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سفير ايران در ايتاليا با اش��اره به گام چهارم كشورمان 
براي كاه��ش تعهداتش در چارچ��وب برجام تصريح 
كرد: اروپا با درك ش��رايط خطير كنون��ي براي حفظ 
توافقات بين المللي و مقابله با يكجانبه گرايي امريكا كه 
بر خالف مقررات و توافقات بين المللي حركت مي كند، 
اقدام و حركتي جدي از خود نش��ان ده��د. به گزارش 
ايرنا، »حميد بيات« در نشس��تي ب��ا حضور جمعي از 
خبرن��گاران، مس��ووالن و محققان انديش��كده هاي 
ايتاليايي افزود: برجام يك توافق مهم و دستاورد بزرگ 
در ديپلماسي چندجانبه در صحنه بين المللي بود كه 
متاسفانه اياالت متحده امريكا در اقدامي خالف روند 
بين المللي از آن خارج ش��د و ب��ا تحميل تحريم هاي 
غيرقانوني و ظالمانه بر ايران اين توافق و روند تعامالت 
بين المللي را تح��ت تاثير ق��رار داد. وي يادآور ش��د: 
طرف هاي اروپايي متعهد شدند  آثار اقدامات يكجانبه 
امريكا را مديريت كنند ت��ا ايران از مناف��ع اقتصادي 
برجام برخوردار شود. ليكن متاسفانه عدم توانايي آنها 
در هرگونه اقدام عملي در جهت فراهم آوردن حداقل 
اقدام در اين جهت، كاماًل مشخص شد. سفير كشورمان 
افزود: اگر چه در مواضع سياس��ي هم��واره بر حفظ و 
حمايت از برجام تاكيد كردند ام��ا در عمل عدم اقدام 
و جديت آنها موجب گرديد تا اين توافق به يك توافق 
يك طرفه تبديل شود. وي در اين رابطه با اشاره به ۱۱ 
تعهد اروپا براي حفظ برجام پس از خروج امريكا از اين 
توافق تصريح كرد كه هيچ ي��ك از اين تعهدات عملي 
نشد و »بدين ترتيب پس از يكسال صبر و اجراي كامل 
تعهدات از سوي جمهوري اسالمي ايران - بنابر اعالم 
۱۵ گزارش آژانس انرژي اتمي مبني بر تاييد همكاري 
كامل ايران با اين س��ازمان و اجراي كلي��ه تعهدات - 
ناگزير ش��ديم تا برخي اقدامات را در مح��دود كردن 
اجراي تعهدات اختياري بر اس��اس بنده��اي ۳۶و۲۶ 
توافقنامه انجام دهيم كه تاكنون چه��ار مرحله از اين 
اقدامات را صورت داده ايم. اما در عين حال همواره تاكيد 
كرده ايم كه اقدامات ما به هيچ وجه عليه برجام نبوده و 
نيست و بر حفظ برجام تاكيد داريم، هيچگاه ميز مذاكره 
را ترك نكرده ايم و در صورت اقدامات عملي طرف مقابل 
به ويژه اروپا، كليه اقدامات سريعًا قابل بازگشت خواهد 

بود. وي ابراز امي��دواري كرد كه اروپا با درك ش��رايط 
خطير كنوني براي حفظ توافقات بين المللي و در مقابله 
با يكجانبه گرايي امريكا كه بر خالف مقررات و توافقات 
بين المللي حركت مي كند و با اس��تفاده از ابزار تهديد 
س��اير طرف ها را نيز بر عدم اج��راي تعهد بين المللي 
ترغيب مي نمايد، حركتي جدي از خود نش��ان دهد. 
سفير كشورمان عنوان كرد كه ايران در طول ماه هاي 
گذش��ته بر اثر اقدامات ظالمانه و ضد بش��ري امريكا، 
سخت ترين تحريم ها را تحمل مي كند به طوري كه اين 
اقدامات در شكل تروريسم اقتصادي زندگي و سالمت 
مردم ايران را هدف قرار داده است. وي افزود: فشارهاي 
اقتصادي و معيش��تي موجب رنج مردم شده تا جايي 
كه حتي دسترسي مردم و بيماران به داروهاي خاص 
كم شده و بس��ياري از بيماران در خطر از دست دادن 
جان خود قرار گرفتند. بيات در اين باره توضيح داد در 
روزهاي اخير ۱۵ كودك در ايران بر اثر عدم دسترسي به 
داروي خاص بيماري پروانه اي )اپيدرموليز بولوزا( جان 
باختند. سفير كشورمان گفت: امريكايي ها مي كوشند تا 
با اعمال فشار و اقدامات ضد بشري خود ايران را تسليم و 
وادار به مذاكره نمايند اما اين كامال روشن است كه هيچ 
ملتي مذاكره تحت فش��ار و تهديد را نمي پذيرد. بيات 
افزود: امريكا تالش مي كند ضمن تهديد و فشار به ديگر 
كشورها آنها را نيز در اين اقدامات غيرقانوني و ظالمانه 
همراه سازد. سفير كشورمان سپس عنوان كرد: اقدام 
امريكا در خروج يكجانبه از برجام كه هيچ كشوري آن 
را تاييد نكرد امري عجيب بود. لذا وقتي صحبت از توافق 
جديد مي شود هيچ تضميني وجود ندارد كه آن را حفظ 
كنند. وي با بيان اينكه دونالد ترامپ )رييس جمهوري 
امريكا( بدون توجه به محت��واي توافق بدنبال تظاهر 
و مطرح كردن خودش است تصريح كرد: دليلي براي 
لغو توافقي كه بعد از سال ها مذاكره حاصل شده و مورد 
تاييد جامعه بين الملل قرار گرفت و يكي از پيمان هاي 
مهم جهاني شمرده شد، وجود ندارد. وي ادامه داد: ما 
مذاكرات خود را با ساير طرف هاي برجام ادامه خواهيم 
داد اگر امريكا نيز مايل به ش��ركت در آن باش��د با لغو 
تحريم ها اين امكان مهيا مي شود. اما با وجود توافق فعلي 

مذاكرات جديد ديگر توجيهي ندارد.

رييس جمهور در جلسه هيات دولت: سفير ايران در ايتاليا: 
بايد نسبت به نقدها و نظرات مردم گوش شنوا داشته باشيماروپا براي حفظ برجام حركت جدي از خود نشان دهد
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اصالحات اقتصادي اصوال پديده اي دردآور اس��ت، 
همچون زايمان. همان طوري ك��ه در زايمان عوامل 
مهارت پزش��ك و اعتماد بيمار و مهيا بودن شرايط 
و امكانات براي تولد س��الم نوزاد ضرورت دارد براي 
موفقيت اصالح��ات اقتص��ادي نيز عل��م و تجربه 
سياس��تگذار، اعتم��اد جامعه و ش��رايط محيطي 
مناس��ب امري الزم اس��ت. فقدان هر ي��ك از اين 
ضرورت ها يا سبب انصراف سياست گذار از تصميم 
اتخاذ شده در نيمه راه مي شود يا بايد منتظر بي اثر 
يا كم اثر ش��دن آن تصمي��م به س��بب مخالفت ها 
و ايجاد خاط��ره بد در ذهنيت جامع��ه از يك اقدام 
الزم و خوب بود. در كش��ورمان اي��ن ضعف ها را در 
دو پروژه بزرگ اقتصادي تمامي س��ال هاي پس از 
انقالب ش��اهديم: تجربه خصوصي س��ازي و تجربه 

حذف يارانه ها.
در تجربه ناكام خصوصي س��ازي، »آزادس��ازي« به 
عنوان يك ضرورت نديده گرفته ش��د. در حالي كه 
بدون آزاد كردن بازارها از كنترل هاي ديوان ساالري 
دولتي و بدون اعتم��اد واقعي ب��ه بخش خصوصي 
و اصي��ل دانس��تن اي��ن بخش، س��خن گفت��ن از 
خصوصي س��ازي بي معناس��ت. در تجرب��ه حذف 
يارانه ه��ا و هدفمند ك��ردن آن نيز ض��رورت وجود 
اعتماد و مقبوليت مقام سياس��ت گذار )دولت دهم( 
و نظر كارشناسي ناديده گرفته شده و اين اقدام مهم 
و ضروري به خريد مش��روعيت و حامي پروري و نه 
اصالح واقعي اقتصادي فرو كاس��ته شد. لذا نه فقط 
هدف كانوني اين پروژه بزرگ اقتصادي يعني ارتقاي 
بهره وري اقتصادي و واقعي شدن قيمت ها را محقق 
نكرد بلكه امروزه به پاش��نه آشيل اقتصاد كشور و به 

قولي »مصيبت عظما« تبديل شده است.
در قضاياي بنزين نيز به نظر ب��از با همان كمبودها 
مواجهيم. عالوه بر آنكه اصوال منطق حكم مي كرد 
با افزايش پلكاني قيمت اين كاال متناس��ب با تورم 
در ط��ي س��ال هاي اخي��ر )همچنان ك��ه در مورد 
ن��رخ ارز( از افزايش ش��وك آور آن جلوگيري نمود 
تا مجبور ب��ه افزاي��ش ۲00 درصدي اي��ن كاالي 
استراتژيك نش��ويم، اكنون نيز با گره زدن زندگي 
بخش عظيمي از مردم )۶0 ميلي��ون نفر( به منابع 
ناپايدار و ايجاد توقع��ات و انتظارات بلندمدت، گره 
معضالت اقتصادي را پيچيده ت��ر مي كنيم. چرا كه 
اگرچه با افزايش قيمت بنزين، درآمدهاي جديدي 
آزاد مي شود اما با توجه به اينكه اين منابع قرار است 
يكس��ره به جامعه بازگردد لذا چيزي نصيب دولت 
و كمك به جبران كس��ري بودجه آن نمي شود لذا 
مي بايس��ت انتظار تداوم افزايش نقدينگي و تورم را 
داشت؛ تورمي كه به حس��اب افزايش قيمت بنزين 

گذاشته خواهد شد.

ش��ايد با درك همين ضعف هاس��ت ك��ه دولت نيز 
طبق راه ور س��م معمول و مالوف خود برخوردهاي 
تعزيراتي و مبارزه با گرانفروش��ي را تش��ديد نموده 
تا با تصور خود ب��ا افزايش ناگزي��ر قيمت  ها مقابله 
كند. چنان كه در اخب��ار همين روزها آمده اس��ت 
كه قائم مق��ام وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت »از 
انجام روزانه ۳0 ه��زار مورد بازرس��ي براي كنترل 
قيمت ه��ا« خب��ر داده و اينك��ه »ع��الوه ب��ر اين 
گشت هاي مشترك سازمان تعزيرات حكومتي نيز 
با ۱۵ هزار بازرس در قالب 8 هزار اتحاديه، قيمت ها 

را در بازار رصد مي كند.«
در حالي ك��ه بارها و بارها اين راه ه��ا آزموده و نتايج 
منف��ي آن مش��خص ش��ده و از آن درس نگرفته و 
نمي گيريم »ما انبوه تجربه داري��م اما اين تجربه ها 
تبديل به يادگيري نمي شود. يك علت آن است كه 
هيچ كس مس��وول خروجي كل عملكرد اقتصادي 
كشور نيست... ديگر اينكه سياسيون  جامعه  درباره 
مهم ترين مس��اله زندگي مردم يعن��ي اقتصاد، كال 

خالي الذهن هستند.« )دكتر نيلي – 98/۵/۱۳(
در مجم��وع آنكه ن��ه ضرورت ه��اي نظ��ري اقدام 
افزايش قيمت بنزين رعايت شده است – چنان كه 
در گزارش مركز بررس��ي هاي اس��تراژيك رياست 
جمه��وري يك��ي از اه��داف اصالح قيم��ت بنزين 
»ايج��اد مناب��ع مالي ب��راي اصالحات س��اختاري 
اقتصاد ايران عنوان ش��ده اس��ت )روزنامه ايران – 
98/8/۲8( در حالي كه هيچ منبع مالي تا اين لحظه 
براي اين هدف مش��خص نش��ده اس��ت – نه اقناع 
افكار عمومي به درس��تي صورت پذيرفته است و نه 

شرايط محيطي مناسب چنين اقدامي بوده است.
به هر حال با توجه به شروع اين اقدام و براي كمك به 
انجام بهتر آن مي بايست با بهره گيري از كارشناسان 
مج��رب اقتص��ادي در مراك��ز تصميم گي��ري و 
سياست گذاري كشور و رويكرد مبتني بر آزادي هاي 
مش��روع و قانوني و حقوق ش��هروندي جهت بيان 
انتقادات و اعتراضات مردم به شيوه اي مسالمت آميز 

راه اصالح مسير را باز گذاشت.
اصالح��ات اقتصادي فق��ط با نيت خير مس��ووالن 
دولتي و حكومتي فراهم نمي ش��ود و نيازمند علم، 
تجربه، اعتماد و س��رمايه اجتماعي است. چنان كه 
چند ده��ه قبل از زب��ان يك كارش��ناس اقتصادي 
مي خواني��م: »موفقيت ي��ك برنام��ه اقتصادي در 
دنيايي كه موش��ك هايش ب��ه كره ما رس��يده اند، 
مس��تلزم هدف گيري صحيح و اتخاذ تدابير و طرق 
علمي و منطقي براي رس��يدن به اين هدف هاست. 
اگر بنا باش��د ك��ه ما هنوز به رس��م قرون وس��طي 
تصور كنيم ك��ه مثال با ش��الق زدن خرده فروش ها 
س��طح قيمت ها پايين خواهد آم��د و... راهمان به 
قهقراي اقتصادي منتهي خواهد شد.« )آموزه هاي 

اقتصادي – گزيده آثار جهانگير آموزگار – ۱۳98(

راه اصالح مسير را باز گذاريم
سخن  نخست

رييس جمهور ب��ا قدردان��ي از اجتماع��ات عظيم و 
خودجوش م��ردم در ش��هرهاي مختلف كش��ور از 
جمله زنجان، تبريز، شهر كرد و س��اير شهرها عليه 
آشوبگرها، تاكيد كرد: اين بزرگ ترين نمايش قدرت 
ملت ايران است و در اين جريانات هم توان دشمنان 
ما مشخص ش��د و هم ميزان ايستادگي، بزرگواري و 
عظمت ملت ايران به نمايش درآمد. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني دولت، حسن روحاني روز چهارشنبه در 
جلسه هيات وزيران اظهارداشت: امروز مي خواهم از 
ملت بزرگ و هوشيار ايران تشكر و سپاسگزاري كنم 
و به خاطر آگاهي، صبوري و موقع شناسي مردم سر 
تعظيم فرود بياورم. رييس جمهور افزود: مردم ايران 
از يك آزمون تاريخي ديگر س��ربلند بيرون آمدند و 
نش��ان دادند عليرغم اينكه ممكن اس��ت مشكالت 
اقتصادي يا گله هايي از مديريت كشور داشته باشند، 
اما هرگز نخواهند گذاش��ت آب به آس��ياب دشمن 
ريخته ش��ود. روحاني خاطرنش��ان كرد: ملت ايران 
به خوبي آگاه هس��تند كه هدف اصل��ي خودكفايي 
كش��ور در زمينه تامين انرژي اس��ت ت��ا محتاج به 
بيرون نباشيم و بتوانيم با توليدي كه در داخل انجام 
مي دهيم انرژي مورد نياز را به درستي تامين و به طور 
صحيح مصرف كنيم و مق��داري عدالت را در جامعه 

پياده و اجرا نماييم. 
رييس جمهور با بيان اينكه به دنبال اين هستيم كه 
از يارانه س��وخت، مردم نيازمند بيشتر از آنهايي كه 
غيرنيازمند هستند استفاده كنند، گفت: آنچه حاصل 
طرح اصالح قيمت انرژي ب��وده، پرداخت مبالغي به 
۱8 ميليون خانوار متوس��ط و كم درآمد است كه بر 
اين اس��اس دو مرحله آن تاكنون در تاريخ ۲۷ آبان 
براي حدود ۷ ميليون و 8۵0 ه��زار خانوار و در تاريخ 
۲9 آبان ب��راي ۴ ميليون و ۴۴8 ه��زار خانوار وجوه 
مورد نظر پرداخت ش��ده و به مابقي خانوارها نيز روز 
ش��نبه پرداخت خواهد ش��د. روحاني افزود: ممكن 
است طرح اصالح شامل برخي از افراد بشود كه حتي 
خودشان از دريافت يارانه ها انصراف داده بودند و در 
اين گروه ها هس��تند به گونه اي كه برخي افرادي كه 
مبالغ را دريافت كرده اند نمي دانستند كه اين پول از 
كجا آمده و دچار تعجب ش��ده بودند كه بايد در اين 
راس��تا توضيحات بيش��تري براي مردم بيان شود. 
روحاني با اشاره به گزارش وزير كشور در جلسه هيات 
دولت به عنوان مسوول اجراي طرح و ارايه آمار و ارقام 
افرادي كه در چند روز اخير به خيابان ها آمده بودند، 
گفت: مشخص شد كه چه تعداد از افراد به خيابان ها 
آمده بودند و آش��وبگران تعداد كم��ي از آنها بودند؛ 
منتهي آشوب طلبان سازمان يافته، برنامه ريزي شده 
و مسلح بودند كه كامال بر اساس برنامه طراحي شده 
از سوي ارتجاع منطقه، صهيونيست ها و امريكايي ها 
اقدام كردند. رييس جمهور اظهارداش��ت: همانطور 
كه رهبر معظم انقالب فرمودن��د مردم ما در حوادث 

مختلف در برابر نقشه دش��من پيروز شدند و اين بار 
هم در اغتشاشات كه نقشه دشمن براي ايجاد ناامني 
بود مردم به پيروزي رس��يدند و آنهايي كه در ۲ سال 
گذشته با اعمال تحريم هاي حداكثري ناامني و اقدام 
عليه نظام را طراحي كرده بودند و به دنبال اين بودند 
كه اين فش��ار باعث ش��ود روزي مردم عليه نظام به 
خيابان ها آمده و ايس��تادگي كنند، نتوانستند موفق 
ش��وند. روحاني تاكيد كرد: عليرغم فش��ار دشمنان 
در سال هاي 9۷ و 98 مردم نش��ان دادند كه نسبت 
به مناف��ع و امنيت ملي و يكپارچگي خود حس��اس 
هستند و معلوم شد دش��منان ملت ايران كه در اين 
دو سال و سال هاي گذشته برنامه ريزي گسترده اي 
براي آش��وب طلبان داش��ته اند چقدر سربازان كمي 
داش��ته اند؛ گرچه انسان هاي ش��روري را به خدمت 
گرفته بودند و خسارات زيادي به زندگي و جان مردم 
وارد كردند و حتي به ك��ودكان و نوجوانان هم رحم 
نكردند و با سالح گرم و سرد به مردم حمله كرده و به 
مغازه ها، خانه ها، داروخانه، مراكز پزش��كي و اماكني 
كه خدمات رس��ان به م��ردم بودند، خس��ارت وارد 

كردند. 
رييس جمهور افزود: اين نشان مي دهد كه اين جمع 
كوچك ضد كش��ور و عليه وطن و مناف��ع ملي اقدام 
كردند. روحاني با اش��اره به نمايش قدرت ملت ايران 
عليه آشوبگران در روزهاي اخير ادامه داد: ملت ايران 
همواره به دنيا هوشياري، بيداري، اتحاد و همبستگي 
خود با كل نظام را نش��ان مي دهند و ما بايد همواره 
نس��بت به نقدها و نظرات مردم گوش ش��نوا داشته 
باشيم هرچند آنهايي كه نقد دلسوزانه دارند هميشه 
زمان ش��ناس بوده و مي دانند كه چه وقت بايد براي 
از بين بردن نقشه هاي دشمنان در برابر آنها متمركز 
ش��وند. رييس جمهور با تقدير از ملت اي��ران و رهبر 
معظم انقالب كه ب��ا بيانات حكيمانه خ��ود مردم را 
راهنمايي و واقعيت ها را تبيين كردند، گفت: دولت 
همچنان مانند گذش��ته در طرح هاي مهم با دو قوه 
ديگر در جلس��ات هماهنگي و مش��ورت مي كند و 
همانطور كه اين بار نيز با تصميم س��ران سه قوه و با 
هماهنگي دو قوه ديگر فعاليت خود را براي كمك به 
خانوارهايي كه تحت فشار بيشتر اقتصادي هستند 
انجام داده ايم، در آينده نيز هر طرحي داشته باشيم 
با دو قوه ديگر هماهنگ خواهيم بود. رييس جمهور 
با بيان اينكه خوشبختانه مردم، كسبه و بازاريان هم 
همكاري كردن��د و در كنار اين ط��رح و نظام بودند، 
اظهار داش��ت: بايد از عزيزاني كه در اي��ن ايام براي 
امنيت ايران شهيد ش��دند و صدمه ديدند و مجروح 
ش��دند ياد كنيم؛ تع��دادي از افتخارآفرين��ان ما در 
نيروي انتظامي، سپاه و بسيج در اين جريانات دچار 
آسيب شدند كه نسبت به عظمت و تالش هاي آنان 
س��ر فرود آورده و با خانواده هاي عزيز و بزرگوار آنان 

ابراز همدردي مي كنيم.

دولت گزارش

 همين صفحه  

سخن نخست

 راه اصالح مسير را 
باز گذاريم

اقتص��ادي  اصالح��ات 
اصوال پدي��ده اي دردآور 
اس��ت، همچون زايمان. 
همان طوري كه در زايمان 
عوام��ل مهارت پزش��ك 
و اعتم��اد بيم��ار و مهيا 
بودن ش��رايط و امكانات 
براي تولد س��الم ن��وزاد 
ضرورت دارد براي موفقيت اصالحات اقتصادي نيز 
علم و تجربه سياست گذار، اعتماد جامعه و شرايط 
محيطي مناسب امري الزم اس��ت. فقدان هر يك 
از اين ضرورت ها يا س��بب انصراف سياس��تگذار از 
تصميم اتخاذ شده در نيمه راه مي شود يا بايد منتظر 
بي اثر يا كم اثر شدن آن تصميم به سبب مخالفت ها 
و ايجاد خاطره بد در ذهنيت جامعه از يك اقدام الزم 
و خوب بود. در كشورمان اين ضعف ها را در دو پروژه 

بزرگ اقتصادي تمامي سال هاي...

حسين  حقگو

 صفحه10  

دانش و فن

اينترنت آري؛ اغتشاش خير
قطعي اينترنت كه به دليل ناآرامي هاي ايجادشده 
در كشور از ش��نبه شب آغاز ش��ده بود، همچنان 
ادامه دارد؛ اگرچه برخي از وب س��ايت ها در ايران 
با بهره گيري از س��رورهاي داخلي فعال هستند و 
خدمات ارايه مي كنند، هرچند دسترسي كاربران 
به اين وب س��ايت ها هم گاهي با اخت��الل مواجه 
اس��ت؛ روي ديگر قطعي كه اكن��ون از ارتباطات 
ناپايدار اينترنت ثابت و همراه فراتر رفته، دسترسي 
به شبكه جهاني است كه بسياري را متحمل ضرر 
كرده است، از دانشجوياني كه براي دريافت مقاالت 

علمي ناچار به استفاده از جست وجوگر هاي...

اقتصاد اجتماعي

خسارت مالي تغيير اقليم
ريحانه جاويدي|

وقوع س��يالب هاي مخرب، تغيير ن��وع بارش ها، 
فرونشس��ت زمين، افزايش دما و خشكسالي تنها 
بخش��ي از فهرست خسارت هايي اس��ت كه بر اثر 
تغيير اقليم به محيط زيس��ت وارد مي شود اما هر 
كدام از اين معضالت به دنبال آنكه محيط زيست 
را نابود مي كنند، آس��يب اقتصادي سنگيني هم 
بر منابع طبيعي وارد كرده و بح��ران مالي را براي 
دولت ها ايجاد مي كند تا جايي كه واحد اطالعات 
اكونوميس��ت خسارت ناش��ي از تغييرات اقليمي 
براي اقتصاد جهاني را تا سال ۲0۵0 حدود هشت 
تريليون دالر برآورد كرد. اما اين اعداد و ارقام زماني 
كه به خاورميانه و ايران مي رسد به دليل كم توجهي 
به توسعه پايدار، وخيم تر مي ش��ود تا جايي كه بر 
اساس گزارشي كه چندي پيش مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��المي منتش��ر كرد، با اتكا به 
داده هاي آم��اري بان��ك جهاني در س��ال ۲00۲ 

ميالدي بي توجهي به محيط زيست و ...
12
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 رهبر معظم انقالب اسالمي
 در ديدار توليدكنندگان، كارآفرينان و فعاالن اقتصادي: 

گزارش »تعادل« از پاسخ دولتمردان به ابهامات مردم 

 دشمن را در همه عرصه ها
 عقب زديم؛ در جنگ اقتصادي 

نيز عقب خواهيم  زد

گازوئيل،آب و برق گران نمي شود

جهان

 »در حال توسعه ها« 
در خطرند

15 2

بر اساس تصميم و دستور وزير راه و شهرسازي واحدهاي 
خارج شده از سرفصل مسكن مهر مانند پروژه هاي زير ۳0 
درصد پيشرفت و فاقد متقاضي در قالب طرح اقدام ملي 
مسكن اجرايي مي شود. به گزارش فارس، مشكالت زياد 
برخي واحدهاي مسكن مهر باعث شد تا محمد اسالمي 
وزير راه و شهرسازي در جلسه شوراي هماهنگي مسكن 
دستور جديدي براي واحدهاي مس��كن مهر كه به هر 
دليلي از سر فصل اين پروژه خارج شده اند بگيرد. بنابراين 

تصميم جديد بر اين است تا واحدهاي مسكوني خارج 
شده از س��رفصل مس��كن مهر در قالب طرح اقدام ملي 
مسكن اجرايي شود. بر اساس تصميم شوراي هماهنگي 
مسكن، پروژه هاي خودمالك، پروژه هاي فاقدمتقاضي 
به ماخذ سال ۱۳9۴، پروژه هاي زير ۳0 درصد به ماخذ 
سال 9۶ و پروژه هاي داراي مشكالت حقوقي از سرفصل 
مسكن مهر خارج شده و تغييرات الزم در سامانه مديريت 

مسكن مهر و كنترل پروژه اعمال شود. 

دوپينگ طرح ملي مسكن با مسكن مهر
خبر



نظرگاه

دشمنان به دنبال تسليم دولت 
و ايجاد اغتشاشات  هستند

رييس عقيدتي سياسي دفتر فرماندهي معظم كل 
قوا با بيان اينكه بايد ماهيت، عوامل و دست اندركاران 
فتنه 25 آبان نيز مشخص و افشا شود، گفت: تدابير 
رهب��ري و عدم همراهي مردم با فتنه گران و اش��رار 
دو عامل مهمي است كه سبب ناكامي فتنه ها شده 
است. حجت االس��ام والمسلمين سعيدي رييس 
عقيدتي سياس��ي دفتر فرماندهي معظم كل قوا، با 
بيان اينكه به گفته كارشناسان ما در هر دهه شاهد 
فتنه هايي در كش��ور بوده ايم، گفت: در مورد س��ال 
98 تحلي��ل اين بود كه با توج��ه به مجموعه تدابير 
و هدايت هاي رهبر معظم انقاب ش��رايط متفاوت 
پيش رفته است، اما متاسفانه برخي از بي تدبيري ها 
و عدم پيش بيني هاي الزم فتنه ديگ��ري را رقم زد 
كه ابعاد و گستردگي آن هنوز خيلي روشن نيست. 
حجت االسام سعيدي تدابير رهبري و عدم همراهي 
مردم با فتنه گران و اشرار را دو عامل مهمي عنوان كرد 
كه سبب شده اس��ت تا فتنه هاي مختلف در كشور 
نتواند انقاب اسامي را  از پاي درآورد. رييس عقيدتي 
سياسي دفتر فرماندهي معظم كل قوا تصريح كرد: 
هم نقش امام راحل و هم نقش رهبر معظم انقاب در 
فتنه هاي اين سه دهه بسيار مهم و اساسي بوده است. 
رهبري در جريان فتنه اخير )25 آبان( تمام هزينه هاي 
تصمي��م اخير را بر عهده گرفتند ك��ه اگر اين اتفاق 
نمي افتاد معلوم نبود چه اتفاقي بيفتد. وي با تاكيد 
بر اينكه اين فتنه ها در كشور با وجود خسارت هاي 
بسيار، نقش پااليش��گري هم داشت يعني انقاب، 
افراد را غربالگري مي كند، افزود: بايد ماهيت، عوامل 
و دست اندركاران فتنه 25 آبان نيز مشخص و افشا 
شود. حجت االسام سعيدي با بيان اينكه انتخابات 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس ش��وراي اسامي 
اولين انتخابات پس از 40 سالگي انقاب و بيانيه گام 
دوم انقاب اس��ت، گفت: حضور مردم و هدفمندي 
حضور در اين عرصه بسيار تعيين كننده است. رييس 
عقيدتي سياسي دفتر فرماندهي معظم كل قوا با تاكيد 
بر اينكه بيانيه گام دوم انقاب منشور 40 ساله آينده 
كشور است، تصريح كرد: نوع و جهت گيري نمايندگان 
در تحقق اين بيانيه منشوري، نقش بسيار مهمي دارد. 
رييس عقيدتي سياسي دفتر فرماندهي معظم كل 
قوا به تهديدات عليه نظام جمهوري اسامي اشاره 
و خاطرنش��ان كرد: دشمنان به دنبال تسليم دولت 
و ايجاد اغتشاشات در كشور هستند و سران امريكا 
مي گويند ما بايد انس��جام ملي را به هم بريزيم و سه 
مساله دفاعي، منطقه اي و انرژي را با ايران حل كنيم.

وي گفت: مشخص است كه دشمن امروز ركن ركين 
انقاب را انسجام ملي مي داند و به دنبال اين است 
كه انسجام ملي را خدش��ه دار كرده و بر سر مسائل 
دفاعي، منطقه اي و انرژي ايران را به پاي ميز مذاكره 
بكشاند. حجت االسام سعيدي تاكيد كرد: دومين 
تهديد دش��من نفوذ و تصرف در ادراك سياس��ي 
كارگ��زاران و دولتمردان و ادراك فرهنگي مردم، با 
هدف تغيير ذائقه آنان است. مردم در فتنه 25 آبان با 
اشرار همراهي نكردند و حركت ديروز مردم زنجان 
با ايجاد فاصله بين مردم و اشرار در سطح كشور نيز 
ايجاد موج كرد. مردم مي دانند كه دشمن به دنبال 
اهداف ديگري است.  رييس دفتر عقيدتي سياسي 
فرماندهي معظم كل قوا تاش براي براندازي در بستر 
دموكراسي از بستر انتخابات را از ديگر برنامه هاي 
دشمن عليه نظام مقدس جمهوري اسامي عنوان 
و بيان كرد: نقش دموكراسي در جابه جايي قدرت 
يكي از موضوعاتي اس��ت كه بايد روي آن كار شود. 
در امريكاي التين شاهد اين هستيم كه چگونه يك 
رييس جمهور ضد امريكا را جابه جا مي كنند. وي 
با بيان اينكه دشمن به دنبال براندازي با استفاده از 
دموكراس��ي از پنجره انتخابات است، گفت: مردم 
بايد بدانند كه در انتخابات به چه كساني راي بدهند 
كه نظام استوار و ثابت قدم بماند و فتنه ديگري به 
وجود نيايد. حجت االس��ام سعيدي گفت: وقتي 
منطق محاسبه تغيير كرد يعني معيارها، قوانين و 
شاخص ها جابه جا مي شود و تحليل ها و خواسته ها 
نيز تغيير مي كند و فرد نمي داند مصلحت و اولويت 
كجاست.  رييس عقيدتي سياسي دفتر فرماندهي 
معظم كل قوا نگاه جريان غرب گرا به بيرون، تاش 
در جهت ضرورت سازي تصنعي براي عقب نشيني، 
القاي تهديد دشمن ، جنجال در خصوص شوراي 
نگهبان، نابه ساماني در تصميمات كان و ... را از جمله 

تهديدات ناشي از شرايط داخلي برشمرد.

اثر استفاده از فناوري هسته اي 
در تامين امنيت  غذايي

معاون س��ازمان انرژي اتمي ايران گفت: استفاده از 
فناوري هسته اي كمك فراواني در تامين امنيت مواد 
غذايي و افزايش زمان ماندگاري و انبارداري اين مواد 

دارد و بايد بيشتر مورد بهره برداري قرار گيرد .
»صولت ثنا« ديروز در پنجمين همايش ملي كاربرد 
فناوري هسته اي حوزه كشاورزي و منابع طبيعي در 
يزد افزود: اس��تفاده مناسب و به موقع از اين فناوري 
مي تواند در حفظ و نگهداري مواد غذايي به خصوص 
در بخش كشاورزي و استفاده در مواقع ضروري كمك 
كند. وي به آلودگي برخ��ي از مواد غذايي وارداتي از 
بعضي كشورها به عنوان يك مشكل يادكرد و ادامه 
داد: پرتودهي عاوه بر نابودي ميكروب ها، تمام مواد 
مغذي را حفظ مي كند، بنابراي��ن توليدكنندگان 
در راستاي رعايت حقوق مصرف كنندگان از نشان 
)ليبل( پرتوديده استفاده كنند. اين مسوول با اشاره به 
اينكه مردم، توليدكنندكان و مصرف كنندگان نبايد 
هيچ نگراني و ابايي از مصرف چنين موادي داش��ته 
باش��ند بر بهره گيري صحيح علمي آن براي امنيت 
غذايي و حفظ و نگهداري آن در كش��ور تاكيد كرد. 
ثنا به افزايش زمان ماندگاري محصوالت كشاورزي 
با استفاده از پرتودهي و تاثير آن در ارتقاي صادرات 
محصوالت بدون آفت زدگي اشاره كرد و به استفاده از 
پرتوها در نابودي آفات درختان ميوه و استفاده از آن 

در دفع آفات پرداخت. 

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار توليدكنندگان، كارآفرينان و فعاالن اقتصادي: 

دشمن را در همه عرصه ها عقب زديم؛ در جنگ اقتصادي نيز عقب خواهيم  زد
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهب��ر معظ��م انق��اب 
اس��امي سه شنبه ش��ب در ديدار دو هزار و پانصد نفر از 
توليدكنندگان، كارآفرينان و فعاالن اقتصادي، با اشاره به 
اهميت ثروت ملي و گسترش رفاه عمومي در نظام اسامي 
و ضرورت اميد نبستن به خارج از كشور تأكيد كردند: كار 
و راهبرد اساسي »مصون سازي اقتصاد از آسيب تحريم ها 
از طريق تقويت و رونق توليد داخلي« است و بنده پشت 
اين قضيه ايس��تاده ام و از مسير پيشرفت حقيقي كشور 

كاما دفاع مي كنم.
حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي ه��دف اصلي از جلس��ه با 
توليدكنندگان، كارآفرينان و فعاالن اقتصادي را تكريم 
اين عناصر اساس��ي در افكار عمومي خواندند و سخنان 
توليدكنندگان در اين ديدار را بسيار مهم، سنجيده و قابل 
توجه دانستند. رهبر انقاب با بيان اين نكته كه اي كاش 
تعداد بيشتري از مسووالن بخش هاي دولتي و نمايندگان 
مجلس در اين جلسه مهم حضور داشتند، گفتند: كساني 
كه در مورد رونق توليد جور ديگري فكر مي كنند و براي 
حل مشكات چشم به جاي ديگري دارند، بايد حرف هاي 
امشب اين توليدكنندگان را مي شنيدند و درك مي كردند 
كه تنها دريچه »انتقاِل حيات، روشنايي و نيرو به داخل 
كشور« همين دريچه اي است كه فعاالن بخش توليد بر 
روي كشور مي گشايند. حضرت آيت اهلل خامنه اي نقش 
اقتصاد را در نظام اسامي بسيار مهم برشمردند و افزودند: 
ثروتمند كردن جامعه، افزايش ثروت ملي، گسترش رفاه 
عمومي و توزي��ع عادالنه منابع عمومي در اس��ام، يك 
ارزش است كه با تحقق اين نگاه در عين وجود تفاوت در 
جامعه، شكاف طبقاتي به وجود نخواهد آمد. رهبر انقاب 
توليدكنندگان را فرماندهان، پيش��روان، خط شكنان و 
صفوف مقدم عرصه حياتي »توليد داخلي، رونق اقتصادي 
و گس��ترش رفاه عمومي« خواندند و خاطرنشان كردند: 
اين ميدان خطير، ميدان يك جنگ واقعي است. ايشان 
با اش��اره به جنگ هميش��گي اقتصادي ميان كشورها و 
قدرت ها افزودند: البته در دوره رياس��ت جمهوري فعلي 
امريكا، اين جنگ با چين، كره، اروپا و ديگر مناطق، بروز و 
گسترش يافته و در قبال ايران از طريق اعمال تحريم ها، 

شكل وحشيانه، كينه ورزانه و جنايت آلود گرفته است.
رهبر انقاب تصور پايان تحريم ها در يكي، دو سال آينده 
را خيال باطل خواندند و افزودند: با شناختي كه از مسائل 
جبهه اس��تكبار داريم، تحريم ها حاال حاالها وجود دارد، 
بنابراين براي نجات اقتصاد كش��ور نباي��د منتظر پايان 
تحريم ها و بودن يا نبودن فان ش��خص ي��ا اقدام فان 

كشور بود.
ايش��ان افزودند: البته دور زدن تحريم ه��ا به عنوان يك 
تاكتيك خيلي خوب است، اما كار و راهبرد اساسي را بايد 

بر مصون سازي كشور از آسيب تحريم ها متمركز كرد.
ايش��ان وابس��تگي به درآمدهاي نفتي حتي در بودجه 
جاري را موجب آسيب پذيري كشور خواندند و افزودند: 
اين اتكا با توجه به تحريم ها اندكي كاهش يافته اما از دهه 
۷0 در زمان دولت برادر و رفيق عزيزمان مرحوم هاشمي 
رفس��نجاني )ره( تأكيد كرده ام بايد وابستگي به نفت را 

به تدريج كم كنيم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي هدف از تش��كيل صندوق 
توس��عه ملي را خارج كردن هر ساله بخشي از درآمد 
نفتي از اختيار دستگاه هاي دولتي برشمردند و گفتند: 
از گذش��ته تا حال همه دولت ها وقتي دچار مش��كل 
مي ش��وند، با اصرار و التماس از بنده مجوز برداشت از 
صندوق درخواست مي كنند و بر اثر اين روند، صندوق 

توسعه متأسفانه كم اثر شده است.
ايشان مسلح كردن انقاب به ساح و اراده توليد داخلي را 
عاج مشكات برشمردند و افزودند: تنها راه حل مسائل 
موجود، اين اس��ت كه مسير تقويت و رونق توليد داخلي 
را با جديت ادامه دهيم و با تصميمات صحيح و اقدامات 
الزم، موانع را برطرف كنيم كه آثار مثبت حركت در اين 
مسير نسبت به قبل مشهود است. رهبر انقاب توجه به 
توليد داخل را موجب دور ش��دن كشور از حالت شرطي 
شدن دانستند و گفتند: گره زدن روند حل مشكات به 
تصميمات ديگران موجب بروز بدترين مش��كات براي 
كشور مي ش��ود. حضرت آيت اهلل خامنه اي با ابراز تأسف 
از ب��روز اين حالت در چند س��ال اخير افزودن��د: در اين 
سال ها بيان مس��ائلي از قبيل اينكه »ببينيم 6 ماه ديگر 
چه مي شود« و يا »برجام چه مي شود« و حاال نيز »به اميد 
ابتكار رييس جمهور فرانسه ماندن«، هيچ مشكلي را حل 
نكرده و نخواهد كرد و اين نگاه بايد كنار گذاش��ته شود. 
ايشان تأكيد كردند: البته ايراد ندارد كاري كه عبور از خط 
قرمز نيست، انجام دهند اما نبايد حل مسائل اقتصادي را 
به اين كارها گره زد و افكار عمومي را ش��رطي كرد. رهبر 
انقاب ظرفيت هاي داخلي را بي پايان خواندند و يادآوري 
كردند: وقتي يك فعال اقتصادي، مانند امشب، گله مي كند 
و دغدغه مند است، در واقع اين حقيقت را اعام مي كند 
كه ظرفيت پيشرفت در كشور وجود دارد و بايد موانع آن 

را رفع كرد. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در همين زمينه 
افزودند: ان ش��اءاهلل با استفاده از ظرفيت هاي بي نظيري 
كه تنها بخشي از آنها مورد استفاده قرار گرفته و به بركت 
فعاليت فعاالن اقتصادي، تحريم ها را از تهديد به فرصت 

تبديل خواهيم كرد. 
رهبر انقاب اسامي در ادامه اين نكته را يادآور شدند كه 
اگر ملت ايران و فعاالن اقتصادي و انديش��مندان كشور 
بتوانند با تكيه بر توان داخلي تحريم ها را بي اثر كنند، عامل 
تحريم كننده نيز از ادامه تحريم ها دست برخواهد داشت 

زيرا متضرر خواهد شد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه اگر طرف مقابل 
از سياست تحريم دست برداشت ما نبايد سياست تكيه 
بر توان داخلي را تغيي��ر دهيم، افزودند: برخي منتظرند 
تا اگر راه آن طرف باز شود، جهت گيري اقتصادي كشور 
را به سمت نگاه به خارج ببرند در حالي كه چنين نگاهي، 

غلط است.
ايشان خاطرنش��ان كردند: سياس��ت هاي تكيه بر توان 
داخلي بايد آنچنان محكم و استوار باشد كه اگر تحريم ها 

هم برداشته شد، به اين سياست ها آسيبي وارد نشود.
رهبر انقاب اسامي، نيروي جوان يا به تعبير كارشناسان 
»پنجره جمعيت��ي« را يكي از مزيت هاي مهم كش��ور 
برشمردند و گفتند: ما امروز در دل اين فرصت قرار داريم، 
البته فقط تا 20 سال آينده، امكان استفاده از اين مزيت 
مهم وجود دارد و اگر در اين 20 س��ال غفلت شود، كشور 
وارد عرصه سالمندي خواهد شد و ديگر نمي توان كاري 

را پيش برد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر لزوم افزايش مواليد 
و همچنين ايج��اد ثروت پايدار، افزودن��د: اينكه بارها بر 
موضوع فرزندآوري تأكيد مي شود به همين دليل است 
زيرا در صورت غفلت از اين موضوع كه متأسفانه در برهه اي 
طوالني هم به آن بي توجهي شد، كشور بعد از 20 سال وارد 

مسيري خواهد شد كه امكان تغيير آن نيست.
ايش��ان در ادامه سخنان خود توصيه هاي مهمي خطاب 
به فعاالن اقتصادي، عموم مردم، نخبگان دانش��گاهي، 
نهادهاي عمومي غيردولتي، رسانه ها و دستگاه هاي دولتي 
بيان كردند. رهبر انقاب اسامي ابتدا به فعاالن اقتصادي 
گفتند: مخاطب سياست هاي اصل 44 كه چارچوب آن 
نيز تبيين شده است، شما هستيد و اين سياست ها براي 
ش��ما هم حق ايجاد مي كند و ه��م تكليف. رهبر انقاب 
اس��امي با اشاره به تأييد سياست هاي اصل 44 از جانب 
صاحبنظران اقتصادي در زم��ان اباغ آن، افزودند: البته 
در اجراي اين سياست ها درست عمل نشد زيرا واگذاري 
برخي كارخانه ها به افراد سوءاستفاده چي، نه تنها موجب 
تقويت بخش خصوصي نشد بلكه عملكرد نادرست اين 
افراد اندك، فضا را براي فعاالن پر ش��مار و س��الم بخش 

خصوصي نامساعد كرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكي��د كردند: فعاالن بخش 
خصوصي بايد با اس��تفاده از ظرفيت هاي سياست هاي 
اصل 44، با يك برنامه عملياتي و نقش��ه راه، زنجيره اي 
تخصصي از »توليد علم و طراحي و مهندسي« تا »توليد 
محصول و بازاريابي« را تش��كيل دهن��د. رهبر انقاب با 
اشاره به اينكه معناي سياس��ت هاي اصل 44 جايگزين 
ش��دن بخش خصوصي به جاي بخش دولتي نيس��ت، 
افزودند: اين دو بخش بايد به هم كمك كنند و مزاحم هم 
نباشند، مثًا اگر بخش خصوصي مي تواند كاري را انجام 

دهد، بخش دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي خود را 
رقيب بخش خصوصي ندانند و به آن كار ورود نكنند و اگر 
هم فعاليت دارند كنار بكشند. ايشان در عين حال افزودند: 
البته بخش دولتي نبايد به كلي از فعاليت هاي اقتصادي 
دست بردارد زيرا كارهايي وجود دارد كه جز بخش دولتي 
يا بخش هاي عمومي غيردولتي كس ديگري نمي تواند 

آنها را انجام بدهد.
ايش��ان در همين چارچ��وب، بخش تعاون��ي در اقتصاد 
كشور را پديده مطلوبي دانستند و افزودند: در تعاوني ها، 
با سرمايه هاي اندك مي توان اشتغال فراواني ايجاد كرد 
كه اگر اين اشتغال هاي ايجاد شده به صورت شبكه اي به 
يكديگر متصل شوند، بركات زيادي براي اقتصاد كشور 
به وج��ود خواهد آمد و وزير محترم تع��اون بايد موضوع 
تعاوني ها را با جديت دنبال كند. »اس��تفاده از كاالهاي 
داخلي«، »شركت در سرمايه گذاري هاي مولد همچون 
تعاوني ها و بورس« و »ترويج فرهنگ كار جهادي و تعاون« 

توصيه هاي رهبر انقاب اسامي به عموم مردم بود.
حض��رت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به روحي��ه تعاون و 
همكاري در ميان مردم به ويژه در حوادث طبيعي همچون 
سيل و زلزله، بر لزوم استفاده از اين روحيه در همه كارها 
تأكيد كردند و افزودند: مردم بايد توليدات داخلي را تكريم 
كنند و اگر رفتار غلطي هم در اين زمينه وجود دارد آن را 

زشت بدارند ولي به همه توليدات داخلي تعميم ندهند.
ايشان به عنوان نمونه يكي از رفتارهاي نادرست در عرصه 
توليد داخلي را اس��تفاده از نش��ان خارجي برشمردند و 
گفتند: اين شيوه بايد اصاح شود. رهبر انقاب اسامي 
وظيفه و مسووليت نخبگان علمي و دانشگاهي را كمك 
به حل مسائل اقتصادي و همكاري با بخش هاي توليدي 
در جه��ت تبادل دان��ش و تجربه دانس��تند و افزودند: از 
وظايف مهم نخبگان، تربيت نيروي انساني خاق، مبتكر 
و متناسب با نيازهاي روز و همچنين كار علمي براي حل 
مشكات موجود در مس��ائل بانكي و نظام بودجه ريزي 
كشور اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه 
دس��تگاه هاي دولتي بايد از ظرفيت علمي دانش��گاه ها 
استفاده كنند، گفتند: در ابتداي سال چهار ماه فرصت داده 
ش��د تا نظام بودجه ريزي كشور اصاح شود اما متأسفانه 
اين كار انجام نشد و دليل آن هم گره هاي علمي است كه 
اين گره ها با كمك دانشگاهيان و نخبگان علمي برطرف 

خواهد شد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه توصيه هايي هم خطاب 
به دستگاه هاي دولتي بيان كردند و گفتند: دستگاه هاي 
حكومتي بايد با جديت، به دنبال بهبود محيط كس��ب و 
كار و برطرف كردن قوانين مزاحم و اصاح عملكردهاي 
غلط باشند تا محيط مساعد توليد در كشور به وجود آيد.

ايشان تأكيد كردند: بايد قوانين مربوط به مسائل مالي، 
پولي، بانكي، گمركي، بودجه و تأمين اجتماعي به نفع توليد 
تغيير پيدا كنند و عرصه براي واردات و سفته بازي بسيار 
تنگ شود. رهبر انقاب تغيير قوانين و دستورالعمل ها را 
وظيفه مجلس ش��وراي اسامي دانستند و گفتند: البته 
برخي از اين قوانين تغيير كرده و در مجلس تصويب شده اما 
هنوز اجرايي نشده اند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر 
اينكه عمده مشكات بخش توليد مربوط به مسائل بانكي 
و گمركي است، مجلس و دولت را به اقدامات جدي براي 

برطرف كردن اين مشكات توصيه كردند.
ايشان به احتمال بروز برخي خطا از جانب توليد كنندگان 

اشاره كردند و گفتند: همه خطاها در يك سطح نيستند 
و نباي��د براي هر خطايي دس��تگاه هاي نظارتي بر س��ر 
توليد كننده بريزند، البته حساب خيانت از اينگونه خطاها، 
جدا است. رهبر انقاب اسامي با اشاره به گزارش رييس 
قوه قضاييه مبني ب��ر جلوگيري از تعطيلي تعداد زيادي 
از واحدهاي توليدي كه در آس��تانه تعطيلي بودند، آن را 

اقدامي بسيار خوب خواندند.
توصيه ديگر حضرت آيت اهلل خامنه اي به دس��تگاه هاي 

دولتي، لزوم ثبات سياست هاي مالي و پولي بود.
ايش��ان همچنين با اش��اره به تجربه مبادالت تجاري و 
اقتصادي با كشورهاي خارجي گفتند: اين تجربه به ما نشان 
مي دهد كه كشورهاي خارجي هيچگاه حاضر به انتقال 
فناوري هاي اساسي به ويژه در بخش نفت، پتروشيمي و 
خودرو به ايران نيستند بنابراين دستگاه هاي دولتي بايد 
به دنبال اس��تفاده از توانايي هاي داخلي براي رسيدن به 

اين فناوري ها باشند.
رهبر انقاب اسامي افزودند: همان فكر و انديشه دقيقي 
كه مي توان��د بدون هيچ كمكي به فناوري پيچيده و نادر 
س��لول هاي بنيادي و يا فناوري غني س��ازي اورانيوم از 
3/5 درصد به 20 درصد دست پيدا كند، آيا نمي تواند به 
فناوري استحصال بهتر و بيشتر از چاه هاي نفت دست يابد؟ 
قطعًا مي تواند؛ بنابراين بايد از اين ظرفيت بي بديل داخلي 
استفاده كرد. ايشان به خروج سريع شركت هاي خارجي 
نفت و خودرو از ايران بعد از اعام تحريم ها اشاره كردند و 
گفتند: در آن زمان برخي از اين موضوع غصه خوردند اما 

بايد غصه نخورد و خوشحال بود.
رهبر انقاب اسامي با اش��اره به شركت هاي داخلي كه 
در زمينه قطعه س��ازي براي خ��ودرو، صنايع نفت، لوازم 
خانگي و ماشين آالت فعاليت مي كنند، افزودند: بايد از 
اين توانايي استفاده كرد و با تشكيل يك نمايشگاه دايمي 
ميان اين شركت ها هم افزايي به وجود آورد. ايشان انتقال 
توانايي هاي بسيار باالي مهندسي و فناوري دستگاه هاي 
نظامي به دس��تگاه هاي غيرنظامي را ضروري خواندند و 
خاطرنشان كردند: سال ها قبل يك ژنرال اسراييلي گفته 
بود از ايراني ها بدم مي آيد اما در مقابل پيشرفت نظامي آنها 
تعظيم مي كنم البته ما از آن موقع تاكنون دستاوردهاي 
فراواِن مهم تر و جالب تري داريم كه موشك بالستيك با 
برد دو هزار كيلومتر و خطاي حداكثر چند متر، تنها يكي 
از آنهاست. رهبر انقاب اسامي افزودند: توان مهندسي و 
فناوري دستگاه هاي نظامي كه به چنين افتخاراتي منجر 
مي ش��ود، بايد در عرصه خودرو، نفت، مس��ائل فضايي و 
ديگر بخش ها به كار گرفته شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
حمايت از صادرات و حضور فعاالن اقتصادي در كشورهاي 
ديگر را هم مهم دانستند و افزودند: مي توانيم با استفاده از 
ظرفيت ديپلماسي، با همسايه ها و ديگر كشورها، ارتباطات 
اقتصادي خوبي برقرار كنيم. ايشان مسووالن را به استفاده 
از توليدات داخلي در مجامع بين المللي توصيه كردند و 
افزودند: مسووالن بايد نشان ها، حرف ها و مفاهيم ايراني را 
ترويج كنند اما برخي بر عكس عمل مي كنند. رهبر انقاب 
اس��امي گفتند: يكي از گله هاي ما از برخي مس��ووالن 
سال هاي گذشته اين بود كه چرا وقتي در جمع اروپايي ها 
صحبت مي كنند حرف صد سال پيش يك متفكر اروپايي 
را بيان مي كنند، اين حرف كه براي اروپايي ها جديد نيست 
و ارزشي ندارد اما حرف هاي ما نو و نشنيده است و بايد آنها 
را بيان كرد. حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه سخنانشان 

حضور همه جانبه بخش خصوصي و تعاوني را در بخش 
نفت و گاز ضروري دانستند و افزودند: برخي قوانين مجلس 
نظير قانوني كه اخيراً در زمينه صنايع پايين دستي نفت و 
گاز مصوب شد، معطل آيين نامه ها مي ماند، در حالي كه اين 
كارها بايد سريعاً انجام شود تا فعاليت هاي توليدي سرعت 
گيرد. رهبر انقاب اسامي در ادامه سخنانشان رسانه ها 
را به انعكاس وسيع و مناس��ب موفقيت هاي توليدگران 
فراخواندند و افزودند: رس��انه البته از سر دلسوزي برخي 
اشكاالت را منعكس مي كند كه عيبي هم ندارد تا مسووالن 
اگر تلويزيون مي بينند، بفهمند مشكات كجاست، اما در 
كنار آن بايد موفقيت هاي عرصه هاي مختلف توليدي را 
براي مردم به ويژه جوانان بازگو كرد و با معرفي ظرفيت ها 
به مش��تاقاِن فعاليت توليدي، مطالبات منطقي فعاالن 
اقتصادي را نيز پيگيري كرد تا مسووالن به آنها توجه كنند.

ايشان همچنين تفاوت تعرفه تبليغات كاالهاي داخلي با 
خارجي را ضروري خواندند و افزودند: بايد در اين زمينه 
به گونه اي عمل كرد كه فعاالن اقتصادي بتوانند نشان خود 

را تبليغ و ترويج كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان سخنانشان خطاب به 
ملت ايران و دوستان و دشمنان انقاب تأكيد كردند: ملت 
ايران در عرصه جنگ نظامي و سياس��ي و امنيتي )مانند 
كارهايي كه در اين چند روز بود و كارهاي مردمي نبود( 
دشمن را عقب زده است و به فضل الهي در جنگ اقتصادي 
هم دشمن را به طور قاطع عقب خواهد زد و با ادامه حركت 
كنوني در مسير رونق توليد و پيش��رفت اقتصادي، افق 

روشن آينده خود را محقق خواهد كرد.
در ابتداي اين ديدار كه در س��ال رونق توليد برگزار شد، 
جمعي از كارآفرينان و فعاالن عرصه اقتصاد و توليد ملي 

به بيان ديدگاه ها و دغدغه هاي خود پرداختند.
آقايان: 

- بهمن عبداللهي - رييس اتاق تعاون ايران
- سيروس تاالري - توليد كننده تجهيزات صنعت نفت

- سعيد زكايي - توليد كننده انواع تركيبات پليمري
- بابك ثقفي - توليد كننده صنعت ماش��ين هاي اداري 

ايران
- محمد عرب - توليد كننده كفش و انواع چرم مصنوعي

- حسين يوسفي - پرورش دهنده ماهي در قفس - امير 
فرش��چي - توليد كنن��ده داروهاي زيس��تي - عليرضا 
حس��ين اح��دي - فعال صنع��ت طا و جواهر - س��يد 
محمد حس��ين دانا - عضو هيأت مديره اكتشاف و توليد 
تأسيسات دريايي- و خانم شهين شهركي - توليد كننده 
و صادر كننده صنعت س��وزن دوزي بلوچ  بر اين محورها 

تأكيد كردند: 
- ضرورت باور فرهنگ تعاون به عنوان ركني براي اجراي 

سياست هاي اقتصادي
- س��اماندهي ش��بكه هاي تعاوني توزيعي براي تأمين 

مايحتاج عمومي
- ضرورت تاش براي دست يابي به ظرفيت 25 درصدي 

تعاون در اقتصاد ملي
- پيش��رفت خيره كننده س��ازندگان تجهيزات صنعت 
نف��ت از  وابس��تگي مطل��ق در دوران قب��ل از انقاب به 

توانايي ساخت و طراحي بيش از 85 درصد تجهيزات
- ض��رورت مش��اركت دادن بخ��ش خصوص��ي در 

تصميم سازي هاي كان اقتصادي
- لزوم اصاح قوانين و بخش��نامه هاي متعدد كه توليد و 

صادرات را كند مي كند
- ضرورت بازخواست از افرادي كه با بي عملي، فعاليت هاي 

صادراتي را كم سرعت و متوقف مي كنند
- تأكيد بر برنامه ريزي و تدوين استراتژي صنعتي كشور 

و توسعه نشان هاي ملي در كشورهاي هدف صادرات
- ضرورت س��رمايه گذاري وي��ژه در صنعت الكترونيك 
به عنوان صنعت پايه با هدف جلوگيري از خروج نخبگان

- دور كردن بيشتر كش��ور از آسيب هاي تحريم و زمينه 
سازي براي گسترش صنايع ديگر

- پيش��نهاد تأمين ارز رقابتي براي توليد كنندگان لوازم 
خانگي براي مدت 3 سال

- لزوم حمايت سازمان بورس از ورود صنايع لوازم خانگي 
و تسهيل استفاده از ابزارهاي مالي

- ظرفيت صنع��ت كفش براي تبديل كردن كش��ور به 
سكوي صادرات كفش در غرب آسيا

- نگاه فرصت محور به پنج هزار كيلومتر س��واحل كشور 
براي توسعه و رونق صنعت آبزيان

- لزوم استفاده بيشتر از جايگاه ممتاز ايران در بيوتكنولوژي 
دارويي

- هدف گذاري صنعت طا و جواهر براي دستيابي به رتبه 
دوم صادرات مصنوعات در منطقه

- درخواس��ت حماي��ت اركان كش��ور از پ��روژه بزرگ 
شركت هاي ايراني اكتشاف و توليد نفت

- ايجاد اش��تغال پايدار از طريق گسترش صنايع دستي 
در تمام نقاط كشور با به كارگيري نيروهاي بومي
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گزارش آژانس اطالعات دفاعي امريكا درباره »قدرت نظامي ايران« منتشر شد
آژانس اطاعات دفاعي امريكا در گزارشي به بررسي 
توانمندي ه��اي نظامي ايران پرداخت و اين كش��ور 

را يكي از چالش هاي پيش روي واشنگتن دانست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، آژانس اطاعات دفاعي 
امري��كا در گزارش��ي توانمندي هاي نظام��ي ايران 
را بررس��ي كرد. در گزارش��ي كه از طرف دفتر امور 
رسانه اي آژانس اطاعات دفاعي امريكا منتشر شده، 
آمده است: اين بخش از س��ري گزارش هاي آژانس 
اطاعات دفاعي درباره قدرت نظامي، جزيياتي درباره 
اهداف، راهبرد، طرح ها و نيات دفاعي و نظامي ايران 

فراهم مي كند. 
اي��ن گزارش س��ازمان، س��اختار و تواناي��ي نظامي 
كمك كنن��ده به اين اهداف همچنين زيرس��اخت و 
اس��اس صنعتي توانمندي را بررسي مي كند. آژانس 

اطاع��ات دفاع��ي امروز گ��زارش »ق��درت نظامي 
ايران« را منتش��ر كرد كه گزارشي اطاعاتي است و 
توانمندي هاي اصلي نظامي ايران را بررسي مي كند.

ژنرال رابرت اش��لي، رييس آژانس اطاعات دفاعي 
امري��كا در مقدمه خود با تك��رار ادعاهاي ضدايراني 
واشنگتن اعام كرد: همانطور كه تهران توانمندي ها 
و نقش خود را هم در زمينه تهديد غيرمتعارف و هم 
متعارف در خاورميانه افزايش مي دهد، بيش از همه 
مهم اس��ت كه ما قدرت نظامي ايران و تهديدي كه 
براي منافع ما، متحدان و امنيت ما دارد، درك كنيم.

او در ادام��ه ادعاهاي خود اف��زود: ايران خود را بيش از 
گذشته به دس��تيابي به اهدافش نزديك تر مي بيند. 
ايران با كارت هايي در اين زمينه از جمله سقوط صدام، 
قيام در سوريه، ظهور و فرونشستن داعش و مناقشه در 

يمن بازي كرده است. با به كارگيري از درس هاي بسيار 
دقيق در جريان دهه ها مناقش��ه در خاورميانه، ايران 
توانمندي ها و دكترين نظامي خ��ود را براي مقابله با 

پيشرفت هاي امريكا و متحدانش تنظيم كرده است.
اين ژن��رال امريكايي اضافه كرد: اگرچه ايران به لحاظ 
فناوري از رقباي خود عقب اس��ت، ب��ه لحاظ نظامي 
پيش��رفت قابل توجه��ي در چند دهه اخير داش��ته 
اس��ت. اين س��ري از گ��زارِش درباره ق��درت نظامي 
ايران از حالت محرمانه خارج ش��ده تا به مردم كمك 
كند تا درك عميق تري درب��اره چالش ها و تهديدات 
اصلي پيش روي امنيت ملي امريكا داش��ته باش��ند 
و بر روي رقب��ا و به چالش كش��ندگان نزديك مانند 
 روس��يه، چي��ن، ايران و كره ش��مالي تمرك��ز كنند.

اشلي در ادامه اعام كرد: اين گزارش و گزارش هاي ديگر 

از اين سري بر آن است كه براي مردم، سران ما، جامع 
اطاعات ملي و كشور هاي شريك درباره چالش هاي 

پيش رو در قرن 2۱ اطاع رساني كند.

   ايران پس از پايان تحريم هاي تسليحاتي اش 
جت ها و تانك هاي پيشرفته خواهد خريد

 بر اس��اس اين گزارش، تجهيزات نظامي ايران پس از 
لغو تحريم تسليحاتي شوراي امنيت سازمان ملل در 
سال آينده، ممكن است به سرعت ارتقاء يابد. يك مقام 
اطاعاتي امريكا روز سه شنبه به شرط افشا نشدن نامش 
گفت: شايد ايران تانك ها و هواپيما هاي جديد از روسيه 

و چين خريداري كند.
بر اس��اس برنامه جامع اقدام مشترك )برجام(، كه به 
توافق هسته اي ايران نيز شناخته مي شود، سازمان ملل 

يك تحريم تسليحاتي عليه ايران اعمال كرد كه در اكتبر 
2020 رفع خواهد شد.  اين گزارش افزود: توسعه برنامه 
فضايي غيرنظامي به دست ايران، موجبات نگراني هاي 
بيشتري را براي پنتاگون فراهم كرده است. در گزارش 
آژانس اطاعات دفاعي امريكا آمده است: برنامه فضايي 
ايران، با وجود مش��كات فني، پيشرفت كرده است. 
توليد موشك هايي كه قابليت پرتاب ريزماهواره ها را به 

مدار نزديك زمين دارد، حاكي از اين پيشرفت است.
آژان��س اطاع��ات دفاعي امري��كا به ط��ور خاص به 
همپوشاني در فناوري موشك هاي بالستيك قاره پيما 
و حامل ه��اي پرتاب فضايي تاكيد كرده و به توس��عه 
موش��ك هاي تقويت كننده بزرگ تر و قدرتمندتر از 
سوي تهران اشاره كرده كه باعث نگراني امريكا، رژيم 

صهيونيستي و عربستان سعودي شده است.



3 كالن

مرتضي افقه مي گويد نبايد به مسائل اقتصادي تك بعدي نگاه كرد

فقط يارانه براي دهك هاي پايين كافي نيست

خصوصي سازي ها كارگران را عقب انداخت

ريحانه مهدوي|
يك كارش�ناس اقتصادي مي گويد دولت بايد 
براي بهبود معاش دهك ه�اي پايين درآمدي 
عالوه بر پرداخ�ت يارانه نقدي از محل افزايش 
قيمت بنزي�ن فكر ديگري ه�م بكند. مرتضي 
افقه مي گويد از نظر من اگر قرار بر اين است كه 
قيمت بنزين در ايران واقعي باشد پس شاخص ها 
و متغيره�اي ديگ�ر هم باي�د واقعي باش�ند، 
درآمدهاي مردم، بهره وري نيروي كار، اشتغال 
و... نيز بايد مانند قيمت بنزين واقعي باشند، نبايد 
به مسائل مهم تك بعدي نگاه كرد. همه جوانب 
بايد در نظر گرفته ش�ود. به گ�زارش »تعادل«، 
انتق�ادات مردمي ب�ه افزايش قيم�ت بنزين و 
تبعات تورمي آن دولت را ملزم به پاسخگويي 
كرد. آن گونه كه علي ربيعي، س�خنگوي دولت 
و محمدباق�ر نوبخت، رييس س�ازمان برنامه و 
بودجه پيش تر توضي�ح داده اند يكي از اهداف 
دول�ت از افزايش قيمت بنزين كس�ب منابعي 
براي كمك به دهك ه�اي پايين درآمدي بوده 
اس�ت تا به اين واس�طه بتواند بازتوزيع درآمد 
ك�رده و يارانه هايي را به اقش�ار ضعيف جامعه 
تخصيص دهد. بااين حال خاس�تگاه بسياري 
از منتقدين افزايش قيم�ت بنزين، دهك هاي 
پايين جامعه بوده اس�ت. روي انتقاد عمدتا به 
سمت افزايش تورمي بود كه پيش بيني مي شود 
از طريق افزايش قيمت بنزين حاصل شود. ظاهرا 
توضيحات دولت درب�اره اينكه برنامه افزايش 
قيمت بنزين در جهت بهبود زندگي دهك هاي 
پايين درآمدي اجرا شده است براي آنان چندان 
قانع كننده نبوده است. در همين زمينه و درباره 
تاثير يارانه ها بر زندگي اف�راد با مرتضي افقه، 
اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه چمران 
اهواز گفت وگو كرديم كه در ادامه مش�روح آن 

را مي خوانيد.

    شيوه جديد حمايتي تا چه ميزان شيوه مناسب 
براي باز توزيع درآمد است؟

اين شيوه، شيوه رايج و مرسومي است كه تنها بخشي 
از مشكالت كاهش قدرت خريد مردم را كه با افزايش 
قيمت ارز در كش��ور آغاز ش��ده بود، مي تواند جبران 
كند، اينكه اين طرح تا چه ميزان مي تواند دوام داشته 
باشد مشخص نيست. اكنون س��واالت جدي مطرح 
است اينكه آيا دولت مي خواهد به پرداخت اين يارانه 
حمايتي ادامه دهد؟ اصال منابع الزم براي پرداخت اين 
يارانه در ماه هاي بعد تامين خواهد شد يا خير و... هنوز 

پاسخ روشني براي اين سواالت وجود ندارد. با اين حال 
روشن است كه به اندازه قابل توجهي فاصله قدرت خريد 
و درآمدهاي مردم زياد شده است و تعداد زيادي از افراد 
را به زير خط فقر كشانده است كه اين راهكارها شايد 

مقدار ناچيزي از نياز هاي مردم را مرتفع كند.
    پس به عقيده شما اين يارانه ها آثار كوتاه مدت 

بر معيشت افراد دارد؟
بله. نه تنها آثار كوتاه مدت بر وضعيت معيش��ت مردم 
دارد، بلكه وسعت آن محدود است چون فاصله خط فقر 
تا درآمد افراد به اندازه اي فاحش است كه درصد كمي 

از افراد زير خط فقر را پوشش مي دهد.
دولت مي گويد حذف ياران��ه پنهان بنزين و پرداخت 
كمك معيشتي به نفع كم درآمدها است در حالي كه 
اوضاع معيشتي كم درآمدها گوياي اين مساله نيست. 

    آيا دولت راهكار ديگري غير از افزايش قيمت 
بنزين داشت؟

بله، راهكار ديگري وجود داشت، به عقيده من دولت بايد 
چهار دهك پايين را بيشتر مورد عنايت خود قرار مي داد 
چون در دو الي س��ه دهه گذشته بيشترين فشار روي 
قشر پايين درآمد جامعه بوده است. اگر دولت ها احتياط 

را كنار مي گذاشتند و قاطعانه تر يارانه دهك هاي باال را 
حذف مي كردند و منابع حاصل از اين حذف را به چهار 
دهك ضعيف جامعه تخصيص مي دادند شايد بسياري 
از مشكالت در جامعه وجود نداشت، شايد ريشه جوانان 

بيكار و نا اميد از آينده در جامعه خشك مي شد.
    بنابراين به عقيده ش�ما دولت بهتر بود يارانه 
نق�دي دهك هاي باال را ح�ذف مي كرد و منابع 
حاصل را به دهك هاي پايين پرداخت مي كرد و 

در عوض يارانه پنهان بنزين را حذف نمي كرد؟
به نظرم ب��ا اين كار اعتراضات كمت��ري به بار مي آمد 
چون در آن زمان درآمدها به طور نسبي خوب بود، اما 
در حال حاضر دهك هاي پايين به علت افزايش قيمت 
بنزين و فاصله قابل توجه ميان دستمزدها و هزينه ها 
معترضند. به عقيده من افزايش قيمت بنزين و حذف 
ياران��ه پنهان آن حاصل تفكر طرف��داران اقتصاد آزاد 
است كه از بعد دوره مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
تا به االن به جان اقتصاد ايران افتاده است. اين افراد به 
صورت تك بع��دي توصيه هايي به دولت مي كنند كه 
اغلب اي��ن توصيه ها براي اقتصاد ايران مش��كالتي را 

به بار آورده است.

در رابطه با افزايش نرخ ارز نيز اين افراد به نوعي به دولت 
سيگنال هايي را مي دادند كه بعضا مشاهده كرديم اثرات 
ناشي از اين وصايا تا چه ميزان اقتصاد ايران را دگرگون 
كرد، در رابطه با افزايش نرخ بنزين هم اين افراد دخيل 
هستند چرا كه سال ها بود فشار مي آوردند يارانه پنهان 
بنزين بايد حذف شود. اين افراد عقيده داشته و دارند 
كه قيمت بنزين در ايران واقعي نبوده، موجب آلودگي 
محيط زيست مي ش��ود، مصرف بنزين در كشور باال 
است و قاچاق سوخت به كش��ورهاي ديگر را افزايش 
داده است و در نهايت اين يارانه اي كه دولت به صورت 
رايگان از محل بنزين به مردم پرداخت مي كند به جيب 
ثروتمندان مي رود. با اين توضيحات توانستند تفكرات 
خود را بر اقتصاد ايران سوار كنند. اين در حالي است كه 
مسائل اقتصاد ايران را نمي شود تك بعدي بررسي كرد. 

