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دور تازه تحريم هاي يكجانب��ه و غيرقانوني امريكا عليه 
ايران از فردا اجرايي مي ش��ود. هر چند ترامپ طي شش 
ماه گذشته سعي كرد مانند سال 1391 ائتالفي جهاني 
عليه ايران شكل دهد اما نه تنها كاري از پيش نبرد بلكه 
باعث شد اتحاديه اروپا عليه ترامپ موضع بگيرد و خود 
ائتالفي عليه امريكا و به نفع برجام شكل دهد. اينكه آنها 
چقدر در اين امر موف��ق بوده اند، بحث ديگري مي طلبد 
اما مهم آن اس��ت ك��ه در حركت ت��ازه ترام��پ، امريكا 
براي نخس��تين بار پس از جنگ جهان��ي دوم در عرصه 
بين المللي تنها مان��د. در اين حال، اتفاق ت��ازه اي كه از 
فردا شروع مي ش��ود هرچند طي ماه هاي گذشته توان 
خود را خالي كرده و بعيد است زمينه ساز تغيير ديگري 
در اقتصاد ايران ش��ود ولي آن را مي توان مبناي حركت 
تازه اي در اقتص��اد ايران كرد. حركتي ك��ه دولت اياالت 
متحده عليه ايران آغاز كرده، زدن ص��ادرات نفت ايران 
است؛ چشم اسفنديار يا پاشنه آشيل اقتصاد و سياست 
ايران. صنعتي كه ب��ا وجود آنكه درآمده��اي آن مبناي 
توس��عه و رفاه ايران اس��ت، همواره براي سياستمداران 
ايراني كه خواهان اس��تقالل راي بوده اند، دردس��ر ساز 
بوده است. محمد مصدق، چهره اي ملي كه وجه تسميه 
مناسبي براي او است، را مي توان اولين قرباني اين صنعت 
دانس��ت. سياس��تي كه وي پس از ملي ك��ردن صنعت 
نفت در دس��تور كار قرار داد تا اقتصاد ايران را از اين بليه 
نجات دهد، اقتصاد بدون نفت، به شكس��ت انجاميد كه 
چرايي آن را بايد در تفرق سياس��تمداران ايراني جست 
تا فعاالن اقتصادي. اگر در آن زمان سياستمداران ايراني 
حول يك محور، توس��عه اقتصاد ايران، جمع مي شدند 
و مبناي توس��عه را نه درآمدهاي نفتي، )كه در آن زمان 
هم درآمد چنداني نصيب ايران نكرده بود( كه استفاده از 
توان و پتانسيل داخلي و نقش قانونمداري در اين توسعه 
قرار مي دادند، بدون شك سرنوشت ايران تغيير مي كرد 
اما چنين نش��د و متاس��فانه هيچ دولتي هم از آن درس 
نگرفت. ايران از اين دوره ها زياد پشت سرگذاشته است. 
جدا از بيماري هلن��دي كه در س��ال هاي 1354 به بعد 
اقتصاد ايران دچار آن ش��د و جدا از صدمات درآمدهاي 

نفتي دوران جنگ تحميلي، در نيم��ه دوم دهه 1370 
هم ش��اهد بوديم كه قيمت نفت به پايين ترين س��طح 
تاريخي 20 سال گذشته خود رس��يد و باعث شد دولت 
وقت دوباره به صادرات غير نفت��ي روي بياورد و اقدام به 
تدوين برنامه اقتصاد بدون نف��ت كند؛ برنامه اي كه وزير 
فعلي اقتصاد در آن مقطع مسوول تدوين آن بوده است. 
اما پس از يك برهه و افزايش قيمت نف��ت، دوباره در بر 
همان پاشنه سابق چرخيد و آنچه فراموش شد، توسعه 
توان داخلي و رونق توليد داخلي ب��ود. در تمامي قوانين 
توس��عه و بودجه اي كه طي ادوار مختلف تدوين ش��ده، 
متاس��فانه آنچه در اولويت قرار گرفته، سرمايه گذاري و 
جذب س��رمايه خارجي در صنعت نفت بوده است. البته 
منكر اين نيستيم كه اين صنعت بايد توسعه و رونق يابد 
چه آنكه اگر فرضا توليد نفت ايران به 6 ميليون بشكه در 
روز مي رسيد، يقينا تحريم ايران از سوي امريكا و ديگران 
به اين راحتي صورت نمي گرفت، ام��ا آنچه در اين ميان 
مورد غفلت واقع ش��د، بخش هاي مختلف اقتصاد ايران 
بوده اس��ت. نه تدبيري براي بهبود صنع��ت خودرو كه 
اين همه براي آن مايه گذاشته ش��د، صورت گرفت و نه 
فكري به حال بنگاه هاي كوچك و متوس��طي ش��د كه 
مي توانستند هم اش��تغال ايجاد كنند و هم توليد. اينكه 
چرا چنين نشد سوالي است كه كمتر كارشناسي به سراغ 
آن رفته است. واقعيت آن است تاسيس دولت مدرن در 
ايران كه با انقالب مشروطه پا گرفت، از سر نياز اقتصادي 
نبود بلكه آنچه به تشكيل دولت مدرن دامن زد، مقايسه 
عقب ماندگي ايران با پيشرفت كشورهاي اروپايي از زاويه 
اقتصادي و با تكيه بر ابزار سياس��ي بود. پدران ما به غلط 
خيال مي كردند، فقط تاس��يس دولت م��درن مي تواند 
كش��ور را از عقب ماندگي برهاند در حالي كه پيش نياز 
دولت مدرن عوامل متعددي است كه عمده آن به تغيير 
س��اختار فرهنگي - اقتصادي و تدوين قوانين و مقررات 
بر حسب تغييرات اين س��اختار بر مي گردد. لذا غفلت از 
اين عوامل عمال سبب تغيير شكلي تشكيالت دولت شد 
نه ساختار كشور. همين تغيير ش��كلي دولت )نه تغيير 
س��اختاري اقتصادي و فرهنگي كشور( با تغييرات نظام 
به جلو آمد و جز در مقاطع كوتاهي ك��ه اندك قوانين و 
مقرراتي براي توس��عه توليد و تقويت بخش خصوصي 

