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اقتصاد اي��ران بيماري هاي گوناگون��ي دارد كه معموال 
سال هاست با بسياري از آنها دست و پنجه نرم مي كند. 
اي��راد كار در اينجاس��ت كه ب��ه دليل در ه��م تنيدگي 
بيماري ه��ا، دولت ها ب��ه جاي حل مش��كل تصميم به 
تحمل وضعيت موجود مي گيرند چرا كه تجربه نش��ان 
داده است تالش براي حل ريش��ه اي معموال ما را با اين 
حقيقت روبه رو مي كند ك��ه درهم تنيدگي بيش از حد 
مشكالت باعث بروز چالش در بخش هاي ديگر مي شود. 
يكي از موارد اساسي بحث نرخ بهره است. شكل ظاهري 
ماجرا اين اس��ت كه بانك مركزي با در اختيار داش��تن 
حق الضرب عمال كنترل پول پرقدرت را در اختيار دارد و 
بنا به اقتضا باعث توليد پول پرقدرت مي شود. سال ها از 
بانك مركزي اين انتقاد مطرح مي شد كه چرا نقدينگي 
را به شكلي افزايش مي دهد كه بخش مهمي از نقدينگي 
جذب داللي مي شود و توليد از نقدينگي بي بهره است. 
حتي در مواقع��ي مانند دوران رييس كلي طهماس��ت 
مظاهري ش��اهد بوديم كه بانك مركزي تصميم داشت 
به منابع قفل زند و جل��وي تورم را بگي��رد. اما در عمل 
نقدينگي در تم��ام دوران افزايش يافت. سياس��ت هاي 
گوناگون مثل تغيير دس��توري نرخ بهره نيز جوابگوي 
حل مش��كل نبود. زماني كه بهره را به صورت دستوري 
كاهش مي دادند حجم قابل توجهي از س��پرده ها مانند 
سيل به سمت داللي در بازارهاي گوناگون مي رفت و آثار 
مخربي به جاي مي گذاشت. بانك ها هم با توجه به نرخ 
بهره باال امكان انتقال پول به سمت توليد را نداشتند چون 
اصوال توليد به اندازه نرخ بهره سپرده ها سودآور نيست. 
بانك مركزي هم با باال نگه داش��تن نرخ بهره جلوي اين 
س��يل نقدينگي را مي گرفت. بخش قابل توجهي از اين 
پارادوكس به اين دليل شكل گرفته بود كه اصوال بانك 

مركزي برخالف فرض اوليه كنترل خود بر ميزان خلق 
پول را از دس��ت داده بود. اين موضوع اعترافي بود كه دو 
روز قبل ريي��س كل بانك مركزي در يادداش��تي به آن 
اشاره داش��ت. از يك س��وي ارزهاي خارجي نفتي بايد 
توسط بانك مركزي خريداري شود و مستقيما پايه پولي 
افزايش پيدا مي كند. از سوي ديگر بدهي بانك ها و دولت 
به بانك مركزي مستقيما نقدينگي را تحت الشعاع قرار 
مي دهد. ظاهر ماجرا اين اس��ت كه كنترل نقدينگي با 
بانك مركزي است اما همين دو مساله براي خروج كنترل 
بازار پول از دست بانك مركزي كفايت مي كند. ابزارهايي 
مانند سپرده قانوني جيره بندي كردن اعتبارات نيز بيشتر 
شبيه مسكن هايي ضعيف در مقابل بيماري مهلك عمل 
مي كنند. باالخره بانك مركزي اين جسارت را پيدا كرده 
اس��ت كه تغييري در اين ش��رايط بدهد و آن تغيير هم 
اجراي عمليات بازار باز است. چنين عملياتي عمال بحث 
تعيين نرخ بهره يا س��ود توسط ش��وراي پول و اعتبار را 
منتفي مي كند و نرخ بهره در بازار باز تعيين مي شود. البته 
با توجه به تعيين نرخ بين بانكي، هنوز هم بانك مركزي 
در تعيين نرخ بهره اثر مس��تقيم دارد اما ش��رايط تا حد 
زيادي تغيير خواهد كرد. دولت به جاي استقراض از بانك 
مركزي به سراغ چاپ اوراق مي رود و طبيعتا نرخ سپرده و 
تسهيالت بين بانك ها رقابتي تر خواهد شد. با اين وجود 
بحث ريسك نيز مطرح خواهد بود. در سال هاي گذشته 
هميشه نرخ ها علي الحساب اعالم مي شد اما در عمل نرخ 
ثابت بود اما اگر بانك مركزي بخواهد عمليات بازار باز را 
به شكل صحيح اجرا كند نرخ و ريسك دو روي يك سكه 
خواهند بود. مطمئنا دير يا زود بايد تغييري در ساختار بازار 
پول صورت مي گرفت اما حتي در يادداش��ت همتي هم 
بيم از دست رفتن زمام امور ديده مي شود چه آنكه همتي 
بر چاپ محتاطانه اوراق خزانه تأكيد دارد. بايد به انتظار 

نشست و ديد نتيجه اين سياست به كجا خواهد رسيد. 

تالش براي خروج از پارادوكس نرخ بهره
سرمقاله

مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس ش��وراي اس��المي در 
گزارشي امنيت س��رمايه گذاري را يكي از مولفه هاي 
مهم بهب��ود فضاي كس��ب و كار در ايران دانس��ته و با 
اشاره به وضعيت نامناس��ب آن توضيح داده است كه 
براي بهبود امنيت سرمايه گذاري در كشور كه طبعا به 
رونق توليد مي انجامد بايد مس��ووالن اجرايي در رفتار 
خود با فعاالن اقتصادي تجديدنظر اساس��ي كنند.  در 
گزارش اين مرك��ز همچنين آمده اس��ت: مهم ترين 
تكاليف قانوني كه اجراي آنها مي تواند وضعيت ناگوار 
امني��ت س��رمايه گذاري را بهبود بخش��د، عبارتند از: 
ضابطه مند ك��ردن مراجع��ه ماموران دس��تگاه هاي 
اجرايي به واحدهاي توليدي، الزام مس��ووالن اجرايي 
به پاسخگويي به س��وال هاي فعاالن اقتصادي، ايجاد 
امنيت براي فروشندگان كم سرمايه، قابل پيش بيني 
بودن تغيير سياست ها و مقررات، اطمينان از استمرار 
خدم��ات زيربنايي، من��ع دولت از تعطيل��ي ناگهاني 
روزهاي كاري، ضابطه مند شدن رسيدگي به شكايت 
فعاالن اقتص��ادي و منع مس��ووالن اجراي��ي از اعالم 

وعده هاي غيرقابل اجرا.
به گزارش »تعادل«، توليد در كش��ور در طول ساليان 
گذش��ته همواره با چالش ها و موانع زيادي روبرو بوده 
است. قوانين، مقررات و رويه هاي اداري مرتبط با توليد 
در ايران با ضعف ها و چالش هاي فراواني روبرو اس��ت و 
اين موانع و چالش ها موجب شده است توليد در كشور 
با ريسك هاي زيادي مواجه باشد. در اين شرايط، بروز 
شوك هاي اقتصادي همانند شوك نرخ ارز و در پي آن 
ركود اقتصادي و كاهش قدرت خريد مردم، بخش هاي 

توليدي را بيش از پيش دچار چالش كرده است.
وضعيت نامطلوب نظام توليد و محيط نامساعد كسب 
وكار، موجب شده است انگيزه كافي براي ورود به بخش 
توليد در كش��ور )اعم از صنعت، معدن و كش��اورزي( 
وجود نداشته باشد، در اين ش��رايط است كه بازارهاي 
مربوط به سوداگري، واسطه گري و سرمايه گذاري در 
طال و ارز با هجوم مواجه مي شوند و نقدينگي به سمت 
اين بازارها سوق پيدا مي كند.  سرمايه گذاري نامطلوب 
در بخش توليد )صنعتي و كش��اورزي( در كشور، كه 
از يك س��و برآمده از سياس��ت هاي نادرست در سطح 
اقتصاد كالن )نرخ ارز، نرخ سود، كنترل تورم، كسري 
بودجه و...( و از سوي ديگر برآمده از نبود الگو و سياست 
درس��ت صنعتي و توليدي اس��ت، موجب شده است 
فضايي به وجود بيايد كه سرمايه گذاران انگيزه كافي را 

براي ورود به اين حوزه نداشته باشند.
مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس در گزارش��ي ب��ا عنوان 
»چالش ها و راهكارهاي رونق توليد در س��ال 1398، 
برنامه هاي راهبردي و عملياتي در حوزه اقتصاد كالن« 
به تبيين وضع موجود و ريشه ها و آسيب هاي وضعيت 
بخش حقيقي و توليد در اي��ران از منظر پولي،   بانكي، 
محيط كسب وكار، اقتصاد كالن، بازرگاني و... پرداخته 

اس��ت. در اين گزارش راهكارها و اقدامات راهبردي و 
عملياتي در حوزه هاي مختلف به تفصيل تشريح   شده 
اس��ت، در ادامه به تفصيل بخش كسب وكار را مطالعه 

مي كنيد. 

    محيط كسب و كار
محيط كسب وكار كه متشكل از عوامل بيروني اثرگذار 
بر فعاليت هاي اقتصادي افراد اس��ت، هم��واره يكي از 
چالش هاي اساس��ي اقتصاد ايران و بنگاه هاي توليدي 
بوده اس��ت. در طول سال هاي گذش��ته احكام قانوني 
متعددي ب��راي بهبود محي��ط كس��ب وكار در ايران 
وضع شده است اما بسياري از آنها يا اجرا نمي شوند يا 
اجراي آنها اثربخشي كمي دارد. مهم ترين راهبردها و 
برنامه هاي عملياتي با هدف بسترسازي و تأمين محيط 
كسب وكار آس��ان و امن جهت رونق توليد عبارتند از: 
تسهيل در صدور مجوزهاي كسب وكار )اصالح نهادي 
و فرايندي(، ارتقاي امنيت سرمايه گذاري، تسهيل در 
پرداخت ماليات واحدهاي توليدي، كاهش جذابيت و 
انگيزه سرمايه گذاري در بخش هاي رقيب توليد، اجراي 

احكام قانوني بهبود مستمر محيط كسب وكار.

   تسـهيل در صدور مجوزهاي كسـب وكار 
)اصالح نهادي و فرايندي( 

يكي از مهم ترين چالش هاي موجود در حوزه كس��ب 
وكارها، س��ختي و پيچيدگي در درياف��ت مجوزهاي 
ش��روع و فعاليت كس��ب وكار اس��ت. اين مشكل نيز 
عمدتا به دليل ع��دم وجود نهادي س��تادي و نظامي 
واحد براي مديري��ت و پايش عملك��رد مراجع صدور 
مجوز در شاخص هاي زمان، هزينه و فرايند انجام كار 
است. با توجه به تجربه موفق كشورهاي پيشرو در اين 
حوزه، طراحي و پياده س��ازي درگاهي واحد به همراه 
تعيين متولي فرادستگاهي، مي تواند مخاطرات فوق را 
كاهش و همچنين حذف موازي كاري در پياده سازي 
پنجره هاي هم راس��تا ش��ود. جاي��گاه كنوني »هيات 
مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار« 
و عملكرد هي��ات مذكور، حاك��ي از خطايي راهبردي 
در تعيين هيات مقررات زدايي به عنوان متولي حذف 
مجوزهاي غيرضرور و تس��هيل صدور آنهاس��ت. اين 
امر، مهم ترين دلي��ل اجرايي نش��دن مصوبات هيات 
مقررات زدايي تاكنون، به رس��ميت ش��ناخته نشدن 
هيات مقررات زدايي در مصوبات نهادهاي مقررات گذار 
و مقاومت دس��تگاه ها در براب��ر مصوباتي ب��ا امضاي 
وزير ام��ور اقتصادي و دارايي )به عن��وان رييس هيات 

مقررات زدايي(، محسوب مي شود. 
پيشنهاد مي شود تمركز نهادي و ستادي، با استفاده از 
»مركز ملي مطالعات، پايش بهبود محيط كسب وكار« 
صورت گيرد. اين مركز پس از تأسيس، با وجود انجام 
اقدام��ات الزم درخصوص س��اماندهي و الكترونيكي 

كردن مجوزها و استعالمات، به دليل جايگاه سازمانِي 
بخش��ي، قادر به ايفاي نق��ش موثري به عن��وان نهاد 
متولي س��اماندهي و تس��هيل صدور مجوزه��ا نبوده 
است. پيشنهاد مي ش��ود مركز ملي مطالعات و پايش 
و بهبود محيط كسب وكار به نهادي ستادي و زيرنظر 
رييس جمهور يا نماينده وي��ژه رييس جمهور تبديل 
ش��ود. همچنين تعيين »پيش��خوان خدمات دولت 
و مجوزهاي كش��ور«، ب��ه عن��وان درگاه واحد صدور 
مجوزهاي كشور، پياده س��ازي مجوزها و استعالمات 
كش��ور روي »پيش��خوان خدمات دولت و مجوزهاي 
كش��ور« و حذف ش��رط »حدود صنفي« براي صدور 
پروانه كسب؛ از جمله پيشنهادات مركز پژوهش هاي 
مجلس در حوزه »تسهيل در صدور مجوزهاي كسب 

وكار« است.

    ارتقاي امنيت سرمايه گذاري
سرمايه گذاري و توليد بدون ايجاد امنيت الزم در همه 
ابعاد و حوزه ها، رونق نمي گيرد. امنيت سرمايه گذاري 
در ش��رايطي بطور كامل برقرار مي شود كه متغيرهاي 
اقتصاد كالن )نرخ ت��ورم، ن��رخ ارز و...( باثبات يا قابل 
پيش بيني باشد، قوانين و مقررات، رويه ها و تصميمات 
اجرايي باثبات، براي همه ش��فاف و قابل درك باشد و 
بطور سهل و موثري اجرا ش��وند و در صورت ضرورت 
تغيير، تغييرات ش��ان در زمان معقولي پيش از اجرا به 
اطالع ذي نفعان برسد.  در سال هاي اخير شكايت هاي 
فع��االن اقتص��ادي حاك��ي از اين اس��ت ك��ه حقوق 
مالكيت فعاالن اقتصادي، توسط بس��ياري از نهادها و 
دستگاه هاي دولتي و حاكميتي زيرپا گذاشته مي شود 
و موارد باال به عن��وان اجزاي امنيت س��رمايه گذاري، 
رعايت و محقق نمي ش��ود. طبق گ��زارش مربوط به 
شاخص امنيت سرمايه گذاري در ايران كه با 21 مولفه 
پيمايش��ي و 17 مولفه آماري توس��ط دفتر مطالعات 
اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس محاس��به ش��ده 
است: در پاييز 1397، شاخص امنيت سرمايه گذاري 
)كميت 6.43( از 10 وضعيت نامناسبي داشته است. 
نكته قابل مالحظه آنكه اين ش��اخص طي چهار فصل 
اخير منتهي به پاييز 1397 نيز دايم روبه بدتر ش��دن 
است. گزارش هاي پايش امنيت سرمايه گذاري در ايران 
نش��ان مي دهد، ازنظر فعاالن اقتصادي سراسر كشور، 
بدترين مولفه امنيت سرمايه گذاري در ايران، به ترتيب 
عبارتند از:  اِعمال نف��وذ و تباني در معام��الت ادارات 
حكومتي، عمل مسووالن ملي به وعده هاي داده شده، 
عمل مسووالن استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي 
داده شده، ميزان وفاي به عهد در اجراي قرارداد كتبي 
يا شفاهي در بازار، ثبات قيمت مواد اوليه، ثبات يا قابل 
پيش بيني بودن تصميمات مسووالن استاني يا محلي و 

ميزان شيوع رشوه در ادارات.
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تالش براي خروج از 
پارادوكس نرخ بهره

اقتصاد ايران بيماري هاي 
ك��ه  دارد  گوناگون��ي 
معموال سال هاس��ت با 
بس��ياري از آنها دست و 
پنجه نرم مي كند. ايراد 
كار در اينجاس��ت كه به 
دليل در ه��م تنيدگي 
بيماري ه��ا، دولت ها به 
جاي حل مشكل تصميم به تحمل وضعيت موجود 
مي گيرند چرا كه تجربه نش��ان داده اس��ت تالش 
براي حل ريشه اي معموال ما را با اين حقيقت روبرو 
مي كند كه درهم تنيدگي بيش از حد مش��كالت 
باعث بروز چالش در بخش هاي ديگر مي شود. يكي 
از موارد اساسي بحث نرخ بهره است. شكل ظاهري 
ماجرا اين است كه بانك مركزي با در اختيار داشتن 
حق الضرب عمال كنترل پول پرقدرت را در اختيار 
دارد و بنا به اقتضا باعث توليد پول پرقدرت مي شود. 

فراز جبلي

 صفحه 4  

بانك و بيمه

اصالح اليحه قانون ماليات بر 
ارزش افزوده طال در مجلس

يك مقام مسوول روزگذشته از ارايه پيشنهاد 
اصالح قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده طال به 
مجلس ش��وراي اس��المي خب��ر داد. عباس 
هاش��مي، مدي��ركل صناي��ع فل��زي و لوازم 
خانگي وزارت صمت گفت: پيش��نهاد اصالح 
قانون ماليات برارزش افزوده طال براي طرح 
به مجلس ش��وراي اس��المي ارايه شده و در 
كميته هاي تخصصي در حال بررسي و نهايي 

شدن است. 

راه و شهرسازي

جزييات تازه از بدهي هاي 
شهرداري تهران

ميزان بدهي ش��هرداري تهران بار ديگر خبر ساز 
شده اس��ت. چند روز پيش شوراي ش��هر تهران 
ليست بدهي  69 هزار ميلياردي شهرداري تهران 
در دوره مديري��ت محمدباقر قاليباف را منتش��ر 
كرد؛ ليستي كه بالفاصله با انتقاد معاون محمدباقر 
قاليباف، شهردار اسبق تهران روبرو شد. در حالي 
كه قدرت اهلل گودرزي، معاون مالي قاليباف اصرار 
دارد ميزان بدهي هاي ش��هرداري در زمان تحويل 
مديريت شهري 16 هزار ميليارد تومان بوده است، 
اما آمارها بيانگر رقم ديگري اس��ت. روز گذش��ته، 
علي اعطا، سخنگوي شوراي پنجم ضمن محرمانه 
خواندن رقم دقيق بدهي هاي شهرداري اظهار كرد 
كه صرفا در مورد يك آيتم و به طور مش��خص در 
حوزه بدهي بانكي 29 هزار و ۵00 ميليارد تومان در 
دفاتر حساب ثبت شده و قطعي است و اين ادعاي 
مديران قبلي مبني بر اينكه كل بدهي ها 16 هزار 

ميليارد تومان است را رد مي كند ...
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وزير اطالعات در كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي گفت: متهمان ۵3 نف��ر بوده اند كه پس 
از بررسي  كارشناس��ي معاون حفاظت واجا عدم 
انتس��اب اتهام ترور به آنها، 4 ميليارد تومان بابت 
جبران خسارت پرداخت شده است. وزير اطالعات 
روز سه ش��نبه )12 ش��هريور( براي پاسخگويي 
به س��وال محمود صادقي، نماين��ده مردم تهران 
در مجلس ش��وراي اس��المي، درباره پرونده ترور 
دانشمندان هس��ته اي و ادعاي اخير آقاي مازيار 
ابراهيمي كه پي��ش از اين اعترافات��ش در صدا و 
سيما به عنوان عامل اين ترورها اعالم شده بود، در 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي حاضر 
شد. به گزارش خبرنگار ايرنا، محمودصادقي روز 
سه ش��نبه در همين خصوص در حساب توئيتر 
خود نوشت: وزير اطالعات امروز طبق برنامه همراه 
با بعضي از مديران و كارشناسان ذي ربط با حضور 
در كميسيون امنيت ملي به س��واالت اينجانب 
درباره ترور كارشناس��ان هس��ته اي پاس��خ داد. 
پرسش و پاسخ ها بيش از 40 دقيقه طول كشيد. 
به علت كمبود وقت قرار شد توضيحات تكميلي 
ظرف يك ماه آينده به اينجانب ارايه شود. اين عضو 
فراكسيون اميد در ادامه نوشت: بنابر اظهار علوي، 
كارشناسان واجا درباره دخالت متهمان در ترورها 
اختالف  داش��ته اند كه پس از بررسي  كارشناسي 
معاون حفاظت واجا عدم انتس��اب اته��ام به آنها 
محرز شده است. به گفته او متهمان ۵3 نفر بوده اند 
و پس از احراز بي گناهي آنها 4ميليارد تومان بابت 
جبران خسارت به آنها پرداخت شده است. وي در 
پيامي ديگر با اس��تناد به اظهارات وزير اطالعات 
جمهوري اسالمي )واجا( افزود: طبق گفته وزير، 
عامل ترور شهيد مس��عود عليمحمدي، مجيد 
جمالي فشي بوده و ارتكاب ترور توسط او محرز و به 
همين دليل او محكوم به اعدام شده و حكم اعدام او 
اجرا شده است. صادقي پاسخ سيدمحمود علوي 
به سوالي در خصوص برخورد با ماموران خاطي را 
اينگونه توضيح داد: وزير اطالعات درباره اين سوال 
كه آيا اعترافات متهمان ترورهاي هسته اي در اثر 
ش��كنجه بوده و چه برخوردي با ماموران خاطي 
شده، توضيح روشني نداد، اما تأكيد كرد كه از زمان 
تصدي واجا از طريق آموزش و بازرس��ي و نظارت 
دقيق تر رويه ها اصالح شده و با برخي از ماموران 
خاطي برخورد شده اس��ت. صادقي افزود: طبق 
گفته وزير اطالعات، مبل��غ 130 ميليون تومان 
بابت جبران خس��ارت به آقاي مازي��ار ابراهيمي 
پرداخت ش��ده است. پاس��خ او درباره مسووليت 
واجا در جبران كامل خس��ارات م��ادي، روحي و 
حيثيتي وارده به نامبرده، از جمله خسارات ناشي 
از عدم اجراي قراردادهاي مربوط به صدا و س��يما 

قانع كننده نبود.

پرداخت غرامت ۴ ميلياردي به 
متهمان ترور دانشمندان هسته اي

جهان

آشوب برگزيت در لندن 
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معاون  اول ق��وه قضايي��ه گف��ت: در مقاطعي گفته 
مي شود كه ش��رايط جنگ اقتصادي است و با بگير و 
ببند سعي نكنيد بر سرمايه گذاري تاثير منفي داشته 
باشيد، يا با اين اقدام كارها درست نشده، فساد از بين 
نمي رود و مرحله ورود دستگاه قضا بايد آخر باشد، ما 

اين موارد را رد نمي كنيم و درست است.
به گزارش ايسنا، غالمحسين محسني اژه اي ديروز در 
مراسم تكريم و معارفه رييس كل دادگستري خراسان 
رضوي افزود: در مقاطعي گفته مي ش��ود كه شرايط 
جنگ اقتصادي است و با بگير و ببند سعي نكنيد بر 
سرمايه گذاري تاثير منفي داشته باشيد، يا با اين اقدام 
كارها درس��ت نشده، فس��اد از بين نمي رود و مرحله 
ورود دستگاه قضا بايد آخر باش��د. ما اين موارد را رد 
نمي كنيم و درست هستند. قوه قضاييه از اين امر كه 

در آخرين مرحله وارد شود، استقبال مي كند تا جايي 
كه ساير دس��تگاه ها خصوصا دس��تگاه هاي اجرايي 
كار خود را به نحو احس��ن انجام دهند و نيازي نباشد 
قوه قضاييه وارد ش��ود. اژه اي با بيان اينكه در يكي دو 
سال اخير به خصوص در سال 97 و با استجازه از مقام 
معظم رهبري قرار شد كه از قوانين دست و پاشكسته 
عبور كنيم، تصريح ك��رد: محاكمات ت��ا امروز چند 
موضوع بيشتر نبود. مورد عمده مساله ارز بوده است. 
در س��ال 9۵ و 96 و اوايل سال 97، حدود 30ميليارد 
دالر براي كنترل بازار ارز كشور هزينه شد كه عمدتا 
در سال 96 و حدود 18 ميليارد دالر بود. از اين مبلغ 
چقدر براي كار مردم گره گشا بوده، در سال 96 چقدر 
به دست مصرف كننده رس��يده و چقدر غيرقانوني از 

كشور خارج شده است؟

اينكه با بگير و ببند »فساد« از بين نمي رود را رد نمي كنيم

قضايي

رييس جمهوري در صحن علني مجلس شوراي اسالمي:
مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد داد

 مقاومت ملي با  ديپلماسي
 در تضاد نيست

8 راهكار   
ارتقاي امنيت 

سرمايه گذاري 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي 
امنيت س��رمايه گذاري را يكي از مولفه هاي مهم بهبود 
فضاي كسب و كار در ايران دانسته و با اشاره به وضعيت 
نامناسب آن توضيح داده اس��ت كه براي بهبود امنيت 
سرمايه گذاري در كشور كه طبعا به رونق توليد مي انجامد 
بايد مس��ووالن اجرايي در رفتار خود با فعاالن اقتصادي 
تجديدنظر اساسي كنند.  در گزارش اين مركز همچنين 
آمده اس��ت: مهم ترين تكاليف قانوني ك��ه اجراي آنها 
مي تواند وضعيت ناگوار امنيت س��رمايه گذاري را بهبود 
بخش��د، عبارتند از: ضابطه مند كردن مراجعه ماموران 

دستگاه هاي اجرايي به واحدهاي توليدي، الزام مسووالن 
اجرايي به پاسخگويي به س��وال هاي فعاالن اقتصادي، 
ايج��اد امنيت ب��راي فروش��ندگان كم س��رمايه، قابل 
پيش بيني بودن تغيير سياست ها و مقررات، اطمينان 
از اس��تمرار خدمات زيربنايي، منع دول��ت از تعطيلي 
ناگهاني روزهاي كاري، ضابطه مند ش��دن رسيدگي به 
شكايت فعاالن اقتصادي و منع مسووالن اجرايي از اعالم 
وعده هاي غيرقابل اجرا. به گ��زارش »تعادل«، توليد در 
كشور در طول ساليان گذشته همواره با چالش ها و موانع 

زيادي روبرو بوده است. 
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 با راي اعتماد  مجلس  به   وزيران پيشنهادي
»آموزش و پرورش« و »ميراث فرهنگي و گردشگري«

كابينه تكميل شد
 صفحه 2  

 همين صفحه   

رنا
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س
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روي موج خبر

  اب�اغ آيين نام�ه اجراي�ي پرداخت كمك 
معيشت به جانبازان و آزادگان فاقد شغل؛پاد|

آيين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران درخصوص 
پرداخت كمك معيشت به جانبازان و آزادگان فاقد 
شغل و درآمد، ابالغ ش��د. بر همين اساس، هيات 
وزيران بنياد شهيد و امور ايثارگران را موظف كرد، به 
جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال »معسر« فاقد 
درآمد كه براساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول 
دريافت حقوق وظيفه نيستند، تا زماني كه فاقد شغل 
و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل 
حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. براساس اين 
تصميم، بنياد شهيد بايد، نسبت به اتخاذ تصميم 
 درباره كمك معيش��ت مش��موالن اين ايين نامه 
بر اساس اولويت درصد جانبازي، شرايط سني، بيماران 
صعب العالج و معلولين داراي محدوديت هاي جسمي 
حركتي و ضايعات غيرجانبازي كه با تاييد كميسيون 
پزشكي قادر به كار نيس��تند، ظرف سه ماه از تاريخ 

الزم االجرا شدن اين آيين نامه اقدام كند.

  گاف امنيتي ترامپ در توئيت خود درباره 
ايران؛ باشگاه خبرنگاران|

راديو ملي امريكا گزارش داد توئيت رييس جمهور 
اين كش��ور درباره حادثه مرتبط ب��ا برنامه فضايي 
ايران، نوع ماهواره جاسوسي امريكا را فاش كرد. به 
گزارش پايگاه اينترنتي راديو ملي امريكا ]ان پي آر[، 
رصدكنن��دگان س��امانه هاي ماه��واره اي بر اين 
اعتقادند تصويري كه دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا روز جمعه توئيت كرد توسط پيشرفته ترين 
ماهواره جاسوسي امريكا گرفته شده است. »مارك 
النگبروئك« از رصدكنندگان سامانه هاي ماهواره اي 
مستقر در هلند معتقد اس��ت اين ماهواره يكي از 
محرمانه ترين ماهواره هاي امريكاست كه تقريبا تمام 
اطالعات مربوط به آن سري نگه داشته شده است. 
اما النگبروئك مي گويد با توجه به اندازه اين ماهواره 
و مدار حركت آن، اكثر ناظران معتقدند يو اس آ ۲۲۴ 
يكي از ماهواره هاي شناسايي چند ميليارد دالري 

KH 11-امريكاست.

  وزير امور خارجه اس�تراليا ب�راي ديدار 
با ظريف به بنگادش رفت؛ ايسنا|

ماريس پاين وزير امور خارجه استراليا عازم بنگالدش 
ش��د تا بتواند در ديدار ب��ا وزير ام��ور خارجه ايران 
توضيحاتي درباره ملحق ش��دن استراليا به ائتالف 
امريكايي خليج ف��ارس بدهد. به گ��زارش روزنامه 
فايننشال ريويو استراليا، ماريس پاين دوشنبه شب 
عازم بنگالدش ش��د كه ميزبان كنفرانس اتحاديه 
همكاري هاي منطقه اي اقيانوس هند است. وزارت 
امور خارجه و تجارت]استراليا[ تاييد كرده است كه 
وزير امور خارجه استراليا اميدوار است بتواند »براي 
مذاكره درب��اره منافع و نگراني هاي مش��ترك« در 
حاشيه اين نشست با ظريف ديدار كند. تاكنون سه 
كشور انگليس، استراليا و بحرين به ائتالف امريكايي 

خليج فارس پيوسته اند.

   رايزني اي�ران و اقليم كردس�تان عراق 
درباره همكاري هاي گمركي و تسهيل روند 

ترخيص كاال؛ ايسنا|
سركنس��ول ايران در اربيل در دي��دار با مديركل 
گم��ركات اقلي��م كردس��تان ع��راق در خصوص 
همكاري هاي گمركي دوجانبه و راه كارهاي تسهيل 
فرايندها و تشريفات مرتبط با ترخيص كاال و ترانزيت 
محموله هاي صادراتي با اين مقام مسوول در اقليم 
كردس��تان رايزني و گفت وگو ك��رد. در اين ديدار 
»س��امال عبدالرحمان عزيز« مديركل گمركات 
اقليم كردستان عراق، انتصاب »نصرالهو رشنودي« 
به سمت سركنسول ايران در اربيل را تبريك گفته 
و با اشاره به پيشينه مناسبات دوستانه و پيوندهاي 
ژرف تاريخي و فرهنگي كردستان عراق با ايران، ابراز 
اميدواري كرد در دوره مس��ووليت آقاي رشنودي، 
شاهد توسعه روابط تجاري دوجانبه بر پايه گسترش 
تفاه��م و همكاري گمركي باش��يم. سركنس��ول 
كشورمان نيز با ابراز خش��نودي از اين ديدار، روند 
فعاليت گمركات اقليم كردس��تان عراق و ايران را 
مثبت و رضايت بخش توصي��ف و تداوم همكاري 

موجود را در تسهيل شرايط، موثر ارزيابي كرد.

   شركت نفت موظف به تامين ۴ ميليون تن 
قير رايگان شد؛ خانه ملت|

نمايندگان مجلس دهم با تصويب استفساريه اي، 
ش��ركت ملي نفت ايران را موظف به تأمين چهار 
ميليون تن مواد اوليه قير رايگان كردند. متن كامل 
اين استفساريه به شرح زير است:  »آيا شركت ملي 
نفت ايران مي تواند مبادرت به افزايش قيمت مواد اوليه 
قير يا وكيوم باتوم و كاهش حجم آن از چهار ميليون 
تن يا تغيير در نسبت هاي مقرر نمايد؟«پاسخ: »خير، 
شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تأمين 
چهار ميليون تن مواد اوليه قير و وكيوم باتوم، موضوع 
بند »ه�« تبصره يك قانون بودجه س��ال ۹۸ اقدام 
نمايد«.در نهايت نمايندگان با 1۸۵ رأي موافق، ۲ رأي 
مخالف و ۷ رأي ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماينده حاضر 

در مجلس، اين استفساريه را به تصويب رساندند.

     رييس و اعضاي كميته هاي شوراي هماهنگي 
جبهه اصاحات انتخاب شدند؛ ايرنا|

فعال اصالح طلب با اعالم اس��امي رييس و اعضاي 
كميته هاي سياسي و استاني شوراي هماهنگي جبهه 
اصالحات گفت: دو نهاد شوراي هماهنگي و جبهه 
اصالح طلبان ايران اس��المي مي توانند تمامي افراد 
حقوقي و حقيقي اصالح طلب با تعاريف مشخص را زير 
چتر خود جمع كند. فاطمه راكعي ديروز گفت: جبهه 
اصالح طلبان ادامه شوراي عالي سياست گذاري است 
و فقط اس��مش عوض شده و با همان شاكله شوراي 
عالي به مسائل انتخاباتي مي پردازد. شوراي هماهنگي 
جبهه اصالحات متشكل از ۳۰ حزب فعال اصالح طلب 
است؛ بنابراين كميته هايي كه تشكيل شده مي توانند 
در تس��ريع امور و كاناليزه كردن موثر باشند و نهايتًا 
مسائل را به شورا منتقل، تصويب و پياده سازي كنند. 

ايران2

با راي اعتماد نمايندگان به »مونسان« و »حاجي ميرزايي« وزيران پيشنهادي دولت

كابينه تكميل شد
گروه  ايران|

در شرايطي كه برخي افراد، رسانه ها و جريانات سياسي بعد 
از معرفي حاجي ميرزايي و مونسان به مجلس گمانه زني هاي 
فراواني در خصوص عدم راي اعتماد نمايندگان به حداقل 
يكي از وزراي پيش��نهادي را مطرح كرده بودند؛ اما حضور 
رييس جمهوري در بهارستان و دفاع تمام قد او از چهره هاي 
معرفي شده باعث اقبال كلي نمايندگان به وزراي پيشنهادي 
شد و هر دو وزير براي تصدي وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي 
و گردش��گري و آموزش و پرورش توانستند از نمايندگان 
مجلس راي اعتماد كسب كنند؛  راي اعتمادي كه سرنوشت 
۲وزارتخانه مهم كش��ور براي تحقق اهداف از پيش تعيين 
شده را روشن خواهد كرد و دورنماي روشن تري را براي اين 
بخش هاي كليدي نويد خواهد داد.  دقايقي پيش از آغاز جلسه 
علني مجلس، روحاني رييس جمهوري به همراه مونسان و 
حاجي ميرزايي و جمعي از اعضاي كابينه در جلسه مجلس 
حضور پيدا كردند تا وزن اعتباري افزون تري براي افراد معرفي 
شده شكل بگيرد و آراي خاكستري آن دسته از نمايندگاني 
كه هنوز ب��راي راي اعتماد يا ع��دم اعتماد تصميم قطعي 
نداش��تند را به نفع افراد معرفي شده بازگرداند.  دوشادوش 
رييس جمهوري چهره هاي ديگري از كابينه چون اسحاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمه��ور، رضا رحماني وزير 
صنعت، محمود واعظ��ي رييس دفتر رييس جمهور، بيژن 
زنگنه وزير نفت، جواد آذري جهرمي وزير ارتباطات، محمد 
اسالمي وزير راه، جمشيد انصاري و جنيدي نيز به نفع وزراي 
معرفي ش��ده در مجلس حاضر شدند.  در كنار برنامه ريزي 
مطلوب دولت ب��راي عب��ور از داالن راي نمايندگان، دفاع 
نامناسب مخالفاني چون قاضي زاده و نگهبان سالمي از وزير 
پيشنهادي آموزش و پرورش هم تاثير فراواني در راي باالي 
اعتماد او داشت؛  بعد از تشريح ديدگاه هاي نمايندگان مخالف 
و موافق و بررسي محتوايي و شكلي رزومه افراد پيشنهادي 
س��رانجام نمايندگان مجلس دهم در جلسه علني ديروز، 
صالحيت محسن حاجي ميرزايي وزير پيشنهادي دولت 
براي تصدي وزارت آموزش و پرورش را بررس��ي كرده و در 
نهايت با ۲۰۰ راي مواف��ق، ۴۸ راي مخالف و ۷ راي ممتنع 
از مجموع ۲۵۵ نماينده ب��ه او راي اعتماد دادند.از س��وي 
ديگر علي اصغر مونسان نيز به عنوان اولين وزير وزارتخانه 
جديدالتاسيس ميراث فرهنگي و گردشگري توانست راي 
اعتماد نماين��دگان  را به دس��ت آورد. نمايندگان مجلس 
پس از بررسي صالحيت وزير پيشنهادي ميراث فرهنگي و 
گردشگري با 1۶۳ راي موافق، ۸۷ راي مخالف و ۵ راي ممتنع 
از مجموع ۲۵۵ نماينده حاضر صالحيت علي اصغر مونسان 

را براي وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري تاييد كردند.

  مشكل عدم تجربه 
چ��راغ اول اظهارنظره��اي مخالف در خص��وص وزراي 
پيش��نهادي را نادر قاضي پور نماين��ده اروميه در مجلس 
دهم روشن كرد. نادر قاضي پور در جلسه بررسي صالحيت 
محس��ن حاجي ميرزايي براي تص��دي وزارت آموزش و 
پرورش به عنوان مخالف، گفت: فردي بايد وزير آموزش و 
پرورش شود كه شخصيت ملي و جذاب داشته باشد تاكنون 
ما نسبت به معيش��ت فرهنگيان ارزان فروشي كرديم. اما 
آنان در انجام رسالت تعليم و تربيت خود كوتاهي نكردند. 
دولت در انتخاب وزير آموزش و پرورش س��اده ترين راه را 

رفته اس��ت.وي اظهار كرد: فقط نبايد از بين اعضاي دفتر 
رييس جمهور وزير به مجلس معرفي شود. انتخاب آقاي 
حاجي ميرزايي دم دس��تي است و ايش��ان ۲۰ سال است 
كه از بدنه آموزش و پرورش دور هس��تند.بعد از قاضي پور 
نوبت به نگهبان سالمي رس��يد تا  داليل مخالفت خود با 
وزراي پيشنهادي را تشريح كند . نايب رييس كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس گف��ت كه در برنامه هاي وزير 
پيشنهادي آموزش و پرورش موضوعي درباره چگونگي رفع 
دغدغه هاي فرهنگيان نيامده است، لذا با توجه به اينكه آقاي 
حاجي ميرزايي دو دهه از آموزش و پرورش دور بوده گزينه 
مناسبي براي سكان داري اين وزارتخانه مهم نيست. سيد 
تقي كبيري نماينده مردم خوي در مجلس دهم نيز به عنوان 
مخالف گفت: وزير پيشنهادي آموزش و پرورش هم مخالف 
تدريس زبان هاي قومي در مدارس و مناطق مخصوص اقوام 
و قوميت هاس��ت. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
ادامه داد: راي اجراي اصل 1۵ قانون اساسي براي تدريس 
زبان هاي قومي در مدارس مخصوص اقوام هيچ برنامه اي 
ارايه نكرده ايد و به نظر مي رسد شما هم با اين مساله مخالف 
هستيد. محمداسماعيل سعيدي عضو كميسيون فرهنگي 
مجلس نيز به عنوان مخالف از شيوه دريافت پول مدارس از 
معلمان انتقاد و تصريح كرد: سرانه مدارس قطع شده است، 
به مدارس پول نمي دهند، در آستانه ثبت نام، به مدارس با 
صراحت گفته شده بود كه از والدين پول نگيريد اما كماكان 

از والدين پول مي گيرند.

  تحقق مطالبات فرهنگيان  
بعد از مخالفان نوبت به موافقان رس��يد. حميد بنايي در 
جلسه بررسي صالحيت وزير پيشنهادي آموزش و پرورش 

به عنوان موافق با تاكيد بر ضرورت پرهيز از سياست زدگي 
در آموزش و پرورش، از وعده حاجي ميرزايي براي تحقق 
مطالبات به حق فرهنگيان خبر داد و يادآور شد: دانشگاه 
فرهنگيان نيز اولويت اول ايشان است و ايشان گفته كه 
معلمان صرفا بايد از طريق دانشگاه وارد عرصه آموزش و 
پرورش شوند. ضمن اينكه شايسته ساالري هم در راس 
برنامه هاي آقاي حاجي ميرزايي قرار دارد. سيده فاطمه 
ذوالقدر نيز به عنوان موافق اظهار كرد: هر چند انتظارات ما 
براي وزير زن محقق نشد، ولي انتظار داريم وزير پيشنهادي 
از توانمندي هاي زنان در پست هاي مديريتي، معاونت هاي 
وزارتي و مديركل استان ها استفاده كند. همچنين الزم 
است ايشان با مافياي كنكور و رشد قارچ گونه آموزشگاه ها 
مقابله كند.محمدرضا منصوري ديگر موافق در جلسه 
بررس��ي صالحيت وزير پيش��نهادي آموزش و پرورش 
اظهار كرد: متاسفانه برنامه ريزي در وزارتخانه متناسب 
با تغيي��رات تكنولوژي، تغيير نكرده اس��ت. توجه آقاي 
حاجي ميرزايي به روش هاي آموزشي نوين نقطه عطفي 
در برنامه هاي ايشان است. متاسفانه امروز اين وزارتخانه 
دانش آموختگان��ي را تحويل جامع��ه مي دهد كه توان 

كارآفريني ندارند.

  تحقق برنامه هاي اعالم شده
بعد از پايان اظهارات موافقان و مخالفان وزير پيشنهادي 
آم��وزش و پ��رورش وع��ده داد كه مطالب��ات معلمان 
حق التدريسي و خريد خدمتي را محقق مي كند و آيين 
نامه قانون مصوبه مجلس براي اس��تخدام در آموزش و 
پرورش را نيز تا پيش از پايان مهر در دولت تصويب و ابالغ 
خواهد كرد.وي افزود: توس��عه مدارس دولتي و افزايش 

كيفيت آن جزو برنامه هاي من است اگرچه من مخالفتي 
با مدارس غير دولتي ندارم، اما وظيفه دارم كيفيت مدارس 
دولتي را ارتقاء دهم تا مردم قدرت انتخاب داشته باشند. ما 
بايد با جو جغرافيايي در آموزش و پرورش مقابله كنيم. در 
حال حاضر يك دانش آموز از يك طرف خيابان نمي تواند 
به مدرسه آن طرف خيابان برود زيرا ضوابط منطقه بندي 
اين اج��ازه را نمي دهد. در حالي كه من معتقدم والدين 

بايد امكان انتخاب مدرسه فرزندانشان را داشته باشند.

  مخالفان وزير پيشنهادي ميراث و گردشگري
در جريان بررسي صالحيت مونسان جالل محمودزاده 
نماينده م��ردم مهاب��اد در مجلس در مخالف��ت با وزير 
پيشنهادي ميراث فرهنگي بيان كرد: بر اساس گزارش 
كميس��يون اصل ۹۰ و مركز پژوهش ه��اي مجلس در 
زمان مديريت آقاي مونس��ان مش��كالت زيادي در اين 
حوزه به چش��م مي خورد مانند عدم تناسب تشكيالت 
سازماني و جذب متخصص، عدم تعيين تكليف نيروهاي 
قراردادي، بدترين رتبه ايران در ميان مولفه هاي شاخص 
رقابت پذيري گردشگري در س��ال ۲۰1۷، تخريب آثار 
تاريخي به بهانه هاي مختلف، تبديل برخي آثار باستاني 
كش��ور به مرغ��داري و دامداري و قيرگوني س��قف اين 
آثار و همچنين افزايش س��رقت آثار و ع��دم اقدام قاطع 
براي مجازات س��ارقين اين حوزه. سيد مرتضي خاتمي 
نايب رييس كميس��يون بهداش��ت و درم��ان مجلس، 
حجت االسالم حسن نوروزي نماينده مردم رباط كريم در 
مجلس و پروانه سلحشوري عضو فراكسيون زنان مجلس 
از ديگر مخالفاني بودند كه درباره داليل مخالفتش��ان با 

مونسان صحبت كردند. 

  موافقان وزير پيشنهادي ميراث و گردشگري
اولين نماينده اي كه به عنوان موافق وزير پيشنهادي ميراث 
فرهنگي پشت تريبون قرار گرفت، بت كليا نماينده اقليت 
مسيحي در مجلس بود كه در موافقت با وزير پيشنهادي 
گردش��گري با اش��اره به بخش��ي از عملكرد مونسان در 
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، گفت: ايشان در اين 
سازمان كارنامه خوبي در زمينه رشد ۶۶ درصدي درآمد 
ارزي در س��ال ۹۷ معادل 11 ميليون و ۶۰۰ ميليارد دالر، 
افزايش ۴۰ درصدي گردش��گران خارجي در چهار ماهه 
ابتدايي سال 1۳۹۸، طراحي برند ملي گردشگري كشور 
و اجراي آن از مهر 1۳۹۸، جلب مش��اركت سازمان هاي 
تخصصي بين المللي براي اجراي شش پروژه گردشگري 
در ايران، تعيين شهرهاي تبريز و همدان به عنوان پايتخت 
گردشگري، مرمت و بازسازي مسجد جامع ساري و مرمت و 
بازسازي چندين كليساي چند صدساله اروميه داشته است.

مهرداد الهوتي نماينده لنگرود )مستقلين(، احمد سالك 
نماينده اصفهان )فراكسيون واليي( وسيد ناصر موسوي 
الرگاني )فراكسيون واليي( از ديگر نمايندگاني بودند كه 
به عنوان موافق وزراي پيشنهادي صحبت كردند.  با پايان 
اظهارنظرهاي موافق و مخالف نوبت به مونسان رسيد كه 
درباره اهداف و برنامه هايش در اين وزارتخانه مهم صحبت 
كند. وزير پيش��نهادي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري با تاكيد بر اينكه تعامل مجلس و دولت بسيار راه 
گشا است گفت: صنعت گردشگري با اندك سرمايه گذاري 
مي تواند بسياري از مشكالت اشتغال را در كشور حل كند. 

علي اصغر مونسان در جلسه علني ديروز مجلس در دفاع از 
برنامه هاي خود براي وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري 
و صنايع دس��تي ضمن قدرداني از نمايندگان براي ارتقاي 
س��ازمان به وزارتخانه گفت: تعامل مجلس و دولت بسيار 
راه گشا اس��ت. اين موضوع را سرلوحه كار خود قرار خواهم 
داد.وي با بيان اينكه وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري نقش موثري در اقتصاد و فرهنگ كشور دارد 
گفت: اين وزارتخانه مي تواند نقش مهمي در افزايش توليد 
ملي و اش��تغال براي امروز و آينده فرزندانمان داشته باشد. 
در آينده اي نه چندان دور نرم افزارها صنايع را كنار مي زنند 
و بسياري از دارايي ها به نرم افزار تبديل مي شوند. امروز يكي 
از بزرگ ترين شركت هاي سازنده هواپيما در دنيا بزرگ ترين 
شركت دارنده هتل است كه حتي يك هتل به نام خود ندارد.
مونس��ان با اشاره به نصب نرم افزارها در آينده دنيا گفت: در 
س��ال 1۹۵۴ ميالدي بيش از ۳۵ ميليون گردشگر در دنيا 
وجود داش��ت كه امروز اين ميزان به يك ميلي��ارد و ۴۰۰ 
ميليون نفر رسيده است و پيش بيني مي شود تا 1۰۰ سال 
آينده به ۷/۴ ميليارد گردشگر برسد. وزير ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردش��گري با اشاره به برنامه هايش گفت: 
گردشگر جايگاه اقتصادي ويژه اي دارد. به ازاي ۵۰ ميليون 
تومان سرمايه گذاري يك شغل در عرصه گردشگري ايجاد 
مي شود كه اين موضوع در عرصه صنعت ۵۰۰ ميليون تومان 
سرمايه گذاري نياز دارد. با توجه به اينكه يكي از موضوعات مهم 
امروز كشور ايجاد اشتغال است صنعت گردشگري مي تواند با 
اندك سرمايه اي بسياري از مشكالت اشتغال را حل كند. بعد 
از پايان اظهارات موافقان و مخالفان با راي نمايندگان سرانجام 
تكليف ۲ وزارتخانه مشخص شد  و حاجي ميرزايي و مونسان 

رداي وزارت را به تن كردند.

وزير امور خارجه: 

ايران پيروز نبرد اقتصادي با امريكا خواهد بود
همزمان با نزديك تر شدن به موعد نهايي اعالم شده از سوي 
ايران براي برداش��تن گام س��وم كاهش تعهدات برجامي 
كشورمان، بسياري از چهره هاي سياسي و فعاالن سياسي به 
دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش كليدي هستند كه بعد 
از خروج امريكا از برجام چنانچه ايران هم به فرآيند كاهش 
تعهداتش استمرار ببخشد چه سرنوشتي در انتظار برجام 
به عنوان مهم ترين سند ديپلماسي بين المللي خواهد بود؟ 
وزير امور خارجه كشورمان در گپ و گفتي صريح با شبكه 
راشاتودي درباره وضعيت برجام و اينكه آيا اين توافق از بين 
رفته است يا خير گفت: نه اين طور نيست. چراكه من باور دارم 
برجام يك دستاورد مهم در ديپلماسي بود و خيلي زود است 
كه درباره از بين رفتن آن صحبت كنيم. ظريف همچنين در 
واكنش به تالش هاي امريكا براي فشار اقتصادي به كشورمان 

اعالم كرد كه ايران پيروز اين نبرد اقتصادي خواهد بود.
وي همچنين در اين باره گفت كه متاس��فانه كشورهاي 
اروپايي نتوانسته اند پولشان را در جايي هزينه كنند كه حرف 
آن را مي زنند. آنها حمايتشان از برجام را اعالم كرده اند اما 
آماده ريسك كردن و سرمايه گذاري براي حفظ يك دستاورد 
مهم ديپلماسي نبودند. ما ]فقط[ درباره اروپا حرف مي زنيم 
چون روابط خوبي با روسيه و چين ]به عنوان شركاي برجام[ 
داريم، البته امريكا بر اين دو كش��ور نيز اثر گذاشته است. 
تحريم هاي امريكا كه نه، بلكه اقداماتي غيرقانوني كه من 
به آن جنگ اقتصادي عليه ايران مي گويم، بر اين دو كشور 

اثر گذاشته اس��ت. اما اروپايي ها با وجود اظهارات كلي در 
حمايت از برجام، آماده س��رمايه گذاري براي آن نبوده اند. 
اينكه آنها به تعهداتشان عمل كنند، اهميت دارد. ظريف در 
ادامه با اشاره به مذاكرات اخير هيات هاي ديپلماتيك ايران 
و فرانسه گفت كه هدف از اين مذاكرات اين بوده است كه 
آنها ]فرانسه[ ببينند كه چطور مي توانند به تعهدات خودشان 
عمل كنند و مذاكره دوباره اي بر سر توافق برجام و تجديد نظر 
در آن مطرح نيست بلكه موضوع فقط اجراي آن است. وزير 
امور خارجه ايران در پاسخ به اينكه آيا توصيه او به اروپايي ها 
در چند وقت اخير براي نپذيرفتن سلطه امريكا و احترام به 
قوانين بين المللي، تاثيري داشته است، گفت كه او كسي را 
موعظه نكرده و فقط درباره واقعيت ها صحبت مي كند، اما 
اروپايي ها بايد بدانند كه ميل امريكايي ها براي نقض قوانين 
بين المللي، در هرجا و هر زماني كه بخواهند، با ]نقض[ برجام 
متوقف نخواهد شد. وي سپس درباره اينكه آيا اروپا تمايل 
آن را دارد و خواهد توانست كه در برابر خواست امريكا درباره 
برجام بايس��تد، اظهار كرد: فقط مي توانم اين را بگويم كه 
اين همان كاري اس��ت كه بايد انجام بدهند. اينكه چگونه 
مي خواهند اين كار را انجام بدهند، با امريكايي ها مقابله كنند 
يا متقاعدشان كنند، تصميم خودشان است. من فكر مي كنم 
امريكايي ها متقاعد نخواهند شد مگر اينكه با عزم سراسر 
جهان براي تاييد اصول قوانين بين المللي مواجه شوند. ميل 
يك زورگو ]براي زورگويي[ در صورت عدم مواجه شدن با 

واكنش، تقويت خواهد شد. بستگي دارد، ما در نوع تعامل 
اروپايي ها با امريكا مداخله نمي كنيم.

    مطالبات ايران از اروپا
رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان به عالوه درباره اينكه آيا 
انتظار دارد اروپايي ها شركت هاي خودشان را وادار به تجارت با 
ايران كنند گفت كه نه آنها نمي توانند اين كار را انجام دهند اما 
مي توانند به قوانين خودشان عمل كنند. وي با اشاره به اينكه با 
دقت درباره توافق هسته اي مذاكره شده است، گفت كه آينده 
ايران به برجام بستگي ندارد و »ما آينده مان را چه با برجام و 
چه بدون آن مي سازيم.«ظريف به تالش موفقيت آميز ايران 
در احياي اقتصاد و ارزش پول خود نيز اشاره كرد و گفت: ما 
باور داريم كه برجام دستاور مهمي است كه نبايد از بين برود 
اما از بين رفتن آن، ضربه اي به ديپلماسي خواهد بود، نه ضربه 
به ايران. ما مي خواهيم شاهد نجات يافتن اين دستاورد باشيم 
اما اگر اروپايي ها نتوانند سهم خودشان ]از توافق[ را انجام 
بدهند، همه ما از جمله امريكا زيان خواهيم كرد.وزير امور 
خارجه ايران سپس درباره اجرايي شدن اينستكس توضيح 
داد: من هيچ موردي را نمي شناسم و برايم مهم نيست چراكه 
اينستكس يك سازوكار اروپايي و تالش اروپا براي دور زدن 
تحريم ها است. براي اروپايي ها اين سازوكار پيش نيازي براي 
عمل كردن به 11 تعهد آنها پس از زمان خروج امريكا از برجام 
است. اين تعهدات با علم بر اين شكل گرفته اند كه امريكا در 

آن همكاري نخواهد كرد  و اينها تعهداتي هستند كه بايد به 
آن عمل كنند و ما بر سر آن مذاكره مي كنيم. اگر مي خواهند 
با امريكا ]در اين باره[ رايزني كنند، اين به خودشان ارتباط 
دارد. ظريف در بخشي ديگر از اين گفت وگو ضمن اشاره به 
اينكه منافع اقتصادي يكي از اصول برجام است گفت كه اين 
توافق بر دو ركن عدم اشاعه تسليحات هسته اي و عادي سازي 

روابط اقتصادي ايران استوار است.

    برپايي نبرد اقتصادي عليه ايران
وزير امور خارجه ايران ادامه داد: ايران كمترين وابستگي را 
به خارج داشته و اقتصاد آن توانسته است در برابر فشارهاي 
امريكا دوام بياورد. كشورهاي جهان تحت قطعنامه شوراي 
امنيت سازمان ملل متعهد هستند كه روابط اقتصادي ايران 

با جهان را عادي سازي كنند. ظريف افزود: اينكه امريكا بر 
تبديل اقتصاد و دالرش��ان به نوعي سالح براي برپا كردن 
جنگ عليه ديگران اص��رار مي ورزند، به نابودي آن منجر 
 خواهد شد. استفاده افراطي از هرگونه قدرتي، سرانجام به 
از بين رفتن آن منجر خواهد شد. حاال ما شاهد آن هستيم 
كه امريكا از اين اقدامات عليه چين و روسيه استفاده مي كند 
و اين در نهايت به انحطاط بازار اقتصاد امريكا منجر خواهد 
 شد. وزير امور خارجه ايران همچنين درباره حفظ امنيت 
خليج فارس و تالش امريكا براي تشكيل ائتالفي با ادعاي 
حفاظت از كشتيراني در تنگه هرمز گفت كه تامين امنيت 
اين منطقه بدون ايران ممكن نيست و آوردن كشورهاي 
ديگ��ر به اين منطقه براي تهديد ايران يا حمله به آن، تنها 

موجب تنش و افزايش ناامني خواهد شد.
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چهره ها

سامانه ثبت اموال مسووالن در چهار مرحله تعريف شده  است
سخنگوي قوه قضاييه گفت: سامانه ثبت 
ام��وال و دارايي هاي مس��ووالن در چهار 
مرحله تعريف ش��ده كه گام اول آن امكان 
ثبت ن��ام و درج ام��وال و دارايي هاي افراد 
اس��ت. به گزارش تس��نيم، غالمحسين 
اسماعيلي در يك گفت وگوي تلويزيوني 
با اشاره به فعال ش��دن سامانه ثبت اموال 
مسووالن اظهار كرد: همان گونه كه در آغاز دوره مسووليت جديد، 
رياست قوه قضاييه وعده داده بود سازو كار اجراي قانون نحوه رسيدگي 
به اموال و دارايي هاي مقامات و مسووالن را عملياتي و اجرايي كند، 
ابتدا آيين نامه اين قانون تنظيم و در آن پيش بيني شد ظرف دو ماه، 
سامانه ثبت اموال و دارايي هايي مقامات و مسووالن از سوي مركز آمار 

و فناوري اطالعات قوه قضاييه بارگذاري و آماده ثبت اطالعات و اموال 
مشموالن قانون شود. وي با بيان اينكه اين سامانه از سوي مركز آمار و 
فناوري اطالعات قوه قضاييه مهيا و بارگذاري شده است گفت: فرآيند 
جامع اين سامانه در چهار گام تعريف شده است. گام اول اين سامانه 
امكان ثبت نام و درج اموال و دارايي هاي افراد است كه گزارش آن در 

جلسه روز گذشته مسووالن عالي دستگاه قضايي ارايه شد.
س��خنگوي قوه قضاييه در ادامه اظهاراتش افزود: البته مقرر شده 
براي ارتقاي گام اول و اجراي گام هاي بعدي و فراهم شدن امكان 
دسترس��ي بهتر مقامات ذي ربط به س��امانه، مركز آمار  و فناوري 
قوه قضاييه حسب دستور رييس دستگاه قضا، اقدامات تكميلي در 
اين مورد انجام دهد و گزارش آن را به صورت مبس��وط در جلسه 

بعدي شوراي عالي قوه قضاييه ارايه كند.

مذاكرات ۱۰ ساعته عراقچي در پاريس چطور گذشت؟
س��يد عباس عراقچي معاون سياس��ي وزير 
خارجه كشورمان همراه با تيم اقتصادي كه او را 
در سفر به فرانسه همراهي مي كردند به رايزني 
با مقامات اين كشور پرداخت . به گزارش باشگاه 
خبرنگاران در مذاكرات فش��رده اخير ايران و 
فرانسه كه در سطح كارشناسان ارشد دو كشور 
به سرپرستي عراقچي برگزار شد معاونان بانك 
مركزي وزارت نفت و بهرام قاسمي سفير كشورمان در پاريس هم حضور 
داشتند. اين رايزني ها بيش از 1۰ ساعت به طول انجاميد و طي آن جزييات 
سناريو هاي محتمل براي پيشبرد ابتكار مطرح شده بين روساي جمهور 
ايران و فرانس��ه به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نحوه تامين 
مطالبات و منافع اي��ران در برجام محور اصلي اين مذاكرات بود. در پايان 

مقرر شد طرفين ضمن تداوم كار فشرده روي اين سناريوها، رايزني هاي 
خود با ساير طرف هاي ذي ربط را نيز افزايش داده و به گفت وگو هاي مستمر 
با يكديگر در سطوح مختلف ادامه دهند. سفارت كشورمان در فرانسه پس 
از اين رايزني ها در صفحه توييتر خود نوش��ت: بعد از چند ماه، همچنان 
مذاكرات و تماس ها بين ايران و فرانسه در سطوح مختلف و به صورت فشرده 
ادامه دارد. روز دوشنبه هيات هاي ايراني- فرانسوي به مدت 1۰ ساعت به 

صورت فشرده گفت وگو كردند.
عراقچي در ادامه رايزني هاي اروپايي خود ديروز پاريس را به مقصد اسلووني 
ترك كرد تا عالوه بر دنبال كردن مذاكرات سياسي در فروم راهبردي بِِلد، به 
اسلووني رود. وزير امور خارجه كشورمان نيز اول شهريور در سفري به پاريس 
عالوه بر مالقات با همتاي فرانسوي خود با امانوئل ماكرون رييس جمهور 

اين كشور هم رايزني كرد.