    دولت چه مي تواند بكند؟
از نظر من اگر قرار بر اين است كه قيمت بنزين در ايران 
واقعي باشد پس شاخص ها و متغيرهاي ديگر هم بايد 
واقعي باشند، درآمدهاي مردم، بهره وري نيروي كار، 
اش��تغال و... نيز بايد مانند قيمت بنزين واقعي باشند، 
نبايد به مسائل مهم تك بعدي نگاه كرد. همه جوانب 

بايد در نظر گرفته شود. سال 84 مجلس اصولگرا طرح 
تصويب قيمت ها را ش��روع كرد و كشور را با مشكالت 
ش��وك گونه افزايش قيمت بنزين مواجه كرد. در اين 
طرح قرار بود در س��ال 10 درصد به قيمت حامل هاي 
انرژي افزوده شود كه دولت اول احمدي نژاد آن را ثابت 
كرد و در دولت دوم ناچار به افزايش قيمت بنزين شد 
ودولت آقاي روحاني نيز همين رويه را ادامه داد اما بهتر و 
اصولي تر اين بود كه ساالنه به صورت محدود قيمت اين 
حامل را افزايش مي داد نه اينكه به بهانه كاهش مصرف، 
به صورت ناگهاني قيمت بنزين را به اين اندازه برساند 
و دقيقا در سالي اين شوك به مردم وارد شد كه آستانه 
صبر مردم نسبت به 8 سال گذشته بسيار كمتر شده 
است و با وجود اين شرايط تنش هاي ناشي از افزايش 
قيمت بنزين كه اين روزها در جامعه به وجود آمده است 

كامال قابل پيش بيني بود.
    ب�ا توجه ب�ه تورم زا ب�ودن بنزين، آي�ا يارانه 
معيشتي كه دولت در قبال افزايش قيمت بنزين 
به مردم پرداخت مي كند مي تواند تورم زا بودن 

بنزين را پوشش دهد؟
بله تا حدودي مي تواند تورم ناشي از بنزين را مديريت 
كند اما شايد مدت عمر اين پوشش كوتاه باشد. بنابراين 
نمي توان به آن براي مدت طوالني اكتفا كرد. از طرفي 
هم اين يارانه معيشتي مي تواند به توليد كمك كند چون 
اين يارانه ها به كساني تعلق مي گيرد كه نيازهاي آنان 
عمدتا توليدات كارخانه هاي داخلي است و ما مي دانيم 
كه كارخانه هاي داخلي به علت ركود از ظرفيت خود 
حدود 30 الي 50 درصد اس��تفاده مي كنند، بنابراين 
افزايش تقاضاي ناشي از اين كمك مي تواند تقاضا براي 
توليدات داخل را افزايش دهد و تا حدودي محرك رونق 

واحدهاي نيمه تعطيل باشد.
    دستمزدها در سال آتي را چگونه پيش بيني 

مي كنيد؟
ب��ا توجه به تش��ديد تحريم ها و تنگ تر ش��دن حلقه 
محاص��ره، وضعي��ت دولت ب��ه گونه اي نيس��ت كه 
دستمزدها را افزايش دهد، با توجه به حذف درآمدهاي 
ناشي از فروش نفت بخش قابل توجهي از درآمدهاي 
دول��ت حذف ش��ده و دولت اين درآمده��اي فعلي را 
هم احتماال نتواند پرداخت كند و نمي تواند به بخش 
خصوصي تحويل دهد، اين واقعيت است، اما از طرف 
ديگر با افزايش قيمت بنزين و افزايش تورم ناش��ي از 
آن الزم اس��ت دستمزدها افزايش پيدا كند، مشخص 
نيست دولت در اين باره قرار است چه تصميمي بگيرد 
مگر اينكه همواره مانند دفعات قبل به صندوق توسعه 
ملي رجوع كند كه طبق گفته هاي مقام معظم رهبري 

دولت ها نبايد به صندوق توسعه ملي اكتفا كنند.

تداوم نظارت بر بازار جهت كنترل قيمت ها
وزي��ر امور اقتصادي و دارايي مي گويد نظارت بر بازار تداوم داش��ته و 

قيمت ها در بازار خدمات و كاال ثابت است.
به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي پس 
از حضور در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس در جمع خبرنگاران 
گفت: نمايندگان در جلسه كميسيون سواالت متنوعي را مطرح كردند 

كه محور برخي از آنها گمرك، ماليات و بورس بود.
وي با بيان اينكه كنترل قيمت ها در شرايط كنوني يكي از مهم ترين 
بحث هاي روز است، افزود: در شرايط عادي در علم اقتصاد قيمت گذاري 
در بازار بهترين گزينه است حتي در صدر اسالم زماني كه احتكاري 
كش��ف مي ش��د حضرت رس��ول )ص( مي فرمودند »قيمت تعيين 

مي شود«.

عضو كابينه دوازدهم اظهار كرد: بيش از يك سال است كه تحت تاثير 
تحريم هاي ظالمانه امريكا قرار داريم كه اين كشور تمام قوت و قدرت 
خود را به كار گرفته تا بتواند شكاف ميان دولت و ملت را افزايش دهد اما 
طي يك سال گذشته با همت و همكاري دولت، مردم و قواي حاكميت 

اين امر محقق نشد.
دژپس��ند ادامه داد: دولت با تمركز بر نظارت جامع بر بازار خدمات و 

كاالها مانع افزايش قيمت ها مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه نظارت بر بازار تداوم داشته و 
براساس گزارشات رسيده بازار خدمات و كاال ثبات دارد، اضافه كرد: در 
نشست فوق العاده ستاد تنظيم بازار قيمت ها مورد بررسي قرار گرفت 

و مجوزهاي صادر شده در گذشته براي افزايش قيمت ها لغو شد.

واريز آخرين مرحله كمك معيشتي تا 2 روز آينده
ستاد شناسايي مشمولين طرح حمايت معيشتي اعالم كرد: كمك حمايت 
معيش��تي دولت به حدود 60 ميليون نفر پرداخت مي شود. پرداخت به 
اين تعداد كه بالغ بر 70 درصد جمعيت كش��ور را در بر مي گيرد تا پايان 
روز شنبه 2 آذر 1398 به مشمولين ادامه خواهد داشت. ستاد شناسايي 
مشمولين طرح حمايت معيشتي با صدور اطالعيه اي اعالم كرد: كمك 
حمايت معيشتي دولت پس از بررسي هاي انجام شده به حدود 60 ميليون 
نفر پرداخت مي شود. پرداخت به اين تعداد كه بالغ بر 70 درصد جمعيت 
كشور را در بر مي گيرد تا پايان روز شنبه 2 آذر 1398 به مشمولين ادامه 

خواهد داشت.
پس از تاريخ مذكور، كس��اني كه مش��مول اين طرح نشده اند مي توانند 
مراتب اس��تحقاق خود را با ارسال شماره ملي سرپرست خانوار از طريق 

ش��ماره گيري #6369* اعالم نمايند. تاكيد مي ش��ود كه شماره تلفن 
همراه، مي بايست به نام سرپرست خانوار باشد. پس از رسيدگي و بررسي 
استطاعت مالي افراد متقاضي، اقدام الزم براي واريز وجه مذكور صورت 
خواهد گرفت.  در صورتي كه استحقاق متقاضيان تاييد شود، مبلغ كمك 

حمايت معيشتي از ابتداي اجراي طرح به حساب آنان واريز خواهد شد.
يادآوري مي شود، افراد از هرگونه مراجعه حضوري و تماس تلفني به كليه 
وزارتخانه ها، دستگاه ها و سازمان ها در استان ها و شهرستان ها از جمله اين 

وزارتخانه و سازمان هدفمندي يارانه ها خودداري نمايند.
 اطالع رساني الزم، در اطالعيه هاي بعدي ستاد حمايت معيشتي يا توسط 
سخنگوي اين ستاد و از طريق رسانه ملي، خبرگزاري ها و مطبوعات متعاقبا 

صورت خواهد گرفت.

رييس فراكس��يون كارگري مجلس ش��وراي اسالمي، 
گفت: خصوصي س��ازي آفت هاي بس��ياري را به قانون 
كار وارد كرده اس��ت. باي��د بگويم آنچه بر س��ر تبصره 
2 ماده 7 قانون كار آمده اس��ت تا ح��د زيادي به خاطر 
خصوصي سازي است. حتي در باب دستمزد هم تا زماني 
كه خصوصي سازي انجام نشده بود، عدالت در پرداخت 
دستمزد و تعيين حداقل دستمزد وجود داشت. پيش از 
انجام خصوصي سازي نسبِت مزد اسمي به مزد حقيقي 
بسيار باال بود؛ شايد دو برابر ميزان فعلي؛ يعني كارگران 
به جهت ارزش حقيقي و نه نس��بي دو برابر اين ميزان 

دستمزد دريافت مي كردند.
عليرضا محجوب در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به سالروز 
تصويب قانون كار گفت: قانون كار در همه جاي دنيا در 
رديف قوانين اساسي مهم است و به سختي دچار تغيير 
ماهيت مي شود؛ چنانچه اگر قانون كار فعلي را با قانون كار 
پيش از انقالب مقايسه كنيد، مي بينيد مفاهيم اساسي 
آن تغيير نكرده است. تنها تغيير نگاه در آن صورت گرفته 

و با مباني فقهي هماهنگ شده است. 
وي افزود: قانون كار، قانون حمايتي است و در هرجاي دنيا 

براي حمايت از كارگران وضع مي شود. 
محجوب در پاس��خ به اين پرس��ش كه چرا تا اين اندازه 
پرداختن به جايگاه مواد 41 و 7 قانون كار اهميت دارد، 

گفت: تبصره 2 ماده 41 قانون كار مهم ترين نقطه قوت 
آن است. به همين خاطر براي از ميان برداشتن يا تغيير 
آن طرح مي نويسند و برنامه دارند. اما ماده 7 كه در باب 
امنيت شغلي اس��ت و تبصره 2 آن از اهميت فراواني در 
تامين ثبات ش��غلي كارگران برخوردار است كه با راي 
ديوان عدالت اداري به اين وضع افتاده است؛ يعني رايي 
كه ديوان در رابطه با قراردادهاي موقت صادر كرده است.

رييس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسالمي، افزود: 
قطعا انتظار ما اين اس��ت كه تفسير موسعي از تبصره 2 
ماده 7 قانون كار اتفاق بيفتد و راي ديوان منتفي شود. 
بنابراين در سالگرد قانون كار با پرداختن به اين موضوعات 
حياتي تالش مي كنيم تا جايگاه كارگر تقويت شود. البته 
موضوع اصلي برگزاري سالگرد در سال جاري آسيب هاي 

خصوصي سازي بر قانون كار است.
محجوب افزود: خصوصي س��ازي آفت هاي بسياري را 
به قانون كار وارد كرده اس��ت. بايد بگويم آنچه بر س��ر 
تبص��ره 2 ماده 7 قانون كار آمده اس��ت تا حد زيادي به 
خاطر خصوصي سازي است. حتي در باب دستمزد هم 
تا زماني كه خصوصي سازي انجام نشده بود، عدالت در 
پرداخت دستمزد و تعيين حداقل دستمزد وجود داشت. 
پيش از انجام خصوصي سازي نسبِت مزد اسمي به مزد 
حقيقي بسيار باال بود؛ شايد دو برابر ميزان فعلي؛ يعني 

كارگران به جهت ارزش حقيقي و نه نسبي دو برابر اين 
ميزان دستمزد دريافت مي كردند. دبيركل خانه كارگر 
در پاس��خ به پرسش��ي درباره ممنوع كردن كار كودك 
كه در قانون كار حدود آن مش��خص شده، گفت: ايران 
با تصويب مجل��س به مقاوله نامه كار كودك س��ازمان 
جهاني كار ملحق شده اس��ت. از اين جهت دولت هاي 
جمهوري اسالمي ايران حداقل بر روي كاغذ كار كودك 
را به رسميت نمي شناسند؛ اما انتظار داريم دولت در اين 

مورد اليحه مستقل به مجلس بياورد. 
رييس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسالمي در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا فصل ششم قانون كار به جهت 
تقويت جايگاه قانون كار نيازمند اصالح است، گفت: فصل 
ششم قانون كار به اصالح نياز ندارد؛ چراكه با مقاوله نامه ها 
س��ازمان بين المللي كار در هماهنگي است اما در مورد 
قانون شوراهاي اسالمي كار نيازمند اصالحاتي هستيم 
كه متن آن را تهيه كرده ايم و منتظر هستيم تا در صحن 

مجلس بررسي شود. 
وي در پاسخ به اين پرس��ش كه درباره پيمانكاراني كه 
حقوق كارگران را نقض مي كنند؛ به ويژه حقوق بيمه اي 
آنها را و قانون كار را دور مي زنند، چه مي توان كرد، گفت: 
در اين زمينه مواردي را در كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اسالمي در دست بررسي داريم. اميدوارم بتوانيم 

به قوانين پايدار و بازدارنده اي دس��ت يابيم. مجلس هم 
بايد قانع شود كه معافيت هايي كه براي كارفرمايان اين 
مناطق وضع كرده را بردارد. اين قوانين ناشي از قوانين 

بدوي است، كه تصويب شده اند.
دبيركل خانه كارگر، افزود: كارگ��ران در مناطق ويژه و 
آزاد اقتصادي تحت فشار هستند؛ دستمزد كمي به آنها 
پرداخت مي شود و حقوق بيمه اي آنها مورد توجه نيست 
و حتي كارفرمايان تالش مي كنند، تا حد امكان حقوق 
آنها را پايمال كنند. شكايت و دادرسي هم در اين مناطق 
محو شده است. اين موارد بايد اصالح شود و كميسيون 

اجتماعي هم در اين مورد اقدام هاي الزم را انجام دهند.
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا الزم اس��ت اصالح 
قانون اش��تغال مناطِق آزاد و ويژه اقتصادي در دستور 
كار مجلس قرار گيرد، گفت: در نهايت بايد اين اتفاق رخ 
دهد اما اصالحات را با مذاكره انجام مي دهيم. محجوب 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت متولي مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي است و اگر هست مجلس با نقض قانون 
كار توسط دولت چه كاري مي تواند انجام مي دهد، گفت: 
تقريبا دولت متولي اين مناطق اس��ت اما مذاكره بر سر 

اصالح اين شرايط كار گسترده اي را مي طلبد.
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پاورقي اقتصادي

ارايه بودجه 99 به مجلس
تا 15 آذر ماه

رييس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان ارايه 
بودجه 99 به مجل��س توضيحات��ي ارايه كرد. 
محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه 
در گفت وگو با خانه ملت درباره بودجه 99، گفت: 
تالش مي كنيم بودجه س��ال 99 در 15 آذر ماه 
-همانند سنوات گذشته- به مجلس ارايه شود.

گزارش بودجه شركت هاي دولتي براساس قانون، 
14 آبان ماه به مجلس ارايه شد. رييس سازمان 
برنامه و بودجه در پاس��خ به اين سوال كه بودجه 
سال 99 براساس چند بشكه نفت بسته شده و آيا 
در اين بودجه مجدد 14 ميليارد براي كاالهاي 
اساس��ي در نظر گرفته خواهد ش��د، افزود: اين 
مسائل هنوز نهايي نشده و زماني كه نهايي شود، 

گزارش آن ارايه مي شود.

محاسبه سبد معاش كارگران 
به تعويق افتاد

نماينده كارگران در ش��وراي عال��ي كار گفت: 
محاسبات س��بد معاش را دقيق انجام خواهيم 
داد منتها اميدواريم وعده گران نش��دن كاالها 
محقق شود. به گزارش ايلنا، تاكنون چند جلسه 
كميته دس��تمزد ذيل ش��وراي عالي كار برگزار 
شده اس��ت؛ برنامه اصلي اين جلسات، محاسبه 
سبد حداقلي معاش كارگران براساس تصريحات 
بند دوم ماده 41 قانون كار اس��ت. علي خدايي 
)عضو كارگري شوراي عالي كار( در رابطه با روند 
فعلي اين جلس��ات و برنامه پي��ش رو مي گويد: 
در ش��رايط فعلي، محاسبات س��بد معاش را به 
تعويق مي اندازيم. وي با بيان اينكه نمي خواهيم 
پيش داوري كنيم؛ ادام��ه مي دهد: بنزين روي 
هزينه هاي حمل و نقل و الجرم روي هزينه هاي 
زنجيره هاي تامي��ن تاثير دارد ول��ي با توجه به 
وعده هاي��ي كه دولتي ها مبني بر گران نش��دن 
كاالها و خدمات داده اند، م��ا هم اميدواريم اين 
وعده ها عملي شده و هزينه اقالم ضروري خانوار 
افزايش نيابد. خداي��ي اضافه مي كند: به همين 
دليل منتظر مي ماني��م تا تاثيِر ش��رايط فعلي 
نهايي شود و نتايج تحقق وعده هاي دولتي ها را 
ببينيم؛ بعد از آن محاسبات سبد معاش خانوار 
را آغ��از مي كنيم. نماينده كارگران در ش��وراي 
عالي كار تاكيد مي كند: كارگران مطمئن باشند 
محاس��بات هزينه هاي زندگي و سبد معاش با 
دقت الزم و براس��اس آخرين نرخ ها در ماه هاي 
پاياني سال انجام خواهد شد و در اين زمينه هيچ 
قصوري صورت نخواهد گرفت. س��ال گذشته، 
در ماه هاي پاياني س��ال، س��بد مع��اش خانوار 
س��ه ميليون و 750 هزار تومان تعيين شد ولي 
حداقل دس��تمزِد كارگران براي س��ال 98، در 
نهايت، به دو ميليون تومان رسيد؛ خدايي در اين 
رابطه مي گوي��د: اميدواريم امس��ال با توجه به 
شرايط اقتصادي موجود، دولتي ها و كارفرمايان 
محاسبات س��ه جانبه س��بد معاش را به عنوان 
مبناي اصلي دس��تمزد بپذيرند و مزد كارگران 

بر همين اساس تعيين شود.

مردم، قدرت و منافع )120( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل هشتم- راه پيش  رو 
سيس��تم راس��تي آزمايي همراه با تعليم خوب 
مي تواند بسيار موثر باشد– در اين صورت قبل 
از راس��تي آزمايي 65 تا 70 درصد كس��اني كه 
از پيروان صديق ترامپ نيس��تند سخنان او را 
خيلي جدي نمي گيرند، متوجه مي شوند كه او 
دروغ مي گويد و نيم ديگري كه مي ماند نيمي از 
حقيقت است. اما ترامپ و فاكس نيوز مي توانند 
گروهي از پيروان صديق را درس��ت كنند كه به 
نظر مي رسد از حقيقت مصون هستند؛ حداقل 
آن است كه آنها را عليه حقيقت با يك واكسن 
خيلي قوي تلقيح مي كنن��د و در كنار آن، اگر 
هدف ش��ان تقليل اعتماد ب��ه نهادهاي دولت 
باش��د، آنها مي توانند آن كار را ترديد انداختن 
انجام دهند .شايد كسي به آنچه ترامپ مي گويد 

معتقد نباش��د اما 
اگر كس��ي نسبت 
ب��ه انتقاداتي كه او 
مي گويد اندكي ظن 
پيدا كند ترامپ آن 
را يك پيروزي تلقي 
مي كن��د. ترامپ، 
م��رداك و ديگران 
نن��د  ما درس��ت 

شركت هاي سيگارس��ازي كه اگر سيگاري ها 
به آنچه علم درباره اينكه سيگار براي سالمتي 
مضر اس��ت ترديد پيدا كنند آن را يك پيروزي 
در نظ��ر مي گيرند، آنها هم اگر بتوانند ترديدها 
را به وجود آورند تا نهاده��اي دولت را تخريب 
كنند، خود را پي��روز مي دانند. مرداك اين كار 
را مانند ثروتمنداني كه به هر طريقي از قدرت 
پولشان براي كمك به شكل دهي جامعه استفاده 
مي كنند با ش��فافيت انجام داد .بدون ش��ك، 
زماني كه نابرابري بزرگي در ثروت وجود داشته 
باشد، ثروتمندان به طور عجيب و غريبي از نفوذ 
بي حد و حصري برخوردار هستند. حتي با وجود 
سيستم هاي مالي كمپين كه عمدتا تامين مالي 
آنها علني اس��ت، حزب به آنهايي كه مي توانند 
يك نوع ي��ا نوعي ديگ��ر از حمايت هاي مادي 
مورد نياز حزب را فراهم كنند، گوش مي دهند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

اخبار كالن

دولت براي جبران كسري خود از صندوق توسعه ملي مايه نگذارد
عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس معتقد 
است دولت نبايد از صندوق توسعه ملي براي جبران كسري 
استفاده كند. به گزارش خانه ملت، سيدتقي كبيري در 
ديدار جمعي از توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي درباره 
بخش صندوق توسعه ملي، گفت: تأسيس صندوق توسعه 
ملي يكي از اقدامات خوبي است كه در گذشته براي حل 
كمبودهاي اعتباري كشور انجام شده و حمايت ويژه اي از 
حوزه توليد صورت مي دهد. نماينده مردم خوي و چايپاره 

در مجلس شوراي اسالمي در ادامه با بيان اينكه صندوق 
توسعه ملي به عنوان يكي از زيرساخت هاي مهم اقتصادي 
كشور تأسيس شد، عنوان كرد: متأسفانه در دولت فعلي 
از اين صندوق به عنوان جبران كننده مشكالت استفاده 
مي شود كه هر بار به مشكل كوچكي برمي خورند با اصرار 
و التماس از مقام معظم رهبري اذن مي گيرند كه از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملي استفاده كنند و ايشان نيز 
بنا به مصالحي اين اذن را مي دهند اين در حالي است كه 

اين صندوق بايد براي روز مبادا و تضميني براي اقتصاد و 
توليد باش��د. وي ادامه داد: از سوي ديگر بايد طبق قانون 
بودجه ساالنه درصدي به صندوق توسعه ملي اضافه شود 
كه متأسفانه در سال جاري اين اتفاق نيفتاده است و فقط 
از منابع درآمدي اين صندوق كاسته شده است كه محل 
اشكال است. كبيري در ادامه با بيان اينكه دولت در موضوع 
سيل اوايل س��ال برخي مناطق و بعضي مسائل ديگر از 
محل منبع به راحتي برداشت كرده است، اظهار كرد: بايد 

توجه داشت كه هرچه از ذخاير صندوق توسعه ملي كم 
شود در آينده و مواقع حساس كمتر مي توان از آن استفاده 
كرد ضمن اينكه بايد طبق قانون مصوب مجلس در قالب 
تسهيالت از صندوق برداش��ت كرد و براي اشتغال زايي 
روستايي و عشايري استفاده كرد كه اين قانون نيز به درستي 
اجرا نمي شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: 
دولت بايد در برداشت از ذخاير ارزي احتياط كند و صرفا در 
مواقع ضروري از آن برداشت كند اما در ساده ترين مسائل 
وقتي با مشكل مواجه مي شوند منبع آماده اي مي بينند و 
از آن برداشت مي كنند. وي در ادامه با بيان اينكه در نظام 
بودجه ريزي اش��كاالتي به وجود آمده كه باعث مي شود 

در پايان س��ال و اس��تفاده از صندوق خود را نشان دهد، 
گفت: از اين رو رهبري تدبيري كردند كه ساختار و نظام 
بودجه ريزي اصالح شود كه در گام دوم انقالب هم به آن 
اشاره شد و بعد از آن اصالحاتي نيز انجام شد اما آنچه مد 
نظر رهبري بود، طراحي يك بودجه منظم، واقع بينانه و 
بدون هدررفت هزينه ها بود. عضو هيات رييسه كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در پايان يادآوري كرد: 
در موضوع بنزين نيز اگر نظام بودجه ريزي درستي داشتيم، 
نياز به جراحي با اين اثرات منفي نب��ود و دولت در طول 
ساليان قيمت بنزين را به اين ميزان مي رساند بدون اينكه 

فشار چنداني به جامعه وارد شود.



اخبار

»تعادل« از تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

در ميزگرد نقشه راه تحول ديجيتال در همايش تراكنش مطرح شد

عرضه 1۰ ميليارد و ۶8۰ ميليون يورو در نيما طي 8 ماه

كاهش 30 درصدي هزينه بانك ها با تحول ديجيتال

گروه بانك و بيمه|
بهاي دالر روز چهارشنبه 29 آبان 98، در صرافي هاي بانكي 
به سطح كمتر از 12 هزار تومان بازگشت و وارد كانال 11 هزار 
تومان شد. در صرافي هاي بانكي و مجاز، هر دالر به قيمت 
11 هزار و 9۵۰ تومان فروخته شد. نرخ خريد هر دالر نيز 11 
هزار و 8۵۰ تومان درج شد. همچنين نرخ خريد هر يورو 1۳ 
هزار تومان و فروش يورو 1۳ هزار و 1۰۰ تومان معامله شد. 
هر يورو مسافرتي نيز 1۳ هزار و ۳۰۰ تومان در بانك ها عرضه 
مي شود. در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي دالر به 119۰۰ و 

يورو به 1۳۰۵۰ تومان رسيد. 
به گزارش »تعادل«، نرخ دالر در روزهاي گذشته رشد زيادي 
داشت و از رقم 11 هزار و 2۰۰ تومان تا رقم 12 هزار و ۷۰۰ 
تومان در روز يك شنبه نيز باال رفت، اما از اواسط هفته روندي 
معكوس يافت و قيمت ها ش��روع به عقب نشيني به سوي 
كانال 11 هزار توماني كردند. كارشناسان، افزايش نظارت 
و كنترل بانك مركزي، عرضه ارز و نگراني دالالن از كاهش 
يك باره قيمت ها را از مهم ترين داليل افت قيمت دالر در دو 
روز گذشته مي دانند. سامانه سنا نيز نرخ ميانگين بهاي هر 
يورو در روز سه شنبه را 1۳ هزار و 1۰۰ تومان و هر دالر را 11 
هزار و 8۵۰ تومان اعالم كرد. همچنين در سامانه نيما هر 
حواله يورو 11 هزار و ۷81 تومان فروخته شد، هر حواله دالر 

نيز 1۰ هزار و ۶9۳ تومان به فروش رسيد.
اما در بانك ها قيمت خريد دالر و يورو اندكي افزايش داشت. 
هر دالر 11 هزار و ۵۷۴ تومان و هر يورو 12 هزار و ۷88 تومان 

از مشتريان خريداري شده است.
در بازار ارز رس��مي نيز، بانك مركزي ن��رخ ۴۷ ارز را اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ 1۰ ارز مانند يورو و پوند نسبت به 
روز گذش��ته افزايش و قيمت 2۷ واحد پولي ديگر كاهش 
يافت؛ ن��رخ دالر و 9 ارز ديگر نيز ثابت ماند.هر دالر ۴2۰۰ 
تومان، هر پوند انگليس با 12۰ ريال افزايش ۵۴ هزار و ۴۰۵ 
ريال و هر يورو نيز با ۶1 ريال رش��د ۴۶ ه��زار و ۵1۶ ريال 

ارزش گذاري شد.

  عرض�ه 10 ميلي�ارد و ۶۸0 ميلي�ون ي�ورو 
در نيما طي ۸ ماه

آخرين آمار سامانه نيما نيز حكايت از آن دارد كه مجموع 
معامالت فروش ارز صادراتي از ابتداي امسال تا پايان آبان 
ماه معادل 1۰ ميليارد و ۶8۰ ميليون يورو بوده كه در مقابل 
مجموع معامالت خريد ارز بابت واردات نيز 8 ميليارد و ۶9۷ 
ميليون يورو در اين س��امانه بوده است. اين در حالي است 
كه نمودارهاي روند معامالت فروش ارز حاصل از صادرات 
حكايت از آن دارد كه از ابتداي فروردين ماه امس��ال، روند 
سينوسي معامالت فروش ارز صادراتي به طور يكساني در 
سامانه نيما وجود داشته و در 18 مهرماه 98 بيشترين عرضه 
ارز در حدود 2۴۰ ميليون يورو در اين سامانه ارايه شده اما به 
تناسب در فاصله ابتداي مهرماه، بيشترين تقاضا بابت خريد 

ارز از سوي واردكنندگان به ثبت رسيده است.
ميانگين ن��رخ خريد دالر در بازار ثانوي��ه )نيما( 1۰ هزار و 
8۳۶ تومان در تاريخ 28 آبان ماه امس��ال ب��وده كه ۰.۵۳ 
درصد افزايش را نشان مي دهد؛ ميانگين نرخ فروش دالر در 
بازار ثانويه نيز 1۰ هزار و 88۶ تومان بوده كه ۰.۴8 درصد 

افزايش داشته است. بررسي اين روند حكايت از آن دارد كه 
روند معامالت ارز در سامانه نيما به طور طبيعي در جريان 
بوده و طي يك هفت��ه اخير، تغييرات حائز اهميتي در آن 

رخ نداده است. 

  طال گران تر مي شود
 از سوي ديگر، قيمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار 
جهاني در پي تهديد ترامپ ب��راي افزايش تعرفه ها روي 
واردات چين در صورت عدم تواف��ق با پكن، افزايش پيدا 
كرد. ه��ر اونس طال براي تحويل ف��وري در معامالت روز 
جاري بازار س��نگاپور ۰.1 درصد رشد كرد و به 1۴۷۳ دالر 

و 98 سنت رسيد.
در بازار معامالت آتي امريكا، ه��ر اونس طال ثابت بود و در 
1۴۷۴ دالر و ۴۰ سنت ايستاد. سناي امريكا دومين قانون 
را براي ممنوعيت صادرات برخي تس��ليحات به نيروهاي 
پليس هنگ كنگ تصويب كرد. چين اين اقدام را محكوم و 
اعالم كرد واشنگتن بايد مداخله را متوقف كند.دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا روز سه شنبه اعالم كرد اگر با پكن به 
توافق تجاري نرسد، تعرفه هاي وارداتي روي كاالهاي چيني 

را باالتر خواهد برد.
ايليا اسپيواك، استراتژيست ارشد ارزي در ديلي فاركس 
در اين باره گفت: نگراني هايي وجود دارد كه تصويب اليحه 
قانوني اخير در امريكا كه در حمايت از معترضان هنگ كنگ 
انجام شده است، ممكن است روند پيشرفت مذاكرات براي 
توافق تجاري امريكا و چين را منحرف كند.با اين حال رشد 
قيمت طال محدود بود زيرا سرمايه گذاران در آستانه انتشار 

جزييات آخرين نشست سياس��ت گذاري بانك مركزي 
امريكا، هنوز آماده نبودند در بازار طال سرمايه گذاري جديدي 

انجام دهند.
بر اساس گزارش رويترز، بانك مركزي امريكا امسال سه دور 
نرخ هاي بهره را به منظور حمايت از رشد اقتصادي كاهش 
داده است اما پس از نشست اكتبر، سياست گذاران امريكايي 
اعالم كردند تا زماني كه نش��انه ج��دي از وخامت اوضاع 
اقتصادي مشاهده نكنند، نرخ هاي بهره را پايين تر نخواهند 
برد. طال به شدت به نرخ هاي بهره حساس است و نرخ هاي 
بهره پايين تر، هزينه نگهداري اين فلز كه بازدهي ندارد را 
كمتر كرده و جذابيت سرمايه گذاري در آن را بيشتر مي كند.

بازارهاي آسيايي تحت تاثير پيامدهاي متضادي كه در عرصه 
تجارت وجود داشت، برخالف روند صعودي اخير بازارهاي 
سهام جهاني، به سطح پايين تري نزول كردند. به گفته وانگ 
تائو، تحليلگر فني رويترز، هر اونس طال براي تحويل فوري 

ممكن است به محدود 1۴8۰ تا 1۴8۵ دالر صعود كند.
در بازار س��اير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي تحويل 
فوري تغيير چنداني نداشت و در 1۷ دالر و 1۴ سنت ايستاد. 
هر اونس پالتين براي تحويل فوري با ۰.۶ درصد كاهش، 
9۰۴ دالر و ۵2 س��نت معامله شد. هر اونس پاالديم براي 
تحويل فوري ۰.1 درصد كاهش ياف��ت و به 1۷۶۰ دالر و 

8۰ سنت رسيد

  مهاجرت طالسازان به كشورهاي همسايه
به دنبال ركود نسبي در بازار مصنوعات طال و كاهش خريد 
طال و سكه با هدف هديه دادن و شركت در جشن ها و تولد 

و عيد و... عده اي از طال فروش ها و طالسازان معتقدند كه 
در بازار طال خريد و فروش طالي آبش��ده و س��كه با هدف 
حفظ ارزش پول يا تامين مايحتاج و معيشت انجام مي شود 
در حالي كه س��رمايه صنف طال و ساخت مصنوعات طال 
در گذشته بيشتر در خريد و فروش طال به صورت هديه و 
نگهداري زينت آالت انجام مي شد و خريد و فروش و عرضه 
و تقاضا متعادل بود. اما در سال هاي اخير در يك مقطع غالبا 
خريدار و در مقطع ديگر غالبا فروشنده بوده اند و لذا نوعي 
ركود در سرمايه گذاري و ساخت طال ايجاد شده است و لذا 
همين عامل باعث ش��ده كه عده اي به دنبال مهاجرت به 
كشورهاي همسايه از جمله گرجستان، عراق، ارمنستان، 
تركيه، تاجيكستان، افغانستان، كشورهاي حاشيه خليج 
فارس، باشند.  يكي از فعاالن بازار طال مي گويد: بحران ها 
و چالش هاي صنعت طال در سال هاي اخير باعث شده كه 
شماري از فعاالن صنعت طالسازي كشور، كارگاه هاي خود 
را تعطيل كرده و به كشورهاي همسايه بروند؛ تركيه، عراق، 
حاشيه جنوبي خليج فارس و حتي افغانستان از مهم ترين 
مقاصد فعاالن اين صنعت به شمار مي روند.براي كار در يك 
واحد طالسازي در كابل افغانستان با حقوق ماهانه 2 هزار 
دالر از من دعوت ش��ده است اما به علت مخالفت همسرم 

تاكنون نرفته ام.
عباس كارگر ش��اغل در يكي از كارگاه هاي طالسازي به 
ايرنا، گفت: هم اكنون يك كاگر ماهر در تهران ماهانه سه 
تا پنج ميليون تومان حقوق مي گيرد. اگرچه من نتوانستم 
بروم، اما برخي دوستانم براي كار در واحدهاي طالسازي به 
كابل رفته اند. كارگران واحدهاي طالسازي ايران به دليل 

مهارت هاي خود، مورد توجه كارگاه هاي طالسازي ساير 
كشورها قرار دارند به طوري كه از كشورهاي مختلف حاشيه 
خليج فارس، تركيه، عراق و حتي افغانستان، پيشنهادهاي 
جذابي به آنها مي شود كه حقوق و دستمزد همگي آنها، باالتر 

از حقوق پرداختي به آنها در كشورمان است.
محمد ابراهيمي كارگ��ر ديگر اين واحد طالس��ازي نيز 
گفت: برخي دوس��تانم در ماه ها و سال هاي اخير براي كار 
به تركيه رفته اند كه ماهانه پنج تا هفت هزار دالر حقوق به 
آنها مي دهند. حتي عراق كه در گذشته با مشكالت زيادي 
مواجه بود با بهبود شرايط سياسي و اقتصادي، رشد خوبي 
در صنعت طالسازي داشته و استادان و كارگران ماهر ايراني 
را با حقوق خوب به سوي خود جذب كرده است. كشورهاي 
حاشيه جنوبي خليج فارس، مقصد ديگر فعاالن صنعت 
طالسازي ايران هس��تند به طوري كه در سال هاي اخير 
ش��مار زيادي از آنها با هدف كسب درآمد بيشتر روانه اين 
كشورها شده اند.امارات، قطر و عمان با پرداخت حقوق بين 
پنج تا 1۰ هزار دالر )بر اساس تجربه و تخصص( به شاغالن 
صنعت طالسازي ايران، توانسته اند آنها را جذب خود كنند.

مهاجرت فعاالن طالسازي ايران تنها به مهاجرت كارگران 
يا استادان ماهر اين صنعت محدود نمي شود، و حتي برخي 
سرمايه گذاران اين بخش، اقدام به تعطيلي كارگاه خود در 
كش��ورمان و داير كردن دوباره آن در تركيه، عراق و ساير 

كشورهايي كه تسهيالت بهتري ارايه مي كنند، كرده اند.
امير قرباني مدير يك كارگاه طالسازي در تهران به ايرنا گفت: 
مشكالت زيادي پيش روي فعاليت اين صنعت وجود دارد 
به طوري كه براي واردات تجهيزات و ماشين آالت  مورد نياز 
دچار مشكل هستيم. به دليل عدم امكان واردات برخي اقالم 
و قطعات كوچك مانند برخي »قلم هاي مخصوص تراش« 
ناچار شده ايم كه ماشين هايي كه چند ميليارد تومان قيمت 
دارند را كنار بگذاريم. اين فعال صنعت طالس��ازي، عدم 
تعريف شدن برخي قطعات و تجهيزات در گمرك را از جمله 
مشكالت اين صنعت دانست و افزود: واردات اين تجهيزات 
به سختي انجام شده و گران تمام مي شود كه قدرت رقابت 

را از سازندگان ايراني مي گيرد.
ابراهيم محمدولي رييس اتحاديه طال و جواهر تهران در اين 
باره به ايرنا گفت: حدود يك هزار و ۵۰۰ واحد طالسازي در 
شهر تهران مجوز فعاليت دارند كه حدود نيمي از آنها فعال 
هستند. البته واحدهاي فعال نيز با همه ظرفيت 1۰۰ درصد 
خود كار نمي كنند. نادر بذرافشان دبير اتحاديه طال و جواهر 
تهران نيز به ايرنا گفت: سازندگان ايراني توانايي زيادي دارند 
كه دليل برخي قوانين و مقررات، امكان بهره برداري از همه 
ظرفيت ها وجود ندارد. در صورتي كه نهادهاي مس��وول، 
موانع را از پيش روي توليدكنندگان ايراني بردارند، رونق 
دوباره به اين صنعت باز مي گردد. مشكالت زيادي به ويژه در 
بخش گمرك براي واردات مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز 
وجود دارد كه بايد نسبت به رفع آنها اقدام شود. براي صادرات 
طال نيز كارشكني هاي زيادي انجام مي شود به طوري كه 
بسياري از توليدكنندگان، فكر صادرات از ذهن خود خارج 
كرده اند. به دليل مشكالت كار در ايران، شماري از فعاالن 
اين صنعت به ساير كشورها كه شرايط جذاب تري را پيشنهاد 

مي كنند رفته اند.

گروه بانك و بيمه |
كارشناسان بانكي در ميزگرد نقشه راه تحول ديجيتال در 
همايش تراكنش اعالم كردند كه تحقق تحول ديجيتال 
هزينه بانك ها را ۳۰ درص��د كاهش مي دهد و در صورتي 
كه حركت نكردن در اين مس��ير كاهش نيابد بيانگر اين 
است كه بانك ها به بيراهه رفته اند. به گزارش تعادل، علي 
عبداللهي رييس مركز فناوري اطالعات و اقتصاد هوشمند 
وزارت اقتص��اد و امور دارايي گفت: پدي��ده اي كه از آن به 
عنوان فناوري اطالعات ياد مي ش��ود تنها محصول ظهور 
يك فناوري نيست و تمام حوزه ها را دربر مي گيرد.وي بابيان 
اينكه دنياي بدون اينترنت و شبكه هاي مجازي اكنون براي 
انسان امكان پذير نيست، گفت: نوآوري ها در تمام زمينه ها 
تحول آفرين هستند و در حوزه هاي كاربردي با ظهور هوش 
مصنوعي، رايانش ابري، بالك چين، بيگ ديتا و غيره روند 
كسب وكارها در صنايع مالي دستخوش تحول شده است.

هوشمندي از سطح سيستم به سطح اكوسيستم ها آمده 
است با توجه به اين مهم وزارت اقتصاد روندهاي نوآوري را 
بررسي كرده تا از اين منظر از دنيا عقب نمانيم زيرا از سال 
2۰1۷ توسعه كس��ب وكارها مبتني بر معماري سازماني 
هوشمند شكل گرفته و پارادايم ديجيتالي شدن جاي خود 
را به هوشمند سازي داده كه اين مهم يك ابر فرصت است 

كه بايد در اين بخش فعاليت ها سازمان يافته دنبال شود.
وي خاطرنش��ان كرد: وزارت اقتصاد در حال تدوين سند 
اقتصاد هوش��مند اس��ت و در اولين گام س��ند بانكداري 
ديجيتال را در پارادايم اقتصاد هوشمند تدوين و كارگروهي 
آن را تشكيل داده و حركت در مسير محورها اين سند براي 
بانك ها الزام آور شده است.بانك ها بر اساس مولفه هاي سند 
تحول ديجيتال از س��وي وزارت اقتصاد مورد بررسي قرار 
مي گيرند و حركت در اين مسير بايد با هماهنگي ذينفعان 
باش��د و در اين روند ايجاد فضاي گفتماني و بهره گيري از 

نظرات بخش خصوصي خيلي مهم است.

  تغيير در ديدگاه ها و روندها 
عليرضا لكزايي قائم مقام مديرعامل بانك ملت در اين پنل در 
پاسخ به اين پرسش كه وضعيت استقرار بانكداري ديجيتال 
در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ گفت: سيستم بانكي به 
دليل اينكه طيف گسترده از كسب وكارها را شامل مي شود، 
نمي توان معدل نمره بانك ها را در اين بخش تعيين كرد. 
بانك ها از منظرهاي مختلف تفاوت هاي��ي در مدل هاي 
كسب وكاري و بهره گيري از فناوري هاي نوين با يكديگر 
دارند؛ ول��ي در تمام بانك ها حركت به س��مت بانكداري 

ديجيتال شكل گرفته كه ميزان و عمق آن متفاوت است.
تيم هاي مديريتي صنعت بانكي محيط را فراهم كرده اند 
كه نگاه تحول گرايانه در صنعت بانكي قابل  مشاهده است 
و اين صنعت در ابتداي مسير تحول ديجيتال قرار دارد.تا 
زماني كه بانك در روندهاي خود تحول ايجاد نكند، صرف 
بهره گيري از كانال هاي ديجيتال تحول ديجيتال در شبكه 

بانكي محقق نمي شود.

  آمادگي بانك ها در تحول ديجيتال 
لكزايي در پاسخ به اين پرسش كه نقش وزارت اقتصاد و بانك 
مركزي در تحول ديجيتال چيست، گفت: وزارت اقتصاد 
و امور دارايي در ارتباط با سيستم بانكي و مقوله بانكداري 
ديجيتال از دو منظ��ر كه نقش حاكميت��ي دارد و نقش 
سهامداري و مالكيتي بانك هاي دولتي و بانك هاي نيمه دارد 
است و عمده نقش اين وزارت خانه براي راهبري در تحول 

ديجيتال به عنوان نقش سهامداري است.
وي اف��زود: در كارگروه وزارت اقتص��اد بانك هاي دولتي و 
تجاري مورد هدف قرار گرفتند و بخشي از شركت هاي موثر 
نظام پرداخت و فناوري نيز در اين كارگروه دعوت شده و از 
بازيگران عمده صنعت بانكداري و پرداخت دعوت و ازنظر 
آنها استفاده شد.در مسير تحول ديجيتال به دنبال تحقق 
تحول هستم و بانك ها ناگزير به همراهي در رويكرد ديجيتال 
شدن هستند؛ البته بخش فرهنگ سازي در بانك هاي بزرگ 
درروند تحول ديجيتال زمان بر است؛ زيرا فرآيندها بر اساس 
مقررات نوشته مي شود و نه انتظارات مشتري كه خود اين 
مهم نيز در تحول ديجيتال كه رويكرد مش��تري محورانه 
دارد يك چالش اس��ت. وي با اشاره به اينكه آيا صاحبان و 
سهامداران بانك ها آمادگي تحول دارند يا خير، گفت: ايجاد 
نگاه تحولي در اين بخش زمان بر است كه اين امر مستلزم 
كمك وزارت اقتصاد و امور دارايي است. وي با تاكيد بر اينكه 
همسوسازي روش هاي بخش كسب وكار با بخش فناوري 
اطالعات درروند تحول ديجيتال خيلي مهم است، اذعان 
داشت: مالكان و سهامداران بانك ها بايد براي تحول ديجيتال 
پيشرو باشند تا اين روند محقق شود؛ ازاين رو به يك نقشه راه 

قابل انعطاف در اين مسير نيازمنديم.

  نوآوري نظارت شده 
شهاب جوانمردي مديرعامل هلدينگ فناپ در پاسخ به 
اين پرسش كه نقش ذي نفعان در تحول ديجيتال را چگونه 
ارزيابي مي كنيد، گفت: تحول ديجيتال قرار است منجر 
به يك تحول كل فضاي كس��ب وكاري در كشور شود؛ از 

اينرو بايد تخمين مناسبي از اين تغييرات داشته باشيم تا 
در خصوص نوع قانون گذاري، روابط بين ذي نفعان و بقيه 
موارد دستور كار و برنامه ريزي داشته باشيم.در اين روند بايد 
انديشيد بازيگران در حوزه فناوري چگونه قرار است رگوليت 
شوند، زيرا نمي شود در بخش فناوري جلوي ارايه خدمات را 
گرفت و اگر به اين سمت حركت نكنيم با تضاد و چالش هاي 
مختلفي مواجه خواهيم شد و تمام روندهاي نوآوري ممكن 
است زير چتر مقررات زدايي منجر به فساد و برخي اختالل ها 
شوند؛ از اينرو بايد تمام اين حركات با نظارت انجام شود تا 
تبعات آن گريبانگير اقتصاد نشود و ساختارها و قانون گذاري 
در اين بخش بايد صورت گيرد. وي در پاسخ به اين پرسش 
كه مسائل فني در تحول ديجيتال يكي از چالش ها است، 
گفت: من مسائل فني را در تحول ديجيتال دغدغه نمي بينم 
و شركت هاي از حيث توسعه فناوري دچار مشكل نيستند؛ 
اما رويكردهاي تمام فني از چالش ها هستند و رويكرد كل نگر 
كه همه چيز از كسب وكار شروع مي شود چالش اصلي در اين 
مسير است . در دنيا به اين پرسش پاسخ داده شده كه مردم به 
محصوالت و خدماتي كه از سوي شركت هاي غير بانكي ارايه 
مي شود، چقدر اعتماد دارند و مشخص شده كه آحاد جامعه 
به كمپاني هاي بزرگ بيشتر از بانك ها اعتماد دارند ولي فشار 

رگوالتورهاي مالي در اين بخش يكي از چالش ها است.
جوانمردي ب��ا تاكيد بر اينكه با چالش ه��اي فني درروند 
ديجيتالي ش��دن مواجه نيس��تيم، اظهار داش��ت: براي 
ديجيتالي شدن بايد از مدل هاي كسب وكاري شروع كرد و 

غير اين راهكار تحول ديجيتال محقق نمي شود.

  مرزبي�ن تجاري س�ازي، خصوصي س�ازي 
و حريم خصوصي

روح اهلل فاطمي در پاسخ به اين پرسش كه با چه چالش هاي 
در روندهاي نوآوري مواجه شده ايد؟ اذعان داشت: در يك 
اقتصاد و بانكداري سنتي در سطح كوچك اعتماد حرف 
اول را مي زند؛ ولي با استفاده از فناوري اين فضا بزرگ شد 
در صورتي كه اعتماد همراه با اين بزرگ سازي همراه نشد. 
فناوري منجر به اين شده كه فضاي كسب وكار سنتي در 
فضاي بزرگ تر ارايه شود؛ ولي روح اعتماد با آن همراه نشده 
اس��ت. از اينرو اعتماد بايد با فناوري و در تحول ديجيتال 
ايجاد ش��ود و اين اعتم��اد نيازمند تغيي��رات درروندها و 

ديدگاه ها است.
فاطمي افزود: تمام نهادها مي خواهن��د درروند تحول به 
سمت كاهش هزينه ها حركت كنند در صورتي كه كاهش 
شعب در اين روند زمينه ساز اعتماد بيشتر نشده و اين خأل 

بايد با بحث ديتا پر شود تا شناخت از مشتري، نيازهاي وي و 
اعتبارسنجي ها هم بايد بر اساس رفتار و ديتاي مشتري انجام 
شود.در الگوي سرويس دهي جديد بايد به تحول ديجيتال 
همراه با تغيير فرهنگ سازماني و بيزينس كسب وكار بانك 
نگريسته شود و ديتا مرز بين تجاري سازي، خصوصي سازي 
و حريم خصوصي است و فناوري در كنار فرهنگ سازي و يك 

برنامه جامع مي تواند موثر واقع شود و تحقق يابد.

  كنترل تمام ريس�ك از س�وي شركت هاي 
ارايه دهنده كارت هاي اعتباري 

فاطمي با اشاره به اينكه در ايران از نظام كارت هاي اعتباري 
استفاده نشده؛ گفت: كه اين روند اشتباه است و تمام ريسك 
تراكنش هاي كارتي در دنيا از س��وي ويزا و ش��ركت هاي 

ارايه دهنده كارت اعتباري كنترل مي شود.
فاطمي در خصوص ايجاد و رشد بلوغ ديجيتال درروند تحول 
ديجيتال در كشور گفت: تحقق بانكداري ديجيتال در هر 
سطحي تنها ذيل رگوالتوري ايجاد خواهد شد و بايد در اين 
ديدگاه كه چه كسي گفته وظيفه رگوالتور ايجاد اعتماد براي 
مردم است، تجديدنظر شود.درروند تحول ديجيتال وظيفه 
اعتمادسازي به بازيگران جديد سپرده شود و قرار است در 
نسل بعدي در صورت ايجاد ضرر و خسارت كسي به سراغ 
حاكميت نرود و در تحول ديجيتال مبناي تصميم گيري ها 

بر اساس ديتاي مشتريان است.

  فرق بانك بزرگ و كوچك
سيدجعفر صدري  مدير امور فناوري اطالعات بانك صادرات، 
گفت: درروند تحول ديجيتال بايد بانك ها بزرگ را از كوچك 
تميز داد؛ زيرا اس��تقرار فرهنگ س��ازي در بانك ها بزرگ 
در اليه هاي مديريتي، كاركنان و حتي مش��تريان تفاوت 

چشمگيري با بانك هاي كوچك دارد.
وي افزود: تكنولوژي زدگي در استقرار بانكداري ديجيتال 
نبايد تكرار ش��ود و در بحث بازيگران جديد حوزه مالي در 
بانكداري ديجيتال ازجمله فناوري ها باز اين سوال مطرح 
مي شود كه اعتمادس��ازي در كجاي اين روند قرار دارد؛ از 
اينرو بايد بيشتر روي استانداردسازي و احراز هويت بازيگران 
جديد تمركز كرد و تحول ديجيتال در بانك هاي بزرگ بايد با 
احتياط بيشتري دنبال شود.ابالغ نقشه راه تحول ديجيتال از 
سوي وزارت اقتصاد منجر به اين شد كه بانك ها در اليه هاي 
مديريت ارشد نگاه جدي تري به فناوري هاي نوين داشته 
باشند. مرشدي نيز در اين پنل در پاسخ به اينكه نقش فين 
تك ها در تحول ديجيتال چيست، اظهار داشت: دو صنعت 

بانكداري و تلكام در دنيا در معرض اختالل هستند؛ زيرا اگر 
با ورود بازيگران جديد اين صنايع همگام با فناوري پيش 
نروند، تنها به نهادهايي كه زيرساخت ارايه مي دهند، تبديل 
مي ش��ود و فين تك ها از خأل چابكي بانك ها براي توسعه 
بهره مي برند. بانك ها يا بايد خود چابك تر عمل كنند يا در 
شركت هاي فين تكي سرمايه گذاري كنند يا به سوي ارايه 
پلتفرم هاي بانكداري هاي باز حركت كنند تا از حركت در 

مسير نوآوري عقب نمانند.
صدري ني��ز در خصوص ارايه راه��كار براي تحقق تحول 
ديجيتال در كشور گفت: تحول ديجيتال اگر درست محقق 
شود ۳۰ درصد هزينه ها كاهش مي يابد درصورتي كه در 
بانك هاي بزرگ حركت به سمت ديجيتالي شدن هزينه ها 
را افزايش داده است.به دليل مدل كارمزدي فعلي بانك ها 
از قبال خدم��ات الكترونيكي كه اراي��ه مي دهند متضرر 
شده اند ازاين رو توسعه فناوري در بانك ها به دليل هزينه و 
عدم سودآوري توجيه ندارد و با چالش هاي متعددي روبرو 
شده است و بانك ها براي توسعه فناوري در فناوري به جايي 

رسيده اند كه ديگر توان تأمين هزينه هاي آن را ندارند.

  سند تحول ديجيتال در وزارت اقتصاد
فرهاد اينالوئي معاون امور فناوري اطالعات بانك ايران زمين 
در خصوص چالش هاي توسعه بانكداري ديجيتال گفت: 
مشتري در محوريت بانكداري ديجيتال قراردارد اما سوال 
اصلي اين است كه چگونه بايد خدمات و محصوالت مشتري 
محورانه ارايه داد؛ زيرا فرهنگ سازماني بانك ها براي تحقق 
تحول ديجيتال بايد تغيير كند و باز اين سوال مطرح مي شود 
كه اين تغيير چگونه بايد رخ دهد. وي با تاكيد بر اينكه در 
شرايط كنوني كشور تحول ديجيتال نمي تواند محقق شود، 
اظهار داش��ت: براي داشتن بانك ديجيتال بايد يك بانك  
تمام ديجيتال كوچك بسازيم و بعد به تدريج بانك بزرگ را 
به اين سمت هدايت كنيم؛ زيرا با تغييرات مستمر صنعت 
بانكي تحول ديجيتال امكان تحقق ندارد.اگر درگذش��ته 
مجوز براي صدور يك بانك تمام ديجيتال داده شده بود؛ 
اآلن در شرايط بهتري از آمادگي براي حركت در اين مسير 
بوديم. وي خاطرنشان كرد: استقرار بانكداري ديجيتال بايد 
۳۰ درصد هزينه ها را كاهش دهد و اگر نمي دهد يك جاي 
كار در اين روند ايراد دارد. اينالوئي با اش��اره به سند تحول 
ديجيت��ال در وزارت اقتصاد گفت: در تدوين اين س��ند از 
رگوالتور و از بانك هاي خصوصي دعوت نشده و همچنين از 
كسب وكارهاي ديجيتال نيز دعوت و نظرخواهي نشده است 

كه نشانگر ضعف اين سند است.
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بانك صادرات با بيشترين 
حجم معامله در بورس 9۸

مديرعامل ش��ركت ب��ورس اوراق بهادارگفت: 
بانك صادرات ايران يكي از سه شركت بورسي با 
بيشترين حجم معامالت در سال 98 بوده است.

به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران به 
نقل از پايگاه خبري »با اقتصاد«، علي صحرايي 
در نشس��ت خبري در جمع خبرن��گاران افزود: 
ش��ركت هاي بانك تجارت، بانك صادرات ايران 
و سايپا بيش��ترين حجم معامالت را در سال 98 
به ثبت رسانده اند و 1۳۵ نماد در بازار اول و 1۳۶ 

نماد در بازاردوم بورس در حال معامله هستند.
وي افزود: در حال حاضر ارزش بازار بورس ۳2۰ 
تريليون تومان اس��ت كه اين آمار درس��ال 98 
رشد ۶۴ درصدي داشته است. همچنين ارزش 
معامالت بورس در سال جاري 1۰۰ هزار ميليارد 
تومان بوده است كه نسبت به سال گذشته رشد 

118 درصدي را به ثبت رسانده است.
اين مقام مسوول با بيان اينكه ۵۰ درصد معامالت 
خرد در بورس از طري��ق معامالت برخط انجام 
مي ش��ود، گفت: اين درحالي اس��ت كه توصيه 
مي كنيم معامله گران بايد به صورت غيرمستقيم 
در بازار سهام س��رمايه گذاري كنند كه اين يك 
چالش جدي فرهنگي براي بازار س��رمايه است. 
بنابراين بايد تالش كنيم تا اصالح رفتاري براي 
معامله گران بورس به ويژه تازه واردان اتفاق بيفتد.

صحرايي همچنين با اش��اره ب��ه اينكه معافيت 
ماليات��ي از جمل��ه جذابيت هاي بازار س��رمايه 
نسبت به ساير بازارها براي سرمايه گذاران است، 
تأكيد كرد: تا پايان امس��ال هيچ مالياتي از سود 
معامالت سهام در بورس و نيز سود سپرده بانكي 
دريافت نخواهد شد. وي ادامه داد: بورس تهران 
رتبه اول بازدهي و رش��د ش��اخص ها را در ميان 
كشورهاي WFE در س��ال جاري كسب كرده 
است. ضمن اينكه امنيت سرمايه گذاري يعني 
افزايش نقدش��وندگي كه در اين زمينه افزايش 
نقش صندوق توس��عه بازار و صن��دوق تثبيت 
از جمل��ه اقدامات خوبي بوده كه نقدش��وندگي 
بيشتر بازار را به همراه داشته است. علي صحرايي 
در نشس��ت خود با خبرنگاران، با اشاره به اينكه 
سياس��ت تقس��يم س��ود حداكثري در مجامع 
شركت ها مختص ايران مي باشد، اظهار كرد: از 
نظر مالي اقتصادي دريافت س��ود حداكثري در 
مجامع ش��ركت ها يك سياس��ت غلط است كه 
نشان مي دهد ش��ركت ها برنامه اي براي توسعه 
و پروژه هاي خ��ود ندارند يا اينكه س��هامداران 
اعتمادي به مديران ش��ركت ها در اين خصوص 
ندارند. براين اساس در تالش هستيم تا اين نگاه 
را در بازار سرمايه اصالح كنيم و خو ش بختانه اين 
روزها شاهد اين هس��تيم كه سود تقسيمي در 
مجامع شركت ها از ۷۵ درصد به ۶۵ درصد كاهش 
يافته است. صحرايي با اش��اره به راه اندازي آتي 
سبد سهام درسال 9۷ گفت: اين ابزار با تصويب 
كميته فقهي سازمان بورس راه اندازي شده است 
كه براي سرمايه گذاران و فعاالن اين بازار جذاب 
بوده و با ۴ نماد معامالت آن آغاز و در حال حاضر 
تعداد اين نمادها به ۷ رس��يده است. مديرعامل 
ش��ركت بورس در خصوص داليل ع��دم اقبال 
س��رمايه گذاران خارجي به بازار سرمايه تصريح 
كرد: محدوديت هاي مربوط به نقل و انتقال پول 
به داليل شرايط تحريم يكي از اين داليل است 
با وجود اين بازار س��رمايه ايران يكي از بازارهاي 
جذاب براي سرمايه گذاران خارجي به دليل تنوع 

صنايع است.

افتتاح كتابخانه كوهدشت 
توسط بانك پاسارگاد 

س��اختمان جدي��د كتابخانه عمومي ش��هداي 
كوهدشت كه توسط بانك پاسارگاد و در راستاي 
ايفاي مسووليت هاي اجتماعي ساخته شده است، 
افتتاح شد. به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، 
طي مراس��مي با حضور امام جمعه كوهدش��ت، 
معاون سياسي و امنيتي استاندار لرستان، معاون 
مديرعامل بانك پاس��ارگاد، فرماندار كوهدشت، 
مديركل كتابخانه هاي لرستان، شهردار، رييس و 
اعضاي شوراي ش��هر و جمعي از مسووالن بانك 
پاسارگاد و شهرستان، ساختمان جديد كتابخانه 

عمومي شهداي كوهدشت افتتاح شد.
بر اس��اس اين گ��زارش، حجت االس��الم ابراهيم 
طهماس��بي در اين مراسم با اش��اره به كم بودن 
فض��اي كتابخانه در كوهدش��ت گف��ت: خداوند 
متعال هم زمان با خلقت انسان هاديان، مربيان و 
پيامبراني نيز آفريد، بح��ث دانش و كتاب خواني 
سرچشمه تمام پيشرفت ها به شمار مي رود. وي 
افزود: كوهدشت بايستي وارد مسير سياست زدگي 
نشود و رفاقت و تالش را سرلوحه قرار دهد زيرا اين 
پيام قرآن اس��ت كه بصيرت ديني داشته باشيم. 
امام جمعه كوهدشت ضمن تقدير از بانك پاسارگاد 
به دليل احس��اس مس��ووليت در انجام امور عام 
المنفعه ادام��ه داد: بايد زمينه مطالعه كتاب هاي 
مفيد را براي نس��ل جديد كه س��رمايه پيشرفت 
جامعه هستند، فراهم كرد زيرا امري بسيار ارزشمند 
است. هركس به دين و آگاهي مردم خدمت كند، 
واليتمدار است. معاون سياسي و امنيتي استاندار 
لرستان نيز طي س��خناني با اشاره به اهميت علم 
و س��واد از منظر الهي گفت: پيامب��ران در جهت 
آگاه سازي و مشخص كردن مسير هدايت اللهي نياز 
به آگاه كردن مردم  دارند و آگاه سازي و مطلع كردن 
مردم با بي سوادي و كم سوادي امكان پذير نيست.

محمود ثميني ادامه داد: ام��روز به خاطر افتتاح 
مركزي كه مي توان��د در افزاي��ش آگاهي مردم، 
جوانان، دانش��گاهيان و ... مورد بهره برداري قرار 
گيرد، حضور داريم و در اين زمينه از بانك پاسارگاد 
تقدير كرده و اميدواريم بازهم اين موارد توس��ط 

دولت و خيرين توسعه يابد.



روي خط خبر

روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

نزول بازارهای سهام آسیایی تحت تاثیر مذاکرات جنگ تجاری
تمام بازارهای جهان منتظ��ر نتایج مذاکرات تجاری 
چین و آمریکا هستند. در معامالت امروز )چهارشنبه( 
شاخص های بورسی آسیایی با افت ارزش مواجه شدند.

»بازاره��ای س��هام آس��یا روز چهارش��نبه در مقابل 
پناهگاه های امن س��رمایه گذاری، باختن��د. چرا که 
مذاکرات تج��اری چین و امریکا به جایی نرس��ید اما 
نشانه هایی از باال بردن پرچم سفید از آن ها دیده شد. 
این در حالی اس��ت که نگرانی از عرضه نفت باعث شد 
تا قیمت نف��ت بزرگ ترین زیان را در هفت هفته اخیر 
داش��ته باش��د.« رویترز با نگاهی کلی، روند بازارهای 

جهان را چنین توضیح داده است. 
به گزارش ایرنا ، آمارهای موسسه نفتی آمریکا در اواخر 
روز سه شنبه نشان داد که سهام نفت خام فراتر از حد 
انتظار رشد کرده اس��ت. بعد از آن نیز گزارش هایی از 
سوی روسیه منتشر شد که نشان از کاهش بیشتر تولید 

نفت توسط این کشور داشت. معامالت آتی نفت خام 
با ۱۰ س��نت دیگر کاهش به ۶۰.۸۱ دالر در هر بشکه 
رس��ید. قیمت نفت خام امریکا نیز بعد از کاهش ۲.۶ 
درصدی طی شب گذشته، با ۲ سنت کاهش به ۵۵.۱۹ 
دالر در هر بشکه رسید. حال و هوای بازار سهام با توجه 
به ش��اخص MSCI's در بیرون از ژاپن، تیره و تار بود. 
شاخص نیکی ژاپن، ۰.۷ درصد کاهش یافت. شاخص 

N۲۲۵  شانگهای نیز ۰.۸ درصد افت داشت.
شاخص اصلی استرالیا نیز بعد از آنکه مشخص شد یکی 
از بانک های این کش��ور در ۲۳ میلیون نمونه، قانون را 

نقض کرده است؛ ۱.۳ درصد نزول کرد.
بر اساس گزارش رویترز، در اواخر روز سه شنبه، دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری امریکا چین را تهدید کرد که اگر 
توافقی به میل او را نپذیرد، تعرفه ها را افزایش می دهد.

این پرخاش، باعث مغشوش شدن اوضاع وال استریت 

شد. شاخص DJI ۰.۳۶ درصد کاهش یافت، شاخص 
ن��زدک و SPX نی��ز ۰.۰۶ درص��د کاهش داش��تند. 
تحلیلگران گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند در یادداشتی 
اع��الم کردند:»تا زمانی که مذاک��رات تجاری چین و 
امریکا به جایی نرسد و مسئله آن ها حل نشود، بازارها 

تمایلی به حرکت به هیچ  جهتی ندارند.«
بازدهی اوراق قرض��ه در وزارت خزانه داری آمریکا نیز 
۱.۷۵ درصد کاهش یافت، که نش��ان دهنده ترس از 
احتمال بازگشت رکود است. روند نزولی در بازدهی این 
اوراق، باعث کاهش ارزش دالر در مقابل پناهگاه امن 
ین ژاپن ش��د.ازش هر دالر آخرین بار برابر با ۱۰۸.۴۷ 
ین بود؛ اگرچه طی ۵ هفته گذش��ته دالر در محدوده 
۱۰۷.۸۷ تا ۱۰۹.۴۸ ین بوده است. در معامالت جهانی 
قیمت هر یورو نیز ۱.۱۰۷۴ دالر بود. قیمت هر اونس 
طال نیز به ۱.۴۷۴ دالر رسیده است. سرمایه گذاران حاال 

منتظر نتیجه آخرین جلسات فدرال رزرو برای کاهش 
نرخ بهره هستند. »جوزف کاپورسو«، تحلیلگری در 
بانک استرالیا به رویترز می گوید:»صورتجلسه فدرال 

رزرو نشان داده که نگرانی ها درباره روند نزولی اقتصاد 
امریکا کاهش یافت��ه و حاال نیاز ب��ه ارزیابی مجدد از 
چشم انداز اقتصادی برای کاهش نرخ بهره وجود دارد.«
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تطبیق دانش و كار در 
دانشگاه هاي كشور انجام شود

اولین نمایش��گاه كار دانش��كده مدیریت دانشگاه 
ته��ران با حضور رییس دانش��گاه ته��ران، اعضاي 
هیات علمي دانش��گاه تهران، مدیران سازمان هاي 
مختلف، معاونت وزارت كار و امور اجتماعي، معاونت 
پشتیباني بورس اوراق بهادار تهران و دانشجویان و 
فارغ التحصیالن در محل دانشكده مدیریت آغاز به 
كار كرد. به گزارش سنا، علي علیزاده گیاشي معاونت 
پشتیباني بورس تهران درباره برگزاري این نمایشگاه 
اظهار داشت: فلسفه برگزاري نمایشگاه براي جذب 
نیروي متخصص مورد نیاز صنایع كار خوبي است و 
چنانچه برگزاري آن به نحوي مدیریت شود كه به 
رفع نیازهاي ب��ازار كار كمك كند و از صرف برپایي 
یك نمایش��گاه فراتر رود بسیار ارزشمند است. وي 
خاطرنشان كرد: دانشگاه ها و به خصوص دانشگاه 
تهران باید در كارآفریني و تربیت نیروي متخصص 
نقش فع��ال را ایفا كنند به طوري ك��ه نیروي هاي 
فارغ التحصیل براي بازار كار تربیت ش��ده و به زبان 
ساده در آموزش دانشجویان به نیازهاي شركت هاي 
متقاض��ي این افراد توجه بیش��تري ش��ود. معاون 
پش��تیباني بورس تهران به عدم تطابق دانش و كار 
اشاره كرد و افزود: باید بین دانشگاه و صنعت ارتباط 
تنگاتنگي ایجاد شود؛ همچنین دانشجویان عالوه بر 
آموزش هاي علمي باید براي رفع نیازهاي كارفرمایان 
و صنایع تربیت شوند و با برنامه ریزي  هاي صحیح در 
آموزش دانش��جویان بین دانش و كار یك تطبیق 
منطقي به وجود  آید تا شركت ها به سرمایه گذاري به 
روي نیروهاي فارغ التحصیل فاقد تجربه كاري تمایل 

بیشتري داشته باشند .

  سود هر سهم »قلرست« ۴5 درصد افزايش 
يافت:  شركت قند لرستان در دوره ۳ ماهه منتهي به 
۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸، به ازاي هر سهم خود ۱۸۷ ریال 
كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
كه سود هر سهم ۱۲۹ ریال اعالم شده بود، افزایش 
۴۵ درصدي را نشان مي دهد. به گزارش سنا، شركت 
قند لرستان با سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریال، صورت هاي 
مالي میان دوره اي ۳ ماهه دوره مالي منتهي به ۳۱ تیر 

۱۳۹۹ را به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.
شركت قند لرستان در دوره یاد شده، مبلغ ۷۴ میلیارد 
و ۶۸۹ میلیون ریال سود خالص كسب كرد و بر این 
اساس مبلغ ۱۸۷ ریال س��ود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
از افزایش ۴۵ درصدي برخوردار است. »قلرست« در 
دوره ۳ ماهه سال مالي منتهي به تیر ۹۸، به صورت 
حسابرسي شده، مبلغ ۳۱ میلیارد و ۳ میلیون ریال 

سود خالص كسب كرد .

  اختص�اص ۱۰۱۲ ري�ال ب�ه ازاي ه�ر س�هم 
»كرماشا«:  شركت صنایع پتروشیمي كرمانشاه در 
دوره ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازاي 
هر س��هم خود یك هزار و ۱۲ ریال كنار گذاشت كه 
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته كه سود هر سهم 
۷۲۷ ریال اعالم شده بود، افزایش ۳۹ درصدي را نشان 
مي دهد. شركت صنایع پتروشیمي كرمانشاه با سرمایه 
۳ هزار و ۵۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، صورت هاي 
مال��ي می��ان دوره اي ۶ ماه��ه دوره مالي منتهي به 
۲۹اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسي شده منتشر 
كرد. شركت صنایع پتروشیمي كرمانشاه در دوره یاد 
شده، مبلغ ۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد و ۶۲۸میلیون ریال 
سود خالص كسب كرد و بر این اساس مبلغ یك هزار 
و ۱۲ ریال س��ود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد 
كه نسبت به دوره مش��ابه در سال گذشته از افزایش 
۳۹درصدي برخوردار است. »كرماشا« در دوره ۶ ماهه 
سال مالي منتهي به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسي 
شده، مبلغ ۲ هزار و ۵۶۴میلیارد و ۶۳۴میلیون ریال 

سود خالص كسب كرد .

