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تعادل: مركز آم��ار ايران، رش��د اقتصادي س��ال 
1397 را اعالم كرد. بنا بر گ��زارش اين مركز، نرخ 
 رشد اقتصادي كشور در سال گذشته معادل 4.9- 
درصد بود. در سال 1396 نرخ رشد اقتصادي ايران 
3.7 درصد بود. مرك��ز آمار ايران در روز گذش��ته 
جدول آمار اقتصادي كشور در سال 1397 را كامل 
كرد. بنا بر اين گزارش در س��ال گذشته نرخ رشد 
رش��ته فعاليت هاي اقتصادي كش��ور جز خدمات 
همگي منف��ي بودند. اي��ن گزارش حاكي اس��ت 
در گروه كشاورزي نرخ رش��د افزوده ١.٥- درصد 
بوده است. گروه صنعت با ٩.٦ - بيشترين كاهش 
را تجربه كرده اس��ت و گروه خدمات ٠.٠٢ درصد 

نسبت به سال قبل، رشد داشته است.
گزارش مركز آم��ار ايران حاكي اس��ت، محصول 
ناخالص داخلي ب��ه قيمت ثابت س��ال ١٣٩٠ در 
س��ال ١٣٩٧ به رقم ٧١٣٠٢٢٥ ميلي��ارد ريال با 
نفت و ٥٧٣٤٧٠٢ ميليارد ريال بدون احتس��اب 
نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در سال 
قبل با نفت ٧٤٩٦٠٦٤ ميليارد ريال و بدون نفت 
٥٨٧٤٧١٩ ميليارد ريال بوده كه نش��ان از رش��د 
٤.٩- درصدي محصول ناخال��ص داخلي با نفت و 
٢.٤- درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت 

در سال ١٣٩٧ دارد.
در اين گزارش آمده اس��ت كه نتايج مذكور حاكي 
از آن است كه در س��ال ١٣٩٧ رشته فعاليت هاي 

گروه كش��اورزي ١.٥-، گروه صنعت ٩.٦ - و گروه 
خدمات ٠.٠٢ درصد نس��بت به س��ال قبل، رشد 

داشته است.
محاس��بات فصلي در مركز آمار ايران در قالب ١٨ 
بخش اصلي متشكل از ٤٢ رشته فعاليت بر مبناي 
طبقه بندي ISIC.Rev٤ انجام مي شود كه بر اين 
اساس گروه كشاورزي شامل زيربخش هاي زراعت 
و باغداري، دامداري، جن��گل داري و ماهيگيري، 
گروه صنعت ش��امل زي��ر بخش هاي اس��تخراج 
نفت خام و گاز طبيعي، اس��تخراج س��اير معادن، 
صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان 
است و گروه خدمات ش��امل زيربخش هاي عمده 
و خرده فروش��ي، فعاليت  ه��اي خدمات��ي مربوط 
به تأمين ج��ا و غ��ذا، حمل و نق��ل، انب��ارداري، 
پس��ت، اطالعات و ارتباطات، فعاليت  هاي مالي و 
بيمه، مس��تغالت، كرايه و خدمات كس��ب وكار و 
دامپزش��كي، اداره امورعمومي و خدمات شهري، 
آموزش، فعاليت هاي مربوط به س��المت انس��ان 
و م��ددكاري اجتماعي و س��ايرخدمات عمومي، 

اجتماعي، شخصي و خانگي است.
پيش از اين برخي از نهاده��اي معتبر بين المللي 
مانند صندوق بين المللي پ��ول و بانك جهاني نرخ 
رش��د اقتصادي كشور را در س��ال گذشته را حول 
و حوش 4- درصد و در س��ال ج��اري را حدود 6- 

درصد پيش بيني كرده بودند. 

مركز آمار ايران اعالم كرد

نرخ رشد اقتصادي پارسال؛ 9‚4- درصد  مجيد اعزازي|
دبير گروه راه و شهرسازي|

در ش��رايطي كه انتظار مي رفت، ديپلماسي شرقي افق 
روش��ني را پيش روي تهران- واشنگتن بگشايد، انفجار 
دو نفتك��ش در درياي عمان، م��وج تازه اي از فش��ارها و 
تهمت ها را علي��ه ايران ايج��اد كرد. همانط��ور كه طي 
هفته هاي گذش��ته توس��ط محمد جواد ظري��ف، وزير 
خارجه كش��ورمان پيش بيني ش��ده بود، دس��ت هايي 
درص��دد برآمدند تا اي��ران را عامل انفجارهاي ياد ش��ده 
معرفي كنند. بر همين مبنا، ديروز علي الريجاني، رييس 
مجلس گفت، با توجه به سوابق نظامي امريكا در منطقه 
كه در جنگ جهاني كش��تي هاي خ��ود را نزديك ژاپن 
مورد هدف قرار دادند تا زمينه جنگ را فراهم كنند، اين 
اقدامات دور از ذهن نيس��ت. حال س��وال اين اس��ت كه 
ايران براي خنثي س��ازي چنين ش��رايطي چه كارهايي 
مي تواند انجام دهد؟ البته پاس��خ به اين س��وال مي تواند 
 فهرس��تي بلند باال از اقدامات باش��د، اما به نظر مي رسد،

 3 راهكار روش��نگري، تنش زدايي با همسايگان جنوب 
خليج فارس، و تقوي��ت بنيان هاي اقتصادي كش��ور در 

كوتاه مدت ثمرات بزرگي را در پي خواهد داشت.
1- حدود يك م��اه پيش، وزير خارجه اي��ران با حضور در 
امريكا و مصاحبه با ش��بكه تلويزيوني مورد عالقه دونالد 
ترامپ،  پرده ت��ازه اي از ديپلماس��ي ايران��ي را به نمايش 
گذاشت و توانست با روش��نگري درباره رويكرد خصمانه 
»تيم ب« ميان اين تي��م و ترامپ فاصله گ��ذاري كند. او 
همچنين از روش هاي جنگ طلبانه اي��ن تيم در مواردي 
همچون جنگ امريكا عليه عراق س��خن به مي��ان آورد 
و اذهان عمومي جهاني را به س��مت حربه ه��اي اين تيم 
جنگ طلب س��وق داد و ب��راي به كارگيري دوب��اره اين 
حربه ها در قبال ايران هش��دار داد. اين روشنگري بر افكار 
عمومي جهاني بسيار موثر واقع شد و حتي به اختالف ها 
در داخل دولت ترامپ نيز دامن زد. بي گمان در ش��رايطي 
كه برخي دست ها در منطقه تالش مي كنند تا فضا را عليه 

ايران غبارآلود كنند، تداوم چنين روش��نگري ها و تقويت 
ديپلماسي عمومي مي تواند فضاي ابهام آلود را تلطيف كند.

2- خارج از ديپلماس��ي عمومي اما، در روزهاي نخست 
خردادماه وزير خارج��ه ايران در جريان س��فر به عراق، 
امضاي پيمان منطقه اي عدم تجاوز با كش��ورهاي عرب 
حوزه خليج فارس را پيش��نهاد كرد و از س��وي برخي از 
همسايگان از جمله روسيه مورد اس��تقبال قرار گرفت. 
پيماني كه مي توان��د مبنايي براي كاه��ش تنش هاي 
منطقه اي به شمار آيد. پيگيري اين پيشنهاد و گشايش 
باب گفت وگو با همس��ايگان جنوبي بر س��ر اين مساله، 
اگر چه در ش��رايط كنوني بسيار س��خت مي نمايد، اما 

غيرممكن نيست.
3- »اقتصاد« آن گونه كه همه مسووالن و مردم اتفاق نظر 
دارند، مهم ترين مساله حال حاضر كشور به شمار مي رود. 
شاخص هاي اقتصادي وضعيت مناسبي از معيشت خانوار 
و وضعيت بنگاه هاي توليدي و صنعتي روايت نمي كنند. 
مهم تر از ش��اخص هاي اقتصادي، تنگن��اي اقتصادي و 
افزايش قيمت برخي كاالها از جمله مسكن براي مردم و 
برخي از مسووالن ش��رايطي را ايجاد كرده است كه ادامه 
كار و زندگي را براي آنها سخت كرده است. به عنوان نمونه، 
مسعود پزشكيان، نايب رييس مجلس چند روز پيش خبر 
داد كه گراني مسكن دامان نمايندگان شهرستاني مجلس 
را هم گرفته است و آنها از تامين مالي تمديد قرارداد اجاره 
مسكن خود ناتوان هستند. در اين حال، دغدغه مديريت 
ام��ور اقتصادي و اجتماعي كش��ور ب��ا هزينه هاي كمتر 
از طريق اصالح سياس��ت هاي كالن اقتص��ادي، مبارزه 
ريشه اي با عوامل موجده فساد و رانت همواره مطرح بوده 
و همچنان مطرح هست و انتظار مي رود، - در شرايطي كه 
دولت ترامپ تالش مي كند اقتصاد ايران را از كار بيندازد 
تروريس��م و جنگ اقتصادي را عليه ايران س��امان داده 
است - مسووالن كش��ور با هدف حداكثرس��ازي منافع 
ملي، و استفاده از آموزه هاي علم اقتصاد،  زمينه هاي بهبود 

معيشت مردم، رونق توليد و اقتصاد كشور را فراهم آورند. 

3 راهكار عبور از تهديدها
آمارسرمقاله
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سرمقاله

3 راهكار عبور از تهديدها
در ش��رايطي كه انتظار 
مي رف��ت، ديپلماس��ي 
ش��رقي اف��ق روش��ني 
را پي��ش روي ته��ران- 
واشنگتن بگشايد، انفجار 
دو نفتك��ش در درياي 
عم��ان، موج ت��ازه اي از 
فشارها و تهمت ها را عليه 
ايران ايجاد كرد. همانطور كه طي هفته هاي گذشته 
توسط محمد جواد ظريف، وزير خارجه كشورمان 
پيش بيني شده بود، دست هايي درصدد برآمدند تا 
ايران را عامل انفجارهاي ياد شده معرفي كنند. بر 
همين مبنا، ديروز علي الريجاني، رييس مجلس 
گفت، با توجه به سوابق نظامي امريكا در منطقه كه 
در جنگ جهاني كش��تي هاي خود را نزديك ژاپن 
مورد هدف قرار دادند تا زمينه جنگ را فراهم كنند، 
اين اقدامات دور از ذهن نيس��ت. حال س��وال اين 
است كه ايران براي خنثي سازي چنين شرايطي 

چه كارهايي مي تواند انجام دهد؟ 

مجيد اعزازي

 ادامه درصفحه14  

يادداشت

رونق توليد، اقدام و عمل
با تعيين شعار سال 9۸ 
به عنوان »رونق توليد«، 
امس��ال دهمين س��ال 
پياپي اس��ت ك��ه رهبر 
معظ��م انقالب ش��عار 
سال را با تمركز بر بخش 
اقتصاد انتخاب مي كنند. 
اين رويكرد اقتصادي در 
تعيين شعارها كه به نوعي خط  مشي كلي يك ساله 
نظام محسوب مي شود، نشان دهنده اين است كه 

همچنان مهم ترين دغدغه رهبري و...

بازار سرمايه

 غلبه بورس
 بر ريسك هاي سياسي 

هادي سلگي|
 بازار س��هام در روزه��اي اخير روند رو به رش��د 
خود را حفظ كرده اس��ت. در حالي كه با توجه به 
تنش هاي اخير منطقه اي، برخي انتظار داشتند 
كه به صورت مس��تقيم نمود آن را در نماگرهاي 
سهام مشاهده كنند. از همين لحاظ بود كه برخي 
شائبه شاخص سازي در بازار را مطرح كردند و با 
توجه به اينكه سهام شركت هايي همچون فارس، 
بيشترين تاثير را روز گذشته بر رشد بازار داشت، 
اين فرضيه قوي تر مي شد. اما دو كارشناس بازار 
س��رمايه در گفت وگو با »تعادل« اين موضوع را 
رد مي كنند. حميد فاروقي ب��ا تاييد اين موضوع 
كه هر دفعه سهام اين دو شركت مثبت مي شوند 
اين شائبه ايجاد مي شود، افزود: اين گونه نيست 
چراك��ه زمان هاي��ي وج��ود دارد كه خ��ود اين 
شركت ها به صورت بنيادين مثبت مي شوند و بر 

شاخص اثرگذاري مي كنند. 
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نرخ رشد پارسال؛  9‚4- درصد

وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گف��ت: هيچ 
مالحظه و محدوديتی برای تحقي��ق و تفحص از 
خودروس��ازان در صورت لزوم ن��دارم. به گزارش 
شاتا، رضا رحمانی در جلسه با اعضای کميسيون 
صناي��ع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی بيان 
کرد: خودروس��ازان برنامه های مفصلی در حوزه 
خ��ودرو در بخش های توليد، تأمي��ن نقدينگی و 
مواد اوليه دارند ک��ه اين برنامه ها در دس��تور کار 
آنها ق��رار دارد. او با بيان اينکه پس از عيد ش��رايط 
جديدی برای خودروس��ازها به وجود آمد، تصريح 
کرد: خودروسازان در تامين قطعات وارداتی مورد 
نياز خودروهای خود دچار مشکل شدند که برای 
تامين اين قطعات راهکارهايی داريم و البته برای 
تامين نقدينگی های مورد نياز نيز مشکالتی داريم. 
وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص تحقيق 
و تفحص ازخودروس��ازها نيز بيان کرد: اطالعاتی 
از قبيل ليس��ت اعضای هيات مديره ش��رکت ها 
و ميزان دريافتی ه��ای آن ها در طول س��ال های 
قبل ارايه می ش��ود و در ح��وزه تحقيق و تفحص 
هيچ مالحظه و محدوديت��ی نداريم و البته بنده با 
واگذاری خودروس��ازان موافق هستم. رحمانی با 
اشاره به برنامه های انجام شده برای کنترل بازار در 
اين شرايط،گفت: ۸0 درصد از توليد خودروسازها 
برای تحويل به مشتريان بر اساس قيمت زمانی که 
ثبت نام کرده اند، اختصاص يافته است. او با اشاره 
به برنامه های اين وزارتخانه در س��ال رونق توليد، 
افزود: نهضت س��اخت داخل را با کم��ک دولت و 
مجلس شورای اسالمی با تمام قوا به پيش می بريم 
و هر کجای کش��ور کاال يا قطعه ای امکان ساخت 
داخل داشت، اطالع دهيد تا جلوی واردات آن برای 
حمايت از توليد داخلی گرفته شود. وزير صنعت، 
معدن و تجارت با بيان اينک��ه برنامه خوبی جهت 
خودکفايی و تعميق ساخت داخل آغازشده است، 
گفت: خودروسازان نمايشگاه دائمی قطعات مورد 
نياز خود را برپا کرده اند، تا شرکت هايی که امکان 
ساخت اين قطعات را دارند، پای کار بيايند. رحمانی 
با بيان اينکه اگر قطعه ای که برای صنايع نياز است 
در داخل هر چند گران تر امکان ساخت دارد، صنايع 
بايد برای خريد آن قرارداد ببندند تا توليد داخلی 
جان بگيرد افزود: توجه به س��اخت داخل يکی از 
فرصت ها برای رونق توليد اس��ت و اي��ران خودرو 
244 ميليون دالر و سايپا 17۸ ميليون دالر برنامه 
داخلی سازی قطعات در سال 9۸ دارند. او با اشاره 
به اينکه خودروسازان از هر راهی که می توانند بايد 
به تعهدات خود عمل کنند ولو در برخی موارد ضرر 
هم بکنند تصريح کرد: اما در برخ��ی انواع خودرو 
امکان توليد وجود ندارد که در اين ش��رايط بايد با 
راهکارهايی همچون جايگزينی يا برگرداندن مبلغ 

پرداختی با مشتريان به توافق برسند.

صنعت

در صورت لزوم از خودروسازان 
تحقيق و تفحص کنيد

خبر

معاون اقتصادي و هماهنگي س��ازمان برنامه و 
بودجه گفت: سال گذش��ته اگرچه به شدت به 
منابع حاصل از صادرات نفت نياز داش��تيم اما 
حدود 17.5 ميليارد دالر به كاالهاي اساس��ي 

پرداخت شد تا مردم آسيب نبينند.
به گزارش مركز اطالع رس��اني، روابط عمومي 
و ام��ور بين المل��ل س��ازمان برنام��ه و بودجه 
كش��ور، حميد پورمحمدي معاون اقتصادي و 
هماهنگي سازمان برنامه و بودجه گفت: رويكرد 
ما اين اس��ت كه در طرح اصالحات ساختاري 
رابطه مس��تقيم بودجه به نفت را قطع نماييم. 
وي تأكيد ك��رد با اتكا به فرامي��ن مقام معظم 
رهبري و هم با هدف مديريت ش��رايط ناش��ي 
از تحريم هاي ظالمانه عليه م��ردم ايران، طرح 
اصالحات ساختاري بودجه آماده شده است و 
براي اظهارنظر متخصصين در سايت سازمان 

برنامه و بودجه كشور قرار داده شده است.
پورمحمدي در اولين نشس��ت برنامه روساي 
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها در سال 
جاري اظهار داش��ت: بودجه س��ال گذشته در 
حالي كه كشور در ش��رايط سختي قرار داشت 
و منابع مالي دچار مشكل بود، به نحوي صورت 
گرفت كه بودجه عمراني رش��د خوبي داشت و 

ضمنا يارانه هاي نقدي بدون تاخير تامين شد. 
وي افزود: سه ويژگي مهم و ممتاز بودجه سال 
1397 اين بود ك��ه، نكته اول اينكه كس��ري 
بودجه را پولي نكرديم. پارس��ال ن��گاه اين بود 
كه با توجه به كسري بودجه، اگر به سراغ پول 
پرقدرت برويم، دچ��ار تورم ب��اال مي رويم. اما 
فشارها تحمل شد و از همه سازوكارها استفاده 

كرديم؛ بدون اينكه كسري بودجه پولي شود.
معاون اقتصادي و هماهنگي س��ازمان برنامه 
و بودجه تصريح ك��رد: نكته دوم اينكه: س��ال 
گذش��ته اگرچه به ش��دت به مناب��ع حاصل از 
ص��ادرات نفت نياز داش��تيم اما ح��دود 17.5 
ميليارد دالر به كاالهاي اساسي پرداخت شد تا 

مردم آسيب نبينند.
پورمحم��دي عنوان ك��رد: نكته س��وم اينكه 
اگرچه سران قوا به ما اجازه دادند كه 12 درصد 
از صندوق توسعه ملي برداريم و صرف كسري 
بودجه كني��م، اما ب��ه دلي��ل پيش بيني هاي 
صورت گرفت��ه براي س��ال 139۸ كه س��ال 
سختي خواهد بود، از اين كار خودداري كرديم 

و اين منابع براي سال 139۸ سوق داده شد.
پورمحمدي افزود: اگرچه س��ال جاري س��ال 
س��ختي خواهد بود ام��ا تدابي��ر الزم مبني بر 
كاهش هزينه ه��ا و افزاي��ش درآمدها صورت 
گرفته اس��ت ب��ه گون��ه اي ك��ه پرداخت هاي 

اجتناب ناپذير كشور دچار آسيب نشود.

 پرداخت 5‚17 ميليارد دالر 
به كاالهاي اساسي در سال97

جهان

جنگ تعرفه اي دهلي نو 
عليه واشنگتن  
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روساي جديد كميسيون هاي تخصصي مجلس معرفي شدند
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س��خنگوي وزارت امور خارجه ژاپن، ديدگاه اين كشور 
شرق آسيا را در مورد اينستكس، س��ازوكاري كه بين 
ايران و سه كشور اروپايي عضو برجام جهت بهره مندي 
تهران از مزاياي برجام پس از خروج امريكا از اين توافق 
بين المللي در حال شكل گرفتن اس��ت را تشريح كرد. 
تاكشي اوسوگا در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال 
كه آيا ژاپن تمايلي براي پيوستن به سازوكار اينستكس 
جهت تس��ريع انجام مبادله اقتصادي بين دو كشور را 
دارد، اظهار كرد: تصور من اين اس��ت كه اينستكس به 
مرحله  نهايي نرس��يده و بنابراين نمي توانم در مورد آن 
نظر بدهم. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر اين سازوكار 
نهايي شود آيا در آن زمان ژاپن تمايلي به سازوكار خواهد 
داشت؟ كه وي در پاس��خ گفت: اين يك سوال براساس 
فرضيه است و من در حال حاضر نمي توانم در مورد آن 
اظهارنظري در حال حاضر بكن��م. پس از خروج امريكا 
از برجام، سه كشور اروپايي عضو برجام )فرانسه، آلمان 
و انگليس( براي متقاعد كردن ايران جهت ادامه حضور 

در اين توافق بين المللي، تدوين سازو كار اينستكس را 
پيشنهاد كردند كه اكنون با گذشت يك سال هنوز اين 
سازو كار با وجود فشار و درخواست ايران اجرايي نشده 
است و در مقابل اين سه كشور تاكيد دارند كه در حال 
تالش براي كامل كردن اين سازو كار هستند. براساس 
آنچه كه اعالم شده هدف از ايجاد اين كانال مالي ويژه، 
دادن امكان به شركت هاي اروپايي براي تجارت با ايران 
بدون نياز به استفاده از مجاري متعارف مالي است كه به 
خاطر تحريم هاي امريكا عليه جمهوري اسالمي ارتباط 
خود را با ايران محدود كرده اند. اين س��ازوكار بهمن ماه 
سال گذشته در فرانسه به ثبت رسيد، اداره آن را آلمان 
برعهده گرفته و قرار است هر سه كشور )آلمان، انگليس و 
فرانسه( منابع مالي آن را تأمين مي كنند. هنوز به صورت 
دقيق و نهايي نحوه كار و چگونگي استفاده از ترتيبات 
جديد و چگونگي دسترسي به آن اعالم نشده است اما 
آنچه قطعي اس��ت اينكه در مبادالت آن از دالر امريكا 

استفاده نخواهد شد.

آيا دولت ژاپن به سازوكار اينستكس مي پيوندد؟

سخنگوي وزارت امور خارجه ژاپن: منتظر نتيجه نهايي هستيم

ديپلماسي

سخنگوي كميس��يون امور داخلي و ش��وراهاي مجلس 
ش��وراي اس��المي با بيان اينكه بررسي اس��تاني شدن 
انتخابات در كارگروه ويژه اين كميس��يون حذف ش��ده 
اس��ت، گفت: اين موضوع احتماال كامال منتفي مي شود. 
»اصغر سليمي« روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار ايرنا 
با تشريح دستور كار روز يك شنبه كميسيون امور داخلي 
و شوراها اظهارداشت: ايرادات شوراي نگهبان در خصوص 
طرح يك فوريتي اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس 
شوراي اس��المي با حضور نمايندگان ش��وراي نگهبان، 
وزارت كشور، وزارت اطالعات، پژوهشكده شوراي نگهبان 
و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در كارگروه 
امنيت و سياست داخلي و مديريت بحران اين كميسيون 
بررسي شد. نماينده مردم سميرم در مجلس دهم شوراي 

اس��المي با بيان اينكه بيش از 20 ايراد ش��وراي نگهبان 
نسبت به طرح اصالح قانون انتخابات مجلس وجود دارد، 
ادامه داد: اين ايرادات در كارگروهي متشكل از نمايندگان 
مجلس، شوراي نگهبان و وزارت كشور و نمايندگان ساير 
دستگاه هاي مرتبط بررسي ش��د و در جريان اين بررسي 
موارد مربوط به استاني شدن انتخابات از كارگروه حذف 
ش��د. وي ادامه داد: اين موضوع به كميسيون امور داخلي 
و ش��وراهاي مجلس ارجاع داده مي ش��ود و ام��كان دارد 
كميسيون استاني ش��دن انتخابات را مجدداً بررسي و به 
صحن مجلس ارس��ال كند. وي  تصريح كرد: با توجه به 
ايرادات شوراي نگهبان و نظر مجمع تشخيص مصلحت 
نظام بر پرايراد بودن اين قانون،  به احتمال فراوان استاني 

شدن انتخابات به طور كامل منتفي مي شود.

استاني شدن انتخابات منتفي مي شود

مجلس

سيدعلي صدري

 الياس حضرتي 
 رييس كميسيون اقتصادي

 علي نوبخت حقيقي
 رييس كميسيون بهداشت

 عبدالرضا عزيزي  
رييس كميسيون اجتماعي

 محمد مهدي زاهدي
 رييس كميسيون تحقيقات



روي موج خبر

    بازديد س�رزده رييس�ي از مركز ارتباطات 
مردمي قوه قضاييه؛قوه قضاييه|

رييس قوه قضاييه صبح ديروز به صورت س��رزده از 
مركز ارتباطات مردم��ي قوه قضاييه )۱۲۹( بازديد 
كرد. سيدابراهيم رييسي در اين بازديد ضمن حضور 
در مركز مديريت خطوط، از نزديك در جريان روند 
اتصال خطوط تلفني مردم به كارشناسان حقوقي، 
ميزان تماس ه��اي تلفني، مي��زان معطلي مردم 
و كيفيت پاس��خگويي كارشناس��ان قرار گرفت و 
دستورات الزم را براي بهبود فرآيندهاي موجود صادر 
كرد. رييس قوه قضاييه همچنين برخي از پيام هاي 
ضبط شده مردمي و مش��كالت اعالم شده از سوي 
شهروندان را ش��نيد و مورد ارزيابي قرار داد. رييس 
مركز ارتباطات مردمي قوه قضاييه نيز در حاش��يه 
اين بازديد، توضيحاتي درباره فعاليت هاي مركز ارايه 
كرد. همچنين كارشناسان حقوقي و قضات مركز 
ارتباطات مردمي قوه قضاييه در جريان اين بازديد، به 
سواالت آيت اهلل رييسي پاسخ دادند و به ارايه آماري از 
فراواني موضوعات مطرح شده و دغدغه هاي مردم در 

تماس با مركز ۱۲۹ پرداختند.

    س�د كردن راه ورودي س�فارت اي�ران در 
لندن؛ تعادل|

س��فير ايران در لندن از حضور گروهي معترض در 
مقابل بناي س��فارت ايران در لندن خبر داد. حميد 
بعيدي نژاد، در پيامي كه در توييتر منتش��ر ش��د 
نوشت: تعدادي از معترضان به مسدود كردن تنها 
ورودي س��فارت ايران در لندن ادامه داده و از ورود 
ديپلمات ها به داخل بنا جلوگيري كردند. شنبه ها و 
يك شنبه ها در ايران روزهاي كاري هستند و كاركنان 
ديپلماتيك برخي كارهايش��ان را در اي��ن دو روز با 

پايتخت هماهنگ مي كنند.

 تضمي�ن اعتب�ار پرداخ�ت معوق�ات 
خسارت ديدگان سيل ؛ايلنا|

دبير كميت��ه برآورد، تعيين خس��ارت و تخصيص 
منابع قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده در 
نامه اي به وزير كشور از اعالم سازمان برنامه و بودجه 
براي پرداخت مانده مطالبات معوق به كش��اورزان 
خسارت ديده ناشي از سيل خبر داد. جواد ناصريان 
در نام��ه اي ب��ه عبدالرضا رحماني فضلي نوش��ت: 
س��ازمان برنامه و بودجه اعتبار الزم براي پرداخت 
مانده مطالبات معوق شامل اصل و كارمزد اعطايي 
به خس��ارت ديدگان را تضمين مي كند. بر اساس 
اين گزارش، هزينه هاي ياد شده پس از اعالم بانك 
مركزي در س��امانه جامع مديريت تضامين دولت 
و ثبت آن در س��امانه مديريت اطالعات بدهي ها و 
مطالبات مالي )سماد( وزارت امور اقتصادي و دارايي 

در لوايح بودجه سال هاي آتي منظور شود.

    مبناي اصولگرايان توافق براي ارايه ليست 
واحد است؛ايلنا|

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و سخنگوي 
جامعه روحانيت مبارز گفت: جامعه مدرسين و 
جامعه روحانيت در انتخابات ميان دوره اي مجلس 
خبرگان ليس��ت مش��ترك مي دهند. غالمرضا 
مصباحي مقدم درباره س��فر نخس��ت وزير ژاپن 
به ايران و ديدار با رهب��ر انقالب گفت: هدف اول 
آقاي آبه از اين سفر گس��ترش روابط ميان ايران 
و ژاپن اعالم ش��د اما در عين حال وي حامل پيام 
رييس جمهور امريكا هم بود. وي با اشاره به مباحث 
مطرح شده در ديدار رهبر انقالب با آبه شينزو افزود: 
مهم اين است كه رهبر معظم انقالب با اظهارات 
خودشان پاسخ روشن و قاطعي به آقاي آبه دادند.

    كره شمالي رويكرد امريكا در قبال تهران را 
فريبنده توصيف كرد؛فارس|

پيونگ  يانگ امريكا را به اتخاذ سياس��تي فريبنده 
در قبال اي��ران متهم كرد. پيون��گ يانگ مي گويد 
كره شمالي معتقد اس��ت اياالت متحده سياستي 
فريبنده در قبال ايران در پيش گرفته و در حالي كه 
پيشنهاد مذاكره داده، تحريم هاي تازه اي عليه تهران 
اعمال كرده اس��ت. گزارش خبرگزاري رسمي كره 
شمالي از يك سو به پيشنهاد رييس جمهوري اياالت 
متحده و ديگر مقام هاي امريكا براي انجام مذاكرات 
با ايران و از س��وي ديگر به اعم��ال تحريم هاي تازه 

واشنگتن عليه پتروشيمي ايران، اشاره دارد.

    در زمان وزارت ناجي صبري هيچ گونه سفري 
به عراق نداشته ام؛ايسنا|

رييس  ش��وراي راهب��ردي رواب��ط خارجي گفت: 
در زم��ان وزارت ناج��ي صبري هيچ گونه س��فري 
به عراق نداش��ته ام. س��يد كمال خرازي، اظهارات 
و داستان س��رايي اخير نورالدي��ن پيرموذن و طرح 
مطالبي به نقل از وي در مورد س��پاه پاس��داران را 
بي اساس دانست و اظهار داشت كه در زمان وزارت 
ناجي صبري هيچ گونه سفري به عراق نداشته و تنها 
سفرش در زمان وزارت س��عيد الصحاف بوده كه با 

صدام هم مالقات مفصلي داشته است.

    درخواست براي سهميه مازاد حج 98؛مهر|
رييس س��ازمان ح��ج و زيارت گفت: درخواس��ت 
دريافت س��هميه مازاد براي حج تمتع ۹۸ به طرف 
س��عودي اعالم شده و قرار اس��ت تا نيمه ماه شوال 
پاسخ اين درخواس��ت ارايه شود. عليرضا رشيديان 
اظهار داشت: امسال ۸۶ هزار و ۵۵۰ زائر كشورمان در 
موسم حج تمتع عازم اين سفر معنوي مي شوندضمن 
آنكه درخواست سهميه مازاد ۱۰ هزار نفري هم به 
عربستان داده شده است. وي با بيان اينكه امسال آمار 
زائران خانم بيش از مردان اس��ت، گفت: از مجموع 
۸۶ ه��زار و ۵۵۰ زائر ايراني حدود ۴۳ هزار نفر زن و 
۳۷ هزار نفر مرد هستند. به گفته وي، ميانگين سن 
حجاج ايراني امسال ۵۶ سال است. وي تصريح كرد: 
برنامه ريزي ها و اقدامات الزم براي خدمات رساني 
مناسب و شايس��ته به اين زائران انجام شده و از ۱۷ 
تيرماه اعزام كاروان هاي حجاج بيت اهلل الحرام آغاز 

مي شود. 

ايران2

»تعادل«انتخاباتكميسيونهايتخصصيمجلسدهمرابررسيميكند

الياس حضرتي به عنوان رييس كميسيون اقتصادي مجلس انتخاب شد
گروه ايران|مهدي بيك|

آخري��ن مواجه��ه جناح ه��اي سياس��ي در مي��دان 
كميس��يون هاي تخصصي مجلس دهم ديروز در حالي 
از راهروهاي بهارس��تان آغاز ش��د كه ت��ا چندي پيش، 
چنين رقابت تنگاتنگي براي به دس��ت گرفتن س��كان 
هدايت كميسيون هاي تخصصي در سال پاياني مجلس 

متصور نبود. 
رقابتي كه هرچند در جريان آن، س��ه ضلع اصلي مثلث 
فعال در مجلس ش��امل »فراكس��يون اميد«، »مستقل 
ه��ا« و »واليي ها« تالش مي كردند س��هم افزون تري از 
تركيب نهايي كميسيون ها را به دست آورند،  اما در نهايت 
فراكسيون اميد با بهره مندي از يك راهبرد منطقي و با به 
دست گرفتن سكان هدايت كميسيون هاي مهمي چون 
اقتصاد و بهداشت توانس��ت پرفروغ تر ظاهر شود.  بعد از 
ماجراهايي كه در جريان انتخابات هيات رييسه مجلس 
براي علي مطهري نامزد مورد حمايت فراكس��يون اميد 
به دليل بروز برخي ناهماهنگي ها ايجاد ش��ده بود، اين 
فراكسيون با ارايه يك برنامه مدون و كاربردي و با استفاده 
از چهره هاي اثرگذاري چون الياس حضرتي و علي نوبخت، 
توانست ۲فراكسيون مهم اقتصادي و بهداشت و درمان را 
خود اختصاص دهد؛ تغييراتي كه به اعتقاد تحليلگران در 
نهايت موازنه قوا در كميسيون هاي تخصصي را كه بعد از 
انتخابات هيات رييسه دچار نوسان شده بود يك بار ديگر 
به نقطه تعادل بازگرداند. الياس حضرتي كه در دو اجالسيه 
قبلي وارد گود انتخابات كميسيون اقتصادي نشده بود، در 
اين دوره با تدوين يك برنامه كاربردي توانس��ت رياست 
يكي از مهم ترين كميسيون هاي تخصصي مجلس را به 
نام اميدي ها س��ند بزند. از سوي ديگر نمايندگان واليي 
نيز با به به دست گرفتن سكان هدايت كميسيون آموزش 
و جايگزيني زاهدي به جاي عارف توانس��تند سهمي از 
انتخابات ديروز كميسيون ها را به خود اختصاص دهند. در 
اين ميان اما با تاخير دوباره در برگزاري انتخابات كميسيون 
امنيت به نظر مي رسد سريال انتخاب رييس و نواب و... در 
اين كميسيون همچنان ادامه داشته باشدو براي رونمايي 
از رييس اين كميسيون بايد همچنان منتظر روزهاي آينده 

و اخبار دقيق تر در اين خصوص باشيم.

وقتيهمهراههابهاقتصادختمميشود
در شرايطي كه موضوع اقتصاد و معيشت يكي از مهم ترين 
معادالت امروز كشورمان را شكل داده است؛ طبيعي است 
كه ردپاي اين امر در جريان راي نمايندگان مجلس دهم 
براي انتخاب رييس اين كميس��يون نيز بازتاب داشته 
باشد. بر اين اساس يكي از داغ ترين صحنه هاي انتخابات 
كميسيون هاي مجلس در جريان انتخابات كميسيون 
اقتصادي شكل گرفت؛ كميسيوني كه مهر اصولگرايان )به 
رياست پورابراهيمي( در سال هايي كه از عمر مجلس دهم 
مي گذرد، بر پاي مصوبات آن خودنمايي مي كرد و قبل از 

آغاز راي گيري كمت��ر تحليلگري احتمال تغيير در اين 
كميسيون به نفع اميدي ها مي داد. در يك چنين شرايطي 
الياس حضرتي توانست با ارايه يك برنامه كاربردي، مدون 
و اصولي نظر نمايندگان را براي هدايت اين كميس��يون 
در س��ال پاياني مجلس جلب كند و ورق را در انتخابات 
كميس��يون هاي مجلس به نفع اميدي ها بازگرداند. در 
انتخابات هيات رييسه كميسيون اقتصادي كه عصر ديروز 
برگزار شد الياس حضرتي، عضو فراكسيون اميد مجلس 
به عنوان رييس اين كميسيون انتخاب شد. براساس اين 
گزارش در جلس��ه ديروز كميسيون اقتصادي انتخابات 
هيات رييسه اين كميسيون براي سال چهارم برگزار شد. 
بر اس��اس آيين نامه داخلي قرعه كش��ي انجام شد و بر 
همين اساس الياس حضرتي به عنوان رييس كميسيون 
اقتص��ادي انتخاب ش��د.  همچنين در ادام��ه برگزاري 
انتخابات هيات رييسه كميسيون اقتصادي عامر كعبي و 
احمد محمدي اناركي به عنوان نواب رييس كميسيون 
انتخاب شدند. سيدمحمد حسيني ش��اهرودي هم به 
عنوان سخنگوي كميس��يون و سيدتقي كبيري و علي 
اسماعيلي به عنوان دبير اول و دوم انتخاب شدند. اعضاي 
جديد كميسيون اقتصادي در حالي فعاليت هاي خود را 
آغاز مي كنند كه كشور در وضعيت اقتصادي خاصي قرار 

دارد؛ شرايط خاص كشور و گسترش دامنه تحريم هاي 
اقتصادي ضرورت به كارگيري روش هاي نوين را در حوزه 
مسائل اقتصادي يادآور مي شود  و مجلس به عنوان ريل 
گذار اصلي قانوني كشور در اين زمينه مي تواند قدم هاي 
بلندي بردارد. ضرورتي كه اعضاي جديد هيات رييس��ه 
كميس��يون اقتصادي مجلس بايد ب��ه دنبال تحقق آن 

باشند.

ماجرايناتمامكميسيونامنيتملي
طي روزهاي اخير و در آخرين سال كاري كميسيون امنيت 
ملي در مجلس دهم در فضاي رسانه اي كشور صحبت از 
كانديداتوري احتمالي حشمت اهلل فالحت پيشه، مجتبي 
ذوالنور، مصطفي كواكبيان و عالءالدين بروجردي مي شد؛ 
كانديداهايي كه س��وابق و پيشينه سياسي به خصوص 
اظهارنظرهاي آنها در مقاطع حساس كشور در سه سال 
گذشته نشان دهنده رويكرد و جهت گيري شان است كه 
قطعًا در اداره كميس��يون امنيت ملي مجلس تأثيرگذار 
خواهد بود. ديروز اما خبر رس��يد ك��ه بروجردي به نفع 
ذوالنور كنار كشيده است، ضمن اينكه كواكبيان هم اعالم 
كرد به دليل برخي مسائل حاشيه اي از حضور در انتخابات 
انصراف مي دهد تا در نهايت رقابت اصلي بر سر رياست بر 

اين كميسيون ميان ذوالنور و فالحت پيشه شكل بگيرد.
كميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت خارج��ي يكي از 
كميسيون هاي تخصصي مجلس با وظايفي در محدوده 
سياست و روابط خارجي، دفاع، اطالعات و امنيت و داراي 
پنج كميته »حقوق بش��ر«، »روابط خارجي«، »امنيت 
داخلي«، »دفاعي« و »هسته اي« است. نام اين كميسيون 
از دوره اول تا سوم كميسيون »امور خارجه«، از دوره چهارم 
تا پنجم كميسيون »سياس��ت خارجه« و از دوره ششم 
تاكنون كميسيون »امنيت ملي و سياست خارجي« است. 
البته در مجالس دوره اول تا پنجم كميسيون جداگانه اي 
به ن��ام »امور دفاعي« ب��ا وظايف مربوط ب��ه موضوعات 
امنيت داخلي و دفاعي وجود داشت كه از دوره ششم دو 
كميسيون دفاعي و سياس��ت خارجه با يكديگر ادغام و 

تبديل به كميسيون واحد شد. 
انتخاب رييس كميسيون، نواب رييس، دبيران اول و دوم 
و همچنين سخنگوي كميسيون هر سال با رأي اعضاي 
كميسيون امنيت ملي انجام مي شود. برگزاري جلسات 
مشترك علني و محرمانه كميسيون با مقام هاي عاليرتبه 
وزارتخانه هاي خارجه، كش��ور، اطالعات و دفاع يكي از 
ابزارهاي نمايندگان براي تأثيرگذاري غيرمس��تقيم در 

اين عرصه ها است.

نوبخترييسكميسيونبهداشتشد
بعد از تعويق يك هفته اي انتخابات كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس روايت هايي از راهروهاي بهارستان شنيده 
مي شد كه انتخابات اين كميسيون به دليل عدم حضور 
علي نوبخت به تعويق افتاده است؛ نزديكان نوبخت آن زمان 
اعالم مي كردند با توجه به اقبال نمايندگان به نوبخت وي 
قصد دارد در انتخابات اين كميسيون شانس خود را براي 
رياس��ت بيازمايد. روايت هايي كه بعد از انتخاب نوبخت 
مشخص شد كه چندان هم از واقعيت فاصله نداشته است.  
بر اين اساس كميسيون بهداشت و درمان ديروز انتخابات 
هيات رييسه خود را براي آخرين سال كاري مجلس دهم 
برگزار كرد. علي نوبخت و حسينعلي شهرياري كانديداي 
رياست بودند كه نوبخت ۱۴ رأي و شهرياري ۸ رأي را به 
دست آورد و در نهايت نوبخت رييس كميسيون بهداشت 
شد. محمد حسين قرباني و مرتضي خاتمي به عنوان نواب 
رييس، اكبر تركي به عنوان س��خنگو، منوچهر جمالي و 
احمد حمزه نيز به عنوان دبيران كميسيون انتخاب شدند. 
از سوي ديگر محمد مهدي زاهدي نيز رييس كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس در آخرين سال كاري مجلس 
دهم شد. كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس ديروز 
انتخابات هيات رييس��ه خ��ود را برگزار ك��رد كه در اين 
انتخابات محمد مهدي زاهدي و فاطمه سعيدي كانديداي 
رياست شدند كه زاهدي ۱۲ و سعيدي ۹ رأي كسب كرد 
و در نهايت زاهدي رييس كميس��يون شد. سال گذشته 
محمدرضا عارف رييس كميس��يون آموزش شد كه در 
سال چهارم مجلس براي رياست كميسيون كانديدا نشد. 
حمايت ميرزاده در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به انتخاب 
زاهدي به عنوان رييس اين كميسيون گفت كه محمود 
نگهبان سالمي و قاس��م احمدي الشكي به عنوان نواب 
رييس، فريده اوالد قباد و عليرضا سليمي به عنوان دبيران 

و بنده به عنوان سخنگوي كميسيون انتخاب شديم.

عبدالرضاعزيزيدركميس�يوناجتماعي
جايگزينسلمانخداداديشد

دي��روز همچنين انتخابات هيات رييس��ه كميس��يون 
اجتماعي مجلس دهم برگزار شد و »عبدالرضا عزيزي« 
به عنوان رييس اين كميسيون انتخاب شد؛ پيش از وي 
»س��لمان خدادادي« نماينده مردم مل��كان به مدت دو 
سال در سال هاي س��وم و اول رييس اين كميسيون بود. 
البته عزيزي در سال دوم مجلس دهم نيز مسند رياست 
كميسيون اجتماعي را بر عهده داشت. بنابر اين گزارش 
»علي س��اري« نماينده اهواز و محم��د وحدتي نماينده 
بس��تان آباد به عنوان نواب رييس، »ناهي��د تاج الدين« 
نماينده اصفهان و »روح اهلل بابايي صالح« نماينده آوج به 
عنوان دبيران كميسيون انتخاب شدند؛ »جليل مختار« 
نماينده آبادان نيز به عنوان سخنگوي كميسيون اجتماعي 

مجلس تعيين شد.

روحانيدرديدارتوليتآستانقدسرضويمطرحكرد

آمادگیکاملدولتبرایکمکدربافتفرسودهاطرافحرم
رييس جمهور بالفاصله پس از بازگشت تور آسيايي خود 
براي شركت در اجالس هاي منطقه اي شانگهاي و سيكا 
راهي مشهد مقدس شد وضمن زيارت بارگاه امام هشتم 
شيعيان در ديدار توليت آستان قدس رضوي، بر همكاري 
دولت و آستان براي ارايه خدمات مطلوب تر به مجاوران 
و زائران حضرت علي ابن موسي الرضا )ع( تاكيد كرد و 
 گفت: دولت در اين راه در حد توان در كنار آستان رضوي
اس��ت. به گزارش پاد، حس��ن روحاني كه در مس��ير 
بازگشت از س��فر به دو كشور آس��يايي قرقيزستان و 
تاجيكستان، به منظور زيارت بارگاه مطهر امام هشتم 
شيعيان، به مشهد سفر كرده بود؛ پس از زيارت ضريح 
مطهر حضرت ثامن الحجج، در ديدار با حجت االسالم 
والمسلمين احمد مروي توليت آستان مقدس رضوي، 
بر ضرورت خدمت رساني مطلوب تر به زائران و مجاوران 

آن حضرت تاكيد كرد. روحاني با بيان اينكه هدف آستان 
و دولت يكي و آن، خدمت بيشتر به مردم است، افزود: 
دولت از هرگونه كم��ك و توجه در اين زمينه فروگذار 
نخواهد كرد و در كنار آستان خواهد بود. رييس جمهور 
افزود: دول��ت براي ارايه كم��ك در زمينه طرح جامع 
حرم رضوي و همچنين بافت فرس��وده اطراف حرم و 
رعايت هماهنگي هاي الزم شهرسازي با بافت معنوي و 

فرهنگي حرم، آماده است.
روحاني با بيان اينكه دولت طي س��ال هاي گذشته به 
حكم وظيفه توجه ويژه اي به مشهد مقدس و به خصوص 
ساماندهي بافت اطراف حرم داشته است، اظهار داشت: 
دولت در حد ت��وان براي ارايه خدم��ات مطلوب تر به 
مجاوران و زائ��ران علي ابن موس��ي الرضا)ع( در كنار 
آستان قدس رضوي است. توليت آستان قدس رضوي 

نيز در اين ديدار با اشاره به تأكيدات رهبر معظم انقالب 
اسالمي، گفت: اين آستان مقدس در مسير سياست هاي 
دولت و در كنار دستگاه هاي دولتي و عمومي در جهت 
خدمت به مردم حركت خواهد كرد. حجت االس��الم 
والمس��لمين احمد مروي اش��تغال را اصلي ترين نياز 
اجتماع عنوان كرد و افزود: آستان رضوي خود را جداي 
از دولت نمي داند و در هماهنگي با هم در جهت تحقق 
سياست هاي نظام حركت خواهيم كرد. حجت االسالم 
مروي افزود: استاندار خراسان رضوي و شهردار مشهد 
در هماهنگي كامل در خدمات به زائران، همراه آستان 
رضوي هس��تند و اميدواريم در همين راستا حركت را 
ادامه دهيم. توليت آستان رضوي خواستار توجه ويژه 
دولت به مطالبات آستان با توجه به ظرفيت هاي قانوني 
و امكانات موجود ش��د. حجت االسالم مروي موضوع 

تبديل س��رخس به منطقه ويژه آزاد را به نفع استان و 
كمك بزرگي به اقتصاد منطقه و استان دانست و با بيان 
اينكه توليت آستان آماده همكاري در اين زمينه است، 
افزود: طرح جامع اطراف حرم و بافت فرسوده نيازمند 

توجه ويژه دولت اس��ت. توليت آس��تان قدس رضوي 
همچنين در ديدار با رييس جمهور بر لزوم همس��اني 
ساخت وسازهاي اطراف حرم با فضاي معنوي و فرهنگي 

حرم رضوي تاكيد كرد.

حملهمشكوكبهنفتكشها
مكملتحريمهاياقتصادياست
رييس مجلس دهم گفت: 
حمله مشكوك به نفتكش ها 
در دري��اي عم��ان مكمل 
تحريم هاي امريكا عليه ملت 
ايران است. به گزارش خانه 
ملت علي الريجاني در نطق 
پيش از دستور جلسه علني 
مجلس دهم، اقدامات عليه نفتكش ها در درياي عمان 
را مشكوك دانست و گفت: به نظر اين اقدامات مكمل 
تحريم هاي اقتصادي اس��ت به جهت آنكه از تحريم ها 
نتيجه اي نگرفتند. وي افزود: به ويژه با توجه به سوابق 
تاريخ��ي امري��كا در اين زمينه ك��ه در جنگ جهاني، 
امريكايي ها كشتي هاي خود را در نزديكي هاي ژاپن مورد 
هدف قرار دادند تا توجيه الزم براي خصومت را فراهم 
كنند. رييس مجلس دهم گفت: بخش فكاهي ماجرا در 
اظهارات پمپئو نهفته است كه توصيه كرد ايران در مقابل 
اقدامات سياسي و ديپلماتيك از ديپلماسي استفاده كند 
كه اين مطلب از زبان پمپئو واقعاً شيرين است. الريجاني 
ادامه داد: وزير خارجه كشوري اين اظهارات را دارد كه 
با اقدامات تروريس��تي اقتصادي كه به بيان خودشان 
شديدترين تحريم ها عليه يك ملت است به مصاف يك 
ملت انقالبي آمده اند، آقاي پمپئو آيا نقض عهد در توافق 
هسته اي و جنگ اقتصادي عليه ملت ايران اقدام سياسي 
است. آيا اقدامات امريكا در ونزوئال عليه رييس جمهور اين 

كشور يك اقدام سياسي و ديپلماتيك است.

اقدامسنجيدهايراندرتوقف
مورديبرجام

دس��تيار ارش��د ريي��س 
مجلس در امور بين الملل 
گفت: اقدام ايران در توقف 
پله اي م��واردي در برجام 
و دادن مهل��ت ۶۰ روزه، 
دقيق و سنجيده است. به 
گزارش ايسنا، حسين امير 
عبداللهيان با حضور در يك برنامه تلويزيوني با اشاره 
به اينكه منطقه ما در مقطع كنوني در ش��رايط خيلي 
خاص و حساس قرار گرفته است، افزود: بخشي از آن 
به رفتار غير عقاليي كاخ س��فيد و آقاي ترامپ و تيم 
تندروهاي پيرامون او بر مي گردد و بخشي هم به رفتار 
دور از محاسبات همس��ايگي و در حوزه منطقه غرب 
آس��يا و اقدامات و اظهارنظرهاي مقامات كشورهايي 
مانند عربس��تان س��عودي بر مي گردد. وي ادامه داد: 
آنچه كه موجب شده است ترافيكي از رفت و آمدهاي 
ديپلماتيك را ش��اهد باش��يم بر مي گردد به تصميم 
دقيق، سنجيده و خويش��تندارانه پس از تحمل يك 
س��ال قول هاي بدون عمل غربي ها در عمل كردن به 
توافق برجام. اميرعبداللهيان اضافه كرد: تا يك سال 
گذش��ته، غربي ها فكر مي كردند ما ب��ه برجام پايبند 
مي مانيم و نسبت به مزاياي برجام بهره مند نمي شويم 
و خويشتنداري و به وعده هاي آنها توجه مي كنيم اما 
پس از تصميم درس��ت، دقيق و سنجيده اي كه نظام 
گرفت يك شوك جدي به اروپايي ها و غربي ها وارد كرد. 

وعدههايوزيرصنعتبراي
كنترلقيمتها

س��خنگوي هيات رييسه 
مجلس گفت: وزير صنعت 
غيرعلن��ي  جلس��ه  در 
محوره��اي هفتگان��ه اي 
را تعيين كرد و مقرر ش��د 
سامانه اي راه اندازي شود و 
توزيع كاالها از انبار تا توزيع 
در بازار مورد رصد قرار گيرد. اسداهلل عباسي در گفت وگو 
با مهر در خصوص جزييات جلسه غير علني مجلس با 
حضور وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در اين جلسه 
مشكالت بخش هاي توليدي فعال، نيمه فعال و راكد 
مورد بررس��ي قرار گرفت. كارخانجاتي كه نيمه فعال 
و راكد هستند مشكل اصلي شان س��رمايه در گردش 
و مواد اوليه است. مقرر ش��د دولت به تعهدات خود در 
زمينه تأمين سرمايه در گردش كارخانجات عمل كند. 
نماينده مردم رودس��ر ادامه داد: عالوه بر اين مقرر شد 
به ستاد تسهيل رفع موانع توليد در استان ها اختيارات 
بيش��تري داده ش��ود تا بتوانند از كارخانجات حمايت 
بيشتري كنند تا بتوانند با حفظ اشتغال مانع از رشد نرخ 
بيكاري شوند. سخنگوي هيات رييسه مجلس با اشاره 
به بررسي وضعيت شركت هاي خودروسازي در جلسه 
غيرعلني گفت: نوسانات ارز و عدم پرداخت تسهيالت 
به اين شركت ها از مشكالت اين شركت ها بوده، برخي 
از خريدهاي اين كارخانجات به صورت نقد نبوده و امروز 

براي پرداخت بدهي خود دچار مشكل هستند. 

خريدسامانهاس-۴۰۰
درايرانمطرحنيست

ريي��س مرك��ز مطالعات 
راهبردي ارتش گفت: ايران 
توانمندي ه��اي زيادي در 
حوزه پدافند هوايي، كشف، 
رهگيري و مقابله دارد. امير 
پوردستان همچنين اعالم 
كرد خريد سامانه اس- ۴۰۰ 
در دس��تور كار ايران قرار ندارد.  امير سرتيپ احمدرضا 
پوردستان در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران، با بيان 
اينكه امروز با چهره ت��ازه اي از تهديدات در زمين، هوا، 
دريا، فضا مواجه هستيم، اظهار كرد: امروزه بحث توجه 
به ريز پرنده ها كه دشمنان از آسمان كشور بنا دارند ملت 
و كشورمان را مورد تهديد قرار دهند بسيار جدي است. 
رييس مركز مطالعات راهبردي ارتش با بيام اينكه بايد 
متناسب با تهديدات ظرفيت هاي دفاعي مناسب را در 
خودمان ايجاد كنيم، ادامه داد: در همه حوزه ها اين كار 
انجام شده است. در حوزه زمين بحث توجه به يگان هاي 
متحرك و هجومي و واكنش سريع پيش بيني شده و در 
دريا توجه به استقرار در آب و زير دريا توجه شده است. 
رييس مركز مطالعات راهبردي ارتش افزود: در حوزه 
هوا عالوه بر قابليت هاي ايجاد ش��ده در جنگنده ها، به 
پدافند هوايي نيز توجه خاصي شده است. امير سرتيپ 
پوردستان تصريح كرد: يكي از اقدامات در حوزه پدافند 
هوايي، ايجاد قرارگاه پدافند هوايي است كه با هدايت و 
فرماندهي كل ارتش، نيروي پدافند در ارتش تشكيل شد.

پژوهشهايكاربرديمورد
حمايتماليقرارميگيرند

وزي��ر عل��وم، تحقيقات و 
فناوري با بيان اينكه وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري 
از پژوهش ه��اي كاربردي 
حمايت مالي انجام مي دهد، 
اظهار داشت: اين وزارتخانه 
با وزارتخانه هاي صنعت و 
معدن، نفت و سازمان محيط زيست قراردادهاي خوبي 
در دانشگاه ها براي انجام پروژه هاي كالن و كارآموزي 
در صنعت بسته است. به گزارش خانه ملت، »منصور 
غالمي« ديروز در نشست فراكسيون نمايندگان واليي 
مجلس دهم اظهار داش��ت: در زمينه تعيين تكليف و 
توجه به وضعيت آموزش عالي كشور بحث آمايش به 
عنوان كالن و ساماندهي ذيل آمايش مدنظر قرار گرفته 
شده كه ساماندهي را مقدم بر آمايش قرار داده ايم زيرا 
قص��د داريم وضعيت فعلي مراكز آموزش��ي به لحاظ 
نظارت، توسعه و ارتقاي كيفي واحدها و رفع كمبودها 
محوريت باشد. عضو كابينه دولت دوازدهم با تاكيد بر 
اينكه در رابطه با طرح ساماندهي هيچ مجوزي به هيچ 
دانشگاه و موسسه غيردولتي داده نشده است، عنوان 
كرد: تقوي��ت مراكز فني و حرف��ه اي جز اولويت هاي 
وزارتخانه اس��ت. اوگفت: ب��ا وزارتخانه هاي صنعت و 
معدن، نفت و سازمان محيط زيست قراردادهاي خوبي 
در دانشگاه ها براي انجام پروژه هاي كالن و كارآموزي 

در صنعت بسته شد.
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احمد محمدي اناركي- نايب رييس عامر كعبي- نايب رييس

سيد تقي كبيري- دبير اول سيد محمد حسيني شاهرودي- سخنگو



3 كالن

»تعادل«اصالحساختاربودجهرابررسيميكند

درخواست تزريق منابع مالي به تامين اجتماعي

عزم دولت براي اصالح سياست هاي بودجه اي تا كجاست 
گرچه دولت اخيرا سندي را در قالب چارچوب اصالح ساختار 
بودجه منتشر كرده كه حاوي بررسي هاي كارشناسي قابل 
قبولي از وضعيت اقتصاد ايران و همچنين ارايه راهكارهاي 
كارشناسي شده اي براي حل معضالت اقتصادي است ولي 
با اين حال به گفته كارشناسان ارايه اين سند لزوما به اين 
معني نيست كه دولت عزم اجراي آن را داشته باشد. ضمن 
اينكه صرفا دو سال از كار اين دولت باقي مانده و اصالحات 

مورد نظر نياز به زمان بيشتري دارد.
به گزارش »تعادل«، از ابتداي دولت يازدهم،  بس��ياري از 
كارشناسان تاكيد داشتند كه اصالح ساختار بودجه يكي 
از اصالحات مهمي است كه سازمان برنامه و بودجه بايد با 
جديت در دستور كار قرار دهد. بودجه اي كه به زعم برخي 
از كارشناسان با توجه به وابستگي آن به درآمد نفتي كشور 
منجر به آسيب پذيري اقتصاد ايران از تكانه هاي خارجي شده 
و خود از عوامل ضعف شاخص هاي اقتصادي رشد، تورم و... 
شده است. علي رغم تاكيد كارشناسان و قول سازمان برنامه 
 و بودجه مبني بر اصالح ساختار بودجه با اين حال اين هدف 
در دولت يازدهم محقق نشد. ضمن اينكه با امضاي برجام 
و افزايش فروش نفت و در  نتيجه افزايش درآمدهاي دولت 

نياز به اصالح كمتر از گذشته احساس شد.
با اين حال اين روند ادامه دار نبود. دولت دوازدهم كه ادامه 
سياس��ت هاي دولت قبل را در دس��تور كار داشت آنقدر 
خوش شانس نبود كه افزايش درآمدهاي نفتي همچنان 
منابع مورد نياز بودجه س��االنه اش را تامين كند. با خروج 
يك جانب��ه رييس جمهور وقت آمري��كا از برجام و اعمال 
تحريم هاي گسترده عليه ايران از جمله صادرات نفت كشور، 
خطر كاهش درآمد نفتي در افقي كوتاه مدت و ميان مدت 
نگراني هايي را در ميان كارشناسان برانگيخت. اصالحات 
بودجه اي در كشور در سال هاي دولت يازدهم فقط كمك 
كرده كه تا حدود 40درصد بودجه هزينه هايش را از راهي به 
جز فروش نفت تامين كند. اين معضل در حالي وجود داشت 
كه حدود 80 درصد درآمدهاي دولت چسبنده بوده و مثال در 
قالب حقوق و مزايا و.... به كارمندان پرداخت مي شده است.

از همين رو بود كه بسياري انتظار داشتند دولت دوازدهم 
كه در سال 1397 با نوسانات شديدي روبه رو شده و فروش 
نفتش در افق كوتاه مدت و ميان مدت با تهديد روبه رو شده 
بود براي اصالح بودجه نويسي كشور اقدام كند. با اين حال 
آنچه در نهايت در قالب اليحه بودجه ارايه شد، حاكي از آن 
بود كه دولت برنامه ي جدي براي اصالح س��اختار بودجه 
حداقل براي سال 98 ندارد. البته بعد از ارايه اليحه بودجه 
موج اعتراضاتي نسبت به آنچه در محتواي اليحه بودجه 98 

آمده بود به وجودآمد. بسياري از كارشناسان و نمايندگان 
مجلس به دولت هشدار دادند كه اين وضعيت مي تواند به 
ادامه دار شدن بحران هاي اقتصادي  كشور منجر شود و دولت 

بايد فكري اساسي براي اصالح بودجه خود بكند.

   تسليم دولت در برابر درخواست اصالح بودجه
در همي��ن زمان بود كه مقام معظ��م رهبري هم خواهان 
اصالح بودجه شدند و دولت براي اصالح بودجه خود مهلتي 
چهار ماهه درخواست كرد. در ادامه سازمان برنامه و بودجه 
در دو مرحله اسناد اصالح ساختار بودجه را منتشر كرد. در 
مرحله اول به ارايه كلياتي پرداخت كه براي اصالح بودجه 
ضرورت داشت. همين سند نيز با اعتراضاتي روبه رو شد چرا 
كه بسياري از كارشناسان ارايه اين كليات را تكرار مكرراتي 
دانستند كه در سال هاي گذشته همواره در قالب آسيب ها و 
راهكارهاي برون رفت از وضعيت نابه سامان مطرح شده بود. 
به عبارتي سندي كه در قالب كليات اصالح بودجه از سوي 
دولت منتشر شد حاوي مطالبي نبود كه بتوان به افق اصالح 
ساختار بودجه در كشور اميدوار شد. البته در ادامه سازمان 
برنامه و بودجه در قالب چارچوب اصالح س��اختار بودجه  
اقدام به ارايه سندي جامع كرد كه عالوه بر اصالح ساختار 
بودجه شامل اصالح بخش هايي ديگر از اقتصاد هم مي شد.

اين سند گرچه سندي بود كه از ابعاد نظري سند قابل 
قبولي به ش��مار آمده ولي چند جاي طرح چند سوال 
اساس��ي را مطرح مي كرد. ابتدا اينكه با توجه به ورود 
س��ازمان برنامه و بودجه به ارايه س��ندي جامع براي 
اص��الح اموري كه خارج از حيطه اختيارات س��ازمان 
برنامه و بودجه است، دستگاه ها به خواسته اين سازمان 
تن خواهند داد؟ آيا سازمان برنامه نمي تواند با برنامه  
مشخص تري كه صرفا افق پيش روي وظايف سازمان 
برنامه و بودجه را شامل ش��ود، اقدام به اصالح بودجه 
كند؟ آيا از اساس اين برنامه در افق دو ساله اي كه دولت 
در پيش رو دارد قابليت اجرا دارد؟ آيا ضرب االجلي كه 
دولت براي مديريت درآمدها و هزينه هاي خود دارد با 

اين برنامه قابل تحقق است. 
در همين زمينه احسان خاندوزي،  عضو هيات علمي 
گروه اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي اظهار كرده 
است: با بررسي متن چارچوب اصالح ساختار بودجه 
که در روزهای اخير از س��وی سازمان برنامه و بودجه 
منتشر شده است، به اين نتيجه رسيدم كه اين متن به 
لحاظ تمرکز بر دو محور اصلی يعنی تعيين قاعده مالی 
برای دولت و نيز الزام دولت به پاسخگويی و شفافيت، 

بسيار ارزشمند و راهگشاست. همچنين از منظر ادبيات 
اقتصاد مالی يا بودجه ريزی به دليل توجه به اصالحات 
طرف درآم��د دولت مانند نفت و ماليات، طرف هزينه 
مانند مخارج جاری و عمران��ی و اصالحات خود نهاد 
بودجه از نظر تجربه و ادبيات نظری، متن قابل دفاعی 
است و می تواند نقطه شروع مناسبی برای اصالحات 

بودجه ای تلقی شود.
وی ادامه داد:  اما نگرانی اي که در اين زمينه وجود دارد اينکه 
سازمان برنامه و بودجه در چهار سال اخير در بخش توليد 
اسناد سياستی بسيار فعال و پرکار ظاهر شده است اما در 
زمينه اجرا و تحقق اصالحات بودجه ای و برنامه ای بسيار 

ضعيف عمل کرده است.
خاندوزی متذکر شد: به عبارت ديگر مجموعه اسناد در مورد 
بودجه های سنواتی در سال های اخير منتشر شده است، 
چون اسناد پشتيبان برنامه ششم توسعه حجم گسترده ای از 
مطالعات و مطالب را در بر می گرفت. اما در عمل موجب بهبود 

اجرای برنامه ششم توسعه يا رفع ايرادات نظام بودجه ريزی 
کشور نشده است.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايی با اشاره به نگرانی 
کارشناس��ان اقتصادی در مورد متن ارايه شده گف�ت: 
اين نگرانی وجود دارد که اين سند منتشر شده چه بسا 
به سرنوشت اسناد توليد شده در سال های اخير دچار 
شود و اين سند خوب به جهت اينکه خاطی از عزم نظام 
سياست گذاری اعم از دولت و مجلس برای اصالح بودجه 
نيست، صرفا در حد بيان کارشناسی باقی بماند و هيچگاه 
قواعد رفتاری و عملی بودجه ريزان در دولت و مجلس 
را تغيير ندهد. از همين روی اين نگرانی وجود دارد که 
هيچ نوع بهبودی در شرايط اقتصادی کشور و نيز بحث 
تحريم ها و اقتصاد مقاومتی نداشته باشد.اين اقتصاددان 
به ايلنا چنين  توضيح داد: از همين روی يکی از اصالحات 
پيشنهادی اين است که نهاد مسوول گزارش عملکرد و  
رصد و پايش آن بيرون از سازمان برنامه و بودجه باشد. 