3 كالن

وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي اعالم كرد 

آغاز حذف يارانه سه دهك پر درآمد  از پايان شهريور
وزير كار مي گويد: س��عي مي كنيم تا آخر سال شناسايي 
دهك هاي پردرآم��د را براي حذف ياران��ه انجام دهيم. او 
همچنين در پاسخ به س��وال تعادل درباره علت بركناري 
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشور، خبر بركناري به 

دليل تهديد به افشاگري را تكذيب كرد.
به گزارش »تعادل«، روز گذشته نشست تخصصي بررسي 
نقش و جاي��گاه تعاوني هاي زنان در توس��عه اقتصادي و 
اجتماعي با حضور محمد شريعتمداري، وزير كار و تعاون، 
محمد كبيري معاون تع��اون وزارت كار و معصومه ابتكار 

معاون امور زنان و خانواده برگزار شد.
در ابتداي اين نشست، محمد كبيري، معاون تعاون وزير كار 
به اقدامات صورت گرفته براي توسعه شفافيت و نوآوري در 
حوزه تعاون اشاره كرد و گفت: سامانه جامع هوشمند تعاون 
به عنوان پنجره واحد تعاون طراحي و بهره برداري شده است. 
كبيري با اشاره به اهميت نقش تسهيالت طرح اشتغال پايدار 
روستايي و عشايري بيان كرد: پرداخت ۱۸۰ هزار ميليارد 
ريال تسهيالت طرح اش��تغال پايدار روستايي و عشايري 
موجب حفظ توس��عه و ايجاد اشتغال در مناطق مختلف 
روستايي ش��ده و در حال حاضر فعاليت هاي اقتصادي و 
اجتماعي روند روبه رش��دي داشته است و دركنار توسعه 
فعاليت اقتصادي بايد به توسعه فرهنگ مشاركت پذيري و 
مشاركت محوري علي الخصوص در بنگاه داري توجه ويژه 
شود. محمد شريعتمداري وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي 
نيز دراين نشست گفت: توسعه فعاليت هاي تعاوني و به دست 
آوردن سهم مناسب اين بخش در اقتصاد كشور و نگاه جامع 
به همه فعاليت هاي زنجيره ارزش در حوزه تعاون از جمله 
برنامه هاي ما بوده اما بايد در نظر گرفت كه ما در امر آموزش 
ضعف داريم و بايد از پايه آموزش و مهارت آموزي را آغاز كنيم. 
ما در مهارتهاي كسب و كار دچار مشكالت آموزشي هستيم 

و بايد هر چه سريع تر اين مشكالت رفع شود.
وي ادامه داد: در تقويت نهادهاي مالي، پولي و بيمه اي موجود 
در فعاليت هاي تعاون، هم بانك توسعه تعاون و هم صندوق 
ضمانت سرمايه گذاري تعاون دچار ضعف در سرمايه هستند 

چرا كه هزار ميليارد تومان بيشتر منابع ندارند و منابعي كه 
بخش تعاون نياز دارد ۱4 هزار ميليارد تومان اس��ت و اين 
سرمايه كفاف نيازهاي بخش تعاون را نمي دهد و تعاوني ها 
هم توقع دارند كه بانك اختصاصي آنها به تعاوني ها توجه ويژه 

و مناسبي داشته باشد.
وزير كار مهم ترين معضل در مجموعه تعاوني هاي كشور را 
عدم دسترسي به بازارهاي خارجي دانست و گفت: يكي از 
مهم ترين مشكالت تعاوني هايي مانند تعاوني هاي توليدي 

و صنايع دستي دسترسي نداشتن آنها به بازارهاي خارجي 
است كه با برگزاري نمايش��گاه هاي داخلي و بين المللي 
در مراكز اس��تان ها ب��ه ويژه پايتخ��ت و همچنين ايجاد 
هلدينگ هاي بزرگ تعاوني كه بتوانند دسترسي تعاوني ها 
به بازارهاي بين المللي را تسهيل ببخشند مي توان تعاوني ها 
را در س��طح بين الملل توسعه داد. وي يكي از قطعي ترين 
راه هاي كاهش فق��ر و از بين بردن چهره هاي خش��ن در 
جامعه را توسعه تعاوني ها دانست و اضافه كرد: مهم ترين 

خدماتي كه تعاون در هفته تعاون انجام داده   جمع كردن 
توان هاي خرد در كنار هم و ايجاد يك توان بزرگ تر است، 
توسعه تعاون يادگيري ماهيگيري است به جاي دادن تور 
ماهيگيري، در اين زمينه دولت وظيفه خود مي داند كه در 
جهت گسترش و توس��عه تعاوني ها گام هاي موثر بردارد. 
شريعتمداري از تسهيالت جديد به تعاون داران خبر داد 
و گفت: صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون تعهد 
كرد تا ضمانتنامه هايي با سقف 5۰۰ ميليون تومان براي 

تعاونگران علي الخصوص تعاونگران زن در كش��ور بدون 
وثيقه ملكي و با ساير روش هاي اعتبار سنجي مانند دريافت 
سفته و چك در اختيار زنان تعاونگر قرار دهد و همچنين 
صدور كارت هاي مرابحه با ارزش 5۰ ميليون تومان و نرخ 
۱۰ درصد و پرداخت تعدادي وام قرض الحسنه تا سقف ۱۰ 
ميليون تومان به ۱۰ درصد از تعاوني هاي موجود در كشور 
علي الخصوص آنهايي كه به صورت اتحاديه و جمعي فعاليت 
مي كنند و عالوه بر اينها استفاده از تسهيالت روستايي كه با 
نرخ 4 و 6 درصد توزيع مي شود نيز خدمات جديدي است 

كه بانك توسعه تعاون به بخش تعاوني ارايه خواهد كرد. 
گفتني است در حاشيه اين برنامه، محمد شريعتمداري وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به سوالي مربوط به تكليف 
دولت براي شناس��ايي دهك هاي پردرآمد و حذف يارانه 
آنها گفت: ماه قبل مهلت اجراي آيين نامه و دستورالعمل 
شناس��ايي دهك هاي پردرآمد به پايان رسيد و ابالغ شد، 
در آيين نامه عالوه بر اينكه وزارت تعاون مس��وول است، با 
همكاري وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه، وزارت 

كشور در جهت اجراي دستورالعمل اقدام مي كنند.
وزير تعاون گفت: همه دستگاه ها هنوز اطالعات مربوطه 
را به استانداران نداده اند و اطمينان داشته باشيد هر ميزان 
كه امكان شناسايي اقشار پردرآمد وجودداشته باشد،  طرح 
شناس��ايي دهك ها و حذف آنها از يارانه با كمترين خطا 

انجام مي شود. 
شريعتمداري در پاسخ به سوالي در مورد امكان حذف سه 
دهك از يارانه گفت: امكان شناس��ايي س��ه دهك سخت 
است و ما با دقت و وسواس شناسايي افراد پردرآمد را انجام 
مي دهيم براي ما مهم است طبقه متوسط آسيب نبيند. تا 
آخر شهريور اين شناسايي آغاز مي شود و اميدواريم تا پايان 
سال شناسايي به اتمام برسد.  وزير كار همچنين در پاسخ به 
سوال »تعادل« مبني بر حواشي اخير بركناري سيد ميعاد 
صالحي مدير اسبق صندوق بازنشستگي كشوري به علت 
تهديد وي به افشاگري عليه او اين موضوع را تكذيب كرد و 

البته توضيح بيشتري نداد. 
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بر اين اس��اس، پيش��نهاد مي ش��ود براي بهب��ود امنيت 
سرمايه گذاري در كشور كه طبعًا به رونق توليد مي انجامد، 
مسووالن اجرايي در رفتار خود با فعاالن اقتصادي تجديدنظر 
اساسي كنند. خوشبختانه در سال هاي اخير براي اين اصالح 
رفتار، احكام قانوني متعددي تصويب ش��ده اما براس��اس 
تحقيقات و گزارش هاي موجود، اجرا نمي شوند. مهم ترين 
تكاليف قانوني كه اجراي آنها مي تواند وضعيت ناگوار امنيت 
سرمايه گذاري را بهبود بخشد، عبارتند از: ضابطه مند كردن 
مراجعه ماموران دستگاه هاي اجرايي به واحدهاي توليدي، 
الزام مسووالن اجرايي به پاسخگويي به سوال هاي فعاالن 
اقتصادي، ايجاد امنيت براي فروشندگان كم سرمايه، قابل 
پيش بيني بودن تغيير سياس��ت ها و مقررات، اطمينان از 
استمرار خدمات زيربنايي، منع دولت از تعطيلي ناگهاني 
روزهاي كاري، ضابطه مند ش��دن رس��يدگي به شكايت 
فعاالن اقتصادي و منع مسووالن اجرايي از اعالم وعده هاي 

غيرقابل اجرا.
  ضابطه مند كردن مراجعه ماموران دستگاه هاي 
اجرايي به واحدهاي توليدي: به منظور س��اماندهي 
و كاهش مراجعات نمايندگان دس��تگاه هاي اجرايي به 
واحدهاي تولي��دي، افزايش اعتماد متقابل ميان دولت و 
كارآفرينان و در راستاي تحقق دولت الكترونيك، معاونت 
توسعه مديريت و سرمايه انساني كميته ساماندهي مراجعه 
نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به » رييس جمهور موظف 
است با تش��كيل ضمن دعوت از نمايندگان دستگاه هاي 
ذي ربط و اتاق ها، پيش نويس آيين نامه هرگونه « واحدهاي 
توليدي بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاه هاي اجرايي 
ب��ه واحدهاي توليدي را تدوين كن��د و به تصويب هيات 

وزيران برساند.
  الزام مسووالن اجرايي به پاسخگويي به سوال هاي 
فعاالن اقتصادي: كليه دس��تگاه هاي اجرايي مرتبط با 

محيط كسب وكار همچنين سازمان ها و ادارات كل آنها در 
مراكز استان ها موظفند به سوال هاي نمايندگان تشكل ها 
و فعاالن اقتصادي پاسخ دهند و مطالبات و شكايات آنها را 

بررسي كنند. 
  ايج�اد امني�ت براي فروش�ندگان كم س�رمايه: 
شهرداري ها موظفند به منظور باال بردن امكان دسترسي 
توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار مصرف و ايجاد 
امنيت براي فروشندگان كم سرمايه با استفاده از زمينه هاي 
متعلق به خود يا وزارت راه و شهرسازي، مكان هاي مناسبي 
براي عرضه كاالهاي توليد داخل آماده كند و برمبناي قيمت 
تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به متقاضيان 

عرضه كاالهاي ايراني اجاره دهند. 
  قابل پيش بيني بودن تغيير سياست ها و مقررات: 
دولت و دستگاه هاي اجرايي مكلفند به منظور شفاف سازي 
سياس��ت ها و برنامه هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت 
اقتصادي و سرمايه گذاري، هرگونه تغيير سياست ها، مقررات 
و رويه هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا، از طريق 

رسانه هاي گروهي به اطالع عموم برسانند.
  اطمينان از اس�تمرار خدم�ات زيربنايي: در زمان 
كمبود ب��رق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي 
صنعتي و كش��اورزي نباي��د در اولويت قطع ب��رق يا گاز 
يا خدمات مخابرات قرار داش��ته باش��ند و ش��ركت هاي 
عرضه كننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام 
عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي 
و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات 
را در مت��ن قرارداد پيش بيني كنند. هرگاه دولت به دليل 
كمبوده��اي مقطعي به ش��ركت هاي عرضه كننده برق 
يا گاز يا مخابرات دس��تور دهد موقتًا جريان برق يا گاز يا 
خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركت هاي 
خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران 

خسارت هاي وارده به اين شركت ها ناشي از تصميم فوق را 
نيز تعيين و اعالم كند. 

  منع دولت از تعطيلي ناگهاني روزهاي كاري: اعالم 
تعطيلي روزهاي كاري سال توسط دولت، فقط در شرايط 
وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطري كه جان شهروندان 
را به خطر اندازد مجاز است و در غير اين موارد، دولت مجاز 
نيست روزهاي كاري سال را تعطيل اعالم كند. مرجع تعيين 
شرايط غيرمترقبه سازمان هاي تخصصي نظير هواشناسي 
و محيط زيس��ت و مرجع تش��خيص ش��رايطي كه جان 
شهروندان را به خطر مي اندازد، شوراي تأمين استان محل 

ايجاد اضطرار است. 
  ضابطه مند ش�دن رسيدگي به ش�كايت فعاالن 
اقتصادي: دولت با همكاري اتاق ها ظرف ش��ش ماه پس 
از الزم االجرا ش��دن اين قانون اقدامات قانوني الزم را براي 
تعيين »نحوه رسيدگي به اعتراض موديان مالياتي« و »نحوه 
رس��يدگي به اعتراض پرداخت كنندگان حق بيمه تأمين 
اجتماعي« به عمل م��ي آورد. قوه قضاييه و دولت اقدامات 
قانوني الزم را براي تنظيم آيين دادرسي تجاري و تشكيل 

دادگاه هاي تجاري به عمل مي آورند .  
  منع مسووالن اجرايي از اعالم وعده هاي غيرقابل 
اجرا: انتظار مي رود همه مسووالن دستگاه هاي اجرايي از 
تصويب و به خصوص اع��الم وعده هايي كه بار مالي دارد يا 
براي دولت تعهد ايجاد مي كند، اكيداً پرهيزكنند. متأسفانه 
شانه خالي كردن برخي دس��تگاه هاي اجرايي از عمل به 
تعهدات عمدتاً مالي خود به پيمانكاران بخش خصوصي نه 
تنها اين واحدهاي توليدي را دچار مشكل كرده بلكه نقض 
عهد را به طور سلسله وار در بازار ايران گسترش داده و امنيت 
اقتصادي را شديداً مخدوش كرده است. بدترين مولفه هاي 
ارزيابي شده امنيت سرمايه گذاري در فصول اخير، گوياي 

وضعيت ناگوار در اين باره است.

تسهيلدرپرداختمالياتواحدهايتوليدي
با توجه به ش��رايط حاكم و پيشروي اقتصاد كشور، تقويت 
نقدينگي بنگاه هاي توليدي از طريق تسهيل در پرداخت 
بدهي مالياتي مي تواند مورد توجه ق��رار گيرد. اين مهم از 
طريق برنامه تسريع در اجراي كامل مصوبات ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي مبني بر بخشودگي صد درصدي جرايم 
مالياتي واحدهاي توليدي، امكان تقسيط مجدد بدهي هاي 
مالياتي و تقسيط بدهي در حداكثر زمان قانوني )سه سال( 
و همچنين اجراي دقيق بخشنامه هاي سازمان امور مالياتي 
كشور دراين خصوص از س��وي ادارات مالياتي قابل انجام 
است. همچنين طوالني بودن فرايندهاي استرداد مالياتي 
موجبات بلوكه شدن بخشي از نقدينگي توليدكنندگان را 
فراهم مي كند و از اين جهت بازنگري سازوكارهاي اجرايي 
مربوطه اجتناب ناپذير است. الزم است اجراي برنامه هايي 

ازاين قبيل مورد توجه قرار گيرد: 
  كاهش م��دت زمان اس��ترداد ماليات ب��ر ارزش افزوده 
صادركنندگان از طريق متمركز كردن اعتبارات مورد نياز 

براي استرداد ماليات بر ارزش افزوده
  استرداد مبلغ مندرج در برگ استرداد براي توليدكنندگان 

قبل از ابالغ برگ استرداد
  اصالح فرايندهاي استرداد ماليات ارزش افزوده با تأكيد 
بر الكترونيكي كردن كليه فرايندها كه در حال حاضر اغلب 

دستي انجام مي شود و...
  كاهش جذابيت و انگيزه س��رمايه گذاري در بخش هاي 

رقيب توليد
مطالعات حوزه اقتصادي مركز پژوهش ها نشان مي دهد براي 
رونق توليد، چاره اي نيست جز توقف سودآوري فعاليت هاي 
نامولد )نظير كس��ب س��ود از خريدوفروش مكرر مسكن، 
خودرو، سكه، طال، ارز و...( چراكه با وجود سود باالي اين نوع 
سوداگري هاي نامولد، سرمايه گذاري توليدي و اشتغال زا، 

طبعًا اقتصادي نخواهد ب��ود. فعاليت هاي نامولد مبتني بر 
عايدي سرمايه به دليل افزايش قيمت خود سرمايه و نه كاري 
كه انجام مي دهند، شكل مي گيرند. اين فعاليت ها ضربه اي 
جدي به واحده��اي توليدي در كش��ور وارد مي كنند زيرا 
سود حاصل از توليد در بسياري از موارد كمتر از سود ناشي 
از س��رمايه گذاري در اين نوع فعاليت هاي نامولد است. اين 
فعاليت هاي مخرب عمدتًا در بستر زمان شكل مي گيرند و 
بدون انجام فعاليتي موثر كه ارزش افزوده واقعي ناشي از توليد 
كاال يا خدمات ايجاد كند، بر ارزش سرمايه ساكن مي افزايند. 
عايدي سرمايه ناشي از افزايش قيمت، به واسطه نگهداري 
كاالهاي بادوام كه باالتر از متوسط تورم كشور رشد قيمتي 
دارند، ايجاد مي شود و از مهم ترين مصاديق آن مي توان به 
مواردي چون نگهداري ارز، فلزات گران بها و ملك اشاره كرد. 
بر اين اساس، براي رونق توليد، بايد قوانين الزم براي شناسايي 
و اخذ ماليات بر فعاليت هاي نامولد  تصويب شوند شامل: وضع 
ماليات بر عايدي سرمايه )CGT( و اجراي فوري آن و وضع 

ماليات بر سود سپرده هاي بانكي بيشتر از يك حد  معين.

اجراياحكامقانونيبهبودمحيطكسبوكار
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف اس��ت تا نس��بت به 
عملياتي شدن احكام اولويت دار ذيل »قانون بهبود مستمر 

محيط كسب وكار« اقدامات الزم را به عمل آورد: 
مش��ورت با تش��كل هاي اقتصادي قبل از تصميم گيري 
دس��تگاه هاي اجرايي، اراي��ه اطالعات م��ورد نياز فعاالن 
اقتصادي توسط مركز آمار ايران، ساماندهي پنجره واحد 
تجاري و الكترونيك كردن كامل فرايند تجارت خارجي، 
تحول ماموريت دس��تگاه ديپلماس��ي كش��ور به نحوي 
ك��ه نمايندگي هاي سياس��ي ايران در خ��ارج در خدمت 
كارآفرينان و صادركنندگان قرار گيرند و دفتر پيگيري امور 

صادركنندگان ايراني شوند و...
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نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فاينانسوبحرانامريكايي
انحراف سودآور ديگر براي بانك ها، »ادغام ها و خريد 
سهام« است كه ادغام ها را تسهيل مي كند- با اين كار 
به شركت هاي بزرگ كمك مي كنند كه بزرگ تر شوند 
و تقريبا س��طوح باالي تمركز و قدرت بازار را تشديد 
مي كند. يك ادغام ساده يا خريد سهام مي تواند صدها 
ميليون دالر هزينه براي بانك ها ايجاد كند. ما در فصل 
سوم درباره نشانه هاي اقتصادي و اجتماعي اين تراكم 
قدرت بحث كرديم و بانك ها در تغيير شكل اقتصاد 
اگر تحريك كننده نبودند، همدس��ت بوده اند. با اين 
حال خط سوم سودآوري تجارت بانك ها براي جامعه 
نامولد بوده است: به شركت ها و افراد ثروتمند كمك 
مي كند تا از ماليات هايي كه بايد بپردازند اجتناب كنند، 
پول ها را از حوزه قضايي ماليات باال به حوزه هاي قضايي 
ماليات پآيين انتقال مي دهند و با اين كار اگر قانون را 
اطاعت نمي كنند آن را دور مي زنند. بانك ها در همان 
حال، در برابر اصالح ماليات جهاني و سيس��تم مالي 
مقاومت مي كنند. هر ساله ده ها ميليارد دالر از پرداخت 

ماليات فرار مي كنند. 
در اينجا نمونه اي از 
اينكه بانك ها چگونه 
فرار مالياتي را تسهيل 
مي كنند مي آوريم. 
اپل با همكاري بخش 
مالي با اس��تفاده از 
نبوغ خودش نه تنها 
محص��والت خيلي 
ش��تني  ا دوست د

درس��ت مي كند بلك��ه از ماليات هم ف��رار مي كند. 
مي بينيد كه برخي از سهامداران اپل  روي گنجينه 
پولي كه نشسته اند همين االن پولشان را مي خواهند. 
اگ��ر اين پول در خ��ارج بماند اپل تح��ت يك قانون 
مالياتي قديمي )پيش از 2۰۱7( مجبور به پرداخت 
ماليات نيس��ت؛ اما اگر آن را به وطن بياورد، ماليات 
بر سود شركتي را مي بايست پرداخت كند .بنابراين 
اپل به بازاراهاي مال��ي روي مي آورد و با قرض كردن 
به منظور پرداخت س��ود سهام هم كيك را مي گيرد 
و هم آن را مي خورد: اين شركت از آوردن سودش به 
وطن و مالياتي كه بايد بدهد خودداري مي كند . اما 
سهامدارانش آنچه  مي خواستند گرفتند و پول نقد به 
جيبشان مي رود . در اينجا همچنانكه در مثال قبل از 
فرار مالياتي صحبت كرديم كه چطور اپل سودش را به 
ايرلند منتقل كرده، مي بينيم يك غيبت كلي از وجدان 
ش��ركتي وجود دارد: اپل با آنكه رشدش را بر توسعه 
فناوري ها يا تامين مالي كه توسط دولت امريكا صورت 
گرفته، قرار داده اما مانند بانك ها دوست دارد كه بگيرد 
نه آنكه بدهد حتي اگر به ظاهر از مس��ووليت بزرگ 
شركتي حرف بزند. براي من اولين عنصر مسووليت 
اجتماعي شركتي اين است كه ماليات تان را بپردازيد. 

سرمايهداريپيشرفتهدرعصرنارضايتي

خبر كالن

داليلدپويكاالهادرگمرك
اززبانميراشرفي

مهدي ميراشرفي گفت: در گمركات دنيا معموالً مانده 
معقولي از كاال وجود دارد كه برخي اوقات از آن به عنوان 
رسوب يا دپوي كاال نام برده مي شود و در مورد بنادر 
ما اين موضوع به شكلي است كه اگر كااليي در بنادر 
نباشد ممكن است نگراني هايي را به وجود آورد. رييس 
كل گمرك اظهار كرد: بر اساس تحقيقات انجام شده 
هر يك روز معطلي در ترخيص و ماندگاري كاال معادل 
يك درصد به قيمت تمام شده كاال اضافه مي كند كه 
اين امر رقابت پذيري كاالهاي صادراتي ما را كاهش 
مي دهد و كاالهاي وارداتي را براي واحدهاي توليدي 
و در نهايت مصرف كننده نهايي گران تر مي كند. نكته 
ديگر آن است كه ما كاالهاي اساسي را به طور مستقيم 
از كشتي به كاميون انتقال داده و ترخيص مي كنيم، 
يعني اگ��ر كاال مجوزهاي بهداش��تي و قرنطينه اي 
را داشته باش��د، گمرك حتي ابتدا حقوق و عوارض 
گمركي را وصول نمي كند و درص��دي از كاالها را با 
ضمانتنامه ترخيص مي كند. ميراشرفي تصريح كرد: 
اگر غير از اين بود نمي توانستيم ظرف پنج ماه گذشته 
6۰ ميليون تن كاال صادر و ۱4ميليون تن وارد كنيم. 
اين نش��ان دهنده پويايي اين بخش است. وي اظهار 
كرد: در برخي مواقع نيز دليل ماندگاري كاال آن است 
كه مبالغ مربوط به ارزش كاال از طريق سيستم بانكي 
هنوز به فروشنده انتقال نيافته و فروشنده هم اسناد 
مالكيت را به خريدار ارايه نكرده است. اين مدت زمان 
بعد از تحريم ها افزايش پيدا كرده است؛ بنابراين و اين 
ماندگاري در واقع آثار تحريم است كه هم انتقال پول را  
و هم اخذ اسناد مالكيت را با دشواري مواجه كرده است. 

ادامه از صفحه اول

اليحه بودجه سال ۹۹ در موعد مقرر به مجلس مي رود 
رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد: اليحه بودجه 
سال ۹۹ كل كشور در موعد مقرر قانوني )۱5 آذرماه( 

تقديم مجلس خواهد شد.
محمدباقر نوبخت در هشتمين جلسه ستاد بودجه ۹۹ 
با اش��اره به ماده ۱۸2 قانون آيين نامه داخلي مجلس 
شوراي اسالمي درباره بودجه شركت هاي دولتي گفت: 
واضح است س��ازمان برنامه و بودجه كشور اطالعات 
مربوط به شركت ها را قبل از تقديم اليحه بودجه كل 
كشور در اختيار مجلس مي گذارد تا نمايندگان با زمان 

و فراغت بيشتري، بررسي هاي خود را انجام دهند.
وي گفت: در اين صورت مجلس شوراي اسالمي و ديوان 
محاس��بات يك ماه فرصت خواهند داشت تا بودجه 
شركت هاي دولتي را بررسي كنند. نوبخت تاكيد كرد: 
در سازمان برنامه و بودجه كشور و در ميان اعضاي ستاد 
تهيه و تدوين بودجه سال ۱3۹۹ كل كشور مباحث به 
صورت جدي، كارشناس��ي و تخصصي بحث و دنبال 
مي ش��ود و در عين حال ديدگاه ها ش��ايد در برخي از 
حوزه ها متفاوت باشد، اما در تحليل نهايي، اجماع ستاد 

تعيين كننده خواهد بود.
سيدحميد پورمحمدي معاون اقتصادي و هماهنگي 
برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور، نيز در اين 
جلسه در مورد وظايف و ماموريت هاي كميته بازنگري و 
بازبيني هزينه ها گفت: كاستن حداقل 5۰ هزار ميليارد 
تومان از هزينه ها از وظايف اين كميته است كه ناگزيريم 

چنين كاهشي را در بودجه سال آتي اعمال كنيم.
وي افزود: وظيفه و رسالت ديگر اين كميته، اصالحات 
ساختاري شامل ادغام، انحالل، واگذاري و برون سپاري 
اس��ت و در اين موارد بايد با مجلس شوراي اسالمي به 

تفاهم و تعامل برس��يم و در نهايت حاصل اين اجماع، 
راحت تر مورد قبول سران قرار خواهد گرفت.

در اين جلسه، آرا افالكي معاون بودجه هزينه اي امور 
هماهنگي و تلفي��ق بودجه س��ازمان برنامه و بودجه 
كشور، گزارشي در مورد سند بودجه ارايه كرد و گفت: 
سند بودجه همان موافقتنامه است كه اين سازمان با 
دستگاه سياست گذار و دستگاه مجري امضا مي كند و 
اين مرحله بعد از اعمال تغييرات مجلس در بودجه براي 

اجرا ابالغ مي شود. 
حميد محبوب خلجاني معاون بودجه تملك دارايي هاي 
سرمايه اي و مالي و نظارت سامانه هاي بودجه سازمان 
برنامه و بودجه كشور هم گزارشي در مورد برنامه زماني 
تدوين بودجه ارايه كرد و گفت: اصالحات س��اختاري 
كه بايد در اليحه بودجه منعكس ش��ود، حداكثر بايد 
تا پانزدهم ش��هريور امسال نهايي شده و در عين حال 
گزارش عملكرد برنامه ششم توسعه نيز بايد تا همين 

تاريخ مهيا شود. 
وي افزود: پيش نويس بخش��نامه بودجه سال ۱3۹۹ 
هم بايد تا بيست و سوم شهريور تدوين و تا اول مهر به 
دستگاه ها ابالغ شود. در اين جلسه تعدادي از معاونان 
و مديران سازمان، ديدگاه هاي كارشناسي خود را ارايه 
كردند و مقرر شد جلسات ستاد بودجه به صورت فشرده 

و مرتب استمرار داشته باشد.
هشتمين جلسه ستاد تهيه و تدوين اليحه بودجه سال 
۱3۹۹ كل كشور به رياست محمدباقر نوبخت معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و 
با حضور معاونان و مديران و روساي سازمان هاي وابسته 

در اين سازمان برگزار شد.

بودجهرااس�تانيميكنيمتامسووالناستان
تصميمگيريكنند

رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور گفت: شوراي 
برنامه ريزي و توسعه استان در همه استان ها وجود دارد 
به اين ترتيب بودجه را اس��تاني مي كنيم تا مسووالن 
استان بتوانند نسبت به استان خودشان تصميم بگيرند.

 محمدباقر نوبخت در حاش��يه هشتمين جلسه ستاد 
بودجه ۹۹ افزود: به اين ترتيب بيش از پيش به استان ها 
حق انتخ��اب مي دهي��م و بودجه آنان را مش��خص 
مي كنيم و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به مثابه 
يك دس��تگاه سياس��ت گذار مقررات مالي دريافت و 
پرداخت هاي استان خودش را رقم مي زند و بودجه آن 

را آماده مي كند.
نوبخت افزود: سند اجرايي بودجه، دستور كار جلسه 
امروز بود، بر اين اس��اس در اليحه بودجه ۹۹، س��ي و 
هفت دس��تگاه سياس��ت گذار درنظر گرفته شده كه 
براس��اس برنامه هاي اين دستگاه ها اعتبارات جاري و 
عمراني در اليحه گنجانده مي شود و يك سند اجرايي 
شفاف مبتني بر بودجه ريزي و برمبناي عملكرد تهيه 
خواهد ش��د. وي با اشاره به اينكه اين سند اجرايي كه 
حداكثر تا 3۰ فروردين هرسال بايد به تصويب دولت 
برس��د و به مجلس ارسال ش��ود و براساس مصوبات 
مجلس سند اصالح خواهد شد، گفت: موافقتنامه همه 
دس��تگاه ها به جاي اينكه ماه ها طول بكشد در همان 
3۱ فروردين مبادله مي شود و شفافيت و سرعت عمل 
الزم را خواهد داشت و فصل و برنامه همه دستگاه هاي 
استاني براساس اعتباراتي كه براي تملك دارايي هاي 
سرمايه اي و اعتبارات هزينه اي در بودجه دستگاه هاي 

سياست گذار است برش استاني هم پيدا مي كند. رييس 
سازمان برنامه و بودجه كشورگفت: يك سوم از بودجه 
كل كشور، مربوط به بودجه عمومي دستگاه هاي دولتي 
و دو قوه ديگر است ودو س��وم ديگر بودجه مربوط به 
شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته 

به دولت است. 
وي افزود: مجلس به دلي��ل محدوديت زمان فرصت 
نمي كند بودجه شركت ها را به نحو شايسته بررسي كند 
به همين دليل براي اينكه اين فرصت دراختيار مجلس 
قرار گيرد م��اده ۱۸2 آيين نامه داخلي مجلس تغيير 
كرد و تبصره 4 به آن اضافه شد به اين ترتيب دولت بايد 

اليحه بودجه شركت ها را تا ۱5 آبان تقديم مجلس كند 
درحالي كه بودجه كل كشور هر سال ۱5 آذرماه تقديم 

مجلس مي شود.
نوبخت گفت: امس��ال مقرر ش��د بودجه شركت ها را 
يك ماه زودتر به مجلس بفرستيم تا مجلس آن را 2۰ روز 
دراختيار ديوان محاسبات قرار دهد و ۱۰ روز كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس آن را بررسي كند و گزارش اين 
بررسي ها به همراه بودجه كل كشور كه در ۱5 آذر به 
مجلس ارسال مي شود، بررسي ش��ود. وي افزود: اين 
موضوع امروز در ستاد بودجه مورد بررسي قرار گرفت 

و به تصويب رسيد.



بانك و بيمه4اخبار

يك مقام مسوول خبر داد

ثبت 2 ميليارد و ۳۵۵ ميليون تراكنش شاپركي در مرداد ماه نشان داد 

اصالح اليحه قانون ماليات بر ارزش افزوده طال در مجلس

روزانه 76 ميليون تراكنش در شبكه بانكي و خريد 

 گروه بانك و بيمه|احسان شمشيري|
يك مقام مسوول روزگذشته از ارايه پيشنهاد اصالح 
قانون ماليات بر ارزش افزوده طال به مجلس شوراي 
اسالمي خبر داد. عباس هاش��مي مديركل صنايع 
فلزي و لوازم خانگي وزارت صمت گفت: پيش��نهاد 
اصالح قانون ماليات برارزش افزوده طال براي طرح 
به مجلس شوراي اسالمي ارايه شده و در كميته هاي 

تخصصي در حال بررسي و نهايي شدن است. 
به گ��زارش »تعادل«، وي با بي��ان اينكه در صورت 
تصويب اين پيشنهاد ۹ درصد ارزش افزوده از اجرت 
يا سود طال و فلزات گرانبها گرفته خواهد شد، گفت: 
با تصويب اين پيشنهاد كمك شاياني به رونق توليد 
و رشد صادرات صنعت طال خواهد شد.در محاسبه 
ماليات بر ارزش افزوده نمي توان طال را مانند س��اير 
كاالها يكسان ارزيابي كرد. صنعت طال براي توسعه 
و تقويت به اصالح برخي قوانين و مقررات و رويه ها 
ني��از دارد.  مدي��ركل صنايع فلزي و ل��وازم خانگي 
وزارت صمت توضيح داد: طالسازي تلفيقي از هنر 
و صنعت اس��ت و با توجه به پتانس��يل هايي كه در 
كش��ور در خصوص معادن طال، طراحي و س��اخت 
طال وجود دارد، مي تواند مشابه كشورهاي همسايه 
)تركيه( ارزآوري و اش��تغال مول��د و پايدار را براي 

كشور فراهم نمايد.

  نرخ ها در بازار 
روز سه شنبه 12 شهريور ۹8، قيمت ارز در بانك ها 
و صرافي هاي مجاز بانك مركزي نسبت به روز قبل 
با افزايش همراه بود. صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
قيمت دالر را 1۵۰ تومان افزايش دادند؛ به طوري كه 
قيم��ت خريد دالر در اين صرافي ها 11 هزار و ۳۰۰ 
تومان و قيمت فروش آن 11 هزار و ۴۰۰ تومان است. 
اين صرافي ها هر يورو را ب��ه قيمت 12 هزار و ۵۰۰ 
تومان مي خرند و 12 هزار و ۶۰۰ تومان مي فروشند 

كه 1۵۰ تومان افزايش قيمت داشته است
به گزارش »تعادل«، نرخ دالر در بازار آزاد و معامالت 
نقدي به 11۴۰۰ تومان رس��يد. نرخ لحظه اي دالر 
در س��امانه سنا به 11۴۰۰ و يورو به 12۶۰۰ تومان 
رسيد. س��امانه سنا نرخ ميانگين ارز معامله شده در 
روز دوش��نبه را براي دالر 11۳۰7، يورو 12۴71، 
درهم ۳۰78، يوآن 17۳1، پوند 1۳78۹ و لير تركيه 

2۰۶۶ تومان اعالم كرد. 
بانك ها ه��ر دالر امريكا را 11 ه��زار و 2۹7 تومان 
مي خرند كه حدود 1۰۰ تومان افزايش داشته است. 
همچني��ن هر يورو در بانك ها ب��ه قيمت 12 هزار و 
۳۵۶ تومان خريداري مي شود كه قيمت اين ارز نيز 
با افزايش حدود ۵۰ توماني همراه بوده است.قيمت 
خريد هر پون��د انگليس در بانك ها ني��ز 1۳ هزار و 

۵۹7 تومان است.
قيمت ارز مس��افرتي در بانك ها همچنان از قيمت 
فروش آن در بازار باالتر اس��ت؛ به طوري كه قيمت 
فروش ارز مسافرتي در بانك ها 12 هزار و 718 تومان 
اعالم شده كه با احتساب كارمزد به حدود 1۳ هزار 
تومان مي رسد. در بازار ارز رسمي نيز، بانك مركزي 
نرخ ۴7 ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 2۶ ارز 
مانند يورو و پوند كاهش و قيمت ۹ واحد پولي ديگر 

افزايش يافت. 
نرخ دالر و 11 ارز ديگر نيز ثابت ماند.هر دالر امريكا 
براي » سه شنبه دوازدهم ش��هريورماه ۹8« بدون 
تغيير ۴2 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس با ۵۰۶ ريال كاه��ش ۵۰ هزار و ۵۴۹ ريال 
و هر يورو نيز با 22۶ ريال افت ۴۵ هزار و ۹۳۶ ريال 

ارزش گذاري شد.
همچنين در بازار طال با اع��الم هر اونس جهاني به 
قيمت 1۵۳1 دالر و دالر به قيمت 11۴۰۰ تومان، 
مظن��ه مثقال طالي 17 عيار يا طالي آبش��ده به 1 
ميليون و 7۹۳ ه��زار، طالي 18 عيار به ۴1۴ هزار، 
سكه امامي طرح جديد ۴ ميليون و 12۵ هزار، نيم 

س��كه 2 ميليون و 1۰۰ هزار، ربع سكه 1 ميليون و 
۳۰۰ هزار، سكه گرمي ۹۳۰ هزار تومان معامله شد. 

  مكث طال در برابر گراني دالر
قيمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهاني تحت 
تاثير رش��د ارزش دالر كه تقاضا ب��راي خريد اين فلز 
ارزشمند را محدود كرد، كاهش يافت. هر اونس طال 
براي تحويل فوري در معامالت روز جاري بازار سنگاپور 
۰.۵ درصد كاهش پيدا كرد و به 1۵2۳ دالر و 2۶ سنت 
رسيد اما هنوز با ركورد باالي 1۵۵۴ دالر و ۵۶ سنت 
كه هفته گذشته بر جاي گذاشته بود، فاصله چنداني 
ندارد.در بازار معامالت آتي امري��كا، هر اونس طال با 
۰.2 درصد افزايش، به 1۵۳2 دالر و 2۰ سنت رسيد.

به گفته بنجامين لو، تحليلگر شركت “فيليپ فيوچرز 
“، قوي تر شدن دالر قيمت طال را با كاهش روبه رو كرده 
است. سرمايه گذاران منتظر انتشار نظرسنجي بخش 
 )ISM( توليد امريكا از سوي موسسه مديريت عرضه
هستند تا نشانه بيشتري از وضعيت اقتصاد اين كشور 

به دست آورند. 
اگر اين گزارش بهتر از حد مطلوب باشد، قيمت طال 
در اواسط معامالت ضعيف تر خواهد شد.شاخص دالر 
در برابر سبدي از شش ارز بزرگ ۰.۴ درصد رشد كرد 
و به باالترين حد در بيش از دو سال اخير رسيد. رشد 
ارزش دالر طال كه به اين ارز قيمت گذاري مي شود را 

براي خريداران غيرامريكايي گران تر مي كند.

در اين بين، بازارهاي سهام آسيا در معامالت روز سه 
شنبه تحت تاثير تداوم مسائل مربوط به جنگ تجاري 
امريكا و چين از صعود بازماندند.چين از امريكا بر سر 
تعرفه هاي واردات به سازمان جهاني تجارت شكايت 
برده است. دور جديد تعرفه هاي امريكا عليه واردات 
كاالهاي چيني از يكشنبه هفته جاري به اجرا درآمد 
با اين حال دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا اعالم 
كرده است كه برنامه مالقات مقامات دو كشور به قوت 

خود باقي مانده است.
بر اس��اس گزارش رويترز، موض��وع ديگري كه مورد 
توجه سرمايه گذاران قرار دارد، برگزيت است. بوريس 
جانس��ون، نخس��ت وزير انگليس اعالم كرده ممكن 
اس��ت براي جلوگيري از تالش نماين��دگان پارلمان 
ب��راي ممانعت از خروج بدون تواف��ق از اتحاديه اروپا 
خواستار برگزاري انتخابات ش��ود.طال در ماه اوت به 
دليل تشديد جنگ تجاري امريكا و چين، نگراني ها از 
ركود اقتصادي، ب��ازده منفي اوراق قرضه و اميدواري 
به تسهيل سياس��ت پولي بانك هاي مركزي بيش از 
1۰۰ دالر يا حدود هفت درصد افزايش قيمت داشت.

در بازار س��اير فلزات ارزش��مند، هر اونس نقره براي 
تحويل فوري با ۰.2 درص��د كاهش، به 18 دالر و ۴۰ 
سنت رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري با ۰.۴ 
درصد كاهش، ۹2۶ دالر و ۴۳ س��نت معامله شد. هر 
اونس پاالديم براي تحويل فوري با ۰.۴ درصد افزايش، 

به 1۵۳7 دالر و ۵۰ سنت رسيد.

  يورو به كمترين سطح ۱6 ماه اخير رسيد
 به گ��زارش رويترز، جنگ تجاري و مس��اله برگزيت 
باعث ريزش مجدد ارزش يورو شد. پس از اعتراضات 
گسترده داخلي در انگليس در واكنش به موافقت ملكه 
اين كشور با درخواست انحالل موقت پارلمان، بوريس 
جانسون، نخست وزير انگليس در سخناني نمايندگان 
مجلس اين كش��ور را تهديد كرد كه در صورت تداوم 
مخالفت با خروج انگليس از اتحاديه اروپا، مجلس را 

منحل و انتخابات زودهنگام برگزار خواهد كرد. 
از س��وي ديگر ميش��ل بارنيه، مذاكره كننده ارش��د 
اتحاديه اروپا با طرف انگليسي گفته است كه چندان 
نسبت به دس��تيابي توافقي مشخص بر سر چگونگي 
خروج انگليس از اين اتحاديه اميدوار نيس��ت. رش��د 
اقتصادي آلمان به عنوان بزرگ ترين اقتصاد منطقه 
يورو نيز منفي ش��ده و چشم انداز بازار كار تحت تاثير 

قرار گرفته است. 
البته مشكالت اروپا به همين جا ختم نشده و امريكا و 
چين نيز وارد فاز جديدي از درگيري تجاري با يكديگر 
شده اند كه با توجه به روابط گسترده اروپا با دو طرف، بر 
چشم انداز اقتصادي قاره سبز نيز تاثير گذاشته است.

تيموتي گراف، استراتژيست ارزي در موسسه »استيت 
استريت گلوبال ادويژن« گفت: اگر جنگ تجاري بين 
امريكا و چين تشديد شود، جاهاي )امن( كمي براي 
پناه گرفتن در بازار ارز وجود دارد. با توجه به ارتباطات 
تجاري گسترده اروپا با چين و امريكا، آسيب پذيري 

يورو زياد خواهد بود. اكنون بس��ياري از ناظران بازار 
انتظار دارند بانك مركزي اروپا در نشست اين ماه خود 
نرخ بهره را دست كم به ميزان ۰.2 درصد كاهش دهد. 

  بازگشت ارز صادراتي پارسال چه شد؟
در اين حال باوجود گذشت نيمي از سال جديد، هنوز 
خبري از افزايش ميزان بازگش��ت ارزه��اي صادراتي 
پارسال نيست و از آنجاكه آخرين مهلت براي بازگشت 
ارزهاي صادراتي سال 1۳۹7 چهارماه پس از آغاز سال 
جديد است، به نظر مي رسد پرونده اين ماجرا با بازگشت 
كمتر از نيمي از ارزهاي صادراتي بس��ته شده است. به 
گزارش ايس��نا، بعد از گذش��ت حدود شش ماه از سال 
1۳۹8 هي��چ آمار جديدي از ميزان بازگش��ت ارزهاي 
صادراتي منتشر نشده و بر اساس آخرين اظهارنظرهاي 
مقامات رس��مي، كمتر از نيمي از ارزهاي صادراتي به 
كشور بازگشته اس��ت. بر اساس آخرين اظهارنظرهاي 
مس��ووالن اقتصادي درباره ميزان بازگش��ت ارزهاي 
صادراتي، فقط بازگش��ت حدود 18.۵ ميليارد دالر از 
مجموع ۴۰ ميليارد دالر ارزه��اي صادراتي مربوط به 
سال گذشته به كشور قطعي شده است. براي اولين بار، 
زمستان س��ال گذش��ته بود كه وزير اقتصاد در جلسه 
شوراي گفت وگوي دولت با بخش خصوصي گفت كه 
فقط حدود هش��ت ميليارد دالر از ارزهاي صادراتي به 
كشور بازگش��ته كه از اين رقم ۶.۵ ميليارد دالر مربوط 
به پتروشيمي ها و فوالدي ها مي ش��ود.  بنابر اين آمار، 
عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصوالت 
پتروش��يمي ها و فوالدي ها بوده اس��ت و ساير حوزه ها 
همچون صادرات م��واد غذايي، كمتري��ن ارزآوري را 

داشته اند.
بعد از گذش��ت چندماه از اين قضيه و افزايش فشارها 
براي بازگش��ت ارزهاي حاصل از صادرات، رييس كل 
بانك مركزي از بازگش��ت حدود 18.۵ ميليارد دالر از 
مجموع ح��دود ۴۰ ميليارد دالر ارزهاي صادراتي خبر 
داد. بعد از چند ماه فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد  نيز اين 
آمار را تاييد كرد. با اين حال اين آخرين آماري است كه از 
سوي مسووالن اقتصادي دو دستگاه سياست گذار پولي و 
اقتصادي به عنوان متولي ارايه اين آمارها منتشر شده و 
از آنجاكه آخرين مهلت براي بازگشت ارزهاي صادراتي 
سال 1۳۹7 چهارماه پس از آغاز سال جديد است، به نظر 
مي رسد پرونده ارزهاي صادراتي با تحقق نيمي از ارزهاي 

مورد نظر بسته شده است.
هرچند سال 1۳۹7 با همه فراز و فرودهايش تمام شد، 
اما مساله اصلي در پيگيري اين مطالبه عمومي، عدم 
تكرار آن در سال جاري است؛ امري كه با تدابير نهادهاي 
اقتصادي و با استفاده از ابزارهايي كه در اختيار دارند، 
شدني است. اما چرا صادركنندگان ملزم هستند ارزهاي 
حاصل از صادرات خود را به كشور برگردانند؟ واقعيت 
اين اس��ت كه جداي از ش��رايط اقتصادي خاص اين 
روزهاي كشور و تنگاي ارزي موجود، صادركنندگان 
غيرنفتي به دليل يارانه ه��اي كالني كه در حوزه هاي 
ان��رژي و همچني��ن معافيت هاي ماليات��ي دريافت 
مي كنند، موظفند ارزهاي حاصل از صادرات خود را به 

كشور بازگردانند.
در اين معافيت ه��ا مي توان تف��اوت هزينه هاي توليد 
در ايران با ديگر كش��ورها را هم مقايسه كرد؛ امري كه 
باعث احتساب هزينه هاي توليد با ريال و فروش آن به 
ارز مي شود. اين معامله پرسود در حوزه هاي مربوط به 
صادرات اقالم كشاورزي از اهميت بيشتري هم برخوردار 
مي ش��ود، چرا كه عالوه بر نيروي كار ارزان، منابع آبي 
زيادي هم مورد اس��تفاده قرار مي گيرد كه در كشوري 

همچون ايران شايد دست كمي از نفت نداشته باشد.
تصور كنيد با صادرات محصوالتي همچون سيب زميني 
و پياز كه جزو آب برترين محصوالت كشاورزي هستند، 
چه مقدار آب از كشور خارج مي شود. حاال اگر قرار باشد 
اين گونه محصوالت در قالب صادرات غيرنفتي از كشور 
خارج ش��وند و پول شان هم به كش��ور بازنگردد، زيان 

بزرگي متوجه منافع ملي خواهد شد.

گروه بانك و بيمه |
بر اساس گزارش منتشره از سوي شركت شاپرك در 
مرداد ماه سال جاري بالغ بر 2 ميليارد و ۳۵۵ ميليون 
تراكنش شاپركي به ارزش 2 هزار و ۶1۶ ميليارد ريال 

انجام شده است.
به گزارش تعادل، گزارش وضعيت و بررس��ي ش��بكه 
پرداخت الكترونيك در مردادماه ۹8 نشان مي دهد كه 
2 ميلي��ارد و ۳۵۵ ميليون و ۹77 تراكنش به ارزش 2 
هزار و ۶1۶ ميليارد ريال در شبكه شاپرك انجام شده 
كه در سهم ابزارهاي پذيرش شبكه پرداخت الكترونيك 
همچنان بيشترين سهم به دس��تگاه هاي كارتخوان 
اختصاص پيدا كرده است؛ الزم به ذكر است كه ارزش 
تراكنش هاي شاپركي )مبلغ( 1.11 درصد نسبت به 
ماه گذشته )تير ماه( كاهش اما تعداد تراكنش ها ۰.۶2 

درصد در مدت مشابه افزايش داشته است.

  كارتخوان صاحب بيش�ترين سهم در ميان 
ابزارهاي پذيرش شبكه پرداخت

بر اساس گزارش شركت شاپرك بالغ بر 88.12 درصد 
از تراكنش ها از طريق پايانه هاي فروش )كارتخوان( و 
سهم ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي به ترتيب ۵.8۰ 
و ۶.۰8 درصد بوده است؛ گزارش شاپرك در خصوص 
سهم ابزارهاي پذيرش از نظر تعداد تراكنش ها نشان 
مي دهد كه ابزار كارتخوان فروشگاهي و ابزار پذيرش 
اينترنتي كاهش س��هم داشته اما از س��وي ديگر ابزار 

پذيرش موبايلي در مرداد ماه نس��بت به ماه گذش��ته 
رشد داشته است.

گزارش شاپرك در خصوص سهم شركت هاي پرداخت 
الكترونيك از نظ��ر تعداد تراكنش در م��رداد ماه ۹8 
حاكي از آن اس��ت كه شركت هاي به پرداخت ملت با 
21.77 درصد و پرداخت الكترونيك سامان با 18.77 
درصد و تجارت الكترونيك پارسيان با 1۴.7۵ درصد 
توانسته اند جايگاه اول تا سوم بيشترين تعداد تراكنش 
در ميان شركت هاي پرداخت را كسب كنند؛ از سوي 
ديگر كمترين ميزان تراكنش در ميان ش��ركت هاي 
پرداخت متعلق به ش��ركت الكترونيك كارت دموند 
با سهم ۰.۶۰ درصدي از تعداد تراكنش هاي شاپركي 
انجام ش��ده اس��ت. از س��وي ديگر، نمودار سهم بازار 
شركت هاي PSP از نظر مبلغ تراكنش هاي شاپركي 
نشان مي دهد كه بيشترين سهم از مبلغ تراكنش هاي 
شاپركي در مرداد ماه متعلق به شركت هاي پرداخت 
الكترونيك به پرداخت ملت با 2۳.۹7 درصد س��هم، 
پرداخت الكترونيك س��امان با 1۵.۴۶ درصد و كارت 
اعتباري ايران كيش با 1۳.۰8 درصد بوده است؛ يكي 
از مسائل مهم كه بايد در اين نمودار به آن توجه داشت 
وضعيت كارت اعتباري ايران كيش و تجارت الكترونيك 
پارسيان است كه در آن كارت اعتباري ايران كيش با 
8.2۰ درصد از تعداد تراكنش هاي شاپركي مرداد ماه 
در بخش مبلغ سهم 1۳.۰8 درصدي و جايگاه سوم را 
كسب كرده اين در حالي است كه تجارت الكترونيك 

پارسيان كه در زمينه تعداد تراكنش هاي شاپركي با 
سهم 1۴.7۵ درصدي جايگاه سوم را در اختيار داشت 
در زمينه مبل��غ تراكنش ها جايگاه چهارم را با 11.۰8 

درصد از سهم بازار به خود اختصاص داده است.
الزم به ذكر است كه كمترين سهم از نظر مبلغ تراكنش 
در ميان ش��ركت هاي پرداخت الكترونيك مش��ابه با 
وضعيت س��هم بازار PSPها از نظر تراكنش متعلق به 
الكترونيك كارت دماوند با سهم ۰.۴7 درصدي است.

آس��ان پرداخت، به پرداخ��ت و پرداخت الكترونيك 
سامان به ترتيب بيشترين تراكنش در ابزارهاي پذيرش 

اينترنتي، كارتخوان و موبايلي را كسب كردند
 گزارش شبكه پرداخت الكترونيكي كارت در مرداد ماه 
س��ال جاري در خصوص سهم هر شركت PSP از نظر 
تعداد تراكنش هر يك از ابزارهاي پذيرش نشان مي دهد 
كه بيشترين سهم از ابزار پذيرش كارتخوان فروشگاهي 
متعلق به شركت پرداخت الكترونيك به پرداخت ملت 
بوده و بيشترين سهم از ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي 
به ترتيب متعلق به شركت هاي آسان پرداخت پرشين 

و پرداخت الكترونيك سامان بوده است.
اين گزارش در زمينه س��هم شركت هاي پرداخت در 
زمينه مبلغ تراكنش هاي شاپركي در مرداد ماه سال ۹8 
مي افزايد كه شركت پرداخت الكترونيك سامان عالوه 
بر بيشترين س��هم از نظر تعداد تراكنش ابزار پذيرش 
موبايلي بيشترين مبلغ در تراكنش هاي موبايلي مرداد 
ماه را به خود اختصاص داده است؛ همچنين شركت به 

پرداخت ملت در رتبه نخست بيشترين سهم از مبلغ 
تراكنش هاي ش��اپركي ابزارهاي پذيرش كارتخوان و 
اينترنتي قرار گرفته است.بانك ملت بيشترين سهم 
از تعداد و مبلغ تراكنش هاي شبكه پرداخت در بخش 

پذيرندگي در اختيار دارد
گزارش مرداد ماه شركت شاپرك از سهم بازار هر بانك 
پذيرنده از كل تعداد تراكنش ها نشان مي دهد كه بانك 
ملت با 2۴.1۵ درصد، بانك ملي ايران با 12.1۳ درصد 
و بانك كش��اورزي با 7.۴۳ درص��د در رتبه هاي اول تا 

سوم بيش��ترين س��هم در ميان بانك هاي پذيرنده از 
تراكنش هاي شبكه پرداخت قرار گرفته اند.

 در ادامه اين گزارش در زمينه وضعيت س��هم بازار هر 
بانك پذيرنده از كل مبلغ تراكنش هاي شبكه پرداخت 
اعالم شده است كه بانك ملت با سهم 2۳.۴۴ درصدي، 
بانك صادرات ايران با 11.۵۶ درصد و بانك ملي ايران 
با سهم 11.۳۴ درصدي در جايگاه اول تا سوم بيشترين 
سهم از مبلغ پذيرندگي تراكنش هاي شبكه پرداخت 

قرار گرفته اند.
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جزييات بسته ۱۵ ميليارد دالري 
فرانسه  براي ايران

نيويورك تايمز از جزييات بس��ته حمايتي 1۵ 
ميلي��ارد دالري دولت فرانس��ه ب��راي جبران 
خسارت هاي تحريم يكجانبه امريكا عليه ايران 
و تالش براي بازگرداندن ايران به توافق برجام 

خبر داد.
به گزارش »تعادل«، نيويورك تايمز نوش��ت: 
يك هيات بلندپايه ايراني روز دوشنبه به پاريس 
رفت تا درباره جزييات يك بسته مالي مذاكره 
كند كه امانوئل مكرون، رييس جمهور فرانسه 
قصد دارد از آن براي جبران خسارت هاي ناشي 
از تحري��م امريكا و تالش ب��راي ترغيب ايران 
به بازگش��ت به توافق هس��ته اي سال 2۰1۵ 

استفاده كند.
براساس گزارش هاي موجود هسته اصلي اين 
بسته يك اعتبارنامه 1۵ ميليارد دالري است كه 
به ايران اجازه دسترسي به پول نقد را مي دهد. 
اين درحالي است كه بخشي از پول ايران بابت 
فروش نفت در بانك هاي مختلفي در دنيا بلوكه 

شده است.
اين گزارش مي افزايد: اي��ن مبلغ تقريبا نيمي 
از درآمدي اس��ت كه ايران به طور نرمال انتظار 
دارد از صادرات نفت در يكسال به دست بياورد.

دولت مكرون از مطرح كردن جزييات مذاكرات 
با هيات ايراني خودداري كرده اس��ت، هرچند 
كه پيش تر خ��ود مكرون در حاش��يه اجالس 
س��ران گروه هفت، در اين باره با دونالد ترامپ، 
رييس جمه��ور امري��كا صحبت كرده اس��ت. 
باوجودي  كه دو رييس جمهور از مطرح كردن 
اختالفشان در رسانه ها خودداري كرده اند، اما 
گفته مي ش��ود تالش هاي فرانسه كه حمايت 
ديگر قدرت هاي اروپايي  را هم پشت سر دارد، 
تالش هاي دولت امريكا براي كمپين »فش��ار 

حداكثري« را خنثي مي كند.
مشخص است كه ترامپ از چنين بسته حمايتي 
رضايت ندارد، جان بولتون مشاور امنيت ملي 
ترامپ مش��خصا بارها گفته است كه با چنين 
توافقي مشكل دارد. نتانياهو، نخست وزير رژيم 
صهيونيس��تي هم ديگر مخالف جدي چنين 
توافقي اس��ت و از ترامپ هم خواسته است كه 

با آن مقابله كند.
در صورت��ي ك��ه دولت امري��كا از اي��ن ابتكار 
پش��تيباني نكند، مش��خص نيس��ت ك��ه آيا 
بانك هاي اروپايي ريس��ك اي��ن را مي پذيرند 
كه با اعطاي اعتبار ب��ه ايران خود را در معرض 
تحريم هاي امريكايي ق��رار دهند يا خير. البته 
ممكن اس��ت اين اعتبار از سوي بانك مركزي 
اروپا يا بانك مركزي فرانسه به ايران تخصيص 
داده شود كه در آن صورت تحريم اين بانك ها 

براي واشنگتن خيلي سخت خواهد بود.
سخنگوي وزارت خارجه فرانسه درباره جزييات 
مذاكراتي كه در پاريس در جريان است، گفت: 
بيشتر مباحث فني در جريان است و درمجموع 
خيلي خوب پيش رفته است. وي با اين حال از 
مطرح كردن جزييات بيشتر خودداري كرد و 
عنوان نك��رد كه آيا بس��ته 1۵ ميليارد دالري 

حمايتي موضوع مذاكرات بوده يا خير.

اعالم آمادگي صرافي سپهر 
بانك صادرات براي خريد ارز

شركت صرافي سپهر بانك صادرات ايران براي 
خريداري ارز صادركنندگان بدون محدوديت 

اعالم آمادگي كرد
به گزارش روابط عموم��ي بانك صادرات ايران، 
شركت صرافي س��پهر بانك صادرات ايران در 
راس��تاي اهداف دولت و سياس��ت هاي بانك 
مركزي در خصوص بازگشت بخشي از ارز حاصل 
از صادرات و رفع تعهدات ارزي، آماده خريد ارز 

اسكناس صادركنندگان كاال و خدمات است.
صادركنندگان مي توانند ارز حاصل از صادرات 
خود را بدون محدوديت و به هر ميزان به صورت 
اس��كناس دالر و يورو به صرافي بانك صادرات 
ايران در ته��ران به آدرس: خيابان فردوس��ي، 
مركز تجارت جهاني، طبقه منفي يك، واحد ٩ و 
در شهرهاي اصفهان، يزد و شيراز به واحدهاي 
اين صرافي مراجعه و با نرخ روز اعالم شده توسط 

بانك مركزي به فروش برسانند.
 ساير شعب ارزي بانك صادرات ايران در سراسر 
كش��ور نيز آماده خريد ارز هموطنان با نرخ روز 

اعالم شده توسط بانك مركزي هستند.

بانك رفاه آغازگر جنبش 
سرآمدي در نظام بانكي 

بان��ك رف��اه كارگ��ران در راس��تاي اج��راي 
سياس��ت هاي كالن اقتصادي دول��ت همواره 
خدمات و تس��هيالت متنوع بانكي را در قالب 
طرح هاي مختلف به مشتريان خود ارايه كرده 

است. 
به گواه آمار بانك مرك��زي، بانك رفاه كارگران 
همواره نقشي موثر در اجراي سياست هاي پولي 
و بانكي دولت داشته و بازوي اجراي سياست هاي 

كالن اقتصادي بوده است.
امروزه كمك به ارتقاي حوزه سالمت، بهداشت 
و درمان جامعه و مقابله جدي با فساد در چرخه 
نظام سالمت از اهميت بااليي برخوردار است در 
همين زمينه اجراي طرح هاي سالمت در جامعه 
عالوه بر تأثير افزايش س��المت آحاد جامعه از 
احتمال بروز هرگونه فس��اد در بخش درمان و 

دارو نيز جلوگيري مي كند.
بانك رفاه كارگران با بي��ش از ۵ دهه تجربه در 
زمينه اراي��ه خدمات بانكي به اقش��ار مختلف 
جامعه، امروزه به عنوان بانك پيشگام در حوزه 

سالمت نقش آفريني مي نمايد.

اداره سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي 
تبصره 4 ذي�ل بند »ي« بخ�ش اول مجموعه 
مقررات ارزي درباره وثيقه مقرر واردكنندگان 
را براي اجرا به ش�بكه بانكي ابالغ كرد. فرهاد 
آگاهي رييس هيات مديره فدراسيون واردات 
در تاري�خ ۱۶ تيرماه در نام�ه اي به عبدالناصر 
همتي ريي�س كل بان�ك مركزي خواس�تار 
اجراي صحيح تبص�ره 4 از بند »ي« مجموعه 
مقررات ارزي كش�ور مبني بر رفع تعهد ارزي 
واردكنندگان معادل كاالي ترخيص ش�ده از 
گمركات شده بود. در اين نامه آمده بود: احتراما 
بازگشت به دستورالعمل سامانه رفع تعهدات 
ارزي واردكنندگان نرخ خردادماه سال ۱۳۹۸ 

به استحضار مي رس�اند، عدم اجراي صحيح 
تبص�ره 4 بن�د »ي« مجموعه مق�ررات ارزي 
كشور مبني بر رفع تعهد ارزي واردكنندگان 
معادل كاالي ترخيص شده از گمركات توسط 
بانك هاي عامل، مش�كالت عدي�ده اي را در 
پي داشته است.متاسفانه با گذشت سه ماه از 
مصوبه شوراي گفت وگو با حضور وزير محترم 
اقتصاد و اب�الغ آن به بانك مرك�زي، كماكان 
در بانك ه�اي عام�ل برخالف ضواب�ط بانك 
مركزي موارد كس�ر تخليه ي�ا احتمال بيش 
بود ارزش كل پروف�ورم، به عنوان تعهد ارزي 
واردكنندگان لحاظ مي شود.  در نامه اي كه از 
سوي اداره سياس�ت ها و مقررات ارزي بانك 

مرك�زي در ج�واب نامه ريي�س هيات مديره 
فدراسيون واردات ارس�ال شده، آمده است: 
احتراما بازگشت به نامه مورخ ۱۶ تيرماه ۱۳۹۸ 
در ارتباط با درخواس�ت مطروح�ه، به اطالع 
مي رساند در اجراي مصوبات هشتاد و پنجمين 
نشس�ت ش�وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي پيرامون وثيقه مقرر در تبصره )4( 
ذيل بند »ي« بخش اول مجموعه مقررات ارزي 
به موجب نامه مورخ ۲۶ تيرماه ۱۳۹۸، مراتب 
جهت اجرا به ش�بكه بانكي كشور ابالغ شده 
است. لذا خواهش�مند است به واردكنندگان 
اعالم كرده تا موضوع را از بانك عامل مربوطه 

پيگيري كنند. 

برش
مقررات ارزي وثيقه واردكنندگان ابالغ شد



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

»تعادل«ميانبرفروشاموالمازادبانكهاازطريقبازارسرمايهرابررسيميكند

نسخه درمان بانك ها در دست بورس

كارشناسبازارسرمايهمطرحكرد

تغييرقوانينبازارپايه؛راهيكهبايدطيميشد

گروه بورس| سميرا ابراهيمي| 
چندي پيش فرهاد دژپس��ند، در جلس��ه اي كه با 
عوامل بازار سرمايه در محل وزارت اقتصاد داشت، 
به اهميت ورود بانك ها به بورس براي فروش اموال 

مازاد و خروج از بنگاهداري اشاره كرد. 
موضوع خروج بانك ها از بنگاه داري، آتش خاموش 
نشدني اقتصاد ايران است كه هر وزيري كه مي آيد، 
مي خواهد آن را خاموش كند، اما نمي تواند. تاريخ 
نه چن��دان دور، حكاي��ت از آن دارد كه مس��عود 
كرباسيان، وزير پيش��ين اقتصاد هم پس از كسب 
راي اعتماد از مجلس كه در تابستان سال 96 انجام 
شد، به بانك ها مهلت يك ساله داد كه اموال مازاد 
خود را بفروشند، اما كرباسيان رفت و بانك ها هنوز 
هم اموال مازاد دارند و هم بنگاه داري مي كنند. البته 
اين خواسته كرباسيان، با مرجعيت ماده 16 قانون 
رفع موان��ع توليد رقابت پذي��ر و ارتقاي نظام مالي 
بود كه طبق آن كليه بانك ها و موسسات اعتباري 
موظف شدند از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون در 
ارديبهشت سال 94 تا مدت سه سال، حداقل سي و 
سه درصد اموال اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي 
را كه به تملك آنها و شركت هاي تابعه درآمده و به 
تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي مازاد 

است هر ساله واگذار كنند.
حال وزير اقتصاد فعلي نيز دس��ت بر همين نقطه 
گذاشته و در ش��رايطي كه وضعيت بازار سرمايه، 
نسبت به تمامي بازارها به صورت نسبي داراي مزيت 
است، از بانك ها خواسته كه اموال مازاد خود را در 

بورس به فروش برسانند. 

راهرهاي�يام�والم�ازادبانكه�ادر
بورسچيست

يكي از راهكارهايي كه امكان فروش اموال در بازار 
سرمايه را به بانك ها و هر فروشنده ديگري مي دهد، 
استفاده از س��از و كار بورس كاالست. در واقع بازار 
فرعي ب��ورس كاال، در وهل��ه اول مي تواند ميزبان 
اين اموال باش��د. بازار فرعي بورس كاالي ايران بر 
معامالت كاالهايي متمركز است كه به دليل عدم 
دارا بودن ويژگي تداوم عرضه يا استاندارد پذيري، 
امكان پذي��رش و معامله در ب��ازار اصلي معامالت 
كاالهاي فيزيكي بورس كاالي ايران را دارا نيستند. 
بر اس��اس ماده 3 دس��تورالعمل بازار فرعي بورس 
كاالي ايران، كاالهاي ش��امل اموال غيرمنقول كه 
عبارت اس��ت از امالك و مستغالت با كاربري هاي 
گوناگون اعم از اداري، تجاري، مس��كوني و اراضي 
زراعي ي��ا كاالهايي ك��ه طبق مقررات، ش��رايط 

پذيرش در بازار معامالت كاالي فيزيكي را از دست 
مي دهند، مي توانند در بازار فرعي بورس كاال عرضه 
ش��وند. البته بازار فرعي ب��ورس كاال تنها مي تواند 
اموالي كه بدون حق مديريت هستند مانند زمين 
و س��اختمان يا در بهترين حالت، ماش��ين آالت را 

در بر بگيرد.
البته در همين بازار، مزاياي زيادي نيز وجود دارد 
كه از جمله آنها مي توان به كش��ف قيمت شفاف، 
كاهش هزينه هاي معامالت، امكان نظارت متمركز 
و دقيق با استفاده از ابزارهاي نظارتي بورس، كاهش 
ريس��ك و معايب ناش��ي از اجراي روش هاي سنتي 
مزايده، ام��كان كنترل انح��راف قيمت ها، امكان 
ورود كاالهاي جديد به بورس، امكان تداوم عرضه 
كاال توس��ط عرضه كنندگاني كه ش��رايط پذيرش 
و معامل��ه كاال در بازار كاالي فيزيكي را از دس��ت 
مي دهند و همچنين امكان استفاده از معافيت هاي 
ماليات��ي موضوع قانون توس��عه ابزارها و نهادهاي 
مالي را بر ش��مرد كه در كن��ار معافيت از برگزاري 
مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آن و خروج 
از نظام قيمت گذاري دولت قابل انجام است و تمام 
اين مزايا در كنار يكديگر در صورتي كه ش��موليت 
پيدا كند، مي تواند مانع از بروز حاشيه هايي كه در 
جريان خصوصي سازي به روش هاي سنتي انجام 

شد، باشد.