ممنوعیت رتبه بندي اشخاص 
بدون مجوز سازمان

امروز ۲۹ آبان ۹۸، سازمان بورس و اوراق بهادار طي 
اطالعیه اي از »ممنوعیت هر گونه فعالیت رتبه بندي 
توسط اش��خاص، بدون اخذ مجوز از این سازمان« 
به اش��خاصي كه به هر نحو در ح��ال انجام فعالیت 
رتبه بندي هستند یا قصد انجام فعالیت رتبه بندي 
را دارند، خبر داد. به گزارش سنا، در این اطالعیه به 
شماره ۱۲۰۳۰۰۶۳ كه توسط محمدرضا )معتمد 
مدیری��ت نظارت بر نهاده��اي مالي( و محمدعلي 
ش��یري زاده )مدیریت امور حقوق��ي و انتظامي( از 
سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده، آمده است:  
بدینوسیله به اطالع مي رساند؛ به استناد بند ۲۱ ماده 
۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي ایران 
»موسسات رتبه بندي« از مصادیق نهادهاي مالي 
هستند. همچنین به اس��تناد مفاد ماده ۲۸ همان 
قانون، تاس��یس بورس ها، بازارهاي خارج از بورس 
و نهادهاي مالي منوط به ثبت نزد س��ازمان است و 
فعالیت آنها تحت نظارت س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار انجام مي شود. بنابراین انجام هر گونه فعالیت 
رتبه بن��دي اعتباري )Credit Rating( ش��امل 
اظهارنظر راجع به احتمال ایفاي به موقع تعهدات 
شخص حقوقي یا احتمال ایفاي به موقع تعهدات 
ناشي از انتشار اوراق بهادار یا احتمال ایفاي به موقع 
تعهدات ناشي از انتشار اوراق بهادار یا احتمال ایفاي 
تعهد مالي خاص دیگ��ر در موعد مقرر كه از طریق 
بررسي نظام مند توانایي ها و تمایل متعهد یا متعهدین 
به ایفاي تعهدات صورت مي گیرد و منجر به اختصاص 
رتبه اعتباري معین و از پیش تعریف شده مي گردد؛ 
توسط هر شخص یا نهاد یا ارگان بدون دریافت مجوز 
از سازمان بورس و اوراق بهادار ممنوع مي باشد و انجام 
فعالیت بدون مجوز قانوني مشمول بند یك ماده ۴۹ 

قانون اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران است. 

بررسي »تعادل« از عواقب احتمالي اخذ ماليات از عايدي سرمايه

بازارسهامقربانيشفافيتميشود؟
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

از اواسط مهرماه كه شیب صعودي بازار سرمایه تغییر 
جهت داد و فش��ار عرضه به افت قیمت در بسیاري از 
نمادهاي بورس و فراب��ورس انجامید، تاكنون اخبار و 
شایعات زیادي مطرح شده كه هر كدام به نوعي تضعیف 
موضع خریداران را به دنبال داشته است.  از زماني كه 
رشد شاخص هاي سهام متوقف شده و قیمت سهام رو 
به كاهش گذاشته است تا پایان معامالت روز گذشته 
در بورس تهران، شاخص یاد شده در محدوده ۳۰۰ تا 
۳۰۹ هزار واحدي در رفت و آمد است. تداوم نوسان هاي 
بازار در محدوده یاد شده س��بب شده است تا نظرات 
مختلفي از سوي كارشناسان شنیده شود و در حالي كه 
تا همین چندي قبل همگي در مورد تداوم رشد بازار 
هم نظر بودند، حاال برخي از آنها احتمال ریزش بیشتر 
ش��اخص ها را نیز مد نظر قرار دهن��د. همانطور كه در 
گزارش هاي قبلي نیز به آن اشاره شد یكي از عواملي كه 
در هفته هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است تغییرات 
احتمالي در مالیات ها است كه مي تواند بر سودآوري 
س��رمایه گذاري در ب��ورس تهران نیز موثر باش��د. به 
گفته بسیاري از كارشناسان در صورتي كه از این بابت 
افزایشي بر عوامل موثر بر سرمایه گذاري اعمال شود، 
مي تواند جریان ورود سرمایه به بازار را تحت الشاع قرار 
داده یا حتي به تعمیق ركود در آن بینجامد. از آنجایي 
كه در تمامي كشورهاي دنیا بازار سرمایه به عنوان مسیر 
مطمئن براي جذب پس اندازها و تسهیل تامین مالي 
آسان و كم هزینه براي شركت ها شناخته مي شود از 
این رو اتخاذ تصمیماتي كه به افزایش التهاب یا خروج 
سرمایه از بازار سهام منتهي شود در دستور كار مقامات 
اجرایي یا قانون گذار قرار نمي گیرد. همین امر سبب 
شده تا بسیاري از كارشناس��ان اعمال قوانیني كه به 

صدمه جدي به بازار مي زند را محتمل ندانند. 

   شنیده ها از مالیات 5 درصدي
 در همین راستا یكي از شایعاتي كه در هفته هاي اخیر 
مورد توجه فعاالن بازار قرار گرفته بحث اخذ مالیات بر 
عایدي سرمایه است. از آنجا كه این موضوع نقاط مبهم 
زیادي داش��ته و میزان اثر گذاري آن بر درآمد حاصل از 
س��رمایه گذاري چندان مشخص نیست، پرسش هاي 
زیادي پیرامون آن مطرح شد و توانست ابهامات بسیاري 
را برانگیزد. به همین دلیل دور از انتظار نبود كه در نشست 
خبري مدیرعامل بورس تهران نیز به آن اشاره شود. در 
این نشس��ت علي صحرایي با اشاره به مطرح شدن این 
موضوع مقدار پیش��نهادي آن را ۵ درصد عنوان كرد. 
البته این مقام مس��وول در ادامه سخنان خود بر عملي 
نبودن اخذ چنین مالیاتي از س��رمایه گذاري هاي سال 
جاري تاكید كرد و وصول آن در س��ال آتي را به قانوني 
شدن اخذ آن منوط دانست. بر این اساس كسب درآمد 
از این منبع براي دولت در صورتي میسر خواهد بود كه 
قانون آن در مجلس شوراي اسالمي تصویب شود.  براي 
روشن ش��دن این موضوع و بررسي آثار احتمالي آن بر 
بازار سهام »تعادل« ضمن گفت وگو با سه كارشناس در 
امور اقتصادي، حقوقي و بازار سهام، دالیل اتخاذ چنین 

تصمیمي را جویا شد.

   نحوه اخذ مالیات چگونه خواهد بود 
در این راستا آلبرت بغزیان كارشناس اقتصادي چنین 
تصمیمي را براي بهبود وضعیت بازار سرمایه مضر دانست 
و چنین عنوان كرد: به نظر من اگر درصدد ضربه زدن به 
بورس تهران باشیم این سیاست، سیاست خوبي خواهد 
بود. اخذ مالیات از عایدي بر س��رمایه مي تواند بر رونق 
مبادالت سهام اثر منفي بگذارد. در صورتي كه قرار باشد از 
عایدي سرمایه مالیات اخذ شود این كار نیازمند وجود زیر 
ساخت هاي الزم خواهد بود. به عالوه باید مشخص شود 
كه نحوه اخذ مالیات از این طریق چگونه است. همان طور 
كه مشخص است، سرمایه گذاري عملكردي است كه با 
سود یا زیان همراه است و به همین دلیل باید مشخص 
شود تا نحوه اخذ مالیات از این فعالیت چگونه خواهد بود. 
وي افزود: منطقي نیست كه پس از هر فروش از شخصي 
كه سود كس��ب كرده مالیات دریافت ش��ود چراكه در 
چنین شرایطي باید مشخص كرد كه تكلیف دولت در 

مورد اشخاصي كه دچار زیان مي شوند چه خواهد بود. 

   طرح خوبي است اما نه فعال
وحید واشقاني فراهاني، مدیر حقوقي فرابورس ایران در 
رابطه با احتمال اخذ مالیات ضمن آنكه كلیت این مقوله 
را امري طبیعي دانس��ت كه در بیشتر كشورهاي جهان 
نیز وجود دارد، در عین حال به زیان هاي احتمالي چنین 

تصمیمي در مقطع فعلي اشاره كرد.
واش��قاني در مورد چرایي مورد توجه قرار گرفتن بحث 
مالیات در بازار س��هام و انگیزه هاي ش��كل گرفته براي 
پیگیري موضوع مالیات بر عایدي سرمایه گفت: در حال 
حاضر مالیاتي كه از خرید و فروش س��هام اخذ مي شود، 
مالیات بر معامله سهام است نه مالیات بر عایدي )مالیات 
بر معامالت س��هام در حال حاضر به ازاي هر داد و ستد 
۰.۵درص��د ارزش معامله اس��ت( . از آنجایي كه مالیات 
فعلي را همه افراد فارغ از كس��ب س��ود یا زیان پرداخت 
مي كردند، در ماه هاي اخیر سازه هایي مبني بر ناعادالنه 
بودن اخذ مالیات به شیوه جاري كوك شد.  این كارشناس 
حقوقي ادامه داد: به نظر من مشوق دادن به سرمایه گذاران 

هم كار خوبي نیس��ت اما باید به خاطر داشت كه كسب 
مالیات از عایدي سرمایه زماني عادالنه خواهد بود كه از 
سایر سرمایه گذاري هاي انجام شده در كشور نیز مالیات 

گرفته شود. 
واشقاني در ادامه گفت: مالیات بر عایدي سرمایه در صورت 
تصوی��ب قانون در قوه مقننه ماهی��ت مضاعف نخواهد 
داش��ت. در واقع این منبع مالیاتي در اغلب كش��ورهاي 
جهان روشي پذیرفته شده است. به عقیده من دریافت 
مالیات بر عایدي سرمایه گذاري سرنوشت محتوم بازار 
سرمایه است اما در ش��رایط فعلي مي تواند به ضرر بازار 
سرمایه تمام شود.  وي افزود: مهم ترین دلیل این ادعا عدم 
شفافیت در بازارهاي موازي است. از آنجا كه ثبت و ضبط 
درآمد در بازارهایي نظیر طال و ارز با موانع بیشتري رو به رو 
است، گرفتن مالیات از بازاري شفاف مانند بازار سرمایه 
رغبت مردم را براي ورود به چرخه معامالت كمتر خواهد 
كرد. مدیر حقوقي فرابورس با اشاره به اینكه كسب چنین 
مالیاتي منوط به روشن شدن زوایاي مختلف آن است، 

گفت: ب��راي دریافت مالیات بر درآمد از این منبع نیاز به 
چارچوب هاي الزم است و به نظر نمي آید در شرایط فعلي 
امكانات موردنیاز براي انجام آن وجود داشته باشد. مسلما 
پیشرفت نظام مالیاتي به نفع كشور خواهد بود با این حال 
در شرایطي كه مقدمات قانوني و اجرایي آن وجود ندارد و 
بازارهاي رقیب نیز از شفافیت معقولي برخوردار نیستند، 
با اخذ مالیات از عایدي سرمایه یا سپرده هاي بانكي دولت 
متضرر خواهد ش��د.  وي تاكید كرد كه كسب مالیات از 
این طریق نیازمند وج��ود یك نظام جامع مالیاتي براي 

اشخاص حقیقي است كه فعال از آن برخوردار نیستیم.
واشقاني در مورد اینكه آیا صحبت دریافت مالیات از سود 
پرداختي در مجامع عمومي شركت ها نیز وجود دارد یا 
خیر گف��ت: در حال حاضر صحبتي از اخذ مالیات از این 
نوع درآمدها مطرح نشده اس��ت، آنچه در شرایط فعلي 
مورد توجه قرار گرفته مالیات بر نقل و انتقال سهام است.

   مالیات از سود ساالنه اخذ خواهد شد؟
اما دیگر كارشناسي كه در مورد عواقب احتمالي اعمال 
مالیات بر عایدي س��رمایه گفت ولید هالالت بود. این 
صاحب نظر در حوزه سرمایه گذاري به »تعادل« گفت: 
مسلما هر حركتي كه در این زمینه انجام شود مي تواند 
از جذابیت بازار سرمایه بكاهد. اما در هر صورت همانطور 
ك��ه مي دانیم از زماني كه یك طرح مطرح مي ش��ود تا 
اینكه به نتیجه برس��د و تصویب شود كلي تغییر در آن 

اعمال مي شود. 
هالالت گفت: از آنجا كه در حال حاضر چند و چون نحوه 
اجراي طرح مطرح نش��ده نمي توان در مورد آن نظري 
روشن داد اما باید توجه داشت كه اگر بخواهند از معامالت 
سودده مالیات اخذ كنند باید تكلیف معامالتي كه با زیان 

خاتمه مي یابند را نیز مشخص كنند. 
وي ادامه داد: اگر هم قرار باش��د ك��ه مالیات به صورت 
س��االنه اخذ ش��ود این به آن معنا خواهد بود كه همه 
سرمایه گذاران همانند كسب و كارهاي خصوصي مالیات 
بپردازند كه این امر نیازمند بررسي هاي زیادي خواهد 
بود. در صورتي كه بخواهیم براي مثال از ۱۰۰ هزار نفر 
در سال مالیات بگیریم، نیازمند آن است این ۱۰۰ هزار 

نفر هر سال اظهارنامه مالیاتي پر كنند. 
این كارشناس بازار سرمایه در مورد روزهاي پیش روي 
بازار نیز گفت: به نظر من تا پایان سال بازار با شیبي مالیم 
مسیري صعودي را خواهد پیمود اما آنچه مهم است تاثیر 
متغیرهاي مختلف بر بازار است كه كیفیت این رشد را 
در هفته هاي پیش رو مش��خص خواهد كرد. از جمله 
این متغیرها مي توان به نرخ دالر، اف اي تي اف و الیحه 

بودجه اشاره كرد.
وي در مورد تغییراتي كه ممكن اس��ت در مالیات هاي 
فعلي نیز ش��اهد آن باش��یم ضمن رد احتمال افزایش 
میزان مالیات بردرآمد ش��ركت ها كه در قانون تجارت 
مشخص شده است، گفت: احتمال افزایش نرخ مالیات بر 
درآمد شركت ها را بعید مي دانم. اما این احتمال كه منابع 
درآمدي افزایش یابد و معافیت هاي مالیاتي حذف شود 
وجود دارد. براي مثال در حال حاضر صنایعي كه محصول 
خود را صادر مي كنند از معافیت بهره مند هس��تند كه 

ممكن است این وضعیت براي سال بعد متفاوت باشد.

مروري بر معامالت بورس و فرابورس

شاخص كل بورس 308 واحد رشد كرد
گروه بورس|

در آخرین روز معامالت آبان ماه در سال جاري شاخص بورس تهران 
رشدي اندك را به ثبت رساند و نتوانست از كانال ۳۰۵ هزار واحدي 
فرات��ر برود. در این روز نماگر اصلي بورس ته��ران به میزان ۳۰۸۵ 
واحد پیشروي كرد و در نهایت با قرار گرفتن در سطخ ۳۰۴ هزار و 
۹۹۷ واحدي به انتظار تداوم معامالت در هفته آتي نشست. در این 
روز نمادهاي فعال در صنایع پتروپاالیشي بیشترین اثر منفي را بر 
شاخص هاي بورس تهران داشتند و در مقابل برخي نماد هاي حاضر 
در صنعت ارتباطات به همراه ش��ركت هاي دیگر از صنایع مختلف 
به رشد دماس��نج بازار سرمایه كمك كردند. گفتني است در پایان 
معامالت ای��ن روز ارزش بورس تهران به ه��زار و ۱۱۲ هزار و ۵۴۸ 

میلیارد تومان رسید.
همچنین در پایان معامالت روز گذش��ته س��ایر نماگرهاي بورس 
تهران در مسیر رشد گام برداشتند و همگي به جز شاخص بازار اول 
رشد كردند. در این روز شاخص كل قیمت وزني-ارزشي با ۸۲ واحد 
)۰.۱۰ درصد( افزایش به ۸۱هزار و ۷۰۹ واحد، شاخص كل هم وزن 
با ۹۷۷ واحد )۱.۱۳ درصد( رشد به ۸۷هزار و ۷۷۹ واحد، شاخص 
قیمت هم وزن با ۶۵۳ واحد افزایش )۱.۱۳ درصد( به ۵۸هزار و ۶۸۴ 
واحد، شاخص آزاد ش��ناور با یك هزار و ۱۹۱ واحد )۰.۳۴ درصد( 
رشد به ۳۵۵هزار و ۲۹۷ واحد، شاخص بازار اول با منفي ۱۸۲ واحد 
)۰.۰۸ درصد( كاه��ش به ۲۲۰هزار و ۷۸۶ واحد و ش��اخص بازار 

دوم نیز با ۲هزار و ۴۵۸ واحد رش��د )۰.۴۰ درص��د( به ۶۲۴هزار و 
۲۲۴ واحد رس��یدند. در معامالت دیروز دو میلیارد و ۳۷ میلیون و 
۷۸۳هزار و ۱۵۴ برگه سهم به ارزش بیش از یك هزار و ۸۲ میلیارد 
تومان در ۲۶۲هزار و ۶۸۸ نوبت معامالتي داد و ستد شد. نمادهایي 
كه بیشترین تاثیر را در شاخص كل بازار بورس تهران داشتند نیز 
به ترتیب )ش��پدیس با منفي ۱۲۲ واحد، حكشتي با ۱۰۸ واحد، 
فوالد با منفي ۱۰۳ واحد، پارس با منفي ۸۱ واحد، شپنا با منفي ۷۸ 
واحد، فارس با منفي ۷۵ واحد و شبهرن با ۶۴ واحد( بودند. نمادهاي 
ُپربیننده در روز چهارشنبه نیز به ترتیب )وبملت، وتجارت، خساپا، 

خودرو، شپنا، ونوین و وبصادر( بودند.
در فرابورس نیز ش��اخص كل به میزان ۲۸ واحد رشد كرد و سطح 
شاخص یاد شده به رقم ۳۹۵۰ واحد رس��ید. در این روز نمادهاي 
»دماوند«، »كوثر« و »ش��رانل« بیش��ترین اثر مثبت برا بر نماگر 
فرابورس داش��تند. نمادهاي »زاگرس«، »ش��راز« و »شرانل« نیز 
بیترین اثر منفي برا بر شاخص كل فرابوس داشتند. از میان نمادهاي 
مورد توجه در فرابورس ایران طي روز چهارشنبه »چكاپا«، »ذوب« 
و »كرمان« بیش از س��ایر نمادها توجه س��رمایه گذاران را به خود 

جلب كردند.
گفتني است، ارزش بازارهاي اول و دوم فرابورس در پایان معامالت 
روز گذشته به ۲۲۶ هزار میلیارد تومان رسید و ارزش معامالت به 

۶۳۵ میلیارد تومان محدود شد.

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

اثر افزايش قيمت بنزين بر بازار، هيجاني و كم وزن است
افزایش قیمت بنزین ممكن اس��ت بر بازار س��رمایه تاثیر داش��ته 
باشد، اما این تاثیر بیشتر یك تاثیر هیجاني است كه وزن زیادي در 
محاسبات ندارد. به گزارش سنا، سیاوش وكیلي، این كارشناس در 
حوزه بازار سهام با اشاره به اینكه ارزیابي ها نشان مي دهد، افزایش 
قیمت ها )ارز، حامل ه��اي انرژي، طال و...( تاثیر مقطعي و ثانویه بر 
بازار سرمایه و بازار سهام دارد گفت: باتوجه به هیجاني و تاثیرگذاري 
این اتفاق ها به نظر مي رسد این تغییرات و نوسان قیمت ها یكي از 
جذابیت هاي بازار سرمایه است. وي افزود: نوسان هاي بازار سهام به 
خصوص در شرایط كنوني و پس از افزایش قیمت كاالهایي مانند 
بنزین تا حدود زیادي هیجاني است و تحلیلگران بازار به این اتفاق 
و تاثیرش وزن زیادي نمي دهند. س��یاوش وكیلي با اشاره به اینكه 
افزایش قیمت بنزین و تاثیرش در سهام شركت هاي پاالیشگاهي  
منتفي اس��ت، تصریح كرد: باید توجه داشت نرخ بنزین خریداري 
شده از پاالیشگاه ها با نوس��ان ۵ درصد از قیمت فوب خلیج فارس 
خریداري مي ش��ود و پاالیش و پخش آن را توزیع و قیمت گذاري 
مي كند و به هیچ وجه افزایش قیمت بنزین سود یا ضرر مستقیمي 

براي شركت هاي پاالیشگاهي ندارد.
او با اشاره به كسري بودجه دولت، توضیح داد: بودجه سال ۹۸ از ابتدا 
با كسري بسته شد و براي سال ۹۹ نیز با وجود آنكه هنوز الیحه بودجه 
به مجلس نرسیده است اما به احتمال زیاد بودجه ۹۹ نیز با كسري 
مواجه است. وي اضافه كرد: به نظر مي رسد كسري بودجه و چالش 

آن فقط بازي با ارقام نیس��ت و افزایش قیمت حامل هاي انرژي نیز 
برگشت پذیر نیست. هرچند در حال حاضر دولت بیشتر با چالش 

اذهان عمومي و نحوه بازپرداخت یارانه و افزایش آن مواجه است.
این كارشناس بازار سرمایه در توضیح اهمیت وضع كنوني و رفتار 
دولت گفت: به هر حال با توجه ب��ه اینكه این دولت تا ۱۴۰۰ ادامه 
دارد و دولت پذیرفته كه این ریسك را به روزهاي آخر دولت موكول 
نكند، جاي امیدواري دارد كه پرداخت یارانه ها و اضافه درآمد حاصل 

از تعدیل قیمت حامل هاي انرژي بتواند از چالش ها بكاهد.
وكیلي با اش��اره به اینكه از همه موضوعات مهم تر بودجه سال بعد 
و قیمت ه��اي كلیدي یعني قیم��ت ارز، دیگ��ر حامل هاي انرژي 
و... در بودجه س��ال آتي اس��ت، تصریح كرد: هرچند ممكن است 
تصمیم��ات دولت تاثیري روي این قیمت بگ��ذارد، اما در مجموع 
تعدیل قیمت بنزین پیش از تقدی��م الیحه بودجه مي تواند تا حد 
زیادي امیدوار كننده باش��د. وكیلي اضافه كرد: البته شیوه اجرا و 
تمهیدات پس از تغییر این قیمت ها به شدت بر تاثیرگذاري آنها موثر 
اس��ت و مي تواند روند كلي بازار را تغییر دهد. غیر از این موضوعات 
گمانه زني هایي كه در مورد برداشتن یا تغییر نرخ ارز در بودجه گفته 
و شنیده مي شود یكي از عوامل بسیار موثر و مهم در روزهاي آینده 
است. به گفته وكیلي با توجه به جمیع جهات و شرایط به نظر مي رسد 
باید از گمانه زني و متالطم كردن فضاي اقتصادي و كل جامعه پرهیز 

كرد تا نتیجه مطلوب از این تغییرات حاصل شود.

    وحید واشقاني فراهاني، مدیر حقوقي فرابورس ایران در رابطه با احتمال اخذ مالیات ضمن آنكه كلیت این مقوله را امري طبیعي دانست كه در 
بیشتر كشورهاي جهان نیز وجود دارد، در عین حال به زیان هاي احتمالي چنین تصمیمي در مقطع فعلي اشاره كرد.

   آلبرت بغزیان كارشناس اقتصادي چنین تصمیمي را براي بهبود وضعیت بازار سرمایه مضر دانست و چنین عنوان كرد: به نظر من اگر درصدد 
ضربه زدن به بورس تهران باشیم این سیاست، سیاست خوبي خواهد بود.

   مسلما هر حركتي كه در این زمینه انجام شود مي تواند از جذابیت بازار سرمایه بكاهد. اما در هر صورت همان طور كه مي دانیم از زماني كه یك 
طرح مطرح مي شود تا اینكه به نتیجه برسد و تصویب شود كلي تغییر در آن اعمال مي شود.

برش



تشكلها6اخبار

»تعادل«ازميزانتوليدسهكااليمنتخبگزارشميدهد

رصد قيمتي بازار لوازم خانگي 
تعادل |

روند توليد لوازم خانگي براس��اس آمار منتش��ر شده 
از س��وي وزارت صمت، نش��ان از رشد 13.6 درصدي 
توليد »يخچال و فريزر«، رش��د 13.4 درصدي توليد 
»ماشين لباسشويي« و افت 9.0 درصدي توليد »انواع 
تلويزيون« تا پايان ش��هريورماه س��ال 98 دارد. حال 
با وجود رش��د نس��بي در توليدات لوازم خانگي، روند 
قيمت اين محص��والت در بازار چگونه رقم مي خورد؟ 
تحليلگران بر اين باورند كه بازار لوازم خانگي از خرداد 
ماه تاكنون هيچ گونه افزايش قيمتي را تجربه نكرده و 
پيش بيني مي شود اين محصوالت نيز در هفته هاي آتي 
و ماه هاي پاياني سال جاري، وضعيت باثباتي را تجربه 
كند. به عبارتي ديگر، لوازم خانگي ارزان در راه اس��ت. 
حتي گفته مي شود كه رقابت شركت هاي توليد كننده 
موجب مي شود تا در هفته هاي آتي و نزديك به ماه هاي 
پاياني سال شاهد افت قيمت در اين محصوالت باشيم. 
در همين حال يك اتفاق ديگر در بازار لوازم خانگي، در 
حال رخ دادن اس��ت كه با تحقق آن وضعيت خوبي را 
در اين بازار مي توانيم شاهد باشيم. بنا به گفته رييس 
اتحاديه صنف توزيع كنندگان لوازم خانگي تهران، با 
خروج ش��ركت هاي لوازم خانگي كره اي، نشان هاي 
ايراني »س��ام« و »ج��ي پالس« ب��ه زودي جايگزين 

برندهاي سامسونگ و ال جي مي شوند.

     روند توليد سه محصول منتخب 
براساس آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن 
وتجارت، وضعيت توليد س��ه كاالي منتخب از جمله 
»انواع تلويزيون، يخچال فريزز و ماشين لباسشويي« 
تحليل ش��د. روند توليد »انواع تلويزي��ون« در نيمه 
نخست س��ال 98 نش��ان از اين دارد كه 318.5 هزار 
دستگاه توليد شده كه در مقايسه با 350.1 هزار دستگاه 
در مدت مشابه سال 97 افت 9.0 درصدي داشته است. 
البته مقايسه روند توليد اين كاالي منتخب در شهريور 
سال جاري 52.6 هزار دستگاه بوده كه در مقايسه با ماه 
قبل خود يعني مرداد ماه كه 54.0 هزار دستگاه بوده، 

افت 2.6 درصدي را شاهد هستيم.
وضعيت روند توليد در »يخچال و فريزر« اما وضعيت 
بهتري را نشان مي دهد. به طوري كه مطابق آمار منتشر 
شده از سوي وزارت صمت، بيانگر اين است كه در نيمه 
نخست سال 98 شاهد توليد 595.5 هزاردستگاه بوديم 
كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته كه ميزان 
توليد اين محصول 524.0 بوده، رشد 13.6 درصدي 
را تجربه كرده است. البته روند ماهانه توليد اين كاالي 
منتخب نيز نش��ان مي دهد، توليد »يخچال و فريزر« 
در شهريور ماه سال 98 برابر با 96.1 هزار دستگاه بوده 
كه در مقايس��ه با ماه قبل خود )مردادماه( كه 111.1 
هزار دستگاه توليد داشته، افت 13.5 درصدي را شاهد 
هس��تيم. به گزارش »تعادل«، روند توليد »ماش��ين 
لباسشويي« نيز بيانگر اين است كه در تا پايان شهريور 
ماه 291.4 هزار دستگاه »ماشين لباسشويي« توليد 
شده كه در مقايس��ه با 256.9 هزار دستگاه در همين 
بازه زماني در سال 97 رش��د 13.4 درصدي را تجربه 

كرده است. البته روند ماهانه توليد اين كاالي منتخب 
حاكي از اين است كه ميزان توليد »ماشين لباسشويي« 
در ش��هريور امسال به 60.6 هزاردس��تگاه بوده كه در 
مقايس��ه با مردادماه كه 61.9 هزار دستگاه بوده، افت 

2.2 درصدي را نشان مي دهد. 
ح��ال با رصد توليد اي��ن نوع كااله��اي منتخب، روند 
افزايش قيمت لوازم خانگي به كدام سمت وسو مي رود؟ 
تحليل گ��ران بازار در اين باره چ��ه مي گويند؟ گزارش 
ميداني »تعادل« نش��ان از ثبات در ب��ازار لوازم خانگي 
دارد. رصد قيمت ها نيز در بازار گوياي اين اس��ت كه از 
ارديبهش��ت و خردادماه س��ال جاري، اين محصوالت 
رشد قيمتي را تجربه نكردند و حتي قيمت ها تا حدي 
متعادل تر شده است. به طور نمونه، يخچال 50 اينچ با 
متوس��ط قيمت 4 ميليون تومان به فروش مي رسد و 
حتي فروشندگان نيز محصوالت خود را با تخفيف 20 
درصدي به بازار عرضه كردند. البته برخي متعادل شدن 
قيمت ها در بازار اين محصول را به اين نسبت مي دهند 
كه دولت بابت واردات پنل هاي تلويزيون ارز نيمايي در 
اختيار توليد كنندگان قرار داده است و همين امر سبب 
شده كه قيمت تلويزيون قابل قبول و مرز منطقي خود 
برسد. البته تحليلگران، روزهاي باثبات تر با قيمت هاي 
متعادل تري را براي بازار لوازم خانگي پيش بيني مي كنند 
و حتي مي گويند كه رقابت ش��ركت هاي توليد كننده 
موجب مي شود كه در هفته هاي آتي و نزديك به ماه هاي 
پاياني سال شاهد افت قيمت در اين محصوالت باشيم. 
در همين حال، حسين مدرس خياباني در اظهاراتي با 
اشاره به اينكه قيمت لوازم خانگي توليد داخل نسبت به 
سال گذشته نيز كاهش يافته، افزود: صنعت توليد لوازم 
خانگي كشور سال ها از واردات بي رويه رنج مي برد، از 
اين رو، براي حمايت از توليدات داخلي واردات بي رويه 
را ممن��وع كرديم و در حال حاضر ظرفيت توليد لوازم 
خانگي در داخل بيش از دو برابر نياز كشور است. بنابر 
آمار اعالمي مدرس خياباني، تولي��د لوازم خانگي در 
نيمه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال 
15 درصد رشد داشته است و قيمت ها نيز در مقايسه با 

ماه گذشته كاهشي بوده است.
اين مقام مسوول با بيان اينكه تنها در حوزه كولر گازي 
كمبود وجود دارد اف��زود: توليدات كنندگان داخلي 
بايد از فرصت ممنوعيت واردات لوازم خانگي خارجي 
استفاده و تالش كنند تا كيفيت كاالهاي ساخت داخل 
و خدمات پس از فروش آنها ارتقا يابد و با سرمايه گذاري 
در اين زمينه برند خود را به مردم معرفي كنند. قائم مقام 
وزير صمت در امور بازرگاني در بخش ديگري از اظهارات 
خود، گفته بود كه مسووالن ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
در تالش هستند تا ميزان قاچاق لوازم خانگي به داخل 
كش��ور را كاهش دهند و هر چند با توج��ه به نرخ ارز 
قاچاق كاال ديگر صرفه اقتصادي ندارد. او با اش��اره به 
اينكه تنها ب��ا وضع قوانين نمي توان آمار قاچاق كاال را 
به صفر رساند بيان كرد: تعيين قيمت كاالهاي ايراني 
به گونه اي كه براي مردم صرفه اقتصادي داشته باشد، 
يكي از مهم ترين راهكارها ب��راي جلوگيري از قاچاق 
كاال است. بنابه اظهارات او، راهكار اصلي محدود شدن 

قاچاق، ارتقاي كيفي و بهبود قيمت كاالي ايراني است.
مدرس خياباني با اش��اره به ض��رورت ترويج فرهنگ 
استفاده از لوازم خانگي ساخت داخل و تشويق مردم 
به خريد اين كاالها نيز عن��وان كرد كه در حال حاضر 
كيفيت صنايع جانبي لوازم خانگي كشورمان به گونه اي 
است كه اين لوازم ساالنه 400 ميليون دالر به كشور هاي 
همسايه، اروپايي و آفريقايي صادر مي شود. اين مقام 
مسوول با اشاره به برگزاري ميز تعميق ساخت داخل 
براي لوازم خانگي، خاطرنشان كرد: در تالش هستيم 
بين صنايع كوچك و صنوف توليدي كه قادر به تامين 
نيازمندي هاي صنايع خانگي هس��تند، ارتباط ايجاد 
كنيم و به همين دليل معاونت امور صنايع وزارت صنعت 
به عنوان متولي ميز ساخت داخل معرفي شده است. 
وي گفت:  رفع همه مشكالت تامين مواد اوليه، توسعه 
تجارت و بازرگاني، تامي��ن نقدينگي و ترويج مصرف 

كاالي ايراني در اين صنعت در اولويت است.
از آنس��و، س��يد مرتضي ميري، رييس اتحاديه لوازم 
خانگي، در گفت وگو با »تعادل« با تاييد اينكه توليدات 
داخل از سه ماه گذشته هيچ افزايش قيمتي را تجربه 
نكرده اند، عن��وان كرد: البته محصوالتي كه به صورت 
قاچاق وارد كشور شده و به بازار عرضه مي شوند شرايط 
متفاوتي دارند. به طوري كه نوس��ان قيمتي بين 5 تا 

7 درصدي اين محصوالت را در بازار شاهد هستيم. 
رييس اتحاديه لوازم خانگي در ادامه با اشاره به اينكه 
در ماه هاي گذش��ته و اعمال تحريم هاعليه ايران كه 
خروج بسياري شركت هاي بزرگ از جمله »ال جي« و 
»سامسونگ« كره جنوبي از بازار لوازم خانگي كشور را به 

دنبال داشت، در اظهاراتي عنوان كرد كه توليدكنندگان 
ايراني اين شركت ها، تصميم به جايگزيني محصوالتي 
جديد با استفاده از خطوط توليد، امكانات، تجهيزات 
و نيروي انساني خود شدند. براساس اظهارات ميري، 
پس از رايزني هاي فراوان در نهايت مسووالن شركت 
سام با يك شركت چيني براي تامين مواد اوليه مورد 
نياز توليد لوازم خانگي به توافق رسيدند كه شركت ياد 
شده قطعات و مواد اوليه شركت هاي بزرگ اروپايي را 
تامين مي كند و محصوالت جديد اين ش��ركت با نام 

ايراني »سام« به تدريج وارد بازار خواهد شد.
همچني��ن  صنف��ي،  مق��ام  اي��ن  گفت��ه  ب��ه 
توليدكنندگان»ال جي« در ايران، اكنون با ش��ركتي 
چيني به توافق رسيده اند كه تامين كننده مواد اوليه 
و تجهي��زات درجه يك براي ش��ركت هاي صاحبنام 
اروپايي است و محصوالت جديد اين شركت با همين 
كيفيت با نام »جي  پالس« وارد بازار خواهدشد. بنابه 
گفته هاي مي��ري، توليد محصوالت جديد يادش��ده 
با گارانتي هاي »سام س��رويس«  و »گلديران« تداوم 
خواهد داشت و مردم همچون گذشته كيفيت بسيار 
خوبي را از توليدات آنها ش��اهد خواهند بود. برند سام 
ابتدا در محصوالتي همچون سيس��تم هاي صوتي و 
تصويري و سپس با وقفه اي كوتاه محصوالت شوينده و 
برودتي توليد و وارد بازار خواهد شد. در ارتباط به برند 
»جي پالس« نيز، تعداد محدودي تامين كننده پنل در 
جهان وجود دارد كه همكاري با آن شركت ها همچنان 
ادامه خواهد داشت؛ بنابر اين كيفيت توليد تلويزيون 
جي پالس همچون گذشته كه تحت برند ال جي توليد 

مي شد، حفظ خواهد شد. اكنون تلويزيون جي پالس در 
سيرجان توليد مي شود و كارخانه ديگر تلويزيون  سازي 
در قزوين در حال آماده س��ازي و تجهيز است و پس از 
آن طيف گسترده اي از محصوالت اين شركت از جمله 
لباسشويي، ظرفشويي، مانيتور، اسمارت ُبردها و حتي 
گوشي تلفن همراه، با همكاري تامين كنندگان صاحب 

فناوري خارجي در دستور كار است. 
از سوي ديگر، حبيب اهلل انصاري رييس انجمن صنايع 
لوازم خانگي هم در اظهاراتي با بيان اينكه امروز صنعت 
در كش��ور ما به مرحله نويني رس��يده است و ما بايد 
اين توانمندي ها را بهتر از گذش��ته به عرصه نمايش 
بگذاريم عنوان كرد ك��ه امروزه تصور مردم در خريد 
لوازم خانگي خارجي اس��ت، اما اين تفكر بايد تغيير 
كرده و به سمت توليدات داخل حركت كند. به گفته 
او، 98 سال رونق توليد داخل است و زماني مي توانيم 
اين شعار را محقق كنيم كه توليد داخل افزايش يابد 
و به دنبال آن بازار داخل نيز توس��عه يابد. انصاري در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود تاكيد كرد كه ايران 
با برخورداري از نيروي كار مختصص و تكنولوژي هاي 
به روز مي تواند از مزيت همسايگي با 15 كشور بهره 
برده و با رشد صادرات ميزان توليد داخل را نيز رونق 
دهد. او با اشاره به فروش لوازم خانگي قاچاق در داخل 
كشور بيان كرد: با وجود آنكه از سال 97 ورود كاالهاي 
خارجي به كشور ممنوع شده، اما متاسفانه همچنان 
ش��اهد ورود كاالهاي قاچاق به داخل كشور هستيم 
كه بايد در راستاي تحقق هدف رونق توليد به صورت 

جدي براي آن تصميمي گرفته شود. 
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عرضه برنج هاي وارداتي
به نرخ مصوب 

ايس�نا| به گفته دبير انجمن واردكنندگان برنج، 
برنج هاي وارداتي )هندي و پاكستاني( به همان نرخ 
مصوب قبلي و ب��دون افزايش قيمت در بازار عرضه 
خواهند شد. مسيح كشاورز با اشاره به اصالح قيمت 
بنزين اظهار كرد: به دليل هزينه هاي متحمل شده 
در پنج ماه گذش��ته، به س��ازمان حمايت پيشنهاد 
كرده ايم كه ضرر و زيان ما را در اين زمينه جبران كند 
اما چون به ما ابالغ شده است كه تحت هيچ شرايطي 
افزايش قيمت نداشته باشيم؛ ما هم در اين زمينه در 
حال همكاري با ستاد تنظيم بازار هستيم و برنج هاي 
وارداتي به همان نرخ مصوب قبلي وارد بازار خواهند 
شد. او عنوان كرد: قيمت مصوب هر كيلوگرم برنج 
هندي در مبادي تامين 7 هزار و براي مصرف كننده 
معادل 8 هزار تومان است. همچنين، قيمت مصوب 
هر كيلوگرم برنج پاكستاني در مبادي معادل 7 هزار 
و 730 تومان و ب��راي مصرف كننده معادل 8 هزار و 

900 تومان است.

احتمال كاهش قيمت
در صنايع پايين دست فوالد

ايسنا| دبير سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل 
فوالدي ايران با تاكيد بر اينكه قيمت پروفيل بر مبناي 
قيمت قبل از اصالح نرخ بنزين موررد تاييد و حمايت 
توليدكنندگان است، تصريح كرد: بنابراين اگر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به دنبال كنترل قيمت است 
بايد ذره بين و نورافكن خود را بر سر بورس كاال روشن 
كند. اميرحس��ين كاوه با بيان اينكه تالش صنايع 
پايين دستي فوالد اين است كه رشد قيمت بنزين 
بهانه اي براي افزايش قيمت در بازار فوالد نشود، ابراز 
اميدواري كرد كه مواد اوليه لوله پروفيل از جمله انواع 
ورق فوالدي نيز بدون تغيي��ر قيمت در بورس كاال 
عرضه ش��ود. كاوه عوامل موثر بر قيمت محصوالت 
صنايع پايين دستي فوالد را نرخ ارز، قيمت جهاني 
و بازار ف��والد عنوان كرد و گفت: حت��ي در مواقعي 
ك��ه قيمت ارز ي��ا قيمت هاي جهاني ب��اال مي رود، 
توليدكنندگان مي توانند ب��ا باال بردن ميزان عرضه 
خود، جلو افزايش قيمت محصوالت را بگيرند كه اين 
روش در شرايط كنوني نيز مي تواند در صورت پيشي 
گرفتن عرضه بر تقاضا، منجر به كاهش قيمت ها شود. 

قيمت خوراك دام و طيور 
كاهش يافت

تسنيم| دبير اتحاديه وارد كنندگان نهاده هاي دام و 
طيور گفت: به دليل وفور و عرضه بيش از نياز خوراك 
دام و طيور در بازار قيمت برخ��ي از نهاده هاي دام و 
طيور در روزهاي اخير كاهش يافته اس��ت. كورش 
سيامك اظهار كرد: فراواني نهاده هاي دام و طيور در 
اقصي نقاط كشور وجود دارد و شاهد انباشتگي بيش 
از حد ذخاير شركت هاي دولتي و شبه دولتي و وفور 
عرضه اين محصول هستيم. او افزود: به دليل وفور و 
عرضه بيش از نياز بازار حتي قيمت برخي از نهاده هاي 
دام و طيور در روزهاي اخير كاهش يافته است. دبير 
اتحاديه واردكنندگان نهاده ه��اي دام و طيور ادامه 
داد: با توجه به اهتم��ام جدي بانك مركزي و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت براي تامي��ن ارز مورد نياز 
واردكنندگان، اين امر موجب آزادسازي حجم قابل 
توجه ديگري از نهاده هاي دام و طيور از گمرك و توزيع 
در بازار مي شود. او تصريح كرد: قيمت نهاده  هاي دام 
و طيور بع��د از افزايش قيمت بنزين نه تنها افزايش 
نخواهد داشت بلكه با ادامه روند تامين اين محصول 
پيش بيني مي شود قيمت اين محصوالت دوباره در 

بازار كاهش يابد.

آماده تامين تخم مرغ براي 
مردم با قيمت مصوب هستيم

ايلنا| اتحاديه مركزي مرغداران ميهن در نامه اي به 
معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از اعالم آمادگي اين اتحاديه براي تامين تخم مرغ براي 
بازار مصرف خبر داد. رضا تركاشوند در نامه اي به عباس 
قبادي، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و دبي��ر كارگروه تنظيم بازار از آمادگي اين 
اتحاديه براي تامين تخم مر غ با نرخ مصوب خبر داد. 
در اين نامه آمده است: »پيرو نامه شماره 2476/98 
مورخ  28 آبان ماه 1398 و در راس��تاي همراهي با 
برنامه هاي كارگروه تنظيم بازار، اين اتحاديه آمادگي 
خود و تشكل هاي عضو در سطح استان هاي كشور 
را جهت تحويل تخم مرغ با قيمت مصوب به منظور 

عرضه در ميادين ميوه و تره بار اعالم مي دارد.« 

استقرار ميز دسترسي برخط به 
صدور گواهي مبدا  الكترونيكي

اتاق بازرگاني تهران| اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي تهران براي حل مشكل برخي فعاالن 
اقتصادي در دسترس��ي به سامانه گواهي مبدا، يك 
ميز خدمت رساني در طبقه همكف اتاق مستقر كرده 
است كه اعضا بتوانند امور مربوط به گواهي مبدا خود 
را از طريق آن با سرعت مناسب انجام دهند. فعاالن 
اقتص��ادي و اعضاي اتاق بازرگان��ي، صنايع ، معادن 
 و  كش��اورزي تهران كه به دليل اخ��الل و كندي در 
شبكه سراسري اينترنت كشور نتوانسته اند نسبت 
به صدور يا تغيير گواهي مبدا خود اقدام كنند، از روز 
چهارش��نبه 29 آبان ماه جاري مي توانند با مراجعه 
حضوري به س��اختمان ش��ماره يك ات��اق تهران و 
دسترسي برخط به سامانه يكپارچه كارت هوشمند 
بازرگاني، از اين خدمت برخوردار ش��وند. بر اساس 
اين گزارش، دسترسي به اين خدمت تنها مربوط به 
صدور و تغيير گواهي مبداء است و امكان استفاده از 
ساير دسترسي ها به اينترنت از طريق ميز ايجاد شده، 

وجود ندارد.

نايب ريي��س اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي ايران گفت: با 
امضاي توافقنامه اتحاديه اوراس��يا انتظ��ار مي رود در طيف دوم 
صادرات سبزي و صيفي به كشورهاي عضو، شاهد شرايط بهتر 

صادراتي از نظر حجم و ارزش باشيم.
صدرالدين نياوراني در گفت وگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه قضاوت 
براي نتايج توافقنامه اوراس��يا زود اس��ت، اظهار كرد: توافقنامه 
اوراس��يا را مي توان به طور ص��د درصد مثبت ارزياب��ي كرد، اما 
بر مي��زان تاثير آن بر ص��ادرات محصوالت زود اس��ت. او ادامه 
داد: تخفيف��ات در نظر گرفته ش��ده براي ص��ادرات محصوالت 
كشاورزي قابل توجه است و مي تواند بابي براي تجارت در برخي 
از محصوالتي باش��د كه اكنون در بازار مصرف آنها دچار مشكل 
هستيم. به گفته نياوراني؛ ايران توانسته است براي 98 كد تعرفه 
محصول كش��اورزي و غذايي تخفيف بگيرد تا سهيل در تجارت 

آنها فراهم شود.
او بخشي از اين محصوالت را سبزي و صيفي برشمرد كه اكنون 

در بازار مصرف آنها دچار مشكل جدي هستيم. 
نايب رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي ايران با يادآوري 
اينكه هنوز در ابتداي راه ورود به توافقنامه اوراسيا هستيم، افزود: 
تا يك ماه آينده مي توان برآرود بهتري درباره تجارت با اتحاديه 

اوراسيا ارايه داد. او اضافه كرد: البته براي بهره مندي حداكثري 
از اين توافقنامه بايد چند موضوع مورد توجه قرار گيرد. نياوراني 
مهم ترين آن را رفع موانع بانكي و نقل و انتقاالت مالي بين بانك ها 
عنوان كرد. او بر ضرورت اس��تفاده از ارز مش��ترك در مبادالت 
تجاري في مابين كش��ورهاي عضو اوراسيا براي استقالل از دالر 
تاكيد كرد و افزود: اطالع رس��اني به تجار، پرداخت تس��هيالت 
تجاري، برقراري امور بيمه اي، ايجاد ترمينال صادرات و واردات 
محصوالت كش��اورزي در كش��ورهاي عضو از ديگري اقداماتي 
است كه موفقيت در اين موافقتنامه را براي طرفين تضمين كند. 
نياوراني خواستار لغو رواديد تجاري براي تجار طرفين شد. او ديگر 
ش��روط مهم موفقيت ايران در افزايش بهره از توافقنامه اوراسيا 
را تمركز ب��ر توليد و فرآوري محصوالت صادرات محور مطابق با 

سفارش مشتري دانست.
بر اس��اس اين گ��زارش؛ اميد به ش��رايط بهتر ب��راي صادرات 
محصوالت س��بزي و صيفي در حالي اس��ت كه در سال جاري 
گزارش هاي زيادي از بي مشتري ماندن بخشي از اين محصوالت 
مانند گوجه فرنگي و... وجود دارد. وزارت جهادكش��اورزي يكي 
از داليل اين اتفاق را مش��كالت صادراتي در سال جاري به رغم 

پيش بيني صادرات براي اين محصوالت مي داند.

اميدبهبازارصادراتيمحصوالتسبزيوصيفي
نايبرييساتحاديهمليمحصوالتكشاورزيايرانعنوانكرد

يك عضو هيات مديره جامعه صنعت كفش ايران با بيان اينكه در جلسه 
توليد كنندگان با مقام معظم رهبري تكليف براي مسووالن روشن شده 
كه بايد اقدامات الزم را براي بهبود فضاي كسب و كارانجام دهند، گفت: 

عمده ترين مواد اوليه صنعت كفش داخلي سازي شد.
علي لشگري در گفت وگو با تس��نيم، با اشاره به اينكه خوشبختانه 
ايران نيز مانند ساير كشورها از جمله تركيه، پاكستان، هند، برزيل 
توجه ويژه اي به صنعت كفش دارد، اظهار داشت: اين موضوع باعث 
شده تا صنعت كفش ايران در سطح بين المللي جزو بازيگران اصلي 
به شمار  آيد به نحوي كه امروز ايران در منطقه خاورميانه در توليد 
كفش مقام اول و در دنيا رتبه 12 را به خود اختصاص داده اس��ت. او 
با اعالم اينكه اين موضوع نش��ان مي دهد مسووالن بايد حساسيت 
خود را نس��بت به توسعه صنعت كفش كش��ور بيشتر كنند، افزود: 
انتظار مي رود اين روزها كه توليدكنندگان در شرايط سختي به سر 
مي برند، توجه ويژه اي به صنعت كفش ش��ود البته در جلسه شب 
گذشته توليد كنندگان با مقام معظم رهبري تكليف براي مسووالن 
روشن ش��ده كه بايد اقدامات الزم را براي بهبود فضاي كسب و كار 

براي توليدكنندگان فراهم آورند.

اين عضو هيات مديره جامعه صنعت كفش ايران، تصريح كرد: ما در 
مقام عمل از دولت انتظار داريم موانع پيش روي توليدكنندگان را از بين 
ببرد. به عنوان نمونه در بخش بيمه هزينه هاي زيادي به توليدكنندگان 
تحميل مي شود كه دولت بايد در اين رابطه اقدامات الزم را انجام دهد. 
او به صنعت كفش به عنوان يك صنعت پيشران براي توسعه بخشي از 
صنايع كشور اشاره كرد و گفت: سال گذشته 115 ميليون دالر صادرات 
كفش در ايران انجام ش��ده كه اگر موانع پيش روي توليد از بين برود 

به طور حتم اين رقم چندين برابر خواهد شد.
لشگري با اعالم اينكه در يك سال اخير با وجود تمام مشكالت توانستيم 
عمده ترين مواد اوليه توليد كفش كه همان پي يو است را توليد كنيم، 
تصريح كرد: بخشي از اين مواد در زيره كفش مورد استفاده قرار مي گيرد 
كه ما وابستگي به واردات آن داشتيم. اما خوشبختانه در يك سال اخير با 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته در بخش توليد توانستيم اين ماده اوليه 
را در داخل كشور توليد كنيم. او اضافه كرد: سال گذشته هر كيلو مواد 
پي يو خارجي با ارز نيمايي 8 هزار و 500 توماني باالي 40 هزار تومان 
در بازار به فروش مي رسيد، امروز با داخلي سازي اين ماده هر كيلو پي يو 

ايراني در بازار 24 هزار تومان است.

عمدهترينمواداوليهصنعتكفشداخليسازيشد
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه براساس قانون 
دولت بايد در بستر زمان مسير واقعي شدن قيمت حامل انرژي را دنبال 
مي كرد، گفت: از سال ها پيش نظر كلي اتاق بازرگاني واقعي شدن و به 

تعادل رسيدن قيمت سوخت و حامل هاي انرژي بوده است. 
محمود نجفي عرب در گفت وگو با فارس در مورد افزايش قيمت بنزين، 
گفت: براساس قانون دولت بايد در بستر زمان مسير واقعي شدن قيمت 
حامل هاي انرژي را دنبال مي كرد تا در اين بستر از بروز شوك در جامعه 
جلوگيري مي شد. او بيان كرد: به طور طبيعي افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي از جمله بنزين به عده اي از اقشار و دهك هاي پايين جامعه آسيب 
مي زند كه اين افراد بايد تحت حمايت قرار بگيرند و حمايت از اين افراد 
هم از نظر اتاق بازرگاني الزامي است. رييس كميسيون اقتصاد سالمت 
اتاق بازرگاني تهران افزود: اگرچه با افزايش قيمت بنزين هنوز هم به نظر 
مي رسد قيمت بنزين واقعي نشده است اما نحوه اجرا افزايش قيمت به 
جامعه شوك وارد كرد. او عنوان كرد: به نظرم بهتر بود به جاي پرداخت 
مناب��ع حاصل از افزايش قيمت بنزين به ص��ورت ريالي اين منابع به 
صورت كاال برگ به مردم و دهك هاي پايين جامعه پرداخت مي شد تا 
در كنار هدفمند سازي توليد، كسب  و كارها و اشتغال رونق مي گرفت. 

نجفي عرب در پاسخ به اثرات تورمي افزايش قيمت بنزين بيان كرد: 
افزايش قيمت بنزين 2 اثر تورمي يكي تورم رواني و ديگري تورم واقعي 
به همراه خواهد داشت ضمن اينكه تغيير قيمت بنزين به طور طبيعي 
افزايش قيمت  توليد را به همراه خواهد داشت اما نمي دانم اثر 2 درصدي 
افزايش قيمت بنزين بر روي تورم چگونه محاسبه و به دست آمده است 
و ممكن اس��ت رقم ديگري باشد. او در پاسخ به اين سوال كه آيا انكار 
اقدامي مثل افزايش قيمت بنزين پيش از اجرا از سوي مسووالن درست 
است يا خير، گفت: اينگونه مسائل منجر به شوك مي شود، اما برخي از 
افراد جامعه ما هم هر زمان كه اخبار افزايش قيمت كااليي از قبل اعالم 
شده اقدام به احتكار و خريد مازاد آن كاال كرده است. در مورد بنزين 
شايد مسووالن مي خواستند با انكار قضيه از اين مسائل جلوگيري كنند 
زيرا به هر حال ذخيره سازي بنزين كاري بسيار خطرناك است. عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بيان كرد: البته ارايه طرح سه 
فوريتي مجلس در خصوص قيمت بنزين در مجلس هم نشان مي دهد 
كه مجلس از اين تصميم دولت مطلع نبوده در حالي كه حداقل مجلس 
بايد در جريان اين مساله قرار مي گرفت تا در جلسات محرمانه نظرات 

كارشناسي مطرح و سپس در رابطه با آن اقدام مي شد.

اتاقبهدنبالتعادلدرنرخسوختبود

عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: در صادرات دچار مشكل شديم و االن 
خبر نداريم كه محموله هاي ما كجاست؟ وضعيت كشتي ها چگونه است؟ 
اگر امروز و فردا اينترنت وصل شود شايد بتوان تا حدودي خسارتي كه به 
وجه بين المللي وارد شده را جبران كرد اما اگر اين وضعيت طوالني شود 

به طور حتم دير خواهد شد. 
علي كالهي در گفت وگو با ايلنا درباره قطعي اينترنت و خسارت ناشي 
از آن به بازار كسب و كار گفت: در دنياي امروز همه به نحوي وابسته به 
اين ابزار هستيم و كسب و كار و فعاليت اقتصادي بدون آن تقريبا امري 
محال است. او ادامه داد: امروز كس��ب و كارهايي داريم كه با استفاده 
از شبكه هاي اجتماعي درآمد كسب مي كنند خصوصا افرادي كه به 
لحاظ مالي محدوديت دارند با استفاده از بستر اينترنت تا حدودي اين 
ضعف را جبران كرده اند اما در اين چند روزه با قطع اين شبكه جهاني 
در كشور مطابق گزارش هايي كه به ما رسيده با وضعيت بحراني روبرو 
شده اند تا آنجا كه نمي توان عددي براي خسارات وارده بيان كرد و اگر 
اين وضعيت در روزهاي آينده ادامه داش��ته باشد شايد ديگر فرصتي 
براي جبران نباش��د عضو هيات مديره پارك فناوري با اشاره به بازتاب 
بين المللي قطعي اينترنت براي كشور گفت: نكته حائز اهميت اين است 
كه اعتبار شركت ها و فعالين اقتصادي در جوامع بين الملل به شدت ضربه 
خورده است. وقتي يك شركت نتواند يك ايميل ساده براي طرف مقابل 

خود بفرستد چه تضميني براي كار كردن در عرصه بين المللي براي آن 
كمپاني وجود دارد زيرا طرف خارجي اينطور فكر مي كند كه فردا شايد 
يك محدوديت جديدي اعمال شود و كل معامله به خطر بيفتد. او افزود: 
ما پس از ماه ها دوندگي توانستم در اين شرايط تحريمي يك حساب 
بانكي در يك كشور اروپايي باز كنيم و بتوانيم تحريم ها را دور بزنيم اما 
االن 3 روز اس��ت كه بانك منتظر است تا ما مدارك را ايميل كنيم اما 
نمي توانيم. وقتي به آنها اعالم كرديم كه اينترنت قطع است كامال شوكه 
شدند اينگونه اتفاقات باعث شده آسيبي كه به وجهه بين المللي كسب 
و كار ايران مي خورد خس��ارت بيشتري از ضربه به كسب و كار داخلي 
داشته باشد. عضو هايت رييسه انجمن جهاني كابل افزود: عدم اطمينان، 
نارضايتي، از دست رفتن پايگاه و نفوذ اجتماعي و فرصت سوزي تنها 
بخش كوچكي از خسارت قطعي اينترنت است آن هم در حالي كه ما 
تالش مي كنيم در مقابله با كشورهاي متحجر منطقه تصويري پيشرفته 
و منطقي از خود به جهانيان نشان دهيم. در جلسه اتاق بازرگاني، مدير 
بازرگاني شركت پتروشيمي اعالم كرد ما در صادرات دچار مشكل شديم 
و االن خبر نداريم كه محموله هاي ما كجاست وضعيت كشتي ها چگونه 
است اگر امروز و فردا اينترنت وصل شود شايد بتوان تا حدودي خسارتي 
كه وجه بين المللي وارد شده را جبران كرد اما اگر اين وضعيت طوالني 

شود به طور حتم دير خواهد شد. 

آسيببهوجههبينالملليكسبوكار
عضواتاقبازرگانيتهرانمطرحكرد



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

توافق درباره زمان بندي ايجاد سامانه هاي اندازه گيري تحويل حقابه ايران در مرزهاي شرقي

دو گام براي نظم در اجراي معاهده رود هيرمند

صادرات بنزين به دنبال سهميه بندي ممكن خواهد بودپيش بيني مصرف روزانه 24 ميليون مترمكعب »سي ان جي«

گروه انرژي| فرداد احمدي|
بيگانگي جغرافيا با مرزهاي سياس��ي هميشه مسبب 
چالش هايي در روابط ميان كشورها بوده و براي ايران و 
افغانستان، هيرمند نمونه اعالي آن است. چالش ايران 
و افغانستان بر سر حقابه رود هيرمند قدمتي 150 ساله 
دارد و در طول اين ساليان، دو طرف بارها پاي ميز مذاكره 
نشس��ته اند كه حاصل آن امضاي چهار توافق نامه بوده 
است. آخرين اين توافق نامه ها قرارداد سال 1351 بر سر 
حقابه ايران از رود هيرمند بود كه در آن دو طرف به توافق 
رسيدند كه افغانستان ساالنه 820 ميليون متر مكعب از 
آب رود هيرمند را به عنوان حق ايران از اين رودخانه براي 
مصارف شرب و كشاورزي رها كند. اين توافق تا به امروز 
پابرجا است و دو كشور نسبت به اصل آن گله اي ندارند، 
اما مانند هر معاهده ديگري، تفاسير مختلف از بندها و 
تبصره هاي توافق، تابع منافع دو طرف متفاوت شده و 
اختالفاتي را ايجاد مي كند. در رابطه با هيرمند يكي از 
اختالفات اصلي بر سر بازه هاي زماني اخذ حقابه است و 
در حالي كه ايران بر منظم بودن تحويل حقابه در طول 
سال و تحويل ماهانه آن تأكيد دارد، طرف افغانستاني 
معتقد اس��ت كه حتي كل حجم س��يالب هايي كه در 
برخي فصول سال توانايي مهار آبشان وجود ندارد و ناگزير 
به س��مت ايران سرازير مي شوند و بعضأ خساراتي را در 
اراضي طرف ايراني به بار مي آورند نيز شامل حقابه ايران 
مي شود. اما در اين خصوص روز گذشته قاسم تقي زاده 
خامسي، كميسار عالي آبي هيرمند ايران خبرهاي خوبي 
از مذاكرات با افغانستاني ها به اطالع رساند و اعالم كرد 
كه در آخرين نشس��ت كميته مشترك كميساران آب 
هيرمند كه 26 و 27 آبان ماه در تهران برگزار ش��د، دو 
طرف ايراني و افغانستاني يك گام به تفسير مشترك از 
معاهده سال 1351 نزديك تر شدند و در خصوص مسائل 
مهمي همچون زمان بندي ايجاد سامانه هاي اندازه گيري 
تحويل حقابه ايران تواف��ق كردند. دو طرف همچنين 
توافق كردند كه مسائل زيست محيطي استان سيستان 
و بلوچستان كه مستقيمأ از وضعيت آبي رودخانه هيرمند 
متأثر هستند، به كميساران آب هيرمند مربوط هستند 
و در نشست هاي مشترك آتي مورد بحث قرار بگيرند. 
در همين راستا، قرار شد كه گزارشي از سوي جمهوري 
اسالمي ايران كه دربرگيرنده شدت وقوع گرد و غبار و 
راهكارهاي مهار آن است به طرف افغان ارايه شود. كاوه 
معصومي، كارشناس اجتماعي حوزه آب معتقد است كه 
نظم زماني در تحويل حق آبه رود هيرمند مي تواند باعث 
تقويت اقتصاد مبتني بر كشاورزي منطقه هيرمند شود 

و از نظر اجتماعي اثر مثبتي دارد.
ديروز قاسم تقي زاده خامسي، كميسار عالي آب هيرمند 

با اش��اره به برگزاري بيس��ت ويكمين اجالس كميته 
مشترك كميساران آب هيرمند در تهران، گفت كه دو 
طرف در اين نشس��ت موفق شدند در خصوص مسائل 
مهمي همچون زمان بندي ايجاد سامانه هاي اندازه گيري 

تحويل حقابه ايران توافق كنند.
به گزارش ايرنا، معاون آب و آبفاي وزارت نيرو افزود: در 
اين نشست كه 26 آبان ماه به مدت دو روز در تهران برگزار 
شد، طرف افغان طرح كلي ارايه شده از سوي طرف ايراني 
براي مطالعه سامانه هاي برداشت و اندازه گيري حقابه 
در مرز مش��ترك را پذيرفت و مقرر ش��د در يك برنامه 
زماني منسجم بررسي هاي تكميلي به صورت دوجانبه 

و مشترك ادامه يابد.
رودخانه مرزي هيرمند كه از كشور افغانستان سرچشمه 
مي گيرد، تأمين كننده منابع آب مورد نياز دشت سيستان 
در شرق كشور و همچنين تاالب  هاي بين المللي هامون 
است. مساله استفاده از آب اين رودخانه، طي سال هاي 
متمادي يكي از موضوعات مهم توافقات و مذاكرات بين 
دو كشور ايران و افغانستان بوده است. در طول 150 سال 
گذشته با توجه به آنكه اقليم سيستان و بلوچستان به طور 

ميانگين هر 30 سال دچار خشكس��الي هاي دوره اي 
مي شود، در هر برهه از سررسيد اين خشكسالي ها كه 
مردم اين منطقه را با كم آبي مواجه كرده است، اختالفات 
ميان ايران و افغانستان بر سر حق آبه رود هيرمند افزايش 
يافته است و اين اختالفات هر بار منجر به انعقاد قراردادي 
جديد شده اس��ت. از تاريخ 1251 تا 1351 و در طول 
حدود 100 سال مناقشات آبي ميان ايران و افغانستان، 

4 قرارداد ميان دو طرف به امضا رسيده است.
به گزارش »تعادل«، در بحبوحه خشكسالي دوره اي دهه 
40 و 50 شمس��ي كه كم آبي در سيستان و بلوچستان 
باعث مهاجرت گسترده مردم آن خطه به نقاط مختلف 
كشور، به خصوص استان گلستان و مازندران شد، ايران 
بار ديگر خواستار تعيين يك رژيم حقوقي منصفانه براي 
آب هيرمند ش��د و در تاريخ 22 اسفند سال 1351 دو 
كشور ايران و افغانستان به توافقي دوجانبه دست يافتند 
كه تا به امروز پا برجاست. بر اساس اين قرارداد، حق آبه 
ايران 26 متر مكعب در ثانيه، يعني چيزي نزديك به 14 
درصد حجم كل آب اين رود يا ساالنه 820 ميليون متر 

مكعب آب تعيين شد.

با بروز خشكس��الي هاي مس��تمر و اثرگذاري مسائلي 
جهاني مثل تغييرات اقليمي بر وضع آبي رود هيرمند، 
طرف افغانستاني از س��ال 1378 ورود آب هيرمند به 
ايران و درياچه هامون را مرتبأ كاهش داد. اين كشور در 
طول اين سال ها به موجب باالدست بودن حق تقدم در 
بهره برداري از آب رود هيرمند را براي خود مسلم فرض 
كرده اس��ت. در حالي كه به موجب قرارداد، افغانستان 
موظف است كه حق آبه ايران را به صورت ماهانه و منظم 

تحويل ايران دهد.

  نظم در حقابه ايران، بر معيشت اقتصادي مردم 
منطقه تاثيرگذار است

كاهش مس��تمر آب ورودي به درياچ��ه هامون و عدم 
پايبندي افغانستان به تحويل منظم و مستمر حق آبه 
ايران موجب بروز مسائل اقتصادي و اجتماعي در منطقه 
سيستان و بلوچستان شده است. كاوه معصومي، تحليلگر 
اجتماع��ي حوزه آب در گفت وگو ب��ا »روزنامه تعادل« 
درباره اهميت و اثر اجتماعي تحويل منظم حق آبه رود 
هيرمند بر مردم منطقه سيس��تان و بلوچس��تان بيان 

كرد: »گاهي اوقات ندادن حقاب��ه ايران از رود هيرمند 
و گاهي بي نظمي در ارايه اين حق آبه صدمات بس��يار 
جبران ناپذيري به كشاورزهاي پايين دست زده است. 
اگر فرض كنيم كه بي نظمي در حيات تاالب هاي منطقه 
سيستان و بلوچستان تأثيري نداشته باشد، نمي توانيم 
كتمان كنيم كه اين بي نظمي ها در بخش كش��اورزي 
خيلي اثرگذار هستند. بنابراين اگر مطابق با توافق نامه، 
حق ايران به صورت منظم تحويل داده ش��ود، بر اوضاع 

اقتصادي مردم منطقه تأثير مثبتي خواهد گذاشت.«
وي در پاس��خ به اينكه آيا نظم در تحويل حقابه ايران از 
رود هيرمند مي تواند تأمين ذخاير آب ش��رق كشور را 
تسهيل كند؟ گفت: »در حال حاضر دو پديده به صورت 
همزمان عمل مي كنند كه كم آبي در شرق كشور را نتيجه 
مي دهند. يكي پديده جهاني ناشي از تغييرات اقليمي 
است كه روي رژيم هاي هيدرولوژيكي جهان و ايران اثر 
گذاشته اس��ت و با كاهش آورد آبي خود را نشان داده و 
موقعيت تاالب هاي آبي را به خطر انداخته اس��ت. دوم 
بهره برداري غيرمنصفانه، نادرست و ناكارآمد از منابع آبي 
است. طبيعتأ معضل دوم كه همان بهره برداري نادرست و 
با بهره وري پايين از آب رودخانه هيرمند در باالدست آن 
است، بر دبي رود هيرمند و حجم آورد آبي آن به سمت 
ايران اثر گذاشته است. اگر حق آبه ايران به صورت منظم 
تحويل داده شود، برنامه ريزي براي نحوه بهينه استفاده 

از اين آب مي تواند صورت بگيرد.«
به گزارش »تعادل«، از سال 1383 كه حكومت جديدي 
در افغانستان بر سر كار آمد، ايران و افغانستان بر اساس 
آنچه در قرارداد سال 1351 هيرمند پيش بيني شده بود 
كميته مشترك كميساران آب هيرمند را تشكيل دادند 
و از آن زمان جلسات آن به صورت منظم تشكيل شده 
اس��ت. اين كميته وظيفه دارد كه تفسيرهاي دو طرف 
از مفاد قرارداد هيرمند را به يكديگر نزديك كند. نتايج 
جلسه آبان ماه امسال در راستاي همين وظيفه حاصل 

شده است.
جلسه كميته كميساران آبي رود هيرمند يك نتيجه مهم 
ديگر نيز در بر داشت. تقي زاده خامسي، كميسار عالي آب 
هيرمند اعالم كرد كه در اين اجالس براي نخستين بار 
افزون بر موضوع حقابه هيرمند، مس��ائل گرد و غبار در 
منطقه سيستان نيز به تفصيل مورد بحث قرار گرفت و 
مقرر شد گزارشي از سوي جمهوري اسالمي ايران كه 
دربرگيرنده شدت وقوع گرد و غبار و راهكارهاي مهار آن 

است به طرف افغان ارايه شود.
معاهده 1351 آب رود هيرمند بين ايران و افغانستان 
تنها قراردادي است كه افغانستان در آب هاي مرزي خود 

با همسايگانش دارد.

مدير طرح سي ان جي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي از افزايش 
روزانه 2 ميليون مترمكعبي مصرف س��ي ان جي در كشور هم زمان 
با اجراي طرح مديريت مصرف س��وخت خبر داد و گفت: پيش بيني 
مي كنيم مصرف سي ان جي در كشور با اجراي اين طرح به روزانه 24 

ميليون مترمكعب برسد.
به گزارش وزارت نفت، حسن قلي پور گفت: تاكنون به طور ميانگين 
روزانه 1۹ ميليون مترمكعب گاز طبيعي فش��رده )س��ي ان جي( در 
جايگاه هاي عرضه سي ان جي كشور توزيع مي شد كه اين رقم با اعالم 
طرح سهميه بندي بنزين و هم زمان با اجراي اين طرح به طور ميانگين 

به روزانه 21 ميليون مترمكعب رسيده است.
وي با اشاره به اينكه خودروهاي دوگانه س��وز اكنون امكان استفاده 
از س��هميه بنزين خود را هم دارند، افزود: پيش بيني ما اين است كه 
با اتمام س��هميه بنزين ماهانه، مقدار مصرف س��ي ان جي در كشور، 
حدود 2ميليون مترمكعب ديگر افزايش يابد. مدير طرح سي ان جي 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اش��اره به اينكه زمان فعلي 
براي پيش بيني دقيق زود اس��ت و اميدواريم تا پايان آذرماه بتوانيم 
مقدار دقيق اين افزايش را اعالم كنيم، گفت: پيش بيني ما اين است 
كه ميزان مصرف سي ان جي در كش��ور به حدود روزانه 24 ميليون 
مترمكعب برسد. قلي پور ضمن تاكيد بر آمادگي جايگاه هاي عرضه 
سي ان جي در سراسر كشور براي عرضه گاز طبيعي فشرده موردنياز 
خودروهاي دوگانه س��وز به هموطنان گفت: خوش بختانه با افزايش 
تعداد جايگاه هاي عرضه سي ان جي در سطح كشور، هم اكنون ظرفيت 

مناسبي به لحاظ عرضه سي ان جي به خودروها در كشور وجود دارد.
وي با اشاره به مزاياي سوخت پاك سي ان جي افزود: با همكاري موسسه 
استاندارد در تالشيم جايگاه هاي عرضه سي ان جي را كه غيرعملياتي 

شده بودند، هر چه زودتر عملياتي كنيم.
مدير طرح سي ان جي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تاكيد كرد: 
هم اكنون 2 هزار و 472 جايگاه عرضه سي ان جي در سطح كشور فعال  
هستند كه از اين تعداد 23 جايگاه در استان تهران آماده خدمات رساني 
به هموطنان است. ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در 
نخستين س��اعت روز جمعه، 24 آبان ماه با صدور اطالعيه اي اعالم 
كرد كه براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه 

قوه، سهميه بندي بنزين براي همه وسايل نقليه بنزين سوز آغاز شد.
بر پايه اين طرح )مديريت مصرف س��وخت كش��ور(، قيمت بنزين 
سهميه بندي براي وسايل نقليه ليتري 1500 تومان و قيمت آزاد آن 
ليتري 3 هزار تومان است. كنترل مصرف سوخت با توجه به ميانگين 
باالي مصرف سوخت در كشور، افزايش توان صادرات، مبارزه با قاچاق 
سوخت و اختصاص منابع حاصل از مديريت مصرف به مردم به ويژه 
اقشار ضعيف و كم درآمد به صورت مستقيم و نيز كاهش آلودگي هوا در 
كالن شهرها و شهرها از جمله اهداف اجراي اين طرح اعالم شده است.