هم اکنون خود سازمان هم پيشنهاد اصالحات بودجه ای 
را فراهم می کند، هم متن اليحه بودجه را تقديم دولت 
می کند و هم قان��ون بودجه مصوب مجلس را اجرا و به 
دستگاه ها ابالغ می کند. بنابراين سازمان برنامه و بودجه 
اگر بخواهد شأن نظارت و داوری نيز داشته باشد دچار 
تعارض منافع خواهد شد و به اين می ماند که سوت بازی 
فوتبال را به يکی از مربيان تيم ها بدهيد. خاندوزی تصريح 
کرد: احتماال در اين ش��رايط شاهد واکنش جسورانه و 
جدی سازمان برنامه و بودجه برای اصالح نخواهيم بود 
و احتماال انگيزه کافی برای برطرف کردن نقاط ضعف و 
دردهای مزمن نباشد و اين مشکالت ديرپا همچنان ادامه 
داشته باش��ند. بنابراين، اين متن بايد در اختيار نهادی 
بيرون از س��ازمان برنامه باشد و به طور مشخص مرکز 
پژوهش های مجلس و ديوان محاسبات که ذيل مجلس 
شورای اسالمی هستند اگر مسووليت پايش اين سند را 
داشته باشند، نظارت منصفانه ای می توانند داشته باشند.

س��ازمان برنامه و بودجه پيشنهاد داد كه بخشي از منابع 
درآمدي ايجاد شده ناشي از انجام اصالحات اقتصادي اعم 
از افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت انرژي يا درآمدهاي مالياتي 
و غيره به ساماندهي و ايفاي تعهدات مالي دولت به تأمين 
اجتماعي اختصاص يابد.همزمان ب��ا ارايه اليحه بودجه 
98 به مجلس شوراي اسالمي در دي ماه پارسال، دستور 
مقام معظم رهبري به دولت براي اصالح ساختاري بودجه 
رسانه اي شد. براساس اين دستور، دولت چهار ماه فرصت 
داشت پيشنهاد خود در اين زمينه را به مجلس و شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي ارايه دهد. در همين راستا، اخيرا 
سازمان برنامه و بودجه كشور گزارشي با عنوان »چارچوب 
اصالحات ساختاري بودجه« در چهار محور اصلي آماده و 
رس��انه اي كرد و قرار است به زودي اين گزارش در جلسه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد. 
در بخشي از اين گزارش در توضيح برنامه »اصالح رابطه 
دولت با صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي« به 
عنوان يكي از برنامه هاي ميان مدت در راستاي اجراي محور 
اصالحات ساختاري جهت ايجاد درآمدهاي پايدار بودجه، 
آمده است: جهت رفع 2 مشكل ناترازي در منابع و مصارف 
و كمبود منابع نقد براي پرداخت مستمري صندوق هاي 
بازنشستگي و حذف وابستگي آنها به منابع بودجه اي الزم 
است در طرح اصالحات ساختاري بودجه، برنامه اصالح 
رابطه دولت با صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي 
نيز بطور جامع ديده ش��ود تا زمينه پايداري ميان مدت و 
بلندمدت بودجه و صندوق هاي بازنشس��تگي به صورت 

هم زمان ايجاد شود. بر اين اساس پيشنهاد مي شود: 
1- در راستاي س��اماندهي و پايداري صندوق هاي 
بيمه اي و بازنشستگي، كاهش وابستگي صندوق ها 
ب��ه بودج��ه عموم��ي دول��ت و همچني��ن تقويت 
فعاليت هاي اقتصادي و س��رمايه گذاري س��ودآور 
با اولويت س��رمايه گذاري در بازار پول و س��رمايه، 
»س��ازمان تنظيم مقررات بيمه هاي بازنشس��تگي 
ايران« زيرنظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به 
عنوان موسسه دولتي با شخصيت حقوقي مستقل 

جهت انجام ماموريت هاي زير ايجاد شود: 
الف( تنظيم عوامل موثر بر مناب��ع و مصارف صندوق ها 
و كاهش وابس��تگي آنها به منابع عمومي دولت از طريق 
بازنگري و اصالح ش��رايط احراز، زمان بهره مندي، نظام 
امتيازبندي بازنشستگي، تعيين مشاغل سخت و زيان آور، 
ميزان و تركيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي، چگونگي 
اصالح ساختار صندوق هاي بازنشستگي و اعمال نظارت 

راهبردي بر امور بيمه هاي اجتماعي و بازنشستگي
ب( س��اماندهي و اصالح معافيت هاي بيمه اي در جهت 

حمايت از اقشار آس��يب پذير، اجراي نظام جامع تأمين 
اجتماعي، يكپارچگي رويه ه��اي اجرايي صندوق هاي 
بازنشس��تگي در جه��ت اص��الح فرآينده��ا و بهب��ود 
خدمات رساني به جامعه هدف و بهبود نظام سرمايه گذاري 

صندوق هاي بازنشستگي
2- از سال 1398، سازمان برنامه و بودجه ميزان و شيوه 
پرداخت تعهدات مالي س��االنه دولت به صندوق تأمين 
اجتماعي را قاعده مند و ش��فاف نموده و در سند بودجه 

منعكس كند.
3- با توجه به عدم كفاف منابع درآمدي دولت، ايجاد هر 
گونه معافيت يا امتياز در حوزه تأمين اجتماعي كه بار مالي 
جاري يا آتي براي دولت دارد، بدون تمهيد و تدارك منابع 
درآمدي پايدار و كافي توسط مجلس شوراي اسالمي يا 

هيات دولت ممنوع شود.
4- از آنجا كه 3 درصد حق بيمه موضوع بند )1( ماده 
)28( قانون تأمين اجتماعي يكي از عوامل ايجاد بدهي 
دولت به صندوق تأمين اجتماعي است، الزم است قواعد 

ميزان مشاركت دولت در اين مورد بازتعريف شود.

  اختصاص بخشي از منابع حاصل از افزايش قيمت 
انرژي و درآمدهاي مالياتي به تامين اجتماعي

۵- با توجه به پايداري تعهدات دولت به س��ازمان تأمين 
اجتماعي، بخش��ي از منابع درآمدي ايجاد شده ناشي از 
انجام اصالحات اقتصادي اعم از افزايش نرخ ارز، افزايش 
قيمت انرژي يا درآمدهاي مالياتي و غيره به ساماندهي و 

ايفاي تعهدات مالي دولت به تأمين اجتماعي اختصاص 
يابد.

۶- اصالح و نظارت بر مصاديق گروه هاي هدف مشمول 
طرح هاي مختلف تأمين اجتماعي توسط وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي در يك زمانبندي مشخص صورت پذيرد.

  خروج صندوق هاي بازنشستگي از بنگاهداري
در بخش��ي از اين گزارش در توضي��ح برنامه »اصالح 
صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي« به عنوان 
يكي از برنامه هاي ميان مدت در راستاي اجراي محور 
اصالحات ساختاري جهت مديريت هزينه ها و افزايش 
كارايي هزينه  كرد از طريق تخصيص بهينه و افزايش 
بهره وري منابع، آمده اس��ت: به منظ��ور بهبود آينده 
رفاهي اعضاء و سرمايه گذاري بهينه و افزايش بازدهي 
و جلوگيري از ايجاد كس��ري در صندوق ها و كاهش 
وابستگي آنها به بودجه، نياز است تا برنامه اي طراحي 

شود كه متضمن موارد زير باشد: 
- ايجاد تناس��ب ميان پرداختي افراد در دوران اشتغال و 

دريافتي آنها در دوران بازنشستگي
- ايجاد انعطاف در تعهدات صندوق ها و متناسب نمودن 

آنها با بازدهي سرمايه گذاري ها
- اصالح تركيب دارايي ها و سهم هر كدام از انواع دارايي ها 

از سرمايه گذاري هاي صندوق
- خروج صندوق ها از بنگاهداري  

- تعيين تكليف بدهي هاي دولت به صندوق ها
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ثبت1.4ميليوناظهارنامهمالياتيبهصورتسيستمي8هزارتحصيلكردهبرايكاربهخارجميروند
مشاور معاونت توس��عه كارآفريني گفت: امسال در 
نظر داريم ب��راي كاهش موارد غيرمج��از خروج و 
مهاجرت كاري، اعزام مديريت ش��ده نيروي كار را 
ساماندهي كنيم و اعزام هشت هزار فارغ التحصيل 

بيكار را در برنامه داريم.
طبق گزارش هاي مركز آمار كشور، در سال 97، سهم 
جمعيت بيكار دانش آموختگان مراكز آموزش عالي 
از كل بيكاران 38.۵ درصد بوده است. اين سهم در 
بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به 
نقاط روستايي باالتر است. بررسي ها نشان مي دهد 
اين شاخص نسبت به سال قبل 1.4 درصد افزايش 

يافته است.
نتاي��ج همچني��ن بيانگ��ر اين اس��ت كه در س��ال 
1397، س��هم جمعي��ت ش��اغل دانش آموخت��ه 
آم��وزش عال��ي از كل ش��اغالن 23.9 درصد بوده 
اس��ت. اين س��هم در بين زنان نس��بت به مردان و 
در نقاط ش��هري نس��بت به نقاط روس��تايي باالتر 
است. با بررس��ي تغييرات مش��اهده مي شود، اين 
 ش��اخص نس��بت س��ال قبل 2.4 درص��د افزايش

 يافته است.
با توج��ه ب��ه اينك��ه بس��ياري از فارغ التحصيالن 
دانش��گاهي تمايلي به اشتغال در هر رشته و شغلي 
را ندارند و به اعتقاد كارشناسان اقتصادي به دنبال 

مشاغل پشت ميزي نشيني هستند، ميزان بيكاري 
بااليي دارند. تفاهم نامه اي ب��راي اعزام نيروي كار 
به آلمان و كرواس��ي چندي پيش عملياتي شد، كه 
مسووالن وزارت كار از اين طرح استقبال مي كنند. 
به اعتقاد كارشناس��ان اقتصادي اع��زام نيروي كار 
به خارج از كش��ور از لحاظ اقتص��ادي و كاهش نرخ 

بيكاري مي تواند راهگشا باشد.
محمد رضا كارگر، مشاور معاونت توسعه كارآفريني 
از اعزام هش��ت هزار نفر به خارج از كش��ور خبر داد 
و گفت: با توجه به مش��كالتي كه در حوزه تعامالت 
بين المللي وجود دارد امس��ال در نظ��ر داريم براي 
كاهش م��وارد غيرمجاز خ��روج و مهاجرت كاري، 
اعزام مديريت ش��ده ني��رو را س��اماندهي كنيم و 
تعام��الت با طرف ه��اي خارجي را بهبود بخش��يم 
و در اين مس��ير اعزام هش��ت ه��زار فارغ التحصيل 
دانش��گاهي و كس��اني كه مي توانند در كشورهاي 
 هدف شاغل شوند و عايدي آنها به كشور بازگردد را 

هدفگذاري كرده ايم.
وي اضافه كرد: اگرچه اين رقم پيش بيني شده ناچيز 
است اما تالش مي كنيم هم مانع مهاجرت اين افراد 
شويم و هم حداقل حمايت هاي الزم از اين افراد در 
كش��ورهاي مقصد و امكان بازگش��ت دوباره آنها به 

كشور را فراهم كنيم.

   جايگزيني 21 هزار نفر به جاي اتباع خارجي
مش��اور معاون��ت توس��عه كارآفريني ادام��ه داد: 
يكي ديگ��ر از برنامه هاي اش��تغالي در حوزه اتباع 
خارجي، جايگزين��ي نيروي ايراني ب��ه جاي اتباع 
خارج��ي اس��ت و هدفگ��ذاري م��ا اين اس��ت كه 
 21ه��زار نفر از ش��اغالن خارجي را به كشورش��ان

 برگردانيم.
وي درب��اره ع��دم تمايل اف��راد براي انج��ام برخي 
فعاليت ها، افزود: با توجه به شرايط اقتصادي كشور، 
انگيزه ه��اي مالي ب��راي حضور كارگ��ران خارجي 
كاهش يافته و الزم است با انجام اصالحات در برخي 
مشاغل زمينه حضور جواناني كه پيش از اين تمايلي 
به انجام اين كارهاي سخت نداشتند، را فراهم كنيم 

و اميدواريم كه رقم پيش بيني شده محقق شود.
مشاور معاونت توس��عه كارآفريني گفت: در نهايت 
ب��راي اينك��ه بتوانيم پاس��خگويي مناس��بي براي 
برنامه ها داش��ته باش��يم، نظ��ام پاي��ش و ارزيابي 
برنامه ها را طراحي كرديم و ش��اخص هاي متناسب 
برنامه ها در س��امانه مربوطه ثبت شده و خودمان و 
دستگاه ها مكلف هس��تند در بازه هاي تعيين شده 
اطالعات مربوط به پيشرفت برنامه ها را ثبت كنند و 
دستگاه هاي نظارتي از جريان كار در حوزه اشتغال 

آگاه شوند.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با اشاره 
به ثبت حدود 1.4 ميلي��ون اظهارنامه مالياتي به صورت 
سيس��تمي گفت: از موديان درخواس��ت مي شود تسليم 

اظهارنامه را به ساعت و روزهاي پاياني موكول نكنند.
نادر جنتي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي 
در گفت وگو با فارس با اش��اره به آمار تعداد اظهارنامه هاي 
مالياتي عملكرد س��ال 97 موديان اظهار داشت: تا تاريخ 
2۵ خرداد اظهارنامه هايي كه به صورت سيستمي ارسال 
شده اس��ت، در مجموع بالغ بر يك ميليون و 393 هزار و 
771 مورد بوده است. معاون ماليات هاي مستقيم سازمان 
امور مالياتي به تفكيك اظهارنامه هاي تسليمي اشاره كرد 
و يادآور ش��د: در اين مدت بالغ بر 8 هزار و ۶41 اظهارنامه 
مربوط به اشخاص حقوقي وصول شده است. همچنين در 
بخش اشخاص حقيقي، اظهارنامه هاي مشاغل مربوط به 
گروه اول 1۵ هزار و 130 مورد ثبت شد. وي با بيان اينكه 
گروه دوم مربوط به مش��اغل نيز تاكن��ون 3۵ هزار و 4۵9 
اظهارنامه تسليم كرده اند، عنوان كرد: گروه سوم مشاغل نيز 
۵۶7 هزار و 2۶4 اظهارنامه و همچنين گروه سوم مشاغل 
كه مشموالن تبصره 100 قانون ماليات هاي مستقيم بوده 
و براي آنها ماليات مقطوع درنظر گرفته شد، تاكنون 7۶7 
هزار و 277 اظهارنامه ارايه كرده اند. معاون س��ازمان امور 
مالياتي با اشاره به موديان و اشخاص حقيقي و حقوقي در 
مورد ارايه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال گذشته گفت: 

نظام مهندسي، كانون وكال، كارشناسان رسمي دادگستري، 
سردفتران، دفترياران، صرافان و همه مودياني كه طبق قانون 
ماليات هاي مستقيم مكلفند تا پايان خردادماه اظهارنامه هاي 
مالياتي خود را تسليم نمايند توصيه و تأكيد مي شود كه با 
توجه به فرصت بس��يار كوتاه باقيمانده تا پايان خردادماه 
سريعًا و ظرف امروز و فردا اظهار نامه هاي خود را به صورت 
سيستمي و سريع و آسان ارسال كرده و به روزهاي پاياني 
خرداد كه ممكن است به علت تراكم و ازدياد ورود كاربران 
به سامانه شرايط ارس��ال را سخت تر كند، موكول نكنند.

جنتي تاكيد كرد: ممكن است قطعي احتمالي برق يا قطعي 
احتمالي سامانه در روزها و لحظات آخر مهلت مقرر قانوني 
باعث ش��ود كه برخي از مُوديان موفق به ارسال اظهارنامه 
خود نشوند كه در اين صورت مشمول جريمه سنگين و غير 
قابل بخشش موضوع ماده ١٩٢ قانون ماليات هاي مستقيم 
خواهند شد لذا از تمامي موديان مالياتي درخواست مي شود 
كه امروز با ورود به سامانه سازمان مالياتي نسبت به تكميل و 
ارسال اظهارنامه خود اقدام كنند.به گفته وي، البته مشاغل 
مشمول گروه سوم موضوع ماده ٢ آيين نامه اجرايي ماده 
٩٥ قانون ماليات هاي مستقيم كه مبلغ فروش و خدمات آنها 
در سال ٩٧ كمتر از ٨٢٨ ميليون تومان است مي توانند فرم 
مربوط به تبصره ماده ١٠٠ كه در سامانه تعبيه شده است 
را انتخاب، تكميل و ارسال و ماليات سال ٩٧خود را مطابق 

دستورالعمل سازمان به صورت مقطوع پرداخت كنند. 

پاورقي اقتصادي

خبر

مردم، قدرت و منافع )9( 

۷۸ ميليون نفر
يارانه دريافت مي كنند

نويسنده: جوزف استيگليتز|
ترجمه: منصور بيطرف|

ششم، به خاطر قوانين بازي و بسياري از جنبه هاي 
ديگري كه اقتصاد و جامعه ما به دولت وابسته است، 
آنچه كه دولت انجام مي دهد حياتي است؛ سياست 
و اقتص��اد را نمي توان از هم ج��دا كرد. اما بديهي 
است كه نابرابري اقتصادي به زبان قدرت سياسي 
درمي آيد و آنهايي كه داراي قدرت سياسي هستند 
از آن براي مزيت خودش��ان اس��تفاده مي كنند. 
اگر ما قوانين سياس��ي خودمان را اصالح نكنيم، 
دموكراسي مان را به سخره گرفته ايم و خودمان را 
به دنيا اينگونه نشان خواهيم داد كه يك دالر يك 
راي است به جاي آنكه يك فرد يك راي باشد. اگر 
ما، به عنوان يك جامعه، يك سيستم موثر بازبيني 
و توازن داشته باشيم كه سوءاستفاده هاي بالقوه از 
ثروت را بازبيني كند، اقتصادي را با برابري بيشتر 

ثروت و درآمد خلق خواهيم كرد .
هفتم، سيستم اقتصادي ما كه از اوايل دهه 1970 
تغيير جهت داده – سبك سرمايه داري امريكايي– 
هويت فردي و ملي را دارد به بدترين شيوه شكل 
مي دهد. آنچه كه پديدار مي شود نبرد با ارزش هاي 
باالتر است – آزمندي، خودخواهي، فساد اخالقي، 
تمايل به استثمار ديگران، و بي صداقتي كه كسادي 
بزرگ در بخش مالي خودش را نشان داد، نه فقط در 
اياالت متحده بلكه در هرجاي ديگري كه مشهود 
است. هنجارها، چه آن را به عنوان رفتار قابل قبول 
نگاه كنيم يا نكنيم، به گونه اي تغيير مي يابد كه 
همبس��تگي اجتماعي، اعتماد و حتي عملكرد 

اقتصادي را تضعيف كرده است.
هش��تم، ترامپ و بومي گرايان در هر كجاي ديگر 
جهان به دنبال آن هستند تا ديگران – مهاجران 
و توافق ه��اي بد تجاري – را عام��ل بدبختي ما و 
به ويژه آنهايي ك��ه از صنعتي زدايي رنج مي برند، 
مته��م كنند؛ در حال��ي كه اين قص��ور در درون 

خود ما ق��رار دارد: 
ما مي توانس��تيم 
تغيي��ر  فرآين��د 
فن��اوري و جهاني 
ش��دن را بهت��ر 
مديري��ت كنيم، 
به طوري كه افرادي 
كه شغلش��ان را از 
دس��ت مي دادند، 

ش��غل هاي جديدتري را در جاهاي ديگر بيابند. 
جلوتر كه برويم، ما مجبور خواهيم بود كه بهتر عمل 
كنيم و من توضيح مي دهم كه چگونه مي توانستيم 
آن را انجام دهي��م. مهم تر آنكه انزواطلبي گزينه 
نيس��ت. ما در دنيايي به ش��دت متعامل زندگي 
مي كنيم بنابراين بايد روابط بين المللي مان را – 
چه اقتصادي و چه سياسي – بهتر از آنچه كه در 

گذشته داشته ايم، مديريت كنيم.
نهم، دس��تورالعمل هاي اقتصادي جامعي وجود 
دارد كه با آن مي توان رش��د را احيا و رفاه را سهيم 
كرد. اين برنامه ها ش��امل برداشتن موانع رشد و 
برابري از قبيل آن موانعي كه توس��ط شركت ها و 
قدرت بيش از حد بازار ايجاد مي شود، و بازگرداندن 
توازن مثال دادن قدرت چانه زني بيشتر به كارگران، 
است. اين كار هم مستلزم فراهم كردن حمايت از 
تحقيقات بنياني و تشويق بيشتر بخش خصوصي 
براي درگير ش��دن در خلق ثروت تا دنبال رانت 

رفتن است. 
البته اقتصاد وسيله يا ابزاري براي به پايان رسيدن 
است نه پاياني در خودش. و زندگي طبقه متوسط 
كه از بدو تولد امريكايي ها در سال هاي پس از جنگ 
جهاني دوم به نظر مي آم��د يك حق بوده اكنون 
به نظر مي آيد كه طيف بزرگي از كش��ور را دارد از 
دسترس خارج مي كند. ما از كشور ثروتمندي كه 
پيش از اين بوديم داريم دور مي شويم. ما مي توانيم 
اطمينان بدهي��م كه اين زندگي ب��راي اكثريت 
ش��هروندان ما قابل تامين است. اين كتاب نشان 

مي دهد كه چگونه مي توان آن را انجام داد.
در آخر، اكنون زمانه تغييرات اصلي اس��ت. براي 
وظايف��ي كه در دس��ت داريم تغيي��رات جزيي 
)يا جزيي گرايي( – نيش��گون هاي كوچك براي 
سيستم هاي اقتصادي و سياسي ما – كافي نيست.

آنچه كه الزم است تغييرات تند از نوعي كه ما در 
اين كتاب خواهان آن شديم. اما هيچ كدام از اين 
تغييرات اقتصادي بدون يك دموكراسي قوي براي 
تعديل قدرت سياسي كه ثروت متمركز دارد، قابل 
دسترسي نيست. پيش از اصالحات اقتصادي بايد 

اصالحات سياسي صورت گيرد.
پايان ديباچه 

رييس سازمان هدفمند سازي يارانه ها در جلسه 
كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 

تعداد يارانه بگيران را 78 ميليون نفر عنوان كرد.
در جلسه ديروز كميسيون برنامه و بودجه مجلس، 
ايزدي رييس سازمان هدفمند سازي يارانه ها به 

تشريح عملكرد اين سازمان پرداخت.
وي درآمدهاي قانوني س��ازمان هدفمندي در 
سال گذشته را 87 هزار ميليارد تومان ذكر كرد 
كه 42 هزار ميلي��ارد تومان آن صرف پرداخت 
يارانه نقدي شده اس��ت. در اين جلسه آخرين 
آمار يارانه بگيران، تعداد 78 ميليون و ۶8 هزار 
نفر ذكر و عنوان شد با توجه به آمار فوتي ها و زاد 
و ولد در كشور، س��االنه يك ميليون نفر به آمار 

يارانه بگيران، اضافه مي شود.

سرمايهداريپيشرفتهدرعصرنارضايتي



بانك و بيمه4اخبار

مديرعامل بازار متشكل ارزي خبر داد

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح كرديك ميليارد و ۲۱۷ ميليون كارت بانكي در سال ۹۷ تراكنش داشته است

تاكيد رييس كل بانك مركزي بر هماهنگي عوامل بازار متشكل ارزي 

آغاز به كار بازار متشكل در آينده اي نزديك 

افزايش تسهيالت دهي با فروش اموال مازادرشد منفي تعداد كارت هديه و بن كارت در سال ۹۷

گروه بانك و بيمه |
محمود شكسته بند مديرعامل بازار متشكل ارزي با 
اعالم جزييات جلسه ارزي رييس كل بانك مركزي با 
صرافان از آغاز به كار بازار متشكل در آينده اي نزديك 
خبر داد و افزود: مهم ترين موضوع مطرح شده در اين 
جلسه تصميم گيري درباره كاهش حق عضويت از ۱۰۰ 
ميليون تومان ب��ه ۲۵ ميليون تومان بود كه در جهت 
حمايت از صرافي هاي كوچك اين تصميم گرفته شد.

به گزارش »تعادل«، وي درباره جلسه رييس كل بانك 
مركزي، مديران بازار متشكل ارزي و صرافان با محوريت 
بازار متشكل ارزي، گفت: جلسه ارزي رييس كل بانك 
مركزي با كارشناسان و مديران ارزي بانك مركزي و بازار 
متشكل ارزي عصر روز شنبه برگزار شد و در اين جلسه 
كه درباره مباحث داخلي شركت و با حضور مسووالن 
بانك مركزي و اعضاي كانون صرافان برگزار شد، درباره 

مباحث مربوط به اين بازار، بحث و بررسي شد.
مديرعامل بازار متشكل ارزي درباره زمان آغاز به كار اين 
بازار كه پيش از اين خردادماه اعالم شده بود، گفت: آغاز 

به كار اين بازار نيز به زودي انجام خواهد شد.
شكس��ته بند درباره ثبت نام اعضا گفت: اعضا در حال 
تكميل پرونده ها هستند و عده كثيري نيز افتتاح حساب 
كرده اند.اين تصميم از سوي رييس كل بانك مركزي، 
هيات عامل اين بانك، هيات مديره بازار متشكل ارزي 

و كانون صراف ها گرفته شد.
بازار متشكل ارزي قرار اس��ت به منظور ساماندهي و 
توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارا تشكيل شود تا ارزها 
در آن به صورت نقد مطابق مقررات در بستر الكترونيكي 
مورد معامله قرار گيرند. اين بازار يك شركت خصوصي 
است كه متش��كل از كانون صرافان، كانون بانك هاي 
دولتي، كان��ون بانك هاي خصوص��ي و فرابورس و با 
نظارت بانك مركزي فعالي��ت خواهد كرد و اين بانك 
با رصد فعاليت ها در صورت لزوم براي ايجاد تعادل در 
بازار دخالت مي كند و نظارت بانك مركزي بر اين بازار 

به صورت سيستماتيك و غير مستقيم خواهد بود.
مدل كلي بازار به نحوي طراحي ش��ده است كه در فاز 
اول، معامالت نقدي ارز )اس��كناس( راه اندازي و ساير 
روش ه��اي معامالت ارزي در مراحل بعد گس��ترش 
مي يابد. بازار كارگزار مح��ور بوده و عمليات مديريت 
بازار توسط تشكيل خود انتظام انجام شده و بر اساس 
دستورالعمل هاي مصوب بانك مركزي فعاليت خواهد 

كرد.
ضمنًا سيستم سفارشات و معامالت مبتني بر سفارش 
خواه��د بود و يك��ي از پيش نيازهاي حض��ور در اين 
بازار ارايه يك حس��اب ارزي و حس��اب ريالي به بانك 
مركزي و اعطاي مجوز براي برداشت از اين حساب ها 
به منظور انج��ام معامالت ارزي اس��ت. اين بازار يك 
بازيگ��ر بزرگ يعني بانك مركزي دارد كه بر حس��ب 
وظايف سياست گذاري خود مي تواند موقعيت خريد 

و فروش بگيرد.
نرخ گذاري در اين بازار به اين صورت انجام مي شود كه 
سيستم، پيشنهادهاي عرضه از سوي فروشندگان را از 
پايين ترين قيمت به باالترين و پيشنهادهاي خريد را از 
باالترين قيمت به پايين ترين مي چيند سپس مظنه ها 
توسط سيس��تم به يكديگر مرتبط و با اولين معامله، 
قيمت ابتداي روز كشف خواهد شد. اين روند معامالتي 

دقيقا مشابه ساير معامالت بورسي انجام خواهد شد.
از سوي ديگر، برخي مشكالت و پيشنهادات صرافان نيز 
در اين جلسه مطرح شده كه بانك مركزي نيز پس از اين 
مشكالت تصميم گرفت تا حق عضويت را كاهش دهد. 
بازار متش��كل ارزي قرار است به عنوان كاشف قيمت 
واقعي ارز در تهران آغاز به كار كند؛ به طوري كه نخستين 
قيمت اعالم شده در اين بازار در هر روز به عنوان قيمت 
پايه آن روز در نظر گرفته مي شود. اين بازار با ايجاد ساز و 
كاري از معامالت غيرواقعي جلوگيري كرده و براي ثبت 
درخواس��ت در اين بازار، رقم اعالم شده فوراً از حساب 
ارزي يا ريالي درخواست دهنده بسته به نوع سفارش 

)خريد يا فروش( مسدود خواهد شد.
بازيگران اصلي اين بازار، بانك ها، صرافي هاي بانكي و 
صرافي هاي مجاز بانك مركزي هستند كه بايد براي 
ورود ب��ه اين بازار، مدارك خود را به بانك مركزي ارايه 
كرده و كد كارگزاري دريافت كنند. در اين بازار تمامي 
رقم هاي اعالمي از س��وي فروش��ندگان و خريداران 

روي سيستم قرار گرفته و به ترتيب بر اساس رقم هاي 
پايين تر از باال به پايين مرتب خواهند ش��د و سيستم 
بطور خودكار پايين ترين قيمت فروش را به باالترين 
پيش��نهاد خريد متصل مي كند.نرخ هر روز بر اساس 
قيمت بسته شدن بازار در روز قبل با پنج درصد تغيير 
قابل به روزرساني است و تغييرات بيشتر بايد با مجوز 

بانك مركزي انجام شود.
صرافي هايي كه در اين بازار خريد و فروش عمده را انجام 
مي دهند، بايد يك درصد باالتر از نرخ بازار متش��كل، 
نيازهاي خرد ارزي را براساس فهرست مصارف ۲۴ گانه 
پوشش دهند.گفته مي شود كه با راه اندازي اين بازار به 
جاي تعيين نرخ ارز در بازار هرات، سليمانيه و … اين 
نرخ بر اس��اس عرضه و تقاضا در بازار متشكل ارزي در 
تهران كشف مي ش��ود و به اين ترتيب، احتمال ايجاد 

التهابات و نوسانات، كاهش مي يابد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، به دنبال مباحث 
مطرح ش��ده در جلس��ه مديران بازار متشكل ارزي و 
صرافي ها، عصر شنبه ۲۵ خرداد، جلسه ارزي رييس كل 
بانك مركزي با كارشناسان و مديران ارزي بانك مركزي 
و بازار متشكل ارزي برگزار شد و كارشناسان و مديران 
ارزي بانك مركزي و بازار متشكل ارزي در دفتر رييس 
كل بانك مركزي موضوعات مطرح شده را مورد بحث و 
تصميم گيري قرار دادند. همتي رييس كل بانك مركزي 
در اين جلسه بر هماهنگي كامل بين عوامل مختلف 

مرتبط با بازار قبل از عملياتي شدن آن تاكيد كرد. 

تقاضايكاذبارزكاهشمييابد
همچنين رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره 
به دو اثر مثبت راه اندازي بازار متش��كل ارزي، گفت: 

تقاضاي كاذب ارز كاهش خواهد يافت.
محمدرض��ا پورابراهيمي در گفت وگو ب��ا ايِبنا درباره 
تشكيل بازار متش��كل ارزي، اظهار داشت: اگر بانك 
مركزي بازار متش��كل ارزي را به شكل جامع و كامل 
اجرايي كند، به نظر من دو اثر مثبت بر حوزه بازار ارز در 

كشور خواهد داشت.
وي افزود: اولين اثر اين اس��ت ك��ه مي تواند تقاضاي 
كاذب و غير واقعي در اقتصاد كش��ور براي واردات كاال 

را كاهش دهد كه بطور حتم بر مديريت بازار ارز تاثير 
خوبي خواهد داشت.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: دومين تاثير مستقيم تشكيل اين بازار اين 
است كه طرف عرضه نيز افزايش مي يابد و كمك مي كند 
به اينكه مزيت هاي ارايه ارز براي صادركنندگان غير 
نفتي در كشور افزايش يابد و صادركنندگان نيز مايل 
باشند براس��اس روش هايي كه به صورت سابق انجام 
مي دادند با رويكرد جديد در قالب بازار متشكل ارزي 

ارايه ارز كنند.
به گفته پورابراهيمي، مفهوم ساده اين موضوع اين است 
كه در ب��ازاري كه طرف تقاضا كاهش و عرضه افزايش 
مي يابد قطعا قيمت تعادلي متناسب با شرايط به سمت 
نزولي س��وق پيدا مي كند و قيمت واقعي ارز در كشور 

كشف خواهد شد.
وي در ادامه تاكيد كرد كه ما ضمن استقبال از اقدامات 
صورت گرفته براي سر و سامان دادن بازار ارز و حمايت 
از اقدامات بانك مركزي و تشكيل بازار متشكل ارزي، 

تقاضاي اجراي بازار به صورت جامع و كامل را داريم.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، 
گفت: بنابراين طبق اقدامي كه اخيرا بانك مركزي انجام 
داده، مقرر شده بخشي از ارز صادراتي بتواند با اختيار 
صادركنندگان به روش تحويل در بازار سنا تسويه شود.

اگر بتوانيم درباره حواله هاي ارزي نيز به همين روش 
عمل كنيم و به تدريج بازار نيما را حذف كنيم، به يك 
سامانه متشكل خواهيم رسيد كه عمليات مربوط به بازار 

ارز به صورت يكپارچه مديريت خواهد شد.
وي در پايان تاكيد ك��رد: تقاضا براي ارز بايد مديريت 
شود و نرخ ارز نيز بر اساس مكانيزمي خواهد بود كه با 
يك رويكرد تعادلي خود را در اقتصاد كشور نشان دهد 
و هدف ما اين است كه تمامي اين موارد در بازار متشكل 

ارزي خود را به نمايش گذارد.

ويژگيهايبازارمتشكلارزي
در بازار متشكل ارزي بعد از اسكناس، حواله، معامالت 
آتي و سكه هم به اين بازار خواهد آمد، در اين بازار ۱۰ 

نكته از اهميت بسزايي برخوردار است.

 بازار متشكل ارزي طي هفته جاري به صورت آزمايشي 
راه ان��دازي و پ��س از آن به صورت رس��مي عملياتي 
مي شود. در مرحله اول بانك ها وارد اين بازار مي شوند. 
در مرحله نخست، بانك ملي به اين بازار مي پيوندد و 
به مرور س��اير بانك هاي دولتي و خصوصي نيز به آن 
اضافه مي ش��وند. براي اين ب��ازار در مجموع چهار فاز 
شامل ورود اس��كناس ارز، حوالجات، معامالت آتي و 
سكه پيش بيني شده است. در فاز بعدي سامانه نيما 
با اين بازار ادغام مي شود. راه اندازي بازار متشكل ارزي 
باعث جابه جايي و انتقال پايتخت ارزي به تهران خواهد 
شد. سيستم سفارشات و معامالت مبتني بر سفارش 
خواهد ب��ود و يكي از پيش نيازهاي حضور در اين بازار 
ارايه يك حساب ارزي و حساب ريالي به بانك مركزي 
و اعطاي مجوز براي برداشت از اين حساب ها به منظور 
انجام معامالت ارزي است. نرخ ها در بازار متشكل ارزي 
بر اساس عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد و دستوري 
نخواهد بود. در ابت��دا معامالت ۲ يا 3 ن��وع ارز اصلي 
)دالر، يورو و درهم( آغاز مي شود، اما به تدريج به ساير 
ارزها تسري مي يابد. اين بازار يك شركت خصوصي و 
متشكل از كانون صرافان، كانون بانك هاي دولتي، كانون 
بانك هاي خصوصي و فرابورس و با نظارت بانك مركزي 

فعاليت خواهد كرد.

افزايشنرخدربازارطالوارز
از سوي ديگر، روز يكشنبه ۲6 خرداد 98 نرخ لحظه اي 
دالر در سامانه سنا با ۴۵۰ تومان افزايش نسبت به روز 
ش��نبه به ۱3۴۰۰ تومان و نرخ يورو نيز با ۴۵۰ تومان 
افزايش به ۱۵3۰۰ تومان رس��يد. همچنين براساس 
نرخ ميانگين سامانه سنا در روز شنبه نرخ دالر ۱۲99۰، 
يورو ۱۴8۰۵، درهم 36۵8، يوآن ۱999، پوند ۱6739، 
لير تركيه ۲379 تومان اعالم شد. در صرافي هاي ملي 
و مجاز بانكي ني��ز يورو با ۲۵۰ تومان افزايش با قيمت 
خريد ۱۴9۰۰ تومان و نرخ فروش ۱۵۰۰۰ تومان و دالر 
با ۱۵۰ تومان افزاش با قيمت خريد ۱3۰۰۰ و فروش 
۱3۱۰۰ تومان معامله مي شود. در بازار آزاد و معامالت 
نقدي نيز نرخ دالر به ۱36۴۰ تومان رسيد و يورو نيز به 
نرخ ۱۵3۵۰ تومان و درهم 37۲۰ تومان معامله شد. 

همچنين در بازار طال، به دنبال افزايش اونس جهاني 
در روزهاي اخير، قيمت طال در روزيك شنبه نيز به هر 
اونس ۱3۴۲ دالر رس��يد و در نتيجه به دنبال افزايش 
قيمت دالر در بازار آزاد به حدود ۱36۴۰ تومان، قيمت 
طال و سكه نيز افزايش يافته و مظنه يك مثقال طالي 
۱7 عيار يا آبشده به ۱ ميليون و 886 هزار تومان، يك 
گ��رم طالي۱8عيار با 3 هزار توم��ان افزايش به ۴3۵ 
هزار، سكه تمام طرح جديد با 3۵ هزار تومان افزايش ۴ 
ميليون و 7۴۰ هزار تومان، سكه طرح قديم بهار آزادي ۴ 
ميليون و ۵۵۰ هزار، نيم سكه ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار، ربع 

سكه ۱ ميليون و 7۰۰ هزار تومان معامله شد. 

دالربهكانال۱۳هزارتومانرفت
دالر با افزايش ۲۵۰ توماني قيمت نسبت به روز گذشته، 
بار ديگر در صرافي هاي بانكي به كانال ۱3 هزار تومان 
صعود كرد. بانك ها قيمت ارز را افزايش دادند؛ به طوري 
كه قيم��ت خريد دالر در بانك ها ك��ه ۱۲ هزار و ۵76 
تومان بود، به ۱۲ هزار و 7۲۲ تومان رس��يد. اما قيمت 
خريد يورو نسبت به هفته گذشته با افزايش همراه شد 
و شعب ارزي بانك ها هر يورو را ۱۴ هزار و ۲67 تومان 
مي خرند كه قيمت اين ارز نيز حدود ۱۵۰ تومان افزايش 
يافته است. هر پوند انگليس نيز در شعب ارزي بانك ها 

به قيمت ۱6 هزار و 3۴ تومان خريداري مي شود.
قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت فروش 
آن در بازار باالتر اس��ت؛ به طوري كه قيمت فروش ارز 
مسافرتي در بانك ها ۱۴ هزار و 98۵ تومان اعالم شده 
كه با احتساب كارمزد به حدود ۱۵ هزار و 3۰۰ تومان 

مي رسد.
اما صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر را نسبت 
به روز گذشته ۲۵۰ تومان افزايش دادند؛ به طوري كه 
قيمت خري��د دالر در اين صرافي ه��ا ۱3 هزار و ۱۰۰ 
تومان و قيمت فروش آن ۱3 هزار و ۲۰۰ تومان است. 
اين صرافي ها همچنين، هر يورو را به قيمت ۱۵ هزار 
تومان مي خرند و ۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان مي فروش��ند 
كه اين نرخ ها نيز نسبت به هفته گذشته ۲۵۰ تومان 

افزايش داشته است.

شاخصارزيهفتهراكاهشيآغازكرد
دالر مسير افزايشي انتهاي هفته گذشته را ادامه نداد. 
روز شنبه، ش��اخص ارزي ۱۰۰ تومان از ارزش خود را 
از دس��ت داد و با پايين رفتن از سطح ۱3 هزار و ۵۰۰ 
توماني روي عدد ۱3 ه��زار و ۴۵۰ توماني قرار گرفت. 
كاهش قيمت دالر در حالي ثبت ش��د كه ش��ماري از 
فعاالن انتظار داشتند به واسطه جهش هفته گذشته و 
باال رفتن تنش هاي منطقه اي، در اولين روز هفته نيز 
رشد اين ارز ادامه پيدا كند. با اين حال، برخالف انتظار 
اين گروه نوسان گيران از موقعيت خريد عقب نشيني 
كردند و در نتيجه دالر به سمت اعداد پايين تر حركت 
كرد. فعاالن بازار ارز ديدگاه هاي متفاوتي نس��بت به 

تغيير مسير دالر داشتند. 
عده اي نقش بازارس��از و افزايش عرضه حواله درهم را 
عامل افت دالر مي دانستند؛ حال آنكه عده ديگري خبر 
تشكيل بازار متشكل ارزي را متغيري مي دانستند كه 
زمينه ساز عقب نشيني نوسان گيران شد. كارشناسان 
مي گويند كه دالر مسير افزايشي انتهاي هفته گذشته 
را ادامه نداد. روز شنبه، ش��اخص ارزي ۱۰۰ تومان از 
ارزش خود را از دست داد و با پايين رفتن از سطح ۱3 
هزار و ۵۰۰ تومان��ي روي عدد ۱3 هزار و ۴۵۰ توماني 
قرار گرفت.  كاهش قيمت دالر در حالي ثبت ش��د كه 
شماري از فعاالن انتظار داشتند به واسطه جهش هفته 
گذشته و باال رفتن تنش هاي منطقه اي، در اولين روز 
هفته نيز رشد اين ارز ادامه پيدا كند. با اين حال، برخالف 
انتظار اين گروه برخي از نوسان گيران از موقعيت خريد 
عقب نش��يني كردند و در نتيجه دالر به سمت اعداد 
پايين تر حركت كرد.  عده اي نقش بازارساز و افزايش 
عرضه حواله دره��م را عامل افت دالر مي دانس��تند؛ 
حال آنكه عده ديگري خبر تشكيل بازار متشكل ارزي 
را متغيري مي دانس��تند كه زمينه ساز عقب نشيني 

نوسان گيران شد. 
در اين ميان، برخي فعاالن باور داشتند، نوسان گيران 
با توجه به حضور فعال بازارس��از در معامالت تصميم 

گرفتند به جاي مقابله با او، همراهانه رفتار كنند. 

گروه بانك و بيمه |
بر اس��اس آمار بانك مركزي و شاپرك در سال ۱397 
بالغ بر يك ميليارد و ۲۱7 ميليون كارت بانكي از جمله 
كارت اعتباري، برداشت و هديه حداقل يك تراكنش 

داشتند.
به گزارش تعادل، بررسي آمارهاي گزارش اقتصادي 
سال ۱397 ش��ركت شاپرك نش��ان مي دهد كه در 
سال 97 بالغ بر يك ميليارد و ۲۱7 ميليون و 66۰ هزار 
كارت بانكي از جمله كارت هاي اعتباري، برداش��ت و 
هديه تراكنش داشتند؛ از سويي ديگر بررسي ها نشان 
مي دهد كه در س��ال ۱396، تعداد يك ميليارد و يك 
ميليون كارت بانكي تراكنش داشته كه اين ميزان در 
سال 97 با رشد ۱۲.۵۴ درصدي در مجموع همراه بوده 
اما از سويي ديگر ميزان تعداد كارت هاي اعتباري و هديه 
و بن كارت صادر شده در سال 97 نسبت به 96 با كاهش 

به ترتيب ۱۵.۲7 و ۱۰.9۴ درصدي همراه بوده است.
شاپرك در اين گزارش تاكيد كرده كه رشد منفي تعداد 
كارت هديه و بن كارت داراي تراكنش در سال ۱397 
نسبت به س��ال 96 به دليل اعمال محدوديت هايي از 

سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در زمينه 
صدور اين كارت ها بوده است.

۴۰ميليونكارتهديهوبنكارت
بر اساس گزارش شاپرك، تعداد كارت هديه و بن كارت 
تراكنش دار در س��ال ۱397 بالغ بر ۴۰ ميليون و 6۲۲ 
هزار كارت و تع��داد كارت هاي اعتباري داراي حداقل 
يك تراكنش در مدت مشابه در حدود 83۵ هزار كارت 
اعتباري بوده كه نسبت به سال ۱396 با توجه به صدور 
986 هزار كارت بالغ بر ۰.۰7 درصد كاهش داشته است؛ 
همچنين با توجه به گستردگي بسيار زياد كارت بانكي 
از نوع برداشت در كشور، بيشترين ميزان كارت صادر 
شده بانكي را اين دسته از كارت ها با رقم 96 درصد به 
خود اختصاص داده اند و از مجموع يك ميليارد و ۱۲7 
ميليون كارت بانكي تراكنش دار در س��ال ۱397 در 
حدود يك ميليارد و 86 ميليون كارت برداشت تراكنش 

داشته است.
بررس��ي س��هم 36 بانك و موسس��ه مالي و اعتباري 
صادر كنن��ده در زمين��ه تع��داد كارت ه��اي بانكي 

تراكنش دار در ش��بكه ش��اپرك حاكي از آن است كه 
بانك ملي ايران با ۲۲.۰۴ درصد، بانك صادرات ايران 
با ۱۱.۴3 درصد، بانك ملت ب��ا ۱۱.۴۱ درصد و بانك 
كش��اورزي با 7.۵۵ درصد در رتبه نخس��ت تا چهارم 
بانك هاي داراي بيشترين كارت بانكي داراي تراكنش را 
به خود اختصاص داده اند؛ يعني چهار بانك بزرگ ملت، 
صادرات، ملي و كش��اورزي روي هم ۵۲.۴3 درصد از 

كارت هاي بانكي را به خود اختصاص داده اند. 
 الزم به ذكر است كه معيار محاسبه كارت هاي بانكي 
تراكنش دار به معناي تع��داد كارت هاي بانكي داراي 
حداقل يك تراكنش در ماه اس��ت و كارت هاي بانكي 
صادر ش��ده اما فاقد يك تراكنش در اي��ن آمارها قرار 

نمي گيرد.
گفتني اس��ت، در اين ماه، بيش��ترين س��هم از تعداد 
كارت هاي بانك��ي تراكنش دار از ن��وع كارت هديه و 
بن كارت با ۱8.7۱ درصد متعلق به بانك پارسيان، از نوع 
كارت اعتباري با ۵۲.87 درصد متعلق به بانك ملت و 
از نوع كارت برداش��ت با ۲۲.3۵ درصد متعلق به بانك 

ملي ايران بوده است.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 
گفت: خروج بانك ها از بن��گاه داري و تعيين تكليف 
اموال م��ازاد موجب افزاي��ش توان نظ��ام بانكي در 

تسهيالت دهي مي شود.
محمد حسيني در گفت وگو با ايِبنا، با تاكيد بر ضرورت 
چابك سازي شبكه بانكي كشور، گفت: طبق ماده ١6 
قانون رفع موانع توليد مصوب سال ٩۴ بانك ها مكلف 
ش��ده اند ظرف كمتر از دو س��ال اموال مازاد و كليه 
سهامي كه داش��ته اند را واگذار كنند و در اين زمينه 
هم گزارش هايي از سوي كميسيون ويژه حمايت از 
توليد و اجراي اصل ۴۴ قانون اساس��ي مجلس تهيه 

شده است.
نماينده مردم تفرش در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه روند اجراي اين قانون در حوزه بانكي س��رعت 
الزم را نداش��ته اس��ت، افزود: البته تا حدودي اموال 
مازاد بانك ها به فروش رفته، اما هنوز بانك ها از حوزه 

بنگاه داري خارج نشده اند.
وي با بيان اينكه هدف از تصويب اين قانون اين است 
كه بانك ه��ا از بنگاه داري جدا ش��ده و منابع حاصل 

از آن در افزايش س��رمايه بانك ها و در نتيجه رش��د 
اعتباردهي آنها موثر واقع شود، گفت: در نتيجه فروش 
اموال مازاد، بانك ها در جهت تسهيالت دهي بيشتر 

توانمند مي شوند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه در 
رابطه با حكم قانون، مقرر شده كه بانك مركزي نظارت 
الزم را داشته باشد، تصريح كرد: در اين راستا وزارت 
اقتصاد و مجلس نيز اقداماتي انجام داده و گزارش هايي 
را تهيه كرده اند و مغايرت هاي قانون در اجراي ماده 
٢٣6 آيين نامه داخلي و دستگاه هاي نظارتي در اين 

زمينه وارد شده است.
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مركزاورژانسهوايي
شهركردباحمايتبانكرفاه

در راستاي مسووليت هاي اجتماعي و به منظور 
امدادرس��اني به مناطق مح��روم و صعب العبور 
استان چهار محال و بختياري، كلنگ احداث مركز 
اورژانس هوايي شهركرد با حمايت مالي ۵ ميليارد 

ريالي بانك رفاه به زمين زده شد.
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، دكتر 
شيراني رييس دانشگاه علوم پزشكي و نماينده 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در استان 
در آيين احداث اي��ن مركز كه با حضور رحمتي 
منفرد مدير شعب بانك رفاه استان، نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي، مديران ارشد استاني، 
مجمع خيرين س��المت استان، مشاور استاندار 
و مديركل روابط عمومي استانداري چهارمحال 
برگزار شد، ضمن قدرداني از بانك رفاه كارگران 
به منظور تخصيص ۵ ميليارد ريال اعتبار به اين 
مهم، مشاركت اين بانك در ساخت مركز اورژانس 
هوايي دانش��گاه علوم پزشكي شهركرد را بسيار 
حائز اهميت و ارزش��مند برش��مرد و گفت: اين 
اقدام بانك رفاه به منظور كاهش حوادث و سرعت 
بخشيدن به عمليات امداد اورژانس هوايي و در 
پي حادثه سقوط بالگرد اورژانس دانشگاه علوم 
پزشكي در جريان عمليات نجات يكي از اهالي 
روس��تاي دهدلي واقع در منطقه صعب العبور 
استان چهارمحال صورت گرفته است كه در نوع 

خود بسيار ارزشمند و قابل تقدير است.

رشدحقبيمهحملونقل
درسايهحوادث

حق بيمه حمل و نقل، كشتي ها و نفتکش هايی 
که بايد از منطقه خليج فارس و دريای عمان عبور 
کنند طی روزهای گذشته و در سايه حوادثی که 

برای پنج نفتکش به وجود آمده، باال رفته است.
ب��ه گزارش ايِبنا، بيمه کش��تی و ب��ه ويژه بيمه 
نفتکش ها يکی از مهم ترين رشته های صنعت 
بيمه است که ساالنه گردش مالی قابل توجهی را 
برای شرکت های داخلی و خارجی ايجاد می کند.

در ماه های اخير و به دنبال ايجاد تنش در منطقه 
خلي��ج ف��ارس و همچنين ش��يطنت برخی از 
کشورها، دس��ت کم برای پنج کشتی نفتکش از 
جمله ۲کشتی در بندر فجيره امارات و همچنين 
۲ نفتکش در نزديکی آب های ايران حوادثی به 
وجود آمده اس��ت. اين موضوع که بيشتر نوعی 
فضاسازی سياسی برای ايجاد تنش و بحران در 
منطقه ارزيابی می ش��ود، بر روی نرخ حق بيمه 
نفتکش هايی که در منطقه تردد می کنند، تاثير 
گذاشته است. به طور کلی ۴۰ درصد از نفت توليد 
شده در دنيا در خليج فارس و توسط کشورهای 
عربس��تان، عراق، ايران، قطر، ام��ارات، کويت و 
بحرين توليد می شود و به طور طبيعی محل عبور 

اين نفت نيز از تنگه هرمز است.
بيمه گران بين المللی هريک نرخ مش��خصی را 
برای هر مشتری و به طور جداگانه تعيين می کنند 
که به دليل ماهيت اقتصادی آن همواره محرمانه 
باقی می ماند. اما به طور کلی نرخ حق بيمه برای 
ش��رکت های دارنده نفتکش متفاوت است. به 
عنوان نمونه حق بيمه شرکتی که چندين نفتکش 
آن به طور روزانه از خليج فارس عبور می کنند با 
شرکتی که يک نفتکش آن تنها سالی چند بار از 

اين منطقه عبور می کنند، متفاوت است.
با اين حال روز گذشته خبرگزاری رويترز که به 
طور معمول اولين خبرهای جهانی در حوزه نفت 
را به خود اختصاص می دهد، در گزارش��ی اعالم 
کرد که به دنبال ح��وادث اخير برای نفتکش ها 
در منطقه، حق بيمه آنها ت��ا ۱۰ درصد افزايش 
يافته است. س��وابق تاريخی نشان می دهند که 
به جز دوران دفاع مقدس و دوره کوتاهی که بين 
نيروی دريايی ايران با آمريکا درگيری به وجود 
آمد، هم��واره نرخ حق بيمه کش��تی ها، روندی 
متعادل و ثابت داش��ته اند. هرچن��د که در دوره 
جنگ نفتکش ها بين اي��ران و عراق در دهه 6۰، 
بعضا شرکت های بين المللی اقدام به دريافت ۲۵ 
درصد از ارزش کل کشتی به عنوان حق بيمه از 
ايران می کردند که به معنای پرداخت پول يک 

نفتکش به يک شرکت بيمه طی چهار سال بود!
هرچند بايد توجه داش��ت که ش��رکت بيمه گر 
مسئول پوشش ريس��ک نفتکش و محموله آن 

است که بعضا تا ۱۲۰ ميليون دالر ارزش دارد.

پوششهایبيمهکشتی
حق بيمه کشتی ها نيز ش��امل بيمه بدنه، بيمه 
مس��ئوليت مالکان برابر اش��خاص ثالث و بيمه 
مسئوليت سازندگان شناورهاست. بيمه بدنه و 
ماشين آالت شناورها براساس کلوزهای طراحی 
شده توسط انستيتو بيمه گران لندن است که در 
تمامی موسسات بيمه ای دنيا نيز مورد استفاده 
قرار می گيرد. اين بيمه شامل ۴ زيرمجموعه است 
 .ALL Risks کلوز ۲8۰ )زمانی( تمام خطر يا .
 Total خسارت های جزئی + خس��ارت کلی يا
Loss+ ۴/3 مس��ئوليت تصادم + زيان همگانی 

+ هزينه نجات
 Total کل��وز ۲8۴ )زمانی( خس��ارت کلی ي��ا 
Loss+ ۴/3 مس��ئوليت تصادم + زيان همگانی 

+ هزينه نجات
 Total کلوز ۲89  )زمانی( خس��ارت کل��ی يا 

Loss+ هزينه نجات
 .ALL Risks کلوز 3۴6 )زمان��ی( تمام خطر يا 
 Total خسارت های جزئی + خس��ارت کلی يا
Loss+ ۴/۴ مس��ئوليت تصادم + زيان همگانی 

+ هزينه نجات. مخصوص کشتی های صيادی.
از س��وی ديگرصاحبان کش��تی طب��ق قانون 
مسئوليت نس��بت به تهديد خطرات به واسطه 
دريا و دريانوردی مس��ئول حفظ سالمت افراد و 

اموال افراد هستند.

  بازار متشكل ارزي قرار است به منظور ساماندهي و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارا تشكيل شود تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات 
در بس�تر الكترونيكي مورد معامله قرار گيرند. اين بازار يك شركت خصوصي است كه متشكل از كانون صرافان، كانون بانك هاي دولتي، كانون 
بانك هاي خصوصي و فرابورس و با نظارت بانك مركزي فعاليت خواهد كرد و اين بانك با رصد فعاليت ها در صورت لزوم براي ايجاد تعادل در بازار 

دخالت مي كند و نظارت بانك مركزي بر اين بازار به صورت سيستماتيك و غير مستقيم خواهد بود.
مدل كلي بازار به نحوي طراحي شده است كه در فاز اول، معامالت نقدي ارز )اسكناس( راه اندازي و ساير روش هاي معامالت ارزي در مراحل بعد 
گسترش مي يابد. بازار كارگزارمحور بوده و عمليات مديريت بازار توسط تشكيل خود انتظام انجام شده و بر اساس دستورالعمل هاي مصوب بانك 

مركزي فعاليت خواهد كرد.

برش



روي خط شركت ها  5 بازار سرمايه

»تعادل«درگفتوگوباكارشناسانازريسكسياسيبازارسهامگزارشميدهد

كارشناسبازارسرمايه:

غلبه بورس بر ريسك هاي سياسي 

انتظارازتقسيمسودباالدرمجامع،منطقياست

گروه بورس|هادي سلگي|
 بازار س��هام در روزهاي اخير روند رو به رشد خود را 
حفظ كرده اس��ت. در حالي كه با توجه به تنش هاي 
اخير منطقه اي، برخي انتظار داش��تند كه به صورت 
مستقيم نمود آن را در نماگرهاي سهام مشاهده كنند. 
از همين لحاظ بود كه برخي ش��ائبه شاخص سازي 
در ب��ازار را مطرح كردن��د و با توجه به اينكه س��هام 
شركت هايي همچون فارس، بيش��ترين تاثير را روز 
گذش��ته بر رش��د بازار داش��ت، اين فرضيه قوي تر 
مي شد. اما دو كارش��ناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با »تعادل« اين موضوع را رد مي كنند. حميد فاروقي 
با تاييد اين موضوع كه هر دفعه سهام اين دو شركت 
مثبت مي شوند اين ش��ائبه ايجاد مي ش��ود، افزود: 
اين گونه نيست چراكه زمان هايي وجود دارد كه خود 
اين شركت ها به صورت بنيادين مثبت مي شوند و بر 
شاخص اثرگذاري مي كنند. وي تاكيد مي كند: نبايد 
به ص��ورت يك بعدي و خطي ب��ازار را تحليل كنيم. 
حسين زماني  در مزاري هم مي گويد: در بازار ريسك 
سياسي اي وجود ندارد و در آينده هم نخواهد بود چون 
كه بازار تاثيرات منفي ريسك سياسي خصوصا تحريم 

را از قبل پيش خور كرده است. 
حميد فاروقي،  مدير سرمايه گذاري صندوق پارسيان 
در گفت وگو با »تعادل« با بيان اينكه به شاخص سازي 
اعتق��ادي ندارم، گف��ت: ممكن اس��ت برخي اوقات 
درخصوص س��هام شركت هايي كه ارزنده نيستند يا 
دليل و توجيهي براي رشد ندارند اين شائبه ايجاد شود 
كه در جهت حفظ شاخص معامالتي صورت گيرد، اما 
در چنين شرايطي بايد ابتدا ببينيم دليل عرضه بلوكه و 
انگيزه اصلي خريداران و فروشندگان بر چه چيزهايي 

استوار بوده است. 
وي با بيان اينكه اعتقادي به اين موضوع ندارم و اين 
يك تحليل عاميانه است، افزود: بايد مقداري دقيق تر 
نگاه كرد كه س��هم خريدار و فروشنده چه بوده است 
و اين امر نياز به اطالعات دقيق تري دارد كه در آينده 
به دس��ت خواهد آمد. از طرف ديگر بايد به اين نكته 
هم توجه كرد كه در حالت عادي سهام شركت هاي 
فارس و فوالد ارزنده هستند، يعني سهام اين شركت ها 
با توجه به ارزندگي اي كه دارند فارغ از اينكه از سوي 
حقيقي ها يا حقوقي ها مثبت شده باشند، قابل توجيه 
هستند. مس��اله اين است كه اين ش��ركت ها بزرگ 
هس��تند و در هر صورت بر شاخص تاثير مي گذارند. 
و هر دفعه س��هام اين دو شركت مثبت مي شوند اين 

شائبه ايجاد مي شود كه شاخص سازي شده است. اما 
اين گونه نيس��ت يك وقت هايي خود اين شركت ها 
به صورت بنيادين مثبت مي ش��وند و روي شاخص 

اثرگذاري مي كنند.
فاروقي در ادامه گفت: نمي شود هميشه از اين زاويه 
نگاه كرد كه با هدف مثبت كردن ش��اخص، س��هام 
اين شركت ها را معامله كرده اند، بلكه زمان هايي هم 
وجود دارد كه سهام اين شركت ها ارزنده مي شوند و 
از نظر بنيادين ظرفيت رشد دارند و به دليل بزرگ آن 
بر ش��اخص تاثير مي گذارند. بنابراين به قطع يقين 
نمي توان اين را گفت چراكه مثبت بودن آنها در حال 
حاضر منطقي است. خصوصا اينكه اكنون نيازي به 
اين كار نيست. اكنون بازار رشد دارد و به ارقام خوبي 
رسيده اس��ت و دليل و نيازي براي مثبت كردن بازار 
وجود ندارد. درس��ت است در ش��رايطي بازار آنقدر 
بحراني مي شود و ريزش ها شديد مي شود، از همين 
لحاظ ممكن است برخي در سطح كالن به شاخص 
بورس كش��ور نگاه و آن را رصد كنن��د. در اين مواقع 
ممكن است نهاد ناظر ورود پيدا كند، معامالت بلوكي 

انجام دهد تا بازار را مثبت كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا ريسك هاي سياسي 
كنوني خود را در ش��اخص نش��ان نداده، پاسخ داد: 
درست است ريسك باالست و به طور منطقي با توجه 
به اينكه برخي تنش هاي سياسي باال رفته و ريسك 
سياس��ي در بازار وجود دارد، اين سوال پيش مي آيد 
كه چرا تاثيري بر بازار س��هام نگذاشته است. در اين 
زمينه بايد گفت عوامل زيادي تاثيرگذار است. ريسك 
سياسي خود را در افزايش دالر نشان داده است اما در 
بازار س��هام با اينكه اين عامل برخي اوقات خود را به 
صورت ريسك نشان داده اس��ت و بر معامالت تاثير 
گذاشته، با اين حال در اين خصوص دو مساله وجود 
دارد؛ ابتدا اينكه بازار س��رمايه ما با اين ريس��ك ها و 
تنش ها تا حدودي خو گرفته است و براي آن موضوع 
جديدي نيست، مساله ديگر اين است ميزان نقدينگي 
حجيمي كه در اقتصاد وجود دارد فارغ از اينكه ريسك 
باال يا پايين باشد، در بازارهاي موازي در حال حركت 
اس��ت و خارج از آنها گزينه اي وجود ن��دارد، چراكه 
قابليت خروج همه اين نقدينگي در كشور وجود ندارد 
و با اينكه ما يك زماني با خروج سرمايه مواجه بوديم، 
اما به طور كل اين نقدينگي هميشه در اقتصاد وجود 
دارد، فارغ از اينكه اينكه ريس��ك ها در چه سطحي 
باشند و در بازارها گردش  مي كنند. از سوي ديگر اين 

نقدينگي تمايل زيادي به سمت بازار بورس پيدا كرده 
اس��ت. وي گفت: همين طور افزايش قيمت دالر هم 
عوايد واقعي اي براي شركت ها داشته و سود آنها را باال 
برده و اين موضوع بخشي از ريسك را دفع كرده است. 
از سوي ديگر تورم اخير هنوز به شركت هاي بورسي 
اصابت نكرده اس��ت. با اين حال صرف اينكه ريسك 
سياس��ي باال رفته است به صورت يك بعدي و خطي 
بخواهيم بازار را تحليل كنيم، خيلي منطقي نخواهد 
بود. اين كارشناس بازار س��رمايه افزود: اين سطح از 
تنش ها كه از خروج امريكا از توافق برجام شروع شده 
است، اگر در همين س��طح لفظي باقي بماند، خيلي 
براي بازار نگراني ايجاد نخواهد كرد مگر اينكه سطح 

يا شكل ديگري شكل بگيرد. 