عرضههايبلوكيويتريني
اما واگذاري اين اموال در بازار س��رمايه مي تواند به 
شيوه هاي مختلف ديگري از جمله فروش مستقيم، 
 ETF ،اجاره به ش��رط تمليك، واگذاري مديريت
)صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس( 

يا هر شيوه مناسب ديگري انجام شود.
از طرف ديگ��ر عرض��ه بلوكي س��هام در بورس و 
فرابورس، يكي از راهكارهايي است كه مي تواند به 
فروش س��ريع اموال مازاد در بورس منجر شود كه 
با توجه ب��ه حجم آن، مي تواند جايگاه هيات مديره 
را نيز به همراه داشته باش��د. اما تجربه بازار از اين 
عرضه ها، به اين صورت است كه يا اطالعيه عرضه 
دير مي آيد و س��رمايه گذاران بزرگ فرصتي براي 
تحليل و تصميم گيري نخواهند داش��ت يا نسبت 
به قيمت تابلو يا ارزش روز شركتها، بسيار گران تر 
اس��ت. به طوري كه اين گونه به نظر مي رس��د كه 
بانك ها اراده اي براي خروج از بنگاه داري ندارند و 
اين عرضه هاي بلوكي تنها براي رفع تكليف است. 
از طرف ديگر موضوع واگذاري از طريق صندوق هاي 
قاب��ل معامله )ETF( مطرح مي ش��ود. هرچند كه 

استفاده از اين صندوق ها، بارها توسط دولتمردان 
مورد استفاده قرار گرفته و هيچگاه كارايي نداشته 
است. البته اين كارايي نداشتن، به دليل شكل ذاتي 
نادرست اين صندوق ها نيست، بلكه به دليل اراده 
خاموش دولتي هاست كه يك بار پيشنهاد مي شود 
س��هام عدالت به صورت واحده��اي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله عرضه شوند اما پس 
از گذش��ت 4 سال از اتمام مدت آزاد سازي، خبري 
از آزاد سازي سهام عدالت نيست و اكنون نيز براي 
فروش اموال مازاد، اس��تفاده از اين صندوق ها ورد 

زبان وزير اقتصاد و اطرافيانش شده است. 

سازوكارصندوقهايقابلمعامله
صندوق ه��اي قاب��ل معامل��ه در ب��ورس يكي از 
پرطرفدارترين ابزارهاي مالي هستند كه رشد كاماًل 
محس��وس آنها بعد از پيدايش )از س��ال 1993 به 
بعد(، مويد موفقيت غير قابل انكار آنها در بازارهاي 
مالي جهان اس��ت. اين صندوق ه��ا امكان پيروي 
از بازده يك ش��اخص معين را فراه��م مي آورند و 
همانطور كه از نام آنها پيداست، سهام آنها در بورس 

قابل معامله اس��ت. فعاليت اصل��ي اين صندوق ها 
س��رمايه گذاري در اوراق به��ادار ي��ا دارايي هاي 
فيزيكي است كه به عنوان دارايي پايه صندوق در 
نظر گرفته مي شوند. بنابراين عملكرد صندوق، به 

عملكرد دارايي پشتوانه آن بستگي دارد.
صندوق زماني تاسيس مي شود كه حامي )شركت 
مديريت به عنوان حام��ي يا از طرف حامي( مجوز 
ايجاد و ثبت صندوق را از سازمان بورس دريافت كند 
و س��پس صندوق توس�ط هيات پ�ذيرش ب�ورس، 
ك�ارگزار پذيرفته شود. اما واحدهاي صندوق زماني 
ايجاد مي ش��وند ك�ه ي�ك مش�اركت كننده مج�از 
صندوق، سبد مشخصي از اوراق بهادار را كه معمواًل 
بر حسب ضريبي از يك شاخص مشخص مي شود، 
خريداري يا استقراض )از نهادهاي سرمايه گذاري( 
و نزد امين س���پرده گذاري مي كند. ام�ين بع�د از 
درياف�ت س��بد اوراق بهادار، آن را به اطالع حامي 
مي رساند و مجوز صدور واح�دها را ايج�اد مي كند و 
سپس واحدهاي ايجاد را در اختيار مشاركت كننده 
مجاز قرار مي دهد. واح�د ايج�اد مع�ادل سبدي از 
اوراق بهادار اس��ت كه قابل تقس��يم به 10000 تا 

600000 س��هام )واحد( صندوق اس��ت. البته در 
ايران واحد ايجاد 50000 سهمي، متداولترين نوع 
واحدهاي ايجاد است. پس از آنكه مشاركت كننده 
مجاز، واحد ايجاد را دريافت كرد، مي توان�د س�هام 
ص�ندوق )واح�دهاي س��رمايه گذاري( را در بازار 
ثانويه و توس��ط كارگزاران، به سرمايه گذاران خرد 
عرضه كند؛ البته اين امك�ان در اغلب صندوق هاي 
قابل معامله در بورس وجود دارد كه مشاركت كننده 
مج�از بتوان�د مس���تقيما و در همان ب��ازار اوليه 
سهام صندوق را به شكل عم�ده ب�ه سرمايه گذاران 
نه�ادي عرض�ه كن�د. زم�اني ك�ه سرمايه گذاران، 
سهام صندوق را در بورس خريد و فروش مي كنند، 
س���بد اوراق به�ادار ص�ندوق ب���دون تغيير باقي 
ميماند و در نتيجه صندوق از هزينه هاي معامالتي 
و مالياتِي معامالت اوراق به�ادار مص�ون مي ماند. 
بنابراين ورود دارايي هاي فيزيكي و سهامي بانك ها 
به اين صندوق ها، مي تواند باسرعت بيشتري نسبت 
به تمام مدل فروش ناموفقي كه تاكنون اتخاذ شده، 
انجام ش��ود و دولت را به هدف فروش اموال مازاد 

بانك ها تا پايان سال جاري، نزديك تر كند. 

يك فعال بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه اصالح قوانين بازار 
پايه مسيري بود كه دير يا زود بايد طي مي شد گفت: يكي 
از بحث هاي مهم اين اس��ت كه بازار پايه قطعا به شكل 

گذشته امكان ادامه فعاليت نداشت.
مهدي محمود رباطي، با بيان اينكه اعمال قوانين جديد 
بازار پايه بر ارزش سهام تاثيري ندارد، گفت: مساله اين 
است كه تغيير دامنه نوسان و قوانين جديد تاثيري روي 

ارزش سهام ندارد.
به گزارش س��نا، وي با تفكيك بحث ارزش و قيمت به 
عنوان دو فاكتور موثر از ارزش ش��ركت ها و رفتار بازار 
خاطرنشان كرد: زماني كه دامنه نوسان محدود شود و 
تغييرات رگوالتوري در بازارهاي مختلف از طرف سازمان 
بورس و شركت فرابورس اعمال شود، تاثيري بر ارزش 

سهام ندارد.
مديرعامل كارگزاري بورس بيمه ايران با اشاره به اينكه 
در بلندمدت سهام به س��مت ارزش ذاتي خود حركت 
مي كند، افزود: البته قيمت س��هام مقوله اي متفاوت با 

ارزش سهام است و قيمت به ويژه در كوتاه مدت برآيندي 
از احساسات معامله گران، اخبار و اتفاقات خارج از بورس 
و دستورالعمل هاي اعمال شده از طرف نهاد قانون گذار 
بر بازار اس��ت. رباطي تصريح كرد: اعمال قوانين جديد 
بر قيمت س��هام تاثير دارد و اين تاثير را نيز در دو س��ه 
روز گذشته شاهد بوديم. اما اين اتفاقات بر ارزش سهام 
تاثيري ندارد و چنانچه سهامي با بررسي درست توسط 
سرمايه گذاران خريداري شده باشد به مسير رشد خود 
بازمي گردد و مسائلي همچون دامنه نوسان 10 درصد يا 

3 درصد مطلقا تاثيري بر ارزش سهام ندارد.

دامنهبازارپايه،موردعالقهسفتهبازانبود
مديرعامل كارگزاري بورس بيمه ايران در تشريح داليل 
بازار براي نش��ان دادن واكنش نس��بت به تغيير دامنه 
نوسان در بازار پايه گفت: واكنش بازار به قوانين جديد دو 
دليل دارد؛ دامنه نوسان 10 درصد براي افراد با تمايل به 
سفته بازي به نسبت محدوده نوسان 5 درصد بازار اصلي 

بورس و فرابورس جذاب تر است. بنابراين با محدود شدن 
دامنه نوسان سفته بازان از بازار خارج شدند. وي با اشاره 
به وجود شركت هاي بزرگ در بورس و فرابورس و كاهش 
امكان دستكاري قيمتي خاطرنشان كرد: با قانوني كه 
وضع شد جذابيت سفته بازي از بازار پايه كاهش يافت 
و به همين دليل اف��رادي كه با اين انگيزه وارد بازار پايه 
شده بودند، تصميم گرفتند تا پول خود را به ويژه از بازار 
قرمز و نارنجي بيرون بكشند؛ چراكه در اين دو بازار دامنه 

نوسان هم محدودتر شده است.
رباطي نظارت ه��اي بازار پاي��ه را از ديگر داليل خروج 
سفته بازان از اين بازار دانست و افزود: اين نظارت سبب 
محدود ش��دن قدرت مانور آنان مي شود و دست آنها را 
براي برنامه هايي كه در اين بازارها داشتند مي بست. به 
همين دو دليل ما ش��اهد عكس العمل منفي بازارها به 

اتفاقي كه از سوي نهاد ناظر صورت گرفت بوديم.
وي تصريح كرد: در ش��رايط ب��ه وجود آم��ده در بازار 
پايه به قط��ع و يقين بايد يك بار اين اتف��اق مي افتاد و 

محدوديت هايي ب��راي اين بازار وضع مي ش��د. درباره 
تدريجي بودن اج��راي اين قوانين نيز بايد گفت كه در 
سه الي 4 ماهه گذشته فرابورس اطالعيه داده بود و اعالم 
كرده بود كه اين اقدام در حال وقوع است. در اين ميان 
بسياري از فعاالن بازار كه نمي خواستند اين ريسك را 
بپذيرند از بازار پايه خارج ش��دند و كس��اني كه ماندند 
قطعا كساني هستند كه اين ريسك را پذيرفته اند و به 
نظر من از اين محل ايرادي به اجراي قوانين جديد بازار 

پايه وارد نيست.
وي تغيير مسير حركت پول ورودي به بازار را محصول 
دستورالعمل جديد بازار پايه دانس��ت و افزود: در حال 
حاضر در بورس و فرابورس س��هامي داريم كه بس��يار 
ارزنده هستند و حتي بسياري از آنها با P/E زير 3 در حال 
معامله هستند و اصطالحا از بازار جامانده اند و منابع به 

سمت آنها حركت مي كند.

ضرورتنظارتبرفروشحقوقيها
مديرعام��ل كارگزاري بورس بيمه اي��ران ادامه داد: در 
بازار پايه همواره بازي دس��ت حقيقي ها بود و اين بازار 
از حركت هاي برخي حقوقي ها كه در بازار اصلي شاهد 
آن هس��تيم تا به امروز مصون بود. به همين دليل رشد 
قيمتي در اين بازار سريع و جذاب اتفاق افتاد. وي ادامه 

داد: اما در بازار اصلي بورس و فرابورس شرايط به گونه اي 
اس��ت كه با كوچك ترين نوسان مثبت قيمت سهم، با 
عرضه حقوقي ها مواجه مي شويم و سهام دچار نوسان 

منفي مي شود.
رباطي با اشاره به تصميمات مهم اخذ شده براي اصالح 
قوانين بازار گفت: به موازات اين تصميم بايد مقام ناظر 
برنامه اي براي فروش حقوقي ها داش��ته باشد؛ برخي 
س��هام ارزنده اين بازارها در حدود 6 ماه اخير همواره با 
نوس��ان هاي مثبت كوچك و درجا زدن همراه بوده اند 
و نتوانس��ته اند رشد قيمتي متناس��ب با شاخص كل 

داشته باشند.
وي خاطرنش��ان كرد: اين برنامه بايد همزمان با اجراي 
اصالحات جديد عملي شود تا هم سازمان به هدف خود 
يعني سوق سرمايه گذاري فعاالن بازار به سمت بازارهاي 
اس��تانداردتر و شفاف تر برسد و در صورتي كه بازار وارد 
اصالح شد، پول حقيقي ها مجددا از اين سهام خارج نشود 

و به سمت سهام با انگيزه سفته بازي نرود.
اين كارگزار با اشاره به صحبت هاي علي صحرايي، رييس 
شركت بورس مبني بر افزايش دامنه نوسان در بازارهاي 
اصلي يادآور شد: چنانچه بخواهيم با كنترل صحيح به 
قانونمندي و ش��فافيت در بازارها برسيم، فاكتور حائز 

اهميت كنترل فروش حقوقي ها است. 

مديرعامل سابق بورس تهران گفت: تغييرات در بازار پايه از جنس 
قواعد بازار بوده و به منظور ايجاد شفافيت و كشف قيمت مناسب تر 
در داد و ستد سهام است. به گزارش سنا، حسن قاليباف اصل اظهار 
كرد: در همه بازار ها در مورد قواعد و مقررات در جهت ش��فافيت 
بيشتر، تفكر و تامل مي شود. زماني كه بازار با ريسك و ابهام روبرو 
شود آن قواعد كمك مي كند سرمايه گذار در خريد و فروش دچار 
ضرر و زيان نشود. مديرعامل سابق بورس تهران محدوديت نوسان 
را براي بازار هاي پر ابهام ضروري دانس��ت و خاطرنش��ان كرد: در 
بازار هاي پرريسك، جايي كه ابهام وجود داشته باشد ناظر در تالش 
است دامنه نوسان را محدود كند تا بازار به دور از هيجان و تدريجي 

كشف قيمت را انجام دهد.
قاليباف اصل گفت: اين قواعد و مقررات موجب مي ش��ود كشف 
قيمت به درستي انجام شده و س��رمايه گذاران با عجله و هيجان 
خريدو فروش نكنند تا معامالت با قيمت هاي واقعي فاصله نگيرد.

وي ادامه داد: در همه بازارها، مقام ناظر هر وقت احساس كند بايد 
تغيير مقررات ص��ورت پذيرد آن را از قبل با داليل توجيهي اعالم 
مي كند. مديرعامل س��ابق بورس تهران اظهار كرد: شركت هاي 
بزرگ و با شفافيت مناس��ب در بورس تهران پذيرفته شده اند و 
ش��ركت هايي كه به دليل ابهام، شرايط پذيرش در بورس تهران 
و بازار اصلي فرابورس را ندارند يا برخي از ش��ركت ها درخواست 
پذيرش در تابلوهاي فوق را مط��رح نكردند، در بازار پايه حضور 
دارند. البته فرابورس از سرمايه گذاراني كه مايل به خريد سهام در 
اين بازار هستند مي خواهد بيانيه ريسك را مطالعه كنند تا به اين 

سرمايه گذاران يادآوري كند كه در بازار پرريسك وارد مي شوند. 
قاليباف اصل به دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس تهران اشاره 
كرد و گفت: وجود دامنه نوسان محدودتر سبب مي شود بازار در 
زمان ابهام فرصت براي تجزيه و تحليل به منظور كش��ف قيمت 

را داشته باشد.
رييس دانش��كده علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا )س( 
افزود: دامنه نوسان قيمتي در بازار پايه فرابورس بايد كمتر از بورس 
اوراق بهادار تهران باشد، زيرا اين محدوديت موجب مي شود بازار 
فرصت بيش��تري براي كشف قيمت شركت هاي با ابهام را داشته 

باشد.
وي با بيان اينكه قوانين و مقررات جديد باي��د زودتر در بازار پايه 
تدوين و اجرايي مي ش��د اف��زود: برخي از مق��ررات مانند نديدن 
مظنه قيمت ها براي سايرين در حال حاضر اجرا نمي شود و به نظر 
مي رسد نياز به بررسي بيش��تري در اين زمينه به منظور ارتقاي 

شفافيت وجود دارد.
مديرعامل سابق بورس تهران به بهره برداري از تجارب جهاني در 
تغيير مقررات اشاره كرد و گفت: مي توان در تدوين قواعد و مقررات 
جديد، به منظور ايجاد شفافيت بيشتر از تجارب ساير بورس هاي 
خارجي و بين المللي نيز استفاده كرد. به عنوان مثال بورس مصر 
تابلويي دارد كه ش��ركت ها در آن، نزد نهاد ناظر ثبت ش��ده ولي 
پذيرش نشده اند. بورس استانبول نيز داراي شركت هاي تحت نظر 
)underwatch( اس��ت كه مي توان از تجربه هاي آنها و س��اير 

كشورها بهره برد.

محدوديتنوسان،ضرورتبازارهايپرابهاماست
مديرعاملسابقبورستهران:

گروه بورس| 
معامالت روز سه شنبه در بورس تهران با رشد 2 هزار و 510 واحدي 
ش��اخص كل اين بازار به اتمام رسيد. شاخص كل ديروز 285 هزار 
و 573 واحد ش��د.  در اين روز تمامي شاخص هاي بورس كه در روز 
دوشنبه با افت مواجه شده بودند توانستند بخشي از كاهش ياد شده 
را جبران كنند. با اين حال رش��د ياد شده به حدي نبود كه تمامي 
كاهش ارتفاع ش��اخص ها در روز گذشته را ش��امل شود. بر اساس 
آمارهاي معامالتي، همانطور كه پيش تر نيز اشاره شد، روز گذشته 
اكثر ش��اخص هاي بورس با رشد مواجه شدند بطوري كه شاخص  
قيمت »وزني - ارزش��ي« با 674 واحد افزايش معادل 0.70 درصد 
به 76 هزار و 899 واحد، شاخص كل »هم وزن« با 453 واحد رشد 
معادل 0.12 درصد به 78 هزار و 191 واحد، ش��اخص قيمت »هم 
وزن« با 303 واحد افزايش، معادل 0.12 درصد به 52 هزار و 341 
واحد، شاخص آزاد شناور با 2616 واحد رشد، معادل 0.75 درصد 
به 326 هزار و 465 واحد، ش��اخص بازار اول با 1936 واحد افزايش 
معادل 1.08 درصد به 209 هزار 484 واحد و ش��اخص بازار دوم با 
4605 واحد رش��د معادل 0.08 درصد، به 574 هزار و 908 واحد 
رسيد. از سويي ديگر ديروز 7 نماد » فوالد با 328 واحد، فارس با 
275 واحد، فوالد ب��ا 252 واحد، رمپنا با 237 واحد، اخابر با 202 
واحد، شتران با 181 واحد، حكشتي با 177 واحد و پارسان با 83 
واحد « رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي 
گذاشتند. اين گزارش مي افزايد، در روز سه شنبه شاخص هاي صنايع 
تاالر شيشه اي نيز با رشد مواجه شدند بطوري كه شاخص صنايع 

»محصوالت چرمي با 401 واحد صعود معادل 4.18 درصد به 10 
هزار و 5 واحد، فني مهندس��ي با 111 واحد افزايش معادل 4.18 
درصد به 2 هزار و 781 واحد، حمل و نقل با 243 واحد رشد معادل 
3.09 درصد به 8 هزار و 121 واحد، اطالعات و ارتباطات )7( واحد 
افت معادل )2.27( درصد به 323 واحد، قند و شكربا )1114( واحد 
كاهش، معادل )2.30( درصد به 47 هزار و 449 واحد، ذغالسنگ 
با )291( واحد افت معادل )3.41( درص��د به 8 هزار و 276 واحد، 
منسوجات با )145( واحد كاهش معادل )3.75( درصد به 3 هزار و 
739 واحد« رسيد. در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي بازار در 
روز ياد شده سهام مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي »غدشت، 
غنوش، كترام، بنيرو، وصنا، حفاري و فمراد« بيشترين افزايش قيمت 
و نمادهاي »غبهنوش، قصفها، قثابت، شكربن، نمرينو، ختور و فنوال« 
بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي بورس 
به ثبت رس��يدند. به اين ترتيب، در پايان داد و س��تدهاي روز قبل 
بورس، در 337 هزار نوبت معامالتي، 3 ميليارد و 43 ميليون برگه 
اوراق بهادار به ارزش 13 هزار و 446 ميليارد تومان در بورس معامله 
شد.  در فرابورس نيز اوضاع معامالت تا حدودي مشابه بورس تهران 
بود. در اين روز شاخص كل فرابورس به ميزان 0.7 واحد رشد كرد 
و به سطح سه هزار و 715 واحد رسيد. رشد اندك نماگر اين بازار در 
حالي اتفاق مي افتد كه در روز دوشنبه 62 واحد از ارتفاع شاخص كل 
اين بازار كاسته شده بود. نمادهاي »دماوند«، »بمپنا« و »وهور« امروز 
بيشترين تاثير را بر رشد و نمادهاي »مارون«، »كوثر« و »ذوب« نيز 

بيشترين اثر را بر كاهش شاخص كل فرا بورس داشتند.  

تماميشاخصهارشدكردند
نگاهيبهمعامالتبورسوفرابورس
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اجرايموفقمرحلهنخست
اوراقسلفنفتخام

مديرعامل بورس انرژي ايران از پذيره نويسي و معامله 
موفق مرحله اول عرضه اوليه 25000 ميليارد ريالي 
اوراق سلف موازي استاندارد نفت خام خبر داد و گفت: 
طي روز سه شنبه، پذيره نويسي 13 هزار ميليارد ريالي 
اوراق سلف موازي استاندارد نفت خام سبك داخلي 
توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، به نمايندگي 
از دولت جمهوري اس��المي ايران در بازار مش��تقه 
بورس انرژي ايران و در نمادهاي »س��نفت 991«، 
»سنفت 993« و »سنفت 995« آغاز و با مشاركت 
متقاضيان با موفقيت معامله شد. به گزارش سنا، سيد 
علي حس��يني، افزود: در اين عرضه اوليه تعداد يك 
ميليون و 739 ه��زارو 23 اوراق به ارزش كل 1300 
ميليارد تومان در بازار اوراق س��لف استاندارد بورس 
انرژي ايران روانه ميز فروش شد كه همه اين اوراق با 
موفقيت از سوي متقاضيان خريداري شد. اين مقام 
مسوول با بيان اينكه امروز چهارشنبه )13 شهريور( 
نيز مرحله دوم اوراق سلف موازي استاندارد نفت خام 
سبك داخلي در تابلوي اوراق سلف استاندارد بورس 
انرژي عرضه اوليه مي ش��ود، عنوان كرد: اين اوراق 
توس��ط وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي 
از دولت جمهوري اس��المي ايران به ارزش12000 
ميليارد ريال در بازار مش��تقه بورس انرژي ايران در 
نمادهاي »سنفت 992«، »سنفت 994« و »سنفت 
996« عرضه خواهند شد. به گفته وي طي اين دو روز 
مجموعا سه ميليون و 344 هزار و 275 قرارداد سلف 
موازي استاندارد نفت خام به ارزش 25000 ميليارد 
ريال با هدف تامين مالي فعاليت هاي دولت جمهوري 
اسالمي ايران عرضه اوليه خواهد شد. حسيني ادامه 
داد: مدت و سررسيد قراردادهاي مربوط به اوراق سلف 
موازي استاندارد نفت خام سبك داخلي 13 ماهه بوده 
و اوراق مذكور در نمادهاي سنفت 991، سنفت 992، 
سنفت 993، س��نفت 994، سنفت 995 و سنفت 
996 به روش حراج ناپيوسته به عموم سرمايه گذاران 
عرضه مي شوند. وي تصريح كرد: اين اوراق منضم به 
اختيار خريد و فروش تبعي است و مهلت تسويه در 
دوره عرضه اوليه و معامالت ثانويه يك روز كاري پس 
از انجام معامله و تسويه نقدي در سررسيد حداكثر 
سه روز كاري پس از آخرين روز معامالتي خواهد بود.

بازارسرمايه
درمركزتوجهسرمايهگذاران

يك كارشناس بازار سرمايه گفت: بازار سرمايه اكنون 
در كانون توجه سرمايه گذاران بنيادي كه به دنبال 
سرمايه گذاري در سهم هاي بزرگ بازار سرمايه هستند 
قرار گرفته اس��ت. به گزارش ايرنا، مهدي طحاني به 
رشد چند روز اخير شاخص بورس اشاره و بيان كرد: 
جريان حرك��ت پول و ركود حاكم در س��اير بازارها 
مهم ترين علت رشد بازار سرمايه در چند وقت اخير 
بوده است. وي ادامه داد: دالر كاهش قيمت معناداري 
را كه همه فعاالن بازار در انتظار آن بودند، تجربه نكرد 
و در محدوده قيمتي متعادل كه بين 11 تا 11 هزار و 
500 تومان است قرار گرفت، اين موضوع را مي توان به 
عنوان يكي از اتفاقات مثبت در بازار تلقي كرد. طحاني 
با بيان اينكه در بازارهاي موازي خبر خاصي كه بتواند 
اقبال بازار را نسبت به ساير بازارها افزايش دهد وجود 
ندارد، افزود: بررس��ي هاي صورت گرفته از عملكرد 
بازارهاي موازي حاكي از نبود نقدينگي در بازار طال، 
سكه، مسكن و وجود ركود در اين بازارها است. اين 
كارشناس بازار سرمايه معتقد است كه ورود نقدينگي 
به سمت سهم هاي بزرگ از جمله عوامل تاثيرگذار 
در پيشي گرفتن بازار سرمايه نسبت به ديگر بازارها 
است. وي با بيان اينكه اكنون شاخص بورس در حال 
طي كردن روندي منطقي و متعادل اس��ت، افزود: 
سهامداران تا س��ال ديگر همين موقع ها مي توانند 
در انتظار سود 30درصدي سهم هاي بزرگ در بازار 
سرمايه باشند كه اين رقم باالتر از نرخ سود سپرده در 
بانك ها و سرمايه گذاري در بازار طال و سكه خواهد بود.

طحاني با اشاره به صنايع برتر در بازار سرمايه گفت: 
در چند روز اخير صنايع پااليش��ي، پتروش��يمي و 
فل��زات از جمله صنايع مطرح بازار بودند كه در كنار 
آن خودرويي ها هم در حال نوسان هستند اما عمده 
سرمايه هاي موجود در بازار سرمايه، جذب اين سه 
صنعت كه بيش از 50 درصد از ارزش بازار را به خود 

اختصاص داده اند قرار گرفته است.

تطبيقباقوانينجديدبازار
پايهبهزماننيازدارد

قانون جديد بازار پايه، مانع فعاليت س��وداگرانه 
و س��فته بازي عده اي از فعاالن بازار خواهد شد. 
همچنين در قوانين جديد، امكان دستكاري قيمت 
و رشد بدون پايه و اساس شركت ها كاهش يافته 
است. حميدرضا مهرآور عضو هيات مديره كانون 
كارگزاران ب��ورس و اوراق بهادار ايران ضمن بيان 
مطلب فوق گفت: اتخاذ چنين تصميمي در اين 
زمان كار صحيحي بوده كه بايد پيش از اين اتفاق 
مي افتاد، زيرا از ضرر و زي��ان افرادي كه از تجربه 
و دانش مالي بااليي برخوردار نيس��تند و در بازار 
»تازه وارد« تلقي مي ش��وند جلوگيري مي كند. 
وي تصري��ح كرد: قانون جديد ب��ازار پايه موجب 
مي شود تا سهام داران تازه وارد و سرمايه گذاران 
خرد در بورس، مش��كالت تلخ گذشته را مجددا 
تجربه نكنند. اين در حالي است كه بازار پايه، امكان 
معامله و نقدشوندگي براي سهام شركت هايي را 
فراهم كرده است كه الزامات پذيرش در بازارهاي 
اصلي را ندارند. مهرآور دستورالعمل ارايه شده از 
سوي فرابورس را مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت: 
قانون جديد بازار پايه سهامداران شركت ها را وادار 
مي كند كه ب��ا رعايت دس��تورالعمل ها و قوانين 
سعي در شفافيت داشته باش��ند. زيرا بسياري از 
شركت هايي كه در بازار پايه حضور داشتند از طريق 
نبود شفافيت و افشاي اطالعات توانستند به رشد 

قيمتي چند درصدي برسند. 

نگاه بازار
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در كميسيون كشاورزي و صنايع وابسته اتاق ايران مطرح شد

توسعه صادرات محصوالت كشاورزي از مسير برندسازي
بخش كشاورزي سال هاست با مشكالت جدي در زمينه 
تقاضاي موثر روبرو است. عدم همگن بودن محصوالت 
كشاورزي باعث شده است كه در بعضي بخش ها با مازاد 
توليد ش��ديد و در مقابل در بعضي بخش ها با مشكل 
كمبود و نياز به واردات روبرو باشيم. در چنين شرايطي 
طبيعتا بخش مازاد صرفا از طريق صادرات مي تواند از 
دام ركود خارج شود. اين مساله اي است كه باعث شد 
اولويت كميسيون كشاورزي اين دوره اتاق ايران بر روي 
مس��اله صادرات قرار گيرد. در حقيقت مشكل واسطه 
صادراتي ميان كشاورز و كش��ور هدف هميشه وجود 
داشته است و الزم است تغييري جدي در اين خصوص 
صورت گيرد. در گذشته شركت هاي بزرگي اين مهم را 
عهده دار مي شدند اما به مرور زمان و با مشكالتي كه براي 
فعاالن عرصه صادرات به دليل نوس��انات ارزي رخ داد 
خطر آسيب به بخش كشاورزي كامال احساس مي شود.

  اس�ناد باالدس�تي كش�اورزي در پيچ و خم 
بروكراسي

اولين جلسه كميسيون كشاورزي و صنايع وابسته اتاق 
ايران با دستور كار بررس��ي مسائل و مشكالت بخش 
كش��اورزي برگزار شد. در اين جلسه ضمن ارايه پروژه 
مشترك كميسيون كشاورزي و سازمان برنامه وبودجه 
در حوزه قوانين و مقررات اسناد باالدستي، پيشنهادهايي 
براي توس��عه توليد و صادرات و برندس��ازي در بخش 
كشاورزي مطرح شد. در ابتداي اين جلسه، نمايندگان 
س��ازمان برنامه وبودجه به ارايه ي��ك پروژه مطالعاتي 
مشترك با كميسيون كشاورزي و صنايع وابسته اتاق 
ايران پرداختند و بر اساس يافته ها، پيشنهادهايي براي 
توسعه توليد و صادرات بخش كشاورزي مطرح كردند. 
بر اساس مطالعات انجام شده در اين پروژه، در كشور اسناد 
باالدستي بسيار زيادي وجود دارد كه قرار بوده در خدمت 
توسعه توليد و صادرات باش��د اما به دليل مشغله هاي 
زياد و در پيچ وخم بوروكراسي موجود اصاًل به آنها توجه 
نمي ش��ود و ظرفيت آنها مغفول مانده است؛ اما در اين 
پروژه تالش ش��ده مواد قانوني موجود در زمينه توسعه 
توليد و صادرات در بخش كشاورزي احصا و ظرفيت ها و 
تهديدهاي آن شناسايي شود. همچنين شناسايي و رفع 
موانع توسعه صادرات غيرنفتي يكي از اصول اين پروژه 
مطالعاتي به ش��مار مي رود كه درنهايت با تفكيك به 5 
پروژه جداگانه، براي اجراي آن برنامه ريزي شده است. 
به زعم متوليان اين مطالعات، 5 پروژه پيشنهادي تمامي 
مشكالت و كاستي هاي موجود در پروسه توليد محصول 
تا صادرات را مدنظر ق��رار داده و با اجراي آنها، مي توان 
انتظار داش��ت بخش عمده مش��كالت حوزه صادرات 

محصوالت كشاورزي برطرف شود.

  پنج پروژه صادراتي
دس��تاورد اين 5 پروژه، اجراي زنجيره ارزش از توليد 
تا صادرات به كش��ور هدف خواهد ب��ود و اولين آنها، 
توسعه خوشه هاي كش��اورزي اس��ت كه بايد براي 
هماهنگ سازي فعاالن اين حوزه انجام شود. در ادامه، 
پروژه دوم استانداردسازي توليد تا صادرات محصوالت 
كشاورزي اس��ت كه يكي از الزامات حضور موفق در 
بازارهاي جهاني محسوب مي شود و بايد موردتوجه 
مسووالن و فعاالن بخش كشاورزي قرار گيرد. سومين 
پروژه اي كه در اين مطالعات پيشنهاد شده، كشاورزي 
قراردادي اس��ت كه هماهنگي ميان تجار و بازارهاي 
هدف با كش��اورزان را ارتقا مي ده��د و زمينه را براي 
توليد محصوالت به سفارش متقاضيان هموار مي كند.

همچنين اجراي سيستم نرم افزاري از توليد تا صادرات 
به كشورهاي هدف، چهارمين پروژه پيشنهادي در اين 
مطالعات است كه بايد با هدف حذف پروسه هاي زمان بر 

فعلي انجام شود.
در اين مطالعات، آخرين و پنجمين پروژه پيشنهادي، 
برندسازي محصوالت و كدگذاري از توليد تا صادرات را 
دنبال مي كند كه اجراي آن مي تواند ارزش افزوده ايجاد 

شده در حوزه كشاورزي را تا چند برابر افزايش دهد.
ب��ه عقيده كارشناس��اني كه اين مطالع��ات را انجام 
داده اند، اگ��ر صادركنندگان در اي��ن پروژه ها محور 
قرار گيرند، مشكالت موجود حل مي شود. در ادامه، 
حاضران در جلسه به بيان مسائل روز حوزه كشاورزي 
و صادرات محصوالت اين بخش پرداختند و با تأكيد 
بر اينكه مشكالت بخش كشاورزي چندان پيچيده 
نيس��ت و متأث��ر از چند عام��ل اصلي اس��ت، اعالم 
كردند: قانون شكني دولت يكي از عوامل اصلي بروز 
مشكل براي بخش كش��اورزي است؛ به عنوان مثال، 
باوجوداينكه صراحتًا در قانون اعالم شده صفر تا صد 
توليد تا صادرات بخش كشاورزي بايد در اختيار وزارت 
جهاد كشاورزي باشد تا براي آن برنامه ريزي كند اما 
رييس جمهور اخي��راً در ابالغيه اي، نيمي از امور اين 
بخش را به وزارت صنعت س��پرده است كه بر اساس 
آن محصول كشاورزي بعد از توليد، در حوزه اختيار 
وزارت صنعت قرار مي گيرد. فعاالن حوزه كشاورزي در 
اين جلسه اعالم كردند، تمام دغدغه آنها، تصميمات 
غيرمترقبه دولت اس��ت كه بدون مش��ورت با بخش 
خصوصي گرفته و اجرا مي ش��ود؛ به گونه اي كه مثاًل 

در سال گذش��ته 3 بار صادرات سيب زميني ممنوع 
و مجدداً آزاد شد اما اصاًل نظر بخش خصوصي فعال 
در اين حوزه گرفته نشد و همين مساله خسارت هاي 
س��نگيني به صادركنندگان��ي كه تعه��د صادرات 
داشتند، وارد كرد. بر اين اساس، به واسطه اينكه بخش 
خصوصي كاًل از تصميم گيري در اين حوزه ها حذف 
شده، بايد هرگونه برنامه ريزي براي توسعه و تقويت 

بخش كشاورزي داراي ضمانت اجرايي باشد.

  سهم خواهي از شوراي گفت وگو
به عقيده حاضران جلسه كميسيون كشاورزي و صنايع 
وابس��ته اتاق ايران، بخش خصوصي فع��ال در حوزه 
كشاورزي بايد به اندازه سهم اين بخش از اقتصاد، توليد 
و اشتغال كشور در شوراي گفت وگو سهم خواهي كند 
و براي چالش هاي بخش كش��اورزي به دنبال گرفتن 

مصوباتي از شوراي گفت وگو باشد.
در ادام��ه، زينلي، مدير طرح زعفران با تأكيد بر اينكه 
نگاه دولت در ح��وزه اقتصاد تغيير ك��رده و خواهان 
واگ��ذاري مس��ووليت ها به بخش خصوصي اس��ت، 
گفت: كل پروسه توليد بخش كش��اورزي در اختيار 

بخش خصوصي اس��ت و دولت تواني براي كار در اين 
ح��وزه ندارد؛ پس بخش خصوص��ي بايد براي حذف 
خطاهاي اين حوزه و تقويت صادرات آن برنامه ريزي 
كند و فقط به مقصر جلوه دادن دولت بس��نده نكند. 
در بخش ديگري از اين نشست، ساناز جوادي، مشاور 
حقوق مالكي��ت فكري به مبحث هويت بخش��ي به 
محصوالت كشاورزي در مناطق مختلف پرداخت و با 
تأكيد بر لزوم برندسازي محصوالت كشاورزي گفت: 
برندسازي محصوالت كشاورزي در مناطق مختلف 
منافع بااليي براي ذينفعان خواهد داشت و به فروش 
فله اي و ارزان محصوالت ايراني پايان مي دهد. او افزود: 
با اين كار، ديگر محصوالت ايراني با انتقال به كش��ور 
ثالث با برندهاي غيرايراني بس��ته بندي نمي شوند و 
ارزش افزوده آنها نصيب واسطه هاي خارجي نمي شود.

جوادي با اش��اره به اينكه ش��ركت هاي فعال در حوزه 
مالكيت فكري آماده همكاري با ايران هستند تا نشان 
جغرافيايي براي محصوالت كشاورزي ايران اجرا شود، 
تصريح كرد: تجربه اين كار در كش��وري مانند كامبوج 
باعث شده فلفل اين كشور كه زماني با قيمت بسيار نازل 
و با بسته بندي غيركارشناسي در بازارها عرضه مي شد، 
حاال به يك كاالي لوكس در بازار اروپا تبديل شود و با 

قيمت بسيار بااليي به فروش برسد.
او تأكيد كرد: براي موفقيت در اين راه، توليدكنندگان 
بايد در كنار هم جمع شوند تا محصوالتي كه ويژگي هاي 
مناسب و هماهنگ دارد را تحت نشان هاي جغرافياي 

يكسان در بازار بفروشند. 
به گفته او، البته در ايران حدود 50 نشان جغرافيايي 
براي اقالمي مانند زعفران، فرش و ... ايجاد ش��ده اما 
اين نشان ها فقط ثبت شده اند و كسي از آنها به عنوان 
برند استفاده نمي كند، چراكه هماهنگي هاي مورد نياز 
براي اين كار وجود ندارد. همچنين علي شريعي مقدم 
رييس كميسيون كشاورزي با تأكيد بر اينكه بايدبراي 
شناس��نامه دار كردن محصوالت كش��اورزي داراي 
مزيت در مناطق مختلف كش��ور اقدام ش��ود، گفت: 
براي حل مشكالت حوزه كشاورزي و كمك به توسعه 
اين بخش بايد براي محصوالتي كه در مناطق مختلف 
داراي مزيت هستند، شناسنامه تجاري صادر شود و 
در ادامه براي معرفي آنها در داخل و خارج از ابزارهاي 
موجود در ات��اق كمك بگيريم. رييس كميس��يون 
كشاورزي و صنايع وابس��ته اتاق ايران افزود: يكي از 
مشكالت بزرگ بخش كش��اورزي، موضوع كم آبي، 
پايين بودن بهره وري و باال بودن ضايعات در اين بخش 
است كه كميسيون كشاورزي بايد در ارتباط با ساير 
كميسيون ها و همچنين بخش دولتي براي تعديل و 

رفع آنها برنامه ريزي كند و گام هاي اساسي بردارد.

رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران: رييس كميسيون گردشگري اتاق ايران مطرح كرد

به دنبال فرهنگ سازي در حوزه صادرات هستيمنياز به تدوين سند آمايش توسعه صنعت گردشگري
علي اكبر عبدالملكي رييس كميسيون گردشگري و كسب وكارهاي وابسته 
اتاق ايران، تالش در راستاي كمك به فراهم كردن موجبات رشد صنعت 
گردشگري، عملياتي كردن استراتژي، اهداف و برنامه هاي هيات رييسه 
اتاق ايران در حوزه گردشگري، ارايه مشاوره به اعضاي هيات رييسه اتاق 
ايران جهت انعكاس به مسووالن ذي ربط، ايجاد بستري مناسب براي تعامل 
و همكاري با فراكس��يون گردش��گري مجلس، وزارت گردشگري و ساير 
تشكل هاي فعال در حوزه گردشگري، هم افزايي با كميسيون هاي گردشگري 
فعال در اتاق هاي استان ها، حضور در مجامع بين المللي در راستاي ديپلماسي 
گردشگري و توجه به حوزه گردشگري سالمت را ازجمله مهم ترين اهداف 
فعاليت كميسيون گردشگري و كسب وكارهاي وابسته اتاق ايران در دوره 
نهم اعالم كرد. او با تأكيد بر اهميت اقتصاد گردشگري در دوران تحريم و 
با اش��اره به نام گذاري سال جاري، تقويت توليد كسب وكارهاي وابسته به 
صنعت گردشگري را از ديگر مهم ترين محورهاي اين كميسيون دانست. 
عبدالملكي تدوين سند آمايش توسعه صنعت گردشگري ايران با همكاري 

دولت و بخش خصوصي را از برنامه هاي اصلي كميس��يون گردشگري و 
كسب وكارهاي وابسته اتاق ايران در اين دوره از فعاليت اعضاي كميسيون 
دانست و در همين زمينه از برنامه ريزي به منظور همكاري با دانشگاه ها يا 
انجمن هاي علمي مرتبط خبر داد. فرهنگ سازي عمومي و آموزش منابع 
انساني از ديگر محورهايي است كه به اعتقاد رييس كميسيون گردشگري 
و كسب وكارهاي وابسته اتاق ايران در اين دوره قرار است با جديت پيگيري 
شود. او در همين زمينه تصريح كرد: فرهنگ سازي الزمه توسعه پايدار صنعت 
گردشگري است. به ميزاني كه براي حضور گردشگران در منطقه اي تالش 
مي شود به همان نسبت هم بايد مردم آن منطقه را براي ميزباني گردشگران 

خارجي آماده كرد و اين امر محقق نمي شود جز بافرهنگ سازي عمومي.
عبدالملكي، ايجاد مركز مشاوره تخصصي صنعت گردشگري به منظور ارايه 
مشاوره هاي تخصصي در حوزه توسعه گردشگري را از جمله سرمايه گذاري 
در اين صنعت، از ديگر دس��توركارهاي كميسيون گردشگري و كسب و 

كارهاي وابسته اتاق ايران در دوره نهم اعالم كرد.

جمشيد نفر، رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران، ضمن 
تشريح مهم ترين برنامه هاي اين كميسيون در دوره نهم، فرهنگ سازي را 

به عنوان مهم ترين برنامه كاري كميسيون اعالم كرد.
نفر با تأكيد بر اين نكته كه پتانس��يل صادرات غيرنفتي حداقل 10 برابر 
صادرات نفتي است، گفت: به عقيده من مهم ترين اقدام در حوزه صادرات 
غيرنفتي، اين است كه بتوانيم اهميت صادرات و نقش صادركننده را در 
اقتص��اد ملي تبيين كنيم؛ موضوعي كه تاكنون در حد حرف باقي مانده 
و در عمل اتفاقي نيفتاده است و همين ضعف باعث شده تا هر جا مشكلي 
در تولي��د داخل يا كمبود كاالهاي اساس��ي پيش آي��د، آن را به گردن 
صادركنندگان بيندازيم. جمشيد نفر، ضعف در مديريت را يكي ديگر از 
موانع توسعه صادرات دانست كرد و گفت: با وجود داشتن نيروي انساني 
كارآمد و متخصص، متأسفانه نتوانسته ايم از اين نيروها به نحوي استفاده 
كنيم كه منتج به توليد و توسعه صادرات شود. به اعتقاد رييس كميسيون 
توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران، يكي از ضعف هاي اساسي ما در حوزه 

تصميم گيري اين است كه اساسي فكر نكرده و به  موازات آن ، ساختاري هم 
عمل نمي كنيم. نبود استراتژي باعث شده تا نتوانيم از فرصت ها بيشترين 

بهره را ببريم و به همان نسبت هم از چالش ها كمترين لطمه را بخوريم.
نفر بررسي مزيت  كاالهاي صادراتي را دومين اولويت كميسيون توسعه 
صادرات غيرنفتي ات��اق ايران در دوره نهم اعالم كرد و گفت: به دنبال آن 
هستيم كه مشخص كنيم كدام كاالها صادرات شان براي كشور به صرفه 
اس��ت و كدام كاالها به صرفه نيست. رييس كميسيون توسعه صادرات 
غيرنفتي اتاق ايران همچنين تعامل مس��تمر اين كميسيون به عنوان 
نماينده بخش خصوصي با دولت را به عنوان سرفصل فعاليت كميسيون 
توسعه صادرات غيرنفتي عنوان كرد و خواستار توجه دولت به نظرات بخش 
خصوصي شد. او گفت: بخش خصوصي بارها و بارها مسائلي را كه اقتصاد 
در حال حاضر گرفتار آن است مطرح كرده و راهكارهايي را هم ارايه داده 
است، اما باز هم اتخاذ تصميمات بدون مشورت با بخش خصوصي بوده 

است. اين روند در نهايت به ضرر كل كشور تمام مي شود.

رييس كميسيون صنايع اتاق ايران: 

شناسايي و رفع مشكالت SMEها، مهم ترين اولويت كميسيون صنايع است
رييس كميسيون صنايع اتاق ايران بررسي موانع موجود بر 
سر راه توسعه SMEها را به عنوان مهم ترين اولويت  كاري 

اين دوره كميسيون صنايع اعالم كرد.
ابوالفضل روغني گلپايگاني با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در دوره هشتم كميسيون صنايع اتاق ايران افزود: يكي از 
مهم ترين اقدامات صورت گرفته كميسيون صنايع در دوره 
هشتم، تهيه كتابي با همكاري دانشگاه خواجه نصير و يكي 
از دانشگاه هاي معتبر فرانسوي، با محور بنگاه هاي كوچك 
 و متوسط در ايران و مقايسه آنها با كشورهاي دنيا است كه 

به زودي مقدمات انتشار اين كتاب فراهم خواهد شد.
در همين راس��تا او با تأكيد بر نقش آفريني SMEها در 
دوران تحريم، شناس��ايي و رفع مش��كالت بنگاه هاي 
كوچ��ك و متوس��ط را اولويت اول كميس��يون صنايع 
در دوره جدي��د اعالم كرد. روغن��ي گلپايگاني با تأكيد 
بر اهميت و ضرورت همكاري با س��اير كميسيون هاي 
تخصصي اتاق ايران و همچنين تش��كل هاي توليدي، 
رقابت پذيري و مسائل مرتبط به سياست گذاري ارزي را 
از ديگر اولويت هاي اين دوره كميسيون صنايع اعالم كرد.

او همچنين در ادامه با تأكيد بر توسعه بازار داخلي و توسعه 
صادرات، به ارايه پيشنهادهايي در اين خصوص پرداخت 
 )R&D( و توسعه تحقيق و توس��عه مبتني بر محصول
در س��طوح مختلف توليدكنندگان اعضاي كميسيون 
صنايع، ايجاد ارتباط با پارك هاي علم و فناوري بسته به 
نيازهاي تحقيقاتي اعضاي كميسيون صنايع و حمايت 
از سرمايه فكري اعضاي كميسيون صنايع و بومي سازي 
چارچوب هاي توليد و نوآوري را به عنوان پيشنهاد در اين 
حوزه بيان كرد كه در برنامه كاري كميسيون هم قرار دارد.

رييس كميسيون صنايع اتاق ايران همچنين تالش 
 )joint venture( براي سرمايه گذاري هاي مشترك
در س��طوح بين اس��تاني، ملي و بين الملل��ي و ايجاد 
صندوق هاي اعطاي تس��هيالت ش��بكه اي در سطح  
فعاالن اقتصادي را به عنوان مهم ترين استراتژي هاي 
كميسيون صنايع در حوزه توس��عه مديريت و ارتقاء 
بهره وري دانست. توسعه زيرس��اخت و بهبود فضاي 
كسب وكار از ديگر محورهايي است كه روغني گلپايگاني 
بر آن تاكيد كرد. حساس سازي و اعتمادسازي از ديگر 

محورهايي اس��ت كه روغن��ي گلپايگاني ب��ه عنوان 
اس��تراتژي كميس��يون صنايع در اين دوره بيان كرد 
و در همين زمينه تدوين منش��ور اخالق كسب و كار 
ويژه اعضاي كميسيون صنايع با توجه به تنوع و تكثر 
فعاليت هاي اقتصادي، طراحي شيوه هاي ايجاد و تقويت 
وفاداري مشتري )Royalty( و ايجاد روابط بلندمدت 
ميان توليدكننده و خريدار و ايجاد دستورالعمل هاي 
دقيق جهت حفظ حريم و حقوق مالكيت را به عنوان 

سرفصل هاي كاري اين حوزه دانست.
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 صرافي ها بازار ارز را
 به هم مي زنند؟

فريال  مستوفي |
 در شش سال اخير دولت باهدف پايين نگه داشتن 
نرخ تورم، سياست هاي پولي متفاوتي را اجرا كرده اما 
اين سياست ها نه تنها كمكي به توسعه سرمايه گذاري 
و افزايش توليد و خروج از ركود نكرده بلكه درنهايت 
منجر به افزايش شديد تورم شده است. عدم هماهنگي 
بين سياست هاي پولي، مالي و ارزي در طي سال هاي 
گذشته منجر به تعميق ركود شده و بزرگ ترين ركود 
تاريخ ايران را به ثبت رسانده است. سياست هاي دولت 
براي كاهش تورم منجر به كاهش نرخ بهره نش��د و 
همواره در اين س��ال ها نرخ سود بانكي باال، منجر به 
تشديد ركود اقتصادي شده است. درنتيجه نقدينگي 
موجود به بخش هاي توليدي اقتصاد تخصيص نيافت 
و بس��ياري از توليدكنندگان ب��ا كمبود نقدينگي و 
سرمايه در گردش روبرو شده و حتي به مرز تعطيلي 
رسيدند. هر كشوري نسخه خاص خود را براي خروج 
از تورم دارد و در نظر گرفتن اعتماد فعاالن اقتصادي 
به سياست هاي پولي دولت مساله بسيار مهمي تلقي 
مي شود اما متأسفانه در ايران به دليل نبود اعتماد به 
آينده در بين سرمايه گذاران كشور، باوجود موفقيت 
دولت در كاهش تورم در مقاطعي، همواره نس��بت 
واردات كاالهاي سرمايه اي به  كل واردات نزولي بوده 
و كاهش تورم كمكي به حركت جريان نقدينگي به 
سمت توليد و سرمايه گذاري نكرده است. همچنين 
اتخاذ سياست »لنگر ارزي« در دولت فعلي و دولت هاي 
قبلي كه صرفاً در كوتاه مدت به كنترل تورم كمك كرده 
و درنهايت منجر به انفجار فنر نرخ ارز و ايجاد بحران 
جديد شده، اثرات به مراتب بدتري از دوره هاي قبلي 
بر اقتصاد كشور داشته است. در چنين شرايطي كه 
سياست هاي اشتباه منجر به بحران زدگي بانك ها و 
درنهايت استقراض از بانك مركزي و افزايش بي سابقه 
حجم نقدينگي شده است، اتخاذ سياست هاي كنترل 
ارزي صرفًا به هدايت اين نقدينگي افسارگس��يخته 
به بازارهاي ارز و طال منجر شده و اشتباهي مضاعف 
تكرار مي شود. حال در چنين شرايط بحراني، اتخاذ 
سياست هاي غير كارشناسي همچون عرضه ارز 4200 
توماني كه زمينه فساد و رانت را ايجاد كرده و تقاضاي 
كاذبي براي ارز ايجاد مي كند، به اين بحران دامن زده 
و خروج صرافي ها از چرخه ارايه ارز آن را تكميل كرده 
است. درنهايت ايجاد بازار چند نرخي ارز و اجبار فعاالن 
اقتصادي )كه تاكنون تحريم ها را با كمك صرافي ها دور 
مي زند(، براي ارايه ارز حاصل از صادراتشان در سامانه 
نيما مشكالت بسياري را پيش روي آنها قرار داده است.

صرافي ها در شرايط فعلي كشور مي توانند نقش بسيار 
مهم و سازنده اي را در مراودات پولي بين المللي و دور 
زدن تحريم ها ايفا كنند. صرافي ها بسته به نوع سيستم 
مالي كشورها فعاليت پررنگ يا كمرنگي دارند ولي 
بطوركلي نقشي پذيرفته شده در تمامي اقتصادها دارند. 
در ايران نيز، تا زماني كه بانك ها به دليل تحريم هاي 
بين المللي قدرت اجرايي ندارند، صرافي ها مي توانند 
با رعايت شرايط و چارچوب مشخص كه دولت بايد 
آن را تعيين و تدوين كند، به فعاليت پرداخته و نقش 
مهمي در مراودات بين الملل��ي، هرچند اندك، ايفا 
كنند.  بنابراين به نقش صرافي ها بايد اينگونه نگاه كرد، 
نه اينكه آنها در فضاي تحريم به وسيله اي براي فرار از 
نظام بانكي، سودجويي عده اي خاص و تقويت اقتصاد 
زيرزميني تبديل شوند. آزاد گذاشتن خريدوفروش ارز 
به خودي خود مشكلي در اقتصاد كشور ايجاد نمي كند 
اما مساله مهم مكانيسم نظارتي صحيح و اصولي است 
كه بتواند از خ��روج ارز و توابع بعدي آن ازجمله عدم 
امكان اثبات ادعا در خصوص امور مربوط به حواله پول 
در مراجع قضايي به هنگام بروز اختالف جلوگيري 
نمايد.  اگر قرار است صرافي ها به عنوان مكانيسمي 
جهت نقل و انتقاالت پول در دوران تحريم ها موثر واقع 
شوند، بانك بايد با تعبيه سيستم نظارتي قوي بر نحوه 
عملكرد صرافي ها، اعتماد مردم نسبت به انتقاالت خود 
از طريق صرافي ها را فراهم آورد. ازآنجايي كه اعتماد 
جامعه به سياس��ت گذاري هاي دولت در سال هاي 
اخير از بين رفته بنابراين بايد جلب اعتماد مردم در 
رأس سياس��ت ها قرار بگيرد. وقتي ارز بطور محدود 
عرضه مي شود، بطور حتم نرخ ثانويه اي در قالب بازار 
آزاد شكل خواهد گرفت. بنابراين فرقي نمي كند چه 
كسي متولي عرضه ارز ارزان تر به نسبت قيمت بازار آزاد 
است. درواقع اين دولت است كه با سياست هاي غلط 
اقتصادي زمينه ايجاد رانت را فراهم مي كند، و در اين 
فضا طبيعي است كه يك عده از فرصت سوءاستفاده 
كنند. بطور مثال يكي از رانت ه��اي عمده كه در اثر 
تبيين سياست غلط ايجاد شد، سودجويي هاي عظيم 
ناشي از تفاوت نرخ ارز بود. از طرفي نظام بودجه ريزي 
كشور سال هاست كه مي خواهد بر مبناي بودجه ريزي 
عملياتي انجام شود اما اصالحات آن مطابق وضعيت 
واقعي اقتصاد ايران نيس��ت. وقتي بودجه طرح هاي 
عمراني به صفر نزديك مي شود، مشخص است كه 
با وضعيت ركود و تحريم ها بخش مولد كش��ور چه 
آس��يبي را بايد تحمل كند.  اين سياست هاي غلط 
بارها و بارها در كشور در مقاطع مختلف تكرار شده و 
نتيجه مطلوبي حاصل نشده بنابراين سوال اين است 
كه آيا از تجربيات گذش��ته نبايد درس گرفت و اين 
آزمون وخطاي تكراري تا به كي بايد ادامه پيدا كند؟ آيا 
وقت اين نرسيده كه دولت به تقويت بدنه كارشناسي 
خود اهميت بيشتري بدهد تا جامعه بيش از اين تاوان 
سياس��ت هاي غلط دولت را نپردازد؟ وقتي به دليل 
سخت گيري هاي بسيار، خريدوفروش ارز براي مدتي 
قاچاق به شمار مي آيد و صرافي ها تعطيل مي شوند و 
دوباره بعد از مدتي اجازه كار پيدا مي كنند، اين خود 
به وضوح حاكي از عدم توان مديريتي نظام پولي بانكي 
كشور است، بنابراين آنچه باعث باال رفتن قيمت ارز 
شده، صرفاً به فعاليت صرافي ها مربوط نيست و داليل 
غيراقتصادي و سياس��ي در كن��ار تحوالت مبنايي 
مانند نرخ تورم و ميزان تقاضاست كه باعث رشد نرخ 
ارز مي شود. نمي توان صرفًا صرافي ها را از اين حيث 
مسوول افزايش نرخ ارز و به هم ريختگي بازار ارز دانست 
و بر اين اساس، بانك مركزي بيش از صرافي ها مسوول 

نوسان هاي ارزي بوده است.

در ديدار سفير فيليپين با معاون بين الملل اتاق ايران مطرح شد

فيليپين، آماده تهاتر كاال با ايران
ويلفردو س��ي. سانتوس، س��فير فيليپين در تهران با 
محمدرضا كرباس��ي معاون امور بين الملل اتاق ايران 
ديدار و گفت  وگو كرد. در اين نشست كه با حضور آيت اهلل 
احمدي رييس اتاق شهركرد، اتاق معين فيليپين برگزار 
شد اقدامات اجرايي در خصوص توسعه همكاري هاي 

بين دو كشور بررسي شد. 
ويلفردو سي. سانتوس، سفير فيليپين در تهران، به  منظور 
بررس��ي زمينه هاي همكاري هاي تجاري مي��ان ايران و 
فيليپين با محمدرضا كرباسي، معاون امور بين الملل اتاق 
ايران و آيت اهلل احمدي، رييس اتاق شهركرد به عنوان اتاق 

معين فيليپين، ديدار و گفت وگو كرد.
در اين جلس��ه عالوه بر تبادل نظر درب��اره همكاري هاي 
اقتصادي و بازرگاني دو كشور، زمينه ها و امكانات الزم براي 
توسعه تجارت ايران و فيليپين نيز مورد بررسي قرار گرفت.

معاون امور بين الملل اتاق ايران در اين ديدار ضمن اشاره 

به رواب��ط خ��وب سياس��ي اي��ران و فيليپي��ن، توج��ه 
به روابط اقتصادي دوجانبه را نيز ضروري دانست و افزود: 
فيليپين به عنوان عضو تأثيرگذار آسه آن با بازار 500 ميليون 
نفري و ايران به عنوان عضو سازمان اكو با بازار 450 ميليون 

نفري، ظرفيت همكاري هاي اقتصادي بااليي دارند.
كرباسي در اين ديدار برخي ضعف ها و مشكالت موجود 
در زمينه همكاري هاي تجاري دو كشور را برشمرد و گفت: 
تجارت اي��ران و فيليپين در حالي ب��ه 200 ميليون دالر 
محدود شده كه اراده سياسي خوب دو كشور، تمايل بخش 
خصوصي و ظرفيت هاي موجود براي همكاري، خالف آن 
را نشان و با توجه به روابط خوب دو كشور انتظار مي رود رقم 

روابط تجاري باالتر از اينها باشد.
او يكي از موانع عمده توس��عه روابط تجاري دو كش��ور را 
موانع بانكي برش��مرد و اضافه كرد: اين مان��ع مي تواند با 
ايجاد سازوكارهايي همچون تهاتر كاال مرتفع شود، چرا كه 

همكاري دو كشور به لحاظ صادرات و واردات مي تواند در 
موازنه خوبي قرار گيرد.

كرباس��ي مبادله هيات تجاري بين دو كشوررا راهي براي 
افزايش حجم ميزان مبادله تجاري عنوان كرده و گفت در 
سال هاي گذشته كمتر هيات تجاري از فيليپين به ايران آمده 
است؛ حضور هيات هاي تجاري فيليپيني در ايران مي تواند 

به تقويت تجارت دوجانبه كمك كند.
معاون ام��ور بين الملل اتاق ايران با اش��اره به الزامات 
افزايش حجم تجارت دوجانبه ميان ايران و فيليپين، 
گفت: افزايش حجم مبادالت نيازمند بسترسازي است 
و يكي از اولويت ها اين اس��ت ك��ه اتاق هاي بازرگاني 
دو كشور پيگير تسهيل رفت وآمد تجار بخش خصوصي 
باش��ند. او ايجاد پرواز مس��تقيم ميان دو كش��ور را از 
مطالبه هاي اصلي بخش خصوصي عنوان كرد. كرباسي 
همچنين انعقاد توافقنامه تج��ارت ترجيحي بين دو 

كشور را ضروري خواند.  كرباسي گفت: براي تسهيل 
روابط تجاري ايران با كشورهاي مختلف اتاق هاي معين 
مشخص  شده است. اتاق ش��هركرد نيز به عنوان اتاق 
معين فيليپين انتخاب شده تا بتواند زمينه هاي توسعه 

همكاري ميان دو كشور را مورد بررسي قرار دهد.
كرباسي با اش��اره به ظرفيت اقتصادي استان چهارمحال 
و بختياري از سفير فيليپين در ايران دعوت كرد كه براي 
ش��ناخت بيش��تر از توانمندي و ظرفيت هاي استاني به 
چهارمحال و بختياري سفري داشته باشد.  آيت اهلل احمدي، 
رييس اتاق ش��هركرد هم در اين نشست درباره موقعيت 
جغرافيايي، ش��رايط آب و هوايي و ظرفيت هاي اقتصادي 

چهارمحال و بختياري توضيحاتي ارايه كرد.
احمدي ظرفيت هاي كش��اورزي اس��تان چهارمحال و 
بختياري را فرصت خوبي براي تقويت همكاري هاي تجاري 
ميان دو كشور دانست و گفت: محصوالت كشاورزي استان 
به بازارهاي عراق، افغانستان، آذربايجان، تركمنستان، تركيه 

و غيره صادر مي شود.
او همچنين ب��ه ظرفيت هاي گردش��گري و منطقه ويژه 
اقتصادي اين استان اشاره كرد و پيشنهاد داد تا سفير فيليپين 

از ظرفيت هاي اقتصادي اين استان بازديد داشته باشند.