تدوين ش��د كه ثمره اش را مي ت��وان در آن دوره ها ديد، 
قوانين ديگري تصويب نشد و اگر هم تصويب شده باشد، 
اجرايي نش��د. اگر در دوره پهلوي اول ساختار سياسي و 
اقتصادي و فرهنگي كشور، مدرن شد )براي مثال وزارت 
امور دارايي تشكيل شد و اخذ ماليات مصوب شد، وزارت 
دادگستري شكل گرفت، سازمان هاي ثبت احوال و اسناد 
پا گرفتند( اما ش��اهد آن بوديم ك��ه حكومت به راحتي 
مي توانس��ت به اموال و دارايي هاي مردم دست درازي و 
آنها را به نفع شخص اول مملكت مصادره كند و هيچكس 
هم نمي توانست اعتراض كند. حال اين را مقايسه كنيد 
با يكي از نمايش��نامه هاي زيباي شكسپير، ريچارد دوم، 
كه ملهم از تاريخ انگلستان اس��ت. ريچارد در زمان نبرد 
با اس��كاتلند اموال و دارايي هاي يكي از عموهاي خود را 
مصادره كرد و براي جلوگي��ري از پيگيري هاي حقوقي، 
نام و نش��ان وي را هم گرفت. فرزند او كه تبعيد بود براي 
گرفتن عناوين و اموال به انگلس��تان برگشت. اشراف و 
بزرگان انگلستان با او همراهي كردند تا پادشاه را به خاطر 
اين كار غير عرفي س��رنگون كنند ك��ه كردند. در عمل، 
نبود قانون در حمايت از مالكيت فردي اصلي ترين نقص 
قوانين كشوري است و متاس��فانه به آن بايد درآمدهاي 
هنگفت نفتي هم اضافه ش��ود كه خيال دولت ها را از هر 
بابت راحت كرده كه دست نياز به سوي مردم دراز نكند 
تا مبادا خواس��ته هاي به حق آنها را برآورده سازد. اين 
امر به »ناديده انگاشتن توانايي هاي فعاالن اقتصادي« و 
»وقعي ننهادن به تقويت بخش خصوصي« منجر شده 
است. بررسي تاريخي ساير كشورها نشان مي دهد هيچ 
كشوري بدون رجوع به داخل، توسعه نيافته است. آنها 
اول اعتماد م��ردم خود را جلب كردند و س��پس همراه 
با آنها ب��ه تدوين قواني��ن در حماي��ت از مالكيت هاي 
خصوصي پرداختند تا هيچ نهاد و ف��ردي حق تصرف 
نداشته باش��د. اكنون اين فرصت ناخواسته پيش آمده 
اس��ت. حكومت و دولت براي رفع اين معضل به مردم 
رجوع كنند و بخش خصوص��ي را از هر لحاظ در جهت 
تقويت توليد و رونق توسعه فرابخوانند و مهم تر از همه 
به تصويب قوانيني در جهت تضمين »مالكيت فردي« 
و »امني��ت اقتص��ادي« روي آورند ت��ا هيچكس حق 

تصرف  نداشته باشد. 

عبرت تحريم
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

عبرت تحريم
بهاره مهاجري|

دور تازه تحريم هاي يكجانبه و غيرقانوني امريكا 
عليه اي��ران از ف��ردا اجرايي مي ش��ود. هر چند 
ترامپ طي شش ماه گذشته س��عي كرد مانند 
س��ال 1391 ائتالفي جهاني عليه ايران ش��كل 
دهد اما نه تنها كاري از پيش نبرد بلكه باعث شد 
اتحاديه اروپا عليه ترامپ موض��ع بگيرد و خود 
ائتالفي عليه امريكا و به نفع برجام ش��كل دهد. 
اينكه آنها چقدر در اين امر موفق بوده اند، بحث 
ديگري مي طلبد اما مهم آن است كه در حركت 
تازه ترامپ، امريكا براي نخستين بار پس از جنگ 
جهاني دوم در عرصه بين الملل��ي تنها ماند. در 
اين حال، اتفاق تازه اي كه از فردا شروع مي شود 
هرچند طي ماه هاي گذش��ته توان خود را خالي 
كرده و بعيد اس��ت زمينه س��از تغيي��ر ديگري 
در اقتصاد ايران ش��ود ولي آن را مي توان مبناي 
حركت تازه اي در اقتصاد ايران كرد. حركتي كه 
دولت اياالت متحده عليه ايران آغاز كرده، زدن 

صادرات نفت ايران است...
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بازار سرمايه

 بورس 
در مدار مثبت مي  ماند

 ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران بر خالف 
انتظارات افراد تازه وارد كه فقط با ذهنيت دريافت 
بازدهي كوتاه مدت وارد تاالر شيش��ه اي شدند و 
پس از كسب سود س��ريعا اقدام به شناسايي آن و 
خروج از روند معامالتي كردند توانس��ت طي داد 
و س��تد هاي هفته گذشته با رش��د 2 هزارو 307 
واحدي )معادل 1.2 درصد افزايش( همراه ش��ود 
و در نهايت رقم 183 هزارو 367 واحدي را به خود 
اختصاص دهد. از همين رو شاخص  هاي سهامي 

كشور با توجه به اين كه...

بانك و بيمه

شكايت مالباختگان  سكه ثامن 
از اتحاديه طال  و جواهر

 وكيل مدافع تعدادي از مالباختگان پرونده سكه 
ثامن ضمن تش��ريح آخرين وضعيت اين پرونده، 
از ش��كايت مالباختگان از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و اتحاديه طال و جواه��ر تهران خبر داد. 
رس��ول كوهپايه زاده روز جمع��ه در گفت وگو با 
ايرنا درب��اره آخرين وضعيت پرونده س��كه ثامن 
اظهار داش��ت: اي��ن پرون��ده حدود چه��ار هزار 
مالباخته و ش��اكي دارد كه نمايندگاني از طرف 
آنها مراجعه كردن��د. »در مذاكرات انجام ش��ده 
مشخص شد تعداد قابل توجهي از هموطنان مان 
به دليل ارتكاب افعال و اعمال مجرمانه توس��ط 
دست اندركاران س��ايت س��كه ثامن، اموال شان 
برده و وجوه زيادي را از دس��ت دادند.« اين وكيل 
دادگس��تري اضافه كرد: با توجه ب��ه اينكه غالب 
مالباختگان از نظ��ر مالي در وضعيت و ش��رايط 
مناسبي قرار ندارند و حتي در هزينه هاي روزانه و 

يوميه زندگي خود مانده اند...
4

 روحاني در مقاله اي براي فايننشيال تايمز
خطاب به طرف هاي برجام:

امريكا به 8 كشور خريدار نفت ايران معافيت مي دهد

 وقت آن است بسته نهايي 
جبران تحريم هارا ارايه كنيد

شكست تحريم كامل نفت ايران

جهان

استقبال بازارها از چشم انداز 
توافق تجاري چين -امريكا

7 9

رييس كل بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران 
تاكيد كرد »امروز ديگر بر همگان مس��جل ش��ده 
است كه امريكا در تحريم كامل نفت ايران و به صفر 