  ريسك سياسي را پيش خور كرديم
اين موضوع را يك كارشناس ديگر هم تاييد مي كند. 
حسين زماني درمزاري در گفت وگو با »تعادل« درباره 

ريسك هاي سياسي بازار عنوان كرد: جلسه مذاكره 
وزير ژاپن در ايران بازتاب بدي نداشته است، چراكه 
شاهد تاثير منفي اين موضوع در بازار جهاني خصوصا 
در نفت نبوديم. نفت روال عادي خود را طي كرد و به 
نظر من مشكل سياس��ي وجود نخواهد داشت، كما 
اينكه ما تاثيرات منفي ريسك سياسي خصوصا تحريم 

را از قبل پيش خور كرديم. 
وي در ادامه گفت: اگر بورس س��ال 98 را مدل سازي 
كنيم، مي توانيم اين بازار را با سال 92 مقايسه كنيم. 
در سال 91 يك جهش 4 برابري در قيمت ارز داشتيم 
و به تبع آن مابقي بازارها يك رش��د همسان داشتيم 
ولي بازار س��رمايه از آنها عقب افتاده بود و اين رفتار 
تاخيري خود را در سال 92 جبران كرد وگوي سبقت 
را از ديگر بازارها ربود. اين روند را مي توان به سال 98 
هم تعميم داد حتي بهتر و بيش��تر. در اين سال تنها 
بازاري كه نسبت به بقيه بازارها جا مانده بود بازار سهام 
بود كه اكنون در حال جبران آن است و به نظر مي رسد 

هنوز جاي رشد در آن وجود دارد.اين كارشناس بازار 
سرمايه افزود: از سوي ديگر دالر فعال در كانال 13 هزار 
قرار دارد و بعيد است جاي رشد بيشتري داشته باشد 
و با توجه به اينكه قرار اس��ت بازار متشكل راه بيفتد، 
طبيعتا بحث دالر كنترل شده است و بازارهاي رقيب 
مثل مسكن هم جايگاه خاصي نمي تواند داشته باشد. 
براي سپرده هايي كه در بانك ها وجود دارد تنها بازار 
امني كه وجود دارد بازار س��هام است كه جاي رشد 
دارد.وي درباره بازار س��كه و ط��ال هم گفت: آخرين 
پيش بيني ها نشان مي دهد كه سكه تقريبا 8 درصد و 
نيم سكه 18 تا 20 درصد حباب است و به هيچ عنوان 

پيشنهاد ورود به اين بازار نمي شود. 
به گفته اين كارش��ناس تنها ريسك  سياسي اي كه 
مي تواند بازار س��هام را تحت تاثي��ر قرار بدهد جنگ 
است كه تمام كارشناسان نظامي آن را بعيد مي دانند. 
طبعا باالترين از اين ريسك سياسي اي براي بازار ما 

وجود نخواهد داشت.

ب��ا توجه به كاه��ش ارزش پول ملي و ت��ورم موجود 
در كش��ور و همچنين تغييرات قيمت كاموديتي ها، 
سودهاي ريالي ش��ركت ها در سال 139۷ نسبت به 
سال هاي قبل از آن رش��د چشمگيري داشته است، 
بنابراين انتظ��ار فعاالن بازار از ش��ركت ها به منظور 
تقس��يم سود باال نس��بت به س��ال هاي قبل، انتظار 

درستي است.
مهدي آس��يما، كارشناس بازار س��رمايه ضمن بيان 
مطلب باال در گفت وگو با سنا گفت: مساله حايز اهميت 
ديگر در اين خصوص، قيمت بازگشايي سهام پس از 
برگزاري مجامع نسبت به قيمت تئوريك است. بر اين 
اساس، انتظار مي رود قيمت بازگشايي سهام طوري 
باشد كه در بسياري از شركت ها، افت قيمت ناشي از 

تقسيم سود به سرعت جبران شود. 
وي اضافه كرد: در بازارهاي با حجم معامالت باال و با 
انتظار كسب بازدهي ناشي از نوسانات زياد و گردش 
پول در سهام مختلف، با توجه به اينكه اغلب شركت ها 
سودهاي تقسيمي خود را با تأخير بعضًا قابل توجهي 
پرداخت مي كنن��د، اكثر س��هامداران خرد ترجيح 
مي دهند كه در مجمع شركت نكرده و سهام خود را 

قبل از مجمع به فروش رسانند.
آسيما افزود: همين اتفاق باعث مي شود شركت ها با 
نس��بت P/E جذابي به مجمع بروند و با تقسيم سود 
باال در مجمع، نسبت P/E مناسبي را زمان بازگشايي 
داشته باشند كه اين خود دليلي بر بازگشايي مناسب و 
با درصدهاي مثبت قابل توجهي براي سهم خواهد بود.

 توصيه به سهامداران حقيقي
اين كارشناس بازار سرمايه به سهامداران حقيقي توصيه 
كرد: اگر شيوه معامالتي آنها خريد و نگهداري است و 
نوسانگير نيستند، با سهام خود )كه البته داراي شرايط 
بنيادي مناسب و سودآور است( به مجمع بروند؛ اما در 
شرايطي كه روش معامالتي شان خريد و فروش روزانه 
است و رويكرد جسورانه اي در بازار دارند، مي توانند سهام 
خود را قبل از مجمع به فروش رسانده و بر اساس مهارتي 
كه دارند از نوسانات بازار بهره برند.وي در پيش بيني از 
روند بازار س��رمايه تا پايان تابستان توضيح داد: بيشتر 
شركت هاي بزرگ بازار در تيرماه با ارسال صورت هاي 
مالي حسابرسي ش��ده به كدال، براي برگزاري مجمع 
ساالنه آماده مي شوند. همان طور كه بيان شد؛ با توجه 
به نس��بت قيمت به درآمد هر سهم شركت ها در حال 
حاضر، انتظار مي رود كه به دنبال تقسيم سود مناسبي 
كه در مجمع )به صورت نقدي يا در غالب افزايش سرمايه( 
انجام مي شود، نماد شركت ها با قيمت هاي مناسبي بعد 
از مجمع بازگشايي شوند.مدير سرمايه گذاري شركت 
تأمين سرمايه سپهر، اضافه كرد: عالوه بر اين مي توان 
اذعان داش��ت كه با ادامه ش��رايط سياسي و اقتصادي 
موجود، تورم انتظاري تحت تأثير دو عامل قرار گرفته و 
صورت هاي مالي شركت ها را از لحاظ ريالي پربارتر كنند.

 دو عامل اثرگذار در تورم انتظاري 
وي در بررس��ي اين عوامل توضيح داد: نخس��ت اينكه 
هر چه به نيمه دوم س��ال نزديك تر مي ش��ويم، انتظار 

افزايش قيمت ارز به دلي��ل افزايش تقاضاي مصرفي و 
سرمايه گذاري بيشتر خواهد شد و در مقابل سمت عرضه 
به دليل شرايط سياسي و تحريم هاي بين المللي، توان 
كمتري براي پاس��خگويي به اين تقاضا خواهد داشت 
)با فرض شرايط سياسي و بين المللي فعلي(؛ دوم آنكه 
انتظار م��ي رود نرخ هاي چندگانه ارز كه در حال حاضر 
در اقتصاد كشور وجود دارد، به مرور زمان برچيده شود 
و به طور مشخص نرخ هاي س��امانه نيما )ارز حاصل از 
فروش شركت ها( كه در حال حاضر با نرخ هاي ارز بازار 
آزاد تفاوت حدود 20 درصدي دارد به يكديگر نزديك 
شده و از اين بابت سود شركت ها را به صورت ريالي متأثر 
سازد.آسيما در ادامه به بررسي روند كاموديتي ها در سال 
جاري پرداخت و گفت: بيشتر پيش بيني هاي انجام شده 
توس��ط تحليلگران معتبر جهاني، نوسانات بااهميت و 
قابل توجهي را براي قيمت كاموديتي ها در سال 2019 
ميالدي در نظر نگرفته اند؛ اما باز هم در اين ميان نقش 
مسائل و تنش هاي سياسي ميان دو قدرت برتر اقتصادي 
جهان )كش��ورهاي امريكا و چين(، مي تواند معادالت 

موجود را با تغييرات مهمي روبه رو كند.
وي در ادامه افزود: جنگ تجاري ميان امريكا و چين و 
وضع تعرفه روي كااليي يكديگر، زمينه اي براي ايجاد 
نوس��ان در بازارهاي جهاني به وجود آورده است كه 
آنچه در اين ميان مشخص است، رييس جمهور امريكا 
تمايل زيادي به ادامه اين بازي دارد. ترامپ با خلق و 
خويي كه از خود به دنيا نشان داده است، فردي است 
كه هيچ كس از او انتظار ثبات روي��ه را ندارد. همين 

عامل باعث ش��ده اس��ت كه او نيز راحت تر بازارهاي 
جهاني اعم از فلزات، نفت و بورس هاي جهاني را تحت 

تأثير توييت هاي غالبًا ضد و نقيض خود قرار دهد.

 داليل رشد قيمت ها در بازار سرمايه
اين كارش��ناس بازار سرمايه در خصوص داليل رشد 
قيمت سهام ش��ركت ها بيان كرد: با توجه به شرايط 
سياسي و اقتصادي كشور و عدم چشم انداز مناسب 
از متغيرهاي واقعي اقتصاد؛ مانند نرخ رشد ناخالص 
داخلي، تراز تجاري، نقدينگي و غيره در سال جاري، 
مي توان بيان داش��ت ك��ه تورم انتظ��اري همچنان 
مهم ترين عامل براي رشد قيمت سهام شركت هاست 
و ف��ارغ از تك س��هم هاي خاص، كليت ب��ازار تحت 
تأثير اين عامل قرار خواهن��د گرفت.وي اضافه كرد: 
در زمينه اقتصاد جهاني نيز با در نظر گرفتن شرايط 
موجود، چش��م اندازي مبني بر وجود روندي قوي و 
مثبت در خص��وص قيمت كاموديتي ها وجود ندارد. 
بنابراين از لحاظ بنيادي، قوي ترين عاملي كه مي تواند 
قيمت سهام را تحت تأثير قرار دهد، تغييرات قيمت 
ارز و تورم مورد انتظار اس��ت.مدير س��رمايه گذاري 
شركت تامين سرمايه سپهر، در ادامه به ريسك هاي 
سياسي اشاره كرد و گفت: با خروج امريكا از برجام در 
ارديبهشت ماه 139۷ و به دنبال آن افزايش فشارهاي 
اقتصادي و شدت تحريم هاي اعمال شده از سوي اين 
كشور براي ايران، ناكارايي و تعلل طرف هاي اروپايي 
حاضر در برجام براي ايجاد گش��ايش هاي اقتصادي 
الزم، تنش هاي منطقه اي و همچنين انجام اقدامات 
متقابل از سوي ايران در خصوص كاهش تعهدات خود 
بر اساس آنچه در برجام توافق كرده بود، ريسك هاي 
سياسي كشور و به دنبال آن بازار سرمايه را در بيش 

از يك سال اخير به سطح بااليي رسانده است.آسيما، 
تصري��ح كرد: هر چند كه در هفته هاي اخير ش��اهد 
صحبت ها و مصاحبه هاي با زبان نرم تري از س��مت 
امريكا بوده ايم، اما به نظر هنوز تا اتمام ريس��ك هاي 
سياسي و بازگشت به شرايط متعادل و عادي در كشور 
از لحاظ اين شاخص، فاصله بسيار زيادي وجود دارد؛ 
بنابراين مي توان گفت كه همچنان بازار س��رمايه با 
نوسان در لحن صحبت ها و اقدامات طرفين در جهت 
مثبت يا منفي، نوس��ان خواهد كرد و تحت تأثير اين 

متغير اصلي اين روزهاي كشور خواهد بود.

 ريسك هاي كنوني
وي در خصوص ابهام و ريسك هاي كنوني بازار تصريح 
كرد: همان طور كه بيان ش��د مهم ترين ريسك اين 
روزهاي بازار، ريسك سياسي حاكم بر فضاي اقتصادي 
كش��ور اس��ت؛ به جرات مي توان گفت كه خبرهاي 
سياسي مختلف و با س��طح اهميت باال، داراي تواتر 
بسيار بااليي است و اين مساله ابهامات تصميم گيري را 
براي سرمايه گذاران و فعاالن در بازار به شدت افزايش 
داده است.اين كارشناس بازار سرمايه در پايان اظهار 
كرد: حال در اي��ن ميان هيجان و عدم اطمينان زياد 
فعاالن بازار كه ناشي از همين ابهامات موجود است 
نيز مزيد بر علت شده كه بيشترين نوسانات شاخص 
در چندين س��ال گذش��ته را در ماه هاي اخير شاهد 
باشيم. عالوه بر آن در صورتي كه ريسك را به صورت 
عدم اطمينان )و نه لزوما با بار معنايي منفي( تعريف 
كنيم، تغييرات نرخ ارز كه خود ناشي از عدم اطمينان 
در سطح سياسي است، مي تواند انتظارات فعاالن را 
از تورم انتظاري و تغييرات قيمت س��هام شركت ها 

دستخوش تغييرات با اهميتي قرار دهد. 
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 سود ۷۲۲ريالي براي هرسهم »دبالك«: 
شركت توليد مواد اوليه دارويي البرز بالك براي 
س��ال مالي منتهي به 29اس��فند139۷، سود 
هرس��هم را ۷22ريال اعالم كرد. به گزارش سنا، 
ش��ركت توليد مواد اوليه دارويي البرز بالك در 
اطالعات و صورت هاي مال��ي 12ماهه منتهي 
به 29اسفند139۷، س��ود هرسهم را ۷22ريال 

اعالم كرد.
اين شركت در س��ال مالي139۶ براي هرسهم 
۵۵9ريال زيان شناس��ايي كرده بود كه در سال 
مالي139۷ توانس��ته آن را به س��ود ۷22ريالي 

برساند.
»دبالك« س��ود عملياتي خ��ود را 291درصد 
افزايش داده و به مبلغ 13۶ميليارد ريال رسانده 
است. همچنين سود خالص آن به 122ميليارد 
ريال و زيان انباش��ته پايان دوره به 118ميليارد 
ريال رسيد. اين شركت در اين دوره 111هزار و 
۷48كيلوگرم انواع دارو به ارزش ۶44ميليارد و 
3۶0ميليون ريال فروخته است كه در پايان دوره 
سود ناخالص آن را 191ميليارد و 3۶9ميليون 

ريال اعالم كرده است.
اه��داف و برنامه هاي راهبردي اين ش��ركت در 
خصوص توليد و فروش محصوالت شامل توليد 
محصوالت جديد، توليد محصوالت با حاشيه سود 
باالتر، كاهش توليد و فروش محصوالت زيانده و 
بررسي و تحقيق بر روي محصوالت زيانده جهت 
افزايش راندمان توليد است. همچنين در برآوردي 
كه »دبالك« از تغييرات نرخ فروش محصوالت و 
نرخ خريد مواد اوليه داشته اعالم كرده كه با توجه 
به سنوات گذشته و شرايط بازار به طور متوسط 
براي اكثر محصوالت افزايش نرخ خواهيم داشت. 
همچنين با در نظر داشتن نوسانات نرخ ارز و سطح 
عمومي قيمت هاي داخلي برآورد مي ش��ود كه 
نرخ خريد مواد اوليه همانند نه ماه گذشته روند 
رو به رشد داشته باشد.»دبالك« در تشريح ساير 
برنامه هاي با اهميت شركت اعالم كرد كه با توجه 
به مشكالت و محدوديت هاي موجود در خطوط 
توليد، اين شركت در نظر دارد طبق برنامه نسبت 
به بازس��ازي و نوسازي خطوط توليد خود طبق 
اس��تاندارد اداره دارو اقدام كند، در صورت انجام 
پروژه مذكور امكان توليد و توس��عه محصوالت 
و توسعه بازار اين ش��ركت ميسر خواهد شد. در 
راستاي بهينه نمودن فرايند توليد شركت اقدام 
به نظارت دقيق تر بر فراين��د توليد و همچنين 

گسترش سبد محصوالت اقدام خواهد كرد.

 اختصاص ۲۰۰۸ ريال سود به ازاي هر سهم 
»فپنتا«: شركت صنعتي سپنتا در دوره 12 ماهه 
منتهي به 29 اسفند ماه 139۷، به ازاي هر سهم 
خود 2 هزار و 8 ريال سود كنار گذاشت كه نسبت 
به دوره مش��ابه در سال 9۶ افزايش 8۵ درصدي 

را نشان مي دهد.
به گزارش سنا، شركت صنعتي سپنتا با سرمايه 
۵4 ميليارد و 1۷3 ميلي��ون ريال، صورت هاي 
مالي 12 ماهه دوره مالي منتهي به 29 اس��فند 
139۷ را به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. 
شركت صنعتي سپنتا در دوره ياد شده، مبلغ 108 
ميليارد و ۷۵3 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اساس مبلغ 2 هزار و 8 ريال سود به 
ازاي هر س��هم خود اختصاص داد كه نسبت به 
دوره مشابه در سال 9۶ معادل 8۵ درصد افزايش 

داشته است.
شركت صنعتي سپنتا افزايش ۷4 درصدي فروش 
را از داليل اصلي افزايش سود عنوان كرده است. با 
احتساب سود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
4۶3 ميليارد و 1۵3 ميليون ريال سود انباشته 
پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد.

»فپنتا« در دوره 12 ماهه س��ال مالي منتهي به 
اسفند 9۶، به صورت حسابرسي شده، مبلغ ۵8 
ميليارد و 821 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ يك هزار و 8۶ ريال سود 
به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود. شركت 
صنعتي سپنتا در صورت هاي مالي تلفيقي، سود 
هر س��هم در دوره 12 ماهه منتهي به 29 اسفند 
139۷ را مبلغ 11 هزار و ۶۶4ريال و سود خالص 
را مبلغ 89 ميلي��ارد و 191 ميليون ريال اعالم 

كرده است.

 تعيين س�ود ۲ هزار و ۴5۰ ريالي سود هر 
س�هم »قصفها«: مجمع عمومي شركت قند 
اصفهان تقس��يم مبلغ 2 هزار و 4۵0 ريال سود 
نقدي و 2 هزار 44۷ ريال س��ود خالص براي هر 
سهم اين شركت را در مجمع به تصويب رساند. به 
گزارش سنا، مجمع عمومي عادي ساالنه شركت 
قند اصفهان براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 
ماه 139۷ در روز ش��نبه 2۵ خ��رداد ماه 1398 
برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومي ساالنه 
»قصفها« براي دوره مالي ذكر شده به شرح زير 

بوده است: 
اس��تماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني، 
تصويب صورت ه��اي مالي س��ال )دوره( مالي 
منتهي به 29 اسفند ماه 139۷، انتخاب حسابرس 
و بازرس قانوني، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، 
انتخاب اعضاي هيات مديره، تعيين حق حضور 
اعضاي غير موظف هيات مديره و تعيين پاداش 

هيات مديره.
براساس گزارش منتشر ش��ده در خصوص اين 
جلسه، خالصه تصميمات مجمع عمومي شركت 
قند اصفهان عبارت است از: سود نقدي به ازاي هر 
س��هم به مبلغ 2 هزار و 4۵0 ريال و سود خالص 
به ازاي هر سهم 2 هزار و 44۷ ريال تصويب شد. 
سود خالص 4۷۷ ميليارد و 242 ميليون ريال و 
سود انباشته پايان دوره با لحاظ كردن مصوبات 
مجمع، ۵ ميلي��ارد و 229 ميلي��ون ريال اعالم 
شد. سازمان حسابرس به  عنوان بازرس قانوني و 
حسابرس شركت و سازمان حسابرس به عنوان 

بازرس علي البدل انتخاب شد.

گروه بورس| ش��اخص كل ب��ورس و اوراق بهادار 
تهران در پايان معامالت ديروز با افزايش 40۵2واحد 

به رقم 238 هزار و 220 واحد رسيد.
بر اساس اطالعات مندرج در سامانه شركت مديريت 
فناوري بورس تهران ش��اخص كل ب��ورس و اوراق 
بهادار ته��ران در پاي��ان معامالت روز يكش��نبه با 
افزايش 40۵2 واحد به رقم 238 هزار و 220 واحد 
رسيد. همچنين شاخص كل با معيار هم وزن 204 
واحد رش��د كرده و ب��ه رقم ۵8 ه��زار و 1۷۷ واحد 
رس��يد. ارزش روز بازار بورس اوراق بهادار تهران به 
بيش از 901 هزار ميليارد تومان رس��يد. همچنين 
معامله گران بورس اوراق بهادار بيش از ۵.1 ميليارد 
سهام حق تقدم و س��اير اوراق بهادار در قالب 3۷۶ 
هزار نوب��ت معامله و به ارزش 1883 ميليارد تومان 
دادوستد كردند. روز ش��اخص قيمت با معيار وزني 
� ارزشي 114۷ واحد رش��د كرده و به رقم ۶۷ هزار 
و 44۵ واحد رسيد. شاخص قيمت با معيار هموزن 
140 واحد رشد كرده و به رقم 39 هزار و 8۷۷ واحد 
رس��يد.ديروز عم��ده نمادهاي بورس��ي در تقويت 
ش��اخص بورس اثرگذار بودند ك��ه از مهم ترين اين 

نمادها مي توان ب��ه نمادهاي فارس، همراه، تاپيكو، 
شپنا، پارسان، شبندر، ومعادن، ياد كرد.

نمادهاي پربيننده بورس��ي مربوط به شركت هاي 
گروه بانك، خ��ودرو، صنايع ماشين س��ازي بودند. 
نمادهاي پربيننده بورسي مربوط به بانك تجارت با 
قيمت هر سهم 43۷ ريال، بانك ملت 433۶ ريال، 
سايپا 1۵94 ريال، ايران خودرو ۵۵00 ريال ، گروه 
مپنا ۷218 ريال، ماشين س��ازي اراك 1۷9۷ريال، 
ايران ارق��ام 4۷۶۶ ري��ال، از نماده��اي پربيننده 

بورسي بودند.
در فرابورس ايران نيز شاخص كل با افزايش 33واحدي 
به رقم 298۵ واحد رس��يد. ارزش روز بازار اول و دوم 
فرابورس به بيش از 1۶۷ هزار ميليارد تومان رس��يد. 
نمادهاي مارون، زاگرس، ماديرا، شراز، شاوان، در تقويت 
ش��اخص فرابورس اثرگذار بودند و نمادهاي دماوند، 
كگهر در كاهش شاخص فرابورس موثر بودند. نمادهاي 
پربيننده فرابورس شامل ذوب آهن اصفهان، ريل پرداز 
سير، توسعه و عمران استان كرمان، صنايع كاغذ پارس، 
پتروش��يمي زاگرس، كش��ت و صنعت شهداب ناب 

خراسان و بانك دي بودند. 

به گفته محسن خدابخش، مدير نظارت بر بورس هاي 
سازمان بورس و اوراق بهادار موارد مطرح شده در مورد 
عدم درج قيمت س��هام در بازار پايه فرابورس دو نكته 
داشت كه اول بحث شبهه غيرشرعي بودن اين كار بود 
كه خوشبختانه كميته فقهي سازمان بورس با برگزاري 
جلسه اي اعالم كرد؛ اين معامالت در بازار پايه فرابورس 
از نظر شرعي مشكلي ندارد. بحث دوم در مورد خريد 
و فروش و كس��ب و كار اس��ت كه آن هم ان شاءاهلل در 
جلسه اول شوراي عالي بورس كه احتماال هفته آينده 
به زودي برگزار خواهد شد، در مورد آن تصميم گيري 

خواهد شد.
به گزارش فارس، مدير نظارت بر بورس سازمان بورس 
در مورد اينكه چرا قيمت پيشنهادي سهام در بازار پايه 
فرابورس معلوم نيست، اعالم كرد:  كميته فقهي بين دو 
مفهوم مظنه نرخ و قيمت نهايي تفاوت قائل است. آنچه 
در بازار پايه افش��ا نمي شود، همان مظنه يا گمانه زني 
براي قيمت است، وگرنه وقتي تقاضاي واقعي براي يك 
سهم ارايه مي شود، پيشنهاد معامله گر براي خريد سهام 
معلوم است؛  مثاًل 200 تومان به ازاي هر سهم پيشنهاد 
داده و وقتي معامله انجام شد، معلوم است به چه قيمتي 

خريداري شده اس��ت؛ بنابراين كميته فقهي سازمان 
بورس اعالم كرد، بين مظنه و قيمت تفاوت وجود دارد 
و نبايد اين دو را با هم اشتباه گرفت و وقتي معامله نهايي 

شد، اطالع رساني صورت مي گيرد. 
خدابخش افزود                                                                                                                                                                                                                   : داشتن اطالع توسط يك معامله گر از 
سفارشات خريد ديگران به هيچ وجه از مواد مشمول در 
صحت يك معامله به شمار نمي رود، اما وقتي معامله 
قطعي شد، قيمت اعالم مي شود كه مثاًل فالن سهم به 

چه قيمتي خريد و فروش شده است.
وي در مورد اينكه آيا اعالم نشدن مظنه و سفارش هاي 
خريد يا فروش س��هام در بازار پايه براي جلوگيري از 
سفته بازي است، گفت: بله به خاطر جلوگيري از تباني و 
سفته بازي است، از طرفي بين شركت هاي »درج شده« 
در تابلوي پايه فرابورس و شركت هاي »پذيرفته شده« 
در تابلوي اصلي فرابورس تفاوت وجود دارد؛ يعني اگر 
ش��ركتي در تابلوي اصلي پذيرفته شده است، به اين 
معناست كه شرايط سازمان بورس را رعايت كرده، اما 
شركتي كه در مراحل اوليه پذيرش است و اصاًل پذيرفته 
نشده؛ يعني اين شركت فقط در »تابلوي بازار پايه درج 
شده« اس��ت. مدير نظارت بر بورس سازمان بورس در 

مورد ش��ركت هاي حاضر در بازار پايه فرابورس گفت: 
ش��ركت هاي درج ش��ده در بازار پايه مشمول مخفي 
بودن مظنه هاي خريد و فروش س��هام مي شوند، اما 
شركت هايي كه به صورت كامل در بورس يا فرابورس 
پذيرش مي شوند، همه موارد آن در تابلوي اصلي بورس 
يا فرابورس به صورت شفاف وجود دارد و اين جزو موارد 
قانون شركت ها نزد سازمان بورس است كه بايد اوراق 
مالي شركت ها ثبت شود و آنها درخواست پذيرش به 
سازمان بورس بدهند و وقتي يك شركت پذيرفته شد، 
از تابلوي بازار پايه خارج شده و به تابلوي اصلي بازار در 

بورس يا فرابورس منتقل مي شود.
خدابخش در پاس��خ به اين پرس��ش كه تاكنون چند 
شركت در بازار پايه فرابورس ايران حضور دارند، گفت: 
182 شركت در بازار پايه فرابورس حاضر هستند كه 
از اين تعداد ۷8 ش��ركت قباًل در بازار اصلي فرابورس 
پذيرش شده بودند، اما چون برخي از شرايط را از دست 
دادند، لغو پذيرش شده و به بازار پايه برگشت خوردند 
و اگر دوباره اين ش��ركت ها همان مراحل پذيرش در 
بورس يا فرابورس را طي كنند، دوباره به تابلوي اصلي 

برمي گردند.

مديرنظارتبربورسهايسازمانبورسواوراقبهادار:
تعيينتكليفبازارپايهدرجلسهآتيشورايعاليبورسانجامميشود

نگاهيبرآمارمعامالتبورسوفرابورس
شاخصدرآستانهورودبهكانال240هزار
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نگاهي به مشكالت صادرات

تالش براي احياي صادرات

بي توجهي دستگاه ها به موضوع الگوي كشت

دولت به صورت همزمان چند برنامه را براي گس��ترش 
صادرات به اجرا در آورده است. نگاه تأمين ارز به صادرات 
باعث بروز مش��كالتي براي صادركنندگان شد كه بانك 
 مركزي در تالش اس��ت آنه��ا را حل كن��د. در حقيقت

 كم كم دولت دارد با اين واقعيت روبرو مي شود كه تحريم ها 
موجب بروز ركود در اقتصاد ايران مي شود و تنها راه خروج 
از ركود افزايش تقاضاي موثر از طريق صادرات است. اما 
مش��كالت صادراتي كماكان پابرجا باقي مانده است. در 
سال گذشته بسياري از صادركنندگان بزرگ جاي خود را 
به صادركنندگان غيررسمي و كارت هاي يك بار مصرف 
دادند اما س��وال اين است كه امس��ال براي بازگرداندن 

صادركنندگان شناسنامه دار چه بايد كرد؟

  صادركنن�دگان حرف�ه اي از چرخ�ه خارج 
شده اند

بر اس��اس آمار مقايسه اي صادرات س��ال ۹۷ با سال ۹۶ 
صادرات از نظر وزني ۶.۳۶ درص��د و از نظر ارزش دالري 

۰.۷۴ درصد كاهش داشته است.
با اين حال بررس��ي هاي صورت گرفته از آخرين كارنامه 
صادرات كشور در سال ۹۷ و همچنين تأكيد و رايزني هاي 
صورت گرفته از س��وي مقامات اقتصادي كشور مبني بر 
توسعه روابط با كشور هاي همس��ايه به خصوص عراق و 
سوريه گواه آن اس��ت كه صادركنندگان ايراني با تمركز 
بر بازار هاي همسايه در سال ۹8 مي توانند شوك كاهش 
حجم تجارت خارجي ايران در اثر تحريم ها را قدري كاهش 
دهند. در همين رابطه محمدرضا مودودي، سرپرس��ت 
سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه توسعه صادرات 
خيلي راحت باعث رونق توليد مي شود، تصريح كرد: مدرن 
كردن بازارهاي داخلي در شهرهاي مختلف كشور و ايجاد 
فضايي براي افزايش رقابت و مكانيزه كردن دادوستدها 
مثل كشورهاي پيشرفته مي تواند باعث توسعه صادرات 
كش��ور شود. سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت ايران 
افزود: بخش خصوصي توجه ويژه اي را مي طلبد و بايد به 
صادركنندگان امكانات و اختيارات بدهيم تا بتوانند توليد 
را در س��طح باالتري ادامه دهند. م��ودودي در خصوص 
موانع پيش روي صادركنندگان گفت: سياست هاي ارزي 
سال گذشته خيلي از صادركنندگان حرفه اي را از چرخه 
صادرات خارج كرد. چند نرخي بودن ارز تنها مانع بزرگ بر 
سر راه توسعه صادرات غيرنفتي است و اين موضوع ضمن 

ايجاد رانت و فساد، شفافيت را از بين مي برد.
وي گف��ت: معافي��ت صادركنندگاني كه كمت��ر از يك 
ميليون دالر صادرات دارند بايد حذف ش��ود، چرا كه اين 
موضوع باعث اختالف قيمتي زياد كاالهاي ايراني شده و 
بعضي از صادركنندگان كوچك به دليل اينكه مشكالت 
صادركنندگان بزرگ را با بانك مركزي ندارند، كاالهاي 
خ��ود را ۵۰ درص��د ارزان تر از س��اير صادركنندگان در 
بازارهاي كشورهاي همسايه عرضه مي كنند و اين موضوع 

ركود را براي توليدكنندگان ايجاد مي كند.

  نياز به تنوع بخشي به كاالهاي صادراتي
محس��ن محمدباقرزاده، اقتصاددان مي گويد در بخش 
صادرات كشور، تا زماني كه اين كارآمدي در مولفه هاي علم 
اقتصاد و فن اقتصاد تعريف و تبيين نشود هرگونه صادراتي 

در مسير توسعه، مختل خواهد شد.
 محمدباقرزاده در ادامه، قرار گرفتن در استراتژيك ترين 
نطقه جه��ان، برخورداري از نظام حم��ل و نقل دريايي، 
زميني و هوايي را از مهم ترين مزيت هاي كش��ور دانست 
و گفت: در كنار مزيت هاي بي نظيري چون ذخائر عظيم 
نفت و گاز و معادن مختلف، اي��ن ظرفيت را داريم كه به 
جاي خام فروش��ي مواد مورد نياز دني��ا را توليد و صادر 
كنيم؛ براي اين منظور الزم اس��ت زيرساختهاي علمي 
خود را تقويت كرده و براي س��رمايه گذاري اكتش��افي 
جايگاه ويژه اي قائل شويم؛ برخورداري از ۷ درصد منابع 
دني��ا و يك درصد جمعيت دنيا امتياز ويژه اي اس��ت كه 
مقام معظم رهبري در بيانيه دوم خود در س��ال جديد به 
آن اشاره كرده و خواستار توجه بيشتر به امر ايجاد ارزش 
افزوده شدند. محسن محمدباقرزاده تاكيد كرد نبايد گول 
صادرات س��هل و راحت محصوالت خام خود شويم؛ چرا 
كه با وجود ارزآوري آسان از اين حوزه، پويايي اقتصاد ملي 
تحت الشعاع قرار مي گيرد.وي گفت: در حوزه صادرات، 
بايد مراقب باش��يم كه در دام صادرات همه داش��ته هاي 
خود بصورت خام فروشي نشويم؛ توليد كاالهاي متنوع 
از يك محصول خ��ام مي تواند منجر به تن��وع صادراتي 
ش��ده و بازارهاي صادراتي ما را تقويت كند؛ هر چه بازار 
تقاضاي دنيا نس��بت به محصوالت داخلي كش��ورمان 
متعدد و زياد باش��د امنيت درآمد ارزي كش��ور تضمين 
مي شود. اين اقتصاددان تصريح كرد: چرخه ايجاد ارزش 
 افزوده مي تواند ضامن حفظ بازارهاي صادراتي ما باشد؛ 
در اين صورت اس��ت ك��ه بدون ترس از آين��ده صادرات 
مي كنيم، چرا كه محصول صادراتي ما يك كاال نيس��ت 

بلكه مجموعه اي از كاالي مختلف است.

  جلوگيري از رانت در ارز صادراتي
احمد مهدوي ابهري، دبير انجمن صنفي كارفرمايي صنعت 
پتروشيمي ايران گفت: توليدكنندگان و صادركنندگان با 
مشكالت بسياري دست و پنجه نرم مي كنند و در چنين 
شرايطي كه با تحريم ها همراه است، اقدام به توليد كاال و 
صادرات مي كنند. وي ادامه داد: از بين بردن رانت در ارز 
صادراتي باعث ايجاد شفافيت در بازار مي شود و بسياري 
از موانع و مش��كالت صادركنندگان و واردكنندگان را از 
پيش رو بر مي دارد. مهدوي ابهري افزود: متأسفانه سامانه 
نيما باعث شده تا رانت براي واردكنندگان ايجاد شود و اين 
رانت باعث تحريك تقاضا براي واردات و ارز نيمايي شده 
است، بالطبع رونق بخشيدن به توليد و سر و سامان دادن 
به ارز صادراتي مي تواند كمك شاياني به اين موضوع كند.

دبير انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي ايران 
تصريح كرد: يكي از اصلي ترين شاخص ها براي رونق توليد، 

 سامان دادن به ارز صادراتي و سامانه هاي نيما و سنا است،
 چرا ك��ه رانت هاي به وج��ود آمده در اي��ن بخش ميل 
صادركنندگان براي عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار 
را افزايش مي دهد و اين مساله جدا از افزايش كاذب نرخ 
ارز، باعث مي ش��ود توليدكننده مواد اوليه خود را با نرخ 
باال تأمين كند. وي گفت: در وضعيت كنوني كشور، تمام 
تالش هاي مس��ووالن و كارآفرينان بايد به سمت رونق 
بخشيدن به توليد باشد و ذهن ها را بايد روي حل كردن 
موانع توليد كه اساس��ي ترين قدم در اين موضوع است، 

متمركز كنيم.

  چالش نبود سيستم بانكي براي انتقال ارز
كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران گفت: بسياري از اظهارنظر هايي 
ك��ه در مورد ع��دم برگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات به 
چرخه اقتصادي كشور مي ش��ود، بر اساس آمار و منطق 
صحيح نيس��ت و نبايد با اينگونه نظرات همكاري خوب 

صادركنندگان با بانك مركزي را زير سوال برد.
كاش��في ب��ا اش��اره به مش��كالت ف��راوان پي��ش روي 
صادركنندگان، افزود: نبود سيس��تم بانكي براي انتقال 
ارز، فشار تشديد شونده تحريم ها، اجرايي نشدن سازوكار 
اينس��تكس و نوع خاص صادرات به كش��ور هاي عراق و 
افغانستان مسائل خاصي براي صادركنندگان ايجاد كرده 

و طبيعتًا نوع فعاليت آنها را نسبت به سال هاي قبل تغيير 
داده است. وي ايجاد هماهنگي براي سهولت در برگشت ارز 
را يكي از اقدامات اصلي و مهم يك  ساله اتاق ايران دانست 
و تأكيد كرد: اتاق ايران با تشكيل كميته ارزي و انعكاس 
به موقع نظرات و مشكالت به بانك مركزي موجب شد با 
رفع بعضي از مش��كالت روند برگشت ارز شتاب بهتري 
بگيرد و اين تالش ها همچنان براي مساعدسازي شرايط 

ادامه دارد.

  روش نرخ گ�ذاري در نيم�ا و نق�د ج�دي 
صادركنندگان 

كاشفي همچنين نرخ ارز را يكي از مشكالت اصلي عدم 
اشتياق و برگشت ارز دانست و اظهار كرد: روش نرخ گذاري 
در سامانه نيما هميشه موجب نقد جدي صادركنندگان بود 
كه موجب ضرر و زيان آنان مي شد كه خوشبختانه با كم 
شدن فاصله اين نرخ با نرخ حاشيه بازار، روند برگشت ارز به 
كشور شتاب گرفت. به عقيده وي؛ موضوع ديگر قيمت پايه 
صادراتي كاالهاست كه هنوز هم به صورت كامل مرتفع و 

منطقي نشده است.
عضو هيات رييس��ه ات��اق ايران تصريح ك��رد: اصالح 
پايه هاي صادراتي بر اساس قيمت واقعي، گپ موجود 
را از بين مي برد؛ اما سازمان هاي متولي صادرات كشور 
از بيم كم ش��دن آمار اين حوزه، عزم جدي براي حل 

اين موضوع را از خود نش��ان نمي دهند. كاشفي ادامه 
داد: از سوي ديگر اقالم متنوع و فراوان كاال هاي صادراتي 
ني��ز اصالح اين قيمت ها را بس��يار زمان بر كرده اس��ت، 
ازاين رو اتاق اي��ران در نامه اي به رييس كل بانك مركزي 
پيشنهاد هايي ارايه داده كه در صورت اجرايي شدن بخش 

ديگري از اين مشكالت حل وفصل خواهد شد.
رييس اتاق كرمانشاه با اشاره به اينكه هنوز صادركنندگان 
ب��راي بازگش��ت ارز ص��ادرات به ع��راق و افغانس��تان 
مش��كل دارن��د، گف��ت: نبود سيس��تم بانك��ي و حتي 
صرافي هاي مجاز جهت انتق��ال ارز صادراتي مهم ترين 
اين مشكالت اس��ت كه در جلس��ات كارشناسي مورد 
تأييد كارشناس��ان بانك مركزي قرار گرفته و اميدواريم 
به زودي اين موضوع هم به يك تصميم منطقي برس��د. 
كاش��في در پاس��خ به اينكه چه ميزان از ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادي كش��ور بازگشته است؟، 
 تصريح كرد: بررس��ي ها نش��ان مي دهد ك��ه حدود 
۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات غيرنفتي، به كشور 
بازگش��ته اس��ت كه اين ميزان با توجه به مشكالت 
ف��راوان پيش روي بازرگانان در يك س��ال گذش��ته، 
نشان دهنده تعهد و احساس مسووليت فعاالن اقتصادي 
و صادركنندگان كشور است. وي اظهار كرد: با هماهنگي 
و تعامل س��ازنده اتاق ايران و بانك مركزي شرايط ارزي 

كشور از ثبات و نظم بيشتر و بهتري برخوردار شود.

گردهمايي نمايندگان اتاق بازرگاني سراسر جهان در شهر 
ريودوژانيرو برزيل برگزار ش��د؛ نشستي كه در آن سران 
اتاق هاي بازرگاني با مطرح كردن موضوعات مختلف در 
نشس��ت ها و كارگاه هاي متفاوت، نشان دادند كه در پي 
مطرح كرد اين كنگره مش��ابه اجالس داووس هستند، 
با اين تفاوت كه اينجا خبري از مقامات سياس��ي نيست. 
كنگره اتاق هاي بازرگاني جهان توسط فدراسيون جهاني 
اتاق ها و اتاق بازرگاني بين الملل با همكاري كنفدراسيون 
اتحاديه هاي بازرگاني و كسب وكار برزيل به مدت سه روز 
در شهر ريو برگزار شد. در اين كنگره كه هر دو سال يك 
بار برگزار مي شود، نمايندگان از اتاق هاي بازرگاني سراسر 
جهان به همراه انديشمندان، اقتصاددانان و كارشناساني 
از بي��ن اتاق ها يا خ��ارج از آن براي حضور، س��خنراني و 
مشاركت دعوت مي شوند. كنگره اتاق هاي بازرگاني از روز 
22 تا 2۴ خرداد )12 تا 1۴ ژوئن( به مدت سه روز برگزار 
ش��د. در اين كنگره بيش از 12۰۰ نماين��ده از 1۰۰ اتاق 
بازرگاني حضور داشتند كه در 2۵ نشست عمومي، كارگاه 
آموزشي و نشس��ت تخصصي به بررسي مسائل مختلف 
اقتصادي، بازرگاني، محيط زيس��ت، چشم انداز اقتصاد 
جهان، تغييرات آب و هوايي، الكچين، شهرهاي هوشمند، 
آم��وزش و مهارت آم��وزي و... پرداختند. نشس��ت هاي 
اين كنگره مانند آنچه در اجالس س��االنه مجمع جهاني 

اقتصادي  مي گذرد، برنامه ريزي و اجرا شد و در آن سران 
و نمايندگان اتاق هاي بازرگاني جهان در مورد مس��ائل 
مختلف به اظهارنظر پرداختند. اين كنگره همان گونه كه 
كريستوفر فاستر، رييس اتاق بازرگاني، صنعت و كشاورزي 
سيرالئون مي گويد: »گردهمايي اتاق هاي بازرگاني براي 
يادگيري از يكديگر است، جايي كه اتاق ها را بيشتر به هم 
مرتبط مي كند و باعث مي ش��ود نهادهايي مفيدتر براي 

اعضايشان باشند.«

  نشست هاي عمومي
نشست هاي عمومي كنگره كه معموال در زمان اختصاصي 
برگزار مي شد، به دليل عدم تداخل با ديگر برنامه ها مورد 
اس��تقبال باال نيز قرار مي گرفت. در اين نشس��ت ها كه 
معموال به مس��ائل مهم و عمومي تر براي تمامي اتاق ها 
پرداخته مي ش��د، سخنرانان اصلي روس��ا و دبيران كل 
اتاق هاي بازرگان��ي، مديران بنگاه ه��اي اثرگذار بخش 
خصوصي يا محققان شناخته ش��ده در اين حوزه بودند. 
نگاهي به مشكالت كنوني جهان و پيشنهاد مسيرهاي 
تازه و پيش برنده براي بهبود آينده مشترك، تصوير يك 
دنياي كامال ديجيتال و ايجاد شهرهاي هوشمند، ايجاد 
بازارهاي منصفانه و ش��فاف براي همه، اهداف توسعه و 
تغييرات آب و هوا، توليد كمتر كرب��ن، نگاهي دوباره به 

آموزش و مهارت هاي مورد نياز اقتصاد جهان در آينده و ... 
عناوين مهم برخي از اين نشست ها بود؛ نشست هايي كه 
در آن چند سخنران بعد از ارايه مطالب خود به پرسش هاي 
گرداننده جلس��ه و حاضران نيز پاسخ مي دادند تا بحث و 

بررسي با مشاركت همه حاضران شكل بگيرد.

   نشست هاي تخصصي
تعداد نشست هاي تخصصي در كنگره جهاني اتاق هاي 
بازرگاني با توجه به برگزاري همزمان آنها زياد و با تمركز 
روي موضوعات خ��اص مانند بالكچين، اس��تارتاپ ها، 
انق��الب تجارت الكترونيك، زيرس��اخت هاي فراگير در 
اقتصادهاي نوظهور، تطبيق اتاق هاي بازرگاني با تحوالت 
ديجيتال، تسهيل تجارت، راه هاي تامين مالي غيربانكي 
در اقتصادهاي نوظهور و... بود. در اين نشس��ت ها نيز كه 
بطور كامال مشاركتي توسط سخنرانان و حاضران برگزار 
 مي شد، موضوعات با توجه به زمينه ها و بسترهاي فراهم 
شده در كشورهاي متفاوت و با توجه به توانمندي متفاوت 

اتاق ها مورد بحث و بررسي قرار  مي گرفت.

  صد سالگي اتاق بازرگاني  بين الملل
از مراس��م ويژه كنگره اتاق ه��اي بازرگاني جهان در ريو، 
مراس��مي بود كه به مناسبت 1۰۰ سالگي اتاق بازرگاني 

 بين الملل برگزار ش��د. اين مراسم كه در محوطه بيروني 
مركز فرهنگي شهر موسيقي در ريو برپا شد پاسداشتي 
براي يك قرن فعاليت اين نهاد بخش خصوصي بود. اتاق 
بازرگاني  بين الملل در سال 1۹1۹ و بعد از جنگ جهاني 
اول ش��كل گرفت تا با ايجاد ارتباطات قوي تجاري بين 
كشورها، خطر رويداد جنگ و نزاع را كاهش دهد. از اين رو 
اين نهاد بخش خصوصي همواره از پيشگامان صلح جهاني 
بوده است. ماموريت اين نهاد امروز پياده سازي شعار كسب 

و كار براي همه، هر روز و همه جاست.

  نمايشگاه و رقابت براي ميزباني دور آينده
از ديگ��ر بخش هاي مهم اي��ن رويداد جهان��ي، برپايي 
نمايشگاهي نه چندان بزرگ از غرفه هايي بود كه توسط 
اتاق ه��اي بازرگاني مختلف برپا ش��ده ب��ود، البته اغلب 
اتاق هايي كه غرفه داش��تند نامزدهاي حاضر در رقابت 
كس��ب ميزباني برگزاري كنگره جهاني اتاق ها در سال 
2۰2۳ بودند. در اين ميان اتاق هاي بازرگاني مسكو، ژنو، 
قطر و بلفاست فعاليت و رقابت تنگاتنگي با هم داشتند. 
اتاق دوبي نيز كه در س��ال 2۰21 ميزب��ان برگزاري اين 
رويداد است، در كنگره امسال حضور فعالي داشت تا بتواند 
از هم اكنون خود را براي ميزباني اين رويداد بزرگ در دو 

سال آينده مهيا كند.

  رقابت پروژه هاي نوآورانه اتاق ها و برندگان
همزمان با برگ��زاري كنگره جهاني اتاق ه��اي بازرگاني، 
رقابتي نيز بين اتاق ها براي ارايه طرح هاي نوآورانه و پيشرو 
نيز در جريان بود. اين رقابت در س��ه حوزه »بهترين پروژه 

آموزش��ي و مهارت آموزي«، »بهترين پروژه براي توسعه 
بنگاه هاي كوچك و متوسط و كارآفريني« و »بهترين پروژه 
نامتعارف« برگزار شد. در حالي كه اتاق هاي بازرگاني پيش 
از ش��روع اين كنگره، طرح هاي مختلف خود را در اين سه 
حوزه براي برگزاركنندگان ارسال كرده بودند، در نهايت در 
هر موضوع پنج طرح به مرحله نهايي راه يافته و اين فرصت 
را پيدا كردند كه در برابر داوران و نمايندگان ساير اتاق ها، 
پروژه خود را ارايه و كاركرد آن را توضيح دهند. در مراس��م 
پاياني كنگره اتاق هاي بازرگاني جهان، در بخش بهترين 
پروژه آموزشي و مهارت آموزي، پروژه اتاق بازرگاني استيريا 
از اتريش به عنوان برنده انتخاب ش��د. اين پروژه كه براي 
دانش آموزان دبيرستاني طراحي و اجرا شده بود، يك نظام 
علمي، منحصربه فرد و جديد ب��راي حمايت از جوانان در 
فرآيند تصميم گيري بود. در بخش بهترين پروژه براي توسعه 
بنگاه هاي كوچك و متوسط و كارآفريني برنده اتاق بازرگاني 
و صنعت زنان افغانستان بود كه به كارآفرينان كمك مي كرد 
كسب وكارشان را بهبود بخشند و توسعه دهند و فرصت هاي 
شغلي بيشتري ايجاد كنند. در نهايت در بخش بهترين پروژه 
نامتعارف، اتاق بازرگاني قاضي آنتپ تركيه برنده نهايي لقب 
گرفت. در اين بخش كه به اقدامات و طرح هاي نامتعارف و 
نامرتبط با ماموريت ها و وظايف معمول اتاق هاي بازرگاني 
پرداخته مي شد، پروژه اي برنده شد كه به پناهندگان، به ويژه 
پناهندگان سوري، خدمات حمايتي ارايه مي كرد. اين پروژه 
كه توسط اتاق قاضي آنتپ تركيه اجرا شده به پناهندگان 
سوري كمك مي كرد تا با با گذر از موانعي چون ناآشنايي با 
زبان و ديگر مهارت هاي فني بتوانند؛كسب وكارهاي محلي 

سوري ارتباط بگيرند و وارد حوزه فعاليت اقتصادي شوند.

همه ساله در بازار برخي محصوالت كشاورزي به سبب 
رعايت نش��دن الگوي كشت ش��اهد نوسانات شديدي 
هس��تيم به طوري كه در برخي م��وارد حجم توليد اين 
محصوالت كم مي شود و گاهي به حدي باال مي رود كه 

برداشت آن ديگر براي كشاورز صرفه اقتصادي ندارد.
در ش��رايط كنوني كه كشور با چالش بحران آب مواجه 
است، به نظر مي رس��د اجراي الگوي كشت محصوالت 
كشاورزي مي تواند راه حل مناس��بي براي سازگاري با 
كم آبي باشد كه متاسفانه تاكنون وزارت خانه نيرو و جهاد 
كشاورزي توجه جدي به اين موضوع نداشته است، در 
حالي كه كسري مخازن آب هاي زير زميني يك تهديد 

براي بخش كشاورزي محسوب مي شود.
برخي كارشناسان معتقدندكه عدم اجراي الگوي كشت 
محصوالت كش��اورزي در هدر رفت منابع پايه و برهم 
زدن تنظيم بازار نقش مهمي دارد، به همين دليل انتظار 
مي رود كه الگوي كشت با فراهم كردن مباحث مربوط 
به بازرگاني، فروش، ادوات كاشت و برداشت در تمامي 
استان ها اجرا ش��ود تا كشاورزان نگراني از حيث فروش 
محصوالت خود نداشته باشند. حال به سراغ مسووالن 

ذي ربط مي رويم تا از آخرين وضعيت داليل اجرا نشدن 
الگوي كش��ت به عنوان يكي از موضوعات سازگار با كم 

آبي با خبر شويم: 

   وزارت ني�رو و وزارت جه�اد كش�اورزي 
مقصرند

مسعود اس��دي عضو شوراي مركزي خانه كشاورز عدم 
اجراي الگوي كشت را يكي از عوامل ناسازگار با كم آبي 
دانست و گفت: وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در 
اجرا نشدن الگوي كشت هر دو مقصر هستند، در حالي 
كه وزارت ني��رو خود بايد امر آموزش و مديريت مصرف 
آب براي كشاورزان را به عهده بگيرد، اما اين مسووليت را 

از وزارت جهاد كشاورزي انتظار دارد.
وي با اش��اره به اينكه وزارت جهاد كشاورزي تاكنون در 
اجراي الگوي كشت اقدام مناس��بي انجام نداده است، 
اف��زود: با اجراي الگوي كش��ت، مس��ووالن ذي ربط و 
تصميم گيران بايد اين اطمينان را به كشاورزان بدهند 
كه در صورت جايگزيني كش��ت محصوالت كم آب بر 
تفاوتي در درآمد و بازار فروش آنها ايجاد نمي ش��ود، اما 

اجراي دس��توري الگوي كش��ت تنها نتيجه معكوس 
مي دهد. اس��دي ادام��ه داد: در اجراي الگوي كش��ت 
مسووالن ذي ربط در قدم نخس��ت بايد محصوالتي را 
معرفي كنند كه امكانات و لوازم مورد نياز جهت كشت 
را بتوانند در اختيار بهره برداران قرار دهند، ضمن آنكه از 
لحاظ اقتصادي تغييري در محصوالت جايگزين معرفي 

شده ايجاد نشود.
عضو شوراي مركزي خانه كشاورز فراهم كردن مباحث 
مرب��وط به بازرگاني، فروش و برداش��ت ل��وازم و ادوات 
كشت هاي جديد را امري ضروري دانست و گفت: وزارت 
جهاد كشاورزي تاكنون اقدام خاصي در رابطه با اجراي 
الگوي كشت انجام نداده است، در حالي كه اگر تشويقي 
بودن سياس��ت، مباحث مربوط ب��ه بازرگاني و فروش 
محصوالت و درآمد كشاورزان را در اليحه رعايت نكند، 
بدون ترديد تصويب اين قانون به قوانين غير قابل اجرا 
اضافه مي شود. به عنوان مثال اگر به كشاورزان هندوانه 
كار و ش��لتوك كار گي��اه كينوا براي كش��ت جايگزين 
پيشنهاد مي شود، مباحث مربوط به خريد و قيمت بايد 
به گونه اي تنظيم شود كه نگراني در بحث توليد و فروش 

ايجاد نش��ود. اس��دي بحث آموزش را در اجراي الگوي 
كشت امري ضروري برشمرد و افزود: اگر به كشاورزان 
آموزش هاي الزم داده نش��ود كه براساس نياز كشور به 
سراغ كشت كدام يك از محصوالت روند، از آن جا كه در 
كشت محصول جديد مهارتي ندارند با مشكالت متعددي 
روبرو مي ش��وند، در حالي كه اعمال سياست تشويقي 
حداكثري موجب شده تا كش��اورزان نسبت به كشت 

محصول جديد تمايل بيشتري داشته باشند.

  چالش نبود بانك اطالعاتي 
محمد ش��فيع ملك زاده، رييس س��ازمان نظام صنفي 
كشاورزي و منابع طبيعي اجراي الگوي كشت را تابع بازار 
محصوالت كشاورزي دانست و گفت: اجراي الگوي كشت 
در سطح كشور مستلزم ابزارها، سياست و تشويق هايي 

است كه كشاورزان را متقاعد كند تا تابع برنامه ها باشد.
وي با اشاره به اينكه اجراي دستوري الگوي كشت راهگشا 
نخواهد بود، افزود: اگر به كش��اورزان كشت جايگزيني 
معرفي شود كه تضمين كننده درآمد آنها باشد، مي توان 
از آنها انتظار داشت كه از كشت محصوالت آب بر انصراف 

دهند و در غير اين صورت تمايلي به اجراي الگوي كشت 
نخواهند داشت. ملك زاده ادامه داد: در شرايطي كه بازار 
چنداني براي فروش گياهان دارويي در كشور وجود ندارد، 
چطور مي توان انتظار داشت كه كشاورزان كشت گياهان 

دارويي را جايگزين كشت محصوالت آب بر كنند.
به گفته اين مقام مسوول، مسووالن ذي ربط در درجه 
اول درباره الگوي كشت بايد اين اطمينان را به كشاورزان 
دهند كه مش��كلي در در آمد و عايدي آنها و بازار فروش 
محصوالت ايجاد نمي ش��ود چرا كه با توس��عه گياهان 
دارويي ممكن است مقاديري زيادي گل گاو زبان و غيره 

به سبب نبود بازار روي دست كشاورزان بماند.
وي ادامه داد: با وجود آنكه سال هاس��ت شعار آمايش 
سرزمين داده مي شود، اما تاكنون اين موضوع عملياتي 
نشده اس��ت. رييس نظام صنفي كش��اورزي و منابع 
طبيعي با انتقاد از اين مساله كه برنامه و سياست گذاري 
مناسب در كشت محصوالت نداريم، بيان كرد: در كشت 
محصوالت كشاورزي برنامه و سياست گذاري مدوني 
نداريم كه خيال كش��اورز را راحت كنيم كه محصول 

مد نظر را بكارد.
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محدوديت ارز مورد نياز 
واردكنندگان

عضو هيات مديره فدراس��يون واردات ايران گفت: با 
توجه به محدوديت هاي تأمين ارز براي واردات، در 
حال حاضر تخصيص ارزهايي همچون يورو يا روبل 
روسيه محدود و صرفًا براي تأمين نياز شركت هاي 
دولتي در نظر گرفته مي شود. محمدمهدي نهاوندي 
در گفت وگو با ايس��نا، اظهار ك��رد: در رابطه با يوآن 
چين نيز دو مش��كل وجود دارد، يكي هزينه هايي 
كه براي انتقال ارز از چين به حساب فروشنده اصلي 
كاال دريافت مي ش��ود و نكته دوم طوالني شدن اين 
فرآيند تا بيش از دو ماه اس��ت كه هر دو اين اتفاقات 
باعث افزايش قيمت تمام شده كاالهاي وارداتي به 
ويژه كاالهاي اساسي و مواد اوليه توليد مي شود. وي 
ادامه داد: در هزينه هاي انتقال هر چند صرافي هاي 
رسمي بانك هاي عامل رسمًا اين هزينه ها را اعالم و 
از صاحب كاال دريافت مي كنند اما تا اين لحظه بانك 
مركزي نس��بت به پذيرش و پوشش اين هزينه ها 
 اقدامي نكرده است. بنابراين واردكنندگان بايد مازاد

 ۶ درصد هزينه قابل قبول بانك مركزي را به صورت 
ارز آزاد تأمين كنند يا معادل همين ميزان مش��كل 
تعهد ارزي خواهند داشت. او با اشاره به اينكه گمرك 
ايران اخيراً با اتخاذ برخي تصميمات گره گشا كمك 
خوبي به تعديل بخشي از مشكالت واردات كشور كرده 
است، تصريح كرد: اصالح روش و مباني تعيين ارزش 
گمركي و واقعي كردن اين روش ها متناسب با شرايط 
حاكم بر تجارت كش��ور و همچنين ارايه تسهيالت 
در زمينه كاهش زمان نمونه ب��رداري و اظهار كاال و 
همچنين ترخيص بخشي از كاالهاي وارداتي قبل 
از تأمين و انتقال وج��ه كاالي وارداتي، از جمله اين 
خدمات محسوب مي شود. نهاوندي به گروه دومي از 
كاالها اشاره كرد و توضيح داد: با وجود اين حمايت ها 
آن بخش از كاالهايي كه امكان استفاده از تسهيالت 
گمرك را ندارند، بعضاً تا بيش از دو ماه در انتظار تأمين 
و انتقال ارز ب��وده كه با وجود تعرفه تصاعدي هزينه 
انب��ارداري، تا بيش از 1۰ درصد افزايش هزينه تمام 
شده كاال را در پي دارد. با توجه به اينكه اين تأخيرها 
مطلقاً در اختيار و خواست صاحب كاال نيست، انتظار 
ما اين است كه س��ازمان بنادر و دريانوردي با اصالح 
اين رويه ها و توجه به شرايط تحريم هاي تحميلي، 
از افزايش هزينه ها و بهره برداري انتفاعي از مشكالت 
ناشي از تحريم ها خودداري كند تا بتوانيم از شرايط 

سخت فعلي عبور كنيم.

شرايط آزادسازي واردات 
الستيك شفاف نيست

رييس اتحاديه فروشندگان الستيك و روغن گفت 
كه جزييات تصميم اخير دولت در زمينه آزادسازي 
واردات الستيك، شفاف نيست. داوود سعادتي نژاد 
با بيان اينكه در چند ماه اخير ميزان واردات الستيك 
به ش��دت كاهش يافته اس��ت، اظهار ك��رد: توليد 
داخلي در زمينه تأمين نياز بازار در سايزهاي 1۶ و 
1۷ مورد اس��تفاده در خودروهاي سواري همچون 
پرايد و پژو، كاماًل جوابگو اس��ت و نيازي به واردات 
اين نوع از تاير احس��اس نمي شود. رييس اتحاديه 
فروشندگان الس��تيك، روغن، فيلتر، پنچرگيران 
و فيلترسازان تهران تاكيد كرد: اگر در تأمين مواد 
اولي��ه كارخانج��ات توليدي الس��تيك كمبود يا 
مشكلي وجود نداشته باش��د، كارخانجات داخلي 
در رابطه با توليد س��ايزهاي 1۶ و 1۷ هيچ مشكلي 
نخواهند داشت. وي در رابطه با تصميم اخير مبني بر 
آزادسازي واردات الستيك، بيان كرد: اعالم تصميم 
اخير دولت در آزادسازي واردات الستيك بار رواني 
مثبتي داشته اما در زمينه چگونگي واردات و تأمين 
ارز اين محصوالت اطالع رس��اني ش��فافي صورت 
نگرفت��ه و تا زماني كه اين موارد به صورت ش��فاف 
و عملي اعالم نش��ود، اتفاق خاصي رخ نخواهد داد. 
سعادتي نژاد گفت: تأمين نياز خودروهاي سنگين 
در بخش الس��تيك انجام شده كه اين مهم عاملي 
ش��ده تا قيمت ها در محدوده منطقي قرار بگيرد و 
در شرايط فعلي كمبودي در اين بازار وجود ندارد. 
او در پاس��خ به اين سوال كه آيا قيمت روغن موتور 
بعد از افزايش ۷۰ درصدي، كاهشي داشته است؟ 
 گفت: روغن موتور همچنان با همان افزايش قيمت 
۷۰ درصدي عرضه مي ش��ود كه متأسفانه در چند 
وقت اخير بازار با كمبود عرضه هم مواجه شده است.

توليد نئوپان به مرحله 
خودكفايي رسيد

رييس اتحاديه فروشندگان چوب و تخته گفت: در 
حال حاضر ۷۰۰ واحد رس��مي مجوزدار در تهران 
مشغول به فعاليت هستند كه اميدواريم واحدهاي 
توليدي پروانه دار در كشور بيشتر شود. اسماعيل 
الهيان، اظهار كرد: كمبود مواد اوليه موجب افزايش 
1۵ درصدي قيمت در صنف فروش��ندگان چوب 
و تخته در اواخر ارديبهش��ت امس��ال شد. الهيان 
با بيان اينك��ه در توليد نئوپان خودكفا ش��ده ايم، 
تصريح كرد: اين محص��ول در بخش هاي مختلف 
توليدي مانند كمد، كابينت و غي��ره كاربرد دارد. 
او بيان كرد: نوس��انات نرخ ارز، تأثير مستقيمي بر 
قيمت كاال هاي موجود در بازار داش��ته و عالوه بر 
اين، افزايش تعرفه گمركي موجب اوج گيري نرخ 
چوب، تخته و فيبر هاي سه اليي شده است. الهيان 
افزود: اگر مسووالن همكاري الزم را در تأمين مواد 
اوليه با اتحاديه فروش��ندگان چوب و تخته داشته 
باشند كمبودي در واردات چوب نخواهيم داشت. 
او اف��زود: مصنوعات چوبي آخري��ن مرحله كار در 
صنايع چوب است و پس از اين مرحله، محصوالت 
به دس��ت مصرف كننده نهايي مي رسد، به همين 
دلي��ل داراي ارزش افزوده بااليي ب��وده و اهميت 
زيادي در بخش صادرات دارد. او گفت: اميدواريم با 
حمايت هاي همه جانبه دولت و تالش متخصصان 
و س��رمايه گذاران در آينده نزديك صد درصد اين 
محصول به صورت داخلي تأمين شود و ديگر نيازي 

به واردات نباشد.

