداشتي  ۵هكتاري در مركز پردازش و دفع
پسماندهاي آراد كوه واقع در كهريزك منتقل شده و
دفن ميشوند اما آنطور كه مسووالن سازمان حفاظت
محيط زيست كش��ور اعالم كردهاند ،سلول دفن آراد
كوه فقط تا سال آينده جوابگوي پسماندهاي پزشكي
تهران اس��ت .اين وضعيت در حالي است كه حل اين
بح��ران كه ه��ر روز ابعاد پيچيدهتري پي��دا ميكند،
درگير پاس��كاري ميان س��ازمانهاي متولي شده و
گاه به فراموشي س��پرده ميشود .وزارت بهداشتيها
معتقدند ،بر اس��اس آيين نامه ب��ه وظايف خود عمل
ميكنند اما مسووالن شهرداري نظري مخالف اين ادعا
دارند .با اين حال مس��ووالن سازمان حفاظت محيط
زيست كشور به عنوان نهاد ناظر بر مديريت زبالههاي
بيمارستاني ،بر اين باورند كه مديريت اين پسماندها
تحت تأثير مناقشه بر سر هزينههاي مديريتي پسماند
قرار گرفته و الزم است كه وزارت بهداشت و شهرداري
تهرانبرايمديريتپسماندهايبيمارستانيبايكديگر
توافقكنند.
محيط زيست:
شهرداري و وزارت بهداشت تعامل كنند
محمدحسين بازگير ،رييس اداره محيط زيست شهر
تهران،روزگذشتهدربارهوضعيتمديريتپسماندهاي
بيمارستاني تهران گفت :بيش از  ۷۰۰۰واحد درماني
در تهران است كه ش��امل  ۱۶۰بيمارستان ميشود و
بقيه آنها درمانگاه ،آزمايشگاه و مطب هستند .بر اساس
ضوابطوقوانينپسماندهاييكهبهمركزدفنميرسند
بايد توس��ط دس��تگاههاي امحاي موج��ود در مراكز
درماني كامال بيخطر و عاري از ميكروب شده باشند
اما متأسفانه بخش عمدهاي از اين پسماندها به درستي
تفكيك و بيخطر نميشوند .برچسبگذاري كيسه
پسماندهايپزشكيهمناقصبودهوتماماينهابهمعني
آن است كه توليدكننده پسماند تكليف قانوني خود را
درست انجام نداده و پيمانكار سازمان مديريت پسماند
شهرداريهمبهدرستيعملنكردهچراكهپسماندهاي
پزشكي را قبل از بيخطرسازي تحويل گرفته است.
او افزود :اين وضعيت در حالي است كه مراكز درماني و
دانشگاههاي علوم پزشكي اصرار دارند پسماندهايشان
توسط دستگاههاي بيخطرس��از عاري از ميكروب و
تبديل به پسماند عادي ميشوند و ادامه مديريت آنها

مانندسايرپسماندهايشهريبرعهدهشهردارياست
وشهردارينبايدهزينهايبيشترازپسماندهايعادياز
مراكز درماني مطالبه كند ،در حالي كه شهرداري بدون
توجهبهبيخطرسازيپسماندهايبيمارستاني،تعرفه
پسماندهاي پزشكي را دريافت ميكند.
بازگير با بيان اينكه س��لول دفن آراد كوه فقط تا سال
آينده جوابگوي پس��ماندهاي پزش��كي تهران است،
بيان كرد :اين س��لول به زودي پر ميشود در حالي كه
روش مدفونسازي پسماندها در ايران سنتيترين و
قديميترين روش دفع پس��ماندهاي پزشكي است.
محدوديتهاي زمين در كالنش��هر تهران و اهميت
حفظ خ��اك و منابع آب حكم ميكن��د كه از همين
حاال بايد ب��ه فكر روشهاي جايگزين از جمله احداث
زباله سوز پزشكي مركزي يا روشهاي غيرمتمركز با
فناوريهاي جديد باش��يم تا در سالهاي آينده دچار
مشكل نشويم .وزارت بهداشت و شهرداري تهران بايد
توافق كنند تا هر چه سريعتر كار احداث زباله سوز يا
سايت امحا را شروع كنند.
وزارت بهداشت:
به وظايفمان عمل كردهايم
اظهارات بازگير در حالي است كه معاون مركز سالمت
محيط كار وزارت بهداش��ت معتقد است شهرداري
بهدليل مس��ائل اقتصادي حاضر به ايجاد سيس��تم
جديد جمعآوري پسماند بيمارستاني نيست .محسن
فرهادي درباره اين موضوع بيان كرد :قانون مديريت
پس��ماند بهطور واض��ح وظايف را مش��خص كرده و
براساس آن وظيفه مديريت پسماند پزشكي بر عهده
توليدكننده است و براساس ضوابط و آييننامههايي
كه پسماندها را از هم تفكيك ميكند وزارت بهداشت
به وظايف خ��ود عمل ميكند .تقريب��اً  ۱۰۰درصد
بيمارس��تانهاي موج��ود در تهران به ج��ز يكي دو
بيمارستان مجهز به دستگاههاي بيخطرساز بوده
و در مح��دودهاي كه قانون مش��خص كرده عمليات
بيخطرس��ازي غيرس��وز را انجام و تحويل سيستم
جمعآوري شهري قرار ميدهند ،در ادامه اين فرآيند
كه همان جم��عآوري آن اس��ت انحصارا س��ازمان
مديريت پسماند مسوول است.
او افزود :اين وضعيت در حالي است كه شهرداري تنها
يك ناوگان براي جمعآوري پسماندهاي بيمارستاني
در نظر گرفته و ايجاد يك سيستم جديد براي چنين
مراكزي را بهواس��طه عدم صرفه اقتصادي راهاندازي
نميكن��د ،اين اقدام پس��ماندهاي بيخطر ش��ده و
تفكيك نش��ده را مخلوط و اقدامات صورت گرفته را
زايل ميكند.
معاون مركز سالمت محيط كار وزارت بهداشت مورد

به دنبال درخواست وزارت صنعت براي حذف يكي از
مواد قانون هواي پاك ،رييس سازمان محيط زيست
گفت :ما مخالف «حذف اس��قاط موتورسيكلتهاي
فرس��وده» هستيم .براس��اس ماده  ۱۱اييننامه ماده
 ۲قانون هواي پاك ،موتورسيكلتسازان بايد به ازاي
توليد هر دستگاه موتورسيكلت بنزيني ،يك دستگاه
موتورسيكلت فرس��وده را اسقاط كنند .تنها چند ماه
از ابالغ اين آييننامه ميگذرد و هنوز به اجرا نرسيده
كه موتورسيكلتسازان پيشنهاد حذف ماده  ۱۱اين
آييننامه را به دولت دادهاند.
دراينبارهعيسيكالنتريتاكيدكرد:سازمانحفاطت

محيط زيست مخالف حذف ماده  ۱۱آييننامه ماده ۲
قانون هواي پاك است و حتماً موتورهاي فرسوده بايد
اس��قاط شوند .او با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 7
ميليون موتورسيكلت در كشور وجود دارد كه بخش
عمدهآنهاكاربراتوريوآاليندههستند،گفت:متأسفانه
وزارت صنعت و موتورسيكلتسازان دنبال حذف ماده
مربوط به «اسقاط موتورسيكلتهاي فرسوده در ازاي
توليدموتورسيكلتهايجديدبنزيني»هستند.رييس
سازمان حفاظت محيط زيست در مورد فرآيند اسقاط
موتورس��يكلتهاي فرسوده به ايس��نا گفت :بيش از
 ۵۰۰هزار موتورسيكلت رسوبي (موتورسيكلتهاي
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ديگراختالفميانوزارتبهداشتو شهرداريراتعرف ه
يكس��اني دانست كه از س��وي مديريت پسماند براي
جمعآوريپسماندهايبيخطروتفكيكنشدهصورت
ميگيرد و گفت :اين موضوع به مرور اين گرايش را براي
مراكزي كه فرآيند بيخطرس��ازي را انجام ميدهند
ايجاد ميكند ت��ا بهمنظور جلوگيري از اس��تهالك
دس��تگاهها و صرف هزينه براي نيروي كار گرايش به
سمت عدم بيخطرسازي پيدا ميكنند.
او افزود :ما چي��زي را كه وظايفمان در قانون و ضوابط
براي تفكيك و بيخطرسازي مشخص كرده انجام داده
و آن را به عوامل اجرايي تحويل ميدهيم ،ما مراكزي
كه زبالهه��اي بيمارس��تاني خ��ود را بيخطرنكرده
تحويل ش��هرداري ميدهند تكليف به انجام كرديم
و در تالش هس��تيم تا با اعمال فش��ار بر آنها از طريق
نظام اعتباربخش��ي و نظارت معاونتهاي بهداشتي
دانشگاههايعلومپزشكيسراسركشورازجملهتهرانبا
اينگونهمراكزبرخوردكنيموحتيدرموردبرخيازآنها
برخورد قضايي هم انجام شده است .تا تكميل فرآيند
نظاماعتباربخشيوباتوجهبهاينكهبرخوردهايقضايي
در وهله اول به تعطيلي اين درمانگاهها منجر نشده و
اين موضوع به تداوم توليد زبالههاي عفوني ميانجامد،

شهرداري تهران بايد يك سيس��تم مجزا را براي اين
دست مراكز درماني در نظر بگيرد.
شهرداري:
كوتاهي از وزارت بهداشت است
در حالي كه مسووالن سازمان حفاظت محيط زيست،
كوتاهي در امر جمعآوري و امحاي زبالههايبيمارستاني
را از طرف وزارت بهداش��ت و شهرداري دانسته و وزارت
بهداشت هم معتقد است آنچه در قانون به عنوان تكليف
براي اين سازمان تعيين شده را انجام داده است ،چندي
پيششهرداري تهراندرنامهاينسبتبهانتقادهاييكه
به اين س��ازمان در زمينه امحاي زبالههاي بيمارستاني
وارد ميشود ،پاسخ داد .در بخشي از اين نامه آمده است:
« در كالنشهر تهران ،در حال حاضر بر اساس آمار غير
رسمي بيش از ۱۰هزار واحد بهداشتي و درماني مشغول
به فعاليت هس��تند كه ماحصل اي��ن فعاليتها ،توليد
پسماندهاي پزش��كي (عفوني ،تيز و برنده و شيميايي
و دارويي) و پس��ماندهاي ش��به خانگي (دفاتر اداري،
آشپزخانه و ...و ).است .در حال حاضر شهرداري تهران
برابر قانون و با وجود نداش��تن هيچ گونه وظيفه قانوني
در قبال اينگونه پس��ماندها ،تنها به دليل حساسيت و

احساس مسووليت و جلوگيري از انتشار آلودگي و خطر
در سطح شهر ،نسبت به جمعآوري اينگونه پسماندها
از حدود  ۲۰۰۰واحد بهداشتي و درماني اقدام ميكند
و ساير مراكز كه بيش از هزاران واحد هستند ،متاسفانه
پسماندهايتوليديخودرامستقيماوازطريقاختالطبا
پسماندعاديشهريدرمخازنخيابانيتخليهميكنند.
بر همين اس��اس در س��الهاي اخير ش��وراي محترم
اسالمي شهر تهران و كميسيونهاي تخصصي مرتبط
با آن ،با حساسيت فراوان موضوع را پيگيري و همانطور
كه در بخشهاي قبل بدان اش��اره گرديد ،با وجود عدم
وظيفه قانوني شهرداري ،اين ارگان خدوم را موظف به
بهسازي و نوسازي مديريت پسماندهاي پزشكي نموده
و شهرداري تهران هم در اين چارچوب ،طرحي را تحت
عنوان مديريت بهينه پس��ماندهاي پزشكي تهيه و بر
اساس آن ،نسبت به برآورد امكانات و تجهيزات استاندارد
اقدام و از طري��ق انجام يك فراخ��وان بينالمللي ،يك
شركت سرمايهگذار اروپايي را جهت اجراي اين مهم در
سطح شهر تهران انتخاب نمود كه متاسفانه با توجه به
عدم همكاري وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي،
اين فراخوان همچنان بياثر باقي مانده و وارد فاز اجرايي
نشده است».

واكنش رييس محيط زيست به خواسته جديد موتورسيكلتسازان

آگهي فراخوان ارزيابي مناقصهگران

خم
شركتپااليشنفتامام يني(ره)شازند
(سهاميعام)

اقتصاداجتماعي

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند

بالصاحب) در اختيار س��تاد اجرايي فرمان امام است
و سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرده است كه
موتورسيكلتسازاناينموتورهارااسقاطكنندتادوباره
وارد چرخه مصرف نشود بنابراين موتورسيكلتسازان
ميتوانند با خريد اين موتورها از ستاد اجرايي فرمان
امام نسبت به اسقاط موتورهاي فرسوده اقدام كنند.
كالنتري ادامه داد :همچنين پيش��نهاد ما اين اس��ت
ك��ه با هر برگه اس��قاط ،ب��ه جاي  7موتورس��يكلت،
 4موتورسيكلت بخرند و اس��قاط كنند كه در نتيجه
اين اقدام ،ارزش برگههاي اس��قاط باال ميرود و براي
دارندگان موتورهاي فرسوده نيز انگيزه ايجاد ميشود

تا نسبت به اسقاط موتورسيكلت خود اقدام كنند .به
گفتهرييسسازمانحفاظتمحيطزيست،قيمتهر
موتورسيكلت اسقاطي حدود  ۵۰۰هزار تومان است و
موتورسيكلتسازان به منظور اجراي قانون هواي پاك
بايد اين بودجه را اختصاص دهند و نس��بت به خريد
موتورهاي فرسوده و اس��قاط آن اقدام كنند تا امكان
توليد جديد داشته باشند.
كالنت��ري با بي��ان اينكه پيش��نهاد حذف م��اده ۱۱
آييننامه م��اده  ۲قانون هواي پاك مبني بر اس��قاط
موتورسيكلتهاي فرسوده ،احتماالً امروز ( ۱۷بهمن)
يا هفته بعد در هيات دولت مطرح ميش��ود ،در پاسخ

به پرسش��ي در مورد موضع دول��ت در اين باره گفت:
فكر ميكن��م دولت حذف م��اده مربوط به اس��قاط
موتورسيكلتهايفرسودهراقبولنكندچوندستيابي
به ه��واي پاك و س��الم و كنت��رل مناب��ع آالينده در
كالنشهرهاي كشور اولويت اول دولت در حوزه محيط
زيستاستوجزوسياستهاياصليرييسجمهوري
است.
يك موتورسيكلت كاربراتوري در هر كيلومتر پيمايش
 ۱۵گرم آلودگي توليد ميكند .اين در حالي است كه
ميزان توليد آلودگي در يك دس��تگاه موتورسيكلت
انژكتوريدرهركيلومترپيمايشكمترازدوگرماست.

رييس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان مطرح كرد

زمان برگزاري آزمون ورودي پايه هفتم و دهم مدارس سمپاد
رييس مركز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخشان
و باش��گاه دانش پژوهان جوان درباره مش��كالت و
حواشي آزمون مدارس س��مپاد پايه هفتم در سال
جاري و برنامه س��نجش س��ال آتي گف��ت :آزمون
ورودي پايه هفتم تيرماه  ۹۸برگزار ميش��ود و در
حوزه هوش و اس��تعداد اس��ت و از جنس پيشرفت
تحصيل��ي نخواهد ب��ود ل��ذا خانوادهها ني��ازي به
كالس ويژه و تقويتي ندارند و هوش است كه مورد
س��نجش قرار ميگيرد .ثبت نام ابتداي س��ال ۹۸
انجام ميشود.
به گفته فاطم��ه مهاجراني آزمون ورودي پايه دهم
هم ارديبهش��ت ماه  ۹۸بوده و از جنس پيش��رفت
تحصيل��ي اس��ت و اليههاي عمقيت��ري از تفكر را
هدف ميگيرد .او درباره تكميل ظرفيت پايه هشتم
نيز گفت :موظفايم فق��ط در ورودي پايهها آزمون
بگيريم و براي جذب نياز به مجوز از مراجع داريم و
مكاتبات انجام شده است .مهاجراني درباره شهريه
مدارس سمپاد گفت :شهريه مدارس سمپاد نيمي از
شهريه مصوب غيرانتفاعي در هر منطقه است .علت
فوق برنامهها و كارهاي ويژه است و به دور از عدالت
آموزش��ي نخواهد بود .دانشآموزي را نداريم كه به
علت عدم پرداخت ش��هريه به مدارس ما راه نيابد و
والدين و افراد خير بسياري داريم.
تبعات آزمونهاي سمپاد
رييس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و
دانش پژوهان جوان درباره بودجه نيز گفت :رديف
بودجه مس��تقل نداريم و تا اساسنامه ابالغ نشود به
سازمان تبديل نميش��ويم .اما فع ً
ال رقم مصوب ما

رقم قانعكنندهاي اس��ت و كفاف فعاليتهاي ما را
خواهد داد.
او درب��اره تغيير ش��يوه پذيرش دانشآم��وزان در
مدارس س��مپاد تا  3س��ال آينده گفت :آنچه براي
ما مطلوب اس��ت اين است كه روزي بتوانيم افراد را
به آزمونها دعوت كنيم .آزمونها هرطور باش��ند
تبعاتي دارد .به جهت اينكه نميتوانيم اين مدارس
را در نظ��ام نخبگاني حذف كنيم وجود اين مدارس
الزام است .اما آيا ابزارهاي سنجش ابزارهاي خوبي
هس��تند؟ رييس مركز ملي پرورش اس��تعدادهاي
درخش��ان و دانش پژوهان جوان ادامه داد :مطلوب
اين اس��ت كه ظرف  3س��ال ديگر ب��ه كمك طرح

ش��هاب با تركيب اين دو روش و استفاده از نيمرخ
استعدادي دانشآموزان در حوزه دانشي و خالقيت،
دانشآموزان برتر را شناس��ايي ك��رده و به آزمون
ورودي هدايت كنيم.
او درباره س��مپاد مهارتي نيز گفت :امس��ال سمپاد
مهارتي در دفترچ��ه آزمون ورودي پايه دهم اضافه
ميشود ۹ .استان اعالم عالقهمندي كردند و مشغول
بررسي آنها هس��تيم .مهاجراني با بيان اينكه تمام
فعاليتهاي مدارس سمپاد منطبق با سند تحول در
حال بازطراحي است ،گفت :سند تحول ما را به نقشه
علمي كشور نيز پيوند ميزند و گسترش المپيادها
در همين راستا دنبال ميشود.