مديرعامل اسبق ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به 
اجراي سهميه بندي بنزين گفت: بي شك كليات اين طرح و اجراي 
آن كار درستي بوده، چراكه نه تنها سبب بهينه سازي مصرف مي شود، 
بلكه موجب افزايش صادرات و كاهش قاچاق سوخت نيز مي شود، اما 

مواردي نيز در اين طرح وجود دارد كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
فريد عامري در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به نگراني هايي كه در اين باره 
براي مردم به وجود آمده است، اظهار كرد: به دليل تفاوت در سطح 
درآمد و هزينه ها، نگراني هايي براي مردم به وجود آمده كه قرار است 

كمك ريالي در اختيار خانواده هاي مشمول قرار گيرد.
مديرعامل اسبق ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با تاكيد بر 
اينكه سهميه بندي بنزين موجب مصرف بهينه در اين فرآورده نفتي 
مي شود، تصريح كرد: عالوه بر اين، اجراي اين طرح موجب خواهد شد 
كه حجم قابل توجهي بنزين صادر شود؛ يعني دولت از محل صادرات 

و ارزآوري نيز منفعت خواهد برد.
عامري تصريح كرد: نكته مهمي كه چندان مورد توجه قرار نگرفته، 
برنامه دولت براي درآمد ارزي اس��ت. آن طور كه معاون وزير اقتصاد 
اعالم كرده اند، 14 هزار ميليارد تومان س��االنه از محل صرفه جويي 
بنزين و صادرات اين فرآورده نفتي عايد كشور مي شود كه اگر حداقل 
50 درصد اين مبلغ براي توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي 

هزينه شود، مي تواند كارساز باشد.
وي، ضمن انتقاد از وضعيت فعلي حمل و نقل عمومي در كشور اظهار 
كرد: ناوگان هاي حمل و نقل عمومي در تمام شهرهاي كشور به ميزان 
كافي وجود ندارد كه الزم است دولت براي اين مساله تدابيري را در 
نظر بگيرد تا افراد بدون مشكل و دغدغه بتوانند از وسائل حمل و نقل 

عمومي استفاده كنند.

مديرعامل اس��بق ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي ملي، در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود با اش��اره به تاثير اي��ن طرح در كاهش 
قاچاق سوخت گفت: بي شك اين موضوع در كاهش قاچاق تاثيرگذار 
است، چرا كه بنزين 3000 توماني و 3500 توماني عمال حاشيه سود 
افرادي كه قاچاق مي كردند را كاهش داده است، اما بايد به اين مساله 
نيز توجه كرد كه قاچاق گازوئيل ادامه دارد كه بايد براي آن تدابيري 

در نظر گرفته شود.
عامري، يكي از اش��تباهات اين طرح را تعيين نكردن سهميه  براي 
بنزين س��وپر دانس��ت و افزود: با توجه به اينكه بي��ش از 50 درصد 
خودروهاي موجود در چرخه حمل و نقل كشور بايد از بنزين سوپر 
استفاده كنند، بهتر بود كه دولت براي اين بخش نيز سهميه اي را در 
نظر مي گرفت، چراكه در اين شرايط خودروها دچار بدسوزي مي شوند 
و با توجه به اينكه هزينه تعميرات افزايش يافته و عمال سرمايه ملي از 
دست مي رود، بنابراين وزارت نفت بايد براي اين بخش نيز سهميه اي 

را لحاظ مي كرد.

منابعي كه با مصارف گسترده گاز  خانگي دود مي شود
گروه انرژي|

س��االنه با ثبت ركوردهاي ت��ازه اي در ميزان مصرف 
گاز در كشور روبرو مي ش��ويم و همزمان مسووالن در 
كنار هشدار نسبت به ميزان مصرف گاز، از برنامه هاي 
توس��عه گازي خود خبر مي دهند. برنامه هايي كه در 
قالب مفاهيمي همچون خدمت رساني و ايجاد عدالت 
اجتماعي و اقتصادي در دسترس��ي به منابع كش��ور 
تشريح مي شوند، اما آنچه در عمل اتفاق مي افتد؛ صرف 
هزينه هاي هنگفت براي تبديل كل كشور به يك بمب 

آماده انفجار است.
در روزهاي اخير، مصرف گاز طبيعي به مرز 700 ميليون 
متر مكعب رسيد. اين خبري بود كه روز گذشته مهدي 
جمش��يدي دانا، مدير ديسپچينگ ش��ركت ملي گاز 
ايران خبر داد و براين اس��اس ميزان مصرف گاز كشور 
در مقايسه با دهه هاي اخير را بي سابقه خواند. آنطور كه 
اعالم شد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي از 
مرز 515 ميليون متر مكعب تنها در يك روز فراتر رفته 
است. ميزان مصرف گاز بخش صنعتي نيز معادل 127 
ميليون مترمكعب و بخش نيروگاه��ي نيز برابر با 50 
ميليون مترمكعب بوده است. اما جمشيدي دانا با بيان 
اين مطالب در عين حال بر ادامه گازرس��اني به بخش 

خانگي در سراسر كش��ور نيز تاكيد كرد. سياستي كه 
سال هاست از سوي دولتمردان نيز به عنوان يك سياست 

كالن مورد توجه است.  
در همين خصوص روز سه ش��نبه، س��خنگوي دولت 
با اش��اره به تداوم برنامه گازرس��اني سراسري، عنوان 
كرده بود؛ تا پايان دولت دوازدهم هيچ روستايي بدون 
گاز نمي ماند. موضوعي كه احتماال دولت دوازدهم به 
دنبال آن اس��ت تا آن را به عنوان افتخاري در كارنامه 

خود ثبت كند.
در حال حاضر حجم ذخاير گاز طبيعي قابل استحصال 
ايران حدود 33 تريليون مترمكعب است كه وجود اين 
ذخاير ايران را به لحاظ برخورداري از اين ذخيره انرژي 
در ليست كشورهاي برتر جهان قرار داده است. وجود 
اين حجم از منابع موجب شد كه لوله كشي سراسري 
و نصب انشعاب گاز درب خانه هر ايراني، به رويكردي 
مشترك و و عده اي از سوي دولت هاي مختلف در حوزه 
انرژي قرار گيرد. فارغ از آنكه در كنار هزينه  باالي فراهم 
كردن امكان استفاده از گاز براي تمام خانوارهاي ايراني، 
گازكشي سراسري، كشور را به امكاني فراهم مي سازد 
كه در صورت وقوع حوادثي همچون زلزله ، آسيب هاي 
گس��ترده اي به همراه خواهد داشت. اما موضوع ديگر 

يارانه اي اس��ت كه س��االنه براي تامي��ن گاز خانگي 
اختصاص مي يابد. براساس گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس، سال گذشته ميزان يارانه گاز طبيعي در بخش 
خانگي معادل 4.۹6 ميليارد دالر )يا 54.6 هزار ميليارد 
تومان( با نرخ تس��عير دالر معادل 11 هزار تومان بوده 
است. در همين حال ميزان مصرف مطلب گاز طبيعي 
در بخش خانگي در دهه اخير رو به افزايش بوده است. 
طبق اين گزارش مصرف گاز در بخش خانگي در ماه هاي 
س��رد و گرم در سال گذش��ته به ترتيب حدود 38.7 و 
12.4 ميليارد مترمكع��ب و كل مصرف گاز در بخش 
خانگي در سال مذكور حدود 51.2 ميليارد مترمكعب 
بوده است. برمبناي گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، 
سهم گاز طبيعي از كل يارانه حامل هاي انرژي چيزي 
در حدود 35 درصد در سال گذشته بوده است كه باتوجه 
به مجموعه يارانه پنهان انرژي مربوط به برق، گازوئيل 
و بنزين كه به ترتيب 24، 22 و 18 درصد بوده، مي توان 
به صراحت سهم گاز طبيعي از يارانه حامل هاي انرژي را 

به مراتب بيشتر از ساير بخش ها دانست. 
براين اساس س��هم گاز طبيعي از يارانه هاي انرژي به 
مراتب بيشتر از بنزين است كه تنها 18 درصد يارانه هاي 
انرژي را در سال گذشته به خود اختصاص داده بود، اما 

آنچه در اولويت دولت براي واقعي سازي قيمت و حذف 
يارانه  انرژي قرار گرفت، بنزين بود نه گازي كه عالوه بر 
يارانه، با صرف هزينه هاي هنگفت ش��بكه هاي آن در 

سطح كشور در حال گسترش است. 
در حال حاضر بس��ياري از كشورها به رغم برخورداري 
از ذخاير گازي از گسترش شبكه توزيع گاز خانگي به 
دليل هزينه هاي باال و همچنين آسيب ها و خطر ناشي 
از گازكشي سراس��ري خودداري كرده و از روش هاي 
جايگزين ديگر براي تامين ش��بكه خانگي اس��تفاده 

كرده اند. از جمله اين كشورها مي توان به روسيه و امريكا 
به عنوان دو كشوري با ذخاير گازي باال اشاره كرد كه در 
هيچكدام از اين دو كش��ور گاز به صورت آنچه در ايران 
صورت گرفته، به درب تمامي خانه ها كش��يده نشده 
است. با اين حال دولتمردان ايراني باوجود هزينه ها و 
خطرهاي اجراي اين سياست، بر تداوم آن تاكيد داشته و 
بر گازكشي سراسري در كل كشور تاكيد دارند. سياستي 
كه س��االنه منابع قابل توجهي از گاز طبيعي كشور را 

صرف مصارف گسترده خانگي مي سازد. 
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روسيه با كاهش بيشتر توليد 
نفت مخالف است

تس�نيم| روسيه در نشست صادركنندگان نفت 
كه ماه ميالدي آين��ده در وين برگزار مي ش��ود با 
ادامه سطح فعلي كاهش توليد موافقت خواهد كرد 
اما موافق كاهش بيش��تر توليد نيست. به گزارش 
رويترز، 3 منبع مطلع گفتند، بعيد است روسيه در 
نشس��ت صادر كنندگان نفت كه ماه آينده در وين 
برگزار مي شود با كاهش بيشتر توليد موافقت كند، 
اما ممكن اس��ت براي حمايت از عربستان با ادامه 
س��طح فعلي كاهش توليد موافقت كند. سازمان 
كشورهاي صادر كننده نفت )اوپك( قرار است روز 
5 دسامبر در مقر خود در وين تشكيل جلسه دهد و 
پس از ان نشستي ميان اوپك و متحدانش از جمله 
روسيه برگزار شود. همچنين قرار است روز 5 دسامبر 
عربس��تان قيمت پيش��نهادي خود را براي سهام 
شركت آرامكو ارايه نمايد. قيمت نفت در آن مقطع 
زماني احتماال نقش بسيار مهمي در قيمت گذاري 
سهام ش��ركت آرامكو خواهد داشت. منابع مطلع 
گفتند، اوپ��ك و متحدانش نگران تضعيف رش��د 
تقاضا براي نفت در سال 2020 هستند. استدالل 
روسيه اين اس��ت كه كاهش داوطلبانه توليد نفت 
در ماه هاي س��رد زمستان به ويژه در غرب سيبري 
كه دو سوم توليد نفت روس��يه در آن منطق انجام 
مي گيرد و بخش عمده سكوهاي نفتي اين كشور 
را در خود جاي داده اقدامي دش��وار است. به گفته 
كارشناسان، بستن يك چاه نفت در وضعيت سرما 
و يخبندان مي تواند موجب انفجار چاه شود. اما در 
عين حال اين ريسك وجود دارد كه با برودت شديد 
هوا و رسيدن دما منفي 50 درجه سانتيگراد، توليد 
به صورت اجباري كاهش يابد. يك منبع آگاه گفت: 
»ما انتظار داريم در نشست ماه دسامبر گفت وگوهاي 
جدي اي در جريان باشد. روسيه با كاهش توليد در 
فصل زمستان موافق نيست.« وزارت نفت روسيه به 
درخواست اظهارنظر در اين باره پاسخي نداده است.

 درآمد 5‚7 ميليون دالري
از محل افزايش قيمت بنزين

ايلنا |يك كارشناس حوزه انرژي خاطرنشان كرد: 
وقتي ساختار خودرويي پرمصرف است، وقتي سيستم 
حمل و نقل عمومي كشش ندارد، وقتي جايگزين 
متنوع مثل ال.پي.جي، خودروي برقي و هيبريدي 
نداريم، وقتي جاده نامناسب است اين فشار افزايش 

قيمت فقط روي مصرف كننده  است. 
نصرت اهلل سيفي درباره تحقق اهداف سهميه بندي و 
افزايش قيمت بنزين اظهار داشت: بر اساس اطالعات 
واصله و گمانه زني ها و طبق اتفاقاتي كه در سال 8۹، 
زمان افزايش قيمت بنزين افتاد و افت مصرف داشتيم، 
احتماال اين افزايش قيمت منجر به كاهش 10 ميليون 
ليتر در روز و كاهش قاچاق مي شود و 5 ميليون ليتر 
هم كاهش بابت روي آوردن مردم به سمت سي.ان.

جي خواهد بود كه جمعا از حدود 105 ميليون ليتر 
مصرف در روز حدود 15 ميليون آزادسازي مصرف 

براي صادرات بيشتر خواهيم داشت.
وي افزود: اكنون پااليشگاه ها ظرفيت الزم براي توليد 
را دارند و به نظر مي رسد كشورهاي اطراف هم كشش 
دارند كه 15 ميليون ليتر را به ازاي هر ليتر 50 سنت 
بفروشيم كه در اين صورت 7.5 ميليون دالر در روز 

درآمد ارزي خواهيم داشت.

ابطال كارت سوخت خودروها 
و موتورسيكلت هاي فرسوده

ايسنا | سخنگوي شركت ملي نفت فرآورده هاي 
نفت��ي گف��ت: براس��اس مصوبه هي��ات دولت 
خودروهاي باالي 25 س��ال و موتورسيكلت هاي 
باالي 10 سال كارت سوخت به آنها تعلق نمي گيرد.  
فاطمه كاهي با بيان اينكه براساس آيين نامه هيات 
دولت خودروهاي داراي شرايط فرسودگي نه تنها 
كارت سوخت شان ابطال مي ش��ود، اظهار كرد: 
براي اين مساله كارگروهي تشكيل شده بود كه در 
نهايت هيات دولت در مورد آن تصميم گيري كرد. 
براساس آيين نامه هيات دولت خودروهاي سواري 
شخصي با عمر 25 سال، سواري دولتي با عمر 15 
سال، تاكس��ي با عمر 10 سال، ميني بوس با عمر 
15 س��ال، اتوبوس درون شهري با عمر 10 سال، 
اتوبوس برون شهري با 15 سال، كاميون و كشنده 
با 15 سال عمر، وانت با 15 سال، موتورسيكلت با 10 
سال و ساير وسائل نقليه با گذشت 25 سال از تاريخ 
ساخت به عنوان خودروي فرسوده و از رده خارج 
محسوب مي شوند. براساس اين تصميم كه از سال 
1388 تاكنون جاري است تمام وسائل نقليه اي 
كه شامل اين قانون مي شوند امكان برخورداري از 
كارت سوخت را ندارند و بايد از سهميه آزاد بنزين 

استفاده كنند.

نفت ارزان  شد
ايرنا|قيمت نفت در پايان معامالت روز سه ش��نبه 
به دنبال عدم پيشرفت مذاكرات تجاري چين و امريكا 
و افزايش عرضه كاهش يافت و به 60 دالر و ۹1 سنت 
در هر بش��كه رس��يد.  به گزارش رويترز، نفت برنت 
درياي شمال با كاهش يك دالر و 53 سنتي، نسبت 
به روز دوشنبه، هر بشكه 60دالر و ۹1 سنت معامله 
شد. نفت وست تگزاس امريكا نيز يك دالر و 84 سنت 
كاهش يافت و به بشكه اي 55 دالر و 21 سنت در هر 
بشكه رسيد. نفت برنت درياي شمال در سال جاري 
ميالدي و در سايه فريز نفتي كشورهاي عضو اوپك 
و توليد كنندگان مس��تقل نفت به رهبري روسيه، 
حدود 15 درصد رشد كرده بود. اوپك به همراه مسكو 
در ابتداي سال جاري ميالدي توافق كرده بودند كه 
تا پايان سه ماه نخست سال 2020 به توافق كاهش 
توليد نفت پايبند باشند. منابع آگاه به رويترز گفته اند 
كه بعيد به نظر مي رسد، روسيه در نشست آينده با 
ديگر صادركنندگان اين ماده سوختي، كاهش توليد 

نفت خود را تمديد كند.
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    سفير سوييس در تهران به وزارت خارجه 
احضار شد؛ ايسنا|

در واكنش به دخالت هاي امريكا در امور داخلي 
ايران، سفير س��وييس در ايران- به عنوان حافظ 
منافع اياالت متحده امريكا- به وزارت امور خارجه 
احضار شد. ماركوس اليتنر- به عنوان حافظ منافع 
اياالت متحده امريكا- امروز به وزارت امور خارجه 
احضار و مراتب اعتراض ايران نسبت به دخالت هاي 
امريكا در امور داخلي ايران به وي ابالغ شد. اخيرا 
كاخ سفيد و مقامات مختلف امريكايي از جمله، 
وزير خارجه، سخنگوي وزارت خارجه و نماينده 
ويژه كاخ سفيد در امور ايران با استقبال از ايجاد 
برخي خش��ونت ها در چند روز اخي��ر در ايران با 
صدور بيانيه هاي مجزا رسما از اين آشوب ها اعالم 

حمايت كرده بودند.

    حضور شمخاني در مراسم تشييع پيكر 
شهيد مدافع امنيت در شهريار

دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در مراسم 
تش��ييع پيكر ش��هيد مدافع امنيت در شهريار 
حضور يافت. دريابان علي شمخاني، دبير شوراي 
عالي امني��ت ملي صبح ديروز )چهارش��نبه( با 
حضور در شهرستان ش��هريار در مراسم تشييع 
پيكر پاك شهيد مدافع امنيت مرتضي ابراهيمي 

شركت كرد.

    م�ردم آگاه اي�ران اج�ازه موج س�واري
 به دشمن ندادند؛ حوزه نيوز|

يكي از مراجع تقليد شيعيان ضمن انتقاد از آتش 
زدن اموال عمومي طي روزهاي گذش��ته، اظهار 
داشت: خوش��بختانه مردم آگاه ايران، صف خود 
را از اغتشاشگران جدا كردند و اجازه موج سواري 
به دش��من ندادند. آيت اهلل حسين نوري همداني 
در درس خارج فقه خود مش��كل مردم را اقتصاد 
و معيشت دانست و افزود: رهبر معظم انقالب نيز 
فرمودند كه مسووالن مشكل مردم را حل كنند، 
ما هم از مسووالن مي خواهيم كه مشكل معيشت 
مردم حل شود و به سخنان چند روز قبل رهبري در 
جهت حل مشكل معيشتي عمل كنند. وي گفت: 
ملت ايران مردمي بصير، آگاه و هوش��يار هستند 

كه به خوبي بدي را از خوبي تشخيص مي دهند.

    نبايد فشار جديدي به اقشار ضعيف وارد 
شود؛ خبرآنالين| 

دبير شوراي نگهبان گفت: همه آنهايي كه اعتراض 
كردن��د و به خيابان ه��ا آمدند از اش��رار نبودند و 
دغدغه هاي مردم بايد درك شود. آيت اهلل احمد 
جنتي دبير شوراي نگهبان در جلسه اين شورا به 
حوادث اخير در كشور اشاره كرد و گفت: جلب نظر 
مردم و اقناع آنها و حمايت نخبگان، مقدمه اجراي 
طرح افزايش قيمت بنزين ب��ود كه مغفول واقع 
شد. وي افزود: مسووالن بايد براي چنين جراحي 
مهمي از مدت ها پيش اذه��ان و افكار عمومي را 
آماده مي كردند و از فوايد چنين طرحي همچون 
واريز بسته حمايتي كه براي خود مردم مفيد بود، 
سخن مي گفتند و در مقابل به مضرات ارزاني بنزين 
همچون قاچاق گسترده سوخت اشاره مي كردند 

كه متأسفانه اين اقدام به خوبي صورت نگرفت.

    صداوسيما درباره حق پخش تعامل داشته 
باشد؛ برنا| 

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: بهتر است 
موضوع حق پخش تلويزيون��ي از طريق تعامل 
بين وزارت ورزش و صداوسيما حل و فصل شود. 
مهرداد بائ��وج الهوتي، نماينده م��ردم لنگرود 
در مجلس ده��م پيرامون موض��وع حق پخش 
تلويزيوني گفت: وزارت ورزش و جوانان و سازمان 
صداوسيما هر دو نهادهايي هستند كه در مقوله 
مهم فرهنگي كشور كار مي كنند. معتقدم بهتر 
اس��ت موضوع حق پخش تلويزيون��ي از طريق 
تعامل حل و فصل شود. بنده در جريان مشكالت 
مالي موجود هستم و صداوسيما هم از اين قاعده 

مستثني نيست.

    دستور جهانگيري بر تامين اعتبار پروژه 
رصدخانه ملي ايران؛ پاد|

 معاون اول رييس جمه��ور در نامه اي به رييس 
سازمان برنامه و بودجه بر تامين اعتبار مورد نياز به 
منظور اتمام پروژه »رصد خانه ملي ايران« تاكيد 
كرد. در پي درخواس��ت وزي��ر علوم، تحقيقات و 
فناوري از جهانگيري مبني بر »تخصيص اعتبار 
مورد نياز در رديف بودجه سال 1399 به منظور 
اتم��ام پروژه رصد خانه ملي اي��ران«، معاون اول 
رييس جمهور از نوبخت، رييس سازمان برنامه و 
بودجه خواست نسبت به تامين اعتبار رصد خانه 

مذكور در سال 99 اقدام الزم را انجام دهند.

    ثبت احوال آماده ارايه اس�تعالم هويتي 
نامزدهاي انتخابات مجلس است؛ ايرنا |

س��خنگوي س��ازمان ثبت احوال كشور گفت: 
هم��ه س��ازوكارهاي م��ورد نياز ش��امل همه 
امكانات سخت افزاري و نرم افزاري براي گرفتن 
اس��تعالم هاي مورد نياز نامزده��اي انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي فراهم 
شده است. سيف اهلل ابوترابي ديروز افزود: سازمان 
ثبت احوال جزو مراج��ع چهارگانه در انتخابات 
اس��ت و در اين زمين��ه آمادگي كام��ل دارد كه 
به همه اس��تعالم هاي هويت��ي موردنظر براي 
نامزده��اي انتخابات يازدهمي��ن دوره مجلس 
پاسخگوي شوراي نگهبان و وزارت كشور باشد و 
آخرين اطالعات هويتي اين افراد را در اختيار اين 
نهادها قرار دهد. وي ادامه داد: همچنين در زمان 
برگزاري انتخابات مجلس در اسفند ماه امسال 
پايگاه اطالعات جمعيتي س��ازمان ثبت احوال 
جوابگو استعالم هاي هويتي راي دهندگان براي 
جلوگيري از تخلفات انتخاباتي در روز انتخابات 

خواهد بود.

گزارش »تعادل« از پاسخ دولتمردان به ابهامات مردم 

    همتي: كنترل كامل بر بازار ارز داريم                                    تورم متاثر از بنزين نهايت ۴ درصد است

گازوئيل،آبوبرقگراننميشود
گروه ايران|

در شرايطي كه افكار عمومي ايرانيان و كارشناسان اقتصادي 
به دنبال يافتن پاس��خي براي اين پرسش كليدي هستند 
كه بعد از بنزين، قرع��ه افزايش قيمت ها به نام كدام كاال يا 
محصول استراتژيك مي افتد، اما چهره هاي موثر كابينه در 
گفت وگو با خبرنگاران اعالم كردند كه دولت هيچ برنامه اي 
براي افزايش نرخ كاال و خدمات تا پايان سال ندارد؛ بر اساس 
اعالم رييس دفتر رييس جمهوري و تاييد سخنگوي دولت 
اين عدم افزايش قيمت شامل كاالهاي استراتژيكي چون؛ 
گازوئيل، آب، برق،گاز  و س��اير خدمات دولتي و موسسات 

مربوط به دولت مي شود. 
ابهام بزرگ ديگري كه خبرنگاران با توجه به مطالبات مردم 
ابعاد و زواياي گوناگون آن را از چهره هاي دولتي جست وجو 
مي كردند، موضوع اتصال اينترنت بود؛ كه در پاسخ به اين 
مطالبات واعظ��ي رييس دفتر رييس جمه��ور گفت: اگر 
آرامش همين گونه باشد در آينده خيلي نزديك اينترنت 
وصل مي شود. محمود واعظي درباره طرح حمايت معيشتي، 
گفت: قطعاً افرادي چون كارگران، كارمندان، زنان سرپرست 
خانوار، افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي 
و كساني كه در مناطق محروم زندگي مي كنند، مشمول 
اين طرح هستند. وي با بيان اينكه قرار است از 1۸ميليون 
خانوار يا ۶۰ميليون نفر از مردم حمايت معيش��تي شود، 
افزود: كساني كه فكر مي كنند مستحق دريافت اين حمايت 
معيشتي هستند، در سامانه اي كه اعالم خواهيم كرد، اين 
موضوع را مطرح كنند تا مورد بررسي قرار گيرد.  وي متذكر 
شد: مردم زنجان، تبريز و بس��ياري از ديگر نقاط كشور به 
شكل خودجوش در راهپيمايي شركت كردند و نشان دادند 
كه اجازه دخالت به كش��ورهاي ديگر را نمي دهند. رييس 
دفتر رييس جمهور در واكنش به سوال »تعادل« مبني بر 
اينكه وقتي قرار اس��ت كل درآمد حاصل از سهميه بندي 
بنزين به اقشار كم درآمد جامعه داده شود، چه عايدي براي 
دولت دارد؟ تصريح كرد: زماني كه بنزين ارزان بود، مصرف 
آن بسيار افزايش مي يافت و ما نمي خواستيم به جايي برسيم 
كه مجبور به واردات بنزين شويم، بر اين اساس يكي از اهداف 
ما، مديريت مصرف سوخت بود. واعظي ادامه داد: همچنين 
گراني هاي اخير باعث ش��د كه اقشار گسترده اي در كشور 
تحت فشار معيشتي قرار گيرند و ما مجبور بوديم از كساني كه 
سوخت بيشتري مصرف مي كنند و وضع مالي بهتري دارند، 
بگيريم و به كساني كه اصاًل بنزين مصرف نمي كنند يا كمتر 
استفاده مي كنند، يارانه دهيم.  واعظي همچنين در پاسخ به 
اين سوال كه قطع دسترسي به اينترنت به تشخيص كدام 
نهاد بوده است؟، افزود: در شوراي امنيت كشور تصميمات 
مش��خصي براي امنيت كشور اتخاذ ش��ده و در جايي هم 
مجبور شدند تصميم قطع دسترسي به اينترنت را بگيرند. 
وي درباره زمان وصل شدن اينترنت نيز، گفت: ان شاءاهلل اگر 
آرامش همين گونه باشد در آينده خيلي نزديك اينترنت 

وصل مي شود.

  تورم متاثر از بنزين نهايت ۴ درصد است
مهم ترين چه��ره اقتص��ادي كابينه كه دي��روز در جمع 
خبرنگاران به پرس��ش هاي مطرح شده پاسخ داد؛ همتي 
رييس كل بانك مركزي بود كه در خصوص وضعيت بازار 
پول و سرمايه ايران گفت: بر بازار ارز كنترل كامل داريم و از 
مردم نيز خواهش كرده ام كه دارايي هاي خود را در اين بازار 

به كار نگيرند چرا كه ريسك بااليي دارد.
همتي در رابطه با پيش بيني هاي انجام شده در خصوص تاثير 
قيمت بنزين در رقم تورم اظهار كرد: يكسري برآوردهايي بر 
اساس مبناي جدول داده ها و ستانده ها و تاثيرگذاري بنزين 
در بخش هاي ديگر انجام داديم. بر اساس اعالم همكاران 

من اجراي اين طرح به طور مستقيم حدود ۲ و نيم درصد و با 
احتساب تاثير غير مستقيم در كل حدود ۴ درصد در طول 

يك سال آينده در تورم تاثير خواهد گذاشت.
وي در پاس��خ به اين سوال كه آيا اين نتايج منطقي است؟ 
خاطرنشان كرد: اين آمار بر اساس محاسبات علمي انجام 
شده است. رييس كل بانك مركزي همچنين در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا افزايش قيمت بنزين تاثيري در بازار ارز داشته 
است؟ اعالم كرد: تاثيري نداشته و بازار ارز كنترل شده است  
من قباًل نيز اعالم كرده ام كه بر بازار ارز كنترل كامل داريم 
و از مردم نيز خواهش كرده ام كه دارايي هاي خود را در اين 

بازار به كار نگيرند چرا كه ريسك بااليي دارد.
همتي در پايان بيان كرد: بانك مركزي بر بازار مسلط است و 
از نظر ذخاير اسكناسي و ارزي شرايط ما نسبت به قبل بهتر 
شده است؛ بنابراين خواهش مي كنم اجازه دهند همين روال 
طبيعي را كه در بازار ارز داريم و ثباتي كه ايجاد شده ادامه 
پيدا كند و اين روند كاهش��ي تورم كه در ماه هاي گذشته 
داشتيم، در آينده نيز ادامه پيدا كند. اميدوارم با كمك مردم 
و تالش هاي همكارانم در ديگر بخش هاي اقتصادي بتوانيم 

نتايج بهتري را شاهد باشيم.

  پرداخ�ت وام ۵ ميلي�ارد دالري روس�يه به 
ايران 

موضوع موافقت روس��يه با وام 5ميلي��ارددالري به ايران 
مهم ترين موضوعي بود كه وزير نيروي دولت دوازدهم ابعاد 
و زواياي گوناگون آن را تشريح كرد. ضمن اينكه اردكانيان 
اعالم كرد كه قطعا تا پايان سال9۸ هيچ افزايش قيمتي در 

حوزه برق و آب و... شاهد نخواهيم بود. 
وزير نيرو با تشريح جزييات وام 5ميليادرددالري ايران گفت: 
وام 5 ميليارد دالري روسيه به ايران پرداخت مي شود تا دو 
پروژه نيروگاه 1۴۰۰ واتي هرمزگان و برقي كردن راه آهن 
اينچه برون - گرمسار انجام شود. رضا اردكانيان درباره سفر 
هيات اقتصادي به كشور روسيه گفت: من به عنوان مسوول 
كميس��يون مش��ترك همكاري هاي اقتصادي با روسيه، 
فردا با هياتي از دستگاه هاي مختلف براي عملياتي كردن 

دريافت وام 5 ميليارد دالري دولتي اين كشور به ايران عازم 
مسكو خواهم شد. وزير نيرو ادامه داد: اين وام در مجلس ما 
به تصويب رسيد و قرار است براي عملياتي كردن دو پروژه 
مهم نيروگاه 1۴۰۰ واتي هرمزگان به ارزش ۲/1 ميليارد و 
برقي كردن راه آهن اينچه برون-گرمسار حدود يك ميليارد 
صرف شود. وي افزود: برخي از قراردادها امضا شده و براي باقي 
اين 5 ميليارد خوشبختانه پروژه هاي پيشنهادي به تصويب 
رسيد كه عبارتند از اضافه كردن ۲ هزار واگن  مترو به سيستم 
حمل و نقل شهري، تكميل راه آهن زاهدان - بيرجند، توسعه 
نيروگاه برق آبي گتوند كه قرار اس��ت  از 1۰۰۰ مگاوات به 
1۶۴۰ برس��د و بازتواني نيروگاه رامين اهواز 1۸۰مگاوات. 
وزير نيرو همچنين در پاسخ به »تعادل« در خصوص افزايش 
قيمت برق و  آب گفت: پس از افزايش قيمت بنزين به هيچ 
عنوان قيمت آب و برق تا پايان سال گران نخواهد شد. رضا 
اردكانيان با بيان اينكه آب و برق تا پايان سال گران نخواهد 
شد، اظهار داشت: وزارت نيرو تابع مقررات و قوانين است به 
همين دليل پس از تغيير قيمت بنزين به هيچ عنوان قيمت 
آب و برق تا پايان سال گران نخواهد شد لذا مردم نگران اين 
موضوع نباش��ند. وي با بيان اينكه آب و برق فقط ۷درصد 
در ارديبهشت ماه سال جاري گران شد، افزود: دولت قصد 

افزايش قيمت آب و برق را در سراسر كشور ندارد.

  تاثي�ر افزايش قيم�ت بنزي�ن روي برخي 
قيمت ها

وزير صمت نيز در پاسخ به پرسش »تعادل« درباره اظهارات 
اخير رهبري مبني بر لزوم حذف قوانين دست و پا گير در 
توليد گفت: رهبري بارها درباره فضاي كسب و كار صحبت 
كردند و تذكر دادند در حوزه وزارت صمت امس��ال يكي از 
محورهايي كه بر آن تاكيد داريم بهبود فضاي كسب و كار 
است. تعداد مجوزها، فرآيندها و سامانه بايد تكميل شود و 
اقداماتي در اين حوزه انجام داديم كه رفع موانع ش��ود؛ در 

گذشته ۷۸ مجوز داشتيم كه آن را به ۴۶ رسانديم .
وي در پايان تاكيد كرد: بهبود فضاي كسب و كار نيازمند 
يك كار جمعي است و تمامي دستگاه ها بايد پاي كار بيايند؛ 

اين كار كمترين بودجه و منابع را مي خواهد، زيرا اراده در 
اين ميان مهم ترين حرف را مي زند. وزير صمت تاكيد كرد: 
طبق دس��تور رييس جمهور دولت و دستگاه هاي دولتي 
به هيچ عنوان تا پايان س��ال حق گ��ران كردن هيچ كاال و 
خدماتي را ندارند. رضا رحماني با اشاره به اقدامات وزارت 
صمت در زمينه نظارت بر بازار جهت جلوگيري از افزايش 
قيمت ه��ا در پي افزايش نرخ بنزين اظه��ار كرد: كميت و 
كيفيت بازرسي هاي ما افزايش يافته است و همه امكانات 
در روزهاي اخير بسيج شده تا در حق مردم اجحاف نشود 
و موج گراني كه بيش��تر ناشي از بار رواني اين قضيه است، 
تحميل نشود. وي با بيان اينكه »طبق گزارش هاي ميداني 
كه داريم اقدامات ما در اين جهت موثر بوده است«، افزود: 
در برخي كاالها و خدمات مثل حمل و نقل تاثيرات واقعي 
را هم داريم كه بحث جدايي دارد، اما بيشترين تالش ما اين 
اس��ت كه به دليل مباحث رواني به شكل سوءاستفاده اي 
گراني صورت نگيرد و گرنه در برخي جاها ممكن است اين 
تصميم درصد پاييني روي برخي قيمت ها تاثيرگذار باشد. 
وزير صمت خاطرنشان كرد: طبق دستور رييس جمهوري، 
دولت و دستگاه هاي دولتي به هيچ عنوان تا پايان سال حق 

گران كردن هيچ كاال و خدماتي را ندارند.
رحماني همچنين درباره توليد خودروهاي كم مصرف در 
شرايط افزايش قيمت بنزين گفت: در اين رابطه دو مورد در 
دست اقدام داشتيم يكي بحث توليد خودروهاي الكتريكي 
و برقي و ديگري هم موتور كم مصرف است كه قبل از اين 
طرح هم در دستور بوده و االن ضرورت آن بيشتر شده است.
وي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره علت افزايش قيمت 
برخي خودروها پس از افزايش قيمت بنزين اظهار كرد: هيچ 
افزايش قيمتي از سوي خودروسازها اعمال نشده است؛ اين 
هم مربوط به اين چند روز نبوده مثل هميشه كه داللي و 
برخي اقدامات مي شد، االن هم بحث همان داللي است و 
پيگيري مي كنيم با عرضه بيشتر اجازه ندهيم افزيش قيمتي 
در اين زمينه داشته باش��يم. وزير صنعت در پاسخ به اين 
پرسش كه با افزايش قيمت بنزين برخي از كاالهاي اساسي 
افزايش قيمت پيدا مي كند، وزارت صمت چه راهكاري دارد؟ 

خاطرنشان كرد: كنترل كاالهاي اساسي بسيار مهم است 
كه اين كار اتفاقا در اولويت ما قرار دارد، اولويت بعدي ما نيز 
اين است كه با تشديد بازرسي ها اجازه ندهيم تورم رواني و 

انتزاعي افزايش پيدا كند .

  وصل اينترنت در استان ها  انجام مي شود
حسن ختام برنامه هاي ديروز حياط دولت اما اظهاراتي بود 
كه علي ربيعي در خصوص موضوعات مختلف مطرح كرد. 
ربيعي در پاسخ به اين پرسش »تعادل« كه چرا جامعه قبل از 
اجراي طرح افزايش قيمت بنزين از اين طرح مطلع و توجيه 
نشده بود، گفت: اين انتقاد را شنيدم و تعجب كردم كه بحث 
اقناع را مطرح كردند. اين انتقاد مي تواند دو منظور داشته 
باشد. يكي اينكه چرا مردم مطلع نشدند كه از فالن ساعت 
بنزين گران مي شود. عمدتا مردم هم همين را مي گويند. اما 
تجربه نشان داد كه اگر از دو هفته قبل اعالم مي شد كه چه 
زماني بنزين گران مي شود، به استقبال درگيري مي رويم. 
مگر يادمان رفته اس��ت كه در گذشته چه ميزان بنزين به 
خانه ها منتقل شد و چقدر خانه آتش گرفت. افرادي كه با 
تيربار به خيابان آمدند از دو، سه هفته قبل برنامه ريزي كرده 
بودند.از پيش اطالع ندادن افزايش قيمت بنزين يك تدبير 
امنيتي بود. وي با اشاره به اينكه در برنامه ششم توسعه بحث 
افزايش قيمت بنزين مطرح ش��د، تصريح كرد: از مدت ها 
قبل درباره يارانه هاي پنهان و س��ناريوهاي اصالح قيمت 
حامل هاي انرژي بحث شده بود. ما كسري بودجه و كسر 
حمايت  اجتماعي داشتيم. براي برطرف كردن اين مشكل 
يا بايد ماليات را افزايش مي داديم يا پول چاپ مي كرديم و 
مردم را فقيرتر مي كرديم. ما نه مي توانستيم نفت بفروشيم نه 
مي توانيم پول چاپ كنيم. اين بحث ها پيش از اين انجام شده 
است. سخنگوي دولت درباره اينكه چرا حمايت اجتماعي 
به خانواده هاي بيش از 5 نفر تعلق نمي گيرد، بيان كرد: در 
اين طرح 3۰ هزار ميليارد تومان بين ۶۰ ميليون نفر توزيع 
خواهد شد ولي هرچه به خانواده هاي باالي پنج نفر، حمايت 

بيشتري برسد، بايد از سهم يك نفره ها كم مي كرديم.
 سخنگوي دولت با اشاره به برنامه حمايتي دولت گفت: طرح 
حمايت معيشتي در قوانين بودجه ساالنه پايدار خواهد بود 
و اين طرح ادامه خواهد داشت. علي ربيعي در حاشيه جلسه 
دولت در پاسخ به اين پرسش كه طرح معيشتي تا چه زماني 
ادامه مي يابد، اظهار كرد: طرح معيش��تي »تا« ندارد و اين 
طرح ادامه خواهد يافت. اين طرح اكنون قانون برنامه ششم 
و مصوب��ه دولت را دارد و ب��راي اجماع عمومي هم مصوبه 
سران قوا را دارد و در قوانين بودجه ساالنه هم پايدار خواهد 
ماند. وي ادامه داد: هر وقت منابع جديدتري به دست آوريم، 
بيشتر كسري طرح حمايت معيشتي را جبران مي كند. 
سخنگوي دولت درباره ميزان اختصاص بنزين سهميه اي 
براي خودروهاي شخصي خاطرنشان كرد: تعيين ۶۰ ليتر 
منطق علمي داشته است. ۶۰ ليتر براي روستاها و شهرهاي 
كوچك كفايت مي كند. من از مردم خواهش مي كنم چند 
ماهي صبوري داشته باشند، زيرا با كنترل قيمت هايي كه ما 
انجام مي دهيم اثرات اين طرح را متوجه خواهند شد. ربيعي 

همچنين گفت: قرار نيست به قيمت گازوئيل افزوده شود.
وي ادامه داد: براساس گزارشي كه در دولت ارايه شد امروز 
مساله خاصي در كشور نداشتيم. ديروز در برخي مناطق 
عده اي كوكتل مولوتف تهيه وتوزيع كردند و چنين حمالت 
ايذايي داشتند ولي تجمعي كه وجه عمومي داشته باشد، 
مالحظه نشده است. سخنگوي دولت درباره مصوبات هيات 
دولت تصريح كرد: تصميم دولت اين است كه تاپايان سال 
9۸ هيچ افزايش خدمات در بخش دولتي نخواهيم داشت و 
شركت هاي دولتي اجازه ندارند در خدمات و كاالها افزايش 

خدمات داشته باشند. 

۶۴ ناوگروه به آب هاي آزاد 
اعزام كرديم

فرمان��ده ني��روي دريايي 
ارتش با بيان اينكه تاكنون 
۶۴ ناوگ��روه را براي دفاع از 
منافع كشور به آب هاي آزاد 
اعزام كرده ايم، گفت: نيروي 
دريايي ارتش حافظ تماميت 
ارضي كشور و دفاع از منافع 
كش��ور در حوزه درياس��ت. به گزارش ارتش نيوز، امير 
دريادار حسين خانزادي فرمانده نيروي دريايي ارتش، 
در مراسم اختتاميه سي و نهمين دوره مسابقات قرآن 
كريم كاركنان پايور و دانشجويان نيروي دريايي ارتش، 
نيروهاي مسلح را تامين كننده امنيت دانست و گفت: 
امروز به واسطه ش��رايط امنيتي خاصي كه در منطقه 
درياي سرخ به وجود آمده و ناامني هاي تروريستي در آنجا 
خطوط مواصالتي ما را تهديد مي كند، درياي سرخ به 
عنوان يك دريايي ناامن مورد توجه نيروي دريايي ارتش 
ايران قرار گرفته است. وي افزود: عالوه به ناوگروهاي كه 
در گذشته به صورت موردي در منطقه حضور مي يافتند 
دو ناوگ��روه ۶3 و ۶۴، حضور پايدار و پيوس��ته اي را در 
دريايي سرخ تا كانال سوئز داشته اند تا امنيت خطوط 
مواصالتي را تامين كنند. او گفت: كسب آموزش هاي 
ديني در مراكز آموزش ما بايد دانايي و شكوفايي را تقويت 
كند، در جامعه اسالمي براي تقويت نيروهاي مسلح در 
طراز انقالب اس��المي بايد بر آموزش هاي ديني تاكيد 
كنيم، زيرا اين ويژگي مي تواند در مقابله با دشمني كه 
در همه عرصه ها مقابل ما صف آرايي كرده، نمايشي از 
اقتدار، صالبت و بازدارندگي باشد. فرمانده نيروي دريايي 
ارتش در بخش ديگري از س��خنان خود به روند جذب 
و استخدام نيروها در نيروي دريايي ارتش اشاره كرد و 
گفت: كساني كه به نيروي دريايي ملحق شده اند افرادي 
هستند كه در صف ثروت و مال اندوزي نايستاده اند بلكه 
در صف سربازي و پاسداري از كشور و شهادت ايستاده اند. 

چگونگي كسب مجوز احزاب 
براي برگزاري تجمعات قانوني
مديركل دفتر سياس��ي و 
دبير كميس��يون ماده 1۰ 
قانون در خصوص چگونگي 
كسب مجوز توسط احزاب 
براي برگ��زاري تجمعات 
قانون��ي گفت: اح��زاب و 
گروه هاي سياس��ي كه از 
كميسيون ماده 1۰ مجوز گرفته اند مي توانند تقاضاي 
مجوز برگزاري تجمع كنند و  بايد درخواس��ت خود 
را سه روز قبل از موعد برگزاري تجمع يا راهپيمايي 
به كميسيون ارايه كنند تا بررسي و اعالم نظر شود. 
به گزارش ايس��نا، حميد مالنوري با اش��اره به اينكه 
يازدهمين جلسه اين كميسيون برگزار شد، به برگزاري 
انتخابات تعيين نمايندگان دبيران كل احزاب ملي و 
استاني جهت عضويت در كميسيون ماده 1۰ احزاب 
در هفته گذش��ته اش��اره و اظهار كرد: براساس ماده 
11 دستورالعمل تبصره سه ماده 1۰ قانون؛ موضوع 
انتخاب نماينده دبيران كل، باي��د گزارش برگزاري 
جلسه انتخابات به كميسيون ماده 1۰ ارايه شود تا پس 
از بررسي و تاييد كميسيون ماده1۰ احزاب، كساني 
كه حائز راي شدند به عضويت اين كميسيون درآيند. 
برهمين اساس اولين دستوركار جلسه كميسيون 
ارايه و بررس��ي گزارش اين انتخابات بود. موالنوري 
اضافه كرد: در نوبت عصر همان روز انتخابات دبيران 
كل احزاب ملي را برگزار كرديم كه از مجموع 5۸ راي 
مأخوذه صحيح در اين انتخابات، با توجه به اينكه اين 
انتخابات به مرحله دوم كشيده شد، در نهايت آقاي 
قدرتعلي حشمتيان با 31 راي به عنوان منتخب دبيران 
كل احزاب ملي جهت عضويت در كميسيون انتخاب 
شد و امروز نيز فرآيند راي گيري و نتايج آراء به تاييد 
كميسيون ماده 1۰ احزاب رسيد و اين فرد نيز به مدت 

دو سال به عضويت اين كميسيون درآمد.

دستگيري تعدادي از 
آشوبگران حوادث اخير

س��ردار نوريان سخنگوي 
ناجا از دستگيري تعدادي 
از آشوبگران اخير در كشور 
خبر داد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، س��ردار احمد 
نوريان سخنگوي ناجا اظهار 
داش��ت: همانطور كه مردم 
عزيز در جريان هس��تند پس از اجراي طرح مديريت 
سوخت، شاهد اظهار نگراني هايي از سوي بخشي از مردم 
بوديم كه با اعتراضاتي همراه بود و عده اي فرصت طلب 
با سوءاستفاده و بهره برداري از فضاي حاكم بر جامعه، 
بستر برخي تحركات خرابكارانه را به وجود آوردند. وي 
اف��زود: در فضاي اين تحركات، عناص��ري كه عمدتا از 
طيف؛ منافقين، سلطنت طلب ها، اراذل و اوباش و در يك 
كالم »اشرار« كه با سازماندهي جبهه استكبار و عوامل 
منطقه اي و داخلي آنها از مطالبات مردمي سوءاستفاده 
كرده و سعي در »موج سواري« داشتند و با تالش براي 
برهم زدن نظم و امنيت، تخريب اموال عمومي، به كسب و 
كار مردم آسيب رسانده و باعث خسارت هاي مالي و بعضا 
جاني شدند  او بيان كرد: در اين ميان، نيروي انتظامي 
ايران در عم��ل به وظايف ذاتي و قانون��ي، بدون تعلل، 
مقتدرانه و با به كارگيري ظرفيت هاي اطالعاتي، انتظامي 
و عملياتي خود تالش كرد در وهله اول بروز اين حوادث، 
به واسطه »جو هيجاني« كه در جامعه ايجاد شده بود، با 
»هوشياري« وارد عمل ش��ود، گام بعدي؛ تمركز روي 
عناصر اصلي و گردانندگان صحنه اي و جلوگيري از حجم 
تخريب ها و گسترش ناامني ها بود، اقدامات اطالعاتي، 
شناسايي عوامل اين تحركات و ارتباط آنها با دست هاي 
پشت پرده در خارج از كشور مهم ترين بخش ماموريت 
ناجا بود كه با همكاري نيرو هاي جان بر كف بسيج و ساير 
دستگاه هاي امنيتي و همراهي مردم به نتيجه رسيد و 

تعدادي از اشرار و عناصر آشوبگر دستگير شدند.

در دفاع از امت اسالمي تفاوتي 
بين شيعه و سني قائل نيستيم

فرمانده كل سپاه پاسداران 
معتقد اس��ت: ما در دفاع از 
ام��ت اس��المي جغرافياي 
جهان اسالم را در نظر داريم 
و هرگز تفاوتي بين شيعه و 

سني قائل نمي شويم.
به گزارش سپاه نيوز؛ ژنرال 
قمر جاويد باجوا فرمانده ارتش پاكستان كه در رأس يك 
هيات عاليرتبه نظامي به كشورمان سفر كرده است، ديروز 
با حضور در ستاد فرماندهي كل سپاه، با سردار سرلشكر 
پاسدار حسين سالمي فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي ديدار و گفت وگو كرد. سرلشكر سالمي در اين 
دي��دار از امريكا و رژيم جعلي صهيونيس��تي به عنوان 
دشمنان مشترك جهان اسالم ياد كرد و با قدرداني از 
تالش هاي سازنده پاكستان در كاهش تنش در منطقه، 
بر ضرورت وحدت و همگرايي هرچه بيشتر امت اسالم 
براي مقابله با توطئه هاي ش��وم دش��منان تأكيد كرد. 
فرمانده كل سپاه راهبرد دو كشور ايران و پاكستان را در 
توسعه امنيت پايدار مناطق مرزي مشترك و درهم تنيده 
توصيف و تأكيد كرد: ما در دفاع از امت اسالمي جغرافياي 
جهان اسالم را در نظر داريم و هرگز تفاوتي بين شيعه و 
سني قائل نمي شويم. ژنرال قمر باجوا نيز در اين ديدار با 
ابراز خرسندي از حضور در كشورمان؛ ايران و پاكستان 
را همسايگاني با وجوه اشتراك فراوان ديني، فرهنگي، 
تاريخي و داراي مرزهاي مشترك دانست و اين مهم را 
زمينه ساز توسعه هرچه بيشتر همكاري هاي دو كشور 
توصيف كرد. فرمانده ارتش پاكستان همچنين از ايفاي 
نقش تعيين كننده ايران در مبارزه با تروريسم تكفيري 
در منطقه  قدرداني كرد. گسترش مناسبات نظامي و 
امنيتي، توسعه تعامالت در برقراري امنيت و مقابله با 
اشرار و گروه هاي تروريستي در مرزهاي مشترك و... از 

مهم ترين محورهاي اين گفت وگوها  بود.

 ۸۵ درصد از ماليات را 
3 درصد از موديان مي پردازند

رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي 
با بيان اينك��ه ۸5 درصد از 
ماليات كش��ور را سه درصد 
از موديان مي پردازند، مميز 
محوري، تاريخ تعلق مالياتي، 
نحوه دادرسي مالياتي، ماخذ 
مالياتي و استرداد اعتبار مالياتي را مهم ترين مشكالت 
اجراي قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده اعالم كرد. الياس 
حضرتي ديروز در بيست و پنجمين همايش ملي توسعه 
صادرات غيرنفتي در تبريز با بيان اينكه اقتصاد كش��ور 
مراحل س��ختي را طي مي كند، اظهار كرد: مشكالت 
درون��ي، بي تدبيري ها، ع��دم جمع بندي ت��وان ملي، 
ظرفيت ها و مصائبي كه در گذشته داشتيم و حل نكرديم، 
در كنار كينه ورزي دش��منان و تحريم ه��اي ظالمانه، 
سختي هاي زيادي را بر ملت ايجاد كرده كه در اين ميان 
فعاالن اقتصادي بايد عرض اندام كنند. وي   افزود: اگر زمان 
را به عقب برگردانيم تقريبا موانع و مش��كالت صادرات 
همان موانع ۲5 سال پيش است. حضرتي يادآوري كرد: 
از سال 133۲ به دنبال اقتصاد بدون نفت هستيم، ديگر 
نمي توان تعلل كرد؛ يك فرصت بي نظير تاريخي براي 
صادرات و كاهش و قطع وابستگي بودجه جاري به نفت 
ايجاد شده است كه بايد از آن بهره برد. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس گفت: 1۲۷ هزار ميليارد تومان درآمد 
مالياتي در برابر 3۲۰ هزار ميليارد تومان هزينه هاي جاري 
و اجتناب ناپذير وجود دارد و بايد ببينيم چطور مي توانيم 
اين فاصله را پر كنيم. حضرتي ادامه داد: در اس��تراتژي 
جديد كشور كه از ارديبهشت امس��ال آغاز شده است، 
براي به حداكثر رساندن استحكام داخلي، رفع اختالفات 
داخلي، مستحكم كردن پايه هاي اقتصادي، رونق توليد و 
صادرات قدرتمند و روان توفيقات خوبي داشته ايم اما در 

اين بخش بيش از اينها همت نياز است.

چهره ها



گزارش 9 پرونده

دونالد ترامپ هدف استيضاح

حاال، نوبت »اوكراين گيت«

بازي خاورميانه اي واشنگتن با برگه داعش

| Aaron Mate :نويسنده é
هيالري كلينتون به تازگي، تالسي گابارد، يكي از نمايندگان 
دمكرات مجلس كه نامزد انتخابات رياست جمهوري سال 
٢٠٢٠ است را به عامل روس ها بودن متهم كرده.... در چنين 
فضايي است كه كنگره امريكا به تدارك استيضاح دونالد 
ترامپ مبادرت كرده است. مدرك اتهام، گفت وگويي است 

كه ترامپ با همتاي اوكرايني خود داشته است.
لوموند ديپلماتيك: آرامش يك روز بيش��تر دوام نياورد. 
بيست و چهار ساعت پس ازاستماع دادستان ويژه، رابرت 
مولر، توسط كنگره امريكا كه به »راشيا گيت« پايان داد، 
دونالد ترامپ موجب زنده شدن اميد دمكرات ها به بركناري 
وي شد.  روز ٢٥ ژوئيه، در حين يك مكالمه تلفني، ترامپ 
از همتاي اوكرايني خود، ُولوديمير ِزلِنسكي، خواست تا در 
تحقيقاتي كه توسط وزير دادگستري امريكا، ويليام بار، به 
جريان افتاده و هدف آن مشخص كردن ريشه هاي »راشيا 
گيت« اس��ت كه به گفته ترامپ » از اوكراين آغاز شده «، 
همكاري كند.  وي همچنين به زلنس��كي توصيه كرده تا 
در مورد جوزف بايِدن، معاون سابق رييس جمهور امريكا 
)٢٠١٧-٢٠٠٩(، كه از زمان نامزدي از س��وي دمكرات ها 
براي انتخابات رياست جمهوري سال ٢٠٢٠ به رقيبي جدي 

بدل شده است، به تحقيق بپردازد.
 موضوع بر سر نشان دادن نقش بايدن در اخراج يك دادستان 
اوكرايني در سال ٢٠١٤ است كه مامور تحقيق درباره يك 
شركت گازي به نام » بوريس��ما « بوده كه پسر وي، هانتر 
بايدن، با دريافتي مبلغي قابل توجه، دست كم ٥٠ هزار دالر 

در ماه، در استخدام آن شركت بوده است.
تماس تلفني بين ترامپ و زلنسكي اندكي پس از مسدود 
كردن كم��ك نظامي امريكا به اوكراي��ن صورت گرفت و 
همچنين مصادف ش��د با چندين اقدام وكيل ش��خصي 

رييس جمهور، رودلف جولياني، در آن كشور. 
كارمندان عالي رتبه كاخ س��فيد و سرويس هاي مخفي از 
اين حركات چنين نتيجه گرفتند كه دونالد ترامپ به دنبال 
معامله كمك نظامي خود دربرابر يك »مساعدت سياسي« 
است. آنها نگراني هاي خود را به يك افشاگر، كه در اين مورد 
يكي از كارمندان س��ازمان اطالعات مركزي امريكا )سيا( 
است، در ميان گذاشتند. اين فرد شكايتي عليه رييس جمهور 
ارايه داد كه سرآغاز روند تحقيقات براي استيضاح وي شد كه 

هم اكنون موجب تشويش واشنگتن است.
»اوكراين گيت« وجوه مشترك بسياري با »راشيا گيت« 
دارد. يك بار ديگر، تهمت ها عليه رييس جمهور از دستگاه 

امنيت ملي اين كشور سرچشمه مي گيرد. 
يك بار ديگر، ماجرا در محافل قدرت جريان دارد، با دونالد 
ترامپ و متحدان جمهوري خواهش در يك سو  و در سوي 
ديگر، اتحادي پرقدرت از سركردگان دمكرات، گروه هاي 
بزرگ مطبوعاتي، مسووالن امنيت ملي و نومحافظه كاران 
جمهوري خواه، همگي مش��ترك در اي��ن نظر كه ترامپ 
امپراتوري امريكا را در دنيا بد مديريت مي كند. و يك بار ديگر، 

روحيه جنگ سرد حكمفرما شده است.
 در سال ٢٠١٦، مخالفين رييس جمهور روس ها را به توطئه 
براي فرس��تادن ترامپ به كاخ سفيد متهم مي كردند؛ در 
٢٠١٩، مظنون هس��تند كه ترامپ براي تسهيل انتخاب 
دوباره خود طوري عمل كرده است كه متحد اوكرايني به 
دامان دشمن روسي سپرده ش��ده است. از نو، دمكرات ها 
دست به شرط بندي پرخطري زده اند. سه سال پيش، »راشيا 
گيت«، با جلب توجه ها به پيام هاي الكترونيكي دزدي شده 
از دمكرات ها كه موجب افش��اي رسوايي عملكرد كميته 
ملي آنها عليه برني ساندرز شد، به كارزار انتخاباتي هيالري 
كلينتون صدمه زد. امسال، شكايت افشاگرموجب شده است 
كه توجه به صالحيت خانواده بايدن جلب شود. و اين بار نيز 
برخوردي داخلي ميان نخبگان، فضاي سياسي و رسانه اي را 

به خود اختصاص داده و تقريبا ساير خبرها، به ويژه انتخابات 
مقدماتي بسيار جالب دمكرات ها را تحت شعاع قرار داده 
است. با اين همه، يك نكته اساسي اين دو ماجرا را از يكديگر 
متمايز مي كند. در حالي كه »راش��يا گيت« از يك توطئه 
خيالي سرچشمه مي گرفت، در مورد اوكراين، رييس جمهور 
امريكا به راستي به طريقي خالف اخالق عمل كرده است.  
حتي اگر خانواده بايدن در ماجراهاي مشكوك در اوكراين 
شريك بوده باشند، ترامپ اجازه نداشت از رييس جمهور 
اوكراين بخواهد در آن مورد بيش��ترتحقيق كند.  در اين 
صورت، اتهام افشاگر مبني بر اينكه ترامپ سعي داشته » از 
موقعيت خود به سود منافع شخصي سوءاستفاده كند«، به 

واقع سزاوار بازشدن يك پرونده تحقيقاتي است.

  يك مكالمه تلفني ضد و نقيض
با اين همه، اين امربه راه اندازي يك روند بركناري را توجيه 
نمي كند. آيا مسلم شده است كه رييس جمهور با به تأخير 
انداختن كمك نظامي، اوكراين را تحت فشار قرار داده تا آن 

كشور را وادارد در مورد خانواده بايدن تحقيق كند ؟
 دونالد ترامپ هنگام تماس تلفن��ي اين كمك را از پيش 
مسدود كرده بوده ولي با اين حال، در مكالمه تلفني با آقاي 

زلنسكي از اين مطلب حرفي به ميان نيامده است. 
وانگهي، دولت اوكراين تازه بيش از يك ماه بعد، از اين تصميم 
باخبر مي شود. حتي كريستفر مورفي، سناتور دمكرات كه با 
آقاي زلنسكي در ماه سپتامبر ديدار كرده، به سي ان ان اذعان 
داشته كه رييس جمهور اوكراين »هيچ گونه رابطه اي بين 
قطع كمك ها و تقاضاهاي جولياني برقرار نكرده است« )٢٦ 
سپتامبر ٢٠١٩( .  چنانچه قرباني فرضي اعالم كند كه نه در 
جريان توطئه بوده و نه باجيگيري، به دشواري مي توان ثابت 

كرد كه شانتاژي در ميان بوده است.
رونوشت تماس تلفني توسط كاخ سفيد به روشني نشان 
نمي دهد دونالد ترامپ از آقاي زلنسكي چه انتظاري دارد، 
صحبت هاي ضد و نقيض او، در را براي هر گونه تفسير باز 
مي گذارد.  در مورد خانواده بايدن، به همتاي خود مي گويد: 
»هر كاري كه بتوانيد با وزير دادگستري ]ويليام بار[ انجام 
دهيد، ارزش��مند خواهد بود.« سپس از او مي خواهد » در 

آن مورد به تحقيق بپ��ردازد«. ولي آقاي بار مي گويد هيچ 
زمان با رييس جمهور موضوع تحقيق درباره خانواده بايدن 
 يا تماس با اوكراين مطرح نبوده اس��ت، و آقاي زلنس��كي 
هرگونه اعمال فشار به منظور تحقيق در مورد خانواده بايدن 
را انكار مي كند. و اما در مورد عبارت »در آن مورد به تحقيق 
بپردازيد«، مي توان برداش��ت هاي متفاوت از آن داشت، از 

بي خطرترين تا نكوهيده ترين.
در ضمن، »مس��اعدتي« كه دونالد ترامپ تقاضا مي كند، 
به خان��واده بايدن مربوط نمي ش��ود بلكه ب��ه همكاري 
رييس جمهور اوكراين با آقاي بار در مورد ريشه هاي پرونده 
روس برمي گردد.  هر اندازه ضد و نقيض كه باش��د، دونالد 
ترامپ اين حق را دارد كه يك چنين همكاري را تقاضا كند، با 
توجه به اينكه مسووالن اوكرايني واقعا هم در انتخابات سال 
٢٠١٦ با افشاي اطالعات رسواكننده درمورد پل مانافورت، 
رييس كارزار انتخاباتي ترامپ، ب��ه منظور صدمه زدن به 
نامزدي وي دخالت كرده اند. به اين ترتيب، س��ناريوهاي 
بي شماري را مي توان تصور كرد. شايد دونالد ترامپ خواسته 
اوكراين را مورد اخاذي قرار دهد، يا ش��ايد هم نخواس��ته. 
شايد خواس��ته در مورد دخالت اوكراين در انتخابات سال 
٢٠١٦ تحقيق بشود، يا در مورد بايدن، يا درباره هر دو با هم.  
درخواست تحقيق درباره بايدن بدون شك خالف اصول 
اخالقي است، ولي درخواستي كه به نقش اوكراين مربوط 

بشود، تقاضايي مشروع است.
 اگر دونالد ترامپ خواسته از كمك نظامي به عنوان وسيله اي 
براي فشار استفاده كند – در حالي كه از طرف كنگره موظف 
بوده آن كمك را واريز كند – مسلم است كه مي توان او را به 
سوءاستفاده از قدرت متهم كرد. ولي اگر تنها با وعده امكان 
ديداري در كاخ سفيد خواسته آنها را فريب بدهد، چنين 

اقدامي مي تواند توجيه پذيرتر باشد.
اين پرس��ش پيش مي آيد كه چرا بر پايه اطالعاتي نسبتا 
ضعيف، دمكرات ها شديدترين ضدحمله يعني بركناري 
را انتخاب كرده ان��د. و با توجه به تمام اعمال غيراخالقي و 
مخربي كه دونالد ترامپ هر روزه مرتكب مي شود، چگونه 
مي توان در برابر گفته هاي آدام ش��يف، نماينده دمكرات 
مجلس نمايندگان كه اين درخواست هاي تلفني را به عنوان 

» بزرگ ترين خطايي كه تابه حال از رييس جمهور سر زده « 
تلقي مي كند، مات و مبهوت نماند؟

توضيح آن ساده اس��ت. نخبگان واشنگتن به ندرت تاوان 
پيامده��اي لطمه هايي كه به مل��ت وارد مي آورند را پس 
مي دهند. ولي هنگامي كه ديگر اعضاي باشگاه قرباني آن 

لطمه ها هستند، مساله شكل ديگري به خود مي گيرد.
اين قاعده صريحا هنگام جنج��ال »واترگيت« )١٩٧٤-

١٩٧٢( پديدار شد: ريچارد نيكسون به خاطر دستور كشتار 
دستجمعي در ويتنام، كامبوج و الئوس هدف استيضاح قرار 
نگرفت، بلكه به دليل مورد حمله قرار دادن جناح رقيب و 
سعي در كتمان آن. جرج دبليو بوش بدون شك به خاطر 
اشغال عراق سزاوار بركناري مي بود چنانچه هر دو حزب اين 

جنايت عليه بشريت را مجاز نمي شناختند.
درعصر دونالد ترامپ، روزنامه نگاران و رهبران دمكرات انگيزه 

»مقاومت« خود را با الزامات امنيت ملي توجيه مي كنند. 
»راش��يا گيت« اينچنين به وجود آمد: از آنجا كه آنها وي 
را بيش از اندازه سرسپرده روسيه مي انگاشتند، مامورين 
اطالعاتي امريكا دونالد ترامپ را به همكاري با كرملين متهم 
كردند. منشأ »اوكراين گيت« نيز دستگاه امنيت ملي است: 
افشاگر در CIA كار مي كند و منابع او در ادارات همرديف 

منجمله كاخ سفيد. 
يكي از شخصيت هاي كليدي اين پرونده كسي نيست 
جز جان بولتون، نومحافظه كار، كه در سپتامبر ٢٠١٩ 
توسط ترامپ از مقام مشاورت امنيت ملي كنار گذاشته 
شد. به گفته واشنگتن پست، ظاهرا جان بولتون با پي 
بردن به دست داشتن جولياني در مذاكرات با اوكراين، 
»از عصبانيت پا به زمين كوبيده است« . حتي از يكي از 
همكارانش خواسته است كه نگراني هايش را به وكالي 

كاخ سفيد منتقل كند.
نگراني ها تنها به فساد فرضي دونالد ترامپ مربوط نمي شوند. 
نانسي پلوسي، رييس دمكرات مجلس نمايندگان با نگراني 
مي گويد كه ممكن است » روسيه در اين ماجرا دست داشته 
باشد «. استدالل او چيست؟ با معلق كردن كمك نظامي 
امريكا، ترامپ اوكراين را به خطر مي اندازد و در نتيجه، موجب 
جسورشدن روس��يه مي گردد.  ولي مطلب اين است كه 

بارك اوباما نيز، از بيم درگيري در يك جنگ غيابي، در برابر 
فشار مسووالن عاليرتبه كه به او هشدار مي دادند به اوكراين 
كمك نظامي كند، مقاومت كرده بود. دونالد ترامپ درگير 
فشارهايي مشابه است كه اتهامات سازش يا حتي همدستي 

با روسيه نيز به آنها افزوده مي شود.
با انتخاب حمله به رييس جمهور با يك »جنجال« نظامي با 
رايحه جنگ سرد، دمكرات ها اوكراين، روسيه و اميدهاي 

خود را براي انتخابات ٢٠٢٠ به خطر مي اندازند. 
همه شاهدند كه اقدامات گذشته آنها به چه انجاميد: سه سال 
شايعه پراكني، خبرهاي داغ ساختگي، پرونده تحقيقاتي 
كه در نهايت هر گونه انديشه تباني با روسيه را رد كرد. در 
حالي كه الزم است براي اميدواري به شكست دادن ترامپ 

درانتخابات ٢٠٢٠، از» راشيا گيت « عبرت گرفت.
 آن زمان، گزافه پردازي در رسانه ها پيرامون اين شبه توطئه 
توجه را از نتايج فاجعه آميز دوران رياست جمهوري ترامپ، 
در سطح ملي و بين المللي، منحرف كرد. و هنگامي كه ماجرا 
فرو پاشيد، دونالد ترامپ توانست همه جا جار بزند كه از آغاز 

حق با او بوده است.

  بي تفاوتي طبقات مردمي
ترامپ مي تواند از»اوكراين گيت« ني��ز بهره ببرد. معلوم 
نيست آيا تمامي سوء ظن ها عليه ترامپ و جولياني پايه و 
اساس دارند يا نه. در مقابل، آنچه تابه حال مسلم شده، عليه 
هانتر بايدن است. وي عضو هيات مديره يك شركت گازي 
اوكرايني بوده در حالي كه هيچ تجربه و شناختي از اين كشور 
نداشته و آن هم، چند ماه پس از آنكه پدرش كه در آن زمان 
معاون رييس جمهور بوده، ازكودتايي حمايت كرده كه به 

سرنگوني دولت »كي يف « مي انجامد. 
در اين صورت، هنگامي كه دمكرات ها ترامپ را به استفاده از 
اتاق بيضي شكل كاخ سفيد براي دستيابي به اهداف شخصي 
خود متهم مي كنند، بهانه خوبي در اختيار رييس جمهور 

مي گذارند كه آنها را به دغل بازي متهم كند . 
تازه، مفتضح بودن اولين مصاحبه تلويزيوني هانتر بايدن 
نيز مزيد بر علت مي شود: وي ادعا مي كند كار بدي انجام 
نداده در حالي كه اذعان دارد تعهدات شغلي سودآور خود 
را مديون نامش است. وي توضيح مي دهد كه تنها تأسفش 
ارزيابي بد خطرهايي بوده كه اين كار براي اهداف سياسي 

پدرش داشته. 
سناتورهاي جمهوري خواه ماه هاي آينده را به زير ذره بين 
بردن خانواده بايدن و افشاي دوروئي دمكرات ها خواهند 
پرداخت. پس از آن احتماال رأي به برائت رييس جمهور 

خواند داد. 
حكمي كه ترامپ در علم كردن آن به عنوان مدركي جديد 
بر بي گناهي خود و ترفندهاي » تكنوكرات هاي « دمكرات 
براي خنثي كردن طرح وي مبني بر » بازگرداندن عظمت 

امريكا « كوتاهي نخواهد كرد.
در تمام طول ماجراي »راشيا گيت«، منافع مسووالن 
امنيت ملي با منافع آن دسته از دمكرات هاي نوليبرال 
كه در انتخابات ٢٠١٦ از ترامپ شكست خورده بودند، 

تالقي مي كرد.
 پيش كشيدن طرح يك توطئه، به اين سران سياسي محلي 
اجازه داد تا از دگرگون شدن حزب دمكرات، كه با اينحال 
پس از شكست كلينتون در برابر ميلياردري كه مدعي دفاع 
از طبقات مردمي بود واقعا ضروري مي نمود جلوگيري كنند. 
»اوكراين گي��ت« مي تواند همين نتيجه را به ب��ار آورد و 
موجب آلوده شدن انتخابات مقدماتي دمكرات ها شود. به 
جاي صحبت از پوشش درمان همگاني، آموزش و پرورش، 
تغييرات اقليمي، نظامي گري يا نابرابري هاي اجتماعي، 
اين خطر وجود دارد كه كشور درگير روياروئي اي شود كه 

شهروندان و دغدغه هايشان را به پشت صحنه واسپارد.