كنگره اتاق هاي بازرگاني جهان  در برزيل برگزار شد

»داووس« اتاق هاي بازرگاني



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

در دومين همايش همكاري هاي تجاري و فرهنگي ايران و منطقه قفقاز شمالي روسيه مطرح شد

ارزيابي وزير نفت ايران درباره بازار حال حاضر طالي سياه

بيمه ديپلماتيك با گسترش روابط تمدني

امپراتوري رسانه اي در خدمت كاهش قيمت نفت

گروه انرژي| نادي صبوري- فرداد احمدي|
پانزدهمي�ن اج�اس كميس�يون مش�ترك 
همكاري هاي اقتصادي و تجاري ايران و روسيه 
 ديروز در هتل اس�پيناس پاالس ته�ران آغاز 
به كار كرد. اجاسي كه صدها نفر از دو طرف در 
آن ش�ركت كردند و فعاالن اقتصادي ايراني و 
روسي در تاش براي شناخت يكديگر و شكل 
دادن به يك رابطه بودند. در مراسم آغاز به كار 
اين اجاس در كنار دومين اجاس همكاري هاي 
تجاري و فرهنگي ايران و فدرال قفقاز ش�مالي 
فدراسيون روسيه، رضا اردكانيان وزير نيروي 
ايران به عنوان رييس گروه ايراني كميس�يون 
مشترك و سرگي چباتاريف وزير فدرال قفقاز 
شمالي حضور داشتند. وزير ايراني در اظهارات 
خود در اين مراس�م تاكيد كرد ايران خواستار 
اين اس�ت كه مردم ش�اهد نتيجه و نشانه هاي 
برگزاري چنين نشس�ت هايي در زندگي خود 
باش�ند. طرف روس�ي نيز تاكيد ك�رد ارتقاي 
سطح تجارت با ايران از مهم ترين اولويت هاي 
سياست خارجي روس�يه در حال حاضر است. 
قففاز ش�مالي در جنوب روس�يه منطقه اصلي 
و كليدي براي برقراري ارتباط ايران و روس�يه 
محس�وب مي ش�ود. پس از پايان سخنراني ها 
كميته هاي تخصص�ي در حوزه ه�اي مختلف 
حمل و نق�ل، صنعت، انرژي، آب و بهداش�ت و 
درمان برگزار شدند و افراد مختلفي از حوزه هاي 
دولتي و بخ�ش خصوصي دو ط�رف به بحث و 
تبادل نظ�ر در اي�ن كميته ه�ا پرداختند. اين 
اجاس در حالي برگزار مي ش�د ك�ه به تازگي 
دو ط�رف گام هايي مهم در جهت كاهش تعرفه 
براي تبادالت ميان ايران و كش�ورهاي اوراسيا 
برداشته اند. پيش بيني مي ش�ود بيش از ده ها 
موافقتنامه و قرارداد در اي�ن اجاس كه امروز 
نيز در تهران ادامه داش�ته و ف�ردا روز آخر آن 
در اصفه�ان خواهد ب�ود بين دو ط�رف منعقد 
شود. نكته جالب توجهي كه در ميان اظهارات 
طرف روس به چشم مي خورد تاكيد بر تعامات 
 در ح�وزه علوم انس�اني ب�راي درك درس�ت 
دو طرف از يكديگر بود، مساله اي كه شايد حلقه 
مفقوده روابط ايران و روسيه در طول سال هاي 
اخير محسوب ش�ود كه در حالي كه مسووالن 
دو طرف از ظرفيت تج�ارت بيش از 10 ميليارد 
دالري صحبت مي كنند در حال حاضر كمتر از 

1.5 ميليارد دالر تجارت دارند.

در مراس��م افتتاحي��ه دومين همايش چش��م انداز 
همكاري هاي تجاري و فرهنگي ايران و فدرال قفقاز 
ش��مالي فدراسيون روس��يه، س��رگي ويكتوروويچ 
چباتاريف، وزير ناحيه فدرال قفقاز شمالي فدراسيون 
روسيه در پاسخ به پرس��ش خبرنگار روزنامه تعادل 
درباره اينكه چ��ه ابزارهايي براي توس��عه اين روابط 
داريم؟ بي��ان ك��رد: مهم ترين ابزار اهرم سياس��ي و 
 اراده اي اس��ت ك��ه دو ط��رف دارن��د. اراده دو طرف 
در راستاي توسعه اين روابط است. ساختارهاي الزم 
براي توسعه روابط در روسيه ايجاد شده است و تمام 
ارگان ها و موسسات دولتي روسيه توسعه اين روابط 

را هدفگيري كرده اند.
وزير ناحيه فدرال قفقاز ش��مالي فدراس��يون روسيه 
افزود: همانط��ور كه وزي��ر نيروي ايران بي��ان كرد، 
اين همايش هم يكي از اين ابزارها هس��تند. درواقع 
كميسيون مشترك يك پلتفرم است كه از طريق آن 
تمام شركت هاي خصوصي و توليدكنندگان مي توانند 
با هم مالقات كرده و موضوعات مشتركشان را با هم در 
ميان بگذارند. اين مي تواند منجر به پروژه ها و كارهاي 

مفيدي ش��ود.چباتاريف گفت: در تمامي زمينه هاي 
اقتصادي مثل حمل ونق��ل، انرژي، توليد، صنعت و... 
اين امكان فراهم شده اس��ت كه دو طرف پروژه هاي 
خود را گس��ترش دهند. چيزي كه ب��ه منطقه قفقاز 
شمالي مربوط مي ش��ود اين است كه اين منطقه نيز 
مانند ساير مناطق به توسعه روابط و مناسبات دوجانبه 

عالقه مند است. 
وي در ادامه اش��ارات خود به ابزارهاي توسعه روابط 
روس��يه و ايران اظهار كرد: بي��ش از همه ما به دنبال 
توس��عه روابط با ايران در حوزه گردشگري هستيم. 
ما عالقه مند به توس��عه گردش��گري از طريق درياي 
خزر هستيم. من فكر مي كنم كه اين زمينه از صنعت 
گردشگري دورنماي بسيار خوبي دارد و روسيه و ايران 
مي توانند پيشروان اين صنعت و به خصوص كشتيراني 

بين دو كشور باشند. 
چباتاري��ف بيان ك��رد: همچنين در زمينه توس��عه 
مناس��بات در حوزه كشاورزي به دنبال توسعه روابط 
هس��تيم. دو محصولي كه ما مي توانيم به ايران صادر 
كنيم گوشت قرمز و غالت هستند و در عوض كاالهايي 
مثل ميوه و ساير محصوالت كشاورزي را مي توانيم از 

ايران وارد كنيم. 
وزير ناحيه فدرال قفقاز ش��مالي فدراس��يون روسيه 
افزود: ما عالقه مند به توس��عه صنعت حمل ونقل در 
كريدورهاي شمال-جنوب و ش��رق-غرب هستيم. 
همچنين در زمينه انرژي و ايجاد كريدورهاي انرژي 
عالقه مند به توسعه روابط هستيم. براي اين منظور، 
يك شخص پيشرو از مسكو فقط براي پيگيري همين 
موضوع به ايران آمده اس��ت. چون كار ما به دو مرحله 
تقسيم شده اس��ت. در مرحله اول امروز و فردا است 
كه به همايش ايران و قفقاز ش��مالي اختصاص يافته 
است و مرحله دوم كميسيون مشترك است كه فردا و 

پس فردا به آن پرداخته خواهد شد.
چباتاريف همچنين بر موضوع گسترش علوم انساني 
در روابط دو طرف تأكيد ك��رد و گفت: مباحث علوم 
انس��اني در قفقاز ش��مالي بسيار مهم اس��ت و براي 
مجموعه مناس��بات دو كشور اهميت دارد كه بدانيم 
چگونه همديگر را درك مي كنيم و چگونه مي توانيم 
سهم مشتركي از همديگر داشته باشيم. توسعه روابط 
 اقتصادي و تجاري نيز بس��تگي ب��ه اين موضوع دارد 
چرا كه قفقاز شمالي روابط تنگاتنگي با ايران داشته 
است. در اين كشور ملتي هستند كه همگروه و همزبان 

با ايران هستند. 

   نقش كليدي قفقاز شمالي در روابط دوجانبه
در اين مراس��م رضا اردكانيان، وزير نيروي جمهوري 
اسالمي ايران نيز بر همكاري هاي اقتصادي و تجاري 
دوجانبه و همينطور كارگروه همكاري هاي استاني و 
ساير كارگروه ها و كميته هاي تخصصي، بتواند منشأ 
تحرك جديدي در مناس��بات اقتصادي دو كش��ور 
ايران و روسيه باشد،  تاكيد كرد و افزود: خوشبختانه 
مناسبات جمهوري اسالمي ايران و فدراسيون روسيه 
طي سال هاي اخير روند رو به توسعه اي داشته و اين 
روند همچنان در حال توس��عه و گسترش است. اين 
روند تا جايي پيش رفته كه روساي جمهور دو كشور 
در سال گذشته 5 مرتبه با يكديگر مالقات داشته اند.

وزير نيرو در خصوص منطقه قفقاز شمالي بيان كرد: در 
اين ميان منطقه قفقاز شمالي با برخورداري جمعيت 
10 ميليون نف��ري داراي جايگاه مهم و كليدي براي 
توس��عه روابط ايران و روسيه اس��ت و دروازه ورودي 
كاالهاي ايران به روسيه و بالعكس محسوب مي شود. 
در واقع قفقاز ش��مالي به دليل موقعيت جغرافيايي، 
برخ��ورداري از مناب��ع طبيعي و مي��راث فرهنگي و 
تاريخي و به عبارت ديگر با برخورداري از كليه منابع 
الزم، از ظرفيت بالقوه اي براي ايفاي نقش كليدي براي 

توسعه همكاري هاي دوجانبه در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي، علمي و فرهنگي برخور دار است و ضروري 
است اين ظرفيت بالقوه با همكاري طرفين، به ظرفيت 
بالفعل تبديل ش��ود. ايران و قفقاز شمالي مي توانند 
در حوزه ه��اي گوناگون اقتصادي و ب��ه ويژه صنعت 
گردشگري، حمل و نقل و تامين كاالهاي مورد نياز با 

يكديگر همكاري داشته باشند. 
همكاري ه��اي حوزه بانك��ي ميان ايران و روس��يه، 
سرفصل بعدي سخنان وزير نيرو بود. وي در اين باره 
گفت: دو كشور آمادگي دارند شبكه هاي مير و شتاب 
را به يكديگر متصل نمايند و گام هاي جدي تري را براي 

استفاده از ارزهاي ملي )روبل و ريال( بردارند. 
اردكانيان پيش��رفت همكاري هاي حوزه كشاورزي 
ايران و روس��يه را مثبت ارزيابي ك��رد و گفت: حجم 
مبادالت محصوالت كش��اورزي در سال جاري و در 
مقايسه با س��ال قبل از آن، با رشد مواجه بوده است. 
امضاي قرارداد ترانزيت، س��واپ و ورود موقت گندم 
بين ايران، روسيه و قزاقستان مي تواند فصل جديدي 
از همكاري هاي سه جانبه را در حوزه غالت به ارمغان 
بي��اورد. فصل بعدي همكاري هاي مورد اش��اره وزير 
نيروي ايران اتصال ش��بكه هاي برق ايران و روسيه از 
طريق جمهوري آذربايجان، ارمنستان و گرجستان بود 
كه از نظر اردكانيان مي بايست با جديت بيشتري دنبال 
شود. وي در اين راستا گفت: خوشبختانه همكاري هاي 
خوبي در حوزه انرژي حرارتي آغاز شده كه مي بايست 
س��رعت اين قبيل همكاري ها ش��تاب بيش��تري به 
خود بگي��رد. اردكانيان با بيان اينك��ه انعقاد قرارداد 
موقت تجارت آزاد بين ايران و 5 كشور عضو اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا مي تواند جهش مناسبي براي توسعه 
همكاري ها و روان سازي تجارت منطقه اي ايجاد نمايد، 
اظهار كرد: متعاقب اين قرارداد بيش از 800 قلم كاال 

مشمول كاهش تعرفه ها قرار مي گيرد.
وزير ني��رو با تأكيد ب��ر اينكه توس��عه همكاري هاي 
اقتصادي دوجانبه، به ويژه در شرايط فعلي كه هر دو 
كشور با سياست هاي خصمانه امريكا مواجه هستند، 
بيش از هر زمان ديگري واقعيت انكارناپذير محسوب 
مي شود، اظهار كرد: ضروري است طرفين براي رفع 
موان��ع تعرفه اي و غي��ر تعرفه اي تج��ارت دوجانبه و 
منطقه اي تالش بيشتري از خود نشان دهند و زمينه 

را براي گسترش گردش مالي و گردش كااليي فراهم 
نماين��د. اميدوارم همايش فعل��ي و اجالس پانزدهم 
كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي و تجاري 
ايران و روس��يه زمينه هاي بيش��تري را براي توسعه 

همكاري هاي دوجانبه فراهم سازد.
رضا اردكانيان در حاش��يه مراس��م افتتاحيه دومين 
همايش چشم انداز همكاري هاي تجاري و فرهنگي 
ايران و فدرال قفقاز ش��مالي فدراس��يون روسيه و در 
نشست خبري با »س��رگي ويكتوروويچ چباتاريف«، 
وزير ناحيه فدرال قفقاز شمالي فدراسيون روسيه، در 
پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه تعادل درباره اينكه 
چه تدابيري انديشيده شده است كه مردم بتوانند در 
زندگي خود ش��اهد ثمرات افزايش روابط اقتصادي و 
فرهنگي ايران و روسيه و به خصوص در قفقاز شمالي 
باش��ند؟ بيان كرد: من به سهم خودم عرض بكنم كه 
وظيفه م��ا در اين همايش و در اجالس كميس��يون 
مشترك تسهيل ارتباط بخش هاي خصوصي دو كشور 
است. در نظر داش��ته باشيم كه فدراسيون روسيه در 
سال گذشته چيزي بالغ بر 250 ميليارد دالر واردات 
داشته است و با توجه به زمينه هاي مختلف فعاليت در 
كشور ما، قطعا  اين مذاكرات و اين تسهيالت؛ از جمله 
الحاق ايران به موافقتنامه اقتصادي اوراسيا مي تواند 
ايران و 5 كشور عضو را از سهم قابل مالحظه اي را در 
حدود 800 قلم كااليي كه از تعرفه ترجيحي برخوردار 
خواهند شد، بهره مند كند و تأثير قابل مالحظه اي در 
اشتغال و سرعت گرفتن عرضه محصوالت ايراني در 
بازارهاي مصرف خواهد داشت.وي افزود: زمينه هاي 
فعاليت در استان هاي قفقاز شمالي به ويژه در بخش 
گردش��گري و فعاليت هاي صنعتي و توليدي فراوان 
است و اميدواريم كه توس��عه روابط دو كشور ايران و 

روسيه هرچه بيشتر توسعه يابد.

   ساير سخنرانان
مراس��م افتتاحي��ه دومي��ن هماي��ش چش��م انداز 
همكاري هاي تجاري و فرهنگي ايران و فدرال قفقاز 
شمالي فدراسيون روسيه با سخنراني مهدي سنايي، 
سفير ايران در فدراسيون روسيه ادامه يافت. سنايي 
با اعالم اين خبر را كه همه اس��ناد مورد نياز در سطح 
دولتي براي تعامل ايران و روس��يه به امضا رس��يده 

است، گفت: اجالس هاي مشترك بين ايران و روسيه 
به صورت مرتب در س��ال هاي گذش��ته برگزار شده 
است و امسال اين اجالس با برگزاري همايش قفقاز 

تكميل شده است.
وي با بيان اينكه قفقاز شمالي طي سده هاي متمادي 
نقش مهمي در ارتباطات بين ايران و روس��يه داشته 
است، اظهار كرد: اين منطقه از نظر فرهنگي و تاريخي 
شباهت زيادي با ايران دارد و همبستگي و پيوستگي 

بين ايران و قفقاز شمالي وجود داشته است.
سفير ايران در فدراسيون روسيه با بيان اينكه روابط 
ايران و روسيه طي سال هاي اخير از تحرك فراواني در 
ابعاد مختلف برخوردار بوده است، اظهار كرد: در بخش 
اقتصادي و تجاري بين دو كشور ظرفيت هايي وجود 
دارد و اسنادي امضا شده است، اما خروجي اسناد امضا 

شده با عمل و اجرايي شدن آن فاصله زيادي دارد.
وي تاكيد كرد: هيچ سند مهم اقتصادي كه در سطح 
دولتي مورد نياز دو كشور باشد، امضا نشده باقي نمانده 
است كه از جمله آن اسناد همكاري هاي گمركي است.

به گزارش ايسنا، س��نايي با تاكيد بر اينكه در بخش 
صادرات بين ايران و روس��يه رابطه خوبي وجود دارد، 
گفت: صادرات آبزيان، مواد لبني و دامي مجوز گرفته 
كه اين موضوع تس��هيالت الزم را براي توسعه روابط 
دو كشور فراهم مي كند. اميدواريم اين ظرفيت ها به 
عمل بپيوندد و حجم مبادالت دو كشور تبديل به يك 

جهش شود.
سفير ايران در فدراسيون روسيه با اشاره به پيوستن 
اي��ران به اتحادي��ه اقتصادي اوراس��يا، اظه��ار كرد: 
اميدواريم دبيرخانه دولتي فعال شكل بگيرد و تجار و 

بخش خصوصي با يكديگر در ارتباط باشند.
ژاگاريان لوان سمونوويچ، سفير فدراسيون روسيه در 
ايران سخنران بعدي اين همايش بود. وي با بيان اينكه 
انتظار مي رود، توس��عه همكاري هاي ايران و روسيه 
پيرامون همايش در حال برگزاري نتايج عملي داشته 
باش��د، از تالش هاي مستمر سفارت روسيه در ايران 
براي تسهيل توسعه همكاري ها خبر داد.سمونوويچ 
در ادامه سخنان خود بيان كرد: ما در سفارت روسيه 
در تهران تالش مي كنيم ك��ه ويزا دادن به بازرگانان 
ايراني را تس��هيل كنيم و در اين رابطه تس��هيالتي 

فراهم شده است.

ايسنا|
پس از آنكه بازار جهاني نفت ب��ه دنبال تصميمات 
امريكا تحت تاثير قرار گرفت، بسياري از كارشناسان 
افزاي��ش قيمت نفت ت��ا 100 دالر را نيز پيش بيني 
كردن��د اما وزير نفت كش��ورمان بر اين باور اس��ت 
كه امريكا با تكي��ه بر جريان امپراتوري رس��انه اي 
 صهيونيس��تي س��عي دارد نگ��ذارد قيم��ت نفت 

افزايش يابد.
در سال هاي 201۳ و 201۴ تحريم هاي امريكا عليه 
ايران و همچنين اختالالت موقتي ناش��ي از جنگ 
در ليبي و پيشروي نيروهاي داعش در شمال عراق، 
كمك كرد قيمت نفت باالي 100 دالر در هر بشكه 
بماند. عربس��تان سعودي و س��اير اعضاي اوپك كه 
داراي ظرفي��ت مازاد توليد هس��تند، در واكنش به 
كندي عمل كرده و اصرار داشتند كه عرضه كافي در 
بازار وجود دارد و قيمت ها خيلي باال نيس��ت. در اين 
بين، صندوق هاي سرمايه گذاري روي افزايش قيمت 
نفت حس��اب باز كرده و قراردادهاي خريدشان را در 
اواخر ژوئن 201۴ به ۶2۶ ميليون بشكه در مقايسه 
با ۳۶۷ ميليون بشكه در شش ماه پيش از آن رساندن 
و باعث شدند رشد قيمت ها شتاب بگيرد و مشكالت 
تولي��د و قيمت هاي باال، زمينه نهاي��ي را براي رونق 
حفاري نفت ش��يل امريكا فراهم كرد و باعث جهش 
توليد اين صنعت و همزمان رشد مصرف آسيب ديد.

طبق اعالم آمار اداره اطالعات انرژي امريكا اختالالت 
غيرمنتظره بدين س��ان تغييرات اساس��ي در تعادل 
بازار را پنهان كردند بنابراين زماني كه اين مشكالت 
برطرف ش��دند، قيمت ه��ا در اواخر س��ال 201۴ و 

2015 س��قوط كردند. اكنون هم بازار با تحريم هاي 
امري��كا و جن��گ در ليب��ي و همچنين مش��كالت 
كوچك تر ديگري مواجه اس��ت. قيمت هاي نس��بتًا 
پايين نفت در س��ال 2018 دولت امريكا را تش��ويق 
كرد تحريم هايي را عليه صادرات نفت ونزوئال و ايران 
وضع كند اما بازار در اواخر سال 2018 بسيار سريع تر 
از آنچه به نظر مي رسيد، محدوديت عرضه پيدا كرد.

اخت��الالت غيرمنتظره كاهش توليدي كه توس��ط 
عربستان سعودي و متحدانش در گروه اوپك پالس 
برنامه ريزي شده بود را موثرتر كرد و دورنماي بازار را 
از اشباع عرضه به كمبود عرضه تغيير داد. در حقيقت، 
مش��كالت توليد غير داوطلبانه در ح��دود نيمي از 

كاهش توليد اوپك س��هم داش��ته است. در واكنش 
به اين امر، صندوق هاي سرمايه گذاري قراردادهاي 
خريدشان را از 2۴۳ ميليون بشكه در ابتداي ژانويه 
به ۶00 ميليون بش��كه افزايش دادند و رشد قيمت 

معامالت تحويل فوري نفت را تسريع كردند.

 آخرين وضعيت قيمت نفت
با وجود جهش بي��ش از دو درصدي قيمت نفت در 
معامالت پنج شنبه گذشته، بهاي نفت به دليل تداوم 
تنش هاي تجاري مي��ان امريكا و چين كه انتظارات 
براي كن��دي تقاضا براي انرژي در س��طح جهاني را 
باال برده اس��ت، با كاهش هفتگي روبرو شد. آژانس 

بين المللي انرژي در گزارش تازه اي پيش بيني خود 
از رشد تقاضاي جهاني براي نفت را كاهش داد و اعالم 
كرد: عرضه فراواني براي تأمين رشد تقاضا وجود دارد.

به گفته تايلر ريچي، يكي از دبيران نش��ريه »س��ون 
ريپورت ريسرچ«، ناآرامي ژئوپليتيكي از قيمت هاي 
نفت پش��تيباني كرد و با توجه به رويدادها زمينه را 
براي رشد چشمگير قيمت ها ايجاد كرد، اما همزمان 
عوامل عرضه و تقاضا وخامت پيدا كردند. بهاي نفت 
روز چهارشنبه در واكنش به رشد بيش از حد انتظار 
ذخاير نفت امريكا افت چشمگيري را متحمل شده 
بود. نگراني هاي فزاينده نسبت به دورنماي تقاضا براي 
انرژي به دليل تشديد تنش هاي تجاري ميان امريكا 
و چين نيز قيمت اين كاال را تحت فشارهاي كاهشي 

بيشتري قرار داد.
آژان��س بين المللي انرژي براي دومي��ن ماه متوالي 
پيش بيني خود از رش��د تقاضاي جهاني براي نفت 
را مورد بازنگ��ري قرار داد و كمتر ك��رد. اين آژانس 
پيش بيني خود از رشد تقاضاي جهاني براي نفت را 
از 1.۳ ميليون بشكه در روز به 1.2 ميليون بشكه در 
روز كاهش داد. اوپ��ك نيز در آخرين گزارش ماهانه 
خود نرخ رش��د مورد پيش بين��ي از تقاضاي جهاني 
براي نفت در س��ال مي��الدي ج��اري را كمتر كرد. 
آژانس بين المللي انرژي براي سال 2020 پيش بيني 
كرد تقاضا براي نفت 1.۴ ميليون بشكه در روز رشد 

مي كند.
اداره اطالعات انرژي امريكا، روز چهارشنبه دومين 
رش��د هفتگي متوالي سطح ذخاير نفت اين كشور را 
گزارش كرده بود. با اين حال شركت خدمات انرژي 

بيك��ر هيوز روز جمع��ه اعالم كرد ش��مار دكل هاي 
حفاري نفت امريكا هفته گذشته براي دومين هفته 
متوالي كاهش پيدا كرده است كه از كندي احتمالي 

فعاليت حفاري حكايت داشت.
اما در اين باره، بيژن زنگنه - وزير نفت - معتقد است 
كه در دوره قبلي تحريم هاي ايران قيمت نفت افزايش 
پيدا نكرد و در اين دوره نيز افزايشي نداشته است، بايد 
گفت كه افزايش قيمت نفت در دولت قبلي به دليل 
تحريم ايران نبود، بلكه مسائل ديگري وجود داشت 
كه قيمت جهاني نفت در دني��ا افزايش يافت، اما در 
حال حاضر نفت شيل تقويت شده و وضعيت امريكا 

با 10 سال قبل تفاوت زيادي دارد.
وي درباره اين موضوع كه آيا بعد از پشت سر گذاشتن 
فصل تابستان اگر تحريم نفتي ادامه پيدا كند، قيمت 
نفت افزايش مي يابد؟ گفت: بحث هاي سياسي و رواني 
يك مساله و فيزيك واقعي بازار نفت مساله اي ديگر 
است، در حال حاضر نيز وضعيت نگران كننده است 
و هر چه به سمت جلوتر حركت كنيم، اوضاع خوب 
نمي شود و با كاهش حضور ايران در بازار شرايط بازار 

بدتر مي شود.
به اعتقاد او بحث هاي رواني و سياس��ي هر دو سبب 
شده اند قيمت نفت افزايش نيابد و در واقع رسانه هاي 
همسو با سياست هاي امريكا س��عي مي كنند تمام 
اتفاقات را كوچك نمايي كنند و سهم نبودن ايران در 
بازار را كمرنگ كرده و ذخاير دنيا را زياد نشان دهند و 
به دروغ قدرت و ظرفيت مازاد نفت عربستان را بيش 
از آنكه هس��ت، نمايش دهند تا بازار ملتهب نشود و 

اينها كارهاي رواني در بازار است. 
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انتقال ۲ ميليارد مترمكعب 
سيالب با لوله هاي گاز

ايرنا| مديرعامل ش��ركت انتق��ال گاز ايران به 
انتقال بيش از دو ميليارد مترمكعب آب توسط 
لوله گاز در مناطق س��يل زده كشور اشاره كرد و 
گفت: در منطقه يك عمليات انتقال گاز، بيش از 
۳2 خط لوله )۴۷0 كيلومتر( درگير سيل و غرق 

آب شده بود.
س��عيد توكلي افزود: همزمان با س��يل، دستور 
صادرات گاز از مرز ش��لمچه نيز صادر شد كه با 
وجود محدوديت هاي دسترس��ي و مش��كالت 
پيرامون سيل، گاز به خط لوله تزريق و اين پروژه 
عملياتي شد.وي ادامه داد: همزماني اين اتفاق با 
مشكالت كمبود شكر سبب شد تا براي حل اين 
مشكل، تزريق گاز به كشت و صنعت دهخدا نيز 
انجام شود.توكلي گفت: تعداد زيادي از ترانس ها، 
عملگرها، ش��يرها و… غرق آب شده بود كه در 
قالب استانداردهايي به صورت كاماًل فني نسبت 
به رفع مشكل اقدام شد.توكلي تاكيد كرد: با وجود 
اينكه اولويت نخست شركت ملي گاز و شركت 
انتقال گاز ايران ايمني است ولي شبكه در جريان 
س��يل اخير پايداري خوبي داشت، با اين وجود 
آيا مي توانيم اطمينان حاصل كنيم كه در تمام 
بحران ها مثل رانش زمين، زلزله، سيل، صاعقه، 

توفان و سونامي مي تواند پايدار باشد.

 مهمان نوازي ايران
 از خدمه نفتكش صدمه ديده

تسنيم| سخنگوي شركت نروژي فرانت الين كه 
نفتكش آن در درياي عمان مورد حمله قرار گرفته 
بود با اعالم ورود 2۳ خدمه اين نفتكش از بندرعباس 
به دوب��ي گفت: اين خدمه ها روس��ي، فيليپيني و 
گرجستاني بوده و به خوبي توس��ط مقامات ايران 

پذيرايي شده بودند.
به گزارش رويترز، خدمه نفتكش فرانت التاير شركت 
فرانت الين، يكي از دو كشتي كه اين هفته در درياي 
عمان مورد حمله قرار گرفت وارد دوبي شدند. اپراتور 
كش��تي نروژي اعالم ك��رد: »هم��ه 2۳ خدمه اين 
نفتكش اي��ران را از فرودگاه بندرعباس ترك كردند 
و در ف��رودگاه بين المللي دوبي ف��رود آمدند.« يك 
سخنگوي فرانت الين گفت كه اين خدمه هاي روسي، 
فيليپيني و گرجستاني به خوبي توسط مقامات ايران 
پذيرايي شده بودند. اكثر آنها پس از رسيدن به دوبي 
به خانه پرواز كردند و بقيه روز يك شنبه دوبي را ترك 
مي كنند.فرانت الين اعالم كرد يك ناو يدك كش به 
فرانت التاير رسيده و يك تيم از متخصصان شرايط 
و خسارات آن را بررسي مي كنند. اين نفتكش پس 
از حمله آتش گرفت ولي ش��عله هاي آتش خاموش 
شدند.امريكا و انگلستان ايران را به اين حمله متهم 
كرده اند ولي تهران اين اتهام را رد مي كند. اين حمالت 
قيمت نفت را باال برده و به نگراني در مورد تقابل ايران 
و امريكا اضافه كرده  است.نفتكش ديگري كه مورد 
حمله قرار گرفت، كاكوتا كوريجس، به سمت امارات 

يدك كشيده مي شود.

تالش عربستان براي كاهش 
آشفتگي بازار نفت

ايسنا| وزير انرژي عربستان سعودي در حاشيه 
نشست انرژي كش��ورهاي گروه G20 در ناگانوي 
ژاپن اظهار كرد: بازار نفت از عرضه كافي برخوردار 
است. با اين حال وي در واكنش به حمالت صورت 
گرفته ب��ه دو نفتكش حام��ل فرآورده هاي نفتي 
نزديك تنگه هرمز، نس��بت به خطر مختل شدن 
عرضه ابراز نگراني ك��رد و گفت: عرضه كافي نفت 
وجود دارد و نس��بت به اين مساله اطمينان وجود 
دارد. تاكنون روند عرضه ثابت بوده و اختاللي وجود 
نداشته است البته من نسبت به اختالالت احتمالي 
در روند عرضه نفت نگران هستم، اما مطمئن هستم 
كه جامعه بين المللي دست به دست هم خواهد داد 
و اقدام درست را انجام مي دهد و امنيت عرضه ادامه 

پيدا خواهد كرد.
به گزارش پالتس، خالد الفالح همچنين در اظهاراتي 
به هيروش��يگه س��يكو، وزير اقتص��اد، بازرگاني و 
صنعت ژاپن گفت: دولت عربس��تان سعودي اين 
حادثه را بس��يار جدي گرفته و م��ا قصد داريم هر 
اقدامي كه مي توانيم براي حفاظت از زيرساخت، 
آب هاي سرزميني و كشتي هاي خود انجام دهيم، 
اما ما نمي توانيم از درياهاي جهان حفاظت كنيم 
و بنابراين مس��ووليت جهاني مرتبط وجود دارد. 
وي اظهار كرد: عربس��تان س��عودي اگر از سوي 
مصرف كنندگان ژاپني و همچنين ساير مشتريانش 
در آسيا و نقاط ديگر درخواستي دريافت كند تمامي 

نيازهاي انرژي آنها را پاسخگو خواهد بود.

افزايش ماليات استخراج نفت 
در روسيه

ايس�نا| وزارت دارايي روسيه پيشنهاد كرد كه 
ماليات استخراج معدني براي توليد نفت در اين 
كش��ور افزايش پيدا كند.الكسي سازانوف، مدير 
دپارتمان ماليات وزارت دارايي روسيه اظهار كرد: 
 انتظار م��ي رود افزايش 11۳ روب��ل )1.۷5 دالر( 
به ازاي هر تن توليد نفت از اول س��پتامبر اجرايي 
شود.بر اس��اس گزارش رويترز، س��ازانوف گفت: 
وزارت داراي��ي همزمان جبران خس��ارت براي 
توليدكنندگان بنزين و دي��زل مرتبط با محدود 
شدن قيمت هاي داخلي نفت را افزايش مي دهد. 
افزايش ماليات اس��تخراج معدني، بودجه دولت 
براي پرداخت هاي مذك��ور را تأمين خواهد كرد.

آمار وزارت انرژي روسيه نشان داد كه توليد نفت 
اين كش��ور در ماه مه به 11.11 ميليون بشكه در 
روز رسيد كه در مقايسه با 11.2۳ ميليون بشكه در 
روز در آوريل كاهش نشان داد و پايين ترين سطح 

توليد از ژوئن سال 2018 بود. 
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بررسي جايگاه ايران در معادالت خاورميانه

رهيافت هايي در باب پيشرفت يك تمدن

نقش ايران در صلح منطقه

چه عواملي دگرگوني دموكراتيك  جهان  عرب را شتاب مي دهد؟ 

نويسنده:  عليرضاخرمروز| 
كارشناسارشدمطالعاتخاورميانه| 

مقدمه
منطقه خاورميانه همواره آوردگاه تنش هاي بزرگ و 
هزينه ساز بوده است . اولين نتيجه اين روند نامطلوب از 
بين رفتن صلح و ثبات در ميان كشورهاي منطقه و چه 
بسا جهان است، لذا نگاه بين المللي و جامع داشتن به 
 روند صلح منطقه اي از الزامات درك صحيح آن است . 
در اين يادداشت س��عي بر آن است تا سه محور اصلي 
درگيري هاي منطقه اي را مورد بررس��ي قرار دهيم و 
از رهگذر آن، جايگاه اي��ران را در اين معادالت تجزيه 

و تحليل كنيم .

  محور اول: عراق، سوريه، يمن و لبنان
عراق پس از صدام حسين از بي ثبات ترين كشورهايي بود 
كه در منطقه توسط نيروهاي متجاوز امريكايي مورد حمله 
قرار گرفت . هرچند در دوره صدام حس��ين نيز، به دليل 
ماجراجويي هاي وي رنگ ثبات از رخساره ملت عراق رفته 
بود و هر لحظه درگيري تازه اي در راستاي اشتهاي سيري 
ناپذير قدرت صدام حسين در جريان بود . اما پس از حمله 
اياالت متحده درگيري هاي داخلي اعم از قومي، مذهبي و 

شبه نظامي، اين كشور را فرا گرفته بود .
 با ورود ايران به عنوان كش��ور دوس��ت و همسايه، روال 
 سياسي و امنيتي عراق نيز دستخوش دگرگوني مثبت شد . 
نمود حقيقي اين امر زماني بود كه داعش وارد خاك عراق 
شد و دس��ت به تصرفات گسترده زد . حضور مستشاري 
ايران و مشورت هاي سياسي همگي عراق را از خطر تجزيه 
و جنگ فرسايشي داخلي نجات داد . جنگي كه هديه ورود 

و خروج نيروهاي امريكايي به خاك عراق بود .
از سوي ديگر سوريه نيز پس از ورود داعش و درگيري 
گروه هاي تروريستي مختلف به طور عملي تسلط خود 
را بر خاك سوريه از دس��ت داده بود . از بين بردن زير 
ساخت ها هدف اصلي بود كه حيات ملت سوريه را در 

مقابل خود قرار داده بود .
 ايران نيز با حضور به موقع مستش��اري توانس��ت اين 
چالش بزرگ منطقه اي يا به عبارت ديگر، جنگ جهاني 
سوم در قالب نيروهاي نيابتي را به پايان برساند . يمن در 
ادامه اين بحران وارد درگيري ها شد و معادالت را آنگونه 
كه در تحليل ها نبود، تغيير داد اما خواست ملت يمن 

در مقابل خواست حكام عربستان قرار گرفت و جنگي 
فرسايشي آن را تعميق داد. حمايت هاي سياسي ايران 
براي پايان اين جنگ ني��ز، نقش جديد ايران در صلح 

منطقه اي را آشكار كرد.
 لبنان به عنوان كشوري تاثيرگذار در نظم منطقه اي، 
همواره داراي روابط مثبت با ايران بوده است. از همكاري 
با حزب اهلل تا روابط سازنده ديپلماتيك، همگي تاريخي 
سراسر مثبت از روابط دو كشور را نشان مي دهد. حمايت 
از ملت لبنان در برابر تجاوزات صهيونيستي از جمله 
نقاط عطفي است كه ايران را با ملت لبنان گره زده است. 
در محور اول عراق، سوريه، يمن و لبنان همواره ايران را 
به عنوان دال مركزي ثبات سازي مي شناسند و كارنامه 

رفتار منطقه اي نيز همين را به تصوير كشيده است .

  محور دوم: پاكستان، افغانستان، تركيه و قطر
اين محور شايد متفرق ترين وضعيت را از حيث اشتراك 
منافع اعضا داشته باشد . درگيري في ما بين پاكستان 
و افغانستان حتي تنش هاي بزرگي را بين اين دو كشور 
به وجود آورده است، اما فعاليت هاي ديپلماتيك ايران 
طي دهه هاي گذش��ته از بروز جنگ ميان دو كش��ور 

جلوگيري كرده است .
 افغانستان با سابقه طوالني مدت ارتباط ميان ملت ها 
همواره صلحي مشترك با ايران داشته است. پاكستان 
نيز به عنوان همسايه مرزي بسيار تاثيرگذار از لحاظ 
امنيتي، داراي روابط مهمي با جمهوري اسالمي ايران 
بوده اس��ت. اما ايجاد مح��وري از اين منافع متعارض 
اس��تراتژي بود كه ايران درگير آن بود و تا حدودي در 
آن موفق بوده است. خويشتنداري استراتژيك طرفين 
عالوه بر اينكه براي ايران سود امنيتي دارد، براي صلح 

و ثبات هر دو كشور و منطقه نيز مهم و موثر است .
در سوي ديگر اين محور دو كشور قطر و تركيه وجود دارد 
. هر چند در قضاياي سوريه اين دو كشور از مهم ترين و 
تاثيرگذار ترين عوامل ايجاد بي ثباتي و تنش بودند . اما 
معادالت جمهوري اسالمي ايران به نحوي چيده شد 
كه عالوه بر رفع چالش گروه هاي تروريس��تي، به اين 
دو همس��ايه راهبردي نزديك شود و روابط في ما بين 
ايران با اين دو كشور دس��تخوش دگرگوني گسترده 
نشود . هرچند عربس��تان سعي در ائتالف سازي ميان 
كشورهاي حاضر در تنش سوريه عليه ايران داشت، اما 

خود عاملي براي تقابل با تركيه و قطر ش��د. حمايت از 
كودتاي نافرجام در تركيه در برابر كمك ايران به دولت 
اردوغ��ان و محاصره قطر در قب��ال كمك همه جانبه 
ايران، نشان از محوريت تنش زدا و ثبات افزاي ايران در 
منطقه خاورميانه و علي الخصوص در محور دوم مورد 

بحث ما دارد .

  محور سوم: عربستان، امارات واسراييل
اين محور چالش آفرين و تن��ش زا ترين مجموعه اي 
اس��ت كه نظ��م و امنيت خاورميان��ه را از بي��ن برده 
اس��ت و همواره پاي كش��ورهاي ديگر را در راستاي 

ائتالف هاي بحران ساز به منطقه كشانده است .
 بس��يار طبيعي اس��ت كه اين كش��ورها با ايران وارد 
درگيري منطقه بش��وند زيرا، حيات اين سه كشور در 

استمرار بحران است . به خصوص رژيم صهيونيستي، 
ذات دولت خود را در تنش و ايجاد بحران مي بيند. در 
كنار آن عربستان نيز با ايجاد معماي امنيت منطقه اي، 
در راستاي افزايش قدرت خود، با راهكار بيشتر كردن 
نا امني اس��ت. امارات متحده عربي ني��ز كه به تازگي 
شدت فعاليت هاي تخريبي خود را افزايش داده است، 

وارد زمين بازي شده كه خود از انتهاي آن خبر ندارد .
 ام��ا نكته محوري در بحث ما اين اس��ت كه اين س��ه 
كش��ور با محفل قرار دادن كشورهاي محور اول و دوم، 
به طور عملي نظم منطقه اي را بر هم زده اند و ايران را به 
عنوان كشوري كه با روند ثبات سازي كه ذكر شد، مانع 

رشد قدرت منطقه اي آنها است، به تقابل طلبيده اند .
محوريت ايران در س��ه حوزه باال، اوال؛ نش��ان از عمق 

استراتژيك جمهوري اسالمي ايران دارد؛ 

ثانيا، نقاط ضعف امنيت منطقه اي را در همگرايي جهت 
ايجاد صلح نشان مي دهد؛ 

 در مقام س��وم، دورنمايي از صلح و ثبات منطقه اي در 
شرايطي كه ملت هاي منطقه به نظم جديد بينديشند 

را ممكن مي بيند. 
همچنين، روند شكست هاي محور سوم در برهم زدن 
صلح و امنيت خاورميانه، پيروزي ملت ها، هرچند با رنج 
و س��ختي ميان مدت را نويد مي دهد. بررسي اين سه 
محور دورنمايي كلي از روند هاي امنيت منطقه اي را به 
ما نشان مي دهد، هرچند ما سعي كرديم بدون توجه 
به حضور قدرت هاي بزرگ ب��ه تحليل رفتار عمومي 

كشورهاي تاثيرگذار منطقه اي بپردازيم.
 IPSCمنبع:سايت
مركزبينالملليمطالعاتصلح

با حمل��ه ناپلئون به امپراتوري عثماني و س��قوط آن، 
جهان عرب بطور خاص و اس��الم بطور عام با غرب رو 
در رو شدند. اين رويارويي، جهان عرب را با جهاني نو و 

پيشرفت هاي مواجه كرد.
محمد عثماني، صاحب نظر علوم سياس��ي در مقاله اي 
كه در ايرنا منتش��ر شده، نوشت: اين رويارويي سواالت 
بسياري را در ذهن نخبگان و انديشمندان جهان عرب و 
اسالم متجلي ساخت؛ از جمله چرا ما با آن تمدن مشعشع 
اكن��ون در افول و انحطاط تمدني ق��رار داريم و غرب با 
دوران قرون وسطي، پيشرفت و تكامل يافته است؟ آنان 
به چه چيزي دست يافتند و به آن عمل كردند كه ما از 
آن غافل بوديم؟ و در نهايت چه بايد كرد؟ اين سواالت 
و بسياري ديگر پيشرفت و تكامل را به دشواره اي بزرگ 

براي جهان عرب و اسالم تبديل ساخت.
در اين مسير رهيافت هاي گوناگوني در باب پيشرفت در 
جهان عرب مطرح شدند كه شكل گيري حكومت هاي 
دموكراتيك و توجه به خواس��ت عمومي يكي از اين 
رهيافت ها بود. عده اي از نخبگان درصدد همسازي دين 
و دموكراسي برآمدند، گروهي ديگر نفي دين و توجه به 
دستاوردهاي غربي را مطرح ساختند. بسياري ديگر در 
قالب اسالم گرايي نفي غرب و دستاوردهاي آن را پيش 
كشيدند و توجه به داشته هاي اسالمي از بدو تكوين را 
مدنظر قرار دادند. در اين نوشته كوتاه شايد نتوان به تمام 
جوانب پديدار دين و دموكراسي توجه كرد، اما با تأكيد 
بر دوره معاصر، چالش ام��روز اين موضوع را در جهان 

عرب مدنظر قرار خواهيم داد.
رابطه دين و دموكراسي بسيار پيچيده است. قدر مسلم 
اين است كه انديشه سياسي جديد غرب كه نظام هاي 
ليبرال دموكرات كنوني بازتاب عيني آن است، ريشه 
در مباحث الهياتي درون كليسايي دارد. نبايد فراموش 
كرد كه امكان گسس��ت از ديدگاه ه��اي الهياتي، به 
مدد الهي دانان و برخي افراد كليسا صورت گرفت. اما 
دموكراسي صرفا بحث نظري نيست، تجربه تاريخي 
هم هست. در مجموع تجربه غرب سازگار كردن دين و 

دموكراسي بوده است.
س��كوالريزمي كه اكنون در غرب ركن اصلي فرهنگ 
سياسي را تش��كيل مي دهد، ريش��ه در نوزايي سده 
سيزدهم ميالدي دارد و تفاسير خردگرايانه از دين كه 
به خصوص با چهره هايي چون توماس آكويناس صورت 
گرفت، به تأسيس شكل تازه اي از انديشه سياسي مجال 
داد. اين تجربه در جهان اسالم تكرار نشده است. اغلب 
گمان برده مي شود كه ناكامي جهان اسالم در تاسيس 
نظام هاي سياس��ي دموكرات، ريش��ه هاي كالمي و 

الهياتي دارد. اما بيشتر ريشه فرهنگي دارد.
تحوالت دو، سه س��ال اخير دنياي عرب، خود تالشي 
است در مس��ير دموكراتيك شدن. اما ضعف فرهنگ 
سياسي، ضعف نهادهاي ملي و مداخالت بيروني اين 
پروسه را با مش��كل و اختالل دچار كرده است. شايد 
بن بس��ت هاي كنوني باز هم برخي را در جهان اسالم 
بدين نتيجه برس��اند كه دموكراسي به داليل كالمي 
و دين��ي امكان پا گرفتن در جهان اس��الم را ندارد. اما 
واقعيت اين اس��ت كه اين ناكامي دالي��ل تاريخي و 
فرهنگي دارد. اس��الم در خاورميانه خود يك فرهنگ 

به وج��ود آورد، در حالي كه مس��يحيت غربي در دل 
دو فرهنگ پرمايه جهان باس��تان )روم و يونان( رشد 
كرد. اين وضعيت بر آين��ده اين دو دين هم خانواده، از 
جمله نسبت ش��ان با دموكراسي، تأثير جدي بر جاي 

نهاده است.
ساموئل هانتينگتون، سياست شناس امريكايي، رواج 
نظام دموكراتيك را موج وار ديده است. موج اول در قرن 
نوزدهم به پا مي خيزد، موج دوم پس از جنگ جهاني 
اول و موج سوم در دهه ۱۹۷۰. زماني كه موج سوم در 
ميانه دهه ۱۹۷۰ از پرتغال و اسپانيا آغاز شد، در جهان 
۴۰ كشور دموكراتيك وجود داشت كه تنها تعدادي از 
آنها خارج از جهان موسوم به غرب بودند. در سال ۱۹۹۰، 
۷۶ كشور وجود داشتند كه نظام شان بر پايه انتخابات 
دموكراتيك بود. در سال ۱۹۹۵، ۱۱۷ كشور از اين سنخ 

بودند، سه كشور از هر پنج كشور.
در همه مناطق ش��اخص جهان، دموكراس��ي هايي 
بر پا ب��ود به جز خاورميانه. در هم��ه حوزه هاي عمده 
فرهنگي، دموكراسي رس��وخ كرده بود، به جز در يك 
جا: در كش��ورهاي عربي. هم اكنون نيز وضع همانند 
۱۵ سال پيش است. تداوم اين وضعيت اين پرسش را 
موجه مي كند كه چرا هيچ كشور عربي دموكراتيكي 
وجود ندارد؟ چرا در ميان ۱۶ كشور مستقل عربي در 
خاورميانه و شمال آفريقا تنها لبنان تجربه دموكراسي 

دارد؟
آنچه »ش��كاف دموكراس��ي« خوانده مي ش��ود )كه 
فاصله اي است ميان نظم سياسي-اجتماعي مستقر با 
دموكراسي( در مورد كشورهاي عربي، ماهيتي اسالمي 
دارد، يا چيزي خاص تر است؟ نمي توان موضوع را فقط 
به دين برگرداند، چون در ميان كش��ورهاي اسالمي، 
كشورهايي وجود دارند كه در آنها حقوق دموكراتيك 
تا حد چشمگيري تثبيت شده اند. آلباني، بنگالدش، 
مالزي، س��نگال و تركي��ه از اين جمله ان��د. در ميان 
كشورهاي عرب زبان، تنها لبنان پيش از جنگ داخلي 

۱۹۷۵ با حقوق دموكراتيك آشنايي داشته است.
انتخابات معياري اس��ت براي س��نجش ماهيت يك 
رژيم سياس��ي. نظامي دموكراتيك است كه بتوان در 
چارچوب آن از طري��ق انتخابات آزاد و عادالنه تعيين 

كرد كه چه كساني حكومت كنند. موسسه امريكايي 
»خانه آزادي«هرساله گزارشي مي دهد در مورد درجه 
استقرار دموكراسي در كشورهاي مختلف. اگر انتخابات 
آزاد و عادالنه را به عنوان ش��رط حداقل دموكراس��ي 
در نظر بگيريم، هش��ت كش��ور، كه اكثريت اهالي آن 
مسلمان هستند، بنابر برآورد موسسه »خانه آزادي«، 
دموكراتيك محسوب مي شوند. هيچ كدام از آنها عرب 

نيستند.
در يك ارزيابي، كه در پايان س��ال ۲۰۰۸ توسط موسسه 
»خانه آزادي« انجام ش��د، به بدترين نظم از نظر فاصله با 
موازين دموكراتيك نمره ۷ داده شد )۱: بسيار خوب، ۷: 
بسيار بد( . متوس��ط نمره ۱۶ كشور عرب در اين ارزيابي 
۵۳ /۵ ش��د، در حالي كه ۳۰ كش��ور ديگري كه اكثريت 
مردم شان مسلمان هستند، بطور متوسط نمره بهتري را 
به دست آوردند: ۴/۷. بر اين قرار نمي توان همه مشكل را 

به دين برگرداند. آيا مشكل به كل فرهنگ برمي گردد؟
گاه گفته مي شود نايكدستي قومي كشور مانع استقرار 
دموكراسي اس��ت. عراق و لبنان، در ميان كشورهاي 
عربي از همه ناهمگن تر هستند، اما امروزه اين دو كشور 
در ميان كشورهاي عربي از بقيه به نظم انتخاباتي آزاد 
نزديك ترند. مصر و تونس، از ديگران انس��جام قومي 
بيشتري دارند. ولي حكومت هاي آنها خودكامه است.

آيا ممكن است كه اصوال خود مردم عرب دموكراسي را 
نپسندند؟ از كساني كه در جهان عرب در مورد مسائل 
سياسي نظر مي دهند و بر افكار عمومي تأثير مي گذارند، 
يك ارزيابي آماري به عمل آمده است. بيش از ۸۰ درصد 
آنان بر اين باورند كه دموكراسي بهترين نظام حكومتي 
است و گزينه مطلوب براي كشورشان است. اكثر كساني 
كه گرايش مذهبي شديدتري دارند، در اين نظرسنجي 

خود را بيشتر به دموكراسي متمايل نشان داده اند.
نظرس��نجي هاي موسس��ه »فشارس��نج ع��رب« 
)Arab Barometer( در دانشگاه ميشيگان، نشان 
مي دهد كه تصور و برداش��ت عموم��ي جهان عرب از 
دموكراسي مساله پيچيده اي است. در پنج كشوري كه 
در فاصله سال هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در آنها نظرسنجي 
صورت گرفت��ه، ۵۶ درصد جامعه آم��اري بر اين نظر 
بوده اند كه علماي ديني بايستي نفوذ بيشتري در امور 

حكومتي داشته باشند. بنابر يك نظرسنجي انجام شده 
در س��ال هاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ بيش از نيمي از جامعه 
آماري بر آن بوده اند كه قانون بايد بر پايه شريعت باشد.

در يك بررسي ديگر ۴۰ تا ۴۵ درصد جامعه آماري خود 
را طرفدار يك دموكراسي سكوالر نشان داده است. گروه 
طرفدار دموكراسي اس��المي، درصدي مشابه داشته 
است. در مقابل، ۵ درصد به استبداد ديني و به همين 
ميزان به اس��تبداد غيرديني تمايل داشته اند. تفاوت 
دموكرات هاي سكوالر و مذهبي را مي توان در نگاهشان 
به اقليت هاي قومي و حقوق زنان ديد. سكوالرها در اين 

موردها ليبرال تر هستند.
به اين نكته نيز براي فهم فرهنگ سياس��ي عرب بايد 
توجه كرد: اكثر سكوالرها اين هراس را دارند كه بديل 
نظم استبدادي غيرديني، حكومت استبدادي ديني 
باشد. آنان فكر مي كنند كه اگر مذهبي ها در انتخاباتي 
برنده شوند، آنها ممكن است ديگر حاضر نباشند كرسي 

قدرت را به كسان ديگري بسپارند.
ليپس��ت  مارتي��ن  س��يمور  پي��ش  س��ال   ۵۰ 
)Seymour Martin Lipset(، جامعه شناس سياسي 
امريكايي گفت كه هر چه يك كشور مرفه تر باشد، شانس 
بيشتري براي دس��تيابي به دموكراسي و حفظ آن دارد. 
بسياري از كشورهاي عرب »مرفه« هستند، اما هنوز چنين 
شانسي نصيب شان نشده است. اگر اساس را درآمد سرانه 
قرار دهيم، مي بينيم كه )در سال ۲۰۰۷( كويت تقريبا با 
نروژ هم تراز اس��ت، بحرين با فرانسه، عربستان سعودي 
با كره، عمان با پرتغال و لبنان با كاس��تاريكا. مصر، اردن، 
مراكش، سوريه و يمن در تراز پاييني قرار دارند، اما اينها 
نيز فقير به حساب نمي آيند. درآمد سرانه در آنها كمتر از 
هندوستان و اندونزي نيست كه نظام هاي حكومتي شان 

انتخاباتي است.
البته درآمد متوسط س��رانه، رقمي است كه مي تواند 
گول زننده باشد، چون به تنهايي چيزي در مورد توزيع 
درآمد نمي گويد، و اين مس��اله اي است كه در جهان 
عرب بسيار مهم است. كشورهاي عربي نفتي به ظاهر 
بسيار پيشرفته مي آيند. اما اگر مبناي قضاوت در مورد 
توسعه يافتگي را توسعه انساني )توسعه در زمينه هاي 
بهداش��ت و آموزش( بگذاريم، مي بيني��م كه رده آنها 
نسبت به درآمد سرانه ش��ان افت مي كند. از اين نظر، 
ثروتمندترين كشورهاي عربي با پرتغال و مجارستان 
هم تراز هستند. عربستان سعودي با بلغارستان و پاناما 
هم سطح اس��ت. مصر از نظر توسعه انساني هم رديف 

اندونزي و مراكش هم رديف آفريقاي جنوبي است.
اگر سطح كلي رشد، عامل دوري از دموكراسي نباشد، 
ش��ايد س��اختار اقتصادي در اين مورد موثر باشد. از 
۱۶ كش��ور عربي، ۱۱ كشور جزو كشورهاي »رانتي« 
محسوب مي شوند، يعني درآمدشان اساسا تابع رانت 
نفت و گاز است. رانتي كه از صدور نفت و گاز به دست 
مي آيد، جيب دول��ت را پر مي كن��د و آن را از ماليات 
شهروندان بي نياز مي سازد. شعار »بدون نمايندگي، 
مالياتي در كار نيست«، كه مبناي دموكراسي در اياالت 
متحده امريكا شد، به صورت واقعيِت معكوس »بدون 
ماليات، نمايندگي در كار نيست«، باعث تداوم استبداد 

در كشورهاي رانت خوار شده است.

سيستم رانتي، سيستمي فسادپرور است. پول رانت، 
پول بي صاحب تلقي مي شود كه هركس در پي تصاحب 
آن است. جامعه مدني در كشورهاي رانتي ضعيف است. 
افراد به توليد و ريسك در سرمايه گذاري گرايش ندارند. 
آنان به دنبال پول سريع و بي دردسر هستند. هيچ كدام 
از ۲۳ كشوري كه بيش��ترين درآمدشان از صادرات از 

رانت نفت و گاز حاصل مي شود، دموكراتيك نيستند.
در كشورهاي عربي كه نفت ندارند، كمك خارجي حكم 
رانت، يعني پول بي صاحبي را يافته است كه دولت با آن 
خود را از مردم مستقل مي كند. مصر، اردن و مراكش 
از كمك ه��اي خارجي آنگونه اس��تفاده مي كنند كه 
كشورهاي عربي نفتي از پول نفت. ميزان كمك هاي 
دريافتي از خارج چشمگير است. مصر به عنوان نمونه، 
ساالنه از امريكا ۲۸ ميليارد دالر كمك براي »توسعه« 
دريافت مي كند، كمكي كه به ۵۰ ميليارد دالري افزوده 
مي شود كه از زمان قرارداد كمپ ديويد در سال ۱۹۷۸ 
به عنوان اعانه براي امور نظامي در نظر گرفته مي شود. 
ميزان كمكي كه اردن از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ دريافت 
كرده، براب��ر ۲۷ درصد درآمد داخلي آن بوده اس��ت. 
اس��تبداد عربي بر كمك خارجي متكي است. زماني 
كه بلوك شرق وجود داش��ت، هم شرق و هم غرب به 

استبداد كمك مي كردند.
يك عامل تقويت پايه هاي استبداد عربي، ستيز ديرينه 
اعراب و اسراييل است. استبداد عربي با انداختن گناه 
عقب ماندگي ه��ا ب��ه دوش عامل »اس��راييل« باعث 
مي شود كه مردم از توجه به عوامل داخلي نابساماني ها 

و بي كفايتي و فساد رژيم هاي حاكم غافل شوند.
يك عامل خارجي ديگر، خود كشورهاي عربي هستند. 
آنها يكديگر را به سوي استبداد بيشتر سوق مي دهند. 
اتحاديه عرب، باش��گاه ۲۲ رژيم اس��تبدادي اس��ت. 
رژيم هاي عربي در استبداد صاحب سبك هستند. آنها 
ديكتاتوري را با مظاهري از دموكراسي درآميخته اند، 
از جمله ب��ا انتخابات و نهاد »رياس��ت جمهوري«. آيا 
اين وضع همچنان ادامه خواهد يافت؟ به نظر »الري 

داياموند«، دگرگوني در جهان عرب آغاز شده است.
سه عامل مي تواند به دگرگوني دموكراتيك شتاب بخشد: 
۱. دموكراتيك شدن يكي از كشورها و عملكرد آن به 
عنوان يك مدل. لبنان نمي تواند چنين نقش��ي را ايفا 
كند، اما عراق مي تواند از اين نظر مهم باشد و مهم تر از 

آن طبعا مصر است.
۲. سياس��ت خارجي امريكا. اگر امريكا از دموكراسي 
پشتيباني كند و در اين پشتيباني به شفافيت سياسي 
و قضايي و جامعه مدني هم توجه داش��ته باش��د، در 
همكاري با اروپا مي تواند تاثير مهمي روي پيش��رفت 
دموكراس��ي در جهان عرب بگذارد. الري داياموند در 
اينجا به غرب توصيه مي كند كه با اس��الم گراياني كه 
هنجارهاي دموكراتيك را مي پذيرند، با روي گش��اده 

مواجه شود.
۳. پايين آمدن قيمت نفت. الري داياموند به اين عامل 
بيشترين بها را مي دهد. به نظر او اگر انقالب جهاني اي 
در زمينه فناوري انرژي صورت گيرد و قدرت كارتل هاي 
نفتي درهم بشكند، آنگاه كش��ورهاي عربي هم پا در 

مسير دموكراسي خواهند نهاد.
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عراق نگران تنش هاي 
منطقه اي

زماني كه براي اولين بار خبر نخست وزيري عادل 
عبدالمه��دي به عنوان ش��خصي غير از حزب 
الدعوه عراق مطرح ش��د، بس��ياري آن را نقطه 
عطف جدي در طول حي��ات عراق نوين بعد از 
س��قوط صدام حسين تلقي كردند كه مي تواند 
با شكستن هيمنه ۱۵ س��اله اين حزب، مسير 
رشد و ترقي عراق را با مبارزه جدي در خصوص 
فساد مالي - اداري و تالش هاي همه جانبه براي 
بازسازي خس��ارت هاي بعد از جنگ با داعش 
هموارتر كند. در اين راستا ترافيك ديپلماتيك 
ناشي از سفر سران و مقامات كشورهاي جهان 
نش��ان مي داد كه دولت جديد ع��راق در حال 
پوس��ت اندازي، آماده شدن براي افزايش نفود 
خود در منطقه و جه��ان و ظهور عراقي جديد 
است. چرا كه بغداد در يك برهه، آن هم پس از 
سفر متفاوت و جنجالي چند ساعته ۲۷ دسامبر 
س��ال گذش��ته ميالدي دونالد ترامپ ش��اهد 
ترافيك ديپلماتيك س��نگين و بي سابقه اي از 
همه بلوك ها و ائتالفات منطقه اي و بين المللي 
بود. چنان كه پس از حضور شبانه رييس جمهور 
اياالت متحده، عبداهلل دوم، پادشاه اردن پس از 
۱۰ س��ال بار ديگر به بغداد رفت و سپس نوبت 
به فيليپ ششم، پادشاه اسپانيا رسيد كه او هم 
بعد از ۴۰ سال س��فري انجام داد. بعد از آن هم 
بغداد ميزبان رييس جمهوري ايران بود. مضافا 
بر آن در سطوح ديگر هم سفرهايي انجام شد؛ از 
جمله سفر نخست وزيران اردن، واتيكان، ايتاليا 
و سفر وزراي امور خارجه امريكا، فرانسه، آلمان، 
ايران، تركيه، قطر حتي كار به جايي رسيد كه 
اخبار حكايت از سفر احتمالي امانوئل مكرون، 
رييس جمهوري فرانسه به عراق بنا به گفته هاي 
ژان ايو لودريان، وزير امور خارجه اين كشور در 
جريان سفرش در ژانويه سال جاري ميالدي به 

بغداد مي داد. 
ديپلماسي ايراني با بيان اين مطلب افزود: اينها 
عالوه بر س��فرهاي مهم و دوره اي برهم صالح، 
رييس جمهوري، عادل عبدالمهدي نخست وزير 
و محم��د علي حكيم، وزير ام��ور خارجه عراق 
بود كه توانس��ته بود در يك م��دت كوتاه چند 
ماهه چهره منطقه اي و بين الملل��ي عراق را با 
 روي كار آمدن دول��ت جديد، تغيير دهد. همه 
گمانه زني ها سخن از آغاز دوران عراقي قدرتمند 

در خاورميانه مي داد. 
در آن سو در حوزه اقتصادي و انرژي هم خبرهاي 
خوبي براي عراق به گوش مي رسد. در اين رابطه 
طبق برآرود آژان��س بين المللي انرژي، عراق تا 
سال ۲۰۳۰ ميالدي با افزايش ميزان صادرات 
نفت خود به ۵ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه در روز 
پس از كشورهاي امريكا، عربستان و روسيه به 
چهارمين كشور صادر كننده نفت در جهان بدل 
مي شود. يقينا اين گزارش نشان مي دهد كه اين 
كشور در حال افزاش توان اقتصادي خود است. 
اين گمانه زني زماني بيشتر جلوه گري مي كند 
ك��ه برآوردها حكاي��ت از آن دارند كه احتمال 
افزايش سرمايه گذاري ش��ركت »لوك اويل« 
روسي در پروژه هاي نفتي عراق از ۸ ميليارد دالر 
به ۴۵ ميليارد دالر، سرمايه گذاري دو ميليارد 
دالري كنسرس��يوم پرل پترولي��وم امارات در 
ميادين گازي اقليم، سرمايه گذاري۵۳ ميليارد 
دالري اكس��ون موبيل و پتروچاين و نظاير آن 

نيز وجود دارد. 
تمام��ي تالش ه��اي ص��ورت گرفت��ه ب��راي 
سرمايه گذاري در عراق حكايت از اين دارد كه 
اين كش��ور بعد از گذار از بحران اشغال امريكا 
و مبارزه با تروريس��م به مرحله افزايش امنيت 
نظامي، سياس��ي و نهايتا اقتصادي و سوددهي 
وارد شده است. لذا ش��ركت هاي نفتي و گازي 
مي خواهند از اين فرصت براي كسب سود بيشتر 
اس��تفاده كنند. اين نكته انگيزه مضاعفي براي 
دخالت و حضور بيشتر بازيگران و شركت هاي 

نفتي در عراق و توسعه اين كشور مي دهد. 
اما تحوالت بعدي عراق حكايت متفاوتي دارد. 
با گذش��ت بيش از ۸ ماه از نخست وزيري عادل 
عبدالمهدي هنوز گره كور تكميل كابينه وي باز 
نشده است و كماكان دولت عادل عبدالمهدي 
با اين مشكل دست و پنجه نرم مي كند. اين در 
حالي است كه دولت ناقص بغداد بايد با ابر چالش 

تنش منطقه هم روبه رو شود. 
اگر چه كش��ور ع��راق كه ب��ا آغ��از دور جديد 
تنش هاي ايران و امريكا كه ب��ا روي كار آمدن 
ترامپ شروع شد، س��عي داشت با به كار گيري 
راهبرد موازنه قوا، خ��ود را حتي االمكان از اين 
بحران سياسي دو طرف دور نگاه دارد اما در حال 
حاضر شرايط نش��ان داده اين مساله بر تمامي 
برنامه هاي توسعه اي عراق سايه جدي خواهد 
انداخت؛ به خصوص كه عراق كشوري است كه 
هم به دلي��ل واردات گاز، انرژي برق و كاالهاي 
اساس��ي و نيز در هم تنيدگي ه��اي فرهنگي، 
تاريخي و نيز اقتضائات ژئوپوليتيكي همسايگي 
به ش��دت به تهران وابسته اس��ت و هم به دليل 
سايه س��نگين و همينه جدي اياالت متحده بر 
ساختار اقتصادي عراق نوين نمي تواند خود را از 

واشنگتن دور نگه دارد. 
پيرو اين نكات ش��ايد اينگونه برداشت شود كه 
در صورت وقوع ه��ر گونه تن��ش احتمالي در 
منطقه اين عراق اس��ت كه به زمين اين جنگ 
بدل خواهد ش��د. يقينا اين واقعيت تلخ نگراني 
و ت��الش عراقي ه��ا را به منظور س��امان دادن 
به ش��رايط بيش��تر مي كند، به گونه اي كه اگر 
چه در حال حاضر خود اين كش��ور در داخل با 
مشكالت عديده اي روبه رو است، اما مشابه اين 
كوشش هاي ميانجي گرايانه عراقي از جانب هيچ 
كشور ديگري براي تعديل التهابات منطقه اي در 

حال انجام نيست.  