رساندن آن به هر دليل و بهانه اي ناكام شده است«.
به گ��زارش ايرن��ا، عبدالناصر همت��ي عصر جمعه 
در يادداش��ت صفحه اينس��تاگرام خود نوش��ت: با 
معافيت تدريجي كشورهاي متعدد از تحريم خريد 
نفت ايران، فض��اي آتي تجاري و در آمدي كش��ور 

مش��خص تر مي ش��ود. وي ادامه داد: بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران كه در ماه هاي اخير ذخاير 
ارزي خود را به حد مطلوب رسانده است، متناسب 
با ش��رايط در حال تغيير، حتي در ش��رايط بس��يار 
نامتحمِل به حداقل رس��يدن صادرات نفت، برنامه 

مناسب را دارد.
»بان��ك مركزي با تنظي��م دقيق مناب��ع و مصارف 
ارزي كشور تالش خود را همانطور كه در هفته هاي 

اخير نش��ان داد بر ثبات بازار پول و ارز تمركز كرده 
و تقويت تدريجي و روز افزون پ��ول ملي و افزايش 
رقابت پذيري اقتصاد و جلوگيري از نوسان را هدف 
قرار داده است.« همتي افزود: بانك مركزي همراه با 
برنامه ريزي براي تعادل بازار ارز و كنترل تورم، براي 
توجه به وضعيت معيش��تي و رفاهي مردم به ويژه 
دهك هاي پايين درآمدي كن��ار دولت قرار دارد و از 

هيچ كوششي فروگذار نيست. 

رييس كل بانك مركزي: امريكا در تحريم كامل نفت ايران ناكام شد

خبر



روي موج خبر

  زمان تفحص از سرخابي ها تمديد مي شود؛  | 
حجت االسالم طباطبايي نژاد رييس هيات تحقيق و 
تفحص از باشگاه استقالل و پرسپوليس در مجلس 
با بيان اينكه مسووالن 2 باشگاه مدارك و مستندات 
مورد نياز را به هيات تحقيق و تفحص ارسال كردند، 
اظهار داشت: اعضاي كارگروه هاي مختلف هيات در 
حال بررسي اين پرونده ها هستند. وي افزود: با توجه 
به حجم مدارك و مس��تندات ارسالي و همچنين 
محور هاي مختلف تفح��ص احتمال تمديد مدت 
تفحص بسيار زياد است. طباطبايي نژاد با تاكيد بر 
اينكه باشگاه استقالل و پرسپوليس طي 10 سال 
گذشته فراز و نشيب هاي فراواني در سطوح مديريت 
داش��تند، عنوان كرد: مباحث مالي، عزل و نصب ها 
در اين 2 باش��گاه و همچني��ن داليل جريمه هاي 
بين المللي اين 2 باشگاه از جمله مهم ترين محور هاي 

اين تفحص است.

  ظريف بارديگر به تركيه رفت؛ سخنگو| 
»محمدجواد ظريف « ديروز )جمعه( در صدر هياتي 
براي ش��ركت در نشس��ت وزيران خارجه سازمان 
همكاري اقتصادي »دي هشت« به تركيه سفر كرد. 
اعضاي سازمان همكاري هاي اقتصادي هشت كشور 
در حال توسعه موسوم به دي هشت )D8( را ايران، 
تركيه، بنگالدش، مصر، مالزي، اندونزي، نيجريه و 
پاكستان تش��كيل مي دهند. اين گروه در 1۵ ژوئن 
1۹۹۷ )2۵ خرداد 1۳۷۶( به پيش��نهاد نجم الدين 
اربكان رهبر حزب اس��الم گراي رفاه و نخست وزير 
وقت تركيه با هدف تقويت همكاري هاي اقتصادي 
كشورهاي عضو تش��كيل ش��د. وزير امور خارجه 
سه شنبه هفته گذشته )هشتم آبان ماه( نيز با سفر 
به تركيه، در ششمين نشست س��ه جانبه وزيران 
ام��ور خارجه ايران، جمه��وري آذربايجان و تركيه 

شركت كرد.

  روايت سفير انگليس از گرمي خريد و فروش 
در جمعه  بازار تهران؛ ايسنا| 

در حالي ك��ه هفته آينده امريكا بخ��ش ديگري از 
تحريم هايش عليه ايران كه در چارچوب برجام تعليق 
شده بود را مجدد به اجرا در مي آورد، راب مك اير سفير 
انگليس در تهران در گشت و گذاري كه از جمعه  بازار 
»پروانه« واقع در خيابان جمهوري در نزديكي سفارت 
اين كشور داشته است با انتشار تصاويري از اين جمعه 
بازار به شلوغي اين بازار و روند عادي و قابل توجه خريد 

و فروش در اين بازار اشاره كرده است. 

   تقدير روحاني از سرپرستان وزارتخانه هاي 
كار و اقتصاد؛ ايسنا|

 رييس جمه��وري در پيام هايي جداگانه از زحمات 
و خدمات دكتر بندپي و دكت��ر اكرمي تقدير كرد. 
روحاني با قدرداني از زحمات و خدمات انوشيروان 
بندپي در مدت تصدي سرپرستي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، دوام توفيق وي در خدمتگزاري به نظام 
اسالمي و مردم شريف ايران را از خداوند خواستار شد. 
همچنين رييس جمهوري در پيامي ديگر از زحمات 
و خدمات اكرمي تقدير ك��رد. روحاني با قدرداني از 
زحمات و خدمات سيد رحمت اهلل اكرمي در مدت 
تصدي سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دوام 
توفيق وي در خدمتگزاري به نظام اسالمي و مردم 

شريف ايران را از خداوند خواستار شد.

  امريكا قطعا با تحريم ها عليه ايران به اهداف 
سياسي  خود نمي رسد؛ مهر| 

امام جمعه موقت تهران گفت: امكان اينكه امريكا 
بتواند ب��ا اعمال تحريم ه��ا عليه ايران ب��ه اهداف 
اقتصادي اش برسد ضعيف است اما قطعا به اهداف 
سياسي خود نخواهد رسيد. آيت اهلل موحدي كرماني 
اظهار كرد: ب��ه ترامپ مي گويم ك��ه دوران قلدري 
و زورگوي��ي رو به افول اس��ت و حتي كش��ورهاي 
اروپايي هم پيمان تو هم ديگر خسته شده اند. امريكا 
مي خواهد كشورهاي پايبند قانون را مجازات كند كه 
اين روش داراي تبعات بسيار بدي بر نظم جهاني است 
و قطعاً امريكا روز به روز منفورتر و منزوي تر مي شود. 
امام جمع��ه موقت تهران بيان ك��رد: بعضي خيال 
مي كنند بيت المال حساب و كتاب ندارد درحالي كه 
دزدي از بيت المال خطرناك تر از دزدي از جيب يك 
فرد است. دزدي از بيت المال دزدي از پولي است كه 