  تهاتر، راهكار توسعه تجارت ميان دو كشور
»ويلفردو سي. سانتوس«، سفير فيليپين در ايران هم در اين 
نشست از عالقه مندي كشورش براي توسعه همكاري هاي 
تجاري با ايران در حوزه كشاورزي، خدمات فني و مهندسي، 
مواد معدني و گردش��گري خبر داد. سانتوس گفت: حجم 
رواب��ط اقتصادي دو كش��ور بعد از امض��اي برجام جهش 
ناگهاني داشت و به 900 ميليون دالر رسيد. بخش اعظم اين 
رقم مربوط به واردات نفت از ايران بود اما متأسفانه به خاطر 
بازگشت تحريم ها حجم مبادالت كاهش پياده كرده است. 
باوجود اين، ما اميدوار به بهبود روابط تجاري با ايران هستيم. او 
به محصوالت كشاورزي فيليپين مثل آناناس و موز اشاره كرد 
كه نياز بازار ايران است. به گفته سانتوس، فيليپين در مقابل به 
فوالد، سيمان و قير توليدي در ايران نياز دارد و همين مي تواند 
زمينه تهاتر را فراهم كند. سفير فيليپين گفت: ما به دنبال 
زيرساخت هايي چون توسعه بنادر، سدسازي، جاده سازي، 
فرودگاه س��ازي و غيره هستيم و مي دانيم كه ايران در اين 
حوزه ها توانمندي هاي بسيار دارد؛ بنابراين آماده همكاري 
در اين حوزه ها هستيم. سانتوس از اتاق ايران خواست با ارايه 
فهرستي از كاالهاي قابل ارايه در سيستم تهاتر، زمينه مذاكره 

بيشتر در اين زمينه را فراهم كند.
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دو فعال توليد فرآورده هاي نفتي پاسخ مي دهند كه مقررات بين المللي دريايي ناظر بر سولفور كشتي ها تهديد است يا فرصت

درهم تنيدگي كالف آيمو، مازوت و قير در ايران

گروه انرژي| فرداد احمدي |
پي��ش از اين روزنام��ه تع��ادل در گزارش هايي وضعيت 
ايران در مواجهه با مقررات بين المللي دريايي درباره منع 
استفاده كشتي ها از س��وخت با سولفور باالي 0.5 درصد 
كه قرار اس��ت از ابتداي س��ال 2020 ميالدي در سراسر 
دنيا الزم االجرا شود را مورد بررسي قرار داده بود. مقررات 
س��ازمان آيمو )IMO( درباره س��ولفور كش��تي ها كه 
وضع آنها به دهه 80 ميالدي برمي گردد، ناظر بر انتش��ار 
گازهايي موسوم به گازهاي غيرگلخانه اي هستند كه اگر 
چه تأثيري در گرمايش زمين ندارند، اما اثبات شده است 
كه براي سالمتي كساني كه در معرض شان قرار مي گيرند، 
زيان آورند. اكنون در حال نزديك ش��دن به پايان مهلت 
اين سازمان بين المللي به كش��ورها براي اجراي مقررات 
هستيم و از ابتداي سال 2020 ميالدي تمامي كشتي هاي 
دنيا ملزم خواهند ش��د كه از سوخت هاي پاك با حداكثر 
0.5 درصد سولفور استفاده كنند. بر اساس اعالم سازمان 
بنادر و دريانوردي ايران، سولفور موجود در مازوت )نفت 
كوره( مورد اس��تفاده در كش��تي هاي ناوگان دريانوري 
حدود 3.5 درصد است و با پايان يافتن سال 2019، يعني 
كمتر از 5 ماه ديگر، ايران بايد به هر تدبيري استانداردهاي 
سازمان بين المللي دريانوردي درباره سوخت كشتي هاي 
خود را در آب هاي بين المللي رعايت كند. چندين راه براي 
سازگار كردن كشتي ها با مقررات جديد بين المللي وجود 
دارد، اما به هر ترتيب محرز اس��ت كه حجم بااليي از نفت 
كوره اي كه اكنون به عنوان س��وخت كشتي هاي ايراني 
مورد استفاده قرار مي گيرد، از 5 ماه ديگر بالاستفاده خواهد 
ماند و پيش بيني مي شود كه بخشي از آن به صنايع ديگري 
مانند صنعت توليد قير هدايت شودكه امكان استفاده از اين 
سوخت را به عنوان خوراك واحدهاي توليدي دارد. اما در 
حال حاضر، صنعت قير ايران با مشكالت عديده اي دست 
و پنجه نرم مي كند و به گفته وحيد شيخي، رييس سابق 

كميسيون قير اوپكس 90 درصد واحدهاي توليدي فعال 
در اين صنعت تعطيل شده اند. در مصاحبه با دو تن از اعضاي 
اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي 
ايران )اوپكس( بررسي شد كه در نهايت مقررات بين المللي 
دريانوردي درباره محدوديت در استفاده از سوخت با سولفور 
باال براي صنايع قير ايران تهديد است يا فرصت. در ادامه اين 

گزارش را مي خوانيم: 
صنعت قير ايران چند سالي است حال و روز خوشي ندارد. 
به گفته س��يد حميد حسيني، سخنگوي اسبق اتحاديه 
صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي، تعداد 
بازاره��اي هدف ايران از 63 بازار ب��ه 21 بازار كاهش پيدا 
كرده اس��ت و حتي بيم آن مي رود ك��ه رقباي نوظهوري 
مثل عراق بازار قير صادراتي ايران را بربايند. وحيد شيخي، 
عضو اتحادي��ه صادركنندگان فرآورده ه��اي نفت، گاز و 
پتروشيمي ايران نيز چندي پيش به ايرنا گفت كه از 357 
واحد توليدي كه مجوز توليد و ص��ادرات قير دارند، تنها 
10 درصد فعالند و قيمت هاي باالي قير صادراتي ايران، 
فرمول  بندي قيمت گذاري نامتناسب با نياز امروز، مسائل 
گمركي و وجود فيلتري به ن��ام الزام به عرضه در بورس از 
عوامل رهسپاري صنعت قير ايران به حضيض هستند. احمد 
هادي زاده، عضو اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، 
گاز و پتروشيمي ايران نيز گفت كه »عدم فعاليت واحدهاي 
توليدي قير به دو دليل عمده است. نخست اينكه خريدار 
بخشي از قير كه مصرف داخلي دارد وزارت راه و شهرسازي 
است و چون اين وزارتخانه پول نمي دهد، عمال كارخانه هاي 
قيرسازي تعطيل مي شوند. دوم اينكه فروش بخشي از قير 
توليدي كه به صادرات اختصاص مي يابد به ريال به فروش 
مي رس��د و براي تبديل ارز با نرخ آزاد محاسبه مي شود و 
وقتي صادركننده قير را به فروش مي رساند بايد ارز حاصله 
را در سامانه نيما عرضه كند و به خاطر تفاوت قيمت ارز آزاد 
با ارز نيمايي، عمال صادركننده متضرر مي شود، بنابراين در 

حال حاضر صادرات قير به صرفه نيس��ت.« در عين حال، 
پيش بيني مي شود كه از كمتر از 5 ماه ديگر، يعني از شروع 
س��ال ميالدي جديد مس��اله جديدي به صف مشكالت 
صنعت قير ايران اضافه شود. سازمان بين المللي دريانوردي 
)آيمو( كه از دهه 80 ميالدي در پي وضع مقرراتي بوده است 
تا آاليندگي س��ولفور موجود در سوخت تمام حمل ونقل 
دريايي جهان را كاهش دهد، اعالم كرد كه بر اساس برنامه، 
مهلت سازگار شدن ناوگان دريايي همه كشورها با مقررات 
اين سازمان در پايان سال جاري ميالدي خاتمه مي يابد و 
كشتي ها موظفند كه از سوخت هايي با درصد سولفور پايين 
)كمتر از 0.5 درصد( اس��تفاده كنند. بر اساس اين اعالم، 
از آغاز سال 2020، هر ش��ناوري كه از سوخت با سولفور 
باالي 0.5 درصد استفاده كند، مجاز به پهلوگيري در هيچ 
بندري در جهان نخواهد بود. سولفور با فرمول شيميايي 
SOx نوعي گاز غيرگلخانه اي اس��ت كه اگر چه اثري بر 
تشديد مساله تغييراتي اقليمي ندارد، اما به واسطه آنكه 
براي سالمتي انسان مضر تشخيص داده شده است، بايد از 

انتشار آن جلوگيري كرد.
با توجه به آنكه اكثر كشتي هاي ناوگان حمل نقل دريايي 
ايران سوخت مازوت مصرف مي كنند كه حاوي 3.5 درصد 
سولفور است، اين كشور براي جلوگيري از زمين گير شدن 
كشتي هاي خود بايد چاره اي بينديشد. چاره هرچه باشد، 
محرز است كه نتيجه جانبي، بر جاي ماندن مقادير زيادي 
مازوت با سولفور باال روي دست پااليشگاه هاي توليدكننده 
آن است. پيش بيني مي شود بخشي از مازوت با سولفور باالي 
انباشته شده، به سمت صنعت توليد قير و جهت استفاده 
به عنوان خوراك واحدهاي توليدي هدايت شود. به گفته 
وحيد شيخي، عضو اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي 
نفتي، با ش��روع س��ال 2020 »طبق كنوانس��يون هاي 
بين المللي فروش نفت كوره با سولفور باال براي كشتي ها 
ممنوع خواهد شد و بخشي از مازوت ايران كه سلفور بااليي 

دارد به صورت وكيوم باتوم به توليد افزوده شده و به بازار قير 
وارد مي شود.« فرآيند قابل پيش بيني اين است كه بخشي 
از مازوت اضافي توسط پااليشگاه ها به وكيوم باتوم تبديل 
شده و در اختيار واحدهاي توليد قير قرار مي گيرد. اما در 
شرايط حال حاضر كه واحدهاي توليدي قير از قيمت هاي 
باالي تمام ش��ده براي وكيوم باتوم مورد استفاده در قير 
صادراتي به دليل اختالل هاي ارزي مي نالند، آيا به وجود 
آمدن مازاد عرضه وكيوم باتوم به سبب مقررات دريانوردي 

به نفع آنان نخواهد بود؟
از نظر احمد ه��ادي زاده، عضو اتحادي��ه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران، اجراي مقررات 
بين المللي دريانوردي از شروع سال 2020 براي صنعت 
قير ايران فوايدي دارد، زيرا »پااليشگاه ها مسوول مي شوند 
كه مازوت اضافي بدون خريدار خود را تبديل به قير كنند 
و بخشي از مازوت نيز در واحدهاي توليدي با اضافه كردن 

پليمر به قير تبديل مي شود.«
س��يد حامد حس��يني، يكي ديگ��ر از اعض��اي اتحاديه 
صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران 
نيز اين رويداد را به نف��ع واحدهاي توليد قير مي داند، اما 
معتقد است كه در مجموع سرازير شدن مازوت به صنعت 
قير به عنوان ماده اوليه به ضرر منافع ملي خواهد بود. وي در 
توضيح ادعاي خود استدالل مي كند كه پس از اجرايي شدن 
مقررات جديد بين المللي دريانوردي »در داخل كشور دچار 
مازاد عرضه وكيوم باتوم مي شويم و چون تمام واحدهاي 
قيرسازي خوراك خود را از بورس خريداري مي كنند، به 
دليل مازاد عرضه رقابت قيمتي در بين خريداران وكيوم 
باتوم از بين مي رود. بنابراين م��اده اوليه )وكيوم باتوم( با 
قيمت مناسب به دست خريداران و كارخانجات مي رسد.« 
اما براي فروش قير اضافي توليد ش��ده »بايد وكيوم باتوم 
با قيمت��ي در اختيار صادركنندگان قرار بگيرد كه قيمت 
نهايي با قيمت هاي جهاني فاصله زيادي داشته باشد. در 

اين صورت صادرات قير ايران با توجه به دسترسي به ماده 
اوليه ارزان، مي تواند از حدود 5 ميليون تن به 9 ميليون تن و 
حتي بيشتر برسد. چون واحدهاي قيرسازي در اروپا در حال 
تعطيل شدن هستند و ايران كه هميشه به صورت سنتي 
به هند و شرق آفريقا قير صادر مي كرده است، در صورت 
استفاده از مزيت رقابتي ارزان بودن، مي تواند به اروپا و شرق 
آسيا نيز قير صادر كند.« در نتيجه »براي رقابت پذير كردن 
قير ايران براي تصرف بازارهاي بيشتر قير در جهان، دولت 
بايد مازوت را با سوبسيد در اختيار واحدهاي توليد قير قرار 
دهد كه در اين صورت، سوبسيد در نظر گرفته شده در عمل 
به خريداران خارجي تعلق مي گيرد كه در مجموع با منافع 

ملي در تضاد است.«
به گفته حس��يني در ايران »18 ميليون تن اضافه توليد 
نفت كوره وجود دارد كه بخش��ي از آن مي تواند تبديل به 
قير شود. صادرات قير ايران در حال حاضر حدود 4 الي 5 
ميليون تن است و طبق برآوردها، صنايع قير امكان جذب 
بيشتر از 2 الي 3 ميليون تن نفت كوره را ندارند و بيش از 15 
ميليون تن مازوت بالاستفاده باقي مي ماند. تقريبا نيمي از 
اين حجم باقي مانده مي تواند توسط شركت هايي كه در 
كشورهاي حاشيه خليج فارس واحدهاي اسكرپ مي زنند 
سولفورزدايي شود و به سطح استاندارد برسد. پيش بيني 
مي شود كه حدود 8 الي 10 ميليون تن از مازوت ايران به 
 سمت اين شركت ها رهسپار شود. بنابراين باز هم حدود

6 ميليون تن از مازوت با س��ولفور باال بالاس��تفاده باقي 
مي ماند.« وي معتقد است كه »دولت و پااليشگاه ها چاره 
ديگري جز سرازير كردن مازوت به سمت صنعت قيرسازي 
ندارند و هيچ كار ديگري با مازوت نمي توانند انجام دهند. 
نفت كوره توليد شده يا بايد به وكيوم باتوم تبديل شود يا در 
نيروگاه ها و كارخانجات سوزانده شود كه گزينه دوم به دليل 
مسائل زيست محيطي و اينكه نيروگاه هاي حرارتي ايران 

تقريبا صد درصد گازي هستند، منتفي است.«
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 بركناري الفالح
از هيات رييسه آرامكو

ايسنا| درست چند روز پس از اينكه خالد الفالح، 
وزير انرژي عربس��تان س��عودي كنت��رل نيمي از 
زيرمجموعه تحت كنترل خود را از دس��ت داد، از 
سمتش به عنوان رييس هيات مديره شركت نفتي 

دولتي آرامكو بركنار شد.
الفالح در آس��تانه برنامه عرضه اوليه عمومي سهام 
آرامكو به منظور اجتناب از تضاد منافع، از سمت خود 
به عنوان رييس هيات مديره اين شركت كناره گيري 
خواهد ك��رد. اكنون آرامكو رس��ما از وزارت انرژي 

عربستان سعودي جدا خواهد شد.
اما ش��ايد دلي��ل واقعي اي��ن تغيي��رات مربوط به 
سياست هاي الفالح باشد به خصوص بخشي كه با 
سياست هاي محمد بن سلمان، وليعهد عربستان 
سعودي تضاد داشته اس��ت. الفالح مدت ها نسبت 
به نيويورك به عنوان م��كان عرضه اوليه عمومي 
سهام آرامكو ترديد داش��ت اما بن سلمان هنوز به 
بازار سهام نيويورك عالقه مند است.جانشين الفالح 
در آرامكو، ياس��ر بن عثمان الرومايان، مدير فعلي 
صندوق سرمايه عربستان است كه دريافت كننده 
هر گونه درآمد از محل عرضه اوليه س��هام آرامكو 
خواهد بود.بر اساس گزارش اويل پرايس، الفالح در 
توييتر انتصاب ياسر بن عثمان الرومايان به عنوان 
رييس هيات مديره آرامكو را تبريك گفت. وي چند 
روز پيش به بندر الخريف ب��راي انتصاب به عنوان 
وزير صنعت و معدن ك��ه از مجموعه وزارت انرژي 
جدا شده است، تبريك گفته بود.با وجود موفقيت 
عربستان سعودي در مديريت توافق كاهش توليد 
اوپك پ��الس، الفالح در ش��رايطي كه قيمت نفت 
همچنان پايين مانده است، احتماال به عنوان رييس 

هيات مديره سابق آرامكو زير ذره بين رفته بود.

تزريق بيش از يك ميليارد 
مترمكعب گاز به مخزن سراجه قم

ايلنا|مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي ايران 
از تزريق يك ميليارد و 5 ميليون مترمكعب گاز به 
مخزن سراجه قم از ابتداي امسال تاكنون خبر داد.

رامين حاتمي گفت: در سال 1397 در مجموع يك 
ميليارد و 26 ميليون مترمكعب گاز به اين مخزن 

تزريق و 773 ميليون مترمكعب بازتوليد شده بود.
وي درب��اره فعاليت ه��اي انجام ش��ده ب��ه منظور 
جم��ع آوري گازه��اي همراه گفت: ش��ركت نفت 
مناطق مركزي ايران پيرو ابالغيه وزارت نفت مبني 
بر جمع آوري گازهاي مش��عل، اق��دام به برگزاري 
مزايده واگذاري گازهاي مش��عل كرد و نخستين 
طرح در ميدان نفت شهر و سومار اسفندماه 1397 
واگذار شد.مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي 
ايران اظهار كرد: با اجرايي شدن قرارداد فروش گاز 
ميدان هاي نفت شهر و س��ومار، روزانه از سوزاندن 
ح��دود 10 ميلي��ون فوت مكع��ب گاز جلوگيري 
مي ش��ود.به گفته حاتم��ي، ب��ا برنامه ريزي هاي 
انجام شده، گازهاي مشعل ميدان هاي چشمه خوش، 
آبان، پايدار غرب، سروستان و سعادت آباد، دالپري، 

دهلران و دانان نيز امسال واگذار مي شود.

 نخستين رشد توليد اوپك
در 2019

ايرنا| اوپك براي نخستين بار از آغاز توافق فريز 
نفتي )كاهش توليد( در س��ال جاري، توليد خود 
را 200 هزار بش��كه در روز افزايش داد. بر اساس 
گزارش روز سه شنبه بلومبرگ، نيجريه و عربستان 
با تالش هاي خود اعضاي اوپك را متقاعد كردند 
كه توليد نفت اين سازمان در روز، 200 هزار بشكه 
افزايش يابد. اين در حالي است كه كشورهاي عضو 
اوپك و توليدكنندگان مس��تقل نفت به رهبري 
روسيه در ابتداي سال جاري ميالدي توافق كرده 
بودند كه تا پايان س��ه ماه نخست سال 2020 به 
توافق كاهش توليد نفت پايبند باش��ند. اعضاي 
اوپك و توليدكنندگان غيرعضو در آخرين نشست 
خود كه 11 تيرماه در وين پايان يافت، توافق كردند 
براي تثبي��ت قيمت ها و بر اس��اس توافق قبلي، 
روزانه يك ميليون و 200 هزار بشكه از توليد نفت 
را كاهش دهند.هم اكن��ون در پي افزاش تنش ها 
در منطقه و افزايش توليد نفت از س��وي امريكا و 
باالگرفتن جنگ تجاري بين چين و امريكا قيمت 
هر بش��كه نفت به 59 دالر رس��يده و نكته حائز 
اهميت اين است كه عربستان براي تحقق بودجه 

خود به نفت 80 دالري نياز دارد.

توليد فراتر از توافق نفت روسيه
شانا| آمارهاي روز دوشنبه نشان دادند توليد نفت 
روسيه در ماه آگوست امسال به 11 ميليون و 294 
هزار بشكه در روز رسيد و از سهميه توليد اين كشور 

طبق توافق جهاني كاهش توليد نفت فراتر رفت.
به گزارش رويترز از مس��كو، توليد نفت اين كشور 
 از 47 ميلي��ون و 149 ه��زار ت��ن در م��اه جوالي 
به 47 ميليون و 763 هزار تن در ماه آگوست افزايش 
يافته است.در ماه گذش��ته ميالدي صادرات نفت 
روسيه با خط لوله نيز افزايش يافت و به چهار ميليون 
و 610 هزار بشكه در روز رسيد.طبق توافق جهاني 
كاهش توليد نفت، روسيه تعهد كرده است توليد 
نفت خود را كمتر حدود 11 ميليون و 170 هزار تا 
11 ميليون و 180 هزار بشكه در روز نگه دارد.وزير 
انرژي روسيه اعالم كرد كه اين كشور قصد دارد در 
ماه جاري ميالدي بطور كامل به توافق كاهش توليد 

نفت كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك پايبند باشد.
الكس��اندر نواك افزود: توليد نفت روس��يه در ماه 
آگوست امس��ال 143 هزار بش��كه در روز كمتر از 
ماه اكتبر سال 2018 ميالدي بوده كه معيار توافق 
جهاني كاهش توليد نفت است.توليد نفت روسيه 
در ماه آگوست امس��ال به باالترين حد خود از ماه 
مارس امس��ال تاكنون رسيد و از ميزان مورد تعهد 

اين كشور فراتر رفت. قيمت پايين نفت باعث فشار مالي بر شركت هاي نفتي امريكا شده استاثر منفي جنگ تجاري بر قيمت نفت به قوت خود باقي است
كاهش توليد نفت امريكاورود برنت به كانال 57 دالر

گروه انرژي| 
بزرگ تر شدن جنگ تعرفه اي بين امريكا و چين و كاهش پيش بيني 
رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه باعث شده تا قيمت نفت 
در كانال 50 دالري ماندگار شود. به گزارش ايرنا، قيمت نفت كه در 
ابتداي سال جاري ميالدي باالي 70 دالر در هر بشكه جا خوش كرده 
بود،  با آغاز جنگ تجاري بين امريكا و چين ابتدا به كانال 60 دالري 
س��قوط كرد و حاال چند هفته اي است كه زير 60 دالر درجا مي زند. 
ادامه جنگ تجاري امريكا و چين همچن��ان روي بازارهاي جهاني 
سايه انداخته و آمارهاي اقتصادي كره جنوبي نگراني ها درباره رشد 

اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را افزايش داده است.
وزارت بازرگاني چين س��ه شنبه اعالم كرد كه پكن به علت افزايش 
تعرفه ها پرونده اي عليه واشنگتن در سازمان تجارت جهاني باز كرده  
اس��ت زيرا تعرفه هاي جديد واشنگتن بر خالف مذاكراتي است كه 
رهبران اياالت متحده و چين ماه ژوئن )تيرماه( در اوساكا توافق كرده 
بودند.به گفته جفري هالي، تحليلگر شركت OANDA، نفت هفته 
جاري به دليل عدم پيشرفت مذاكرات تجاري ميان امريكا و چين، 

آمار اقتصادي ضعيف در آسيا و احتمال سستي عزم اوپك براي كنترل 
توليد با موانع قابل توجهي براي داشتن روند افزايشي دست و پنجه 
ن��رم خواهد كرد. با توجه به اين عوامل،  قيمت نفت برنت ديروز يك 
دالر و 43 س��نت يا 2.41 درصد ارزان شد و روي رقم 57 دالر و 80 
سنت ايستاد. شاخص نفتي دبليو تي آي امريكا نيز 96 سنت يا 1.74 

درصد پاييين آمد و 54 دالر و 14 سنت قيمت خورد.
بر اس��اس گزارش ايسنا، امريكا هفته گذش��ته روي مجموعه اي از 
واردات كاالهاي چيني تعرفه 15 درصدي وضع كرد و چين نيز روي 
75 ميليارد دالر واردات كاالهاي امريكايي از جمله نفت خام تعرفه 
جديد وضع كرد و جنگ تجاري ميان دو اقتصاد بزرگ جهان عميق تر 
شد. با وجود اجراي تعرفه هاي مذكور، دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا اعالم كرده است كه مقامات دو كشور اواخر ماه ميالدي جاري 

براي مذاكرات تجاري ديدار خواهند كرد.
بر اس��اس گزارش رويترز، آمار ذخاير نفت امريكا نيز هفته جاري به 
دليل تعطيلي روز كارگر در روز دوش��نبه، يك روز به تاخير افتاده و 

روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه منتشر خواهد شد.

تسنيم| 
طبق گزارش اداره اطالعات انرژي امريكا توليد نفت امريكا در ماه ژوئن 
تا 12 ميليون و 82 هزار بشكه در روز كاهش يافت، يعني 33 هزار بشكه 
كاهش نسبت به ماه مه. به گزارش اويل پرايس، قيمت پايين نفت و ادامه 
فشارهاي مالي بر صنعت شيل امريكا باعث كاهش حفاري ها شده است 
و به نظر مي رسد رشد عرضه نفت امريكا به اهداف مورد نظر نمي رسد. در 
ماه هاي گذشته تعمير و نگهداري ميادين نفتي باعث كاهش توليد نفت 
شده بود. ولي در حال حاضر نمي توان رقم نااميدكننده توليد در امريكا را به 
سادگي به تعميرات و نگهداري مربوط دانست. توليد در اوكالهاما 58 هزار 
بشكه در روز كاهش يافته كه نشانه وجود مشكالت در اين ميادين نفتي 
است. شركت هاي نفتي اعالم كرده اند تمايلي به خريد نفت شيل اوكالهاما 
ندارند چون قيمت آن بيش از حد انتظار باال و توليد آن بيش از حد انتظار 
پايين است. آخرين گزارش اداره اطالعات انرژي امريكا نشان مي دهد 
سرمايه گذاري پايين در اوكالهاما باعث اين مشكالت شده است.آالسكا 
هم 19 هزار بش��كه توليد نفت خود را در ژوئن از دست داد كه دليل آن 
تصميم بريتيش پتروليوم براي فروش سرمايه هايش در اين ايالت و خروج 

از آن است. هزينه هاي توليد در آالسكا از مياديني مثل پرمين بيشتر است. 
قيمت نفت ساحلي آالسكا 55 دالر در هر بشكه و نفت دريايي آن 65 دالر 
است در حالي كه قيمت نفت شيل امريكا 45 دالر در هر بشكه است. توليد 
نفت در آالسكا مدت هاست رو به كاهش است. نيومكزيكو يكي از منابع 
 اصلي رشد توليد نفت امريكاست ولي توليد در اين ميادين هم در ماه ژوئن

14 هزار بشكه  در روز كاهش داشت. 
اي��ن رقم س��ال گذش��ته 5 ت��ا 6 برابر بيش��تر ب��ود. تولي��د نفت در 
 اوكالهام��ا ب��ا وج��ود بي ثبات��ي ب��ر س��ر قواني��ن جدي��د حف��اري
 19 هزار بشكه در روز افزايش يافته است. ارقامي كه اعالم شد تنها مربوط 
به يك ماه مي شود ولي نش��ان از نااميدي ديگري است. اداره اطالعات 
انرژي امريكا ميانگين توليد نفت اين كشور را براي سال 2019، معادل 
12 ميليون و 300 هزار بش��كه در روز پيش بيني ك��رده بود كه به نظر 
خوش بينانه مي رس��د. ولي ميانگين توليد امريكا در شش ماه اول سال 
جاري ميالدي 11 ميليون و 950 هزار بشكه در روز بوده است. بنابراين 
توليد نفت بايد شتاب بااليي بگيرد تا به رقم پيش بيني شده برسد. اين اداره 

مجبور مي شود پيش بيني خود را از رشد ساالنه توليد نفت تغيير دهد.

رشد سهم پتروشيمي ها در سبد صادراتي فرآورده هاي نفت و گاز ايران
ايسنا|

درآمد ايران از فروش محصوالت پتروشيمي 17 ميليارد 
دالر اس��ت و از 31 ميليون تن توليدات قابل فروش 22 
ميليون تن آن با ارزش 12 ميليارد دالر به 30 كشور مقصد 
صادرات مي شود، همچنين طبق پيش بيني مسووالن 
نفتي ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي تا سال 1403 
حدودا دو برابر مي ش��ود كه اين موضوع اتفاق بزرگي در 

اين صنعت است.
 رشد صنعت پتروش��يمي در جهان چند برابر نفت خام 
تخمين زده شده، به گونه اي كه رشد صنعت نفت خام در 
دنيا ساالنه يك درصد و صنعت پتروشيمي 9 درصد است. 
همچنين ميزان مبادالت محصوالت پتروشيمي در جهان 
ساالنه 3800 ميليارد دالر است كه ايران با داشتن اولين 
ذخاير گاز و چهارمين ذخاير نفت جهان بايد سهم خود 

را از تجارت جهاني محصوالت پتروشيمي افزايش دهد.
درباره وضعيت كشور در حوزه پتروشيمي بايد گفت كه 
ايران چهار ش��اخص مهم راه اندازي صنايع پتروشيمي 
شامل خوراك، دانش فني، سرمايه و بازار را دارد و هم اكنون 
55 واحد پتروشيمي فعال با ظرفيت توليد 65 ميليون تن 
در سال در كشور فعاليت مي كند كه بخشي از اين توليدات 
صرف خود صنايع مي شود و 31 ميليون تن آن قابل فروش 
است.عالوه بر اين، بهزاد محمدي، معاون وزير نفت از در 
دس��ت احداث بودن 64 واحد پتروش��يمي با پيشرفت 
20 تا 99 درصد هم در كش��ور خبر داد كه شش طرح آن 
تأمين خوراك با ظرفيت 15 ميليون تن و پنج پروژه نيز 
زيرساختي است. اين پروژه ها تا سال 1403 به بهره برداري 

مي رسد و ظرفيت توليدات پتروشيمي كشور با افزايش 
90 تا 95 درصدي به 130 ميليون تن در س��ال مي رسد. 
محمدي با بيان اينكه از اين تع��داد 20 واحد اولويت دار 
هستند و تا اول سال 1400 به بهره برداري مي رسند كه سه 
مورد آنها امسال افتتاح مي شود، اظهار كرد: با افتتاح اين 
20 واحد، ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي كشور به 
91 ميليون تن، محصوالت قابل فروش به 51 ميليون تن، 
درآمد كشور به 25 ميليارد دالر و سهم صادرات به حدود 
19 ميليارد دالر مي رسد. وي از صدور مجوز براي ساخت 
40 واحد پتروشيمي هم در كشور خبر داد كه اكنون زير 

20 درصد پيشرفت دارند.

  افزايش توليد ناخالص پتروشيمي
به بيش از 100 ميليون تن در سال 1۴00

اين صحبت ها در ش��رايطي اس��ت كه بنا بر اعالم وزارت 
نفت، در سال 1376 مجموع توليد پتروشيمي ايران حدود 
يك ميليارد دالر در سال بود و در سال 1392 به ظرفيت 
حدود 20 ميليارد دالر از لحاظ ارزش توليدات پتروشيمي 
مطابق قيمت همان سال دس��ت يافتيم. در اين سال ها 
پتروشيمي هاي جديدي ساخته و طرح هاي پتروشيمي  
پيشين تكميل شدند به گونه اي كه تا پايان سال 1396، 
معادل 12 پتروشيمي و در سال گذشته نيز سه پتروشيمي 
بزرگ راه اندازي شد.همچنين توليد ناخالص پتروشيمي ها 
در س��ال 1392، معادل 56 ميليون تن بوده است كه در 
سال 1400 به بيش از 100 ميليون تن خواهد رسيد كه 
با در نظر گرفتن قيمت پايه سال 1390، از نظر ارزشي در 

سال 1400 توليد پتروشيمي ها دو برابر معادل 36 ميليارد 
دالر خواهد ش��د؛ يعني نسبت به امس��ال بطور تقريبي 
نزديك به 50 درصد افزوده خواهد شد كه اين اقدام جهش 

دوم پتروشيمي نام گرفته است.

  خريد ساالنه ۶ ميليارد دالر خوراك 
ازسوي پايين دستي ها

در اين باره وزير نفت به تازگي اعالم كرد: جهش نخست 
ما اين بود كه به حدود 18 ميليارد دالر توليد رس��يديم 
و جه��ش دوم ما را ب��ه دو برابر ح��دود 36 ميليارد دالر 
مي رساند. جهش سوم را نيز ساماندهي مي كنيم تا توليد 
را به نزديك 150 ميليون تن برسانيم كه اين موارد بطور 
عمده شامل پتروشيمي هاي الفيني يا توليد پالستيك 
مي ش��ود. اين تحول بزرگي اس��ت كه اكنون در صنعت 
پتروش��يمي در حال انجام است.خبر خوب وزير نفت در 
بخش پتروشيمي، خريد س��االنه حدود 6 ميليارد دالر 
خوراك ازس��وي پتروش��يمي هاي پايين دستي بود چرا 
كه هيچ صنعتي در كش��ور نداريم كه بخش هاي پايين 
دس��تي آن 6 ميليارد دالر خوراك از آن تهيه كنند تا به 
محصوالت ديگر تبديل شود اما اينكه چرا با وجود داشتن 
ظرفيت كافي، خوراك بيش��تر نمي خرند به دليل نبود 
بازار الزم اس��ت. بر اين اساس كارشناس��ان بر اين باورند 
كه اين بازار بايد داخلي يا صادراتي باش��د كه هر دو اينها 
پيش نيازهايي دارد. وقتي مسكن توسعه يابد، مردم لباس 
و مايحتاج بيشتري بخرند، هنگامي كه صادرات بيشتري 
داشته باش��يم و با كشورها روابط بهتري داشته باشيم به 

تبع آن توليد پتروش��يمي ها نيز افزايش مي يابد.از سوي 
ديگر ظرفيت توليد محصوالت پايين دستي پتروشيمي 
در كشور بسيار خوب اعالم ش��ده، اما شرط آن اين است 
كه باقي پيش نيازهايش تامين شود، در نشست هايي كه با 
توليدكنندگان باالدستي پتروشيمي و وزارت نفت برگزار 
شده، آنها براي عرضه در داخل كشور ابراز عالقه كرده اند 
زيرا قيمت بورسي و رقابتي است و قيمت تحميلي ندارند، 
البته بخش��ي از محصوالت در اين حوزه مصرف داخلي 
چنداني ندارد مانند كود اوره كه مصرف كشاورزي ما حدود 
 2 تا 2 ميليون و 200 تن در س��ال است و همه اين مقدار 
در اختيارشان قرار مي گيرد در حالي كه اكنون ساالنه بيش 
از 6 ميليون تن توليد كود اوره وجود دارد يا مصرف داخلي 
متانول بسيار كم است، همچنين توليد داخلي پروپيلن كم 

است و توليد آن در جهش سوم به عنوان يك اصل قرار داده 
شده است.با اين اوصاف به نظر مي رسد امسال با توجه به 
شرايط اقتصادي و فشارهاي تحريمي صنعت پتروشيمي 
با اهتمام به واحدهاي در حال فعاليت و واحدهاي در آستانه 
بهره برداري مي تواند در رونق دادن توليد، به ويژه توليدات 
صنايع مرتبط با پتروشيمي نقشي حائز اهميت داشته باشد 
و حمايت از توليد داخل را محقق كند. صنعت پتروشيمي 
جايگاهي ويژه در ظرفيت هاي توسعه اي كشور و همچنين 
جلوگيري از خام فروشي دارد و مي توان به دامنه صادراتي 
اين محصوالت اميدوار بود. صنعت پتروشيمي، صنعتي 
پرس��ود و درآمدزا براي كشور اس��ت و در سال هاي اخير 
توانسته بازارهاي منطقه اي و جهاني را به دست آورد و در 

شرايط سخت به كمك كشور بيايد. 
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رييس جمهوري در صحن علني مجلس شوراي اسالمي:

مذاكره دوجانبه با امريكا نمي كنيم

مقاومت ملي با  ديپلماسي  در تضاد نيست
رييس جمهور با بيان اينكه نهضت امام حسين )ع( براي 
اصالح امور، اتح��اد و نجات جامعه از نفاق بود، تصريح 
كرد: طبق محاس��بات دشمن، هيچ كش��وري قادر به 
تحميل تحريم هاي همه جانبه آنها طي شش ماه نبود 
اما ايمان قوي، آرمان بلند و تاسي ملت به ساالر شهيدان، 

محاسبات دشمن را به هم زد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، حسن روحاني كه 
روز سه شنبه به منظور دفاع از وزراي پيشنهادي آموزش 
و پرورش و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
در مجلس شوراي اسالمي حضور يافته بود، گفت: نگاه 
جهان و امريكا به اي��ران در پي مقاومت ۱۶ ماهه اخير 
عوض شده است و امريكا فهميد كه ملت ايران با فشار 

حداكثري به زانو در نمي آيد.
رييس جمهور با بيان اينكه، دشمنان ما مي دانند كه اين 
راه پاسخ نخواهد داد، اظهارداشت: آنها مي دانند كه اين 
جنگ تحميلي اقتصادي نيز همانند جنگ تحميلي 
نظامي ۳۰ س��ال قبل كه هيچ نتيجه اي نداد، نتيجه 

نخواهد داشت.
رييس جمهور تاكيد كرد: اين جنگ تحميلي دوم نيز 
كه از نوع اقتصادي، رواني و سياس��ي است سرنوشتي 
بهتر از آن جنگ نخواهد داشت و در اين جنگ تحميلي 

اقتصادي هم ملت ما پيروز صحنه است.
روحان��ي با بيان اينك��ه امروز اين ادعا نيس��ت، گفت: 
راهبردي كه نظام ما در آغاز در برابر توطئه امريكا اتخاذ 
كرد راهبرد صبر انقالبي و تدبير عقالني بود و با صبر و 
تدبير عقالني نگذاش��تيم ايران تنها بماند و توانستيم 

امريكا را در انزوا قرار دهيم.
رييس جمهور اظهار داش��ت: از زماني كه امريكايي ها 
ابرقدرتي خود را ش��روع كرده اند، ب��راي اولين بار در 
تاريخ جهان است كه وقتي عليه يك ملت و يك كشور 
برنامه ريزي و توطئه مي كنند، دنيا به آنها روي خوش 
و رأي مثبت نش��ان نمي دهد و راه آنها را نمي پذيرد و 

حداقل در بيان و سياست با ملت ايران هم نواست.
روحاني با تاكيد بر اينكه از لحاظ سياسي و حقوقي در 
مجامع حقوقي بين المللي و در دادگاه بين المللي ملت 
ايران در برابر امريكايي ها پيروز اين صحنه بوده است، 
گفت: شما يك نمونه ديگر پيدا كنيد كه امريكا در يك 

توطئه بزرگ جهاني وارد شده و تنها مانده باشد.
رييس جمهور تصريح كرد: امروز امريكا و اذنابش يك 
رژيم منحوس نامش��روع و ۲ الي ۳ “كش��ورك “ تنها 
مانده اند و ملت ايران خود را در كنار ملت هاي جهان و 

حتي دولت هاي بزرگ جهان مي بيند.
رييس جمهور اضافه كرد: در اين مسير اولين قدمي كه 
برداشتيم دادن يك فرصت تاريخي به كشورهاي ۴+۱ 
بود. در اين فرصت تاريخي آنها مي توانستند به تعهدات 
خود عمل كنند و اگر به تعهدات خود عمل مي كردند 
ما هم به كلي��ه تعهدات مان در برجام عمل مي كرديم. 
بنابراين امريكا نه تنها از لحاظ سياس��ي و اجتماعي و 
افكار عمومي بلكه حتي از لحاظ اقتصادي هم شكست 

خورده است.
روحاني خاطرنشان كرد: متأسفانه بعد از تخلف و خيانت 
امريكا و زير پا گذاش��تن تعهداتش، اروپايي ها هم يا به 
وظيفه خود عمل نكردند و يا نتوانستند و يا هر دو. آنچه 
مي فهميم هر دو است زيرا جايي كه مي توانستند، انجام 

ندادند و جايي هم شايد با مشكالتي مواجه بودند.
رييس جمه��ور مقاومت داخلي و ديپلماس��ي فعال را 
دو پايه استراتژي ايران دانست و گفت: بدون مقاومت 
داخلي راه به جايي نمي بريم. بدون ديپلماسي فعال هم 
مسير ما دشوار خواهد بود. بنابراين پايه اصلي استراتژي 
ما اين بود كه ملت ايران روي پاي خود بايستد. امروز بايد 
مجلس، دولت و قوه قضاييه و همه اركان نظام دس��ت 
به دس��ت هم دهند تا بتوانيم ازمعضالت و مشكالت 

اقتصادي كه مردم را تحت فشار قرار داده، بكاهيم .
روحاني خاطرنش��ان كرد: البته در اين راستا با تدبير و 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري، جلسه سه قوه و شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي تشكيل شد و خير و بركات 
فراواني هم داشته است و اميدواريم در آينده هم بركات 

بيشتري را براي كشور داشته باشد.
رييس جمهور با بيان اينكه نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي حاميان اصلي دولت هستند، اظهارداشت: شما 
ب��ه وزرا رأي داديد و دولت به پيش��نهاد و تعيين افراد 
توس��ط رييس جمهور و رأي اعتماد ش��ما، كار خود را 
آغاز كرد و بنابراين با كمك شما بوده كه دولت تشكيل 
شده است و با كمك شما اس��ت كه دولت مي تواند در 
مسير قانوني خود قدم بردارد و با كمك شما است كه در 
روز هاي سخت با وحدت، اتحاد و يگانگي مي توانيم از 

اين مشكل عبور كنيم.
رييس جمهور با بيان اينكه براي مردم ما روزهاي سختي 
گذشته است و باز روزهاي سختي هم خواهد بود، ادامه 
داد: بعد از ارديبهشت س��ال ۹۸، دشمنان به اصطالح 
خودشان تحريم را شديدتر و صد در صدي و از تمام ابزار 
خودشان عليه ملت ايران استفاده كردند؛ آنچنان فشاري 
را بر كشورهاي ديگر وارد كردند كه اگر يك هواپيما به 
ايران پرواز مي كرد يا از ايران به كشور ديگري مي رفت، 
به قول ما ايراني ها نه با دو چشم با چهار چشم مراقبت 
مي كردند و يك كشتي و يك قايق اگر از بندر ما حركت 
كند و مقصدي را مد نظر قرار بدهد، مورد مراقبت شديد 

آنها قرار مي گيرد.
روحاني تاكيد كرد: چنين تحريم، پايش، نظاره گري و 

فشار عليه ايران بي سابقه است.
رييس جمهور با اش��اره به مقاومت ملت ايران در برابر 
فش��ارها و تحريم ها، اظهار داش��ت: حاال مي بايس��ت 
ش��اخص هاي اقتصادي در اين ۲، ۳ م��اه بگويد كه آيا 
مقاومت ملت ايران پاسخ داده يا نداده است! امروز آمار و 
ارقام اقتصادي و شاخص ها نشان مي دهد كه در ۲ الي ۳ 
ماه اخير وضع ما از ماه هاي پيش بهتر است و تقريباً همه 

شاخص ها اين را مي گويد.

روحاني با اش��اره به اينكه اخيراً بانك مركزي نامه اي 
برايم نوش��ته بود كه در آن شاخص بهاي توليدكننده 
ذكر شده بود، گفت: بر اساس شاخص بهاي توليدكننده 
نشان مي دهد كه ماه گذشته نسبت به ماه قبلش، رشد 
اين شاخص فقط ۷ دهم درصد بوده يعني كمتر از يك 
درصد و ماه گذشته نسبت به نقطه به نقطه مشابه سال 
قبل ۸ واحد درصد كاهش داشته است؛ اين يعني اگر 
در شاخص بهاي توليدكننده كاهش را مي بينيم، اثرش 
در چند ماه آينده در تورم مصرف كننده ظاهر مي شود.

رييس جمهور افزود: عالمت امروز، يك عالمت خوب 
و مثبت است؛ قيمت ارز از ثبات نسبي در اين يكي دو 
ماهه اخير برخوردار شده است كه اين هم نشان مي دهد 
بازار نوعي آرامش دارد؛ بازار سرمايه اميدواركننده است 
و رشد مناسب دارد و اين به معناي اميد مردم به توليد 
اس��ت چرا كه اگر مردم به توليد اميدوارنباشند به بازار 

سرمايه مراجعه نمي كنند.
رييس جمه��ور در ادام��ه با بيان اينكه ش��اخص هاي 
صنعتي نشان مي دهد كه در زمينه اخذ مجوز و افتتاح 
كارگاه هاي صنعتي نسبت به سال گذشته، رشدهاي 
۱۸ الي ۲۰ درصدي داريم، گفت: معنايش اين اس��ت 
كه برخالف تبليغات جهاني كه بر تضعيف روحيه ملت 
ايران متمركز شده، مردم ما در مسير آباداني و توليد در 

حال حركت هستند..
روحاني تاكيد كرد: اينكه ما در آغاز امسال و در شرايط 
فعلي، كليد ساخت ۱۱۰ هزار مسكن شهري و روستايي 
را مي زنيم و اعالم مي كنيم كه مسكن كشور در بخش 
ترميم و س��اخت، ظرف امسال و سال آينده ۹۰۰ هزار 
واحد خواهد بود، اين به معناي حركت مثبت اقتصادي 

جامعه ماست. البته اين خانه سازي ها نه توسط دولت 
بلكه از س��وي بخش خصوصي انجام مي گيرد و دولت 

فقط تسهيالت الزم را فراهم مي كند.
رييس جمهور با اعالم اينكه ايجاد منطقه آزاد تجاري 
و برقراري روابط آزاد تجاري با جمع اوراس��يا، اجرايي 
و عملياتي ش��ده و در آبان امسال عمل و اجرا مي شود، 
خاطرنش��ان كرد: براي اولين بار بعد از پيروزي انقالب 
است كه جمهوري اسالمي ايران عماًل وارد يك پيمان 
اقتصادي منطقه اي شده كه مي تواند راه را براي صادرات 

و واردات آسان تر كند.
روحاني اظهار داشت: اينكه امروز با چند كشور بزرگ 
جه��ان توافق كرديم تا مبادالت ما با پول ملي باش��د، 
به معناي ضربه بر دالر و توطئه هاي امريكا نس��بت به 

برنامه هاي اقتصادي كشور ما است.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه امروز نسبت به ۲ الي ۳ 
ماه قبل شرايط آرام تري را در كشور مشاهده مي كنيم 
و شرايط بهتري را در ماه هاي بعد تجربه خواهيم كرد، 
گفت: دولت يازدهم و دوازدهم در اين ۶ سال در شرايط 
بسيار سختي قرار داشته و به اس��تثناء يكسال و نيم، 

هميشه در تحريم بوديم.
رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: باوج��ود تحريم ها، 
۱۴ فاز پارس جنوبي و ۱۵ واحد پتروش��يمي بزرگ را 
افتتاح كرديم و در كشاورزي تحوالت بزرگي به وجود 
آورديم. ۶۰۰ هزار هكتار از اراضي تحت آبياري قطره اي 
و س��امانه هاي نوين در قالب طرح هايي در خوزستان، 
ايالم، سيستان و بلوچستان اجرا شده است. همچنين، 
با وجود همه فشارها، گازرساني و آب رساني و برق رساني 
به روستاها و انتقال خطوط تلفن و اينترنت به روستا، 

بطور روزانه ادامه دارد.
روحاني با بيان اينكه براي رفع مشكالت زلزله سال ۹۶ و 
سيل امسال دولت همه توان و تالش خود را به كار برده 
است، اظهارداشت: در رسيدگي به اين مشكالت نه به 
عنوان يك كشور تحت فشار تحريمي بلكه به صورت 
كشور سرزنده و بانشاط با همكاري مردم و همه ارگان ها 

مشكالت را رفع مي كند و به پيش مي رود.
رييس جمهور تصريح كرد: همه اقدامات انجام ش��ده 
و دستاوردها، نش��ان دهنده اين اس��ت كه مقاومت و 
ايستادگي جواب مي دهد و در كنار آن ديپلماسي فعال 

مي تواند مسير را آسان تر كند.
روحاني با تاكيد بر اينكه هيچگاه دروازه ديپلماسي را 
نبسته و نخواهيم بس��ت، گفت: سياست دولت از آغاز 
دولت يازده��م و ادامه  آن در دول��ت دوازدهم، تعامل 
س��ازنده با جهان بوده و اين راه را ادام��ه خواهيم داد. 
معتقد نيستيم كه از اين ۲ ابزار ديپلماسي و مقاومت فقط 
بايد از يكي استفاده كنيم. معتقد نيستيم كه مقاومت 
ملي با ديپلماسي فعال در تضاد است اين دو را مكمل 

همديگر مي دانيم.
رييس جمهور خطاب به بعضي از رسانه هاي جمعي با 
تاكيد بر اينكه در اين زمينه تضاد و تقابل و دوگانگي در 
كشور درست نكنند، اظهارداشت: شرايط امروز شرايط 
دوگانگي نيست بلكه شرايط وحدت و صداي واحد است. 
نبايد صداي دشمن را از حنجره ولو گروه مخالف دولت 
بشنويم. بگذار دشمن با حنجره خودش حرف بزند چرا 
عده اي حنجره خودشان را به برنامه و تبليغات و صداي 

دشمن عاريه مي دهند.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه امروز بايد متحد و كنار هم 
باشيم، گفت: با اتحاد و فعال شدن همه در كنار يكديگر، 
مي توانيم از اين مشكل راحت تر عبور كنيم و بدون اتحاد، 
وحدت و يكپارچگي شايد عبور از مشكل فعلي بسيار 

بسيار سخت و مشكل باشد.
روحاني با بي��ان اينكه بعد از يكس��ال صبر راهبردي، 
سياست تقابل كاهش تعهد را آغاز كرديم، ادامه داد: بعد 
از يكسال، ديگر اين فرصت براي جهان و تاريخ كافي بود؛ 
الزم بود قدم هاي خودمان را در برابر ديگران، كه تعهدات 
خودشان را يا كنار گذاشته بودند، يا به شدت كاهش داده 
بودند، برداشته و اين كاهش تعهدات را آغاز كنيم و اين 

كار را از ۱۸ ارديبهشت سال ۹۸ آغاز كرديم.
رييس جمهور اظهار داش��ت: اولين مرحل��ه را با ۲ ماه 
فرصت آغ��از كرديم؛ اما در عين حال مذاكره مان هم با 
كشورهايي كه روابط نزديك تر داريم مثل چين و روسيه 
و هم با كشورهاي ديگر مثل اروپا ادامه داديم؛ در پايان ۲ 
ماه به نتيجه ملموس نرسيديم و لذا قدم دوم در كاهش 
تعهدات را برداشتيم و امروز اين ۲ ماهه دوم هم تقريبًا 

روزهاي پاياني خود را طي مي كند.
روحاني با بيان اينكه در اين ۲ ماهه دوم مذاكرات فراواني 
با كشورهاي مختلف داشتيم، خاطرنشان كرد: با برخي 
از سران كشورها مستقيم و حضوري و با برخي تلفني 
صحبت كرديم و مي كنيم؛ اساس صحبت بر اين است 
كه اگر اروپا يا به بيان دقيق تر ۱+۴، بتواند به بخشي از 
تعهدات مهم خود عمل كند، در اين شرايط ممكن است 
ما هم در بحث كاهش تعهدات تجديدنظر كنيم؛ اما اگر 
آنها كار مهمي انجام ندهند، حتماً قدم سوم را در روزهاي 

آينده برخواهيم داشت.
رييس جمهور ادام��ه داد: البته هر چ��ه قدم به پيش 
بگذاريم، ش��ايد به نوعي حل مس��اله كمي سخت تر و 
مشكل تر شود، اما از آنجايي كه گام هاي ما به گونه اي 
اس��ت كه هر زماني اراده كنيم و بخواهيم به نقطه اول 
برگرديم، اي��ن كار خيلي زمان بر نيس��ت و همچنان 
باز هم به مذاكرات خودمان، بعد از گام س��وم نيز ادامه 

خواهيم داد.
روحاني افزود: امروز اس��اس بحث ما با ديگر كشورها 
اينست كه اگر بتوانند نفت ما را به صورت نقد يا به صورت 
نسيه بخرند؛ يعني پيش خريد كنند و پولش در اختيار ما 
باشد؛ اين شرايط را تسهيل مي كند، براي اينكه بتوانيم 
گام هايي براي تعهدات برداريم يعني بحث ما بحث چند 
ماهه و تا پايان سال ميالدي است، هنوز به توافق نهايي 
نرسيديم اما در عين حال مذاكرات همچنان ادامه دارد.

روحاني با تاكيد بر اينكه اگر تا روز پنج ش��نبه در اين 
مذاكرات به نتيجه نهايي نرس��يم، مرحله س��وم را در 
كاهش تعهدات اعالم خواهيم كرد، گفت: حاال كه روشن 
شده سياست غلط امريكا جواب نمي دهد و ملت ايران 
در برابر اينگونه توطئه ها با صبر و مقاومت ايس��تادگي 
كرده و به نتيجه خواهد رسيد، اميدواريم به عقالنيت و 
مسير درست و مسير تعهدات برگردند، آن وقت شرايط 

ديگري را شاهد خواهيم بود.
رييس جمه��ور به عن��وان آخرين نكت��ه از بخش اول 

اظهارات خود، با بيان اينكه ممكن است از تعبيرها سوء 
برداشت شود، تاكيد كرد: بارها گفتيم و باز هم مي گوييم 
ما هيچ تصميمي براي مذاكره ۲ جانبه با امريكا نداريم 

و نداشتيم.
روحاني افزود: پيشنهاد هايي از طرف خيلي ها مطرح 
ش��ده ولي پاسخ ما هميشه منفي بوده و پاسخ ديگري 
نداريم، بحث مذاك��ره ۲ جانبه با امريكا بطور اصولي و 

اساسي مطرح نيست.
رييس جمهور با اشاره به اينكه پيش از اين امريكا در 
۱+۵ با ما حرف مي زده و با هم راجع به مسائل هسته اي 
بحث مي كرديم، گفت: اينكه امريكا به برجام برگردد 
يا برنگ��ردد خيلي براي ما مهم نيس��ت، مهم تحريم 
است و اگر امريكا كل تحريم خودش را بردارد، باز هم 
امكان پذير است در جلسه ۱+۵ مثل قديم امريكا هم 
حضور پيدا كند، اما اين مش��روط به آن است كه كل 

تحريم را بردارد.
روحاني ادام��ه داد: وقتي در س��خنراني ها از مذاكره 
سخن مي گوييم و اين موضوع را درست باز مي كنيم 
و توضي��ح مي دهيم، بعضي ها فك��ر مي كنند منظور 
مذاكره ۲ جانبه اس��ت در صورتي كه اصاًل مذاكره ۲ 

جانبه اي مطرح نيست.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: وقتي مي گوييم مذاكره 
يعني وقتي كه همه تحريم ها برداشته شود و شرايطي 
كه قديم در برجام داش��تيم، حرف ما واضح و روشن 
است. خارجي ها گاهي برداشت هاي مختلف مي كنند.

رييس جمه��ور با اش��اره به اينكه ما به زبان فارس��ي 
صحبت مي كنيم آنها به زبان ديگري صحبت مي كنند 
و مترجمين در اين وس��ط گاه��ي صحبت ها را باال و 

پايين مي كنن��د، تصريح كرد: كاري ب��ه آنها نداريم، 
حرف ما كاماًل واضح و روشن است. در اين كشور اصول 
سياس��ت هاي كلي نظام از سوي رهبر معظم انقالب 
تعيين و ترس��يم مي ش��ود و همه ما مسير واحدي را 

طي مي كنيم.
روحاني تاكيد كرد: برخالف آنچه كه دش��منان فكر 
مي كنند در داخ��ل ايران تفرقه و اخت��الف بين اين 
دسته و آن دسته وجود دارد، در منافع، امنيت و مصالح 
ملي  كشورمان هيچ اختالفي وجود ندارد و ان شاء اهلل 

نخواهد داشت.
رييس جمه��ور در بخش ديگري از س��خنان خود با 
اشاره به روند معرفي وزراي جديد اظهارداشت: شايد 
در برخي مباحث مجلس، دولت خيلي موافق نباشد 
ولي شما تصميم نهايي را گرفتيد، البته هر جا نظرمان 
مخالف باشد، خدمت ش��ما مي گوييم ولي در قانون 
تصميم نهايي با شماس��ت و بعد هم با شوراي محترم 
نگهبان. دولت مجري خواهد بود اما هميشه نظرمان را 

با وضوح و صراحت خدمت شما مي گوييم.
روحاني اضافه كرد: وزير پيشنهادي براي وزارت خانه 
مهم آموزش و پرورش و وزارتخانه جديدي كه ش��ما 
نمايندگان تأسيس كرديد و قبال وزارتخانه نبود، معرفي 
مي شود. رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: وزير قبلي 
آموزش و پرورش به عشق ش��ما نمايندگان مجلس 
عالقه مند شد كه در كنار شما باشد و استعفا داد و در 
استعفا نوشته بود كه مي خواهم در انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي شركت كنم من هم خيلي موافق نبودم 
ولي اصرار ايشان و تنگي وقت باعث شد كه استعفا را 
بپذيرم ضمن اينكه جناب آقاي بطحايي هم وزير خوب 
و فعال��ي بود و در دولت هيچ مش��كلي بين ما و آقاي 
بطحايي نبود البته با وزراي قبلي هم هيچ مش��كلي 

نبود. با همه آنها، رابطه خوبي داشتيم.
روحاني افزود: از دكتر حس��يني هم ك��ه در اين چند 
ماه زحمت را ب��ر دوش گرفته و آم��وزش و پرورش را 
سرپرستي كردند، بسيار راضي هستيم و بيش از آنچه 

ما فكر مي كرديم، توانست به خوبي آموزش و پرورش 
را اداره كند.

رييس جمهور ادام��ه داد: نيازي ندارد توضيح دهم كه 
ميراث فرهنگي، از لحاظ فرهنگي و از لحاظ هويت ملي، 
چقدر براي ما مهم است؛ شايد اگر اين ميراث فرهنگي 
نبود، كتاب نمي توانست هويت ملي ما را تبيين كند؛ آن 
قدر كه آثار شيراز، اصفهان و بقيه شهرهاي ايران مي تواند 

گويا باشد، زبان كتاب قاصر و كوتاه است.
روحاني با بيان اينكه زب��ان تمدن و معماري يك زبان 
رسا و همه فهم است، ترجمه هم نمي خواهد و يك زبان 
واح��د دارد كه همه دنيا مي فهمند، گفت: امروز كمتر 
استاني داريم كه آثار ۷۰۰ الي ۱۰۰۰ ساله در آن نباشد 
و همه استان هاي ما بحمداهلل از اين نعمت بزرگ و از اين 
نعمت ميراث فرهنگي كه پرچمدار هويت ايراني است، 

برخوردار هستند.
رييس جمهور اظهار داش��ت: بنابر اين نگه داشتن اين 
ميراث فرهنگي و معرفي آنها به دنيا و عرضه كردن به 
مردم داخلي و خارجي وظيفه ملي، فرهنگي و انقالبي 

همه ما است.
روحاني با بيان اينكه امروز گردش��گري به عنوان يك 
پيشران در اقتصاد به ويژه در بخش اشتغال حائز اهميت 
اس��ت، گفت: دو كار بزرگ بايد انج��ام دهيم؛ يكي در 
بحث اشتغال اس��ت كه نبايد بگذاريم در شرايط فشار 
اقتصادي جوان هاي ما بيكار مانده و آمار بيكاري رشد 
كند و بايد تالش كنيم در شرايط تحريم هم اين آمار را 
كاهش دهيم؛ دوم در بحث محيط كسب و كار است كه 
بتوانيم، محيطي را ايجاد كنيم كه مردم به خوبي بتوانند 
در اين كشور سرمايه گذاري كنند و براي اين كار موضوع 

گردشگري براي ما بسيار مهم است.
روحاني خاطرنشان كرد: افتخار مي كنم كه دولت در 
شرايط تحريم توانست آمار بيكاري را كاهش دهد و از 
۱۲.۱ دهم به ۱۰.۸ برساند كه اين به معناي اين است 
كه همه از جمله بخش اجرايي كش��ور، مجلس و ساير 

مسووالن در اين زمينه فعال بودند.
رييس جمهور با بيان اينكه گردش��گري براي ما مهم 
است، گفت: خوشبختانه گردشگري رو به توسعه است 
و از آغاز دولت يازدهم تا امروز هر س��ال نسبت به سال 
قبل، گردشگران بيشتري وارد كشور ما شده اند كه هم 
براي ارز و ريال و هم براي اش��تغال و فروش اجناس ما 

بسيار مهم است .
رييس جمه��ور ادامه داد: براي اين كار آقاي مونس��ان 
به عنوان يك عنصر فعال، با نش��اط، پركار، خوشفكر 
و تحصيل كرده كه از قبل در همين س��مت در دولت 
فعالي��ت مي كردند معرفي ش��ده و آمادگ��ي دارد بار 

مسووليت را بردوش بگيرد.
روحاني اب��راز اميدواري كرد با رأي نمايندگان محترم 
مجلس شوراي اسالمي، آقاي مونسان بتواند در اين ۲ 
سال باقيمانده همچنان در اين سمتي كه تاكنون بوده 
البته بعد از اين به عنوان وزير، مسووليت اين بخش را 

برعهده بگيرد.
رييس جمهور در ادامه با اش��اره ب��ه اهميت آموزش و 
پرورش، تاكيد كرد: آم��وزش و پرورش يك وزارتخانه 
پايه اي و اساسي در كش��ور ما است و هر آنچه كه براي 
آينده كش��ور مي خواهيم، آغاز آن از آموزش و پرورش 

است.
روحاني با بيان اينكه اگر معنويت، نش��اط، پيش��رفت 
اجتماعي، پيش��رفت صنعتي، اش��تغال و قدرت ملي 
مي خواهيم، همه چيز از آموزش و پرورش آغاز مي شود، 
گفت: امروز يك سرمايه بسيار عظيم و بزرگي متشكل از 
۱۴ ميليون دانش آموز به عنوان امانت مردم در اختيار 
ما اس��ت و همچنين بيش از ۹۰۰ هزار نفر عزيزاني كه 
بار مسووليت آموزش و پرورش اين دانش آموزان را در 
سراسر كش��ور بر دوش گرفته و اين كار عظيم و بزرگ 

را انجام مي دهند.
رييس جمهور با اشاره به اينكه براي رسيدن به معرفي 
وزير آموزش و پرورش پيچ و خم ها يك مقدار بيشتر از 
وزارتخانه هاي ديگر است، گفت: براي رسيدن به معرفي 
وزير مي بايست از آن پيچ و خم ها عبور مي كرديم و من 
براي آموزش و پرورش در مجموع ۹ نفر را در ذهن داشتم 
كه يكي از آنها جن��اب آقاي حاجي ميرزايي بود كه در 

ميان اين جمع ۹ نفره به ايشان رسيديم.
روحاني با ذكر اين نكته كه آقاي حاجي ميرزايي مزاياي 
ويژه خود را دارد كه شايد اگر وزير ديگري بود، مزاياي 
ايشان را نداشت، گفت: ايش��ان از لحاظ خلق و خوي، 
اخالق، ادب، نحوه، برخورد يك انس��ان فوق العاده اي 
اس��ت كه در اين ۶ سال عصبانيت  ايش��ان را نديده و 

تجربه نكرده ايم.
رييس جمهور با بيان اينكه دبيري دولت و تنظيم و آماده 
كردن برنامه ها براي دولت كار آسان و ساده اي نيست، 
اظهارداشت: در همه روزهاي كار دولت در طول اين ۶ 
سال آقاي حاجي ميرزايي به خوبي با نظم و حوصله و 
دقت اين كار را انجام داده و نديديم ايش��ان بحثي را به 
دولت بياورد كه در متن  آن اشتباه باشد در چارچوب هاي 
آن طرح ايراد داشته باشد كه اين نشانه دقت، حوصله و 

پركاري ايشان است.
روحاني با اشاره به آشنايي آقاي حاجي ميرزايي با همه 
اعضاي دولت و سياس��ت ها و مصوب��ات دولت، گفت: 
آموزش و پرورش بسيار حساس و مهم است و مي دانم 
معلمان عزيز ما همچنان مطالباتي دارند و بايد در كنار 

آنها باشيم و به آنها كمك كنيم.
رييس جمهور تاكيد كرد: آقاي حاجي ميرزايي به لحاظ 
تحصيالت علوم اجتماعي و تجربه ۲۰ سال فعاليت در 
آموزش و پرورش، اين توان را دارد و كاماًل براي اين كار 
مهياست . رييس جمهور با بيان اينكه وزارت آموزش و 
پرورش براي همه و آينده ما بسيار اهميت دارد، گفت: 
ما يك تحول بسيار خوبي را در آموزش و پرورش شاهد 

خواهيم بود.

  روحاني: شرايط امروز شرايط دوگانگي 
نيست بلكه شرايط وحدت و صداي واحد 
است. نبايد صداي دشمن را از حنجره ولو 
گروه مخالف دولت بشنويم. بگذار دشمن 
با حنجره خودش حرف بزن�د چرا عده اي 
حنجره خودش�ان را به برنامه و تبليغات و 

صداي دشمن عاريه مي دهند

برش
 رييس جمه�ور مقاوم�ت داخل�ي و 
ديپلماسي فعال را دو پايه استراتژي ايران 
دانس�ت و گفت: بدون مقاومت داخلي راه 
به جايي نمي بريم. بدون ديپلماس�ي فعال 
هم مسير ما دشوار خواهد بود. بنابراين پايه 
اصلي اس�تراتژي ما اين بود كه ملت ايران 

روي پاي خود بايستد

برش
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آيا خشكاندن ريشه هاي فساد 
را راهي هست؟

برخوردهاي اخير با مفسدان اقتصادي، نشان دهنده 
عظم جدي قوه قضاييه در مبارزه با فس��اد است، اما 
ضروري است كه جهت تداوم آن، تا ريشه كني كامل 
فساد يك سري تغييرات ساختاري نيز مد نظر قرار 
گيرد. به گزارش ايرنا، گزارش هاي س��االنه سازمان 
شفافيت بين الملل مرجعي رسمي براي مشخص 
كردن جايگاه جهاني ايران از نظر فساد به شمار مي رود. 
شاخصي كه اين سازمان براي رتبه بندي كشورها از 
نظر فساد به كار مي گيرد CPI يا شاخص ادراك فساد 
است. بر اساس شاخص ادراك فساد، ايران از رتبه ۷۸ 
در سال ۲۰۰۳، به رتبه ۸۷ در س��ال ۲۰۰۴، ۸۸ در 
سال ۲۰۰۵، ۱۰۵ در سال ۲۰۰۶ و رتبه ۱۳۱ در سال 
۲۰۰۷، ۱۴۱ در س��ال ۲۰۰۸، ۱۶۸ در سال ۲۰۰۹، 
سقوط كرده است. سپس در سال هاي ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ 
و ۲۰۱۲به ترتيب رتبه هاي ۱۴۶، ۱۲۰ و ۱۳۳ را كسب 
كرده است. همچنين ايران در رده بندي جهاني ادراك 
فساد در سال ۲۰۱۴ در ميان ۱۷۵ كشور جهان رتبه 
۱۳۶و در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۴۴ را به دست آورده بود.