اخبار 9 دريچه

راه نجات بانك مركزي تركيه چيست

بررسي رويكرد جديد رياض به بغداد

تركيه در تالطم اقتصادي

شكست سعودي ها در بازار عراق؟

لوموند ديپلماتيك | 
پس از پيروزي نامزد اپوزيسيون در انتخابات شهرداري 
اس��تانبول و ابطال آن، از مردم اين ش��هر دعوت شده 
ك��ه در ٢٣ ژوئن بارديگر پاي صندوق هاي راي بروند. 
وخيم تر شدن وضعيت اقتصادي تركيه مي تواند اثري 

سنگين بر نتيجه اين انتخابات بگذارد. 
از اين پس مخالف اصلي رييس جمهوري رجب طيب 
اردوغان نه سياسي بلكه اقتصادي و مالي است. پول 
ملي كشور، ليره ترك، بيش از پيش دچار نوسان شده 
است. پس از دس��ت كم ٣٠ درصد كاهش ارزش در 
سال گذشته، در ٤ ماه نخست س��ال ٢٠١٩ نيز ١٠ 
درصد از ارزش ليره كاس��ته ش��ده و اين پول دربرابر 
دالر امريكا ١٥ درصد سقوط كرده است. اين سراشيب 
پولي به س��رعت بر ذخيره هاي ارزي رس��مي بانك 
مركزي تركيه اثر گذارده اس��ت. در روز پنجشنبه ٩ 
ماه مه، بانك مركزي بيش از يك ميليارد دالر صرف 
حمايت از پول ملي كرد و بدون دس��تيابي به نتيجه 
نزديك به ٦ ميلي��ارد دالر بازخريد كرد. با اين حال، 
پول ملي به زيرس��طح نمادين ٦ ليره ترك براي يك 
دالر سقوط كرد. در هفته پس از اعالم ابطال انتخابات 
شهرداري اس��تانبول در ٦ ماه مه، بيش از ٤ ميليارد 

دالر بيهوده صرف دفاع از پول ملي شد.

   سرزنش در حزب عدالت و توسعه 
با اي��ن ضرباهنگ، بان��ك مركزي تركي��ه چه مدت 
مي تواند دوام بياورد؟ به طور رسمي، ذخيره هاي ارزي 
تركيه حدود ٣٠ ميليارد دالر اس��ت. ابطال انتخابات 
استانبول در دومين هفته ماه مه ١٤ درصد از اين مبلغ 
را تحليل برده اس��ت. با اين روال، نمي توان گفت كه 
تركيه مي تواند تا ٢٣ ژوئ��ن دوام بياورد. اين تاريخي 
است كه كميس��يون انتخابات براي تجديد انتخابات 
ابطال شده كه در آن اكرم امام اوغلو، نخستين مخالف 
انتخاب شده به عنوان شهردار استانبول از يك ربع قرن 
پيش، اعالم كرده اس��ت. اعالم اين تجديد انتخابات، 
كه اين هم نخس��تين بود، در بس��ياري از محله هاي 
شهر با تظاهرات پر س��روصدا – به هم زدن قابلمه ها 
– توسط تظاهر كنندگان خياباني روبرو شد. تصميم 
ابطال انتخابات به دس��تاويز انتص��اب ناظران »فاقد 
صالحيت« گرفته ش��د. اين درحالي بود كه انتخابات 
اعضاي شوراي شهر يا ش��هرداران مناطق كه در آنها 
حزب عدالت و توس��عه اكثريت يافته بود، و توس��ط 
همان ناظران »فاقد صالحيت« نظارت شده بود باطل 
نشد و اين امر تا حدي تكان دهنده بود كه حتي سبب 
انتقاد پيشكسوتان حزب عدالت و توسعه مانند عبداهلل 
 گل، رييس جمهوري پيش��ين يا احم��د داوود اوغلو، 
نخست وزير پيش��ين شد و از همبس��تگي با رييس 

پيشين خود خودداري كردند.

ام��ا اردوغان نمي توان��د انتخابات ٢٣ ژوئ��ن را ببازد. 
استانبول، به عنوان مركز ثقل دادوستد تركيه، كه يك 
سوم توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل مي دهد براي او 
اهميت بسيار دارد و بي ترديد درعرصه مالي براي حزب 
عدالت و توسعه و سوداگران آن اهميت از اين هم بيشتر 
است. شكست در استانبول اعتراف به ضعف غيرقابل 
تحمل براي كسي خواهد بود كه خود را در حد و اندازه 
سالطين دوران شكوهمند امپراتوري عثماني مانند 
سلطان سليمان فاتح، مقتدر مي داند. بنابراين او از همه 
ابزارهاي الزم براي متقاعد كردن راي دهندگان استفاده 
مي كند و با اِعمال قدرت كنت��رل انحصاري بر منابع 
حكومتي و ميليون ها كارمند آن، حتي بنابه گفته داوود 
اوغلو از تجاوز مجدد »به مقررات جاري قانون و عرف 
رايج« نيز ابا نمي كند. بازداشت هاي اخير دانشگاهيان 
و حمله عليه روزنامه نگاران نشانگر اين است كه او براي 

اين كارها آمادگي دارد.
با اين حال  بايد وضعيت مالي كشور چنين اجازه اي را 
بدهد و درحال حاضر چنين نيس��ت. رشد اقتصادي 
منفي ٣ درصد است و با س��قوط ليره ترك، نرخ تورم 
در ماه مارس به بيش از ٢٠ درصد رسيده و تورم مواد 
غذايي بيش از ٣٠ درصد اس��ت. امري كه تحمل آن 
براي معيشت خانوارهاي متوسط كه بخش مهمي از 
راي دهندگان حزب عدالت و توسعه را تشكيل مي دهند 
دشواري آفرين است. در استانبول، و نيز پايتخت، آنكارا 
و ديگر شهرهاي بزرگ، راي دهندگان با فاصله هايي 
بيش از ناحيه بس��فور، به اين حزب پشت كرده اند. در 
يك سال، نرخ بيكاري از ١٠.٨ درصد به ١٤.٧ درصد 
جمعيت فعال افزاي��ش يافته كه نزديك به ٥ ميليون 

بيكار را دربر مي گيرد.

   بانك مركزي زيرفشار
موفقيت عمليات نجات دردس��ت هاي بانك مركزي 
تركيه )BCT( است كه در سال هاي دهه ١٩٣٠توسط 
مصطفي كمال آتاتورك پايه گذاري شده و معموال از 
سال ٢٠٠١ مستقل بوده است. اما زمانه عادي نيست و 
دست اردوغان و دامادش برات آلبايارك كه وزير دارايي 
است، بر رييس كل بينواي اين بانك سنگيني مي كند. 
چنين مواردي كم نبوده است: دستكم ٧ انتخابات در 

مدت ٥ سال برگزار شده است.
در ٢٥ آوري��ل ديده ش��د كه بخش��نامه ماهانه بانك 
مركزي تركيه عبارت كوچك »درصورت لزوم سياست 
انقباض پولي در پيش گرفته خواهد شد« مرسوم در 
پايان اظهارنظرهاي خود را حذف كرد. با اين كار به اين 
امر قطعيت داده ش��د كه دربرابر افزايش قيمت ها در 
هفته هاي پيش رو، كاري انجام نخواهد شد. بر همين 
روال، اردوغان نظريه اي اقتصادي خاص خود دارد، كه 
تنها خودش مدافع آن اس��ت، و بنابرآن باالبردن نرخ 

بهره به جاي آنكه طبق نظر سرشناسان دوآتشه ليبرال 
موجب عقب راندن تورم شود، موجب بيشتر شدن آن 
مي شود. بنابراين، با وجود ناكامي هاي اوت ٢٠١٨، كه 
دالر بدون آنكه بانك مركزي تركيه واكنشي نشان دهد 
از مرز ٧ ليره ترك گذشت، نرخ بهره افزايش نمي يابد. 
اما، يك هفته درميان تامين مالي بانك ها تعليق مي شود 
و اين امر موجب كاهش ميزان ليره ترك شده و درنتيجه 
به صورت نظري فشار بر مبادالت ارزي را كم مي كند.

راه چاره موقت ديگر، ذخيره هاي بانك مركزي تركيه 
٢٨ ميليارد دالر برآورد ش��ده كه بي��ش از ٤٠ درصد 
وام هاي كوتاه مدت بانك هاي تركيه اس��ت كه كاري 
است كه معموال يك بانك ناشر اسكناس نمي كند. اين 
امر ناشي از دالري كردن فزاينده پس اندازهاي كشور 
)حساب هاي پس انداز دالري بيش از حساب ها به ليره 
ترك اس��ت( و بيش از ٨٠ ميليارد دالر سپرده دالري 
نزد بانك ها وجود دارد. اما موسسات نيز تعهداتي دارند 
كه از ١٠٠ ميليارد دالر بيش��تر است و براي خروج از 
تورم و ركود، چنان كه اخيرا آلبايارك وعده داده، بايد 
بخش بانكي خود را از شر وام هاي معيوب )وام هاي با 
وثيقه نامناسب(، كه مانع از تامين مالي رونق اقتصادي 
مي ش��ود، خالص كنند. درطول ١٠ سال، موسسات 
ترك براي س��اختن »مدل ترك« ك��ه تغذيه كننده 

دموكراس��ي و بازار اس��ت، به وام دهن��دگان خارجي 
روآورده ان��د. امري كه در زمان »بهارعرب« درس��ال 
٢٠١١ در محافل رهبران غرب��ي رايج بود. بحران ماه 
اوت ٢٠١٨ كه ٣٠ درصد برميزان صورت حس��اب ها 
افزود، مانع از آن ش��د كه بده��كاران وام هاي خود را 

بازپرداخت كنند.

   تنش با واشنگتن
بنابراين بايد كاري كرد. بازس��ازي ساختاري بخش 
سوخت )١٣ ميليارد دالر( بين خزانه داري و بانك ها، 
غالب��ا خارجي، درجريان گفت وگو اس��ت. بنابراعالم 
رويترز )١( نخستين نشست در آوريل گذشته بدون 
نتيجه برگزار شده است. بانكداران براي ايجاد تعادل 
خواستار افزايش نرخ برق هستند تا توليدكنندگان به 
سوددهي برسند. تجديد انتخابات شهرداري استانبول 

در ٢٣ ژوئن اين امر را به تعويق مي اندازد.
اين امر براي جهاد مالي تركيه تنها يك آغاز است زيرا 
درپ��ي آن مي بايد به بخش هاي امالك و س��اختمان 
حمله كرد كه بدهي كوتاه مدت دچار مشكل شده آن 
سنگين تر هم هست )بنابر ارزيابي هاي خصوصي بيش 

از ٧٠ ميليارد دالر.( 
در محله بازرگاني لوان استانبول، روحيه مديران خراب 

است. سازمان كارفرمايي »انجمن صنايع و بازرگاني 
تركي��ه«  )Tusiad (در نيمه ماه م��ه از تهديدهايي 
كه بر اقتصاد و دموكراس��ي س��نگيني مي كند انتقاد 
كرد و اردوغان را واداش��ت كه پاسخ دهد: »حساب ها 
بعد تس��ويه خواهد ش��د«. دولت اردوغان كه هوادار 
»خيلي دير، خيلي كم« است، درعين حال قرباني ٤ 
معضل است: ناكامي هاي انتخاباتي، سقوط آزاد ذخاير 
ارزي، فقدان سياس��ت اقتصادي جدي و روابط بد با 
واش��نگتن كه نجات از بحران سال ١٩٩٨ به لطف آن 

انجام شده بود.
خريد س��امانه دفاع ضد موشكي اس- ٤٠٠ از روسيه 
موجب ناخرس��ندي دولت ترامپ شده كه فشارهاي 
خود را تش��ديد مي كند ت��ا ارتش تركي��ه ازاين كار 
منصرف شود. امري كه تا به حال بي نتيجه مانده است. 
اما جلوگي��ري از باالرفتن نرخ به��ره از ژانويه ٢٠١٩ 
كه توس��ط بانك مرك��زي امريكا )FED( زير فش��ار 
رييس جمهوري دونالد ترامپ تصميم آن گرفته شده، 
جذابيت دالر امريكا براي س��وداگران را كاهش داده 
است. اين امر مشكالت مالي اردوغان را حل نمي كند، اما 
اميدهاي بي ترديد خيلي خوش بينانه وزير دارايي مبني 
براين كه ركود در نيمه دوم سال جاري پس از انتخابات 

٢٣ ژوئن در استانبول پايان پذيرد را تقويت مي كند. 

نويسنده:  رناد منصور|
ديپلماسي ايراني| بسياري از تحليلگران سياست 
خارجي اخير عربستان تحت رياست محمد بن سلمان، 
وليعهد س��عودي را به عنوان نوعي خ��روج و عزيمت 
)departure( از هنجاره��اي س��عودي توصي��ف 
كرده اند. براي دهه ها، سياس��ت خارجي عربس��تان 
بر »صب��ر و عملگرايي« تاكيد مي كرد و به ش��دت بر 
 استفاده از ثروت ملي براي جذب متحدان متكي بود.

 با وجود اين، در سال هاي اخير، عربستان جنگي چند 
س��اله در يمن را دنبال كرده كه پايان روشني در افق 
آينده آن ديده نمي شود، شكاف ميان اعضاي شوراي 
همكاري خليج فارس با قطر ايجاد كرده و نخست وزير 
لبنان، س��عد حريري را ربود. نقطه اتص��ال همه اين 
طرح هاي ابتكاري ت��الش براي مقابله با نفوذ ايران در 
منطقه و تحكيم بخشيدن به قدرت سعودي است. تا 
به امروز، هيچ يك از اين رويكردها به نتايج مورد انتظار 

سعودي ها منجر نشده است. 
عراق يك استثناء است. در آنجا، عربستان ظاهرا يك 
ديپلماسي عملگرايانه � كه بيشتر، نوع سياست خارجي 
سنتي سعودي است � با هدف ايجاد رابطه )پس از بيش 
از 25 سال خصومت( در امتداد چشم انداز فرقه گرايانه 
را دنبال كرده است. بنا به ادعاي عربستان هدف اصلي 
اين كشور در عراق، محدود كردن نفوذ ايران است. در 
مقايسه با س��وريه و لبنان، عراق فرصت بهتري براي 
س��عودي ها فراهم مي كند تا جاي پايي در اين كشور 

به دست آورد.

   بازي قديمي:
 سياست فرقه گرايانه )2014-2003( 

فراتر از مرز مشترك بيش از 800 كيلومتر، عربستان 
و ع��راق از لحاظ تاريخي براي نف��وذ در منطقه رقابت 
كرده اند. رياض به چشم انداز هر نوع حكومت به رهبري 
شيعيان در منطقه حساس است؛ چرا كه براساس ادعاي 
سعودي ها، اين امر جمعيت شيعي خودش را در استان 

شرقي تهييج مي كند.
عراق و عربستان از سال 1990 روابط عادي با يكديگر 
نداشته اند؛ هنگامي كه عربستان روابط خود را با عراق 
در پي حمله صدام به كويت قطع كرد. اين اختالف بعد 
از سال 2003 بدتر شد؛ چرا كه حمله به رهبري امريكا 
س��اختار دولت عراق را به هم زد و ي��ك خأل قدرت را 
ايجاد كرد. حكومت هاي به رهبري سني ها در شوراي 
همكاري خليج فارس و تركيه عمدتا از گروه هاي عراقي 
با جهت گيري آش��كار س��ني حمايت كردند. با هدف 
محدود كردن نفوذ ايران )مورد ادعاي س��عودي ها(، 
عربس��تان پول به روحانيون و قبايل س��ني همسو با 

 The Iraq( خود مانند ش��ّمر داد. گروه مطالعه عراق
Study Iraq( بدين نتيجه دست يافت كه نخبگان 
ارشد عربستان شورشيان سني را تامين مالي كردند 
و يك مقام عراقي استدالل كرد كه تقريبا 25 ميليون 
دالر از عربستان در اختيار يك روحاني سني در سطح 
باال قرار داده شد كه او اين پول را صرف خريد تسليحات 
از جمله موش��ك هاي ضدهوايي روس��يه كرد. نوري 
مالكي طي دوره نخست وزيري اش اغلب بيان مي كرد 
كه عربستان از تروريسم و گروه هاي جهادي سلفي در 

عراق حمايت مي كند.
منحصرا تكيه كردن بر عراقي هاي سني يك رهيافت 
دش��وار براي عربستان بود. نخست، متحدان سني آن 
نتوانستند صاحبان اصلي در سال هاي حياتي بازسازي 
دولت )2003-2005( شوند و عمدتا عربستان روند 
سياسي عراق را تحريم كرد. دوم، در حالي كه شيعيان 
و كردها عمدتا جبهه هاي متحد طي اين دوره بودند، 
سني ها متفرق بودند. تا به امروز، عربستان و متحدان 
آن در حاشيه خليج فارس نتوانسته اند جامعه خرد شده 

)تكه تكه شده( سني را متحد كنند. 
برگزاري شماري از كنفرانس ها به منظور ايجاد اتحاد 
ميان سني ها طي سال هاي گذشته نتوانسته است به 
هر گونه توافقي دس��ت يابد. ضعف رياض در ارتباط با 
جريان اصلي سياست عراق در سال 2010 آشكار شد؛ 
هنگامي كه اين كشور به شدت بر فهرست اياد عالوي 
العراقيه � ائتالفي از شيعيان سكوالر و مقامات سني � 
سرمايه گذاري كرد. اگرچه عالوي برنده بيشتر كرسي ها 
ش��د، اما او و حاميان خارج��ي اش عليه تاكتيك هاي 
ائتالف ساز قوي ايران � كه احزاب شيعي را با موافقت 
كردها به منظور رياست حكومت متحد كرد � دست به 

رقابت غيرصادقانه اي زدند. سرانجام، طي دوره پس از 
سال 2003، رياض در محقق شدن هدف اصلي مورد 
ادعاي خود يعني محدود كردن نف��وذ ايران در عراق 
موفق نش��د. همانطور كه ديپلمات سعودي ارشد به 
»گروه بحران بين المللي« اخيرا گفت: »ايران در همه جا 
از ما پيشي گرفت«. در عراق، سياست عربستان مبني 
بر تشديد تامين مالي اسالم گرايان سني و افراد سكوالر 

و جنبش هاي سياسي به نتيجه مطلوب دست نيافت.

   تغييرات از سال 2015
براي سال ها � پيش از ايجاد نزديكي عراق و عربستان در 
سال 2015 � امريكا و متحدان وي تالش كردند رياض 
را متقاعد كنند كه دوباره با بغداد مشاركت داشته باشد. 
پادشاهي سعودي عمدتا اين دعوت ها و فراخوان ها را 
ناديده مي گرفت. عربستان از كار كردن با حكومتي كه 
ادعا مي كرد از حمايت ايران برخوردار است، اجتناب 
مي كرد. همچنين، رياض از تسلط حزب الدعوه اسالمي 

و به ويژه مالكي منزجر بود. 
تا پيش از س��ال 2015، عربستان بر شبكه سستي از 
كانال هاي غيررسمي براي فهم تحوالت عراق و اقدام 
در آنجا متكي بود. از دور، براي رياض درك پويايي هاي 
متغير عراق يا دنبال كردن ه��دف اصلي مورد ادعاي 
خود مبني بر محدود كردن نفوذ ايران بسيار دشوار بود. 
در سال 2015، عربس��تان سياست خود را تغيير داد. 
پادشاهي سعودي س��فيري را پس از تقريبا 25 سال 

عدم حضور خود به عراق بازگرداند. 
ديدارهاي ديپلماتيك ميان دو همسايه انجام شد. در 
تابستان همان س��ال، روحاني شيعه، مقتدي صدر با 
محمد بن سلمان، وليعهد عربستان در رياض ديدار كرد. 

صدر طي سال ها سياست داخلي و خارجي عربستان 
از جمله موضع ضدش��يعي او را نق��د مي كرد. او حتي 
تهديد به حمله به عربس��تان كرد، پس از آنكه رياض 
به روحاني ش��يعي اي در بحرين توهين كرده بود. در 
همان سال، وزير امور خارجه عربستان، عادل الجبير از 
بغداد ديدن كرد. ماه ها قبل تر، عبادي نيز از رياض براي 
نخستين بار ديدن كرد. طي اين دوره، وزير كشور عراق 
قاسم االعرجي، عضو ارشد سازمان بدر، چندين ديدار 

از رياض داشت.

   ابزارهاي اقتصادي: اعتمادسازي 
ي��ك روش براي اعتمادس��ازي، تالش عربس��تان در 
به كارگيري مجموعه اي از ابزارهاي اقتصادي ش��امل 
تجارت ميان مرزي، توس��عه زيرساخت ها در مناطق 
اخيرا آزاد ش��ده، وارد كردن سرمايه بخش خصوصي، 
ايجاد ش��غل و معرفي محصوالت با كيفيت باالست. 
اقتصاد حوزه اي است كه پادشاهي سعودي مي تواند از 
طريق آن، هدف مورد ادعاي خود يعني محدود كردن 

نفوذ ايران را دنبال كند. 
در سال 2017، ايران 12 ميليارد دالر كاال به عراق صادر 
كرد. در حالي كه ايران در پ��ي دو برابر كردن تجارت 
دوجانبه در سال 2015 است، عربستان به دنبال محدود 
كردن نفوذ اقتصادي ايران است. رياض به منظور تاكيد 
بر اولوي��ت همگرايي اقتصادي فزاين��ده و پيوندهاي 
تجاري ميان دو همسايه، گذرگاه مرزي عرعر با عراق را 
در اوت 2017 بازگشايي كرد. عالوه بر اين، پادشاهي 
سعودي در حال تشويق شركت هاي بخش خصوصي 
خود به منظور حضور و مش��اركت در عراق است. گام 
بعدي رياض، گسترش جاده ها و زيرساخت هاي ميان 
مرزي با چشم انداز ايجاد وابستگي متقابل مكمل ميان 
دو همسايه است. ساخت زيرساخت ها و جاده هاي منتج 
به عراق روابط تجاري دو كشور را افزايش خواهد داد و 

مي تواند سرانجام روابط آنها را تقويت كند.
با توجه به نزديكي جغرافيايي، رياض بر بازار جنوب عراق 
به ويژه استان بصره � داراي منابع غني اما هنوز فقير � 

تمركز كرده است. 
در اينجا عربس��تان به طور مس��تقيم با اي��ران رقابت 
مي كند. اين منطقه قلب جنب��ش اعتراضي در عراق 
اس��ت. رياض با توجه به آگاه بودن در مورد اين روند، 
در پروژه هاي ساخت و ساز مانند هتل جديد شرايتون 
و كارخانه پتروشيمي س��رمايه گذاري كرده است. در 
حال حاضر، عراقي هاي بصره بازگشايي يك خط لوله 
ارتباطي را درنظر دارند كه به عراق اجازه مي دهد تا از 
طريق عربستان به درياي سرخ نفت ارسال كند. حوزه 
اولويت مند ديگري كه عربس��تان به دنبال آن است تا 

قصد خود را براي بهبود روابط نش��ان دهد، مربوط به 
مناطق اخيرا آزاد ش��ده از كنترل داعش است. نقش 
عربستان در بازسازي اين مناطق مي تواند مهم باشد. در 
يك كنفرانس سه روزه اهداي كمك در كويت در اوايل 
سال 2018، عادل الجبير پرداخت حدود يك ميليارد 
دالر وام و تامين اعتبار صادرات به ارزش 500 ميليون 

دالر به منظور حمايت از بازسازي عراق را قول داد.

   چالش هاي پيش  رو 
به طور كلي، چالش هاي عربس��تان در رابطه با ايجاد 
روابط نزديك سياسي ميان عراق و عربستان عبارتند از: 
1( ديدگاه عراقي ها: عراقي ها نگرش منفي به تالش هاي 
عربستان پس از س��ال 2003 دارند. مقامات سياسي 
عراقي نقش عربس��تان در ظهور گروه هاي جهادي � 
سلفي مانند داعش در عراق را نقد مي كنند؛ 2( بسياري 
از شهروندان شيعي عراق به آزار و اذيت تاريخي جمعيت 
ش��يعي عربس��تان توجه دارند كه پادشاهي سعودي 
رويه مذهبي شيعيان خود را به رسميت نمي شناسد. 
همچنين، بسياري از عراقي ها سياست خارجي رياض 
در بحرين و يمن را به عنوان يك مش��كل مي نگرند و 
آن را جنگ عليه جمعيت ش��يعي و نقض كلي حقوق 
بش��ر تلقي مي كنند؛ 3( عالوه بر اين، روابط گرم ميان 
عربستان و اسراييل مس��اله اي دشوار براي بسياري از 
مردم عراق اس��ت كه سياست هاي اس��راييل در برابر 
فلسطينيان و اعراب را معموال مورد انتقاد قرار مي دهند.

   نتيجه گيري 
رويكرد جديد عربس��تان در قبال ع��راق به نوعي يك 
عزيمت و حرك��ت )departure( از رهيافت آن در 
منطقه در س��ال هاي اخير و بازگش��ت به ديپلماسي 
پراگماتيك است كه براس��اس آن، سياست خارجي 
خود را در گذش��ته تعري��ف كرده اس��ت. برخي اين 
رهيافت جديد را نتيجه آموختن عربستان از اشتباهات 
گذش��ته اش در ع��راق مي دانن��د. بي��ش از يك دهه 
س��رمايه گذاري بر گروه هاي س��ني مختلف، مانع به 
حاشيه رانده شدن سني ها نشده و به عربستان اجازه به 
دست آوردن نفوذ بيشتر را نداده است. رويكرد جديد 
عربس��تان، راهبرد جديدي در عراق است كه بيشتر 
هماهنگ و همسو با ديپلماسي گذشته آن است؛ اين 
مساله حتي با بخش اعظم سياست منطقه اي كنوني 
عربستان متفاوت اس��ت. در حالي كه عناوين مقاالت 
و روزنامه ها بر تنش هاي س��ني � شيعي در خاورميانه 
تمركز مي كنند، سياس��ت عربس��تان در عراق در پي 
تطابق با ش��يعه گرايي به منظور مقابله با ايران )هدف 

مورد ادعاي سعودي( است. 
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ضرورت تكليف برنامه اصالح 
ساختاري در سطح دستگاه ها

عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به 
تاثير اس��تقراض از بانك مركزي بر تورم گفت: الزم 
است رييس جمهور همه وزرا را موظف به برنامه اصالح 
ساختاري در سطح دستگاه هاي اجرايي كند و مجلس 
هم در اصالح قوانين الزم براي اصالح ساختار بودجه، 
دولت را كمك كند. به گزارش ايس��نا، هادي قوامي 
در نطق ميان دس��تور امروز )يك شنبه( مجلس، از 
رييس جمهور خواست تا قبل از سفر به استان خراسان 
شمالي مقدمات اجرايي ش��دن مصوبات سفر سال 
1394 را به وجود آورد تا در سفر مجددش به استان، 
مصوبه بر زمين مانده اي وجود نداشته باشد. نماينده 
مردم اس��فراين در مجلس با اش��اره به نقش وزارت 
آموزش و پرورش در تشكيل سرمايه اجتماعي، گفت: 
نقش وزارت آموزش و پرورش در توس��عه اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي كم نظير است. اميدوارم مجلس و 
دولت بودجه آموزش و پرورش را هزينه جاري ندانند 
بلكه مهم ترين از تملك دارايي هاي سرمايه بدانند تا 
زمينه توليد و كار ناب فراهم ش��ود و وزيري توانمند 
كار را دنبال كند. وي كس��ري بودجه دولت را 100 
هزار ميليارد تومان را مورد اش��اره قرار داد و خواستار 
اصالحات ساختاري بودجه دولت شد. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: جبران كسري بودجه 
100 هزار ميليارد توماني اجتناب ناپذير بودجه 98 و 
پرهيز از راه هاي غلط گذش��ته از جمله استقراض از 
بانك مركزي مساله اي بسيار جدي است. وي با اشاره 
به تاثير استقراض از بانك مركزي بر تورم گفت: الزم 
است رييس جمهور همه وزرا را موظف به برنامه اصالح 
ساختاري در سطح دستگاه هاي اجرايي كند و مجلس 
هم در اصالح قوانين الزم براي اصالح ساختار بودجه، 
دولت را كمك كند. قوامي ادامه داد: ش��رايط امروز 
كشور بهترين فرصت براي جدا كردن مصارف عمومي 
بودجه از فروش نفت است و رييس جمهور مسووليت 

ساختاري اصالحات بودجه را بپذيرد.

شرايط صادرات سيمان و كلينكر
گمرك ايران در بخش��نامه اي اعالم كرد كه تا پايان 
شهريور ماه صرفاً شركت هاي توليد كننده يا نماينده 

رسمي، مجاز به صادرات سيمان و كلينكر هستند.
علي اكبر شاماني مديركل دفتر صادرات گمرك ايران 
در پي نام��ه وزير صنعت، معدن و تجارت به گمرك 
ايران مبني بر محدوديت در صادرات سيمان و كلينكر، 
در بخشنامه اي به گمركات اجرايي كشور اعالم كرد: 
تا پايان شهريور ماه س��ال جاري صرفًا شركت هاي 
توليدكننده مندرج در ليس��ت پيوست يا نماينده 
رسمي آنان مجاز به صادرات سيمان و كلينكر ذيل 
كدهاي طبقه بندي مندرج در جدول مذكور هستند.

نمايندگان رس��مي توليدكنن��دگان موصوف نيز 
مي بايس��ت صرفًا از س��وي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت معرفي ش��ده و از س��وي اين دفتر به كليه 
گمركات اجرايي ابالغ گ��ردد. در نامه رضا رحماني 
خطاب به رييس كل گمرك ايران، آمده است: نظر 
به ضرورت س��اماندهي صادرات سيمان واحدهاي 
توليدي و جلوگيري از رقابت منفي صادركنندگان و 
همچنين بنا به درخواست انجمن صنفي كارفرمايان 
صنعت س��يمان و واحدهاي توليدكنن��ده از نيمه 
خردادماه تا پايان ش��هريورماه س��ال جاري، صرفًا 
شركت هاي توليدكننده مندرج در ليست پيوست يا 
نماينده رسمي آنها مجاز به صادرات محصوالت رديف 

تعرفه هاي مشخص شده در جدول مذكور هستند.
الزم به ذكر است مسووليت برگش��ت ارز حاصل از 
صادرات به كشور به عهده شركت هاي توليدكننده 
و صادركننده خواهد بود كه پس از بررسي و كنترل 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما، فهرست 
صادركنندگان مجاز براي مقاطع زماني بعدي متعاقبًا 
توس��ط معاونت امور معادن و صناي��ع معدني اين 

وزارتخانه ارسال خواهد شد.

رايزني براي روان سازي 
ترخيص كاال

بعد از دس��تور ويژه رييس جمهور مبني بر تسهيل 
ترخيص كاال از گمرك به تازگي رايزني هاي ديگري 
بين سازمان ملي استاندارد و گمرك در اين رابطه انجام 
شد؛ طبق توافق طرفين متعهد به انجام اقدامات الزم 
براي روان سازي تشريفات گمركي كاالهاي وارداتي 
و صادراتي و همچنين اعمال كنترل ها و بازرسي هاي 

الزم جهت رعايت استانداردهاي اجباري شدند.
به گزارش ايسنا، آمار سنگين كاالهاي رسوب كرده 
در گمرك طي سال هاي گذشته همواره با مباحثي 
همراه بوده اس��ت. اين در حالي بوده است كه طبق 
آخرين اعالم گمرك در حال حاضر بيش از 87 هزار 
كانتينر كاال در گمركات موجود است كه نشان از حجم 
بااليي از انباشت كاال دارد. با توجه به ابعاد رسوب كاال 
در گمركات چندي پيش بود كه گمرك اعالم كرد كه 
رييس جمهور دستور ويژه اي براي تسهيل ترخيص 
كاال داشته و طبق دس��تور روحاني در صورت نياز و 
درخواست واحدهاي توليدي فعاالن مجاز اقتصادي و 
واردكنندگان كاالهاي اساسي گمركات بايد به صورت 

شبانه روز فعاليت كرده و ترخيص كاال را انجام دهد.
اين در حالي است كه اخيراً نيز طي توافقي بين گمرك 
و سازمان ملي استاندارد موضوع روان سازي ترخيص 
كاال مورد توجه قرار گرفت و تفاهم نامه اي كه در اين 

رابطه در سال 1395 امضا شده بود تمديد شد.
اما آنچه مير اشرفي - رييس كل گمرك - در رابطه 
با ترخيص كاال و تسهيل تجارت فرامرزي اعالم 
كرده از اين حكاي��ت دارد كه قوانين و تكاليفي 
براي گمرك و س��اير سازمان هاي حاكميتي در 
نظر گرفته شده كه با مديريت هماهنگ مرزي 
و مديريت واحد تجارت فرامرزي سبب تسهيل و 
تسريع در فرآيند ترخيص كاال مي شود و از سوي 
ديگر براي تسهيل و تسريع در ترخيص كاال بايد 
كنترل هاي ملموس، فيزيكي و مزاحم كنار رفته 
و گمرك بتوان��د با بهره گيري از دس��تگاه هاي 

پيشرفته الكترونيكي به اين سمت حركت كند.



دانش و فن10اخبار

ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان  

اينترنت ثابت كند و گران،  اينترنت همراه تند و ارزان 
گروه دانش و فن | 

اين روزها يكي از پرسش هايي كه ذهن بيشتر كاربران 
اينترنت در ايران را به خود مش��غول كرده، اين اس��ت 
كه وضعيت دسترسي به اينترنت در ساير كشورهاي 
جهان چگونه اس��ت؟ كاربران براي اتصال به اينترنت 
چه بهايي مي پردازند و س��رويس ارايه شده به آنها چه 
س��رعت و كيفيتي دارد؟ بد نيس��ت كارب��ران بدانند  
منظور از اينترنت ثابت درگزارش اينترنت پهن باندي 
)Broadband( است كه بر بستر خطوط تلفن ثابت 
ارايه مي شود. دسترسي به اين نوع سرويس اينترنت 
در اي��ران نيز مانند بيش��تر كش��ورهاي دنيا ازطريق 
متداول ترين نوع از فناوري DSL يعني ADSL ميسر 

مي شود.
وب س��ايت Speedtest.net يك��ي از مش��هورترين 
سرويس هايي است كه شاخص هاي كيفي اتصال اينترنت 
 )latency( مانند س��رعت دانلود، آپلود و ميزان تأخير
كاربران را بررسي مي كند. ازآنجاكه اسپيدتست دات نت با 
مقايسه سرعت اتصال كاربران به بيش از ۴,۷۰۰ سرور در 
سرتاسر جهان، تا سال ۲۰۱۸ حدود ۲۱ ميليارد آزمايش 
سرعت انجام داده، مي توان با تقريب خوبي به آمار و ارقام 

ارايه شده اين سايت اعتماد كرد.
بنابر اعالم اين سايت، در آوريل۲۰۱۹، متوسط سرعت 
دانلود ازطريق اينترن��ت پهن باند ثابت در جهان برابر با 
۵۸.۶۶ مگابيت برثانيه اس��ت و اين سرعت براي آپلود 
به ۲۸.۹۹ مگابيت برثانيه مي رس��د. اين در حالي  است 
كه ايران در همين بازه زماني با داش��تن سرعت ۱۲.۶۲ 
مگابيت برثانيه در رتبه ۱۳۱ و پايين تر از كشورهايي چون 

عراق، سومالي، اتيوپي، رواندا و اوگاندا قرار دارد. 
وب س��ايت cable.co.uk نيز با انج��ام ۱۶۳ ميليون 
آزمايش سرعت در ۲۰۰ كشور و منطقه خودگردان در 
جهان، ايران را با كاهش��ي ۱۲ پله اي درمقايسه با سال 
۲۰۱۷ در رتبه ۱۴۵ جهان قرار داده  است. نتايج ارايه شده 
اين سايت حاصل بررسي سرعت ۱۲ ماه اخير كاربران 
ازطريق M-Lab )پروژه اي مشترك از گوگل و دانشگاه 

پرينستون و چند شركت و دانشگاه ديگر( است.
آكاماي )Akamai( يكي ديگر از شركت هايي است كه 
درزمينه ارايه خدمات ابري فعاليت مي كند. شبكه تحويل 
محتوا )CDN( اين شركت بزرگ ترين پلتفرم پردازش 
غيرمتمركز در سطح جهان است كه به ۱۵ تا ۳۰ درصد از 
كل ترافيك وب سرويس مي دهد. اين شركت در سه ماهه 
پاياني سال ۲۰۱۵ در گزارشي با نام وضعيت اينترنت، با 
تحليل بيش از ۲۰۰ تريليون درخواس��ت ثبت شده در 
پلتفرم CDN خود، فهرس��تي از سرعت دسترسي به 
اينترنت در ۱۴۵ كشور جهان ارايه كرده  بود كه نتايج آن 

مطابق با نقشه تعاملي بدين شرح است .
اين نقش��ه نش��ان مي دهد درحالي كه در سال ۲۰۱۵ 
كشورهاي سومالي و اوگاندا اينترنت كندتري درمقايسه با 
ايران داش��ته اند، پس از گذش��ت چهار س��ال، سرعت 

اينترنتشان از ايران پيشي گرفته  است.

   كيفيت اتصال و سالمت سرويس اينترنت
هنگامي كه صحبت از كيفيت سرويس اينترنت در ميان 
باشد، هر كاربر بس��ته به نوع اس��تفاده اش از اينترنت، 
به دنبال س��نجش معيار متفاوتي است. براي مثال، اگر 
گيمر هستيد و به بازي هاي آنالين عالقه داريد، احتماال 
داشتن پينگ )Ping( پايين، برايتان از هر چيز ديگري 
مهم تر باشد. پينگ باالي بازي هاي ويدئويي آنالين در 
ايران بيشتر به فاصله از سرورها و مراكز داده غربي مربوط 
مي شود. درصورت افتتاح مراكز داده شركت هاي بزرگ 
مانند مايكروسافت و آمازون در كشورهاي هم جوار، اين 
ميزان پينگ براي كاربران ايراني هم تاحدزيادي كاهش 
پيدا خواهد ك��رد. به جز پينگ، معيارهاي ديگري هم 
هستند كه با استفاده از آنها سالمت اينترنت هر كشور 
اندازه گيري مي ش��ود. اوراكل سال گذشته سرويسي 
با نام »نقشه اطالعات اينترنت« راه اندازي كرد كه در 
آن »سالمت« اينترنت كشورهاي مختلف به صورت 
درلحظه سنجيده مي شود. اوراكل در پستي وبالگي 

سرويس جديدش را اينگونه معرفي كرده بود:  اوراكل 
امروز دردسترس قرارگرفتن »نقشه اطالعات اينترنت« 
را اعالم مي كند؛ سرويسي كه با استفاده از رابط گرافيكي 
ساده، كاربران را از سالمت اينترنت مطلع مي كند. اين 
نقشه بخشي از حركت ابتكاري اوراكل با نام »اطالعات 
اينترنت« كه به فهم و تحليل وضعيت زيرساخت هاي 

اينترنت جهاني كمك خواهد كرد.
بيش از يك دهه است كه اعضاي تيم اطالعات اينترنت 
اوراكل برخي از بزرگ ترين حوادث اينترنتي را رازگشايي 
 )BGP Hijacking( كرده اند؛ از سرقت پروتكل مرزي
گرفته تا قطع ش��دن كابل هاي زير آب ه��اي اقيانوس 
 براث��ر برخورد ب��ا زيردريايي ه��ا. با مراجعه به س��ايت
 map.internetintel.oracle.com، متوج��ه 
مي ش��ويم اينترن��ت ايران بيش��تر اوقات از س��المت 
خوبي برخوردار نيس��ت. مشخص نيس��ت كه در ايران 
سايت ها به چه دليل مسدود مي ش��وند چرا كه برخي 
س��ات هاي مسدود شده س��ايت هاي علمي يا پزشكي 
هستند، آخرين باري كه آمار دقيقي از تعداد سايت هاي 
مسدودشده ارايه  شد، مربوط به سال ۱۳۸۷ است. در آن 
سال، مش��اور قضايي دادستاني كل كشور، در مصاحبه 
با مهر تعداد سايت هاي فيلترشده را پنج ميليون اعالم 
كرد. همچنين، وب سايت Mashable در سال ۲۰۱۴ 
با بررسي معيارهايي چون »موانع اتصال« و »محدوديت 
دسترسي به محتوا«، كشورهاي جهان را رده بندي كرده  
بود كه در آن ايران آخرين رتبه فهرست )حتي پايين تر 
از كش��ورهايي چون چين و كوب��ا( را به خود اختصاص 

داده بود.

   سقف حجم و مصرف منصفانه در ايران 
اواخر آبان ۱۳۹۶ با ابالغ مصوبه ۲۶۶ كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات سرويس دهنده هاي اينترنتي ايران 
طرح ه��اي جديد خ��ود را با نام هايي چ��ون »اينترنت 
غيرحجمي« و »اينترنت نامحدود« عرضه كردند. پس از 
مدتي كوتاه، مشخص شد آنچه از آن به عنوان »اينترنت 
نامحدود« نام برده مي ش��ود، كوچك ترين شباهتي به 
نمونه هاي مش��ابه در س��طح جهاني ندارد. در قسمت 
»پنجم« از بند »ب« مصوبه ۲۶۶ مي خوانيم: پس از عبور 
از آستانه  استفاده  منصفانه ماهانه، دارنده پروانه مي تواند 
نسبت به اعمال سياست استفاده منصفانه اقدام كند و 
نسبت به كاهش س��رعت كاربر تا حداقل سرعت ۱۲۸ 
كيلوبيت برثانيه )۱۶ كيلوبايت برثانيه( اقدام كند يا آنكه 
براساس اطالع رساني هاي قبلي انجام شده به كاربر و اخذ 
تأييديه هاي مربوطه از وي، نسبت به فروش حجم اضافه 

ترافيك بين الملل و داخلي اقدام كند.
پس از مطرح ش��دن س��واالت متعدد كاربران، صادق 
عباسي شاهكوه، معاون بررسي هاي فني و صدور پروانه 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تأكيد كرد 
اسم اين طرح، عرضه اينترنت نامحدود نيست. البته اولين 
ف��ردي كه اين طرح را به اين نام خواند، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات بود؛ ولي پس از انجام بررسي هاي فني 
مشخص ش��د كه عرضه اينترنت به صورت نامحدود از 
لحاظ فني ميسر نيست. عباسي ش��اهكوه درادامه ادعا 
كرده بود: در دنيا دو مدل براي روش اتصال محور وجود 
دارد: در مدل اول وقتي مصرف كاربر از سقف مجاز عبور 
كند، سرعت را كم مي كنند و در مدل دوم با گذشتن از 
سقف مجاز به كاربر امكان خريد حجم اضافه مي دهند. 
در اجراي اين طرح در ايران، مدل دوم انتخاب شده است.
 به گ��زارش زوميت، البته سياس��ت مص��رف منصفانه

 )Fair Use Policy( تنه��ا مخت��ص ايران نيس��ت؛ 
اما آنچه آقاي عباسي ش��اهكوه درب��اره مدل هاي ارايه 
س��رويس اينترنت در جهان ادعا مي كند، ش��باهتي با 
واقعيت ندارد. نكته ديگر اين اس��ت كه برخالف گفته 
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره 
طرح هاي مشابه در دنيا، تقريبا در تمام كشورهاي دنيا 
محدوديت هاي حجمي كه تحت ن��ام »ميزان مصرف 
منصفانه« شناخته مي شد، از تعرفه سرويس هاي ثابِت 
اينترنتي برداشته شده است و تنها سرويس هاي موبايلي 

و س��رويس هاي ارزان قيمِت ثابت ب��ا محدوديت هاي 
حجمي، آن هم با حجم ه��اي ۵۰ تا ۳۰۰ گيگابايت در 
ماه عرضه مي شوند. گفتني است بسياري از ISPهاي 
مش��هور در س��طح جهان، از چيزي به اسم سياست 
مصرف منصفانه اس��تفاده نمي كنند و اينترنت ثابت 
ارايه شده آنها به معناي واقعي كلمه »نامحدود« است. 
از سوي ديگر مقايسه قيمت سرويس ايترنت در ايران 
با ديگر كش��ورهاي جهان، به ويژه كش��ورهاي غربي، 
كار ساده اي نيس��ت؛ چراكه از يك طرف، در خيلي از 
كشورهاي اروپايي و امريكايي، سرويس هاي اينترنت 
ثابت با سرعت مش��ابه ايران عرضه نمي شود و از طرف 
ديگر، بيشتر اين سرويس ها يا كامال نامحدود هستند يا 
درصورت داشتن سقف دانلود )Data Cap(، حداكثر 
حجم مجاز دانلود آنها با سرويس هاي ايراني قياس پذير 
نيس��ت. به همين دليل، درادامه باالرده ترين سرويس 
اينترنت ايران را با پايين رده ترين سرويس هاي خارجي 
مقايسه مي كنيم. در اين مقايسه، عالوه بر هزينه اصلي 

سرويس، قيمت معادل را با درنظرگرفتن نسبت سرانه 
توليد ناخالص داخلي )GDP per Capita( محاسبه 
خواهيم كرد. تمامي آنچه تابه حال گفته  شد، به معناي 
آن است كه متأس��فانه اينترنت ثابت كشورمان يكي از 
كندترين و بي كيفيت ترين و گران ترين سرويس هاي 
اينترنت در جهان است. ش��ايد انتظار ارايه سرويسي با 
كيفيت نزديك به اس��تانداردهاي جهان��ي از ISPهاي 
داخلي، انتظاري گزاف و خالف واقعيت هاي موجود باشد؛ 
اما به نظر نمي رسد چنين انتظاِر حداقلي، درباره قيمت 

سرويس هاي ارايه شده چندان نابه جا باشد.

   اينترنت همراه ايران يكي از ارزان ترين ها 
در جهان 

اوضاع اينترنت همراه ايران )مخصوصا ازلحاظ قيمت( 
بس��يار بهتر از اينترنت ثابت آن اس��ت. براساس آمار 
Speedtest.net، اينترنت همراه ايران در آوريل ۲۰۱۹ 
با متوس��ط س��رعت ۲۹.۲۷ مگابيت برثانيه، باالتر از 

كش��ورهايي چون مكزيك، برزيل، روسيه و ايرلند، در 
رتبه ۵۳ جهاني قرار گرفته  است. بااين حال، شايد آنچه 
براي بس��ياري از كاربران ايراني از سرعت اينترنت هم 
مهم تر باشد، قيمت آن است. گرچه قيمت بسته هاي 
اينترنت همراه در ايران بسته به اپراتور و طرح انتخابي 
متفاوت است، با تقريب خوبي مي توان گفت اين قيمت 
در بدترين حالت ممكن نيز به زحمت از سه چهارهزار 
تومان ب��راي هر گيگابايت تج��اوز مي كند. درنتيجه، 
مي توان گفت ايران يك��ي از ارزان ترين اينترنت هاي 

همراه را در جهان دارد.
به عنوان مثال، براي خريد هر گيگابايت اينترنت همراه در 
امريكا بايد بطور متوسط ۱۲ دالر )معادل ۱۵۶ هزارتومان 
با درنظرگرفتن نرخ تقريبي برابري ارز در زمان نگارش 
اين مقاله( پرداخت كرد. حتي با درنظرگرفتن اختالف 
۱۱ برابري سرانه توليد ناخالص داخلي دو كشور، قيمت 
معادل سازي شده همچنان باالتر از ۱۴ هزار تومان براي 

هر گيگابايت خواهد بود.
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تلگراف | 
شركت هاي ويزا، مستركارت و پي پال براي مشاركت در 
راه اندازي ارز ديجيتال رمزنگاري شده توسعه داده شده 

توسط فيس بوك اعالم آمادگي كردند.
اين روزها كه ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده در سراسر 
جهان با استقبال مواجه شده است، بسياري از شركت هاي 
ب��زرگ و غول هاي تكنول��وژي درص��دد راه اندازي يك 

پلت فرم ويژه و ارز ديجيتالي اختصاصي هستند.
چندي پيش بود كه فيس بوك اعالم ك��رده بود يك ارز 
ديجيتال رمزنگاري ش��ده اختصاصي ب��راي كاربرانش 
توس��عه و ارايه خواهد داد تا عالقه مندان و مشتريان اين 
صنعت سودآور نوظهور را به سمت و سوي خود جذب كند.
شركت هاي بزرگ مالي همچون ويزا )visa(، مستركارت 
)mastercard( و پي پ��ال )Pay Pal( براي دريافت 
امتياز ايج��اد گ��ره )Node( در پلتف��رم ارز ديجيتال 
رمزنگاري شده توسعه داده شده توسط فيس بوك اعالم 
كرده اند كه ب��راي پرداخت ميليون ها دالر تمايل خود را 

نشان داده اند.
البته بسياري از كارشناس��ان و تحليلگران فعال در اين 
حوزه بر اين باورند كه اين رمز ديجيتال فيس بوك هرگز 
قادر نخواهد بود به رقابت با س��اير ارز رمزهاي محبوب و 

پرطرفدار جهان همچون بيت كوين بپردازد.
البته ورود شركت فيس بوك به حوزه ارز رمزهاي ديجيتال 
از همان ابتدا با واكنش و انتقادهاي ش��ديدي روبرو شد 
چراكه اين شبكه اجتماعي در طول يك سال گذشته با 
رسوايي امنيتي بزرگي دست و پنجه نرم مي كرد و بسياري 

از منتقدان و كاربران بر اين باورند كه اين شركت صالحيت 
محافظت از حريم خصوصي كاربران و همچنين عرضه و 
ارايه پلتفرم مبادله ارزهاي ديجيتال را نخواهد داشت اين 
در حالي است كه برخي ديگر از كارشناسان و تحليلگران 
بر اين باورند كه ورود فيس بوك به اين صنعت س��ودآور 
نوظهور تحوالت مالي گسترده اي را در جهان ايجاد كرده 
و تعاريف و جوانب جديدي از ارزهاي ديجيتال را به دنيا 

معرفي خواهد كرد.
با اين حال، بسياري از شركت هاي فعال در حوزه مبادالت 
مالي و تكنولوژي همچون ويزا، مس��تركارت و پي پال از 
مش��اركت و همكاري با فيس بوك، يك��ي از بزرگ ترين 
غول هاي ش��بكه هاي اجتماعي خبر داده اند و خواستار 

همكاري و عقد قرارداد با آن شده اند.
وال استريت ژورنال پيش تر نيز مدعي شده بود تعدادي 
از شركت هاي مالي و تجارت الكترونيك، سرمايه گذاران 
ريس��ك پذير و ش��ركت هاي مخابراتي در گذش��ته نيز 
حمايت خ��ود را از اين پ��روژه و برنامه جديد فيس بوك 

نشان داده بودند.

آسيا تايمز | 
با توجه به تش��ديد نگراني هاي امنيتي عليه هواوي و 
اعمال محدوديت هاي جديد براي تجارت با اين شركت 
چيني، اپراتورهاي هندي به فكر همكاري با سامسونگ 

براي توسعه شبكه 5G افتاده اند.
با توجه به تشديد فشارهاي دولت ترامپ عليه شركت 
چيني هواوي طول يك س��ال گذش��ته، بس��ياري از 
كشورهاي هم پيمان اياالت متحده در كنار نگراني هاي 
امنيتي امريكا عليه هواوي و احتمال جاسوسي از حريم 
خصوصي كاربران، تصميم گرفتند كه به ادامه همكاري 

و فعاليت هاي مخابراتي اين شركت خاتمه دهند.
حدود يك ماه پيش بود كه كاخ سفيد فهرست جديدي 
را اعالم و منتشر كرد كه در آن نام شركت چيني هواوي 
به عنوان يك شركت ممنوعه براي تجارت و همكاري با 
ساير كشورها و شركت هاي خارجي به چشم مي خورد. 
بدون شك اعمال محدوديت هاي جديد از سوي اياالت 
متحده امريكا، مي تواند دست و پاي هواوي را ببندد و 

مشكالت عديده اي را براي آن به وجود بياورد.
از س��ويي ديگر هواوي كه بزرگ ترين توليدكننده و 
توس��عه دهنده تجهيزات مخابراتي و دومين سازنده 
و عرضه كننده موبايل در جهان محس��وب مي شود، 
در ط��ول ي��ك س��ال اخير از س��وي دول��ت ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا و بس��ياري از كشورهاي هم 
پيمانش به شدت تحت فش��ارهاي سياسي و تجاري 
قرار گرفته است و بس��ياري از اين كشورها استفاده از 
محصوالت هواوي و نصب تجهيزات مخابراتي و فعاليت 

اين شركت چيني را تحت تأثير اتهامات جاسوسي براي 
دولت چي��ن و نقض حريم خصوصي كاربران، ممنوع 

اعالم كرده اند.
ب��ا اينكه قبال هند يكي از بزرگ تري��ن بازارهاي فعال 
هواوي به شمار مي رفت و اين شركت چيني عالوه بر 
فروش قابل مالحظه و عملكرد موفقيت آميز در زمينه 
گوشي هاي هوشمند و س��اير محصوالت فناوري، با 
قراردادهاي همكاري بزرگي كه با اپراتورهاي مخابراتي 
در اين كشور داشت، همواره سودآوري بااليي را از هند 

كسب مي كرد.
اما حاال طبق گزارشي كه در آسيا تايمز آمده است، به 
نظر مي رسد كه اپراتورهاي هندي همچون وودافون 
ايده و باهارتي ايرتل نيز قصد دارند از همكاري با هواوي 
دست بكشند و به ساير گزينه هاي جايگزين و احتمالي 

بينديشند.
اكونوميك تايمز در خصوص گزينه هاي احتمالي كه 
اپراتورهاي هندي به آنها فكر كرده و در همين رابطه نيز 
مذاكراتي داشته اند، از نام شركت كره اي سامسونگ نام 

برده است تا به توسعه زيرساخت هاي الزم براي برقراري 
شبكه هاي مخابراتي و اينترنتي نسل چهارم )4G( و 

پنجم )5G( اقدام كند.
اين بدان معناس��ت كه اگر هواوي در هند نيز تحريم 
ش��ود و دولت اين كش��ور تصميم بگيرد ك��ه ديگر با 
اين ش��ركت بزرگ چيني فعالي��ت و همكاري نكند، 
سامسونگ، زد تي اي، نوكيا و اريكسون قادر خواهند 
بود جاي ه��واوي را بگيرند و با ارايه، نصب تجهيزات و 
 5G توسعه زيرساخت هاي الزم براي برقراري اينترنت

جايگزين رقيب ديرينه خود شوند.
پيش تر بسياري از كارشناس��ان و تحليلگران عنوان 
كرده بودند كه در حال حاضر با توجه به شرايط حاكم 
 ،5G بر جهان در خصوص توسعه شبكه هاي مخابراتي
كشورهاي مختلف تبديل به دو قطب مخالف شده اند 
ك��ه برخي از آنه��ا تحت تأثير نگراني ه��اي امنيتي و 
احتمال جاسوسي هواوي از اطالعات و حريم خصوصي 
كاربران قطع همكاري با اين غول تكنولوژي را بر توسعه 
فناوري شبكه نسل پنجم اينترنت 5G ترجيح داده اند 
و برخي ديگر از كش��ورها نيز توجه زيادي به اتهامات 
وارده عليه هواوي نش��ان نداده و ترجيح مي دهند كه 
زيرس��اخت هاي مخابراتي و ارتباطي شبكه 5G آنها 
هرچه سريع تر توسط شركت هواوي برقرار و راه اندازي 
شود، چراكه اواًل اين شركت بزرگ ترين توسعه دهنده 
تجهيزات مخابراتي در جهان به ش��مار مي رود و دومًا 
اينكه فعاليت ساير اپراتورهاي مشابه صرفه اقتصادي 

براي دولت ها نخواهد داشت.

عرضه ارز ديجيتال فيس بوك با »ويزا« و »مستركارت« اپراتورهاي هندي هم به فكر جايگزين كردن »هواوي« افتادند
كاربر فراسو

تصويب تعرفه صدور مجوز 
نماد اعتماد الكترونيكي 

كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه 
خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الكترونيكي را با هدف 
احراز صالحيت واحدهاي كس��ب  وكار الكترونيك 
تصويب كرد. كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
در جلسه شماره ۲۸۸ خود با استناد به تبصره ماده 
واحده قانون تعيين تعرفه هاي خدمات مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي مصوب سال ۹۳، پيشنهاد   وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را بررس��ي و ن��وع و تعرفه 
خدمت صدور مجوز نماد اعتم��اد الكترونيكي را با 
شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰ سازمان اداري و استخدامي 
كشور، تصويب كرد. »مجوز نماد اعتماد الكترونيكي« 
توسط مركز توس��عه تجارت الكترونيكي و با هدف 
شناس��نامه  دار كردن و احراز صالحيت واحدهاي 
كس��ب  وكار الكترونيكي، پس از احراز هويت مالك 
كسب  وكار، قانون مندي كسب  و كار، صحت كدپستي 
مكان كس��ب  وكار، رعايت موارد ضروري در بس��تر 
الكترونيكي كسب  وكار )ارايه پيش فاكتور يا نمايش 
سبد خريد، كامل و شفاف بودن فرآيند فروش /   خريد، 
امكان ثبت شكايت توسط مشتريان، درج اطالعات 
مالك كسب  وكار )صاحب امتياز نماد( و نحوه تماس، 
درج قوانين و مقررات مربوطه و اعالم صريح تبعيت 
از قواع��د حمايتي مصرف   كننده من��درج در قانون 
تجارت الكترونيكي( صادر مي شود. منظور از كسب 
وكار الكترونيكي، كسب   وكاري است كه از طريق آن 
عرضه، ارايه يا فروش  و  خريد كاال يا خدمت در بستر 
الكترونيكي، با واس��طه يا بي  واس��طه و با استفاده از 
وسايل ارتباط از راه دور صورت مي پذيرد. برمبناي اين 
مصوبه سقف تعرفه صدور و تمديد مجوز نماد اعتماد 
الكترونيكي، مبلغ يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار 
ريال تعيين شد. مجوز نماد اعتماد الكترونيكي، به 
مدت ۲ س��ال از تاريخ صدور اعتبار خواهد داشت و 
با درخواس��ت متقاضي به دفعات براي دوره هاي دو 
س��اله قابل تمديد خواهد بود. درهمين حال احراز 
هويت متقاضيان مج��وز نماد اعتماد الكترونيكي، 
از طريق سامانه شاهكار الزامي است. مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي نيز موظف است يك سال پس 
از ابالغ اي��ن مصوبه، گزارش عملك��رد اجراي اين 
مصوبه را براي طرح در كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات، به س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 

راديويي ارايه كند.

آيين نامه نظارتي تاكسي هاي 
اينترنتي در راه است

 ايرنا| محسن پورسيدآقايي معاون شهردار تهران 
از تدوين آيين نامه نظارت بر فعاليت تاكسي هاي 
اينترنتي خب��ر داد و گفت: »قرار اس��ت به زودي 
آيين نامه نظارت بر تاكسي هاي اينترنتي بين وزارت 
كشور و وزارت صنايع بطور مشترك تنظيم شود. 
وي با اش��اره به مانع تراش��ي نهادهاي مختلف در 
مسير نظارت گفت: متأسفانه وزارت صنايع به دليل 
حمايت از اتحاديه هاي ذي ربط با وزارت كش��ور 
همراهي نمي كند و در مقابل تنظيم آيين نامه هاي 
نظارتي بر عملكرد شركت هاي تاكسي اينترنتي 
مقاومت مي كند. معاون ش��هردار تهران، وزارت 
ارتباطات و فناري اطالع��ات را از ديگر نهادهاي 
موافق براي نظارت بر فعاليت تاكسي هاي اينترنتي 
عنوان كرد و افزود: وزرات ارتباطات موافق است كه 
تاكسي هاي اينترنتي به صورت سازمان يافته در 
شهر تردد كنند و اقدامات الزم را در اين زمينه انجام 
داده اما معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
با نظارت بر تاكس��ي هاي آنالين مخالف اس��ت. 
وي دلي��ل مخالفت اين معاون��ت را تاكيد بر وجه 
اس��تارتاپي اين نهادها عنوان كرد و افزود: رييس 
معاونت علمي و فناوري در بدنه دولت با نظارت بر 
فعاليت اين شركت ها مخالف است و توضيحشان 
اين اس��ت كه نظارت مانع رش��د و شكوفايي اين 
شركت ها مي شود. اما به اين نكته توجه نمي كند 
كه بي قانوني و نبود يك نه��اد ناظر و ميدان دادن 
بي قيد و شرط به استارتاپ ها هم مشكالت جديدي 
در كش��ور ايجاد مي كند و در برخ��ي مواقع با آثار 

اجتماعي جبران ناپذيري همراه است.

هوش مصنوعي جاسوسي 
مي كند

 ورج| براساس گزارش هاي رسيده چند حساب 
كاربري مبتني بر هوش مصنوعي در شبكه لينكدين 
س��اخته ش��ده كه در واقع به عنوان يك ابزار براي 
جاسوسي كاربرد داشته است. افزايش استفاده هاي 
نادرست از ابزار هوش مصنوعي در چند سال گذشته 
منجر به نگراني مردم شده است. به تازگي خبري 
منتشر شده كه حاكي از جاسوسي توسط ابزار هوش 
مصنوعي است؛ براساس گزارش هاي رسيده چند 
حساب كاربري مبتني بر هوش مصنوعي در شبكه 
لينكدين ساخته شده كه در واقع به عنوان يك ابزار 
براي جاسوس از مقامات امريكايي و افراد مشهور 
اين كشور كاربرد داشته است.  كارشناسان فناوري 
هشدار مي دهند، توسعه ابزار هوش مصنوعي بدون 
ايجاد مراقبت هاي الزم زمينه تقلب، جاسوسي و 
انتش��ار اطالعات غلط را فراهم مي كند.  اين خبر 
توسط آسوشيتدپرس منتشر شده و تأكيد مي كند 
دليل استفاده سودجويان از ابزار هوش مصنوعي 
س��اخت عكس هايي ش��بيه به واقعيت است كه 
تشخيص تقلبي بودن آنها نيز كار بسيار دشواري 
است.  يكي از اين حس��اب هاي كاربري مبتني بر 
هوش مصنوعي موفق به ايجاد يك رابطه دوستي 
با وينفري اقتصاددان امريكايي شده بود؛ وينفري 
نامزد رياست فدرال رزرو امريكا و از دستياران معاون 
وزارت خارجه اين كش��ور است كه اين ربات سعي 
بر تخليه اطالعاتي وي داش��ته است. اين حساب 
كاربري هوش��مند و در عين ح��ال تقلبي »كتي 
جونز« نام دارد و براس��اس اطالعات در دسترس با 
تعدادي از سياستمداران واشنگتن ارتباط دوستي 

برقرار كرده است.