حيات جامعه مسلمين به آن وابسته است

 پيشنهاد تشكيل شوراي تجاري مشترك 
بين ايران و روسيه؛ ايسنا| 

در ديدار س��فير ايران در روس��يه با وزير امور قفقاز 
ش��مالي، مس��ائل مربوط به همكاري هاي تجاري 
و اقتصادي مورد بحث و گفت وگ��و قرار گرفت. در 
اين مالقات طرفين با تاكيد بر روابط عالي سياسي 
دو كش��ور و روند روبه رش��د همه جانبه اين روابط، 
موضوعات مربوط به تس��هيل روابط بازرگاني، حل 
مسائل كريدور شمال جنوب، تبادل استاد و دانشجو، 
همكاري هاي اس��تاني، اجرايي ك��ردن توافقات و 
تفاهمات، برگزاري همايش ايران شناس��ي، و ساير 
زمينه هاي همكاري را مورد بحث و بررسي قرار دادند. 
در اين ديدار سفير ايران به منظور پيگيري جدي و 
اجراي توافقات، پيش��نهاد تشكيل شوراي تجاري 
مشترك و برگزاري كارگروه همكاري هاي استاني را 
مطرح كرد كه مورد استقبال طرف روس قرار گرفت.

 كارزار فش�ار حداكثري ترامپ عليه ايران 
شكست خورد؛ ايرنا| 

»واشنگتن فري بيكن« نوشت، واشنگتن با تسليم در 
برابر اروپا و ايران، امتيازاتي بزرگ، از جمله دسترسي 
به جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي )سوييفت( 
به ايران مي دهد كه به واس��طه آن، فش��ار ناشي از 
تحريم هاي پيش رو عليه تهران كاهش مي يابد. اين 
تارنماي اطالع رساني امريكايي ديروز )جمعه( به نقل 
از افراد آگاه از مساله اعالم كرد، مقامات ارشد وزارت 
خارجه امريكا كه در زمينه مس��ائل ايران فعاليت 
دارند، مايك پمپئو، وزير خارجه دولت دونالد ترامپ 
را به ادامه دسترسي ايران به سوييفت متقاعد كردند. 

ايران2

محمد جواد ظريف در يك رشته توييت افشا كرد

پشتپردهاتهامزنيدانماركيها
گروه ايران| 

وزي��ر خارجه ايران اعتقاد دارد در پش��ت پ��رده اتهام 
س��رويس هاي امنيتي دانمارك به ايران موس��اد قرار 
دارد. محمد جواد ظريف پس از تند شدن تب اتهام زني 
چند كش��ور اروپايي به ايران، پشت پرده اين نمايش را 
سرويس اطالعاتي رژيم صهيونيستي دانست كه سعي 
در دادن آدرس غل��ط دارد. ظريف در توييتي نوش��ت 
كه »اقدام منحرف و خيره س��رانه موس��اد در كاش��ت 
پرچم هاي عوضي )آدرس دهي  غلط( تنها عزم ما براي 
تعامل سازنده با دنيا را تقويت مي كند.« او همچنين در 
رشته توييتي به س��ير تاريخي اقدامات اسراييل عليه 
ايران در يك سال اخير پرداخت كه هدفش ضربه زدن 
به توافق هسته اي بوده اس��ت. ظريف سلسله اقدامات 
موساد عليه توافق هس��ته اي ايران در سال 2018 را به 
اين ش��كل توضيح داد: »۳0 آوريل: نتانياهو ادعا كرد 
موساد »اسناد محرمانه برنامه هسته اي ايران« را كشف 
كرد«، »8 مي: ترامپ از برجام خارج ش��د«، »۳ ژوئن: 
رييس جمهور روحاني سفر منطقه اي به سويس و اتريش 
را آغاز كرد«، »۳ ژوئن: موساد مدعي كمك به »خنثي 
كردن طرح بمب گذاري ايران« در فرانس��ه شد«، »2۶ 
سپتامبر: ترامپ نمايش فجيعي عليه ايران در شوراي 
امنيت سازمان ملل اجرا كرد«، »2۷ سپتامبر: نتانياهو 
ادعا كرد موساد »تاسيسات محرمانه هسته اي ايران« را 
كشف كرده است«، »2۹ اكتبر: بيانيه برنامه ريزي شده 
اتحاديه اروپا درباره س��ازوكار ويژه مالي )براي تعامل با 
ايران( « و »2۹ اكتبر: موس��اد مدعي كمك به »خنثي 
كردن طرح ترور ايران« در دانمارك شد«. وزير خارجه 
كشورمان چهارشنبه هفته گذشته نيز در واكنش به اتهام 
بي اساس پليس دانمارك به يك تبعه ايراني براي حمله 
به شخصي در خاك اين كش��ور، گفته بود، اين ادعاها 
»عمليات فريبكارانه« از سوي سازمان جاسوسي موساد 

عليه ايران است.
شبكه تلويزيون رژيم صهيونيستي آي2۴ به نقل از منابع 
امنيتي در موساد، سازمان اطالعات اين رژيم ادعا كرد 
كه نيروهاي اطالعاتي اين كشور دانمارك را از »عمليات 

ايران« مطلع كرده بودند.

   اتهام زني خارج از موازين حقوقي
 در همين حال، بهرام قاس��مي، سخنگوي وزارت امور 
خارجه ايران در مصاحبه با ايرنا گفته اس��ت، آنچه كه 
توسط مقامات دانمارك در خصوص تالش براي حمله 
به يك مخالف جمهوري اس��المي مطرح شد، »كاماًل 
بي اساس و نادرست است و اطالعاتي كه گردآوري شده 
نيز اين نكته را نش��ان مي دهد.« سخنگوي وزارت امور 
خارجه ايران اضافه كرده اس��ت: »گفته مي شود فردي 
ايراني االصل با تابعي��ت نروژي قرار بوده عليه مخالفان 
ايران اقدام تروريس��تي انجام دهد؛ اين ش��خص كاماًل 
موهوم و بي نام و نشان است.« بهرام قاسمي مي گويد، 
هيچ دليل و مدركي در اين زمينه به ايران ارايه نش��ده 
است. قاسمي اضافه كرده است: پيش از ارايه هرگونه سند 
و مدرك و برگزاري محكمه اي، اين اتهام به ايران نسبت 
داده شده كه چنين كاري خالف روابط دوستانه و تمام 

موازين حقوقي و قضايي شناخته شده است.
س��خنگوي وزارت امور خارجه ايران مي گويد: »قراين 
نشان مي دهد كه امريكا، اسراييل و» كانون بدنام ديگري 
كه امروز با اتهامات بسيار سنگين مواجه است، تالش 
مي كنند در اين جنگ رواني ايران را مورد اتهام قرار داده 
و از اين طريق روابط ايران و اتحاديه اروپا را در آس��تانه 
مرحله دوم تحريم هاي امريكا تخريب كنند.« قاسمي با 
اين حال از اتحاديه اروپا، مسوول عالي سياست خارجي 
اين اتحاديه و ديگران خواسته است تا در اين مورد دخالت 
كنند و اسناد مورد »ادعاي طرف دانماركي را دقيقًا مورد 