در سال ۲۰۱۵ ايران در رده ۱۳۰ قرار دارد و با كسب 
شاخص ۲۷ با كش��ورهايي چون اوكراين، كامرون، 
نپال، نيكاراگوئه و پاراگوئه در يك رديف قرار گرفته 
است.گزارش س��ال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۱ را براي ايران 
نشان مي دهد. الزم به ذكر است كه بر اساس گزارش 
س��ال ۲۰۱۶ تقريبا دو س��وم از ۱۷۶ كشور جهان 
از نظر شاخص فس��اد مالي در جايگاهي پايين تر از 
نقطه مياني شاخص هاي جهاني كه بين صفر تا ۱۰۰ 
تعيين شده است، قرار دارند. در گزارش ۲۰۱۷، ايران 
توانست با كس��ب نمره ۳۰ در جايگاه ۱۳۰ در ميان 
۱۸۰ كشور بايستد. در اين سال در ميان ۲۰ كشور 
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز جايگاهي بهتر از 
رده سيزدهم براي ايران به دست نيامده است. در سال 
۲۰۱۸ نيز ايران امتياز متوسط ۲۸ را كسب كرده و در 
ميان ۱۸۰ كشور به همراه گينه، لبنان، مكزيك، پاپوآ 
گينه نو و روسيه رتبه ۱۳۸ را دارد. خيلي ها معتقدند 
كه خشكاندن ريشه هاي فساد اقتصادي نيازمند ارايه 
راه حل هاي بنيادي و ايجاد تغييرات ساختاري است. 
وقتي بحث از تغييرات ساختاري مي كنيم با نوعي 
كلي گويي و ابهام مواجه هس��تيم. بدون شك هيچ 
ساختاري به راحتي و به ويژه در كوتاه مدت قابل تغيير 
نيست. اما كدام ساختارها قابل تغيير بوده و مي تواند 

جلو فساد گسترده را بگيرد.
در عالم واقع، هيچ ساختاري نيست كه قابل تغيير 
نباش��د اما برخي س��اختارها ديرتر و برخي نيز در 
ميان مدت قابل تغيير هستند اما به جرأت مي توان 
گفت ك��ه هي��چ س��اختاري در كوتاه م��دت قابل 
تغيير نيست. براي مثال، س��ال ها است كه موضوع 
خصوصي سازي اقتصاد در دستور كار دولت و ساير 
نهادها قرار گرفته است. يكي از راه هاي مبارزه با فساد 
كمك نهادهاي مربوطه و از جمله قوه قضاييه به تحقق 
خصوصي سازي واقعي در كشور است. مي دانيم كه 
دولتي بودن اقتصاد و به ويژه نقش پررنگ و قابل توجه 
نفت در آن عامل اصلي ايجاد رانت و فساد اقتصادي 
است. همين گزارش سازمان شفافيت نشان مي دهد 
در بيش��تر موارد، در اقتصادهايي كه بخش دولتي 
كوچك تري دارند شفافيت بيشتر است. باتوجه به 
اينكه ازسال ۸۴ تاكنون اقتصاد ايران دولتي تر شده 
است، طي سال هاي گذشته به همان ميزان كه اقتصاد 
ما دولتي تر شده شاهد فساد اقتصادي بيشتري هم 
بوديم و متاسفانه تسلط نهادهاي دولتي و شبه دولتي 
بر اقتصاد بيشتر شده و تنها راه كاهش فساد اقتصادي 
و رسيدن به اقتصاد سالم، كاهش دخالت و تصدي 
دولت و به ويژه جلوگيري از شكل گيري اقتصاد شبه 
دولتي يا خصولتي است. به اعتقاد كارشناسان چنانچه 
اراده كافي وجود داشته باشد با يك برنامه بلندمدت 
مي توان تصدي و دخالت دولت را به مرور زمان كاهش 
داد و به سمت اقتصاد آزاد و سالم حركت كرد و مانند 
كشورهاي توسعه يافته شاهد اين باشيم كه شفافيت 

اقتصادي كشورمان روزبه روز بهتر و بيشتر شود.
يكي ديگر از تغييرات ساختاري قابل تحقق به حوزه 
سياس��ي مربوط بوده و در اين زمين��ه قوه قضاييه 
مي تواند به عنوان نهادي مستقل زمينه را براي تقويت 
هرچه بيشتر مردم ساالري و شاخص هاي دموكراسي 
فراهم كند. اي��ن موضوع از چنان اهميتي برخوردار 
است كه سازمان شفافيت بين الملل مهم ترين عامل 
در كاهش فساد و افزايش شفافيت را رشد دموكراسي 
مي داند. بدون شك قانون اساسي كشور ظرفيت هاي 
الزم در اين زمينه را دارد و كافي است كه زمينه براي 
فعاليت و رقابت هاي سياسي سالم احزاب فراهم شود. 
در يك ساختار سياسي رقابتي احزاب و جريان هاي 
سياسي مي توانند بطور خودكار همديگر را در مورد 

فساد كنترل و نظارت كنند.
زيرا  به باور كارشناسان، وجود احزاب سياسي مختلف 
سبب ايجاد رقابت سياسي و انتقال دوره اي قدرت از 
يك گروه يا ح��زب به گروه يا حزب ديگر مي گردد و 
فعاليت هاي حزب حاكم پيوسته از جانب احزاب رقيب 

مورد نظارت، ارزيابي و انتقاد قرار مي گيرد.
بدون ش��ك جهت جلوگيري از هرگونه آشفتگي 
سياسي ناش��ي از رقابت هاي نا سالم احزاب جهت 
تخريب يكديگ��ر نظارت و مداخ��الت قوه قضاييه 
ضرورتي انكار ناپذير اس��ت. چون آشفتگي و هرج و 
مرج سياسي خود يكي از سرمنشأهاي فساد اقتصادي 
است.  عالوه بر موارد فوق، پيشرفت هاي چشمگير فني 
و ظهور فناوري هاي نوين امكان ايجاد تغيير و تحوالت 
عميق و گسترده و ايجاد زيرساخت هاي الزم جهت 
تحقق شفافيت حداكثري و ريشه كن شدن فساد را 
فراهم كرده است. شعار دولت الكترونيك كه بيش از 
يك دهه اس��ت در ادبيات سياسي رايج شده بيانگر 
اهميت اين موضوع اس��ت. در كنار موارد ياد ش��ده 
وجود و حضور دستگاه هاي نظارتي مستقل از احزاب 
و جريان هاي سياسي از ضروري ترين عناصر مبارزه 
با فساد اس��ت. در صورتي كه دستگاه هاي نظارتي و 
از جمله قوه قضاييه در هر كشوري بتواند رويكردي 
فرا جناحي و فراحزبي در پيش بگيرد، تحقق شفافيت 

و جلوگيري از فساد امري قابل دستيابي خواهد بود.



گزارش 9 ونقل حمل

»تعادل«چالشهاوچشماندازهايايدهافزايشتعامالتهواييباهمسايگانشماليرابررسيميكند

ايجاد شبكه پروازي ميان همسايگان خزر نيازمند مطالعه
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

چندي پيش وزير راه و شهرسازي در اظهاراتي 
از ايجاد ش�بكه پ�روازي جديد بي�ن ايران و 
4 كش�ور نوار س�احلي درياي خ�زر خبر داد. 
به گفته محمد اس�المي اين شبكه پروازي به 
درخواست برخي كشورهاي حوزه درياي خزر 
براي برقراري پرواز مستقيم و برنامه اي انجام 
مي شود و درهمين راستا، پيگيري درخواست 
تركمنستان و قزاقس�تان در دستور كار قرار 
دارد ت�ا پروازه�ا بين ايران و اين كش�ورها از 

سرگرفته شود.
بحث ايجاد ش�بكه پروازي جدي�د بين ايران 
و 4 كش�ور آذربايجان، روس�يه، تركمنستان 
و قزاقس�تان در ش�رايطي مطرح مي شود كه 
براس�اس آمار منتشر ش�ده از سوي سازمان 
گردشگري، كش�ورهايي مانند عراق، تركيه، 
امارات، گرجس�تان، آلمان و قطر، بيش�ترين 
مس�افران ايراني را طي س�ال هاي گذش�ته 
داش�ته اند و تعداد ايراني هايي كه به كش�ور 
روسيه و آذربايجان س�فر مي كنند نسبت به 
ساير كشورهاي همس�ايه اندك است، ضمن 
اينكه در سال هاي گذشته، مسيرهاي  پروازي 
ايران به تركمنستان و قزاقستان به دليل نبود 
مسافر و نبود توجيه اقتصادي، متوقف شده يا 

كاهش يافته اند. 
البته برخي كارشناسان، ايجاد شبكه پروازي 
جديد بين ايران و كش�ورهاي نوارس�احلي 
درياي خزر را فرصتي مناس�ب براي افزايش 
س�هم حم�ل و نق�ل هواي�ي اي�ران در ميان 
همس�ايگان ش�مالي مي دانند. از ن�گاه اين 
دس�ته از كارشناس�ان، عالوه براي�ن، اقدام 
يادش�ده مي تواند به بهبود وضعيت صادرات 
كاال هم كمك كن�د و درآمدزايي خوبي براي 
ايران به همراه داش�ته باشد، البته براي رشد 
درآمدزايي در اين زمينه ايرالين ها موظفند 
خدمات ارايه شده به مسافران را بهبود دهند 
تا بتوانن�د در رقابت ب�ا ايرالين هاي خارجي 

موفق باشند.
از سوي ديگر، تعدادي از فعاالن حوزه هوايي 
معتقدند، كش�ورهاي حاش�يه دري�اي خزر، 
پتانس�يل الزم ب�راي جذب مس�افر ايراني و 
جذب گردشگر براي كشور را ندارند و تجربه 
مس�يرهاي پروازي گذش�ته به اين كشورها 
هم اين موضوع را نش�ان مي ده�د، بر همين 
اس�اس، پيش از ايجاد اين شبكه هاي پروازي 
از س�وي دولت، باي�د اقدام به نيازس�نجي و 
انجام مطالعاتي براي سنجش اقتصادي بودن 
اين مس�يرها كرد و پس از مثبت بودن نتايج 

مسيرپروازي جديد را ايجاد كرد.
دراين ميان، بررس�ي سياس�ت ايرالين هاي 
خارجي موفق حكايت از آن دارد كه توس�عه 
يا ايجاد مس�يرهاي جديد نيازمند بررسي دو 
فاكتور بازار و ناوگان است و درصورتي كه بازار 
اقتصادي مناس�بي در اين راه وجود داش�ته 
باشد و ايرالين ها ناوگان مناسب را براي ايجاد 
شبكه يا مس�ير پروازي جديد داشته باشند، 
شركت هاي هواپيمايي از اين موضوع استقبال 
مي كنند، برهمين اساس انتظار مي رود، تنها 
مسيرهاي پروازي داراي توجيه اقتصادي بين 

ايران و اين كشورها ايجاد شود.

   فرصتي جديد براي صنعت هوايي
داوود ربيعي، كارشناس ارش��د حمل ونقل هوايي 
كه از موافقان ايجاد شبكه پروازي جديد بين ايران 
و كشورهاي حاشيه درياي خزر است، درباره برنامه 
تازه وزارت راه و شهرس��ازي به »تعادل« مي گويد: 
راه اندازي ش��بكه پروازي جديد به معناي آن است 
كه مي خواهيم وارد ماركت يا بازار جديد بشويم كه 
ايجاد چنين بازاري مي تواند به معناي فرصتي تازه 

براي يك كشور يا ايرالين هاي آن باشد.
ربيعي اظهار مي كند: براس��اس تفاهم نامه هايي كه 
بين كشورها امضا مي شود، درصدي از حمل و نقل 
مسافر را بين خود تقسيم مي كنند، به عبارت ديگر 
وقتي دو كش��ور تصميم به امضاي قراردادي درباره 
حمل مسافر دارند، در همان ابتدا مشخص مي شود 
كه سهم هر كدام از كش��ورها در جابه جايي مسافر 
چقدر خواهد بود، مثال به يك كشور سهم 60 درصد 

و به ديگري 40 درصد داده مي شود.
او ادامه مي دهد: نكته مهم در اينگونه قراردادها اين 
اس��ت كه ايران بتواند در اجراي س��هم خود، نقش 

پررنگي داشته باشد و به خوبي عمل كند.
اين كارش��ناس ارش��د حمل و نق��ل هوايي اظهار 
مي كند: به عن��وان نمونه درباره پروازهايي كه بين 
ايران و تاجيكستان برقرار است، 50 درصد پروازها 
توسط ايران و 50 درصد مابقي توسط تاجيكستان 
انجام مي شود و با توجه به سهم هر كشور، مي توان 
مشخص كرد كه در هرسال چه ميزان پرواز انجام 
مي شود و براس��اس آن ش��ركت هاي هواپيمايي 
درخواس��ت خود را اعالم مي كنند مبني بر اينكه 
قصد دارند كه چ��ه تعداد از اين پروازه��ا را انجام 
دهند. ربيعي اضاف��ه مي كند: درمواردي ش��اهد 
بوده ايم كه طرف مقابل نتوانس��ته از سهم خود به 
خوبي اس��تفاده كند و كش��ور ديگر از اين فرصت 
بهره مي برد، به عنوان مثال، درباره تاجيكس��تان، 
طرف ايراني نتوانس��ته هيچ پروازي به اين كشور 
داشته باش��د كه دليل آن مي تواند به صرفه نبودن 
پرواز باش��د يا در جذب مسافر موفق نبوده البته به 
تازگي ايرالين وارش خط پروازي به تاجيكس��تان 

را از مشهد برقرار كرده است.

   حفظ سهم پروازها با برنامه ريزي مناسب
او با اش��اره به مثبت بودن امض��اي تفاهم نامه هايي 
براي برقراري پروازهاي جديد بين دو يا چند كشور  
مي افزايد: گام هاي برداشته شده از سوي وزارت راه و 
شهرسازي براي ايجاد شبكه پروازي جديد بين ايران 
و 4 كشور حاش��يه درياي خزر، قابل تقدير است اما 
در قدم بعدي بايد با تدوين برنامه ها و راهكارهايي از 

فرصت ايجاد شده به درستي استفاده كرد.
اين كارش��ناس ارش��د ح��وزه حمل و نق��ل هوايي 
بيان مي كند: بايد با ارايه برنامه هاي مناس��ب سهم 
اي��ران در پروازها را حفظ كني��م و نبايد اجازه دهيم 
كش��ورهاي طرف قرارداد به دليل جذابيت هايي كه 
در ش��ركت هاي هواپيمايي خود دارن��د يا تفاوت در 
ناوگان و خدمات ارايه شده، بتوانند مسافر بيشتري 
را ج��ذب كنند. ربيعي اضافه مي كن��د: ايرالين هاي 
ايراني بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند كه مسافران 
ايراني با مقداري هزينه بيشتر يا حتي كمتر به سمت 
انتخاب ايرالين خارجي نروند چون اين شركت هاي 
هواپيمايي ن��اوگان هوايي متفاوت��ي دارند، درواقع 
ايرالين هاي ايراني بايد در جذب مسافر با هوشمندي 

بيشتري عمل كنند.

   ضرورت افزايش كيفيت خدمات
او ب��ا تأكي��د بر ض��رورت افزايش كيفي��ت خدمات 
ارايه ش��ده در پروازهاي بين المللي تصريح مي كند: 
درصورتي كه شركت هاي هواپيمايي ايراني نتوانند در 
اين رقابت موفقيت الزم را كسب كنند، پس از مدتي 
از بازار فاصله مي گيرن��د و ايرالين خارجي از فرصت 
به وجود آمده كمال استفاده را مي كند و سود بازار به 

ايرالين خارجي مي رسد.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه حمل و نقل هوايي، 
زماني كه از انجام پروازهاي بين المللي سخن به ميان 
مي آيد، بايد كيفيت خدمات ارايه ش��ده به مسافران 
هم س��طح ش��ركت هاي هواپيمايي خارجي باشد و 
نمي توانيم با اس��تاندارهاي پروازه��اي داخلي، وارد 
فضاي بين المللي ش��ويم. ربيعي اظهار مي كند: بايد 
در اين رقابت به اين موضوع توجه داش��ته باشيم كه 
دچار اشتباه كاهش قيمت نشويم يعني چون ناوگان 
مناسبي نداريم، كيفيت خدمات را هم افزايش ندهيم 
و پس از آن براي حفظ مشتري مجبور به افت قيمت 
بليت شويم، موضوعي كه مي تواند در نهايت به ضرر 

ايرالين ايراني تمام شود.

   شبكه پروازي كارگو
او با اش��اره به فرصت هاي تازه اي كه با ايجاد ش��بكه 
پروازي جديد، فراهم شده است مي گويد: درصورتي 
كه پروازهاي تازه اي بين ايران و 4 كشور نوارساحلي 
درياي خزر ش��كل بگيرد، ب��ازار جديد براي صنعت 

هوايي ايران ايجاد مي شود. 
اين كارشناس ارش��د حوزه حمل و نقل هوايي ادامه 
مي دهد: ايران مي تواند از فرصت ايجاد شده دربخش 
كارگ��و و بار ب��ه خوبي اس��تفاده كند، چ��ون ايران 
محصوالت كش��اورزي را به كشورهاي حوزه درياي 
خزر از جمله روسيه،  آذربايجان و ... صادر مي كند و اگر 
شبكه پروازي جديدي در بخش كارگو ايجاد شود، اين 
موضوع مي تواند به افزايش صادرات ايران و درآمدزايي 

بخش حمل و نقل هوايي كمك كند.

   همسايگان خزر جايگزين تركيه و امارات 
ربيعي درباره پتانسيل بازار هوايي ايران در كشورهاي 
حاش��يه خزر مي گويد: ظرفيت جذب مسافر ايراني 
براي سفربه اين كشورها وجود دارد زيرا اين كشورها 

در زمينه جذب گردش��گر و توريست موفق بوده اند 
كه اين موضوع مي تواند بازار جديد گردشگري براي 

مسافران ايراني محسوب مي شود.
اين كارش��ناس ارش��د ح��وزه حمل و نق��ل هوايي 
ادامه مي دهد: سال ها پيش س��فر به امارات بيش از 
سايركشورها بين ايراني ها رواج داشت، اما با افزايش 
قيمت تور و بليت هوايي سفر به دوبي افزايش يافت 
و همين موضوع موجب ش��د كه بسياري از مسافران 

ايراني، تركيه را جايگزين امارات كنند.
او اظهار مي كند: درحال حاضر گرجستان تا حدودي 
جايگزين تركيه شده و مي تواند پس از اين، آذربايجان 
و تركمنستان هم گزينه هاي خوبي براي جذب مسافر 

تركيه باشند.

   جذب گردشگر خارجي؟
به گفته ربيعي، كشورهاي حاشيه درياي خزر در حال 
تالش براي بهبود بخش گردش��گري خود هس��تند 
و س��رمايه بس��ياري هم درجذب گردشگر به دست 
مي آورند، ايران هم مي تواند از اين فرصت اس��تفاده 
كند و با جابه جايي مس��افران ايراني به اين كشورها، 

جذب درآمد كند.
اين كارشناس ارش��د حوزه حمل و نقل هوايي ادامه 
مي دهد: جذب گردشگر از كشورهاي حاشيه درياي 
خزر، نيازمند بهبود بخش گردشگري كشور  همچنين 
بهبود فضاي اقتصادي است، چون اغلب مسافران براي 

تفريح، سرمايه گذاري، تحصيل و... سفر مي كنند.
او اضافه مي كند: اعتمادزايي براي بخش هاي مختلف 
اقتصادي يا رونق گردشگري در كشور به عهده ساير 
ارگان ها و نهادهاس��ت و حوزه حم��ل ونقل هوايي 
تنها موظف است كه بهترين خدمات را به مسافران 
ارايه ده��د و در رقابت با ايرالين هاي خارجي موفق 

عمل كند.
ربيعي با اش��اره به وجود بازار در كش��ورهاي اطراف 
درياي خزر براي جذب گردشگر مي گويد: نگاهي به 
فضاي مجازي نشان مي دهد كه تورهاي بسياري براي 
سفر به اين كشورها و حتي سرمايه گذاري و دريافت 
تابعيت آنها وجود دارد كه اين موضوع نش��ان دهنده 

وجود پتانسيل بازار هوايي در اين 4 كشور است. 
اين كارشناس ارش��د حوزه حمل و نقل هوايي ادامه 
مي دهد: برهمين اساس، ايرالين هاي ايراني به خوبي 
مي توانند از فرصت ايجاد شده براي جابه جايي مسافر 

استفاده كرده و درآمدزايي كنند.

   ناوگان موجود كافي است
ربيعي با اشاره به ظرفيت مناسب ايران براي حضور 
در بازار كش��ورهاي حاش��يه خزر مي گويد: با توجه 
به اينكه اين كش��ورها فاصله جغرافيايي چنداني از 
كش��ورمان ندارند، نيازي به استفاده از هواپيماهاي 

دوربرد نداريم.
او اظهار مي كند: بنابراي��ن مي توان از ناوگان موجود 
براي اس��تفاده از بازار كشورهاي حاشيه درياي خزر 

به خوبي بهره ببريم.
اين كارشناس ارشد حوزه حمل و نقل هوايي اظهار 
مي كند: براي اينكه ايرالين هاي ايراني بيشترين بهره 
را از فرصت موجود داشته باشند، بايد بيش از هر چيز 
در بخش ارايه خدمات عملكرد مناسبي داشته باشند. 

   امكان سنجي براي مسيرهاي جديد 
درحال��ي كه داوود ربيع��ي از برنامه ت��ازه وزارت راه 
و شهرس��ازي در بخ��ش هوايي اس��تقبال مي كند، 
عليرضا منظري، معاون اسبق س��ازمان هواپيمايي 
كشوري معتقد اس��ت اين برنامه درصورتي مي تواند 

موفقيت آميز باش��د كه شرايط كافي از جمله ناوگان 
و مسافر فراهم باش��د، او درباره ايجاد شبكه پروازي 
جديد بين ايران و كش��ورهاي حاش��يه درياي خزر 
به »تعادل« مي گويد: در سياس��ت هاي كلي كشور، 
افزايش مناس��بات با كش��ورهاي اط��راف از جمله 
كشورهايي كه در نوار شمالي درياي خزر قرار دارند، 
وجود دارد، بنابراين ايجاد شبكه پروازي جديد هم در 

همين راستا است.
منظري ادامه مي دهد: سازمان هواپيمايي كشوري در 
راستاي سياست هاي كلي كشور با اغلب كشورهاي 
حاشيه درياي خزر، موافقتنامه دوجانبه هوايي دارد 

كه امكان برقراري ارتباط هوايي را ايجاد مي كند.
او ادامه مي دهد: ايجاد شبكه پروازي جديد بين ايران 
و 4 كشور روسيه، تركمنستان، قزاقستان و آذربايجان 
نيازمند 2 فاكتور بازار )مسافر( و ناوگان هوايي است كه 
دولت نمي تواند نقش پررنگي در بهبود اين دوفاكتور 

داشته باشد.
به گفته اين كارش��ناس ارشد حوزه هوايي، دولت در 
حوزه هوايي مي تواند سياست گذاري كلي داشته باشد 
كه دراين مورد هم امضاي توافقنامه اي با كشورهاي 
حاش��يه درياي خزر بوده و پس از آن ش��ركت هاي 
هواپيمايي ايراني يا خارجي بايد در اين زمينه مطالعه 

و امكان سنجي داشته باشند.

   شبكه جديد به شرط درآمدزايي
منظري با اش��اره به اهميت اقتصادي ب��ودن ايجاد 
ش��بكه پروازي جديد اظهار مي كند: ايرالين ها بايد 
براساس نتايج مطالعات، اين موضوع را بررسي كنند 
كه ايجاد مس��يري جديد، توجيه اقتصادي دارد و آيا 
بازار كافي براي ايجاد مسير و جابه جايي مسافر وجود 

دارد يا خير؟
او اضاف��ه مي كن��د: اگر بررس��ي ها نش��ان دهد كه 
مس��يرجديد قابليت جذب مسافر را دارد، ايرالين ها 
براي ايجاد مس��ير اقدام مي كنند ام��ا درصورتي كه 
نتايج مطالعات منفي باشد، شركت هاي هواپيمايي 
استقبالي از مسيرپروازي جديد نخواهند داشت چون 

توجيه اقتصادي ندارد.
معاون اس��بق س��ازمان هواپيمايي كش��وري ادامه 
مي دهد: اگر ايجاد مسير توجيه اقتصادي داشته باشد 
و بازار هم براي اين مسير وجود داشته باشد، شركت 
هواپيمايي به دنب��ال فراهم كردن تجهيزات، ناوگان 

و خدمات مي رود. 
به گفته منظري، اگر قرار باش��د شبكه اي پروازي يا 
مسيري جديد بدون مطالعه ايجاد شود و براي برخي 
مسيرها پرواز تعريف ش��ود، دولت بايد از ايرالين ها 
حمايت كند و يارانه اي به آنها بپردازد يا اينكه ناوگاني 
را براي شركت هاي هواپيمايي خريداري يا اجاره كند، 
چون در حال حاضر از لحاظ اقتصادي به صرفه نيست 

كه بدون توجيه اقتصادي، مسيرپروازي برقرارشود.

   شرايط استقبال ايرالين ها
او با اش��اره به ام��ا و اگرهاي��ي درباره ايجاد ش��بكه 
پ��روازي جديد اظه��ار مي كند: دول��ت مي تواند در 
سياس��ت گذاري كلي ح��وزه هوايي دخيل باش��د و 
موافقتنامه هاي دوجانب��ه و چندجانبه اي امضا كند 
تا ايجاد ش��بكه پروازي جديد امكان پذير ش��ود اما 
برنامه ريزي اجرايي را دولت نمي تواند انجام دهد چون 
بايد ناوگان و مسافر و بازار براي اين مسير وجود داشته 
باشد و ايجاد اين خط هوايي به صرفه باشد تا ايرالين 

از اين مسيرهوايي استقبال كند. 
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي تصريح مي كند: پس 
از استقبال ايرالين ها، روند مشخصي طي مي شود و 

درصورتي كه شبكه پروازي جديد، بازارداشته باشد 
آژانس هاي هواپيمايي به عنوان نماينده ايرالين ها، 
بليت مربوط به اين مسيرها را به فروش مي رسانند و 
چون شبكه توزيع فروش داريم امكان جذب مسافر 

هم وجود دارد.

   كمبود مسافر؟
منظري درباره بازار كش��ورهاي حاشيه درياي خزر 
براي ايران اضافه مي كند: با توج��ه به اينكه روابط و 
مناسبات اقتصادي و تجاري ميان ايران و اين كشورها 
قابل مالحظه نيست و حجم كمي دارد، بنابراين مسافر 
تجاري اين كش��ورها كم اس��ت وچون كشورهايي 
مانند تركمنستان و قزاقستان توريستي هم نيستند 
نمي توان انتظار داشت كه گردشگران ايراني از سفر 

به اين كشورها، استقبال كنند.
معاون اس��بق س��ازمان هواپيمايي كش��وري ادامه 
مي دهد: در ميان كش��ورهاي حاش��يه درياي خزر 
تنها كشورهاي آذربايجان و روسيه هستند كه حجم 
مسافر ايراني آنها قابل قبول است، البته ناگفته نماند 
كه از كش��ور آذربايج��ان هم گردش��گراني به ايران 
س��فر مي كنند چون از آذربايجان توريست پزشكي 

بسياري داريم.
او ادامه مي دهد: اگرچه وضعيت سفربه آذربايجان يا 
از آذربايجان به ايران مناسب است اما حجم مسافران 
ايراني به تركمنستان و قزاقس��تان بسيار كم است، 
البته پرواز به قزاقس��تان برقرار است اما به دليل نبود 
مسافر و نداشتن توجيه اقتصادي، استقبال چنداني 

از آن نمي شود. 

   بازار عامل محرك ايرالين ها 
منظري درباره حمايت بيش��تر دولت از مس��يرهاي 
پروازي پرطرفدار مي گويد: هم اكنون دولت حمايتي 
از بخش هوايي نمي كند و خود ايرالين ها بايد ناوگان 
خريداري كنند و در تهيه ارز هم حمايت چنداني از 
آنها نمي ش��ود و قيمت بليت هم به صورت آزاد ارايه 
مي ش��ود، برهمين اس��اس ايرالين ها بايد به دنبال 
بازارهاي مناس��بي باش��ند تا پروازهايش��ان توجيه 
اقتصادي داشته باش��د، چون دولت حمايت مالي از 

آنها نمي كند.
اين كارشناس ارشد حوزه حمل و نقل هوايي اظهار 
مي كند: ب��ازار ع��راق و تركيه درميان كش��ورهاي 
اطراف دربين ايرانيان پرطرفدار اس��ت و مسافر خود 
را دارد و متناسب با بازار، شركت هاي هواپيمايي هم 
پرواز برقرار مي كنند و هم اكنون كمبودي در زمينه 
جابه جايي مسافر وجود ندارد كه دولت بخواهد در اين 

زمينه دخالت و از ايرالين ها حمايت كند.
او ادامه مي دهد: ش��ركت هاي هواپيمايي به سمتي 
حركت مي كنند كه توجيه اقتصادي و مسافر كافي 

داشته باشد.
به گفته منظري،  بازار ايرالين ها را به سمتي مي برد 
كه ناوگان مناسب را تهيه كنند و خدمات خود را ارتقا 
دهند اگرچه اعمال تحريم ها و مشكالتي كه برسرراه 
تأمين ناوگان ايجاد ش��ده، موجب ش��ده است كه 
شركت هاي هواپيمايي اقدام به اولويت گذاري كنند.

   برنامه ريزي براي پرواز به شمال خزر
درحال��ي كه به گفت��ه برخي كارشناس��ان صنعت 
هوانوردي، ايجاد ش��بكه پروازي جديد بين ايران و 
4كشور حاشيه درياي خزر مي تواند فرصت مناسبي 
براي اقتصاد هوانوردي كش��ورمان باشد اما بررسي 
مقاصد پروازي ايرالين هاي ايراني حكايت از آن دارد 
كه در بين كشورهاي نوارساحلي درياي خزر تنها دو 
كشور آذربايجان و مسكو مقصد پروازي شركت هاي 
هواپيمايي محسوب مي ش��وند و با توجه به بازار دو 
كشور تركمنستان و قزاقستان بايد برنامه جديدي 

براي پرواز به اين دوكشور طراحي و تدوين شود.
مقصود اس��عدي س��اماني، دبيرانجمن شركت هاي 
هواپيمايي درباره برنامه پروازي بين ايران و 4 كشور 
ديگر حاشيه درياي خزر به »تعادل« مي گويد: ايران 
به آذربايجان و روس��يه پرواز مستقيم دارد، به عنوان 
نمونه هرروز پروازي از تهران به مسكو انجام مي شود، 
اما شرايط پروازي به دو كشور قزاقستان و تركمنستان 

متفاوت است.
اسعدي ساماني مي افزايد: هم اكنون از ايران به آلماتي 
)پايتخت قزاقس��تان( پرواز وجود دارد اما پروازي به 
عشق آباد )پايتخت تركمنستان( از ايران وجود ندارد.

او ادامه مي دهد: براي سايركشورهايي كه در شمال 
ايران قراردارند اما در نوار ساحلي درياي خزر نيستند 
از جمله قزقيزس��تان و تاجيكس��تان، پروازهايي در 
نظرگرفته شده است و اگر چارتركننده بخواهد، پرواز 
برقرار مي شود اما در حال حاضر پرواز منظم و برنامه اي 

به اين كشورها وجود ندارد.
به گفت��ه دبي��ر انجم��ن ش��ركت هاي هواپيمايي، 
ايرالين هاي ايراني در حال انج��ام مطالعاتي درباره 
برقراري پروازهاي برنامه اي به كش��ورهاي ش��مالي 
درياي خزر هس��تند ك��ه درصورت وج��ود توجيه 
اقتصادي پرواز به اين كش��ورها، مي توان اميدوار بود 

كه برنامه پروازي به آنها چيده شود.
ساماني اظهار مي كند: برخي تجار مراودات اقتصادي 
با كشورهاي شمالي از جمله قزاقستان و تركمنستان 
دارند و براي انجام معامله با اين كشورها خواستار سفر 
هوايي هستند اما اين كشورها مقصد توريست هاي 
ايراني محس��وب نمي ش��وند و بيش از هم��ه تجار و 
بازرگان ها خواستارپرواز به كشورهاي شمالي ايران 

هستند. 
او اضاف��ه مي كند: با توج��ه به تعداد مس��افر براي 
پرواز به تركمنس��تان و قزاقس��تان به نظر مي رسد 
كه راه اندازي پرواز مس��تقيم به اين كشورها صرفه 

اقتصادي نداشته باشد. 
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سهم ايران در جذب گردشگر 
از كشورهاي حاشيه خزر

براس��اس رايزني هاي تازه اي كه ميان كشورهاي 
ساحلي درياي خزر انجام شده است، پيش نويس 
توافقنامه گردشگري در بخش حمل و نقل دريايي 
و هوايي بين 5 كش��ور به امضا رسيده و مقرر شده 
كه دفتر همكاري هاي گردشگري بين كشور هاي 
حاشيه درياي خزر تشكيل شود كه مهم ترين دليل 
اصلي تشكيل آن، ايجاد تسهيالت براي صدور رواديد 
براي سفر گردشگران است. براساس توافقنامه اي 
كه قرار است در آينده بين ايران و 4 كشور ديگر به 
امضا برسد، شبكه پروازي جديدي بين اين كشورها 
ايجاد مي شود تا مناسبات و روابط بين اين كشورها 
افزايش ياب��د. نفس امضاي تفاهم نامه بين ايران و 
ساير كشورها در راستاي افزايش روابط قابل ستايش 
است، اما سوال اين اس��ت كه ايران طي سال هاي 
گذشته چه سهمي را در جذب مسافر از اين 4 كشور 
ساحلي داشته و حوزه گردشگري دراين كشورها تا 

چه ميزان موفق عمل كرده اند. 

   ميزان استقبال گردشگران 
   تازه تري��ن آم��ار موجود كه از س��وي س��ازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري منتشر 
شده، نشان مي دهد كه مبدا سفر بيش از 22 درصد 
از گردشگران خارجي كه به ايران سفر كرده بودند، 
4 كشور ديگر حاشيه درياي خزر بوده است و در اين 
ميان، بيشترين سهم را اتباع جمهوري آذربايجان به 
خود اختصاص داده اند كه انگيزه عمده آنان از سفر 
به ايران زيارتي - مذهبي اس��ت، اين درحالي است 
كه اتباع كش��ورهاي حاش��يه درياي خزر سهمي 
46درصدي از گردش��گران ورودي به آذربايجان  را 
تش��كيل مي دهند، به عبارت ديگر،  آذربايجان در 
جذب گردش��گر در ميان كشورهاي حاشيه درياي 

خزر نسبت به ايران جايگاه بهتري دارد.
   پس از آذربايجان، مردم تركمنستان، سپس روسيه 
و در پايان گردش��گران قزاقس��تاني از سفر به ايران 

استقبال كرده اند.
   به استناد  آمار هركدام از4 كشور حاشيه خزر بين 
20 تا 50 درصد از گردشگران ورودي خود را وامدار 
ديگر شركايش��ان در درياي خزر هستند، درواقع با 
توجه به جاذبه هاي طبيعي و گردشگري موجود در 
خزر همچنين موقعيت جغرافيايي آن كه در مسير راه 
ابريشم هم قرار دارد، اين فرصت فراهم شده تا 5كشور 
حاشيه اين درياچه وس��يع بتوانند گردشگري را از 

محورهاي توافق و همكاري خود قرار دهند.
   بررس��ي آمار درباره جذب گردش��گر و توريست 
5كشور ساحلي نشان مي دهد كه روسيه عظيم ترين 
اقتصاد توريس��تي را به خود اختصاص داده اس��ت. 
بنابر آمارهاي س��ازمان جهاني گردشگري، تعداد 
گردش��گران ورودي به روسيه از سال ۱۹۹5 تا سال 
20۱6 )به استثناي دو س��الي كه اين كشور درگير 
مناقشات ديپلماتيك در عرصه جهاني بود( همواره 

رو به رشد بوده است. 
براس��اس اين گزارش، روس��يه مقصد سفر بيش از 
24ميلي��ون و 500 هزار گردش��گر خارجي بوده و 
صنعت گردشگري در اين كش��ور حدود 6 درصد از 

توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است.
   پس از روسيه، آذربايجان توجه ويژه اي به توسعه 
گردشگري در مرزهاي خود داشته و آن را تبديل به 
يكي از ابزارهاي توس��عه در كشور خود كرده است و 
با تمركزي كه اين كش��ور بر توسعه زيرساخت هاي 
گردشگري خود داش��ته اين روند رو به رشد را ادامه 

خواهد داد.

   بررسي پرواز به قزاقستان و تركمنستان
با توجه به اينكه ايران به دو كشور آذربايجان و روسيه 
پرواز مستقيم دارد و ساالنه ايراني هاي بسياري به اين 
دو كشور سفر مي كنند و تنها دو كشور تركمنستان و 
قزاقستان هستند كه از سوي ايراني ها مورد استقبال 
قرار نمي گيرند، به وضعيت شبكه پروازي بين ايران و 

اين دوكشور پرداخته مي شود.
   هم اكن��ون پ��رواز هوايي مس��تقيم از اي��ران به 
تركمنس��تان وجود ندارد و علت قط��ع پروازهاي 
مستقيم بين دو كشور نداشتن صرفه اقتصادي براي 
ايرالين ها بوده است ضمن اينكه تركمنستان در صدور 
ويزا به طرف ايراني بسيار محتاطانه برخورد مي كند 
و درحالي كه ايران روزانه ۱00 ويزا براي شهروندان 
تركمنستان صادر مي كند، آنها روزانه حدود 50  ويزا 

صادر مي كنند.
   بيشترين سفر شهروندان تركمنستان به ايران به 
شهر مشهد و زيارت اختصاص دارد و بخش ديگري 

نيز مربوط به درمان است.
   هيچ پرواز مستقيمي از قزاقستان به ايران و بالعكس 

وجود ندارد و هواپيما در امارات توقف مي كند.
   در س��ال ۹5، اولين پرواز ش��ركت هواپيمايي 
ايرآستانا از كشور قزاقستان به مقصد ايران انجام 
شد و پس از آن شركت هواپيمايي ماهان روزهاي 
دوشنبه پرواز مستقيمي به قزاقستان دارد كه  مدت 
سفر 4 ساعته بوده و بليت رفت و برگشت آن حدود 

4.5ميليون مي شود. 

   فرصت هاي پيش رو
اگرچه بررسي آمارها نشان مي دهد، ايران در جايگاه 
سوم ميان اين 5 كش��ور در جذب گردشگر از ميان 
كشورهاي حاشيه خزر دارد اما شايد با اقداماتي بتوان 
شاهد بهبود وضعيت گردش��گري در اين كشورها 

همچنين ايران شد.
   كارشناسان حوزه گردشگري معتقدند، با توجه به 
مناسبات 5 كشور و تعامالت آنها در حوزه توريسم و 
سابقه اين منطقه جغرافيايي، مي توان ائتالفي بزرگ 

در بخش گردشگري بين اين كشورها برقراركرد.
    تعريف مسير مش��ترك توريستي، تعريف نظام 
مش��ترك صدور ويزا و تاكيد بر اشتراكات فرهنگي  
مي تواند همزمان اثرات مثبتي بر توس��عه توريسم 
5 كش��ور اي��ران، روس��يه، جمهوري آذربايج��ان، 

تركمنستان و قزاقستان داشته باشد.

    بايد با ارايه برنامه هاي مناسب سهم ايران در پروازها را حفظ كنيم و نبايد اجازه دهيم كشورهاي طرف قرارداد به دليل جذابيت هايي كه در شركت هاي 
هواپيمايي خود دارند يا تفاوت در ناوگان و خدمات ارايه شده، بتوانند مسافر بيشتري را جذب كنند 

    ايران مي تواند از فرصت ايجاد شده دربخش كارگو و بار به خوبي استفاده كند چون ايران محصوالت كشاورزي را به كشورهاي حوزه درياي خزر 
از جمله روسيه،  آذربايجان و ... صادر مي كند و اگر شبكه پروازي جديدي در بخش كارگو ايجاد شود اين موضوع مي تواند به افزايش صادرات ايران و 

درآمدزايي بخش حمل و نقل هوايي كمك كند 
    ايرالين ها بايد براساس نتايج مطالعات، اين موضوع را بررسي كنند كه ايجاد مسيري جديد، توجيه اقتصادي دارد و آيا بازار كافي براي ايجاد مسير 

و جابه جايي مسافر وجود دارد يا خير؟

برش
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20.8 ميليارد »شي« متصل به اينترنت اشيا  در جهان تا سال 2020

IoTبههمهحوزههاقدمميگذارد
گروه دانش و فن | 

اينترنت اشيا )IoT( با فراهم كردن يك شبكه جهاني 
متصل از اش��يا، قابليت هايي از جمله كنترل از راه دور 
دس��تگاه ها در من��ازل و س��ازمان هاي اداري را فراهم 
مي كند و مي تواند در حوزه هاي مختلف انرژي، حمل 
و نقل، صنعت، بهداشت و درمان و شهر هوشمند نقش 

پررنگي داشته باشد.
 ،internetofthingsagenda بر اساس گزارش وب سايت
اكوسيس��تم اينترنت اشيا متش��كل از دستگاه هاي 
هوش��مند با قابلي��ت دس��تيابي به وب اس��ت كه از 
پردازنده هاي تعبيه شده، حسگرها و سخت افزارهاي 
ارتباطي براي جمع آوري، ارسال و انجام فعاليت روي 
داده هايي كه از محيط خود به دست مي آورد، استفاده 

مي كند. 
اينترنت اشيا يا IoT به ميلياردها دستگاه فيزيكي در 
سراسر جهان اطالق مي شود كه به اينترنت متصل شده 
و داده ها را جمع آوري كرده و به اشتراك مي گذارند. به 
لطف پردازنده ها و شبكه هاي بي سيم، با بهر ه گيري از 
اينترنت اشيا، امكان تبديل هر چيزي ، از يك قرص تا 
يك هواپيما به يك ماش��ين خودران وجود دارد. اين 
فناوري، سطحي از هوش ديجيتالي را به دستگاه هايي 
كه قادر به تكلم نيستند، اضافه مي كند و به آنها امكان 
مي دهد داده هاي ديجيتالي و فيزيكي دنياي واقعي را 
بدون درگير كردن انسان، با هم ادغام كنند. دستگاه ها ي 
متصل در اينترنت اش��يا، با ساير دستگاه هاي مرتبط 
ارتباط برقرار كرده و بر اساس اطالعاتي كه از يكديگر 
دريافت مي كنند، عمل مي كنند. دس��تگاه ها بيشتر 
كارها را بدون دخالت انسان انجام مي دهند، اگرچه افراد 
مي توانند با دستگاه ها ارتباط برقرار كنند- براي مثال، 
براي تنظيم آنها، دستورالعمل هايي را براي آنها فراهم 
يا به داده ها دسترسي پيدا مي كنند. پروتكل هاي اتصال، 
ش��بكه و ارتباطات مورداس��تفاده با اين دستگاه هاي 
فعال شده توسط وب تا حد زيادي به برنامه هاي خاص 

IoT مستقر بستگي دارد.

    چرا IoT مهم است
اينترنت اش��يا به افراد كمك مي كن��د تا زندگي و كار 
هوش��مندانه تري داشته و همچنين كنترل كاملي بر 
زندگي خود داشته باشند. اينترنت اشيا عالوه بر ارايه 
دستگاه هاي هوشمند براي ماشيني كردن فعاليت ها 
در منازل ، براي تجارت ضروري است. اينترنت اشيا با 
نگاهي به زمان واقعي چگونگي عملكرد سيستم هاي 
شركت ها، به كسب و كارها بينشي همه جانبه از عملكرد 
ماشين آالت تا تأمين عمليات زنجيره اي و لجستيكي 
ارايه مي دهد. اينترنت اشيا شركت ها را قادر مي سازد 
تا فرآيندها را خودكار كنند و هزينه هاي كار را كاهش 
دهن��د، همچنين ضايعات را كاه��ش داده و خدمات 
را بهبود مي بخش��د، توليد و تحويل كاال و همچنين 
ش��فافيت در معامالت مش��تري را ارزان تر مي كند. 
اينترنت اش��يا تمامي صنايع از جمل��ه مراقبت هاي 
بهداشتي، مالي، خرده فروش��ي و توليد را تحت تاثير 

قرار مي دهد. شهرهاي هوشمند به شهروندان كمك 
مي كنند تا ضايعات و مص��رف انرژي را كاهش دهند 
و از سنس��ورهاي متص��ل حتي در كش��اورزي مورد 
استفاده قرار مي گيرند تا به نظارت بر عملكرد محصول 
و پيش بيني الگوهاي رشد كمك كنند. به همين دليل 
اس��ت كه اينترنت اشيا يكي از مهم ترين فناوري هاي 
زندگي روزمره است و هرچه كسب وكارهاي بيشتري 
متوجه پتانسيل دستگاه هاي متصل براي حفظ رقابت 

شوند، توانايي اين فناوري هم بيشتر خواهد شد.
اينترنت اشياء مزاياي بسياري براي سازمان ها فراهم 
مي كند، از جمله اينكه آنها را قادر مي كند بر فرايندهاي 
كلي تجارت شان نظارت كنند، تجربه مشتري را ارتقا 
ببخش��ند، در وقت و هزينه خود صرفه جويي كنند، 
بهره وري كارمندان را افزايش دهند، تصميمات شغلي 
بهتري بگيرند و درآمد بيشتري كسب كنند. اينترنت 
اشيا شركت ها را ترغيب مي كند تا در روش هاي نزديك 
شدن به مش��اغل، صنايع و بازارهاي خود تجديدنظر 
كنند و ب��ه آنها ابزاري ب��راي بهبود اس��تراتژي هاي 
تجاري شان مي دهد. از مزاياي اينترنت اشيا مي توان 
به امكان دسترس��ي به اطالعات از هرجا و در هر زمان 
و در هر دس��تگاه، بهب��ود ارتباط بين دس��تگاه هاي 
الكترونيكي متصل، صرفه جوي��ي در وقت و هزينه با 
انتقال بس��ته هاي داده از طريق شبكه متصل، بهبود 
كيفيت خدمات يك تجارت با خودكارسازي وظايف و 
كاهش نياز به مداخالت انساني اشاره كرد. البته اينترنت 
اش��يا معايبي نيز دارد. يكي از معايب اين فناوري اين 

است كه با افزايش تعداد دستگاه هاي متصل، اطالعات 
بيشتري بين دستگاه ها به اشتراك گذاشته مي شود 
و بدين تريب پتانسيل اينكه يك هكر بتواند اطالعات 
محرمانه را بدزدد نيز افزايش مي يابد. يا اينكه شركت ها 
ممكن است مجبور شوند با تعداد زيادي دستگاه هاي 
IoT مقابله كنند و جمع آوري و مديريت داده هاي همه 
دستگاه ها چالش برانگيز باشد. همچنين اگر در سيستم 
اش��كالي به وجود بيايد، احتمااًل تمامي دستگاه هاي 
متصل خراب مي ش��وند و از آنجا كه هيچ اس��تاندارد 
بين المللي س��ازگاري براي IoT وجود ندارد، ارتباط 
دستگاه هاي سازندگان مختلف با يكديگر دشوار است.

    مصرف كنن�د گان و برنامه ه�اي كاربردي 
اينترنت اشيا

بسياري از برنامه هاي دنياي واقعي از اينترنت اشياء، 
از جمل��ه IoT مصرف كننده ت��ا IoT صنعتي بهره 
مي گيرند. برنامه هاي اينترنت اش��ياء در حوزه هاي 
بسياري از جمله خودرو، مخابرات و انرژي نقش دارند. 
به عن��وان مثال در بخش مصرف كنن��ده، خانه هاي 
هوش��مند كه مجهز به ترموس��تات هوشمند ، لوازم 
هوشمند و گرمايشي متصل، روشنايي و دستگاه هاي 
الكترونيكي هس��تند مي توانند از راه دور و از طريق 
رايانه و تلفن هاي هوشمند كنترل شوند. دستگاه هاي 
پوشيدني با سنسورها و نرم افزار مي توانند داده هاي 
كارب��ر را جم��ع آوري و تجزي��ه و تحلي��ل كنند و با 
هدف آس��ان تر كردن زندگي كارب��ران، پيام هايي را 

به فناوري هاي ديگر در مورد كاربران ارس��ال كنند. 
دستگاه هاي پوشيدني همچنين براي ايمني عمومي 
استفاده مي شوند - براي مثال، بهبود زمان پاسخگويي 
پاسخ دهندگان در شرايط اضطراري با تهيه مسيرهاي 
بهينه يا با رديابي عالئم حياتي كارگران ساختماني 
يا آتش نشانان در مكان هايي كه زندگي آنها در خطر 
قرار دارد. در مراقبت هاي بهداش��تي، اينترنت اشيا 
مزاياي بسياري از جمله امكان نظارت دقيق تر بيماران 
با اس��تفاده از داده هاي توليدشده و تجزيه و تحليل 
آن ارايه مي دهد. بيمارستان ها اغلب از سيستم هاي 
اينترنت اش��يا براي تكميل كارهايي مانند مديريت 
موجودي، براي داروها و ابزارهاي پزش��كي استفاده 
مي كنن��د. س��اختمان هاي هوش��مند مي توانند با 
اس��تفاده از سنس��ورهايي كه تعداد سرنشينان در 
يك اتاق را تش��خيص مي دهند، هزينه هاي انرژي را 
كاه��ش دهند. دما مي تواند به ط��ور خودكار تنظيم 
شود – براي مثال، در صورت تشخيص سنسورهاي 
ات��اق كنفرانس، تهويه هوا را روش��ن مي كنند يا اگر 
همه افراد به خانه رفته باش��ند، تهويه هوا را خاموش 
مي كنند. در كشاورزي، سيستم هاي هوشمند مبتني 
بر اينترنت اش��يا مي توانند با استفاده از سنسورهاي 
متصل به نظارت بر نور، دما، رطوبت و رطوبت خاك 
مزارع زراعي كمك كند. اينترنت اش��يا همچنين در 
خودكارسازي سيستم هاي آبياري نقش مهمي دارد. 
در يك شهر هوشمند، سنسورها و استقرار اينترنت 
اشيا مانند چراغ هاي خياباني و كنتورهاي هوشمند، 

مي توانند به كاهش ترافيك، صرفه جويي در انرژي، 
نظارت و رس��يدگي به نگراني هاي زيست محيطي و 

ارتقاي بهداشت كمك كنند.

    مسائل مربوط به امنيت و حريم خصوصي 
اينترنت اشيا

اينترنت اشياء ميلياردرها دستگاه را به اينترنت متصل 
مي كند و شامل استفاده از ميليارد ها داده است كه همه 
آنها بايد ايمن ش��وند. با توجه به سطح گسترده اي كه 
امكان حمله به آن وجود دارد، امنيت و حريم خصوصي 
در اينترنت اش��يا، به عنوان يكي از نگراني هاي عمده 
عنوان شده است. در س��ال 2016، يكي از بدنام ترين 
حمالت اينترنت اشيا، ميراي )Mirai( بود. اين بات نت 
به ارايه دهنده سرور نام دامنه Dyn نفوذ كرد و بسياري 
از وب سايت ها را براي مدت زمان طوالني تحت يكي از 
بزرگ ترين حمالت توزيع انكار سرويس )DDoS( نگه 
داشت. مهاجمان با سوءاستفاده از دستگاه هاي اينترنت 
اشيا با ايمني ضعيف، به اين شبكه دسترسي پيدا كردند. 
از آنجايي كه دستگاه هاي اينترنت اشيا اتصال نزديكي 
با يكديگر دارند، تمام كاري كه يك هكر بايد انجام دهد، 
سوءاستفاده از يك آسيب پذيري براي دستكاري تمام 
داده ها است كه با اين كار، دستگاه ها را غيرقابل استفاده 
مي كند. توليدكنندگاني كه دستگاه هاي خود را به طور 
مرتب به روزرساني نمي كنند يا هيچ گاه اين كار را انجام 
نمي دهند، آنها را در برابر مجرمان سايبري آسيب پذير 
مي كنند. عالوه بر اين، دس��تگاه هاي متصل اغلب از 
كاربران مي خواهند اطالعات شخصي خود، از جمله نام، 
سن، آدرس، شماره تلفن و حتي حساب هاي رسانه هاي 
اجتماعي خود را وارد كنند و اين اطالعات براي هكرها 
بسيار ارزشمند است. با اين حال ، تنها هكرها نيستند 
كه براي اينترنت اشيا تهديد به شمار مي روند. حفظ 
حريم خصوص��ي يكي ديگ��ر از نگراني ه��اي اصلي 
كاربران اينترنت اشيا است. براي مثال، شركت هايي 
كه دس��تگاه هاي IoT را براي مصرف كنندگان توليد 
مي كنند نيز مي توانند از اين دستگاه ها براي به دست 
آوردن و فروش داده هاي ش��خصي كاربران اس��تفاده 
كنند. همچنين فراتر از فاش كردن اطالعات شخصي، 
IoT خطري براي زيرساخت هاي مهم، از جمله برق، 

حمل و نقل و خدمات مالي ايجاد مي كند.

    آينده IoT چه مي شود
درباره آينده بازار اينترنت اشيا تخمين هاي زيادي زده 
شده است. براي مثال پيش بيني شده كه درآمد ساالنه 
س��خت افزار و نرم افزار IoT تا سال 2020 بيش از 450 
ميليارد دالر باشد. يا اينكه تخمين زدند اينترنت اشيا 
تا س��ال 2025، آورده اي 11.1 تريليون دالري داشته 
باشد. برخي معتقدند تعداد دستگاه هاي IoT متصل، 
س��االنه 12 درصد افزايش مي يابد تا در سال 2030 به 
125 ميليارد دستگاه مي رسد. موسسه گارتنر هم ارزيابي 
كرده كه تا سال 2020، 20.8 ميليارد شيء متصل مورد 

استفاده قرار مي گيرد.
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اپل قصد دارد قابليت پايش كيفيت خواب را به چندين 
مدل از اپل واچ بياورد. كمپاني كوپرتينويي به احتمال 
زياد از اين ويژگي در رويداد هفته آينده خود رونمايي 

خواهد كرد.
به گزارش ديجياتو، اپل اسم اين قابليت را »پايش زمان 
خ��واب )Time in Bed Tracking(« نام گذاري 
ك��رده ك��ه توانايي س��نجش كيفيت خ��واب كاربر، 
حركت ه��اي او، ضربان قلب و صداه��ا را حين خواب 
دارد. داده هاي پايش كيفيت خواب پس از جمع آوري، 
همانند بيش��تر داده هاي اپ��ل واچ، در اپ Health و 
 Sleep همچنين اپ جديد اين گجت پوشيدني به نام

يافت خواهند شد.
كاربر براي استفاده از قابليت پايش كيفيت خواب بايد 
اپل واچ را حين خواب بسته و از باتري كافي گجت خود 
مطمئن ش��ود. براي اطمينان از اين موضوع پيش از 
خوابيدن به كاربر نوتيفيكيشن ارسال مي شود تا ساعت 

هوشمند خود را شارژ كند.
اپل زنگ صبحگاهي را نيز دستخوش تغييراتي كرده و 
از اين پس اگر كاربر زودتر از موعد از خواب بيدار شود 
و ساعت را به دست كند، زنگ ديگر به صدا در نخواهد 
آمد. تاكنون براي استفاده از قابليت پايش كيفيت خواب 

بايد از اپ هاي متفرقه اس��تفاده مي شد چون كمپاني 
كوپرتينويي هيچگاه از اپ اختصاصي خود براي اين 
ويژگي استفاده نكرده بود. هنوز معلوم نيست اين ويژگي 
به تمام مدل هاي اپل واچ خواهد آمد يا فقط در بعضي 
مدل ها ديده خواهد شد. براي شنيدن اخبار بيشتر در 
اين رابطه بايد تا تاريخ 10 سپتامبر )19 شهريور( صبر 
كنيم. انتظار مي رود در رويداد هفته آينده اپل از آيفون 
11، اپل واچ با سخت افزار جديد، مدل هاي سراميكي و 
تيتانيومي، اين محصول و همچنين آخرين نسخه از 
سيستم عامل watchOS 6 رونمايي كند. جالب است 
بدانيد با وجودي كه قابليت پايش كيفيت خواب ممكن 
است در بهبود كيفيت خواب موثر باشد ولي تحقيقات 

نشان داده باعث بروز بي خوابي در افراد نيز مي شود.

معاون دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي با بيان 
اينكه بر اساس مصوبه شوراي عالي مبارزه با پولشويي 
متني وجود دارد كه در آن به ممنوعيت رمزارزها استناد 
شده، گفت: در اين زمينه به دنبال انجام بررسي هاي 
بيشتر هستيم و بايد مشخص شود كه رمزارزها به عنوان 
كاال يا پول در نظر گرفته مي شوند تا دستگاه متصدي 

رسيدگي به آن مشخص شود.
به گزارش ايسنا، جواد جاويدنيا در پاسخ به اين سوال كه 
»خريد و فروش رمزارزها در حال حاضر در همه سايت ها 
ممنوع است يا خير و بازار آن به چه شكل خواهد بود؟« 
گف��ت: در اين زمينه اختالف نظرهاي��ي وجود دارد و 
بهتر است كه فعال درباره آن صحبت نكنيم. بر اساس 
مصوبه ش��وراي عالي مبارزه با پولشويي متني وجود 
دارد كه در آن به ممنوعيت رمزارزها استناد شده كه به 
دنبال اين هستيم اين مستندات الزم را بررسي كنيم 
تا ببينيم شرايط واقعا به چه ترتيب است. اين موضوع 
به سياس��ت گذاري كالن نياز دارد تا تكليف رمزارزها 
مشخص شود و متصدي رسيدگي به آن تعيين شود. 
بايد مشخص ش��ود كه رمزارزها به عنوان كاال يا پول 

در نظر گرفته مي ش��وند و تا زماني كه اختالف نظرها 
در سطح كالن برطرف نش��ود بازار ابهام برانگيزي در 
اين زمينه وجود دارد و اظهارنظر قطعي ممكن نيست .

معاون دادس��تان كل كش��ور در امور فضاي مجازي 
در ادام��ه با بيان اينك��ه با توجه ب��ه مصاديق جرم در 
زمينه كس��ب وكارهاي الكترونيكي برخ��ورد با آنها 
متفاوت است، تصريح كرد: فروش كاالهاي ممنوعه، 
به نمايش گذاشتن كاالهايي كه وجود خارجي ندارد 
و اينكه كاركرد سايت به كلي تغيير كند و به محتواي 
مجرمانه اختصاص پيدا كند از جمله مصاديق مجرمانه 
است كه متناسب با آنها مجازات هايي براي صاحبان 
كسب وكارهاي مجازي تعيين مي شود. آنچه در حيطه 
اختيارات ما وجود دارد، اين اس��ت ك��ه در مصاديق 
مجرمانه در كميته تعيين مصاديق مجرمانه مطرح و 
نسبت به فيلترينگ سايت ها اقدام شود. برخوردهاي 
صنف��ي و انضباطي مانند تعليق ج��واز و نماد اعتماد 
الكترونيكي نيز از سوي مركز توسعه تجارت الكترونيك 
و اتحادي��ه صنفي كس��ب وكارهاي مج��ازي صورت 

مي گيرد.

جاويدنيا در پاسخ به س��والي درباره سايت هايي كه با 
دريافت اطالعات كارت بانكي مشتريان، حساب هاي 
بانكي آنها را خالي مي كنند، تصريح كرد: در اين زمينه 
اقدامات��ي به همراه پليس فتا انجام ش��ده و به صورت 
شبانه روزي سايت ها و پيامك هايي كه به كار فيشينگ 
)كالهبرداري از طريق به دست آوردن اطالعات بانكي 
و...( اقدام مي كنند را رصد مي كنيم و به محض كسب 
اطالعات اين سايت ها مسدود مي شوند.« وي با اشاره 
به لزوم انجام اقداماتي در زمينه ارس��ال  پيامك هاي 
انبوه  گفت: »اين موضوع به عهده ما نيست، اما كارگروه 
ويژه اي در وزارت ارشاد در اين زمينه تشكيل شده كه 
از آنها درخواست كرديم با توجه به گستردگي تخلفاتي 
مانند فيش��ينگ تدابير جدي در نظ��ر بگيرند.« وي 
همچنين ابراز اميدواري كرد كه سند احراز هويت در 
فضاي مجازي كه اخيرا در شوراي عالي فضاي مجازي 
تصويب شده به زودي اجرايي شود و گفت: »براي مثال 
يكي از موضوعاتي كه اسباب افزايش جرايم را فراهم 
كرده، سيم كارت هاي اتباع خارجي است كه از كشور 
خارج شده اند.« به گفته معاون دادستان كل كشور در 

امور فضاي مجازي حسب اعالم پليس فتا 80 درصد 
جرايم توسط اين سيم كارت ها انجام مي شود. وي با بيان 
اينكه حداقل كاري كه در اين زمينه مي توان انجام داد، 
محدود كردن زمان اس��تفاده از اين نوع سيم كارت ها 
است، از وزارت ارتباطات و فناوري خواست كه »اقدام 

عاجل« در اين زمينه انجام شود.
جاويدني��ا در ادامه درباره درگاه بانك هاي ايراني براي 
سايت هاي شرط بندي اظهار كرد: »پيگير اين موضوع 

هستيم، اما در زمينه پرداخت يارها بانك مركزي بايد 
پيگيري بيش��تري انجام دهد و هر چه زودتر سامانه 
كاملي ايجاد كنند تا زمينه تخلف از بين برود. در حال 
حاضر تعداد درگاه هاي بانك هاي ايراني براي سايت هاي 
شرط بندي كمتر ش��ده، چراكه اين درگاه ها كمتر از 
24 ساعت شناسايي و مسدود مي شوند. اخيرا بخش 
خصوصي و دانشگاهي نيز در اين زمينه با ما همكاري 

كردند.« 

رييس مركز توسعه تجارت الكترونيك از رتبه بندي نماد 
اعتماد كسب وكارهاي اينترنتي در آينده نزديك خبر داد 
و گفت كه داشتن نماد الكترونيك به معني اعتماد 100 
درصد به سايت ها نيست و مشتريان بايد احتياط هاي 

الزم را در نظر بگيرند.
به گزارش ايسنا، پنجاه وچهارمين جلسه كميته نظارت 
بر كسب وكارهاي اينترنتي با موضوع ارايه سامانه پايشگر 
هوشمند براي نظارت سيس��تمي بر كسب وكار هاي 
اينترنتي، روز گذش��ته برگزار شد. علي رهبري در اين 
نشست با بيان اينكه اعتماد به كسب وكارهاي اينترنتي 
يك موضوع درجه بندي شده اس��ت، گفت: »اين طور 
نيست كه اگر س��ايتي نماد اعتماد الكترونيك داشت، 
بايد 100 درصد به آن اعتماد كرد، بلكه مشتريان بايد 
احتياط هاي الزم را در نظر بگيرند. براي اينكه موضوع 
اعتماد را از حالت مطلق خارج كنيم، مساله رتبه بندي 
كسب وكارهاي الكترونيكي را مطرح كرديم و به زودي 

به آنها رتبه اعتماد مي دهيم.«
رييس مركز توس��عه تج��ارت الكتروني��ك در ادامه 
از جم��ع آوري اطالع��ات مورد نظر ب��راي رتبه بندي 
كس��ب وكارهاي اينترنتي خبر داد و گف��ت: »تا پايان 
شهريور ماه يا اوايل مهر، نتايج رتبه بندي كسب و كارهاي 

اينترنتي را اعالم مي كني��م.« به گفته وي، رتبه بندي 
كس��ب وكارهاي اينترنتي بر اس��اس ش��كايت هاي 
مشتريان، سوابق كسب وكارها، توان مديريتي و موارد 
مش��ابه انجام مي ش��ود تا كاربران و مصرف كنندگان 
بدانند هر سايت تا چه اندازه قابل اعتماد است. رهبري 
همچنين اظهار كرد: »تا پيش از اين، نظارت ها بر فعاليت 
كسب وكارهاي اينترنتي به صورت سنتي و انسان محور 
انجام مي ش��د، اما با اقدام��ات انجام گرفته در ماه هاي 
گذشته، طرح پايشگر هوشمند به اجرا درآمد. در اين 
طرح، بيش از 3500 كسب وكار در فضاي مجازي كه 
پيش از اين نماد اعتماد اخذ كرده بودند مورد بازرسي 
و پايش قرار گرفتند و حدود 180 وب سايت شناسايي 
ش��دند كه لوگوي نماد اعتماد را جعل كرده و آن را در 

سايت خود قرار داده بودند. اين پايشگر هوشمند با سه 
نوع سناريوي پايش، كس��ب وكارهاي اينترنتي را در 
حوزه پايش فروش كاالهاي ممنوعه، پايش اصالت نماد 
الكترونيك و پايش استفاده از درگاه هاي پرداخت مورد 
نظارت و بازرسي قرار داد و نتايج به دست آمده حاكي 
از آن بود كه از ميان اين سايت ها، حدود ۷0 وب سايت 
كاالهاي ممنوعه از قبيل رمزارز، سكه طال، مشروبات 

الكلي و اسلحه عرضه مي كردند.«
 رييس مركز توس��عه تجارت الكترونيك همچنين از 
شناسايي 330 سايت خبر داد كه با وجود ابطال يا تعليق 
يا حتي انقضاي تاريخ اعتبار نماد اعتمادشان، درگاه هاي 
فعال پرداخت بانكي داشتند. وي از پايش مستمر تمامي 
كسب وكارهاي اينترنتي و حتي كسب وكارهاي فعال در 
پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي در فازهاي بعدي اين 
طرح خب��ر داد و گفت: »در حال حاضر حدود 54 هزار 
كسب وكار اينترنتي داراي نماد اعتماد هستند و حدود 
380 هزار كس��ب وكار هم بدون اخذ اين نماد فعاليت 
مي كنند.« به گفته رهبري قرار است مسابقه بزرگي به 
منظور استفاده از توان علمي نخبگان و دانشگاهيان به 
منظور پردازش هرچه بهتر اطالعات و پايش دقيق تر 

كسب و كارهاي اينترنتي برگزار شود.