كاخ سفيد تصميم خود براي ادامه رهبري ائتالف موسوم 
به »ضدداعش« را با صراحت اعالم كرده  و در اين زمينه 
اعمال فش��ار بر بازيگراني چون كش��ورهاي اروپايي را 

دنبال مي كند.
روي كار آمدن »دونالد ترامپ« از سال ۲۰۱۷ سبب شد 
تا در خاورميانه انتظارهايي براي خروج تدريجي امريكا از 
منطقه و كاهش مداخالت واشنگتن با توجه به وعده هاي 
وي شكل گيرد. اين در حالي است كه واشنگتن روندي 

معكوس شعارهاي ترامپ را مي پيمايد.
برخ��ي انتظار داش��تند حداقل پس از م��رگ »ابوبكر 
البغدادي« س��ركرده داعش تا حدودي از دخالت هاي 
مستقيم واشنگتن كاسته و مديريت منطقه به كشورهاي 
خاورميانه سپرده شود. رييس جمهوري امريكا البته در 
ظاهر اقداماتي را هم در اين زمينه انجام داده كه مي توان 
به خروج نيروهاي امريكايي از بخش هاي شمالي سوريه 
در كنار كاهش نيروهايش در افغانستان اشاره كرد. اين 
در حالي است كه انتقال نيروهاي امريكا به بخش هايي 
در عراق و سپس هماهنگي و دادن چراغ سبز به دولت 
تركيه جهت حمله به كردهاي سوريه و كنترل مناطق 
نفتي اين كشور بر اين تصور خط بطالن كشيد. به تازگي 
حتي »مايك پومپئو« وزير امور خارجه امريكا بصورت 
آشكار تصريح كرده كه امريكا به رهبري خود در ائتالف 

ضدداعش ادامه مي دهد.

  امريكا رهبر ائتالف »ضدداعش« مي ماند
واشنگتن كشته شدن البغدادي را مرحله اي تازه در ادامه 
سياست هاي خود در عرصه مقابله با تروريسم اعالم كرده 
است. بر اس��اس گزارش خبرگزاري »رويترز«، اياالت 
متحده و وزير امور خارجه اين كشور مدعي اند از اين به 
بعد ائتالف ضدداعش مب��ارزه خود عليه اين گروه را بر 
بخش هايي از غرب آفريقا و در قسمت هاي ساحلي اين 
قاره متمركز خواهد كرد ضمن اينكه امريكا رهبري اين 

ائتالف را رها نمي كند.
وي اين سخنان را چند روز قبل در نشست وزيران امور 
خارج��ه عضو ائتالف ضدداعش بي��ان و تاكيد كرد كه 

كشورش به دنبال ايجاد شرايطي است كه داعش ديگر 
هيچگاه نتواند ظهور كند.

تحليل برخي كارشناسان نيز حكايت از آن دارد كه ديدار 
هفته گذشته رهبران كشورهاي آفريقايي چاد، نيجر، 
بوركينا فاسو، مالي و موريتاني در پاريس نيز با توجه به 
همين تحوالت برگزار شد و آنها از جامعه بين المللي و 
اروپا خواستند تا در بحث هاي امنيتي اين منطقه دخالت 

بيشتري داشته باشد.
حال شبكه رسانه اي »ان پي آر« هم آورده است اياالت 
متح��ده به جنگ خود علي��ه داعش در س��وريه ادامه 
مي دهد. براس��اس گزارش اين رسانه امريكايي، حتي 
نيروهاي اين كشور با تجهيزات كامل خود تمركز ويژه اي 
را به زيرساخت ها در اين منطقه معطوف كرده و محافظت 

از منابع نفتي سوريه را بر عهده گرفته اند.
گزارش فوق به صورت تلويحي اگرچه تاييد مي كند كه 
نيروهاي امريكايي قصد خروج از منطقه را نداش��ته اند 
اما تواف��ق تلفني ترامپ ب��ا »رجب طي��ب اردوغان« 
رييس جمهور تركيه را ه��م موضوعي تعجب آور براي 
كردهاي س��وريه و حتي نيروه��اي امريكايي توصيف 
كرد. البته دخالت روسيه در زمينه ايجاد خط حائل ۲۰ 

كيلومتري از شدت مخاصمه كاست.

  اروپا نگران بازگشت اعضاي داعش 
با وجود تاكيد امريكا بر ادامه رهبري ائتالف ضدداعش 
موضوع مهم ديگري باعث ادامه اختالفات ش��د. بحث 
بازگرداندن اعض��اي داعش از جمله م��واردي بود كه 
رسانه ها از آن به عنوان مانعي براي توافق همه كشورهاي 
عضو ائتالف ياد كردند. طب��ق گزارش ها با وجودي كه 
داعش قلمروي س��رزميني خود را از دست داده است 
ولي ح��دود ۱۰ هزار نفر از اعضاي اي��ن گروه به همراه 
خانواده هايشان در منطقه زنداني اند. نحوه رفتار با اين 

گروه به چالشي براي ائتالف تبديل شده است.
تارنماي نشريه »استريت تايمز« عنوان داشت به رغم 
سخنان وزير امور خارجه امريكا در جمع همتايانش در 
ائتالف ضدداعش در واش��نگتن، اجماعي بر سر اتخاذ 

يك شيوه مورد قبول در برخورد با زندانيان داعشي به 
وجود نيامد. 

اعضاي داع��ش خود خواس��تار بازگردانده ش��دن به 
كشورهايشان و دادگاهي شدن در وطن خود هستند. 
اياالت متحده هم بر پيگيري چنين سياستي تاكيد دارد 
اما كشورهاي اروپايي حاضر به پذيرش آنها نيستند زيرا 
اين نگران وجود دارد كه اقدامات تروريس��تي در خاك 
اروپا به وقوع بپيوندد. »ناتان سيلز« نماينده امريكا در 
امور ضدتروريستي اما اعتقاد دارد اين امر براي اروپا گزينه 
انتخاب كردني نيست. وي نسبت به شكنندگي اوضاع به 
اين كشورها هشدار داد و تاكيد كرد اينجا سوريه است و 

ممكن است همه چيز در چشم برهم زدني تغيير كند.
با اين حال و به نوشته اين نشريه، يك ديپلمات غربي كه 
نمي خواست نامش فاش شود اظهار داشت كه دورنما 
براي سوريه تغيير كرده و اين روسيه، ايران و تركيه هستد 

كه آينده اين كشور را تعيين مي كنند.
به نظر مي رس��د پيش از اين سخنان، وزير امور خارجه 
امريكا از كش��ورهاي عضو ائتالف درخواس��ت كرد تا 
صندوقي را براي كمك به حفظ و بازسازي زيرساخت ها 
در عراق و شمال شرق سوريه كه به شدت از درگيري ها 
آسيب ديده، تشكيل دهند. اين پيشنهاد هم گويا چندان 

مورد قبول اعضاي ائتالف قرار نگرفت.

   امريكا، تركيه و سرنوشت تكفيري هاي مسلح
دلمش��غولي مهم اروپا در جنگ عليه داعش بازگشت 
اعضاي اين گروه اس��ت كه پومپئو آنها را وحشي و بربر 
مي خواند. در اين زمينه، نگراني كشورهاي اروپايي بسيار 
زياد است و به شدت اظهار ضعف مي كنند. از نگاه برخي 
تحليلگران، اروپايي ها به همين دليل به ادامه حضور و 
نقش آفريني اياالت متحده نياز دارند. در چند سال اخير 
هزاران نفر از اعضاي داعش از كش��ورهاي غربي به اين 
گروه پيوسته اند و اكنون نزديك به ۱۵۰۰ نفر از آنها در 
تركيه زنداني اند. تعداد زيادي از آنها )كه تا ۵ هزار نفر هم 
برآورد مي شود( اكنون در عراق و سوريه زنداني هستند 

و برخي ديگر پنهان شده اند.

اردوغ��ان رييس جمهوري تركيه كه تاكنون از موضوع 
مهاجران به عنوان ابزاري براي فش��ار بر اروپا استفاده 
مي كرد چن��د روز قبل اتحادي��ه اروپ��ا را تهديد كرد 
ش��هروندان خود را كه از اعض��اي داعش بودند تحويل 
بگيرن��د؛ در غير اين صورت دولت تركي��ه آنها را بدون 
هماهنگي با پايتخت هاي اروپايي به وطن هايش��ان باز 
مي گرداند. اين خط مش��ي به نظر مي رسد به نوعي با 
رويكردهاي واشنگتن در اعمال فشار بر كشورها اروپايي 

هماهنگ باشد.
نگراني اصلي از آن است كه اين گروه ها به محض آماده 
شدن شرايط به كشورهاي خود برگردند و اقدامات تند 

و تروريستي خود را در كشورهاي غربي پيگيري كنند.
ش��بكه خبري »الجزيره« البته آورده اس��ت عالوه بر 
تركيه، امريكا هم خواس��تار بازگشت اعضاي داعش 
به كشورهاي مبدا اس��ت. اختالف نظرها در نشست 
وزراي امور خارجه هم وقتي بيش��تر شد كه پومپئو از 
كشورهاي عضو ائتالف خواست تا شهروندان داعشي 

خود را بازگردانند و دادگاهي كنند.
واشنگتن اعتقاد دارد كه موضوع اعضاي داعش مشكل 
اياالت متحده نيس��ت و از اين رو بر اروپا فشار مي آورد 
تا ۱۰ هزار بازداش��تي و ده ها هزار نفر اعضاي خانواده 
آنه��ا را تحويل بگيرند اما اين كش��ورها از پذيرش آن 

سرباز مي زنند.

روزنامه »گاردين« هم آورده است تركيه از پاسخ منفي 
اروپ��ا به پذيرش ۱۲۰۰ عضو داعش انتقاد كرده و آن را 
نشانه اي از بي مسووليتي اين كشورها مي داند. اروپايي ها 
در چند سال گذشته شهروندان خود را به راحتي براي 
جنگ به منطقه فرستادند و حال از تحويل گرفتن آنها 

سر باز مي زنند.
بر اساس مفاد كنوانسيون بين المللي سال ۱۹۶۱ نداشتن 
تابعيت غيرقانوني است اما چند كشور اروپايي همچون 
بريتانيا و فرانسه به اين بهانه كه اين كنوانسيون را امضا 
نكرده اند از زير بار مسووليت شانه خالي مي كنند. برخي 
پرونده ه��ا كه با تازگي اتفاق افتاد همچون »ش��ميمه 
بيگوم« و »جك لتس« بحث ه��اي قانوني زيادي را در 

اروپا موجب شد.
به نوشته »يورو نيوز« اياالت متحده از شرايط در اروپا 
و حساسيت افكار عمومي كشورهاي اين قاره نسبت به 
مهاجران و به ويژه تروريست هاي داعش مطلع است. به 
همين دليل كاخ سفيد تالش دارد از اين اهرم فشار بر 
پايتخت اروپايي استفاده كند و بار ديگر برتري خود يا 
ضعف و نيازمندي را به آنها گوشزد كند. كاخ سفيد با اين 
سياست ضمن گرفتن امتيازات متعدد سياسي در زمينه 
تامين هزينه هاي مالي نيز بيش از پيش كش��ورهاي 
اروپايي و حتي متحدان منطقه اي خود را تحت فشار 
منبع: ايرنا قرار مي دهد.  
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روسيه، امريكا و منازعات 
هيبريدي 

ميدل ايست نيوز|
 منطقه خاورميانه كه تا ديروز درگير بحران سوريه و 
اثرات منطقه اي و فرامنطقه اي آن در نظام بين الملل 
بود، با ناآرامي و آشوب دست و پنجه نرم مي كند؛ از 
يك سو تقابل تركيه و كردهاي شمال سوريه فضا را 
ملتهب تر از گذشته كرده و از طرفي ديگر، اعتراضات 
گسترده  ملت ها در لبنان و عراق عليه فساد اقتصادي 
و ناكارآم��دي، موج جديدي از بي نظم��ي را در اين 
منطقه پديد آورده است. در اين شرايط بغرنج، هر يك 
از بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي، ديگري را عامل 
اصلي بي ثباتي در منطقه مي خواند و اگرچه جنگي 
به معناي كالس��يك ميان قدرت هاي منطقه اي و 
فرامنطقه اي )روسيه و امريكا( وجود ندارد، اما به نظر 
مي رس��د با يك منازعه تركيبي در خاورميانه روبرو 
هس��تيم كه پيچيدگي آن در تنوع، سطح و اهداف 
كنشگران در ابعاد يك جغرافياي سياسي پيچيده 
قرار دارد. تاريخ روابط بين الملل نش��ان مي دهد كه 
همواره منازعات، آش��وب ها و اعتراضات منطقه اي، 
خاستگاهي مشترك را دنبال مي كنند، بدين معنا كه 
در جست وجوي آرايش جديدي در قدرت به دنبال 
تغيير وضع موجود هستند. قدرت هاي فرامنطقه اي 
كه اغلب بازي گردانان شطرنج قدرت در عرصه روابط 
بين الملل هستند، گاهي براي دستيابي به مقاصد خود 
الجرم به نبرد روي مي آورند. اگرچه نسل اول جنگ ها، 
كالسيك، خطي و ستوني بود، اما آرام آرام منازعات 
نيز در دنياي مدرن روندي رو به پيشرفت پيدا كردند 
و از آتش غيرمستقيم توپخانه اي و بمباران هوايي بهره 
بردند و در گام بعد بر اصل غافلگيري، عوامل رواني و 

سرعت جابه جايي فيزيكي تامل كردند.
رفته رفته قدرت ه��ا به جنگيدن غير خطي و بدون 
جبهه جنگي مشخص روي آوردند كه به نظر مي رسد 
انقالبي در سياست گذاري هاي جنگي بود. در اين مدل 
از نبرد، دولت ها به جاي ورود مستقيم در منازعات، از 
كنشگران غيردولتي بهره بردند؛ چرا كه اين گروه ها 
هيچ التزامي به رعايت حقوق بين الملل ندارند. البته با 
گذر زمان، اين كنشگران غيردولتي نيز از حالت سنتي 
به سلسه مراتبي و سازمان هاي نظامي گذار كردند و 
بر پيچيدگي و آشوب در حفظ نظم نظام بين الملل 
افزودند. اما قدرت هاي فرامنطقه اي به همين مرحله 
نيز بس��نده نكردند و در گام بعد براي متقاعد كردن 
رهبران سياسي جامعه هدف، از همه  شبكه هاي در 
دسترس سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بهره 
بردند. به همين جهت، اين نوع از منازعات كه از آن با 
نام »جنگ هاي هيبريدي« ياد مي شود، بر ملغمه اي 
از تهديدات نامحدود استوار هستند كه شناسايي و 
رمزگشايي آن دشوار است. برخي كارشناسان بر اين 
باور هستند كه روند ناآرامي ها در خاورميانه پس از 
بهارعربي و به ويژه در موضوع سوريه و ناآرامي هاي 
اخير در عراق و لبنان مصداق مشخصي از جنگ هاي 
هيبريدي ميان قدرت هاي فرامنطقه اي و منطقه اي 
است. به اعتقاد اين دسته از تحليلگران، اياالت متحده 
در دوران ترامپ بيش از هر زمان ديگري اين نوع نبرد 

را با كشورهاي مورد هدف خود پيش مي برد؛ 
در همين رابطه »يوري ميخاييلوويچ پچتا« استاد 
علوم سياسي دانشگاه دوستي ملل روسيه در گفت وگو 
با يورونيوز فارس��ي معتقد اس��ت: »درگيري ها در 
خاورميانه متوقف نمي ش��ود، بلكه يكي با ديگري 
جايگزي��ن مي ش��ود و نمي ت��وان آن را صلحي در 
مقابل جنگ دانس��ت. مفهوم جنگ در خاورميانه 
ديگر همچون قرن بيستم نيس��ت و بايد از عبارت 
جنگ هاي تركيبي يا هيبريدي براي آن اس��تفاده 
كرد. اياالت متحده و همچنين تعدادي از قدرت هاي 
جهاني و منطقه اي در اين جنگ هاي طبيعي شركت 
مي كنند.« به نظر مي رسد افكار عمومي، اصلي ترين 
ميدان نبرد در كارزار جنگ هاي هيبريدي است كه 
به دنبال آن تالش هايي چند اليه براي قطبي كردن 
جامعه هدف و نهايتا تحقق بي ثباتي در آن كش��ور 
صورت مي گيرد. موضوعي ك��ه در بحران اوكراين 
نيز مطرح شد و كارشناس��ان و تحليلگران امريكا و 
روسيه ديگري را متهم به استفاده از اين مدل از جنگ 
مي كردند. گس��ترش تروريسم توس��ط گروه هاي 
غيردولتي، بي ثباتي در دولت ها و روانه شدن سيل 
مهاجرتي از مهم ترين پيامده��اي اين نوع از جنگ 
است كه تهديدي جدي براي روسيه و اتحاديه اروپا 
محس��وب مي ش��ود و الجرم اين موضوع، به گفته 
كارشناس��ان يكي از اصلي ترين انگيزه هاي تالش 

روسيه براي شكل گيري صلح در خاورميانه است.
اياالت متحده تغيير آرايش ج��دي را در خاورميانه 
دنب��ال مي كند و به دنبال عملياتي س��اختن طرح 
خاورميانه بزرگ است، آش��وبي كه در گام نخست 
متحدان مس��كو در اين منطقه را هدف گرفته و در 
مرحله بعد مي تواند وارد فضاي خارج نزديك روسيه 
)آس��ياي مركزي و قفقاز( ش��ود. كاخ س��فيد كه از 
معاهدات بين المللي مهمي در تاريخ روابط بين الملل 
همچون پيمان منع موشك هاي هسته اي ميان برد 
خارج شده، از سوي ديگر با اعمال تحريم هاي اقتصادي 
گسترده به دنبال نتيجه مطلوب خود در سه جبهه  
افكار عمومي كش��ور هاي هدف، امريكا و بين الملل 
است. ماش��ه جنگ، ديگر در كارزار نظامي چكانده 
نمي ش��ود و گاه يك توئيت در شبكه هاي مجازي، 
آغاز يك تغيير بزرگ در كش��ورهاي خاورميانه اي 
اس��ت كه كنش و رويكرد ملت ها و حتي دولت هاي 
آن، بيشتر مبتني بر هيجان، احساس و ايدئولوژي 
است.  اكنون بيست و هشت سال از پايان جنگ سرد 
و فروپاشي نظام دو قطبي مي گذرد و قدرت هاي بزرگ 
دريافته اند كه نمي توانند صرفا با توسل به زور نظامي 
به نتايج مطلوب خود در نبردها دست يابند، از اين رو 
توجه خود را به جنگي نامحدود معطوف كرده اند كه 
با به كارگيري مبتكرانه تعداد نامحدودي از روش ها به 
اهداف سياسي خود دست يابند. در روند جديد نيز 
ائتالفي از قدرت هاي فرامنطقه اي و منطقه اي شكل 
گرفته است و اين پرسش وجود دارد كه در پايان بازي 
ش��طرنج اين دوران، كدام بازيگران در تاريخ روابط 

بين الملل سقوط خواهند كرد؟



دانش و فن10نگاه

اتفاق نظر نمايندگان مجلس شوراي اسالمي درباره لزوم وصل شدن اينترنت با حفظ امنيت كشور

اينترنت آري؛ اغتشاش خير
تعادل|

 قطعي اينترنت كه به دليل ناآرامي هاي ايجادشده در 
كشور از شنبه شب آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد؛ 
اگرچه برخي از وب س��ايت ها در ايران با بهره گيري از 
سرورهاي داخلي فعال هستند و خدمات ارايه مي كنند، 
هرچند دسترسي كاربران به اين وب سايت ها هم گاهي 
با اختالل مواجه است؛ روي ديگر قطعي كه اكنون از 
ارتباطات ناپايدار اينترنت ثاب��ت و همراه فراتر رفته، 
دسترسي به شبكه جهاني است كه بسياري را متحمل 
ضرر كرده اس��ت، از دانش��جوياني كه براي دريافت 
مقاالت علمي ناچار به استفاده از جست وجوگر هاي 
جهاني و سايت هاي خارجي هستند، تا برنامه نويساني 
كه براي توس��عه اپليكيش��ن هاي خود ب��ه ابزارهاي 
خارجي نياز دارند و شايد بيش از همه كسب وكارهاي 
خ��رد و نوپا و افرادي كه به صورت فريلنس��ر نيازمند 
ارتباطات جهاني هس��تند؛ صرف نظر از كس��اني كه 
براي ارتباطات معمول خود دست به دامن روش هاي 
سنتي ارسال پيامك و تماس تلفني شده اند. هرچند 
نمي توان ناديده گرفت كه قطعي اينترنت با تصميم 
شوراي امنيت كشور براي ساماندهي كشور و برخورد 
با اغتشاش ها صورت گرفته، اما هر روز كه اين روند ادامه 
دارد، مردمي كه اينترنت اكنون به بخشي جدانشدني از 
زندگي شان تبديل شده را ناآرام تر مي كند. در شرايطي 
كه قطعي اينترنت تا زمان برگشتن آرامش به كشور 
ادامه دارد، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با ايس��نا، نقطه نظرات خود را درباره اين 

موضوع بيان كردند. 

  قطع اينترنت يك تصميم جمعي بود
برخ��ي نمايندگان مجل��س حفظ امنيت كش��ور را 
مهم ترين اصل مي دانند و معتقدند تا زماني كه از اين 
موضوع اطمينان حاصل نشود، اتصال اينترنت برقرار 

نخواهد شد. 
محمدج��واد كوليوند،ي��ك عض��و ش��وراي امنيت 
كشوراظهار كرد: »بحث امنيت در اولويت كشور قرار 
دارد و از ه��ر موضوع ديگري مهم تر اس��ت. اگر الزم 
باشد بايد همه چيز فدا ش��ود تا مردم در فضايي امن 
زندگي كنند. نبايد اجازه داد هيچ چيزي مخل آرامش 
مردم در زندگي روزمره آنان ش��ود. در جلسه شوراي 
امنيت كش��ور تصميم بر قطعي اينترنت گرفته شد. 
البته در اين زمينه رتبه بندي انجام شده و شركت ها 
و كسب و كارهايي كه با اينترنت سر و كار دارند، براي 
دسترس��ي به اينترنت در اولويت هس��تند.« وي در 
پاس��خ به اين پرس��ش كه اينترنت چه زماني مجددا 
وصل خواهد ش��د؟ تصري��ح كرد: »زمان��ي اينترنت 
به طور سراس��ري برقرار مي شود كه آرامش به كشور 
بازگردد. شبكه ملي اطالعات داخلي نيز اكنون برقرار 
است و بخشي از اپليكيش��ن ها با آن به كار خود ادامه 
مي دهند. تصميم قطع اينترنت يك تصميم جمعي بود 
و تصميم گيري براي برقراري مجدد آن نيز به تصميم 
جمع و وضعيت كش��ور بازمي گردد. قطعا به زودي با 
توجه به گزارش هاي واصله از نقاط مختلف در شوراي 

امنيت در اين زمينه تصميم گيري خواهد شد.«
همچنين يحيي كمالي پور،نايب رييس كميس��يون 
حقوقي و قضايي مجلس ش��وراي اسالمي بيان كرد: 
»تصميم گرفته شده از سوي نظام بوده و نظام نسبت 
به زواياي پيدا و پنهان اين اغتشاشات آگاه است. ممكن 
است كه محدوديت دسترسي به اينترنت ضررهايي را 
براي كشور داشته باشد، اما استحضار داشته باشيد اگر 
قرار بود تمام اين اتفاقات اخير مخابره شود و معاندان 
مي توانس��تند از طريق اينترنت با هم ارتباط داشته 

باشند، مطمئنا فضاي كشور بدتر مي شد. تصميمي كه 
در اين باره اتخاذ شد در زمان خود تصميمي عاقالنه 
بود و بايد صبر كنيم و شاهد اين باشيم كه برآيند اين 

اغتشاشات چه مي شود.«
ابوالفضل حسن بيگي، عضو كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس ش��وراي اسالمي نيز اظهار 
كرد: »در تمام دنيا امنيت موضوع اصلي و مهم محسوب 
مي شود و تامين آن وظيفه قطعي نظام است، لذا وقتي 
احساس شود ابزاري عامل اغتش��اش و ناامني است 
و امنيت را مخل مي كند بايد ت��ا زمان تامين امنيت 
استفاده از آن ابزار را محدود كرد. تصميم قطع اينترنت 
هم در شوراي امنيت كشور گرفته شده كه اين شورا 
متشكل از مسووالن امنيتي، نظامي و انتظامي است.« 
وي با بيان اينكه اغتش��اش گران از طريق اينترنت با 
يكديگر در ارتباط بوده اند، ادامه داد: »وقتي تعدادي 
از عناصر اغتشاشگر دستگير شده اند، از آنها پرسيده 
شده كه چطور تمام نقاط را بلد بودند و پاسخ اين بوده 
كه اطالعاتشان را از اينترنت و نقشه هاي در دست شان 
براي رفت وآمد مي گرفتند. براس��اس گزارش رسيده 
از وزارت اطالعات، س��پاه، نيروي انتظامي و امنيتي و 
قوه قضاييه اين عناصر اقداماتشان را از طريق اينترنت 
پيش مي بردند به همين دليل تصميم گرفته ش��د تا 
اينترنت قطع شود. اما با توجه به اينكه مشكالت حل 
ش��ده و تقريبا فروكش كرده و عناصر اصلي دستگير 
شدند همچنين مردم براي تامين امنيت شان به ميدان 
آمدند، ان شااهلل مجددا اينترنت تا چند روز آينده وصل 

خواهد شد.«

  تدابير الزم بايد قبل از قطع اينترنت اتخاذ 
 مي شد

از طرفي درحالي ك��ه نمايندگان مجلس بر ضرورت 
حفظ امنيت اتفاق نظر دارند، معتقدند كسب وكارهايي 
كه به واسطه اينترنت كسب درآمد مي كنند، اكنون 
متضرر ش��ده و بايد براي آنها چاره اي انديشيده شود. 
قاسم ميرزايي نيكو ،عضو كميسيون امور داخلي كشور 
و ش��وراها با اش��اره به تاثير قطعي اينترنت بر فضاي 
كسب و كار و امور روزمره مردم، بيان كرد: »امروز بخشي 
از جامعه براي كس��ب وكار خود ب��ه اينترنت و فضاي 
مجازي نياز دارند. از نظر بنده بايد قبل از قطع اينترنت 
تدابير الزم اتخاذ مي شد تا اين بخش از جامعه با مشكل 
جدي روبه رو نشوند. حداقل بايد مراكزي در نظر گرفته 
شود تا افراد بتوانند در اين مراكز با دسترسي به اينترنت 
امور روزمره خود را انجام دهند. بايد تدابير الزم در اين 
زمينه اتخاذ ش��ود. نبايد اجازه داد تا برخي از مسائل 
كه به راحتي قابل حل اس��ت بزرگ شود. البته گاهي 
مجبور هستيم بين امنيت و آسايش مردم يكي را در 
اولويت قرار دهيم كه از نظر من امنيت از اولويت باالتري 
برخوردار اس��ت. نبايد اجازه داد تا عده اي آش��وبگر با 

سوءاستفاده امنيت مردم را به خطر بيندازند.«
همچنين ج��الل ميرزايي ،رييس كميته سياس��ي 
فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي گفت: »درصد 
پاييني از كسب وكارها در كشور با فضاي اينترنت در 
ارتباط است اما در شرايط تحريم همين درصد پايين 
ني��ز از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت كه بايد به آن 

توجه شود.«
حشمت اهلل فالحت پيشه ،يك عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس نيز اظهار كرد: »وقتي 
كشور با مقتضيات امنيت ملي مواجه مي شود، طبيعتا 
بايد اقداماتي صورت گيرد كه يكي از آن قطعي اينترنت 
بود، اما الزم است در ادامه راه اجازه دسترسي به مردم 
براي انجام كارهايشان با اينترنت ملي داده شود؛ البته 

كه يك سري دسترس��ي هاي داخلي داده شده است 
اما ضعف وج��ود دارد. مردم باي��د بتوانند به صورت 
هوشمند از اينترنت اس��تفاده كنند كه اين موضوع 
منوط به ايجاد شرايط و امكانات و ظرفيت هايي است 
كه آنها كارهاي اقتصادي مربوطه و مناسبات خاص 
با داخل و خارج انجام دهند.« وي يادآور ش��د: »بعد 
از آشوب هاي يك س��ال و نيم پيش يك سري كارها 
صورت گرفت تا مديريت در ح��وزه اينترنت صورت 
گيرد و حداقل اثرگذاري منفي روي مولفه هاي امنيتي 
كشور ايجاد ش��ود، ولي باز هم خالءهايي وجود دارد 
كه بايد حل ش��ود. مهم تر از همه دسترسي مردم به 
اينترنت با رعايت مقتضيات امنيتي است. مردم بايد 
بتوانند دسترسي هاي خاص خود را داشته باشند و از 
اينترنت براي كارهاي اقتصادي و پژوهشي و آموزشي 
استفاده كنند. زمينه س��ازي اين كار بر عهده وزارت 
ارتباطات اس��ت كه مي تواند ظرفيت ملي را از لحاظ 

فناوري فراهم كند.« 
فالحت پيشه با بيان اينكه قطع كامل اينترنت رفتار 
بهينه مديريتي نيس��ت، گفت: »باي��د ضمن ديدن 
محتويات امنيتي امكان دسترسي مردم به اينترنت را 
فراهم كرد. اين موضوع در كشورهايي همچون چين 
و روسيه انجام مي شود و در ايران هم قابل انجام است. 
مشخصا در كشور چين درباره اپليكشين وي چت اين 
اقدام را انجام دادند و آن قدر در شبكه ملي ارتباطات 
براي كاربران امكان كارهاي اقتصادي و روزمره را فراهم 
كردند كه ديگر مردم خود را نيازمند به دسترسي بيگانه 

و خارجي ندانستند.«

  دسترسي به اينترنت حق الناس است
اين در حالي اس��ت كه با فروكش كردن بحران هاي 
ابتدايي، نمايندگان مجلس درخواس��ت بازگش��ت 
اينترنت به زندگ��ي مردم را دارند. فاطمه س��عيدي 
سخنگوي فراكس��يون اميد مجلس شوراي اسالمي 
گفت: »متاس��فانه در روزهاي گذش��ته شاهد وقوع 
خشونت تلخي در كشور بوديم كه بحران آفريني كرد 
البته ش��واهد و گزارش هاي امنيتي نش��ان مي دهد 

از نقط��ه اوج اين اتفاقات فاصله گرفته ايم و ش��رايط 
به سمت عادي ش��دن مي رود به همين دليل بايد با 
برقراري دوباره دسترسي هاي مختلف به ويژه اينترنت، 
اختالل بزرگي كه در زندگي ميليون ها نفر پديد آمده 
رفع شود. با توجه به اينكه رييس جمهوري بارها ايجاد 
اشتغال در فضاي مجازي را ثمره سياست هاي دولت 
اعالم كرده است، بايد براي صيانت از اين دستاوردها و 
زندگي چند ميليون نفري كه مستقيم و غيرمستقيم 
از اين طريق امرار معاش مي كنند، هرچه سريع تر رفع 
محدوديت هاي ايجادشده را در دستور قرار دهند.« وي 
تاكيد كرد: »فراتر از به خطر افتادن معيشت بخش هايي 
از جامعه آن هم به دليل محدوديت هاي ايجادشده در 
دسترسي به اينترنت، بايد اين نكته را در نظر بگيريم 
كه بايد حق دسترسي به اينترنت را محترم و در زمره 
حق الناس برشمرد به همين دليل الزم است به محض 
ايجاد ثب��ات و آرامش محدوديت هاي اعمال ش��ده 

برطرف شود.«
حمي��ده زرآبادي، عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اس��المي نيز اظهار كرد: »طبيعتا اگر 
حتي قطع��ي اينترنت براي برق��راري امنيت در يك 
بازه زماني كوتاه اتفاق افتاده، اينكه بخواهيم با قطعي 
اينترنت امنيت را برقرار كنيم به صورت مستمر شدني 
نيس��ت و به هر حال بايد محدوديت هاي اعمال شده 
را برداريم. اگر اين تعبير را داشته باشيم كه اينترنت در 
ايجاد ناامني ها سهم داشته، پس البد با وصل شدن آن 
هم بيم افزايش ناامني مي رود. ما در عين حال كه تدابير 
امنيتي را داريم و بايد از ناامني جلوگيري كنيم، بايد 

كاري كنيم كه نارضايتي بيشتر نشود.« 
وي يادآور شد: »در چند روز گذشته خيلي از كساني 
كه كسب وكارش��ان در بس��تر اينترنت بوده كارشان 
مختل شده، كساني كه كارهاي پژوهشي و دانشگاهي 
انجام مي دادند هم كارش��ان با اختالل مواجه شده و 
حتي خيلي ها روال عادي زندگي ش��ان دچار اشكال 
شده اس��ت. كاركنان خيلي از ادارات در اين چند روز 
در محل كار خود حضور مي يابند اما بخشي از كارشان 
انجام نمي شود، همچنين مشكل قطعي اينترنت در 

حوزه خبرگزاري ها بيشتر خودش را نشان مي دهد و با 
توجه به عدم دسترسي آنها به برخي منابع اشكاالتي در 
اين زمينه نيز به وجود آمده است.« اين نماينده مجلس 
خاطرنشان كرد: »در برخي از نقاط كشور از ابتدا هم 
مشكل امنيتي وجود نداشته اما قطعي اينترنت موجب 
نارضايتي و حتي ضرر به فعالين اين حوزه و خصوصًا 
فعاالن اقتصادي شده كه اين امر اضطرابي را به جامعه 
منتقل مي كند. درخواست ما از شوراي عالي امنيت 
ملي و وزارت كشور اين است كه ضمن حفظ آرامش و 
امنيت حتمًا به موضوع برقراري اينترنت توجه كنند، 

اميدواريم زودتر در اين زمينه تصميم گيري شود.«
همچنين طيبه سياوش��ي، نماينده مردم تهران در 
مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه دسترسي به 
اينترنت نياز مردم و يك ضرورت براي ارتباط است، 
گفت: »بخش عظيمي از مردم از اين راه زندگي خود را 
مي گذرانند و شغل و كارشان وابسته به همين اينترنت 
است. در واقع اين بي خبري مطلقي كه اكنون وجود 
دارد به نوعي يك حكومت نظامي مدرن است. آقاي 
جهرمي هم در اين باره پاسخ داد كه اين موضوع دست 
من نيست؛ البته اشاره كردند كه شبكه اينترنت ملي 
اكنون فعال است ولي شبكه ملي هم بسيار كند است.« 
وي ادامه داد: »حداقل در اين باره به مردم اطالع دهند 
و اينترنت را در شهرهايي كه آرامش به آنها بازگشته 

است، برقرار كنند.
 در واقع بايد اينترنت را در شهرهايي كه شرايط عادي 
است وصل كنند تا اين احساس در ميان مردم ايجاد 
شود كه ش��رايط كامال عادي است. اين قطع ارتباط 
يك ذهنيتي را براي م��ردم ايجاد مي كند كه اكنون 
چه وضعي��ت هولناكي در كش��ور برقرار اس��ت، اما 
وضعيت به اين وحشتناكي نيست كه اينگونه با قطع 
اينترنت براي مردم تصويرس��ازي مي شود. اينترنت 
ضرورت كسب وكار و ارتباطات مردم است. حركت و 
زندگي مردم همه به اينترنت وابسته است. اگر قرار بر 
ساكت كردن باشد اين كار انجام شده و موضوع به پايان 
رسيده و اكنون وقت آن است كه دسترسي به اينترنت 

را برقرار كرده تا امنيت خاطر مردم فراهم شود.«
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 ضرورت سياست گذاري 
در حوزه جويشگرهاي بومي

»گوگل كردن« در تمام دني��ا يك معني دارد اما با 
قطع اينترنت در كشورمان اين فعل كارايي خود را 
از دست داده و مردم براي پرس وجوهاي خود سراغ 
»جويشگرهاي بومي« رفته اند. طرحي كه در زمان 
وزارت محمود واعظي آغاز و دو سال قبل متوقف شد 
اما هنوز در قالب يك پروژه خصوصي نفس مي كشد. 
تحقيقات اوليه در حوزه جويشگر بومي در سال ۸۷ 
در پژوهش��گاه فناوري اطالعات آغاز شد. آن زمان 
بخش فارس��ي زبان گوگل ضعيف بود اما گوگل به 
شكل غيرمنتظره اي رش��د كرد و به گفته مجري 
طرح جويشگر بومي، س��رعت پژوهش هاي ما به 
گوگل نرسيد. عليرضا ياري در گفت وگو با خبرنگار 
ايرنا درباره پيشينه اين طرح و اينكه حمايت دولت از 
جويشگر بومي به چه شكل بوده است، توضيحاتي 
داد. او معتقد اس��ت نمي توان توقع داشت پروژه اي 
كه نزديك به دو سال است هيچ گونه حمايتي از آن 
صورت نگرفته، رشد كند و بتواند حضور ۲۰۰برابري 
كاربران در بس��تر خود را ساماندهي كند. هرچند 
او معتقد اس��ت با كمك هاي صورت گرفته و دانش 
فني كه در اختيار طراحان اين جويشگر است، آنها 

توانسته اند با سرعت خوبي پيش بروند.
ياري درباره طرح جويشگر بومي گفت: »دو موتور 
جست وجو و چند پروژه ديگر مانند ترگمان، نقشه 
فارسي مپ، مسيرياب  و... در اين طرح تعريف شدند. 
براي موتور جست وجوي پارسي جو فضا و سرورها 
توس��ط وزارت ارتباطات تامي��ن و همين امكانات 
براي موتور جس��ت وجوي »يوز« از سوي سازمان 
فناوري اطالعات ايران تهيه ش��د. اينها از نظر فني 
رشد بسيار خوبي داشتند، مشكل عمده شان بحث 
بازارشان بود چون مردم به آن  مراجعه نمي كردند. 
نهايت روزانه كليك سرچ عددي معادل ۵۰۰ هزار 
بود كه اين براي يادگيري هوش مصنوعي و توسعه 
موتور جست وجو عدد بسيار كمي است. ضمن اينكه 
مردم هنوز خيلي به آن اعتم��اد ندارند و به همين 
واس��طه نمي تواند درآمدزايي كند. زيرا بيشترين 
ميزان درآمد موتورهاي جست وجو از مراجعه مردم 
است. اگر تبليغاتي روي سايت وجود داشته باشد، 
با هر كليك پولي به حساب موتور جست وجو واريز 
مي شود. باالي ۹۰درصد درآمد گوگل از تبليغات 
كاربران اس��ت.« مجري طرح جويش��گر بومي در 
خصوص عدم موفقيت جويش��گربومي در جذب 
كاربر گفت: »آن ها بايد با غولي مانند گوگل رقابت 
كنند. موتور جست وجويي كه ميليون ها سرور دارد، 
داراي محدوديت نيست و در بهترين ديتاسنترهاي 
دنيا سرويس مي دهد. طبيعتا مردم با آن راحت تر 
هستند چون مي تواند به سادگي مشكل مردم را حل 
كند. شايد به همين دليل است كه موفق نشدند.« 

او ب��ا تاكيد بر اينك��ه قطع اينترن��ت نمي تواند راه 
مناسبي براي ترغيب كاربران در جهت پيوستن به 
جويشگر بومي باشد، افزود: »بايد در اين خصوص 
سياست گذاري ش��ود. آن زمان ما پيشنهاد داديم 
براي جذب مخاط��ب و باال رفتن تع��داد كاربران، 
سياس��تي در پيش بگيرند تا سايت هاي دولتي كه 
كانتنت مربوط به مردم و كسب وكارها ندارند، فقط 
از طريق موتورهاي جست وجوي بومي در دسترس 
ق��رار بگيرند. مانن��د كاري كه كره ب��ا ۴۵ميليون 
جمعيت كرد و به موفقيت نسبي رسيد. در كشور 
چين براي موفقيت پيام رس��ان هاي بومي ش��روع 
كردند به فيلتركردن. به نظر ما اين سياست درستي 
نيست. حرف ما اين بود كه شهروندان براي پيگيري 
يارانه شان به سايت گوگل متصل نشوند. يكراست از 
پيام رسان بومي آن را دنبال كنند. بايد قبول كنيم 
موتور جس��ت وجوي ما و اغلب كشورهاي جهان، 
از نظر سرور، مس��ائل فني و دقت نسبت به گوگل 
برتري خاصي ندارند كه از طريق آن موفق به جذب 
مخاطب شود، نكته اي كه بايد به آن توجه كرد همين 
سياست گذاري هايي است كه از آن صحبت مي كنم. 
وي اش��اره كرد: »در خصوص راه اندازي و توس��عه 
جويشگر بومي مصوبه وجود دارد و مهندس واعظي 
در زمان وزارت ش��ان از اين طرح حمايت كردند اما 
مصوبات به مرحله اجرا در نيامدند. دو س��ال است 
به تيم هايي كه اين سايت ها را راه اندازي كرده و در 
حال توسعه آن هستند، بودجه اي تعلق نگرفته است. 
تنها كاري كه براي ش��ان انجام شده، دسترسي به 
سرورهايي است كه سال ۹۳به آنها واگذار شده است. 
سوالي كه بسياري از كاربران درباره جويشگرهاي 
بومي مطرح مي كنند، اين اس��ت كه چرا اين همه 
پول براي راه اندازي جويشگر هزينه شده اما حاال كه 
به آن نياز داريم، هيچ خبري نيست؟ ياري در پاسخ 
مي گويد: »نمي توان يك پروژه را دو سال به حال خود 
رها كرد، بعد يك دفعه با رخ دادن اتفاق اين چنيني 
توقع داشت مثل گوگل كار كند. از تيم ۵۰نفره اي 
كه براي راه اندازي پارسي جو تشكيل شد، چند نفر 
بيشتر باقي نمانده اند. نزديك دو ميليارد تومان به 
پارس��ي جو پرداخت شد اما مگر اين مبلغ مي تواند 
همه هزينه هاي مربوط به سايت، ابزارهاي مورد نياز 
و حقوق كارمندان را براي اين مدت طوالني تامين 
كند؟ ما اين بودجه را داديم تا سايت سرپا باشد. االن 
هم سرپاس��ت. اما به دليل يك اتفاق، درخواس��ت 
كاربران به سايت ۲۰۰برابر شده و پارسي جو سروري 

ندارد كه بتواند به نياز همه پاسخ دهد.«
ياري گفت: »طي اين دو، سه روزه افرادي كه مسوول 
راه اندازي شبكه ملي اطالعات بودند، به مشكالتي 
مانند پهناي باند و اتصال به  اي.ايكس.پي را تسهيل 
كردند تا بتوانند سرعت جويشگر پارسي جو را تا حد 
خوبي باال ببرند. قطعي اينترنت فرصتي شد براي 
برنامه ريزي در حوزه جويشگرها. ما متوجه شديم 
وقتي بار زيادي به جويشگر وارد مي شود كجا داراي 
نقطه ضعف است و زماني كه اينترنت ما قطع است در 
رينگ شبكه ملي اطالعات چقدر مي توانيم پاسخگو 
باشيم. االن شبكه ملي متصل است اما اگر خدمات بر 
بستر آن فعال نباشد، ارزشي ندارد. طي اين دو سه روز 
خدماتي از اين دست بر بستر شبكه ملي اطالعات، با 

پيشرفت خوبي روبه رو شده اند.«

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه اينترنت 
بين الملل به زودي وصل خواهد شد، امنيت را مولفه اي 
بس��يار مهم دانس��ت و گفت: »من شخصا به صورت 
مستمر در حال پيگيري هستم كه با صالح ديد مراجع 
امنيتي و شوراي امنيت كش��ور بتوانيم ارتباطات را 
مثل قبل برقرار كنيم.« به گزارش ايسنا، محمدجواد 
آذري جهرم��ي در گفت وگو با ي��ك برنامه راديويي، 
درب��اره قطعي اينترنت بين الملل در كش��ور تصريح 
كرد: »به خاطر سوءاستفاده هايي كه رخ داد، شوراي 
امني��ت كش��ور تش��خيص داد محدوديت هايي در 
اينترنت بين الملل اعمال ش��ود كه به اپراتورها ابالغ 
شد. البته خود شوراي امنيت دغدغه مشكالت ناشي 
از اي��ن محدوديت ها را دارد و ما هم به طور مس��تمر 
گزارش شكايت هاي مردم و پيگيري هاي نمايندگان 
مجلس در اين خصوص را به شورا منعكس مي كنيم. 
من درباره وصل ش��دن دوباره اينترنت برآورد زماني 
ندارم اما اين اميدواري وجود دارد كه هر چه سريع تر 
مش��كالت برطرف ش��ود و به نظر م��ن 1۰۰ درصد 

اينترنت به زودي وصل خواهد شد.«
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات با بي��ان اينكه 
زندگي امروز مردم به فضاي مجازي وابس��ته است، 
افزود: »امروزه حدود دو، س��ه ميليون نفر راننده در 
تاكسي هاي اينترنتي مش��غول كار هستند. در حال 
حاضر ح��دود 1۰ ميلي��ون ايراني از تاكس��ي هاي 
اينترنت��ي اس��تفاده مي كنند. ما هم بر اين اس��اس 
زيرساخت شبكه ملي اطالعات را به شكلي طراحي و 
برنامه ريزي كرديم كه فعاليت هاي اينترنتي داخلي 
وابس��ته به اينترنت بين الملل نباشد تا زيان مردم به 
كمترين ميزان خود برسد. مثال همين مسيرياب هاي 
داخلي كامال وابس��ته به نقشه هستند و در سال هاي 
اخير توانسته اند به خوبي فعاليت و با نمونه هاي مشابه 
خارجي خود رقابت كنند و امروز هم پاسخگوي نياز 

كاربرانند. البته ضعف هايي هم وجود دارد.«
وي ادام��ه داد: »به عنوان مث��ال در خصوص موتور 

جس��ت وجو بايد بپذيري��م كه دس��تاوردهاي ما در 
اين ح��وزه از آنچه پيش بين��ي مي كرديم و گزارش 
ش��ده بود، عقب تر است و ما در اين حوزه بايد توجه و 
سرمايه گذاري بيشتري انجام بدهيم. ما همه تالشمان 
را كرده ايم كه صاحبان كس��ب وكارهاي مجازي در 
ش��رايط حاضر زيان نبينند. اما مي دانم كه برخي از 
اين كسب وكارها تا ۹۰ درصد كاهش سطح تراكنش 
داشته اند. دانش��گاهيان نيز در جست وجوي منابع 
درس��ي و تحقيقاتي دچار مشكل شده اند.  همچنين 
عده اي از كس��ب وكارهايي كه به اينترنت بين الملل 
متصلند، معطل مانده اند. ديروز خانمي با وزارتخانه 
تم��اس گرفته بود و اظهار مي كرد كه براي ش��ركت 
در يك آزمون در يكي از كشورها ۴۰۰۰ يورو هزينه 
كرده و حاال ب��راي پيگيري نتيجه آزم��ون نيازمند 
دسترس��ي به ايميل است و اظهار مي كرد كه زمان و 
زحمت و پولي كه ب��راي اين كار صرف كرده در حال 

از بين رفتن است.«
وي تاكي��د ك��رد: »مي دانم كه مس��ووالن ذي ربط 
خودش��ان از محدوديت هاي فعلي ناراضي اند و من 

شخصا به صورت مستمر در حال پيگيري هستم كه 
با صالح ديد مراجع امنيتي و ش��وراي امنيت كشور 
بتواني��م ارتباطات را مثل قبل برق��رار كنيم. اما بايد 
قبول كنيم كه امنيت فاكتور بسيار مهمي است كه در 
صورت فقدان آن، هيچ فعاليتي در كشور قابل انجام 
نيست. در اين شرايط كه عده اي دنبال سوءاستفاده اند 
و ممكن است به امنيت كشور خدشه وارد كنند، بايد 

مالحظات دستگاه هاي امنيتي را مدنظر قرار داد.«
وزير ارتباطات درباره شبكه ملي اطالعات نيز گفت: 
»اينكه عده اي تص��ور كنند راه اندازي ش��بكه ملي 
اطالعات مساوي است با قطع كامل اينترنت و قطع 
ارتباط با ش��بكه جهاني اينترنت، تصوري اش��تباه و 
مغاير با مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و اصول 
عقالني است. هيچ كس موافق نيست كه ما خودمان 
را از داده هاي موجود در شبكه جهاني اينترنت محروم 
كنيم و در عين حال نتوانيم گفتمان انقالب اسالمي 
را مطابق تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم 
حضور جريان ساز در جهان، در سطح اينترنت جهاني 

منتشر كنيم.«

ريي��س هيات مديره موت��ور جس��ت وجوي بومي 
پارس��ي جو از افزاي��ش ۲۰۰ براب��ري مراجعات به 
اين موتور جس��ت وجو طي روزهاي اخير و در نبود 
اينترنت خبر داد. اميرعلي خيرانديش در گفت وگو 
با مه��ر، با اش��اره به افزاي��ش مراجعات ب��ه موتور 
جست وجوي بومي كه در بستر شبكه ملي اطالعات 
فعال است، گفت: »موتور جست وجوي پارسي جو، 
روزانه پاس��خگوي ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار جست وجو در 
فض��اي وب بود كه ب��ه دليل نب��ود اينترنت و قطع 
بودن سرويس گوگل، ميزان مراجعات به اين موتور 
جست وجوي بومي طي روزهاي اخير 1۵۰ تا ۲۰۰ 
برابر ش��د.« وي با بيان اينكه تا پيش از اين به دليل 
وجود موتور جست وجوي گوگل، كاربران مراجعات 
بااليي به جويش��گر بومي پارس��ي جو نداش��تند، 
افزود: »طي روزهاي گذش��ته ميزان درخواست ها 
از جويش��گر بومي پارس��ي جو افزايش يافت و اين 
س��رويس دهنده در بس��تر ش��بكه ملي اطالعات، 
پاسخگوي نياز مراجعه كنندگان بود.« خيرانديش 
در پاس��خ ب��ه س��والي مبني ب��ر اينكه اي��ن موتور 
جست وجو تا چه ميزان امكان پاسخگويي به تمامي 
كاربران ايراني را خواهد داش��ت؟ اظهار داشت: »از 
لحاظ سخت افزاري و منابع فني، محدوديت هايي در 

ارايه خدمات داريم كه بايد برطرف شود.«
وي در مورد اينكه كيفيت ارايه س��رويس در موتور 
جس��ت وجوي بومي، آن طور كه بايد تقويت نشده 
است، گفت: »پارسي جو امكان ارايه خدمات به اين 
تعداد درخواس��ت را طي چند روز اخير نداش��ت و 
به دليل مشكالت سخت افزاري، برخي از اختالالت 
در ارايه خدمات اين سرويس طبيعي است.« رييس 
هيات مديره موتور جست وجوي بومي پارسي جو با 
اشاره به اينكه موتورهاي جست وجوي ملي در تمام 
دنيا داراي نقشه راه مشخصي هستند، بيان كرد: »با 
وجود اينكه س��رويس دهنده اي مانند گوگل، تمام 
خدماتش در ايران قابل استفاده است، موتور بومي 

تاكنون نقش پررنگي در اراي��ه خدمات به كاربران 
نداشت.« خيرانديش با بيان اينكه كشورهايي مانند 
كره، چين و روس��يه داراي موتورهاي بومي به زبان 
غيرانگليسي هستند، گفت: »عواملي مانند كيفيت، 
محت��وا و رگوالتوري )قان��ون و مق��ررات(، عوامل 
پايداري موتورهاي جست وجو را تضمين مي كند.« 
به گفت��ه وي از لحاظ كيفيت و پايداري فني، تعداد 
س��رورها و س��خت افزارهاي مربوط به پارسي جو، 
جوابگوي اين حجم از درخواس��ت نيست، چرا كه 
بايد زيرس��اخت هاي مالي در حد چند هزار س��رور 
به ما اختصاص ياب��د تا بتوانيم پاس��خگوي ميزان 

درخواست ها باشيم.
ريي��س هيات مديره موت��ور جس��ت وجوي بومي 
پارسي جو افزود: »از لحاظ محتوا نيز حاكميت بايد 
محتواي مورد نياز را در اختيار س��رويس دهندگان 
موتور جست وجو قرار دهد و موضوع تنظيم مقررات 
نيز از ديگر مواردي اس��ت كه توسط حاكميت بايد 
براي سرويس دهنده فراهم شود؛ به نحوي كه برخي 
كشورهاي توليدكننده موبايل را ملزم مي كنند كه 
حتي به ص��ورت پيش فرض، موتور جس��ت وجوي 
ملي خود را روي گوشي هاي وارداتي تنظيم كنند.« 
خيرانديش خاطرنش��ان كرد: »طي روزهاي اخير 
تمامي س��عي مان اين بوده به جس��ت وجوهايي كه 
مربوط به سايت هاي داخلي در شبكه ملي اطالعات 

مي شود، پاسخ دهيم.«

افزايش 200 برابري مراجعه به جويشگر بومياينترنت به زودي وصل مي شود
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2 خواسته مهم بخش تعاون از رهبر معظم انقالب 

ضرورت حضور همه جانبه بخش خصوصي و تعاوني در بخش نفت و گاز

اجراي قوانين بر زمين مانده، الزام بر تفكيك آماري بخش تعاون
گروهبنگاهها|

رييس اتاق تعاون ايران، در محضر رهبر انقالب با اشاره 
به اينكه تعاونگران به عنوان فعاالن عرصه اقتصاد مردمي 
كش��ور ضمن اعالم آمادگي براي به دوش گرفتن هر 
تكليفي، تالش مي كنند كه در حد وسع خود منويات 
رهبر فرزانه را در ح��وزه اقتصاد مقاومتي جامه عمل 

بپوشانند، دو خواسته بخش تعاون را خواستار شد.
به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون 
اي��ران، بهمن عبداللهي ريي��س اتاق تع��اون ايران در 
س��خنراني در حض��ور رهبر معظم انق��الب و در جمع 
توليدكنندگان، كارآفرينان و فعاالن اقتصادي؛ س��تور 
موكد براي اجراي قوانين و احكام برزمين مانده مرتبط 
با بخش تعاون و الزام دس��تگاه ها به دادن گزارش هاي 
دوره اي و الزام دس��تگاه هاي متولي براي تفكيك آمار و 
حس��اب هاي بخش تعاون در آمار و حساب هاي ملي به 
منظور امكان بخش��ي به پايش و سنجش سهم بخش 
تعاون و رش��د آن در اقتصاد ملي مبتني بر برنامه اقدام 
ملي توسعه تعاون را به عنوان خواسته هاي بخش تعاون 
مطرح كرد. بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران در 
ابتداي صحبت هايش با تقديم س��الم و صلوات خدا به 
روح پاك رس��ول اعظم و ائمه ه��دي عليهم صلوات اهلل 
اجمعين و شهداي انقالب اسالمي و دفاع مقدس و امام 
شهدا و عرض سالم و ادب و احترام به محضر رهبر فرزانه 
انقالب اس��المي و حضار محترم گفت: همان گونه كه 
استحضار داريد نهضت تعاون از حيث نظري، رويكردي 
انس��اني و اخالقي در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي 
بوده و راهكارهاي مناسبي را براي پرهيز از نارسايي هاي 
نظام سرمايه داري ارايه مي كند. در شرايط فعلي كشور 
و در اين جنگ تمام عيار اقتصادي كه استكبار جهاني بر 
عليه اين ملت مظلوم آن هم فقط به جرم آزاديخواهي و 
استقالل طلبي به راه انداخته است، توجه به اقتصاد درونزا 
كه ركن ركين آن توانمندي هاي بي بديل آحاد مردم است 
تنها راه چاره بوده و تعاون به عنوان بهترين قالب حقوقي 
حضور حداكثري در اقتصاد، بستر بسيار مهمي است كه 
كار و رفاه اجتماعي در آن شكل مي گيرد، بارور مي شود 
و تعالي پيدا مي كند. محروميت زدايي، عدالت اجتماعي 
و ايجاد اشتغال مولِد پايدار و ارزان قيمت و سريع بخشي 

از وجوه تمايز اقتصاد تعاوني است.

   دورنماي فعاليت هاي بخش تعاون
عبداللهي در ادامه تاكيد كرد:  »حضرت آقا، در حال حاضر 
بيش از ۹۰ هزار تعاوني فعال با قريب به ۱۴ ميليون عضو و 
با ايجاد ۱/۶ ميليون شغل در بخش هاي مختلف توليدات 
و صنعت، كش��اورزي، خدمات، حم��ل و نقل، مصرف، 
مسكن، دانش بنيان، صنايع دستي و فرش، صنايع پايين 
دستي پتروشيمي و غيره كه جمعا بالغ بر ۵ درصد اقتصاد 

ملي را تشكيل مي دهند، در حال كار و فعاليت هستند كه 
به عنوان مثال در حوزه كشاورزي قريب به ۷۵درصد از 
توليدات كشاورزي كشور توسط تعاوني ها و اعضاي آنها 
صورت مي گيرد از جمل��ه آن ۹۰درصد صيد و صيادي 
توليد ۸۰درصد پسته، ۶۰درصد ميگو، قابل ذكر است. 
در حوزه صنعت، خدمات و ساير حوزه ها هم ظرفيت هاي 
قابل توجه و مش��ابهي وجود دارد. در بين شركت هاي 
تعاوني برخي از آنها جزو واحدهاي برتر ملي يا حتي جزو 
واحد هاي برتر جهاني هستند. در سال هاي اخير با هدف 
افزايش پويايي و كارآمدتر ك��ردن بخش با جوانگرايي 
و اس��تفاده از جوانان تحصيلكرده در س��طوح مختلف 
مديريتي، ايجاد ارتباطات گسترده با جامعه دانشگاهي 
كش��ور و اقدام براي دانش بنيان كردن تعاوني ها، ايجاد 
هسته هاي علمي مرتبط با نياز هاي تعاون و بهره گيري 
از تجارب بين المللي تالش نموده ايم بستر مناسبي براي 
رشد جهشي بخش تعاون فراهم شود.« رييس اتاق تعاون 
ايران خطاب به مق��ام معظم رهبري تاكيد كرد: »رهبر 
فرزانه، عليرغم وجود اسناد باالدستي متقن و متعدد از 
اصول قانون اساسي گرفته تا سياست هاي ابالغي اصل 
۴۴ و قانون اجراي اين سياس��ت ها و احكام برنامه ها به 
ويژه برنامه پنجم براي توسعه و گسترش اقتصاد تعاون، 

همواره اين سوال مطرح است كه چرا وضع موجود تعاون 
با اهداف تعيين شده يعني سهم ۲۵درصدي در اقتصاد 
ملي فاصله بسيار دارد. واقعيت آن است كه بخش عمده اي 
از قوانين و احكام مذكور به ويژه س��ند توسعه تعاون كه 
براساس قانون قريب به ۷ سال پيش به تصويب رسيده 
به طور كلي يا اجرايي نشده است يا بخش اجرا شده نيز 
آنقدر اندك است كه عمال تاثيري در ارتقاء كمي و كيفي 
فعاليت هاي بخش نداشته است و اين نشان از آن است 
كه متاسفانه باور به فرهنگ تعاون بسيار كمرنگ بوده و 
در عمل اراده الزم براي توسعه اين بخش از اقتصاد كشور و 
تحقق اهداف تعيين شده براي آن در بسياري از مسووالن 

كشور وجود ندارد.«
او همچني��ن گفت:  »در اي��ن ميان چ��ون در برخي از 
سياست ها و برنامه ششم كه موخر بر سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ اس��ت، ذكر چنداني از بخش تعاوني و استفاده 
از ظرفيت هاي اين بخش نش��ده اس��ت، لذا بسياري از 
مسووالن، اين موضوع را حمل بر تغيير رويكرد حاكميت 
نسبت به بخش تعاون نموده و با اين بهانه آن را از اولويت 
برنامه ها خ��ارج كرده اند يا درصدد تغيي��ر ماهيت آن 
برآمده اند كه مص��داق آن موضوع تعاوني هاي س��هام 
عدالت است. توزيع سهام بين مردم براساس قانون اجراي 

سياست ها در قالب تعاوني هاي س��هام عدالت، زمينه 
حضور آحاد مردم در فعاليت هاي اقتصادي و مالكيت و 
مديريت سهام بنگاه ها را فراهم نمود، هرچند در مرحله 
اجرا اشكاالتي وجود داشته و دارد، ولي ما معتقديم كه با 
انجام اصالحاتي مانند منطقه اي كردن تعاوني هاي سهام 
عدالت در ۹ منطقه كشور و نظارت بيشتر بر عملكرد آنان 
اين كار مي تواند به سرمنزل مقصود برسد و نيازي به طرح 

جديدي نيست.«

   آمادگي بخش تعاون براي تحقق اهداف 
اصلي نظام

بهمن عبداللهي با اش��اره به آمادگي بخش تعاون براي 
تحقق اهداف اصلي نظام گفت: »حضرت آقا، ما، تعاونگران 
با نمايندگي اتاق تعاون ايران در محضر ش��ريف اعالم 
آمادگي مي كنيم در صورت صالحديد با هدف رسيدن به 
سهم ۲۵ درصد از اقتصاد ملي و تحقق محورهاي پنج گانه 
سياست اقتصاد مقاومتي با تدوين و ارايه برنامه اقدام ملي 
توسعه تعاون و مشاركت هاي مردم در كوتاه ترين زمان 
ممكن و با هماهنگي هاي الزم با دس��تگاه هاي متولي 

نسبت به انجام اقدامات ملي ذيل اهتمام ورزيم.
۱. تاس��يس تعاوني هاي س��هامي ع��ام و تعاوني هاي 

توسعه و عمران شهرستان با ظرفيت هاي قانوني بسيار 
موسع و مناسب براي واگذاري بنگاه هاي دولتي به افراد 
جامعه با هدف حضور آن��ان در فعاليت هاي اقتصادي و 
گس��ترش مالكيت هاي عمومي و حل اساسي مشكل 
خصوصي سازي و واگذاري ها، البته رويكرد مردمي كردن 
واگذاري ها اگرچه باتاخير ولي به عنوان رهيافت جديد 
وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي با استفاده از ظرفيت 

تعاون در دستور كار قرار دارد.
۲. تجمي��ع واحده��اي توليدي كوچك و متوس��ط با 
هدف خوشه سازي و ايجاد زنجيره ارزش صادرات گرا با 
مشاركت هم افزاي سه ركن اقتصادي غير دولتي تعاون، 

بخش خصوصي و اصناف
3. س��اماندهي و يكپارچه س��ازي ش��بكه هاي متعدد 
تعاوني ه��اي توزيعي، كه گس��ترده ترين ش��بكه هاي 
توزيعي كشور هستند، با هدف ايجاد سامانه سراسري 
براي تامين مايحتاج عموم مردم با استفاده از تجربيات 

دوره اول تحريم ها
۴. توس��عه تعاوني هاي دانش��گاهي و فارغ التحصيالن 
در حوزه هاي مختلف براي ايجاد اش��تغال با استفاده از 

توانمندي اين قشر ارزشمند از جامعه
۵. توسعه فعاليت تعاوني مرزنشينان در ۱۷ استان مرزي 
و با توجه به عضويت ۲ ميليون خانواده مرزنشين در اين 
تعاوني ها با هدف محروميت زدايي و تثبيت جمعيت در 

اين مناطق و كمك به امنيت پايدار مرزهاي كشور
بر اين اس��اس عنايت حضرتعالي در دو مورد ذيل مورد 

استدعاست.
۱. دس��تور موكد براي اجراي قواني��ن و احكام برزمين 
مانده مرتبط با بخش تعاون و الزام دس��تگاه ها به دادن 

گزارش هاي دوره اي
۲. ال��زام دس��تگاه هاي متولي ب��راي تفكي��ك آمار و 
حس��اب هاي بخش تعاون در آمار و حساب هاي ملي به 
منظور امكان بخش��ي به پايش و سنجش سهم بخش 
تعاون و رش��د آن در اقتصاد ملي مبتني بر برنامه اقدام 

ملي توسعه تعاون.
شايان گفتن است گرچه از وضعيت فضاي كلي كسب 
و كار، عملك��رد نظام بانكي و عوارض تس��لط دولت بر 
اقتصاد كشور، مداخالت بالوجه در امور نهادهاي مردمي 
جاي سخن بس��ياري هس��ت ولي به جهت اجتناب از 
تصديع اوقات شريف شرح اين مقال را به ساير همكاران 
وامي گذارم.« عبدالله��ي در پايان گف��ت: رهبر عزيز، 
تعاونگران به عنوان فعاالن عرصه اقتصاد مردمي كشور 
ضمن اعالم آمادگي ب��راي به دوش گرفتن هر تكليفي 
كه مقرر فرماييد تالش مي نمايند كه در حد وسع خود 
منويات رهبر فرزان��ه را در حوزه اقتصاد مقاومتي جامه 
عمل بپوشانند. از توجه حضرتعالي سپاسگزارم. والسالم 

عليكم و رحمه ا… و بركاته.«
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 دستگيري ۳۰ نفر 
در ناآرامي  هاي تبريز 

تبريز|فرمانده س��پاه عاشورا گفت: 3۰ نفر در 
نا آرامي  هاي اخير تبريز دس��تگير شدند. سردار 
عابدي��ن خرم فرمانده س��پاه عاش��ورا ديروز در 
نشس��تي با خبرنگاران از دستگيري 3۰ نفر در 
ناآرامي هاي اخير تبريز خبر داد و گفت: آذربايجان 
و تبريز غيرت ديني و ملي خود را در اغتشاشات 
نش��ان داد. او افزود: تجمعات محدود مردمي در 
تبري��ز در حد اعتراض نبود و اين نش��ان دهنده 
بصيرت آنها است. فرمانده س��پاه عاشورا اظهار 
كرد: روز شنبه پس از اصالح قيمت بنزين تنها در 
پنج، شش نقطه تبريز تجمع هاي ۱۵ تا ۲۰۰ نفره 
داشتيم و در حاشيه شهر اعتراضات كمي بيشتر 
بود كه توسط پليس و با همراهي بسيج مردمي 
جمع شد. خوشبختانه در تجمعات مردم تبريز 
تخريب اموال و مراكز خدماتي چنداني روي نداد؛ 
سه بانك و سه پمپ بنزين و تعدادي از خودرو هاي 

مردم و تعدادي مغازه آسيب ديد.

سرويس هاي مدارس يزد 
سوخت پايه  مي گيرند

يزد| معاون اجرايي س��ازمان حمل و نقل بار و 
مسافر ش��هرداري يزد از در نظر گرفتن سوخت 
پايه اي براي سرويس هاي مدرسه داراي تاييديه 
سازمان و شركت هاي حمل و نقل مدارس در يزد 
خبر داد. مجيد فالحتي در رابطه با گاليه برخي 
رانندگان س��رويس م��دارس در رابطه با تغيير 
نيافتن نرخ كرايه ه��ا با وجود افزايش نرخ بنزين 
تصريح كرد: تمام رانندگان س��رويس مدارس 
كه داراي مجوز و تاييديه سازمان و شركت هاي 
حمل و نقل بار و مسافر، سوخت پايه اي به صورت 
ماهانه دريافت خواهند كرد. وي در مورد اين طرح 
اظهار كرد: اين س��هميه سوخت كه ما به تفاوت 
هزينه س��وخت ۱۵۰۰ و 3۰۰۰ توماني اس��ت، 
در قالب شارژ كارت هاي بانكي به اين رانندگان 
اختصاص خواه��د يافت كه بر همين اس��اس، 
س��هميه براي خودروهاي تك سوز ۱۲۰ ليتر و 
خودروهاي دوگانه س��وز ۸۰ ليتر بنزين در نظر 

گرفته شده است.

كشف چهار مزرعه استخراج 
بيت كوين قاچاق در شيراز

شيراز|سرپرست پليس آگاهي استان فارس 
گفت: چهار مزرعه شامل ۱3۴ دستگاه استخراج 
ارز ديجيتال )بيت كوين( قاچ��اق به ارزش ۱3 
ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال در شيراز كشف شد.

سرهنگ كاووس حبيبي، بيان كرد: كارآگاهان 
پليس آگاهي فارس پس از شناسايي چهار مزرعه 
اس��تخراج ارز ديجيتال )بيت كوي��ن( قاچاق با 
هماهنگي قضايي به محل مورد نظر اعزام شدند و 
در بازرسي از اين مكان ها، ۱3۴ دستگاه توليد ارز 
ديجيتال قاچاق كشف كردند. به گفته وي، ارزش 
اين ارزهاي ديجيتال قاچاق ۱3 ميليارد و ۴۰۰ 
ميليون ريال برآورد ش��ده و در پيوند با اين ارزها 

سه نفر دستگير و تحويل مرجع قضايي شدند.

قايق صيادي در خليج فارس 
ناپديد شد

بوشهر|مديرعامل تعاوني صيادان گناوه گفت: 
يك فروند قايق صيادي با ۲ سرنش��ين متعلق 
به اهالي اين شهرس��تان در خليج فارس ناپديد 
شده اس��ت. عبداهلل بويراتي، مديرعامل تعاوني 
صيادان گناوه با اشاره به مفقود شدن يك فروند 
قايق صيادي با ۲ سرنشين متعلق به اهالي اين 
شهرستان در خليج فارس، گفت: اين شناور از پنج 
روز پيش بدون مجوز به قصد صيد به دريا رفته بود 
كه تاكنون بازنگشته و خبري از آن و سرنشينانش 
دريافت نشده است. او اضافه كرد: خبر مفقودشدن 
اين قايق توسط صيادان ديگر گزارش شده است.
بويراتي بي��ان كرد: صيادان اع��الم كرده اند اين 
قايق در كنار اس��كله س��كو هاي نفتي به همراه 
ديگر شناور ها پهلو گرفته بود كه به محض وقوع 
بارندگي و تندباد اين شناور ها از هم جدا و ارتباط 
آنان با همديگ��ر قطع ش��د. مديرعامل تعاوني 
صي��ادان گناوه افزود: ناپديدش��دن اين قايق به 

مسووالن مرتبط شهرستان گزارش شده است.

 آتش اغتشاشگران چقدر
 به اموال عمومي خسارت زد؟

بهمئي| آش��وبگران به بهانه س��هميه بندي و 
افزايش قيمت بنزين ۱۵۰ ميليارد ريال به اموال 
عمومي در شهرستان بهمئي خسارت وارد كردند.
بعد از سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين عده اي 
آشوبگر يا فريب خورده با اين بهانه به خيابان ها 
آمده و با تخريب اموال عمومي خسارات زيادي 
را وارد كردند كه بدون ش��ك ب��ا اين اقدام مردم 
متضرر ش��ده اند. حكمت اهلل س��نايي فرماندار 
شهرس��تاني بهمئي با تاكيد بر اينكه تجمعات 
غيرقانوني آش��وبگران در اين شهرستان تلفات 
جاني نداشت، گفت: بر اساس ارزيابي هاي انجام 
شده تاكنون ۱۵۰ ميليارد ريال به اموال عمومي 
خسارت وارد شده اس��ت. حكمت اهلل سنايي از 
آتش زدن ۴ بانك توسط آش��وبگران خبر داد و 
افزود: اين افراد با هجوم به برخي ادارات از جمله 
فرمانداري شهرستان بهمئي اقدام به شكستن 
شيشه و تخريب ساختمان برخي ادارات كردند.