بررسي قرار دهند.«

   ادعاي پليس دانمارك
پليس دانمارك روز سه شنبه بدون ارايه هيچ مستنداتي 
عوامل منتسب به ايران را به حمله به يك فرد در خاك 
اين كشور متهم كرد. آنطور كه خبرگزاري فارس نوشته، 
وزارت خارجه دانمارك در همين ارتباط سفير اين كشور 
را از تهران فراخواند. »آندره ساموئل سن«، وزير خارجه 
دانمارك در يك كنفرانس خبري گفت معتقد اس��ت 
حكومت ايران عامل اين حمل��ه بوده و به همين دليل 

سفير دانمارك را از تهران براي مشورت فرا مي خواند. 

روز چهارشنبه »مايا كوتسيانيچ« سخنگوي »فدريكا 
موگريني«، با وجود اين ادعاها بر حمايت اتحاديه اروپا از 

توافق هسته اي با ايران )برجام( تأكيد كرد. 
اين مقام اروپايي گفت: »حمايت اين اتحاديه از برجام به 
قوت خود باقي است اما ديگر مسائل با ايران از جمله اتهام 
قتل در اتحاديه اروپا به صورت جداگانه مورد بررسي قرار 
خواهد گرفت.«  وي اضافه كرد: »ما تهديد عليه امنيت 
اتحاديه اروپ��ا را نمي پذيريم و اين اتفاقات را فوق العاده 
جدي تلقي مي كنيم. وي به اين موضوع اشاره كرد كه 
تحريم ها عليه ايران )در ارتباط با تروريسم يا حقوق بشر( 
هنوز پابرجا هستند.«  كوتسيانيچ درباره ساز و كار ويژه 

اقدام مالي اروپا با ايران بدون اشاره به زمانبندي و محتواي 
آن گفت: كار در اين مورد ميان كش��ورهاي عضو ادامه 
دارد.كوتسيانيچ افزود: »ما شنيده ايم اقدامات به آرامي 
در جريان اس��ت و برخي ديپلماتها نگراني هايي درباره 

مخالفت هاي داخلي دارند.«
پيش از اين وزير خارجه دانمارك گفته بود اين كش��ور 
در تالش خواهد بود تحريم هاي جديدي در چارچوب 
اتحاديه اروپا عليه ايران اعمال كند.  صبح چهارش��نبه 
هفته گذش��ته هم س��فير دانمارك در تهران به وزارت 
خارجه احضار شد. سفير دانمارك در اين مالقات گفت 
كه براي پاره اي از مشورت ها به كپنهاگ فراخوانده شده 

و در كپنهاگ س��عي خواهد كرد تا مطالب و انتظارات 
طرف هاي ايراني را مطرح و پيگيري كند.

در اين بين دانمارك ادعا كرده شخصي كه قصد ترور را 
داشته، يك شهروند نروژي بوده كه اصالت ايراني دارد. 
بر همين اساس، اينه اريكسن سورد، وزير خارجه نروژ از 
احضار سفير ايران در اين كشور خبر داده است. او در اين 
باره گفته است: »ما در جريان اين مالقات ]با سفير ايران[ 
تاكيد كرديم فعاليتي كه به دنبال تحقيق در دانمارك 
افشاء ش��ده غير قابل قبول است.« اين ادعاها در حالي 
است كه شهروند نروژي كه دانماركي ها مدعي هستند 

قصد ترور داشته، اتهامات به خود را رد كرده است. 

در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران مطرح شد

تصور دشمن اين بود كه با فشار اقتصادي، ايران عقب نشيني كند
با نزديك شدن به موعد رسمي 1۳آبان ماه و تالش امريكا 
براي تحت تاثير ق��رار دادن ايران در حوزه اقتصادي، اين 
پرس��ش اساسي كه ايران با اس��تفاده از چه راهكارهايي 
مي تواند در مقابل اين جنگ رواني گستره اقتصاد و امنيت 
خود را ايمن سازي كند؛ بيشتر از هر زمان ديگري مطرح 
شده است. چهره هاي مختلف سياسي و حاكمتي در اين 
روزها تالش مي كنند تا با ارزيابي تحليلي راهبرد دشمنان 
راهكارهاي عملياتي براي عب��ور از چالش جنگ رواني 
دشمن را نيز ارايه كنند. رييس سازمان پدافند غير عامل 
يكي از چهره هايي است كه با توجه به حوزه مسووليتش 
بخش��ي از تالش هاي دش��منان براي آسيب رساندن به 
اقتصاد كشور را تصوير سازي مي كند. سردار جاللي روز 
پنجش��نبه در قم و ديروز قبل از خطبه هاي نماز جمعه 
تحليلي از برنامه هاي دش��من براي روز 1۳ آبان ماه ارايه 
داده كه بر اس��اس آن مي توان تصوي��ري از راهبردهاي 
امريكا به دست آورد. سردار غالمرضا جاللي معتقد است: 
اولين اقدام دشمن ايجاد دو قطبي امنيتي و اقتصادي در 
كش��ور بود و پيش فرض دشمن اين بود كه با ايجاد فشار 
اقتصادي، ايران در موضوع امنيت عقب نشيني كند. رييس 
سازمان پدافند غيرعامل كشور گفت: امريكا به عنوان مظهر 
تروريسم است. همواره هرجا تروريسم هست اسم امريكا 
مطرح مي شود و در جهان امروز از مثلثي برخورداريم كه 
سياست گذار، هدايت كننده، خلق كننده و تروريست از 
يك طرف و بهره بردار از تروريسم از طرف ديگر و پشتيبان 
مالي از طرف ديگر قرار دارند. اين مثلث يعني عربستان، 
رژيم صهيونيستي و امريكا. وي عنوان كرد: اينكه امروز 
به عنوان روز مبارزه با استكبار جهاني با محوريت امريكا 
متمركز و تعيين شده در چنين روزي بايد به موضوعات 

اين مس��اله پرداخته ش��ود كه امريكا به عن��وان مظهر 
تروريسم است. همواره هرجا تروريسم هست اسم امريكا 
مطرح مي شود و در جهان امروز از مثلثي برخورداريم كه 
سياست گذار، هدايت كننده، خلق كننده وتروريست از 
يك طرف و بهره بردار از تروريسم از طرف ديگر و پشتيبان 
مالي از طرف ديگر قرار دارند. اين مثلث يعني عربستان، 
رژيم صهيونيستي و امريكا. امريكا مظهر تروريسم است. 
آنها همه جاي دنيا بخش��ي از سياس��ت خ��ود را با خلق 
تروريسم ايجاد مي كنند. آنها در جامعه اسالمي در منطقه 
بين عراق و س��وريه داعش و تكفيري ها را خلق، تجهيز و 
حمايت تسليحاتي و مالي كردند و به عنوان پشيبان اصلي 

و بهره بردار در اين حوزه هستند.