اضافه شدن قابليت پايش خواب به اپل واچ

وجود اختالف  نظر درباره خريد و فروش رمزارز

لزوم احتياط هنگام خريد از سايت هاي اينترنتي

 كدام كشورها بيشترين
و ماهرترين هكرها را دارند

به تازگي فهرس��تي از كش��ورهايي كه ميزبان 
بيش��ترين و بهترين هكرهاي جهان هس��تند، 
منتش��ر شده اس��ت كه چين با س��هم بيش از 

41درصدي در صدر اين فهرست قرار دارد.
به گزارش ايسنا، در سال هاي اخير آمار حمالت 
س��ايبري، هك و نفوذ به حس��اب هاي كاربري 
ش��ركت هاي كوچك و بزرگ در سراسر جهان 
رو به رشد و افزايش بوده اس��ت؛ به گونه اي كه 
بس��ياري از كارشناس��ان و تحليلگران فعال در 
حوزه فناوري و امنيت س��ايبري به شركت هاي 
مختلف، دولت ها و استارتاپ هاي فعال در نقاط 
مختلف جهان هشدار داده اند كه با به روزرساني 
مداوم سيس��تم هاي مورد استفاده خود و ساير 
اقدامات امنيتي الزم، از نفوذ و دسترسي هكرها 
و مجرمان س��ايبري به اطالعات محرمانه خود 

جلوگيري كنند.
هرچند كه در اخبار مختلفي كه از گوشه و كنار 
جهان به گوش مي رس��د، به نظر مي رسد حتي 
با در نظ��ر گرفتن تمامي احتماالت و همچنين 
اقدام��ات امنيت��ي الزم نيز هكره��ا و مجرمان 
س��ايبري به چنان تخصص و تبحري دس��ت 
يافته اند كه باز هم قادر خواهند بود به اطالعات 
موردنياز خود دسترس��ي پيدا كنند و هر ساله 
بس��ياري از ش��ركت هاي كوچك و بزرگ را در 
سراسر جهان با مشكالت و دردسرهاي جديدي 

مواجه سازند.
حاال به تازگي فهرستي از 10 كشوري كه ميزبان 
بيش��ترين تعداد هكرها و مجرمان س��ايبري 
هستند و هر ساله به سايت، سرور و پلتفرم هاي 
مورداستفاده ش��ركت هاي مختلف در سراسر 
جهان حمله ك��رده و اطالعات محرمانه و مورد 
نياز خود را به س��رقت مي برند، در وب س��ايت 
cyware منتشر شده اس��ت كه به آنها اشاره 

شده است.
1- چين: بر اساس تازه ترين آمار و گزارش هاي 
منتشرشده، بالغ بر 41 درصد از حمالت سايبري 
و بداف��زاري در جهان توس��ط هكرهاي چيني 

صورت پذيرفته است.
2- اياالت متحده امريكا: بسياري از بدافزار ها 
و تروجان هاي توسعه داده شده توسط هكرها و 
مجرمان س��ايبري امريكايي به زيرساخت هاي 
حياتي و مهم در كش��ورهاي متعددي حمله و 
نفوذ پيدا كردند كه به واس��طه همين حمالت 
سايبري، از شهرت جهاني بااليي برخوردار شدند. 
سهم اياالت متحده امريكا از حمالت بدافزاري و 

سايبري در جهان بالغ بر 10 درصد است.
3- تركيه: سهم تركيه از حمالت سايبري در 
جهان، 4.۷ درصد اس��ت كه در سال هاي اخير، 

فعاليت آنها به شدت رشد و افزايش يافته است.
4- روسيه: سهم حمالت سايبري انجام شده 
توسط هكرهاي روس��ي نيز بالغ بر 4.3 درصد 

گزارش و اعالم شده است.
روسيه تحت تاثير مخالفت و تضادهاي سياسي 
كه با دول��ت امري��كا دارد، همواره به س��رور و 
شبكه هاي شركت بزرگ امريكايي همچون اپل، 
آمازون و گوگل حمله و نفوذ كرده است. آخرين 
و بزرگ ترين خراب كاري هكرهاي روس��ي در 
جريان برگزاري انتخابات دولت امريكا بود كه به 
گفته بسياري از كارشناسان، توانسته بودند در 
سيستم هاي راي گيري انتخاباتي در بسياري از 
ايالت هاي امريكا، نفوذ پيدا كرده و موجب تغيير 

و تحوالتي شوند.
5- تايوان: اين جزيره كوچك در حوالي چين، 
برخالف جغرافياي بسيار كوچكي كه دارد، تعداد 
زيادي از قدرتمندترين و بهترين هكرهاي جهان 
را در خود جاي داده اس��ت؛ به گونه اي كه سهم 

آن از حمالت سايبري جهان، 4.3 درصد است.
6- برزي�ل: س��هم برزيل در حمالت سايبري 
جهان بالغ بر 3.3 درصد گزارش و اعالم شده است 
كه با اختالف اندكي از روماني، يك پله باالتر قرار 
گرفته و در فهرست رده بندي كشورهاي ميزبان 
بيشترين تعداد هكرها و مجرمان سايبري، رتبه 

ششم را به خود اختصاص داده است.
 در واق��ع مي ت��وان گفت كه برزيل ن��ه تنها در 
امريكاي جنوبي، بلكه در نيم كره جنوبي زمين، 
بيشترين ترافيك هكرها را از آن خود كرده است. 
به عقيده بس��ياري از كارشناسان و تحليلگران، 
دليل اين موضوع مي توان��د اقتصاد فارغ از پول 
نقد در اين كشور باشد و اينكه شهروندان بيشتر 
از پرداخت هاي آنالين و اينترنتي براي خريد و 

انجام كارهاي موردنظر خود استفاده مي كنند.
۷- رومان�ي: روماني با اختصاص 3.3 درصد از 
حمالت س��ايبري در جهان، در رتبه هفتم اين 
رده بندي جاي گرفته است. يكي از مشهورترين 
هكرهاي اهل اين كش��ور، رومانسيو والسيا نام 
داشت كه توانسته بود به اطالعات تعداد زيادي 
از شركت ها و دولت هاي جهان نفوذ و دسترسي 

پيدا كند.
۸- هند: هشتمين رتبه در فهرست كشورهاي 
ميزبان بيشترين تعداد هكرها و مجرمان سايبري 
نيز ب��ه هند اختص��اص يافته كه س��هم آن در 

حمالت سايبري در جهان 2.3 درصد است.
۹- ايتاليا: س��هم نهمين جايگاه كش��ورهاي 
ميزب��ان در حم��الت س��ايبري كه ب��ه ايتاليا 
اختص��اص دارد، 1.6 درص��د اس��ت. دو نفر از 
معروف ترين هكرها و مجرمان سايبري ايتاليايي، 
لوئيگي آريما و دوناتو فارانته آريما هستند كه در 
نفوذ به حس��اب هاي كاربري و سرقت اطالعات 

مورد نياز خود شهرت جهاني پيدا كرده  اند.
10- مجارس�تان: مجارس��تان كه يك كشور 
تقريبا كوچك در شرق اروپاست، تعداد زيادي 
از هكرهاي ح��اذق را در جه��ان در خود جاي 
داده كه س��هم آن در حمالت س��ايبري جهان 

1.4درصد است.
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نماينده مردم نجف آباد  در مجلس شوراي اسالمي خبر داد

رفع كمبود فضاهاي آموزشي در غرب اصفهان با كمك بنياد بركت
گروهبنگاهها|

ساخت مجتمع آموزشي فرهنگي بركت شهيد حججي 
در نجف آب��اد باعث نجات منطق��ه از معضل كمبود 

فضاهاي آموزشي شده است.
به گزارش روابط عمومي بنياد بركِت س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره(، نماين��ده مردم نجف آباد در 
مجلس ش��وراي اس��امي با بيان اين مطلب افزود: 
شهرهاي نجف آباد، تيران و كرون به علت مهاجرپذير 
بودن، هميش��ه با كمبود فضاهاي آموزش��ي روبه رو 
هس��تند، كه فعاليت هاي بنياد بركِت ستاد اجرايي 
فرم��ان حض��رت ام��ام)ره( در زمينه س��اخت چند 
مدرسه به خصوص مجتمع بزرگ آموزشي فرهنگي 
بركت ش��هيد حججي، اين معضل را تا حدود زيادي 
مرتفع كرده است.ابوالفضل ابوترابي با تأكيد بر اينكه 
فعاليت ه��اي بنياد بركت، مايه بركت در كل كش��ور 
اس��ت، ادامه داد: س��اخت مجتمع بزرگ آموزش��ي 
فرهنگي بركت ش��هيد حججي به مساحت تقريبي 
8500 مترمرب��ع و ظرفيت پذي��رش بيش از 1000 
دانش آموز، آن ه��م در مدت زمان 8 م��اه، يك اقدام 
بي نظير و كم سابقه و نوعي ركوردشكني بود كه ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( از طريق بنياد بركت 

به سرانجام رساند. 
نماينده نجف آباد، تيران و كرون در مجلس ش��وراي 
اسامي با اشاره به سفر سال گذشته دكتر محمد مخبر، 

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( به حوزه 
انتخابيه خود تصريح كرد: با ساخت مدارسي كه قرار 
شده به نام شهداي مدافع حرم و تيپ فاطميون احداث 
شود، مشكل كمبود فضاي آموزشي به عنوان معضل 

اول منطقه، به طور كامل رفع خواهد شد.
وي بيكاري را از جمله ديگر كاستي هاي حوزه انتخابيه 
خود ذكر كرد و گفت: آمارهاي رسمي از نرخ بيكاري 
13 درصدي در منطقه حكاي��ت دارد اما رقم واقعي 
نزديك به 25 درصد است. مهاجرپذير بودن نجف آباد، 
تيران و كرون باعث باال بودن نرخ بيكاري در اين شهرها 
شده است. از سوي ديگر، بسياري از واحدهاي بزرگ 
و كوچك صنعتي در اين مناطق به مشكل برخورده و 

به حالت نيمه تعطيل درآمده است.
نماين��ده نجف آباد، تيران و ك��رون در مجلس اظهار 
امي��دواري كرد كه با احياي اي��ن واحدهاي صنعتي 
نيمه تعطي��ل و اج��راي طرح ه��اي اش��تغال زايي 
اجتماع محور بركت، ش��اهد رونق اقتص��ادي حوزه 
انتخابيه خود باشد.ابوترابي در اين رابطه توضيح داد: 
با بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
براي ايجاد مشاغل خرد و خانگي به خصوص در زمينه 
زنبورداري به توافق رسيده ايم كه فرآيند كار به زودي 
آغاز خواهد شد. همچنين درخواست شده است بنياد 
بركت در خصوص راه اندازي بازارچه هايي براي فروش 

محصوالت اين مشاغل، همكاري و مشاركت كند.

تعطيلي فروشگاه هاي پوشاك 
برند خارجي در اصفهان

اصفهان|رييس اتحاديه 
فروش��ندگان پوش��اك 
اصفهان مي گويد: در حال 
حاضر بيشتر از 5 يا 6 برند 
خارجي در اصفهان فعال 
نيستند كه به دليل افزايش 
نرخ ارز، از ف��روش كاالي 
خارجي سود زيادي كس��ب نمي كنند و در آينده اي 
نزديك تعطيل خواهند ش��د.ابراهيم خطابخش در 
گفت وگو با ايس��نا، در خص��وص وضعيت برندهاي 
پوشاك در اصفهان، اظهار كرد: سال  هاي گذشته حدود 
65 برند خارجي در اصفهان فعال بودند كه با بازرسي  
دقيق اتحاديه پوشاك و رعايت نكردن قانون، برخي از 
آنها را تعطيل كرديم. وي افزود: در حال حاضر بيشتر 
از 5 يا 6 برند خارجي در اصفهان فعال نيستند كه به 
دليل افزايش نرخ ارز، از فروش كاالي خارجي س��ود 
زيادي كسب نمي كنند و در آينده اي نزديك تعطيل 
خواهند ش��د.رييس اتحاديه فروش��ندگان پوشاك 
اصفهان با تاكيد بر اينكه در حال شناسايي توليدي ها و 
فروشگاه هاي داخلي هستيم تا با نام خود به برند تبديل 
شوند و با قدرت در اين عرصه پيشرفت كنند، تصريح 
كرد: امروز حدود 15 برند مشخص ايراني در اصفهان 
داريم، البته تعداد آنها در گذشته بيشتر بود كه به داليل 

مختلف تعطيل شدند.

آخرين وضعيت زيرساخت هاي 
ايالم براي اربعين

ايالم|مع��اون عمران��ي 
اس��تاندار اي��ام ضم��ن 
تش��ريح آخرين وضعيت 
زيرساخت هاي ايام براي 
اربعين، مي گويد: از هفته 
دولت سال گذشته تاكنون 
۴۴كيلومت��ر بزرگ��راه در 
اس��تان احداث ش��ده اس��ت. به گزارش »تعادل« از 
استانداري ايام احمد كرمي اظهار داشت: اربعين از 
ظرفيت هاي بس��يار ارزشمندي است كه نگاه ملي را 
مي طلبد و در اين حوزه مردم اس��تان در اين سال ها 
سنگ تمام گذاشتند. در كنار آن مسووالن نيز آنچه 
در توان داشتند در حوزه تكميل زيرساخت ها و ارايه 

خدمات براي تسهيل در تردد زوار انجام داده اند.
وي افزود: از هفته دولت س��ال گذشته تا هفته دولت 
امسال احداث و بهسازي ۴۴ كيلومتر بزرگراه با اعتبار 
180 ميليارد تومان در استان انجام شده است كه بخش 
عمده آن در زمينه مس��يرهاي منتهي به مرز مهران 
 است.معاون عمراني استاندار ايام عنوان كرد: احداث

25 كيلومتر راه اصلي با اعتبار 65 ميليارد تومان نيز طي 
يك سال گذشته در استان انجام شده است. در مسير 
ايام به مهران و نيز 5 مسير ارتباطي اربعين كه از نقاط 
مختلف منتهي به مرز مي شود، طي سال هاي گذشته 

اقدامات خوبي انجام شده است.

 كمك كشورهاي خارجي هنوز 
به سيل زدگان نرسيده است

خراس�انجنوبي|ب��ا 
گذش��ت بيش از 6م��اه از 
وقوع س��يل در كشورمان 
رييس جمعيت هال احمر 
بااش��اره به كمك3ميليون 
يورويي كشورهاي خارجي 
به سيل زدگان به اين نكته 
اشاره كرد كه اين كمك ها به دليل بسته بودن حساب 
ارزي كه تحت تأثير تحريم هاي امريكاس��ت، هنوز به 
دست سيل زدگان نرسيده است.به گزارش مهر، علي 
اصغر پيوندي ديروز در حاشيه بازديد از كاروان سامت 
نذر آب دو در روستاي شند معصوميه نهبندان گفت: به 
دنبال خشكسالي هاي پي در پي از سال گذشته طرح نذر 

آب يك را آغاز كرده است.
وي با بيان اينكه اين طرح طي س��ال گذشته در 602 
روستاي سيستان و بلوچستان اجرايي شده است، افزود: 
در قالب اين طرح 50 هزار بسته معيشتي توزيع شده 
است.پيوندي با بيان اينكه در حال حاضر 1۷ ميليون نفر 
از جمعيت كشور تحت تأثير خشكسالي هستند، گفت: 
»نذر آب دو« از 15 مرداد ماه سال جاري در سه استان 
كرمان، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي آغاز شده 
و تا آخر شهريور ماه ادامه دارد. در روستاهاي نهبندان 
مشكات آبرساني و راه هاي ارتباطي وجود داشته كه 

بايد از سوي ارگان هاي ذيربط پيگيري شود.

سهيم كردن مردم در 
سرمايه هاي موجود باتعاوني ها
مركزي|نماينده ولي فقيه 
در اس��تان مرك��زي گفت: 
متاسفانه ش��اهد واگذاري 
غيرقانوني واحدهاي توليدي 
استان به بخش خصوصي 
هس��تيم ك��ه مش��كات 
عدي��ده اي را ب��راي بخش 
توليد اس��تان ايجاد كرده اس��ت.به گزارش تس��نيم، 
آي��ت اهلل دري نجف آب��ادي ديروز در دي��دار با مديران 
شوراي هماهنگي دستگاه هاي تابعه و تعاونگران مركزي 
افزود: ايجاد تعاوني ها و استفاده از سرمايه هاي مردمي 
عاوه بر مديريت نقدينگي كشور مي تواند سبب سهيم 
كردن مردم در سرمايه هاي موجود شود كه خود گامي 
در مس��ير اميدبخش��ي به جامعه ايجاد انگيزه در بين 
جوانان ب��راي ورود به عرصه تولي��د و نقش آفريني در 
عرصه اقتصادي است.وي  بيان كرد: در راستاي احياي 
واحدهاي واگذارشده و حفظ واحدهاي موجود بايد هم 
بخش دولتي با ارايه برنامه مدون و اثربخش و هم بخش 
خصوصي با تاش مس��تمر وارد ميدان شوند.ضوابط 
قانوني در واگذاري واحدهاي توليدي اس��تان توسط 
س��ازمان خصوصي سازي رعايت نش��ده و تنها با اباغ 
حكم هاي مديريتي و پرداخت ماهانه ۴0 ميليون تومان 
براي كش��ور هزينه به همراه داشته و الزم است كه اين 
مشكات به سطوح مديريتي در راس كشور انتقال يابد.

اختصاص ۲۶ ميليارد براي 
ساماندهي قلعه فلك االفالك

لرستان|استاندار لرستان 
از اختص��اص 26 ميليارد 
تومان اوراق براي ساماندهي 
عرصع قلعه فلك االفاك 

خرم آباد خبر داد.
به گزارش ايس��نا، موسي 
خادمي با اشاره به موضوع 
ساماندهي عرصه قلعه تاريخي فلك االفاك خرم آباد، 
اظهار كرد: در 6 ماه دوم س��ال ۹۷ حدود 28 ميليارد 
تومان پول نقد به سپاه در اين رابطه پرداخت شد و بعدها 
به دليل مشكاتي كه در بخش مالي به وجود آمد اين 

اعتبارات تبديل به اوراق دو ساله شد.
وي با تاكيد بر اينكه مجموعه س��پاه اعام كرد اوراق 
نمي خواهيم، گفت: در اين راستا با رايزني هاي صورت 
گرفته موفق شديم سپاه را متقاعد كنيم كه اوراق را به 
همراه سود آن از ما تحويل بگيرد. استاندار لرستان با 
بيان اينكه خوشبختانه طي دو ماه اخير نيز 20 ميليارد 
و 500 ميليون توم��ان از طريق اوراق در اين زمينه به 
س��پاه پرداخت كرديم، افزود: همچنين طي روزهاي 
اخير 26 ميليارد تومان اوراق ديگر به ما در اين رابطه 
تخصيص داده شد كه اين ميزان را تا آخر شهريور ماه به 
سپاه پرداخت خواهيم كرد.خادمي  اضافه كرد: تخليه و 
پرداخت اعتبار قطعي شده اما ممكن است زمان تخليه 

با توافق طرفين تغيير پيدا كند.
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 رييس قوه قضاييه
به استان زنجان سفر مي كند

زنجان| مديركل روابط عمومي و تش��ريفات قوه 
قضايي��ه گفت: ريي��س قوه قضايي��ه در رأس يك 
هيات عالي قضايي روز پنجشنبه به استان زنجان 

سفر مي كند.
 محمدرضا شهرياري اظهاركرد: آيت اهلل رييسي در 
ادامه سلسله سفرهاي استاني خود روز پنج شنبه 
چهاردهم شهريور ماه به همراه جمعي از مسووالن 
عالي قضايي جهت بررسي مسائل و مشكات قضايي 
و حقوقي استان زنجان و ديدار با قضات وكاركنان 

دستگاه قضايي اين استان به زنجان سفر مي كند.
 مدي��ركل روابط عمومي و تش��ريفات قوه قضاييه 
گفت: تيم هاي كارشناس��ي و ارزياب��ي از چند روز 
پيش براي بررسي آخرين مسائل و تهيه گزارش هاي 
كارشناسي در استان حضور يافته اند و معاونان قوه 
قضاييه نيز با عزيمت به شهرستان هاي استان ضمن 
بررسي آخرين وضعيت قضايي شهرستان ها، گزارش 

آن را به رييس قوه قضاييه تقديم مي كنند.
 ش��هرياري ديدار با برگزيدگان اس��تان را از ديگر 
برنامه هاي اين س��فر عنوان كرد و افزود: حضور در 
جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال و شوراي اداري 
استان نيز در دستور كار قرار دارد و در پايان اين سفر، 
رييس قوه قضاييه در جلسه شوراي قضايي استان 
زنجان شركت كرده و مسائل قضايي استان را مورد 

بررسي قرار خواهد داد. 

 شرط سفر اربعين 
ثبت نام در سامانه سماح

ايالم|مدير حج و زيارت استان ايام از ثبت نام 
 10۴3 نف��ر ايام��ي براي ش��ركت در همايش 

پياده روي اربعين در سامانه سماح خبر داد.
س��يد حميد مصطفايي با بي��ان اينكه ثبت نام 
اينترنتي متقاضيان ش��ركت در همايش عظيم 
پياده روي اربعين حس��يني از اول شهريور آغاز 
شده اس��ت، تصريح كرد: زائران براي شركت در 
مراسم اربعين س��ال جاري مي توانند از نوزدهم 
ش��هريور )10 محرم( تا هفتم آبان بدون نياز به 
دريافت رواديد و به ش��رط ثبت نام در س��امانه 
 سماح همراه با گذرنامه معتبر براي زيارت اربعين 

امام حسين)ع( وارد كشور عراق شوند.

افزايش قيمت ۵۰ هزار توماني 
كتب دوره  متوسطه

ش�هركرد|رييس اتحادي��ه لوازم التحري��ر 
چهارمحال و بختياري گفت: كتب درسي دوره 
متوس��طه  ۴5 تا 50 هزارتومان افزايش قيمت 
داش��ته و تاكنون خريد ب��راي دانش آموزان به 

صورت محدود  بوده  است.
عبدالرحيم رييس��ي با بيان اينكه براي ش��روع 
سال تحصيلي جديد تاكنون فروش خاصي در 
لوازم التحرير نداشته ايم، اظهارداشت: يا پول در 
دسترس مردم نيس��ت يا منتظر واريز يارانه ها 
هس��تند تا اقدام ب��ه خري��د لوازم التحرير براي 
دانش آموزان شان كنند. وي افزود: توزيع كتب 
دانش  آموزان از سوم شهريور امسال آغاز و از نهم 
در كتابفروش��ي ها به فروش رسيد اما تاكنون به 
جز چند نفر محدود كسي اقدام به خريد كتاب 
نكرده است. خريد از نهم شهريور به بعد به صورت 

اينترنتي صورت مي گيرد.

 صادرات هزار و 4۰۰ تن
گياه دارويي از كشور 

شهركرد| مديركل دفتر مرتع سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزاداري كشور گفت: يك هزار و ۴50 تن 
گياه دارويي طي 5 ماه ابتداي سال جاري از كشور 

صادر شده است.
به گ��زارش مهر، ترحم بهزاد ظهر س��ه ش��نبه در 
گردهمايي مدي��ران ادارات مرت��ع منابع طبيعي 
كشور در شهركرد، اظهار داشت: روساي مراتع منابع 
طبيعي بايد طرح هاي مرتع داري تلفيقي را سرلوحه 

خود قرار دهند
وي زراعت چوب، آبخي��زداري و آبخوان داري را از 
جمله طرح هاي داراي پتانسيل عنوان كرد كه بايد 
در راستاي حفظ و احياي عرصه هاي منابع طبيعي 
اجرايي كرد. در 5 ماهه ابتداي امس��ال يك هزار و 
۴50 تن از گياهان دارويي صادر شده است. وي در 
خصوص ساماندهي پروانه چراي دام گفت: بايد اين 
امر جدي گرفته شود. پيش بيني براي درآمدزايي 
از مراتع كش��ور در سال جاري حدود 230 ميليارد 
تومان بوده كه متأس��فانه در سال هاي قبل درآمد 
دولت در اين حوزه به طور كامل محقق نشد و انتقاد 

عدم تحقق درآمد دولت به مديران وارد است. 

 ظرفيت باالي اصفهان 
در برقراري ارتباطات جهاني

اصفهان|ش��هردار اصفهان در ديدار دبيركل 
كميس��يون ملي يونس��كو با مديران ش��هري 
اصفه��ان، اصفهان را يك كان��ون فرهنگي بين 
ايران و سازمان هاي بين المللي دانست كه با اراده 
كميسيون ملي يونسكو مي تواند زمينه توسعه 

روابط جهاني را توسعه دهد. 
ق��درت اهلل نوروزي با اش��اره به اينك��ه اصفهان 
ظرفيت هاي باالي تاريخي بسياري دارد تاكيد 
كرد مديريت شهري اصفهان در حوزه گردشگري 
فرهنگي، طرح اصفهان 2020 را تصويب كرده 
اس��ت كه مي تواند به توسعه گردشگري شهر از 
طريق اين طرح كمك كند. نوروزي با اش��اره به 
اينكه اصفهان عضو شبكه شهرهاي خاق جهان، 
شهر جهاني صنايع دستي و پايلوت شهر دوستدار 
كودك است، گفت: الزم است ضروريات و الزامات 

اين عناوين روز به روز در اصفهان تقويت شود. 

چهرههاياستاني

در ديدار سفير ايران در ساحل عاج با رييس اتاق تعاون مطرح شد

 ايجاد پايگاه اقتصادي در دستور كار
در چهارمين روز از هفته تعاون، سفير ايران در ساحل عاج 
با رييس اتاق تعاون ديدار و گفت وگو كرد. سفير ايران در 
ساحل عاج در ديدار با رييس اتاق تعاون ايران، گزارشي 
از روابط ايران با كشور محل ماموريت خود در زمينه هاي 
مختلف ارايه و گس��ترش روابط اقتصادي با اين كشور را 

خواستار شد.
به گزارش »تعادل« از پايگاه اطاع رساني اتاق تعاون ايران، 
كوروش مجيدي سفير ايران در ساحل عاج، در اين نشست 
روابط ايران با كشور ساحل عاج را تشريح كرد و گفت: رابطه 
سياسي دو كشور قدمت زيادي دارد اما رابطه تجاري دو 

كشور كم است.
 وي ادامه داد: ساحل عاج دومين كشور مهم در آفريقاست 
و پتانسيل خوبي براي سرمايه گذاري محسوب مي شود. 
مجيدي افزود: با توجه به ظرفيت اتاق تعاون و حضور در 
تمام رشته فعاليت هاي اقتصادي، بازار ساحل عاج، بستر 
مناسبي براي فعاليت است و سفارت اهتمام ويژه اي براي 
حمايت از گسترش فعاليت هاي اقتصادي در اين كشور 
دارد.سفير ايران در س��احل عاج، در بخش ديگري از اين 
نشست، ايجاد نمايشگاه دايمي از كاالي ايراني در كشور 

ساحل عاج را به عنوان پايگاه اقتصادي، پيشنهاد داد.
بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران، در اين نشست، 
توضيح��ات مبس��وطي در خص��وص توانمندي ه��ا و 

ظرفيت هاي بخ��ش تعاون ارايه و اظهار داش��ت: بخش 
تعاون يك كشور كوچك در كش��ور محسوب مي شود، 

چراكه در تمام رشته فعاليت هاي اقتصادي حضور دارد.
وي در ادامه جايگاه بخش تعاون در س��طح بين الملل را 
توضيح داد و اظهار داشت: تدوين برنامه مشخص و منظم 
با حمايت سفارت براي اقدمات مشترك بايد صورت گيرد. 

وي ادامه داد: ايجاد يك پاي��گاه اقتصادي ثابت از كاالي 
ايران در كشور ساحل عاج مي تواند گام اول محسوب شود.

عبداللهي خاطرنش��ان كرد: اتاق تعاون ايران براي ايجاد 
پايگاه اقتصادي ثابت در غرب آفريقا با محوريت س��احل 
عاج، اعام آمادگي مي كند تا در راستاي گسترش روابط 

تجاري دو كشور گام هاي موثرتري برداشته شود. 

واقعي��ت آن اس��ت ك��ه در 
شرايط حس��اس فعلي بايد 
ب��اور تع��اون را دس��تمايه 
برنامه ريزي و اجرا كرد و نه 
اينكه آمار ثبت��ي تعاوني ها 
را به عن��وان ماك قرار داد. 
در آس��تانه روز ملي تعاون 
13 ش��هريور ماه جاري بايد 
با تأكيد بر داش��تن روحيه 
تعاون و تعامل، استقامت و 
پويايي و تعادل را صدر امور و عمل خود قرار دهيم. 
.در فضاي موجود اقتصادي و فرهنگي كشور با يك 
بررسي اصلي دو آسيب جدي قابل لمس است. اول 
نداش��تن اميد به كار فردي كه راهكار شخصي آن 
آموزش و تشويق و ترغيب به كارگروهي و ترويج اميد 
و روحيه با همكاري و تعامل است كه اين مطلب اول 

ركن تعاون خواهد بود.
دوم: در عدم نتيجه مبتني بر منافع ملي در س��طح 
جامعه مواج��ه با اتفاقاتي هس��تيم كه متأس��فانه 
تحليلي ج��ز جايگزين ش��دن منافع ش��خصي به 
جاي ملي ندارد. كافي اس��ت تاش و همت جمعي 
خ��ود را بر آن داري��م كه ضمن احي��اء روح تعاون، 

اتح��اد و همدلي به اصاح الگوي اف��كار و باورهاي 
عمومي از س��طح خانواده تا جامعه بپردازيم، نقشي 
كه بان��وان ايران��ي مي توانن��د ب��ا پرداختن جدي 
ب��ه فرصت هاي غفلت ش��ده در تربي��ت و پرورش 
 نس��ل جوان كش��ور با روحيه همراه��ي، همدلي و 
مس��ووليت پذيري به عهده گيرن��د و اين ركن دوم 
تعاون خواهد بود كه با وجود ارايه ش��عارهاي كثير 

در عمل عقيم مانده است.
بانوان تعاونگر به عنوان سفيران مقاومت اقتصادي 
نقش سازنده در تربيت نسل كوشا و مسووليت پذير 
در اقتص��اد و فرهنگ فرداي اي��ران زمين به دوش 
دارند و اميدواريم امس��ال با همزمان��ي ايام خاصه 
نهضت سيد الش��هدا )ع( شاهد احياء نهضت تعاون 

ايران باشيم.
س��اختار اقتصاد فرهنگ و اعتقادات ايرانيان ريشه 
در همياري و تاش، ايثار و مقاومت داش��ته و با اين 
شرايط راه پرفراز و نشيب را با آرامش و اميد پيموده 
اس��ت. تعاون و اتح��اد راز حفظ و پاي��داري بوده و 

خواهد بود.
هفته تعاون را تبريك و روز ملي تعاون را همواره در 
طول سال براي يكايك ملت ش��ريف و پايدار ايران 

زمين آرزومندم. 

تعاون، راه پويايي و مقاومتي سازنده 
در راه اعتال و سربلندي

خاطرهاستادرضايي
رييسكميسيون

بانواناتاقتعاونايران

همزمان با ايام محرم و هفته احياء امر به معروف و نهي از منكر 
انتخاب شركت بهره برداري متروي تهران و حومه به عنوان شوراي برتر 

احياء امر به معروف و نهي از منكر 
در نخس��تين اجاسيه روس��اء و دبيران شورا هاي 
احي��اء امر به مع��روف و نهي از منكر دس��تگاه هاي 
 اجرايي و قضايي استان تهران، شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه به عنوان ش��وراي برتر س��ال 
13۹8 معرف��ي و به مهندس نوبخ��ت نايب رييس 
هيات مدي��ره و مديرعامل تندي��س و لوح يادبودي 

اهدا شد.
 به گ��زارش مديري��ت ارتباطات و ام��ور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه نخستين 

اجاسيه روسا و دبيران ش��ورا هاي امر به معروف و 
نهي از منكر دس��تگاه هاي اجرايي و قضايي استان 
تهران همزمان با هفته احي��اء امر به معروف و نهي 
از منك��ر با ش��عار نهض��ت حس��يني، مطالعه گري 
و مس��ووليت اجتماع��ي با حضور حجت االس��ام 
والمس��لمين ابوترابي فرد امام جمعه موقت تهران، 
سردار محمدرضا يزدي فرمانده سپاه تهران بزرگ و 
دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان تهران 
به ميزباني سازمان تامين اجتماعي روز دوشنبه 11 

شهريور ماه نود و هشت در سالن جلسات بيمارستان 
شهيد لبافي نژاد برگزار شد.

در بخشي از متن اين لوح سپاس؛ ضمن ارج نهادن 
به زحمات و اهتمام آن ش��وراي محت��رم در احياء 
فريضتين اله��ي در راس��تاي تعام��ل، همكاري و 
هماهنگي هاي في مابين ستاد امر به معروف و نهي 
از منكر اس��تان تهران و در چارچوب قوانين و شيوه 
نامه هاي مص��وب مراتب قدرداني و تش��كر خود را 

ابراز مي نمايد. 
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با گذشت 3 ماه از استعفاي بطحايي سرانجام وزير جديد آموزش و پرورش انتخاب شد

آرزوي تحول 
دومين وزير آموزش و پرورش دولت دوازدهم سرانجام بعد 

از چهارماه بالتكليفي انتخاب شد. 
 محس��ن حاجي ميرزايي در نهايت ب��ا ۲۰۰ راي موافق،

۴۸ راي مخال��ف و ۷ راي ممتن��ع از مجم��وع ۲۵۵ راي 
نمايندگان مجلس، وزير ش��د. پس از اس��تعفاي محمد 
بطحايي در اواسط خرداد ماه جاري و سرپرستي نزديك 
به سه ماهه سيدجواد حسيني، حاال حاجي ميرزايي راهي 
وزارت آموزش و پرورش مي شود تا مهر امسال بدون وزير 
شروع نشود. او قرار است طبق وعده هايي كه در جلسه روز 
گذشته مجلس داده، مطالبات معلمان حق التدريسي و 
خريد خدمتي را محقق كند و آيي��ن نامه قانون مصوب 
مجلس براي استخدام در آموزش و پرورش را نيز تا پيش 
از پاي��ان مهر در دولت به مرحله تصويب و ابالغ برس��اند. 
حاجي ميرزايي در جلسه راي اعتماد خود در صحن علني 
مجلس شوراي اسالمي، بر ضرورت توسعه عدالت آموزشي 
هم تاكيد كرده و اعالم كرد كه دسترس��ي به فرصت هاي 
برابر حق همه شهروندان است. البته اظهارات وزير جديد 
آموزش و پرورش در حالي اس��ت كه پيش از اين حس��ن 
روحاني، رييس جمهوري، بر خريد خدمات آموزش��ي از 
بخش خصوصي تاكيد داش��ته و در دوران وزارت محمد 
بطحايي هم آموزش و پرورش بي��ش از هر وقت ديگري 
به س��مت خصوصي و پولي شدن حركت كرد با اين حال 
 حاجي ميرزايي روز گذش��ته در مجلس اع��الم كرد كه 
تك تك دانش آموزان در مدارس دولتي حق دارند از سرانه 
سه و نيم ميليون توماني استفاده كنند. اظهارات وزير جديد 
در حالي است كه كارشناس��ان آموزش اگرچه معتقدند 
صحبت هاي او در بيان خوب به نظر مي رس��د اما با توجه 
به اينكه حاجي ميرزايي هنوز جزيياتي از برنامه هاي خود 
ارايه نداده و با توجه به سپري شدن سال هاي پاياني دولت 
دوازدهم، در عمل امكان رسيدن به اين اهداف ضعيف است. 

   برنامه هاي ارايه شده وزير در جلسه راي اعتماد
محسن حاجي ميرزايي، وزير جديد آموزش و پرورش روز 
گذشته در جلسه راي اعتماد، درباره برنامه هاي خود به چند 
مورد اساسي اشاره كرد. از جمله آنها مي توان به بحث حقوق 
و معوقات معلمان، ضعف زيرساختي بودجه وزارتخانه و 
افزايش كيفيت مدارس دولتي كه مشخصا بر اجراي اصل 
3۰ قانون اساسي مبني بر حق تحصيل رايگان تاكيد دارد، 
اشاره كرد. او در اين جلسه گفت: من مخالفتي با مدارس 
غيردولتي ندارم و با هدايت در مسير درست بايد به كار خود 
ادامه دهند ولي وظيفه دارم به عنوان دولت مدارس دولتي 
را بايد ارتقا دهم. ما بايد با جبر جغرافيايي در آموزش مقابله 
كنيم. جبر جغرافيايي يعني اينكه يك دانش آموز نمي تواند 
در مدرسه اي آنطرف خيابان ثبت نام كند چون با قوانين 
ما منافات دارد. اين نقض حقوق خانواده هاست و اين بايد 

اصالح شود و جزو اولويت هاي من است.
حاجي ميرزايي افزود: بايد بپذيريم تك تك دانش آموزان 

مدرس��ه دولتي حق دارند از س��رانه اي كه ب��راي آنها در 
نظر گرفته ش��ده اس��تفاده كنند من با كمك جمعي از 
متخصصان مدلي علمي را براي ايجاد نوعي تعاوني براي 
مدارس طراحي مي كنيم تا منجر به بهبود كيفيت آموزشي 
بيانجامد. ه��ر كودكي كه از تحصيل باز مي ماند در خطر 
فقر و بيكاري در آينده خواهد بود. در همين راس��تا يكي 
از دغدغه هاي جدي من رسيدگي به كودكان بازمانده از 
تحصيل است. زيرا از يك سو معيشت اين دانش آموزان و 
از سوي ديگر نيازهاي آنها به آموزش بسيار اهميت دارد 
و بايد سريعا به وضعيت اين كودكان رسيدگي كنيم. بايد 
آموزش رايگان، با كيفيت و اصولي با مشاركت معلمان در 

همه جاي كشور فراهم شود.
وزير آموزش و پرورش درباره رسيدگي به وضعيت معيشيت 
معلمان هم اظهار ك��رد: من با دولت هماهنگي كردم و از 
مجلس كمك مي خواهم تا اليح��ه خاصي را مخصوص 
معلمان تدوين كنيم تا منفعت معلمان آن گونه كه شايسته 
است تامين شود. براي حل مسكن معلمان برنامه داريم و 
براي افزايش برخورداري فرهنگيان در همكاري با وزارت راه 
و شهرسازي همكاري مي كنيم. اقتصاد آموزش و پرورش 
بزرگ است و محدود به اعتبارات دولتي نمي شود. بيش 
از ۱۵ ه��زار ميلياردتومان در قال��ب كالس هاي كنكور و 
كتاب هاي كمك آموزشي هزينه مي شود و اين حجم بزرگ 
اقتصادي به ما كمكي نمي كن��د و دانش آموزان را تبديل 
به شهروند كند آنها را تس��ت زن بار مي آورد. تاثير معدل 
در پذيريش دانشگاه ها بايد افزايش پيدا كند و فرايند كنكور 
بايد اصالح شود.حاجي ميرزايي اشاره اي به وضعيت بودجه 
وزارتخانه كرده و گفت: تحقق همه اهداف بلند آموزش و 
پرورش نيازمند توجه به واقعيت هاي موجود است. يعني 
ابتدا بايد مس��ائل آزاردهنده را برداريم و توجه به اقتصاد 
آموزش و پرورش در اولويت است. اين اقتصاد بيمار است. 
اين بودجه از ضعف ساختاري رنج مي برد. بودجه آموزش 
و پرورش هميشه با يك سوم كسري بسته مي شود و علت 
اين است كه هزينه هاي جانبي هزينه هاي اجتناب ناپذير 
تلقي نمي شود. من با رييس جمهور ديروز صحبت كردم و 
مي گويم درست است كه مطالبات معوق فرهنگيان بايد به 
سرعت سامان داده شود اما مشكل را بايد ريشه اي حل كرد 
و براي حل ريشه اي بودجه آموزش و پرورش نيازمند اين 

هستيم اين بودجه واقعي بسته شود.

    برنامه ها، كلياتي بود كه قابليت اجرا ندارد
اظهارات حاجي ميرزايي در جلس��ه راي اعتماد در حالي 
اس��ت كه او در توييتر هم بر موضع اعالم شده خود تاكيد 
كرده و پس از كسب راي اعتماد مجلس، در توييتي نوشت: 
»اميدوارم بتوانم با ياري همه معلمان عزيز، صاحب نظران، 
بازنشستگان، دانش آموزان و اولياي آنها، تحولي واقعي را 
در راستاي اجراي برنامه هاي خود كه هم اكنون برنامه مورد 

تاييد نمايندگان ملت است رقم بزنم.« 

   وزير، در برابر معوقات سال هاي گذشته 
با اين حال اگرچه وزير جديد خ��ود را خواهان تحول 
واقع��ي در آموزش و پرورش مي داند اما كارشناس��ان 
آموزش معتقدند برنامه هاي ارايه شده از سوي او ارايه 
كليات بود و نياز ب��ه برنامه هاي جزئ��ي دارد. مهدي 
بهلولي، كارشناس آموزش و پرورش درباره اين موضوع 
به »تعادل« گفت: مشخص نيست براي اجراي آنچه به 
عنوان طرح و برنامه خود ارايه كردند چه اقداماتي قرار 
است انجام شود. در واقع مشابه اين صبحت ها از سوي 
وزراي قبلي هم مطرح مي شد اما هيچ وقت اجرايي نشد. 
دليل اجرايي نشدن اين برنامه ها به مسائل متعددي از 
جمله بودجه و... برمي گردد كه تا حدودي خارج از اراده 
وزارتخانه است. او افزود: در واقع وزير جديد وزارتخانه اي 
را تحويل گرفته كه هنوز با مشكل معوقات سال هاي 
گذش��ته معلمان دس��ت و پنجه نرم مي كند. چيزي 
نزديك به ۱۰ هزار ميليارد تومان معوقات معلمان است 
كه بايد داده ش��ود و از طرف ديگر كسري بودجه اين 
وزارتخانه هم موضوعي است كه نمي توان انكار كرد و 
همه اين ش��رايط در حالي است كه تا پايان عمر دولت 
دوازدهم چيزي باقي نمانده و در واقع يك سال پاياني 
عمال زمان بروز اتفاقات و تغييرات كالن نيست. بنابراين 
اگر وزير جديد تمرك��ز خود را بر موضوع حل معوقات 

معلمان بگذارد و در يك سال باقي مانده اين مشكل را 
حل كند هم كار بزرگي است كه البته اين موضوع زماني 
امكان پذير است كه او در دولت نفوذ زيادي داشته باشد 

كه اكنون نمي توان درباره آن نظر داد.
بهلولي اظهار كرد: از طرف ديگر آقاي حاجي ميرزايي 
درباره مدارس دولتي صحبت هايي كردند كه بسيار عالي 
است اما باز هم اعالم نكردند جزييات رسيدن به چنين 
كيفيت و استانداردي براي مدارس دولتي چگونه است؟ 
در حالي كه رييس جمهور بر كاهش س��رانه آموزش 
دانش آموزان و استفاده از خريد خدمات و توان بخش 
خصوصي تاكيد دارد، وزير چگونه بر اين موضوع تمركز 
مي كند كه كه تك تك دانش آموزان در مدارس دولتي 
حق دارند از سرانه س��ه و نيم ميليون توماني استفاده 
كنند؟ مگر مي ش��ود يك وزير خالف خواست دولت 
حركت كند؟ متاسفانه آقاي بطحايي فرصت خوبي از 
آموزش و پرورش را از بين برد و شرايط را براي دو سال 

بعد از خود هم سخت كرد. 

   وزير 2 معضل را هم حل كند، كافي است
صحبت هاي بهلولي در حالي است كه محمد نيك روش، 
كارشناس آموزش هم معتقد است آموزش و پرورش در 

شرايط فعلي، روزهاي باثباتي را سپري نمي كند. 

او درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: از نظر من اكنون 
بحث اصلي س��ر و س��امان دادن به وضعيت مدارس و 
معلمان است. در واقع اگر نگوييم معلمان بي انگيزه بلكه 
كم انگيزه شده اند به ويژه در بحث رتبه بندي وعده هايي 
كه به آنها داده شده، محقق نشده است. بنابراين وزير 
جديد بايد بتواند مدارس را سر و سامان دهد چرا كه در 
برخي از مدارس با كمبود معلم مواجه هستيم و با توجه 
به نزديك بودن سال تحصيلي جديد اين موضوع بايد 
در صدر اقدامات حاجي ميرزايي باشد. از طرف ديگر بايد 
به وضعيت معلمان و طرح رتبه بندي و وعده هايي كه به 

معلمان داده شده است، رسيدگي كند.
او افزود: با توجه به اينكه فرصت چنداني هم تا پايان دولت 
باقي نمانده به نظر مي رسد اگر آقاي حاجي ميرزايي به 
جاي اعمال تغيي��رات در تمامي بخش هاي آموزش و 
پرورش، چند مورد مهم را انتخاب كرده و تا پايان عمر 
فعاليت خود بر آنها تمركز كرده و حل شان كند، مي توان 
نمره قبولي به او داد. در ش��رايط فعلي شايد پرداخت 
معوقات معلمان اصلي ترين درخواست بدنه آموزش و 
پرورش از دولت باشد و بعد از آن هم حل بحران كمبود 
فضاي آموزشي. حتي اگر اين دو مورد هم در دوره وزارت 
او س��ر و س��امان پيدا كند و در ساير بخش ها تغييري 

صورت نگيرد هم باز اتفاق خوبي است.
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جعل ُمهر پزشكان براي نسخه  
كردن داروهاي گران

معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي با اشاره 
به سوءاستفاده از ُمهر پزشكان جهت نسخه كردن 
برخ��ي داروهاي گران قيم��ت و واردات��ي، گفت: 
جهت جلوگيري از اين موضوع، تا پايان امسال همه 
پزش��كان به امضاي الكترونيك دسترسي خواهند 
داشت. محمد جهانگيري درباره پزشكاني كه برخي 
داروهاي وارداتي گران قيمت را نس��خه مي كنند، 
گفت: تقريبًا در هر روز 3 الي ۴ نامه را ارجاع مي دهم 
كه پزشكان به ما اطالع رساني كردند كه از مهرشان 
سوءاستفاده شده است و ما اين موضوع را هم از نظر 
قضايي و ه��م در حوزه وزارتي پيگيري مي كنيم. او 
گفت: ساخت يك ُمهر كار دشواري نيست و كساني 
كه بخواهند سوءاستفاده كنند، قطعاً از مهر پزشكان 
هم سوءاس��تفاده مي كنند. معاون فن��ي و نظارت 
سازمان نظام پزش��كي درباره اقدامات انجام شده 
جهت جلوگيري از جعل ُمهر پزشكان، ادامه داد: ما 
براي جلوگيري از جعل مهر پزشكان اقدام به ايجاد 
امضاي الكترونيك براي همه پزشكان كرده ايم كه 
اين موضوع در حال انجام است و تا پايان سال تمام 
پزش��كان به امضاي الكترونيك دسترسي خواهند 
داشت و مي توانند نسخه الكترونيك تجويز و امضا 
كنند.او كه در يك برنامه تلويزيوني صحبت مي كرد، 
گفت: در حال حاضر در تم��ام مراكز ملكي تامين 
اجتماعي همه نسخه ها به صورت الكترونيك امضا 
مي شود و ديگر امضاي دستي وجود ندارد و به همين 

دليل اين سيستم كاماًل امن است.

 فرجه سربازي 
به كنكوري هاي مشمول

رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا اعالم كرد به آن 
دسته از كنكوري هاي مشمولي كه بايد در ماه هاي 
تير، مرداد و شهريور به سربازي اعزام شوند تا مهرماه 
براي انتخاب رشته فرصت داده شده است. سردار 
تقي مهري در نشس��ت خبري درب��اره اقدامات و 
برنامه هاي سازمان وظيفه عمومي ناجا اظهاركرد: 
امسال براي س��فر اربعين مش��موالن غيرغايب 
سربازي وثيقه اي پيش بيني نشده و بر اين اساس 
تمامي مشموالن غيرغايب و حتي دارندگان برگ 
اعزام مي توانند بدون پرداخت وثيقه از تاريخ هفت 
مهر تا ۱۰ آبان از كش��ور خارج شده و به عراق سفر 
كنند. او ادامه داد: البته در اين خصوص متقاضيان 
بايد حتما گذرنامه معتبر داش��ته و قبل از س��فر 
مش��خصات خود را در سامانه وظيفه عمومي ناجا 
ثبت كنند. وي از فرجه سازمان وظيفه عمومي ناجا 
به متقاضيان كنكور خبر داد و گفت: به متقاضيان 
كنكور كه از پارس��ال معافيت تحصيلي داشتند و 
مي بايست تا تير، مرداد و شهريور به سربازي اعزام 
مي ش��دند، تا مهرماه فرصت داده ش��د تا انتخاب 
رشته كنند. رييس س��ازمان وظيفه عمومي ناجا 
در پاسخ به ايس��نا در مورد اينكه آيا امكان حضور 
س��ربازان در راهپيمايي اربعين وجود دارد يا خير، 
گفت: در مورد سربازان در حال خدمت مقرراتي از 
سوي ستادكل نيروهاي مسلح وضع شده و تعداد 
مشخصي از س��ربازان در هر يگان با نظر فرمانده و 
معاونت نيروي انساني مي توانند در بازه تعيين شده 
به كشور عراق س��فر كنند.رييس سازمان وظيفه 
عمومي ناجا همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر 
اينكه چه مقدار از درآمدهاي دولت از طرح جريمه  
ريالي سربازي صرف سربازان شده است، گفت: اين 
بودجه به خزانه دولت واريز شده، اما تا جايي كه من 
اطالع دارم اين رقم خيلي قابل توجه نبوده است. 
من بايد مدافع حقوق س��ربازان باشم و به همين 
دليل نيز اعالم مي كنم كه حقوق س��ربازان خيلي 
ناچيز است و در سال هاي اخير نيز درصد كمي به 

آن اضافه شده است.

 واژه مدرسه »هوشمند«
را قبول ندارم

دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پرورش با بيان 
اينكه واژه مدرسه هوشمند را قبول ندارم، گفت: 
تاكيد من استفاده هوشمندانه از فناوري هاست 
و خوش��بختانه نس��بت ب��ه س��ال هاي قب��ل با 
س��رمايه گذاري كه آموزش و پرورش با حمايت 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالع��ات انجام داده 
بسترسازي مناسبي براي گس��ترش استفاده از 
فناوري ها در مدارس انجام ش��ده كه البته نياز به 
توسعه و سرمايه گذاري بيشتري دارد تا به اهداف 
مورد نظر برس��يم. مهدي نويد اده��م در رويداد 
آموزش كودكان بر بستر فناوري اطالعات با رويكرد 
مهارت كارآفريني كه از س��وي وزارت ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات، اس��تارتاپ ها و بخش هاي 
خصوصي فعال در اين حوزه برگزار ش��د، گفت: 
مجتمع آموزشي فرهنگ اقدام نوآورانه اي را انجام 
داد و با برگ��زاري اين رويداد، ظرفيت هاي بخش 
غيردولتي را به ميدان آموزش و پروش فرا خواند.
او افزود: ما در وزارت آموزش و پرورش باور داريم 
دانش آموزان بايد مهارت هاي الزم را حوزه فناوري 
اطالعات ياد بگيرند، به همين دليل در سند تحول 
بنيادي - كه يك س��ند استراتژيك براي آموزش 
و پرورش است - يكي از س��احت هاي تربيتي را 
س��احت تربيتي علمي و فناورانه قرار داديم و در 
اين راستا بايد معلمان را آموزش دهيم و توانمند 
كنيم البته تعدادي از مدارس به اين مهم پي بردند 
و پيشرفت هاي خوبي حاصل شده كه اميدواريم 
اين نوع حركت ها گسترش يابد و نسل آينده با اين 
توانمندي ها بيشتر آشنا شود. نويد ادهم با اشاره به 
ضرورت توجه مدارس به استفاده از فناوري هاي 
جديد و با بيان اينكه در ح��ال حاضر بيش از ۹۰ 
درصد مدارس، زيرساخت هاي الزم را در اين راستا 
فراهم آوردند، گفت: اين موضوع را بايد در مدارس 
تمام مناط��ق و از جمله مناطق محروم توس��عه 
دهيم و مهم ترين موضوع بحث س��رمايه گذاري 

روي معلمان است.

ضرب االجل وزارت بهداشت براي نسخه نويسي الكترونيك 

درخواست ورود نهادهاي قضايي و امنيتي به بازار ناصرخسرو

پيگيري ازدواج موقت دختر 11 ساله از طريق قوه قضاييه 

فراخوان 7ميليون نفر فاقد بيمه به دفاتر پيشخوان

سرانجام پس از 6 سال، طرح نسخه الكترونيكي به مرحله اجرا رسيده است 
اما هنوز مشكالتي در اين مسير وجود دارد. با اجراي اين طرح سابقه بيمار 
و داروهايي كه مصرف كرده و... به طور الكترونيك ثبت شده و در دسترس 

بيمارستان ها و پزشكان قرار مي گيرد. 
معاون درمان وزير بهداشت از لزوم اجرايي شدن نسخه نويسي الكترونيك 
در تمام مراكز درماني دولتي و ۲۰ درصد از مركز خصوصي تا پايان سال 
جاري خبر داد و گفت: تا زماني كه نسخه نويسي الكترونيك تكميل نشود، 

نمي توانيم به طور كلي دفترچه بيمه را براي بيماران حذف كنيم.
قاسم جان بابايي درباره رسيدگي الكترونيكي به اسناد بيمارستاني، گفت: 
در حال حاضر رسيدگي الكترونيك به اسناد، مختص اسناد بيمارستاني 
است. بر اين اساس در گذشته پرونده بيماري كه به بيمارستان مي رفت، 
۵۰ يا ۱۰۰ صفحه  داشت، اما در حال حاضر اسناد را به صورت الكترونيك 

ثبت و بررسي مي كنيم.
او با بيان اينكه رس��يدگي الكترونيكي به اس��ناد بيمارس��تاني در تمام 
بيمارستان هاي شش استان كشور به طور كامل انجام شده است، افزود: 
در ساير استان هاي كش��ور نيز در هر استان در يك بيمارستان اين اقدام 
انجام شده است. تا پايان سال هم كامل خواهد شد. جان بابايي درباره حذف 
دفترچه هاي درماني در بيمارستان ها نيز گفت: حذف دفترچه ها مربوط 
به بحث استحقاق سنجي است و بايد از سوي بيمه ها پيش رود. در عين 
حال حذف دفترچه مستلزم ايجاد نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيك 
اس��ت؛ بطوري كه بايد ابتدا نسخه نويسي الكترونيك از سوي پزشك در 
مراكز دولتي و خصوصي انجام شود. پزشك هم براي اين كار بايد امضاي 
الكترونيك داشته باشد. بنابراين براي حذف دفترچه بايد نسخه نويسي 

الكترونيك ايجاد شود. او به ايسنا گفت: ما با رسيدگي و ارسال الكترونيكي 
اس��ناد مي توانيم دفترچه را براي بيمارستان حذف كنيم، اما تا زماني كه 
نسخه نويسي الكترونيك تكميل نشود، نمي توانيم بطور كلي دفترچه را 
براي بيماران حذف كنيم. در اين زمينه با وزير بهداشت جلسات مفصلي را 
داشتيم كه نسبت به اجراي اين طرح تاكيد داشتند و بيمه ها مكلف شدند 
كه به اجراي نسخه نويسي الكترونيك سرعت دهند؛ به طوري كه قرار شد 
تمام مراكز دولتي و ۲۰ درصد از مراكز خصوصي تا پايان س��ال نسبت به 

نسخه نويسي الكترونيك اقدام كنند.
جان بابايي با بيان اينكه زيرساخت هاي مربوط به نسخه نويسي الكترونيك 
در كش��ور وجود دارد، گفت: البته در بخش دولتي نياز به خريد كامپيوتر 
داريم. در عين حال داروخانه ها هم بايد نسخه پيچي الكترونيك را تكميل 
كنند. زيرا وقتي پزشك به صورت الكترونيك نسخه نويسي مي كند، بايد 
حتما نس��خه پيچي هم به صورت الكترونيك انجام شود. زيرا در غير اين 
صورت حلقه ناقص مي شود. همزمان بايد استحقاق سنجي هم انجام شود 
و اين اقدامات به صورت همزمان جلو مي روند. معاون درمان وزير بهداشت 
تاكيد كرد: بر اين اساس پزشك تجويزكننده، نسخه را به صورت الكترونيكي 
تجويز مي كند و بيمار مي تواند در داروخانه با نشان دادن كد مختص خود، 
بالفاصله داروهايش را تحويل بگيرد. بنابراين قرار است سازمان بيمه سالمت 
اين اقدام را براي مراكز دولتي و ۲۰ درصد مراكز خصوصي تا پايان س��ال 
انجام دهد. جان بابايي با بيان اينكه اين اقدام، كاري بزرگ است و به نوعي 
تغيير رفتار محسوب مي شود، گفت: اينكه پزشكي نسخه اي را تجويز كند 
و آن نسخه در داروخانه بالفاصله آماده و روي ميز باشد، مقداري هماهنگي 

مي خواهد، اما آغاز اين كار هم اقدامي بزرگ در كشور است.

ريي��س مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت در 
واكنش به گزارش��ي درباره فروش داروهاي كمياب در بازار سياه 
ناصرخسرو، بر لزوم ورود دستگاه هاي انتظامي، امنيتي و قضايي 
به اين موضوع و پاك شدن چهره پايتخت از اين بازار ۴۰ - 3۰ساله 

تاكيد كرد.
در پي پخش گزارش��ي مبني بر ف��روش داروهاي كمياب يا ناياب 
در بازار سياه دارو موس��وم به ناصرخسرو، دكتر كيانوش جهانپور 
در گفت وگ��و با ايس��نا، محتواي گ��زارش مزب��ور را روايت از يك 
جرم مش��هود دانس��ت و گفت: آنچه به عن��وان بازار س��ياه دارو 
در خيابان ناصرخس��رو ته��ران در اين گزارش آمده اس��ت، بنا بر 
 گفته خبرن��گار مربوطه، افراد معدود حقيقي و حقوقي با اس��م و 
رس��م مش��خص هس��تند كه حتي طي مراحل تهيه اين گزارش 
با آنه��ا ارتباط تلفن��ي و حضوري هم برقرار ش��ده اس��ت و آنچه 
 در قالب اين گزارش ارايه ش��ده، مصداق جرم مش��هود اس��ت و 
مدعي العموم و حتي ضابطين قضايي مس��تقيما مي توانند و بلكه 
بايد در موضوع ورود كنند و اطالعات آن هم در اختيار تيم خبري 

صدا و سيماست.
رييس مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداشت گفت: 
تاكيد مي كن��م كه وزارت بهداش��ت خ��ارج از »داروخانه« هيچ 
اختيار و اب��زاري براي نظارت و برخورد با تخلف��ات دارويي ندارد 
و قانون هم اجازه اين مداخله را به وزارت بهداش��ت نداده اس��ت. 
جهانپور مجددا تاكيد كرد: بازار س��ياه دارو خارج از حيطه نظارت 

و اختيارات نظام س��المت و سازمان غذا و داروست؛ ليكن آنچه در 
گوش��ه و كنار اين گزارش مطرح ش��ده، موضوعي است كه جرم 
مش��هود و جاري اس��ت كه اف��راد و جوانب آن را ه��م تيم خبري 
 ظاهرا ظرف ۱۰ ماهه اخير شناسايي كرده است، اين مطلب جاي 
هيچ پرده پوش��ي ندارد، به نظر ما اسامي اين افراد و اين شركت ها 
بدون پرده پوش��ي بايد منتشر شود و به مقامات انتظامي، امنيتي 

يا قضايي اعالم شود. 
وي در پايان اظهار كرد: افزايش حساس��يت و توجه مجدد رسانه 
به موضوع بازار سياه ناصرخس��رو قابل تقدير است و اميدواريم با 
اين توجه دوباره و به دنبال آن ورود دستگاه هاي مسوول انتظامي، 
امنيتي و قضايي و اخذ اطالعات ادعا ش��ده، بقاياي اين بازار سياه 

۴۰ - 3۰ ساله از سيماي پايتخت رخت بر بندد. 

از ديروز كه تصوير و فيلم ازدواج موقت دختري ۱۱ س��اله با جوان 
۲۸ ساله در فضاي مجازي منتشر شد، كاربران شبكه هاي اجتماعي 
و برخي مسووالن واكنش هاي زيادي نسبت به آن نشان دادند؛ از 
ش��هيندخت موالوردي معاون سابق رييس جمهور در امور زنان و 
خان��واده تا برخي نمايندگان مجلس. گرچه اعالم ش��د كه رييس 
دادگستري شهرستان بهمئي در استان كهگيلويه و بوير احمد گفته 
اين عقد باطل شد و عليه بانيان آن اعالم جرم شده است اما رييس 
اورژانس اجتماعي كش��ور نيز تاكيد كرد: گزارش هاي الزم درباره 
 ازدواج كودك ۱۱ ساله بهمئي در اس��تان كهگيلويه و بوير احمد 

در اختيار دادگستري استان قرار خواهد گرفت.
رضا جعفري درباره انتش��ار فيلمي در فض��اي مجازي كه مربوط 
ب��ه ازدواج موقت ي��ك دختر ۹س��اله در شهرس��تان بهمئي در 
اس��تان كهگيلويه وبوير احمد بود، گفت: ما از مسووالن بهزيستي 
استان خواس��تيم تا گزارش��ي در خصوص اين اتفاق تهيه كرده و 
به دادگس��تري و دادستاني استان ارس��ال كنند و حتما نتيجه را 
پيگيري مي كنيم. همچنين مشاوران بهزيستي مشاوره هايي در اين 

خصوص به خانواده هاي پسر و دختر ارايه خواهند كرد.
او با بيان اينكه با توجه به كودك بودن دختر يك تخلف بارز در اين 
مساله صورت گرفته است، ادامه داد: در موارد مشابه نيز گزارشاتي 
را براي دادستان ارس��ال كرديم و دادستان نيز در اين قضيه ورود 
كرده و صيغه عقد را فسخ كرده  اس��ت. رييس اورژانس اجتماعي 
كشور به ايلنا گفت: سازمان بهزيس��تي تنها متولي در اين زمينه 
نيست و ما يك بخشي از دس��تگاه هايي هستيم كه تامين حقوق 

كودكان را برعهده دارند. معتقدم بايد فرهنگ س��ازي مناسبي در 
سطوح مختلف آموزشي از مدرس��ه تا دانشگاه و آموزش عالي در 
اين باره صورت بگيرد. همچنين روحانيون در منابر از منظر ديني 
به موضوع كودك همس��ري بپردازند.جعف��ري اظهار كرد: اليحه 
تعيين حداقل س��ن ازدواج براي دختران در مجلس توسط معاون 
رييس جمهور در امور زنان و خانواده درحال پيگيري اس��ت و اين 
يك مطالبه به حق اس��ت و چنانچه از منظر قانوني و حقوقي حل 
شود بخشي از مشكالت در اين زمينه برطرف خواهد شد موضوع 
ديگر نيز همان طور كه گفتم فرهنگ سازي در اين خصوص است.او 
ادامه داد: كودك همسري در برخي از مناطق كشور به صورت يك 
خرده فرهنگ درآمده اس��ت و به يك باور همگاني تبديل شده كه 
كودك همسري آسيب رسان نيست در حالي كه چنين موضوعي 

درست نيست و ازدواج در اين سن آسيب رسان است.