تخصيص يا نقدينگي اعتبارات عمراني شهرستان 
محروم بهمئي تفاوت آنچناني با خسارات وارده 
به اموال عمومي توسط آشوبگران ندارد كه بدون 
ش��ك اين اقدام اغتشاشگران و فريب خوردگان 
چندين سال، اين شهرس��تان محروم را از قافله 

توسعه عقب انداخت.

تعمير  ۴۷۰۰ واحد مسكوني 
براي مددجويان كميته امداد

لرس�تان|مدي��ركل 
كميته امداد امام خميني 
)ره( لرستان گفت: ثمره 
سيل ويرانگر تعمير ۲۶۰۰ 
واحد مسكوني و احداث 
۲۱۰۰ واحد مس��كوني 
مددجوي��ان ام��داد بوده 
است. جاس��م محمدي فارس��اني در آيين افتتاح 
۵۰۰واحد مس��كوني مددجويان آس��يب ديده در 
سيل ۹۸، اظهار كرد:  براساس تاكيدات مقام معظم 
رهبري مبني بر اينكه بايد تمام خسارات سيل جبران 
شود و خانواده مددجويان آسيب ديده نبايد نگران 
وسايل زندگي، مس��كن و اشتغال باشند. وي ادامه 
داد: در ابت��دا كميته امداد به ۲۰ هزار و ۷۰۰ خانوار 
سيل زده دو ماه مستمري پرداخت كرد كه مبلغي 
معادل ۱۱.۴ ميليارد تومان شد. محمدي فارساني 
اضافه كرد: در سيل مهم ترين و اولويت كار ما براي 
مددجويان آس��يب ديده مسكن آنها بود كه پس از 
بررسي هاي انجام شده ۲۵۸3 واحد نيازمند تعميرات 
بودند كه براي اين مهم دو ميليون تومان بالعوض و 

پنج ميليون تومان وام كارگشايي پرداخت كرديم.

سوخت گيري از طريق 
كارت هاي غيرفعال 

كرمان|فرمانده انتظامي 
اس��تان كرمان اظهار كرد: 
كارت هاي سوختي كه عمال 
در سيستان و بلوچستان به 
داليلي غيرفعال ش��ده، در 
كرمان از طريق آن كارت ها 
سوخت گيري مي شود لذا 
بايد بپذيريم كه قاچاق سوخت افزايش يافته است. سردار  
عبدالرضا ناظري  ديروز در جلسه كميسيون برنامه ريزي 
هماهنگي و نظارت بر مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: 
پليس گمرك و استقرار پليس در گمرك يكي از كارهاي 
ارزشمند اس��ت كه مقرر است در ۱3 استان، پليس در 
گمركات مستقر شود كه استان كرمان يكي از آنهاست 
و تا پايان سال اين مهم محقق مي ش��ود. وي ادامه داد: 
كارت هاي سوختي كه عمال در سيستان و بلوچستان به 
داليلي غيرفعال شده اما در كرمان از طريق آن كارت ها 
سوخت گيري مي شود لذا بايد بپذيريم كه قاچاق سوخت 
افزايش يافته است. ناظري بيان كرد: ميزان كشفيات 
استان كرمان در زمينه قاچاق سوخت از اول امسال تا 
آبان ماه حدود ۴ ميليون و 3۰۰ هزار ليتر بوده كه نسبت 

به مدت سال قبل ۱۲۷ درصد افزايش داشتيم.

بخاري هاي نفتي از مدارس 
كشور جمع آوري مي شود

آذربايج�انغرب�ي| 
مع��اون وزير آم��وزش و 
پرورش و رييس سازمان 
نوسازي، توسعه و تجهيز 
م��دارس كش��ور گفت: 
اس��تفاده از بخاري هاي 
نفت��ي خ��ط قرم��ز اين 
وزارتخانه است و با برنامه ريزي هايي كه انجام شده 
به زودي همه بخاري هاي نفتي از مدارس جمع آوري 
خواهد ش��د.مهراله رخش��اني مهر ديروز در آيين 
بهره برداري از مدرس��ه ۱۲ كالسه نبي اكرم)ص( 
روستاي ملحم شهرستان سلماس افزود: تمام تالش 
وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازي، توسعه 
و تجهيز مدارس ايجاد فضاي آموزشي مناسب براي 

دانش آموزان است تا بدون دغدغه تحصيل كنند. 
وي با بيان اينكه مدرس��ه نبي اكرم)ص( روستاي 
ملحم از محل اعتبارهاي دولتي و بيش از 3۰ ميليارد 
ريال هزينه س��اخته ش��ده، گفت: دانش آموزان و 
همكاران باي��د در حفظ و نگهداري از س��اختمان 
مدرس��ه تمام تالش خود را ب��ه كار گيرند كه براي 

ساليان طوالني قابل استفاده باشد.

 تشديد نظارت بر بازار آبادان
 با فعاليت ۱2 گروه بازرسي

خوزس�تان| ريي��س 
اداره صنع��ت، مع��دن 
و تج��ارت آب��ادان گفت: 
۱۲گروه بازرسي نظارت 
بر قيمت  كاالهاي اساسي، 
موادغذايي و خدمات را در 

بازار آبادان برعهده دارند.
حس��ين عيس��ي زاده  دريس ديروز در گفت وگو با 
ايرنا اظهار داشت: اين گروه هاي نظارتي با همكاري 
تعزيرات حكومتي و اصناف آبادان در ۲ نوبت كاري 
نظارت و پاي��ش قيمت ها را برعه��ده دارند. وي از 
برخورد جدي با هرگونه افزايش قيمت كاالها به بهانه 
اجراي طرح سهميه بندي بنزين در شهرستان آبادان 
اشاره كرد و افزود: با اجرايي شدن طرح سهميه بندي 
بنزين گشت هاي ويژه اين اداره در سراسر شهرستان 

مستقر و نظارت بر قيمت ها را بر عهده دارند.
رييس اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان گفت: از 
روز شنبه هفته جاري چندين نشست براي كنترل 
قيمت كاالها در فرمان��داري آبادان برگزار و در اين 
نشست ها برخورد جدي با عوامل گرانفروشي مورد 

تاكيد قرار گرفت.

لزوم ايجاد كنسرسيوم 
صادراتي براي مشاغل خرد

آذربايجانش�رقي| 
رييس اتاق بازرگاني تبريز 
بر لزوم ايجاد كنسرسيوم 
صادرات��ي ب��راي كمك 
ب��ه واحده��اي كوچك 
توليدي و حضور آنها در 
بازاره��اي جهاني تاكيد 
كرد. به گزارش فارس، يونس ژائله ديروز در بيست 
و پنجمين همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي 
كشور اظهار كرد: كش��ور در شرايط جديدي قرار 
دارد و تحريم ها و شرايط اقتصادي تحميل شده، 
فضاي تنگي را براي كارآفرين��ان ايجاد كرده كه 

خواسته ملت نيست.
 وي افزود: ما همانط��ور كه در صحنه هاي نظامي 
موفق بودي��م، بايد در بخش اقتص��اد هم حركت 
جديدي آغاز و ارتباط با كشورهاي همسايه را آغاز 
كنيم. ژائل��ه تصريح كرد: امروز اقتصاد ايران نبايد 
به نفت وابسته باشد؛ بايد درهاي كشور را به روي 
كش��ورهاي همس��ايه باز كنيم و يك تجارت آزاد 
داشته باش��يم كه اين تجارت آزاد به دست بخش 

خصوصي كشورها ايجاد مي شود.  

چهرههاياستاني

بيانيه اتاق تعاون ايران درباره بيانات رهبر معظم انقالب
اتاق تعاون ايران درخصوص فرمايش��ات اخير رهبر 
معظم انق��الب در جمع فعاالن اقتصادي و تعاونگران 

بيانيه اي صادر كرد.
به گزارش اتاق تعاون ايران، اتاق تعاون ايران درخصوص 
فرمايش��ات اخير رهبر معظم انقالب در جمع فعاالن 
اقتصادي و تعاونگران بياني��ه اي صادر كرد. متن اين 
بيانيه به شرح زير اس��ت: » بيانات ارزشمند، ره گشا، 
مشفقانه و مدبرانه مقام معظم رهبري )مدظله عالي( 
درخصوص اهمي��ت تعاون و مردمي س��ازي اقتصاد 
و ايجاد شبكه هاي گس��ترده كارآفريني و اشتغال با 
رويكرد »كار جهادي و تعاوني« براي حل مش��كالت 
اقتصادي كشور و همچنين تأكيد معظم له به اجراي 
قواني��ن و احكام بر زمين مانده مرتبط با بخش تعاون 
بارقه اميد و نش��اط سازنده اي را در بين فعاالن بخش 
تعاوني كشور ايجاد نموده و به عنوان پيشران حركت 
جهادي تعاونگران ايران اس��المي در تحقق منويات 
معظم له ميتني بر محورهاي پنجگانه سياست هاي 

اقتصاد مقاومتي نقش آفرين خواهد بود.
تاكيد رهبري معظم بر نقش تعاوني ها به عنوان پديده 

مطلوب اقتصادي در جمع آوري س��رمايه هاي خرد، 
توانمندس��ازي تك تك افراد جامعه، ايجاد اش��تغال 
فراوان، شكل دهي تعاوني ها در قالب شبكه هاي عظيم 
اقتصادي و هميت مسووالن در رفع مشكالت مبتالبه 
بخش تعاون به عنوان نقشه راه پيشبرد اهداف بخش 
تعاوني، چراغ راه فعاالن و دست اندركاران توسعه بخش 

تعاون بوده و فصل الخطاب براي همگان مي باشد.
پر واضح است براساس منويات مقام عظمي واليت در 
شرايط فعلي كشور و در اين جنگ تمام عيار اقتصادي 
كه اس��تكبار جهاني بر عليه اي��ن ملت مظلوم آن هم 
فقط ب��ه ج��رم آزاديخواهي و اس��تقالل طلبي به راه 
انداخته اس��ت، توجه به اقتصاد درونزا كه ركن ركين 
آن توانمندي هاي بي بديل آحاد مردم اس��ت تنها راه 
چاره ب��وده و تعاون به عنوان بهتري��ن قالب حقوقي 
حضور حداكثري در اقتصاد، بستر بسيار مهمي است 
ك��ه كار و رفاه اجتماعي در آن ش��كل مي گيرد، بارور 
مي شود و تعالي پيدا مي كند. خوشبختانه بخش تعاون 
عليرغم همه مسائل و مشكالت و تنگناهاي موجود در 
حال حاضر با بي��ش از ۹۰ هزار تعاوني فعال )- قريب 

به ۱۴ ميلي��ون عضو و با ايجاد ۱/۶ ميليون ش��غل-( 
در بخش هاي مختلف توليدات و صنعت، كشاورزي، 
خدمات، حمل و نقل، مصرف، مسكن، دانش بنيان، 
صنايع دستي و فرش، صنايع پايين دستي پتروشيمي 
و غيره در حال كار و فعاليت هستند . در بين شركت هاي 
تعاوني برخي از آنها جزو واحدهاي برتر ملي يا حتي جزو 
واحد هاي برتر جهاني هستند. در سال هاي اخير با هدف 
افزايش پويايي و كارآمدتر كردن بخش با جوانگرايي 
و اس��تفاده از جوانان تحصيلكرده در سطوح مختلف 
مديريتي، ايجاد ارتباطات گسترده با جامعه دانشگاهي 
كشور و اقدام براي دانش بنيان كردن تعاوني ها، ايجاد 
هسته هاي علمي مرتبط با نيازهاي تعاون و بهره گيري 
از تجارب بين المللي تالش شده است بستر مناسبي 

براي رشد جهشي بخش تعاون فراهم شود.
تعاونگران ايران اسالمي كه در شرايط حاضر خود را به 
عنوان نيروهاي خط مقدم جنگ اقتصادي مي دانند، 
ضمن تشكر خالصانه و حمايت قاطع از بيانات بسيار 
ارزش��مند مقام معظم رهبري خواستار اجراي كامل 
و همه جانبه دستورات ايشان به ويژه در زمينه اجرايي 

ش��دن احكام و قوانين بر زمين مانده از جمله »سند 
توس��عه بخش تعاون )كه به تصويب هي��ات وزيران 
رسيده است(«، )قانون تشكيل تعاوني هاي توسعه و 
عمران شهرس��تاني، تعاوني هاي فراگير ملي و احكام 
مربوطه، تعاوني هاي سهامي عام و نيز مفاد عملي نشده 
قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ توسط تمام 
مسووالن محترم كش��ور در هر سه قوه هستند. اتاق 

تعاون اي��ران به عنوان متولي غيردولتي بخش تعاون 
كشور آمادگي كامل خود و تمام فعاالن عرصه اقتصاد 
مردمي تعاون را جهت هرگونه همكاري و همراهي با 
مسووالن خدوم كشور براي تحقق فرمايشات رهبري 
معظم و كمك به اجراي سياس��ت هاي متخذه براي 
گره گشايي از معضالت اقتصادي كشور و حل مشكالت 

مردم شريف ايران اسالمي اعالم مي نمايد.«



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از آسيب هاي اقتصادي تغيير اقليم در ايران و بررسي راه حل هاي مقابله با آن

خسارت مالي تغيير اقليم
ريحانه جاويدي|

وقوع س��يالب هاي مخ��رب، تغيير ن��وع بارش ها، 
فرونشس��ت زمين، افزايش دما و خشكس��الي تنها 
بخشي از فهرست خسارت هايي است كه بر اثر تغيير 
اقليم به محيط زيس��ت وارد مي ش��ود اما هر كدام از 
اين معض��الت به دنبال آنكه محيط زيس��ت را نابود 
مي كنند، آس��يب اقتصادي س��نگيني هم بر منابع 
طبيعي وارد ك��رده و بحران مال��ي را براي دولت ها 
ايجاد مي كند تا جايي كه واحد اطالعات اكونوميست 
خسارت ناشي از تغييرات اقليمي براي اقتصاد جهاني 
را تا سال ۲۰۵۰ حدود هش��ت تريليون دالر برآورد 
كرد. اما اين اعداد و ارقام زمان��ي كه به خاورميانه و 
ايران مي رس��د به دليل كم توجهي به توسعه پايدار، 
وخيم تر مي ش��ود تا جايي كه بر اساس گزارشي كه 
چندي پي��ش مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اس��المي منتش��ر كرد، با اتكا به داده ه��اي آماري 
بانك جهاني در س��ال ۲۰۰۲ مي��الدي بي توجهي 
به محيطزيس��ت و تغيير اقليم، ساالنه حدود هشت 
ميليارد و ۴۳۰ ميليون دالر به اقتصاد ايران زيان وارد 
مي كند و از سوي ديگر بر اساس آمارهاي منتشر شده 
از س��وي گروه سالمت هوا و تغييرات اقليمي وزارت 
بهداشت با استناد به آمار بانك جهاني،  هزينه اي كه 
آلودگي هوا به سيستم بهداشت و درمان تنها در شهر 
تهران تحميل مي كند در س��ال به ۲ ميليارد و ۶۰۰ 

ميليون دالر مي رسد. 
اين در حالي اس��ت كه اروپا با اقدامات پيش��گيرانه 
توانسته است حدود ۳۰۰ ميليارد يورو در هزينه هاي 
ناشي از خسارت محيط زيس��تي خود صرفه جويي 
كند. اين وضعيت در حالي اس��ت كه كارشناس��ان 
و فع��االن محيط زيس��ت معتقدن��د اگ��ر قواني��ن 
محيط زيس��تي در ايران يكپارچه نش��ود و اهميت 
توجه به توس��عه با حفظ محيط زيس��ت ميان مردم 
و مس��ووالن جدي گرفته نشود، در آينده نه چندان 
دور تغييرات اقليم خسارت هاي اقتصادي بسياري 
به دولت تحميل مي كند كه يكي از مهم ترين آنها از 
بين رفتن امنيت غذايي به دنبال از بين رفتن منابع 

آب و خاك است. 

  آسيب هاي اقتصادي تغييرات اقليم 
تغيي��رات اقليم حد و م��رز سياس��ي و جغرافيايي 
نمي شناسد و تغييري جهاني محسوب مي شود كه 
تمام ك��ره زمين را درگير خود كرده اس��ت، راهكار 
مقابل��ه يا س��ازگاري با آن ه��م در تنه��ا در اصالح 
فعاليت هاي انس��اني خالصه مي ش��ود چ��را كه به 
گفته كارشناسان 9۵ درصد علت اصلي تغيير اقليم 
فعاليت انساني مانند افزايش استفاده از سوخت هاي 
فسيلي و افزايش گاز دي اكسيد كربن و به دنبال آن 
گرمايش جهاني، بيابان زايي و توفان هاي گرد و غبار 
است. استاد دانشگاه آكسفورد و مشاور گرد و خاك 
برنامه محيط زيست سازمان ملل روز گذشته با تاكيد 
بر اينكه خاورميانه ب��ا تغيير اقليم در معرض تهديد 

است، درباره اين موضوع بيان كرد: خشكسالي هاي 
مك��رر، موج هاي گرم��ا و توفان هاي ش��ديد، دماي 
باالتر و ح��وادث آب وهوايي حدي از جمله تغييرات 
اقليمي هستند كه باعث بيابان شدن جنگل ها و ايجاد 
توفان هاي ش��ديد گرد و غبار مي شود كه مشكالت 
بس��ياري براي س��المتي انس��ان ايجاد مي كند كه 
فرآيند درمان اين بيماري ها، هزينه بس��ياري را به 
نظام سالمت كش��ورها وارد مي كند. همچنين اين 
تغييرات باعث بروز حوادث جاده اي و بس��ته شدن 
فرودگاه ها مي ش��ود و مش��كالتي را در حمل و نقل 
ايج��اد مي كندكه در واقع تمامي اين موارد آس��يب 
اقتصادي به زيرساخت هاي كشورها را به دنبال دارد 
و از سوي ديگر امنيت غذايي را به مخاطره مي اندازد. 
پروفسور نيكوالس ميدلتون، به ايلنا گفت: خاورميانه 
هم با گرمايش زمين با مش��كالت بسياري در زمينه 
تغيير اقليم و گرد و غبار مواجه اس��ت و اين بخش از 
آسيا، ايران و ديگر كشورهاي خاورميانه با مشكالت 

عديده اي مواجه خواهند شد.
اظه��ارات ميدلت��ون درحال��ي اس��ت ك��ه فعاالن 
محيط زيس��ت ايران معتقدند بيش��ترين خسارت 
ناش��ي از تغيير اقليم، در توليد محصوالت كشوري 
مشهود اس��ت چرا كه از بين رفتن منابع آب از يك 
سو و فرس��ايش خاك از س��وي ديگر دو شرط الزم 
براي كش��اورزي را از بين برده كه در طوالني مدت 
مي تواند امنيت غذايي را در كشور به مخاطره اندازد. 
عليرضا عزيزي، فعال محيط زيست و كارشناس هوا 
و تغييراقليم درباره اي��ن موضوع به »تعادل« گفت: 
در ۵۰ س��ال اخير ميانگين دماي كش��ور با شيبي 
حدود چهار دهم درجه سلس��يوس بر دهه افزايش 

يافته است. 
بررسي بارش در دوره نيم قرن اخير نشان از كاهش 
آن با ش��يب حدود 11 ميليمتر بر دهه دارد و افزون 
بر اين، تبخي��ر و تعرق ظرفيت )نياز آب��ي بالقوه( با 
ش��يب ۵۴ ميليمتر بر دهه افزايش يافته است، اين 
آمار به وضوح نش��ان مي دهد ايران تا چ��ه اندازه از 
تغييرات اقليمي تاثيرپذيرفته كه به تبع آن تمامي 
ابعاد محيط زيست دس��تخوش تغيير شده اند اما در 
برنامه ريزي ها ش��اهد آن هس��تيم كه به دنبال اين 
تغييرات اقليمي ما سياست هاي خود را به روز نكرديم 

و اين موضوع آسيب پذيري را افزايش مي دهد.
او افزود: افزايش دما، كاهش بارش و افزايش فراواني 
رخداد پديده هاي مخرب جوي در كشور به ويژه در 
۲ دهه اخير، از آن جمل��ه تاثيرات منفي اين رخداد 
هس��تند كه بيش از هر بخش ديگري بر كشاورزي 
اثر مخرب داش��تند تا جايي كه ش��اهد آن هستيم 
در سال جاري به واس��طه تغييرات جوي 8۵ درصد 
از محصول پس��ته، ۳۰ هزار تن خرما و 1۰ هزار تن 
گردو تنها در اس��تان كرمان كامال از بين رفت، اين 
آمار و ارقام نش��ان دهنده بخش كوچكي از خسارت 
اقتصادي ناش��ي از تغييرات اقليم به كش��ور اس��ت 
كه اگر ادامه اين روند در س��ال هاي آينده را در نظر 

بگيريم خواهيم دانس��ت توجه به تغييرات اقليمي 
چقدر براي جلوگيري از آسيب هاي اقتصادي كه به 
دنبال خود معضالت اجتماعي را هم دارد، مهم است. 
همه كش��ورها برنامه اقدام ملي و در سطح محلي با 
نگاه پژوهشي برنامه س��ازگاري براي مقابله با اثرات 
تغييرات اقليم دارند و در كش��ور ايران هم بايد اين 

برنامه تدوين شود. 
بنابراي��ن قبول تغيي��ر اقليم نبايد زمين��ه اي براي 
فرار از مس��ووليت يا كم كاري برخي از س��ازمان ها 
و توجيهي براي منافع برخي اش��خاص و شركت ها 
ايجاد كند. خوش��بينانه ترين پيش بيني هاي تغيير 
اقليم هم افزايش دما و كاهش بارندگي را در ۳۰ سال 
آينده نشان مي دهد كه ضروري است در سطح ملي 
اقدام هاي س��ريع، جامع نگر و دقيق براي مقابله كم 

بارشي و افزايش دما تعريف و عملياتي شود.

  راه ح�ل اقتص�ادي مرك�ز پژوهش ه�اي 
مجلس براي حفظ محيط زيست

با وجود آنكه توس��عه اقتصادي در س��ال هاي اخير 
خس��ارت بس��ياري را به محيط زيس��ت وارد كرده 
است اما تاكنون برآوردهاي دقيقي از خسارت هاي 
محيط زيس��تي انجام نش��ده و يك��ي از داليلي كه 
ابزارهاي اقتصادي مقابله با تخريب محيط زيس��ت 
مانند ماليات س��بز تا اين لحظه در ايران به سرانجام 
نرس��يده اس��ت هم همين موضوع يعني نداش��تن 
فهرست از خسارت هاي محيط زيستي است. مركز 

پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي چندي پيش 
گزارش��ي پيرامون موضوع اقتصاد محيط زيس��ت 
منتشر كرده. در بخشي از اين گزارش، آمده است: » 
خس��ارتي كه در حوزه آب به اقتصاد ايران وارد شده 
بيش از سه ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر در حوزه زمين 
و جنگل بيش از دو ميليارد و 8۰۰ ميليون دالر و در 
حوزه هوا حدود يك ميليارد و 8۰۰ ميليون دالر بوده 
كه به دليل بي توجهي به بخش محيط زيست ميزان 
خسارت ها در سال هاي اخير بسيار زياد شده است.«

 اين گزارش با استناد به اطالعاتي كه از سال ۲۰1۳ 
در دس��ت اس��ت برآورد كرده تنها خس��ارتي كه از 
خشك ش��دن بخش بزرگي از تاالب هاي طشك و 
بختگان در استان فارس در آن سال به اقتصاد ايران 
وارد شده حدود نيم ميليارد دالر )۵۰۳ ميليون دالر( 

بوده است. 
در ادامه اين گزارش پژوهشگران در بخشي با عنوان 
»ابزار اقتصادي پيش��نهادي جه��ت حفظ محيط 
زيس��ت كش��ور« دو نوع ابزار مبتني بر بازار، شامل 
سيستم تجارت انتش��ار و ماليات محيط زيستي را 
به عنوان راه حلي براي مقابله با فعاليت هاي مخرب 
محيط زيس��ت پيش��نهاد داده اند، در اين بخش از 
گزارش درباره اين دور روش حفاظتي آمده اس��ت: 
»در روش ماليات س��بز، دولت قيمتي را مش��خص 
كرده و اختيار با خود توليدكنندگان آلودگي اس��ت 
تا ميزان توليد آلودگي خود را تعيين كنند. قيمت ها 
بايد به گونه اي باشد كه نه به جامعه و صنعت آسيب 

رسيده و نه به گونه اي باشد كه نه تنها محيط زيست 
را حفظ نكن��د، بلكه باعث هزينه اقتصادي بيش��تر 
شود. ماليات محيط زيستي تا جايي كه امكان دارد 
بايد به صورت مستقيم بر منبع مخرب محيط زيست 
وضع شود و نوع ماليات هم بايد متناسب با خسارت 
به منطقه باش��د. در سيس��تم تجارت انتشار هم كه 
به عنوان دومين راه حل براي مقابله با آس��يب هاي 
اقتصادي به محيط زيس��ت مطرح مي ش��ود، دولت 
س��قفي براي كل ميزان انتشار در يك يا چند بخش 
از اقتصاد تعيين و تع��دادي مجوز قابل تبادل صادر 
مي كنند كه مقدار آنها از س��قف تعيين شده تجاوز 

نمي كند. 
بر اين اساس ش��ركت كنندگاني كه ملزم به رعايت 
مقررات سيس��تم تجارت انتشار ش��ده اند، براي هر 
واحد از انتشاركه مس��وول آن هستند بايد مجوزي 
ارايه دهند كه ممكن اس��ت ابتدا اي��ن مجوزها را به 
صورت رايگان دريافت يا از دولت خريداري كنند.«

تغيي��رات اقليم حد و م��رز سياس��ي و جغرافيايي 
نمي شناسد و تغييري جهاني محسوب مي شود كه 
تمام ك��ره زمين را درگير خود كرده اس��ت، راهكار 
مقابل��ه يا س��ازگاري با آن ه��م در تنه��ا در اصالح 
فعاليت هاي انساني خالصه مي شود چرا كه به گفته 
كارشناسان 9۵ درصد علت اصلي تغيير اقليم فعاليت 
انساني مانند افزايش استفاده از سوخت هاي فسيلي و 
افزايش گاز دي اكسيد كربن و به دنبال آن گرمايش 

جهاني است. 

ثبت »جهاني« مانع از تخريب هيركاني نشد 
س��اخت تله كابين و مجتمع هاي تفريحي، منجر به 
تخريب بخش هايي از جنگل هاي هيركاني مي شود. 
عضو كميس��يون كشاورزي گفت: اگر »يونسكو« از 
ساخت تله كابين در دل جنگل هاي گلستان مطلع 
ش��ود، مي تواند سازمان محيط زيست ايران را براي 

اين بي توجهي مواخذه كند.
شمس اهلل شريعت نژاد عضو هيات رييسه كميسيون 
كش��اورزي، آب، مناب��ع طبيعي و محيط زيس��ت 
مجلس در مورد س��اختن تله كابين در جنگل هاي 
هيركاني گفت: هر روز پيشنهادي براي بهره برداري 
از جنگل ه��ا ارايه مي ش��ود از تاس��يس معادن در 
داخل جنگل هاي ش��مال تا س��اختن تله كابين در 
دل هيركان��ي هر يك ب��ه نوعي با ن��ام بهره برداري 

»تخريبي« به همراه دارد.
نماينده مردم رامس��ر در مجلس ش��وراي اسالمي 
افزود: جنگل هاي هيركاني با تالش هاي بس��ياري 
ثبت جهاني شدند اميدوار بوديم كه اين ثبت جهاني 
مانع از جنگل خ��واري جنگل خواران و بهره برداري 
اقتص��ادي به ه��ر طريق��ي از اين جنگل ها ش��ود؛ 

متاسفانه خبرهاي كه مي شنويم از ساخت تله كابين 
در دل اين جنگل ها نه تنها ثبت جهاني باعث حفظ 

آنها نشد بلكه امروز شاهد تخريبشان هم هستيم.

  بي تفاوتي به ثبت جهاني عواقبي دارد
وي در ادامه يادآور ش��د: زماني ك��ه اثري ثبت جهاني 
مي شود متعهد به قوانين و مقرراتي است و بي تفاوتي به 

اين قوانين و مقررات عواقبي را در پي خواهد داشت در اين 
بين جنگل هاي هيركاني با ثبت جهاني به يونسكو متعهد 
شده است بنابراين هر گونه بهره برداري از اين جنگل ها 
باعث تخريب آنها خواهد داش��ت. شريعت نژاد در ادامه 
به نزول جنگل هاي هيركاني اش��اره كرد و به خانه ملت 
گفت: در گذشته سازمان محيط زيست براي ثبت جهاني 
جنگل هاي هيركاني بسيار تالش كرد اما موفق به ثبت 
جهاني آنها نشده؛ يكي از شرايط جهاني شدن بهره برداري 
نكردن از منابع طبيعي است كه باعث مي شود حيات آنها 
به مخاطره بيفتد و در معرض خطر قرار بگيرند؛ اگر يك 
كارش��ناس جهاني از جنگل هاي هيركاني بازديد كند 

بدون شك به نزول و تخريب آنها پي خواهد برد.
نماينده مردم در مجلس دهم تاكيد كرد: جهاني شدن 
بايد مان��ع از بهره برداري اقتص��ادي و تخريب منابع 
طبيعي باشد با ثبت جهاني جنگل هاي هيركاني، ايران 
خود را متعهد به يونس��كو كرده بدون اينكه از تبعات 
آن آگاه باشند؛ اگر يونسكو از ساخت تله كابين در دل 
جنگل هاي گلستان مطلع شود مي تواند سازمان محيط 

زيست ايران را براي اين بي توجهي مواخذه كند.

  جهاني شدن بدون توجه به عواقب آن
وي در ادامه تاكيد كرد: متاس��فانه مقامات كشور ما از 
مقررات ثبت جهاني اطالعي نداشتند و فقط به دنبال 
ثبت هيركاني به عنوان يك اثر جهاني به نام ايران بودند 
و امروز با تصميم گيري هاي نادرس��ت با نيت افزايش 
گردشگري اقدام به ساختن تله كابين دارند بدون اينكه 

به تبعات آن فكر كرده باشند.
عضو هيات رييسه كميسيون كش��اورزي گفت: ما از 
جنگل هاي هيركاني هم مي توانيم بهره برداري درست 
اقتصادي داش��ته باش��يم و هم در حوزه گردشگري 
آن را پويا كنيم بدون اينكه به آنها آس��يبي بزنيم؛ در 
اين جنگل ه��ا درختان پير و شكس��ته اي وجود دارد 
مي توانند مشكالت بس��ياري از جمله آتش سوزي و 
جمع ش��دن آب باران و ايجاد سيالب گردد و موجب 
ايجاد مشكالتي شود كه با مديريت درست مي توانيم 
اين تهديدات را به فرص��ت اقتصادي تبديل كنيم؛ از 
طرفي ما منطقه گردشگري مناسبي هستيم استفاده 
درست از اين ظرفيت مي تواند درآمد ملي بسياري در 

حوزه گردشگري به همراه داشته باشد.
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تاييد اينترنتي نسخ بيمه 
سالمت مشكلي ندارد

مديركل دفتر مديريت خدمات تخصصي سازمان بيمه 
سالمت ضمن تشريح نوع فعاليت اين سازمان براي 
تاييد دارو و نوشتن نسخه الكترونيك توسط پزشكان، 
از راه حل هاي جايگزين براي مواقع قطعي اينترنت 
خبر داد. حنان حاج محم��ودي با بيان اينكه دامين 
سايت تاييد داروي سازمان بيمه سالمت ايراني است، 
گفت: به همين دليل تاكنون نيز گزارشي از بروز مشكل 
براي تاييد داروي بيماران در داروخانه ها نداشته ايم 
و درصورتي كه مش��كلي براي داش��تن اينترنت در 
موسس��ات طرف قرارداد وجود نداشته باشد، سايت 
بدون مشكل در حال فعاليت است. در عين حال در 
صورت بروز هر مشكلي بيماران مي توانند براي دريافت 
داروي خود به داروخانه اي مراجعه كنند كه اتصال آن 
برقرار باشد.  او در ادامه با اشاره به اينكه تعداد نسخي كه 
نياز به تاييد دارو دارند حدود شش تا هشت درصد نسخ 
اين سازمان بيمه گر را شامل مي شوند، اظهار كرد: به 
اين ترتيب 9۴ درصد نسخ نياز به تاييد ندارند. داروهاي 
تاييدي نيز جزو داروهاي گرانقيمت هستند. در صورت 
بروز مشكل، داروخانه مي تواند با اداره كل بيمه سالمت 
در استان مربوطه تماس برقرار كرده و نسبت به مهلت 
دفترچه بيمار، فعاليت پرونده  وي و... اطمينان حاصل 
كند و با دريافت شناسه اي از اداره كل، نسخه را پذيرش 
كنن��د. مديركل دفتر مديري��ت خدمات تخصصي 
سازمان بيمه سالمت در ادامه با اشاره به نسخه نويسي 
الكترونيك با بيان اينكه كار نسخه الكترونيك تنها 
در برخي شهرها اجرا شده  است، گفت: از آنجايي كه 
دفترچه بيمه به شكل كامل حذف نشده است، پزشك 
مي تواند در صورتي كه بيمار به داروي تاييدي و خاصي 
نياز ندارد، نسخه را به شكل دستي در دفترچه بنويسد. 
او افزود: نسخه الكترونيك را با حدود ۲۰۰۰ پزشك 
آغاز كرده ايم كه در سطح شهرستان خود ۵۰ درصد از 
پزشكان آن منطقه را تشكيل مي دهند. بنابراين درحال 
نهادينه كردن نسخه الكترونيك به شكل تدريجي 
هس��تيم و براي حل مشكل نبود يا قطعي اينترنت، 
به عنوان راه حل جايگزين مي توان با نسخه كاغذي به 
داروخانه ها مراجعه كرد. البته در حال حاضر نيز سامانه 
نسخه الكترونيك بيمه سالمت به دليل اينكه داراي 
دامين ايراني است، فعال است و تاكنون ارايه خدمات 

با مشكل مواجه نشده است. 

»دارالفنون«
مجتمع فرهنگي مي شود

رييس مدرسه تاريخي دارالفنون با بيان اينكه اكنون 
در مرحله اي قرار داريم كه مدرسه تاريخي دارالفنون 
در حال تبديل ب��ه يك مجتمع فرهنگي، تربيتي و 
هويتي بر بستر تاريخي است و اكنون در اين مسير 
هستيم گفت: پيگير بهبود بودجه و اعتبارات هستيم. 
مسعود بهرامي اظهار كرد: مدرسه تاريخي دارالفنون 
يادگار اميركبير است كه مجموعه اي از اولين اتفاقات 
تعليم و تربيتي ما در اينجا رخ مي دهد و اولين مدرسه 
بعد از مكتبخانه اس��ت. او افزود: امروز جلسه اي در 
اين مدرسه ميان تيم پش��تيباني سازمان پژوهش 
و معاونت برنامه ريزي وزارتخانه برگزار و س��ه محور 
اعتبارات فعلي، اعتبارات س��ال آينده براي مرمت، 
بازسازي و فعاليت هاي مدرسه و نحوه جلب مشاركت 
نهادهاي دولتي و غيردولتي براي مرمت و بازسازي 
مدرسه مورد بحث قرار گرفت. به گفته رييس مدرسه 
تاريخي دارالفنون اكنون در مرحله اي قرار داريم كه 
مدرس��ه تاريخي دارالفنون در ح��ال تبديل به يك 
مجتمع فرهنگي، تربيتي و هويتي بر بستر تاريخي 
است و اكنون در اين مسير هستيم. يكي از نيازهاي 
و ضرورت هاي فعلي ما ترميم بخش غربي ساختمان 
مدرسه است. همچنين پيگير بهبود بودجه و اعتبارات 
هستيم. مش��هدي، مديركل طرح و برنامه سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي نيز با بيان اينكه اعتبار 
مصوب سال گذشته دارالفنون يك ميليارد تومان بود 
كه ۳۰۰ ميليون تومان اختصاص يافت و امسال اعتبار 
همان عدد است كه فقط ۲۲ درصد تأمين شده است 
گفت: سمت غرب دارالفنون حالت اورژانسي دارد و 
بارندگي ها امكان تخريب دارد و دستوري داده شود 
كه سازمان نوسازي مدارس براي مرمت آن اقدام كند.

ارايه خدمات بهداشتي 
رايگان به مجهول الهويه ها

رييس دبيرخانه بيمه و درمان مددجويان سازمان 
بهزيستي كشور با بيان اينكه هيچ مددجوي پشت 
نوبت براي ص��دور دفترچه نداري��م، گفت: هزينه 
اعتبار دفترچه هاي درمان بهزيستي ۵۴۰ ميليارد 
تومان اس��ت كه به ازاي هر مددجو 1۰۷ هزار تومان 
به بيمه س��المت پرداخت مي شود.افسانه مشتري 
با اشاره به فعاليت سه سازمان بيمه گر رسمي چون 
بيمه نيروهاي مسلح، تامين اجتماعي و بيمه سالمت 
افزود: بيمه سالمت آحاد مردم و ساير اقشار كه شامل 
مددجويان كميته امداد و بهزيس��تي است را تحت 
پوشش قرار مي دهد.او اظهار كرد: تاكنون 1۶ هزار و 
۵۰۰ دفترچه ساير اقشار جهت مددجويان بهزيستي 
صادر شده و بيش��ترين حق بيمه پايه را بهزيستي 
به بخش توانبخشي اختصاص داده است. اين مقام 
مسوول افزود: كليه افراد مجهول الهويه كه در مراكز 
بهزيس��تي نگهداري مي ش��وند مي توانند تا صدور 
شناسنامه و اوراق شناسايي ۳ ماه از خدمات رايگان 
بيمارستان ها و مراكز بهداشت و درماني استفاده كنند 
و اگر بهزيستي نتواند در اين مدت مدارك شناسايي 
مجهول الهويه را آماده س��ازي كند بايد هزينه سه 
ماه اول را ني��ز پرداخت كند. مش��تري اظهار كرد: 
مددجويان زير 18 س��الي كه داراي بيماري قلبي يا 
ارتوپدي هستند از طريق واحد مددكاري مربوطه و 
با معرفي رسمي سازمان بهزيستي به موسسه خيريه 
زنجيره اميد در تهران به صورت رايگان درمان مي شوند 
كه از مبالغ پرداختي ۵ درصد هزينه ها را بهزيستي 
پرداخت كرده و 9۵ درصد هزينه هاي درماني را نيز 

موسسه پرداخت مي كند.

مشكالت استفاده نكردن از دبيران مرد در مدارس دخترانهزنان۸۶  درصد تماس گيرندگان با خط ملي اعتياد
رييس گروه پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي كشور 
با بيان اينكه بيش��ترين سوال مطرح شده در تماس با 
خط ملي اعتياد تا پايان مهر ماه امس��ال در خصوص 
»مخدر گل« بوده است، گفت: زنان حدود 8۶ درصد از 

تماس گيرندگان با اين خط بوده اند.
ماريت قازاريان با اش��اره به برقراري بيش از ۲۵۶ هزار 
تماس موفق تا پايان مهر ماه با خط ملي اعتياد گفت: 
حدود 8۶ درصد از تماس گيرندگان با خط ملي اعتياد 
زنان و بقيه تماس گيرندگان نيز مردان بوده اند. او با بيان 
اينكه زنان تماس گيرنده عمدتا نگراني هاي خود را در 
حوزه اعتياد پيگيري مي كنند، اظهار كرد: عمده ترين 
سوال مطرح شده از سوي زنان دريافت اطالعات براي 
مراقبت از فرزندان و اعضاي خانواده است. براي مثال 
درباره شكل ظاهري مواد مخدر، مراقبت از فرزندان در 
صورت معتاد بودن همسرش��ان و... سواالتي را مطرح 
مي كنند. به اين ترتيب همس��ران و مادران بيشترين 

تماس گيرندگان با خط ملي اعتياد هستند.
رييس گروه پيش��گيري از اعتياد سازمان بهزيستي 
كشور ادامه داد: يكي از اطالعاتي كه تماس گيرندگان 
مي توانند دريافت كنند معرفي مراكز درمان اعتياد 
به آنهاس��ت. به اين افراد راهنمايي مي ش��ود كه اوال 

بهتري��ن درمان ب��راي آنها چه درماني اس��ت و فرد 
مذك��ور با توجه به ش��رايطي ك��ه دارد از چه برنامه 
درماني مي تواند اس��تفاده كند. براي مثال درمان در 
مراكز اقامتي، درمان سرپايي يا ... براي آنها مناسب تر 
است. همچنين براساس محل اقامت يا محل كار فرد 
نزديك ترين مركز داراي مجوز از سازمان بهزيستي 
يا وزارت بهداش��ت به آنها معرفي مي ش��ود. به گفته 
قازاريان به تازگي نيز اطالعات مربوط به مراكز درمان 
اعتياد مورد بررسي مجدد قرار گرفتند تا تغييرات الزم 
در بانك اطالعاتي خط ملي اعتياد نيز اعمال ش��ود. 
خط مّلي اعتياد داراي بانك اطالعاتي از مراكز داراي 
مجوز از سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت است كه 

با توجه به شرايط اقليمي، استاني و همچنين نزديكي 
به محل سكونت يا كار افراد و… مناسب ترين مركز را 
به تماس گيرندگان معرفي مي كند. همچنين اين خط 
به افراد مبتال به اعتيادي كه خودشان با مركز تماس 
گرفت��ه و در ارتباط با ش��يوه و فرآيند درمان و مراكز 
معتبر، اطالعاتي مي خواهند، خدمات ارايه مي دهد.

قازاريان با بيان اينكه بيشترين سوال تماس گيرندگان 
در خصوص ماده مخدر گل است، تصريح كرد: سواالت 
تماس گيرن��دگان مربوط به نوع خاصي از مواد مخدر 
نيس��ت اما در مدت اخير ماده گل بيش��ترين تعداد 
سواالت را به خود اختصاص داده است. البته گسترش 
اطالع رس��اني در خصوص اين م��اده مخدر منجر به 
حساسيت بيشتر مردم نسبت به آن شده است و مردم 
تمايل دارند تا اطالعات بيش��تري در اين مورد كسب 
كنند. وي در ادامه با بيان اينكه ميانگين سني تماس 
گيرندگان ۲8 تا حدود ۳۲ سال است، گفت: ميانگين 

تحصيالت تماس گيرندگان نيز ديپلم به باالست.
خط ملي اعتياد با شماره ۰9۶۲8 از تمامي نقاط كشور 
بدون پيش شماره و از ساعت 8 صبح تا 8 شب در زمينه 
پيش��گيري و درمان اعتي��اد، ارايه دهنده راهنمايي و 

مشاوره تلفني است.

رييس مركز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخش��ان و 
دانش پژوهان جوان اظهاركرد: عالقه منديم كه به كمك 
دانشگاه فرهنگيان يا هر مجموعه ديگر تربيتي بتوانيم 

نيروي انساني ويژه المپيادها را تربيت كنيم.
فاطم��ه مهاجراني اظهار كرد: مناب��ع همه المپيادها 
به صورت مش��خص و كام��ل ظرف چن��د روز آينده 
معرفي خواهند شد و ضمن قرار گرفتن روي سايت اين 
مركز، طبيعتًا توسط اصحاب رسانه نيز به اطالع عموم 
مي رسد. او افزود: هر كميته منابع المپياد مربوط به خود 
را اعالم مي كند و در نهايت در قالب دفترچه اي به عنوان 

بخشنامه اعالم خواهيم كرد.
رييس مركز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخش��ان 
خاطرنش��ان كرد: كميته ها استقالل و ماهيت علمي 
دارند و چون جنس المپيادها باهم متفاوت است، هر 
كميته پس از بررسي هاي الزم منابع را اعالم مي كند. 
مهاجراني بابيان اينكه بهمن ماه مرحله اول المپيادها 
خواه��د بود، گفت: اگر منابع زود اعالم ش��ود با همان 
دغدغه كالس هاي تس��ت و آمادگ��ي المپياد مواجه 
خواهيم شد و به خاطر مالحظه هايي كه وجود دارد با 

دقت و توجه بيشتري منابع را اعالم مي كنيم.
او با اش��اره به تربيت معلم ويژه المپي��اد، اظهار كرد: 

عالقه مندي��م كه به كمك دانش��گاه فرهنگيان يا هر 
مجموعه ديگري بتوانيم نيروي انساني ويژه المپيادها 
را تربيت كنيم. رييس مركز ملي پرورش استعدادهاي 
درخش��ان تأكيد كرد: داش��تن دان��ش و مهارت يك 
موضوع است و داشتن توانايي معلمي كردن موضوع 
ديگري است و در حال برنامه ريزي هستيم كه پس از 
ايجاد س��اختار جديد بتوانيم تعدادي از مدال آوران را 

براي تدريس به مدارس معرفي كنيم.
مهاجراني بابيان اينكه عدم استفاده از دبيران مرد در 
مدارس دخترانه مشكل زيادي را به همراه داشته است، 
گفت: في نفسه وجود دبيران زن براي دختران فرصت 
براي زنان است و از اين موضوع استقبال مي كنيم اما 
آيا در اين حوزه به  اندازه كافي كارس��ازي كرده ايم؟ او 
فضاي المپياد را در حال حاضر فضاي مردانه دانست و 
اظهار كرد: بيشتر مدال آوران المپياد مرد هستند و به 
دانش آموزان پسر درس مي دهند و به همين دليل در 
مدارس دخترانه شهرستان ها با مشكل مواجه شديم و 
نكته  بسيار نگران كننده اين است كه دختران مستعد 
شهرستاني از فضاي المپياد دور شوند، البته دغدغه ورود 
م��ردان را درك مي كنيم بنابراين اميدواريم بتوانيم با 

ايجاد سازوكار و ساختار اين مشكل را حل كنيم.
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»تعادل«راهكارهايتامينماليراهداريرابررسيميكند

مصايب نگهداري از جاده ها در تنگناي مالي 
گروه راه و شهرسازي|

دريافت عوارض آزادراهي يكي از راهكارهاي اصلي براي 
تأمين منابع اعتباري پايدار براي نگهداري و بهسازي 
راه ها محسوب مي شود، اما راه اندازي سيستم دريافت 
عوارض الكترونيكي به صورت آزمايش��ي در 4 آزادراه 
كشور و باالبودن بدهي هاي ميلياردي رانندگان در اين 
آزادراه ها، اثرگذاري اين راهكار را براي تأمين منابع مالي 

پايدار با اما و اگرهايي مواجه كرده است.
براس��اس تازه ترين اظه��ار رييس اتحاديه س��واري، 
ماشين هاي سواري كرايه بين شهري كه در آزادراه هاي 
ع��وارض الكترونيكي ت��ردد مي كنن��د، بدهي هاي 
ميلياردي پيدا كرده اند كه پس از حدود 8 ماه به تازگي 
برايشان پيامك شده است و آنها نمي توانند آن را يك جا 
پرداخت كنند. اما در ش��رايطي كه بدهي خودروهاي 
سواري كرايه بين شهري كه در آزادراه هاي الكترونيكي 
سر به فلك مي كشد و درصورت تداوم اين وضعيت يكي 
از راه هاي تأمين هزينه نگهداري اين آزادراه ها با مشكل 
مواجه مي شود استدالل اتحاديه سواري كشور اين است 
كه براساس قانون بايد از ماشين هاي عمومي50 درصد 
عوارض آزادراهي دريافت شود و ماشين هاي پرتردد هم 

مشمول تخفيف ۳0 درصدي شوند.
رحمت اهلل حاج محمدعلي با انتقاد از ايرادات موجود 
در شيوه دريافت عوارض در 4 آزادراهي كه به صورت 
الكترونيكي انجام مي شود، مي گويد: در اين آزادراه ها 
دستگاهي براي شناسايي پالك هاي عمومي از شخصي 
وجود ندارد و راننده عمومي چرا بايد هزينه خودروي 

شخصي را پرداخت كند؟

   پرداخت عوارض قسطي نيست
درحالي كه اعتراض اتحاديه س��واري كشور به شيوه 
دريافت ع��وارض آزادراهي با سيس��تم الكترونيكي 
جديد است، خيراهلل خادمي، مديرعامل شركت توسعه 
آزادراه هاي كشور پيش از اين اعالم كرده بود كه عوارض 
ماشين هاي سنگين و عمومي محاسبه شده و به تدريج 
پيامك آن براي مالكان اين خودروها ارسال مي شود و از 
مردم خواسته بود كه هر چه سريع تر نسبت به پرداخت 

آن اقدام كنند تا دچار جريمه نشوند.
درش��رايطي كه براس��اس اظه��ارات خادمي، بدهي 
ماشين هاي س��نگين و عمومي بايد هر چه سريع تر 
پرداخت شود و راه پرداخت اقساط هم به طور ضمني 
بسته ش��ده، حاج محمدعلي، رييس اتحاديه سواري 
كرايه به ايسنا مي گويد: حدود ۳000 راننده در چهار 
آزادراه كش��ور كه عوارض شان به صورت الكترونيكي 
پرداخت مي شوند در تردد هستند كه به تازگي پس از 8 
ماه پيامك عوارض الكترونيكي براي آنها به تدريج ارسال 
شده است. او مي افزايد: يك راننده در مسير تهران - قم 
يا تهران - اصفهان حداقل ماهانه ۳0 س��رويس انجام 

مي دهد كه با در نظر گرفتن مس��ير رفت و برگش��ت 
از حدود 500 ه��زار تومان تا بيش از 2 ميليون تومان 
عوارض براي آنها محاسبه و پيامك شده است كه حتي 
اگر حداقل اين بدهي را براي همه رانندگان محاسبه 

كنيم به عددي بيش از يك ميليارد تومان مي رسد.
رييس اتحاديه سواري كرايه تصريح مي كند: با طرح 
اين موضوع كه راننده اي كه هر روز كار مي كند و درآمد 
يوميه اش بس��ته به كار روزانه اوست چگونه مي تواند 
هزينه هاي ميليون تومان��ي را بابت عوارض آزادراهي 
كه پس از 8 ماه براي او پيامك مي شود پرداخت كند؟

حاج محمدعلي مي گويد: اگر مي خواهند اين هزينه 
را از راننده ها دريافت كنند، بايد ضمن در نظر گرفتن 
تخفيف هاي مذكور، آن را به گونه اي به صورت مرحله اي 
و قسطي از رانندگان دريافت كنند كه به آنها فشار نيايد.

   تأمين منابع مالي نگهداري راه ها 
درحالي كه اختالفات بين شركت توسعه آزادراه هاي 
كشور و اتحاديه سواري برسردريافت عوارض آزادراهي 
باال گرفته است و از س��ويي بحث كاهش منابع مالي 
نگهداري راه ها مطرح اس��ت و از س��وي ديگر فش��ار 
اقتصادي وارده به رانندگان خودروهاي كرايه سواري؛ 
نبايد از اين موضوع غافل ش��ويم كه بودجه الزم براي 

نگهداري و بهس��ازي راه هاي كشور طي يكي دوسال 
اخير رقمي حدود 8 هزار ميليارد تومان بوده است كه 
تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد كه حداكثر يك 
چهارم از اين بودجه از س��وي دولت تأمين مي شود و 
سازمان راهداري براي تأمين مابقي اين بودجه بايد به 

دنبال منابع اعتباري پايدار باشد.
يكي از منابع  پايدار ب��راي تأمين مالي نگهداري راه ها 
دريافت عوارض آزادراهي است كه با الكترونيكي شدن 
سيس��تم اخذ عوارض 4 آزادراه كشور )تهران-ساوه، 
قزوين-زنجان، تهران-قزوين، تهران-قم( از اواخر سال 
گذشته و پيوستن آزادراه هاي قزوين-رشت و تهران-

پرديس در سال جاري و همچنين وعده الكترونيكي 
شدن 1۳ آزادراه ديگر در سال جاري، تأمين منابع مالي 

از اين طريق را با مشكل روبرو كرده است.
در اين شرايط كه نگهداري راه ها با كمبود بودجه همراه 
است و دريافت عوارض آزادراهي هم كه همواره يكي از 
راهكارهاي موثر محسوب مي شد با مشكل بدهي هاي 
ميلياردي رانندگان خودروهاي عمومي مواجه شده 
اس��ت، عضو هيات مدي��ره انجم��ن توليدكنندگان 
ساختمان از ارايه پيشنهاد رفع ۳۳29 نقطه حادثه خيز 
جاده هاي كش��ور به وزارت راه و شهرسازي به صورت 
تهاتر خبر مي دهد و مي گويد: وزير راه و شهرسازي با رفع 

اين نقاط به شيوه تهاتر موافقت كرده اما متاسفانه اين 
برنامه با مانع بزرگي به نام بروكراسي گرفتار شده است.

به گزارش تسنيم، عالءالدين ختايي مي افزايد: از وزارت 
راه و سازمان راهداري پولي براي اين كار نمي خواهيم و 
حتي حاضريم پول دستي هم به وزارت راه و شهرسازي 
بدهيم. او ادامه مي دهد: در شرايط حاضر كشور، فشار 
تحريم ها، موانع گردش پول و امور بانكي و نياز فعاالن 
اقتصادي به منابع مالي بهترين راهكار استفاده از روش 
تهاتر است و در بخش هاي مختلف عمراني، صنعتي، 
كش��اورزي و... امكانات فراواني در كشور داريم و فقط 

بايد عناصر موجود را به هم پيوند دهيم.
او اظهار مي كند: هزينه منابع مالي و سيستم بانكي در 
كشور گران است و راهكار حل اين مشكل استفاده از 

تهاتر و روش هاي متنوع در اين شيوه است.
عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان س��اختمان 
با يادآوري اينك��ه از روش هاي قديمي با اس��تفاده از 
نرم افزارهاي امروزي اقدام به اجراي پروژه هاي مختلف 
به شيوه تهاتر كرده ايم، مي گويد: در اين راستا حدود 
1۳ س��ال قبل انجمن انبوه س��ازان به عنوان يكي از 
اجزاي بازار تهاتر ايجاد شد، بر اين اساس با برات هاي 
سنتي كار تامين مواد اوليه اين بخش آغاز شد. به نظر 
مي رسد، مشكالت پيش رو براي تأمين بودجه حفظ 

و نگهداري راه ها از سوي سازمان راهداري و وزارت راه 
و شهرسازي به مرحله بحراني رسيده است و برهمين 
اساس وزيرراه و شهرس��ازي با رفع اين نقاط به شيوه 

تهاتر موافقت كرده است.

   واگذاري راه ها به بخش خصوصي 
زماني مي توانيم بحراني شدن وضعيت حفظ و نگهداري 
راه ها و كمبود بودجه دولتي دراين زمينه را تصويرسازي 
كنيم كه آمار درس��تي از حجم راه هاي كشور داشته 
باشيم. براساس تازه ترين آمار رسمي منتشر شده در 
حال حاضر 2 ه��زار و 400 كيلومتر آزادراه، 15هزار و 
400 كيلومتر بزرگراه و 2۳ ه��زار و 800 كيلومتر راه 
اصلي داريم.  براساس قانون، سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي وظيفه نگهداري از كل راه هاي كشور به 
استثناي راه هاي تحت بهره برداري بخش خصوصي 
را عهده دار است كه با توجه به باالبودن هزينه حفظ و 
نگهداري راه ها بحث واگذاري به بخش خصوصي مطرح 
شد، اما به نظر مي رسد، سازمان راهداري در اين زمينه 

كم كاري كرده است.
البته چندي پيش معاون برنامه ريزي اين سازمان اعالم 
كرد كه براي ادامه نگه��داري آزادراه هايي كه درحال 
بهره برداري هستند يا سهم مشاركت سرمايه گذار در 
آنها به اتمام رسيده يا مستهلك شده از بخش خصوصي 
استفاده مي كنيم و امر بهسازي و نگهداري اين آزادراه ها 
را به بخش خصوصي مي سپاريم اما گام مثبتي در اين 

زمينه از سوي اين سازمان برداشته نشد.
استدالل سازمان راهداري اين است كه هزينه نگهداري 
آزادراه ها درصورت واگذاري به بخش خصوصي افزايش 
مي يابد. ضم��ن اينكه براي واگ��ذاري راه ها به بخش 
خصوصي، هزينه هاي نگهداري آزادراه با عوارضي كه 
خودروهاي عبوري بايد پرداخت كنند، با قيمت هاي 
ريالي و ارزي جديد، مطابقت داده مي ش��ود و اگر قرار 
باش��د عوارض آزادراه ها بر اس��اس قيمت تمام شده 
تعميرات و نگه��داري آن تعيين ش��ود، نرخ عوارض 
آزادراه هاي دولتي )به عنوان مثال آزادراه تهران-قم( 
10 برابر ي��ا 1000 درصد افزايش مي يابد و از آنجايي 
كه جامعه ظرفيت پذيرش چنين ميزان از افزايشي را 
ندارد، اين روند فعاًل متوقف شده البته سازمان راهداري 
در تالش است تا با تعريف شاخص هاي جديد، قيمت 
عوارض آزادراه ه��اي دولتي كه قرار اس��ت به بخش 
خصوصي واگذار شود، تعيين ش��ده و سپس مراحل 

واگذاري آنها طي شود.
درواقع يكي از راه هاي تأمين بودجه حفظ و نگهداري 
راه ها واگذاري آنها به بخش خصوصي است كه با توجه 
به افزايش هزينه نگهداري راه ها و همچنين رشد نرخ 
عوارض آزادراهي س��ازمان راه��داري در اجراي اين 

راهكار، ترديد دارد.

اعالمزمانثبتناممسكنمليبرايتهرانيها
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد با بيان اينكه 
ثبت نام در اين شهرها از هفته اول آذر ماه شروع خواهد 
ش��د، گفت: در مرحله نخست قرار است ثبت نام براي 
حدود ۶0 هزار واحد مسكوني در شهرهاي جديد كشور 
آغاز شود. به گزارش ايسنا، حبيب اهلل طاهرخاني با بيان 
اينكه طرح اقدام ملي توليد مسكن بخش هاي مختلفي 
را شامل مي شود، گفت: شاخه نخست اين طرح، مسكن 
مش��اركتي بود كه پس از حضور رييس جمهوري در 
وزارت راه و شهرس��ازي در سال گذشته، اين بخش از 

طرح به طور رسمي كليد خورد. هدف اصلي از استارت 
اين بخش از طرح، رونق بخش��ي ب��ه فرآيند عرضه و 
ساخت مسكن براي اقشار متوسط جامعه است. او افزود: 
بخش دوم اين طرح كه اخيرا اجراي آن در قالب ثبت نام 
از شهروندان در تعدادي شهرهاي كشور آغاز شده است، 
به نوعي فروش اقساطي زمين است. سومين بخش از 
طرح نيز كه جامعه مخاطب آن اقشار كم درآمد و ضعيف 
جامعه هستند، واگذاري اراضي 99ساله به نهادهاي 
حمايتي براي اختصاص به اين گروه از متقاضيان مسكن 

است. طاهرخاني، به سهم شهرهاي جديد از مجموع سه 
بخش طرح اقدام ملي توليد مسكن اشاره كرد و افزود: 
مجموع سهم شهرهاي جديد از اين طرح، حدود 200 
هزار واحد مسكوني اس��ت كه در مرحله نخست آن، 
قرار است ثبت نام براي حدود ۶0 هزار واحد مسكوني 
در شهرهاي جديد كشور آغاز ش��ود. معاون وزير راه، 
ادامه داد: از آنجا كه يكي از اهداف اصلي ش��كل گيري 
شهرهاي جديد پاس��خ گويي به بخشي از نياز مسكن 
ساكنان كالن شهرها بوده بنابراين با آغاز ثبت نام اين 

طرح در شهرهاي جديد، اين انتظار وجود دارد كه به 
بخشي از تقاضاي مسكن ساكنان كالن شهرها نيز پاسخ 
داده شود. او با بيان اينكه ميان اين طرح و طرح مسكن 
مهر تفاوت هاي زيادي وجود دارد، اظهار كرد: بر خالف 
طرح مس��كن مهر، هيچ پ��روژه اي در اين طرح بدون 
متقاضي آغاز نخواهد شد. در طرح مسكن مهر، بخشي 
از واحدهاي مسكن مهر بدون متقاضي آغاز و بخشي از 
واحدها در طول اجراي پروژه داراي متقاضي شدند و در 
اين ميان بخشي از واحدهاي مسكوني همچنان بدون 

متقاضي باقي ماندند. اما مطابق با برنامه ريزي هاي انجام 
شده اين اتفاق و تجربه تلخ در اين طرح اقدام ملي توليد 
مسكن تكرار نخواهد شد. طاهرخاني همچنين نحوه 
انتخاب پيمانكاران و سازنده هاي طرح اقدام ملي توليد 
مسكن را ديگر تفاوت آن با طرح مسكن مهر خواند و 
گفت: چارچوب قرار دادها و حجم پروژه هاي واگذار شده 
به پيمانكاران بر مبناي نظام فني اجرايي كشور خواهد 
بود تا از اين طريق يك نظام رقابتي در ميان پيمانكاران 

براي تحويل پروژه ها شكل بگيرد.

جزئياتنامهپليسبهشهرداريتهرانمنتشرشد

5 پيشنهاد براي اصالح رژيم ترافيكي پايتخت
گروه راه و شهرسازي|

فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ در نامه اي به شهردار 
پايتخت معايب طرح كنترل آلودگي هوا را تش��ريح و 5 
پيشنهاد براي كاهش مش��كالت آن مطرح كرد. ظاهرا 
حاشيه هاي طرح ترافيك جديد شهرداري تهران پاياني 
ندارد. از همان روزهاي نخستين در سال 9۶ كه فاز اول 
اين طرح اجرايي شد تا هم اكنون كه طرح به طور كامل 
اجرا شده اس��ت، همواره كارشناسان انتقادهايي به آن 
وارد كرده اند. پليس راهنمايي و رانندگي نيز گاه از طرح 
جديد ترافيك حمايت كرده و گاه آن را زير س��وال برده 
است. اما از مهرماه س��ال جاري و همزمان با شروع آغاز 
سال تحصيلي جديد، پليس بار ديگر در جايگاه منتقد 
طرح ترافيك قرار گرفته و مي گويد اين طرح باعث تشديد 
ترافيك شده است. اما مسووالن شهري در گزارشي عنوان 
كردند با اجراي اين طرح ميزان ترافيك تهران ۳5 درصد 
كاهش يافته است. البته برخي اعضاي شوراي شهر تهران 
از جمله محمد عليخاني، رييس كميسيون حمل و نقل 
شورا معتقدند طرح كاهش آلودگي هواي تهران موفق 

نبوده است.
عليخاني با اشاره به اينكه اجراي طرح كاهش آلودگي هوا 
به اهداف خود نرسيده است، گفت: »تصميم در مورد ادامه 
اجراي طرح بر عهده شوراي عالي ترافيك تهران است. 
نقدهاي زيادي به اجراي اين طرح وارد است و بر اساس 
برخي بررسي ها كنترل ترافيك و كاهش آلودگي هوا با 

اجراي طرح جديد ميسر نشده است.«
اواخر ش��هريور ماه سال جاري مسووالن پليس راهور از 
ارسال نامه اي به شهرداري خبر دادند كه در آن مشكالت 
ط��رح جايگزين زوج و فرد را تش��ريح و پيش��نهاداتي 
نيز مطرح كرده اند. ماه گذش��ته نيزس��ردار سيدكمال 
هاديان فر، رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از رد 
طرح ترافيك جديد تهران خبر داد و تأكيد كرد كه اين 
طرح باعث كاهش آلودگي هوا و ترافيك نشده و همچنين 
مشكالتي براي مردم ايجاد كرده است. او درباره ارسال 

نامه به ش��هرداري توضيح داد: »مشكالت را در اين نامه 
توضيح داده ايم و صراحتًا اع��الم كرده ايم كه اين طرح 
مشكل ترافيك تهران را برطرف نكرده است، ضمن آنكه 
باعث ايجاد گره ترافيكي شده است.« سردار رحيمي اما 
هفته گذشته عنوان كرد كه پاس��خ شهرداري در مورد 
طرح كاهش آلودگي هوا غيركارشناسي است. او گفت: 
»بايد زيرساخت ها را درست كنيم و فرآيندي را كه منجر 
به ايجاد ترافيك و آلودگي هوا مي شود اصالح كنيم. يكي 
از پيش��نهادات ما اين بود كه ساعت پايان طرح كاهش 

آلودگي هوا در نيمه دوم سال بايد كمتر شود.«
جزئيات اين نامه اما روز گذشته بعد از گذشت قريب به دو 
ماه در مهر منتشر شد. بر اساس نامه اي كه سردار حسين 
رحيمي، بزرگ به شهردار تهران در تاريخ 25 شهريور ماه 
نوشته است، 12 مورد از معايب اين طرح شناسايي شده 
و همچنين 5 پيشنهاد نيز براي رفع اين مشكالت ارايه 
شده است. نكته مهم نامه پليس اين است كه خواستار 
كاهش تردد خودروها به محدوده زوج و فرد سابق يا حلقه 
دوم طرح ترافيك ش��ده اس��ت. در طرح ترافيك جديد 
شهروندان مي توانند در هر فصل 20 روز به شكل رايگان 
وارد حلقه دوم طرح ترافيك ش��وند و مابقي روزها نيز با 
پرداخت عوارض مي توانند در اين محدوده تردد كنند. 
اما پليس پيشنهاد داده است تا شهروندان فقط هفته اي 
دوبار به شكل مجاز وارد طرح شوند. البته در نامه پليس 
مشخص نشده است كه منظور از مجاز چيست و آيا اين 

دو روز قرار است رايگان باشد يا خير.
به گزارش »تعادل«، در اين نامه آمده اس��ت: در شرايط 
حاضر زيرس��اخت ها و معابر كالن شهر تهران به صورت 
روزانه، ظرفيت محدودي براي تحمل بار ترافيكي وسايل 
نقليه را دارند، اين در حالي است كه برابر طرح زوج و فرد 
گذش��ته از حدود 4 ميليون خودروي موجود، تعداد دو 
ميليون خودرو امكان تردد روزانه داشتند و در طرح جديد 
نيز عماًل 1.5 روز در هفته به ص��ورت رايگان، خودروها 
مجاز به تردد بوده و مابقي روزها نيز با پرداخت عوارض 

بدون محدوديت، اجازه تردد خواهند داشت. بديهي است 
اين روش زمينه افزايش تقاضاي سفر بيش از گذشته را 

فراهم كرده است.
همچنين با اجراي اين طرح تقاضاي سفر و حجم تردد در 
معابر حاشيه طرح از جمله بزرگراه هاي امام علي)ع( شهيد 
همت و شهيد چمران افزايش يافته و به تبع آن افزايش 
ميانگين زمان س��فر و تأخير در ش��بكه معابر و افزايش 

آلودگي هوا را به همراه داشته است.
دربند ۳ اين نامه آمده اس��ت: اجراي اين طرح منجر به 
افزايش تقاضاي اس��تفاده از موتورسيكلت و در نتيجه 
رشد فزاينده تصادفات منجر به جرح و فوت شده است. 
پيش بيني افزايش تقاضاي سفر در ايام پاياني هر فصل با 
توجه به امكان ذخيره زمان رايگان )به طور مثال تمركز و 
تجميع سفرهاي خريد در ايام پاياني شهريور و اسفند ماه( 

از ديگر مواردي است كه به آن اشاره شده است.
عدم تناسب و پاس��خگويي ناوگان حمل و نقل عمومي 
با تقاضاي س��فر جديد، ع��دم برنامه ريزي و پيش بيني 
الزم براي پوش��ش س��فرهاي مراجعان س��ازمان هاي 
خدمات رسان از جمله مراجعات ضروري به مراكز درماني 
و بيمارس��تان ها، مراجعه به مراك��ز انتظامي و نظامي، 
سرويس دهي به مدارس و مراكز دانشگاهي و همچنين 
حمل و نقل مايحتاج ضروري مانند خودروهاي حمل آرد 

جزو بندهاي ۶ و 7 نامه پليس به شهرداري تهران است.
در ادام��ه نام��ه پليس م��وارد زير به عنوان مش��كالت 
طرح جديد برشمرده شده اس��ت؛ فراهم سازي زمينه 
بي اعتمادي مردم نس��بت به سيستم مديريت كشور با 
استنباط از اين طرح به عنوان طرحي براي كسب درآمد 
به بهانه بهبود وضعيت آلودگي هوا، افزايش انگيزه كاربران 
ترافيك ب��ه ارتكاب تخلف )پوش��ش و مخدوش كردن 
پالك(، ايجاد بستر مناسب براي تردد بدون محدوديت و 
آسان اقشار پردرآمد در محدوده طرح جديد و سوق دادن 
افراد كم درآمد به سمت استفاده از معابر پيراموني، افزايش 
نارضايتي كس��به و ساكنان مس��تقر در محدوده طرح 

به علت محدوديت ت��ردد و پرداخت عوارض. همچنين 
ناكارآمدي طرح جديد ترافيك از زمان اجرا و عدم موفقيت 
در كاهش بار ترافيكي منطقه مركزي كالن شهر تهران و 
كاهش آلودگي هوا و افزايش قابل مالحظه بار ترافيكي 
از ساعت 19 تا 2۳ در معابر و محدوديت هاي منتهي به 

اجراي طرح از ديگر موارد اشاره شده در اين نامه است.
در ادامه اين نامه آمده اس��ت: »نظ��ر به مواد مطروحه و 
افزايش نارضايتي هاي مردمي و مشكالت ترافيكي كه 
در نتيجه اجراي طرح ايجاد شده است، به نظر مي رسد 
طرح مذكور داراي نواقصي اس��ت و الزم است به منظور 
رفع معايب و مش��كالت ذكر ش��ده، در موارد زير مورد 

بازنگري قرار گيرد: 
1� كليه وسايل نقليه شخصي مي توانند در هر هفته فقط 
دو روز به صورت مجاز تردد كرده و س��اير روزهاي هفته 
به استثناي روزهاي تعطيل، ممنوعيت مطلق تردد اعالم 
ش��ده و براي تردد خودروهاي غيرمجاز، جريمه توسط 

پليس صادر شود.

2- براي موارد ت��ردد ضروري، رانن��دگان مي توانند از 
ظرفيت روزانه طرح ترافيك استفاده كنند.

۳-كاهش زمان طرح ترافيك از ساعت 19 به 17 و كاهش 
زمان طرح كاهش آلودگي از 19 به 18 در نيمه دوم سال.

4� اجازه يك بار خروج و يك بار ورود براي ساكنان و كسبه 
بدون محدوديت زماني.

5� در نظر گرفتن ت��ردد مجاز براي خودروهاي نظامي، 
امنيتي و خدماتي.