راهوشهرسازي
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«تعادل» ،چالشها و چشماندازهاي برندينگ در ايرالينها را بررسي ميكند

برندسازيحلقهمفقودهصنعتهوايي ايران

گروه راه شهرسازي| زهره عالمي|
با آغاز دور جديد تحريمهاي امريكا عليه ايران ،صنعت
هوايي با مشكالت متعددي در زمينه تأمين قطعات،
نوسازي ناوگان ،عدم سوخت رساني در فرودگاههاي
برخي كش��ورها مواجه است ،مشكالتي كه ميتواند
حضور صنعت هوايي ايران را كم رنگ كند و س��هم
 3درص��دي آن را در رش��د توليد ناخال��ص داخلي
كاهش دهد.
با توجه به مش��كالت موجود صنعت هوايي و تبعات
منفي تداوم آنه��ا ،كارشناس��ان راهكارهايي مانند
اجراي اينس��تكس يا همان كانال مالي ميان ايران و
اروپا را براي بهبود مشكل سوخت رساني و تا حدودي
تأمين قطعات موثر ميدانند ،يا پيشنهاد ميدهند كه
ايران در زنجيره ساخت هواپيما ورود كند و با ساخت
بدنه بتواند تعامالتي ب��راي خريد قطعات هواپيما با
شركتهاي سازنده قطعه داشته باشد.
اما يكي از راهكارهايي كه ش��ايد توج��ه چنداني به
آن نشده ،بحث برندس��ازي يا برندينگ شركتهاي
هواپيمايي است كه هم در جذب مسافر ميتواند موثر
باش��د و هم درجلب اعتماد فاينانسرها براي امضاي
تفاهم نامههاي مشترك .برندينگ در صنعت هوايي
ايران ،مفهومي ناآشنا است و هيچ كدام از ايرالينهاي
ايراني در كش��ور ،منطقه يا در فضاي بينالملل ،برند
نيستند اما با رعايت اصول ،تغيير نگرش و  ...ميتوان
به سمت برندسازي پيش رفت.
با توجه به اهميتي كه برندسازي و برندينگ در صنعت
هوايي دنيا بازي ميكند و اثري كه برندينگ در رشد و
ارتقاي اين صنعت بازي ميكند ،روزنامه «تعادل» در
گفتوگو با دو كارشناس ارشد حوزه هوايي به بحث و
تبادل نظر درباره اين اصطالح مهم و حياتي در صنعت
هوايي پرداخته است.
داوود ربيعي ،كارشناس ارش��د حوزه هوايي با اشاره
به آثار و تبع��ات منفي تحريمها ب��ر صنعت هوايي،
برندسازي را يكي از راهكارهاي بهبود شرايط معرفي
ميكن��د و ميگويد :در حال حاض��ر صنعت هوايي
ايران ،حصار محكمي دور خود كشيده است و تالشي
براي بهبود روابط مسافر و ايرالينها انجام نميشود
و در اين شرايط نميتوان انتظار داشت كه برندسازي
انجام شود.
ربيعي ميافزايد :نبود ارتباط درس��ت ميان مردم و
صنعت هوايي را ميتوان در كم كاري روابط عمومي
ايرالينها جستوجو كرد ،به عنوان نمونه در برخورد
بويينگ  707با ديواره فرودگاه فتح ،روابط عموميها

عملكرد خوبي نداشتند و اظهارات متناقضي درباره
حادثه مطرح كردن��د .او ادامه ميدهد :در اين ميان،
يكي از راهكارهاي ارتقاي صنعت هوايي دركش��ور،
برندس��ازي است كه به معناي ايجاد جايگاه يا ارزش
معنوي براي شركت است كه ميتواند به ارزش مالي
تبديل شود.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د ح��وزه هوايي ،برند
يك ش��ركت هواپيمايي تع��داد هواپيماه��ا ،تعداد
س��اختمانها ،مس��يرهاي پروازي و  ...نيست ،بلكه
اعتمادي است كه مس��افران اين شركت هواپيمايي
به آن دارند.
ربيعي اظهارمي كند :به عنوان نمونه ايرالين «الف»
ش��ايد درآمد باالتري از ايرالين «ب» داش��ته باشد
اما اعتماد مردم و مس��افران به ايرالين «ب» بيشتر
است ،چون ايرالين «الف» در زمينه تبليغات فعاليت
چنداني نكرده است.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي درباره چگونگي
برندس��ازي ميگويد :براي برندين��گ بايد به دنبال
ايجاد هويت باش��يم و براي شركت هواپيمايي وجه
تمايز بس��ازيم و عملكرد ايرالين در برخي زمينهها
با ايرالينهاي ديگر متفاوت باش��د و سمت و سوي
فعاليت آن هم متفاوت باشد ،اين وجه تمايز ميتواند
درلوگو ،مسيرهاي پروازي ،طراحي كابين هواپيما،
نحوه خريد بليت و  ...باشد.
او درباره اثرات مثبت برندس��ازي بي��ان ميكند :با
برندسازي ،هزينه ش��ركتهاي هواپيمايي كاهش
مييابد ،چون اعتماد مسافر جلب شده است و ايرالين
مش��تريان خود را دارد ،ضمن اينكه با برندس��ازي،
شركت هواپيمايي ميتواند در زمينه تأمين سرمايه
و فاينانس با ش��ركتهاي بزرگ راحتتر تفاهم نامه
امضا كند.
اين كارشناس ارشد صنعت هوايي ادامه ميدهد :برند
به تبليغات و روابط عمومي محدود نميش��ود ،بلكه
اين موارد ابزاري براي برندسازي هستند .برندسازي
درواقع نوعي رويكرد يا نگاه است كه از مدير ارشد آغاز
ميشود و تمام پرسنل شركت هم به آن اعتقاد داشته
باشند و در راستاي اصول آن رفتاركنند.
ربيعي با اشاره به اينكه ايرالينهاي ايران هيچ كدام
برند نيستند ،ميافزايد :يكي از نمونههايي كه ميتواند
در برندسازي موثر باشد ،نوع برخورد مهماندار و كروي
پروازي است؛ به عنوان نمونه در زمان تكانهاي شديد
هواپيما بس��ياري از ايرالينها توضيحي درباره اين
موضوع به مسافران نميدهند و اين موضوع ميتواند

در ذهن مس��افر اثرگذار باشد .او ادامه ميدهد :علت
اينكه مهمان��دار توضيحي در اين باره به مس��افران
نميدهد ،اين است كه كرو با اين موضوع كامال آشنا
هستند و دليلي براي توضيح نميبينند يا اينكه نگرش
منفي مسافر براي آنها مهم نيست ،درحالي كه براي
برندسازي بايد نگرش مسافر به ايرالين و نوع پروازها
مهم تلقي شود.
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي تصريح ميكند :نبايد
از اين نكته هم غافل ماند كه اولين مشتري ايرالينها،
پرسنل شركت هواپيمايي هستند و در گام اول بايد
پرس��نل از وضعيت موجود و حق��وق و مزاياي خود
راضي باشند تا بتوان از آنها انتظار برخورد مناسب با
مسافر را داشت.
برندسازي بينالمللي
ربيعي اظه��ار ميكند :ب��راي برندس��ازي در حوزه
بينالمللي در گام نخس��ت بايد فعالي��ت خود را در
نشستهاي تخصصي بينالمللي ياتا و ايكائو افزايش

تحرك اندك بازار مسكن در پي ثبات نرخ ارز

جديدترين آمار از معامالت مسكن در نيمه بهمن ماه
كه از سوي رييس اتحاديه مشاوران امالك ارايه شد،
حاكي از آن است كه خريد و فروش در  ۱۵روز ابتداي
بهمن نس��بت به همين بازه زمان��ي در ديماه مقدار
اندكي افزايش يافته است.
به گزارش ايس��نا ،رصد اوضاع بازار مسكن در بهمن
ماه  ۱۳۹۷از كاهش نسبي سرعت افت آزاد معامالت
حكايت دارد .در  ۱۵روز ابتداي بهمن ماه  ۱۳۹۷بالغ
بر  ۵۳۶۷قرارداد خريد و فروش مسكن در شهر تهران
به امضا رسيده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش
 ۵۴درصدي نشان ميدهد .با اين حال ،از آنجا كه در
 ۱۵روز ديماه امس��ال  ۴۰۲۸قرارداد به امضا رسيده
بود ،معامالت در بهمن ماه طي اين بازه زماني ۱۳۳۹
مورد افزايش يافته است .همچنين در  ۳۰روز ديماه
و بر اس��اس آمار اتحاديه امالك ،قراردادهاي خريد و
فروش مسكن در پايتخت افت  ۶۶درصدي را نسبت
به ماه مشابه سال قبل از آن نشان ميداد كه در بهمن
ماه اين رقم به منفي  ۵۴درصد رس��يده است .در كل
كشور نيز ش��اهد انعقاد  ۲۷هزار و  ۲۷۳قرارداد طي
 ۱۵روز ابتداي بهم��ن ماه  ۱۳۹۷بودهايم كه افت ۲۰
درصدي نسبت به  ۱۵روز ابتداي بهمن ماه  ۱۳۹۶را
نشان ميدهد.
مصطفيقلي خسروي رييس اتحاديه مشاوران امالك
در تشريح آخرين وضعيت معامالت مسكن تهران و

كل كشور به ايسنا گفت :از يكم تا پانزدهم بهمن ماه
 ۱۳۹۷بالغ بر  ۵۳۶۷قرارداد خريد و فروش مسكن در
ش��هر تهران به امضا رسيده كه نسبت به زمان مشابه
سال قبل  ۵۴درصد كاهش يافته است .همچنين در
همين مدت  ۶۳۱۶اجارهنامه امضا شده كه از كاهش
 ۱۳درصدي نسبت به  ۱۵روز ابتداي بهمنماه ۱۳۹۶
حكايت دارد.

وي اف��زود :از يكم تا پانزدهم بهمن ماه  ۱۳۹۷در كل
كشور نيز ۲۷هزار و ۲۷۳قرارداد خريد و فروش منعقد
شده كه افت  ۲۰درصدي نسبت به زمان مشابه سال
قبل را نش��ان ميده��د .در  ۱۵روز ابتداي بهمن ماه
 ۱۳۹۷همچنين  ۲۱هزار و  ۳۱۶قرارداد اجاره در كل
كشور به امضا رسيده كه كاهش  ۹درصدي را نسبت
به  ۱۵روز ابتداي بهمن ماه  ۱۳۹۶نشان ميدهد.

دهيم .در اين نشستها بايد به جايگاه صنعت هوايي
ايران اش��اره ش��ود .درحالي كه به نظر نميرسد كه
اقدامي از سوي مسووالن صنعت هوايي در اين زمينه
انجام شده باشد.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي ،بايد در
سطح كالن برندسازي كنيم و براي برندسازي جهاني
بايد اين س��وال پرسيده ش��ود كه صنعت هوانوردي
كش��ورمان در چه جايگاهي ق��رار دارد و چه كمكي
ميتواند به صنعت هوايي س��اير كشورها كند؟ رشد
صنعت هوايي ايران چه كمكي به رشد صنعت هوايي
ساير كشورها ميكند؟
ربيعي عنوان ميكند :موضوع ديگري كه بايد حل شود
چون مشكالتي را س��رراه صنعت هوايي ايران ايجاد
كرده ،واژه رقابت اس��ت .بايد اينگونه تبليغ شود كه
برند هوانوردي ايران ،برندي تعاملي است كه ميتواند
به بهبود و رشد صنعت هوانوردي ساير كشورها كمك
كند نه اينكه به دنبال رقابت با ايرالينهاي منطقه يا
دنيا است.

رييس اتحاديه مش��اوران امالك استان تهران با بيان
اينكه آمار در سطح تهران و كشور نشاندهنده آن است
كه سرعت كاهش معامالت گرفته شده است ،گفت:
با توجه به ثبات نس��بي بازار ارز كه عاملي اثرگذار در
قيمت مسكن محسوب ميشود و همچنين افت بازده
سرمايه در بورس ،انتظار ميرود سرمايهها به تدريج
وارد بازار مسكن شود .البته جهش قيمتي براي سال
آينده پيشبيني نميشود ،اما افزايش متناسب با نرخ
تورم ،قابل پيشبيني است.
ب��ه گفته خس��روي ،كانال مال��ي بين اي��ران و اروپا
( )INSTEXك��ه در روزه��اي اخير ايجاد ش��د نيز
ميتواند به رونق در اقتصاد كالن و متعاقباً بازار مسكن
كمك كند .پيشبيني ميش��ود با تثبيت اين ساز و
كار در ماههاي آينده شاهد تحرك در خريد و فروش
ملك باشيم.
وي تاكي��د كرد :مش��اوران امالك ب��ه هيچ عنوان
از التهاب بازار مس��كن خوش��حال نميشوند .زيرا
نوس��انات ش��ديد قيمتي در بازار مل��ك به كاهش
معامالت و خروج س��رمايه از اين بخش ميانجامد.
اميدواريم س��ال آينده ش��اهد ثبات قيمت مسكن
باشيم اما بايد اين واقعيت را در نظر داشت كه هر نوع
تغيير در بخش حاملهاي انرژي ،كاهش ساخت و
ساز يا شوك در بازارهاي ارز يا طال ميتواند در بازار
مسكن اثرگذار باش��د .البته رويكرد اخير وزارت راه

افزايش بهره وري با برندسازي
آرمان بيات ،كارشناس ارشد حوزه هوايي هم با اشاره
به اهميت برندسازي در رشد صنعت هوانوردي كشور
به «تعادل» ميگويد :برن��د مجموعهاي از هويتها
است و نخس��تين زنجيره آن ،هويت خود سازمان و
ايرالين است ،ساير هويتها از جمله در رنگ ،نام و ...
زنجيرههاي بعدي هستند و در نهايت تكميلكننده
آن ،هويت در كيفيت است .
بيات ميافزايد :برندسازي زماني رخ ميدهد كه مسافر
ب��ه ايرالين اعتماد دارد و مطمئن اس��ت كه ايرالين
خدمات و نرخ منصفانه ارايه ميدهد.
او اضافه ميكند :اعتماد از كيفيت به دست ميآيد و
بدون اعتمادسازي نميتوان برندسازي كرد.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي ،وقتي
برندسازي انجام ميش��ود ،حجم مسافر ،جابهجايي
بار و درآمد ايرالي��ن ،درآمد ناخالص داخلي افزايش
ميياب��د و در نهايت بهره وري ش��ركت هواپيمايي
افزايش مييابد.

و شهرس��ازي مبني بر رونق ساخت و ساز ميتواند
مقداري از فشار تقاضا بكاهد و اين بازار را آرام كند.
تقاضا براي واحدهاي كوچك متراژ
خس��روي با بيان اينكه عرضه مسكن لوكس در شهر
تهرانبهاندازهكافيصورتگرفتهاستگفت:طبقآمار
سال  ۱۳۹۵در استان تهران  ۴۹۰هزار واحد مسكوني
خالي وجود دارد كه بخش عمده آن به خانههاي لوكس
بزرگ متراژ در مناطق شمالي تهران مربوط ميشود.
از سوي ديگر تقاضاي واقعي را در مناطق ارزان قيمت
براي واحدهاي كوچك متراژ شاهد هستيم .از اين رو،
به سرمايهگذاران پيشنهاد ميشود تمركز خود را براي
ساخت و ساز اين نوع واحدها قرار دهند .نوسازي بافت
فرسودهنيزميتواندبهايجادتعادلدربازارمسكنمنجر
شود .بر اساس اين گزارش ،بر اساس اعالم بانك مركزي
در دي ماه س��ال جاري تعداد معامالت آپارتمانهاي
مسكوني شهر تهران به  ۶۷۰۰واحد رسيد كه نسبت
به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتيب  4.1دهم و
 6.64درصد كاهش را نشان ميدهد .همچنين در ماه
مورد نظر متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع
زير بناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاههاي
معامالتملكيشهرتهران ۹،ميليونو ۸۰۰هزارتومان
بود كه نسبت به ماه گذشته 5.2درصد و ماه مشابه سال
قبل 8.90درصد افزايش يافته است.