مديرعامل سازمان بيمه سالمت درباره مهلت تعيين شده براي مراجعه افراد 
فاقد پوشش بيمه به دفاتر پيشخوان و همچنين نحوه عملكرد آيين نامه 

ارزيابي وسع در جهت پوشش بيمه اي افراد، توضيح داد.
طاهر موهبتي با اشاره به آيين نامه بيمه پايه اجباري سالمت و ارزيابي وسع 
در هيات وزيران، گفت: طبق بند الف ماده ۷۰ برنامه شش��م توسعه مقرر 
شده است تا آحاد جامعه ايرانيان بطور اجباري تحت پوشش بيمه سالمت 
گيرند. بايد تمام كساني كه فاقد پوشش بيمه اي هستند اعم از افراد نيازمند، 
روستاها، شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر و... نسبت به بيمه شدن خود اقدام كنند.
او با تاكيد بر لزوم ارايه خدمات به شكل برخط ادامه داد: برخورداري از يارانه 
دولت در بخش بيمه سالمت طبق آيين نامه ارزيابي وسع كه طي هفته هاي 
گذش��ته به تصويب دولت رسيد، صورت مي گيرد. پس از ابالغ آيين نامه، 
سازمان بيمه سالمت ظرف مدت ۴۵ روز تا دو ماه مهلت دارد فرايندهاي 
الزم جهت اجراي اين آيين نامه را انجام دهد و پس از اين مدت اس��ت كه 
مهلت مقرر شش ماه منظور مي شود. او افزود: دهك هاي درآمدي ۱و ۲ و 
3 يا به عبارتي افرادي كه تا ۴۰ درصد حداقل حقوق مصوب شده توسط 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را دريافت مي كنند، بايد ارزيابي وس��ع 
شده تا براي استحقاق دريافت بيمه سالمت رايگان ارزيابي شوند. بر همين 
 اساس كساني كه در اين سه دهك درآمدي قرار دارند حق بيمه شان بطور 

صد در صدي توسط دولت پرداخت خواهد شد.
موهبتي ادامه داد: گروه دومي كه براي ارزيابي وسع شان اقداماتي صورت 
مي گيرد، افرادي هستند كه ۴۰ درصد حداقل حقوق را دريافت مي كنند و 
در دهك درآمدي ۴ قرار دارند. ۵۰ درصد حق بيمه اين دهك را نيز دولت 

پرداخت مي كند. اما افرادي كه حقوق شان باالتر از حداقل حقوق مصوب 
است، صد در صد سرانه حق بيمه خود را خودشان پرداخت مي كنند. وي 
افزود: ارزيابي وسع از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت مي گيرد 
و اين افراد فرصت دارند كه پس از استعالم سازمان بيمه سالمت ظرف مدت 
يك ماه اطالعات الزم را در اختيار ما قرار دهند. همچنين افرادي كه فاقد 
پوشش بيمه اي هستند بايد ظرف مدت شش ماه به دفاتر پيشخوان دولت 

مراجعه كرده و براي قرار گرفتن تحت پوشش بيمه سالمت اقدام كنند.
موهبتي در ادامه افزود: در حال حاضر حق بيمه براي هر نفر معادل ۴۸ هزار 
و ۴۰۰ تومان است كه در سال اين مبلغ معادل ۵۸۰ هزار تومان خواهد شد. 
خوشبختانه در پيش بيني هايي كه داشته ايم مقرر شده است تا افراد بتوانند 
حق بيمه خود را اقس��اطي پرداخت كنند. او در مورد طرح بيمه اجباري 
براي ايرانيان گفت: اين طرح در راستاي اهداف اصلي بيمه قرار دارد تا ديگر 
فشاري براي پرداخت هزينه ها بر عهده دولت نباشد و تمام افراد حتي به 

ميزان حداقلي، نسبت به پرداخت حق بيمه اقدام كنند.
او افزود: از مردم خواهش مي كنم در اين مهلت مقرر نسبت به دريافت پوشش 
بيمه اي اقدام كنند؛ چرا كه پس از موعد مقرر شش ماه، ديگر تسهيالتي مانند 
اقساطي كردن پرداخت حق بيمه و يارانه هاي بيمه سالمت وجود نخواهد 
داشت؛ مگر اينكه نوزادي تازه به دنيا آمده باشد يا زن و شوهري تازه ازدواج 
كرده و از پوشش بيمه اي خانواده هاي خود خارج شده باشند.موهبتي در 
پايان گفت: طبق برآورد سازمان بيمه سالمت حدود 6.۵ تا ۷ ميليون نفر در 
كشور فاقد پوشش بيمه اي هستند. البته آماري كه مركز آمار ارايه مي دهد 

از اين عدد بيشتر است. 
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اختالف بر سر ميزان بدهي هاي مديريت شهري ادامه دارد

جزييات تازه از بدهي هاي شهرداري تهران
گروه راه و شهرسازي|

ميزان بدهي شهرداري تهران بار ديگر خبر ساز شده 
است. چند روز پيش شوراي شهر تهران ليست بدهي  
69 هزار ميلياردي شهرداري تهران در دوره مديريت 
محمدباقر قاليباف را منتشر كرد. ليستي كه بالفاصله 
با انتقاد معاون محمدباقر قاليباف، شهردار اسبق تهران 
روبرو شد. در حالي كه قدرت اهلل گودرزي، معاون مالي 
قاليباف اصرار دارد ميزان بدهي هاي شهرداري در زمان 
تحويل مديريت ش��هري 16 هزار ميليارد تومان بوده 
است، اما آمارها بيانگر رقم ديگري است. روز گذشته، 
علي اعطا، سخنگوي ش��وراي پنجم ضمن محرمانه 
خواندن رقم دقيق بدهي هاي شهرداري اظهار كرد كه 
صرفا در مورد يك آيتم و به طور مشخص در حوزه بدهي 
بانكي ۲9 هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در دفاتر حساب 
ثبت شده و قطعي است و اين ادعاي مديران قبلي مبني 
بر اينكه كل بدهي ها 16 هزار ميليارد تومان است را رد 
مي كند و به نظر مي رس��د تكليف مابقي بدهي ها نيز 

مشخص باشد.
به گزارش »تعادل« اختالف بر س��ر ميزان بدهي هاي 
شهرداري تهران از زمان شوراي چهارم وجود داشت و 
اعضاي شوراي شهر هر كدام رقم متفاوتي از بدهي هاي 
شهرداري را عنوان مي كردند. در حالي كه عليرضا دبير، 
رييس كميسيون بودجه شوراي شهر چهارم در روزهاي 
پاياني اين دوره مبلغ بدهي شهرداري تهران تا تاريخ ٣١ 
خرداد ٩٥ را ٢٠ هزار ميلي��ارد تومان اعالم كرد، اما در 
همان زمان برخي اعضاي ش��وراي شهر وقت رقم هاي 
باالتري را مط��رح مي كردند. از جمل��ه محمد مهدي 
تندگويان اعالم كرد كه ميزان بدهي هاي ش��هرداري 
6۰ هزار ميليارد تومان اس��ت و محمد حقاني نيز رقم 
بدهي هاي شهرداري را 7۰ هزار ميليارد تومان برآورد 
كرد. رحمت اهلل حافظي، رييس كميس��يون سالمت 
شوراي شهر تهران اين مبلغ را 4۰ هزار ميليارد تومان 
عنوان كرد. همچنين مهدي چمران، رييس ش��وراي 
چهارم، ۲۰ هزار ميليارد تومان و پايين ترين رقم را نيز 
ق��درت اهلل گودرزي، معاون مالي ش��هرداي اعالم كرد 
و گفت، ميزان بدهي هاي ش��هرداري 8.۵ هزار ميلياد 
تومان است. بر اساس آن چه گفته شد، اعضاي اصولگراي 
شوراي چهارم نيز در رقم بدهي ها با يكديگر اتفاق نظر 
نداش��تند و ميزان بدهي ها از 8 هزار ميليارد تا 7۰ هزار 
ميليارد تومان عنوان شد. با رفتن اعضاي شوراي چهارم 
از خيابان بهش��ت و آغاز دوره جديد مديريت ش��هري 
مشخص شد كه بدهي هاي قطعي شهرداري تهران به 
پيمانكاران و بانك ه��ا و ديگر افراد حقيقي و حقوقي تا 
٥٣ هزار ميليارد تومان رسيده است و هر روز به اين عدد 

افزوده مي شود.
محمدعلي نجفي، اولين شهردار منتخب اصالح طلبان 
تهران در گزارش��ي مفصل، وضعيت نابس��امان مالي و 
بي انضباطي و تخلف در دوره محمدباقر قاليباف را افشا 
ك��رد كه با واكنش هاي گس��ترده اي همراه بود. نجفي 
در گزارش خود 1۰۰ روزه نخس��ت فعاليت خود گفته 
بود: تمام عملكرد مالي و عمراني ش��هرداري به صورت 
»ديمي« و بدون برنامه ريزي انجام مي شده و اين طور 
كه پيداست در زمان قاليباف، شهرداري به وضعيت دوره 
قاجار به عقب برگش��ته بود و شخصي سر خوان خزانه 

مي نشست و به هر كس دوست داشت، بودجه مي داد! 
در گزارش نجفي،  بدهي ش��هرداري تا ۵۲ هزار و ۵۰۰ 
ميليارد تومان اعالم شد، س��پس محمدعلي افشاني، 
دومين ش��هردار منتخب شوراي پنجم آن را ۵6 هزار و 
۵۰۰ ميليارد تومان و پيروز حناچي شهردار فعلي نيز 

آن را 69 هزار ميليارد تومان اعالم كردند.
در آخري��ن اظهارنظرها، نيز همانطور كه عنوان ش��د، 
معاون مال��ي قاليباف ميزان بدهي هاي ش��هرداري را 
16 هزار ميليارد تومان اعالم و مديران ش��هري حاضر 
را به مناظره دعوت كرد. علي اعطا در نشس��ت خبري 
روز گذشته در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه مديران 
قبلي ش��هر بدهي 69 هزار ميلياردي را قبول ندارند و 
خواهان برگزاري مناظره شدند، گفت: به نظر مي رسد 
اين بدهي ها به جدال رسانه اي تبديل شده است اما در 
خردادماه س��ال 98 حناچي شهردار تهران نامه اي را با 
مهر محرمانه به شوراي شهر ارسال و فهرست بدهي ها 
را به صورت تفكيك ش��ده و در چند ج��دول ارايه كرد. 
از آنجايي كه اين نامه در طبقه بندي محرمانه اس��ت، 
نمي توانم از جزييات آن صحبت كنم. صرفا در مورد يك 
آيتم كه بطور مشخص در حوزه بدهي بانكي است، ۲9 
هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بدهي در دفاتر حساب ثبت 

شده و قطعي است .
اعط��ا با بيان اينك��ه تقريبا وضعيت مال��ي بدهي هاي 
شهرداري را همگان مي دانند، اظهاركرد: ما به دنبال آن 
نيستيم كه فضاي آرام و باثباتي كه ايجاد شده را برهم 
بزنيم. سخنگوي شوراي شهر تهران اين سوال را كه آيا 

حاضر به مناظره هستيد را با خنده بي جواب گذاشت.
اما نكته جالب ادعاي گودرزي معاون قاليباف اينجاست 
كه گفته است: »اگر مبلغ 69 هزار ميليارد تومان بدهي 

اعالم شده از طرف اعضاي شوراي پنجم صحيح باشد، 
ش��وراي فعلي و مديريت ش��هري بايد پاسخگو باشند 
كه چرا طي ۲ س��ال گذش��ته مبلغ بدهي ب��ه بيش از 
3 براب��ر افزايش يافته اس��ت.« در واق��ع مديران قبلي 
كه 1۲ س��ال بر مسند ش��هرداري تكيه زده و به گفته 
بسياري از كارشناس��ان شرايط نامطلوبي را براي شهر 
تهران رقم زدند، اكنون به دنبال آشكار شدن تخلفات 
و اشتباهاتشان به دنبال تبرئه خود هستند و با اين كار 
اعضاي كنوني شوراي را مجبور به واكنش كرده و انرژي 

زيادي از شوراي شهر مي گيرند.

     ارسال گزارش بدهي براي مقام معظم رهبري 
در ادامه واكنش ها به اي��ن موضوع محمود ميرلوحي، 
رييس كميته اقتصادي و تنظيم مقررات ش��ورا شهر 
تهران گفت: ش��هردار گزارش بدهي شهرداري را براي 
مقام معظم رهبري، رييس جمهور، رييس مجلس و وزير 

كشور نيز ارسال كرده است.

ميرلوحي درباره اظهارات معاون اسبق مالي و اقتصادي 
شهرداري تهران گفت: مسووالن اسبق شهري تا زماني 
كه در مسند بودند، منكر بدهي هاي خود مي شدند. هر 
چند همين ميزان بدهي  را هم كه اكنون پذيرفتند، در 
گزارش جلسه  367 شوراي چهارم منكر شده بودند. ما 
صورت مذاكرات اين جلسه را به زودي منتشر مي كنيم 
تا مشخص شود مديران قبلي شهرداري چه گفتند. در 
مجموع ما سند خود را ارايه داديم، آنها نيز سند خود را 
ارايه دهند.  او با بيان اينكه در همان موقع نيز اين گزارش 
با اعتراض برخي اعضاي شورا و از جمله آقاي حافظي كه 
آن را خالف واقع دانستند، روبه رو شد، تصريح كرد:  اما از 
آنجا كه ديوار حاشا بلند بود و هنوز هم اين گونه است، در 
گذشته ميزان بدهي ها در ابهام بود، اما اكنون همين كه 
متقاعد شدند و تا اين ميزان بدهي را پذيرفتند، به نظر 

مي آيد، باقي بدهي را نيز قبول مي كنند. 
ميرلوحي درباره علت افزايش ميزان بدهي اظهار كرد: 
مديران قبلي در حسابرسي ها مسووالنه عمل نكردند و 

ما اكنون در حال بررسي حساب ها هستيم و اين اشكالي 
است كه به گذش��ته وارد است. همان طور كه مي دانيد 
گزارش تلفيق بودجه س��ال 93 ش��هرداري اكنون در 
دست بررسي است. آنها در سال 96 شهرداري را ترك 
كردند و گزارش حسابرسي سال 93 اكنون به دست ما 
رسيده است. آنها خودشان نتوانستند حساب هاي خود 
را بررسي كنند، حاال بر چه اساسي مي گويند 16 هزار 
ميليارد بدهي داش��تند، نمي دانم. مگر ترازنامه را براي 
سال هاي بعد تهيه و تحويل مي دادند كه بتوانند اعالم 

كنند، چقدر بدهي داشتند؟
ميرلوحي افزود: در دوره پنجم ش��واري شهر، انضباط 
مالي ابالغ شد و از شهردار اول خواستيم گزارش تغيير و 
تحول را تهيه كنند و اين گزارش به تدريج تا امروز كامل 

شده است. 
او با بيان اينكه ام��كان افزايش همين 69 هزار ميليارد 
بدهي نيز وج��ود دارد، درباره علت اين افزايش تصريح 
كرد: در آن زمان اصال بر روي حساب هاي بانكي كار نشده 
بود و علت اين افزايش قيمت از ۵6 هزار و ۵۰۰ ميليون 
تومان از زمان آقاي افشاني به 69 هزار ميليارد در زمان 
آقاي حناچي اين اس��ت كه بررسي ها به صورت دقيق 
انجام ش��ده است. در اين مدت كارهاي سنگيني انجام 
شد تا مشخص شود، مناسبات مالي، بدهي ها و طلب ها 

از بخش هاي مختلف چه ميزان است. 
عضو شوراي شهر با اش��اره به اينكه ميزان و نوع بدهي 
به بانك ها نيز مش��خص نبود، افزود: در طي اين مدت 
ميزان بدهي به بانك ها و همچنين تكليف بدهي هاي 
ارزي مش��خص ش��د. اگر ميزان بدهي ه��اي ارزي را 
مش��خص نمي كرديم، اكنون با بحران ديگري با توجه 
به تالطم ارزي روبرو بوديم و آثار تنش هاي ارزي در اين 
بدهي ها نيز بروز مي كرد و با مساله سنگين تري روبرو 
مي شديم.كار گسترده اي توسط حوزه مالي، حسابداري 
و خزانه داري انجام شده است تا امروز بگوييم اين عدد 

ميزان بدهي شهرداري در دوره هاي قبل است. 
ريي��س كميته اقتص��ادي و تنظيم مقررات ش��وراي 
ش��هر تهران با بيان اينكه گ��زارش بدهي ها تنها براي 
شوراي شهر ارسال نشده اس��ت، تصريح كرد: شهردار 
گزارش بدهي ش��هرداري را براي مقام معظم رهبري، 
رييس جمهور، رييس مجلس و وزير كش��ور نيز ارسال 
كرده اس��ت. او درباره پرداخت اين ميزان بدهي گفت: 
شرايطي را فراهم مي كنيم تا ساالنه 6 هزار ميليارد تامين 
كنيم تا همين عدد بماند  وگرنه بدهي ها مرتبا زايش دارد 
و اين بدهي ها روزانه يك ميليارد و 7۰۰ رشد مي كند. 
در تالش هستيم اين بدهي ها تثبيت شود و با شناسايي 

منابع درآمدي موثر آنها را پرداخت كنيم.
ميرلوحي با اشاره به عملكرد شوراي پنجم اظهار كرد: 
در دو بودجه اي كه به تصويب رسانديم و در برنامه سوم، 
بودجه رشد نكرده و از 13 ميليارد و 9۰۰ ميليون تومان 
در سال 96، با توجه به تغييرات اقتصادي در طي سال 
گذشته و نرخ تورم، به 18 ميليارد و 8۰۰ ميليون تومان 
رسيده و رش��دي نداشته اس��ت. ما تالش كرديم تا با 
رقابتي شدن فعاليت ها، در هزينه ها صرفه جويي كنيم. 
اولويت ها را مشخص كرديم و به كارهايي كه مربوط به 
ما نيست ورود نمي كنيم و با اين وضع توانستيم بدهي ها 

را مهار كنيم.

وزيرراه و شهرسازي: 

اجازه نمي دهيم چيني ها راه ابريشم را تصاحب كنند
وزير راه و شهرسازي از موافقت رهبر معظم انقالب با برداشت از صندوق 
توسعه ملي براي تكميل راه آهن چابهار-زاهدان خبر داد وگفت: اين 
پروژه تا پايان دولت دوازدهم به اتمام مي رسد. به گزارش تسنيم، محمد 
اسالمي با اش��اره به بهره برداري از ۲13 دستگاه ناوگان ريلي ساخت 
داخل، اظهار كرد: بايستي به اين باور برسيم كه مي توانيم نيازهاي خود 
را در داخل توليد كنيم. او با اشاره به تالش چيني ها براي تصاحب راه 
ريلي ابريشم، افزود: اجازه نمي دهيم چيني ها به اين هدف خود برسند، 
در اين راستا بايد با يك سري اقدامات ترانزيت ريلي را افزايش دهيم كه 
مي توانيم بخشي از حمل ونقل ريلي ساالنه 1۰۰ ميليون تني منطقه 

خزر و اقيانوس هند را به دست آوريم.

     ساخت ۳۷۰۰ واگن جديد با صرفه جويي سوخت
عالوه بر موافقت با برداشت منابع از صندوق توسعه ملي براي تكميل 
راه آهن چابهار-زاهدان، به گفته مديرعامل راه آهن جمهوري اسالمي 
با تفاهم نامه اي كه راه آهن با سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، بسته 
است و با استفاده از ظرفيت قانون بودجه امسال و از محل درآمدهاي 
حاصل از صرفه جويي در مصرف س��وخت، قرار است 3 هزار و ٧٩١ 
دستگاه انواع واگن در داخل ساخته شده و به شبكه ريلي كشور اضافه 
شود. سعيد رسولي گفت: امروز ٢١٣ واگن باري مسافري و لوكوموتيو 
وارد شبكه ريلي كشور شد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود ناوگان 
به شبكه ريلي ٥٨ درصد رشد داشته اس��ت. او ادامه داد: پيش بيني 
مي كنيم با توجه به تفاهم نامه جديد با سازمان برنامه و بودجه كشور، 
تا پايان سال آينده ٩٧٤ دستگاه انواع لوكوموتيو و واگن باري و مسافري 
با استفاده از منابع داخلي و با اتكا به توليد داخل به شبكه ريلي كشور 
اضافه شود. رسولي از توسعه شبكه ريلي كشور از طريق پنج روش مالي 

جديد خبر داد و گفت: سبدي از منابع متعدد مالي براي توسعه شبكه 
ريلي كشور در نظر گرفته ايم. مهم ترين آن استفاده از ظرفيت تبصره 
١٨ قانون بودجه است كه براي سال جاري نيز توسط مجلس تمديد 

شد و مي توانيم در سال جاري از آن استفاده كنيم.
مديرعامل شركت راه آهن ادامه داد: استفاده از ظرفيت ماده١٢ قانون 
رفع موانع توليد نيز راه دوم است. در همين راستا ٢٢ پروژه به ارزش دو 
هزار ميليارد تومان در ارتباط با اين ماده قطعي شده است و با سازمان 
بهينه سازي مصرف سوخت به تفاهم رسيديم تا از منابع صرفه جويي 
سوخت سرمايه مورد نياز تامين شود. رسولي اضافه كرد: بر اين اساس 
با استفاده از ظرفيت ماده١٢ قانون بودجه قرار است سه هزار و ٧٩١ 
دستگاه انواع واگن ساخته ش��ده و به شبكه ريلي كشور اضافه شود. 
اين مقام مس��وول اضافه كرد: از بازار سرمايه هم در حال تامين مالي 
هستيم و در همين راستا دو پروژه با اعتبار ٣٠٠ ميليارد تومان در حال 
برنامه ريزي است. او استفاده از ظرفيت صندوق توسعه ملي را يكي ديگر 
از راه هاي توسعه شبكه ريلي كشور اعالم كرد و گفت: امكان استفاده از 

منابع اين صندوق براي توسعه شبكه ريلي فراهم است.
مديرعامل ش��ركت راه آهن جمهوري اس��المي اي��ران همچنين از 
راه اندازي قطار سريع الس��ير تهران-قم-اصفهان تا چهار سال آينده 
خبر داد و گفت: پيش از اين، سرعت اين قطار از 3۰۰ كيلومتر به ۲۵۰ 
كيلومتر كاهش يافته بود كه با دستور وزير مقرر شد حداقل سرعت اين 
قطار 3۰۰ كيلومتر باشد. رسولي در پاسخ به اينكه خبرهايي از منتفي 
شدن قطار سريع السير تهران-قم-اصفهان منتشر شده است، گفت: 
چنين چيزي صحت ندارد چرا كه اين پروژه به صورت كلي حدود 1۰ 
درصد پيشرفت فيزيكي داشته و عمليات خاكي زيرسازي آن نيز باالي 

6۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

حناچي در وين عنوان كرد

تهران آماده همكاري با پايتخت هاي اروپايي 
پي��روز حناچي، ش��هردار تهران گف��ت: اروپايي ه��ا در كاركردن با 
ش��هرداري ها نس��بت به كار كردن با دولت ها راحت تر هستند و ما 

مي خواهيم از اين فرصت استفاده كنيم.
به گزارش ايسنا، حناچي دوشنبه شب در راس هياتي به دعوت »لي 
يونگ«، مديركل »يونيدو« )سازمان توسعه صنعتي ملل متحد( و 
همتاي اتريشي خود، مايكل لودويگ وارد وين شد. شهردار در حاشيه 
سفر به وين گفت: ما در بس��ياري از زمينه ها به خصوص در زمينه 
پسماند و چالش هايي كه در سطح شهر تهران است مانند ترافيك و 
آلودگي نيازمند استفاده از تجربيات هستيم. بطور مثال، در متروي 
تهران و اتصال آن به متروهاي شهرهاي ديگر مانند پرديس، پرند و 
هشتگرد تجربيات خوبي داريم، اما در خصوص كاهش مصرف انرژي 
و كاهش مصرف سوخت فسيلي و كم كربن تجربيات بسيار بي بديلي 
در وي��ن و برلين وجود دارد كه س��عي مي كني��م از اين ظرفيت ها 

استفاده كنيم.
ش��هردار تهران درباره س��فر خود به وين اظهاركرد: ما براي شركت 
در اج��الس يونيدو ب��ه اتريش آمدي��م و موضوع اي��ن گردهمايي، 
هوشمندس��ازي و فناوري هاي نوين به مثابه پلي براي شهرها است. 
به اين معنا كه موضوع شهر هوشمند تحول عظيمي را در شهرها به 

وجود آورده است.
شهردار تهران درباره س��فر خود به برلين كه در روزهاي آينده انجام 
مي شود نيز گفت: اين شهر بعد از فروريختن ديوار برلين و انتخاب به 
عنوان پايتخت آلمان، تحوالت زيادي را هم در حوزه گردشگري و هم 
در حوزه هاي اقتصادي پشت سر گذاشته است. اين شهر در حوزه هاي 
پسماند، آلودگي، اس��تفاده از تجربيات در حوزه دوچرخه و كاهش 
مصرف انرژي و سوخت هاي فسيلي تجربيات بسيار غني دارد. در واقع 

مي توان آلمان را به عنوان يكي از كشورهاي پرچم دار در كاهش مصرف 
سوخت هاي فسيلي نام برد.  شهردار تهران افزود: نسل اول صنايع در 
كشور ما توسط آلماني ها كار شده و بسياري از اين صنايع ديگر توليد 
نمي شوند. آلماني ها بسيار عالقه مند هستند كه آثار خود را در خارج از 
كشور حفظ كنند و ما هم مي خواهيم آنهايي كه ميراث صنعتي هستند 
را حفظ كنيم. به همين دليل در حال انجام گفت وگو هستيم تا بتوانيم 
در مورد صنايعي كه داخل ايران داريم و بسياري از آنها در تهران و اطراف 

آن قرار دارد با طرف آلماني همكاري كنيم.
حناچي در پاسخ به سوالي درباره آلودگي شهر تهران و بحران اقليمي 
اظهاركرد: اگر مس��ووالن ما موضوع آلودگي هوا را امسال هم جدي 

نگيرند سال بعد مجبور مي شوند كه جدي بگيرند.
وي افزود: توس��عه جزاير گرمايش��ي در كالن شهرها يك اصل است 
كه علت آن تمركز و توليد آالينده هاي ناش��ي از تمركز اس��ت حتي 
اگر نتواني��م در مورد تمركز كاري كنيم مي توانيم در مورد آالينده ها 

اقداماتي را انجام دهيم.
بط��ور مثال مي توانيم خودروه��ا را به خودروهاي برق��ي تبديل و از 
س��وخت هاي فسيلي كمتر استفاده كنيم و توسعه دوچرخه، مترو و 
پياده راه سازي را پيگيري كنيم. اينها مسيرهايي هستند كه حتي اگر 
امروز نياز به آنها را حس نكنيم در آينده ش��رايط زندگي ما را مجبور 

خواهد كرد به اين سمت حركت كنيم.
ما ت��الش كرديم راه هاي كم هزينه تري را مطرح كنيم. عادت كرديم 
براي حل مش��كالتمان به دنبال »سوپرمن« باشيم اما اين سوپرمن 
هيچ وقت نخواهد آمد و حل تمام اين مش��كالت با دادن اطالعات و 
كمك خواستن از سرمايه هاي اجتماعي مردم و افرادي كه روي مردم 

تاثيرگذار هستند، امكان پذير است.

افزايش نرخ حاشيه نشيني در پايتخت
كاوه حاج علي اكبري، مديرعامل س��ازمان نوسازي شهر 
تهران از افزايش نرخ حاش��يه نشيني در پايتخت و انتقال 
ناگزير برخي از گروه هاي اجتماعي و اقتصادي ش��اغل در 

تهران به سكونتگاه هاي پيرامون شهر خبر داد.
به گزارش فارس، حاج علي اكبري در جلسه بررسي طرح 
تأمين مسكن اجتماعي در شهر تهران، عنوان كرد: در حالي 
كه رشد جمعيت در شهر تهران به حدود يك درصد رسيده و 
در حالت تعادل قرار گرفته است، اما اين امر در سكونتگاه هاي 
اطراف تهران از جمله انديش��ه، پرند، هش��تگرد، آبيك، 

رباط كريم، رودهن و بومهن رشد قابل توجهي داشته است.
 مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران عنوان كرد: افزايش 
رشد جمعيت در سكونتگاه هاي حاشيه شهر تهران حاكي 
از پديده مس��كن نايابي و انتقال ناگزير برخي از گروه هاي 
اجتماعي و اقتصادي ش��اغل در تهران به سكونتگاه هاي 
پيرامون شهر است و اين امر تأثير بسزايي در بحث حمل 
و نقل و ترافي��ك، آلودگي هوا، اتالف وقت و ايجاد س��اير 
پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي دارد. به گفته علي اكبري 
طبق آمار بانك مركزي، نرخ استيجار در شهر تهران به حدود 

۵۰ درصد رسيده و به نظر مي رسد جهش قيمت مسكن در 
يكسال گذشته موجب دشوار شدن خريد مسكن، افزايش 
تقاضا در بازار اجاره و در نتيجه حادتر شدن بحران افزايش 
جمعيت حاشيه نشين در شهر تهران شده است. مديرعامل 
سازمان نوسازي شهر تهران با طرح اين سوال كه آيا مي توان 
به ايده اي براي تأمين مس��كن براي گروه هاي اجتماعي 
مذكور در داخل شهر تهران رسيد، تصريح كرد: با توجه به 
بند ۲1 ماده ۵۵ قانون شهرداري ها مبتني بر تأمين مسكن 
براي گروه هاي كم برخوردار، شهرداري تهران اعالم آمادگي 

كرده است كه به عنوان پايلوت مي تواند با همكاري وزارت 
كشور، پيشنهاد و طرحي را در اين خصوص آماده كند تا در 
نهايت در قالب آيين نامه به تصويب هيات محترم وزيران 
برسد. علي اكبري با بيان اينكه مطالعات و پژوهش هايي در 
رابطه با تأمين مسكن اجتماعي در پايتخت توسط گروه هاي 
مختلف انجام شده، اظهاركرد: مطالعات و نمونه هاي مشابه 
جهان��ي در اين خصوص گردآوري و بررس��ي ش��ده اند و 
همچنين مصاحبه و گفت وگوهايي نيز در اين باره صورت 

گرفته كه بر مبناي آن پيشنهاد اوليه اي تهيه شده است.

در ادامه اين جلسه گزارشي از طرح پيشنهادي تأمين مسكن 
اجتماعي در شهر تهران ارايه ش��د و مورد بحث و بررسي 
كارشناسي قرار گرفت. همچنين در اين جلسه مقرر شد 
تدوين ضوابط جامع معماري )ازجمله پاركينگ، مساحت 
واحدها، الگوي استقرار(، تدوين ضوابط برنامه ريزي )كاربري 
و تراكم زمين هاي هدف طرح، پراكنش محدوده ها در شهر 
و...( و تهيه بسته هاي تشويقي جهت كاهش قيمت تمام شده 
واحدهاي موضوع طرح )شامل عوارض، زمين و ...( در طرح 
تأمين مسكن اجتماعي در شهر تهران مورد توجه قرار گيرد.
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هشدار مظاهريان
به برخي از مديران شهرداري

حامد مظاهريان، معاون ش��هردار تهران با اشاره به 
اينكه هيچ يك از مديران نبايد حقوقي باالتر از شهردار 
داشته باشند، گفت: اين موضوع را پيگيري مي كنيم 
و در صورت تخلف، حكم انفصال از خدمت مي دهيم.

به گزارش فارس، مظاهري��ان درباره اينكه برخي از 
اعضاي شوراي شهر اعالم كرده اند مديران زيادي در 
شهرداري حقوقي باالتر از حناچي دارند، اظهار كرد: 
ساختار پرداخت اجازه نمي دهد چنين موضوعي به 
وقوع بپيوندد، همچنين مساله طبقه بندي مشاغل 
را در ش��هرداري داريم و هيچكس حق ندارد حقوق 
اضافه تر از رييس دريافت كند.  وي با اشاره به اينكه در 
صورت وقوع چنين اتفاقي و ارايه گزارش به ما، حكم 
انفصال مي دهيم، گفت: البته ممكن است به تعداد 
انگشت شماري ش��رايط خاص وجود داشته باشد و 
افرادي ديوني داش��ته اند كه اين مساله براي آنها رخ 
داده است. به شخصه اين موضوع را پيگيري مي كنم، 
چرا كه براي من جالب است و بايد با آن برخورد شود. 
حجت نظري عضو شوراي شهر تهران چند روز پيش 
اعالم كرد: مديراني كه حقوق باالتر از حناچي دارند، 
انگشت شمار نيستند و بايد با اين مساله برخورد شود.

اعالم نتايج اندازه گيري 
آلودگي هوا در تونل نيايش

نتايج پروژه اندازه گيري آلودگي هوا در تونل نيايش 
نشان مي دهد، سياهه انتش��ار آلودگي هوا در شهر 
تهران در مسيري درست بوده است. به گزارش مهر، 
حسين ش��هبازي، سرپرست معاونت فني شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران گفت: نتايج پروژه نشان 
داد كه اوال ضريب انتشار ذرات معلق با قطر كمتر از 
۲.۵ ميكرون )۲.۵PM( ب��راي ناوگان خودروهاي 
سواري بنزيني شهر تهران در حدود 16 ميلي گرم 
به ازاي هر كيلومت��ر تردد خودرو اس��ت. در ثاني، 
تشخيص نقش پررنگ عناصري نظير آهن و آنتيموان 
در ساختار ذرات معلق ناش��ي از تردد خودروها كه 
منابعي غيراحتراقي داشته و ناشي از عواملي از جمله 
لنت ترمز است، از ديگر دستاوردهاي ارزشمند اين 
تحقيق بوده است. عالوه بر ترمز، ذرات منتشر شده 
ناشي از فرسايش الس��تيك خودرو از منابع اصلي 
كربن آلي است. ميزان باالي كربن آلي در انتشارات 
ناشي از ناوگان سبك بنزيني حمل و نقل تهران را نيز 
مي توان به فرسايش الستيك خودروها نسبت داد. 
به عبارت ديگر، سايش لنت ترمز، تاير خودرو و حتي 
س��طح جاده در اثر تردد خودروها نيز از منابع ديگر 
توليد ذرات معلق در خودروهاي س��واري است كه 
در اثر افزايش حجم ترافيك و تردد خودروها افزايش 
پيدا مي كند. شهبازي اظهار كرد: براساس نتايج به 
دس��ت آمده در پروژه تونل نيايش، در جديدترين 
به روز رساني سياهه انتش��ار آاليندگي شهر تهران 
براي سال مبناي 1396، محاسبات انتشار ناشي از 
فرآيندهاي سايشي خودروها )از جمله سايش لنت 
ترمز، تاير خودرو و سطح جاده( به صورت جدي مد 
نظر قرار گرفته و سهم آن از كل ذرات معلق توليدي در 
شهر تهران مشخص شد. مقايسه نتايج سياهه انتشار 
سال 1396 با نتايج به دست آمده از پروژه تونل نيايش 
نشان دهنده دقت قابل قبول محاسبات سياهه انتشار 
شهر تهران است و سهم خودروهاي سواري بنزيني در 
كل ذرات معلق توليدي بخش حمل و نقل افزايش 

قابل مالحظه اي پيدا كرده است. 

لزوم مشاركت سمن ها در 
نگهداري از سگ هاي ولگرد

رييس ش��وراي شهر تهران از س��ازمان هاي مردم 
نهاد فعال در حوزه حيوانات دعوت كرد تا در مورد 
نگهداري از س��گ هاي بدون صاحب به شهرداري 
كمك كنند. به گزارش ايسنا، محسن هاشمي در 
مورد چرايي اس��تفاده از پيمانكار بدس��ابقه در امر 
نگهداري سگ هاي بي صاحب در سازمان ساماندهي 
مشاغل گفت: جمع آوري سگ ها، موضوعي نيست 
كه پيمانكار فعال زيادي داشته باشد؛ به گونه اي كه 
حتي ديده شده وقتي شركت ساماندهي مشاغل 
مناقصه اي براي جذب پيمان��كار برگزار مي كند، 
تعداد پيمانكاران متقاضي آنقدر كم است كه حتي 
مجبور مي ش��وند با پيمانكار قبلي كه شايد سابقه 
خوبي هم نداشته باش��د، همكاري كنند. او با بيان 
اينكه بايد بخ��ش خصوصي در زمين��ه حيوانات 
شهري فعال تر شود، گفت: الزم است از سازمان هاي 
مردم نهاد فعال در حوزه حيوانات دعوت كرد تا در 
مورد نگهداري س��گ هاي بالصاحب به شهرداري 
كمك كنند. هاشمي ادامه داد: پيشنهاد مي شود، 
س��من هاي فعال در حوزه حمايت از حيوانات و به 
خصوص سگ ها با تشكيل ش��ركت و طي كردن 
مراتب قانوني در مناقصات شركت كنند تا حداقل 
پيمانكاراني كه كارش��ان بيشتر جنبه سودجويي 
دارد تا حمايت از حيوان��ات، از گردونه پيمانكاري 

شهرداري حذف شوند.

عدم جهش قيمت مسكن
تا ۳ سال آينده

مهدي روانشادنيا، كارشناس بازار مسكن با بيان 
اينكه تقاضا براي مس��كن به صورت اليه زيرين 
ركود وج��ود دارد، گفت: تص��ور نمي كنم كه تا 
دو، سه س��ال آينده قيمت مسكن دچار جهش 
ش��ود و اين فرصت را به سياست گذار مي دهد تا 
برنامه هاي خود را براي توليد مسكن در استطاعت 
اجرا كند. روانشادنيا در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: در كالن اقتصاد، نوعي انجماد در دارايي ها 
ايجاد شده و بازار مسكن هم با توجه به تاثيرپذيري 
از بازارهاي م��وازي مثل ارز، ط��ال و بورس وارد 
ركود شده است.  او ادامه داد: دوره اخير با افزايش 
قيمت مسكن كه حدود 18 ماه طول كشيد بطور 

عجيبي طوالني شد. 

جدول نهايي بدهي هاي شهرداري؛ ارقام به ميليارد تومان
مبلغشرح

8.959ديون و تعهدات ثبت شده 

۲9.5۲۶ديون و تعهدات بانك ها و اوراق مشاركت 

۲.389بيمه و ماليات ثبت نشده 

۲9.۰۷1ساير ديون ثبت نشده )برآوردي( 

۶9.9۴5جمع كل
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فعاالن اقتصادي در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي تشريح كردند

تبعات تصويب عجوالنه اصالح قانون تجارت
تعادل|

در نشس�ت ش�وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي، فعاالن اقتصادي از تصويب عجوالنه در 
اصالح قانون تجارت گله مند بود؛ چراكه معتقدند 
اين قانون ب�دون بررس�ي هاي الزم و همچنين 
مشورت فعاالن حوزه تصويب شده و نگراني هايي 
را براي بخش خصوصي به هم�راه دارد. به گفته 
فعاالن بخش خصوصي، متن فعلي اليحه قانون 
جديد تجارت ب�ا ابهامات زيادي روبرو اس�ت و 
عجله در تصوي�ب كليات اليح�ه آن مي تواند، 
تاثيرات جبران ناپذيري در فعاليت هاي تجاري 
بگذارد و منافع بخش خصوصي را به خطر خواهد 
انداخت. به گفته آنها، مطالعه دقيق و جامعي كه 
به صورت جزئي مشكالت قانون تجارت كنوني، 
آثار آن بر كسب وكار و راهكارهاي اصالحي آن را 
مورد بررسي و كنكاش قرار دهد، صورت نگرفته   
است. همچنين عدم مشاركت طيف هاي فكري 
مختل�ف در فرآيند تدوين اليح�ه تجارت، اين 
اليح�ه را غيرقابل دفاع و ناكارآمد كرده اس�ت. 
همچني�ن نايب رييس ات�اق بازرگان�ي ايران از 
س�ير نزولي رتبه ايران در نماگر اخذ مجوزهاي 
ساخت وس�از خبر داد كه ثمره اجراي آيين نامه 
»قان�ون اصالح اليحه قانوني حفظ و گس�ترش 
فضاي سبز شهرها مصوب 1359 شوراي انقالب« 
مصوب سال 1388 است. بر اين اساس، مواردي از 
جمله »دريافت عوارض مازاد بر قانون« و »فرايند 
مازاد مراجعه به كميسيون ماده 7 عالوه بر مراجعه 
به شهرداري« مورد اعتراض قرار گرفت. »اصالح 
برخي مق�ررات و ضواب�ط در ش�هرداري براي 
صدور پايان كار و پاسخ مجوزهاي مربوط به قطع 
درختان« از ديگر مواردي بود كه در اين نشست 
مطرح شد. به گفته حسين سالح ورزي، مقررات 
زائد باعث شده كه شاخص سهولت كسب و كار 
ايران تنزل جدي داش�ته باش�د؛ از اين رو براي 
اينكه   در شاخص هاي سهولت كسب و كار بانك 
جهاني در سال 2020 جايگاه ايران ارتقا پيدا كند 

بايد اين موارد بررسي شود. 

    نشانه هاي اميد در اقتصاد
هشتاد و هشتمين نشس��ت شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي به  منظور بررس��ي پيشنهاد اصالح 
آيين نامه مش��اغل س��خت و زيان آور، مراتب اعتراض 
به فرآيند صدور پروانه و پايان كار س��اختماني ناشي از 
اج��راي آيين  نامه اجرايي قانون اص��الح اليحه قانوني 
حفظ و گس��ترش فضاي سبز ش��هرها مصوب 1359 
شوراي انقالب برگزار شد. در اين نشست فرهاد دژپسند 
وزير امور اقتصادي و دارايي، رضا رحماني وزير صنعت، 
معدن و تجارت، غالمحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني 
ايران، محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران، حسين 
س��الح ورزي نايب رييس اتاق ايران و نمايندگان قواي 
مقننه و قضاييه، اعضاي شوراي شهر تهران و گروهي از 

فعاالن بخش خصوصي حضور داشتند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ابتداي اين نشس��ت، به 
مناسبت هفته دولت با ارايه گزارشي تأكيد كرد كه آمار 

و ارقام چند ماه گذشته در حوزه هاي مختلف اقتصادي 
اميدواركننده است. فرهاد دژپسند ادامه داد: برگشت 
ش��يب صعودي تورم ماهانه، مثبت شدن تراز تجاري، 
رش��د 28 درصدي صدور پروانه بهره برداري و رشد 30 
درصدي صادرات غيرنفتي به لحاظ وزني جزو مهم ترين 
عالئ��م اميدواركننده در فضاي اقتصادي كش��ور بوده 
اس��ت. به گفته او، با توجه به اين آمار و با توجه به ثبات 
نس��بي در بازار ارز، مي توان انتظار داشت تا با همكاري 
يكديگر ش��رايط مطلوب  تري را رقم بزنيم. دژپسند در 
همين زمينه از فعاالن بخش خصوصي و صادركنندگان 
و واردكنندگان قدرداني كرد و خواستار همكاري بيشتر 
آنها براي بهبود وضعيت اقتصادي كش��ور در ش��رايط 

سخت موجود شد.

    نگراني از اصالح عجوالنه قانون تجارت
در ادامه اين نشست، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي ايران سرعت باالي بررسي اليحه اصالحي 
قانون تجارت در مجلس را نگران كننده دانست و گفت: 
قانون تجارت يكي از قوانين مادر است و عجله در اصالح 
اين قانون بدون ش��ك مي تواند بر فعاليت هاي تجاري 
اثرگذار باش��د. غالمحسين شافعي افزود: عالوه بر اين، 
مجلس بايد نظر بخ��ش خصوصي را نيز اخذ كند كه با 
توجه به تعجيل در بررسي اين اليحه، توجهي به نظرات 
بخش خصوصي هم نشده است. او در ادامه سخنان خود 
با اشاره به پيوستن ايران به اتحاديه اوراسيا و پيشنهاد 
تاسيس دفتر ملي در منطقه اوراسيا تاكيد كرد فعاالن 
اقتصادي بايد از اين فرصت و گش��ايش تجاري به نحو 
مطلوب بهره ببرند. رييس ات��اق ايران همچنين اقدام 
بانك مركزي را در تشكيل كميته دايمي متشكل از اتاق 

بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارزنده تلقي كرد و از 
برگزاري اجالس سراسري شوراهاي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي در تهران در آينده نزديك خبر داد. او 
اعالم كرد: گزارش چگونگي حضور اعضاي قواي سه گانه 
در نشست شوراي گفت وگوي بخش خصوصي و دولت 
تهيه و تا پايان شهريور ماه به روساي قواي سه  گانه اعالم 

خواهد شد.
بخش خصوصي در حالي به شتابزدگي در اصالح قانون 
تجارت معترض است، كه كليات اليحه قانون تجارت 
پس از گذشت 13 سال سرانجام در 21 فروردين سال 
جاري، ب��ا 156 رأي مواف��ق، 49 رأي مخالف و 4رأي 
ممتنع از مجموع 220 نماينده مجلس شوراي اسالمي 
تصويب شد. بر اساس ديدگاه فعاالن اقتصادي در كليات 
اين اليحه بررسي تطبيقي صورت نگرفته و همچنين 
غير مرتبط با قانون تجارت كشور است. متن فعلي اليحه 
قانون جديد تجارت دچار مش��كالت و ابهامات فراواني 
اس��ت و در صورت تصويب منافع بخش خصوصي را به 
خطر خواهد انداخ��ت. آنها معتقدند كه مطالعه دقيق 
و جامعي كه به صورت جزئي مش��كالت قانون تجارت 
كنوني، آثار آن بر كسب وكار و راهكارهاي اصالحي آن 
را مورد بررسي و كنكاش قرار دهد، صورت نگرفته   است. 
با توجه به تفاوت هاي متع��دد اليحه تجارت تقديمي 
دولت با متني از اليحه كه در دستور كار مجلس شوراي 
اس��المي قرار دارد، گزارش پژوهشي به منظور تطبيق 
مواد دو اليحه و داليل توجيهي انجام تغييرات در متن 
اوليه و اينكه چرا متن فعلي جايگزين قبل شده است، 
وجود ن��دارد. ضمن اينكه قانون تجارت مصوب 1311 
اقتباسي از قانون 1807 ميالدي فرانسه است و مشخص 
نيست در اليحه تجارت از تجربيات موفق كدام كشورها 

استفاده شده است. يكي ديگر از نكات منفي در ارتباط با 
اليحه تجارت، عدم مشاركت طيف هاي فكري مختلف 
در فرآين��د تدوين اليحه تجارت اس��ت كه اين اليحه 
را غيرقابل دفاع و ناكارآمد كرده اس��ت. در بندي از اين 
اليحه مجازات حبس براي تاجران در نظر گرفته شده؛ 
درحالي كه فعاالن اقتصادي يكي از كنشگران مهم و موثر 
در جامعه هستند و بايد تا حد ممكن با اين افراد تعامل 
و همراهي داشت. مجازات حبس عالوه بر آثار زيان بار 
مالي، داراي اثرات سوء معنوي براي شخص تاجر است. 
همچنين ماده 7 اصالحي قانون اجراي سياس��ت هاي 
كلي اصل 44 قانون اساسي، ساده سازي شرايط و فرآيند 
صدور يا تمديد مجوزهاي كسب وكار را مورد توجه قرار 
داده است، بر همين اساس انتظار مي رود متن پيشنهادي 

نيز حذف مجوزهاي غيرضروري را پيش بيني كند. 

    س�ير نزول�ي رتب�ه اي�ران در نماگ�ر اخذ 
مجوزهاي ساخت وساز

در اولين دس��تور جلسه ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي، مراتب اعتراض به فرايند صدور پروانه 
و پايان كار ساختماني ناشي از اجراي آيين نامه اجرايي 
»قانون اصالح اليحه قانوني حفظ و گس��ترش فضاي 
سبز ش��هرها مصوب 1359 ش��وراي انقالب« مصوب 
سال 1388 بررسي ش��د.  نايب رييس پارلمان بخش 
 خصوصي در توضيح اين دستور با اشاره به گزارش ساالنه
 Doing Business گفت: بر اس��اس گزارش 2018 
ميالدي از س��وي بانك جهاني، ايران ب��ا امتياز 78.7 
در رتبه 25 نماگر اخذ مجوزهاي س��اخت  و س��از قرار 
دارد. به  گونه اي كه ايران وضعيت مناسبي را در منطقه 
كس��ب كرد؛ اما در گزارش 2019 به دليل اضافه شدن 

مرحله اخذ مجوز ايمني از آتش سوزي به مدت 30 روز 
و همچنين اضافه شدن هزينه هاي ديگر از جمله هزينه 
مهندس ناظر و... امتياز كش��ور در اين نماگر به 87.96 
كاهش يافت كه به همان نسبت هم  رتبه نماگر از 61 به 
86 رسيد. بر اساس توضيحات حسين سالح  ورزي، ايران 
در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و در بين 17 كشور 
جايگاه دهم را دارد، در حالي  كه سال گذشته رتبه چهارم 
را داشته است. او همچنين اظهار كرد: اگر بانك جهاني در 
سال 2020 فرايند جديد ساخت  و ساز در صدور پروانه 
و پايان كار ساختماني را مورد بررسي قرار دهد، مجددا 
رتبه ايران كاهش خواهد يافت. سالح  ورزي در همين 
زمينه بررسي موضوع منع ايجاد فرايندهاي جديد در 
حوزه فضاي سبز را به منظور جلوگيري از سقوط رتبه 

ايران حائز اهميت دانست. 
رييس ش��وراي ش��هر تهران در همين زمينه به ارايه 
توضيحاتي پرداخت و شوراي عالي استان ها را موظف 
به بررسي اين موضوع دانست. محسن هاشمي گفت: 
كمترين زمان ممكن براي صدور پروانه ش��روع كار كه 
مربوط به مناطق 6 و 7 است، 30 روز و در مناطق 1 و 3، 
از 60 تا 70 روز كاري است. پس از توضيحات هاشمي و 
زهرا صدراعظم نوري عضو شوراي شهر تهران، مقرر شد تا 
پيشنهادهاي دبيرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي مبني بر بازنگري و اصالح آيين نامه اجرايي 
ماده يك قانون حفظ و گس��ترش فضاي سبز مصوب 
1389 و اصالحي 1394 با رعايت موارد مشروط و اصالح 
رويه درخواستي ش��وراي شهر در جلسات تخصصي و 

كارگروه هاي شورا مفصال بررسي شود.

    اصالح آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور 
در ادامه اين نشس��ت، با حضور وزي��ر صنعت، معدن و 
تجارت و محمدحس��ن زدا قائم مقام س��ازمان تامين 
اجتماعي پيش��نهاد اصالح آيين نامه مش��اغل سخت 
و زيان آور به عنوان دومين دس��تور جلس��ه ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در دستور كار قرار 
گرفت. آيين نامه اجرايي مش��اغل سخت و زيان آور به 
پيشنهاد وزارت خانه هاي كار، بهداشت و سازمان تامين 
اجتماعي، در سال 85 توسط هيات وزيران به تصويب 
رس��يده كه مهم ترين هدف آن حفظ حقوق كارگران 
و سالم سازي محيط مشاغل اس��ت.  نماينده سازمان 
تامين اجتماعي در اين نشست عنوان كرد: هدف اصلي 
تدوين اين قانون فراموش شده و فقط موارد مربوط به 
بازنشستگي زودتر از موعد كارگران در اين قانون برجسته 
شده اس��ت كه همين امر منجر به تحميل هزينه هاي 
هنگفت به سازمان تامين اجتماعي شده است. برداشت 
س��ليقه اي از قانون و عدم ابالغ آراي مش��اغل سخت و 
زيان آور به كارفرمايان از مهم ترين مشكالت اين آيين 
نامه است كه به گفته قائم مقام سازمان تامين اجتماعي 
به ج��اي تفويض اختيارات، بالعكس مس��ووليت هاي 
متعددي را به گردن سازمان تامين اجتماعي انداخته 
است. در همين رابطه و با توجه ارايه نظرات نمايندگان 
دس��تگاه هاي اجرايي با تصميم وزي��ر امور اقتصادي و 
دارايي مقرر شد تا پيش��نهادات ظرف 10 روز كاري به 
دبيرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 

ارسال و بر مبناي آن تصميم گيري شود. 

مشكالت بودجه اي رايزنان بازرگاني رفع مي شود
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت:

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني 
با اشاره به اهميت نقش رايزنان بازرگاني گفت: بخش 
عمده وظايف رايزن��ان مربوط به بازاريابي مي ش��ود 
يعني هم پتانسيل گسترش تجارت و صادرات را رصد 
مي كنند و هم رفت��ار رقبا را به ما منتقل مي كنند تا از 
رقبا عقب نمانيم. مشخصا ما در 5 كشور از 15 كشور 
همس��ايه رايزن داريم و سازمان توس��عه تجارت نيز 
قول داده تا پايان سال جاري در بيشتر اين 10 كشور 
رايزنان مستقر شوند تا ارتباط بين تجار، توليدكننده و 
كاالي ايراني با بازار هدف برقرار شود؛ البته در اين مورد 
مش��كالت بودجه اي وجود داشت كه در حال برطرف 

كردن آن هستيم. حسين مدرس خياباني در گفت وگو 
ب��ا ايلنا درباره نقش  و اهميت بندر چابهار در ش��رايط 
كنوني اقتصاد كشور گفت: در بحث رونق بندر چابهار 
يك شوراي توسعه چابهار تشكيل داديم و با هماهنگي 
استاندار سيستان و بلوچستان مسوولي را انتخاب و در 
چند محور كار مي كنيم تا برخي از كشتي هاي حامل 
كاالهاي اساسي به بندر چابهار انتقال دهيم تا زمينه 
مناس��بي براي رونق اين بندر و سواحل مكران باشد. 
همچنين تالش مي كنيم تا از ظرفيت هاي بندر چابهار 
و استان سيستان و بلوچستان در زمينه كشتارگاهي و 
فرآوري برنج استفاده كنيم. او ادامه داد: بايد از ظرفيت 

بندر چابهار در راستاي امنيت، اشتغال مرزنشينان و 
تامين نيازهاي كشور استفاده كرد. بنابراين براي رونق 
بازارچه  مرزي در اين بندر و در مجموع ساير نقاط كشور 
بايد تسهيالتي قائل شده ايم كه در حال رايزني براي ارايه 
تسهيالت جهت رونق اين بندر مانند بندر امام خميني 

و شهيد رجايي هستيم.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت متذكر ش��د: 
متاسفانه از دو بندر انزلي در شمال و چابهار در جنوب، 
آنگونه كه در زيرس��اخت ها هزينه ش��ده، اس��تفاده 
نمي شود. بطوريكه در حال حاضر از 10 درصد ظرفيت 
ايجاد ش��ده در بندر چابهار بهره مي بريم در حالي كه 

بندر چابهار قدرت پهلوگيري كش��تي هاي باالي 80 
هزار تن را نيز دارد و داراي برخي تجهيزات بندري براي 
تخليه كشتي مانند مكنده غالت و جر ثقيل بزرگ است. 
بنابراين بندر چابهار اين قابليت را دارد كه بخش بزرگي 
از تجارت كشور از طريق آن انجام شود. او با بيان اينكه 
در بخش صادرات سه حوزه تنوع بخشي در دستور كار 
قرار گرفته است، افزود: نخستين حوزه مربوط به تنوع 
بخشي بازارها است، اينكه 15 كشور همسايه در اولويت 
ما قرار دارد به اين معنا نيست كه از بازارهاي ديگر غافل 
شده ايم. براي نمونه بازارهاي شرق آسيا، شرق آفريقا و 
آسياي مركزي از ظرفيت بااليي براي تجارت برخوردار 

هس��تند. مدرس خياباني تصريح ك��رد: يكي ديگر از 
اهداف ما تنوع بخشي حوزه صادرات در كاالها است و در 
همين راستا كاالهاي صنايع كوچك، متوسط و صنوف 
توليدي صادراتي كه در مضيقه هستند، در اولويت قرار 
دارد. حوزه سوم تنوع بخشي مربوط به شركت ها است، 
بنابراين به سمت بنگاه ها حركت كرديم تا وزن بيشتري 
بر دوش چند شركت يا بنگاه بزرگ نباشد. او عنوان كرد: 
اگر بگوييم توليدكنندگان رزمندگان جنگ اقتصادي 
هستند، صادركنندگان نيز خط شكن آن هستند يعني 
دروازه ها را مي گشايند تا توليدكننده در فضاي مناسب 

كاالي خود را ارايه كند.
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عرضه پژو ۳۰۱ تا پايان سال 
در بازار

تسنيم|  وزير صنعت، معدن و تجارت از عرضه 
پ��ژو 301 به بازار تا پايان س��ال خبر داد وگفت: 
نمي ت��وان زمان بندي دقيقي ب��راي توقف خط 
توليد پرايد اعالم كرد، اما براس��اس برنامه هاي 
موجود بايد خط توليد اين خودرو متوقف شود. 
رضا رحماني در حاشيه نشست علني روز گذشته 
مجلس شوراي اسالمي درباره وضعيت بازار گفت: 
اقدامات انجام گرفته و اخذ سياست هاي مناسب 
منجر به آرامش بازار شده است و شرايط بهتر نيز 
مي ش��ود، در واقع در حال حاضر شوك ناشي از 
تحريم تخليه شده و بازار به ثبات نسبي رسيده 
است؛ وضعيت بازار بهتر از شرايط كنوني مي شود.

وي درباره برنامه وزارت صمت براي تنظيم بازار 
خودرو افزود: حفظ توليد موجود و افزايش ميزان 
آن و در نتيجه عرضه بيشتر خودرو به بازار، شرايط 
را بهبود مي بخشد. وزير صنعت، معدن و تجارت 
اظهار كرد: تعهدات خودروس��ازان روز به روز در 
حال كاهش اس��ت چرا كه اين شركت ها مكلف 
بودند 80 درصد توليدات خود را در قالب عمل به 

تعهدات به مردم تحويل دهند.
رحماني اضافه كرد: بر اس��اس گزارش هاي ارايه 
شده، تعهدات خودروس��ازان روز به روز كاهش 
مي يابد و اين ش��ركت ها تا انتهاي سال به تمام 
تعهدات خود عمل مي كنند در نتيجه تعهدات 
خودروسازان صفر شده كه اين امر موجب كاهش 

قيمت چهارچرخ ها در بازار مي شود.
عضو كابينه دولت دوازدهم در پاسخ به پرسشي 
مبني بر اينكه توليد 3 محصول جديد ايران خودرو 
كه تا پايان س��ال بايد به بازار عرضه شوند در چه 
مرحله اي ق��رار دارد؟ توضيح داد: مقرر اس��ت 
ايران خودرو بسته اي براي تعميق ساخت داخل 
و رفع تعهدات پيگيري كند كه يكي از برنامه هاي 
اين بسته ارايه محصوالت جديد و متوقف شدن 
خط توليد خودروهاي قديمي است. وي ادامه داد: 
ايران خودرو 3 محصول جديد كه دو محصول آن 
كامال جديد است، در دست توليد دارد و سومين 
محصول نيز توليد دنا اتوماتيك است. رحماني در 
پاسخ به اين پرسش كه پژو 301 تا پايان سال به 
بازار روانه مي شود؟ گفت: يكي از برنامه ها عرضه 
پژو 301 به بازار تا پايان سال است. او درباره توقف 
خط تولي��د پرايد تصريح كرد: براس��اس برنامه 
خودروس��ازان، خط توليد خودروهاي قديمي 
بايد متوقف ش��ود. وزير صمت افزود: نمي توان 
زمان بندي دقيق��ي براي توقف خط توليد پرايد 
اعالم كرد اما براساس برنامه هاي موجود بايد خط 

توليد اين خودرو متوقف شود.

تشكيل شوراي هم انديشي 
خبرگان صنعت

شاتا| سرپرست معاونت امور صنايع با تبيين 
مهم تري��ن اولويت ه��اي وزارت صمت، گفت: 
تحقق توس��عه صنعتي كش��ور از مسير بخش 
خصوصي توانمند و ب��ا انگيزه مي گذرد. مهدي 
صادقي نياركي در نشست مشترك سرپرست 
معاونت امور صنايع با نمايندگاني از اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاوزي و خانه صنعت، معدن و 
تجارت ايران و كانون انجمن هاي صنفي صنايع 
غذايي با هدف تبيين سياس��ت هاي راهبردي 
بهبود وضعيت توليد برگزار شد، گفت: كارآفرين 
واقعي ضد رانت و انحصار است و در كنار دولت با 
هدف رشد و توسعه بخش توليد به رونق اقتصادي 
كشور كمك مي كند. او با اشاره به اينكه معاونت 
متبوعش بايد به مس��ائل حاكميتي، ستادي و 
سياس��ت گذاري در حمايت از صيانت از توليد 
بپردازد، افزود: در اين راستا، شوراي هم انديشي 
خبرگان صنعت تشكيل شد كه اين شورا با حضور 
خبرگان حوزه توليد و صنعت كش��ور، متشكل 
از صاحبنظران عرص��ه اقتصاد كالن، اقتصادي 
توس��عه، اقتصاد سياس��ي، اقتصاد صنعتي و... 
تش��كيل خواهد ش��د و به موضوعات كليدي و 
تاثير گ��ذار در رونق توليد  خواه��د پرداخت. در 
اين ش��ورا امنيت س��رمايه گذاري، اقتصادي، 
كاهش ريسك پذيري، ادغام بنگاه هاي اقتصادي، 
تش��كل ها و... از جمله محوره��اي كليدي در 

بخش هاي مختلف صنعتي خواهد بود.