مقايسه  قيمت   سرويس  اينترنت در ايران  با  ساير كشورهاي جهان

نسبت سرانه هزينه ماهانهمصرف منصفانهسرعت دانلودISPكشور
GDP به ايران

 قيمت معادل
 با درنظرگرفتن 

GDP سرانه

بسته به ISP، ۸ مگابيت برثانيهتمام ISP-هاايران
۵0 هزار تومان۵01 هزار توماناز ۴0 تا ۲00 گيگابايت

بسته به ISP، 1۶ مگابيت  برثانيهتمام ISP-هاايران
۸0 هزار تومان۸01 هزار توماناز ۶0 تا ۵00 گيگابايت

۳۴.۴ هزار تومان1۵.۹۷.۷۵ پوندبدون محدوديت11 مگابيت برثانيهPost Officeانگلستان

۴۷.۶ هزار تومان۲۲۷.۷۵ پوندبدون محدوديت۳۵ مگابيت برثانيهVodafoneانگلستان

۴۵.۵ هزار تومان۳۹.۹11.۴0 دالربدون محدوديت100 مگابيت برثانيهVerizonامريكا

۴۵.۵ هزار تومان۴011.۴0 دالر1 ترابايت در ماه100 مگابيت برثانيهAT&Tامريكا

۵۸.۹ هزار تومان۳۴.۹۸.۷۹ يوروبدون محدوديت۵0 مگابيت برثانيه1&1آلمان

۵۵ هزار وون بدون محدوديتا گيگابيت برثانيهSK Broadbandكره جنوبي
10۶ هزار تومان۵.۶۵)معادل ۴۶ دالر(

۵0 مگابيت تا 1 گيگابيت SoftBankژاپن
۴۹00 ين )معادل بدون محدوديتبرثانيه

۸1.۷ هزار تومان۴۵۷.1۶ دالر(

ُ



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

معاون وزير رفاه مطرح كرد

رييس سازمان عشايري: 

گردش مالي دو هزار ميليارد توماني تفكيك زباله در تهران 

 توليد علوفه مراتع كشور افزايش يافت

گروهبنگاهها|
معاون رفاه اجتماعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
گفت: گردش مالي تفكيك زباله در ش��هر تهران بيش 
از دو هزار ميليارد تومان است، سهم شهرداري امسال 
به ۲۰۰ ميليارد تومان مي رسد، سهم نيروي كار از اين 

اقتصاد ۳۰۰ ميليارد تومان و بقيه سهم دالالن است.
زباله و مديريت درست آن در توليد ارزش افزوده نقش 
بس��ياري دارد، به حدي كه در ش��رايط حاضر، صنعت 
بازيافت ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلي برخي كشورها 
را تش��كيل مي دهد و فرصت شغلي بسياري هم ايجاد 
مي كند. متوس��ط توليد روزانه زباله به ازاي هر شخص 
در جه��ان ۳۰۰ گرم و در ايران ۷۰۰ گرم اس��ت. طبق 
گزارش ها، ۷۰ درصد زباله هاي جهان بازيافت مي شود 
و در ايران اين رقم ۲۰ درصد است. متوسط سرانه زباله 
توليد شده در تهران ۳۲۰ كيلوگرم و ارزش روزانه زباله 

توليد شده در اين شهر ۱,۸۰۰ ميليون ريال است.
»احمد ميدري« معاون رفاه اجتماعي، وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي در گفت وگو با ايرنا مي گويد: حجم اقتصاد 
تفكيك زباله در شهر تهران بيش از ۲ هزار ميليارد تومان 
است. سهم شهرداري تهران امس��ال به ۲۰۰ ميليارد 
تومان رس��يده اس��ت، در صورتي كه سال گذشته ۲۰ 
ميليارد تومان بوده است. سهم نيروي كار حدود ۳۰۰ 
ميليارد تومان اس��ت و بقيه سهم دالالن، پيمانكاران و 

سرمايه گذاران است.
او درباره موضوع زباله گردي، سياست گذاري و نيروي 
فعال بخش گفت: در حوزه سياس��ت گذاري مس��ائل 
مختلفي وجود دارد كه حل برخي ساده و برخي بسيار 
پيچيده هستند. براي نمونه ساختن مدرسه بسيار آسان 
است، اما ارتقاي مسائل آموزشي كار بسيار سختي است يا 
ساختن جاده كار آساني است اما ايمني راه ها كار سختي 
است.وي در پاسخ به اين سوال كه مساله كودكان كار و 
زباله گردي چه نوع مساله اي است؟ گفت: سخت يا آسان 
بودن حل يك مساله به عوامل مختلفي بستگي دارد. از 
ميان اين عوامل ضروري است دو نكته را توضيح بدهم؛ 
فروض و ارزش هايي كه پيش فرض گرفته شده است و 
نيروهايي كه خواهان حل مس��اله هستند.معاون وزير 
رفاه افزود: به علل ارزش هاي حاكم و نيروهاي اجتماعي 
موجود حمايت از كودكان كار و حل مساله زباله گردي 
جزو مس��ائل سخت اس��ت و بايد يا در ارزش هاي خود 
تجديدنظر كنيم يا نيروي جديدي براي حل مس��اله 

ايجاد كنيم. البته بيان اين سختي به اين معنا نيست كه 
ما مسووليت قانوني و اخالقي خود را سلب بكنيم. بنده 
به عنوان معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در حل اين مس��اله نقش دارم و بايد با همكاري س��اير 
دس��تگاه ها تالش كنيم. حدود دو تا سه ميليون كارگر 
افغاني داريم. اكثر آنها غيررسمي هستند و تنها ۷۰۰ هزار 
نفر از آنها رسمي هستند. ميدري اضافه كرد: اين مساله 
بيشتر به معاونت روابط كار و اشتغال مربوط مي شود؛ اما 
به دليل آنكه بحث فقر به معاونت رفاه نيز مربوط مي شود، 
در طول چند سال اخير تالش هايي در اين زمينه انجام 

داده ايم كه تاكنون نتيجه نگرفته ايم.

 مساله حضور نيروي كار ماهر
وي اف��زود: دو دي��دگاه وجود دارد يك گ��روه طرفدار 
رسمي سازي و ورود رسمي و س��ازمان يافته افاغنه به 
ايران هس��تند و گروه ديگر به جد مخالفند. سياس��ت 
رسمي كشور مقابله با حضور كارگران غيرماهر در ايران 
است. تشكل هاي كارگري به طور جدي با رسمي سازي 
حضور كارگران افاغنه مخالفت هستند و معتقدند طبق 
قانون كار ايران، تنها بايد نيروي كار ماهر وارد ايران شود، 
نيروي كار غيرماهر و غير حرفه اي در ايران زياد است و 
ما اجازه اين كار را نداريم. تشكل هاي كارگري با شبكه 
ارتباطي گسترده به طور اساسي حاضر به گفت وگو در 
اين خصوص نيستند. آيا رسمي سازي نيروي كار افغاني 

در ايران به نفع كارگران ايراني هست يا خير؟
معاون وزير رفاه اظهار داشت: ارزش دوم رعايت مقررات 
قانون كار است. اجازه دهيد با يك مثال توضيح بدهم. 
در كرمانشاه تفكيك زباله از مبدا موفق بوده است. من با 
مدير اين پروژه كه به صورت كامال خصوصي راه اندازي 
شده است و سال هاست كه اين كار را انجام مي دهد، در 
مورد تعميم اين طرح به ساير استان ها و شهرها صحبت 
كردم. او گفت: ما در كرمانشاه نيز در حال تعطيل كردن 
اين طرح هستيم. علت اين امر را نيز به صراحت چنين 
مي گفت كه با توجه به قانون كاري كه شما داريد و مطابق 
با آن بايد كارگر را بيمه كنيم و مطابق با نرخ شما حقوق 
بدهيم، اين صنعت نمي تواند اصاًل سودآور باشد و ما توان 
اين كار را با چنين قانون كاري نداريم و بهتر است كه اصاًل 
شما نيز به دنبال اينكه در تهران جمع آوري زباله را از مبدا 
انجام دهيد نباشيد.ميدري ادامه داد: ارزش ديگر عدم 
اشتغال كودك در كار است. وقتي شما به اين امر اعتقاد 

داريد و به نظرتان امري قابل گذشت نيست و در مورد آن 
قائل به مذاكره نيستيد، نمي توانيد در مورد پيشنهادهاي 
اصالحي مانند رعايت بهداشت كار و آزمايش ادواري يا 
آموزش كودكان صحبت كنيد.وي تصريح كرد: وزارت 
كار مي تواند در كنار شهرداري كارفرماها را ملزم كند كه 
اين كودكان ساعت كاري، بهداشت، آزمايش ادواري و 
آموزش داشته باشند. اما اين به معناي آن است كه ما كار 
كودك در شغل سخت و زيان آوري مانند زباله گردي را 
به رسميت بشناسيم، كه اين امر براي سازمان هاي مردم 
نهاد كه در اين زمينه كار مي كنند، قابل مذاكره نيست.

   رعايت حداقل دستمزد
و عدم اشتغال كودكان به كار

معاونت رفاه وزارت تعاون افزود: بنابراين ما سه ارزش 
داريم عدم حضور افاغنه در ب��ازار كار، رعايت حداقل 

دستمزد و عدم اش��تغال كودكان به كار. نبايد قانون 
كار خدشه دار شود، افاغنه نبايد وارد شوند، كودك نيز 
نبايد كار كند، از سوي ديگر اقتصاد و فرهنگي كه در اين 
شهر وجود دارد فعال زباله گردي را اجتناب ناپذير كرده 
است. يا بايد در خصوص ارزش ها تجديدنظر كنيم يا 

بايد نيروي جديدي وارد عرصه سياست گذاري شود.
وي بيان كرد: ميدان سياس��ت گذاري در اين مساله از 
نيروهايي تشكيل شده كه وضعيت كنوني را ايجاد كرده 
است، بهبود در وضعيت كنوني نيازمند بر هم خوردن 

تعادل هاي سياست گذاري موجود است.
معاون رف��اه وزارت تعاون اظهارداش��ت: آمار اقتصاد 
تفكيك زباله در ش��هر تهران بي��ش از ۲ هزار ميليارد 
تومان اس��ت. سهم ش��هرداري تهران امسال به ۲۰۰ 
ميليارد تومان رس��يده اس��ت، در صورتي كه س��ال 
گذشته ۲۰ ميليارد تومان بوده است. سهم نيروي كار 

حدود ۳۰۰ ميليارد تومان است و مابقي سهم دالالن، 
پيمانكاران و سرمايه گذاران است. بايد نيروي جديدي 
اين سهم ها را تغيير دهد. از سهم گروه سوم بكاهد و به 
سهم نيروي كار يا ش��هرداري بيفزايد. در اين صورت 
مي توان بهبود وضع معيشتي كارگران زباله گرد يا كل 
شيوه توليد زباله را تغيير داد. اگر موسسات مردمي براي 
بهبود وضعيت كارگران مطالبات خود را ادامه دهند و 
اجازه كار غيرانساني سلب شود آنگاه شهرداري و مردم 

به دنبال تفكيك زباله در مبدا خواهند رفت.
ميدري اظهار داش��ت: شفاف سازي اقتصاد زباله خود 
به عنوان يك نيرو تحول س��از عمل مي كند. اگر واقعا 
س��ودآوري اين صنعت اين نرخ عجيب و غريب است 
پيمانكاران بايد شرايط بهتري را براي كارگران فراهم 
كنند يا شهرداري منابع بيشتري را از اين صنعت كسب 

و براي تحول در اين شرايط نامطلوب هزينه كند. 

بيست و يكم تا بيس��ت و هفتم خردادماه هفته جهاد 
كشاورزي ناميده شده است و شعار امسال هفته جهاد 
كش��اورزي، »رونق توليد، امنيت غذايي كشور« بود. 
عنواني كه نش��ان دهنده اهميت مباح��ث مربوط به 
كشاورزي در بهبود شاخص هاي اقتصادي و معيشتي 
جامعه است. بر اساس اين اهميت است كه مسووالن 
وزارت جهاد كش��اورزي با سفر به استان هاي مختلف 
تالش مي كنند تا بس��تر مناسب براي بهبود وضعيت 

كشاورزي و دامداري را فراهم كنند.
در همين خصوص رييس سازمان امور عشايري كشور 
با اشاره به افزايش ميزان بارندگي ها در مناطق مختلف 
كشور گفت: امسال ميزان علوفه در مرتع هاي عشايري 

۲۰ تا ۳۵ درصد افزايش يافت.
كرمعل��ي قندالي ديروز در حاش��يه آيي��ن تجليل از 
توليدكنندگان برتر بخش كشاورزي استان سمنان در 
گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: توليد علوفه قابل 
برداشت در مناطق عشايري يك ميليون و ۳۰۰ هزار 

تن افزايش يافت.
وي با بيان اينكه به طور معمول ميزان توليد علوفه در 
مرتع هاي كشور هشت تا ۱۰ ميليون تن است، افزود: 

ميزان كل مراتع عشايري كش��ور حدود ۳۵ ميليون 
هكتار و ميزان توليد علوفه در مراتع عشايري چشمگير 

است.رييس سازمان امور عش��ايري كشور با اشاره به 
بارندگي هاي مطلوب امس��ال گفت: بر اس��اس آمار 
ميزان بارندگي ها در كل كشور ۳۳۲ ميلي متر بوده كه 
نسبت به ميانگين ۳۰ سال، كشور با ۶۵ درصد افزايش 
بارندگي روبه رو بوده و همين افزايش بارندگي موجب 

افزايش علوفه شده است.
وي ابراز داشت: با وجود همه محدوديت ها توسط برخي 
عوامل خارجي، امسال سال خوبي در حوزه عشاير بوده و 
با كمك مجلس و دولت براي ساماندهي منابع آبي اعتبار 

مناسبي در نظر گرفته شده است.
رييس س��ازمان امور عشاير كشور خاطرنشان كرد: ۲ 
هزار و ۲۰ ميليارد ريال براي اجراي ۲۸۰ طرح در كل 
كشور براي ساماندهي منابع آبي در نظر گرفته شده كه 
تمامي طرح ها نيز مكان يابي شده و اجراي آنها امسال 

آغاز مي شود.
قندالي خاطرنشان كرد: ۲۵ ميليارد ريال براي اصالح 
منابع آبي و چشمه سارها براي استان سمنان در نظر 

گرفته شده است.

وي تصريح كرد: با مصوبه هيات دولت در ۶ ماه نخست 
سال جاري سه هزار ميليارد ريال تسهيالت براي عشاير 
در نظر گرفته شده كه از اين رقم يك هزار ميليارد ريال 
به صورت تسهيالت قرض الحسنه و ۲ هزار ميليارد ريال 

تسهيالت سرمايه در گردش است.
رييس سازمان امور عشايري كش��ور گفت: در حوزه 
ماليات بر ارزش افزوده ساالنه يك هزار و ۵۰۰ ميليارد 
ريال براي عم��ران و آبادي مناطق عش��ايري در نظر 

گرفته مي شود.
عش��اير استان سمنان متش��كل از س��ه هزار و ۱۸۱ 
خانوار و بيش از ۱۴ هزار و ۴۰۰ نفر جمعيت، ش��امل 
۷۴ طايفه، ۱.۰۷ درصد از جمعيت عشايري كشور را 
شامل مي شوند، اين عشاير كه هشت و ۲ دهم درصد 
جمعيت استان س��منان را تشكيل مي دهند، بيش از 
يك ميليون و ۷۴ هزار رأس دام س��بك و چهار هزار و 
۷۰۰ رأس دام سنگين دارند و ساالنه ۹ هزار و ۳۰۰ تن 
گوشت قرمز به ارزش بيش از سه هزار و ۶۰۰ ميليارد 

ريال توليد مي كنند.

رسيدگي به 68 تخلف 
شركت هاي حمل و نقل

مازن�دران|۶۸  پرون��ده 
تخلف ش��ركت هاي حمل 
و نقل كاال و مس��افر برون 
شهري از ابتداي سال جاري 
تاكنون در استان مازندران 
مورد رسيدگي قرار گرفت. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« 
مديركل اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان 
مازندران با اش��اره ب��ه اين مطلب اظهار ك��رد: از اين 
تعداد، ۲۹ پرونده رانندگان در كميس��يون ماده ۱۱ و 
۳۹پرونده شركت هاي حمل و نقل باربري و مسافري در 
كميسيون ماده ۱۲ مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت. 
عباسعلي نجفي در ادامه افزود: جلسات كميسيون ماده 
۱۲ براي رسيدگي به تخلفات شركت ها و موسسات 
حمل ونقل جاده اي برون ش��هري و كميسيون ماده 
۱۱ براي رس��يدگي به تخلفات رانندگان حمل ونقل 
جاده اي اس��ت.وي تخلفات شركت هاي حمل و نقل 
مسافررا شامل مواردي چون؛ جذب مسافر از روش هاي 
غيرمتعارف، برخورد نامناس��ب راننده، صدور صورت 
وضعيت و برقراري سرويس براي وسيله نقليه داراي 
نقص فني، صدور صورت وضعيت ب��راي راننده فاقد 
مدارك معتبر و غيره بوده كه در جلسات كميسيون 
به آنها رس��يدگي و احكام مربوطه صادر ش��ده است.
او گفت: ع��دم رعايت ضوابط و مقررات تهيه و تنظيم 
بارنامه، صدور بارنامه براي وس��يله نقليه فاقد كارت 
معاينه فني و وسايل ايمني، عدم رعايت ضوابط حمل 
محموالت ترافيكي از جمله تخلفات انجام شده از سوي 

شركت هاي حمل و نقل كاال بوده است.

 بيمارستان آيت اهلل خويي
هفته دولت افتتاح مي شود

آذربايج�انغرب�ي|
ريي��س دنش��گاه عل��وم 
پزشكي آذربايجان غربي 
 گف��ت: بع��د از گذش��ت
۲۷ سال از آغاز بيمارستان 
آيت اهلل خويي هفته دولت 
امسال آماده بهره برداري 
مي ش��ود.جوادآقازاده در گفت وگ��و با مه��ر افزود: 
متأسفانه اين طرح كه از سال ۷۱ آغاز شده بود نيمه 
تمام رها شد تا اينكه در سال ۸۴ يا ۸۵ تحويل دانشگاه 
علوم پزشكي استان شد اما مجدد طرح به موسسه 
خيرين تحويل شد و همچنان راكد ماند.او اضافه كرد: 
در سال ۹۲ اين طرح نيمه تمام با ۳۰ درصد پيشرفت 
فيزيكي براي تكميل تحويل اين دانشگاه شد و در اين 
مدت تاكنون عمليات اجرايي طرح در حال انجام است 
و در حال حاضر ۹۸ درصد پيش��رفت فيزيكي دارد.
رييس دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي اضافه 
 كرد: اعتب��ار مورد نياز براي تكميل و اتمام اين طرح

۲۱ ميليارد اس��ت كه در هفته دولت به بهره برداري 
خواهد رسيد.آقازاده با بيان اينكه هم اكنون شاخص 
تخت بيمارستاني در استان به ۱.۵ تخت به ازاي هر 
هزار نفر رسيده است، گفت: با بهره برداري از طرح هاي 
در دست اجرا اين شاخص به ۲.۴ تحت به ازاي هر هزار 
نفر خواهد رسيد.وي در خصوص تكميل بيمارستان 
 تخصصي زن��ان اروميه اف��زود: پروژه بيمارس��تان
۳۰۰ تخ��ت خوابي زنان در ارديبهش��ت س��ال ۹۶ 
كلنگ زني شده كه در صورت تأمين اعتبار مورد نياز 

اين طرح نيز هفته دولت قابل افتتاح است.

۲۳ فقره پروانه معدني اكتشاف 
در استان سمنان صادر شد

سمنان|رييس سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
استان سمنان با بيان اينكه 
۲۳ فقره پروانه اكتش��اف 
معدن��ي در اي��ن اس��تان 
 صادر ش��ده اس��ت، گفت: 
پيش بين��ي هزين��ه اين 
اكتش��افات ۶۷ ميليارد ريال اس��ت.به گزارش مهر، 
بهروز اس��ودي صبح يكشنبه در نشس��تي با حضور 
اصحاب رسانه و مطبوعات در سازمان صمت سمنان 
با بيان اينكه در سال گذش��ته، تعداد ۳۲ فقره پروانه 
اكتشاف در سطح معادن استان صادر شده است، ابراز 
داشت: هزينه پيش بيني شده اين مجوزها حدود ۶۷ 
ميليارد ريال برآورد مي شود.وي با بيان اينكه در سال 
گذشته همچنين ۵۰ فقره مجوز اجازه برداشت نيز از 
معادن استان سمنان صادر شده است، ابراز كرد: حجم 

استخراج اين مجوزها يك ميليون تن است.
رييس سازمان صمت س��منان با بيان اينكه در سال 
گذش��ته همچنين ۲۳ فقره گواهي كشف و ۲۶ فقره 
پروانه بهره برداري در بخش معدن استان صادر شده 
است، تاكيد كرد: اين پروانه ها نشان مي دهد كه ذخاير 
اكتشافي معادن افزايش ۴۴ درصدي را شاهد هستند.

اس��ودي بيان كرد: تناژ ذخيره گواهي هاي كش��ف 
صادره توسط صنعت، معدن و تجارت استان سمنان 
در سال گذشته بيش از ۱۳ هزار تن و هزينه عملياتي 
آن حدود ۲۵ ميليارد ريال است كه از نظر تناژ ذخيره 
معدني در گواهي هاي كشف نسبت به سال ۹۶، ۴۴ 

درصد رشد داشته است.

ظرفيت محدود سامانه 
آبرساني در تامين آب شرب

م��ل  اصفهان| مديرعا
شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اشاره به افزايش 
ني��از آب��ي م��ردم در نيمه 
نخست س��ال گفت: بدون 
ش��ك با افزايش دما ميزان 
مصرف هم بيشتر مي شود، 
در حالي كه تنها س��امانه آبرس��اني اصفهان ظرفيت 

محدودي در تأمين آب شرب دارد.
 به گزارش شركت آب و فاضالب استان اصفهان، هاشم 
 اميني در جمع مديران طرح آبرس��اني اصفهان بزرگ
اظهار كرد: نهايت ظرفيت تأمين آب شرب تصفيه خانه 
آب باباشيخعلي ۱۱.۵ متر مكعب در ثانيه است، در حالي 
كه نياز آبي در فصل تابستان حداقل ۱۴.۵ متر مكعب 
اس��ت.وي به كمبود ۳ الي ۳.۵ مترمكعبي در ثانيه آب 
براي تأمين آب شرب مردم اشاره كرد و افزود: هم اكنون 
ذخيره آب سد زاينده رود ۷۵۰ ميليون مترمكعب است 
و مردم شاهد بارندگي هاي مناسب در فصل بارش بودند 
براين اساس مردم نمي پذيرند كه در فصل تابستان در 
تأمين آب شرب با چالش هايي مواجه باشند.مديرعامل 
آبفا خطاب به مديران طرح آبرس��اني اصفهان بزرگ، 
گفت: در حال حاضر بايد آب ش��رب بيش از ۴ ميليون 
جمعيت اس��تان از طريق يك سامانه تأمين شود پس 
با توجه ب��ه محدوديت منابع، تالش خود را معطوف به 
توزيع عادالنه ب��ه روش هاي گوناگون كنيد.وي گفت: 
با بهره گيري سيستم تله متري، تله كنترل، مديريت 
فشار، مريي سازي والوها، ايجاد حوضچه هاي فشارشكن 
سعي در توزيع عادالنه آب در سطح استان داشته باشيد.

تكليف به حذف قيمت از آگهي 
خريد و فروش مسكن

اردبيل|نماين��ده م��ردم 
اردبيل در مجل��س دهم و 
س��خنگوي كميس��يون 
عم��ران مجل��س معتقد 
اس��ت: افزاي��ش نامتعارف 
قيمت ها با بي اعتنايي فضاي 
مجازي به احكام قضايي به 
قوت خود پابرجاس��ت.  صديف ب��دري در گفت وگو با 
تسنيم اظهار داشت: افزايش نامتعارف قيمت  مسكن با 
بي اعتنايي فضاي مجازي به احكام قضايي به قوت خود 
پابرجاست و متاسفانه درج قيمت در آگهي هاي معامالت 
مسكن همچنان ادامه دارد كه اين موضوع سبب ادامه 
دالل بازي ها در وضعيت بازار ش��ده است.وي با انتقاد از 
عدم كنت��رل كامل و جامع س��ايت هاي آگهي خريد و 
فروش مسكن، گفت: در ماه گذشته با دستور دستگاه قضا، 
سايت هاي اينترنتي مكلف به حذف قيمت از آگهي هاي 
خريد و فروش مسكن ش��دند، اقدامي كه عمال بخش 
عمده اي از تنش هاي بازار مسكن را كاهش داد.نماينده 
مردم اردبيل، نير و نمين در مجلس ادامه داد: متأسفانه يك 
سال اخير، سايت هاي اينترنتي بدون چارچوب و ضوابط 
قانوني، اقدام به دريافت و درج آگهي هاي خريد و فروش 
مسكن مي كردند، حال به علت نبود نظارت اين سايت ها 
به فضايي براي فعاليت دالالن بازار مسكن تبديل شده 
بود.او افزود: سايت ها دستورات دستگاه قضا را به صورت 
يك سويه اجرا مي كنند، به طوري كه در شرايط كنوني در 
آگهي هاي خريد و فروش مسكن، قيمت آگهي در باالي 
صفحه ديده نمي شود، اما عمال فرد آگهي دهنده قيمت 

مذكور را در بخش توضيحات درج مي كند.
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هداياي اينترنتي همراه اول 
در »دوشنبه سوري« خردادماه

هم��راه اول در »دوشنبه س��وري« خ��رداد ماه تا 
۱۰۰گيگابايت اينترنت هديه مي دهد.

به گزارش »تعادل« از اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات سيار ايران، همراه اول به منظور تكريم و 
افزايش رضايتمندي مشتركانش، آخرين دوشنبه 
هر ماه با ارايه هدايايي در طرح »دوشنبه سوري«، 

به استقبال آنها مي رود.
هم��راه اولي ه��ا مي توانند جهت ش��ركت در اين 
طرح فراگير و منتفع ش��دن از مزاياي بس��ته هاي 
اينترنت راي��گان يك روزه، در دوش��نبه پايان هر 
ماه با ش��ماره گيري #۶۴*۱۰۰* از پيشنهادهاي 

»دوشنبه سوري« اين اپراتور بهره مند شوند.
در همين راستا دوشنبه سوري اين ماه، روز دوشنبه 
۲۷ خردادماه برگزار مي شود؛ هداياي در نظر گرفته 
شده براي اين دوش��نبه سوري نيز بسته هاي ديتا 
۱۰۰مگابايت تا ۱۰۰گيگابايت يك روزه )۵صبح 
تا ۵عصر( اس��ت كه به تمامي مش��تركان دايمي و 
اعتباري با شماره گيري كددستوري فوق الذكر، به 

صورت تصادفي تعلق مي گيرد.
الزم به ذكر است تمامي مشتركان از ساعت ۰۰: ۰۰ 
روز دوشنبه ۲۷ خرداد تا ۵۹: ۲۳ همان روز فرصت 
دارند با شماره گيري كددستوري مذكور بسته خود 
را فعال كنند. زمان مصرف اين بسته ها به مدت يك 

روز از ساعت ۵صبح تا ۵عصر است.

صرفه جويي انرژي با ساخت 
و نصب 60 دستگاه تابلو برق

اراك|پروژه ساخت و نصب ۶۰دستگاه تابلو برق 
و نصب كنتور برق منازل سازماني مركز منطقه 
مركزي با هدف صرفه جويي در مصرف انرژي كليد 
خورد. حسين بيگي، مهندس ارشد نگهداري و 
تعميرات برق اين منطقه با اش��اره به فرسودگي 
تابلوهاي ب��رق و افزايش تعميرات اتفاقي گفت: 
بر اساس الزامات مديريت انرژي شركت بمنظور 
كنترل، كاهش و مديري��ت مصرف انرژي برق و 
همچنين با توجه به فرسودگي تابلوهاي موجود، 
پس از بررس��ي هاي فني و كارشناسي، ساخت 

تابلوهاي جديد در دستور كار قرار گرفت.
بيگي با تاكيد بر برنامه ريزي تعويض كنتور برق 
 ۹۶دس��تگاه از منازل مس��كوني مركز منطقه

تصريح كرد: ب��ا اتمام و اجراي موفقيت آميز اين 
پروژه حداقل ۳۰درصد كاهش مصرف انرژي را 

شاهد خواهيم بود.

برگزاري كارگاه مديريت 
يكپارچه منابع آب درياي خزر

ساري|اين كارگاه كه از سوي سازمان مديريت 
برنامه ريزي مازن��دران و همكاري آب منطقه اي 
در سالن همايش س��ازمان مديريت برگزار شد، 
ابتدا غالمي رييس سازمان مديريت برنامه ريزي 
استان مازندران ضمن ضرورت برگزاري اين گونه 
كارگاه ها در اس��تان گفت: در نظ��ر داريم براي 
هريك از مشكالت اجتماعي و چالش هاي موجود 
در اس��تان كارگاه هم انديشي با حضور جمعي از 
مديران خبرگان و كارشناسان آن بخش برگزار 
كنيم كه به لحاظ اهميت موضوع آب در اس��تان 
اولين كارگاه را به كارگاه هم انديش��ي مديريت 
يكپارچه منابع اين حوزه با تمركز بر چالش هاي 
اجتماعي و فرهنگي قرار داديم كه اميدواريم بر 
خالف رويكرد هاي ناموفق بخشي نگري با اجرايي 
كردن مديريت يكپارچه منابع آب به سمت تفكري 
يكپارچه و در عين حال جامع حركت كنيم. ايشان 
با تشريح شرايط آبي استان بر چالش هاي موجود 
در اين بخش تأكيد كرد: براي توس��عه پايدار در 
هريك از بخش ها در اين استان نيازمند داشتن 

برنامه هاي آمايش سرزمين هستيم.

ايمن سازي شبكه هوايي ايستگاه 
مخابرات سمنگان

اراك|به همت واحد نگه��داري و تعميرات برق 
منطقه مركزي، عمليات ايمن سازي شبكه هوايي 

ايستگاه مخابرات سمنگان با موفقيت انجام شد.
به گ��زارش روابط عمومي ش��ركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايران منطقه مركزي، حميد رحمتي 
گفت: با ه��دف جلوگيري از قطع برق ايس��تگاه 
مخابرات و ايمن س��ازي اين ايس��تگاه به منظور 
پايداري ارتباط مخابرات در منطقه مركزي، عمليات 
ايمن سازي شبكه هوايي ايستگاه مخابرات سمنگان 
در دستور كار قرار گرفت.رييس نگهداري و تعميرات 
برق منطقه مركزي تصريح كرد: در اين عمليات دو 
روزه تالش شد تا با توجه به قطع مكرر برق ايستگاه 
مخابرات س��منگان بر اثر صاعق��ه، با هماهنگي و 
همكاري ش��ركت توزيع برق شازند، تعويض كات 
اوت فيوز و كابل هاي ارتباطي از ش��بكه هوايي به 
برقگيرها و ترانسفورماتور انجام شود.وي ادامه داد: 
پس از كاور گذاري كات اوت فيوز و بوشينگ هاي 
فش��ار قوي ترانس��فورماتور، اتصال سيستم ارت 
جديد احداث شده به منظور پست هوايي، ايستگاه 

مخابرات سمنگان با موفقيت صورت گرفت.

چهرههاياستاني
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معيشت كولبران را نابود كرده ايم 

نزديك ب��ه 10 س��ال از تصوي��ب آيين نامه توس��عه 
مشاركت  هاي مردمي  به شيوه مديريت هيات امنايي 
در مدارس كشور مي گذرد، مدارسي كه قرار بود كيفيتي 
بيش از مدارس دولتي داشته باشد و به شيوه مشورتي 
اداره ش��ود اما عمال شاهد آن هس��تيم كه بسياري از 
م��دارس هيات امناي��ي تفاوت چنداني ج��ز دريافت 
شهريه به بهانه هاي مختلف نسبت به مدارس دولتي 
ندارند ، كه آن هم خالف قانون است چرا كه اين مدارس 
براس��اس قانون، دولتي بوده و دريافت هرگونه شهريه 
يا هزينه، براساس اساس��نامه ممنوع است و دريافت 
كمك هاي مالي و جذب مش��اركت ها براي توس��عه و 
تجهيز به  ص��ورت اختياري و داوطلبان��ه بايد صورت 
بگيرد اما هيات امنايي ها در شرايط فعلي، حالتي مابين 
م��دارس غيرانتفاعي و دولتي به خ��ود گرفتند كه نه 
خدمات و كيفيتي مانند غيرانتفاعي ها به دانش آموزان 
ارايه مي كنند و نه مانن��د مدارس دولتي، بدون هزينه 
هس��تند. اين گروه مدارس، بي��ش از آنكه در كيفيت 
خ��ود تغيير ايجاد كنند از مس��ير قانوني و هدف اوليه 
خود كه مشاركت خيرين بود، دورافتادند و كالس هاي 
فوق برنامه اجباري، اسم رمز آنها براي دريافت شهريه 
شد. البته مسووالن آموزش و پرورش معتقدند چنين 
موضوعي درست نيست، مدارس هيات امنايي، شهريه 
نمي گيرند بلكه هزينه كالس هاي فوق برنامه را دريافت 
مي كنند اما كارشناسان نظر ديگري دارندو به استناد 
قانون معتقدند، دريافت پول با هر عنواني كه باشد در 

اين مدارس ممنوع است.

 نرخ خدمات فوق برنامه داريم؛ شهريه نداريم
ممنوعيت دريافت هزينه از خانواده ها در مدارس هيات 
امنايي طبق اساسنامه اين مدرسه ها در حالي است كه 
روز گذشته مديركل امور شوراها و مناطق آزاد تجاري 
وزارت آموزش و پرورش ب��ا تاكيد بر اينكه در مدارس 
 هي��ات امنايي »ش��هريه« ندارند، بلك��ه نرخ خدمات 
»فوق برنامه« دريافت مي شود. درباره اين موضوع گفت: 
اصوالدر مدارس هيات امنايي چيزي به نام »شهريه« 
نداريم، بلكه نرخ خدمات فوق برنامه اس��ت كه قبل از 
ثبت نام در معرض ديد اولياء قرار مي گيرد و از آن مطلع 
مي شوند رس��ول پاپايي عنوان كرد: نرخ خدمات فوق 
برنامه هزينه  اندكي است كه مصوبه شوراي آموزش و 
پرورش در هر استان و منطقه را دارد. در برخي استان ها 
در س��ال گذش��ته نرخ فوق برنامه ح��دود 100 هزار 

تومان بود.او افزود: مدارس��ي داريم كه دولتي هستند 
ولي ش��يوه مديريت آنها به شيوه مشاركتي است؛ اين 
مدارس با مديريت به شيوه هيات امنايي اداره مي شوند 
و كاماًل دولتي هس��تند. اش��تباهي پيش آمده كه اين 
مدارس چون براي خدمات فوق برنامه هزينه دريافت 
مي كنند، شايد نوع خاصي از مدارس باشند. در حالي 
كه مدارس هيات امنايي، مدارس خاص نيستند، بلكه 
كامال دولتي بوده و س��بكي از مديريت مش��اركتي را 

پياده سازي مي كنند.
مدي��ركل امور ش��وراها و مناطق آزاد تج��اري وزارت 
آموزش و پرورش،  سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت 
و اج��را در مدارس هي��ات امنايي را بر عهده س��ازمان 
مدارس غيردولتي دانس��ت و گفت: سياس��ت كلي ما 
در بحث توس��عه مدارس هيات امنايي توسعه كيفي 
به جاي توسعه كمي اس��ت كه اين سياست به اطالع 
مديران ما در اس��تان ها ابالغ شده است. به جاي رشد 
كمي بايد كيفيت اين م��دارس را باال ببريم، زيرا مردم 
در اين مدارس مش��اركت مادي و معنوي دارند و حق 
آنهاست كه فرزندشان در مدارس با كيفيت تري درس 
بخوانند البته عمومًا خانواده ها تفاوت بين اين مدارس 
و مدارس ديگر را متوجه هس��تند و استقبال خوبي از 

اين مدارس دارند.
پاپايي افزود: بدون شك نواقصي هم وجود دارد و سطح 
كيفي همه اين مدارس يكسان نيس��ت اما به صورت 
كلي اين مدارس عموما از امكانات و برنامه هاي آموزشي 
بهتري برخوردارند. در كل كشور حدود ۳۳۲0 مدرسه 
هيات امنايي داريم كه ۳00 مورد آن در تهران اس��ت. 
يكي از محاسن مدارس هيات امنايي اين است كه برنامه 
عملشان در منطقه و سپس شوراي آموزش و پرورش 
استان بررسي شده و نرخ خدمات فوق برنامه با توجه به 

پتانسيل و توان هر منطقه مشخص مي شود.
پاپايي با بيان اينكه مرج��ع تصميم گيري درباره نرخ 
هزينه خدمات فوق برنامه، ش��وراي آموزش و پرورش 
اس��ت گفت: در اين ش��ورا عالوه بر حضور استاندار و 
فرماندار نمايندگان اولياء و اساتيد دانشگاه هم حضور 
دارند.وي با اش��اره به آسيب شناسي از مدارس هيات 
امنايي در راستاي توسعه كيفي گفت: بخشنامه اي در 
راستاي توسعه كيفي آماده كرده ايم و اصراري نداريم 
بر تعداد هيات امنايي ها افزوده شود، اما اصرار داريم به 
لحاظ كيفيت ارتقاء يابند. اگر اين بخشنامه ارسال شود، 
هر مدرس��ه هيات امنايي كه با مدرسه عادي تفاوتي 

در كيفيت و س��طح برنامه نداش��ته باشد مجوز هيات 
امنايي اش بر اساس ارزيابي هايي كه صورت مي گيرد 
لغو خواهد ش��د. با ارسال بخشنامه شاهد خواهيم بود 
كه هيات امنا از حالت انفعال خارج شده و پويا مي شود.

 هيات امنايي ها عامل فاصله از عدالت آموزشي
در حالي كه مديركل امور شوراها و مناطق آزاد تجاري 
 وزارت آم��وزش و پ��رورش، نام نرخ خري��د خدمات 
فوق برنامه را جايگزين شهريه كرده و معتقد است سال 
گذشته اين مبلغ حدود 100 هزارتومان بوده اظهارنظر 
خانواده ها و كارشناس��ان آموزش چيز ديگري است. 
آنطور كه برخي خانواده ه��ا مي گويند در برخي از اين 
مدارس به ويژه در مقطع متوس��طه دوم بين دو تا پنج 
ميليون تومان شهريه دريافت مي شود. مريم سليمي ، 
كارش��ناس آموزش و پرورش درباره اي��ن موضوع به 
»تعادل« گفت: هيات امنايي ها قرار بود تنها تفاوتي كه 

با مدارس دولتي داشته باشد، سطح كيفيتشان باشد 
اما امروز شاهد آن هس��تيم كه بيشتر از آنكه مدارس 
دولتي با كيفيت بهتر باشند، تبديل به نوع كم كيفيتي 
از مدارس غيرانتفاعي شده اند. خالف آيين نامه، شهريه 
مي گيرند آن هم نه با عنوان شهريه بلكه به شيوه كامال 
ظالمانه، برخي كالس هاي درس عادي را به اسم فوق 
برنامه در ساعت كالس هاي فوق برنامه برگزار مي كنند 
و بابت آن از خانواده ها پول مي گيرند. بارها شاهد بوديم 
در مدرس��ه اي بابت و ساعت كالس درس عربي كه در 
واقع يكي از دروس اصلي و اجباري بوده فقط چون در 
ساعت فوق برنامه برگزار شده، هزينه 400 هزار توماني 

دريافت شده است.
او افزود: حاال تصور كني��د آنطور كه آموزش و پرورش 
مي گويد در مقطع متوس��طه دوم س��اعت فوق برنامه 
از س��اعت 1۲ ظهر باش��د و س��اعت كاري مدرسه تا 
14، در اين ش��رايط تمام واحدهاي درسي كه در اين 

 ساعت برگزار مي شود با منطق مدارس هيات امنايي، 
فوق برنامه بوده و براي هركدام مبلغي دريافت مي شود. 
قرار بود هيات امنايي ها از ظرفيت خيرين استفاده كنند 
و درآمدزايي داشته باش��ند، نه اينكه براي درآمدزايي 
مستقل از بودجه آموزش و پرورش دستشان در جيب 

والدين دانش آموزان باشد. 
سليمي بيان كرد: از طرف ديگر كاركرد هيات امنا معناي 
خود را از دست داده اس��ت. اگر از تمام مدارس هيات 
امنايي، پايش به عمل  آيد، شاهد آن هستيم كه نحوه 
اداره اكثرشان نه بر اساس مشورت و راي هيات امناست 
و نه خانواده ها دخالتي در امور مدرسه داده مي شوند، 
بلكه مانند تمامي مدارس عادي دولتي، يك مدير واحد 
دارند كه براي امور تصميم گيري مي كند. با وجود چنين 
شرايطي چرا بايد هيات امنايي ها به كار خود ادامه دهند 
كه نتيجه فعاليتش��ان تنها كاهش عدالت آموزشي و 

ايجاد حس تبعيض ميان دانش آموزان باشد؟ 

هفته گذشته باز هم يك كولبر ديگر در شمال غرب كشور 
كشته شد. نماينده مردم پيرانشهر و سردشت در مجلس 
شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه با انسداد مرزها معيشت 
كولبران را نابود كرده ايم، گفت: شهرهاي مرزي را بيكاري، 

ضعف اقتصادي و مشكالت معيشتي فرا گرفته است.
رسول خضري در پاسخ به سوالي درباره وضعيت كولبران 
بعد از انسداد مرزها، گفت: به صراحت بايد گفت كه باعث 
نابودي معيشت كولبران شده ايم. به نظر شما اين افراد 
اگر تامين معاش داشته باش��ند، براي انجام اين كار به 
كوه و كمر مي روند؟ آن هم در حالي كه بعضي از س��رما 
يخ مي زنند و بعضي هم از كوه پرت مي شوند. واقعا اين 
چه برنامه ريزي  براي مناطق مرزنش��ين است؟ او اظهار 
كرد: بارها و بارها به عنوان نماينده، مش��كالت را تذكر 
داديم، ولي متاسفانه انگار نه انگار. من نمي دانم تعمدي 
نمي شنوند يا ميل ندارند گوش بدهند؛ آن هم در شرايطي 
كه وضعيت كنوني خيلي بغرنج است. خضري با تاكيد 
بر اينكه بايد مرزها را طوري مديريت كنيم كه از لحاظ 
اقتصادي و اشتغال و معيشت مردم موجه باشد، به ايلنا 
گف��ت: اگر اين بندگان خدا تا ديروز پ��ول ناني را به اين 
سختي مي توانستند به چنگ بياورند، حاال ما اين اشتغال 
را هم از بين برده ايم. عمال 6 يا 7 ميليون نفر درگير اين 
كار هس��تند؛ چرا كه كولبر، بار را بصورت خرده فروشي 
به مغازه ها مي برد و گردشگر هم به همين دليل به آنجا 
مي آيد و تمام بازارها صددرصد به اجناسي وابسته اند كه 
از معابر كولبري مي آيد و اينها را بصورت خرده فروشي 
عرضه مي كنند، عالوه بر اينكه امورات زندگي كولبران از 

اين طريق مي گذرد.
او با اشاره به اينكه اين كار يك رونقي هر چند كم با اجناس 
ارزان  به مرزها مي داد، كه اكنون همين هم حذف شده 
است، گفت: شهرهاي مرزي را بيكاري، ضعف مديريتي 

و مشكالت معيشتي فرا گرفته است. اشتغال پايدار كه 
ايجاد نكرديم؛ هيچ، اش��تغالي را ه��م كه قبال مبادالت 

كولبري ايجاد كرده بود، تعطيل كرديم.

 كولبري كودكان   سرپرست خانواري
عضو كميسيون اجتماعي مجلس درباره اقدامات انجام 
ش��ده براي رفع مش��كالت كولبران، گفت: وزير كشور 
و فراكس��يون مس��تقالن مجلس را بابت وضع معيشت 
مرزنشينان دعوت كرديم. خوشبختانه وزير كشور مدافع 
بهينه سازي سازماندهي كولبران هستند و هميشه ما را 
ياري كرده است. او بهترين راه براي دورزدن تحريم ها را 
بازگشايي مبادالت كولبري دانست و افزود: هيات دولت 
و شخص رييس جمهور متاسفانه انس��داد مرزها را براي 
كولبران زماني اعالم كردند كه هيچ س��اختار درس��ت و 

اساسي به عنوان جايگزين تامين نكرده بودند. يك تا دو 
سال طول مي كشد تا كارت هاي الكترونيك مرزنشيني 
را راه بيندازند كه ما فق��ط مي خواهيم طي اين زمان در 
معابر مرزي رعاي��ت كولبران را بكنن��د. خضري درباره 
وضعيت دانش آموزاني كه پيش از اين براي گذران زندگي 
كولبري مي كردند، گفت: اين آرزوي ماس��ت كه مسائل 
منطقه تدبير بشود، اينها دانش آموز هستند و همچنان 
سرپرست خانواده هم محسوب مي شوند. در حقيقت هم 
كودكان سرپرست خانوار و هم زنان سرپرست خانوار داريم 
تعداد اينها در آن مناطق كم نيست. واقعا مردم ناراحتند 
و مي گويند، برخي مسووالن نفس شان از جاي گرم بلند 
مي شود. مردم با همان آب باريكه كولبري توانسته بودند، 
امكان ارتزاقي براي خود و خانواده هايش��ان ايجاد كنند 
كه االن آن را ه��م ندارند.او با تاكيد بر اينكه تدبير درباره 

مسائل مناطق مرزي آرزوي ماست، گفت: با دانش آموزي 
مواجهيم كه نان آور اس��ت و بايد هم كار كند و هم درس 
بخواند ي��ا جواني كه ازدواج كرده و بچ��ه هم دارد و هيچ 
چيز براي گذران زندگي ندارد؛ اينها هستند كه مشغول 
كولبري مي شوند و ممكن اس��ت حتي در سرما هم يخ 
بزنند. مردم با همان آب باريكه كولبري توانس��ته بودند، 
امكان ارتزاقي براي خود و خانواده هايشان ايجاد كنند كه 

االن آن هم ندارند.

   نا كارآمدي كارت الكترونيك ويژه مرزنشينان
او با تاكيد بر اينكه اگر معابر كولبري راه اندازي شود، باعث 
كاهش قاچاق هم مي شود، گفت: آنچه دولت و مجلس 
پيگير اس��ت، كاهش قاچاق است و با بازگشايي معابر 
كولبري قطعا اين امر محقق مي شود. در معابر كولبري 
نظارت انجام مي شود، اقالم مشخصي معين مي شود و 
عوارضي هم از كولبر اخذ مي ش��ود. خضري با اشاره به 
ايجاد مشكل در بيمه كولبران گفت: اگر معابر كولبري باز 
شوند، آن هم خود به خود قابل اجرا خواهد شد.تصميم 
انس��داد مرزها براي كولبران نه تنها وضعيت معيشت 
مردم را نابود كرد، بلكه وضعيت بيمه هاي آنها را كه از 
قشر محروم جامعه هستند، بالتكليف كرد. اينها قشر 
محروم و مستضعف جامعه هستند كه طبق اصل سوم 
قانون اساسي كه ميثاق ملي ماست و از اصول مترقي اين 
قانون به حساب مي آيد، بايد مورد حمايت قرار گيرند، از 
همين رو بايد سريع تر براي رفع اين مشكل اقدام كنيم.

او تاكي��د كرد: آقاي رييس جمه��ور بايد به اين نتيجه 
برسد اين راهكاري كه در پيش گرفته است، جز نابودي 
مرزنشينان كش��ور به جايي نخواهد رسيد. اميدوارم 
بازديد معاون وزير كشور و وزير صمت باعث اين تصميم 
شود كه مرزها و معابر كولبري باز بماند تا زيرساخت هاي 

كارت الكترونيك كولبري ايجاد و يك چاره اصولي تدبير 
شود. وي با بيان اينكه كارت الكترونيك ويژه مرزنشينان 
كارآمد نيست، گفت: بطور مثال اجازه داده شده است، 
يك خانواده پنجاه هزار تومان در ماه كاال جابه جا كند. 
كجاي كشور يك خانواده با پنجاه هزار تومان مي تواند 
گذران زندگي كند؟! پنجاه هزار تومان همان يارانه است 
ديگر. ما هفته اي دوس��ه بار اين تذكرات را مي دهيم. 
چرا هيات دول��ت و رييس جمهور نمي خواهند، قبول 
كنند كه با چنين مصوباتي زندگي مرزنشينان را نابود 
مي كنند. به نظر من اين تصميمات نشان از بي خبري 
آنها از وضعيت ناگوار مرزنش��ينان و معيشت آنها دارد 
كه اصال قابل قبول نيس��ت. محسن بيگلري، نماينده 
مردم سقز و بانه در مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به 
برنامه هايي كه در سال هاي اخير براي كولبران تدبير 
شده بود، گفت: متاس��فانه اين برنامه ها عمدتا موفق 
نبوده اند و به سرانجامي كه مدنظر ما، كولبران و مردم 
بوده نرسيده است. در شرايطي كه كشور دچار تحريم 
است، دولت مي توانس��ت بر همياري كولبران حساب 
جداگانه باز كند و ب��راي دور زدن تحريم ها از كولبران 
مدد بجويد كه متاسفانه در اين زمينه اشتباه فاحشي 
را مرتكب ش��ده است. البته هنوز هم دير نشده و امداد 
كولبران مي تواند، براي وارد كردن بسياري از اجناسي 
مانند قطعات خودروها و دستگاه ها كه محدوديت ورود 

به كشور را دارند، كارآمد باشد.
او اظه��ار كرد: وقتي ك��ه دولت مي دانس��ت كولبران 
مي توانند، كمك حال كش��ور در اين ش��رايط باشند، 
بهتر بود به جاي آنكه آنها را از تنها فعاليت ممكني كه 
مي تواند، معيشت شان را تامين كند بازدارد، با ساماندهي 
فضاي كارشان از امكاني كه هم براي كشور و هم براي 

آنها وجود داشت، استفاده كند.
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كاهش مراجعات درماني 
مردم به دليل مسائل اقتصادي

مع��اون كل وزارت بهداش��ت ضمن اش��اره به 
مش��كالت اقتصادي، گفت: حدود ۳0 درصد بار 
مراجعات به داروخانه ها بدون داش��تن نسخه و 
بدون مراجعه مجدد به پزشك است تا از اين طريق 
بتوانند هزينه هاي خود را كاهش داده و پول ويزيت 
را پرداخت نكنند. اينها نشانه هاي نگران كننده اي 
است. ايرج حريرچي با اشاره به شرايط فعلي كشور 
و تاثير تحريم ها در حوزه سالمت اظهار كرد: در 
وزارت بهداش��ت از تمام كس��اني كه مي توانند 
براي بهبود حوزه سالمت ما را ياري كنند، كمك 
مي طلبيم. هيچكدام از كساني كه در حال حاضر 
در كش��ور مس��ووليتي دارند، افراد كم تجربه اي 
نيستند، اما در حال حاضر شرايط با هميشه فرق 
مي كند. او افزود: در س��ال 1۳۹7 هم نشانه هاي 
اوليه كاهش ب��ار مراجعه بر مردم ديده ش��د. از 
طرف ديگر دولت نيز با مشكالتي دست و پنجه 
نرم مي كند و ممكن است تحريم ها اجازه ندهد 
كه در اين زمينه بتواند به خوبي به ما كمك كند. 
در حال حاضر مهم ترين نكته با توجه به شرايط 
موجود، توجه به اقشار فقير و محروم جامعه است. 
ما در شرايط فعلي مي بينيم كه حدود ۳0 درصد 
بار مراجعات به داروخانه ها بدون داشتن نسخه و 
بدون مراجعه مجدد به پزشك است تا از اين طريق 
بتوانند هزينه هاي خود را كاهش داده و پول ويزيت 
را پرداخت نكنند. اينها نشانه هاي نگران كننده اي 
است. از همين رو خاضعانه از تمام كساني كه در اين 
حوزه تالش مي كنند تقاضا داريم تا به فكر اقشار 

محروم جامعه باشند.

تدوين پيوست اجتماعي 
براي طرح هاي عمراني 

رييس س��ازمان ام��ور اجتماعي كش��ور گفت: با 
تدوين پيوس��ت اجتماعي ب��راي طرح هاي كالن 
ملي، منطقه اي و بوم��ي اميدواريم بتوانيم تبعات 
و پيامدهاي منفي بس��ياري از طرح هاي عمراني، 
اقتصادي و صنعتي را در كشور كم كرده و ظرفيت و 

توان اجتماعي طرح ها را ارتقا دهيم.
تقي رستم وندي در حاشيه يكصد و نوزدهمين جلسه 
شوراي اجتماعي كشور با حضور در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: جلسه امروز شوراي اجتماعي به بررسي 
آيين نامه پيوست اجتماعي كشور اختصاص داشت، 
موضوع جزء ۲ بند الف ماده ۸0 برنامه ششم توسعه 
است. او ادامه داد: اين مباحث يك بار بطور تفصيل 
بررس��ي شده بود، اما پيش��نهاد آيين نامه پيوست 
اجتماعي در كميس��يون اجتماعي دولت به بحث 
گذاشته شد و براين اساس روز چهارشنبه در هيات 
وزيران اين آيين نامه بررسي و براي اصالح و تكميلش 
مجدد به كميسيون اجتماعي و شوراي اجتماعي 
اعاده شد. به گفته رييس س��ازمان امور اجتماعي 
كش��ور، تدوين آيين نامه پيوس��ت اجتماعي يك 
تكليف قانوني برخاسته از برنامه ششم توسعه است، 
منتها اهميت كار در اين اس��ت كه تدوين پيوست 
اجتماعي ذيل ماده ۸0 آمده است كه بحث پيشگيري 
از آسيب هاي اجتماعي را مدنظر قرار داده است. او با 
اشاره به دعوت از همه دستگاه هاي ذي نفع به ويژه 
دستگاه هايي كه در حوزه هاي عمراني و اقتصادي 
فعال هستند، گفت: ديدگاه هاي انتقادي و اصالحي 
زياد بود كه اين ديدگاه ها جمع بندي خواهد شد و 
طي يكي دو ماه آينده مسير تدوين پيوست اجتماعي 
تكميل خواهد شد. ما در كشور پيوست هاي فرهنگي، 
محيط زيس��تي و... داريم و اميدواريم كه پيوست 
اجتماعي بتواند تاثير محسوس تري بر كيفيت زندگي 

مردم در آينده اي نزديك داشته باشد. 

آماده توانمندسازي زنان 
كشورهاي اسالمي هستيم

معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده تاكيد 
كرد: آماده آموزش و توانمندسازي زنان كشورهاي 
مختلف به ويژه كشورهاي اسالمي در زمينه هاي 
آموزش خالقيت، هنر و صنايع دس��تي هستيم. 
معصومه ابت��كار در مراس��م اختتاميه چهارمين 
جش��نواره بين المللي خالقيت و ن��وآوري تبريز 
در هنرهاي اس��المي و صنايع دستي اظهار كرد: 
جمهوري اسالمي ايران افتخار مي كند كه ميزبان 
چنين رويدادي است، هنر، صنايع دستي و خالقيت 
مستقيماً با فرهنگ، اقتصاد و اشتغال ما پيوند دارد و 
مي تواند به پيوندهاي بيشتر بين كشورهاي اسالمي 
كمك كند و توانمندي زن��ان در اين زمينه نقش 
محوري دارد. وي افزود: بيش از 7۵ درصد از صنايع 
دستي در كش��ورمان توسط زنان توليد مي شود و 
قطعاً در ساير كشورها هم مشابه اين امر صادق است، 
اميدواريم اين روند اس��تمرار يابد و بتوانيم شاهد 
استمرار آموزش ها و برگزاري اين نمايشگاه ها باشيم. 
او ادامه داد: كش��ور ايران بيش از 40 سال است كه 
حافظ هنر، هويت ايراني و ارزش هاي اسالمي است؛ 
به طوري كه ۸0 درصد از فرش هاي دس��ت بافت 
جهان در اين كشور توليد مي شود كه بهترين شان 
در تبريز پيدا مي شود. ابتكار با تاكيد بر نقش زنان 
ايراني در حفظ هويت ايراني، گفت: زنان ايراني نقش 
مهمي در اقتصاد و بخش هاي كشاوري، فناوري هاي 
نوين و علوم مختلف ايفا مي كنند، همچنين بخش 
زيادي از تاريخ هنر و فرهنگ ما مديون زنان بوده و 
هنر و فرهنگ ايراني و اسالمي تجلي زيبايي خداوند 
است. او در ادامه بيان كرد: افتخار مي كنيم كه هنر 
دست زنان سيستان و بلوچستان را بر تن كرده ام 

و اين تنها يك مثال از كارهاي زيباي هنري است.
 وي ادامه داد: اول بايد به توانمندي هاي خودمان 
اعتماد داشته باشيم كه هنر و صنايع دستي ما را 
به اين اعتماد مي رساند، خداوند همه ما را از نظر 
كرامت انس��اني، يكسان آفريده است تا مستقل 
باش��يم و هنر، صنايع دس��تي و پتانسيل هاي 
اقتصادي در جوامع اسالمي راهي براي نزديك 

كردن امت مسلمان به هم است.

ممنوعيتواردات۳۳۲كااليپزشكي
مديركل امور تجهيزات و ملزومات پزشكي، از ممنوعيت 
ورود ۳۳۲ كاالي پزش��كي خارجي به كش��ور خبر داد و 
در عين حال درباره قاچاق تجهيزات پزش��كي، وضعيت 
طلب  شركت هاي تجهيزات پزش��كي از بيمارستان ها و 
دليل نوبت دهي هاي طوالني در مراكز درماني توضيحاتي 
ارايه داد.حسين صفوي درباره وضعيت تامين تجهيزات و 
ملزومات پزشكي در نيمه دوم امسال، گفت: بحث تامين 
تجهيزات پزش��كي را بر اساس برنامه ريزي هايمان پيش 
مي بريم و مشكلي در زمينه تامين اين تجهيزات در كشور 
پيش نخواهد آمد. هرچند كه تامين ارز و نقل و انتقاالت آن 
نسبت به گذشته دشوارتر شده است و كار را برايمان كندتر 
مي كند، اما بطور كلي نگران كمبود تجهيزات و ملزومات 
پزشكي در كشور نيستيم.وي با بيان اينكه همانطور كه 
تاكنون توانستيم با وجود همه مشكالت تامين تجهيزات 
پزش��كي را پيش بريم، افزود: طبق استانداردها در حوزه 
تجهيزات پزشكي، ذخاير استراتژيك مان به صورت سه 
ماه��ه پيش بيني مي ش��ود. در حال حاضر ه��م در اقالم 
ضروري تر حتي بيش از س��ه ماه ذخي��ره داريم. در عين 
حال پيگير تامين آنها هم براي نيمه دوم س��ال هستيم. 
صفوي در ادامه صحبت هايش با اش��اره ب��ه قانون وزارت 
بهداشت مبني بر ممنوعيت واردات تجهيزات و ملزومات 

 پزشكي مشابه توليد داخلي، به ايسنا گفت: تاكنون واردات
۳۳۲ قلم كاالي پزشكي كه مشابه توليد داخلي داشتند 
را محدود كرده و اجازه واردات ش��ان را نمي دهيم؛ چراكه 
تولي��دات با كيفيتي از آنها در داخل كش��ور وجود دارد و 
از نظر تع��داد هم توليدات داخلي مي توانند نياز كش��ور 
و مراكز درمان��ي را تامين كنند. قطع��ا در هر كااليي كه 
توس��عه يافته و توليدكننده داخلي آمادگي داشته باشد، 
بالفاصله فهرست مان را به سمت استفاده از كاالي پزشكي 
توليد داخلي به روزرس��اني مي كنيم.مديركل تجهيزات 
پزشكي س��ازمان غذا و دارو درباره نحوه كيفيت سنجي 
تجهيزات پزش��كي توليد داخل، گفت: وزارت بهداشت 
دستورالعمل هايي را در اين زمينه تدوين كرده است كه 
بر اساس اين دس��تورالعمل ها كيفيت كاالهاي پزشكي 
توليد داخل را بر اساس استانداردهاي بين المللي بررسي 
مي كند. بنابراين در صورتي كه اين اقالم از نظر كيفي واجد 
استانداردهاي الزم باشند، مجوز و پروانه توليد را دريافت 

كرده و اجازه عرضه در بازار ايران را دريافت خواهند كرد.

   از قاچاق چمداني تجهيزات پزشكي چه خبر؟
صف��وي در ادامه صحبت هايش درب��اره وضعيت قاچاق 
تجهيزات پزشكي و به ويژه قاچاق چمداني اين تجهيزات، 

گفت: بطور كلي در شرايطي كه نوس��انات نرخ ارز وجود 
دارند، عموما واردات به صورت قاچاق به صرفه نيس��ت و 
شاهد كاهش قاچاق خواهيم بود. البته در زمينه ورود قاچاق 
به كش��ور در حوزه تجهيزات پزشكي آمار رسمي نداريم، 
اما بازرس��ي هاي ما در مراكز درماني و در سطوح عرضه از 
سوي تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي انجام مي شود و به 
صورت دوره اي و با توجه به گزارش هايي كه واصل مي شود، 
نظارت ها انجام مي ش��ود و اگر كااليي فاقد مجوز باشد، با 
عاملين آن برخورد مي شود. وي درباره وضعيت پرداخت 
مطالبات در حوزه تجهيزات پزشكي نيز گفت: به هر حال 
مطالبات حوزه تجهيزات پزشكي همچنان وجود دارد و 
فقط مختص شرايط فعلي نيست. حجم مطالبات، كار را 
براي تامين كنندگان و توزيع كنندگان كاالهاي پزشكي 

سخت تر كرده است.
صفوي تاكيد كرد: البته شركت هاي تامين و توزيع كننده 
تجهيزات پزش��كي همكاري ه��اي الزم را ب��راي تامين 
تجهيزات پزشكي انجام مي دهند و اينطور نيست كه صرفا 
به صورت نقدي كار كرده و تجهيزات را ارايه دهند؛ چراكه در 
حال حاضر شرايط بازار هم چنين چيزي را ايجاب نمي كند. 
ما در حوزه تجهيزات پزش��كي ش��رايط رقابت��ي داريم؛ 
به طوري كه تعداد زيادي ش��ركت در اين حيطه فعاليت 

مي كنند. برخي از شركت ها مطالبات شان بسيار باال بوده و 
به همين دليل تامين نقدينگي برايشان حائز اهميت است. 
از طرفي مراكز درماني و سازمان هاي بيمه گر هم براي ادامه 
اين خدمات بايد كمك كنند. البته در مجموع اينطور نيست 

كه همه به صورت نقدي كاالها را تامين كنند.
وي درباره نوبت دهي هاي طوالني در بيمارستان ها براي 
انجام اعمال جراحي كه به ملزومات پزشكي خاصي نياز 
دارد، اظهار كرد: بايد توجه كرد كه بحث نوبت دهي در مراكز 

درماني دولتي كه داراي پوشش بيمه اي هستند و در قالب 
طرح تحول نظام سالمت كار مي كنند، موضوع جديدي 
نبوده و فقط هم مختص ايران نيست، بلكه در همه جاي 
دنيا نظام هاي حمايتي در حوزه سالمت، سيستم نوبت دهي 
دارند. اما اينكه گفته مي شود يك كاالي پزشكي موجود 
نيست و به اين علت نوبت دهي ها طوالني شده اند، درست 
نيست، بلكه كاال وجود دارد و طبق وضعيت بيمار به او نوبت 

داده مي شود و اقدام درماني برايش انجام مي شود.
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يك فوريت اليحه ضرايب تعديل عوارض ساختمان ديروز در شوراي شهر تهران تصويب شد

جلسه فوق العاده پارلمان شهري براي تعيين عوارض ساخت
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

 اعضاي شوراي ش��هر تهران روز گذشته يك فوريت 
اليحه ضرايب تعديل ارزش معامالتي بلوك هاي شهر 
تهران در صحن شورا را تصويب كردند. قرار است اين 
اليحه به صورت فوق العاده در جلسه روز سه شنبه هفته 

جاري بررسي و به راي گذاشته شود.
به گزارش »تعادل« ضرايب دفترچه ارزش معامالتي 
امالك كه مبناي محاس��به دريافت ه��ر نوع عوارض 
ساخت و س��از در تهران است، از سال ۹۳ به روز نشده 
بود. اما در بهمن س��ال ۹7 اعضاي شوراي شهر تهران 
»عوارض افزاي��ش ارزش قانوني ناش��ي از طرح هاي 
توس��عه ش��هري و پاركينگ محله اي« را به تصويب 
رساندند و بهاي عوارض ساختماني بين ۱۰ تا ۲۰ درصد 
افزاي��ش يافت. اين امر با توجه به روز نش��دن عوارض 
ساختماني طي 5 سال گذشته اقدام مهمي در راستاي 
افزايش منابع درآمدي ش��هرداري به شمار مي رفت. 
بسياري از اعضا نيز عملكرد ش��ورا را در اين خصوص 
قابل دفاع دانسته و معتقد بودند با توجه به اينكه 5 در 
سال گذشته ش��اهد افزايش قيمت ها در بخش هاي 
مختلف ساخت و ساز بوده ايم در نتيجه ميزان عوارض 
س��اختماني نيز بايد تغيير كند.اما روز گذش��ته اعضا 
برخالف نظرات قبلي خود اقدام به تعديل افزايش نرخ 

عوارض ساختماني كردند. 
اين در حالي اس��ت كه ميانگين قيمت مس��كن در 
شهر تهران طي سال ۹۳ تا بهار امسال معادل ۲۰7 
درصد افزايش پيدا ك��رده و از متر مربعي ۴ ميليون 
و ۲۰۰ ه��زار تومان به مترمربعي ۱۲ ميليون و ۶۰۰ 
هزار تومان رسيده اس��ت. بنابراين همچنان ميزان 
رشد عوارض ساخت وساز به مراتب كمتر از حاشيه 
سود خواص ساختماني از محل رشد قيمت مسكن 
است. بنابراين، اين شائبه ايجاد مي شود كه اعضاي 
شوراي شهر تحت تاثير و فش��ار سازندگان مسكن 
اقدام ب��ه تعديل عوارض س��اخت و س��از كرده اند.