معاون شهردار تهران خبر داد

اختصاص  ۳۰درصد بودجه  ۹۸تهران به حمل و نقل عمومي
معاون ش��هردار تهران گفت :در بودجه پيش��نهادي
سال آينده ،بيش از ۴۵۰۰ميليارد تومان اعتبار تملك
داراييهاي س��رمايهاي و مالي در بخش حمل و نقل و
ترافيك پيشبيني شده است .
به گزارش خبرگزاري مهر ،س��كينه اش��رفي ،معاون
برنامهريزي،توسعهشهريوامورشورايشهردارتهران
با اشاره به تقديم اليحه  ۱۸هزار و  ۹۳۰ميليارد توماني
ش��هرداري تهران در سال  ۹۸به ش��وراي شهر تهران
اظهار كرد :در اليحه پيشنهادي بودجه سال آينده كه
بهعنواناولينبرشازبرنامهپنجسالهسومتوسعهشهر
تهرانمطرحشده،بهاولويتهايمدنظرمردمپايتخت
در موضوعات مقابله با آلودگي هوا ،توسعه حمل و نقل
عمومي و كاهش ترافيك توجه ويژهاي شده است.
وي ادامه داد :يك��ي از موضوعاتي ك��ه در اين اليحه
ميتوان به آن اشاره كرد ،اين است كه حدود ۳۰درصد
از منابع بودجه س��ال آينده كه بالغ بر  ۴۵۰۰ميليارد
تومان ميش��ود ،براي اعتبارات تمل��ك داراييهايي
س��رمايهاي و مالي در بخش حمل و نقل و ترافيك در
نظر گرفته شده است.
به گفته اش��رفي ،از مبالغ اختصاص داده شده براي
بخش حمل و نقل و ترافيك ،حدود س��ه چهارم آن
براي توسعه حمل و نقل ريلي و يك چهارم آن براي

توسعه حمل و نقل غيرريلي در نظر گرفته شده است.
معاون شهردار تهران اظهاركرد :در بودجه سال آينده،
رقم اعتبار پيشبيني شده براي توسعه بخش حمل
و نقل ريلي در مجم��وع حدود  ۲۶۰۰ميليارد تومان
پيشنهاد ش��ده است كه براي توس��عه و ساماندهي
خط��وط فعلي و احداث و توس��عه خط��وط در حال
ساخت هزينه خواهد شد.
اشرفي اضافه كرد :در بخش توسعه و بهسازي كمك به
حمل و نقل عمومي غيرريلي نيز حدود  ۱۸۰ميليارد
تومان اعتبارات تمل��ك داراييهاي مالي پيشبيني
ش��ده كه در صورت تحقق درآمدهاي ش��هرداري در
سال آينده و اختصاص اين مبالغ ،ميتوان شاهد يك
حركت جدي در زمينه توسعه حمل و نقل عمومي در
شهر تهران باشيم.
وي با اشاره به ساير اعتبارات پيشبيني شده در حوزه
تملك داراييهاي سرمايهاي در بخش حمل و نقل و
ترافيك اظهار كرد :عالوه بر بحث توسعه حمل و نقل
ريلي و غيرريلي ،براي تسهيل ترافيك ،اصالح معابر،
س��اماندهي و اصالح عالئم ترافيكي ،توس��عه فضاي
پارك خودرو و توسعه و تجهيز پايانههاي مسافربري
نيز اعتبارات خوبي در نظر گرفته شده كه ميتواند در
افزايش رضايتمندي شهروندان موثر باشد.

راستيآزماييافزايش ۳۰درصدياعتبارات
در همين حال ،دبير كميس��يون عم��ران و حمل و
نقل شوراي شهر تهران نيز در تشريح جزييات فصل
ترافيك اليحه بودجه سال  ۹۸شهرداري تهران گفت:
در مجموع  ۴هزار و  ۴۱۴ميليارد تومان براي س��ال
 ۹۸براي حوزه حمل و نقل عمومي پيش بيني شده
كه اين رقم در سال  ۹۷حدود  ۴هزار و  ۴۴۷ميليارد
تومان بود و تفاوت اندكي نس��بت به اين حوزه شاهد
هستيم.
عل��ي كروني در گفتوگو با مهر اف��زود :رديف تملك
دارايي ،سرمايهاي ش��ركت مترو حدود  ۲۰۰ميليارد
تومان نس��بت به سال گذش��ته افزايش داشته است.
حدود ۳۰۰ميليارد تومان خط ۶افزايش اعتبار داشته
و رقمي حدود  ۸۰۰ميليارد براي امسال اعتبار پيش
بيني شده و حدود  ۳۰ميليارد تومان به اعتبارات خط
 ۷افزوده ش��ده اس��ت و اعتبار اين خط  ۵۰۰ميليارد
تومان است .در حوزه پايانهها و پاركينگ مترو شاهد
كاهش بودجه بودهايم كه نشان از بيتوجهي به پايانهها
وپاركينگدرمتروهستيمدرحاليكهخطوطمترويي
كه پايانه و پاركينگ ن��دارد ،امكان بهرهبرداري از كل
ظرفي��ت آن نيز وجود ندارد .همچني��ن در خط  ۴دو
پايانه كالهدوز و اكباتان و در خط  ۳پايانه آزادگان بايد

شروع شود كه نياز به اعتبار دارد و به نظر ميآيد كه به
اين حوزه كم لطفي شده است.
اينكارشناسترافيكبابياناينكهدرحوزهبهرهبرداري
مترو ،حدود  ۱۰۰ميلي��ارد تومان افزايش رديفهاي
پروژهاي داشتهايم ،تصريح كرد :اعتبارات پيش بيني
شده براي شركت واحد  ۶۲۰ميليارد تومان است كه
نسبت به سال گذشته كه اين رقم حدود  ۹۰۰ميليارد
تومان بود ،كاهش داشته است.
كرونييادآورشد:همچنيناعتباراتحوزهتاكسيراني،
شركت كنترل ترافيك نسبت به سال گذشته تفاوت
قابل توجهي نداشته اس��ت اما در حوزه پارك سوارها
و پايانهها ،اعتبار پيش بيني ش��ده  ۱۴ميليارد تومان
است كه سال ۹۷اين رقم حدود ۴۰ميليارد تومان بود.
به گفته وي رويكرد ش��هرداري نس��بت به س��ازمان
پايانهها ،كسب درآمد در اين حوزه است و به درستي
بودجه كاهش پيدا كرده است.
دبير كميسيون عمران و حمل و نقل با اشاره به برنامه
 ۵ساله سوم شهرداري گفت :به دليل تأخير در ارايه و
تصويب برنامه  ۵ساله شاهد آن هستيم كه سال اول از
برنامه انحراف داشته و رديفي براي مواردي كه به تازگي
در حوزه حمل و نقل اضافه شده مانند خيابان كامل و
 TODدر اليحه مشاهده نميشود.

كروني در پاس��خ به اينكه ش��هردار تهران در روز ارايه
بودجه اعالم كرد حوزه حمل و نقل  ۳۰درصد افزايش
اعتبار داشته است ،خاطرنش��ان كرد :به نظر نميآيد
مجموع اعتبارات پيش بيني شده افزايش ۳۰درصدي
در اين بخش را شامل شود.
وي همچنين با اش��اره به درآمد پيش بيني ش��ده در
مجتمعهاي ايستگاهي و پاركهاي حاشيهاي ،گفت:
براي مجتمعهاي ايستگاهي  ۲۰۰ميليارد تومان نقد
و ۴۰۰ميليارد تومان غير نقدي پيش بيني كردهاند كه
بايدتنهادرحوزهمتروهزينهشود.همچنينبرايپارك
حاشيهاي نيز تنها ۵ميليارد تومان پيش بيني كردهاند
كه در تبصره سال گذشته اين رقم هزار ميليارد تومان
بودونشانميدهددرسالآيندههمرويكردساماندهي
پاركهاي حاشيهاي در مديريت شهري وجود ندارد.
همچنين ب��راي درآمدهاي حاص��ل از عوارض طرح
ترافيك ۳۰۰،ميليارد تومان پيش بيني شده است.
ويدرخصوصاينكهآيابرايپيادهراهسازيودوچرخه
در اعتبارات ترافيكي ش��هر تهران رقمي منظور شده
است؟ گفت ۱۰ :ميليارد تومان براي احداث معبرهاي
ويژه دوچرخه پيش بيني شده اما  ۱۸۰ميليارد تومان
اعتبار تسهيالت فني – اعتباري وجود دارد كه ميتوان
از اين رديفها براي دوچرخه نيز هزينه كرد.

ايرانشهر
بارش برف و باران از شنبه
س��ازمان هواشناسي كش��ور براي اكثر استانهاي
كشورمان در روزهاي جمعه  ۱۹بهمن ماه ،شنبه و
يكشنبههفتهآينده،بارشبرفوبارانپيشبينيكرد.
به گزارش تسنيم ،سازمان هواشناسي كشور اعالم
كرد :از روز جمعه با ورود س��امانه بارش��ي به كشور،
بارش باران و برف و در بعضي ساعات وزش باد شديد
دراستانهايواقعدرنوارغربيپيشبينيميشود.
روز شنبه با تشديد سامانه بارشي ،گستره بارشها
دامنههاي زاگرس و دامنههاي جنوبي البرز را نيز فرا
خواهدگرفت.روزيكشنبهفعاليتاينسامانهمحدود
به سواحل درياي خزر ،ش��مال شرق و شرق كشور
خواهد بود همچنين قس��مت جنوبي اين سامانه از
روز يكشنبه تا روز سهشنبه در جنوب و جنوب شرق
كشور فعال است كه اطالعات تكميلي در خصوص
اينسامانهدراطالعيههايبعديصادرخواهدشد.ر
ايناساسوضعهوايكشورطيهفتهآيندهبهشرح
زيرپيشبينيميشود:
جمعه:بارشبرفوبارانگاهيوزشباددراستانهاي
ايالم ،لرستان ،غرب چهارمحال و بختياري ،شمال
خوزستان ،كرمانشاه ،كردستان ،آذربايجان غربي و
جنوبآذربايجانشرقي.
ش��نبه :بارش ب��رف و ب��اران و وزش باد ش��ديد در
اس��تانهاي آذربايجان غربي ،آذربايجان ش��رقي،
اردبيل ،زنج��ان ،قزوين ،البرز ،تهران ،كردس��تان،
كرمانش��اه ،همدان ،مركزي ،قم ،اصفه��ان ،ايالم،
لرستان،چهارمحالوبختياري،كهگيلويهوبويراحمد،
فارس ،خوزستان ،غرب كرمان و بارش باران گاهي
وزشبادشديددراستانبوشهر.
يكش��نبه :بارش باران گاهي وزش باد ش��ديد و در
ارتفاعاتبارشبرفدراستانهايگلستان،مازندران،
گيالن و بارش برف در استانهاي اردبيل ،خراسان
شمالي،شمالخراسانرضوي،شمالسمنانورگبار
و رعد و برق و وزش باد ش��ديد موقتي در استانهاي
هرمزگان و جنوب فارس .شايان ذكر است بهسبب
بارش برف و كوالك در نقاط كوهستاني و سردسير
مناطق ذكرشده ،لغزندگي جادههاي كوهستاني،
مهآلودگيوكاهشديدرخخواهدداد.

پايانه غرب در روز  22بهمن
تعطيلميشود
با توجه به راهپيمايي پرش��كوه مردم در يوماهلل ۲۲
بهمنوبرنامهريزيانجامگرفتهدرشورايهماهنگي
تبليغات اس�لامي ،پايانه مس��افري غرب تهران ،از
ساعت ۲۰يكشنبه۲۱،بهمن تا پايان مراسم يوماهلل
۲۲بهمن در روز دوش��نبه تعطيل است .به گزارش
ايلنا ،با توجه به برگزاري مراسم بزرگداشت يوماهلل
 ۲۲بهمندرميدانآزاديوحضورپرشورشهروندان
انقالبيدراينمراسم،همانندسالهايگذشتهبراي
س��هولت بيشتر حركت مردم ،مس��يرهاي ورودي
و خروجي ميدان آزادي و اط��راف آن براي حركت
خودروها بسته ميشود .همچنين به منظور ايجاد
تس��هيالت الزم و جلوگيري از ب��روز هر گونه خلل
در رفت و آمد اتوبوسهاي مس��افري بين شهري،
برنامهريزيهاي الزم انجام گرفته و تمهيدات الزم
انديشيده شده اس��ت .بر پايه اين گزارش ،در فاصله
زماني اعالم شده (ساعت  ۲۰يكشنبه۲۱ ،بهمن ،تا
پايان مراس��م در روز دوشنبه۲۲ ،بهمن) ،مسافران
ورودي به تهران ازطريق تقاطع آزادراه تهران-كرج
وكمربندي آزادگان به پايانه مسافري جنوب انتقال
داده ميشوند و مسافراني كه قصد خروج از تهران را
دارندهمميتوانندازپايانهمسافريجنوببهسمت
مقاصدخودحركتكنند.

رشد  ۱۷درصدي پذيرش
افراد بيسرپناه در سال جاري
آمارهاي س��ازمان رفاه ،خدمات و مش��اركتهاي
اجتماعيشهرداريتهراننشانميدهدكهپذيرش
اف��راد بيس��رپناه در گرمخانههاي ش��هرداري در
 ۹ماه اول امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل،
 ۱۷درصد رشد داشته است به گزارش خبرگزاري
مهر،آمارهايسازمانرفاه،خدماتومشاركتهاي
اجتماعي شهرداري تهران از فعاليت گرمخانهها و
سامانسراهانشانميدهدكهدر ۹ماهاولامسال۱۱
هزارو ۹۰۸زندرگرمخانهمنطقه ۲۲پذيرششدند.
در همين مدت ۱۳۷هزار و ۱۰۷مرد در بزرگترين
گرمخانه تهران يعني «خاوران» حضور داش��تند.
براساس آمارها  ۴۲هزار و  ۷۱۶نفر شب از اين افراد
تنها در آذرماه در گرمخانهها حضور داشتند .براين
اساس ،نهمين ماه سال را ميتوان شلوغترين زمان
درگرمخانههادانست.
عالوه بر اين ،آمارها حاكي از آن است كه در  ۹ماهه
اولامسالنسبتبهمدتمشابهسالقبلبارشد۱۷
درصديدرپذيرشافرادبيسرپناهدرگرمخانههارو
بهروبوديمكهيكيازداليلاينموضوعافزايشتعداد
گرمخانههااست.
همچني��ن ،آماره��اي س��ازمان رف��اه ،خدمات و
مشاركتهاي اجتماعي شهرداري تهران در مورد
تعدادافرادپذيرششدهدرسامانسراهاحكايتازآن
دارد كه در ۹ماهه اول امسال هزار و ۸۹۸مرد شامل
هزارو ۱۷۷متكديو ۷۲۱بيخانماندرسامانسراي
اسالمش��هر حضور داش��تند ۹۲۵.زن شامل۵۹۹
متكديو ۳۲۶بيخانماننيزدرهمينبازهزمانيدر
سامانسراي لويزان پذيرش شدند .آمارهاي مربوط
به سن افراد حاضر در سامانسراي لويزان نيز نشان
ميدهدكهگروهسني ۴۰تا ۵۰سالو ۳۱تا ۴۰سال
بهترتيببيشترينفراوانيراداشتهاند .همچنين،در
اسالمشهر گروههاي سني ۵۰تا ۷۰سال و ۵۰تا۶۰
سال بيشترين تعداد حاضران را تشكيل ميدهند.
برخالف افزايش تع��داد مراجعان به گرمخانهها در
سال ،۹۷سامانسراهادر ۹ماهه اولامسالباكاهش
تعداد جامعه ه��دف رو به رو بودند؛ به اين معني كه
سال گذشته تا پايان آذرماه حدود ۳هزار و ۵۰۰نفر
در سامانسراهاي اسالمشهر و لويزان پذيرش شدند
وامسالاينتعدادبه ۲هزارو ۸۲۳نفركاهشيافت.

اخبار
خودروسازان موظف به حفظ
حقوقمصرفكنندههستند
وزيرصنعت،معدنوتجارتازآغازپرداختتسهيالت
براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از
هفته گذش��ته خبر داد .رضا رحماني در يك برنامه
تلويزيوني،بااشارهبهاينكهتوليدمستلزمسرمايهدر
گردش،نقدينگي،مواداوليهوبازاراست،گفت:امسال
نيازتأمينسرمايهدرگردشدرتوليدبهدليلشرايط
ويژهاقتصاديبيشترشدهاست؛بنابراينقرارشد۴۰
هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش به واحدهاي
توليدي تزريق ش��ود .به گفته او ،تأمين نقدينگي از
هفتهقبلدربانكهاباهماهنگيبانكمركزيشروع
شدهوبا مصوبه شورايپولواعتباربا سود ۱۸درصد
و ۱۴درصدودرروستاهاباسود ۶درصدو ۴درصددر
نظرگرفتهشدهاست.
رحمان��ي همچنين او با تاكيد ب��ر اينكه در صنعت
خودروسازي و قطعهسازي قراردادها بايد به گونهاي
تنظيم شود كه حقوق مصرفكننده پايمال نشود،
اظهار ك��رد :قراردادها بايد بازنگري ش��ود و قوانين
مطابقبادستورالعملهاتنظيمشود.همچنينبايد
بهدستورالعملهايزمانيوقميتعملشود.اوافزود:
بنابراين همه خودروسازان موظف به حفظ حقوق
مصرفكنندههستندومردمنيزبايدبهخودروسازان
داخلياعتمادكنند.وزيرصنعتدرادامهبابياناينكه
در طرح تشديدنظارتباهمكارياصنافو تعزيرات
ودادستانهابازاربهدقترصدميشود،تصريحكرد:
ذخيرهسازيهابهاندازهمناسبانجامشدهوبرايرفاه
حال مردم صادرات مرغ تا پايان ماه مبارك رمضان
ممنوع شده است و اگر احساس شود كه بازار داخل
كمبود دارد واردات نيز مجاز خواهد بود .او هچنين از
آغاز طرح پوشاك در ۵استان به صورت پايلوت خبر
داد و گفت :در ح��وزه لوازم خانگي و توليد بر تأمين
س��رمايه در گردش واحدهاي توليدي تاكيد شده
است .رحماني همچنين خاطرنشان كرد كه راهحل
مشكالتاساسيكشورحفظتوليداستوباتوجهبه
فرمايشاتمقاممعظمرهبرياينيكتكليفاست.
وزير صنعت ،معدن و تجارت در ادامه اظهار كرد :در
حوزه اقتصادي ،صنعت ،مع��دن و تجارت ،در حوزه
فناوريوعلومپيشرفتهاقداماتخوبيانجامشده،اما
بياناقداماتونكاتمثبتوعملكردهانافيمشكالت
نيست.اوبااشارهبهاينكهتادوسالآيندهشهركهاي
صنعتيبهپيشرفتهايقابلتوجهيخواهندرسيد،
اظهار كرد :در حال حاضر  ۹۷۸شهرك مصوب و به
بهرهبرداري رس��يده وجود دارد كه در ۸۵۸شهرك
واگذاري زمين شروع ش��ده و فعاليت ادامه دارد كه
نش��اندهنده توجه خوب در بخش ش��هركهاي
صنعتياست.بهگفتهاو،ايرانيككشورپرپتانسيل
معدني است كه ۶۸نوع ماده معدني شناخته شده و
 ۵۱ميلياردتنذخايرقطعيداردوبااكتشافاتجديد
نيزايناعدادبهنحوچشمگيريافزايشخواهديافت.