   راهبرد مقاومت در برابر استكبار
او ادامه داد: عناص��ر اصلي راهبرد مقاومتي حاكميت، 
دولت، مردم و راهبرد تاب آوري ملي است كه مي تواند 
اين عناصر را به هم اتصال دهد. در بعد حاكميت ملي بايد 
بر وحدت ملي براي همه عناصر اصلي اين راهبرد تكيه 
شود. اين راهبرد ناشي از تفكر اسالم ناب و برگرفته از تفكر 
امام )ره( و قاعده نفي سبيل است كه تسلط بيگانگان در 
كشور را نمي پسندد. دولت مسووليت هاي اجرايي جدي 
در اين حوزه دارد. رهبر مي فرمايد مردم بايد از اين دولت 
تصوير يك دولت مقتدر، توانا، دردآشنا و توانمند در دفاع 
از دشمن و همچنين مستحكم در برابر تهديدات دشمن 
را ببينند. ما ام��روز در حال عبور از تحريم هاي ظالمانه 

هستيم و اين بايد در عمل توسط مردم حس شود. رييس 
سازمان پدافند غيرعامل كشور، گفت: مردم بايد امروز 
ش��رايط و تهديدات را درك كنند و بفهمند. كما اينكه 
مي دانند. بايد دشمن را با بصيرت انقالبي بشناسند. زماني 
كه منافقين ايفاي نقش مي كنند جبهه دشمن شفاف و 
صريح مشخص است نبايد به هر دليلي به زاويه اي غير از 
اين زاويه بپردازيم و همه جريانات داخلي وفادار با انقالب 
بايد موضع گيري خود با دشمن را صراحتا اعالم كنند. 
مردم، كشورهاي اطراف را مي بينند كه چقدر ضعف و 
مشكالت امنيتي در آنجاها وجود دارد. امنيت مستحكم 
ما ثمره خون شهداست و مردم بايد قدر بدانند. سوريه 
سازي يكي از راهبردهاي دشمن است. مردم بايد قدر 
رهبري معظم را به عنوان س��تون اين خيمه، منسجم 
كننده كشور و ملت، فرماندهي كل كه اين جبهه را هدايت 
مي كند خوب بشناسند و نگاهشان به ايشان باشد. بايد 
همزمان با صبر الهي مقاومت را شكل دهند و انسجام بين 
واليت و رهبري و مردم و دولت بايد اتفاق بيفتد. سردار 
جاللي، عنوان كرد: معظم له در ديداري كه داشتيم تاكيد 
داشتند بايد رويكرد پدافند غيرعامل علمي، هوشمندانه 
و دقيق باشد يعني در هر حوزه نيازمند رويكرد تخصصي 
و دقيق هستيم كه در شرايط امروز ضرورت آن بيشتر 
احساس مي شود. اگر همكاري در اين حوزه شكل نگيرد 
ممكن است تهديدات مخاطره آميزي به همراه داشته 
باش��د. ما در حوزه سايبري و ساير حوزه ها با تهديداتي 
روبرو هستيم اميدواريم كما اينكه تابستان داغ دشمن 
را به تابستان مايوس��انه تبديل كرديم ان شاءاهلل ادامه 
مشكالت را تحت رهبري مقام معم رهبري و حمايت 

ساير قوا پشت سر بگذاريم.

   تهديد اقتصادي
رييس سازمان پدافند غير عامل در جلسه شوراي پدافند 
غيرعامل استان قم در استانداري قم عنوان كرد: اكنون يك 
تهديد كالن در كشور وجود دارد و يك استراتژي دفاعي در 
برابر اين تهديد برنامه ريزي شده است و هر دستگاه و بخش 
يك نقش اساسي و كليدي در اين اس��تراتژي دارد. وي 
افزود: يك تهديد تركيبي متشكل از چند حوزه عمليات 
رواني، شناختي، اقتصادي و امنيتي توسط دشمن عليه 
كشور برنامه ريزي ش��ده است، اين تهديد با تمركز روي 
مردم اس��ت و بنا است روي مردم اثر بگذارد و شبكه هاي 
اجتماعي و رسانه هاي معاند وسيله اجراي اين تهديدات 
است. رييس س��ازمان پدافند غيرعامل كشور بيان كرد: 
ترامپ از برجام خارج ش��د و احساس كرد كه با خروج از 
برجام و تحريم مي تواند بر كش��ور تاثير بگذارد و زمينه 
امتياز گرفتن بيشتر از ايران فراهم مي شود. وي ادامه داد: 
استراتژي دش��من، متمركز كردن همه فشارها در همه 
حوزه ها در زمان محدود به جمهوري اسالمي است؛ اولين 
اقدام دشمن ايجاد دو قطبي امنيتي و اقتصادي در كشور 
بود و پيش فرض دشمن اين بود كه با ايجاد فشار اقتصادي، 
جمهوري اس��المي در موضوع امنيت عقب نشيني كند. 
سردار جاللي تصريح كرد: در شرايط فشار اقتصادي، يك 
رويكرد اين بود كه دولت كنار زده شود و رويكرد ديگر اين 
بود كه در كنار دولت، تشكيالتي ايجاد شود تا اختيارات 
دولت محدود ش��ود كه با اين دو رويكرد مخالفت شديد 
شد و اعالم شد كه دولت با راي مردم اعتبار قانوني دارد و 
بايد دولت مسائل و مشكالت كشور را حل كند. وي گفت: 
همچنين رهبري به سه قوه تاكيد كردند كه تمام تالش 

خود را براي حل مشكالت اقتصادي انجام دهند.