موضوعي كه هفته گذش��ته به��اره آروين در نطق 
پيش از دس��تور خ��ود صراحتا به آن اش��اره كرده و 
گفته بود: از ابتداي سال ۹۸ كه موعد اجراي مصوبه 
بود، همه چيز رنگي ديگر گرفت و ذي نفعان از همه 
توان پيدا و پنهان شان براي بازگرداندن قطار به ريل 
قبلي استفاده كردند، نامه نگاري هايي از سوي برخي 
مراكز صورت گرفت كه به شكلي غيرقانوني و فارغ از 
اختيارات و وظايف مصرح در قانون، خواستار توقف 
در اجراي مصوبه ش��ورا بودند. بع��د مصاحبه هايي 
انجام شد و صداهايي از اين طرف و آن طرف شنيده 
شد كه نرخ عوارض افزايش قابل توجهي يافته است 
و در اين اوضاع وانفساي اقتصادي اين افزايش قابل 
پذيرش نيس��ت. حاال هر روز يك نامه مي آيد و يك 
مكاتبه كه مصوبه شورا را متوقف كنيد. درحالي كه 
نرخ مصوب و به روزرساني شده عوارض ساختماني 
همچنان به زحمت به ۲ درصد قيمت نهايي امالك 
چندميلياردي مي رسد، از افزايش نرخ عوارض در اين 
شرايط وانفساي اقتصادي ذكر مصيبت مي خوانند.

آروين با اش��اره به اينكه البي اين گروه هاي ذي نفع و 
ذي نفوذ آنچنان قدرتمند است كه يكي از تبصره هاي 
مصوبه را مالك ضرورت تجديدنظر و تعديل و كاهش در 
نرخ هاي مصوب قرار داده اند، اظهار كرده بود: درحالي 
كه همه استدالل ها نشان مي دهد، مصوبه شورا هم به 
نفع منافع شهر است و هم بر اساس نرخ تجميعي تورم 
در حوزه مسكن از س��ال ۹۳ تاكنون، منطقي و حتي 
خيلي كمتر از تورم رخ داده در حوزه مس��كن است اما 
باز هم هر روز يك نامه و مكاتبه مي شود كه شهرداري 

ضرايب تعديلي ارايه كند و از آن طرف هم درآمدها به 
دليل همين بالتكليفي و انتظ��ار براي ارايه و تصويب 
نرخ هاي تعديل شده، كاهش قابل توجهي يافته است.

آروين روز گذش��ته نيز به عن��وان مخالف اين اليحه 
گفت: بر اساس قانون، تعيين هرگونه عوارض شهري تا 
۱5 بهمن ماه بايد انجام شود و هيچ شورايي حق تغيير 
عوارض در طول سال را ندارد. بنابراين در صورت تعديل 
قيمت ها، قيمت هاي جديد مالك عمل براي سال ۹۹ 
خواهند بود و بهتر است اين عوارض با فراغ بال بيشتري 

مورد بررسي قرار گيرند.

   واقعي كردن عوارض ساختماني
در ادامه مجيد فراهاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
نيز با اشاره به متن مصوبه سال گذشته شورا در خصوص 
تعيين عوارض ساخت و ساز گفت: در بند ۳ اين مصوبه 
پيش بيني ش��ده بود تا پايان خرداد نس��بت به تهيه 
ضرايب تعدي��ل ارزش معامالتي هر يك از بلوك هاي 
شهري تهران اقدام شود و اين تصميم در جهت واقعي 

كردن عوارض بود.
هر چند برخي از اعضاي ش��وراي شهر معتقد بودند، 
عوارض تعيين شده نبايد تعديل شود، زيرا از سال ۹۳ 
عوارض هيچ گونه تغييري نكرده بود، اما در نهايت اين 
موضوع به صورت يك فوريتي با ۱۶ رأي موافق و ۳ رأي 
مخالف به تصويب رس��يد. پس از آن محسن هاشمي 
پيشنهاد داد: براي آنكه شهرداري و مردم از بالتكليفي 
دربيايند، اين اليحه در دو كميسيون برنامه و بودجه 
و معماري و شهرسازي بررسي ش��ود و سه شنبه نيز 
در جلس��ه فوق العاده اين اليحه به رأي گذاشته شود. 
مرتضي الوي��ري، رييس كميس��يون برنامه و بودجه 
با بيان اينكه تأخي��ر در تصويب اين اليحه ميلياردها 
خس��ارت در درآمدهاي ش��هرداري ايجاد مي كند و 
همچنين شهر در بالتكليفي خواهد بود، گفت: بهتر 
است اين جلسه برگزار شود و اليحه را تعيين تكليف 
كنيم. در پايان اعضا با ۱۴رأي موافق به برگزاري جلسه 

فوق العاده رأي دادند.

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران نيز بعداز 
جلسه و در جمع خبرنگاران درباره تصويب يك فوريت 
اليحه تعدي��ل عوارض س��اختماني توضيحاتي ارايه 
كرد و گفت: در اين جلسه يك فوريت تعديل عوارض 
شهرسازي كه در ۱5 بهمن به تصويب رسيد و در مصوبه 
ماده ۳ درخواست داديم تعديل نرخ عوارض با توجه به 
دفترچه معامالتي دولت اقدام شود و نرخ نهايي را براي 

تصويب به شورا بياورند.
وي در ادامه گفت: اين عوارض بايد در خرداد به ش��ورا 
ارايه مي ش��د و ي��ك فوريت آن امروز ب��ه بحث و راي 
گذاشته ش��د و به تصويب رس��يد و به دليل اهميت 
موضوع و بالتكلي��ف نماندن مردم، جزيي��ات آن در 
جلسه روز سه شنبه پس از بررسي پيشنهاد شهرداري 
در كميسيون هاي معماري و شهرسازي و برنامه و بوجه 

به تصويب خواهد رسيد.
او در پاس��خ به اينك��ه پيش بيني اش درب��اره تعديل 
عوارض چيس��ت، گفت: پيش بيني ندارم و بايد متن 
در كميسيون ها بحث شود.نرخ ها از قبل تصويب شد و 
مبناي نرخ ها دفترچه قيمت گذاري امالك يعني عدد 
p در مناطق است كه آن را دولت تعيين مي كند.نگران 
بوديم عدد p دولت باال باشد كه همين گونه نيز شد و 
به دليل تصويب باالي نرخ، ما نيز در تعيين نرخ افزايش 
داش��تيم و در نتيجه نس��بت به تعديل آن اقدام شد. 
شهرداري به دليل باال بودن عدد اقدام كرد و به همين 
دليل از واژه تعديل استفاده شد تا حق افراد به ويژه در 
مناطق پاييني ضايع نشود.او درباره كساني كه عوارض 
را براس��اس عوارض قبلي پرداخت كرده اند نيز گفت: 

در آيين نامه نحوه برخورد با اين افراد ديده شده است.

   آيين نامه اجرايي انتخابات شوراياري ها
 همچنين بخش��ي از وقت جلس��ه روز گذشته شورا 
به بررس��ي آيين نامه اجرايي انتخابات ش��وراياري ها 
گذشت و اعضا ضمن تصويب آيين نامه اجرايي فعاليت 
پنجمين انتخابات شوراياري ها اعالم كردندكه انتخابات 
شوراياري در تير ماه برگزار خواهد شد.الزم به يادآوري 

است سال ۹5 وزارت كش��ور انتخابات شوراياري ها را 
غيرقانوني اعالم كرد و به همين دليل اجازه برگزاري 
انتخابات شوراياري ها داده نشد. هر چند بعدها وزارت 
كش��ور اعالم كرد كه برخي مش��كالت در تش��كيل 
ش��وراياري ها وجود دارد و با اصل آن مخالف نيست. 
اعضاي ش��وراي پنجم از زمان روي كارآمدن به دنبال 
اين بودند تا انتخابات ش��وراياري ها در موعد مقررش 
برگزار ش��ود اما به داليل گوناگون اي��ن اتفاق نيفتاد. 
ابتدا قراربود در اواخر سال گذشته انتخابات برگزار شود 
اما بعد به خردادماه موكول شد و روز گذشته نيز علي 
اعطا سخنگوي شوراي ش��هر اعالم كرد كه انتخابات 

شوراياري در تير ماه برگزار خواهد شد.
در زمان بررسي آيين نامه اجرايي انتخابات شوراياري ها 
تعدد و تنوع پيش��نهادات از سوي اعضاي شورا بسيار 
باال بود. از اين رو محسن هاشمي پيشنهاد داد كه اين 
موضوع در خارج از صحن توس��ط س��تاد هماهنگي 
ش��وراياري ها مجدداً بررسي شود كه با وجود موافق و 
مخالفاني از اين پيشنهاد در نهايت هاشمي پيشنهاد 
خود را پ��س گرفت وبا تمديد نيم س��اعت جلس��ه، 
پيشنهادات اعضا مورد بررس��ي قرار گرفت كه عمده 
اين پيشنهادات از سوي اعضا رد شد. در نهايت پس از 
كش و قوس هاي فراوان در جلسه علني امروز آيين نامه 
اجرايي انتخابات پنجمين دوره فعاليت شوراياري ها به 

تصويب رسيد.

   اولويت بندي مصارف 
به گزارش »تعادل«، در ابتداي جلس��ه روز گذش��ته 
برخي اعضا تذكراتي را به هيات رييس��ه اعالم كردند. 
ابتدا مجيد فراهاني رييس كميته بودجه و نظارت مالي 
شوراي شهر تهران نسبت به لزوم ارايه به موقع گزارش 
تخصيص اعتبار و اولويت بندي مصارف به صورت ماهانه 

از سوي شهرداري تهران تذكر داد.
فراهاني در اين خصوص گفت: بودجه به عنوان س��ند 
مديريت مالي و عملكردي يك ساله مديريت شهري، 
مهم ترين ابزار ب��راي تعيين جهت گيري ها، خدمات، 

اقدامات و فعاليت هاي شهرداري، سازمان ها، شركت ها 
و موسسات وابسته است كه بايد »جامع«، »واقعي«، 
»دقيق«، »انعطاف پذير« و »متعادل« تنظيم و پس از 
تصويب شوراي اسالمي شهر با رعايت الزامات قانوني 
و با توجه به ميزان تحقق درآمدها اجرا شود.بر همين 
اساس نظارت بر اجراي بودجه و ارايه گزارش هاي دقيق، 
ش��فاف و به موقع از اجراي بودجه و نظارت ش��وراي 
اسالمي شهر بر اجراي بودجه مي تواند در واقعي كردن 
رديف ها و جداول بودجه و ملموس نمودن دستاوردهاي 

بودجه ريزي براي شهروندان موثر باشد.
فراهاني با بيان بندهاي مصوب بودجه ۹۸ شهرداري 
تهران تصريح كرد: بر اساس بند الف، تبصره ۲ بودجه 
سال ۱۳۹۸ ش��هرداري تهران موظف است؛ جلسات 
كميته تخصيص منابع نقد و غيرنقد را حداقل يك بار 
در هر ماه برگزار و گزارش اين جلسات شامل تخصيص 
اعتبار ب��ر مبناي پيش بيني تحق��ق منابع عمومي و 
اختصاصي و اولويت بندي مصارف را به صورت ماهيانه 
به شوراي اسالمي شهر تهران ارايه كند.اكنون پس از 
گذشت 5۰ روز از آغاز سال ۱۳۹۸ هنوز گزارشي درباره 
برگزاري، تخصيص اعتب��ار و اولويت بندي مصارف از 
سوي ش��هرداري به شورا تقديم نشده است.بر همين 
اساس در اجراي بند ۳ ماده 7۱ قانون شوراهاي اسالمي 
كشور، درباره »ارايه به موقع گزارش تخصيص اعتبار و 
اولويت بندي مصارف به ص��ورت ماهانه مطابق با بند 
الف، تبصره ۲ بودجه س��ال ۱۳۹۸ شهرداري تهران، 
سازمان ها، شركت ها و موسسات وابسته« به شهرداري 

تهران تذكر مي دهم.

   مصلحت سنجي در بازپس گيري امالك 
تذكر افشين حبيب زاده، عضو كميسيون حمل و نقل 
شوراي شهر نيز مربوط به سازمان امالك بود. او با اشاره 
به تأخير در ارسال گزارش ساماندهي واگذاري امالك 
به اشخاص و موسسات به صحن علني گفت: در راستاي 
افزايش اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي و نيز شفافيت 
در فرايند واگذاري حق بهره برداري امالك متعلق به 
شهرداري تهران كه منجر به ارتقاي نظارت مستقيم 
و س��ازمان يافته مردمي بر فرآيند مذكور مي ش��ود، 
مصوبه شماره ۲۳۶۶ با عنوان »الزام شهرداري تهران به 
ساماندهي واگذاري حق بهره برداري امالك، اراضي و 
اموال غيرمنقول شهرداري به اشخاص حقيقي، حقوقي 
و موسسات عمومي غيردولتي« در تاريخ ۲۳ مهر ماه 

سال ۹۶ به تصويب رسيده است.
عضو هيات رييسه شوراي اسالمي شهر تهران ادامه داد: 
در تبصره دوم مصوبه مذكور شهرداري تهران مكلف به 
ارايه فهرست تمامي واگذاري هاي مغاير با آن از سال 
۱۳7۸ به انضمام مس��تندات مربوطه حداكثر ظرف 
مدت ۳ ماه پس از تصويب بوده است، ولي تاكنون چنين 
گزارشي به صحن علني شوراي اسالمي شهر تهران ارايه 
نشده است.متأسفانه در بازپس گيري امالك از سوي 
سازمان امالك و مستغالت به شدت مصلحت انديشي 
مي شود كه اين عملكرد در شأن شوراي اسالمي شهر 
تهران و مديريت شهري نيست، حتي در مواردي كه 
واجد حكم قضايي تخليه اس��ت، اقدام عملي صورت 
نمي گيرد و بعضًا ماموران شهرداري پس از حضور در 
ملك مذكور فراخوانده مي شوند.حبيب زاده در پايان از 
شهردار خواست اين موضوع را بررسي و نتيجه آن را به 
شوراي شهر ارايه كند. هاشمي در پايان تذكر حبيب زاده 
گفت: بر اساس تذكر حبيب زاده تشخيص مصلحتي 
در سازمان امالك شكل گرفته كه بايد بدانيم چگونه 

تصميم گيري مي كند. 

صندوق حمايت از مستاجران تاسيس مي شود؟

موافقت ۵۰ درصدي پايتخت نشينان با لغو طرح زوج و فرد

طي يكي، دوماه گذش��ته نرخ اجاره رشد چشمگيري 
داشته و فشار اقتصادي وارد به مستاجران هم افزايش قابل 
توجهي يافته است، دراين ميان، وزارت راه و شهرسازي 
براي كاهش فشارها، راهكارهاي متعددي را تدوين كرده 
است، يكي از اين راهكارها تحويل بسته اي 5 گانه با تكيه 
بر ابزار مالياتي به هيات وزيران بود يكي ديگر از راهكارها 
كه مدير طرح و برنامه بانك عامل بخش مس��كن هم به 
آن اش��اره مي كند، برنامه ريزي اين بانك براي تشكيل 
صندوق حمايت از مستاجران با هدف ساماندهي بازار 

اجاره بها است.
به گزارش مهر، محمدحسن مرادي با بيان اينكه هنوز 
طرح حمايت از بازار اجاره و راه اندازي سازوكار پرداخت 
تسهيالت به مستاجران در دولت نهايي نشده، تاكيد كرد: 
اين طرح هنوز در مرحله مطالعه قرار دارد و كارشناسان و 
مسووالن بانك مذكور در حال ارزيابي مدل هاي مختلفي 
هستند كه به واسطه آنها بتوان بهترين روش را براي اين 

كار انتخاب و عملياتي كرد.
او افزود: راه اندازي صندوق حمايت از مس��تاجران براي 

پرداخت تسهيالت اجاره مسكن به آنها با تكيه بر منابع 
مردمي و پس اندازهاي متقاضيان يكي از روش هاي مورد 
بررس��ي براي اجراي اين كار است، حال آنكه روش ها و 
مسيرهاي ديگري هم در دست مطالعه و بررسي قرار دارد 
و هنوز روش نهايي براي اجراي اين طرح انتخاب نشده 
است. مدير امور طرح و برنامه بانك عامل بخش مسكن 
يادآورشد: عالوه بر راه اندازي صندوق، روش ديگري كه 
هم اكنون مورد بررسي و مطالعه قرار دارد افتتاح حساب 
براي متقاضيان به منظور استفاده از امكاناتي همچون 
دريافت سود سپرده گذاري با هدف توانمندسازي مالي 
به منظور افزايش توان پرداخت در بازار اجاره اس��ت؛ به 
اين معنا كه مستاجران بتوانند با پس انداز كردن مبالغي 
در بانك عامل بخش مسكن و دريافت سود، توانمندي 

مالي بيشتري براي حضور در بازار اجاره كسب كنند.
مرادي تاكي��د كرد: البته همه اين مس��يرها هم اكنون 
در مرحله ارزيابي و مطالعه ق��رار دارد و تاكنون طرح و 
برنامه اي در ارتباط با بازار اجاره در بانك نهايي نش��ده 
و به تصويب نرس��يده اس��ت. او افزود: در صورت نهايي 

ش��دن و اجراي هر طرحي چه در حوزه بازار اجاره و چه 
ساير حوزه ها همچون خريد مسكن به سرعت به مردم 

اطالع رساني خواهد شد.
هفته گذش��ته ابوالقاس��م رحيمي اناركي، مديرعامل 
اين بان��ك در حالي از طرح بانك مذكور براي حمايت از 
متقاضيان بازار اجاره و مستاجران خبر داد كه بنا بر اعالم 
او هم اكنون راه اندازي صندوق حمايت از مستاجران به 
عنوان يكي از اش��كال اجراي اين ط��رح در بانك عامل 
بخش مس��كن در حال بررسي اس��ت. او اعالم كرد: در 
صورت نهايي ش��دن تصميمات در اين باره قرار اس��ت 
صندوقي راه اندازي شود كه بتوان با استفاده از منابع آن 
به حمايت مالي از مستاجران پرداخت. منابع اين صندوق 
بدون اتكا به منابع دولتي و از محل پس اندازهاي مردمي 
تأمين خواهد شد. بررسي ها نش��ان مي دهد، سازوكار 
مورد بررسي در اين طرح اعطاي تسهيالت براي پرداخت 
تمام يا بخشي از وديعه )مبلغ رهن( واحدهاي مسكوني 
به مستاجران واجد شرايط و سپرده گذاران اين صندوق 
اس��ت. به نظر مي رس��د اجراي طرحي مشابه صندوق 

پس انداز مس��كن يكم، اين بار براي بازار اجاره در دست 
بررسي قرار گرفته باشد؛ صندوق پس انداز مسكن يكم با 
جذب سپرده خانه اولي ها و متقاضيان خريد مسكن در 
بافت هاي فرسوده به متقاضيان واجد شرايط تسهيالت 
ارزان قيمت خريد مس��كن پرداخت مي كند؛ مشروط 
بر اينكه معادل نيمي از سقف مبلغ تسهيالت به مدت 

يكسال در حس��اب افراد در بانك مسكن سپرده گذاري 
شود. ناگفته نماند كه چندي پيش وزير راه و شهرسازي 
از برنامه ري��زي و مطالعه ب��راي راه اندازي موسس��ات 
اجاره داري خبر داده بود كه مالكان واحدهاي مسكوني 
و همچنين كساني كه به دنبال واحدهاي مناسب براي 

اجاره مسكن هستند، به اين شركت ها مراجعه كنند.

مش��اور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
از نارضايتي 5۰ درص��دي مردم پايتخت از طرح زوج و 
فرد خبر داد. به گزارش ايسنا علي پيرحسين لو با اعالم 
نتايج نظرسنجي كه در خصوص نتايج طرح ترافيك و 
زوج و فرد انجام شد، گفت: از اول تيرماه طرح زوج و فرد 
ملغي و طرح جديد كاه��ش آلودگي هوا جايگزين آن 
مي شود و برهمين اساس معاونت حمل و نقل تصميم 
گرفت نظرسنجي از مردم قبل از اجراي طرح انجام دهد 

تا نگرش آنها را در مورد طرح جديد ترافيكي بسنجد. 
او ب��ا بيان اينكه جامع��ه آماري بي��ش از ۱5۰۰ نفر از 
شهروندان باالي ۲5 سال تهراني بوده اند، گفت: نتايج 
جالبي از اين نظرسنجي احصاء شد؛ به گونه اي كه 5۰.۸ 

درصد مردم معتقد بودند كه ايجاد تغيير در طرح زوج 
و فرد فعلي يك ضرورت اس��ت و ب��ه عدم كارايي طرح 
فعلي اذعان داشتند. مشاور معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران با بيان اينكه ۲۰ درصد مردم بدون نظر 
بودند، ادامه داد: اين در حالي است كه ۲۸.۳ درصد مردم 
معتقد بودند كه با حفظ طرح موجود مي توان تغييراتي 

در راستاي بهبود اين طرح اعمال كرد.
پيرحسين لو با بيان اينكه افرادي كه در داخل محدوده 
طرح زندگي مي كردند، حمايت بيشتري از تغيير طرح 
زوج و فرد داشتند، افزود: 5۸.۸ درصد از ساكنان محدوده 
معتقد بودند كه ط��رح زوج و فرد بايد تغيير كند و اين 
نشان مي دهد كه عوارض و آزار طرح زوج و فرد براي آنها 

محسوس تر بوده است. او با بيان اينكه 5۰ درصد مردم از 
كليات سياست هاي ترافيكي شهرداري تهران رضايت 
داشته و با آن همراهي مي كردند، گفت: البته ۳۰ درصد 
نيز كال ناراضي بوده و ۲۱ درصد از مردم نيز نظري در اين 

خصوص نداشتند.
مش��اور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
گفت: يكي  ديگ��ر از موارد نظرس��نجي در مورد تاثير 
كنترل معاينه فني بود ك��ه ۶۱.۲ درصد مردم معتقد 
بودند سختگيري در اخذ معاينه فني به كاهش آلودگي 
هوا كمك كرده است و ۲۱.۹ درصد مردم نيز اين اقدام 
را ناموفق مي دانستند.به گفته پيرحسين لو، يافته هاي 
اين نظرسنجي نشان مي دهد كه اطالع مردم از تخفيف 

معاينه فني برتر خوب بوده است؛ هرچند كه از خدمات 
هوشمند الكترونيكي و غيرحضوري طرح ترافيك نسبتا 
رضايت داش��تند.  او با بيان اينكه م��ردم معتقدند كه 
اطالع رساني درستي دراين زمينه انجام نگرفته است، 
اظهار كرد: ۴۳ درصد نارضايتي مردم از عدم اطالع رساني 
صداوس��يما بود و از بين رس��انه هاي مختلف همچون 
سايت ها، ش��بكه هاي اجتماعي، روزنامه و غيره اعالم 
كردند كه توقع شان از صداوسيما بيشتر است؛ هرچند 
كه ما نيز به طور جدي به عدم اطالع رساني صداوسيما 
انتقاد داريم، چرا كه تغيير طرح ترافيكي يك مس��اله  
عمومي براي شهر تهران اس��ت و بايد همه در راستاي 
اطالع رساني آن كمك كنند. مشاور معاون حمل و نقل 

و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه براساس مصوبه 
شوراي شهر بايد درآمدهاي طرح ترافيك صرف توسعه 
حمل و نقل عمومي شود، گفت: سه چهارم مردم ترديد 
دارند كه درآمدهاي شهرداري از اين محل صرف توسعه 
حمل و نقل عمومي شود كه البته اين فرسايش سرمايه 
اجتماعي و بي اعتمادي به نهاد شهرداري از گذشته به ما 

ارث رسيده است و بايد اين مساله بهبود يابد.
پيرحسين لو با بيان اينكه اين نظرسنجي قبل از اجراي 
طرح لغو زوج و فرد، انجام ش��ده، گفت: يك ماه قبل از 
اجراي طرح نيز نظرس��نجي ديگري صورت مي گيرد 
تا مي��زان موفقيت اين طرح از نظر م��ردم مورد پايش 

قرار گيرد. 
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كاهش ۴ ميليوني مسافران 
ريلي در كشور طي 8 سال

كاهش ۴ميليوني مسافر ريلي از سال ۸۸ تا سال ۹۶ 
يك بار ديگر بر توسعه شبكه قطارهاي حومه اي به 
جاي گسترش خطوط ريلي طويل صحه مي گذارد.

به گزارش دفتر معاون��ت برنامه ريزي و مديريت 
منابع وزارت راه و شهرس��ازي، ميزان كل مسافر 
جابه جا شده توسط خطوط ريلي از ۲۸.۸ ميليون 
نفر در س��ال ۸۸ به ۲۴.5 ميليون نفر در سال ۹۶ 
كاهش يافته است. از مهم ترين عوامل اين كاهش 
مي توان به ارزش��مندتر شدن وقت افراد، كاهش 
بعد خانوار، زمانبري س��فر ريلي با توجه به پهنه 
وسيع كش��ور و هزينه باالي مسافرت چند روزه 
خانوادگي با ش��يوه حمل و نقل ريلي اشاره كرد. 
افزايش تعداد مسافر جابه جا شده توسط مد حمل 
و نقل هوايي از ۲۳.۳ ميليون نفر در س��ال ۸۹ به 
۳5.7 ميليون نفر در سال ۹۶ با 5۳.۲ درصد رشد با 
وجود تمام محدوديت ها و تحريم ها دليل محكمي 
بر اين ادعا است. كاهش اعتبارات و كاهش مسافر 
ريلي و شرايط س��خت اقتصادي حاكم بر كشور 
گس��ترش بي رويه خطوط ريلي به ويژه خطوط 
سريع السير طويل براي جابه جايي مسافر در حال 
حاضر ضروري به نظر نمي آيد اما در بحث مسافر 
حوم��ه اي مخصوصا براي كالن ش��هرها موضوع 
گس��ترش حمل و نقل ريلي مورد تاييد اس��ت. 
قطارهاي حومه اي در شعاع حدود ۱۰۰ كيلومتري 
كالن شهرها و براي دسترسي ساكنان شهرهاي 
اقماري مورد استفاده قرار مي گيرند و بيشتر اين 
مس��افران با هدف رفتن به محل كار و برگشت به 

خانه از اين قطار استفاده مي كنند.

امكان ثبت درخواست 
غيرحضوري صدور پروانه ساخت

سرپرس��ت اداره كل تدوي��ن ضواب��ط، نظارت و 
ص��دور پروانه ش��هرداري تهران گف��ت: امكان 
ثبت درخواس��ت غيرحضوري صدور انواع پروانه 
س��اختماني به صورت اينترنتي فراهم ش��د. به 
گ��زارش ايلنا، حامد س��ليمي افزود: ب��ا توجه به 
پيگيري ها امكان ثبت درخواس��ت ص��دور انواع 
 urban.tehran.ir پروانه ساختمان از درگاه
با وارد كردن حساب شهروندي فراهم شده است. 
او با بيان اينكه همه مالكان مي توانند با مراجعه به 
اين سامانه پس از ثبت درخواست نسبت به ورود 
اطالعات كامل مالكيتي و ملكي خود اقدام كنند 
اظهارداش��ت: اين افراد مي توانند پس از انتخاب 
دفتر »خدمات الكترونيك شهر« مورد نظر، نسبت 
به تعيين مهندس مورد نظ��ر به عنوان مهندس 
ناظر اقدام كنند. به گزارش روابط عمومي معاونت 
شهرسازي و معماري شهرداري تهران، سرپرست 
اداره كل تدوين ضوابط، نظ��ارت و صدور پروانه 
شهرداري تهران خاطرنشان كرد: مهندس همراه 
كه از كارشناسان دفاتر خدمات الكترونيك است، 
اقداماتي مانند بازدي��د از محل و كنترل مدارك 
ملكيتي و مالكيتي را انجام مي دهد كه اين اقدامات 
طي فرآيند صدور پروانه در گام اول تا مرحله صدور 

دستور نقشه در نظر گرفته شده است.

بازسازي ۵۰۰ دستگاه 
اتوبوس در سال ۹8

مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني ته��ران از 
برنامه ري��زي ب��راي اضافه ش��دن ۱۱7 دس��تگاه 
ميني بوس جديد به ناوگان حمل و نقلي پايتخت 
و اج��راي عملي��ات بازس��ازي 5۰۰ دس��تگاه از 
اتوبوس ه��اي پايتخت در س��ال ۹۸ خب��ر داد. به 
گزارش ايلنا، پيمان سنندجي در اين خصوص اظهار 
كرد: با عنايت به انعقاد قرارداد خريد ۱۱7 دستگاه 
ميني بوس جديد با بهره گيري از ظرفيت داخل با 
بخش خصوصي از طريق تسهيالت بانكي، در نظر 
اس��ت اين ميني بوس ها در چند مرحله به ناوگان 
حمل ونقلي شهر تهران اضافه و به شهروندان خدمات 
ارايه دهند.تعدادي از ميني بوس هاي جديد، از هفته 
آتي در برخي از خطوط مرتبط با س��امانه هاي دو، 
سه و پنج شركت واحد فعاليت خود را آغاز خواهند 
كرد. او در خصوص بازسازي اتوبوس هاي فرسوده 
نيز گفت: عمليات بازسازي 5۰۰ دستگاه اتوبوس 
فرسوده پايتخت از ابتداي ارديبهشت ماه آغاز شده 
است كه به چرخه خدمت رساني ملحق مي شوند.

فرآيند بازس��ازي اين اتوبوس ها ش��امل تعميرات 
موتوري، اجراي تزئينات داخلي، صندلي ها و سيستم 
سرمايش��ي و گرمايشي است. س��نندجي درباره 
آخرين وضعيت نوسازي ناوگان اتوبوسراني نيز اظهار 
كرد: منتظريم اليحه دولت درباره اختصاص يارانه 
مابه التفاوت سوخت به نوسازي ناوگان اتوبوسراني 
به تصويب برسد.سهم شهر تهران از اين مصوبه نيز 

٥هزار دستگاه اتوبوس است. 

پيش بيني باران و رعد و برق 
در برخي مناطق كشور

سازمان هواشناسي از بارش باران، رعد و برق و وزش 
باد شديد در برخي مناطق كشور تا آخر هفته خبر 
داد. به گزارش تسنيم، مطابق نقشه هاي همديدي 
و آينده نگري امروز و در ساعات بعدازظهر و اوايل 
شب در مناطقي از ش��مال غرب و ارتفاعات البرز 
غربي و شرقي، برخي مناطق سواحل درياي خزر، 
شمال خراسان رضوي و ش��رق خراسان شمالي 
افزاي��ش ابر، رگبار پراكنده همراه ب��ا رعد و برق و 
وزش باد روي مي دهد و ساير مناطق كشور جوي 
آرام و پايدار خواهند داشت. روز سه شنبه ۲۸ خرداد 
تا جمعه ۳۱ خرداد در برخي مناطق شمال غرب 
كشور در ساعات بعدازظهر و اوايل شب افزايش ابر و 
بارش پراكنده گاهي با صاعقه و وزش باد پيش بيني 
شده اس��ت. همچنين تا آخر هفته هم در منطقه 
زابل وزش باد شديد روي مي دهد كه خيزش گرد 

و خاك نيز دور از انتظار نيست. 



صنعت،معدن و تجارت14ادامه از صفحه اول

پرونده انتخابات اتاق ايران بسته شد

تغييرات اندك در هيات رئيسه پارلمان اقتصادي
تعادل | فرشته فريادرس|

»سه كرسي براي اتاق تهران، چهار كرسي براي اتاق 
شهرستان ها.« نتيجه اي كه هم تكنوكرات هاي اتاق 
پايتخ��ت را راضي كرد، هم بازرگان��ان و صنعتگران 
اتاق هاي سراسر كشور. اما نكته قابل تامل، انتخابات 
روز گذشته اتاق ايران واقع در خيابان طالقاني اين بود 
كه تمام هفت كرسي هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران 
به بخش خصوصي رس��يد و دولت سهمي از تركيب 
هيات رييسه پارلمان اقتصادي نبرد. اما پس از ماه ها 
انتظار، رايزني ها و البي هاي پش��ت پرده، چه كساني 
توانستند بر كرسي هاي هيات رييسه اتاق ايران تكيه 
بزنند؟ نتايج استخراج شده از گلدان هاي راي گيري 
نشان داد كه اعضاي هيات نمايندگان، »غالمحسين 
شافعي« فعال اقتصادي و  رييس اتاق هشتم ايران را 
يك بار ديگر ب��ا 320 راي در مقابل 140 راي يونس 
ژائله به عنوان رييس پارلمان اقتصادي انتخاب كردند. 
همچنين براس��اس آراي شمارش ش��ده، »حسين 
سالح ورزي، مسعود خوانساري، محمدرضا انصاري و 
محمد اميرزاده« به عنوان نواب رييس، »غالمحسين 
جميلي« ب��ه عنوان خزانه دار و »كيوان كاش��ف« به 

عنوان منشي هيات رييسه دوره نهم انتخاب شدند.

 دو نامزد براي يك كرسي
پارلمان بخش خصوصي در يك فضاي انتخاباتي نسبتا 
آرام و ب��دون جنجال به انتخابات هيات رييس��ه خود 
پايان داد. البته سوم ارديبهشت ماه سال جاري شاهد 
يك تورنمن��ت انتخاباتي ديگر بوديم كه چند خيابان 
آن طرف تر براي اتاق تهران رقم خورد كه مانند اتاق ايران 
تغييرات در تركيب هيات رييسه اتاق ايران خيلي چشم 
گير نبود. در انتخابات اتاق ايران مانند اتاق تهران،  رييس 
سابق رييس ماند. البته »غالمحسين شافعي« كه روز 
گذشته در رقابت با »يونس ژائله سعد آبادي« بيشترين 
راي اعضا را از آن خود كرد، براي تكيه زدن بر كرس��ي 
رياست راه خيلي دشواري پيش رو نداشت و توانست 
جايگاه خود را در هيات رييسه اتاق ايران تثبيت كند. 
پيش از برگزاري مراسم رسمي انتخابات، »شافعي« 
همچنان به عنوان يك گزينه جدي بر سر زبان ها بود، 
اما اين احتمال نيز داده مي شد كه مسعود خوانساري 
مثل دروه هاي قبلي بخواهد وارد كارزار رقابت با شافعي 
كه رياس��ت اتاق ايران را در دوره هاي قبلي در كارنامه 
خود دارد، بش��ود، اما با نزديك شدن به روز انتخابات 
اين گمانه ها كم رنگ شد و جايي براي ترديد نبود كه 
»شافعي« تاجر باسابقه و رييس اتاق مشهد به عنوان 
تنها گزينه جدي اتاق مطرح خواهد ش��د كه همين 
اتفاق هم رخ داد. ناگفته نماند كه البيهاي پشت پرده 
براي تقسيم كرسي هاي هيات رييسه اتاق ايران ميان 
طيف هاي انتخاباتي نيز كارساز بود. چراكه خوانساري 
ليدر طيف ائتالف ف��ردا و رييس اتاق تهران از گردونه 
رقابت با شافعي براي تصاحب كرسي رياست خارج شد؛ 
اما با رايزني هاي صورت گرفته، 3 كرسي از هيات رييسه 
اتاق ايران به پارلمان پايتخت رسيد. در مقابل شافعي از 
حمايت اتاق تهران براي كسب آراء بيشتر برخوردار شد. 
ب��ا معرفي، »غالمحس��ين ش��افعي و يون��س ژائله 
سعدآبادي« به عنوان دو كانديداي رياست، راي گيري 
آغاز شد. اما از همان ابتداي شمارش آرا مشخص بود 
كه ش��افعي با اختالف از رقيب خ��ود در حال پيش 
افتادن است. از مجموع 4۵1 تعرفه رأي توزيع شده 
براي انتخاب رييس اتاق اي��ران، جمعا 44۸ رأي به 
صندوق ريخته شد كه از اين تعداد، ٦ رأي باطل شد. 
در نهايت پ��س از اتمام رأي گيري و خارج كردن آراء 
از گلدان ها، 302 رأي به ش��افعي و ١٤٠ رأي به ژائله 
اختصاص داش��ت. با اتكا به اين آرا، شافعي به عنوان 
رييس هشتمين دوره اتاق بازرگاني ايران انتخاب شد. 
شافعي البته پيش از آغاز رسمي مراسم انتخابات، در 
اظهاراتي عنوان كرد: من در سي و چند سال گذشته 
در انتخابات اتاق حضور داشته ام، اما در هيچ دوره اي به 

اندازه اين دوره آرامش را در فضاي انتخابات نديدم كه 
نشأت گرفته از اخالق كانديداها بود. اين فضاي مثبت 
را بايد پ��اس بداريم و در جهت تعالي آن گام برداريم. 
او همچنين گفت: همه كس��اني كه به عنوان اعضاي 
هيات رييس��ه انتخاب خواهند ش��د، مورد حمايت 
اعضاي هيات نمايندگان خواهند بود. اميدواريم اين 

فضاي اخالقي و قابل ستايش هميشه پابرجا بماند.

 رييس جديد اتاق كيست؟ 
غالمحسين شافعي در سال 1330 در قائن خراسان 
متولد ش��ده، كه داراي مدرك تحصيلي مهندس��ي 
صنايع است. »سلطان انار ايران« لقبي است كه برخي 
اين صادركننده حوزه ميوه و تره بار را كه مديرعاملي 
شركت شفيع و رياست هيات مديره شركت نار افشان 
تجارت خراسان را در كارنامه دارد، با آن مي شناسند. 
او پيش از اين در ش��هريور ماه سال 9۵ با كنار رفتن 
محسن جاللپور از رياست اتاق ايران، براي دومين بار 
در انتخابات ميان دوره رياس��ت اتاق بازرگاني ايران 
در ش��هريور 9۵ توانسته بود با كس��ب 19۸ راي در 
مقابل 194 راي رقيب خوانساري، سكان اتاق ايران را 
يك بار ديگر به دست بگيرد. پيش از اين نيز، در دوره 
هفتم اتاق بازرگاني كه همزمان ب��ا انتخابات دولت 
يازدهم بود، با ورود محم��د نهاونديان به بدنه دولت 
و انتخاب وي به عنوان رييس دفتر رييس جمهوري، 
انتخابات ميان دوره اي در اتاق بازرگاني برگزار ش��د 
كه در آن دوره نيز غالمحس��ين ش��افعي و مس��عود 
خوانساري به عنوان كانديداي رياست مطرح شدند 
كه كرس��ي رياس��ت اتاق ايران در رقابتي ميان اتاق 
تهران و اتاق هاي شهرستان ها به غالمحسين شافعي، 
رييس اتاق مشهد رس��يد. در آن زمان، غالمحسين 
شافعي با 1۷۸ راي توانس��ت از خوانساري كه 1۶2 
راي كسب كرده بود، سبقت گرفته و براي يك سال و 
نيم رياست اتاق را بر عهده بگيرد. او در دوره نهاونديان 
هم نايب رييس اتاق ايران بود. ش��افعي در انتخابات 
امسال كه رياست اتاق بازرگاني مشهد را هم بر عهده  
دارد، توانست بر رقيب خود يونس ژائله كه برخي آن 
را كانديداي نمايشي عنوان مي كردند، پيروز شود و 
براي چندمين بار بر صندلي رياس��ت پارلمان بخش 

خصوصي تكيه بزند. 

 سهم تهران از اتاق ايران
اما پس از انتخاب رييس اتاق ايران، رقابت براي كسب 
كرس��ي هاي نواب رييس اتاق ايران،  آغاز شد. در اين 
دوره، رقابت براي كسب كرس��ي هاي هيات رييسه 
اتاق ايران خيلي نفس گير و غيرقابل پيش بيني نبود 
و تالش شهرس��تاني ها براي تصاح��ب تمامي هفت 
صندلي هيات رييس��ه، بي نتيجه ماند. آنها به مانند 
دوره هاي قبل اما كار سختي را در رقابت با نمايندگان 
اتاق ته��ران پيش رو نداش��تند؛ به طوري كه از هفت 
كرسي اتاق ايران، چهار كرسي به آنها و سه كرسي به 

اتاق تهران رسيد. 
به جز كرسي رياس��ت اتاق ايران كه اهميت بسزايي 
دارد، صندلي هاي نايب رييسي اول و دوم اين تركيب 
نيز جايگاه ويژه اي در پارلمان فعاالن اقتصادي ايران 
دارد. از اين رو، رايزني ها براي تعيين صاحبان اين دو 
كرسي كمي پررنگ بود و بسياري از صاحبان اتاق هاي 

شهرستان ها تالش مي كردند تا كرسي نايب رييسي 
اول و دوم اتاق ايران به اتاق هاي شهرس��تان برس��د. 
اما اتفاقي كه روز گذش��ته افتاد، به گونه ديگري رقم 
خورد؛ به طوري كه  تنها كرس��ي نايب رييسي اول به 
اتاق شهرستان ها رس��يد، و از مجموع چهار صندلي 
اين بخش، س��ه كرس��ي از آِن اتاق تهراني ها ش��د و 
به اي��ن ترتيب وزن اتاق بازرگان��ي تهران در تركيب 
هيات رييس��ه اتاق ايران س��نگيني قابل مالحظه اي 

پيدا كرد. 
اما تعيين نواب رييس مانند انتخاب رييس، از پيچيدگي 
و رقابت ش��ديدي برخوردار نب��ود؛ به طوري كه براي 
تصاحب چهار كرس��ي نايب رييس��ي اتاق بازرگاني 
ايران، 11 نفر از اعضاي اتاق هاي سراس��ر كشور نامزد 

ش��دند. »محمد اميرزاده، محمدرضا انصاري، مهدي 
بخش��نده، رحيم بنامواليي، محمدصادق حميديان 
جهرمي، مسعود خوانس��اري، جمال رازقي جهرمي، 
محمدحسين روشنك، حسين سالح ورزي، حميدرضا 
 قلمكاري و مس��عود گل ش��يرازي« ج��زو نامزدهاي

4 كرسي نواب رييسي اتاق ايران بودند كه 4 نفر، پيش 
از اخ��ذ راي از انتخابات كناره گي��ري كردند. بنابراين 
راي گيري ميان »محمد اميرزاده، محمدرضا انصاري، 
مهدي بخش��نده، مسعود خوانس��اري، جمال رازقي 
جهرمي، حسين سالح ورزي و مسعود گل شيرازي« 
انجام ش��د. نتايج آراي جمع آوري شده از گلدان ها از 
انتخاب »حس��ين سالح ورزي، مس��عود خوانساري، 
محمدرضا انصاري و محمد اميرزاده« به عنوان چهار 
نايب رييس اتاق ايران حكايت داش��ت. براين اساس، 
»حسين سالح ورزي« با 3۵3 رأي، كرسي نايب رييسي 
اول بزرگ ترين تشكل بخش خصوصي را به دست آورد. 
او كه در دوره قبل، نايب رييس چهارم محسوب مي شد، 
در اين دوره خود را به كرسي رياست اتاق ايران بسيار 
نزديك كرد. اما »مسعود خوانساري« رييس اتاق تهران 
با 320 رأي و با اختالف 33 راي از سالح ورزي به عنوان 
نايب رييس دوم انتخاب ش��د. البته او در دوره قبل نيز 
به عنوان نايب دوم برگزيده شده بود. اما »محمدرضا 
انصاري« ديگر عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران و 

مدير باسابقه شركت معتبر كيسون در حالي با كسب 
2۷9 رأي به عنوان نايب رييس سوم انتخاب شد كه در 
دوره قبل نيز در همين جايگاه قرار داشت. در نهايت، 
»محمد اميرزاده« كه با ليست طيف فردا به تازگي وارد 
تركيب هيات رييس��ه اتاق تهران شده، با 2۷۶ رأي به 
عنوان يك چهره جديد نايب رييس چهارم اتاق ايران 
شد. در اين ميان، »جمال رازقي جهرمي« 1۶۷ راي، 
»مسعود گل شيرازي« 122 راي و »مهدي بخشنده« 

هم حائز 1۶۷ راي شدند.
در انتخاب، پس��ت خزانه داري ات��اق بازرگاني ايران، 
»احمد پزنده، حسين پيرموذن، غالمحسين جميلي 
و پرهام رضايي« براي خزانه داري اتاق، كانديدا شدند. 
اما »احمد پزنده و پرهام رضايي« پيش از راي گيري از 
كانديداتوري انصراف دادند. حسين پيرموذن رييس 
اتاق اردبيل كه در دوره قبل صاحب اين كرس��ي بود، 
اين بار نتوانست راي اعتماد اعضا براي تصاحب اين پست 
را بگيرد. از اين رو؛ »غالمحسين جميلي« در رقابتي 
نزديك و با كسب 222 رأي به عنوان خزانه دار انتخاب 
شد و اين كرسي نيز به شهرستاني ها رسيد. پيرموذن 
موفق به اخذ 21۵ راي شد. سمت منشي هيات رييسه 
اتاق بازرگان��ي ايران هم با انتخاب فعاالن اقتصادي به 
رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه رسيد و كيوان كاشفي با 

302 رأي براي اين سمت انتخاب شد.
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رونق توليد، اقدام و عمل
 در واق��ع اصلي ترين وجه آس��يب پذيري نظام، حوزه 
اقتصاد اس��ت. ساير حوزه ها اعم از سياست و فرهنگ، 
نيز به شدت تحت تاثير حوزه اقتصاد قرار دارند و ضعف 
در اين بخش مي تواند- و تا حدودي توانسته- به مثابه 
پاشنه آشيل نظام، از سرعت پيشرفت انقالب بكاهد. 
تمركز دشمن بر حوزه اقتصاد و استفاده صريح از تعبير 
»جنگ اقتصادي« بين مقامات امريكايي، براي مواجهه با 
جمهوري اسالمي نيز ناشي از همين نگاه دشمن به ايران 
است.  طبيعتا تحقق شعار »رونق توليد« نيازمند الزاماتي 
در حوزه سياست گذاري اقتصادي است كه دولت متولي 
اصلي آن محسوب مي شود، اگرچه نمي توان از اهميت 
نقش ساير قوا و نهادهاي نظام و البته مردم نيز غافل شد. 

 يكم- تعيين مدل اقتصادي: 
بديهي اس��ت آنچه بايد به عنوان پيش نياز هر اقدامي 
مد نظر دولت به عن��وان اصلي ترين، قدرتمندترين و 
موثرترين نهاد سياس��ت گذاري و اجرايي كشور قرار 
گيرد، تعيين مدل اقتصادي جهت تحقق رونق توليد 
است. س��اير اقدامات از جمله نحوه تعيين ساختارها، 
سياست گذاري ها و... در ذيل مدل اقتصادي قابل تعريف 
هستند. در همه نمونه هاي موفق دنيا دولت همكار بخش 
خصوصي بوده است نه رقيب آن؛ صنعت بريتانيا و امريكا 

با تئوري »حمايت از صنايع نوپا« تقويت شد. 
دوم- اصالح نظام بانكي: 

براي رونق توليد قطعا نيازمند اصالح بنيادين و ساختاري 
در حوزه بانك و بانكداري هستيم و رونق توليد منوط 
به اصالح آن اس��ت. تمام بانك ها بايد به فلسفه وجود 
خود يعني واسطه گري بين سپرده گذار و سرمايه پذير 
بازگردند و از بنگاه داري آنها ممانعت به عمل آيد. بديهي 
است »رونق توليد« بيش از هر چيز نيازمند سرمايه است 
و س��رمايه اي كه با عامليت بانك ها در بخش غيرمولد 
هزينه شود به رونق كمك نخواهد كرد. حتي اگر فقط 
نيمي از رقم بسيار بزرگ نقدينگي كه تقريبا به 1۸00 
هزار ميليارد تومان رسيده است، به بخش توليد سرازير 

شود، مي تواند به رونق توليد كمك قابل توجهي كند .
سوم- اصالح نظام مالياتي: 

رونق توليد نيازمند اين است كه توليد نسبت به ساير 
بازارهاي رقيب كه عمدتا متمركز بر سفته بازي هستند، 
اعم از مسكن، ارز، س��كه، خودرو و... به صرفه تر باشد. 
نمي توان بازدهي بيشتر ساير بازارها نسبت به بخش 
توليد را ناديده گرفت و در عين حال انتظار داشت توليد 
در كشور با رونق مواجه شود. در اين شرايط توليدكننده 
با انواع و اقسام مشكالت اعم از تامين سرمايه در گردش، 
نرخ تسهيالت مالي باال، تامين ارز جهت خريد تكنولوژي 
و مواد اوليه و واسطه اي، ماليات، حقوق و بيمه كارگر و 
همچنين بازاريابي و فروش و گاه قيمت هاي دستوري 
غيركارشناسي دست و پنجه نرم مي كند. چند نكته 

درباب توليد: 
1-برخي به اش��تباه تصور مي كنند كه اجراي اقتصاد 
مقاومتي تنها وظيفه قوه مجريه است درحالي كه اقتصاد 
مقاومتي يك ديدگاه است كه به تمام نهادها و قوا مربوط 
مي شود و تمام بخش ها بايد در تحقق آن تالش كنند.  
2- توليد بايد نهادينه شود به اين معنا كه توليد به عنوان 
مساله اصلي كشور تمام سياست ها، برنامه ها و نگاه ها را به 
سمت خود جلب كند. تمام نهادها و بخش هاي حاكميت 
و همچنين مردم بايد در جهت نهادينه كردن فرهنگ 
توليد ملي و مصرف كاالهاي داخلي تالش كنند و اين 

موضوع به يك فرهنگ تبديل شود.  
3- مس��اله پايين بودن بازدهي توليد يك��ي ديگر از 
مواردي است كه مانع جذب سرمايه كافي به اين بخش 

شده است. 
4- مشكالتي كه از سال هاي قبل ايجاد شده نيز يكي 
از نكاتي است كه تأثير زيادي بر بخش توليد و اشتغال 
داشته است. در دوره قبل شوك هايي به اقتصاد ايران 
وارد شد كه همچنان اثرات آن قابل مشاهده است. دراين 
سال ها شوك خارجي تحريم آثار منفي زيادي بر اقتصاد 
ايران داشت ولي تنها عامل منفي نبود چرا كه در كنار 
آن شوك هاي داخلي نيز وجود داشت.براي مثال يكي 
از اين شوك هاي داخلي افزايش چند برابري نرخ ارز بود.

 ۵- از مش��كالت ديگري كه رابطه مستقيمي با توليد 
دارد، س��اختار بانكداري ايران است. در دنيا به صورت 
عمده بانك ها ضمن حفظ منافع خود در خدمت توليد 
هستند. ولي در ايران نظام بانكي اينگونه نيست. برهمين 
اساس براي رونق توليد نيازمند يك جراحي بزرگ در 

نظام بانكي كشور هستيم. 
 ۶- نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد وظيفه اي است 
كه برخي از نهادها در راستاي حمايت از توليد دارند. تا 
قاچاق ريشه كن نشود رونق توليد نيز ممكن نخواهد بود. 
دركنار آن سيستم مالياتي كشور نيز بايد بطور كامل در 
خدمت توليد باشد .در زماني كه با ركود مواجه هستيم 

توليدكنندگان مشمول معافيت هاي مالياتي شوند. 
 ۷- براي رونق توليد و اشتغال نظام تأمين اجتماعي 
كشور نيز بايد اصالح ش��ود. اين نظام بايد به گونه اي 
عادالنه باش��د كه منافع كارفرما و كارگر را به صورت 
توأمان حفظ كند چرا كه منافع كارگر با كارفرما به هم 

گره خورده و از هم جدا نيست. 
 ۸- توجه ويژه به مزيت هاي اقتصادي كشور از ديگر 
مواردي است كه بايد در رونق توليد و اشتغال مد نظر 
قرارگي��رد. هم اكنون مزيت اصلي كش��ور در بخش 

كشاورزي است. 
 9- رونق توليد و اش��تغال به ي��ك بخش خصوصي 
توانمند ني��از دارد. اما در ح��ال حاضر عمده تركيب 
اتاق هاي بازرگاني ايران دربخش تجارت متمركز شده 
و توجه زي��ادي به توليد ندارند. در اتاق هاي بازرگاني 

گروه هاي توليدكننده قوي وجود ندارد. 
 10- دركنار شركت هاي بزرگ بايد به شركت هاي 
كوچ��ك نيز توج��ه ش��ود. هم اكن��ون برخي از 
شركت هاي بزرگ سود خود را در واردات مي بينند 
و كمتر به توليد توج��ه مي كنند و به همين دليل 
به جاي خري��د قطعات و كاالهاي واس��طه اي از 

توليدكننده داخل به واردات روي آورده اند. 
 11- آخري��ن نكت��ه اي كه بايد مدنظ��ر قرارگيرد 
آموزش اس��ت. دركش��ورما آموزش سمت و سوي 
توليد ندارد و دانشگاه ها براساس نياز بازار كار حركت 
نمي كنند. كشورهاي صنعتي زماني رشد كرده اند كه 
دبيرستان هاي آنها به سمت هنرستان پيش رفته اند 

و مهارت و حرفه بر آموزش نظري اولويت يافت.
رييس هيت امناء خانه صنعت معدن و تجارت 
جوانان ايران

  البي س�اختمان اتاق اي�ران روز نه چندان 
شلوغي را س�پري مي كرد و اين نشان از اين 
داش�ت كه انتخابات رييس اتاق خيلي داغ و 

رقابتي نخواهد بود. 
  با ش�روع مراس�م و معرفي دو نام�زد براي 
تصاحب صندلي رياس�ت اتاق، احتمال تك 
كانديدا بودن اي�ن انتخاب�ات، از همان ابتدا 

رد شد. 
  مراس�م راي گيري، به صورت كاغذي انجام 
ش�د، اما ش�مارش آرا ب�ه ص�ورت آنالين و 

الكترونيكي در معرض نمايش قرار گرفت. 
   براساس آيين نامه انتخابات اتاق، يك رييس 
سني براي اداره انتخابات و يك منشي و دو نفر 

ناظر انتخاب شدند. 

   عالء ميرمحمدصادقي به عنوان رييس سني 
رياست جلس�ه را برعهده گرفت. طبق اعالم 
رييس س�ني جلس�ه، تعداد 4۵1 تعرفه رأي 
توزيع شد؛ كه نشان مي داد تمامي نمايندگان 

در سالن برگزاري انتخابات حضور دارند.
   نكت�ه قابل توجه اما در انتخاب ناظرين اين 
بود كه انتخاب »محمدرض�ا فياض« نماينده 
دولت به عنوان عضو ناظر بر انتخاب با اعتراض 
طيفي زيادي از فعاالن بخش خصوصي، روبرو 
شد. برهمين اس�اس او، نتوانست به كار خود 
در اين جايگاه ادامه دهد و »محسن چمن آرا 
و س�يد حس�ين معروف« از بخش خصوصي 
به عنوان ناظرين بر روند انتخابات و »ش�هال 

عموري« به عنوان منشي انتخاب شدند.

 ش�مارش آرا براي پس�ت هاي رياست اتاق 
نواب رييس، خزانه دار و منشي تا ساعت 1.30 

به طول انجاميد. 
  در طول مدت زمان راي گيري، برخي از اعضاي 
هيات نماين�دگان، مباحث يا بعضا اعتراضات 
خود را با صداي بلن�د بيان مي كردند، البته به 
دليل قطع شدن چند باره صدا در حين برگزاري 
مراس�م، خبرن�گاران خيلي در چن�د وچون 
روند انتخابات اتاق به صورت مستقيم و بعضا 
صحبت هايي كه بين فعاالن اقتصادي رد و بدل 

مي شد، قرار نگرفتند. 
 پس از پايان يافتن انتخابات، چهره هايي از 
هيات نمايندگان، در البي ساختمان اتاق ايران 

ايستاده و سرگرم گفت وگو بودند.

برش
حاشيه هاي انتخابات اتاق

نتايج آراء انتخابات هيات رييسه دوره نهم اتاق ايران
رييس اتاق ايران302 رايغالمحسين شافعي
نايب رييس اول3۵3 رايحسين سالح ورزي
نايب رييس دوم320 رايمسعود خوانساري
نايب رييس سوم2۷9 رايمحمدرضا انصاري
نايب رييس چهارم2۷۶ رايمحمد اميرزاده

خزانه دار222 رايغالمحسين جميلي
منشي هيات رييسهبدون رقيبكيوان كاشفي

رييس اتاق مشترك ايران و س��وييس معتقد است كه از 
بين شركت هاي اروپايي، تنها شركت هاي بزرگي فعاليت 
خود در ايران را با وجود سختي ها ادامه داده اند. شريف نظام 
مافي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق تهران، گفت: عالوه 
بر حوزه غالت، دارو و تجهيزات پزشكي در ديگر زمينه هاي 
اقتصادي با طرف هاي ايراني همكاري كرده يا دس��ت كم 
فعاليت خود را به حالت تعليق در نياورده اند، شركت هاي 
سوييسي هستند. به گفته او، تداوم فعاليت اين شركت ها 
 نشان مي دهد كه سوييس��ي ها باوجود مشكالت متعدد 
همچنان به بازار ايران اعتقاد دارند. نظام مافي افزود: بعضي 
شركت هاي سوييسي كه پيش تر در زمينه خدمات ريلي، 
ساخت و ساز، پتروشيمي و نفت با طرف ايراني همكاري 
مي كردند، امكان فعاليت ندارند با اين حال دفاتر را باز نگاه 
داشته اند اما در زمينه هاي ديگر كه فارغ از تحريم هاست، 
فعاليت شركت ها ادامه دارد. رييس اتاق مشترك ايران و 
سوييس گفت: شركت هايي مثل »بولر«، »شركت بازرسي 
اس جي اس«، »ناوديس« و »نستله«، حضور موثري در بازار 
ايران دارند و در اين شرايط سخت در بازار كشورمان حضور 

داشته و هم چنان كار مي كنند. 
به گفته رييس اتاق مشترك ايران و سوييس، تحريم كنوني 
ايراني را مي توان فرصتي براي تجهيز زيرساخت ها در زمينه 
همكاري هاي بين المللي اقتصادي در نظر گرفت. او تصريح 
كرد: زماني كه برجام امضا شد، هيچ آمادگي بانكي، بيمه اي 
و حقوقي در فضاي اقتصادي ايران براي استفاده از فرصت ها 
وجود نداشت. اما مي توان در روزهاي كنوني كه ركود كار در 
بازار را سخت كرده، بر توسعه زيرساخت ها تمركز كرد تا در 
دوره شكوفايي بعدي براي انجام بسياري از كارها به دوبي و 
استانبول اتكا نكنيم. نظام مافي افزود: طي سال هاي گذشته 

با وجود بازار ۸0 ميليوني و فرات��ر از آن، عالوه بر تبادالت 
مالي حت��ي در برگزاري كنفرانس ه��اي مختلف اصناف 
هم از ظرفيت هاي داخلي اس��تفاده نمي كرديم اما اكنون 
تصميم داريم در اين زمينه بيشتر بر ظرفيت هاي داخلي 
اتكا كنيم. او ادامه داد: اتاق ايران و سوييس به همين منظور 
با همكاري همه تشكل هاي فعال در زمينه غالت و زنجيره 
آن كنفران��س Irangrain 2019 برگزار خواهد كرد. 
به گفته رييس اتاق مشترك ايران و سوييس، پيش از اين 
فعاالن اين زمينه بايد براي حضور در چنين كنفرانس هايي 
به »دوبي«، »استانبول« يا »ژنو« سفر مي كردند اما اكنون 
مي توان با برگزاري اين كنفرانس ها در ايران، زمينه حضور 
شركت هاي بين المللي و فعاالن ايراني در اين همايش ها را 
فراهم كرد. اين رويكرد را مي توان در مورد اتاق هاي داوري 
در مورد قراردادها ه��م به اجرا درآورد.به گفته رييس اتاق 
مشترك ايران و سوييس، اتاق هاي بين الملل مي توانند با 
خالقيت و نوآوري نقش موثري در توسعه زيرساخت هاي 
كسب وكار در كشور ايفا كنند. باوجود ركود كنوني بازار، نبايد 
نسبت به شكوفايي آينده نااميد بود. با وجود همه مشكالت 

هنوز فرصت هاي اميدواركننده وجود دارد.

 معاون امور صناي��ع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از اصالح م��اده 1۶۷ قانون ماليات هاي مس��تقيم و 
 افزايش زمان تقس��يط ماليات بنگاه هاي توليدي از

3 سال به ۵ سال خبر داد و گفت: همه ما وظيفه داريم 
با تمام توان زمينه اجراي فرمان مقام معظم رهبري 
در زمينه رونق توليد را فراهم كنيم. به گزارش شاتا، 
فرش��اد مقيمي در جلس��ه كميته رفع موانع توليد 
استان گيالن كه در شهرس��تان رودسر برگزار شد، 
اظهار كرد: افزايش زمان تقسيط ماليات بنگاه هاي 
توليدي از 3 سال به ۵ سال از مصوبات سران سه قوه 
بوده و در راستاي حمايت از بنگاه هاي توليدي و ارتقا 
توليد و اش��تغال صورت گرفته اس��ت. به گفته وي، 
واحدهاي توليدي در ص��ورت ارتقا وضعيت توليد و 
تأييد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مي توانند نسبت 
به افزايش زمان تقسيط ماليات مطابق مصوبه اخير 
سران سه قوه اقدام كنند. معاون امور صنايع وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت در ادامه ب��ا تاكيد بر اين 
موضوع كه مديران دستگاه هاي مربوطه، راهكارهاي 
پيشنهادي را در جلسات كميته رفع موانع توليد ارايه 
كنند، گفت: وزارت كشور به تمامي استان ها ابالغ كرد 
موضوع رونق توليد بايد در اولويت كارها قرار گيرد و 
فقط به صدور مصوبات اكتفا نشود، بلكه بايد جلسه 
پيگيري و اجراي مصوبات نيز بطور مس��تمر برگزار 

شود و كارها رو به جلو برود.
وي تاكي��د كرد: دس��تگاه هايي كه ب��ه رونق توليد 
كمك مي كنند بايد حتما مورد تش��ويق قرار گيرند 
و آن ع��ده اي هم كه در اين ش��رايط انگيزه اي براي 
كمك ندارند نيز بايد از نوع خودشان تشويق شوند. 