محس��ن پورس��يدآقايي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران و ازطراحان رژيم ترافيكي جديد پايتخت 
چندي پيش در جواب انتقادها گفته بود: »طرح جديد 
ترافيك تهران با امضاي اعضاي ش��وراي عالي ترافيك 
اس��ت و پيشنهاداتي كه براي تغيير در اين طرح باشد را 
با جان و دل مي پذيريم.«حال بايد منتظر ماند و ديد كه 
آيا ش��هرداري حاضر به ايجاد تغييرات مورد نظر پليس 
در طرح ترافيك مي ش��ود و اين تغييرات چه زماني رخ 

خواهد داد.

 موج هاي 2 متري در خزر 
و سرما در شمال شرق

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با اشاره 
به پايداري هواي سرد در شمال شرق كشور، گفت: 
 درياي خزر تا شنبه مواج است، ضمن اينكه به دليل 
وزش باد شديد و مواج شدن دريا در نواحي مركزي 
و غربي خزر از امروز، پيش بيني مي شود كه امواج با 
ارتفاع1.5 تا 2 متر تشكيل شو د كه توصيه مي شود 
از تردد شناورهاي سبك و صيادي جلوگيري شود.

صادق ضياييان در گفت وگو با ف��ارس اظهاركرد: 
امروز در نوار ش��رقي كشور و همچنين استان هاي 
كرمان، هرم��زگان، يزد و ارتفاعات البرز ش��رقي، 
اردبيل و آذربايجان شرقي بارش پيش بيني مي شود.  
ضياييان گفت: روز جمعه در سواحل شمالي كشور، 
شمال آذربايجان شرقي، اردبيل، خراسان شمالي و 
شمال خراسان رضوي، همچنين جنوب سيستان و 
بلوچستان و البرز شرقي بارش خواهيم داشت.  مدير 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي ادامه داد: روز 
شنبه در سواحل غربي خزر، اردبيل و ارتفاعات البرز 
شرقي و روز يك شنبه در گيالن بارش پيش بيني 
مي ش��ود.  او افزود: روز پنج شنبه در بخش هايي از 
آذربايجان شرقي، خراسان رضوي و ارتفاعات يزد 
و كرمان و همچنين اردبيل و ارتفاعات البرز شرقي 
بارش ب��رف داريم و روز جمع��ه در ارتفاعات البرز 
مركزي، اردبيل و ش��مال آذربايجان شرقي بارش 
برف پيش بيني مي شود.  مدير پيش بيني و هشدار 
سازمان هواشناس��ي در تش��ريح وضعيت جوي 
پايتخت گفت: آسمان تهران امروزصاف تا قسمتي 
ابري پيش بيني مي شود و روز جمعه آسمان تهران 
نيمه ابري اس��ت كه اين ش��رايط روزهاي شنبه و 
يك شنبه هم حاكم است؛ بيشينه و كمينه دما امروز 
در تهران 10 درجه و يك درجه زير صفر خواهد بود. 
ضياييان گفت: امروز بندرعباس با بيشينه دماي 25 
درجه باالي صفر گرم ترين مركز استان و شهر كرد 
با كمينه دماي 1۳ درجه زير صفر سردترين مركز 
اس��تان خواهد بود. همچنين امروزدر 2۳ اس��تان 

كمينه دما صفر و زير صفر درجه خواهد بود.

طرح ارايه كارت بليت 
300هزار توماني به سربازان 

افش��ين حبيب زاده، عضو كميسيون حمل و نقل 
ش��وراي ش��هر تهران از تصويب اختصاص 2 هزار 
سهميه كارت بليت ۳00 هزار توماني به سربازان براي 
استفاده در مترو و اتوبوس در اين كميسيون و در فاز 
اول اين طرح خبر داد. به گزارش ايسنا، حبيب زاده با 
بيان اينكه كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران 
در جلس��ه اي موضوع ارايه كارت بليت تخفيف دار 
به سربازان را مورد بررس��ي قرار داد، گفت: در اين 
جلسه كميس��يون حمل و نقل به اين جمع بندي 
رسيد كه مي تواند با كمك ستاد كل نيروهاي مسلح 
كارت بليت تخفيف دار به سربازان بدهد. وي با بيان 
اينكه با توجه به سهميه اي كه براي كارت بليت هاي 
تخفيف دار در نظر گرفته ش��ده مي توان نسبت به 
ص��دور اقدام كرد، گفت: بر همين اس��اس فعال در 
فاز اول براي 2000 نفر س��رباز تا س��قف هر كارت 
۳00 هزار توم��ان صادر مي ش��ود. رييس كميته 
عمران شوراي شهر تهران با بيان اينكه بر اين اساس 
نيروهاي مسلح، س��ربازان را به شهرداري معرفي 
مي كنند، گفت: كارت بليت هاي سربازان ۳00 هزار 
تومان شارژ مي شود اما از اين ميان 20 درصد مبلغ را 
ستاد كل نيروهاي مسلح و 80 درصد را نيز شهرداري 
تهران پرداخت مي كند. حبيب زاده افزود: اين مهم 
در كميسيون حمل و نقل شوراي شهر مورد تاييد 

قرار گرفته و بايد در صحن شورا نيز تصويب شود.

تصويب كليات اليحه 
درآمدهاي پايدار شهرداري ها 

مهدي جمالي ن��ژاد، معاون عمران و توس��عه امور 
شهري و روستايي وزير كشور گفت: بعد از ۳7سال 
كلي��ات اليحه درآمده��اي پايدار ش��هرداري ها و 
دهياري ها تصويب شد. به گزارش مهر، جمالي نژاد 
افزود: بررسي شناخت منابع درآمدي شهرداري ها 
و دهياري هاي كش��ور و چگونگ��ي اصالح و تأمين 
منابع جديد از اهداف تدوين اليحه درآمدهاي پايدار 
ش��هرداري ها و دهياري ها بوده است. در اين راستا 
كوشش شده تا با بررسي و شناخت علمي ساختار 
درآمدي شهرداري ها و دهياري ها و با بهره گيري از 
نظريات اقتصادي، مقررات و قوانين و ضوابط حقوقي، 
تجارب ساير كشورها، برنامه هاي توسعه اي كشور و 
پتانسيل هاي موجود در شهرها و روستاهاي كشور 
با توجه به حفظ و ارتقاي كيفي فضاهاي ش��هري و 
روستايي به سواالت اساسي در زمينه چگونگي تأمين 
منابع درآمدي پايدار پاس��خ داده شود. او با اشاره به 
اصالح و تقويت منابع موجود درآمدي شهرداري ها و 
دهياري ها در اين اليحه گفت: عالوه بر تحكيم احكام 
قبلي و ساماندهي عوارض محلي، تامين منابع جديد 
درآمدي، شفاف سازي و نظام مند كردن وضع عوارض 
توسط شوراهاي اسالمي شهرها از مهم ترين دستاورد 

تصويب كامل اليحه است.

افزايش روزهاي آلوده تهران 
در دومين ماه پاييز 

هواي دومين ماه پاييز امسال نسبت به مدت مشابه 
س��ال پيش آلوده تر بود و تهراني ها در آبان حدود 
10روز هواي آلوده داشتند. به گزارش فارس، بنابر 
اعالم شركت كنترل كيفيت هواي تهران كيفيت 
هواي پايتخت از ابتداي آبان ماه 18 روز در شرايط 
سالم و 11 روز به دليل افزايش غلظت ذرات معلق 
كمتر از 2.5 ميكرون در شرايط ناسالم براي گروه هاي 
حساس قرار داشته است.  اين آمار نسبت به مدت 
مشابه سال پيش متفاوت بود و روزهاي آلوده  تري 
داشت به طوري كه آبان سال گذشته هواي پايتخت 
4 روز در شرايط پاك، 22 روز سالم و چهار روز نيز در 

شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قرار داشت.
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با وجود خسارت هاي چند روز اخير

تخفيفات ويژه پسابنزيني 
تعادل |

پس از اعالم طرح س��اماندهي ياران��ه بنزين، برخي 
آشوبگران در پي اقداماتي خرابكارانه حدود 80 فروشگاه 
زنجيره اي را تخريب و به آتش كش��يدند كه به گفته 
رييس اتحاديه فروشگاه هاي زنجيره اي خسارتي بيش 
از 150 ميليارد تومان به همراه داشته است. واحدهاي 
صنفي و خدماتي اصناف در سراس��ر كشور نيز از اين 
خرابكاري ها در امان نبوده و آنها نيز دچار آسيب هايي 
شده اند كه هنوز آمار دقيقي از ميزان خسارت هاي آن 
وجود ندارد. با اين حال، به گفته معاون بازرگاني وزير 
صنعت، معدن و تجارت فروش��گاه هاي زنجيره اي در 
راس��تاي حمايت و تامين نياز مردم كاالهاي خود را با 
تخفيف 10 تا 30 درصدي ارايه خواهند كرد. در راستاي 
تحقيق اين امر نيز قرار اس��ت، كااله��ا در كمتر از ۴8 
ساعت از سطح انبارها به سطح عرضه برساند. همچنين 
بنا به گفته مس��ووالن قيمت كاالهاي اس��تراتژيك 
همچون »روغن، برنج، شكر، گوشت قرمز و مرغ« روند 
كاهشي داشته و قرار اس��ت به صورت ويژه براي ارايه 

تخفيفات در فروشگاه هاي زنجيره اي عرضه شوند.

     150 ميليارد تومان خسارت
بر اثر اقدامات خرابكارانه آش��وبگران در روزهاي اخير 
كه پس از اعالم افزايش قيمت بنزين به وقوع پيوست، 
حدود 80 فروشگاه زنجيره اي تخريب و به آتش كشيده 
شد. به دنبال اغتشاشات و آشوب هاي اخير در كشور 
كه پس از اعالم افزايش قيمت بنزين به وقوع پيوست، 
برخي فروشگاه هاي زنجيره اي در مناطق مختلف كشور 
به علت تخريب توسط آش��وبگران دچار آسيب هاي 
مالي فراواني شدند. بر اس��اس اطالعات واصله حدود 
80 فروش��گاه زنجيره اي در مناطق مختلف كش��ور 
بين 50 ت��ا 100 درصد تخريب ش��دند به طوري كه 
آش��وبگران يا در ابتدا اجناس موجود در فروشگاه ها را 
غارت و تخليه كرده و سپس فروشگاه را آتش زده اند يا 
فروشگاه ها را با اجناس موجود به طور كامل آتش زده  
و تخريب كرده اند.اغلب اين فروشگاه هاي آسيب ديده 
در ش��هرهاي اطراف تهران از جمله »مارليك، پرند، 
ش��هريار، رباط كري��م، فرديس، مالرد، ش��هرقدس، 
رباط كريم، ورامين، حسن آباد و ..«. قرار دارند. گفتني 
است يك فروشگاه زنجيره اي هم در شرق تهران توسط 
اغتشاشگران دچار آسيب و خسارت مالي شديدي شد. 
چند فروش��گاه زنجيره اي هم در اصفهان، سرآسياب 
مالرد، بعثت سنندج و دولت آباد كرمانشاه بر اثر حمله 

اغتشاشگران تخريب و به آتش كشيده شده است. 
براساس برآوردهاي اوليه خسارت مالي ناشي از تخريب 

به فروشگاه هاي زنجيره هاي حدود 150 ميليارد تومان 
است. گفتني اس��ت، در اين برآورد مالي آسيب هاي 
جزئي به ساير فروشگاه هاي زنجيره اي كشور محاسبه 
نشده اس��ت. در اين راستا اميرخسرو فخريان، رييس 
اتحاديه فروش��گاه هاي زنجيره اي در گفت وگويي با 
ايسنا اعالم كرد كه مجموع خسارات وارد شده از سوي 
آشوبگران به تجهيزات، كاالها و فضاي فروشگاه هاي 
زنجيره اي بيش از 150 ميليارد تومان است و مي گويد: 
بخش اعظم اين خسارت ها در حاشيه استان تهران و 
كرج بوده كه ش��امل مناطق قلعه حسن خان، بومهن، 
اسالم شهر، شهرك انديشه و كيانشهر است.به گفته او، 
حدود 3۲ هزار مترمربع فضاي فروشگاهي در دو روز اول 
ناآرامي هاي اخير از سوي آشوبگران تخريب شده است، 
اما از دوشنبه شب تخريبي در فروشگاه هاي زنجيره اي 
صورت نگرفته اس��ت. فخريان با بيان اينكه پرداخت 
خسارات به فروشگاه هاي زنجيره اي بستگي به بيمه نامه 
آنها دارد، مي افزايد: مكاتباتي با وزارت صنعت، معدن 

و تجارت براي كمك به اين واحدها انجام شده است.
اي��ن در حالي اس��ت كه ب��ه گفته مجتب��ي صفايي، 
سخنگوي اتاق اصناف ايران هيچگونه آمار دسته بندي 
ش��ده و دقيقي در مورد ميزان خس��ارت وارد شده به 
اصن��اف وجود ن��دارد و دليل آن هم عدم دسترس��ي 
ارتباط اينترنتي بين اتاق هاي اصناف سراس��ر كشور 
با اتاق اصناف ايران اس��ت؛ اما خس��ارات واردشده به 
واحدهاي صنفي و خدماتي اصناف در سراس��ر كشور 
به علت اغتشاشات روزهاي اخير مورد تاييد قرار گرفته 
است. او از آسيب جدي تعدادي از واحدهاي توليدي در 
تهران خبر داده و مي گويد: آسيب هاي وارده به واحدها 
و بنگاه هاي صنفي در اطراف شهر تهران جدي تر بوده 
و به همين دليل هم اصناف معترضند و شكايات خود 
را به محاكم قضايي ارايه داده اند و اميدواريم با توجه به 
قول مساعد رياس��ت قوه قضاييه شكايات اين افراد به 

سرعت رسيدگي شود. 

     تخفيفات 10 تا ۳0 درصدي 
با تمام اين ش��رايط اما فروش��گاه هاي زنجيره اي در 
راس��تاي حمايت و تامين نياز مردم كاالهاي خود را 
با تخفي��ف 10 تا 30 درص��دي ارايه مي كنند. عباس 
قبادي، مع��اون امور بازرگاني وزي��ر صنعت، معدن و 
تجارت در جلسه اي كه با اصناف و مديران فروشگاه هاي 
زنجيره اي داشت خبر تخفيف اين فروشگاه ها را تاييد 
كرد و مي گويد: مي توانيم در كمتر از ۴8 ساعت كاال را 
از سطح انبارها به سطح عرضه برسانيم و فروشگاه هاي 
زنجيره اي كاالهاي خود را با تخفيف 10 تا 30 درصدي 

به مردم عرضه مي كنند. او معتقد است كه هماهنگي 
خوبي ميان زنجيره هاي پخش و توزيع وجود دارد و از 
اين لحاظ در اين ش��رايط جديد مشكلي براي پخش 
و توزي��ع كاالها در س��طح عرضه نداري��م. همچنين 
ظرفيت هاي خوبي در پخش و توزي��ع كاال داريم كه 
با اس��تفاده از اين ظرفيت ها مي توانيم در كمتر از ۴8 
ساعت كاالها را از سطح انبارها به سطح عرضه برسانيم. 
معاون امور بازرگاني وزير صمت با اعالم اينكه شركت 
بازرگاني دولتي با شركت هاي پخش براي توزيع كاالها 
در فروشگاه هاي زنجيره اي و سطح عرضه لينك شده 
اس��ت، توضيح داد كه فروش��گاه هاي زنجيره اي قول 
داده اند كه كاالهاي خود را با تخفيف 10 تا 30 درصدي 
به مردم عرضه كنند. به گفته قبادي، قيمت كاالهاي 
استراتژيك همچون روغن، برنج، شكر، گوشت قرمز 
و مرغ روند كاهش��ي هم دارد و قرار شد به صورت ويژه 
براي ارايه تخفيفات در فروشگاه هاي زنجيره اي عرضه 
 sms ش��وند. همچنين موضوع فعال شدن اينترنت و
فروشگاه هاي زنجيره اي را براي رفاه حال مردم در دست 

پيگيري داريم.

     انجام بيش از 26 هزار 800 مورد بازرسي
همچنين آمار بازرسي هاي انجام گرفته توسط بازرسان 
س��ازمان حمايت، صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها 
و همچنين بازرس��ي اصناف در روز س��وم اجراي طرح 
تشديد بازار در سطح كشور منتشر شد. روز دوشنبه اين 
هفته در مجموع ۲6 هزار 853 مورد بازرس��ي در سطح 
كشور در بخش عرضه انجام شده است. در همين راستا 
ب��راي ۲ هزار و ۴33 متخلف صنفي پرونده تش��كيل و 
براي رسيدگي به تعزيرات حكومتي هر يك از استان ها 
ارسال شده است. بنا بر اين گزارش روز دوشنبه بازرسان 
سازمان حمايت و بازرسان سازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت استان ها 1۴ هزار و 630 مورد بازرسي انجام داده 
و ب��راي يك هزار و 609 واحد صنفي و خدماتي گزارش 
تخلف به ارزش بيش از 1۲ ميليارد ريال صادر كرده اند. 
همچنين در اين روز آمار بازرس��ي هاي اتاق اصناف در 
سطح كشور 1۲ هزار و ۲۲3 مورد اعالم شده كه موجب 
تشكيل پرونده براي 8۲۴ واحد صنفي با ارزش ريالي بالغ 
بر 6 ميليارد و 185 ميليون ريال بوده است. در مجموع 
طي 3 روز نخست اجراي طرح تشديد بازرسي در سطح 

كشور، بازرس��ان سازمان حمايت و سازمان هاي صمت 
استان ها و همچنين بازرسان اصناف با 67 هزار 650 مورد 
بازرسي براي 5 هزار و 179 متخلف به ارزش 50 ميليارد 
و 7۲7 ميليون ريال تشكيل پرونده داده و مراتب را حهت 
بررسي هاي بعدي به تعزيرات حكومتي ارجاع داده اند. 

از آن س��و، همزمان با تغيير نرخ بنزين در كش��ور و در 
راستاي جلوگيري از افزايش قيمت انواع كاال و خدمات 
در سطح عرضه، طرح تشديد بازرسي با همكاري سازمان 
حماي��ت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، بازرس��ي 
سازمان هاي صمت استان ها، بازرسي اصناف و همچنين 
تعزيرات حكومتي در حال اجراست و با هرگونه تخلف 
گرانفروشي، احتكار و امتناع از عرضه به طور جدي برخورد 
مي شود.گفتني است؛ آمار بازرس��ي هاي انجام گرفته 
به صورت روزانه، منتش��ر مي شود و همچنين مردم در 
صورت برخورد با هرگونه تخلف صنفي به ويژه در حوزه 
گرانفروشي، احتكار و امتناع از عرضه مي توانند شكايات 
خود را ب��ه ۴ روش حضوري، تلفن 1۲۴، س��امانه ثبت 
شكايت 1۲۴ و اپليكيشن آپ به اطالع مراجع نظارتي 

جهت بررسي هاي الزم برسانند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت:

دستورالعمل استخراج رمزارزها ابالغ شد 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دستورالعمل 
صدور جواز و پروانه بهره برداري استخراج رمزارز نهايي و توسط وزير 

صمت ابالغ شد.
به گزارش شاتا، س��عيد زرندي افزود: دريافت درخواست هاي صدور 
مجوز از طريق سامانه خدمات صنعت، معدن و تجارت )بهين ياب( انجام 
مي شود و صدور مجوز از طريق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 
صورت مي گي��رد. او درباره تعيين و مالك صنعتي ش��دن رمزارزها 
اعالم كرد: پس از بررس��ي و هم فكري و مشورت با فعاالن اين بخش، 
دانشگاه ها و دستگاه هاي مختلف، صدور جواز تأسيس و بهره برداري، 
براي متقاضياني كه جمع توان برق مصرفي تجهيزات استخراج رمزارز 

آنها بيش از ۲50 كيلووات )ولت � آمپر( باشد، امكان پذير است.
معاون وزير صمت گفت: امكان استقرار واحد استخراج كننده رمزارز 
داراي كاربري صنعتي و مش��مول ضوابط استقرار واحدهاي صنعتي 
بوده و صرفا در شهرك ها و نواحي صنعتي مصوب يا مناطق آزاد تجاري 
� صنعتي و ويژه اقتصادي و نيروگاه ها امكان پذير اس��ت. او ادامه داد: 
امكان استقرار واحدهاي اس��تخراج كننده رمزارز شامل محدوديت 
محدوده 1۲0 كيلومتري شهر تهران، 50 كيلومتري شهر اصفهان و 
30 كيلومتري مراكز ساير استان ها نيست. زرندي اضافه كرد: براساس 
دستورالعمل ابالغي، صدور يا اصالح جواز تاسيس و پروانه بهره برداري، 
براي استخراج رمزارز در محل واحدهاي توليدي فعال صنعتي و معدني 
موجود ممنوع است اما اخذ مجوز براي اين فعاليت در محل واحدهاي 
توليدي غيرفعال صنعتي كه سه سال از عدم فعاليت آنها گذشته باشد، 
مجاز است. او ادامه داد: صدور جواز تأسيس به نام چند شخص حقيقي 
يا چند شخص حقوقي مجاز نيست البته متقاضيان در صورت تشكيل 
شركت مي توانند  درخواست جواز تأس��يس را درسامانه ثبت كنند. 
همچنين صدور جواز تأسيس در محل اس��تيجاري با حداقل اجاره 

يكساله، در چارچوب اين دستورالعمل امكان پذير است.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصريح كرد: اعتبار جواز تاس��يس 
صادر شده ش��ش ماه بوده و با ارايه گزارش پيشرفت فيزيكي طرح و 

تاييد آن توسط سازمان براي يك دوره  ديگر قابل تمديد است. او گفت: 
تامين زيرس��اخت هاي الزم شامل برق، گاز، آب، اينترنت و ... برعهده 
دارنده جواز تاسيس است. او افزود: تامين انرژي برق مورد نياز از طريق 
شبكه سراسري برق كشور يا توليد برق به صورت خصوصي از طريق 
انرژي تجديدپذير، CHP، نيروگاه خصوصي و... در چارچوب ضوابط و 
مقررات مربوط امكان پذير است. اين مقام مسوول بيان كرد: براساس 
اين دستورالعمل، در صورتي كه سرمايه گذار بعد از فراهم كردن امكانات 
طرح از قبيل زمين، برق، ساختمان و تجهيزات، تقاضاي صدور جواز 
تاسيس كند و اقدامات انجام شده مطابق ضوابط اين دستورالعمل باشد، 
صدور جواز تأسيس يا پروانه بهره برداري امكان پذير است. او توضيح داد: 
به منظور تامين برق مورد نياز، پس از صدور جواز تاسيس، اطالعات 
مجوز در سامانه به وزارت نيرو ارسال مي شود و پس از اختصاص انشعاب 
برق، وزارت نيرو اطالعات آن را از طريق سامانه به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اعالم مي كند. زرندي گفت: در صورت اعالم متقاضي مبني 
 بر تامين برق از طريق احداث نيروگاه حرارتي، جهت تأمين سوخت 
مورد نياز به وزارت نفت معرفي خواهد شد. او تاكيد كرد: رعايت ضوابط 
مربوط به برچس��ب انرژي و استانداردهاي كيفيت توان الكترونيكي 
و اس��تانداردهاي فناورانه مرتبط ب��راي تولي��د و واردات تجهيزات 
فرآورده هاي پردازش رمزنگاري شده )ماينيگ( در صورت ابالغ از سوي 

مراجع ذي ربط از جمله سازمان ملي استاندارد الزامي است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: در زمان درخواست 
صدور پروانه بهره برداري، ثبت مشخصات دستگاه هاي منصوبه، وفق 
فرم موجود در سامانه، شامل تعداد، نوع، ميزان مصرف انرژي، شركت 
سازنده، توان پردازش و... در سامانه الزامي است و تغييرات تجهيزات 
نيز توسط متقاضي در سامانه به روزرساني خواهد شد. او به  اين نكته 
اشاره كرد كه، براساس مصوبه هيات وزيران استفاده از رمزارزها با قبول 
مسووليت خطرپذيري )ريسك( ازسوي سرمايه گذاران و متعاملين 
صورت مي پذيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانكي نبوده 

و استفاده از آن در مبادالت داخل كشور مجاز نيست.

رييس اتاق بازرگاني ايران: 

نبود نقشه راه مشكل فعاالن اقتصادي است
رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: مشكل توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي 
ايران نبود منابع مالي نيست، بلكه نبود برنامه ريزي و نقشه راه اقتصادي 
در كشور است.  به گزارش ايرنا، غالمحسين شافعي، در بيست و پنجمين 
همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور با بيان اينكه مشكل كشور ما 
فراتر از موضوع اقتصاد كالن و خرد است، افزود: ما در سيستم قاعده گذاري 
مش��كل داريم و تا زماني كه اين سيس��تم تغيير نيابد و مسير گذشته را 
همچنان طي كنيم، مش��كل اقتصاد كش��ور حل نخواهد شد. او با اشاره 
به اينكه صادركنندگان در دوران جديد با اعمال شاقه كاال صادر كردند، 
اظهار داشت: صادركنندگان نياز به پول ندارند، بلكه توقع آنها برداشتن 
سنگ هاي جلوي پايش��ان اس��ت. رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: در 
ميدان نابرابري كه در امر صادرات براي فعاالن اقتصادي كشور ايجاد شده 
است، به جاي حمايت از آنان در برخي مواقع مشت بر سينه شان كوبيده 
مي شود. او با اشاره به بيانات رهبر معظم انقالب براي رونق توليد و تاكيد بر 
لزوم بسترسازي الزم براي تحقق منويات رهبري، ادامه داد: بجاي تكرار 
بيانات رهبري بايد با بسترسازي زمينه پياده شدن توصيه هاي ايشان در 
اقتصاد كشور فراهم شود، زيرا توليد با توصيه، حرف و شعار رونق نمي يابد.

ش��افعي يادآوري كرد: بخش خصوصي، مجلس، دول��ت، قوه قضاييه و 
حاكميت بجاي اينكه به دنبال جلب رضايت مردم باشند، بايد مصلحت 
مردم را در نظر بگيرند و سياست گذاران بايد مصلحت جامعه را ترجيح داده 
و برنامه ريزي و سياست گذاري در اين راستا باشد. او با تاكيد بر لزوم استفاده 
بخش خصوصي و دولتي براي توسعه صادرات غيرنفتي از موقعيتي كه 
دشمن با اعمال تحريم ها عليه جمهوري اسالمي ايران ايجاد كرده است، 

گفت: بايد ساختار بودجه ريزي تغيير و اصالح شود.
ريي��س اتاق بازرگان��ي ايران با انتق��اد از تمركز برنامه ري��زي در مركز و 
نسخه پيچي براي كل كشور، افزود: بايد برنامه هاي توسعه اي با دخالت هاي 
منطقه اي توام باشد، چنانچه برنامه هاي منطقه اي جمع آوري و بر اسااس 
آنها در مركز كشور برنامه جامعي تدوين شود. او بر لزوم افزايش اختيارات 
استانداران تاكيد كرد و گفت: استانداران بايد صاحب اختيار شوند و به آنها 
به چشم والي نگاه كرد و نگاه هزينه اي و بودجه به استانداران بايد به نگاه 

درآمدي تبديل شود. شافعي، ادامه داد: با افزايش حيطه وظايف استانداران 
مي توان از استعدادهاي نهفته استان ها براي توسعه كشور استفاده كرد. 

همچنين عضو هيات رييس��ه اتاق تركيه در اين همايش گفت: ۲ كشور 
ايران و تركيه با هم برادر هس��تند و روابط تجاري آنه��ا بايد بيش از اين 
تعميق و گسترش يابد. اوزتورك اوران با بيان اينكه ما قدرت و توانمندي 
اقتصادي ايران و عزم و اراده مردم اين سرزمين را به خوبي مي دانيم، افزود: 
سرنوشت ۲ كشور به هم گره خورده و ما با هم فرهنگ مشتركي داريم و از 
ادبيات و اشعار يكديگر استفاده مي كنيم. او با اشاره به قصه فرهاد و شيرين 
و تالش فرهاد براي رسيدن به شيرين، اظهار كرد: بايد در تجارت نيز در 
برخي مواقع تركيه نقش فرهاد را و ايران نقش شيرين را و در برخي مواقع 
نيز برعكس انجام دهند و مانند فرهاد كوه مش��كالت پيش روي تجارت 
را از بين ببرند. معاون اتحاديه بورس ها و اتاق هاي بازرگاني تركيه با بيان 
اينكه ما به پيشرفت روابط دوجانبه اهميت مي دهيم، گفت: ما خواهان 
گسترش اين روابط هستيم و با توجه به اتفاقاتي كه در جهان و منطقه روي 
مي دهد بايد تالش ها براي گسترش اين روابط بيشتر شود. اوران، ادامه داد: 
كشورهاي تركيه و ايران قدمت دوستي تاريخي دارند و نزديكي و همكاري 
فزاينده آنها براي منطقه از اهميت بااليي برخوردار است و مي توانند در 
زمان بروز مشكالت به كمك هم بيايند. او با اشاره به اينكه تنوع صادراتي 
ايران به عنوان يكي از ش��ركاي تركيه براي ما از اهميت بااليي برخوردار 
است، يادآوري كرد: در زمان كنوني حجم تجارت دوجانبه كشورها كافي 
نيست و بايد ميزان آن افزايش يابد. عضو هيات رييسه اتاق تركيه گفت: 
ايران مرزها را طي كرده و بر مشكالت موجود در اقتصاد فائق خواهد آمد و 
زماني كه اين مشكالت را پشت سر بگذارد كشور قدرتمند و ثروتمندي را 
خواهيم ديد. اوران، با بيان اينكه تبريز فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري 
بااليي دارد، افزود: اين فرصت ها بايد به سرمايه گذاران و كارآفرينان بيان 
شود و پيشنهاد مي شود براي گسترش همكاري هاي تجاري بين ايران و 
تركيه كنسرسيوم مشتركي بين اتاق هاي تركيه و ايران ايجاد شود و در 
اين زمينه آماده همكاري هس��تيم. او گفت: ما مي خواهيم تركيه دروازه 

اروپا براي ايران باشد.
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افزايش قيمت بنزين اقدامي 
ضروري بود

فارس| نايب رييس اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر 
اينكه افزايش قيمت بنزين اقدامي الزامي بود، گفت: 
اما باي��د پايش و نظارت ه��اي الزم براي جلوگيري 
از سوءاس��تفاده از افزايش قيمت بنزين انجام شود. 
محمد اتابك نايب در مورد افزايش قيمت بنزين عنوان 
كرد: افزايش قيمت بنزين و هدفمند كردن يارانه ها، 
اقدامي ضروري بود و بايد انجام مي شد. او با تاكيد بر 
اينكه فصل الخطاب اقدام انجام شده در مورد افزايش 
قيمت بنزين فرمايشات مقام معظم رهبري بود، بيان 
كرد: چنانچه رهبر انقالب فرمودند كه عليرغم اينكه 
در ش��يوه  اجراي آن ممكن است مشكالتي وجود 
داشته باش��د اما بحث كلي آن قابل حمايت است. او 
بيان كرد: با توجه به كسري بودجه حداقل 150 هزار 
ميليارد توماني، يكي از راه ها براي جبران اين كسري 
افزايش قيمت بنزين بود. اتابك با بيان اينكه انتقاداتي 
به نحوه اج��راي افزايش قيمت بنزين وارد اس��ت، 
گفت: قطعا بايد پايش و نظارت هاي الزم انجام شود 
تا اين افزايش قيمت مورد سوءاستفاده براي افزايش 
قيمت ساير كاالها واقع نشود و در صورتي كه افزايش 
قيمت بنزين در جايي تاثير مستقيم دارد بايد تاثيرات 
افزايش قيمت برآورد و لحاظ شود. او با تاكيد بر اينكه 
بايد هدف گيري مجموع يارانه ها، پرداخت به اقشار و 
دهك هاي آسيب پذير جامعه باشد، بيان كرد: پيشنهاد 
اتاق بازرگاني تهران در رابطه با يارانه بنزين، پرداخت 
آن به افراد به جاي خودرو بود، زيرا ممكن است برخي 
از افراد جامعه فاقد خودرو باش��ند. اتابك با اشاره به 
شرايط فعلي كشور و مسائل پيش آمده بعد از افزايش 

قيمت بنزين گفت: قطعا اين اوضاع بهبود مي يابد.

افزايش واردات گوجه از 
ايران به پاكستان

ايس�نا| پاكس��تان به منظور پايين آوردن قيمت 
گوجه فرنگي در بازار داخلي، تصميم گرفت اين كاالي 
غذايي اساسي را از ايران وارد كند. قيمت عمده فروشي 
گوجه فرنگي در پاكستان براي نخستين بار در تاريخ 
اين كشور به ۲00 روپيه به ازاي هر كيلوگرم رسيده 
است )معادل ريالي آن 16 هزار تومان در هر كيلوگرم 
است( . در حالي كه فروشگاه ها و فروشندگان خياباني 
به قيمت هر كيل��و ۲50 تا 300 روپي��ه )۲0 تا ۲۴ 
هزار تومان( گوجه فرنگي عرضه مي كنند. نخستين 
محموله دو كانتينري از طريق مرز تفتان وارد شد و يك 
محموله ديگر هم به مرز رسيده و كانتينرها طي يك تا 
دو روز آينده وارد استان بلوچستان پاكستان خواهند 
شد. اما فروشندگان در كراچي، پيشاور و راولپندي 
در خصوص واردات گوجه فرنگ��ي ابراز بي اعتنايي 
كرده و گفته اند تنها ميزان محدودي گوجه فرنگي 
وارداتي به بازار عمده فروشي عرضه شده و قيمت هاي 
خرده فروشي را تحت فش��ار قرار داده است. قيمت 
گوجه فرنگي ايراني بنا بر كيفيتي كه دارد، 180 روپيه 
)1۴ هزار و ۴00 تومان( فروخته مي شود كه مشابه 
قيمت گوجه فرنگي سوات و سند است. در اسالم آباد و 
راولپندي فروشندگان به دليل قيمت هاي باال تمايلي 
به خريد گوجه فرنگي ندارند. در بازارهاي اسالم آباد 
گوجه فرنگي به قيمت ۲۴0 روپيه )19 هزار و ۲00 
تومان( فروخته مي ش��ود. بر اس��اس گزارش گلف 
نيوز، وزارت بازرگاني پاكستان هفته گذشته مجوز 
واردات ۴500 تن گوجه فرنگي ايران را صادر كرده 
بود. اما وحيد احمد رييس انجمن صادركنندگان، 
واردكنندگان و فروشندگان ميوه و سبزيجات اظهار 
كرد كه تنها 989 تن از ۴500 تن تاكنون رسيده است. 
در اين بين، صاحبزاده محمد محمود سلطان، وزير 
فدرال تحقيقات و امنيت غذا به هيات دولت فدرال 
گفت كه اين بحران تا چن��د روز آينده تمام خواهد 
شد زيرا ورود محموله هاي گوجه فرنگي ايران به بازار 

پاكستان آغاز شده است.

سرمايه گذاري خارجي و انتقال 
دانش مديريتي ضروري است

ات�اق بازرگاني تهران| رييس س��ازمان پدافند 
غيرعامل كشور در يك برنامه تلويزيوني از اين گفت 
كه 85 درصد س��هام يكي از مهم ترين تاكسي هاي 
برخط در ايران متعلق به ش��ركتي غيرايراني است 
و اين به طور بالقوه يك مخاطره اطالعاتي به شمار 
مي رود. پس از اين، ژوبي��ن عالقه مند، مديرعامل 
اس��نپ در همان برنامه تلويزيون��ي درباره تركيب 
سهامداران مهم ترين تاكسي ياب اينترنتي كشور 
گفت: »درباره س��هامداران شركت نكته اي كه بايد 
بگويم عمده س��هام ش��ركت ما، متعلق به ام تي ان 
ايرانسل است و باالي 60 درصد سهام مارو دارند. ام 
تي ان ايرانس��ل يكي از دو قطب مخابرات كش��ور 
است. سهامدار آلماني 30 درصد و درصد كمي هم 
فروش��گاه هاي زنجيره اي هايپراستار سهم دارند«. 
به گفته مديرعامل شركت اسنپ، دو عرب آلماني 
شركت اس��نپ را در ايران تاسيس كردند و اكنون، 
سه نفر ايراني و يك نفر خارجي در هيات مديره اين 
شركت حضور دارند. عليرضا كالهي صمدي، عضو 
هيات نمايندگان اتاق ته��ران درباره موضع گيري 
منفي بعضي نسبت به حضور سرمايه گذار خارجي 
گفت: بعضي سرمايه گذاري هاي خارجي كه در آن 
فرصت طلبي وجود دارد منفي است اما سرمايه گذاري 
خارجي كه ب��ا ارزش افزوده و انتق��ال دانش فني و 
مديريتي همراه است را نمي توان منفي دانست. اين 
در واقع نوع مثبت س��رمايه گذاري است اما برخي 
دوستان با اين ديدگاه به همه سرمايه گذاري ها نگاه 
مي كنند كه هر جا خارجي هست، يعني مشكالتي 
ايجاد مي ش��ود. كالهي گفت: از طرفي مي گوييم 
كش��ور به دانش مديريتي و س��رمايه نياز دارد و از 
س��وي ديگر س��رمايه گذار خارجي را مي ترسانيم. 
اين درحالي اس��ت كه همه كشورها در جهان براي 
جذب سرمايه خارجي با يكديگر رقابت مي كنند اما 
موضع گيري هاي ما مانعي براي حركت كش��ور در 

اين رقابت است.

معادن متروكه و غيرفعال، چراغ هايي در مسير باد
معادن متروكه و غيرفعال اس��تان قزوين، ظرفيت هايي 
مغفول و ناشناخته هستند كه در صورت فراموشي بيشتر 
همچون چراغ هايي در مسير باد خاموش شده و از ميان 
خواهند رفت. استان قزوين عالوه بر معرفي شدن به عنوان 
يكي از استان هاي صنعتي، كشاورزي و گردشگري كشور 
از ظرفيت هاي معدني فراواني نيز برخوردار است. مزيت 
عمده معدني اس��تان در بهره برداري و استخراج سنگ 

سيليس، خاك هاي صنعتي، آهك و شن و ماسه است. 
به گزارش ايرنا، هم اينك 87 بنگاه  اقتصادي استان قزوين 
در زمينه استخراج و بهره برداري از معادن و حدود هزار 
واحد در بخش  فرآوري مواد معدني از قبيل س��يليس، 
خاك صنعتي، آهك، شن و ماسه، گچ، سرب، روي و مس 
فعال هستند. با توجه به اين ظرفيت ها كارخانه هاي بزرگ 
توليد شيشه ساختماني، بسته بندي و دارويي، اتومبيل و 
... در استان مستقر هستند و بيش از 30 درصد شيشه و 
بيش از 95 درصد پوكه هاي آمپول ايران در استان قزوين 

توليد مي شود. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان قزوين گفت: تاكن��ون 180 پروانه بهره برداري 
معدني در استان صادر شده اس��ت كه از اين تعداد 87 
معدن فعال بوده و مابقي در دست اكتشاف، استخراج يا 
دريافت استعالم از دستگاه هاي اجرايي هستند. سعيد 
نبيل با اش��اره به واگذاري معادن راكد و غيرفعال ادامه 
داد: 55 معدن استان كه اغلب معادن شن، ماسه و خاك 
صنعتي بودند خلع يد شده و براي واگذاري مجدد آنها 
اقدام شده است. او با اش��اره به مهم ترين معادن استان 
افزود: مس، سرب، روي، گرانيت، كائولن، سيليس، سنگ 
الشه و شن و ماس��ه از مهم ترين معادن استان هستند 
كه زمينه اشتغال هزار و 500 نفر را فراهم كرده اند. اين 
مقام مسوول افزود: ۲8 نوع ماده معدني در معادن استان 
استخراج و استحصال مي ش��ود و معادن استان ساالنه 
ظرفيت پنج ميليون تن اس��تخراج انواع مواد معدني را 
دارن��د. او با بيان اينكه دومين معدن بزرگ مس كاتدي 

كشور توس��ط بخش خصوصي در طارم سفلي احداث 
و آماده بهره برداري ش��ده اس��ت، افزود: اين معدن كه 
ارزش س��رمايه گذاري آن حدود 10 هزار ميليارد ريال 
است، براي ۴50 تن اشتغال ايجاد مي كند. نبيل با اشاره 
به ظرفيت هاي معدني مغفول مانده در اس��تان، گفت: 
همچنين امسال تفاهم نامه اي با سازمان ايميدرو )سازمان 
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران( در جهت 
پتانسيل يابي و اكتشاف مواد معدني منعقد كرده ايم تا 
مواد معدني گروه 5 و 6 شامل عناصر فلزي و برخي مواد 
معدني را در كل اس��تان قزوين شناسايي كرده و مورد 
بهره برداري قرار دهيم. اين مسوول با اشاره به بخشنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت براي احياي معادن راكد 
و غير فعال اس��تان گفت: پيرو اين بخشنامه احياي 10 
معدن متروكه و غيرفعال استان در دستور كار قرار گرفته 
و جلسات كارشناسي و تصميم گيري در اين خصوص در 

حال برگزاري هستند.

رييس سازمان نظام مهندس��ي معدن استان قزوين نيز 
با اش��اره به ظرفيت هاي معدني غير فعال استان گفت: 
بايد همه دستگاه هاي اجرايي از سازمان صنعت، معدن و 
تجارت، منابع طبيعي، محيط زيست، امور اراضي و اوقاف 
براي حمايت از س��رمايه گذاران بخش معدن همكاري و 
هم افزايي داشته باش��ند تا مجوزهاي صادر شده در اين 
بخش فعال شوند. تقي نبئي افزود: بايد سازمان صنعت، 
معدن و تجارت نيز پرونده هاي س��رمايه گذاري در حوزه 
معادن استان را به صورت كامل و جامع به سرمايه گذاران 
معرفي كند تا آنها با اطالع��ات دقيق و آگاهي الزم براي 
تصميم گيري در حوزه س��رمايه گذاري در محدوده هاي 
معدني وارد عمل شوند. اين مس��وول اضافه كرد: گاهي 
در پرونده هاي سرمايه گذاري و مزايده هاي محدوده هاي 
معدني شفافيت الزم وجود ندارد و همين موضوع باعث 
مي شود كه سرمايه گذاران دچار س��ردرگمي شده و در 
نهايت افراد قوي در مزايده ها ش��ركت نكنن��د. او افزود: 
اگر اي��ن اقدامات به هم��راه شفاف س��ازي پرونده هاي 
سرمايه گذاري انجام شود قطعا تعداد معادن فعال استان 
افزايش خواهد يافت و گام هاي بلندي براي بهره برداري از 

تمام ظرفيت هاي معدني استان برداشته خواهد شد. نبئي 
اضافه كرد: حمايت هاي مالي و تسهيالت بانكي در حوزه 
استخراج معادن چنانكه بايد و شايد صورت نمي گيرد و 
متاسفانه مجوز معادن به عنوان وثيقه در بانك ها پذيرش 
نمي شود. او اضافه كرد: يك سرمايه گذار بخش معدن بايد 
براي دريافت تسهيالت بانكي سند ملك شخصي خود را به 
عنوان وثيقه به بانك بسپارد كه يكي از مهم ترين مشكالت 
معدن كاران اس��ت. اين مس��وول افزود: از س��وي ديگر 
بسياري از معادن استان با معارضان محلي دست و پنجه 
نرم مي كنند كه از قوانين و مقررات معدني اطالع نداشته 
و چوب الي چرخ توسعه معادن استان مي گذارند. نبئي 
اضافه كرد: در ديدار با نماينده ولي فقيه در استان از ايشان 
خواستيم كه ائمه جماعات در نقاط مختلف استان در اين 
خصوص فرهنگ سازي كنند تا حضور يك سرمايه گذار 
بخش معدن عامل تخريب راه روس��تايي، آلودگي هوا و 
نابودي محيط زيست انگاشته نشود. او افزود: فعال شدن 
يك معدن در يك نقطه روس��تايي موجب اشتغالزايي و 
رونق اقتصادي در آن منطقه مي ش��ود و بايد اين مسائل 

براي روستاييان تبيين و روشن شود.
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خسارت ۸  تريليون دالري تغييرات اقليمي به اقتصاد جهان

نخستين مناظره انتخاباتي رهبران احزاب اصلي بريتانيا برگزار شد

»در حال توسعه ها« در خطرند

برگزيت سخت يا رفيق كوربين

گروه جهان| 
تغيي��رات آب وهواي��ي با تش��ديد خشكس��الي ها، 
سيالب ها و از بين محصوالت كش��اورزي مي تواند 
تا اواسط قرن حاضر حدود 7.9 هزار ميليارد دالر به 
اقتصاد جهاني هزينه تحميل كرده و زيرس��اخت ها 

را تهديد كند.
به گ��زارش خبرگ��زاري فرانس��ه، واح��د اطالعات 
اكونوميست در تازه ترين گزارش خود درباره تغييرات 
اقليمي با بررسي متغيرهاي كالن اقتصادي ۸۲ كشور 
جهان دريافته است كه احتماال باال رفتن دماي زمين 
تا سال ۲050 ميالدي س��ه درصد از توليد ناخالص 
داخلي جهان��ي را از ميان خواهد برد. در بين مناطق 
مختلف جهان، قاره آفريقا بيشترين آسيب پذيري و 
امريكاي شمالي كمترين آسيب پذيري را از تغييرات 
اقليمي متحمل خواهند ش��د؛ به گونه اي كه رش��د 
اقتصادي آفريقا تحت تاثير اين تغييرات تا سال ۲050 

حدود ۴.7 درصد كمتر خواهد شد.
به ط��ور كل��ي، كش��ورهاي در ح��ال توس��عه از 
مقاومت پذيري بسياري كمتري نسبت به كشورهاي 
ثروتمند برخوردارند. جان فرگوسن يكي از دست اندر 
كاران اي��ن تحقيقات گفته: »كش��ورهاي ثروتمند 
مي توانند تا ح��د زيادي در برابر تغيي��رات اقليمي 
مقاومت كنند اما اين مساله واقعا خطر بزرگي براي 
كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته است. 
در شرايطي كه كار سختي در مبارزه با نابرابري داريم 
اين مشكل هم به مشكالت قبلي افزوده شده است.«

در بين كشورهاي مختلف، آنگوال بيشترين اثرپذيري 
از تغييرات اقليمي در جهان را داشته است؛ به گونه اي 
كه طبق پيش بيني واحد اطالعات اكونوميست، رشد 
اقتصادي اين كش��ور تحت تاثير اين وقايع تا س��ال 

۲050 حدود ۶.۱ درصد كاهش پيدا خواهد كرد. 
در اين تحقيق��ات مجموعه اي از عوامل كه بحران را 
تشديد مي كند نيز ذكر ش��ده است از جمله فقدان 
زيرس��اخت هاي باكيفيت، ق��رار گرفتن در معرض 
خشكس��الي به دليل موقعيت خ��اص جغرافيايي، 
فرسايش خاك و باال آمدن آب سطح درياها. به عنوان 

مثال، در آنگوال كش��وري كه كشاورزي بزرگ ترين 
صنعت آن به ش��مار م��ي رود تخري��ب زمين مانع 
اصلي توس��عه اقتصادي به شمار مي رود. نيجريه )با 
5.9 درصد توليد ناخالص داخل��ي منفي(، مصر )با 
5.5 درصد(، بنگالدش )ب��ا 5.۴ درصد( و ونزوئال )با 
5.۱ درصد( ديگر كش��ورهايي هستند كه بيشترين 

آسيب پذيري را از تغييرات اقليمي خواهند ديد.
حجم توليد ناخالص داخلي جهان هم تا سال ۲050 
ميالدي به ۲50 تريليون دالر خواهد رسيد. در اين 
گزارش آمده، امريكاي شمالي تا سال ۲050 حدود 
۱.۱درصد، اروپاي غربي ۱.7درصد، اروپاي ش��رقي 

3 درصد، خاورميانه 3.7 درصد، اسيا پاسيفيك ۲.۶ 
درصد، آفريقا ۴.7 درصد و امريكاي التين 3.۸ درصد 
از تولي��د ناخالص داخلي خ��ود را به دليل تغييرات 
اقليمي از دس��ت خواهند داد. در بين كش��ورهاي 
مختلف، امري��كا و كانادا كمترين تاثير را از تغييرات 

اقليمي خواهند ديد. 
در اين گزارش با اشاره به سياست هاي محيط زيستي 
دول��ت اياالت متح��ده به رهب��ري دونال��د ترامپ 
آمده اس��ت: اقتصاد امريكا گرچ��ه همچنان يكي از 
بزرگ ترين اقتصادهاي جهان باقي خواهند ماند اما 
كمترين آسيب را از تغييرات اقليمي خواهد داد. بر 

همين اساس است كه دولت ترامپ از زير بار تعهدات 
محيط زيستي شانه خالي كرده و ترجيح مي دهد كه 

در اين باره خود را كنار بكشد.
پيش بيني شده كه روس��يه تا سال ۲050 ميالدي 
ح��دود پنج درص��د از توليد ناخال��ص داخلي خود 
را از دس��ت دهد و از جمله كش��ورهايي باش��د كه 
بيشترين آس��يب را از اين بابت متحمل شود. طبق 
اع��الم فرگوس��ن، كاهش رش��د اقتص��ادي جهان 
در اثر تغيي��رات اقليمي اكنون از حرف گذش��ته و 
به مرحله عمل رس��يده اس��ت. او هش��دار مي دهد: 
»كشورهاي در حال توسعه نمي توانند به تنهايي از 

 پس اين ريسك بر بيابند و نياز به كمك فوري دارند.« 
در اين گزارش پيش بيني ش��ده كه يكي از عواملي 
كه اقتصاد كش��ورهاي مثال روس��يه را در چند دهه 
آينده تهديد خواهد كرد از ميان رفتن زيرساخت ها 
به دليل تغييرات آب وهوايي است، از جمله خطوط 

لوله نفت و گاز. 
اغلب كشورهاي جهان در توافق آب وهوايي پاريس 
كه در س��ال ۲0۱5 مي��الدي انعقاد ش��د، موافقت 
كردند تا سياست هايي را براي محدود كردن ميزان 
گرمايش جهاني تا دو درجه سلسيوس به كار بگيرند. 
ب��راي تحقق اين هدف، اقتص��اد جهاني بايد هر چه 
س��ريع تر توليد گازهاي گلخانه اي خ��ود را كاهش 
دهد، مس��اله اي كه چالش برانگيز شده است. اغلب 
كشورهاي در حال توسعه بر اين باورند، پس از چند 
دهه استفاده از سوخت هاي فسيلي توسط كشورهاي 
توسعه يافته، حاال رشد اقتصادي آنان نبايد به دليل 
تالش براي كاستن از گازهاي گلخانه اي كه )توسعه  
يافته ها بيش��ترين س��هم را در توليد آن داشته اند( 

محدود شود. 
پيش از گزارش واحد اطالعات اكونوميست، بيش از 
۱۱ هزار دانشمند از ۱53 كشور جهان زنگ هشدار 
تغييرات اقليمي را به صدا درآورده بودند. آنها دو هفته 
پيش با انتشار بيانيه اي اعالم كردند: »واضح است كه 
س��ياره زمين با يك وضعيت اضطراري آب وهوايي 
روبرو اس��ت. بحران اقليمي شديدتر از چيزي است 
كه انتظار مي رفت، در حال س��رعت گرفتن اس��ت 
و حادتر از پيش بيني ها ش��ده اس��ت، به طوري كه 
اكوسيستم هاي طبيعي و سرنوشت بشريت را تهديد 
مي كند.« دانش��منداني كه بيانيه ياد ش��ده را امضا 
كرده اند انج��ام اقدامات معيني براي مقابله با پديده 
گرمايش زمي��ن را الزامي دانس��ته اند. اين اقدامات 
عبارتن��د از بهره گيري از انرژي ه��اي تجديدپذير، 
كاهش توليد مواد مضر از جمله گاز متان و كربن سياه، 
حماي��ت از محيط طبيع��ي جنگل ه��ا و باتالق ها، 
كاهش مصرف محصوالت گوشتي، اصالحات پايدار 

اقتصادي و كاهش جمعيت.

گروه جهان|
 رهب��ران دو حزب اصل��ي بريتانيا در نخس��تين مناظره 
تلويزيوني كه سه شنبه برگزار شد، برنامه هاي انتخاباتي 
خود را درباره سياس��ت  داخلي و خارجي با تكيه بر نحوه 
اجراي خروج اين كش��ور از اتحاديه اروپ��ا )برگزيت( ارايه 
دادند. بلومبرگ با اشاره به اين مناظره در گزارشي با عنوان 
»برگزيت بوريس يا رفيق كوربين. كداميك براي بريتانيا بدتر 
هستند؟« نوشته وعده هاي مطرح شده در اين مناظره نشان 
داد كه برگزيت سخت بوريس جانسون )نخست وزير فعلي( 
و سياست هاي سوسياليستي جرمي كوربين )رهبر حزب 
مخالف كارگر( هزينه هاي سنگيني براي بريتانيا خواهند 
داشت.  مركز نظرسنجي يوگاورمنت هم پس از برگزاري 
نخس��تين مناظره اعالم كرده: نتيجه نظرسنجي اي كه 
بالفاصله پس از مناظره انجام شده، نشان مي دهد كه بوريس 
جانسون و جرمي كوربين درگير رقابتي تنگاتنگ هستند. 

بن��ا براين گ��زارش، 5۱ درص��د افراد ش��ركت كننده در 
نظرسنجي گفته اند در مجموع عملكرد جانسون بهتر از 
رقيب بوده است حال آنكه ۴9 درصد گفته اند كوربين قوي تر 
از رقيب ظاهر شده است. انتخابات زودهنگام در بريتانيا قرار 

است ۱۲ دسامبر برگزار شود.
بوريس جانسون نخست وزير بريتانيا درخواست برگزاري اين 
انتخابات را پس از آن مطرح كرد كه نتوانست در موعد مدنظر 
خود يعني 3۱ اكتبر، بريتانيا را از اتحاديه اروپا خارج كند. در 
مناظره سه شنبه هم جانسون بيش از هر چيز روي برگزيت 

تاكيد كرده و گفته اين انتخابات زودهنگام از آن جهت برگزار 
مي شود كه دولت اكثريت، كاري در پارلمان به منظور نهايي 
كردن برگزيت ن��دارد. به همين دليل اين انتخابات از نظر 
جانسون فرصتي است براي ايجاد آن اكثريت و در نهايت 

خروج از اتحاديه اروپا.
جرمي كوربين رهبر حزب كارگر، در مقابل بيشتر روي پايان 
دادن به رياضت اقتصادي 9 ساله حزب محافظه كار و نگهباني 
از نظام درمان عمومي تاكيد كرده است. به گفته كوربين، 
»حزب محافظه كار هر لحظه مترصد خصوصي سازي نظام 
درماني است و نبايد به آنها اين اجازه را داد.« او گفته حزبش 
در صورت رسيدن به قدرت بالفصله به رياضت اقتصادي 
پايان داده و ماليات شركت هاي بزرگ را افزايش خواهد داد. او 
گفته روي زير ساخت ها سرمايه گذاري خواهد كرد و مشاغل 
توليدي را به بريتانيا بازخواهد گرداند و به خصوصي سازي 

پايان خواهد داد.
در اين مناظره همچنين به پرسش هايي درباره يكپارچگي 
كشور، خاندان سلطنتي و سياست هاي محيط زيستي پاسخ 
داده شد. جانسون در ابتداي مناظره كوربين را محكوم كرد 
كه موضع مش��خصي در مورد برگزيت ندارد و در صورت 
پيروزي، كش��ور را به سمت دو همه پرسي خواهد كشاند؛ 
يكي همه پرسي مجدد برگزيت و ديگري همه پرسي مجدد 
براي استقالل اسكاتلند. جانس��ون مدعي شد كه حزب 
كارگر به تنهايي نخواهد توانست اكثريت را كسب كند و 
براي تشكيل دولت مجبور خواهد بود با حزب ملي اسكاتلند 

ائتالف كند و شرط آنها هم براي ائتالف برگزاري همه پرسي 
استقالل خواهد بود. 

كوربين در پاسخ مدعي شد كه حزب او به هيچ عنوان قصد 
ائتالف با احزاب ديگر را ن��دارد. او همچنين گفت موضع 
حزبش در مورد برگزيت روشن است. آنها در سه ماه اول با 
اتحاديه اروپا بر سر توافق جديدي درباره نحوه اجراي برگزيت 
به تفاهم خواهند رسيد و در ماه ششم آن را به همه پرسي 
خواهند گذاشت؛ او متذكر شد كه در اين همه پرسي گزينه 

باقي ماندن در اتحاديه اروپا هم گنجانده خواهد شد.
بوريس جانسون بر اهميت تفاهم نامه خود با اتحاديه اروپا 
تاكيد كرد و اينكه اين بهترين قرارداد ممكن براي خروج 
از اتحاديه اروپاس��ت. با اين حال او با اين سوال مواجه شد 
كه قرارداد او عماًل يك مرز آبي بين سرزمين اصلي )جزيره 
بريتانيا( و ايرلند شمالي برقرار خواهد كرد كه با يكپارچگي 

كشور مغاير است.
كوربين، جانسون را متهم كرد كه در مورد برگزيت وعده 
بدون پش��توانه مي دهد و خوب مي داند كه خروج از اروپا 
در 3۱ ژانويه طبق برنامه او محقق نخواهد شد. رهبر حزب 
كارگر با اشاره به قرارداد كانادا با اتحاديه اروپا كه تنظيم آن 
7 سال طول كشيده، يادآوري كرده رسيدن به معاهده هاي 
جديد تجاري با اروپا و امريكا هر كدام نزديك هفت س��ال 
طول خواهد كشيد.  جرمي كوربين با اشاره به مداركي كه 
در دست داشت، توضيح داد كه جانسون در ماه هاي گذشته 
مذاكرات محرمانه تجاري با امريكايي ها داشته و در آن وعده 

داده شده دسترسي كامل تجاري به »ان اچ اس« يا همان 
نظام درمان همگاني به شركت هاي خصوصي امريكايي 
داده مي شود. او گفت كه اين مدارك از طريق قانون آزادي 
اطالعات كسب شده است. بوريس جانسون به طور كامل 
چنين مطلبي را رد كرد و مدعي شد كه دولت او هرگز »ان 

اچ اس« را نخواهد فروخت. 
موضوع مهم مورد بحث ديگري كه در اين مناظره به پيش 
كشيده شد خطر تجزيه بريتانيا بود. پرسش كنندگان معتقد 
بودند برگزيت و تفاهم نامه جانسون با اتحاديه اروپا كه تكليف 
ايرلند شمالي را از بقيه كش��ور جدا كرده و عماًل يك مرز 
دريايي بين آن منطقه و جزيره اصلي ايجاد مي كند، عاملي 

براي تهديد يكپارچگي مملكت متحده است.  
جانسون ضمن رد اين مطلب، اتهام را متوجه حزب كارگر 
كرد كه مي خواهد براي جلب رضايت حزب »اس ان پي« 

تن به همه پرسي ديگر براي استقالل اسكاتلند دهد. جرمي 
كورين تاكيد كرد ك��ه حزبش هيچ برنامه اي براي ائتالف 
با »اس ان پ��ي« ندارد و هيچ قراري هم براي همه پرس��ي 
استقالل گذاشته نشده است. او گفت اگر حزب ملي اسكاتلند 
مي خواهد دولت را به حزب محافظه كار تقديم كند، به خود 
آنها مربوط است. كوربين با اشاره به كنايه جانسون مدعي 
شد كه اين حزب محافظه كار است كه 9 سال در ائتالف هاي 

پرآشوب گرفتار بوده است. 
به اعتقاد ناظران، پرسش هاي مناظره از بي اعتمادي 
به سياستمداران حكايت داشت. به عنوان مثال، زماني 
كه جانس��ون در جايي گفته: »بله به نظر من حقيقت 
مهم است« حاضران به او خنديدند. مجري برنامه هم 
يادآوري كرده كه او ۴0 بار تكرار كرده بود كه 3۱ اكتبر 

بريتانيا از اتحاديه اروپا خارج مي كند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

توقف تحقيقات سوئد درباره 
در پرونده تجاوز »آسانژ«

گروه جهان| دادستاني س��وئد اعالم كرده پس از 
بررسي ش��واهد تحقيقات مربوط اتهام تجاوز عليه 
جوليان آسانژ بنيانگذار ويكي ليكس را متوقف مي كند. 
اوا-ماري پرسون معاون دادس��تان، گفته: »شواهد 
ش��اكي معتبر و قابل اعتماد تلقي مي شود اما پس از 
گذشت نزديك به يك دهه خاطرات شاهدان كمرنگ 
شده است.« پرسون گفته كه پس از ارزيابي جامع از 
آنچه در جريان تحقيقات مقدماتي صورت گرفت به 
اين نتيجه رسيده است كه شواهد به اندازه كافي قوي 
نيستند كه مبناي صدور كيفرخواست را شكل دهد. 
آسانژ كه شهروند استراليا است بارها اين اتهام را كه 
۲0۱0 مطرح ش��ده بود، تكذيب كرده اس��ت. با اين 
حال دادستاني س��وئد تاكيد كرده كه تصميم براي 
توقف تحقيقات قابل تجديدنظر است. دولت سوئد در 
سال ۲0۱0 بر اساس شكايت دو زن كه مدعي شدند 
جوليان آس��انژ به آنها تجاوز كرده، حكم بازداش��ت 
بين المللي او را صادر كرد. جوليان آسانژ، ۲0۱۲ براي 
جلوگيري از اس��ترداد خود به س��وئد به سفارتخانه 
اكوادور در لندن گريخت. آس��انژ تا ۱۱ آوريل ۲0۱9 
در سفارت اكوادور به سر مي برد اما با لغو پناهندگي او 
از سوي اين كشور، پليس بريتانيا وارد سفارتخانه شد 
و بنيانگذار ويكي ليكس را بازداشت كرد. نگراني اصلي 
آسانژ احتمال استرداد او به اياالت متحده در پرونده 
ويكي ليكس بود. پ��س از بازداش��ت، از طرف ديگر 
وزارت دادگستري امريكا ۱۸ مورد اتهامي عليه وي 
صادر كرد. آسانژ ۲0۱0 اطالعات سري دولتي را در 
ويكي ليكس منتشر كرد و بعد از آن نيز اطالعات سري 

مختلفي درباره روابط دولت ها منتشر كرد. 

اردوغان: ۲۰۲۰ سال كاهش 
بيشتر بهره بانكي است

گروه جهان| رييس جمهور تركيه سال ۲0۲0 را 
سال كاهش بيشتر نرخ بهره هاي بانكي اعالم كرده 
است. به گزارش حريت، رجب طيب اردوغان رييس 
حزب عدالت و توس��عه تركيه، گفته: »در حالي كه 
ميزان صادرات در سطح جهان با كاهش 5۲ درصدي 
روبرو شده اما صادرات تركيه دو درصد افزايش يافته 
است.« او گفته: »وقتي ما دولت را تشكيل داديم به 
بانك جهاني ۲3.5 ميليارد دالر بدهي داشتيم. ما 
پرداخت اين بدهي ه��ا را در ماه مي ۲0۱3 به اتمام 
رس��انديم و ديگر با بانك جهان��ي كاري نخواهيم 
داشت.« رييس جمهور تركيه تصريح كرده: »دوران 
بدهكاري ارزي به پايان رسيده و با پول ملي خود در 
راستاي رسيدن به اهداف گام برمي داريم.«  اردوغان 
كه از مخالفان سرس��خت نرخ بهره باال محس��وب 
مي شود و بارها خود را دشمن نرخ بهره خوانده است، 
گفته هدف تركيه آن اس��ت كه نرخ بهره را تا پايان 
سال حدود ۱5 درصد كاهش دهد و به نرخ تك رقمي 
برساند. بانك مركزي تركيه سپتامبر سال گذشته و 
به منظور تالش براي ممانعت از ريزش بيشتر ارزش 
لير نرخ بهره را به ۲۴ درصد افزايش داد و از آن زمان 
تاكنون با وجود درخواس��ت هاي متعدد اردوغان 
براي كاهش نرخ بهره، مراد جتين كايا رييس اسبق 
بانك مركزي تركيه با كاهش نرخ بهره مخالفت كرد. 
مس��اله اي كه در نهايت باعث بركناري او در هفته 
گذشته و جايگزين شدنش با مراد يوزال، قائم مقام 
خود شد. منتقدان دولت معتقدند كه پس از بركناري 
جتين كايا، نفوذ اردوغان در حوزه سياست گذاري 

پولي تركيه افزايش يافته است.

كيفرخواست قانونگذاران شيلي 
براي بركناري رييس جمهور

گ�روه جهان|ش��ماري از قانونگ��ذاران ش��يلي 
كيفرخواستي را عليه رييس جمهوري اين كشور ارايه 
كرده ان��د كه در صورت تاييد نهاي��ي، مي تواند موجب 
س��لب صالحي��ت و در نتيجه بركناري وي از س��مت 
رياست جمهوري شود. به گزارش پرنساالتينا، تظاهرات 
در شيلي از ۱۸ اكتبر در اعتراض به افزايش بهاي بليت 
مترو آغاز و به تدريج به مخالفت با وضعيت اقتصادي در 
كشور منتهي شد كه پيامد آن غارتگري، آتش افروزي 
و درگيري هاي روزانه بين معترضان و نيروهاي پليس 
بوده است. معترضان به دستمزدهاي پايين، هزينه هاي 
باالي بخش آموزش و بهداشت و شكاف عميق بين فقير 
و غني در كش��وري اعتراض دارند كه از نظر سياسي و 
اقتصادي تحت سلطه چند خانواده قديمي و نخبه است. 
براساس آمارهاي رسمي اعالم ش��ده، در ناآرامي هاي 
يك ماه اخير شيلي دست كم ۲۲ نفر كشته و و بيش از ۲ 
هزار نفر نيز زخمي شدند. در همين حال اين نمايندگان 
از احزاب مختلف اعالم كرده اند در صورت موفقيت اين 
كيفرخواست، سباس��تين پينرا براي ادامه فعاليت در 
سمت رياس��ت جمهوري فاقد صالحيت اعالم خواهد 
شد. اين كيفرخواست توسط نمايندگان احزابي همچون 
حزب كمونيست، سوسياليست ها، انقالب دموكراتيك، 
احزاب ليبرال و چند حزب ديگر امضا شده است. كارمن 
هرتص يكي از نمايندگان امضاكننده اين كيفرخواست 
گفته اين اقدام به دليل نقض جدي، گس��ترده، مكرر و 
نظام مند حقوق بنيادين مردم توسط عوامل دولتي در 
اعتراض هاي يك ماه اخير انجام شده است. او تاكيد كرده 
نقض حقوق بنيادين مردم در شيلي نقض قانون اساسي و 

قوانين اين كشور بوده است.

 منفي شدن بازارهاي آسيايي 
با تهديد ترامپ 

گروه جهان| رييس جمهوري امريكا تهديد كرده در 
صورت عدم توافق، تعرفه هاي گمركي چين را افزايش 
خواهد داد. دونالد ترامپ گفت��ه: »اگر اياالت متحده و 
چين وارد معامله نشوند، تعرفه هاي كاالهاي چيني را 
بيشتر خواهم كرد.« پيش از اين، مارك شورت رييس 
دفتر معاون رييس جمهور اياالت متحده، گفته بود كه 
امريكا انتظار دارد پيش از پايان سال ۲0۱9 توافقنامه اي 
در مورد نتايج مرحله اول مذاكرات تجاري با چين امضا 
كند. شاخص هاي بورس آسيا در معامالت چهارشنبه با 
افت ارزش مواجه شدند. تمام بازارهاي جهان منتظر نتايج 
مذاكرات تجاري چين و امريكا هستند. رويترز نوشته: 
تحليل گران گروه بانكي استراليا و نيوزيلند در يادداشتي 
اعالم كردند: »تا زماني كه مذاكرات تجاري چين و امريكا 
به جايي نرسد و مساله آنها حل نشود، بازارها تمايلي به 
حركت به هيچ  جهتي ندارند.« گفته شده، بازدهي اوراق 
قرضه در وزارت خزانه داري امريكا نيز ۱.75 درصد كاهش 
يافت، كه نشان دهنده ترس از احتمال بازگشت ركود 
است. سرمايه گذاران اكنون منتظر نتيجه آخرين جلسات 
فدرال رزرو براي كاهش نرخ بهره هستند. جوزف كاپورسو 
تحليلگر بانك اس��تراليا به رويترز گفته: »صورتجلسه 
فدرال رزرو نش��ان داده كه نگراني ها درباره روند نزولي 
اقتصاد امريكا كاهش يافته و حاال نياز به ارزيابي مجدد 
از چش��م انداز اقتصادي براي كاهش ن��رخ بهره وجود 
دارد.« جنگ تجاري چين و امريكا يكي از مسائل بسيار 
مهم اقتصاد جهاني است؛ زيرا اين دو كشور، قوي ترين 
اقتصادهاي جهان هستند و درگيري تجاري آنها نه تنها 
در خود اقتصاد اين كشورها تاثير مي گذارد، بلكه بر كل 

اقتصاد جهان و اقتصادي كشورهاي ديگر هم اثر دارد.