وزارت خارجه بايد در برابر 
دانمارك اقدام متقابل مي كرد

رييس كميسيون امنيت 
ملي مجلس گفت: انتظار 
داشتيم وزارت امور خارجه 
در قب��ال اقدامات كش��ور 
دانم��ارك مقابل��ه به مثل 
كند كه متاسفانه اين اقدام 
انجام نش��د. حش��مت اهلل 
فالحت پيش��ه در گفت وگو با مهر در واكنش به اقدام 
دولت دانمارك در فراخواندن سفير اين كشور از ايران 
گف��ت: از وزارت خارجه انتظار داش��تيم بعد از حادثه 
تروريس��تي اهواز، احضار س��فير دانمارك و موضوع 
حضور س��ركرده هاي تروريسم افراطي جنوب كشور 
در دانمارك را پيگيري كند اما متاسفانه به دليل برخي 
مالحظات، اين كار انجام نشد. نماينده مردم اسالم آباد 
غرب در خصوص انگيزه هاي دانمارك براي فراخواندن 
سفيرش از ايران گفت: هدف اول دانمارك نشان دادن 
چراغ سبز به امريكا در آستانه تحريم هاي جديد ايران 
است. او ادامه داد: هدف دوم توجيه عدم اجراي وظايف 
دانمارك بر اس��اس كنوانس��يون هاي بين المللي در 
مقابله با تروريسم است. رييس كميسيون امنيت ملي 
تصريح كرد: ديپلمات هاي ايران كه با طرف هاي اروپايي 
مذاكرات تنگاتنگي را دارند، بايد در عرصه ديپلماسي 

رسمي و عمومي روشنگري هايي را انجام دهند.

درخواست يك نماينده مجلس 
از وزير جديد »صمت«

عضو كميس��يون صنايع 
و مع��ادن مجل��س از وزير 
صنعت، مع��دن و تجارت 
خواست تا مشكالت اجرايي 
و مالي واحدهاي توليدي 
بزرگ، متوسط و كوچك را 
حل، بستر توسعه صادرات 
كاالهاي ايراني را ايجاد و بازار كاال و خدمات را به درستي 
تنظيم و ساماندهي كند. س��يده حميده زرآبادي در 
گفت وگو با ايسنا خواستار تدوين برنامه هاي پايدار و با 
ثبات در اين سه حوزه صنعت، معدن و تجارت شد. وي 
گفت: بايد توجه به واحدهاي توليدي بزرگ، متوسط 
و كوچك باشد و حل چالش هاي متنوع و متكثر اين 
واحدهاي اقتص��ادي بايد جزو اولي��ن اقدامات وزير 
صنعت، معدن و تجارت باشد. نماينده مردم قزوين در 
مجلس تاكيد كرد: اگر اين مشكالت برطرف نشود هم 
در تامين مواد اوليه توليد و تنظيم بازار كاال و خدمات، 
مشكالت بدتر مي شود و هم سرمنشأ ايجاد مشكالت 
متعدد در حوزه امنيت ش��غلي و معيش��تي كارگران 
خواهد شد. وي خواس��تار توجه رضا رحماني به رفع 
چالش هاي حوزه صادرات كاال ش��د و اف��زود: بايد به 
صورت دقيق و از طريق راه كارهاي مطلوب بستر رفع 

چالشهاي حوزه صادرات انجام شود. 

تالش دولت براي واگذاري 
طرح هاي نيمه تمام 

معاون عمران و توسعه امور 
ش��هري و روس��تايي وزير 
كشور با بيان اينكه به دنبال 
واگ��ذاري طرح هاي نيمه 
تمام به بخ��ش خصوصي 
هس��تيم، گف��ت: با كمك 
بخش خصوصي طرح هاي 
با پيشرفت 80 درصد را به اتمام مي رسانيم. به گزارش 
تسنيم، مهدي جمالي نژاد  در جمع خبرنگاران اظهار 
داش��ت: طرح هاي دولتي بس��ياري داريم و پروژه هاي 
زيادي نيمه تمام مانده اند كه براي اجراي اين طرح ها نياز 
به تامين اعتبارات بااليي است كه به دنبال واگذاري آنها 
به بخش خصوصي هستيم. او  افزود: پروژه هاي مهمي در 
شهرداري هاي كشور در حال انجام است و هر چند اين 
پروژه ها نيازمند اعتبار هستند اما با وجود همه كمبود 
اعتبارات در حال انجام هستند و در شهرداري گرگان 
هم به مناسبت ۴0 سالگي انقالب ۴0 پروژه در نظر گرفته 
شده است. معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي 
وزير كشور با اشاره به اينكه همه طرح هايي كه ۷0 و 80 
درصد پيشرفت داشته باشند با اعتبارات و بودجه سال 
۹8 به اتمام خواهند رسيد، تاكيد كرد: بايد اين طرح ها را 
به كمك بخش خصوصي انجام دهيم و اين طرح ها بايد 

براي اين بخش جذابيت داشته باشد.

تحريم هاي امريكا عليه ايران 
ظالمانه است

نماينده اقليم كردس��تان 
عراق در تهران با بيان اينكه 
ايران به كردها كمك هاي 
زيادي كرده است و برگردن 
كرده��ا حق دارد اف��زود: تا 
مي توانيم بايد به ايران كمك 
كنيم. به گزارش ايسنا، ناظم 
دباغ، نماينده دولت اقليم كردستان عراق در تهران كه 
از اعضاي حزب اتحاديه ميهني كردستان نيز به شمار 
مي رود در گفت وگو با خبرگ��زاري باس نيوز گفت كه 
تحريم هاي امري��كا عليه ايران ظالمانه ب��وده و بايد تا 
مي توانيم به ايران كمك كنيم. ناظم دباغ گفت: وضع 
هر گونه تحريم اقتصادي عليه اي��ران يا عراق بر ديگر 
كشورهاي منطقه نيز تاثير خواهد گذاشت و از آنجا كه 
اقليم كردستان نيز بخشي از عراق است، اين اقليم را نيز 
در بر خواهد گرفت. عراق پيش از اين اعالم كرده است 
كه نمي تواند به اين تحريم ها پايبند باشد و الزم است كه 
اين كشور معاف شود. او در ادامه گفت: زماني كه عراق 
تحريم شده بود، ايران به كردها كمك كرده است بنابراين 
كردها تا مي توانند بايد با ايران همكاري كنند، زيرا بخشي 
از ساكنين ايران نيز كرد و هم مرز با ما هستند .  او افزود: 
اي��ران حقوقي برگردن كردها دارد زي��را در زمان نظام 

پيشين عراق به ما كمك كرده است.