نگاه سنتي به جذب
سرمايهگذاري
ش�اتا|معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت از بهرهب��رداري  209طرح در دهه فجر خبر
داد و گفت :در مجموعه كشوري  37ميليارد تومان
س��رمايهگذاري و با بهرهبرداري اين طرحها 25هزار
اش��تغال ايجاد ميشود .س��عيد زرندي در جلسه با
سرمايهگذاراندرشاهرودضمنتبريكايامدههفجر
اظهار كرد :فراموش نكنيم در حوزه س��رمايهگذاري
جزاينكهبهتوانمردممراجعهكنيم،چارهاينداريم.
در سال گذشته اتفاقات خوبي رخ داد و حوزه صنعت
رشد خوبي داشته است .او با بيان اينكه در دهه فجر
 209طرح بزرگ به بهرهبرداري ميرس��د ،گفت :در
مجموعه كشوري  37ميليارد تومان سرمايهگذاري
و با بهرهبرداري اين طرحها  25هزار اش��تغال ايجاد
ميشود .معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و
تجارتباتاكيدبراينكهتنهاراهخارجشدهازوضعيت
كنوني اقتصادي در كشور فعالسازي مجدد توليد
است ،تصريح كرد :وقتي در ايام بحران اقتصادي قرار
داريم ،بايد نحوه تصميمگيري و عملكرد ما با 5سال
گذشتهتفاوتداشتهباشيم.زرنديادامهداد:دركشور
حدود 1700ميلياردتوماننقدينگيداريم.درواقعما
دركشورمشكلنقدينگينداريم،بلكهبايديادبگيريم
چگونهپولهارابا توليدآشتيدهيم.دراينموقعيت
هنر ما اين است كه نگاه مان را تغيير دهيم .او با تاكيد
بر اينكه هنوز 85درصد از تامين منابع مالي كش��ور
بانكي است ،گفت :نگاههاي ما قديمي است .بايد به
ظرفيتهاي مردمي و پتانس��يلهاي استاني توجه
بيشتري داشته باش��يم .گاهي به يك استان كمك
ميكنيم و كارهايي انجام ميدهيم كه در راس��تاي
مزيتهايآناستاننيست.

افزايش واحدهاي معدني
در دستور كار وزارت صنعت

ش�اتا |معاون امور معادن وصناي��ع معدني وزير
صنعت مع��دن و تجارت با اش��اره ب��ه برنامههاي
مه��م وزارت متبوع خ��ود جهت حفظ وتوس��عه
واحدهاي توليدي كوچك ،افزود :اعطاي تسهيالت
و كمكهاي فني و اعتباري از جمله سياستهاي
اين وزارتخانه براي حمايت از صنايع كوچك است.
جعفر سرقيني در حاش��يه بازديد از يك كارخانه
معدني ،گفت :تالش ميشود تعداد واحدهاي فعال
معدني بيشتر شود .او با بيان اينكه تالش ميشود
تعداد واحدهاي فعال معدني بيش��تر شود افزود:
بعضيواحدهايكوچكبهخاطرماهيتكاربيشتر
درمعرضخطرهستندووزارتخانهبيشترمراقباين
واحدهااست.معاونوزيرصنعت،معدنوتجارتدر
خصوص مشكل برخي واحدهاي معدني در تامين
مواد اوليه گفت :براي تامين مواد اوليه نيز به صورت
ثبت س��فارش با تخصيص ارز كمك ميشود .او با
اشارهبهبازديدشازكارخانهاكسيدمنيزيمسربيشه
اظهار كرد :اين كارخانه در ايران نظير ندارد و اولين
كارخانه توليد محصوالت منيزيت در ايران است كه
توليدات آن مرتب متقاضي دارد.
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صنعت،معدنوتجارت

با اعالم سازمان توسعه تجارت ،واردات در ازاي صادرات به شكل رسمي مجاز اعالم شد

دو مشوق براي پيمان سپاريارزي

تعادل|
براس��اس جديدترين تصميم دولت ،سازمان توسعه
تجارت ،با اعالم مجاز بودن واردات در مقابل صادرات،
دو مشوقجديدبراي تسهيلاجراي تعهدسپاريارزي
صادركنندگاندرنظرگرفتهاست.براساساينتصميم
دولتوباتوافقيكهميانبانكمركزيووزارتصنعت،
معدنوتجارتانجامشده،صادركنندگانمجازخواهند
بود كاالهاي اولويتدار را «بدون رعايت سقف واردات
و همچني��ن بدون نياز به س��ابقه واردكنندگي» وارد
كنند .با ابالغ مجوز ،واردات در ازاي صادرات در سامانه
جامع تجارت و سامانه نيما امكان پذير شد و براساس
برنامهريزيهايصورتگرفته،صادركنندگانيكهقصد
دارند به جاي اجراي تعهدات ارزي حاصل از صادرات،
اقدام به ثبت سفارش و واردات كنند بايد مجوز الزم را
از رييس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خود
اخذ كرده و س��پس وارد فرايند اجرا شوند .البته پيش
از اين اعالم ش��ده بود كه صادركنندگاني كه ملزم به
بازگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات خود به كش��ور
هس��تند ،ميتوانند دست كم به سه شيوه تعهد ارزي
خود را ايفا كنند .شيوه نخس��ت ،فروش ارز به سامانه
نيما است كه البته به دليل تفاوت نرخ ارز در اين سامانه
و بازار آزاد ،جذابيتي براي صادركنندگان ندارد .شيوه
دوم ،فروش ارز به صرافيها است كه هر چند در كانال
نرخ آزاد صورت ميپذيرد ،اخذ كارمزد از آن همچنان
مساله ساز است و البته تنها براي صادركنندگاني مجاز
خواهد بود كه در سقف صادرات يك ميليون يورويي
فعاليت ميكنند .شيوه سوم ،يعني واردات در مقابل
ص��ادرات ،هر چن��د روي كاغذ اجرا ميش��د ،عمال با
مشكالتي مواجه بود.
واردات در ازاي صادرات
عدم تمايل صادركنندگان كاالهاي غير نفتي كشور به
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به كشور ،ترجيع
بنداجرايطرحتعهدسپاريارزيدرماههاياخيربوده
است .در اين مدت اما تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز نيمايي،
به شاه بيت فهرست انتقادات صادركنندگان ،تبديل
شده است .صادركنندگان ميگويند وقتي ارزشان را
به سامانه نيما تحويل ميدهند ،ناچار خواهند بود براي
واردات برخ��ي اقالم مورد نياز در فرآيند توليدش��ان،
مجدداً از ب��ازار آزاد ارز تهيه كنن��د و به همين دليل،
تحويلارزبهسامانهنيمااشتياقصادركنندهبهصادرات
را كور ميكند .اجراي تعهدسپاري ارزي اما به قدري
براي صادركنندگان دشواري به وجود آورده بود كه از
چند هفته قبل بح��ث براي به وجود آمدن يك امكان
جديد مطرح ش��د كه صادركنندگان بتوانند به جاي
بازگرداندن ارز خود ،كاالهاي اولويتدار را وارد كنند.
حاالامامتوليتجارتكشورتصميمگرفتهبااجراييكطرح
جديد ،بر جذابيت تعهدسپاري ارزي براي صادركنندگان

بيفزايد .براس��اس اعالم سازمان توس��عه تجارت ،واردات
تداررسمابرايصادركنندگانآغازشدهوآنها
كاالهاياولوي 
ميتواننددراينحوزهفعاليتخودراآغازكنند.ايندرحالي
است كه متولي تجارت كشور با در نظر گرفتن دو مشوق،
ش��رايط تعهدسپاري ارزي را تس��هيل كرده است .به اين
ترتيب،صادركنندگانمجازخواهندبودكاالهاياولويتدار
رابدونرعايتسقفوارداتوهمچنينبدوننيازبهسابقه
واردكنندگيبهداخلكشوربياورند .اين تصميمجديد اما
پيشازاين،درجلسهكميتهبازرگانيستادتنظيمبازاردر
روز 11بهمن ماه تصويب ش��ده بود و حاال به نظر ميرسد
درخواستدستكمگروهيازصادركنندگانبرايتسهيل
شرايطصادرات،ازسويسازمانتوسعهتجارتكشوراجابت
شدهباشد.برايناساس،رسماًوپسازابالغاينمجوزجديد،
انجام واردات در مقابل صادرات در سامانه جامع تجارت و
سامانهنيماامكانپذيرشدهاست.طبقبرنامهريزيصورت
گرفته،صادركنندگانيكهقصددارندبهجاياجرايتعهدات
ارزيحاصلازصادرات،اقدامبهثبتسفارشووارداتكنند
بايد مجوز الزم را از رييس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استانخوداخذكردهوسپسواردفراينداجراشوند.
چند نسخه براي تعهدسپاري ارزي
با اين همه ،اين نخستين تصميم براي تسهيل اجراي
تعهدس��پاري ارزي و بازگش��ت ارزهاي صادراتي به

كشور نيست و پيش از اين نيز تصميماتي براي تشويق
صادركنندگان به تعهدسپاري ارزي اجرا شده كه البته
به آن اندازه جامع نبودند كه تمامي صادركنندگان را
در بر بگيرند .در نيمه آذرماه ،دولت بخش��نامهاي را به
اجرا گذاشت كه بر اس��اس آن ،صادرات تا سقف يك
ميليون يورو و معادل آن به ساير ارزها ،از تعهدسپاري
ارزي معاف بوده و خريد ارز از صادركننده و فروش آن به
واردكننده ،ميتواند از درگاه صرافيها انجام بگيرد .اين
اما به معني تصميم بانك مركزي براي خروج صادرات
خرد از دايره شمول نظارت دولتي و تعهدسپاري ارزي
خارج كند و واسپاري آن به صرافيها بود .در واقع ،دولت
قصد داشت با اين اقدام ،حذف صرافيها از بازار ارز را كه
بر اساس بخشنامههاي قبلي صورت گرفته بود ،ملغي
كرده و آنها را دوباره به بازار ارز برگرداند.
اي��ن اما در حال��ي بود كه براس��اس اين بخش��نامه،
صادركنندگان اگر نميخواس��تند ارزهاي حاصل از
صادرات خود را براي واردات مجدد هزينه كنند ،ناگزير
از ف��روش ارزهاي حاصل از به س��امانه نيما يا فروش
آنها به صرافيه��ا بودند .با اين همه ،اين دو راهي براي
صادركنندگان هزينههاي پنهان زيادي داشت :فروش
ارز به صرافيها به معني فروش ارز به نرخ بازار است و
البته با اين معضل رو به رو است كه بانك مركزي براي
اين گروه از خري��د و فروشها ارزي ،در تصميمي كم

خود را به فروش برسانند .اين در حالي است كه اعطاي
معافيت از تعهدسپاري ارزي براي صادركنندگاني كه
كمتر از يك ميليون يورو در سال صادرات دارند را نيز
ميتوان به عنوان يكي ديگر از مشوقهاي دولت براي
تشويق به بازگرداني ارزهاي حاصل از صادرات ،در نظر
گرفت .به اين ترتيب ،به نظر ميرس��د دولت در حال
گستردهتر كردن حلقه مشوقها و معافيتها در اجراي
تعهدس��پاري ارزي اس��ت تا جريان بازگشت ارزهاي
صادراتي به كشور در ماههاي پيش رو همچنان تداوم
داشته باشد.

سابقه ،كارمزد ثابت يك درصدي را معين كرده است.
از ديگر سو ،فروش ارزهاي حاصل از صادرات به سامانه
نيما ه��م به معني نرخهاي پايينتر اس��ت .اين اما در
حالي است كه با اجراي اين بخشنامه ،واردكنندگان با
معضلي مشابه رو به رو ميشوند .براين اساس ،در حالي
كه صادركنندگان ترجيح ميدهند ارزهاي صادراتي
خ��ود را به قيمت آزاد (ولو ب��ا پرداخت كارمزد باال) به
صرافيها بفروش��ند ،در مقابل واردكنندگان ترجيح
ميدهند همچنان براي خريد ارز به سامانه نيما رجوع
كنند .به اين ترتيب ،به نظر ميرسد اجراي نسخههاي
مختلفي كه همگي با يك هدف واحد ،يعني تضمين
بازگش��ت ارزهاي حاصل از صادرات به كشور صورت
گرفتهاند ،قرار است روند تعهدسپاري ارزي را تسريع
وتسهيلكنند.
پيش از اين اما بخش خصوصي در قالب برخي جلسات
شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي ،از دولت
خواس��ته بود كه در تصميم��ات ارزي ميان كاالهاي
«پتروشيمي،ميعاناتگازي،مشتقاتنفتيوكانيهاي
فلزي» كه دريافتكننده ارز دولتي هس��تند با ساير
كاالها تفاوت قائل ش��ود .از ديگر خواستههاي بخش
خصوصي هم اين بود كه دولت دست كم براي برخي از
صادركنندگانشرايطيفراهمكندتاآنهابتوانندباروش
برگشت معادل ريالي ارز ناش��ي از صادرات ،كاالهاي

تفويض قدرت در مقابل مسووليت
در اين ميان اما به نظر ميرس��د تس��هيل واردات در
مقابل واردات ،سياس��تي اس��ت كه به ش��كل جدي
از س��وي نهادهاي مرتبط با تجارت در كش��ور دنبال
ميشود .معاون فني و امور گمركي گمرك ايران روز
گذشته در نامهاي به سازمان توسعه تجارت خواستار
تفويض اختيارات در برخي موارد در راستاي تسهيل و
تسريع در امور مراجعين و جلوگيري از رسوب كاال در
گمركات كشور جهت حل مشكالت مردم به گمرك
شد .معاون فني و امور گمركي گمرك ايران در نامهاي
خطاب به سازمان توس��عه تجارت اعالم كرد با توجه
به اولويتبندي ثبت سفارشها از سوي دستگاههاي
اجرايي و معرفي به بانك مركزي براي تخصيص ارز،
كليه تعرفهها با گ��روه  ۳كااليي به گروه  ۲تغيير پيدا
كند .به گفته جمال ارونقي ،چنانچه اقدام در خصوص
موارد پيشنهادي به گمرك تفويض شود ،بسياري از
اظهارنامهها با اين اقدام تعيين تكليف ش��ده و دپوي
كاالها در گمركات از اين جهت به صفر خواهد رسيد.
اين موضوع هم از جمله موضوعات مورد انتقاد بخش
خصوصي در مورد اجراي تعهدسپاري ارزي بود كه در
جريان ديدار اعضاي اتاق بازرگاني ايران با رييس كل
بانك مركزي در هفتههاي گذش��ته مطرح شده بود.
ماج��را از اين قرار بود كه با وج��ود آنكه بانك مركزي
مجوز اس��تفاده از ارزهاي حاص��ل از صادرات جهت
واردات تمام��ي گروههاي كااليي مج��از به واردات را
صادر كرده ،وزارت صنعت با وجود گذشت چند هفته
از اين تصميم در هيات دولت ،دستورالعمل آن را ابالغ
نكرده بود .بر اين اس��اس ،هر چند كاالهاي مورد نياز
واحدهاي صادراتي براي واردات تحت عنوان مواد اوليه
و تجهيزات ،در اولويت دوم كااليي قرار دارند ،وزارت
صنعت تنها اجازه استفاده از ارز صادراتي براي تأمين
ارز كاالهاي اولويت سوم كااليي را صادر ميكند .اين
در حالي اس��ت كه به اعتقاد فعالن بخش خصوصي،
آماده نبودن زيرساختهاي بانك مركزي موجب شده
بخش��ي از ورودي ارزي به سامانه نيما ،در اين سامانه
ثبت نشود و به همين دليل ميزان اجراي تعهدسپاري
ارزي كمتر از آنچه در واقع هست برآورد شده است.

موسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني بررسي كرد

لجستيك ايران در مسير توسعه

بخش لجس��تيك كه گاه از آن ب��ه عنوان نيمه پنهان
اقتصاد كشورها ياد ميش��ود ،از جايگاه بسيار مهمي
در پشتيباني از فعاليتهاي تجاري و توليدي و نيز در
دسترس قراردادن كاال و خدمات مورد نياز آحاد جامعه
برخوردار است .اهميت لجستيك در اقتصاد جهان به
حدي است كه بانك جهاني آن را ستون فقرات تجارت
بينالمللي و عاملي موثر در توسعه اقتصادي كشورها
قلمدادميكند.فعاليتهايلجستيكييككشوراعماز
حملونقل،جابهجايي،ذخيرهسازيوسايرفعاليتهاي
داراي ارزش افزوده ،در بستري از زيرساختها صورت
ميگيرن��د .در اين ميان دولتها نقش اساس��ي را در
فراهم نمودن زيرساختهاي س��ختافزاري ،بهويژه
در حوزه حملونقل و همچنين بسترهاي نرمافزاري
و قانوني مورد نياز فعاليتها و خدمات لجستيكي ايفا
ميكنند .در ادامه اين نوش��تار ،روند توسعه و ارتقاي
بخش لجستيك و جايگاه آن در طول چهار دهه اخير
به مناسبت  40س��الگي انقالب اسالمي مورد بررسي
قرار گرفته است.
محور اصلي لجستيكي تجارت خارجي
دسترسي ايران به دريا در جنوب و شمال موجب شده
حملونقل دريايي همواره نق��ش اصلي را در تجارت
خارجي بر عهده داشته باشد .چرا كه بيش از 80درصد
از واردات و صادرات كشور از طريق بنادر و به خصوص
بنادر سواحل جنوبي كشور صورت ميگيرد .بر همين
اساس و طبق آمارهاي موجود ،در چهار دهه گذشته
به توسعه زيرس��اختهاي بندري توجه ويژهاي شده
است .بطوري كه ظرفيت ساالنه بارگيري و تخليه بنادر
كشور از 19ميليون تن در سال ،1357با افزايش بيش
از 12برابري به 233ميليون تن در سال 1396رسيده

است .همچنين ظرفيت بارگيري و تخليه كانتينري
بنادر كش��ور از  75هزار  TEUدر سال  1357به بيش
از  7ميليون  TEUدر حال حاضر افزايش يافته و بيش
از  94برابر شده اس��ت .در مقابل ،عملكرد بارگيري و
تخليه كاالهاي نفتي و غيرنفتي و عملكرد جابهجايي
كانتينري بنادر به ترتيب از 15.5ميليون تن و 58هزار
TEUدر سال  ،1357به بيش از  150ميليون تن و 3
ميليون  TEUدر سال گذشته رسيده است .مقايسه
اينارقام،ايننتيجهرابهدستميدهدكهسرعترشد
ظرفيتهاي بندري كشور در چهار دهه اخير ،از رشد
عملكرد بنادر بيشتر بوده است.
همچنين بررس��ي عملكرد حملونقل كاال در داخل
كش��ور طي دهههاي اخير حاكي از آن است كه بيش
از  90درصد جابهجايي كاالها در كشور از طريق جاده
صورت گرفته است .اين بخش با برخورداري از ناوگاني
با حدود  338هزار وسيله نقليه باري فعال ،جابهجايي
حدود  400ميليون تن كاال را در سال  1396بر عهده
داشتهاستكهاينرقمدرمقايسهباعملكرد 69ميليون
تنيحملونقلجادهايكشوردرسال،1357بيشاز6
برابرشدهاست.باتوجهبهاهميتحملونقلجادهايدر
برقراري پيوندهاي بين مراكز سكونتگاهي و نيز مراكز
توليد و مصرف با يكديگر در پهنه جغرافيايي كش��ور،
در طول چهار دهه اخير سرمايهگذاري قابل توجهي
بر روي ش��بكه جادهاي صورت گرفته اس��ت .بطوري
كه طول ش��بكه بزرگراهي و آزادراهي كشور از 324
كيلومتر در سال 1357با نزديك به 60برابر افزايش به
 19221كيلومتر در سال  1396رسيده است .اين امر
تشبكهجادهايبواسطه
تاثيربسزاييدرافزايشظرفي 
ايجاد معابر جادهاي با ظرفيت و سرعت تردد باال ،بهويژه
درمحورهايارتباطدهندهمراكزاستانهاداشتهاست.

مهمتريناولويتهايلجستيكي
با توجه به اينكه جابهجايي بخش عمدهاي از كاالهاي
كشور از طريق جاده صورت ميگيرد ،حملونقل ريلي
در دهههاي گذشته سهم اندكي را از حملونقل داخلي
به خود اختصاص داده است .در واقع اگر چه بر اساس
آمارهاي موجود ،در س��ال  1396حدود  30ميليون
تن كاال در داخل كشور از طريق ريل جابهجا شده كه
عمده آن نيز به كاالهاي حجيم و فله اختصاص داشته،
اما همانند س��الهاي گذشته اين ميزان در مقايسه با
عملكرد بخش جادهاي تنها حدود  6تا  7درصد از كل
حملونقل داخلي كشور بوده است .همچنين بر اساس
گزارشات ،طول خطوط اصلي در شبكه ريلي كشور از
 4575كيلومتر در س��ال  1357به  11061كيلومتر
در س��ال  1396افزايش يافته اس��ت كه در مجموع از
آهنگ كندتري نس��بت به توس��عه خطوط جادهاي
كشور برخوردار بوده اس��ت .با عنايت به پهناور بودن
كشور و مزيتهاي اقتصادي ،زيست محيطي و ايمني
حملونقل ريلي در جابهجايي كاال و با هدف افزايش
سهم آن از حملونقل كاال در كشور ،توسعه اين بخش
دراسنادباالدستي(سياستهايكليحملونقل)ونيز
برنامههاي توسعهاي اخير ،به ويژه برنام ه ششم توسعه
در اولويت قرار گرفته است.
جايگاه صنعت پخش و توزيع
فعاليته��اي پخش و توزي��ع كاال را ميت��وان يكي از
حلقههاي ارتباطي مهم ميان بخ��ش توليد و مصرف
دانست .در اين ميان ،فعاليت كسبوكارهاي پخش و
توزيعكاالهايمصرفيپرگردش،بطورمستقيمبازندگي
روزانهميليونهانفرارتباطدارد.درواقعاينكسبوكارها
را ميتوان در كنار فعالين بخش حملونقل جادهاي و

ريلي،يكيازنظاممندترينبخشهايصنعتلجستيك
درقلمروداخلسرزمينيكشورقلمدادنمود.سابقهايجاد
كسبوكارهايپخشكاالدركشوربهحدودشصتسال
پيشبازميگردد.شركتهايپخشدرسالهايابتدايي
انقالبوبهخصوصدردورانجنگتحميلي،باتوجهبه
برخورداريازشبكه توزيعوتخصصالزم،نقشمهمي
را در توزيع كاالهاي اساسي مورد نياز آحاد جامعه ايفا
نمودند.درطيچهاردههپسازانقالبنيزاينصنعتبا
رشدقابلتوجهيبرخورداربودهاست.بطوريكهتعداد
كسبوكارهاي فعال در اين بخش از  5شركت در سال
،1357به 699شركتدارايمجوز(براساسآمارسامانه
مديريت توزيع كاال) در حال حاضر رسيده است .الزم به
ذكراستكهارقاممورداشاره،تنهامربوطبهشركتهاي
عضو انجمن شركتهاي صنعت پخش ايران بوده و لذا
تعداد كل شركتهاي پخش در كشور ،بيش از اين رقم
است.همچنينباتوجهبهتدويناليحهنظاماستراتژيك
صنعتپخش،باهمكاريوزارتصنعت،معدنوتجارت
و انجمن مربوطه ،اميد اس��ت كه اين صنعت به عنوان
يكي از حوزههاي تثبيت ش��ده لجس��تيكي در كشور

مورد توجه قرار گيرد .حدود يك دهه اس��ت كه بانك
جهاني به صورت دوساالنه به پايش عملكرد لجستيك
كش��ورها و رتبهبندي آنها در قالب شاخص عملكرد
لجستيك ()Logistics Performance Index
اين زمينه ميپردازد .بررسي روند عملكرد كشورمان
در اين رتبهبنديها ،حاكي از اين است كه با وجود روند
منفي عملكرد كشور طي سالهاي ابتدايي پايش اين
شاخص ،رتبه كش��ورمان از سال  2012تاكنون بطور
پيوس��ته رو به بهبود بوده است .بطوري كه كشورمان
از رتبه ( 112در بين  155كش��ور) در سال  ،2012با
جهشي  48پلهاي به به رتبه ( 64در بين  160كشور)
در س��ال  2018ارتقا يافته اس��ت .همچنين در حال
حاضر ايران در بين  20كش��ور منطقه ،جايگاه هشتم
را از نظر عملكرد لجستيكي به خود اختصاص داده كه
اميد است با توجه روزافزون دولتها به اهميت جايگاه
لجستيكونقشمسائلنرمافزاريوهماهنگيدركنار
توسعه زيرساختهاي سختافزاري ،به زودي شاهد
قرارگيري كش��ورمان در بين كشورهاي لجستيكي
برترمنطقهباشيم.

دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق مطرح كرد

جزييات طلب ۲ميليارد دالري ايران از عراق
دبيركل اتاق مش��ترك ايران و عراق جزيياتي از طلب
۲ميلي��ارد دالري اي��ران از عراق را تش��ريح ك��رد و از
حلوفصل ۹۰درصدي اين مساله در روزهاي گذشته
خبر داد .حميد حس��يني در گفتوگ��و با خبرگزاري
تسنيم ،با اش��اره به طلب 2ميليارد دالري ايران بابت
صادراتانرژيبهكشورعراقاظهاركرد:براساسقرارداد
منعقدهباعراق،برقصادراتيايرانبهاينكشوربراساس
دالر و گاز صادراتي ما به عراق بر اساس يورو ،محاسبه
شده است اما بعد از اتفاقات اخير در حوزه بانكي ،عراق

قادربهپرداختهزينهبرقوگازوارداتيازايرانبرمبناي
اين دو ارز نبود .دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق افزود:
در چنين شرايطي ،شركت گاز و توانير كشورمان اصرار
داشتند كه بهاي گاز و برق صادراتي به عراق را بر اساس
يورو و دالر دريافت كنند و در طرف مقابل ،عراق عنوان
ميكردباتوجهبهتحريمهايموجود،هيچبانكيحاضر
به انتقال اين ارزها به ايران نيست.
او با تأكيد بر اينكه در  6ماه گذشته ،به هيچوجه عراق
از پرداخت بهاي گاز و برق وارداتي خود از ايران سر باز

نزده اس��ت گفت :از  6ماه پيش ،عراق از ايران خواسته
بود كه با توجه به محدوديتهاي بانكي در انتقال دالر
به ايران ،بهاي گاز و برق وارداتي خود از كشورمان را بر
اساس دينار پرداخت كند كه طي اين چند ماه ايران از
قبول«دينار»اجتنابكرد.حسينيبابياناينكهطرف
عراقي بارها تأكيد داشته كه هيچ مشكلي در پرداخت
هزينه برق و گاز ايران ندارد اضافه كرد :طي اين مدت،
طرف عراقي با واريز مقادير قاب��ل توجهي «دينار» به
حساببانكمركزيايران،سعيدرپرداختهزينهگاز

و برق وارداتي خود از ايران را داشت ولي مسووالن ما از
برداشت مطالبات خود از اين حساب خودداري كردند.
او خاطرنش��ان كرد :متأسفانه طي اين مدت ،دوستان
ما تصور ميكردند با تهديد به قطع برق و فشار بر عراق
ق��ادر خواهند بود تا بهازاي صادرات ب��رق و گاز ،دالر و
يورو دريافت كنند و از همين رو از قبول مطالبات خود
بر اساس دينار خودداري داشتند ولي بهنظر ميرسد با
سفررييسكلبانكمركزيكشورمانبهعراق،مقدمه
حل اين مش��كل انجام شده و اين موضوع تا 90درصد

حلوفصل ش��ده اس��ت .رييس هياتمديره اتحاديه
صادركنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروش��يمي
ايران در پايان با اشاره به كاهش فاصله قيمتي بين نرخ
رس��مي دينار و نرخ آن در بازار آزاد گفت :البته يكي از
مشكالت گذشته در تبادل مالي بر اساس دينار ،فاصله
قيمتيبيننرخرسميدينارونرخآندربازارآزادبودكه
حاال با حداقل شدن اين فاصله ،بهنظر ميرسد نگراني
شركت گاز و توانير براي زيان ناشي از اين تفاوت قيمتي
به حداقل خود رسيده است.
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رم بهدنبال استفاده از اشتياق سرمايهگذاران براي افزايش بودجه است

بازي ايتاليا با آتش در بازار اوراق قرضه
گروهجهان|طالتسليمي|
ايتاليا كه 3هفته پيش كاهش اشتياق سرمايهگذاران
ب��ه اوراق قرضه خود پس از 16س��ال فروش موفق اين
اوراق را شاهد بود ،در دور دوم انتشار اوراق قرضه دولتي
منتشر شده توسط سنديكاها بيش از 33ميليارد يورو
(38ميليارد دالر) پول ج��ذب كرد .ارزش جديدترين
اوراق قرضه دولتي منتشر شده با سررسيد در سپتامبر
( 2049اوراق قرضه 30ساله) در معامالت عصر ديروز
18واح��د افزايش يافت و 4واح��د باالتر از قيمت اوليه
معامله ش��د .ايتاليا قصد دارد در سال جاري ميالدي از
انتشار اوراق قرضه250ميليارد يورو ( 285ميليارد دالر)
سرمايه به دست آورد و به همين دليل ،با سرعت هرچه
تمامتربهبازارهاياوراققرضهشتافتهاست.ايندرحالي
است كه شرايط آرام مالي و كاهش مخاطره افزايش نرخ
بهره توسط بانكهاي مركزي در سراسر جهان ،اشتياق
س��رمايهگذاران را به اوراق قرضه پر سود افزايش داده
است .اتريش ،بلژيك و فنالند همگي در هفتههاي اخير
بيشترينسطحانتشاراوراققرضهدرتاريخخودراشاهد
بودهاند و ايتاليا در تاريخ 15ژانويه از ارايه اوراق قرضه به
ارزش 10ميليارد يورو با سررسيد مارس  ،2035بيش
از  35.5ميليارد يورو به دست آورد.
بهنوش��ته بلومب��رگ ،باتوج��ه به اش��تياق ش��ديد
سرمايهگذاران به بازار اوراق قرضه پر سود از تركيه گرفته
تا ازبكستان ،احتماال ايتاليا هم در معرفي اوراق قرضه
جديد موفق عمل خواهد كرد .طبيعي است كه ايتاليا با
كسري بودجه باال و بيشترين سطح بدهيها در اتحاديه
اروپا بخواهد كه تا جاي ممكن از فرصت موجود استفاده
كند،امااگرهمهچيزبهخوبيپيشنرود،سرمايهگذاران
ايتاليابهراحتياينكشوررانخواهندبخشيدواشتباهآن
را فراموش نخواهند كرد و اين در حالي است كه باتوجه
به بحران سياس��ي و اقتصادي ايتاليا كه بطور فزاينده
وخيمتر ميشود ،احتماال زمان زيادي طول نميكشد
تا س��رمايهگذاران بطور كلي از اوراق قرضه اين كشور
رويگردان شوند.

رينر گانترمان استراتژيست «كارمز بانك اِيجي» در
يادداش��تي گفت بازگشت س��ريع ايتاليا به بازار اوراق
قرضهبهمنظورافزايشحداكثريبودجهدرميانهكاهش
بياعتماديهاي ناشي از سياستگذاريها بوده است و
اين مساله ،نش��انه تحوالت قابلتوجه در رابطه با اوراق
قرضهاي اس��ت كه پيشتر مورد توجه سرمايهگذاران
بودند .در حقيق��ت تقاضا براي اوراق قرض��ه با درآمد
مش��خص در س��طح جهاني كاهش يافته است .ژاپن
بهترينواكنشرادرارايهاوراققرضه10سالهدر13سال

گذشته دريافت كرده و اكوادور كه عمال ورشكسته شده،
توانسته با انتش��ار اوراق قرضه جدي يك ميليارد دالر
جذب كند .يونان كه در منطقه يورو شديدترين آسيب
را از بحران مالي خورده ،براي 4برابر حجم اوراق قرضه
فروختهشدهدرهفتهگذشتهبهارزش 2.5ميليارديورو،
سفارشگرفتهاست.اوراققرضهايتالياهمدرژانويهبراي
سومين ماه متوالي شاهد رشد بود.
اما چشمانداز اوراق قرضه ايتاليا بدون مخاطره نيست.
اقتصاد اين كش��ور كه در شش ماهه دوم سال گذشته

كوچك شده بود ،دچار ركود شده است .روابط دو حزب
«ليگ» و جنبش 5س��تاره كه ائتالف حاكم را تشكيل
دادهاند نيز تيره اس��ت و احتمال برگ��زاري انتخابات
زودهنگام را افزايش داده .پوجا كومرا استراتژيست بانك
«تورنتو-دامينيون» گفت« :حج��م اوراق قرضه ارايه
شده در بازار نسبت به بازه زماني كوتاه ارايه آنها بهشدت
زياد است .واضح است كه وزارت خزانهداري ايتاليا سعي
دارد تا جايي كه ميتواند از شرايط موجود و نرخ پايين
بهرهوري بيشترين استفاده را بكند».

ايتاليا قصد دارد از فروش اوراق قرضه جديد 30س��اله
بودجهاي250ميليارد يورويي به دست آورد؛ اما باتوجه
به سررسيد ديرهنگام اوراق قرضه ،مخاطره آن بهشدت
باالست .تا آن زمان برنامه تسهيل كمي بانك مركزي
اروپا (برنامه غيرمتع��ارف پولي براي افزايش نقدينگي
از طريق خريد اوراق قرضه توس��ط بانكهاي مركزي)
قطعا تا 30س��ال آتي پايان يافته است و در نتيجه ،بازار
اوراق قرضه ايتاليا ديگر تحت حمايت بانك مركزي اروپا
نخواهد بود .نرخ به��رهوري 3.85درصدي اوراق قرضه
ايتاليا قطعا آنقدري خوب هست كه نظر سرمايهگذاران
را به خود جلب كند ،اما اگر ايتاليا به دوران عدم رش��د
بازگردد ،آنگاه اوضاع براي سرمايهگذاران چندان خوب
نخواهد بود.
باتوج��ه به ركود فن��ي ايتاليا پس از ن��رخ منفي توليد
ناخال��ص داخلي در نيمه دوم س��ال  ،2018نميتوان
بهبود قطعي اقتصاد در 3ماهه اول امسال را پيشبيني
كرد .اين مساله گمانهزنيهاي رسانهها را در پي داشته
مبني بر اينكه دولت پوپوليست ايتاليا مجددا مناقشات
بر سر بودجه را با اتحاديه اروپا از سر خواهد گرفت و براي
دور جديد افزايش هزينهها تالش خواهد كرد .بهعالوه،
اگرچه توجه اوليه به اوراق قرضه 30ساله ايتاليا مثبت
بوده ،اما عملك��رد ضعيف اين اوراق در ب��ازار ميتواند
بر توانايي رم در تامي��ن مالي بدهيهايش تاثير منفي
بگذارد.ايتاليااولينمرتبهدرماهژوئن 2017اوراققرضه
30ساله منتشر شده توسط سنديكاها را ارايه كرده بود،
امادرآنزمانشرايطاقتصاديوسياسياينكشورثبات
بيشتري داشت .اين مرتبه ،باد موافقي نيست كه فروش
اوراق قرضه را براي ايتاليا تسهيل كند.
ام��ا موفقيت رم در ف��روش اي��ن اوراق قرضه ميتواند
مشكالت تامين بودجه سال جاري ميالدي را حل كند.
مشكلاينجاستكهايتاليادرروندانتشارايناوراققرضه
مشكالتداخليخودراناديدهگرفتهوتنهاروياشتياق
شديدسرمايهگذارانبهخريداوراققرضهاروپاييتمركز
كرده است.