سرمايه گذاري كالن 
خودروسازان آلماني در امريكا
گروه جهان|شركت هاي بزرگ آلماني قرار است كه 
شمار كاركنان خود در اياالت متحده را در حد چشمگيري 
باال ببرند. اين اقدام در راستاي تصميم ترامپ مبني بر 
افزايش تعرفه گمركي براي خودروهاي آلماني اتخاذ شده 
است. نيويورك تايمز نوشته، سه غول صنعت خودروسازي 
آلمان يعني »ب��ي ام وي«، »دايملر« و »فولكس واگن« 
مصمم هستند شمار كاركنان خود در امريكا را افزايش 
دهند. اين روزنامه به نقل از مقامات اروپايي و امريكايي 
و نمايندگان صنعت خودروسازي نوشته كه شركت هاي 
آلمان��ي در مذاكرات غيرعلني ب��ا مقامات امريكايي به 
اين اق��دام تن داده اند. در گ��زارش نيويورك تايمز، رقم 
۲5 هزار نفر ذكر شده و آمده است، معلوم نيست كه آيا 
خودروسازان آلماني شمار تمامي كاركنان خود را به ۲5 
هزار نفر خواهند رساند يا اينكه اين ميزان فرصت شغلي 
تازه ايجاد خواهد شد. در حال حاضر مجموع كاركنان 
بي ام وي، دايملر و فولكس واگن در اياالت متحده حدود 
۱9 هزار نفر است. به هر حال افزايش كاركنان شركت ها 
مستلزم س��رمايه گذاري كالن در امريكاست. روزنامه 
امريكايي نوشته، پيش زمينه مذاكرات شركت هاي آلماني 
با مقامات امريكايي تصميم رييس جمهوري اياالت متحده 
مبني بر افزايش تعرفه ه��اي گمركي براي خودروهاي 
خارجي تا ۲5 درصد است. شركت هاي آلماني در صورت 
افزايش تعرفه هاي گمركي زيان سختي متقبل خواهند 
شد، زيرا بخش زيادي از خودروهاي صادراتي آنها روانه 
بازار اياالت متحده مي شود. ترامپ پيش تر از خودروسازان 
خارجي خواس��ته بود، تولي��د خودروهاي خ��ود را در 
اياالت متحده باال ببرند و از اين طريق براي امريكايي ها 

فرصت هاي شغلي تازه ايجاد كنند.
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دونالد ترامپ به كنگره مي رود
گروه جهان| دونالد ترام��پ رييس جمهوري 
امريكا، اعالم كرده به طور بسيار جدي در نظر دارد 
در برابر كميسيون تحقيقات مجلس نمايندگان 
كه با هدف بركناري او تشكيل شده، حضور يابد. 
موضع جديد ترامپ اگر تاييد شود با رفتار گذشته 
او در قبال اين كميس��يون تض��اد كامل خواهد 
داشت. رييس جمهوري امريكا در هفته هاي اخير 
همواره از اين كميسيون با انتقادات تند و تيز و گاه 
تحقيرآميز ياد كرده و تش��كيل آن را غيرقانوني 
خوانده بود. به گزارش خبرگزاري فرانسه، توييت 
تازه ترامپ براي همه غافلگيركنن��ده بود. او كه 
در هفته هاي اخير همواره كميسيون تحقيقات 
مجلس و به ويژه رييس دموكرات آن را با كلمات 
درشت مورد خطاب قرار داده بود، اين بار به آمادگي 
خود براي حضور در برابر آن اش��اره كرده اس��ت.  
نانسي پلوس��ي هفته گذشته با اشاره به انتقادات 
پياپي ترامپ، گفته بود: »اگر او با آنچه در برابر اين 
كميسيون گفته مي شود، موافق نيست، پس از ياد 
كردن س��وگند براي اداي شهاد ت حاضر شود«. 
پيش از اين نيز يك عضو كميس��يون اعالم كرده 
بود كه اگر رييس جمهوري مايل است داوطلبانه 
در برابر كميسيون حاضر شود و روايت خود را بازگو 
كند، آنان از اين كار استقبال خواهند كرد. با اين 
حال چنين به نظر مي رسد كه در اين زمينه بخت 
بسياري وجود ندارد و ترامپ، با آنكه چنين پيامي 
ارس��ال داش��ته، قصد حضور در برابر كميسيون 
ندارد. او در گذشته حاضر به اداي شهادت شفاهي 
در برابر دادستان مامور تحقيق درباره نفوذ روسيه 
در آخرين كارزار انتخاباتي رياست جمهوري نشد. 
كورانتن ِسلن پژوهشگر متخصص امريكا، مي گويد 
اگر ترامپ به واقع دس��ت به چني��ن اقدامي زند، 
چنين چيزي در تاريخ نهادهاي سياس��ي امريكا 
نيز نقطه عطفي محسوب مي شود، زيرا هر چند 
اداي شهادت داوطلبانه روساي جمهوري امريكا در 
برابر كنگره ممنوع نيست، اما در عمل بسيار نادر 
است و اين اظهارنظر او نشان مي دهد كه او در برابر 
پيشرفت تحقيقات نگران است.« چنين اقدامي، 
به گفته سلن، رييس جمهوري را با دو خطر جدي 
رويارو مي كند: نخست اينكه اظهارات او راه ايراد 
اتهام بر او را هموارتر س��ازد و ديگر اينكه با حضور 
در برابر كميس��يون و پشت كردن به امتيازي كه 
قوه مجريه در اين زمينه دارد، ناگزير راه را بر كليه 
همكاران كنوني و پيش��ين خود كه تاكنون مانع 
حضور آنان در برابر كميسيون مي شد، بگشايد.« 

 ناو آبراهام لينكلن وارد 
خليج فارس شد

وزارت دفاع امريكا اعالم كرده ناو هواپيمابر آبراهام 
لينكلن پ��س از عبور از تنگه هرم��ز وارد خليج 
فارس شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، پيش 
از اين و در پ��ي باالگرفتن تنش در خليج فارس 
امريكا اعالم كرده بود كه يك ناو گروه را به منظور 
حفاظت از عبور و مرور آزاد كشتي ها به منطقه 

اعزام خواهد كرد.

سرمايه گذاري ۴۶ ميليارد 
دالري تركيه در آفريقا

بر اساس آمار ش��وراي روابط اقتصادي خارجي 
تركيه، حجم س��رمايه گذاري شركت هاي ُترك 
در كش��ورهاي آفريقايي در ۲0۱۸ با ۱۱درصد 
افزايش نسبت به سال پيش از آن به ۴۶ ميليارد 
دالر رس��يد. به گزارش ايِبنا، تركيه نيز از س��ال 
۱99۸ با آغاز سياس��ت حضور در آفريقا س��عي 
داشته سهم خود از روابط اقتصادي و تجاري با قاره 
سياه را افزايش دهد. بر همين اساس تركيه طي 
۱0 سال اخير به همراه برزيل، چين و هند يكي از 
چهار كشور غيرآفريقايي است كه بيشترين حضور 

را در اين قاره داشته اند.

رزمايش دريايي مشترك 
چين و عربستان

چين و عربس��تان رزمايش دريايي مشتركي را 
به مدت سه هفته آغاز كردند. به گزارش رويترز، 
اين رزمايش نظامي در پايگاه دريايي عربستان 
در حالي انجام مي ش��ود كه تنش ها در منطقه 
و حمالت گس��ترده يمن به دو تأسيسات نفتي 
عربستان تشديد شده است. هدف از اين رزمايش 
مش��ترك، اعتمادس��ازي ميان دو كشور جهت 
مبارزه با تروريسم دريايي و دزدي دريايي است. 
پكن روابط مس��تحكمي با عربس��تان به عنوان 

بزرگ ترين تأمين كننده نفت خود دارد.

هواپيماي امريكايي مجبور به 
ترك آسمان پاكستان شد

سازمان هواپيمايي پاكستان چهارشنبه از ورود 
بدون مجوز يك فرون��د هواپيماي امريكايي به 
آسمان اين كشور خبر داد و گفت اين هواپيماي 
امريكايي با دريافت پيام هشدار مجبور به ترك 
حريم هوايي اين كشور شد. رسانه هاي پاكستان 
به نقل از مسووالن كنترل ترافيك هوايي كراچي 
گ��زارش دادند: هواپيم��اي امريكايي كه گفته 
مي ش��ود متعلق به بخش ترابري ب��وده بدون 
دريافت مجوز از مس��قط وارد آسمان پاكستان 
در بخش كراچي شد. مسووالن كنترل ترافيك 
هوايي پاكستان با برقراري تماس فوري با خلبان 
هواپيم��ا از وي مجوز و كد مخصوص را مطالبه 
كردن��د كه با مخالف��ت خلبان مواجه ش��دند. 
سازمان هواپيمايي كشوري پاكستان سپس با 
ارسال پيام هشدار، هواپيمايي امريكا را مجبور 

به ترك آسمان پاكستان كرد.
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خسارت ۸  تريليون دالري تغييرات اقليمي به اقتصاد جهان

نخستين مناظره انتخاباتي رهبران احزاب اصلي بريتانيا برگزار شد

»در حال توسعه ها« در خطرند

برگزيت سخت يا رفيق كوربين

گروه جهان| 
تغيي��رات آب وهواي��ي با تش��ديد خشكس��الي ها، 
سيالب ها و از بين محصوالت كش��اورزي مي تواند 
تا اواسط قرن حاضر حدود 7.9 هزار ميليارد دالر به 
اقتصاد جهاني هزينه تحميل كرده و زيرس��اخت ها 

را تهديد كند.
به گ��زارش خبرگ��زاري فرانس��ه، واح��د اطالعات 
اكونوميست در تازه ترين گزارش خود درباره تغييرات 
اقليمي با بررسي متغيرهاي كالن اقتصادي ۸۲ كشور 
جهان دريافته است كه احتماال باال رفتن دماي زمين 
تا سال ۲050 ميالدي س��ه درصد از توليد ناخالص 
داخلي جهان��ي را از ميان خواهد برد. در بين مناطق 
مختلف جهان، قاره آفريقا بيشترين آسيب پذيري و 
امريكاي شمالي كمترين آسيب پذيري را از تغييرات 
اقليمي متحمل خواهند ش��د؛ به گونه اي كه رش��د 
اقتصادي آفريقا تحت تاثير اين تغييرات تا سال ۲050 

حدود ۴.7 درصد كمتر خواهد شد.
به ط��ور كل��ي، كش��ورهاي در ح��ال توس��عه از 
مقاومت پذيري بسياري كمتري نسبت به كشورهاي 
ثروتمند برخوردارند. جان فرگوسن يكي از دست اندر 
كاران اي��ن تحقيقات گفته: »كش��ورهاي ثروتمند 
مي توانند تا ح��د زيادي در برابر تغيي��رات اقليمي 
مقاومت كنند اما اين مساله واقعا خطر بزرگي براي 
كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته است. 
در شرايطي كه كار سختي در مبارزه با نابرابري داريم 
اين مشكل هم به مشكالت قبلي افزوده شده است.«

در بين كشورهاي مختلف، آنگوال بيشترين اثرپذيري 
از تغييرات اقليمي در جهان را داشته است؛ به گونه اي 
كه طبق پيش بيني واحد اطالعات اكونوميست، رشد 
اقتصادي اين كش��ور تحت تاثير اين وقايع تا س��ال 

۲050 حدود ۶.۱ درصد كاهش پيدا خواهد كرد. 
در اين تحقيق��ات مجموعه اي از عوامل كه بحران را 
تشديد مي كند نيز ذكر ش��ده است از جمله فقدان 
زيرس��اخت هاي باكيفيت، ق��رار گرفتن در معرض 
خشكس��الي به دليل موقعيت خ��اص جغرافيايي، 
فرسايش خاك و باال آمدن آب سطح درياها. به عنوان 

مثال، در آنگوال كش��وري كه كشاورزي بزرگ ترين 
صنعت آن به ش��مار م��ي رود تخري��ب زمين مانع 
اصلي توس��عه اقتصادي به شمار مي رود. نيجريه )با 
5.9 درصد توليد ناخالص داخل��ي منفي(، مصر )با 
5.5 درصد(، بنگالدش )ب��ا 5.۴ درصد( و ونزوئال )با 
5.۱ درصد( ديگر كش��ورهايي هستند كه بيشترين 

آسيب پذيري را از تغييرات اقليمي خواهند ديد.
حجم توليد ناخالص داخلي جهان هم تا سال ۲050 
ميالدي به ۲50 تريليون دالر خواهد رسيد. در اين 
گزارش آمده، امريكاي شمالي تا سال ۲050 حدود 
۱.۱درصد، اروپاي غربي ۱.7درصد، اروپاي ش��رقي 

3 درصد، خاورميانه 3.7 درصد، اسيا پاسيفيك ۲.۶ 
درصد، آفريقا ۴.7 درصد و امريكاي التين 3.۸ درصد 
از تولي��د ناخالص داخلي خ��ود را به دليل تغييرات 
اقليمي از دس��ت خواهند داد. در بين كش��ورهاي 
مختلف، امري��كا و كانادا كمترين تاثير را از تغييرات 

اقليمي خواهند ديد. 
در اين گزارش با اشاره به سياست هاي محيط زيستي 
دول��ت اياالت متح��ده به رهب��ري دونال��د ترامپ 
آمده اس��ت: اقتصاد امريكا گرچ��ه همچنان يكي از 
بزرگ ترين اقتصادهاي جهان باقي خواهند ماند اما 
كمترين آسيب را از تغييرات اقليمي خواهد داد. بر 

همين اساس است كه دولت ترامپ از زير بار تعهدات 
محيط زيستي شانه خالي كرده و ترجيح مي دهد كه 

در اين باره خود را كنار بكشد.
پيش بيني شده كه روس��يه تا سال ۲050 ميالدي 
ح��دود پنج درص��د از توليد ناخال��ص داخلي خود 
را از دس��ت دهد و از جمله كش��ورهايي باش��د كه 
بيشترين آس��يب را از اين بابت متحمل شود. طبق 
اع��الم فرگوس��ن، كاهش رش��د اقتص��ادي جهان 
در اثر تغيي��رات اقليمي اكنون از حرف گذش��ته و 
به مرحله عمل رس��يده اس��ت. او هش��دار مي دهد: 
»كشورهاي در حال توسعه نمي توانند به تنهايي از 

 پس اين ريسك بر بيابند و نياز به كمك فوري دارند.« 
در اين گزارش پيش بيني ش��ده كه يكي از عواملي 
كه اقتصاد كش��ورهاي مثال روس��يه را در چند دهه 
آينده تهديد خواهد كرد از ميان رفتن زيرساخت ها 
به دليل تغييرات آب وهوايي است، از جمله خطوط 

لوله نفت و گاز. 
اغلب كشورهاي جهان در توافق آب وهوايي پاريس 
كه در س��ال ۲0۱5 مي��الدي انعقاد ش��د، موافقت 
كردند تا سياست هايي را براي محدود كردن ميزان 
گرمايش جهاني تا دو درجه سلسيوس به كار بگيرند. 
ب��راي تحقق اين هدف، اقتص��اد جهاني بايد هر چه 
س��ريع تر توليد گازهاي گلخانه اي خ��ود را كاهش 
دهد، مس��اله اي كه چالش برانگيز شده است. اغلب 
كشورهاي در حال توسعه بر اين باورند، پس از چند 
دهه استفاده از سوخت هاي فسيلي توسط كشورهاي 
توسعه يافته، حاال رشد اقتصادي آنان نبايد به دليل 
تالش براي كاستن از گازهاي گلخانه اي كه )توسعه  
يافته ها بيش��ترين س��هم را در توليد آن داشته اند( 

محدود شود. 
پيش از گزارش واحد اطالعات اكونوميست، بيش از 
۱۱ هزار دانشمند از ۱53 كشور جهان زنگ هشدار 
تغييرات اقليمي را به صدا درآورده بودند. آنها دو هفته 
پيش با انتشار بيانيه اي اعالم كردند: »واضح است كه 
س��ياره زمين با يك وضعيت اضطراري آب وهوايي 
روبرو اس��ت. بحران اقليمي شديدتر از چيزي است 
كه انتظار مي رفت، در حال س��رعت گرفتن اس��ت 
و حادتر از پيش بيني ها ش��ده اس��ت، به طوري كه 
اكوسيستم هاي طبيعي و سرنوشت بشريت را تهديد 
مي كند.« دانش��منداني كه بيانيه ياد ش��ده را امضا 
كرده اند انج��ام اقدامات معيني براي مقابله با پديده 
گرمايش زمي��ن را الزامي دانس��ته اند. اين اقدامات 
عبارتن��د از بهره گيري از انرژي ه��اي تجديدپذير، 
كاهش توليد مواد مضر از جمله گاز متان و كربن سياه، 
حماي��ت از محيط طبيع��ي جنگل ه��ا و باتالق ها، 
كاهش مصرف محصوالت گوشتي، اصالحات پايدار 

اقتصادي و كاهش جمعيت.

گروه جهان|
 رهب��ران دو حزب اصل��ي بريتانيا در نخس��تين مناظره 
تلويزيوني كه سه شنبه برگزار شد، برنامه هاي انتخاباتي 
خود را درباره سياس��ت  داخلي و خارجي با تكيه بر نحوه 
اجراي خروج اين كش��ور از اتحاديه اروپ��ا )برگزيت( ارايه 
دادند. بلومبرگ با اشاره به اين مناظره در گزارشي با عنوان 
»برگزيت بوريس يا رفيق كوربين. كداميك براي بريتانيا بدتر 
هستند؟« نوشته وعده هاي مطرح شده در اين مناظره نشان 
داد كه برگزيت سخت بوريس جانسون )نخست وزير فعلي( 
و سياست هاي سوسياليستي جرمي كوربين )رهبر حزب 
مخالف كارگر( هزينه هاي سنگيني براي بريتانيا خواهند 
داشت.  مركز نظرسنجي يوگاورمنت هم پس از برگزاري 
نخس��تين مناظره اعالم كرده: نتيجه نظرسنجي اي كه 
بالفاصله پس از مناظره انجام شده، نشان مي دهد كه بوريس 
جانسون و جرمي كوربين درگير رقابتي تنگاتنگ هستند. 

بن��ا براين گ��زارش، 5۱ درص��د افراد ش��ركت كننده در 
نظرسنجي گفته اند در مجموع عملكرد جانسون بهتر از 
رقيب بوده است حال آنكه ۴9 درصد گفته اند كوربين قوي تر 
از رقيب ظاهر شده است. انتخابات زودهنگام در بريتانيا قرار 

است ۱۲ دسامبر برگزار شود.
بوريس جانسون نخست وزير بريتانيا درخواست برگزاري اين 
انتخابات را پس از آن مطرح كرد كه نتوانست در موعد مدنظر 
خود يعني 3۱ اكتبر، بريتانيا را از اتحاديه اروپا خارج كند. در 
مناظره سه شنبه هم جانسون بيش از هر چيز روي برگزيت 

تاكيد كرده و گفته اين انتخابات زودهنگام از آن جهت برگزار 
مي شود كه دولت اكثريت، كاري در پارلمان به منظور نهايي 
كردن برگزيت ن��دارد. به همين دليل اين انتخابات از نظر 
جانسون فرصتي است براي ايجاد آن اكثريت و در نهايت 

خروج از اتحاديه اروپا.
جرمي كوربين رهبر حزب كارگر، در مقابل بيشتر روي پايان 
دادن به رياضت اقتصادي 9 ساله حزب محافظه كار و نگهباني 
از نظام درمان عمومي تاكيد كرده است. به گفته كوربين، 
»حزب محافظه كار هر لحظه مترصد خصوصي سازي نظام 
درماني است و نبايد به آنها اين اجازه را داد.« او گفته حزبش 
در صورت رسيدن به قدرت بالفصله به رياضت اقتصادي 
پايان داده و ماليات شركت هاي بزرگ را افزايش خواهد داد. او 
گفته روي زير ساخت ها سرمايه گذاري خواهد كرد و مشاغل 
توليدي را به بريتانيا بازخواهد گرداند و به خصوصي سازي 

پايان خواهد داد.
در اين مناظره همچنين به پرسش هايي درباره يكپارچگي 
كشور، خاندان سلطنتي و سياست هاي محيط زيستي پاسخ 
داده شد. جانسون در ابتداي مناظره كوربين را محكوم كرد 
كه موضع مش��خصي در مورد برگزيت ندارد و در صورت 
پيروزي، كش��ور را به سمت دو همه پرسي خواهد كشاند؛ 
يكي همه پرسي مجدد برگزيت و ديگري همه پرسي مجدد 
براي استقالل اسكاتلند. جانس��ون مدعي شد كه حزب 
كارگر به تنهايي نخواهد توانست اكثريت را كسب كند و 
براي تشكيل دولت مجبور خواهد بود با حزب ملي اسكاتلند 

ائتالف كند و شرط آنها هم براي ائتالف برگزاري همه پرسي 
استقالل خواهد بود. 

كوربين در پاسخ مدعي شد كه حزب او به هيچ عنوان قصد 
ائتالف با احزاب ديگر را ن��دارد. او همچنين گفت موضع 
حزبش در مورد برگزيت روشن است. آنها در سه ماه اول با 
اتحاديه اروپا بر سر توافق جديدي درباره نحوه اجراي برگزيت 
به تفاهم خواهند رسيد و در ماه ششم آن را به همه پرسي 
خواهند گذاشت؛ او متذكر شد كه در اين همه پرسي گزينه 

باقي ماندن در اتحاديه اروپا هم گنجانده خواهد شد.
بوريس جانسون بر اهميت تفاهم نامه خود با اتحاديه اروپا 
تاكيد كرد و اينكه اين بهترين قرارداد ممكن براي خروج 
از اتحاديه اروپاس��ت. با اين حال او با اين سوال مواجه شد 
كه قرارداد او عماًل يك مرز آبي بين سرزمين اصلي )جزيره 
بريتانيا( و ايرلند شمالي برقرار خواهد كرد كه با يكپارچگي 

كشور مغاير است.
كوربين، جانسون را متهم كرد كه در مورد برگزيت وعده 
بدون پش��توانه مي دهد و خوب مي داند كه خروج از اروپا 
در 3۱ ژانويه طبق برنامه او محقق نخواهد شد. رهبر حزب 
كارگر با اشاره به قرارداد كانادا با اتحاديه اروپا كه تنظيم آن 
7 سال طول كشيده، يادآوري كرده رسيدن به معاهده هاي 
جديد تجاري با اروپا و امريكا هر كدام نزديك هفت س��ال 
طول خواهد كشيد.  جرمي كوربين با اشاره به مداركي كه 
در دست داشت، توضيح داد كه جانسون در ماه هاي گذشته 
مذاكرات محرمانه تجاري با امريكايي ها داشته و در آن وعده 

داده شده دسترسي كامل تجاري به »ان اچ اس« يا همان 
نظام درمان همگاني به شركت هاي خصوصي امريكايي 
داده مي شود. او گفت كه اين مدارك از طريق قانون آزادي 
اطالعات كسب شده است. بوريس جانسون به طور كامل 
چنين مطلبي را رد كرد و مدعي شد كه دولت او هرگز »ان 

اچ اس« را نخواهد فروخت. 
موضوع مهم مورد بحث ديگري كه در اين مناظره به پيش 
كشيده شد خطر تجزيه بريتانيا بود. پرسش كنندگان معتقد 
بودند برگزيت و تفاهم نامه جانسون با اتحاديه اروپا كه تكليف 
ايرلند شمالي را از بقيه كش��ور جدا كرده و عماًل يك مرز 
دريايي بين آن منطقه و جزيره اصلي ايجاد مي كند، عاملي 

براي تهديد يكپارچگي مملكت متحده است.  
جانسون ضمن رد اين مطلب، اتهام را متوجه حزب كارگر 
كرد كه مي خواهد براي جلب رضايت حزب »اس ان پي« 

تن به همه پرسي ديگر براي استقالل اسكاتلند دهد. جرمي 
كورين تاكيد كرد ك��ه حزبش هيچ برنامه اي براي ائتالف 
با »اس ان پ��ي« ندارد و هيچ قراري هم براي همه پرس��ي 
استقالل گذاشته نشده است. او گفت اگر حزب ملي اسكاتلند 
مي خواهد دولت را به حزب محافظه كار تقديم كند، به خود 
آنها مربوط است. كوربين با اشاره به كنايه جانسون مدعي 
شد كه اين حزب محافظه كار است كه 9 سال در ائتالف هاي 

پرآشوب گرفتار بوده است. 
به اعتقاد ناظران، پرسش هاي مناظره از بي اعتمادي 
به سياستمداران حكايت داشت. به عنوان مثال، زماني 
كه جانس��ون در جايي گفته: »بله به نظر من حقيقت 
مهم است« حاضران به او خنديدند. مجري برنامه هم 
يادآوري كرده كه او ۴0 بار تكرار كرده بود كه 3۱ اكتبر 

بريتانيا از اتحاديه اروپا خارج مي كند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

توقف تحقيقات سوئد درباره 
پرونده تجاوز »آسانژ«

گروه جهان| دادستاني س��وئد اعالم كرده پس از 
بررسي ش��واهد تحقيقات مربوط اتهام تجاوز عليه 
جوليان آسانژ بنيانگذار ويكي ليكس را متوقف مي كند. 
اوا-ماري پرسون معاون دادس��تان، گفته: »شواهد 
ش��اكي معتبر و قابل اعتماد تلقي مي شود اما پس از 
گذشت نزديك به يك دهه خاطرات شاهدان كمرنگ 
شده است.« پرسون گفته كه پس از ارزيابي جامع از 
آنچه در جريان تحقيقات مقدماتي صورت گرفت به 
اين نتيجه رسيده است كه شواهد به اندازه كافي قوي 
نيستند كه مبناي صدور كيفرخواست را شكل دهد. 
آسانژ كه شهروند استراليا است بارها اين اتهام را كه 
۲0۱0 مطرح ش��ده بود، تكذيب كرده اس��ت. با اين 
حال دادستاني س��وئد تاكيد كرده كه تصميم براي 
توقف تحقيقات قابل تجديدنظر است. دولت سوئد در 
سال ۲0۱0 بر اساس شكايت دو زن كه مدعي شدند 
جوليان آس��انژ به آنها تجاوز كرده، حكم بازداش��ت 
بين المللي او را صادر كرد. جوليان آسانژ، ۲0۱۲ براي 
جلوگيري از اس��ترداد خود به س��وئد به سفارتخانه 
اكوادور در لندن گريخت. آس��انژ تا ۱۱ آوريل ۲0۱9 
در سفارت اكوادور به سر مي برد اما با لغو پناهندگي او 
از سوي اين كشور، پليس بريتانيا وارد سفارتخانه شد 
و بنيانگذار ويكي ليكس را بازداشت كرد. نگراني اصلي 
آسانژ احتمال استرداد او به اياالت متحده در پرونده 
ويكي ليكس بود. پ��س از بازداش��ت، از طرف ديگر 
وزارت دادگستري امريكا ۱۸ مورد اتهامي عليه وي 
صادر كرد. آسانژ ۲0۱0 اطالعات سري دولتي را در 
ويكي ليكس منتشر كرد و بعد از آن نيز اطالعات سري 

مختلفي درباره روابط دولت ها منتشر كرد. 

اردوغان: ۲۰۲۰ سال كاهش 
بيشتر بهره بانكي است

گروه جهان| رييس جمهور تركيه سال ۲0۲0 را 
سال كاهش بيشتر نرخ بهره هاي بانكي اعالم كرده 
است. به گزارش حريت، رجب طيب اردوغان رييس 
حزب عدالت و توس��عه تركيه، گفته: »در حالي كه 
ميزان صادرات در سطح جهان با كاهش 5۲ درصدي 
روبرو شده اما صادرات تركيه دو درصد افزايش يافته 
است.« او گفته: »وقتي ما دولت را تشكيل داديم به 
بانك جهاني ۲3.5 ميليارد دالر بدهي داشتيم. ما 
پرداخت اين بدهي ه��ا را در ماه مي ۲0۱3 به اتمام 
رس��انديم و ديگر با بانك جهان��ي كاري نخواهيم 
داشت.« رييس جمهور تركيه تصريح كرده: »دوران 
بدهكاري ارزي به پايان رسيده و با پول ملي خود در 
راستاي رسيدن به اهداف گام برمي داريم.«  اردوغان 
كه از مخالفان سرس��خت نرخ بهره باال محس��وب 
مي شود و بارها خود را دشمن نرخ بهره خوانده است، 
گفته هدف تركيه آن اس��ت كه نرخ بهره را تا پايان 
سال حدود ۱5 درصد كاهش دهد و به نرخ تك رقمي 
برساند. بانك مركزي تركيه سپتامبر سال گذشته و 
به منظور تالش براي ممانعت از ريزش بيشتر ارزش 
لير نرخ بهره را به ۲۴ درصد افزايش داد و از آن زمان 
تاكنون با وجود درخواس��ت هاي متعدد اردوغان 
براي كاهش نرخ بهره، مراد جتين كايا رييس اسبق 
بانك مركزي تركيه با كاهش نرخ بهره مخالفت كرد. 
مس��اله اي كه در نهايت باعث بركناري او در هفته 
گذشته و جايگزين شدنش با مراد يوزال، قائم مقام 
خود شد. منتقدان دولت معتقدند كه پس از بركناري 
جتين كايا، نفوذ اردوغان در حوزه سياست گذاري 

پولي تركيه افزايش يافته است.

كيفرخواست قانونگذاران شيلي 
براي بركناري رييس جمهور

گ�روه جهان|ش��ماري از قانونگ��ذاران ش��يلي 
كيفرخواستي را عليه رييس جمهوري اين كشور ارايه 
كرده ان��د كه در صورت تاييد نهاي��ي، مي تواند موجب 
س��لب صالحي��ت و در نتيجه بركناري وي از س��مت 
رياست جمهوري شود. به گزارش پرنساالتينا، تظاهرات 
در شيلي از ۱۸ اكتبر در اعتراض به افزايش بهاي بليت 
مترو آغاز و به تدريج به مخالفت با وضعيت اقتصادي در 
كشور منتهي شد كه پيامد آن غارتگري، آتش افروزي 
و درگيري هاي روزانه بين معترضان و نيروهاي پليس 
بوده است. معترضان به دستمزدهاي پايين، هزينه هاي 
باالي بخش آموزش و بهداشت و شكاف عميق بين فقير 
و غني در كش��وري اعتراض دارند كه از نظر سياسي و 
اقتصادي تحت سلطه چند خانواده قديمي و نخبه است. 
براساس آمارهاي رسمي اعالم ش��ده، در ناآرامي هاي 
يك ماه اخير شيلي دست كم ۲۲ نفر كشته و و بيش از ۲ 
هزار نفر نيز زخمي شدند. در همين حال اين نمايندگان 
از احزاب مختلف اعالم كرده اند در صورت موفقيت اين 
كيفرخواست، سباس��تين پينرا براي ادامه فعاليت در 
سمت رياس��ت جمهوري فاقد صالحيت اعالم خواهد 
شد. اين كيفرخواست توسط نمايندگان احزابي همچون 
حزب كمونيست، سوسياليست ها، انقالب دموكراتيك، 
احزاب ليبرال و چند حزب ديگر امضا شده است. كارمن 
هرتص يكي از نمايندگان امضاكننده اين كيفرخواست 
گفته اين اقدام به دليل نقض جدي، گس��ترده، مكرر و 
نظام مند حقوق بنيادين مردم توسط عوامل دولتي در 
اعتراض هاي يك ماه اخير انجام شده است. او تاكيد كرده 
نقض حقوق بنيادين مردم در شيلي نقض قانون اساسي و 

قوانين اين كشور بوده است.

 منفي شدن بازارهاي آسيايي 
با تهديد ترامپ 

گروه جهان| رييس جمهوري امريكا تهديد كرده در 
صورت عدم توافق، تعرفه هاي گمركي چين را افزايش 
خواهد داد. دونالد ترامپ گفت��ه: »اگر اياالت متحده و 
چين وارد معامله نشوند، تعرفه هاي كاالهاي چيني را 
بيشتر خواهم كرد.« پيش از اين، مارك شورت رييس 
دفتر معاون رييس جمهور اياالت متحده، گفته بود كه 
امريكا انتظار دارد پيش از پايان سال ۲0۱9 توافقنامه اي 
در مورد نتايج مرحله اول مذاكرات تجاري با چين امضا 
كند. شاخص هاي بورس آسيا در معامالت چهارشنبه با 
افت ارزش مواجه شدند. تمام بازارهاي جهان منتظر نتايج 
مذاكرات تجاري چين و امريكا هستند. رويترز نوشته: 
تحليل گران گروه بانكي استراليا و نيوزيلند در يادداشتي 
اعالم كردند: »تا زماني كه مذاكرات تجاري چين و امريكا 
به جايي نرسد و مساله آنها حل نشود، بازارها تمايلي به 
حركت به هيچ  جهتي ندارند.« گفته شده، بازدهي اوراق 
قرضه در وزارت خزانه داري امريكا نيز ۱.75 درصد كاهش 
يافت، كه نشان دهنده ترس از احتمال بازگشت ركود 
است. سرمايه گذاران اكنون منتظر نتيجه آخرين جلسات 
فدرال رزرو براي كاهش نرخ بهره هستند. جوزف كاپورسو 
تحليلگر بانك اس��تراليا به رويترز گفته: »صورتجلسه 
فدرال رزرو نش��ان داده كه نگراني ها درباره روند نزولي 
اقتصاد امريكا كاهش يافته و حاال نياز به ارزيابي مجدد 
از چش��م انداز اقتصادي براي كاهش ن��رخ بهره وجود 
دارد.« جنگ تجاري چين و امريكا يكي از مسائل بسيار 
مهم اقتصاد جهاني است؛ زيرا اين دو كشور، قوي ترين 
اقتصادهاي جهان هستند و درگيري تجاري آنها نه تنها 
در خود اقتصاد اين كشورها تاثير مي گذارد، بلكه بر كل 

اقتصاد جهان و اقتصادي كشورهاي ديگر هم اثر دارد.

سرمايه گذاري كالن 
خودروسازان آلماني در امريكا
گروه جهان|شركت هاي بزرگ آلماني قرار است كه 
شمار كاركنان خود در اياالت متحده را در حد چشمگيري 
باال ببرند. اين اقدام در راستاي تصميم ترامپ مبني بر 
افزايش تعرفه گمركي براي خودروهاي آلماني اتخاذ شده 
است. نيويورك تايمز نوشته، سه غول صنعت خودروسازي 
آلمان يعني »ب��ي ام وي«، »دايملر« و »فولكس واگن« 
مصمم هستند شمار كاركنان خود در امريكا را افزايش 
دهند. اين روزنامه به نقل از مقامات اروپايي و امريكايي 
و نمايندگان صنعت خودروسازي نوشته كه شركت هاي 
آلمان��ي در مذاكرات غيرعلني ب��ا مقامات امريكايي به 
اين اق��دام تن داده اند. در گ��زارش نيويورك تايمز، رقم 
۲5 هزار نفر ذكر شده و آمده است، معلوم نيست كه آيا 
خودروسازان آلماني شمار تمامي كاركنان خود را به ۲5 
هزار نفر خواهند رساند يا اينكه اين ميزان فرصت شغلي 
تازه ايجاد خواهد شد. در حال حاضر مجموع كاركنان 
بي ام وي، دايملر و فولكس واگن در اياالت متحده حدود 
۱9 هزار نفر است. به هر حال افزايش كاركنان شركت ها 
مستلزم س��رمايه گذاري كالن در امريكاست. روزنامه 
امريكايي نوشته، پيش زمينه مذاكرات شركت هاي آلماني 
با مقامات امريكايي تصميم رييس جمهوري اياالت متحده 
مبني بر افزايش تعرفه ه��اي گمركي براي خودروهاي 
خارجي تا ۲5 درصد است. شركت هاي آلماني در صورت 
افزايش تعرفه هاي گمركي زيان سختي متقبل خواهند 
شد، زيرا بخش زيادي از خودروهاي صادراتي آنها روانه 
بازار اياالت متحده مي شود. ترامپ پيش تر از خودروسازان 
خارجي خواس��ته بود، تولي��د خودروهاي خ��ود را در 
اياالت متحده باال ببرند و از اين طريق براي امريكايي ها 

فرصت هاي شغلي تازه ايجاد كنند.
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دونالد ترامپ به كنگره مي رود
گروه جهان| دونالد ترام��پ رييس جمهوري 
امريكا، اعالم كرده به طور بسيار جدي در نظر دارد 
در برابر كميسيون تحقيقات مجلس نمايندگان 
كه با هدف بركناري او تشكيل شده، حضور يابد. 
موضع جديد ترامپ اگر تاييد شود با رفتار گذشته 
او در قبال اين كميس��يون تض��اد كامل خواهد 
داشت. رييس جمهوري امريكا در هفته هاي اخير 
همواره از اين كميسيون با انتقادات تند و تيز و گاه 
تحقيرآميز ياد كرده و تش��كيل آن را غيرقانوني 
خوانده بود. به گزارش خبرگزاري فرانسه، توييت 
تازه ترامپ براي همه غافلگيركنن��ده بود. او كه 
در هفته هاي اخير همواره كميسيون تحقيقات 
مجلس و به ويژه رييس دموكرات آن را با كلمات 
درشت مورد خطاب قرار داده بود، اين بار به آمادگي 
خود براي حضور در برابر آن اش��اره كرده اس��ت.  
نانسي پلوس��ي هفته گذشته با اشاره به انتقادات 
پياپي ترامپ، گفته بود: »اگر او با آنچه در برابر اين 
كميسيون گفته مي شود، موافق نيست، پس از ياد 
كردن س��وگند براي اداي شهاد ت حاضر شود«. 
پيش از اين نيز يك عضو كميس��يون اعالم كرده 
بود كه اگر رييس جمهوري مايل است داوطلبانه 
در برابر كميسيون حاضر شود و روايت خود را بازگو 
كند، آنان از اين كار استقبال خواهند كرد. با اين 
حال چنين به نظر مي رسد كه در اين زمينه بخت 
بسياري وجود ندارد و ترامپ، با آنكه چنين پيامي 
ارس��ال داش��ته، قصد حضور در برابر كميسيون 
ندارد. او در گذشته حاضر به اداي شهادت شفاهي 
در برابر دادستان مامور تحقيق درباره نفوذ روسيه 
در آخرين كارزار انتخاباتي رياست جمهوري نشد. 
كورانتن ِسلن پژوهشگر متخصص امريكا، مي گويد 
اگر ترامپ به واقع دس��ت به چني��ن اقدامي زند، 
چنين چيزي در تاريخ نهادهاي سياس��ي امريكا 
نيز نقطه عطفي محسوب مي شود، زيرا هر چند 
اداي شهادت داوطلبانه روساي جمهوري امريكا در 
برابر كنگره ممنوع نيست، اما در عمل بسيار نادر 
است و اين اظهارنظر او نشان مي دهد كه او در برابر 
پيشرفت تحقيقات نگران است.« چنين اقدامي، 
به گفته سلن، رييس جمهوري را با دو خطر جدي 
رويارو مي كند: نخست اينكه اظهارات او راه ايراد 
اتهام بر او را هموارتر س��ازد و ديگر اينكه با حضور 
در برابر كميس��يون و پشت كردن به امتيازي كه 
قوه مجريه در اين زمينه دارد، ناگزير راه را بر كليه 
همكاران كنوني و پيش��ين خود كه تاكنون مانع 
حضور آنان در برابر كميسيون مي شد، بگشايد.« 

 ناو آبراهام لينكلن وارد 
خليج فارس شد

وزارت دفاع امريكا اعالم كرده ناو هواپيمابر آبراهام 
لينكلن پ��س از عبور از تنگه هرم��ز وارد خليج 
فارس شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، پيش 
از اين و در پ��ي باالگرفتن تنش در خليج فارس 
امريكا اعالم كرده بود كه يك ناو گروه را به منظور 
حفاظت از عبور و مرور آزاد كشتي ها به منطقه 

اعزام خواهد كرد.

سرمايه گذاري ۴۶ ميليارد 
دالري تركيه در آفريقا

بر اساس آمار ش��وراي روابط اقتصادي خارجي 
تركيه، حجم س��رمايه گذاري شركت هاي ُترك 
در كش��ورهاي آفريقايي در ۲0۱۸ با ۱۱درصد 
افزايش نسبت به سال پيش از آن به ۴۶ ميليارد 
دالر رس��يد. به گزارش ايِبنا، تركيه نيز از س��ال 
۱99۸ با آغاز سياس��ت حضور در آفريقا س��عي 
داشته سهم خود از روابط اقتصادي و تجاري با قاره 
سياه را افزايش دهد. بر همين اساس تركيه طي 
۱0 سال اخير به همراه برزيل، چين و هند يكي از 
چهار كشور غيرآفريقايي است كه بيشترين حضور 

را در اين قاره داشته اند.

رزمايش دريايي مشترك 
چين و عربستان

چين و عربس��تان رزمايش دريايي مشتركي را 
به مدت سه هفته آغاز كردند. به گزارش رويترز، 
اين رزمايش نظامي در پايگاه دريايي عربستان 
در حالي انجام مي ش��ود كه تنش ها در منطقه 
و حمالت گس��ترده يمن به دو تأسيسات نفتي 
عربستان تشديد شده است. هدف از اين رزمايش 
مش��ترك، اعتمادس��ازي ميان دو كشور جهت 
مبارزه با تروريسم دريايي و دزدي دريايي است. 
پكن روابط مس��تحكمي با عربس��تان به عنوان 

بزرگ ترين تأمين كننده نفت خود دارد.

هواپيماي امريكايي مجبور به 
ترك آسمان پاكستان شد

سازمان هواپيمايي پاكستان چهارشنبه از ورود 
بدون مجوز يك فرون��د هواپيماي امريكايي به 
آسمان اين كشور خبر داد و گفت اين هواپيماي 
امريكايي با دريافت پيام هشدار مجبور به ترك 
حريم هوايي اين كشور شد. رسانه هاي پاكستان 
به نقل از مسووالن كنترل ترافيك هوايي كراچي 
گ��زارش دادند: هواپيم��اي امريكايي كه گفته 
مي ش��ود متعلق به بخش ترابري ب��وده بدون 
دريافت مجوز از مس��قط وارد آسمان پاكستان 
در بخش كراچي شد. مسووالن كنترل ترافيك 
هوايي پاكستان با برقراري تماس فوري با خلبان 
هواپيم��ا از وي مجوز و كد مخصوص را مطالبه 
كردن��د كه با مخالف��ت خلبان مواجه ش��دند. 
سازمان هواپيمايي كشوري پاكستان سپس با 
ارسال پيام هشدار، هواپيمايي امريكا را مجبور 

به ترك آسمان پاكستان كرد.
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عكسروز

چهرهروز

كيميايي »خون شد« را تمام كرد
فيلمبرداري »خون شد« به نويسندگي و كارگرداني مسعود كيميايي شب گذشته در سوادكوه به پايان رسيد. به گزارش ايلنا، قائم شهر و مناطق 
مختلفي از تهران از ديگر لوكيشن هاي »خون شد« تازه ترين فيلم كيميايي است. هايده صفي ياري هم اكنون مشغول تدوين اين فيلم است 
تا آن را براي حضور در جشنواره فيلم فجر آماده كند. جواد نوروزبيگي تهيه كنندگي و محمدصادق رنجكشان به عنوان جانشين تهيه كننده و 
سرمايه گذار در اين اثر حضور دارند و سعيد آقا خاني، سيامك انصاري، ليال زارع، نسرين مقانلو، هومن برق نورد، سيامك صفري، اكبر معززي و... 
بازيگران »خون شد« هستند.  »خون شد« يك »قيصر« جديد بود؟ اين شايعه اي بود كه از يكي دو ماه پيش سر زبان ها افتاده بود. مي گفتند مسعود 
كيميايي »قيصر« را به روز كرده و فيلم او درواقع قسمت دوم آن است. اما واقعيت اين بود كه كيميايي هميشه مخالف دوباره سازي »قيصر« بود.

بازارهنر

ميهمانان ايراني جوايز آسياپاسيفيك چه كساني هستند
س��يزدهمين دوره جوايز س��ينمايي 
آسياپاس��يفيك فردا )پنج شنبه 30 
آبان ماه( با حضور سينماگران ايراني 
برگزار مي شود. محسن تنابنده، نويد 
محم��دزاده، بهزاد نعلبن��دي، فرزاد 
خوش دس��ت، محسن قرايي و محمد 
داوودي، س��ينماگران ايراني هستند 
كه بر اساس اعالم مسووالن برگزاري 

جوايز س��ينمايي آسياپاسيفك در مراسم اعطاي 
جوايز اين رويداد س��ينمايي ش��ركت مي كنند. 
امس��ال س��ينماي اي��ران در 6 بخ��ش از جوايز 
آسياپاس��يفيك ش��انس كس��ب جايزه دارد: در 
بخ��ش بهترين بازيگر مرد اين جوايز س��ينمايي 
نويد محمدزاده براي بازي در فيلم »متري شيش 
و نيم« س��اخته سعيد روستايي و محسن تنابنده 
براي نق��ش  آفريني در فيلم »رونا مادر عظيم« به 
كارگرداني جمشيد محمودي نامزد كسب جايزه 
هستند. فيلم »رونا مادر عظيم« به تهيه كنندگي 
نوي��د محمودي يك��ي از پنج نام��زد جايزه تنوع 

فرهنگي يونسكو نيز هست. 
»كاغذ پاره ها« ب��ه كارگردان��ي و تهيه كنندگي 
بهزاد نعلبندي نيز نماينده سينماي ايران در ميان 
نامزدهاي بهترين انيميشن اين جوايز سينمايي 
است و مستند »خط باريك قرمز« به كارگرداني 
فرزاد خوش دست نيز براي كسب جايزه بهترين 

مس��تند بلند اين رويداد س��ينمايي 
رقابت مي كند. س��ينماي ايران سال 
گذش��ته و در دوازدهمي��ن دوره اين 
جوايز س��ينمايي در ۴ شاخه بهترين 
فيلمنامه )بمب: يك داستان عاشقانه(، 
بهترين بازيگ��ر مرد )بهمن فرمان آرا، 
حكايت دريا(، بهترين موسيقي متن 
)بمب: يك داس��تان عاش��قانه، الني 
كاريندور( و بهترين فيلم بلند جوانان )آوا، صدف 
فروغي( نامزد كسب جايزه بود كه سينماي ايران 
هيچ جايزه اي نبرد. در سال ۲0۱۷ در دوره يازدهم 
اين رويداد با فيلم »لِرد« ساخته محمد رسول ُاف 
در شاخه بهترين فيلم بلند، نويد محمدزاده براي 
بازي در فيلم »بدون تاريخ بدون امضاء«در شاخه 
بهترين بازيگر مرد و »اس��كي باز« به كارگرداني 
فري��دون نجفي هم در بخش بهتري��ن فيلم بلند 
جوانان نامزد كسب جايزه از جوايز آسياپاسيفيك 
ب��ود و در نهايت نويد محمدزاده توانس��ت جايزه 
ويژه هيات داوران اين رويداد سينمايي را دريافت 
كند. همچنين با اعطاي جايزه اي ويژه، از دستاورد 
هنري عباس كيارستمي كارگردان فقيد سينماي 
اي��ران نيز تقدي��ر به عم��ل آمد. مراس��م پاياني 
سيزدهمين دوره جوايز سينمايي آسياپاسيفيك 
در تاريخ 30 آبان )۲0 نوامبر( در اس��تراليا برگزار 

مي شود. 

تاريخنگاري

حمايت و خيانت انگليس به شيخ خزعل 
س��ي ام آبان ۱۲93، سرپرسی كاكس نماينده سياسی 
انگليس در خليج فارس، حمايت آش��كار آن كشور را از 
ش��ورش خزعل در برابر حكومت ايران اعالم كرد.  شيخ 
خزعل از انقالب مش��روطيت هواداری کرد و در دوران 
جنگ جهانی اول نيز کمک های شايانی به دولت انگلستان 
کرد. به اين ترتيب، او توانست اطمينان کامل انگلستان را به 
خود جلب کند و با پشتيبانی آن دولت، به حاکم قدرتمند 
و بی رقيب خوزستان تبديل شود.  با توجه به موقعيت و 
اهميت منطقه نفت خيز و استراتژيک خوزستان، وجود 
شيخ خزعل برای بريتانيا از اهميت بسيار بااليی برخوردار 
بود. اما سرانجام در سال ۱303 شمسی به وسيله رضاخان 
از صحنه سياست ايران و خوزستان حذف شد.  كاكس در 
سال ۱۲9۴ نيز در نامه اي به خزعل نوشت: »اکنون اختيار 
دارم به جنابعالی تضمين بدهم که حکومت بريتانيا آمادگی 
دارد تا در صورت بروز هرگونه تغيير در حکومت ايران و نيز 
در صورتی که حکومت ايران قصد دست اندازی و تجاوز به 
صالحيت و حقوق مشروع و يا اموال و دارايی شما در ايران را 
داشته باشد، هر نوع حمايتی را که برای يافتن راه حل مورد 
رضايت شما و ما ضروری باشد عرضه نمايد. اين تضمين 
نامه تا زمانی که شما در برابر حکومت ايران به صالحديد و 
مشورت حکومت بريتانيا گوش فرا دهيد، ما نيز در حفظ 

موقعيت اقتدار محلی جنابعالی ب��ه بهترين وجه اقدام 
خواهيم کرد.« پس از كودتاي رضاخان، سياست انگليس 
بر تمركز قدرت در مركز بود كه بتواند از نفوذ شوروي در 
ايران جلوگيري كند از اين رو از حمايت قدرت هاي محلي 
از جمله شيخ خزعل دست كشيد. رضا خان دريافته بود که 
با وجود خزعل در خوزستان، آرامش و امنيت در آن ايالت بر 
قرار نخواهد شد و می بايد نيروی نظامی قابل توجهی در آن 
منطقه مستقر کند؛ لذا قصد داشت که شيخ را به پايتخت 
منتقل کرده و وی را تحت نظارت قرار دهد، در عين حال 
می دانست که خزعل داوطلبانه به تهران نخواهد آمد. وقتی 
که در پايتخت مطلع شدند که خزعل قصد ترک ايران و 
زندگی در امالک خود در بصره را دارد، رضا خان در »آوريل 

۱9۲۵« به سر پرسی لورين )سفير بريتانيا در ايران( اطالع 
داد که ش��يخ بدهی های مالياتی خود را پرداخت نکرده 
و از لورين خواس��ت که خزعل را ب��رای آمدن به تهران و 
تسويه حساب مالياتی متقاعد کند. در پی اين درخواست، 
انگليسی ها با خزعل تماس گرفته و او را به اين کار ترغيب 
کردند، اما خزعل که طبيعتاً از اين جريان بيمناک بود، آن 
درخواست را بی پاسخ گذارد. مقامات ايرانی می دانستند 
که شيخ شب ها را تا نزديک سحر در کشتی تفريحی خود 
به عيش و نوش و می گساری با رقاصه های عرب سپری 
می کند. با رهنمود محرمانه رضا خان به ژنرال زاهدی، در 
شب ۲9 فروردين ۱30۴، زمانی که خزعل و همراهانش 
همگی در قايق مس��ت بوده و در حال خوش گذرانی با 
رقاصه ها بودند، در پی يک شبيخون، سپاهيان وارد قايق 
تفريحی خزعل شده و شيخ را دستگير و به همراه پسرش 
عبدالحميد به تهران فرستادند.  شيخ در بدو ورود به تهران 
به خانه آصف الدوله رفت و سپس به باغ فخرالسلطنه همسر 
خود، دختر حس��ينقلی خان نظام السلطنه، که واقع در 
امامزاده قاسم شميران بود، روزگار را تا يازده سال بعد تحت 
محافظت گذرانيد. البته نشان هايی که او از دولت انگليس 
داشت، مانع از کشتن او می شد و اال در همان روزهای اول 

دستگيری، او را می کشتند. 

پرسشي كه  نقاشي شد
گال��ري فرمانفرما روز جمع��ه اول آذر 
ميزبان دو نمايش��گاه نقاشي و عكس، 
با عنوان هاي »پرس��ش  از هس��تي« و 
»كاش عكس��ي از تو داشتم« مي شود. 
نمايش��گاه انفرادي نقاش��ي هاي پيام 
فيروزي با عنوان »پرس��ش از هستي« 
روز جمعه )اول آذر ماه( افتتاح مي شود 
و تا ۱۵ آذر ماه نيز ادامه دارد. در توضيح 

اين نمايشگاه نوشته شده است: »بنا بر دارا بودن قوه 
تفكر و تعقل، انسان از ديرباز در جست وجوي كشف 
حقيقت و چرايي وجودش دس��ت به توضيحات و 
توجيهات مك��رري زده و از ابزارهاي تفكري چون 
اسطوره، دين، علم )مشخص تكنولوژي( بهره برده 
اس��ت. گويا ناش��ناخته ترين امر براي انسان، خود 
اوست. سوال در ظاهر س��اده، اما در باطن به شدت 
پيچيده است كه با گذشت هزاران سال، هنوز اندر 
خ��م يك كوچه ايم. پيام فيروزي اي��ن دغدغه را به 
شكل ديداري به تصوير كشيده و مخاطب را به اين 
پرسش دعوت مي كند. انس��ان، چرايي وجودش و 
همه ناشناخته هايش، محور اصلي كارهاي اوست. 
نقاش در پي يافتن پاسخ نيست، او پرسش را نقاشي 
كرده؛ پرسش��ي از هس��ت.« همچنين اين گالري 

روز جمعه، ميزبان نمايش��گاه انفرادي 
نقاشي هاي ساجده ش��ريفي يزدي با 
عنوان »كاش عكس��ي از تو داش��تم« 
اس��ت.  در استيتمنت اين نمايشگاه به 
قلم بابك قهرماني، نوش��ته شده است: 
»اين مجموعه ارادت تمام قد دو انسان 
در برابر هنر اس��ت كه س��عي دارند تا 
ناب ترين حس زمين را به صليب كلمه و 
مسخ تصوير ببرند. در واقع نوشتار اين مجموعه سعي 
كرده است در برابر هجمه سنگين واقعيت كشنده 
جهان نقاوت كند، دنياي جديدي را با واقعيت هاي 
خود ساخته و وام گرفته از رويا و نوستالژي از نو براي 
خود بسازد تا در آنجا بتواند سر و ساماني به اين اتفاق 
بدهد و پاياني دلنشين براي اين مجموعه بسازد. در 
اين دنياي تازه و خودساخته، هنرمند عكاس به ثبت 
اين دنياي جديد از دل دوربين خود پرداخته است و 
كوشيده تا ابعاد تصويري و دلنشيني از خوانش خود 
از اين دنيا، به دست مخاطب خود برساند.«  گالري 
فرمانفرما در خيابان كريم خان زند، خيابان خرمند 
شمالي، كوچه اعرابي ۲ واقع شده است. اين گالري 
هر روز به غير از دوش��نبه ها از س��اعت ۱ الي ۱9 و 
روزهاي جمعه از ساعت ۱6 تا ۱9 امكان بازديد دارد. 

روايت تنهايي در »آنكادر«
مرتضي ميرمنتظمي كارگردان فيلم 
كوتاه »آنكادر« ضمن اشاره به جزييات 
داس��تاني اين فيلم، از عالق��ه خود به 
عنوان يك كارگردان تئاتر براي تجربه 
كارگردان��ي فيلم كوتاه س��خن گفت. 
مرتضي ميرمنتظمي كارگردان تئاتر 
كه اولين تجربه فيلمسازي خود را با فيلم 
كوتاه »آنكادر« پشت سرگذاشته است، 

در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: »آنكادر« يك فيلم 
كوتاه ۱۷ دقيقه اي است كه فروردين و ارديبهشت 
ماه سال جاري تصويربرداري شده است. او اظهار كرد: 
موضوع اين فيلم درباره تنهايي است و روايت دختري 
است كه بعد از از دست دادن مادرش، به تنهايي يك 
زندگي كامال ايزوله را تجربه مي كند. او تصميم دارد 
براي فرار از تنهايي، تجربه  ارتباط با محيط پيرامون 
خود را آغاز كند. كارگ��ردان نمايش »p۲« درباره 

انتخاب بازيگران اين فيلم كوتاه توضيح 
داد: در اين پروژه هادي احمدي از جمله 
بازيگران تئاتر كشور حضور دارد و بازيگر 
نقش دختر داس��تان با توجه به فضاي 
متفاوت شخصيت فيلمنامه از يك خانم 
جوان كه براي اولين بار جلوي دوربين 
مي رود، استفاده كردم. او با اشاره به اينكه 
معموال كارگردانان تئاتر عالقه مند به 
ساخت فيلم كوتاه هستند، تاكيد كرد: از زماني كه 
در حوزه تئاتر كار كرده ام به دنبال تجربه كارگرداني 
فيلم بودم، چرا كه يك سري از قصه ها و داستان ها 
را نمي توان ب��ا تئاتر روايت ك��رد و نيازمند فضاي 
متفاوتي اس��ت تا بتوان چنين قصه هايي را روايت 
كرد. ميرمنتظمي در پايان گفت: در تالش هستم 
كه »آنكادر« را با همراهي يك پخش كننده خارجي 
براي حضور در جشنواره هاي بين المللي آماده كنم.

میراثنامه

تاثير اينترنت و بنزين بر سفر
رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي از تاثير 
منفي قطع دسترس��ي به س��ايت هاي خريد و فروش 
بليت پروازهاي خارجي خبر داد و گفت: سفر كه فقط 
جنبه تفريحي ندارد. ما درباره رفتن مردم به »آنتاليا« 
صحبت نمي كنيم. مردم گاهي هم س��فرهاي فوري، 
كاري يا درماني دارند. باي��د زمان قطع اينترنت براي 
اي��ن گروه پيش بيني هايي مي ش��د. ي��ك روز پس از 
قطع اينترنت، سايت هاي فروش آن الين بليت قطار و 
هواپيما با انتشار آدرس وب سايت هاي خود اعالم كردند 
دسترسي به اين سامانه ها به صورت مستقيم برقرار شده 
است اما همچنان در برخي از نقاط كشور مردم امكان 
خريد اينترنتي چنين خدماتي را ندارند، و سيستم هاي 
فروش در پايانه هاي ريلي و پروازي بسته است. در نتيجه 
بليت ها به صورت دستي و گاهي با قيمت هايي متفاوت 
از آنچه سامانه هاي آنالين فروش اينترنتي درج شده، 
فروخته مي شود. حرمت اهلل رفيعي در شرح وضعيت 
موجود به ايسنا گفت: دسترسي آژانس هاي مسافرتي و 
مردم به بليت پروازهاي خارجي كامال قطع شده است. 
البته آژانس ها به خاطر شبكه اينترنت داخلي )اينترانت( 
امكان خريد و فروش بليت قطار يا هواپيما در مسيرهاي 
داخلي را دارند اما خيلي از مردم چنين دسترسي ندارند. 
او اضافه كرد: بيش��ترين فروش آژانس ها هم از بليت 
پروازهاي خارجي است. حتي بليت هاي رزرو شده قبلي 
را نمي توان صادر كرد. آژانس هاي مسافرتي مستأصل 
شده اند و امكان اطالع رساني هم ندارند، چون تنظيم 

چنين اطالع رساني هايي روي شبكه هاي مجازي انجام 
شده بود. رفيعي ادامه داد: انجمن صنفي دفاتر خدمات 
مسافرتي ايران نامه اي را به وزارت ارتباطات فرستاده 
كه براي صنف گردشگري تدبيري كند اما پاسخ روشني 
دريافت نكرده ايم. بايد در اين شرايط كه اينترنت قطع 
شده است ابزاري براي مسافران تامين شود. او درباره 
دسترسي برخي س��ايت هاي آنالين فروش خدمات 
گردشگري به اينترنت و فعاليت بدون مشكل آنها در 
اين شرايط، گفت : آيا جاي پرسش و ترديد وجود ندارد 
كه چگونه برخي از اين وب س��ايت ها به ايرالين هاي 
خارجي دسترسي دارند و مي توانند بليت فروشي كنند 
اما آژانس هاي مسافرتي از اين امكان محروم شده اند. 
ما با س��ازمان هواپيمايي در اين باره مكاتبه كرديم تا 
از طريق وزارت ارتباطات مش��كالت مربوط به فروش 
خدمات سفر حل ش��ود. رييس هيات مديره انجمن 
صنفي دفاتر خدمات مسافرتي و هوايي ايران بيان كرد: 
ما يك منافع ملي داريم يك منافع شخصي. وقتي منافع 

ملي مطرح است ناديده گرفتن منافع شخصي طبيعي 
است اما خوب اس��ت كه تدبير هم داشته باشيم. مثال 
همين اينترنت كه به هر دليلي قطعي شده، به منافع 
شخصي همه ما آسيب وارد كرده و به صنف گردشگري 
و هر صنف ديگري كه همه اموراتش را اينترنتي انجام 
مي دهد، لطمه جدي تري  وارد كرده اس��ت. حاال اگر 
احس��اس كنيم منافع ملي به خطر مي افتد از منافع 
شخصي عدول مي كنيم اما آيا اكنون چنين احساسي 
شكل گرفته است؟ او درباره تاثير سهميه بندي بنزين 
در س��فر نيز گفت: توجيه آورده اند مردم چون »دور 
دور« مي كردن��د و بنزين زياد مصرف مي ش��د آن را 
س��هميه بندي و گران كرده اند تا س��وخت كمتري 
مصرف شود. اگر مي خواهند جلوي زياده روي مصرف 
در بنزين را بگيرند پس چرا جلو قاچاق سوخت را كه 
تريلي تريلي انجام مي ش��ود، نمي گيرند يا چرا براي 
ترافيك س��نگيني كه براس��اس مديريت نادرست 
ش��هري اتفاق افتاده چاره جويي نمي كنند. اين چه 
توجيهي اس��ت كه براي مديريت سوخت در رسانه 
ملي مطرح كردند. رفيعي ادام��ه داد: حاال هم براي 
كنترل شرايط، اينترنت را قطع كرده اند. پس تكليف 
اصناف و اداراتي كه همه كارهايشان را اينترنتي انجام 
مي دهد چه مي شود. اظهارات مسووالن نشان مي دهد 
آنها قبال پيش بيني چنين واكنش هايي را كرده بودند 
پس چرا براي تامين ابزار كار اصنافي مثل گردشگري 

پيش بيني هاي الزم را نكرده بودند.

ايستگاه

»پوالنسكي« در آستانه اخراج 
از انجمن كارگردانان فرانسه

چهارمين »پيشتازان فضا« 
كارگردانش را شناخت

انجمن كارگردانان فرانسه 
در پي تصويب قانوني است 
كه در نتيج��ه آن »رومن 
پوالنسكي« را از عضويت 
در اي��ن نهاد س��ينمايي 
تعليق مي كند. به گزارش 
هاليوود ريپورتر، بر اساس 
قانون جديدي كه اعضاي 

انجمن كارگردان فرانسه پيشنهاد تصويب آن را داده 
است، عضويت هر سينماگري كه با اتهامات حقوقي 
رو به رو باشد به حالت تعليق درخواهد آمد و افرادي 
كه به ويژه به واسط جرايم اخالقي محكوم شده باشند 
نيز اخراج مي ش��وند. اين قانون قرار اس��ت در ميان 
۲00 عضو در مجموع عمومي اين نهاد سينمايي به 
راي گذاشته شود. مجمع عمومي انجمن كارگردانان 
فرانسه معموال در فصل بهار تشكيل جلسه مي دهد 
اما قرار اس��ت در يك جلسه ويژه به موضوع تصويب 
اين قانون بپردازد. »رومن پوالنس��كي« كارگردان 
لهستاني-فرانسوي كه از چند دهه پيش همواره با 
اتهامات اخالقي و تجاوز رو به رو بوده اس��ت مطمئنا 
تحت تاثي��ر اين قانون جديد ق��رار خواهد گرفت و 
احتمال تعليق و اخراج وي از اين نهاد سينمايي وجود 
دارد. »پير ژوليوه« رييس انجمن كارگردانان فرانسه 
در اين باره گفت: ۴0 سال از زمان مطرح شدن اولين 
پرونده عليه رومن پوالنسكي تاكنون گذشته است 
و در اين مدت جهان تغييرات زيادي داش��ته است. 
جرايم همچنان يكسان باقي مانده اند اما نحوه برخورد 
و پذيرش آنها تغييرات عمده اي داشته است. مي توانيد 
سرتان را در يك حفره فرو ببريد و به خودتان بگوييد 
جهان تغيير نكرده اما تغيير ك��رده و نتيجه آن هم 
تصميم جديد ما براي تصويب اين قانون جديد است. 

نوا هاولي نويس��ندگي و 
كارگردان��ي چهارمين 
مجموع��ه  ز  ا فيل��م 
فيلم هاي سينمايي »سفر 
ستاره اي« يا »پيشتازان 
فضا« را بر عهده گرفت. به 
گزارش ورايتي، چهارمين 
فيلم از مجموعه فيلم هاي 

س��ينمايي »پيش��تازان فضا« را نوا هاولي خالق 
س��ريال هايي چون »فارگو« و »لژيون« مي سازد. 
هاولي كه با ساخت »لوسي در آسمان« با بازي ناتالي 
پورتمن براي نخستين بار روي صندلي كارگرداني 
يك فيلم سينمايي نشست، قرار است هم نويسنده 
فيلمنامه اين قس��مت و هم كارگردان آن باش��د. 
در حالي كه درباره داستان اين فيلم چيزي گفته 
نشده اما انتظار مي رود بازيگراني كه در قسمت هاي 
پيشين آن نقش آفريني كرده بودند يعني كريس 
پاين، زاخاري كينتو، كارل اوربان و زويي ساالندا بار 
ديگر در اين فيلم به تكرار نقش هاي شخصيت خود 
بپردازند. در حالي كه كارگرداني دو فيلم نخست از 
اين مجموعه را جي جي آبرامز انجام داده وي اكنون 
تهيه كننده فيلم جديد خواهد بود. كمپاني پارامونت 
نيز در حال تهيه يك فيلم بر مبناي »پيشتازان فضا« 
اس��ت كه تهيه كنندگي آن را كوئنتين تارانتينو 
برعهده دارد و با اين مجموعه فيلم ها ارتباطي ندارد. 
»پيشتازان فضا« مجموعه علمي-تخيلي تلويزيوني 
امريكايي است كه در بسياري از كشورهاي جهان 
از جمله ايران، به نمايش درآمد و لقب موفق ترين 
مجموعه تلويزيوني تمام دوره ها را به خود اختصاص 
داد. اين س��ريال نخستين بار ۸ س��پتامبر ۱966 
در ش��بكه NBC روي آنتن رفت. نخستين فيلم 
سينمايي »پيش��تازان فضا« س��ال ۲009 روي 

پرده هاي نقره اي رفت.

لغو اعزام ملي پوشان ژيمناستيك ايران به مسابقات جهاني آلمان

دستيار كي روش، رقيب »استراماچوني« بود

ژيمناس��ت كاران ايران نتوانستند به 
موقع خ��ود را به مس��ابقات قهرماني 
جهان برسانند و اين رقابت هاي بسيار 
مهم كه نقش زيادي در كس��ب س��هميه المپيك 
داش��ت، از دس��ت رفت. در حالي كه ملي پوش��ان 
ژيمناس��تيك ايران خ��ود را براي مس��ابقات مهم 
قهرماني جهان در آلمان آماده كرده بودند، سفر آنها 
به دليل عدم صدور ويزا لغو شد. اين رقابت ها يكي 
از رويدادهاي بسيار مهم براي كسب امتيازات الزم 
جهت حض��ور در المپيك توكيو بود اما اين فرصت 
از ملي پوش��ان ايران گرفته ش��د. مسابقات جهاني 
ژيمناستيك از امروز؛ پنج شنبه، در آلمان برگزار شده 
كه سعيدرضا كيخا، احمد كهني و عبداهلل جامعي 
ملي پوشان ايران براي حضور در اين رقابت ها بودند. 
همچنين ناصر گلچين به عنوان داور بين المللي اين 
مسابقات و رضا خيرخواه به عنوان سرمربي بايد در 

اين رقابت ها حضور پيدا مي كردند. پيش از اين كيخا 
اعالم كرده بود حضور در اين رقابت ها براي كس��ب 

سهميه المپيك بسيار اهميت دارد اما اين فرصت از 
ژيمناست هاي ايران گرفته شد.

يك عضو كميته فني پيشين باش��گاه استقالل عنوان 
كرد كه دستيار كي روش در كنار استراماچوني به عنوان 
گزينه هاي سرمربي گري آبي هاي پايتخت مطرح بودند. 
اميد روانخواه، عضو كميته فني پيشين باشگاه استقالل 
)كميته اي كه در حال حاضر عمال وجود خارجي ندارد( 
يكي از كساني بود كه نقش مهمي در آوردن استراماچوني 
به ايران داشت؛ موضوعي كه علي خطير، معاون ورزشي 
سابق استقالل هم به آن اشاره كرده بود. اميد روانخواه به 
احتمال انتخاب پسيرو به جاي استراماچوني اشاره كرد و 
توضيح داد: گزينه هايي كه شايد بشود درباره آنها صحبت 
كرد آقاي پسيرو، سرمربي عربستان و دستيار كي روش 
در رئال مادريد بود. مربياني بودند كه اسم بردنشان شايد 
جالب نباشد چون باالخره يك س��رمربي ديگر آمده اما 
اولويت خود من و باشگاه، مسيري بود كه انتخاب كرديم كه 
نتيجه گيري صرفا مالك نبود. شايد يك مربي روي كارنامه 
موفق باشد اما صرفا نتيجه گيري مطرح نبود و ما كسي 
را مي خواستيم كه مشكالتي كه استقالل در فصل هاي 
قبل داشت حل كند. عضو كميته فني پيشين استقالل 
با بيان اينكه »حضور تمام وقت در تمرينات تيم، يكي از 
معيارهاي انتخاب سرمربي براي استقالل بود«، گفت: ما 
دوست داشتيم مربي مان پاي تمرين باشد و صفر تا صد 
كار را خودش انجام بدهد. حاال كمك هم بياورد، طراحي 

و مديريت كند. آقاي اس��تراماچوني واقعا اين شاخص را 
داشت و از نظر قيمتي هم شرايط مناسبي داشت. يكي 
از موضوعاتي كه پس از حضور استراماچوني در استقالل 
مطرح شد، دستمزد اين سرمربي بود. سايت هاي ايتاليايي 
پس از حضور استراماچوني در ايران از دستمزد يك ميليون 
و 600 ه��زار دالري اين مربي خبر دادند. روانخواه درباره 
اي��ن موضوع تصريح كرد: اين موض��وع صحت دارد ولي 
دس��تمزد يك ميليون و 600 هزار دالري براي دو فصل 
است و او سه دستيار هم دارد. به نظر من كار آقاي خطير 
اينجا خيلي سخت بود كه استراماچوني را راضي كند. من 
شاهد اين قضيه بودم. من اطالعاتي درباره استراماچوني 
دادم و تصميم گرفته شد از نظر كميته فني او در اولويت 
باش��د. آقاي فتحي هم نظرش اين بود كه استراماچوني 

بهترين گزينه اس��ت اما آوردن او بحث ديگري بود. اميد 
روانخواه كه سرمربي تيم نيروي زميني در ليگ يك است، 
در ادامه اين گفت وگوي تلوزيوني درباره صحبت هايش 
راجع به شرط بندي در فوتبال به ويژه در ليگ دسته يك و 
دو كه منجر به جريمه شدنش هم شد، اظهار كرد: كميته 
اخالق لطف داشتند و اعتراض مرا قبول كردند و ممكن 
است جريمه ام كاهش پيدا كند. صحبت من هم به قصد 
تشويش اذهان عمومي نبود و همه مي دانند اين موضوع 
واقعيت دارد و شرط بندي وجود دارد. در فوتبال پايه هم اين 
اتفاق مي افتد و اميدوارم با حضور كميته اخالق و انضباطي 
اين مشكل رفع شود. تنها نگراني اي كه من براي فوتبال 
دارم، موضوع شرط بندي است كه بين هواداران در همه 
جاي دنيا وجود دارد. برخي از باشگاه هاي اروپايي حتي 
بنگاه هاي شرط بندي را تبليغ مي كنند اما اين مرز بايد 
توسط فوتباليست ها رعايت شود. روانخواه در پايان در پاسخ 
به اين سوال كه آيا اين موضوع بين فوتباليست ها وجود 
دارد، گفت: متاسفانه اين اتفاق به ويژه در سطح پايين تر 
مسابقات رخ مي دهد. در ليگ برتر رقم قرارداد بازيكن ها 
قابل توجه اس��ت و نيازي به پول ندارند اما متاسفانه در 
ليگ هاي پايين تر اين اتفاق مي افتد. پارسال نظارت بيشتر 
شد اما امسال كمتر شده است. اگر قرار باشد فوتباليست ها 

وارد اين چرخه شوند، فوتبال به كلي از بين مي رود.

ورزشي
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