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
تاكيد بر تسهيل موانع پيش روي توليد، خاطرنشان 
كرد: همه ما وظيفه داريم با تمام توان زمينه اجراي 
فرمان مقام معظم رهبري را فراهم كنيم. وي تاكيد 
كرد: برگزاري جلس��ات كنترل، نظ��ارت و پايش از 
تصميم گيري هاي جلسات كارگروه رفع موانع توليد 
در شهرس��تان و اس��تان، يكي از مهم ترين اقدامات 
در هر اس��تان اس��ت. مقيمي اظهار كرد: آن چه كه 
دولت و قانون به س��تاد تسهيل و رفع موانع توليد در 
وزارت صنعت تفويض كرده، عينًا به ستاد استان ها 
واگذار شده و ابالغ استاندار، همان قابليت اجرا را در 

شهرستان و استان دارد.
همچنين معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: راه اندازي حدود 2 هزار واحد صنعتي 
راكد و داراي مش��كل از سوي اين وزارتخانه در سال 
جاري هدف گذاري شده است. فرشاد مقيمي اظهار 
كرد: 1343 واحد از2 هزار واحد در داخل شهرك هاي 
صنعت��ي و بقيه نيز در بيرون از اين ش��هرك ها قرار 
دارند كه شناس��ايي اي��ن واحدها توس��ط مديران 

ش��هرك هاي صنعتي و سازمان هاي معدن، صنعت 
و تجارت استان ها انجام مي ش��ود. وي ادامه داد: به 
منظور حمايت از توليدات داخلي و رونق توليد 1۵21 
تعرفه وارداتي كه از قبل در كش��ور وجود داش��ت، 
هم اكنون ممنوع شده است و 1343 تعرفه هم داريم 
كه ثبت سفارش��ي براي آن انج��ام نمي گيرد كه در 
 مجموع حدود ۵400 تعرفه در حوزه توليد است كه

۵0 درصد ثبت س��فارش ها و تعرفه هاي��ي كه قباًل 
از خارج كشور تأمين مي ش��دند؛ هم اكنون عمال يا 
ممنوع هس��تند يا ثبت س��فارش نداريم مگر اينكه 
با ش��رايط و ادله خيلي خاص وارد ش��وند. مقيمي 
خاطرنشان كرد: واردات كل محصوالتي كه مي توانند 
در داخل توليد شوند و نيازهاي داخل كشور را تأمين 

كنند، ممنوع شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تأثير 
تحريم ها بر واحدهاي صنعتي داخلي خاطرنش��ان 
كرد: ضريب همبس��تگي تحريم هاي كشور ضريبي 
منفي اس��ت و هرچه فش��ار تحريم ها را زياد كنند، 
توانمندي داخلي بيش��تر مي تواند نمود پيدا كند و 
همچنان كه برخ��ي اتفاق هاي خوب در تحريم هاي 
گذش��ته افتاد، در اين تحريم ها برنامه هايي در حال 
اجرايي ش��دن اس��ت كه نتيجه آنها در آينده ديده 

خواهد شد. 
وي افزود: دش��منان هدف گذاري ك��رده بودند كه 
صنعت كشور را در بهمن ماه سال گذشته كامال فلج 
كنند و حال مي بينيم كه اين اتفاق نيفتاد و حتمًا با 
پيگيري ها و همكاري واحدهاي صنعتي، مشكل اين 

واحدها رفع خواهد شد.

معاون وزير صنعت خبر داد
افزايش زمان تقسيط ماليات بنگاه هاي توليدي 

رييس اتاق مشترك ايران و سوييس مطرح كرد 
ضرورت تمركز بر توسعه زيرساخت ها در دوران ركود
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جنگ تعرفه اي دهلي نو عليه واشنگتن  

حمله سايبري به روسيه دور از چشم ترامپ؟

گروه جهان| سمانه قرباني| 
هند در اقدامي تالفي جويان��ه تعرفه هاي جديدي را 
ب��ر واردات كاالهاي آمريكايي اعمال كرد؛ اين اقدام از 
آن جهت تالفي جويانه ارزيابي شده كه اياالت متحده 
ژوئن س��ال گذش��ته بر فوالد و آلومينيوم هند تعرفه 
اعمال كرده بود. همزمان با باال گرفتن تنش هاي تجاري 
دهلي نو � واشنگتن، چين هم بار ديگر اعالم كرده كه 
خود را براي جنگ تجاري بلندمدت با اياالت متحده 

آماده كرده است. 
به گ��زارش رويترز، پس از خروج واش��نگتن از پيمان 
ترجيحي تجاري با دهلي نو، هند از يك شنبه تعرفه هاي 
تالفي جويانه بيشتري بر 28 كاالي آمريكايي از قبيل 
بادام، س��يب و گردو اعمال مي كند. اين اقدام آخرين 
نمون��ه از تنش هاي تجاري اس��ت كه مي��ان اياالت 
متحده و قدرت هاي بزرگ جهان روي مي  دهد. دونالد 
ترامپ از زمان پيروزي در انتخابات رياست جمهوري 
2016مي��الدي س��وگند ياد ك��رده كه علي��ه تمام 
كشورهايي كه تراز تجاري منصفانه اي با اياالت متحده 

ندارند، اقدامات تنبيهي در پيش بگيرد. 
دونالد ترامپ از پنجم ماه ژوئن امتيازات تجاري هند 
را با عنوان پيمان ترجيحي تج��اري)GSP( لغو كرد، 
پيماني كه به هند اجازه مي داد تا سقف 5.6ميليارد دالر 
كاالي صادراتي از ماليات معاف شود. هند اقدام ترامپ 
در توقف اين پيمان را »ناخوشايند« خوانده و سوگند 

خورده تا از منافع ملي خود دفاع كند.
رويترز پيش از اين ني��ز گزارش داده بود كه هند براي 
افزايش تعرفه هاي خود ب��ر كاالهاي آمريكايي آماده 
مي شود آن هم در آستانه نخستين ديدار نارندرا مودي 
نخس��ت وزير هند، با دونالد ترامپ در حاشيه اجالس 
گروه20 كه قرار است در ژاپن و روزهاي 28 تا 29ژوئن 

برگزار شود.  
هن��د كه از خودداري واش��نگتن ب��راي معاف كردن 
دهلي ن��و از تعرف��ه كاالهاي ف��والدي و آلومينيومي 
خشمگين ش��ده بود در ماه ژوئن سال گذشته دستور 
داد تا ماليات واردات كاالهاي آمريكايي تا 120درصد 
افزايش پيدا كند.  دهلي نو اما به عنوان يكي از دو كشور 
درگير در مذاكرات تجاري با واشنگتن، بارها افزايش 

تعرفه ه��ا را به تاخير انداخته ب��ود. تجارت ميان هند 
و آمريكا در س��ال 2018 ح��دود 142.1ميليارد دالر 

بوده است. 
دولت هن��د با انتش��ار بيانيه اي اعالم كرده، دس��تور 
پيشين خود مبني براعمال تعرفه هاي تالفي جويانه بر 
28 كااليي كه در آمريكا توليد شده يا از اين كشور وارد 
مي ش��ود را اصالح كرده؛ در حالي كه نرخ تعرفه هاي 
فعلي اين كاالها براي كش��ورهاي ديگر را حفظ كرده 

است.
به اعتقاد ناظران، افزايش تعرفه هاي هند بر كاالهاي 
آمريكايي مي تواند در روابط سياسي و امنيتي دو كشور 
تاثير زيادي بگذارد. مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا، كه 

انتظار مي رود اين ماه به هند سفر كند در هفته جاري 
گفته: »آمريكا آماده است تا براي حل اختالفات تجاري 
خود با هند گفت وگو كن��د. اين مذاكرات مي تواند در 
چارچوب باز شدن بازارهاي هند به روي شركت هاي 

آمريكايي باشد.«  
آمار وزارت كش��اورزي اياالت متحده نشان مي دهد 
كه هند بزرگ ترين خريدار بادام آمريكا اس��ت و 543 
ميليون دالر براي صادرات بيش از نيمي از بادام آمريكا 
در 2018 پرداخت كرده است. هند همچنين دومين 
خريدار بزرگ سيب آمريكا است و 156 ميليون دالر هم 

در 2018 به اين كاال اختصاص داده است. 
بر اساس منابع آمريکايی، حجم مبادالت تجاری آمريکا 

و هند در 2018 به بيش از 142ميليارد دالر رسيد؛ که 
اين رقم نشان می دهد حجم مبادالت دو کشور از 2001 

حدودا هفت برابر شده است. 

  آمادگي براي جنگ تجاري بلندمدت 
هند در ش��رايطي اعالم كرده كه ب��ر واردات برخي از 
كاالهاي آمريكا تعرفه اعمال مي كند كه روزنامه حزب 
کمونيست چين نيز شنبه خبر داده پكن خود را برای 

جنگ طوالنی مدت با آمريکا آماده کرده است.
در مطلب اين روزنامه آمده: »آمريکا اراده مردم چين 
را دستکم گرفته است و مردم و دولت آماده حضور در 
يک جنگ بلندمدت اقتصادی هستند. چين کشوری 

نيست که با تهديدهای آمريکا از زير بار اين مسئوليت 
مهم برای رشد شانه خالی کند.« 

در س��رمقاله گلوبال تايمز آمده: »مردم چين آماده 
انقالب ديگری برای رويارويی با زورگويی از س��وی 
آمريکا هستند. چين از ادامه جنگ تجاری با آمريکا 
نمی ترسد و اين اصطکاک اقتصادی که از سوی آمريکا 
به وجود آمده، تنها زائيده توهمات اين کشور است. 
ما نبايد وابسته به تکنولوژی و اقتصاد آمريکا باشيم 
و به زودی تدابيری در جهت رهاسازی کامل چين از 
وابستگی به دالر انديشيده خواهد شد. هيچ نيرويی 
در مقابل اراده آهن��ی مردم چين نمی تواند مقاومت 
کند. و هيچ قدرتی نبايد اين اراده را دستکم بگيرد و 

آن را امتحان کند.«
نويسنده اين مقاله همچنين آمريکا را به تالش برای 
ممانع��ت از پيش��رفت های چين در زمين��ه فناوری 
متهم کرده و نوش��ته: »ما بايد ابت��کار عمل، نوآوری 
و توس��عه را محکم در دس��تمان خودم��ان بگيريم، 
افزايش س��رمايه گذاری و تحقيق��ات در زمينه های 
مهم و زمينه های فناوری اصل��ی از آن جمله اند. بايد 
استعداد های باارزش بيشتری را جمع کنيم و نوآوری 

را باال ببريم.«
اين در حالی است که الری کودلو مشاور ارشد اقتصادی 
دونالد ترامپ، پنج شنبه گذشته مدعی شد بار اقتصادی 

جنگ تجاری روی دوش چين خواهد افتاد.
آمريکا در سال 2018، با هدف ايجاد تغييرات ساختاری 
گسترده از سوی پکن جنگ تعرفه را آغاز و اتهام سرقت 
مالکيت معنوی در طول سال های متمادی را به چين 
وارد کرد. هرچند تاکنون پکن اين اتهامات را بار ها رد 
کرده، تنش ها ميان اين دو کشور در ماه مه پس از آنکه 
دولت ترامپ چي��ن را به نقض وعده هايی که در طول 
چند ماه مذاکره اعالم کرده بود متهم کرد، شدت يافت.

آمريکا س��ال پيش ب��ر ح��دود 200 ميلي��ارد دالر 
محصوالت چينی تعرف��ه ای 10درصدی اعمال کرد، 
محصوالتی که شامل ماهی، کيف دستی، البسه، کشف 
و جوراب می شد. اين كشور تهديد كرده در صورتي كه با 
پكن به توافق نرسد بر 250ميليارد دالر کاالی صادراتی 

چين به آمريکا هم تعرفه اعمال خواهد كرد. 

گروه جهان| 
نيويورک تايمز در گزارشی از فعاليت  سازمان های امنيتی 
آمريکا برای يک جنگ سايبری با روسيه و رخنه به شبکه 
اطالعاتی اين کشور پرده برداشته است. اين روزنامه مدعي 
شده از آنجايي كه مقام هاي امنيتي نگران بوده اند كه دونالد 
ترامپ در اين باره با روسيه يا مقام هاي خارجي كشورهاي 
ديگر گفت وگو كند، ترديد داشته اند كه جزييات اين عمليات 
را در اختيار او قرار دهند. ترامپ در واكنشي خشمگينانه، 
گزارش نيويورك تايمز را »خيانتي بزرگ« خوانده است.  
نيويورک تايمز نوشته، آمريکا حمالتی را به شبکه برق رسانی 
روسيه انجام داده که هدف آنها هشدار به والديمير پوتين 
رئيس جمهوری روسيه، بوده است. اين روزنامه به نقل از يکی 
از کارکنان دولت آمريکا که نامش فاش نشده نوشته آمريکا 
با اين اقدام به کارگيری يک سالح سايبری تهديدآميز را 
به نمايش گذاشته اس��ت. به گفته همين منبع اين اقدام 
هم چنين واکنشی به حمالت هکرهای روسی و کارزارهای 
ضداطالعاتی آنهاست. نيويورک تايمز در گزارش خود فاش 
کرده که رخنه آمريکا به شبکه برق رسانی روسيه از از سال 
2012 ميالدي شروع شده اما حاال از اين مرحله گذشته و 
موفق شده نرم افزارهای مخرب )تروجان( را وارد اين شبکه 
کند. به گفته کارمند دولت آمريکا، اين يک هشدار به روسيه 
بوده با  اين پي��ام که: »در صورت يک بحران بزرگ ما برای 

حمله سايبری آماد ه ايم.«

   بازگشت جنگ سرد
طرف��داران راهبرد تهاجمی تر در قبال روس��يه در اياالت 
متحده بر اين باورند كه اين اقدام خيلی پيش��تر بايد روی 
می داد. آنها به اين مسئله اشاره می کنند که وزارت امنيت 
داخلی و نيز سازمان اطالعات مركزي آمريكا )اف بی آی( 
سال هاست هشدار می دهند که روسيه بدافزارهايی را وارد 
سيس��تم نيروگاه ها، خطوط نفت وگاز و آب لوله کشی در 
آمريکا کرده که در صورت بروز مناقشه ای احتمالی در آينده، 

اين تاسيسات را هدف اقدامات خرابکارانه قرار می دهد.
نيويورك تايمز نوشته كه اقدامات سايبري آمريكا با استناد به 
اختيارات جديدي كه سال پيش توسط کاخ سفيد و کنگره 
به مرکز فرماندهی سايبری اين كش��ور اعطا شده، انجام 
گرفته است. مرکز فرماندهی سايبری که بخش از وزارت 
دفاع آمريکا )پنتاگون( به شمار می رود مسئول عمليات های 

تدافعی و تهاجمی ارتش آمريکا در جهان آنالين است. 
گرچه دولت آمريکا همواره از اظهارنظر درباره اينکه در 
راستای اين اختيارات، دقيقا دست به چه عمليات هايی 
می زند خ��ودداری مي كند ولی جان بولتون مش��اور 
امنيت ملی ترامپ، گفته: »آمريکا در ش��رايط کنونی 
ديدگاهی کلی تر درباره اهداف ديجيتال احتمالی خود 
در پيش گرفته است تا به روسيه يا هر کس ديگری که 
در عمليات های سايبری عليه آمريكا دست دارند بگويد 

اين کار برای شما هزينه دارد.«

شبکه های برق سال هاست که يک عرصه نبرد در مقياس 
كوچك تر بوده است به ويژه اين كه »پل ناکاسونه« فرمانده 
مرکز فرماندهی سايبری آمريکا، آش��كارا درباره ضرورت 
دفاع پيشروانه در داخل شبکه های کشور متخاصم صحبت 
کرده اس��ت. نيويورک تايمز نوش��ته: »مقام های شورای 
امنيت ملی آمريکا از اظهارنظر امتناع کردند اما گفتند که 
آنها هيچ نگرانی امنيت ملی در خصوص جزئيات گزارش 
نيويورک تايمز درباره هدف قرار دادن ش��بکه برق روسيه 
ندارند موضوعی که شايد حاکی از آن است که هدف برخی 
از اين حمالت س��ايبری آن باشد که توجه روس ها به اين 

موضوع جلب شود.«
نيويورک تايم��ز در بخش ديگري از گ��زارش خود آورده: 
»سوال حياتی که رسيدن به جواب آن بدون دسترسی يافتن 
به جزئيات عمليات های سايبری )عليه روسيه( غيرممکن 
است، اين است که اياالت متحده چقدر توانسته در شبکه 
برق روسيه نفوذ کند. تنها با رسيدن به اين پاسخ است که 
مشخص خواهد شد که آيا امکان به تاريکی کشاندن روسيه 

يا فلج کردن ارتش آن وجود دارد يا خير؟«
اين نش��ريه مدعی ش��ده که دولت باراک اوباما حمالت 
سايبری روسيه در آمريکا را رصد کرده بود اما رئيس جمهور 
سابق آمريکا تمايلی به انجام عمليات تهاجمی عليه روسيه 
نداشت و اقدامات تدافعی را در پيش گرفته بود اما در دولت 
ترامپ اين روند تغيير يافت. در اين گزارش آمده: »به علت 

نگرانی از واکنش ترامپ به اين عمليات عليه روسيه و احتمال 
لغو آن يا صحبت كردن درباره آن با خارجی ها، مقام هاي 
امنيتي به طور جدي ترديد داش��ته اند كه درباره جزئيات 
اين عمليات با او صحبت كنند؛ به ويژه كه او پيشتر در سال 
2017ميالدي درباره عمليات حساس نيروهاي آمريكايي 

در سوريه با وزير خارجه روسيه صحبت كرده بود.« 

   واکنش خشمگينانه ترامپ 
دونال��د ترام��پ در واکنش به اين گ��زارش آن را يک 
داس��تان خوانده و در توييتی شبانه نوشته: »شما باور 
نخواهيد کرد که روزنامه شکست  خورده نيويورک تايمز 
داس��تانی نوش��ته که می گويد اياالت متحده آمريکا 
حمالت س��ايبری خود عليه روس��يه را تشديد کرده 

است.« او در ادامه توييت خود اين کار را خيانت بزرگ 
مجازی روزنامه ای دانس��ته که زمان��ی از بزرگ ترين 

روزنامه  ها بوده است. 
دونالد ترامپ اين گزارش را بهانه ای برای حمله به رسانه های 
منتقد کرد و در توييتی ديگر با عنوان »رسانه های فاسد ما« 
نوش��ت که آن ها هرچه بخواهند بدون کم ترين نگرانی از 
پيامده های آن می نويسند. او رسانه های منتقد سياست های 

کاخ سفيد را »بزدل و دشمنان مردم« ناميد.
رئيس جمه��وری آمري��کا ظاه��را متوج��ه نق��ل قول 
نيويورک تايمز  از جان بولتون مش��اور امنيت ملی ترامپ 
نشده که سه شنبه گذش��ته گفته بود آمريکا به روسيه يا 
هرکس ديگری که به آمريکا حمالت سايبری کند نشان 

می دهد که اين کار برای آن ها بدون هزينه نيست.

دريچه

كوتاه  از منطقه

همسرنتانیاهودرپروندهتخلف
ازبودجهدولتيمحكومشد

گروه جهان| همسر نخست وزير رژيم صهيونيستي 
ب��ه پرداخت 15 ه��زار دالر در پرونده سوءاس��تفاده از 
بودجه دولتي محكوم شد. به گزارش آسوشيتدپرس، 
يك دادگاه كيفري در قدس پذيرفت كه سارا نتانياهو، 
همسر نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي با دادستان ها 
توافق قبل از محاكمه داشته است و طبق آن پذيرفته 
كه از ح��دود 100 هزار دالر از منابع دولتي براي تامين 
هزينه  وعده هاي غذايي اش��رافي سوءاس��تفاده كرده 
است. دفتر دادستاني قدس اعالم كرده، همسر بنيامين 
نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي، مبلغ جريمه 
م��ازاد را پرداخت مي كند تا پرونده مختومه ش��ود. بر 
اساس حكم دادگاه، بايد 55 هزار ِشكل )حدود 15هزار 
دالر( به بودجه دولتي بازگردانده ش��ود. سارا نتانياهو 
سال گذش��ته در اتهامات جعل و نقض اعتماد با صدور 
كيفرخواست روبرو شد. در توافق قبل از محاكمه متهم به 
گناه كوچك تري اقرار مي كند و در عوض دادستان نيز از 
اتهامات شديدتر او مي گذرد و در نتيجه محاكمه زود تمام 
مي شود. او سال گذشته با اذعان به اتهامات بسيار كوچك، 
جريم��ه هزينه هاي افراطي را به 50هزار دالر رس��اند. 
بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي هم با 
كيفرخواست ديگري در پرونده اتهامات فساد روبرو است. 
اعالم جريمه مالي همسر نخست وزير رژيم صهيونيستي 
در حالي صورت گرفته كه روند رسيدگي به اتهام هاي 
نتانياهو در چندين پرونده فس��اد همچنان ادامه دارد. 
نتانياهو منكر هر كار خالفي شده و مدعي است كه قرباني 
پاپوش دوزي سياسي است. اصطالحي كه دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، براي تحقيق��ات درباره كارزار 

انتخاباتي خود به كار مي برد.

ورودسهاسكناسجديد
بهچرخهپوليونزوئال

گروه جهان|بانك مركزي ونزوئال از س��ه اسكناس 
جديد خود رونمايي كرد. به گزارش آناتولي، بانك مركزي 
ونزوئال اعالم كرده از سه شنبه اين هفته سه اسكناس 
جديد وارد چرخه پولي خواهند شد. هدف از چاپ اين 
اسكناس ها افزايش كارايي سيستم پرداخت ها و تسهيل 
مبادالت تجاري است. اس��كناس هاي جديد ونزوئال 
شامل اسكناس هاي 10هزار بولواري، 20هزار بولواري و 
50هزار بولواري خواهند بود و به دليل همخواني بيشتري 
كه با اقتصاد امروز ونزوئال دارند مي توانند با اقبال عمومي 
بيشتري در مقايسه با اسكناس هاي قبلي مواجه شوند. 
تا پيش از ورود اس��كناس هاي جديد، اسكناس هاي 
موجود در چرخه پولي ونزوئال ش��امل اسكناس هاي 
500 بولواري، 200بولواري، يكصد بولواري، 50بولواري، 
20بول��واري، 10بول��واري، 5بول��واري و 2 بولواري و 
همچنين سكه هاي 0.5 و 1بولواري بوده است. به دليل 
ناآرامي هاي داخلي، سياس��ت گذاري هاي نامناسب 
دولت در عرصه اقتصاد، تحريم هاي امريكا بر ضد بخش 
نفت ونزوئال كه مهم ترين منبع درآمد ارزي دولت است 
و چاپ بدون پشتوانه كافي پول، اقتصاد ونزوئال با رشد 
منفي محسوسي مواجه شده است. مقامات ونزوئال به 
منظور مهار تورم و جلوگيري از سقوط بيشتر اقتصاد به 
دنبال كنترل نظام پولي اين كشور هستند. در اوت سال 
گذشته نيكالس مادورو، رييس جمهور اين كشور دستور 
داد پنج صفر از اسكناس هاي اين كشور حذف شوند. 
بانك مركزي ونزوئال هفته گذشته براي نخستين بار در 
طول پنج سال گذشته آمار تورم را منتشر كرد و مدعي 
شده بود نرخ تورم در 12ماه منتهي به آوريل 130هزار 

و60درصد بوده است. 

تضعیفجايگاه»آنگالمركل«
درصدراعظميآلمان

گروه جهان| يك نظرسنجي نشان داده ميزان 
حماي��ت آلماني ها از حزب سوس��يال دموكرات 
اين كش��ور كه يك همپيمان ائتالف حاكم تحت 
رهبري آنگال مركل است ش��ديداً كاهش يافته و 
اين وضعيت ممكن است فشارها را بر اين حزب به 
منظور ترك دولت و قرار گرفتن در جبهه مخالفان 
دولت افزايش دهد؛ اتفاقي كه به نوبه خود مي تواند 
جاي��گاه آنگال مركل را در ص��در اعظمي متزلزل 
كند.  به گزارش رويترز، دو هفته پيش آندريا نالس 
رهبر حزب سوس��يال دموكرات آلمان، به دنبال 
شكس��ت هايي كه حزبش در انتخاب��ات پارلمان 
اروپا و ي��ك انتخابات منطق��ه اي در ايالت برمن 
آلمان متحمل شد، از رهبري حزبش كناره گيري 
ك��رد و به دنبال اين اتفاق حضور ائتالف مركل در 
قدرت تا پايان حكمش در 2021 با اماواگر روبرو 
شده است. براساس يك نظرسنجي انجام شده از 
سوي شركت فورسا حزب چپ ميانه روي سوسيال 
دموكرات آلمان )SPD( تنها حمايت 11درصد از 
ش��ركت كنندگان در اين نظرسنجي را به دست 
آورده كه نس��بت به نتايج يك نظرسنجي مشابه 
در يك هفته قبل، كاهش يك درصدي نشان داده 
و در عي��ن حال يك ركورد جديد در زمينه پايين 
بودن محبوبيت اين حزب به جا گذاشته است. به 
اين ترتيب اين پايين ترين ميزان محبوبيتي است 
كه حزب سوسيال دموكرات آلمان از سال 1949 
تاكنون كسب كرده و در بين ديگر احزابي كه در 
اين نظرسنجي محبوبيتش��ان سنجيده شده در 

جايگاه چهارم قرار گرفته است.

سرهنگطالييروسیه
به13سالزندانمحكومشد

گروه جهان| س��رهنگ دميت��ري زاخارچنكو 
معاون س��ابق اداره مبارزه با فساد مالي و جرايم 
اقتصادي وزارت كشور روسيه كه به دليل كشف 
مق��دار زيادي طال و دالر با بس��ته بندي چاپ در 
امري��كا در خانه خواه��رش در بي��ن روس ها به 
س��رهنگ طاليي ش��هرت يافته با حكم دادگاه 
به 13س��ال حبس و پرداخت 117ميليون روبل 
)حدود ي��ك ميليون و 800ه��زار دالر( جريمه 
نقدي محكوم ش��د. به گزارش ايرنا، زاخارچنكو 
س��پتامبر2016 به جرم دريافت رشوه دستگير 
شد و در بازرسي ها از خانه و دفتر كار وي مقادير 
زي��ادي پول نق��د و جواهرات گرانبها به دس��ت 
آمد. بخش عمده ثروت كش��ف از اين مقام سابق 
روس در خانه خواهرش پيدا شد چرا كه بيش از 
10گوني پول نقد شامل روبل و ارزهاي چندين 
كشور به دس��ت آمد و نكته تعجب برانگيز ماجرا 
اينجا بود كه دالرهاي كش��ف شده با بسته بندي 
چاپ بانكي در امريكا به دس��ت او رسيده بود. در 
مجموع طي بازرس��ي ها 9 ميليارد روبل )معادل 
حدود 138ميليون و 461هزار دالر( از اين مقام 
س��ابق روس كشف شد. افزون بر پول هاي كشف 
شده، گفته مي ش��ود او 300ميليون دالر نيز در 
بانك هاي س��ويس دارد. دس��تگيري مقام هاي 
فاس��د يا تعيين تكليف پرونده هاي فس��اد مالي 
مقامات در چند ماه گذشته شتاب روزافزوني در 
روسيه گرفته است. والديمير پوتين در دور جديد 
رياس��ت جمهوري خود وعده داده با فساد در هر 

سطحي برخورد كند.

اعتراضجلیقهزردها
درفرانسهفروكشكردهاست
گروه جهان| مدت هاست ديگر گزارشي از اعتراض 
جليقه زردها منتشر نمي شود. شش ماه بعد از آغاز 
مبارزات جنبش جليقه  زردها در فرانسه اكنون شمار 
معترضين كاهش پيدا كرده و به پايين ترين سطح 
خود رس��يده اس��ت. به گزارش خبرگزاري آلمان، 
وزارت كشور فرانس��ه اعالم كرده شمار معترضان 
جليقه زردها در سطح كش��ور در مجموع به هفت 
هزار نفر رسيده اس��ت. از آغاز جنبش جليقه زردها 
در فرانسه تعداد آنان هيچگاه تا اين حد كاهش پيدا 
نكرده است. شش ماه پيش آنها قادر بودند280هزار 
نفر را به كارزار خود جذب كنند. اما اكنون تعداد آنها 
كه مدام اعت��راض مي كردند، هفته به هفته كاهش 
پيدا كرده اس��ت. در هفته پيش تعداد جليقه زردها 
كه در اعتراض به دولت امانوئل ماكرون به خيابان ها 
آمدند به 10هزار نفر رسيده بود. بزرگ ترين حركت 
نمايشي جليقه زردها اين بار در شهر تولوز، واقع در 
جنوب غربي فرانسه بود كه تنها بيش از هزار نفر در آن 
مشاركت كردند. در اين شهر پليس فرانسه بالفاصله 
پس از چند دقيقه جل��وي تظاهرات آنها را با اعمال 
خشونت گرفت. به گفته جليقه زردها برخوردهاي 
خشونت آميز با پليس زماني روي داده كه نيروهاي 
پليس قصد داشتند پالكاردهاي تظاهركنندگان را 
ضبط كنند. پليس از گاز اشكآور استفاده كرده است. 
به گفته مقام هاي فرانسه 17نفر بازداشت و دو تن از 
تظاهركنندگان زخمي شدند. جليقه زردها گفتند كه 
اعمال خشونت پليس عليه تظاهرات مسالمت آميز 
تاثيرات منفي داشته و اثرات آن در برخي از افراد براي 

هميشه باقي مي ماند.
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پيروزي محافظه كاران 
در مادريد و چپ ها در بارسلون

گروه جهان|انتخابات شهرداري هاي اسپانيا در ماه 
مه، باعث ايجاد دسته بندي هاي سياسي شفاف تري 
در اسپانيا ش��د و به بهانه اين انتخابات، ائتالف هاي 
بين حزبي متعددي براي حفظ قدرت در دولت هاي 
محلي ش��كل گرفت. به گزارش يورونيوز، بر اساس 
قوانين اسپانيا در صورتي كه هيچ كدام از نامزدهاي 
پست شهردار نتوانند راي كافي براي كسب اين مقام 
را به دست آورند، شوراي شهر براي انتخاب شهردار 
وارد عمل خواهد شد و براي اين كار نيز به سراغ نامزد 
ائتالفي خواهد رفت كه بيشترين راي را به دست آورده 
باشد. بر اين اساس، خوزه لوئيس مارتينز آلميدا شنبه 
به عنوان شهردار جديد مادريد سوگند ياد كرد و به اين 
ترتيب كنترل شهرداري پايتخت اسپانيا همچنان در 
اختيار محافظه كاران »حزب مردم« باقي ماند. اگرچه 
پس از شمارش آراء، آلميدا پس از نامزد چپ افراطي 
در جايگاه دوم قرار گرفت، اما ائتالف حزب مردم با 
حزب راست افراطي »وكس« درنهايت باعث سنگين 
شدن كفه قدرت به نفع خوزه لوئيس مارتينز آلميدا 
شد و به اين ترتيب او به عنوان شهردار مادريد انتخاب 
شد. حزب راست ميانه »سيودادانوس« نيز از شهردار 
ش��دن خوزه لوئيس مارتينز آلمي��دا حمايت كرد. 
توافق هايي كه ميان دو حزب سيودادانوس و وكس 
براي انتخاب شهردار مادريد انجام شد، نگراني هايي را، 
هم در داخل اسپانيا و هم در سطح اروپا در پي داشت. 
بسياري از اعضاي سيودادانوس به تصميم اين حزب 
در همكاري با وكس اعتراض كردند و دولت فرانسه نيز 
به سيودادانوس كه از متحدان اين كشور در پارلمان 
اروپا محسوب مي شود، درباره پيامدهاي همكاري 
محلي با راست هاي افراطي هش��دار داد. چپ هاي 
افراطي نيز با حمايت احزابي همچون سوسياليست ها 
براي دومين بار در بارس��لون به پيروزي رس��يدند. 
سوسياليست ها در انتخابات ماه مه با كسب 29.3 
درصد آراء، بيشترين راي را از آن خود كردند و پس از 
آنها نيز محافظه كاران »حزب مردم« با كسب 22.2 
درصد آرا قرار داشتند. به اين ترتيب در بارسلون اين 

خانم آدا كوالئو بود كه شهردار اين شهر شد.
آدا كوالئ��و نيز در پ��ي ش��مارش آراء انتخابات 
شهرداري ها دوم ش��د با وجود اين حمايت هاي 
حزب سوسياليست اسپانيا همچنين حمايت هاي 
مانوئل والس، نخست وزير پيشين فرانسه و عضو 
كنوني ش��وراي شهر بارس��لون باعث شد كه او 
براي اين مقام برگزيده شود. عمده دليل انتخاب 
او، جلوگيري از قدرت گرفتن اس��تقالل طلبان 

كاتالونيا در بارسلون بود.

اردوغان در انتظار 
موشك هاي روسي است 

رييس جمه��وري تركي��ه گفت��ه انتظ��ار دارد 
سامانه هاي دفاعي موشكي اس 400 روسيه در 
نيمه نخست ژوئيه سال جاري ميالدي تحويل 
آنكارا داده شود. به گزارش رويترز، اين اقدام باعث 
ايجاد تنش بيش��تر در روابط واشنگتن و آنكارا 
مي شود. رجب طيب اردوغان، رييس جمهوري 
تركيه در بازگشت از سفر به تاجيكستان گفت: ما 
درباره مساله سامانه هاي دفاع موشكي اس400 
روس��يه با مس��كو گفت وگو كرديم. اين مساله 
حل شده اس��ت. وي ادامه داد: فكر مي كنم اين 
سامانه هاي دفاع موشكي نيمه نخست ژوئيه سال 

جاري ميالدي به دست تركيه برسد.

عربستان: نوجوان شيعه 
اعدام نمي شود

يك مقام سعودي گفته عربستان نوجوان زنداني 
سياسي كه در سن 13سالگي دستگير شده بود را 
اعدام نمي كند. به گزارش القدس العربي، عربستان 
مرتجي قريريص، زنداني سياس��ي كه در س��ن 
13سالگي دستگير ش��ده بود و اكنون 18 سال 
دارد را اعدام نخواهد كرد و احتماال ابتداي سال 
2022 آزاد خواهد ش��د. القريريص پس از چهار 
سال حبس به اتهام مشاركت در »تظاهرات روي 
دوچرخه با كودكان« با مجازات اعدام روبرو است.

انگليس ۱۰۰ نيرو به تنگه هرمز 
اعزام مي كند

روزنامه تايمز گزارش داد، انگليس براي حفاظت 
از كشتي ها و ساير منافعش در منطقه 100نيروي 
دريايي س��لطنتي به تنگه هرمز اعزام مي كند. 
به گزارش تايمز، همزمان با افزايش فشارها پس 
از حمله به تانكره��اي نفت ژاپن و نروژ، انگليس 
هم با امريكا و عربس��تان و ديگران همراه ش��ده 
اس��ت تا ايران را مقصر اين حمالت قلمداد كند؛ 
اتهامي واهي كه ايران به شدت تكذيب مي كند. 
گشت زني نيروهاي ويژه انگليسي از پايگاه جديد 

آنها در بحرين هماهنگ مي شود.

سفر هيات قطري
 به سرزمين هاي اشغالي

رسانه هاي رژيم صهيونيستي از سفر هيات قطري 
به تل آويو به منظور انجام مذاكرات با مسووالن 
اس��راييلي خبر دادند. به گزارش اليوم الس��ابع، 
رياست هيات قطري را خالد الحردان، فرستاده 
تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر به اراضي اشغالي 
براي بررسي همكاري تجاري و اقتصادي ميان 
تل آوي��و و دوحه و نيز راه هاي تقويت آن برعهده 
دارد. گفته شده، تل آويو به مقامات نوارغزه اعالم 
كرده اجازه ورود كمك هاي مالي قطر به نوار غزه 
را در صورت برقراري آتش بس مجدد خواهد داد.
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عكس: ايسنا گردهمايیزرتشتیاندرزيارتگاه»پیرسبز«

عكسروز

چهرهروز

هشدار درباره يك تنبلي مخرب!
سيروس نوذري از توجه نداشتن شاعران امروز به ادبيات كهن مي گويد و آن را ناشي از تنبلي و بسيار مخرب مي داند. 

اين شاعر و پژوهش��گر درباره ميزان اثرپذيري آثار ادبي معاصر از ادبيات كهن به ايس��نا گفت: نوذري سپس به ساده نويسي 
س��ال هاي اخير در شعر سپيد نيز اشاره كرد و افزود: در شعر سپيد، در 3۰ - 2۰ سال اخير ساده نويسي اي راه افتاده است كه 
نش��ان مي دهد شاعران مطلقا ادبيات كالسيك را نمي خوانند و دليل اصلي آن هم اين است كه تنبل هستند و حاضر نيستند 
حافظ، سعدي، فردوس��ي و مولوي را بخوانند و اين يك معضل بزرگ است. در ش��عر تاثيرات بسيار مخرب نخواندن ادبيات 

كالسيك ديده مي شود.

بازارهنر

برنامه جديد تاالرهاي نمايشي مجموعه تئاتر شهر

»چند سي سي حادثه« براي آسيب شناسي فرار از خانه

نواي »اي ايران« در قلب اروپا طنين انداز شد

چهار اثر نمايشي طي روزهاي آينده در تاالرهاي 
چهارسو، قش��قايي و س��ايه مجموعه تئاتر شهر 
ميزبان عالقه مندان تئاتر خواهند بود. »فرش��ته 
تاريخ« عن��وان نمايش جديدي به نويس��ندگي 
و كارگرداني محم��د رضايي راد اس��ت كه از روز 
يك ش��نبه دوم تير در تاالر چهارسو روي صحنه 
مي رود. در اين اثر نمايش��ي كه از تاريخ ياد ش��ده 
س��اعت ۱9:3۰ با مدت زمان ۱۸۰ دقيقه و قيمت 
بليت ۴۰ ه��زار تومان ميزبان تماش��اگران تئاتر 
است، ميالد رحيمي، رضا بهبودي، باران كوثري، 
ميالد شجره، سينا كرمي، س��ينا باالهنگ، رزيتا 
عليزاده، فرن��وش نيك اندي��ش، داوود پژمان فر، 
جاويد قائم مقامي، ستاره بذرافشان، سعيده فاضلي 
و ابوالفضل ابهر به عن��وان بازيگر حضور دارند. در 
تاالر قشقايي نيز نمايش ديگري به نام »بانوي آوازه 
خوان« به نويسندگي مجدي معووض، كارگرداني 
عليرضا كوشك جاللي و بازي سيما تيرانداز، فرناز 
رهنما، س��ام كبودوند، محمد صديقي مهر از روز 
يكشنبه نهم تيرماه س��اعت ۱۸:3۰ با مدت زمان 
۷۰ دقيق��ه و قيمت بليت 3۰ ه��زار تومان اجراي 
خود را آغاز خواهد كرد. نمايش »استاد نوروز پينه 
دوز« نوشته ميرزا احمدخان كمال الوزاره هم نام 

نمايش جديد تاالر قشقايي است كه از روز 9 تير ماه 
به كارگرداني رحمت اميني و بازي نويد جهانزاده، 
سارا الهياري، مرتضي نجفي، آيالر نوشهري، رضا 
دشتكي، رها آرشيد، هيوا اميني، عرفان معصومي، 
رامين خطيب، دالرام تركي و سحر آغاسي اجراي 
خود را شروع مي كند. اين نمايش از تاريخ ياد شده 
س��اعت 2۰:3۰ با مدت زمان ۷۵ دقيقه و قيمت 
بليت 3۰ هزار تومان روي صحنه مي رود. تاالر سايه 
مجموعه تئاتر شهر نيز از روز 3۰ خرداد ماه ميزبان 
مخاطبان تئاتر با نمايش »وانهاده« به نويسندگي و 
كارگرداني امين بهروزي است. اين نمايش ساعت 
2۰:3۰ با مدت زمان ۴۵ دقيقه و قيمت بليت 3۰ 
هزار تومان با بازي نازنين احمدي و سوگل خليق 

اجرا خواهد شد.

»چند سي س��ي حادثه« با هدف آسيب شناس��ي 
 معض��ل ف��رار از خان��ه روي صحن��ه م��ي رود.

 رضا زنده جاه، كارگردان نمايش »چند سي س��ي 
حادثه«، درباره ايده اوليه اين نمايش گفت: هدف از 
ساخت اين نمايش در واقع اين بود كه بدون انجام 
قضاوت خاصي به بيان روايتي از فرار از خانه بپردازيم 
و قضاوت را به مخاطب واگ��ذار كنيم. در واقع ما به 
دنبال يك آسيب شناسي عادالنه براي يافتن علل فرار 
از خانه بوديم تا فضايي ايجاد شود كه همه افراد حرف 
خود را بزنند.  او افزود: در بحث آسيب هاي اجتماعي 
بايد توجه كنيم كه موضوعي را پيدا نمي كنيم كه 
فقط يك مقصر داشته باشد. زماني كه يك ناهنجاري 
اجتماعي رخ مي دهد، عامل بروز آن تنها يك ركن 
داستان نيست. در بحث فرار از خانه هم همين حالت 
است. هيچ وقت نمي توان گفت خانواده، فرد يا اجتماع 
به تنهايي عامل ايجاد اين معضل هستند. بلكه بايد 
نقش تمامي عوامل را در شكل گيري ناهنجاري در 

نظر بگيريم. در اين نمايش هم ما به دنبال اين بوديم 
ضمن نش��ان دادن تلخي موضوع نماينده اي از هر 
كدام از گروه هاي درگي��ر در اين معضل اجتماعي 
داشته باشيم تا هر كدام حرف خود را بدون قضاوت 
بيان كند.  اي��ن نمايش با بازي صف��ورا كاظم پور، 
افسانه بخش��ي فرد، مريم احمديان و ساناز تفكري 
بازيگران و با روايت مس��عود فروت��ن تا چهارم تير 
 ماه، هر شب ساعت 2۰:3۰ در تماشاخانه مهرگان،

 روي صحنه مي رود.

كنسرت اركستر فيالرمونيك پاريس به رهبري 
آرش فوالدون��د با اجراي آثار كيوان س��اكت در 
ش��هرهاي لندن و پاريس برگزار شد. اين اجراها 
در حالي روي صحنه رفت كه ش��كوه ش��ال هاي 
قرمز ۱2۰ نفر از نوازنده ه��ا كه براي آهنگ »اي 
ايران« روي شانه شان گذاشته بودند، مخاطبان 
را متحير ك��رده بود. در كنس��رت س��مفونيك 
صداي صلح 3۷ نوازن��ده در بخش هاي مختلف 
از كش��ورهاي متعددي حضور داشتند كه اغلب 
آنها فرانس��وي بودند. نيمي از گروه كر بهار لندن 
همراه با تعداد زيادي از اعضاي گروه كر ليون هم 
در كنس��رت حضور داش��تند و بر همين اساس 
تعداد اعضاي كر پاريس به ۱2۰ نفر رسيده و نما و 
جلوه ويژه اي پيدا كرده بود. اركستر فيالرمونيك 
پاريس ابتدا در روزهاي 3۱ ماه مه و اول ماه ژوئن 
در كليساي مجلل سن  كلوتيو روي صحنه رفت و 
يكي از اتفاقات مهمي كه باعث حيرت عكاس ها و 
مخاطبان ش��د اين بود كه شال هاي قرمزي روي 
دوش ۱2۰ نف��ر نوازنده انداخته ش��ده بود و يك 
زيبايي و ش��كوه بي كران به اين كنس��رت كه در 
قلب شهر پاريس برگزار مي شد اضافه كرده بود. در 
ادامه اين سري كنسرت ها، اركستر فيالرمونيك 
پاريس روز نهم ماه ژوئن هم به پايتخت انگلستان 
رسيد و اين بار براي مخاطبان خود در لندن به اجرا 

پرداخت. اين كنسرت براي مردم لندن جالب بود، 
به ويژه از اين نظر كه هنرمندان ايراني توانسته اند 
يك اركس��تر فرانسوي را در فرانسه آماده كنند و 
اركس��تر در لندن روي صحنه برود و آهنگ »اي 
ايران« را اجرا كند. اجراهاي اركستر فيالرمونيك 
پاريس در پاريس و لندن با استقبال بسيار خوبي 
مواجه ش��د و عالوه  بر مخاطب��ان ايراني، جامعه 
فرانس��وي هم از اي��ن برنامه ها اس��تقبال خوبي 
به همراه آوردند و مخاطبان زيادي از ش��هرها و 
قشرهاي مختلف فرانس��ه به ديدن اين كنسرت 
آمدند. گ��روه كر بهار با توجه ب��ه موفقيتي كه از 
كنس��رت هاي پاريس و لندن به دس��ت آورده و 
توانسته اعتماد اركستر فالرمونيك شرقي را باال 
ببرد، اميدوار اس��ت كه بتواند سال آينده جشن 
دهمين سال تأس��يس خود را با شكوه تر از تمام 
برنامه هايي كه تاكنون اجرا كرده است برگزار كند.

تاريخنگاري

راي اعتماد مجلس به كابينه فروغي 
بيس��ت و هفتم خرداد ۱3۱۴، كابينه محمدعلي خان 
ذكاالملك رييس الوزرا از مجلس شوراي ملي راي اعتماد 
گرفت. محمدعلي فروغي معروف به ذكاءالملك دوم در 
س��ال ۱2۵۴ ش. در تهران ديده به جهان گشود. پدرش 
محمدحسين، ملقب به ذكاء الملك و متخلص به فروغي از 
اديبان و شاعران معروف دوره ناصري بود. تحصيالت اوليه 
را نزد پدر و اساتيد ديگر گذراند و سپس براي تحصيل طب 
وارد مدرسه دارالفنون ش��د. اما به تحصيل در اين رشته 
عالقه اي نداش��ت و به آموختن ادبيات، تاريخ، فلسفه و 
منطق در مدارس سپهس��االر و خان مروي روي آورد. در 
سال هاي آخر سلطنت ناصرالدين شاه به علت تبحري كه 
در ترجمه داشت در وزارت انطباعات به شغل مترجمي 
مش��غول ش��د و عالوه بر آن در مدارس دارالفنون و نظام 
تدريس مي كرد. وي در انتشار هفته نامه »تربيت« نيز فعال 
و در واقع سردبير و مترجم آن بود. پس از تشكيل مجلس 
شوراي ملي به سمت رياست داراالنشا و كابينه مجلس 
تعيين شد. در كارنامه سياسي او مي توان به موارد زير اشاره 
كرد: - نمايندگي مجلس شوراي ملي در انتخابات دوره 
دوم- رياست مجلس شوراي ملي در سال ۱2۸9 - وزير 

ماليه كابينه صمصام السلطنه در سال ۱29۰ - نمايندگي 
مجلس ش��وراي ملي در انتخابات دوره س��وم - رياست 
ديوان عالي تميز - وزير عدليه در كابينه مستوفي  الممالك 
و مشيرالدوله- وزير خارجه در كابينه مستوفي الممالك، 
سردارس��په و مهديقلي هدايت- وزي��ر ماليه در كابينه 
مشيرالدوله و سردار س��په- وزير اقتصاد ملي در كابينه 
مهديقلي هدايت- وزير جنگ در كابينه مستوفي الممالك- 
سفير كبير ايران در تركيه در سال هاي ۱3۰۷ تا ۱3۰9- 

رياست هيات نمايندگي ايران در جامعه ملل- شش بار 
رياست وزرايي در دوره رضا شاه و يك بار در دوره محمدرضا 
شاه. فروغي پس از حادثه مسجد گوهرشاد در دوره دوم 
نخست وزيري خود، به علت عصبانيت شاه، از كار بركنارشد. 
تا شش سال از فعاليت هاي سياسي كناره گرفت و به خلق 
آثار علمي، ادبي و فلسفي روي آورد. او در زندگي ادبي خود 
مدتي نيز رياست فرهنگستان ايران را به عهده داشت. از 
آثار مهم او مي توان به: تاريخ مختصر ايران، تاريخ مختصر 
دولت قديم روم، حقوق اساسي يا آداب مشروطيت دول، 
حكمت سقراط، پيام به فرهنگستان، آيين سخنوري در فن 
خطابه، سير حكمت در اروپا، ترجمه فن سماع طبيعي و 
تصحيح و چاپ ديوان حافظ، كليات سعدي، رباعيات خيام، 
خمسه نظامي و منتخب شاهنامه، ترجمه قسمتي از شفاي 
ابوعلي سينا از زبان عربي و »گفتار در روش راه بردن عقل« 
دكارت از زبان فرانسه اشاره كرد. فروغي پس از كناره گيري 
از آخرين دوره رياست وزرايي اش به وزارت دربار منصوب 
شد و قرار بود پس از آن با سمت سفير كبير ايران به امريكا 
عزيمت كند، اما قبل از اين ماموريت در آذر ماه سال ۱32۱ 

به علت عارضه قلبي درگذشت.

میراثنامه

»فتح آباد« نگيني در دل كوير
زماني كه وارد مي ش��ويد، در مقابل خود حوضي بزرگ 
و مستطيلي ش��كل به ابعاد 6۰ متر در 6 متر مي بينيد 
كه انعكاس عمارت اصلي در مقابل آن بر شكوه و جالل 
ساختمان و باغ مي افزايد. ساختمان )كوشك( اصلي در 
انتهاي شمالي باغ واقع شده و دو طبقه دارد. اين ساختمان 
با طاق نماها در دو طرف عمارت و اتاق هاي سه دري و پنج 
دري، در ميان مجموعه باغ خودنمايي مي كند. ساختمان 
اصلي با مصالح خشت خام و مالت گل ساخته شده است 
و روي آن را با اليه اي از گچ پوش��انده اند. فضاهاي دروني 
نيز از گچ كاري هاي زيبا بي بهره نبوده است و استادكاران 
با مهارت خاص خود سطوح ديوارها، پيشاني ورودي ها، 
قوس ها و پيرامون بخاري ها را به شكلي تماشايي تزيين 
كرده اند. اتاق هاي اين كوش��ك تاريخ��ي اين باغ نيز به 
سبك اتاق هاي سنتي قاجاري تزيين و به شكل زيبايي 
نورپردازي شده كه معروف ترين اتاق آن، اتاق شاه نشين 
است. بر باالي س��ر در ورودي عمارت اصلي، روزنه هاي 
مدوري ديده مي شود كه در گذشته ذره بين هاي قوسي 
درون آن كار گذاش��ته بودند تا نور چراغ ه��اي بادي را 
شب ها در جلوخاِن بنا منعكس كنند، روي سر در آن نيز 
كتيبه اي گچي ديده مي شود كه با خط زيباي نستعليق 
آيه »بسم اهلل الرحمن الرحيم« و »نصرمن اهلل و فتح قريب« 
روي آن نقش بسته است. در كنار آن تاريخ ۱3۱۰ ه.ق نيز 
نوشته شده كه به احتمال زياد در اين تاريخ ساختمان مورد 
بازسازي قرار گرفته است. عبور آب قنات از وسط اين باغ 
مجلل و وجود عمارت هاي چهار فصل و عمارت مركزي 
و برج و بارو از اين باغ مكاني زيبا و مفرح س��اخته است. 
اين باغ همان »باغ فتح آباد« كرمان است. كرمان يكي از 
استان هاي پهناور جنوب شرقي ايران است كه جاذبه هاي 

تاريخي بسياري را در خود جاي داده است، به گونه اي كه 
اين اس��تان را جزو ۵ شهر تاريخي قرار داده است. برخي 
جاذبه هاي گردشگري ديار كريمان همچون كوير لوت، 
كلوت هاي شهداد، باغ شاهزاده، بازار تاريخي، ارگ بم، ارگ 
راين و... شهره جهاني دارند، اما در اين ميان جاذبه هاي 
تاريخي در خطه هستند كه تا چندي پيش كمتر بين مردم 
شناخته شده بودند؛ از جمله آنها مي توان به باغ و عمارت 
فتح آباد در شهر كرمان اشاره كرد كه با نام صاحب قديمي 
آن به نام باغ بيگلر بيگي نيز شناخته مي شود. اين باغ امروز 
همچون نگيني در ميان كوير مي درخشد. باغي كه در 
اصل در منطقه اختيارآباد كرمان و 2۵ كيلومتري مركز 
شهر كرمان واقع شده است. باغ فتح آباد در زمان خود رونق 
و شكوه فراواني داشت و سبك ساخت آن، بعدها الگويي 
براي ساخت مجموعه جهاني باغ شاهزاده ماهان شد؛ اما 
بي توجهي ها به فتح آباد باعث شد تا نتواند آن شهرتي كه 
شايسته اش بود را به دست آورد و براي سال هاي طوالني 
زير س��ايه باغ ش��اهزاده ماهان باقي ماند و رفته رفته به 
فراموشي سپرده شد و به ويرانه اي تبديل شد. باغ فتح آباد 
كه قدمت آن به دوره قاجار باز مي گردد، سرنوشتي تلخ 

داشت بطوري كه فضاي اطراف باغ به دليل خشك شدن 
قنات هاي منطقه از بين رفت و زمين هاي مشرف به باغ 
به زمين كشاورزي به خصوص پسته كاري تبديل شد و 
عمارت هاي اصلي بنا به ويرانه اي در حال تخريب تبديل 
شد بود.پس از اجراي عمليات بازسازي، باغ فتح آباد ويران 
شده بود اما امروز به يكي از زيباترين باغ هاي ايران تبديل 
شده است كه چشم هر بيننده اي را به خود خيره مي كند 
و گوشه اي از تاريخ شهر كرمان را به تصوير مي كشد. اين 
اثر تاريخي و گران بها در تاريخ ۱2 بهمن ماه سال ۱3۸۱ در 
فهرست آثار ملي ايران قرار گرفته است. باغ فتح آباد يكي 
از امالك وقفي استان كرمان به حساب مي آيد و به همين 
دليل مديريت آن زيرنظر اداره كل موقوفات و امور خيريه 
استان كرمان قرار دارد. چنديست زمزمه هايي مبني بر 
رها كردن باغ فتح آباد و خشك شدن درختان آن به گوش 
مي رسد. سجاد افشاري پور سرپرست موسسه بنياد توسعه 
استان كرمان با تكذيب اين ادعاها به ايسنا گفت: اين باغ 
را به صورت امانت به بخش خصوصي واگذار كرده ايم. او 
افزود: يك نوع شمشاد در اين باغ كاشته شده است با نام 
شمشاد ابلق است كه برگ هاي آن زرد مي شود، گفتني 
است اينگونه گياه بومي كرمان نيست و متاسفانه برخي 
دوستان وجود چنين برگ هايي در اين باغ را به حساب 
خشك شدن و رها كردن اين باغ مي گذارند كه به هيچ 
عنوان صحت ندارد. سرپرست موسسه بنياد توسعه استان 
كرمان به تبيين هزينه هاي سازمان اوقاف براي اين عمارت 
پرداخت و اظهار كرد: فقط حدود 6 ميليون تومان به منظور 
تهيه يك عدد صافي آب شيرين كن براي كاهش EC آب 
باغ خريداري كرده ايم تا آسيبي از اين حيث به درختان 

اين مجموعه وارد نشود.

ايستگاه

»جيمز پترسون« 
باز هم پرفروش شد

شگفتي از ايده خالقانه 
يك انيميشن

 ن��ام رم��ان ماجراجويانه 
جديد »جيمز پترسون« 
و »ديويد اليس« با عنوان 
»حل نشده« كه دنباله و 
جلد دوم ديگر رمان جنايي 
پرفروش »پترسون« با نام 
»نامرئي« است، در اولين 
هفته انتش��ار خ��ود در 

فهرس��ت آثار پرفروش هفتگي نيويورك تايمز قرار 
گرفت.  جيمز پترس��ون كه براي نگارش رمان هاي 
جنايي اش به شهرت جهاني رس��يده است پس از 
انتشار موفقيت آميز رمان »هجدهمين آدم ربايي« 
در هفته اول ماه مه، بار ديگر پس از روانه كردن رمان 
»حل نش��ده« به بازار به موفقيت دست يافت. رمان 
»حل نشده« به قلم »ديويد اليس« و »جيمز پترسون« 
درحالي در اولين هفته انتشارش در رتبه سوم فهرست 
هفتگي پرفروش هاي نيويورك تايمز قرار گرفت كه 
نام اين اثر در بين ۱۰ رمان داستاني پرفروش آمازون 
نيز ديده مي شود. در رمان »حل نشده« داستان »امي 
داكري« مام��ور اف بي اي را مي خوانيم كه با روحيه  
خستگي ناپذير و مهارت باال در درك ارتباط موضوعات 
مختلف با يكديگر به يك كارآگاه قهار تبديل شده 
اس��ت؛ اما يك پرونده جديد او را سردرگم مي كند. 
مرگ تمامي قربانيان در ظاهر تصادفي است و در وهله 
اول به نظر مي رسد هيچ وجه مشتركي ندارند. با اين 
حال »داكري«  مي داند كه اين تعداد مرگ نمي تواند 
تصادفي باشد و به نظر مي رسد قاتل در هر مرحله يك 
قدم جلوتر از »داكري«  است. شرايط زماني پيچيده تر 
مي شود كه مامور ويژه اف بي اي، حتي »داكري« را به 
عنوان يكي از مظنون هاي اين پرونده درنظر مي گيرد. 
از ديگ��ر پرفروش هاي اين هفته مي ت��وان به  رمان 
»سقوط« نوشته »نيل استفنسون« و »ملكه زنبورها« 

نوشته »دوروتي بنتون فرانك« اشاره كرد.

»بدنم را گم كردم« ديشب 
به عن��وان برن��ده اصلي، 
جايزه كريستال بهترين 
فيلم جشنواره بين المللي 
انيميشن انس��ي 2۰۱9 
را به خانه ب��رد. به گزارش 
ورايتي، »بدنم را گم كردم« 
ساخته جرمي كالپين از 

فرانسه، ش��ب پيش به عنوان برنده اصلي جشنواره 
بين المللي انيميشن »انسي« انتخاب شد و در عين 
حال جايزه مخاطب اين جش��نواره را نيز از آن خود 
كرد. اين انيميشن كه در جشنواره كن امسال موفق به 
كسب جايزه هفته منتقدان شده بود، از سوي شماري 
از منتقدان در حد يك شاهكار معرفي شده و از ايده 
اصلي موضوع آن به عنوان يكي از قوي ترين موضوع ها 
ياد شده است. موضوع اين انيميشن درباره دستي است 
كه از بدن جدا شده و به دنبال يافتن پاسخ هايي است 
كه براي صاحبش در طول زندگي وجود داشته است. 
جايزه تقدير هيات داوران انسي 2۰۱9 به فيلم »بونوئل 
در البيرنت الك پشت ها« س��اخته سالوادور سيمو 
محصول مشتركي از اسپانيا و هلند رسيد كه داستان 
واقعي لوئيس بونوئل از چگونگي ساخته شدن فيلم 
۱933 »سرزمين بي نان« را روايت مي كند. او مستند 
2۷ دقيقه اي بسياري انيميشني خلق كرد تا بتواند 
فيلمش را به سورئال نزديك تر كند. در واقع مي توان 
گفت انسي 2۰۱9 از خالقانه ترين ايده ها تجليل كرد. 
استعداد ديگري كه انسي از آن تجليل كرد جينتس 
زيلبالوديس فيلمساز 2۵ ساله لتونيايي بود كه با فيلم 
»دور شدن« جايزه استعداد نوظهور را دريافت كرد. اين 
فيلم انيميشني زيبا از چتربازي است كه در جزيره اي 
فرود مي آيد و با موتورسيكلت به گشت و گذار در ميان 

بيابان ها، تاالب ها و جنگل هاي آن مي پردازد.

برانكو: پولم را با يك چمدان به كرواسي مي آورم! 

كاراته ايران باثبات ترين تيم در دنيا

س��رمربي پرس��پوليس اع��الم ك��رد 
كه مش��كلي براي درياف��ت طلبش از 
پرس��پوليس ندارد و حاضر است با يك 
چمدان اين پول را دريافت كند. برانكو ايوانكوويچ اخيراً 
سفري به ش��هر باواريا در آلمان داشت. برانكو كه قرار 
است به دليل تحريم هاي بانكي ايران، 6۰۰ هزار يورو 
طلبش از پرس��پوليس را به صورت نقد دريافت كند، 
اظهار كرد: من در آلمان كار خاصي ندارم و تنها براي 
استراحت به اينجا آمده ام. اين درست است كه من 6۰۰ 
هزار يورو از پرسپوليس طلب دارم. من مي دانم كه ايران 
اكنون براي انتقال پول با مشكل مواجه شده ولي در كل 
حل خواهد شد. اين شوخي است كه من نگران پولم در 
ايران باشم. اصاًل اين طور نيست. من فقط يك چمدان 

انتخاب مي كنم كه با آن پولم را به كرواسي بياورم.

سرمربي تيم ملي كاراته ايران در حالي برنامه هاي خود 
براي حضور در رقابت هاي قهرماني آسيا را اعالم كرده 
ك��ه در ميان مدعيان جهاني ب��ا ثبات ترين تيم در يك 
سال اخير بوده است. ازبكستان در تاشكند كمتر از يك 
ماه ديگر ميزبان شانزدهمين دوره رقابت هاي قهرماني 
آسياست، رقابت هايي كه به دليل تأثير نتايج آن در كسب 
سهميه المپيك از اهميت ويژه اي نه تنها براي ايران كه 
براي تمامي كشورهاي مدعي از اهميت بااليي برخوردار 
است. ش��هرام هروي سرمربي موفق تيم ملي كاراته هر 
چند برنامه هاي خود را براي حضور در اين رويداد مهم 
اعالم كرده ولي به نظر مي رسد دشواري هاي شيريني 
پيش روي اوس��ت. وي با مالك قراردادن عملكرد ملي 
پوشان از ابتداي سال 2۰۱9 و امتيازاتي كه آنها در شش 
تورنمنت ليگ جهاني به دس��ت آورده اند، تركيب تيم 
خود براي حضور در رقابت هاي قهرماني آس��يا انتخاب 
خواهد كرد. برهمين اساس حضور مجيد حسن نيا، بهمن 
عسگري و سجاد گنج زاده در تركيب اصلي براي اعزام به 
ازبكستان قطعي است و در سه وزن هم ديدارهاي انتخابي 
برگزار خواهد شد. نفراتي كه در اردوي تيم ملي در چندماه 
اخير حضور داشته اند، عملكرد فوق العاده اي از خود به 
تصوير كشيدند كه باعث شد هروي از دشواريهاي پيش 
روي خود لذت ببرد. اينكه چند كاراته كاي هم تراز داشته 
باشي و براي انتخاب آنها هم برنامه مدوني طراحي كرده 
باشي نشان از همين موضوع دارد. بهمن عسگري در شش 

ماه گذشته و بطور كل در سال هاي اخير در رقابت هايي كه 
در وزن ۷۵ كيلوگرم روي تاتامي رفت روند خوبي داشت و 
ثبات در كسب مدال و امتياز او را به عنوان يكي از مدعيان 
جدي كسب سهميه و حتي ايستادن روي سكوي المپيك 
مطرح كرده است. در همين وزن علي اصغر آسيابري هم 
توانايي باالي خود را به خوبي ثابت كرده و بدون شك در 
اردوي تيم ملي روند خوب خ��ود را ادامه خواهد داد. در 
سنگين وزن، سجاد گنج زاده و صالح اباذري هم شرايط 
مشابهي با عسگري دارند. هر دو پا به پاي هم در مدال آوري 
در رويدادها پيش رفتند، ولي برتري گنج زاده برابر رقيب 
ايراني در فينال ليگ جهاني شانگهاي، كار انتخاب نفر برتر 
وزن ۸۴+ كيلوگرم را براي كادر فني آسان كرد. در واقع 
داشتن تيمي پرستاره همانند تيم ملي كاراته ايران يكي 
از خوش شانسي ها و به نوعي نعمتي بزرگ براي هر مربي 
است، نعمتي كه مصايب شيرين و دردسرهاي خاص خود 

را دارد. نكته اصلي و مهم در اين بين خوش شانسي كاراته 
ايران است، حضور كاراته كاهاي با تجربه در كنار جواناني 
با آتيه نشان از آن دارد كه در صورت انتخاب هر كدام از اين 
نفرات براي حضور در تركيب ثابت تيم ملي، پيروز نهايي 
كادرفني و در كل كاراته ايران است، چرا كه تيمي پرستاره 
و ممتازي براي اعزام به تاشكند تدارك ديده شده و اين 
موضوع را در درجه اول بايد به مديريت مدبرانه سيد شهرام 
هروي نسبت داد كه با كمك كادر فني خود متشكل از 
سلطاني، روحاني، حس��ني پور و حجتي در اين سال ها 
موفق شده اين تيم پرستاره را با كمترين تنش و حاشيه 
در مسابقات مختلف شركت داده و بهترين عملكرد و نتايج 
را به ثبت برساند. نكته مهمي كه نبايد ناديده گرفته شود 
اينكه رقابت هاي قهرماني آسيا پايان كار نيست و تا پايان 
سال نزديك به ۱۰ مرحله از رقابتهاي ليگ جهاني در 
دو س��طح س��ري A و برتر در پيش است و مسابقات 
قهرماني آسيا نيز امتيازي برابر با آنها دارد و كاراته كاها 
با از دست دادن تاتامي ازبكستان، اين فرصت را دارند 
كه با درخشش در رقابت هاي آتي سهميه حضور در 
المپيك را كسب كنند. بايد اشاره كنيم كه تيم ملي 
كاراته در سال منتهي به المپيك عملكرد بسيار خوبي 
در رقابت هاي كسب امتياز براي رسيدن به سهميه هاي 
المپيك داشته و در واقع با ثبات ترين در ميان مدعيان 
جهاني بوده و ادامه اين روند يعني رسيدن به اهداف 

ترسيم شده است.

ورزشي
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