تفسيرهاي متفاوت از روند يك صلح
گروه جهان|
رييسهياتمذاكرهكنندهطالباندرنشستمسكواعالم
كردهاينگروهبنانداردتاكنترلتمامخاكافغانستانرااز
طريقنيروينظاميدردستبگيرد.طالبانبادرخواست
براي تغيير قانون اساس��ي افغانس��تان تاكيد كرده كه
آتشبس واقعي تنه��ا پس از خروج نيروهاي خارجي از
اين كشور محقق خواهد شد.
بهگ��زارش يورونيوز ،ش��يرمحمد عباس اس��تانكزي
رييس هيات طالبان كه پيشت��ر در گفتوگو با زلمي
خليلزاد فرستاده امريكا ،از پيشرفت و حتي آماده شدن
پيشنويس توافق صلح خبر داده بود در مس��كو نيز بر
موضعپيشيناينگروهتاكيدكردوخواستارخروجكليه
نيروهاي خارجي از افغانستان شده است.
نشست دو روزه صلح افغانستان در مسكو واكنشهاي
متفاوتي داش��ته اس��ت .حامد كرزي رييسجمهوري
پيشين افغانستان به همراه 20سياستمدار و نمايندگان
احزابسياسيافغانستاندرايننشستشركتكردهاند.
اما دولت افغانستان كه به اين گفتوگوها دعوت نشده،
ضمن مخالفت با برگزاري اين نشس��ت تاكيد كرده كه
برگزاري آن ،هيچ كمكي به صلح افغانستان نخواهد كرد.
اش��رف غني رييسجمهوري افغانستان ،در واكنش به
برگزاري نشست مسكو گفته شركتكنندگان در اين
نشس��ت صالحيت اجرايي ندارند و نميتوانند نماينده
افغانستان باشند .روزنامه ماندگار با انتقاد از اين رويكرد

بحران جليقهزردها و
شكنندگي بودجه درفرانسه

گروهجهان|بهگزارش«سيبانك»كهرسانهحوزه
بانكوسرمايهگذارياست،دادگاهحسابرسيفرانسه
نگران «ش��كنندگي» امور مالي دولتي در اين كشور
استوارزيابيكردهكه«اقداماتوتصميمهاياتخاذ
ش��ده براي مقابله با جنبش جليقه زردها چشمانداز
بدهيها و كس��ري بودجه  2019ميالدي فرانسه را
بهشدتتضعيفكردهاست.دادگاهحسابريفرانسه،
رويدادهاياخيردراينكشوررانشاندهندهنارسايي
وشكنندگيهايبزرگدانستهوتاكيدداردتصميماتي
كهاتخاذميشودبايددرچارچوبمسيريبرايبهبود
امور مالي در اين كشور باش��د .دولت فرانسه در ابتدا
كسري بودجه در سال 2019را به2.8درصد از توليد
ناخالصداخليپيشبينيكردهبود،امادولتتصميم
گرفته اس��ت كه محدوديت بودجه را به دليل بحران
جليقهزردهاكاهشدهدودراواسطدسامبريكسري
كاهش مالياتها و هزينههاي جديد را اعالم كرد كه
تقريبا به 11ميليارد يورو ميرسد .دادگاه حسابرسي
فرانسه ميگويد اين سناريو مالي دولت نگرانكننده
اس��ت و نقاط ضعف عمدهاي دارد و احتماال موجب
ريزش بيشتر حس��ابهاي عمومي كشور ميشود.
اعتراضاتدرفرانسهكهبانارضايتيازسياستامانوئل
ماكرون رييسجمهوري اين كش��ور درباره افزايش
ماليات س��وخت آغاز ش��د ،به اعتراض از دستوركار
اقتصادي او ،كاهش استانداردهاي زندگي و افزايش
نابرابريتبديلشدهاست.درواكنشبهادامهاعتراضات
جليقهزردهاكهبسياريازشهرهايفرانسهرابهآشوب
كشيده،پارلمانفرانسهقانونيباهدفمحدودكردن
تظاهراتخشونتآميزتصويبكردهاست.بهگزارش
رويترز ،با وج��ود انتقادها مبنيبر اينكه تصويب اين
اليحه باعث محدود شدن آزاديهاي فردي ميشود،
ايناليحهدرمجلسملي(مجلسسفلي)با ۳۸۷راي
مثبتدرمقابل۹۲رايمنفيبهتصويبرسيدكهالبته
باتوجه به اينكه اكثريت اين مجلس در دست حزب
«جمهوريبهپيش»امانوئلماكرونرييسجمهوري
فرانسهاست،جايتعجبنداشت.براساسايناليحه،
معترضان ديگر حق پوشاندن صورت خود را ندارند.
اين طرح كه بهنام «مبارزه با آشوبگران» به نيروهاي
پليس اختيارات بيشتري براي مداخله در اعتراضات
خشونتآميزميدهد.

كوتاهازمنطقه

طالبان در نشست مسكو بر شروط پيشين تاكيد كرد

دولت نوشته« :دفتر رياستجمهوري افغانستان بطور
گسترده سياس��تمداراني كه در نشست مسكو شركت
كردهاند را تخريب ميكند آن هم در شرايطي كه بيشتر
آنهابهشكلييابخشيازحكومتانديابانظامرابطهدارند.
وقتياشرفغنينميتواندبا سياستمدارانيكهدرداخل
نظام هستند ارتباط برقرار كند چگونه انتظار دارد كه با
مخالفان مسلح بتواند پشت ميز مذاكره بنشيند؟ به نظر
ميرس��د كه غني دو نگراني اصلي دارد :نخست ،اينكه
نتوانسته س��هم چنداني در گفتوگوهاي صلح داشته
باش��د .اين موضوع نيز به مديريت ضعيف اش��رفغني
بازميگردد .دفتر رياستجمهوري فكر ميكرد با كنار
زدن مخالفان سياسي خود كه بيشتر هم اعضاي دولت
بودند ،ميتواند حمايت طالبان را بهدليل رابطه تباري و
قومي به دس��ت آورد .اما گفتوگوهاي خليلزاد با اين
گروه نشان داد كه طالبان هيچ عالقهاي به غني ندارند
و حتا او را رقي��ب خود ميداند .موض��وع دوم كه دفتر
رياستجمهوري افغانستان را نگران كرده ،اين است كه
كابل نقش انحصاري خ��ود در گفتوگوهاي صلح را از
ش كرد تا تمام منفذهاي
دست داده است .غني بسيار تال 
صلحراببنددوتنهامنفذيراكهبهدفتررياستجمهوري
ختم ميشود ،باز نگه دارد .او فكر ميكرد كه در گفتوگو
با طالبان نيز ميتواند از همان ترفندي استفاده كند كه
در گفتوگو با گلبدين حكمتيار رهبر يكي از شاخههاي
حزب اسالمي به كار برده بود .اما داستان بهگونه ديگري

دريچه

عراق نبايد پايگاه آسيب
به كشور ديگر باشد

پيش رفت و به همين دليل ،غني در تالش است تا كل
روند گفتوگوهاي صلح را به بُنبست بكشاند.
دو قطبي روسيه و امريكا
نشست مسكو در ش��رايطي برگزار شده كه گفتوگو
ميان طالبان و نمايندگان واشنگتن نيز از سال گذشته
آغاز شده و بهگفته دو طرف با پيشرفتهايي همراه بوده
است .در اين ميان اما بنبست اصلي مذاكرات صلح كه
با امتناع طالبان از مذاكره مس��تقيم و رو در رو با دولت
مركزي حاصل ش��ده همچنان پا برجا اس��ت .روزنامه
هشت صبح افغانستان نوش��ته :بازيگران داخلي براي
تحكيمجايگاه،خودشانرابهيكيازقدرتهايخارجي
نزديك كردهاند .حامد كرزي از اتكا به امريكا آغاز كرد
و حاال دارد در خطوط مناف��ع روسها قدم بر ميدارد.
اشرف غني و تيمش بهدليل كمكهاي مالي و نظامي
غرب در محور امريكا قرار دارند .طالبان منافع امنيتي
پاكستان را پاس��داري ميكند .دولت ضعيف ،اقتصاد
عقبمانده كش��اورزي و نهادهاي اجتماعي و سياسي
كوچك و محدود افغانس��تان منش��أ قدرت بازيگران
داخلي نيست .سياستمداران افغان شبكهاي از وفاداران
و حاميان مسلح و غيرمسلح دارند كه منافعشان درهم
گره خورده و غالباً هم مبتني بر پول ،كرس��ي ،زمين و
امتيازات خاص ديگر است .آنها منابع مالي و نظاميشان
راازداخلوبطورمشروعتأميننكردهاند.اقتصاددهقاني

وابسته به رحمت فصول و دعاي باران ،نهادهاي سياسي
ضعيف تابع مناسبات عقبمانده اجتماعي و قبايلي ،و
يك طبقه سياسي متخاصم ،فردمحور ،فاقد ارزشها و
چشماندازمشترك،چگونهميتوانندنهادهاياقتصادي
و سياس��ي قدرتمند را به وجود آورن��د؟ براي همين،
فعال همه از خودش��ان ميپرس��ند كه چرا افغانستان
به اينجا رس��يده است؟ پاسخ ساده اس��ت :نهادهاي
ضعيف ،فساد گسترد ه مالي و بياعتقادي عميق طبقه
قدرت به افغانس��تان مترقي ،كشور را به اينجا رسانده
است .افغانس��تان هميش��ه به خاطر همين نهادهاي
ضعيف سياسي و اقتصادي در برابر شورشهاي داخلي
آسيبپذير بوده است و امروز نيز از اين جريان تاريخي
مستثني نيست ...اگر كرزي و تيم همراهانش به مسكو
برود و اش��رف غني به واشنگتن ،هيچ كسي سرنوشت

دولت و ملت افغانس��تان را بيتوجه به رفع مش��كالت
بنيادين تاريخي و جديد افغانستان نميتواند حل كند.
افغانستان بهدليل دولت ضعيف و طبق ه سياسي ،اداري
و اقتصادي فاسد در برابر شورشها و تحركات منطقهاي
و بينالمللي شكننده است و اين چالشهاي گسترده به
مدد هيچ دست خارجي حل نخواهد شد .چه كرزي به
طالبان در مسكو گوش دهند و چه اشرف غني در كابل
رجز بخواند ،با اين نهادهاي عقبمانده و فاسد ،و نقش
تاريخيش��ان در شكست روند دولتسازي نميتوانند
بهسادگي افغانستان را از اين مخمصه نجات دهند .در
بهترين حالت ما وارد يك مرحله جديد جنگ ميشويم.
اما مسال ه كليدي اين است كه آيا طبقه سياسي و اداري
و اقتصادي افغانستان در اين روند ،قدرت جلوگيري از
فروپاشي دولت را خواهند داشت يا خير؟

سيسيرييسجمهوري
مادامالعمر مصر ميشود؟

چين در «خردهفروشي»
از امريكا سبقت ميگيرد

طرحمحرمانهبريتانيا
برايبازنگهداشتنمرز با ايرلند

بلومبرگ :روسيه در حمايت از
مادورو ترديد دارد

رهبران ناتو ماه دسامبر در لندن
گرد هم ميآيند

گ�روه جهان| در حال حاض��ر در برخي محافل
مص��ر چ��ه در داخل و چ��ه خ��ارج از آن به دليل
اصالحات قانون اساس��ي جنجال بزرگ��ي به راه
افتاده اس��ت؛ اصالحاتي كه به عبدالفتاح سيسي
رييسجمهوري اين كشور اجازه ميدهد تا سال
 ۲۰۳۴در راس قدرت مصر باقي بماند .نكته جالب
اينجاست پارلماني كه اين قانون اساسي را اصالح
كرد ه انتخاب اعضايش دموكراتيك و شفاف نبوده
و به اس��تثناي  ۱۶عضو يك حزب اپوزيس��يون از
مجموع نزديك به  ۶۰۰عضو پارلمان ،ديگر اعضاي
آن همه از حاميان سيس��ي هستند .از طرفي هم
نتايج همهپرس��ي مردمي ب��راي تصويب نهايي
اي��ن اصالحات از قبل معلوم بوده اس��ت .روزنامه
فرامنطقهاي «راياليوم» نوشت:
سيس��ي نماينده نهاد نظامي مصر اس��ت ،نهادي
كه حس��ني مبارك ديكتاتور سابق را برانداخت و
محمد مرسي رييسجمهوري مخلوع مصر را در
سال  ۲۰۱۳با روند دموكراتيك بركنار و «پادشاهي
نظامي» را تاس��يس ك��رد كه بر كش��ور و دولت
حكومت ميكند و با مش��ت آهني��ن خود بر همه
نهادهاي مصر و پتانسيلهاي آن بدون هيچ رقيبي
كنت��رل دارد .حاميان سيس��ي ميگويند تمديد
دوره رياس��تجمهوري او تا س��ال  ،۲۰۳۴دادن
زمان بيشتر به او جهت اجراي برنامههاي توسعه
اقتصادي و تضمين ثبات در كشور است .مخالفان
سيس��ي معتقدند اين اقدام مصر را به ديكتاتوري
نظامي بدل كرده و آزاديهاي دموكراسي را با همه
اشكال آن از جمله انتقال صلحآميز قدرت از طريق
انتخابات شفاف از بين ميبرد.

گ�روه جهان| گ��زارش ش��ركت تحقيق��ات بازار
«ايماركتر» حاكي از آن اس��ت كه چين سال 2019
ميالدي با پيش��ي گرفت��ن از امريكا ب��ه بزرگترين
بازار خردهفروش��ي دنيا تبديل ميش��ود .هزينههاي
خردهفروش��ي در چين ب��ا افزاي��ش 7.5درصدي به
5.53تريليون دالر خواهد رسيد .با وجود كاهش رشد
اقتصادي و جنگ تجاري بين امريكا و چين ،محبوبيت
تجارت الكترنيك و افزايش هزينهها در ش��هرهايي با
اقتصادضعيفترباعثشدهاستتابخشخردهفروشي
چين به جلوگيري از بروز خطرات ناشي از اقتصاد كالن
كمك كند .محبوبيت و ش��مار زياد فعاالن در زمينه
تجارتالكترنيكباعثرشدفراترازانتظارخردهفروشي
در چين شده است .طبق ارزيابي «ايماركتر» ،تجارت
الكترونيك 35درصد از هزينههاي خردهفروش��ي در
چين را تامين ميكند كه معادل حدود 2هزار ميليارد
دالريعنيبيشازنيميازفروشكليتجارتالكترونيك
در سطح جهان است .در مقابل ،تجارت الكترونيك در
اياالتمتحدهتنها11درصدازهزينهخردهفروشياين
كشورراتامينميكند.باتوجهبهكاهشرشداقتصادي
در چين ،انتظار ميرفت رشد خردهفروشي نيز كاهش
يابد؛ با اين حال براساس گزارش «ايماركتر» ،انتظار
ميرود كه رش��د خردهفروشي در چين تا سال 2022
از اياالت متحده س��بقت بگي��رد و در نتيجه ،چين به
بزرگترينبازارخردهفروشيجهانتبديلشود.اگرچه
رشد اقتصادي كالن چين كاهش يافته ،اما شهرهاي
سطح پايين از نظر اقتصادي هنوز هم پتاسيل افزايش
خردهفروشي را دارند .با وجود مخاطرات اقتصاد كالن،
چشمانداز خردهفروشي چين در بلندمدت همچنان
اميدواركنندهاست.

گروهجهان|وزارتخانه بريتانيايي مسوول خروج
از اتحاديه اروپا در حال بررسي يك طرح محرمانه
جديد با فناوري پيشرفته است تا مرز ايرلند را باز
نگه دارد و اين طرح ماه مارس به صورت آزمايشي
در جادهها اجرا ميشود .روزنامه سان با استناد به
مداركي گزارش داد ،مقامه��اي بريتانيايي روي
طرح��ي كار ميكنند كه با ايده فوجيتس��و ژاپن
است و شامل سيس��تم رديابي است كه بر مسير
خودروها در مسيرهاي مش��خص شده براي ۱۰
م��اه نظارت ميكن��د .طبق اين گزارش ،اس��تيو
باركلي ،وزير برگزيت بريتانيا با دقت اين طرح را
بررسي ميكند .با اين حال ،سان گزارش داد طرح
مذكور هفته گذشته پس از آنكه اعضاي پارلمان
به جايگزيني طرح «توقف پشت درب ايرلند» با
يك طرح ديگر كه شامل «تدابير جايگزين» شود
رأي دادن��د ،دوباره در كانون توج��ه قرار گرفت.
براساس اين گزارش ،هدف طرح مذكور اين است
كه تضمين كن��د نيازي به بازرس��ي فيزيكي در
مرز ايرلند ش��مالي متعلق به بريتانيا و جمهوري
ايرلند نيست .طبق آن ،مس��ير خودروها پس از
عبور از ايرلند شمالي به سمت جمهوري ايرلند با
استفاده از دوربينهاي شناسايي پالك و فناوري
جيپياس كنترل ميشود .مرز ايرلند اكنون باز
است و از آنجايي كه بريتانيا و جمهوري ايرلند هر
دو عضو اتحاديه اروپا هس��تند ،هيچ گونه كنترل
مرزي وجود ندارد .بريتانيا ،ايرلند و اتحاديه اروپا
قصد دارند تا از بازرسي فيزيكي در مرز ميان ايرلند
و ايرلند شمالي كه به توافق «آدينه نيك» ۱۹۹۸
خاتمه ميدهد ،جلوگيري كنند.