آغاز برخورد با تجارت غيرقانوني در شبكه هاي اجتماعي 
رييس مركز توسعه تجارت الكترونيك خبر داد

رييس مركز توسعه تجارت الكترونيك كشور از آغاز نظارت 
بر تجارت در ش��بكه هاي اجتماعي و وبسايت ها خبر داد 
و گفت: برخورد با تجارت غيرقانوني و ممنوعه در فضاي 
مجازي كليد خورده اس��ت. به گزارش خبرگزاري مهر، 
علي رهبري در نشست كميته نظارت بر كسب و كارهاي 
اينترنتي با بيان اينكه قرار است در كنار نظارت سنتي بر 
وبسايت هاي خريد و فروش اينترنتي، نظارت سيستمي 
نيز حاكم ش��ود، افزود: اكنون در روش نظارت س��نتي بر 
وبس��ايت هاي خريد و فروش اينترنتي، در قالب يك پنل 
يكپارچه در اختيار دستگاه هاي مختلف قرار دارد و قرار است 
اين نوع نظارت با آموزش به كاربران اين پنل در ارگان هاي 
مختلف و استان ها تقويت شود. نوع نظارت ديگري را نيز  
آغاز كرديم كه با اس��تفاده از روش هاي هوش مصنوعي و 
نظارت هوشمند طراحي شده است. او عنوان كرد: اكنون 
3500 وبس��ايت خريد و فروش اينترنتي كه نماد اعتماد 
الكترونيكي از وزارت صنعت دريافت كرده اند، كنترل شده، 
اما در همين تعداد وب وبسايت هم متوجه شديم كه حجم 
نسبتا بااليي از تخلفات وجود دارد و قرار است در ادامه، همه 
وبسايت هاي داراي نماد اعتماد و پس از آن وبسايت هاي 
خريد و فروش اينترنتي كاال كه نماد اعتماد الكترونيكي را 
دريافت نكرده اند و همچنين كانال هاي تلگرامي و پيج هاي 
اينستاگرامي را مورد كنترل و نظارت قرار دهيم. به گفته 
رهبري، قرار است نوع تخلف ها دسته بندي شده و براساس 

اين تقسيم بندي وبسايت هاي متخلف به مراجع قانوني 
نظارت بر فضاي مجازي شامل پليس فتا و دستگاه قضايي 
معرفي شوند. برخي از سايت ها نيز ممكن است با ابطال 
نماد اعتماد الكترونيكي مواجه شوند. بنابراين قصد داريم 
تا پيگيري هاي پس از كشف تخلفات را پيگيري كنيم. او 
اظهار كرد: يكي ديگر از برنامه هاي مركز توس��عه تجارت 
الكترونيك، تسهيل فرآيند صدور نماد الكترونيكي است 
كه براساس قانون تسهيل فضاي كسب و كار اجرا مي شود. 
ضمن اينكه با اين روش مي توانيم تعداد سايت هايي كه به 

صورت غيرمجاز اقدام به راه اندازي خريد و فروش اينترنتي 
مي كنند را كاهش دهي��م. از اين رو در نظر داريم تا صدور 
مجوزها كامال الكترونيكي شود اما از سوي ديگر نظارت ها را 
تقويت خواهيم كرد. رييس مركز توسعه تجارت الكترونيك 
در وزارت صمت عنوان كرد: ما يك سامانه پايشگر هوشمند 
براي نظارت بر كسب و كارهاي اينترنتي در حال راه اندازي 
داريم كه با استفاده از ربات هاي برنامه ريزي شده و هوشمند 
و با سناريوهاي موجود به بررسي وب وبسايت هاي خريد و 

فروش كاال مي پردازد.
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حساس ترين ساعات پيش  روي بريتانيا در 2 دهه اخير

خليل زاد: توافق با طالبان در انتظار امضاي ترامپ است

آشوب برگزيت در لندن 

جنگ با مردم، صلح با امريكا

گروه جهان| 
در پي باال گرفتن تنش هاي سياس��ي در لندن بر س��ر 
برگزيت، بوريس جانسون نخست وزير بريتانيا سه شنبه 
درخواست جلسه اضطراري كابينه را داده است. منابع 
آگاه گفته اند كه دولت خود را براي يك انتخابات عمومي 
آماده مي كند. با انتش��ار اين خبر پوند انگليس در روز 
سه شنبه تا حد زيادي ارزش خود را از دست داد. رويترز 
نوشته، ارز انگليس يك درصد ارزش خود را در برابر دالر 
از دست داد . يورو نيز در روز سه شنبه كاهش بي سابقه اي 

را تجربه كرده است. 
يورونيوز نيز درباره تحوالت بريتانيا نوشته: هارولد ويلسون 
يكي از نخس��ت وزيرهاي بريتانيا، زماني گفته بود »يك 
هفته زمان زيادي در سياست براي تغيير و تحوالت است.« 
پيش بيني ويلسون امروز درباره بوريس جانسون نخست وزير 
كنوني بريتانيا، كامال صدق مي كند. البته براي ش��هردار 
پيشين لندن كمتر از يك هفته و نزديك به سه روز بيشتر 
نمانده است تا براي يكي از بزرگ ترين چالش هاي پيش رو 
در سياست بريتانيا، برگزيت، نهايتا راه حل نهايي پيدا شود، 
راه حلي كه مي تواند تاثير زيادي بر سياست خارجي بريتانيا 
بگذارد. بنا براين گزارش، نهايي شدن برگزيت نه تنها رابطه 
بريتانيا با همسايگان و هم قاره اي هايش، اروپا، را تغيير خواهد 
داد بلكه شكل جديدي از ساختار قدرت در اتحاديه اروپا پديد 
خواهد آورد. بسياري معتقدند اين جدايي حتي مي تواند از 
اهميت زبان انگليسي، زبان اول اتحاديه اروپا، بكاهد و فرانسه 
و آلماني اهميت بيشتري پيدا كند. همچنين چالش ديگري 
نيز نخست وزير بريتانيا را تهديد مي كند: قدرت گرفتن بيش 

از پيش مخالفان.
پارلمان بريتانيا پس از تعطيالت، سه شنبه آغاز به كار 
كرد. جرمي كوربين نخست وزير در سايه و رهبر حزب 
كارگر بريتانيا، در چند روز گذش��ته، متحدان زيادي 
را در احزاب ديگر پيدا كرده اس��ت تا مانع از تعطيلي 
)تعليق( پارلمان و تصميم يك جانبه دولت در خروج 
بدون توافق بريتانيا از اتحاديه اروپا شود. در صورتي كه 
كوربين و حزب كارگر مانع خروج بدون توافق بشوند 
دولت جانسون آن چنان عدم مشروعيت پيدا مي كند 
كه شايد كار را به انتخابات پيش از موعد بكشاند. اما در 

اين سه روز باقي مانده چه اتفاقاتي قرار است بيفتد: 

با آغاز به كار پارلمان، جانس��ون بايد پيش از هر كاري به 
پرسشي كه يكي از دادگاه هاي اسكاتلند مطرح كرده، پاسخ 
مي دهد. او بايد جوابگوي تصميم بي سابقه خود در مقام 
نخست وزير در قبال »تعطيلي پارلمان از اواسط سپتامبر 

تا ۱۴ اكتبر آينده« باشد. همچنين امكان اين هست كه 
جانسون انتخابات سراس��ري پيش از موعد را اعالم كند. 
انتخاباتي كه بايد در روزهاي آينده و پيش از مهلت پاياني 
بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا، ۳۱اكتبر، برگزار شود. 

البته براي اين انتخابات بايد راي بيش از نيمي از نمايندگان 
مجلس عوام را به همراه داشته باشد و به دليل همراهي رهبر 
حزب كارگر با برگزاري انتخابات، در اين باره مشكلي وجود 
نخواهد داشت. اما فرض كنيم نخست وزير پيشنهاد انتخابات 

را ندهد به اين ترتيب بايد در مجلس عوام در مقابل نمايندگان 
قرار بگيرد. نمايندگان مخالف برگزيت بدون توافق، برگزيت 
سخت، بي ترديد نخست وزير را در اين باره و تعطيلي پارلمان 
 اس��تيضاح خواهند كرد. بحث و بررس��ي در اي��ن باره روز

 سه شنبه و چهارشنبه به طول مي انجامد. بوريس جانسون 
پيش تر اعالم كرده آن دسته از نمايندگان حزب محافظه كار 
كه به خروج بدون تواف��ق از اتحاديه اروپا راي نمي دهند و 
مخالف آن صحبت كنند در واقع راي اعتماد به رهبري حزب 
محافظه كار نمي دهند. وي پيش تر تهديد كرد اين نمايندگان 
از حزب اخراج مي شوند. اما در ميان نمايندگان محافظه كار 
مخالف خروج بدون توافق، برگزيت سخت، نام هاي پرنفوذي 
همچون، فيليپ هاموند، وزير پيشين و كن كالرك وجود 
دارند. كارشناسان مي گويند در صورتي كه بيش از نيمي از 
نمايندگان مجلس عوام به طرح خروج بدون توافق از برگزيت 
راي مخالف بدهند نخست وزير ناچار است انتخابات سراسري 

جديدي برگزار كند.
صبح چهارشنبه را دولت پيش تر براي بحث جهت تصويب 
طرح بودجه سال آينده در مجلس عوام پيش بيني كرده 
بود. اما اگر نمايندگان مخالف جانسون در سه شنبه پيروز 
شوند، به اين ترتيب بحث و بررسي ها تنها درباره طرح يك 
قانون در منع خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا خواهد بود. 
محتمل ترين گزينه بي ترديد طرح نمايندگان براي تمديد 

مهلت فعلي برگزيت از اتحاديه اروپا خواهد بود.
اليحه پيش��نهادي نمايندگان مجلس عوام به مجلس 
اعيان براي تصويب نهايي منتقل مي شود. به دليل حمايت 
عمده مجلس اعيان از اتحادي��ه اروپا هرگونه مخالفت 
خ��روج بدون توافق احتماال م��ورد تصويب قرارخواهد 
گرفت. همزمان نمايندگان مجلس اعيان درباره قانوني 
بودن دستور تعطيلي پارلمان از سوي جانسون را بررسي 
خواهند كرد. در اين جلسه جينا ميلر حقوقدان درباره اين 

تصميم به نمايندگان پاسخگو خواهدبود.
در روز جمعه قرار نيست پارلمان جلسه اي برگزاركند اما 
دادگاهي از ايرلند شمالي درباره تعليق پارلمان از جانسون 
سوال مي پرس��د. هفته آينده نيز درصورت موفق نشدن 
نمايندگان مخالف دول��ت، پارلمان آماده تعطيلي ناگزير 
مي ش��ود. آخرين جلس��ه پارلمان پيش از تعطيلي هنوز 

مشخص نيست اما بايد ۹ يا ۱۲ سپتامبر باشد.

گروه جهان| 
درست در همان روزي كه زلمي خليل زاد نماينده امريكا 
در امور صلح افغانستان، خبر داد كه واشنگتن در اصول با 
طالبان به توافق رسيده، رسانه هاي افغانستاني گزارش 
دادند بر اثر انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در 
»منطقه سبز« كابل ده ها نفر كشته و زخمي شده  اند. 

طالبان مسووليت اين حمله را بر عهده گرفت. 
زلمي خليل زاد درباره توافق صلح گفته خروج پنج هزار 
سرباز امريكايي از 5 پايگاه در افغانستان پيش بيني شده 
است و طبق توافق ، خشونت هاي طالبان بايد در پروان و 
كابل كاهش يابد. به گفته خليل زاد براس��اس اين توافق، 
حدود پنج هزار نيروي امريكايي در مرحله نخست ظرف 
مدت ۱۳5 روز از پنج پايگاه در افغانستان خارج مي شوند 
و در عوض طالبان متعهد مي ش��ود كه خش��ونت ها در 
واليت هاي پروان و كابل را كاهش دهد. او گفته توافق فعال 
روي كاغذ اس��ت و با موافقت دونالد ترامپ نهايي خواهد 
شد. خليل زاد گفته: »ترامپ درباره اينكه اين توافق دركجا 
و دركدام سطح ازس��وي نمايندگان دوطرف امضا شود 

تصميم خواهد گرفت.« 
مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، عازم بروكس��ل شده تا 
درباره پيش نويس توافق با ينس استولتنبرگ دبيركل ناتو 

و مقام هاي اروپايي رايزني كند.
نشريه »افغانستان ديلي« نوشته: در چند دو روز گذشته 

طالبان به ش��هرهاي قندوز و پلخمري حمله كردند، 
درحالي كه نهمي��ن دور مذاكرات مي��ان اين گروه و 
خليل زاد در قطر به پايان رسيده و احتمال توافق زياد 
شده اس��ت. ۹ دور گفت وگو ميان طالبان و امريكا دو 
طرف را به اين نتيجه رس��انده كه نمي توانند از طريق 
به كارگي��ري زور يكديگر را از بين ببرند. اما طالبان در 

مورد حكومت و مردم افغانستان نظر متفاوتي دارد. 
تمامي گروه هاي سياسي- اجتماعي جهان بيني خاص 
خود را دارند. اين گروه به مردم افغانستان طوري نگاه 
مي كنند كه نه قدرت زمين��ي و هوايي امريكا را دارند 
و نه وح��دت دروني و يكپارچگي يك مل��ت واحد را. 
ازاي��ن رو به كارگيري خش��ونت را در مقاب��ل مردم و 
دولت افغانس��تان كوتاه ترين ابزار در راستاي رسيدن 
به قدرت سياسي در كشور مي دانند. هرچند طالبان 
در مقايسه با گروه هايي مانند داعش و القاعده به لحاظ 
تئوريك ضعيف يا حتي فاقد مبناي نظري هستند اما 
در به كارگيري خشونت، به تفسير جريان فكري وهابيت 
روي آورده اند. طالباني كه در ميدان هاي نبرد حضور 
دارند باكس��اني كه با قدرت سياسي آشنايي دارند و از 
اوضاع جهاني مطلع هستند و به نمايندگي از اين گروه 
پشت درهاي بس��ته مذاكره مي كنند، فرق دارند. اما 
اينكه چرا طالبان با وجود مذاكرات همچنان به كشتار 
مردم ادامه مي دهد، مي تواند ناشي از عوامل ذيل باشد؛ 

الف- مذاكره كنندگان طالبان بر بخش نظامي اين گروه 
تسلط تام ندارند: هرچند طالبان مانند بسياري گروه هاي 
ديگر تروريستي از يك سازمان خاص برخوردار هستند اما 
اين سازمان از نظم آن چناني برخوردار نيست كه از سطح 
رهبري تا اشخاص انتحاري از يك ديدگاه پيروي كنند. 
بارها ديده شده جنبش هاي نظامي-تروريستي تا زماني از 
وحدت نظر برخوردار هستند كه رهبر كاريزماي آنها در قيد 
حيات باشد يا اينكه هنوز در موضع ضعيف و در برابر دشمن 
قاطع قرار داشته باشند؛ اما وقتي رهبري اين گروه ها بنا بر 
هر دليلي ديگر نباشد، وحدت نظر در آن گروه نيز از بين 
خواهد رفت و به همين ترتيب وقتي مساله مصالحه و ترك 
خشونت و سهيم ش��دن در قدرت سياسي مطرح شود، 
تمامي اعضاي گروه از يك قاعده پيروي نمي كنند. طالبان 
نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. مذاكره كنندگان اين گروه 
با امريكا و همس��ايگان افغانستان گفت وگو مي كنند در 
حالي كه بخش نظامي آن همچنان به كارگيري خشونت 

را اصلي ترين راه مي داند.
ب- خشونت ورزي به مثابه امتياز گيري بيشتر: ازآنجايي 
كه طالبان مساله خود را با امريكا تا حدي زيادي حل كرده 
است، اكنون با مردم، نخبگان سياسي و دولت افغانستان 
روبه روست كه نه مانند امريكا از قدرت و ثروت برخوردارند 
و نه وحدت س��ازماني آن را دارند. اكن��ون طالبان بر آن 
هستند كه با مردم افغانستان و ساير بازيگران داخلي كشور 

وارد معامله ش��وند. طالبان و امريكا روي اين اصل توافق 
كردند كه منافع همديگر را لحاظ كنند اما مساله طالبان با 
مردم افغانستان از جنس ديگري است. طالبان مي خواهند 
بر تمامي مردم افغانس��تان حاكميت تام داشته باشند و 
هيچ گونه صداي مخالف براي آنها قابل پذيرش نيس��ت. 
ازآنجايي كه مردم افغانستان در ۲5 سال گذشته تجربه 
بس��يار بدي از طالبان دارند و به راحتي تن به حاكميت 
آنان نمي دهند، از اين رو طالبان به كارگيري خشونت را 
در مطي��ع كردن مردم افغانس��تان روش موثر مي دانند. 
ج- كشتار بيشتر براي درهم شكستن مقاومت: طالبان 
به خوبي مي دانند كه مردم افغانس��تان قلب��ا از آنها بيزار 
هستند و هيچ گونه اميد براي پذيرش اين گروه به روش 
مسالمت آميز وجود ندارد. در سال هاي گذشته اشتباهات 

در مبارزه با تروريس��م و همكاري هاي بيروني و داخلي با 
اين گروه موجب تقويت طالبان ش��ده است اما هنوز هم 
مقاومت جدي در ميان مردم عليه طالب��ان وجود دارد. 
طالبان به خشونت بيشتر متوس��ل خواهد شد تا امتياز 

سياسي بيشتر بگيرد.
د- مصالحه با طالبان به معناي پايان جنگ نيست: هرچند 
خوش بيني هايي وج��ود دارد كه گويا مصالحه با طالبان 
افغانستان را از شر جنگ رهايي مي بخشد، اما با توجه به 
وجود چالش هاي متعدد در نوع ساختار اجتماعي، فرهنگ 
سياسي كشور، هويت هاي متكثر در جامعه، وجود ادعاي 
مرزي با كشورهاي همسايه و ناديده انگاري خواست هاي 
مردم، زمينه درگيري و خشونت به طور بالقوه وجود دارد 
كه مي تواند تحت هر عنوان ديگر در جامعه شعله ور شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

 سختگيري دولت آرژانتين 
در خريد و فروش ارز 

گروه جهان| دول��ت آرژانتين به منظور جلوگيري 
از ريزش بيش��تر پزو محدوديت هاي وسيعي در بازار 
ارز اعمال كرده اس��ت. به گزارش بي بي س��ي، دولت 
آرژانتين اعالم كرده از اين پس هرگونه خريد و فروش 
ارزهاي خارجي در سطح كالن نيازمند اخذ مجوز از 
بانك مركزي خواهد بود و اشخاص حقيقي و حقوقي 
در اين كشور براي خريد باالي ۱۰هزار دالر يا معادل 
آن به ديگ��ر ارزها در ه��ر ماه، باي��د از بانك مركزي 
مجوز بگيرند. دولت آرژانتي��ن اعالم كرده كه هدف 
از اعمال اين اقدام��ات غيرعادي، حفظ فعاليت هاي 
اقتصادي و اشتغال در س��طح مطلوب و محافظت از 
مصرف كنندگان اس��ت. قرار است اين محدوديت از 
سه شنبه تا پايان امسال اجرايي شود و در انتهاي سال 
نس��بت به تداوم اين رويه يا بازگشت به حالت عادي 
تصميم گيري شود. در سه ماهه نخست امسال اقتصاد 
آرژانتين 5.۸ درصد كوچك تر ش��د و نرخ تورم به ۲۲ 
درصد رسيد كه يكي از باالترين نرخ هاي تورم در جهان 
است. به دنبال س��قوط ارزش پزو در هفته هاي اخير، 
دس��ت كم ۳ ميليون نفر از مردم آرژانتين به زيرخط 
فقر رفته اند و تخمين زده مي ش��ود كه حدود نيمي 
از جمعيت در فقر زندگي مي كنند. بحران اقتصادي 
آرژانتين كه اكنون به حوزه ارز كشيده شده، محبوبيت 
مائوريسيو ماكري رييس جمهور فعلي، را شديدا كاهش 
داده است. دولت آرژانتين همچنين با ارسال نامه اي 
به صندوق بين المللي پول خواهان به تعويق افتادن 
سررسيد پرداخت اقساط وام ۱۰۰ ميليارد دالري از 
صندوق شده است. هرنان السنزا وزير دارايي آرژانتين، 

تصميمات جديد ارزي را دردناك خوانده است.

اعتصاب دانش آموزان و 
دانشجويان در هنگ كنگ 

گروه جه�ان| پ��س از درگيري هاي ش��ديد ميان 
معترضان و نيروهاي پليس در هنگ  كنگ بيش از ۶۰ 
نفر از جمله يك نوجوان ۱۳ س��اله بازداش��ت شده اند. 
همزمان، تعدادي از دانش آموزان و دانشجويان از حضور 
در كالس درس خودداري كردند. به گزارش خبرگزاري 
آلمان، با خاتمه يافتن تعطيالت تابستاني و آغاز سال 
تحصيلي جديد در هنگ كنگ شماري از دانش آموزان 
و دانشجويان از حضور در كالس هاي درس خودداري 
كردن��د و به تظاه��رات عليه دولت و س��ركوب پليس 
پرداختند. در جريان تظاهرات و حركت هاي اعتراضي 
در روزهاي ش��نبه و يك ش��به درگيري هاي شديدي 
ميان نيروهاي پليس و تظاهركنندگان رخ داد. پليس 
هنگ كنگ اعالم ك��رده در دو روز آخر هفته ۶۳ نفر از 
جمله نوجواني ۱۳ س��اله كه مواد آتش زا با خود حمل 
مي كرده بازداشت شده اند. پليس گفته، اين نوجوان دو 
كوكتل مولوتف با خود حمل مي كرد و در ايستگاه مترو 
بازداشت شده است. در هفته هاي گذشته ايستگاه هاي 
مت��رو از مكان هاي اصلي درگيري مي��ان معترضان و 
نيروهاي امنيتي بوده است. حركت هاي اعتراضي روز 
شنبه با آرامش آغاز شد اما با دخالت پليس كه تظاهرات 
را ممنوع اعالم كرده بود به خشونت كشيده شد. يك شنبه 
نيز هزاران نفر ار معترضان پاركينگ فرودگاه بين المللي 
هنگ كنگ را اشغال كردند و برخي از مسيرهاي ورود 
به آن را بستند. مس��ووالن فرودگاه مي گويند به دليل 
اختال ل هاي ايجاد ش��ده، در يك ش��نبه دست كم ۲5 
پرواز لغو شده است. حدود سه هفته پيش نيز معترضان 
فرودگاه بين المللي هنگ كنگ را اشغال كردند كه در پي 

آن دو روز پرواز هواپيما از اين فرودگاه مختل شد. 

دولت نيوزيلند ۳2ميليون دالر 
از مردم اسلحه خريد

گ�روه جه�ان| دول��ت نيوزيلند در پ��ي حادثه 
تروريستي »كرايس��ت چرچ« عليه مسلمانان كه 
5۱ نفر كش��ته برجاي گذاش��ت، با اجراي برنامه 
خريد اسلحه، موفق شد در۶ ماه گذشته بيش از ۱5 
هزار قبضه اسلحه از مردم اين كشور را به ارزش ۳۲ 
ميليون دالر )نيوزيلند( خريداري كند. به گزارش 
ايرنا، دولت نيوزيلند پس از حمله تروريستي طرح 
عفو عمومي و خريد اسلحه از مردم عادي اين كشور 
را به موقع اجرا گذاش��ته است. طبق برآورد پليس، 
در اين كش��ور 5 ميليون نفري حدود ۱.5 ميليون 
قبضه اسلحه در دست مردم عادي وجود دارد. گفته 
شده، صرفا بيش از۱5 هزار قبضه اسلحه و ۶۴ هزار 
قطعه آنها با طرح جديد دولت جمع آوري ش��ده و 
اين بدان معني است كه تاكنون كمتر از ۱۰درصد 
س��الح ممنوعه تحويل شده است. براساس مهلت 
ارايه شده از سوي دولت نيوزيلند، صاحبان سالح تا 
۲۰ دسامبر فرصت دارند سالح ممنوعه را به دولت 
بفروشند و در پايان اين فرصت با جرايم مالي روبه رو 
مي شوند. براس��اس طرح خريد اسلحه، صاحبان 
اسلحه مي توانند با تحويل آن به مراكز دولتي بين 
۲5 ت��ا ۹5 درصد قيمت خريد اس��لحه را دريافت 
كنند. ۱5 مارس يك تروريست با سالح نظامي به دو 
مسجد در نيوزيلند حمله كرد و جان 5۱ نمازگزار را 
گرفت و قريب به 5۰ تن ديگر را مجروح كرد. برنتون 
ترنت متهم ۲۸ساله اين حمله تروريستي، تابعيت 
اس��تراليايي دارد. س��ازمان ملل متحد اين حادثه 
تروريس��تي را اقدامي اسالم هراسانه و نژادپرستانه 

دانست و آن را محكوم كرد. 

 نمايندگان اوكراين مصونيت 
قضايي خود را سلب كردند

گروه جهان| اعضاي پارلمان اوكراين سه شنبه به سلب 
مصونيت قضايي خود راي دادن��د. به گزارش يورونيوز، 
پيش از اين پارلم��ان اوكراين تنها با راي اكثريت اعضاء 
و به صورت فردي مي توانست از يكي نمايندگان سلب 
مصونيت قضايي كند. ولوديمير زلنسكي رييس جمهوري 
اوكراين، در جريان كارزار انتخاباتي خود وعده داده بود كه 
در راستاي مقابله با فساد مالي سياستمداران مصونيت 
قضايي اعض��اي پارلمان را لغو خواه��د كرد. منتقدان 
ولوديمير زلنسكي بر اين باور هستند كه سلب مصونيت 
قضايي از نماين��دگان پارلمان آنه��ا را در برابر اصحاب 
قدرت و دولت اين كشور آسيب پذير مي كند. در جلسه 
سه شنبه پارلمان اوكراين ۳۷۳ نفر از ۴5۰ نماينده با سلب 
مصونيت قضايي خود موافقت كردند. هواداران ولوديمير 
زلنسكي پيش از اين در انتخابات پارلماني اوكراين پيروز 
شده بودند. يكي از نمايندگان هوادار ولوديمير زلنسكي 
در جلسه پارلمان گفت: »وعده داده بوديم كه مصونيت 
قضايي را لغو كنيم. ما وعده داده بوديم كه كسي امتياز 
ويژه اي در اوكراين نخواهد داش��ت.«  رييس جمهوري 
اوكراين پيش از اين مدعي شده بود كه ۹۰درصد مردم 
اوكراين به دنبال لغو مصونيت قضايي نمايندگان پارلمان 
هستند. س��لب مصونيت قضايي نمايندگان پارلمان 
اوكراين از س��ال آينده ميالدي به اج��را در خواهد آمد. 
حزب »خادم خلق« ولوديمير زلنسكي اولين حزب از 
زمان استقالل اوكراين تاكنون است كه به تنهايي اكثريت 
كرسي هاي پارلمان را به دس��ت آورده است. در خبري 
ديگري از اوكراين، مايك پنس معاون رييس جمهوري 
امريكا، مدعي شده واشنگتن با قاطعيت از مواضع اوكراين 

در مناقشه كريمه حمايت مي كند.

چين: جنگ تجاري را تا پيروزي 
نهايي ادامه مي دهيم

گروه جهان|چين اعالم كرده تا زماني كه به پيروزي 
كام��ل در جنگ اقتصادي و تجاري با امريكا دس��ت 
يابد، به اين نبرد ادامه خواهد داد و از آن هيچ ترس��ي 
ندارد. روزنامه مردم ارگان حزب حاكم چين سه شنبه 
خواس��تار آن ش��ده كه مقامات و مل��ت چين بدون 
عقب نشيني در برابر رفتارها و عملكردهاي گستاخانه 
امريكا و قلدرمآبي اين كشور ايستادگي كنند. همزمان 
وزارت بازرگاني چين نس��بت به افزايش تعرفه هاي 
امريكا از ابتداي ماه ج��اري روي كاالهاي صادراتي 
چي��ن هش��دار داده و اعالم كرده اي��ن كارها تالفي 
خواهد شد. گزارش ها حاكي است با وجود ارتباطاتي 
كه چين و امريكا داش��ته اند هنوز هيات چيني سفر 
خود ب��ه امريكا را به دليل تعرفه ه��اي فزاينده تاييد 
نكرده اس��ت. روزنامه چيني مردم نوشته: »نبايد در 
گفت وگوهاي تجاري با امريكا عجله كرد؛ شتابزدگي 
مي تواند بزرگ ترين خطاي پكن در اين مذاكرات باشد. 
بايد در برابر قلدري ها ايستادگي نشان داد هر توافقي 
بدون درايت، مي تواند اش��تباهي جبران ناپذير براي 
چين باشد.«  مردم نوشته كه در برابر برتري جويي ها و 
سلطه طلبي امريكا نبايد ضعف نشان داد تاريخ نشان 
داده اس��ت كه راهي جز مقاومت وج��ود ندارد. اين 
روزنامه نوشته پكن بايد در برابر فشارهاي امريكا قد 
علم كند و برخيزد و اجازه خودنمايي بيشتر به امريكا 
ندهد. ضعف در برابر قلدري امريكا اش��تباه تاريخي 
است. پس از ۱ ۴ ماه جنگ پيوس��ته تجاري، دولت 
امريكا از يكشنبه تعرفه هاي تازه اي به ارزش ۱۰درصد 
بر كاالهاي وارداتي چين اعمال كرد و تا پايان سال بر 
برخي از كاالها هم تا ۱5درصد تعرفه اعمال مي كند.  
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برنامه هاي سختگيرانه ماكرون 
براي جبران كمبود  بودجه 

گروه جهان| دولت امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانسه اين هفته يكي از مهم ترين اصالحات اقتصادي 
مدنظر خود را به پارلمان خواهد فرستاد. اين اليحه به 
منظور اصالح قوانين بازنشستگي و تعديل نيروهاي 
دولتي ارايه مي شود. به گزارش يورونيوز، دولت فرانسه 
قصد دارد براي جبران كمبود بودجه از هزينه هاي 
دولت بكاهد. اصالحات امانوئل ماكرون پس از نشست 
گروه۷ به ميزباني فرانسه پيام روشني به شهروندان 
اين كشور است كه »چالش هاي اقتصادي مهم ترين 
نگراني كاخ اليزه« اس��ت. اما طرح و تصويب چنين 
لوايحي در حالي كه سال تحصيلي جديد آغاز شده، 
مي تواند انفجاري دوباره در خيابان هاي فرانس��ه از 
سوي معترضان ايجاد كند. همان گونه كه به مدت 
۶ ماه جليقه زردهاي مخالف با برنامه هاي اقتصادي 
دولت، خبر اول بس��ياري از رس��انه هاي جهان شد. 
پيش از طرح و تصويب اصالحات جديد، ادوارد فيليپ 
نخست وزير فرانسه، با رهبران اتحاديه هاي كارگري 
وارد گفت وگو ش��د.  به جز افزايش سنوات و كاهش 
حقوق بازنشستگان در اين اصالحات، دولت در بخش 
آموزش و پرورش و بهداشت عمومي دست به تعديل 
نيرو خواهد زد. موضوعي كه باعث نگراني پرستاران 
و معلمان شده است. اتحاديه هاي كارگري مي گويند 
اصالحات موردنظر رييس جمهوري تنها وضعيت 
بغرن��ج كارگران و كارمن��دان را فاجعه بار مي كند و 
رهبران اين اتحاديه ها كه با دولت هم مذاكره مي كنند 
اصرار دارند كه دولت كنوني فرانسه كامال خودراي 
و مس��تبد خواهان اجراي اصالحات س��ختگيرانه 
اقتصادي است و به درد كارگران و كارمندان توجهي 
ندارد. اصالح قوانين بازنشستگي و كاهش حقوق 
و مزاياي مس��تمري بگيران دولت، در ۳۰ س��ال 
اخير از س��وي دو دولت راست گراي ژاك شيراك 
در سال ۱۹۹5 سپس نيكوال س��اركوزي در سال 
۲۰۱۰ مطرح شد اما اعتراض و مخالفت هاي شديد 
اتحاديه هاي كارگري و گروه هاي چپ هيچگاه اجازه 
قانوني شدن و تصويب اصالحاتي از اين دست را نداده 
است. سن قانوني بازنشستگي در فرانسه ۶۲ سال 
است و اتحاديه هاي كارگري بر حفظ آن اصراردارند 
ام��ا دولت راس��ت گراي ماكرون قصد دارد س��ن 
بازنشستگي را به ۶5 سال برساند. سن بازنشستگي 
در فرانسه پايين ترين در نوع خود در ميان كشورهاي 
اروپايي است. دولت مي گويد ۶۲ سال براي زماني 
بود كه اميد به زندگي بسيار پايين تر از امروز بود و 
امروز اميد به زندگي فرانسوي ها افزايش يافته است. 
بزرگ ترين اتحاديه كارگري فرانسه »س ژت« دولت 

را تهديد به اعتصابات سراسري كرده است. 

اقتصاد تركيه  كوچك تر شد
اقتصاد تركيه در س��ه ماهه دوم سال نيز با رشد 
منفي به كار خود خاتمه داد. به گزارش ديلي صباح، 
بحران ارزي، ت��ورم باال، بح��ران بدهي و فضاي 
شكننده سياسي كماكان كار اقتصاد تركيه براي 
حركت رو به جلو را دشوار كرده است و آن طور كه 
مركز آمار اين كش��ور اعالم كرده رشد اقتصادي 
تركيه پس از رش��د منفي سه درصدي سه ماهه 
پاياني سال گذشته و رشد منفي ۲.۶ درصد در سه 
ماهه نخست امسال، دومين فصل ۲۰۱۹ را نيز با 
رش��د منفي به پايان رسانده است؛ هر چند كه از 
شتاب كوچك تر شدن اقتصاد كاسته شده است. 

شكايت عراق از كويت 
به شوراي امنيت 

روزنام��ه »ال��راي« چاپ كويت نوش��ت عراق در 
اعتراض به اقدام كويت در ترس��يم يكجانبه مرز 
آبي، در شوراي امنيت سازمان ملل عليه همسايه 
جنوبي خود شكايت كرده اس��ت. نماينده عراق 
در س��ازمان ملل كويت را متهم كرده كه با ايجاد 
تغييرات جغرافيايي در مرزهاي آبي دو كش��ور، 
سياست تحميل عمل انجام شده، را اعمال مي كند. 
كويتي ها مي گويند ترسيم مرز بين كويت و عراق 
در چارچوب قطعنامه ۸۳۳ شوراي امنيت سازمان 

ملل صادره در ۱۹۹۳ صورت گرفته است.

 كارت قرمز حزب عدالت 
و توسعه به داووداوغلو

يك مقام تركيه اي گفته حزب حاكم عدالت وتوسعه 
به دنبال اخراج احمد داوود اوغلو نخست وزير پيشين، 
و س��ه نماينده مجلس از اين حزب است. به گزارش 
رويترز، كميته مركزي حزب خواستار اخراج اوغلو 
به همراه »آيهان سفر اوستون«، »سلجوق اوزداغ« 
و »عبداهلل باشچي« شده اند. داووداوغلو سياستمدار 
كهنه كاري است كه در س��ال هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ 
ابتدا سمت نخس��ت وزيري تركيه را برعهده داشت 
و پ��س از آن در س��ال هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ ميالدي 
نخست وزير تركيه و متحد اصلي اردوغان بود. او اخيراً 
از سياست هاي حزب و عملكرد دولت در زمينه مسائل 

اقتصادي و حتي خود اردوغان انتقاد كرده بود.

2ميليون كارگر خارجي 
عربستان را ترك كردند

در دو س��ال گذش��ته حدود دو ميلي��ون كارگر 
خارجي بر اثر فشارهاي اقتصادي ناشي از گراني 
و افزايش بهاي سوخت همچنين گسترش دامنه 
بيكاري، عربستان را ترك كرده اند. شرق االوسط 
نوش��ته، به دنبال وضع ماليات هاي س��نگين بر 
درآمد كارگران خارج��ي و افزايش نرخ برخي از 
كاالهاي اساسي در عربستان، كارگران خارجي 
كه به طور معمول با حقوق كمي معيشت خود را 

مي گذرانند، مجبور به ترك اين كشور شده اند. 

بحران برگزيت و جنگ تجاري باعث ريزش مجدد ارزش يورو و پوند انگليس شده است. رويترز نوشته، پس از اعتراضات گسترده داخلي در بريتانيا 
در واكنش به موافقت ملكه با درخواست انحالل موقت پارلمان، جانسون نمايندگان را تهديد كرد كه در صورت تداوم مخالفت با خروج از اتحاديه 
اروپا، مجلس را منحل و انتخابات زودهنگام برگزار خواهد كرد. از سوي ديگر ميشل بارنيه مذاكره كننده ارشد اتحاديه اروپا به طرف بريتانيايي 

گفته نسبت به دستيابي توافقي مشخص بر سر چگونگي خروج بريتانيا از اين اتحاديه اميدوار نيست. 

كاهش برگزيتي  ارزش  يورو و   پوند 
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عكس: ايرنا طبیعتيیالق»سوچاله«درماسالگیالن

عكسروز

چهرهروز

پانته آ پناهي ها بازيگر فيلم حاتمي كيا  شد
پانته آ پناهي ها بازيگر فيلم سينمايي »خروج« به كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا شد. پانته آ پناهي ها به عنوان بازيگر فيلم سينمايي »خروج« 
به كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا انتخاب شد. اين اولين همكاري پانته آ پناهي ها و ابراهيم حاتمي كيا در سينماي ايران است. پيش از اين فرامرز 
قريبيان حضور خود را در اين فيلم قطعي كرده بود. »خروج« به كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا و تهيه  كنندگي حبيب والي نژاد با اتمام مراحل 
پيش توليد به زودي جلوي دوربين خواهد رفت. اين فيلم بيستمين فيلم ابراهيم حاتمي كيا در مقام كارگردان در سينماي ايران است.  فيلم هاي 
سينمايي ناگهان درخت، جشن دلتنگي، درخونگاه، آبجي، اروند، در سكوت، الك قرمز، نفس، بوفالو، من ديگو مارادونا هستم، جينگو، خانم و... 

فيلم هايي هستند كه پانته آ پناهي ها در آنها نقش آفريني كرده است.

بازارهنر

اجراي نمايش مستند درباره سيمين دانشور و هرتا مولر

رونمايي از نقاش سكوت و اندوه به خصوص كيك ليمويي

اين چهره ها ترس را روايت مي كنند

نمايش »به زبان خواب« به كارگرداني 
سما موسوي براي اجرا از هفته پاياني 
ش��هريور در تئات��ر مس��تقل تهران 
آم��اده مي ش��ود. »به زب��ان خواب« 
نمايشي مستند با موضوع سرگذشت 
دو نويس��نده اس��ت. دو زن، يك��ي از 
چهره ه��اي معاصر ادبيات فارس��ي و 
ديگري از چهره هاي شاخص ادبيات 

آلم��ان. يكي در رومان��ي به دنيا آم��ده، به آلمان 
مهاجرت كرده و همچنان در اين كش��ور زندگي 
مي كند و ديگري در اي��ران به دنيا آمده، در ايران 
زيس��ته و در اين كش��ور نيز از دنيا رفته اس��ت. 
»سيمين دانش��ور« و »هرتا مولر« دو شخصيت 
اصلي اي��ن نمايش هس��تند. »به زب��ان خواب« 
چهارمين تجربه  كارگرداني س��ما موسوي است 
كه در ادامه اجراي پيش��ين و در دس��ته مستند 
بيوگرافي جاي مي گيرد. او س��ال گذشته نمايش 
»آدم هاي��ي ك��ه نمي بين��م« را به صحن��ه برد و 

س��پس در س��ي وهفتمين جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر موفق به دريافت 
تنديس بازيگري ش��د. متن نمايش 
توس��ط مونا احمدي تدوين شده كه 
نگارش نمايشنامه هايي چون »گردش 
عادي خون و برف«، »س��رزمين هاي 
شمالي« و نگارش مشترك نمايشنامه 
»شكستن سكوت مطلق« - به همراه 
محمدحسين معارف - را دركارنامه  دارد. پژوهشگر 
و كارگردان، س��ما موس��وي؛ تدوي��ن متن، مونا 
احمدي؛ بازيگران، مارال كشاورز، سما موسوي؛ 
طراح لباس، نسرين خرمي؛ طراح پوستر و بروشور، 
پرن��از كريمي؛ عكاس، هما ايران��ي؛ طراح گريم، 
ليدا ايراني؛ دس��تيار كارگردان، حميد وحيدي؛ 
منشي صحنه، سالله رستمي و مشاور امور رسانه، 
بابك احمدي موس��وي پيش از اين نمايش هاي 
»يرما«، »سفر زمستاني و يك داستان بي ربط« و 
»آدم هايي كه نمي بينم« را روي صحنه برده است.

مراس��م رونمايي از رمان هاي »نقاش 
سكوت« نوش��ته الكس ميكليدس با 
ترجم��ه س��امان ش��هركي و »اندوه 
به  خصوص كي��ك ليمويي« نوش��ته 
ايمي بندر با ترجمه ليال حيدري برگزار 
مي ش��ود. مراس��م رونماي��ي از اولين 
كتاب هاي منتشرشده اين نويسندگان 
در ايران در س��اعت ۱۸:۳۰ پنجشنبه 

۱۴ شهريور در كتابفروشي بوكشار )واقع در تهران، 
خيابان كارگر ش��مالي، بعد از بلوار كشاورز، نبش 
كوچه  همدان، پالك ۱۲۰۲( با حضور جواد مجابي، 
كيهان بهمني و جمعي از اهالي ادبيات و هنر به نفع 
بنياد »همدالن« )موسسه اي مستقل و غيردولتي 
كه در دو حوزه »س��المت و درم��ان« و »آموزش و 
تحصيل« ك��ودكان و نوجوانان مح��روم و نيازمند 
فعالي��ت مي كند( برگزار مي ش��ود. اي��ن دو رمان 
كه توسط نش��ر خزه منتشر ش��ده ، عالوه بر اينكه 
اولين رمان هاي منتشرش��ده از اين دو نويسنده در 
ايران هس��تند، اولين ترجمه ه��اي مترجمان آنها 

نيز به ش��مار مي روند. در معرفي ناشر 
از نويس��ندگان اين دو كت��اب عنوان 
شده است: الكس ميكليدس، نويسنده 
»نقاش س��كوت«، اصالتي يوناني دارد 
و در اين رمان، فاجع��ه اي امروزين را با 
تئوري هاي روان ش��ناختي و اساطير 
يوناني درهم آميخته اس��ت. از همين 
روي اس��ت كه مجل��ه »اينترتينمنت 
ويكلي« درباره »نقاش سكوت« گفته است: »يك 
هيجان تازه و فراموش نشدني. تركيب تعليق هاي 
هيچكاك، طرح هاي آگاتا كريستي و تراژدي هاي 
يونان باستان.« نويس��نده رمان »اندوه به  خصوص 
كيك ليمويي« هم دكتراي ادبيات و نوشتار خالقه 
دارد و در آث��ارش ش��خصيت هايي مي  آفريند كه 
ب��ا توانايي هاي عجيب��ي پا به دنياي م��ردم عادي 
مي گذارند. آثار او تاكنون به ۱۶ زبان ترجمه شده اند، 
اما در ميان آنها »اندوه به خصوص كيك ليمويي« 
جايگاه يكه و ممتازي دارد و با بيشترين استقبال از 
سوي منتقدان و عامه مخاطبان مواجه شده است. 

در اينكه ترس��يده اند شكي نيست، اما 
در خوشحال يا ناراحت بودنشان جاي 
ترديد اس��ت؛ چهره هايي كه در كنار 
هم قاب هاي نمايشگاه »روزي كه من 
خرگوش بودم« را تش��كيل مي دهند، 
بي��ش از هر موضوع ديگ��ري ترس را 
رواي��ت مي كنند. نمايش��گاه »روزي 
كه من خرگوش ب��ودم«، مجموعه اي 

طراح��ي  از مريم صباغ پور درباره آينده اي اس��ت 
كه قرار است شباهتي به گذشته  خيال گونه  خود 
نداشته باش��د. صباغ پور تالش كرده است در اين 
نمايشگاه سعادتي كه قرار بود مدرنيته براي بشريت 
به همراه بياورد را به چالش بكشد. اين هنرمند در 
گفت وگويي با ايسنا درباره نام نمايشگاه، توضيح 
مي دهد: ايده كلي نمايشگاه اين بود كه مي خواستم 
درباره تمدن حرف بزنم و به نوعي يك پيش��گويي 
انجام بدهم. براي پيشگويي كردن هم نياز به زمان 
داشتم و بايد از گذشته و حال استفاده مي كردم تا 
مي توانس��تم آينده اي كه نمي دانم دور يا نزديك 
است را روايت كنم.  او ادامه داد: به همين خاطر هم 
عنوان »زماني كه من خرگ��وش بودم« را انتخاب 
كردم. بيش از آنكه معني اين عنوان مهم باش��د، 
زماني كه منتقل مي كند حائز اهميت اس��ت. در 
اين جمله گذشته و حال وجود دارد و اين درحالي 
اس��ت كه زمان حال مي تواند به نوعي زمان آينده 
را نيز به ذهن متبادر كند. صباغ پور درباره مفهوم 

كلي نمايش��گاه نيز توضيح مي دهد: 
تمدني كه انسان ها از آن حرف مي زنند 
و اي��ن قوانين اجتماعي كه نوش��تند، 
آي��ا به آنها كم��ك كرده اس��ت كه به 
شكوفايي برس��ند؟ مدرنيسم كه قرار 
بود خردورزي و پيش��رفت عقل و علم 
را به همراه داشته باش��د و انسان را به 
كمال برساند، بيشتر باعث بدبختي شد 
و جنگ ها بيشتر و پيشرفته تر شدند ! در واقع همين 
موضوع باعث شد تا ما به شكوفايي نرسيم. تركيب 
كارهاي اين نمايش��گاه نيز به اين صورت است كه 
در همه آنها نوعي فروپاشي ديده مي شود؛ انگار كه 
خشت اين خانه را از ابتدا خوب نگذاشته ايم. او ادامه 
مي دهد: ما به حس خوشبختي نرسيده ايم و انگار در 
ما ترسي به وجود آمده است و هيچ چيزي هم سر 
جاي خودش نيست. همه اين موضوعات در كنار هم 
تركيب بندي را به من داده است تا به اين بيان برسم. 
اين هنرمند مي گويد: بطور كلي چهار موضوع ترس، 
طنز، تضاد و رنج در مجموعه هايم تكرار شده است. 
اين چهار موضوع يا به صورت هماهنگ با هم به كار 
مي رود يا اينكه به صورت دوگانه و جدا از هم. طنز 
همان حالت فانتزي است كه در كارها وجود دارد 
و ترس هم در تركيب بندي پرسوناژها نشان داده 
مي شود. نمايشگاه انفرادي نقاشي مريم صباغ پور با 
عنوان »روزي كه من خرگوش بودم« از اول تا ۱۲ 

شهريورماه در گالري اُ برگزار است.

تاريخنگاري

اجراي عمليات فتح 10 عليه عراق
عمليات  فتح ۱۰ مانند ساير سلسله  عمليات هاي  فتح  در عمق  جبهه  شمالي  دشمن  و 
مشخصاً  در محور شمال  شرقي  استان  كردنشين  »اربيل  عراق«، با مشاركت  معارضان  
كرد عراقي  به  اجرا درآمد. نيروهاي  ايراني در شامگاه  سيزدهم شهريورماه  ۱۳۶۶، با رمز »يا 
اباعبداهلل  الحسين )ع( «، بطور نامنظم  و با حمله اي  محدود، مواضع  خودي  را به  قصد انهدام  
نيروهاي  دشمن  بر بلندي هاي  منطقه  ترك  كردند. اين اقدام نيز مانند ساير سلسله عمليات 
فتح در عمق جبهه شمالي دشمن و بطور مشخص در محور شمال شرقي استان كردنشين 
اربيل عراق، با مشاركت معارضان كرد عراقي به اجرا درآمد. عمليات چريكي فتح ۱۰ در 
ساعت ۴5: ۱ بامداد روز ۱۳ شهريور ۶۶ در منطقه سيدكان شمال شرقي منطقه اربيل 
عراق و با اهداف تداوم گسترش نبرد نيروهاي مبارز عراق، پاسخگويي به شرارت  هاي رژيم 
بعثي در بمباران مراكز غيرنظامي ايران و گلوله باران روستاهاي كردنشين به مرحله اجرا 
درآمد. اين عمليات مانند ساير سلسله عمليات هاي فتح در عمق جبهه شمالي دشمن و 
مشخصا در محور شمال شرقي استان كردنشين اربيل عراق، با مشاركت معارضان كرد 
عراقي به اجرا درآمد.نيروهاي خودي بطور نامنظم و با حمله اي محدود، مواضع خودي 
را به قصد انهدام نيروهاي دشمن بر بلندي هاي منطقه ترك كردند. رزمندگان با رعايت 
اصل استتار و غافلگيري، همزمان با اعالم رمز عمليات، به نابودي ۳۶ پايگاه حفاظتي و 
مقر فرماندهي گردان خفيفه در بلندي هاي منطقه پرداختند. عالوه بر آن قواي ايراني و 
معارضان عراقي توانستند ۱5 دستگاه خودروي نظامي، سه قبضه توپ ضدهوايي، سه زاغه 
مهمات، چهار دستگاه خودروي مهندسي و چندين قضبه انواع سالح هاي نيمه سنگين 
دشمن را نابود كنند. در جريان عمليات فتح ۱۰، ده ها دستگاه خودرو، ده ها قبضه سالح 
انفرادي، مقداري مهمات و چند قبضه توپ ضد هوايي دشمن توسط رزمندگان اسالم نيز 
به غنيمت گرفته شد. عالوه بر اينها، تعداد 5۰۰ نفر از نيروهاي دشمن زبون بعثي كشته و 
زخمي شدند و ده ها نفر نيز به اسارت درآمدند. رزمندگان تحت امر قرارگاه رمضان متشكل 

از تيپ 5۸ مالك اشتر، نيروي زميني سپاه، مجاهدين مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق 
و پيشمرگان حزب اهلل كرد، همزمان با ايام شهادت ساالر شهيدان حسين بن علي )ع( با 
استفاده از اصل غافلگيري به مواضع نيروهاي عراق در ارتفاعات شمال شرقي استان اربيل 
يورش بردند. در اين عمليات تعداد 5۰۰ تن از نيروهاي دشمن كشته و زخمي شدند و ده ها 
نفر از جمله ستوان عبدالعزيز نفل معاون توپخانه لشكر ۳۳ سپاه پنجم به اسارت درآمدند. 
همچنين رزمندگان طي اين عمليات، پنج ارتفاع را پاكسازي كردند و ۳۶ پايگاه حفاظتي 
و كمين دشمن را منهدم كردند و مقداري از تجهيزات رزمي و خودرو نظامي و ضدهوايي 

دشمن را به غنيمت درآوردند.

میراثنامه

آن چه آرامگاه يعقوب ليث را سر زبان انداخت
»تصويرهايي ك��ه از تخريب ديوار آرامگاه يعقوب ليث 
منتشر شده، در واقع پوسته اي از همان جداره به ضخامت 
يك آجر است يك پوس��ته و يك طاِق مضطرب را آوار 
كرده اس��ت، آنها دوباره چيني مي شود.« 5۰ روز قبل 
تصويرهايي از تخريِب ديوارِ ضلع جنوبي آرامگاه »يعقوب 
ليث صفاري« در حين انجام عمليات مرمت و ساماندهي 
آرامگاه منتشر شد، تصويرهايي كه گوياي تخريِب يك 
جداره كامل از آرامگاه بود، اما به مرور داس��تان به نفع 
پيمانكار تغيير پيدا كرد. به گونه اي كه نخست اعالم شد 
كار انجام شده اشتباه بوده و به دنبال آن پيمانكار پروژه 
تعويض شد، اما به مرور داستان ورق خورد و صحبت ها 
به سمت يك ديوارچيني صرف رفت كه همه اتفاقات رخ 
داده را بدون اش��كال هم نمي ديد هر چند تا اسفند ۹۶ 
بي توجهي به اين بناي تاريخي زبانزد عام و خاص بود، 
اما سرانجام نخستين قدم ها در اين زمينه برداشته شد 
و بخش هايي از آرامگاه را مرمت كردند، تا ۱۸ مرداد كه 
انتشار تصويرهاي متفاوت از مرمت اين آرامگاه اين بار 
هشدار رسانه ها را در تخريب كامل بنا به دنبال داشت. در 
طول يكي دو هفته گذشته خبرنگار ايسنا در تالش بود 
در صحبت با مسووالن ميراث فرهنگي استان خوزستان 
از آنها آخرين وضعيت روند مرمت و بازسازي بخش هاي 

آسيب ديده »آرامگاه يعقوب ليث« را پرس وجو كند، 
اما در اين مدت زمان موفق نشد، تا سرانجام احمدرضا 
حس��يني - معاون ميراث فرهنگ��ي اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان 
- در اين زمينه به ايسنا توضيح داد. وي مي گويد: بعد از 
اتفاقات رخ داده، در جلسه اي با حضور كميته كارشناسي 
و شوراي فني، دستورهاي اجرايي به دستگاه نظارت ابالغ 
شد و با همان مصالح همگن و آجرهاي همخوان همان 
نقطه در حال استحكام بخشي است، همچنين پوسته اي 
كه بخشي از آن تخريب شده بود، دوباره چيني مي شود. 
او با بيان اينكه اقدامات مورد نياز تا پايان شهريور به پايان 
مي رس��ند، تاكيد مي كند: ديوار ضلع جنوبي آرامگاه 

تخريب نشده بود، در آن نقطه پشت بندهايي در دهه ۶۰ 
براي استحكام بنا اضافه شده بود و در ادامه براي اينكه آن 
پشت بندها وجهه زيباتري داشته باشند، روي آن طاق 
نما كار و پوسته آن ضلع در حد يك آجر برداشته شد. او با 
اشاره به حجم آجرهاي پايين ريخته شده و صحبت هايي 
كه مبني بر تخريب اين ديوار بطور كامل شده بود، اظهار 
مي كند: عكس هايي كه بيرون آمده، نشان مي داد گويا 
كامل تخريب ش��ده بود، اما در واقع پوسته اي از همان 
جداره به ضخامت يك آجر برداشته شده بود كه با اين 
اقدام يك پوسته و يك طاق كه مضطرب بودند، ريخته 
شده بودند تا دوباره چيني شوند. حسيني با بيان اينكه 
اين پوسته اصالت تاريخي نداشته است، ادامه مي دهد: در 
حال حاضر در مرحله دوباره چيني يا به اصطالح ترميم و 
تعويض جداره هاي آجري هستيم. او با بيان اينكه همه 
كارهاي مرمتي در دوره هاي قبلي تمام شده و فقط روي 
پشت بام يك اليه كاهگل كشيده مي شود و آن آجرفرش 
هم شده است، ادامه مي دهد: مي كشيم، اين اليه كاهگل 
ن��ازك براي حفاظت از آجرفرش ه��ا و هدايت نزوالت 
جوي انجام مي شود. همچنين ناودان ها ترميم مي شوند 
و يك سري ساماندهي ها در خود محوطه انجام مي شود، 

اما ديگر اقدامي براي انجام در اين بنا وجود ندارد.

ايستگاه

كاهش فروش تابستانه سينما 
در امريكا

رفتار غيرقانوني سيا 
»گزارش« شد

با وج��ود نماي��ش فيلم 
پرفروش��ي چون »ش��ير 
ش��اه« فروش تابس��تاني 
س��ينماهاي امري��كا ب��ا 
كاهش��ي ۲ درصدي روبه 
رو شد. به گزارش ورايتي، 
حت��ي ب��ا وج��ود اكران 
شمار زيادي از فيلم هاي 

پرفروش ميلياردي، باكس آفيس تابستاني سينماهاي 
امريكا نتوانست ركورد پرفروش ترين تابستان را ثبت 
كند و كاهشي ۲ درصدي نسبت به سال پيش ثبت 
ش��د. چهار ماه از ماه مه  تا آگوست كه به عنوان فصل 
تابستاني سينماي امريكا شناخته مي شود، با فروش 
۴.۳۲ ميليارد دالري در باجه، با كاهشي ۲ درصدي 
نسبت به فروش ۴.۴۱ ميليارد دالري سال پيش مواجه 
شد. البته بدترين فروش تابس��تاني مربوط به سال 
۲۰۱۷ با فروش ۳.۳۸ ميليارد دالري بود كه پايين ترين 
رقم در ۱۰ س��ال اخير را به خود اختصاص داد. در هر 
حال فروش تابستاني امسال به معناي آن است كه بايد 
فيلم هاي پرفروش پاييزي و زمستاني وجود داشته 
باش��د تا موجب ثبت يك سال كاهشي ديگر نشود. 
در اين ميان ديزني بزرگ ترين برنده تابستاني بود و 
با داشتن ۳ فيلم پرفروش بزرگ شامل »شير شاه«، 
»عالء الدين« و »داستان اسباب بازي ۴« كه هر يك 
بيش از يك ميلي��ارد دالر در بازار جهاني فروختند، 
پيشتاز فروش شد. »شير شاه« پرفروش ترين فيلم 
تابستاني بود و در بازار داخلي امريكا با فروش 5۲۳.5 
ميليون دالر تا به امروز، اين جايگاه را حفظ كرده است. 
با اين حال بزرگ ترين استوديوي هاليوود هم از ضرر 
بي نصيب نماند و پس از ادغام ديزني با فاكس فيلم هاي 
چون »ققنوس تاريكي« يا »هنر رانندگي در باران« از 

مصداق هاي ضرر كامل بودند.

ن��ز  بر دي. ت  س��كا ا
فيلمنامه نويسي در سطح 
باالس��ت كه هرگز براي 
فيلمنامه هاي��ش نامزد 
اسكار نش��ده اما امسال با 
س��اخت فيلم »گزارش« 
مي تواند از مدعيان اسكار 
۲۰۲۰ باش��د. به گزارش 

هاليوود ريپورتر، نويس��نده فيلمنامه هاي عالي كه 
هرگز براي نوش��ته هايش نامزدي اسكار را به دست 
نياورده است امسال سازنده تريلر سياسي »گزارش« 
يا »ريپورت« است كه از همين حاال نامش در فهرست 
مدعيان اسكار جاي گرفته است. »گزارش« كميته 
تحقيق س��ناي امريكا درباره استفاده از شكنجه در 
بازجويي از متهمان ۱۱ سپتامبر را تصوير كرده است. 
اين فيلم براي نخس��تين بار در جشنواره ساندنس 
امسال ديده شد و ۹ ماه بعد، پس از تجليل از بازيگر 
آن آدام درايور، يكشنبه شب در جشنواره فيلم تلورايد 
امريكا به نمايش درآمد. »گزارش« محصول آمازون 
خيلي خ��وب نتيجه گرفت و بحث گس��ترده اي را 
برانگيخت. برنز كه به عنوان يك نويسنده قدرتمند 
شناخته مي ش��ود تاكنون فيلمنامه هاي متعددي 
را براي استيون س��ودربرگ نوشته است كه شامل 
»اطالع رس��اني!«، »ش��يوع«، »عوارض جانبي« و 
»لباس شويي« مي شود و سودربرگ نيز تهيه كننده 
»گزارش« او بوده است. اما برنز هرگز تجربه فيلمسازي 
نداشته است و اين فيلم يك تجربه اوليه فوق العاده 
براي كارگرداني است. اين فيلم تركيبي از بازيگران 
عالي هم هست كه آدام درايور نقش اصلي شخصيتي 
به نام دن جونز از كارمندان سنا را در آن ايفا كرده كه 
گزارشي در طول چند سال مي نويسد و آنت بنينگ نيز 
در نقش شخصيت يك سناتور مبارز ظاهر شده است.

قوچان نژاد: يادآوري گل هايم به زوله ناراحت كننده است

معضل بدهي خارجي فدراسيون كشتي

مهاج��م ايران��ي زوله هلن��د مي گويد كه 
مي خواهد به همراه تيم جديدش در ليگ 
هلند به موفقيت برس��د. رضا قوچان نژاد، 
ملي پوش سابق تيم ملي كه ديروز )دوشنبه( به زوله هلند 
پيوست، اظهار كرد: حضور در زوله براي من چالش بزرگي 
است. من حدود يك سال در هلند حضور نداشتم. وقتي 
زوله نسبت به جذب من عالقه نشان داد، احساس خوبي 
داشتم. پس از اعالم عالقه زوله، سريعا با مربي و مديريت 
اين باشگاه صحبت كردم و تصميم گرفتم به هلند بيايم و 
فوتبالم را در اينجا ادامه دهم. مهاجم ايراني زوله هلند درباره 
تقابل هاي قبلي با تيم كنوني اش، بيان كرد: من گل هايي 
كه به زوله زدم را يادم است. ناراحت كننده است كه بخواهم 
درباره اش صحبت كنم. زوله هميشه در بازي هاي خانگي 
قوي ظاهر شده و حاال من عضوي از اين باشگاه هستم و 

سعي مي كنيم كه كار را براي حريفانمان سخت كنيم.

بدهي خارجي فدراس��يون كشتي در مجمع فوق العاده 
٢٥٤ هزار فرانك اعالم ش��د كه ۱۱۸ ه��زار فرانك از آن 
مربوط به جام جهاني كشتي فرنگي است كه قرار است 
آذرماه در ماهشهر برگزار ش��ود. مجمع عمومي عادي 
ساالنه فدراسيون كشتي از ساعت ۱۰ ديروز در آكادمي 
ملي المپيك برگزار شد. اين جلسه به رياست محمدرضا 
داورزني معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش و جوانان و با 
حضور عليرضا دبير رييس فدراسيون و ساير اعضاء مجمع 
برگزاري شد. در اين مجمع حيدريان خزانه دار پيشين 
فدراسيون كش��تي درباره بدهي هاي فدراسيون گفت: 
بدهي زماني شكل مي گيرد كه خرج بيشتر از درآمد باشد 
يعني بيشتر از منابع مصارف داشته باشيد. اولين كاري 
كه در سال ۹۴ كرديم صورت هاي مالي تهيه شد و تمام 
اطالعات در حسابها ثبت شد، بدهي هم مشخص است. 
در سال ۹۶ بازرسي كل كشور در فدراسيون مستقر شد 
و سال ۹۴ و ۹5 را بررسي كرد. او درباره وضعيت مالياتي 
فدراسيون نيز اظهار كرد: درباره ماليات هم كه تا مرداد ۹۸ 
محاسبه شده، ۱۰ ميليارد بدهي مالياتي ثبت شده است 
اين بدهي كه گفته مي ش��ود ماليات ۸۸، ۸۹ و ۹۰ بوده 
است و در فدراسيون قبلي تعيين تكليف و پرداخت شده 
است. چيزي كه به عنوان بدهي مالياتي آمده، مربوط به 
سال ۹۱ تا سال ۹۴ است. چون بدهي قطعي نبوده، ما براي 
آن ذخيره در نظر گرفتيم و در حساب ها ثبت شد. حدود 
۱۹ ميليارد مربوط به جرايم است كه به اين بدهي اضافه 
شده است. گزارش مالياتي بود كه بايد قبل صحبت هاي 
حس��ابرس ارايه مي كردم. خزانه دار پيشين فدراسيون 
كشتي گفت: بدهي زماني شكل مي گيرد كه خرج بيشتر 

از درآمد باشد يعني بيشتر از منابع مصارف داشته باشيد. 
اولين كاري كه در سال ۹۴ كرديم صورت هاي مالي تهيه 
شد و تمام اطالعات در حس��اب ها ثبت شد، بدهي هم 
مشخص است. او افزود: در سال ۹۶ بازرسي كل كشور در 
فدراسيون مستقر شد و سال ۹۴ و ۹5 را بررسي كرد. درباره 
ماليات هم كه تا مرداد ۹۸ محاسبه شده، ۱۰ ميليارد بدهي 
مالياتي ثبت شده است اين بدهي كه گفته مي شود ماليات 
۸۸، ۸۹ و ۹۰ بوده است و در فدراسيون قبلي تعيين تكليف 
و پرداخت شده است. چيزي كه به عنوان بدهي مالياتي 
آمده است مربوط به سال ۹۱ تا سال ۹۴ است. چون بدهي 
قطعي نبوده است، ما براي آن ذخيره در نظر گرفتيم و در 
حساب ها ثبت شد. حدود ۱۹ ميليارد مربوط به جرايم 
است كه به اين بدهي اضافه شده است. وي با ارايه گزارش 
مالي فدراسيون اظهار كرد: مبلغ ۴ميليارد و ۳۰۰ ميليون 
تومان اختالف حساب در بدهي خارجي است و بيش از 
۶۰۰ ميليون در بخش انبار با موارد ثبت شده مغايرت دارد. 
به موارد پولشويي برخورد نكرديم اما اشكاالتي در ثبت 
موارد مالي وجود داشته است. وي افزود: در كاالي وارده 

و صادره و بدهي و بستانكار موجودي انبار تفاوت است. به 
اتحاديه ۱۰ تا ۲۰ ه��زار فرانك در هر اعزام مي داديم كه 
به خاطر تغييرات نرخ ارز ثبت نمي كرديم. ضمن اينكه 
همه بدهي فرانك مربوط به فدراسيون نيست و برخي از 
آنها جريمه كشتي گيران يا تيم است كه پرداخت نشده 
اما تفكيك نشده و اتحاديه آن را جزو بدهي فدراسيون 
مي داند. وي افزود: ۱۲۶ هزار فرانك بابت بدهي به اتحاديه 
جهاني داريم. در اين هنگام دبير اعالم كرد كل بدهي به 
اتحاديه جهاني ۲5۴ هزار فرانك سوييس است كه ۱۱۸ 
فرانك آن مربوط به بدهي ميزباني از جام جهاني كشتي 
فرنگي است كه قرار اس��ت آذرماه برگزار شود. خزانه دار 
فدراس��يون افزود: االن ۱۲ ميليارد بودجه وزارت ورزش 
واقعا پاسخگو نيست و با اين پول ۴ اعزام هم نمي شود كرد. 
در سال ۹۷ مبلع ۲۰ ميليارد تومان بدهي داريم كه ۱۰ 
ميليارد ماليات است، دو و نيم ميليارد به شركت توسعه، 
يك ميليارد و سيصد صندوق ذخيره سنوات كاركنان و ۶ 
ميليارد به افراد و آژانس و... بدهي ثبت شده است. داورزني 
در پاسخ گفت: كشتي صد درصد بودجه اش را گرفته و بايد 
در هزينه ها مديريت شود. بازرس فدراسيون نيز در گزارش 
خود تاكيد كرد مبلغ بدهي به فدراسيون جهاني ۱۲۶ هزار 
فرانك سوييس است. داورزني در واكنش به اين موضوع 
گفت: جمع بدهي ها ۱۲۶ هزار فرانك سوييس به غير از 
بدهي مربوط به جام جهاني اس��ت كه آذرماه قرار است 
برگزار شود. خيلي از اين بدهي ها مربوط به آنتي دوپينگ 
كش��تي گيران، جريمه داور و كش��تي گير و... است كه 
اتحاديه به حساب فدراس��يون منظور كرده است . بايد 
مديريت شود كه خود كشتي گيران جريمه شان را بدهند.

ورزشي
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