گروهجهان|روسيهباتوجهبهعزممخالفانداخلي
و خارجي دولت ونزوئال و شدت بحران اقتصادي اين
كش��ور ،در حمايت جدي از نيكالس مادورو دچار
ترديد ش��ده است .بلومبرگ نوش��ته ،پس از اعالم
حمايت كامل روس��يه از رييسجمهوري ونزوئال،
اكنون نشانههايي از ترديد درباره توان بقاي مادورو
در برابر تهديدهاي مخالفان ديده ميشود .دو منبع
نزديكبهكرملينكهخواستندنامشانفاشنشودبه
بلومبرگگفتهاندكهگرچهمسكوازحمايتعلنياز
مادورو صرف نظر نكرده ،بيش از پيش در مييابد كه
وضعيت اقتصادي ونزوئال به بهاي ته مانده حمايت
مردمي از وي تمام ميشود .بهگفته آنان ،اكراه ارتش
دربرخوردباشهرونداننيزتواناييمادوروبرايتوسل
ب��ه زور در برابر تهديدهاي ضد حكومتي را محدود
ميكند .روس��يه و چين س��الها از حاميان اصلي
ونزوئال بودند و روابط آنها به سال  1999و به قدرت
رسيدن هوگو چاوز سلف فقيد مادورو بر ميگردد.
روسيه ميلياردها دالر وام و سرماي ه در اختيار ونزوئال
قرار داده كه بخش عم��ده آنها را غول نفتي دولتي
روسنفت متقبل شده اس��ت .مسكو اكنون تالش
ميكندتاهمزمانباتالشهايترامپبرايسرنگون
ساختن مادورو ،از اين س��رمايهها محافظت كند.
روسيه با وجود س��ابقه حمايت از مادورو از اعطاي
تس��هيالت جديد به اين متحد خود اجتناب كرده
اس��ت .بلومبرگ چهارشنبه نوشته ،مسكو هنوز از
مخالفان مادورو كه تحت حمايت امريكا هس��تند
نگران است ولي به خوبي ميداند كه اهرمهاي مالي
اندكي براي نج��ات دولت غرق در بح��ران مادورو
در اختيار دارد.

گ�روه جه�ان| دبي��ركل نات��و اع�لام ك��رده
رييسجمهوري امريكا قرار است با همتايانش از
اين ائتالف نظامي در نشستي در لندن كه دسامبر
سال جاري برگزار ميشود ،ديدار كند .بهگزارش
آسوشتيدپرس ،ينس استولتنبرگ ،دبيركل ناتو
چهارش��نبه گفته رهبران كش��ورهاي عضو اين
ائتالف قرار است به چالشهاي امنيتي كه با آنها در
حال و آينده روبرو هستند ،بپردازند .استولتنبرگ
گفته« :رهبران عضو ناتو همچنين به تضمين اين
مس��اله ميپردازند كه ناتو با هدف تأمين امنيت
ميلياردها نفر به فعاليتهايش ادامه ميدهد».
اس��پوتنيك نيز گزارش داده ك��ه در نهايت پس
از چندين ده��ه درگيري و تنش براي پيوس��تن
مقدونيه به نات��و ،اين ائتالف نظامي و اس��كوپيه
پروتكل الحاق مقدونيه شمالي به ناتو را امضا كردند.
با امضاي اين پروتكل ،مقدونيه به سيامين عضو
ناتو تبديل ميشود .نيكوال ديمتري وزير خارجه
مقدونيه شمالي ،در مراسم امضاي اين پروتكل در
بروكسل گفته« :ناتو از نظر ما بيانگر امنيت و ثبات
است و به منظور ايجاد جهاني بهتر مبارزه ميكند،
ما با هم تمام مش��كالت در پيش روي خود را حل
ميكنيم و نقش��ي مهم در برابر چالشهاي بزرگ
ايفا خواهيم كرد».
پارلمان مقدونيه با تصويب تغيير نام اين كش��ور
به جمهوري مقدونيه شمالي راه را براي پيوستن
و الحاق به نات��و و اتحاديه اروپا تا حدودي پيموده
است .در طول سه دهه گذشته يونان راه عضويت
مقدونيه در ناتو را بهدليل اختالفات بر سر نام اين
كشور مسدود كرده بود.

آيتاهلل علي سيستاني مرجعيت عالي عراق چند
روز پس از اظهارات مداخلهجويانه ترامپ تاكيد
كرد كه اين كش��ور نبايد پايگاهي براي آسيب
يا زياني به كش��وري ديگر باشد .بهگزارش ايرنا،
مرجعيت عالي عراق گفته« :عراق ميخواهد با
همه كشورهاي همسايه و ديگر دولتها ،رابطه
خوب و متعادل و مبتني بر صلح و منافع مشترك
و بهدور از مداخله يا نقض حاكميت و اس��تقالل
خود داشته باشد ».ترامپ چند روز پيش گفته
بود در عراق پايگاه دارند تا از آن طريق ايران و كل
منطقه را رصد كنند .اين اظهارات واكنش صريح
دولتمردان عراقي را در پي داشت.

عفوبينالملل
امارات را متهم كرد

س��ازمان عفو بينالملل امارات را متهم كرده كه
جنگافزارهايپيشرفتهغربيرابيمهابابهدست
گروههاي مختلف شبهنظامي در يمن ميرساند.
بهگزارش رويترز ،بيانيه عفو بينالملل پس از آن
منتشر شد كه سيانان گزارش داد عربستان و
امارات ،خالف تعهداتي كه كردهاند تس��ليحات
امريكاي��ي را به جنگجويان مرتبط ب��ا القاعده،
شبهنظاميان تندرو سلفي و ديگران دادهاند .در
اين گزارش آمده ،نيروه��اي اماراتي ميلياردها
دالر سالح از كشورهاي غربي و ديگران دريافت
كردهاند و اين سالحها را به شبهنظامياني در يمن
ميرس��انند كه به هيچ كس پاسخگو نيستند و
جنايات جنگي آنها هويدا است.

تهديد سفارت افغانستان
در مسكو به بمبگذاري

همزمان با برگزاري نشست احزاب افغانستاني در
مسكو ،سفارت اين كشور تهديد به بمبگذاري
شد.بهگزارشايرنا،يكمقامامنيتيروسيهگفته:
«ماموران وزارت موقعيتهاي اضطراري مسكو
در حال بازرسي سفارت افغانستان پس از تماس
تلفني تهديدآميز هستند ».خبرگزاري تاس هم
گزارشدادهكهچندمركزتجاريدرمسكوتهديد
به بمبگذاري شدهاند.

اردوغان ميزبان
نخستوزير يونان

رجب اردوغان رييسجمهوري تركيه ،در ديدار با
الكسيس سيپراس نخستوزير يونان ،گفته تمام
مشكالت كشورش و يونان از راههاي مسالمتآميز
قابل حلوفصل است .بهگزارش يورونيوز ،روابط
نه چندان گرم آنكارا و آتن در ماههاي گذش��ته و
تحت تاثير تنشهاي مرزي در درياهاي مديترانه
و اژه ،چالش مهاجرت ،مساله قبرس و پناهندگي
هشت س��رباز تركيه در يونان ،تيرهتر شده است.
اردوغان  ۲۰۱۷براي اولينبار از يونان ديدار كرد.
او در آن سفر با درخواست بازنگري معاهده ۱۹۲۳
لوزان براي تعيين مرزهاي دو كشور ،خشم آتن را
برانگيخت .روابط تركيه و يونان بهويژه پس از ورود
نيروهاينظاميتركيهبهقبرسوتجزيهاينكشور
در دهه هفتاد ميالدي ،عمدتا متشنج بوده است.
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عكس روز

چهره روز

«مهدي يراحي» ممنوعالكار شد
مهر| مهدي يراحي ،خواننده موسيقي پاپ با انتشار متني در صفحه شخصياش از ممنوعالكارياش خبر داد .مهدي يراحي،
خواننده موسيقي پاپ كه چندي پيش به دليل انتش��ار كليپ بدون مجوز «پاره سنگ» دچار حاشيههايي شده بود در صفحه
شخصياش متني را مبني بر ممنوع الكارياش منتشر كرد .يراحي در صفحه شخصاش نوشته است« :اينجانب مهدي يراحي،
توسط مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تا اطالع ثانوي عم ً
ِ
ِ
فعاليت رسمي هنري منع شدهام .بههمين دليل
ال از هرگونه
ِ
خسارات مادي و معنوي تحميل
مجوزهاي اجراي من در تمامي كنسرتهاي تهران و شهرستانها لغو شده است .فارغ از تمامي
شده ،قطعاً بزرگترين ضايع ه اين محدوديت براي من ،محروم ماندن از ديدا ِر شما مخاطبان عزيز است».

وقتيسرپرستتيممليبسكتبال،مربيبينالملليشد

سرپرس��ت تيم ملي بسكتبال مدرك
ورزشي مربيگري بينالملل��ي دريافت كرده،
موضوعي كه ب��ا انتقاد زي��ادي همراه
شده است .اين روزها انتقادها به فدراسيون بسكتبال
زياد اس��ت كه اين انتقادات با انتش��ار نام مس��عود
قاسمي سرپرست تيم ملي بسكتبال به عنوان مربي
بينالمللي از سايت فدراسيون جهاني ،شدت گرفت.
مدتي اس��ت كه سايت فدراسيون جهاني بسكتبال
نام سرپرست و مدير تيمهاي ملي بسكتبال ايران را
به عنوان مربي بينالمللي منتشر كرده است كه اين
موضوع ناراحتي مربيان جوان و باتجربه بس��كتبال
كش��ور را به همراه داشته اس��ت .به گزارش ايسنا،
برخي از اين مربيان معتقدند قاس��مي با استفاده از
سمت خود در فدراسيون نام خود را به عنوان مربي
به  FIBAداده و اين مدرك را دريافت كرده است ،در
حالي كه او تجربه مربيگري در سطح ملي را ندارد و در
سالهايگذشتهنيزهيچفعاليتمربيگريدركشور

انجام نداده است .اين انتقاد مربيان داخلي زماني قوت
ميگيرد كه تاريخ ثبت مدرك بينالمللي مس��عود

قاسمي به س��ال  ۲۰۱۸برميگردد ،زماني كه او در
فدراسيون بسكتبال ايران سمت گرفته است.

شفر :هواداران به بازيكنان جديد فرصت بدهند

در حاشيه دیدار تیم های فوتبال بانوان ذوب آهن اصفهان وهمیاری آذربایجان غربی
ايستگاه

اسكار بدون مجري
برگزار ميشود

شايعه احتمال برگزاري
مراسماسكاربدونمجري،
تاييد ش��د .به گ��زارش
رويترز،مديراجراييشبكه
تلويزيوني ايبيسي كه
پخشكننده مس��تقيم
مراسم اسكار است ،اعالم
كرد اين مراس��م امسال
مجري نخواهد داش��ت .اين خبر درحالي اعالم شد
كه سه هفته تا يكي از مهمترين رويدادهاي صنعت
س��ينما باقي مانده اس��ت .كري بورك گفت تنها
اهداكنندگان جوايز روي صحنه ميآيند و جوايز را
بهدستبرندگانميدهند.ايبيسيهرسالمراسم
اسكارراپوششميدهدوبابرنامهريزيهايآكادمي
ارتباطي تنگاتنگ دارد .اين اتفاق براي دومين بار در
تاريخ ۹۱ساله اسكار رخ ميدهد و نخستينبار سال
 ۱۹۸۹مراسم اسكار بدون مجري برگزار شد .كوين
هارتكمديندرماهدسامبربهعنوانمجريانتخاب
شداماپسازآنكهبرايانتشارتوييتهايقديمياش
زير سوال رفت ،همهچيز به حالت تعليق درآمد و در
نهايتاواعالمكرداينوظيفهرابرعهدهنميگيرد.
گفته شده از سال پيش اسكار تصميم گرفته بود تا
مراسمرادر ۳ساعتبرگزاركندكهنيم ساعتازحد
معمول كوتاهتر است .مجري اسكار بهطور معمول
مراس��م را با يك مونولوگ طنز شروع ميكند كه با
تمركزبرمسائلروز،سلبريتيهاومسائلفرهنگيو
سياسيتنظيمميشود.

پيامتخممرغمشهوراينستاگرام
س��رانجام مشخص شد
ك��ه تصوير تخ��م مرغي
ك��ه پرطرفدارتري��ن
تصوير اينستاگرام شده،
در حقيقت ي��ك ويدئو
تبليغاتي براي كمك به
س�لامت روان كارب��ران
شبكههاياجتماعياست.
درچندعكس،مراحلتركخوردناينتخممرغبه
تصوير كشيده شده است و در نهايت اين پيام را داده
كه اين تركها به خاطر « فشار توجهاتي كه جلب
كرده» است.درآخرينويدئوبهكاربرانيكهاحساس
مشابهيدارندتوصيهشدهكهكمكبگيرند.بيشاز
 ۵۲ميليونكاربرعكسياز يك تخم مرغراكهازروز
چهار ژانويه در شبكه اجتماعي اينستاگرام منتشر
شدهاست،اليككردند.اينعكسركوردبيشترين
عكساليكشدهدرشبكههاياجتماعيراجابهجا
كرد.كليكباز:بامشهورترينتخممرغاينستاگرامي
دنياآشناشويدتاپيشازاين،پرطرفدارترينعكس
اينستاگرام ،عكسي از كايلي جنر ،مدل و هنرپيشه
امريكاييبودكهبيشاز ۱۸ميليوناليكگرفتهبود.
وقتياولينتخممرغتصويرشمنتشرشدتصورهمه
اينبودكههدفشفقطشكستنركوردعكسكايلي
جنراست.اوبه«ملكهاينستاگرام»معروفاست.
فقط ۹روز طول كشيد كه عكس تخم مرغ ركورد
پرطرفدارترينعكسكايليراكهعكسيازدست
او و دختر ت��ازه به دنيا آمدهاش بود ،شكس��ت.
از يك م��اه پيش  6عكس مختل��ف كه مراحل
شكسته شدن تخم مرغ را به تصوير ميكشد از
سوي اكانتي به نام ()world-record-egg
به معناي ركورد جهاني تخم مرغ در اينستاگرام
منتشر شده اس��ت .آخرين ويدئو با اين توضيح
آمده است كه اگر كسي احساس ميكند به اين
شكل تحت فشار اس��ت ،به نشاني اينترنتي كه
مخصوصمشاورهوراهنماييكاربرانشبكههاي
مجازياستمراجعهكند.ايننشانيكاربرانرابه
سايتيراهنماييميكندكهنشانيمراكزحمايت
و درمان مشكالت روحي كشورهاي جهان در آن
به شكل يك فهرست قرار داده شده است.

عكس   :مهر

بازار هنر

بازيگران نامآشنايي كه به جشنواره سي و هفتم ميآيند
از جمله بازيگران نامآشنايي كه در سي و
هفتمين جشنواره بينالمللي تئاتر فجر
روي صحن��ه ميروند ميتوان به فاطمه
معتمدآريا ،آتيال پسياني ،رويا تيموريان،
حسين پاكدل ،مس��عود كرامتي ،بهناز
جعف��ري و ...اش��اره كرد .در جش��نواره
س��ي و هفتم در كنار بازيگ��ران جوان و
خوشآتيهاي كه ش��ايد هن��وز چندان
براي عالقهمندان به تئاتر شناخته شده نباشد ،زنان و
مردان هنرمندي در عرصه بازيگري نيز حضور دارند
كه نامشان و آنچه روي صحنه ميسازند نه تنها اهالي
تئاتر كه عامه مردم را نيز به سالن ميكشاند.
بر همين اس��اس جش��نواره س��ي و هفتم در بخش
«مس��ابقه بينالملل» ش��اهد حض��ور چهرههايي
چون پيام دهكردي در نماي��ش «ابلوموف» ،فاطمه
معتمدآري��ا ،حميدرضا آذرنگ و علي س��ليماني در
نمايش «خنكاي ختم خاطره» ،پ��گاه آهنگراني در
نمايش«دستورالعملهايپروازبرايخدمهوخلبان»،
حسينپاكدلومارالفرجاددرنمايش«وقتيخروس
غلط ميخواند» و آتيال پسياني،نگار جواهريان،پانتهآ
پناهيهادرنمايش«نا مبُرده»است.پسيانيهمچنين
در اين بخش با نمايش «طناب» روي صحنه ميرود،
نمايش��ي كه رامين ناصرنصير و علي شادمان نيز در

آن حض��ور دارن��د .در بخش «مس��ابقه
اي��ران دو» س��ي و هفتمين جش��نواره
بينالمللي تئات��ر فجر نيز ب��ه نامهايي
چ��ون رضا بهب��ودي در «خ��رده نان»،
مس��عود كرامتي ،بهناز جعفري و احمد
ساعتچيان در «شازده كوچولو» و هومن
حاجيعبداللهي در «تناسخ ،سه تا سي و
پنجتومن»برميخوريم.دربخشمهمان
نيز نام س��ه زن؛ رويا تيموريان ،مريم سعادت و مائده
طهماسبي است كه در نمايش «خانه برناردا آلبا» اثر
علي رفيعي جلبتوجه ميكند .در ميان نمايشهايي
كه به مناسبت «چهل سالگي انقالب اسالمي» روي
صحنه ميروند هم ميت��وان از بازيگراني چون فريبا
كوثري ،ميترا حجار و سام قريبيان در نمايش «آهسته
با گل س��رخ» به كارگرداني ه��ادي مرزبان و حضور
ميرطاهر مظلومي در يكي از نمايشهاي راديويي نام
برد .در بخش «مسابقه ايران يك»« ،تئاتر خياباني»،
«ديگرگونههاي اجرايي» و «نمايشهاي راديويي»
نيز پيشكس��وتان و جواناني حضور دارند كه بازي هر
كدام بيشك در درخشانتر شدن اجرايي كه خواهيم
داد موثر است.س��ي و هفتمين جشنواره بينالمللي
تئاتر فجر از  ۲۲بهمن تا چهارم اسفند به دبيري نادر
برهانيمرند برگزار خواهد شد.

غيبت آثار ايراني در بزرگترين بازار سينمايي جهان
ب��ازار فيل��م اروپا به عنوان بخش��ي از
جش��نواره بينالمللي فيلم برلين ،در
حالي امس��ال ميزبان نمايش بيش از
 ۷۰۰فيلم است كه تاكنون هيچ پروژه
س��ينمايي را از ايران در فهرست خود
قرار نداده است.
برلي��ن( �Euro
)
بازار فيلم جش��نواره
 )pean Film Marketاز بزرگترين
رويداد س��ينمايي جهان در عرصه معرفي ،فروش،
توزيع آثار سينمايي است و همچنين مكاني ايدهال
براي تبادل نظر و ش��كلگيري توليدات مشترك
س��ينمايي ميان اين كشورهاست .سينماي ايران
كه بر خالف چند سال گذشته ،امسال حضور بسيار
كمرنگ��ي را در بخشهاي اصلي ش��صتونهمين
جش��نواره برلين تجربه خواهد كرد ،در بخش بازار
جشنواره نيز فيلمي عرضه و نمايش ندارد .بر اساس
فهرست فيلمهايي كه در بازار جشنواره برلين روي
پرده ميروند ،اين بخش امسال ميزبان بيش از۷۰۰
نمايش سينمايي از كشورهاي مختلف جهان است.
همچنين بنابر اعالم س��ايت بازار جشنواره فيلم
برلين؛ بنياد س��ينمايي فارابي ،مركز گس��ترش
سينماي مس��تند و تجربي ،جشنواره بينالمللي
فيلم فجر ،جش��نواره بينالملل��ي فيلم كودك و

نوجوان ،كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان ،صدا و سينماي جمهوري
اسالمي ايران ،سازمان سينمايي حوزه
هنري ،هنر هفتم ،استوديو انيميشن
آريا ،موسسه قرن بيستويكمف ديبا
نگاه ،ال��ي ايمج ،اس��توديو هورخش،
ايدهال س��ينما ،توزيع فيلم پرش��يا،
پ��رس ت��يوي ،آفوگات��و پيكچ��رز،
سيس��تم مديريت محتواي ف��رهام ،فيلمار،اي آر
ايمج ،ش��هر آفتاب و تصويرگستر پاسارگاد نيز به
عنوان كمپانيها و موسسات ايراني در بخش بازار
جشنواره برلين  ۲۰۱۹حاضر خواهند داشت.
س��ينماي ايران س��ال گذش��ته فيلم «خوك» به
كارگردانيمانيحقيقيرادربخشرقابتيجشنواره
برلين ،فيلم «د ُِرساژ» ساخته پويا بادكوبه و «هندي
و هرم��ز» به كارگرداني عباس امين��ي را در بخش
«نسل» جشنواره و «هجوم» از شهرام مكري را نيز
دربخشپانورامايجشنوارهبرلينبهعنواننماينده
خود در بخشهاي رس��مي جشنواره برلين داشت
اما امس��ال تنها فيلم «نشت» به كارگرداني سوزان
ايروانيان كه يك محصول مشترك سينماي ايران
و جمهوري چك اس��ت در بخش «فروم» برليناله
 ۲۰۱۹حضور خواهد داشت.

«الف ويژه» كمال تبريزي ادامه دارد
بازيگر س��ريال «الف ويژه» به كارگرداني
كمالتبريزيازنبودحمايتهايتلويزيون
نس��بت به آثار مهم انتقاد كرد .حس��ين
محجوببازيگرسينمابااشارهبهحضوراين
روزهايخوددريكسريالتلويزيونياظهار
كرد :اين روزها درگير بازي در سريال «الف
ويژه» به كارگرداني كمال تبريزي هستم
كهدرشهركغزاليدرحالتصويربرداري
است .او درباره وضعيت حمايت از پروژههاي تلويزيوني
به ايسنا گفت :براي مديران عزيز ما انگار اساسا چيزي
حائز اهميت نيس��ت ،آنها دوس��ت دارن��د حجمي از
برنامههاي خوب داشته باشند و خودي نشان دهند اما
حمايت از پروژهها عميقا برايشان اهميتي ندارد و نحوه
برخوردهايشان اين را نشان ميدهد .اين بازيگر اضافه
كرد :كوش��ش مديران اين اس��ت كه مردم را به سمت
صداوس��يما جذب كنند اما اين برايشان يك ضرورت

استراتژيكاستونهيكعملكردصادقانه.
دينماازصداقتوراستيصحبتميكند
بايد اين صداق��ت در عملكرد ما هم نمود
داشته باشد .وي با اشاره به توليد شتابزده
سريالها براي مناسبتها عنوان كرد :چرا
هنوزوپساز ۴۰سالسريالهارادردقيقه
 ۹۰ميسازندوكارهايرمضانيراباشتاب
جلوميبرند.سريال«الفويژه»قراربودابتدا
توسطمحمدرضاهنرمندساختهشودكهزمانبيشتري
راخواستاربودامامابرايآثارنمايشيمه م زمانكافيرا
درنظرنميگيريم.بازيگرسريال«صاحبدالن»درپايان
عنوانكرد:نيتتلويزيونايناستكهيكآبگوشتپراز
آبباربگذاردوجلويمخاطبشقراردهدوبگويدبخوري
يانخوريپايتاست.درچنينرويكرديصداقتوجود
ندارددرحاليكهمابايدبامردماينسرزمينصادقانهرفتار
كنيمنهاينكهبرايشانتعيينتكليفكنيم.

سرمربي تيم فوتبال اس��تقالل ميگويد در هفتههاي
گذشتهمشكالتيداشتيمكهمستقيمبهتيمواردميشود
و روي شانههاي من اس��ت .وينفرد شفر ،سرمربي تيم
فوتبالاستقاللتهرانبعدازظهرچهارشنبهدرنشست
خبري پيش از بازي با پيكان اظهار كرد :معموالً به خاطر
ديدن شما خبرنگاران و بازي بعدي خوشحال هستم .ما
درهفتههايگذشتهمشكالتيداشتيمكهمستقيمبهتيم
وارد ميشود و روي شانههاي من است .هميشه دوست
دارم ببريم ،ببريم و ببريم .در روزهاي اخير با تمركز باال
تمرينكرديم.بازيكنانجديدبهتيممااضافهشدند.منشا
شرايط متفاوتي داشت و نميتوانست زودتر به تيممان
ملحقشود.
اوادامهداد:چندبازيكنديگرديرتراضافهشدندونيازاست
كهباهماهنگيباسايربازيكنانبهدركتاكتيكيبرسند.
هر زمان كه ميخواهيم بازيها را شروع كنيم ،مثل نيم
فصل اول ،يك سري مشكالت داريم .سرمربي استقالل
اضافه كرد :چيزي كه من در ذهن خودم دارم ،اين است
كه درباره يك سري مسائل جدا از بازي در يك روز ديگر
صحبت كنم اما االن تمركز ما روي بازي با پيكان است؛
مسابقهايكههموارهبرايماسختبود.درورزشگاهآزادي
مقابلپيكانبازيسختيداشتيم.طبيعياستكهاالن
هممسابقهسختيداشتهباشيم.
اوبااشارهبهپاتوسي،بازيكنجديداينتيم،گفت:پاتوسي

بازيكن بسيار خوبي است .زماني كه در اردوي نيم فصل
بوديم همراه با اعضاي كادرفني اين بازيها را ديديم .او
بازيكن خوبي است اما هنوز شرايطش براي بازي كردن
مشخص نيست .ايسما هم بازيكن خوبي است كه پنج،
ش��ش هفته در شرايط تيمي نبوده اس��ت .زماني كه به
شرايط ايدهآل برس��د ،بازيكن مدنظر ما خواهد بود كه
ميتواند حفظ توپ كند و بازي ي��ك ضرب و دو ضرب
انجام دهد .منتظريم اطالعات جديدي راجع به شرايط
تيم به دست بياوريم .شفر درباره تركيب تيمش مقابل
پيكان گفت :هنوز نميدانم ك��دام بازيكنان در تركيب
اصلي هستند .در يك يا دو پست نياز به فكر كردن داريم.
سرمربيآلمانياستقاللدربارهاستفادهازبازيكنانجديد
تيمش از جمله گادوين منشا ،اظهار كرد :هنوز شرايط
مشخص نيست .منشأ امروز به تمرين ما ميآيد .شايد

تركيبونوعبازيمابراياوجديدباشد.ازاالننميتوانم
دربارهوضعيتاوحرفبزنم.منشاوبازيكنانمابايدسبك
فوتبال همديگر را بدانند و به هماهنگي برس��ند .من از
هواداران ميخواهم به بازيكنان جديدمان مثل ايسما،
پاتوسي،منشاونورافكنزمانبدهند.اتفاقيكهبرايگرو
افتاد،نبايدبرايبازيكنانجديدتكرارشود.اوافزود:وقتي
گرو 10دقيقهبازيكردهبود،برخيهاعليهاوشدند.نبايد
ايناتفاقبرايبازيكنانجديدرخبدهد.بايدبهبازيكنان
جديد فرصت بدهند كه خودشان را در تيم پيدا كنند .ما
هميشه به هواداران احتياج داشتيم و انتظار داريم اينبار
هم به بازيكنانمان كمك كنند .ش��فر يادآور شد :همه
بازيكناندرتيمبهخصوصبازيكنانجديدبايدبازيكنند.
بايدبهترينسيستمراپيداكنيم.درنيمفصلدوم،هرسه
ياچهارروزبازيداريم.خيليعجيباستكهبعدازبازي
آسيايي با سپاهان بازي داريم .نميدانم چه كسي و چرا
اينبرنامهرااينطورنوشتند.مابههمهبازيكنانماننياز
داريم.مابهروحاهللباقريومرتضيتبريزينيزنيازداريم.
سرمربياستقاللادامهداد:بازيهايزياديدرنيمفصل
دومداريم.مثلدورتموندكهصدرنشينبوندسليگااست،
شايد يك بازيكن در يك بازي خوب باشد و در بازي بعد
استراحت كند .اين اتفاق ممكن است براي ما رخ بدهد.
طبيعياستكهيكبازيكننميتواندهمهبازيهاراانجام
دهد.همهبازيكنانبايدازنظرجسميوذهنيآمادهباشند.

ميراثنامه

كشف دو گور تازه ساساني در زيرگذر شوش

درحاليكهحدوديكماهازكاوشباستانشناساندرمحوطهموسومبهچهارراهشوش
ميگذرد،باكشفدوگورديگرتعدادگورهايكشفشدهدراينمنطقهبه ۴گوررسيده
كه احتمال گورستان بودن اين چهارراه را افزايش ميدهد .مدتي است تقاطع موسوم
به چهارراه ش��وش و احداث زيرگذر در محوطه تاريخي و ثبت جهاني شهر باستاني
شوش خبرساز شده است ،از يكسو شاهد مخالفت فعاالن ميراث فرهنگي و مسووالن
ميراث فرهنگي با ساخت اين زيرگذر بوديم و از سوي ديگر مسووالن شوش از نماينده
مجلس و امام جمعه گرفته تا مردم شوش خواستار احداث اين زيرگذر هستند .در اين
ميان گفته شد كه اگر در طول كاوش باستانشناسان ،آثار تاريخي در اين محوطه پيدا
شود،كارساختزيرگذرمتوقفخواهدشد.باتوجهبهآنكهبيشازيكماهازآغازكاوش
باستانشناسان در محوطه زيرگذر شوش ميگذرد ،چندي پيش بيژن حيدريزاده
(مدير پايگاه جهاني شوش) از انجام گمانه زنيهايي در عمقهاي  ۳۰سانتيمتر تا ۳
متري در محوطه موسوم به زيرگذر شوش خبر دا د و عنوان كرده بود كه نتايج حاصل
از كاوشهاي ياد ش��ده مبين وجود آثار فرهنگي تاريخي در اليههاي مختلف است.
اين صحبتها درحالي مطرح ميشود كه حدود يك ماه پيش ،باستانشناسان به يك
گور تاريخي رس��يدند كه در اين گور يك اسكلت ،جام شيشهاي و آجر پيدا شد ،اين
يافتهها نش��ان از وجود آثار تمدن و آثار تاريخي در محوطه دارد .البته مهدي اميدفر
(باستانشناس)نيزچنديقبلدرنزديكياينمحوطهآثارويكگورازدورهساسانيان
پيدا كرده بود كه آجر و اسكلت در آن وجودداشت.
درحال حاضر نيز خبرها از كش��ف دو گور ديگر حكايت دارند .چنانكه حدود دو روز
پيش باستانشناسان در عمق ۱تا ۲متري دو گور جديد پيدا كردند كه در آن اسكلت
به همراه اشياي تدفين پيدا شده است .حتا گفته ميشود ،در سمت چپ و راست پل

قديم نيز آثار متعددي از دورههاي تاريخي پيدا شده است.
با توجه به آنكه تاكنون  ۴گور در محوطه زيرگذر شوش كشف شده است كه احتماال
متعلق به دوره ساساني هستند ،ميتوان گفت در اين محوطه با يك گورستان دوره
ساسانيروبهروهستيم.البتهگفتهميشود،ايناحتمالوجودداردكهباستانشناسان
در عمق بيشتر شايد در حدود ۳تا ۴متري با آثاري از دوره عيالميان نيز روبه رو شوند.
با توجه به كشف اين يافتههاي تاريخي ،احتمال توقف احداث زيرگذر شوش بيشتر
ميشود چراكه بنابر گفته مسووالن شوش بنابرآن نهاده شده بود كه اگر آثار تاريخي
در منطقه پيدا شود ،امور و كارهاي احداث زيرگذر متوقف شود.

تاريخنگاري

تصويب اولين قانون مطبوعات

گرچهميرزاصالحدرزمانحكومتمحمدشاه،نخستيننشريهبهمفهومامروزي(كاغذ
اخبار)رادرايرانمنتشركرد،اماانتشار«وقايعاتفاقيه»دردورهناصرالدينشاه،اساس
رسميروزنامهنگاريايرانرارقمزدوانتشارروزنامههايدولتيآغازشد.
دردورهمشروطه،همزمانبابيداريافكارعموميدركشور،انتشارروزنامههاومجالت
ازسيطرهدولتخارجومشروطهخواهاننيزدستبهچاپروزنامهزدند.
با افتتاح اولين دوره مجلس ش��وراي ملي ،نخس��تين قانون مطبوعات در ۱۸بهمن
 ۱۲۸۶از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت .اين قانون ۵۲مادهاي كه برگرفته از از
مقررات حقوقي قانون مطبوعات ۲۹ماه ژوئيه ۱۸۸۱ميالدي فرانسه بود ،در ۶فصل،
چاپخانهوكتابفروشي،طبعكتاب،روزنامهجاتمقرره،اعالنات،حدودتقصيرنسبت
به جماعت و محاكمه تدوين شده بود .دومين قانون مطبوعات در ۱۵بهمن ۱۳۳۱بر
توزيردر ۴۶مادهو ۱۱تبصرهبهتصويبرسيد.
طبققانوناعطاياختياراتبهنخس 
قانون دوم در ۵فصلبهبيان تعريفو تأسيس روزنامهو مجله ،حق جوابگوئي -آيين
نامههايمطبوعاتي،جرايممطبوعاتي،تخلفاتودادرسيمطبوعاتيوهياتمنصفه
ميپرداخت .قانوني كه ۱۸بهمن س��ال ۱۲۸۶اولين قان��ون مطبوعات ايران در52
ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد شامل ۶فصل با عناوين زير بود :چاپخانه و
كتابفروشي،طبعكتب،روزنامهجاتمقرره،اعالنات،حدودتقصيرنسبتبهجماعت
ومحاكمهتدوينشدهبودكهذيلهريكازاينعناوينمواديدرشرحچگونگياقدام
برايصاحبانقلموناشرانوشيوههايكنترلونظارتبرمطبوعاتآوردهشدهبود.
در مقدمه اين قانون چنين آمده اس��ت« :موافق اصل بيس��تم قانون اساسي عامه
مطبوعاتغيرازكتبضالهوموادمضرهوعليهدينمبين،آزادومميزيدرآنهاممنوع
اس��ت .ولي هرگاه چيزي خالف قانون مطبوعات در آن مشاهده شود ،نشردهنده
يا نويس��نده طبق قانون مطبوعات مجازات ميشود و اگر نويسنده معروف و مقيم
ايران باش�� د ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند مقرر ميشود طبع كتب و

روزنامهجاتواعالناتولوايحدرتحتقوانينمقررهذيلكهازبرايحفظحقوقعموم
و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع ميشود آزاد است هركس
بخواهدمطبعهايدايرنمايدياكتابوجريدهواعالناتيبهطبعبرسانديامطبوعاترا
بفروشد بايد بدوا عدم تخلف از فصول اين قوانين را نزد وزارت معارف به التزام شرعي
ملتزم و متعهد شود ».اين متن اگرچه در نهايت محدوديت چنداني براي نشريات و
مطبوعات ايجاد نكرده بود اما به جهت ناپختگي متن و بيتجربگي قانونگذاران راه
برايتفسيرآنبازبودودرعملنتوانستنظمونسقچندانيرابرايمطبوعاتدراين
دورانبهوجودآوردبااينوجودتازمانتصويبدومينقانونمطبوعاتدر ۱۳۰۵در
زمانپهلوياولداراياعتباربود.