بانوان براي ورود به ورزشگاه 
صبور باشند

معاون رييس جمهور در 
امور زنان و خانواده درباره 
ورود زنان به ورزش��گاه ها 
براي تماش��اي مس��ابقه 
فوتبال گفت: در اين زمينه 
راه بسياري را آمده ايم اما 
راه زي��ادي ه��م داريم و 
خانم ها اميدوار باشند. معصومه ابتكار در گفت وگو 
با ايسنا، با اشاره به اينكه من پيش از اين با خانواده 
و همسر خود به ورزش��گاه رفته ام، اظهار كرد: اگر 
شهرستان نبوده و درگير كار ديگري نباشم حتما 
براي تماشاي مسابقه فوتبال فينال جام باشگاه هاي 
آسيا حتما به ورزش��گاه مي روم. ورود به ورزشگاه 
مطالبه دختران است و زمينه الزم براي حضور بانوان 

نيز در ورزشگاه در حال فراهم شدن است.
او درباره انتقاد به مس��اله ورود گزينش��ي بانوان به 
ورزشگاه براي تماشاي مسابقات فوتبال بيان كرد: 
بايد تدريجا اين اتفاق بيفتد و بانوان وارد ورزشگاه 
ش��وند. مهم ترين گروهي كه مايل ب��ه حضور در 
ورزشگاه ها هستند ورزشكاران خانم هستند كه نگاه 
تخصصي داشته و سابقه حضور در تيم هاي ورزشي 
را دارند. آنها در اولويت هستند ولي حضور بانوان در 

ورزشگاه مرحله به مرحله انجام مي شود.
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يك استاد دانشگاه معضالت بودجه ريزي مبتني بر عملكرد را بررسي كرد

بانك جهاني از بهبود وضعيت ايران در تجارت فرامرزي و حل مساله ورشكستگي خبر مي دهد

ضرورت انجام اقدامات اساسي براي فقرزدايي

بودجه ريزي بر مبناي صفر،  به جاي عملكرد

فراز در امتياز و فرود در جايگاه

گروه اقتصاد كالن|
دولت در بخش��نامه بودجه سال 98 تمام دستگاه ها را 
مكلف كرده كه بودجه هاي خود را به بر اساس عملكرد 
يا هزينه تمام شده خود محاس��به كنند. اين شكل از 
بودجه ريزي كه به آن بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 
گفته مي ش��ود در برنامه ششم توسعه هم مورد تاكيد 
قرار گرفته و دولت را ملزم به اجراي تدريجي آن تا پايان 
برنامه كرده است. اما با اين حال دولت در بخشنامه گفته 
كه صددرصد دستگاه ها بايد بودجه ريزي  خود را به شكل 
جديد درآوردند اين در حالي است كه يك استاد دانشگاه 
به تعادل مي گويد نه تنها منطقا امكان عملياتي كردن 
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد روي همه دستگاه وجود 
ندارد بلك��ه در صورت امكان هم باعث كاهش كيفيت 
برخي خدمات دولت در بخش هايي مثل آموزش، امنيت 
و امثالهم مي شود. به گفته سيدمحمد هادي سبحانيان 
اين نوع بودجه ريزي نيازمند محاسبه هزينه ها از طريق 
كمي س��ازي واحدهاي خدماتي اس��ت در حالي كه 
حوزه هايي مانند امنيت و آموزش بيشتر مسائلي كيفي 
هستند و امكان اين نوع كمي س��ازي وجود ندارد و در 
صورت وجود هم موجب كاهش كيفيت آنها خواهد شد. 
به گزارش »تع��ادل« دولت در بخش��نامه بودجه 98 
تكليف كرده تمام دستگاه ها بايد اين نوع بودجه ريزي 
را در دستور كار قرار دهند. در اين بخشنامه آمده است: 
»تمامي دس��تگاه هاي اجرايي ب��ه منظور پيش بيني 
اعتبارات خود موظفند بر مبناي بودجه ريزي مبتني 
بر عملكرد ضمن تعيي��ن اهداف و وظايف قانوني خود 
نسبت به محاسبه قيمت تمام ش��ده فعاليت ها كه از 
سامانه هزينه يابي استخراج مي شود اقدام نمايند و بر 
اساس ضوابط و دس��تورالعمل هاي صادره نتايج را بر 
اساس زمان بندي تدوين اليحه براي سازمان برنامه و 

بودجه ارسال نمايند.«
بنابراين، در صورت تصويب نهايي بودجه سال 98 در 
شوراي اقتصاد، هيات وزيران و مجلس شوراي اسالمي، 
تمامي دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي عملياتي موظف 

به اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد خواهند بود.
با اينكه در برنامه ششم توسعه مقرر شده دولت طي 5 
سال اين نوع بودجه ريزي را به تمام دستگاه ها تسري 
دهد، بخش��نامه بودجه 98 مش��خص كرد كه برخي 
امكانات اين روش بودجه ريزي موجب شده كه دولت به 

صورت يك باره و كامل آن را اجرا كند. 
دولت در راستاي اجراي برنامه ششم توسعه در سال 9۷ 
مشخصا ۳۰ درصد از دستگاه ها را به اجراي بودجه ريزي 
مبتني بر عملكرد، ملزم كرد و در اين بين قرار شد كاركرد 
اين دستگاه ها از سوي مجلس مورد بررسي قرار گيرد 
تا ك��م و كيِف اجراي قانون و ميزان تعهد دس��تگاه ها 
مشخص شود. يك عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
مجلس در اين زمينه گفته اس��ت كه جلس مصمم به 

اجراي اين نوع بودجه ريزي اس��ت و از آن حمايت نيز 
مي كند چراكه اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 
نه تنها منجر به كاهش هدررفت منابع و ارتقاء كارايي و 
بهره وري دستگاه ها مي شود بلكه به افزايش شفافيت 

نيز كمك مي كند.
بنابراين به نظر مي رسد شرايط خاص اقتصادي سال 
آينده و امكان تنگناهاي مالي باعث اخذ س��ريع تر اين 

تصميم شده است. 
عضو هيأت علمي دانش��گاه خوارزمي با اينكه اين نوع 
بودجه ريزي را بهتر از شكل سنتي آن مي داند اما با اين 
حال آن را خالي از مساله و اشكال نمي داند و با نگاهي 
انتقادي به آن مي پردازد. سيدمحمد هادي سبحانيان 
در گفت وگو با »تع��ادل« با بيان اينك��ه بودجه ريزي 
كنونيي كه در كشور مرسوم است به شكل »بودجه ريزي 
افزايش��ي« اس��ت، گفت: به اين معنا كه دستگاه هاي 
مختلف كه اسمشان در جداول قانون بودجه كشور درج 
شده است، هرسال مبلغي را اخذ مي كنند و بر همان پايه 
سال هاي آينده به موازات تورم و ديگر عوامل اقتصادي 
درصدي به آن اضافه مي كنند. در اين نوع بودجه ريزي 
توجهي به نيازها و امكانات دس��تگاه هاي بودجه گير 
نمي شود و حتي پرسيده نمي شود كه آيا طبق اساسنامه 
دستگاه استفاده كننده از منابع عمومي بايد از اين بودجه 
دولتي استفاده كند؟ وي افزود: برخي از دستگاه هاي 
دولتي وجود دارند طبق قانون نبايد از بودجه عمومي 
اس��تفاده كنند و تنها ب��ه اين دليل كه اسمش��ان در 

رديف هاي بودجه اي قرار دارد، بودجه مي گيرند.
اين استاد دانشگاه درباره نحوه محاسبه هزينه ها گفت: 
فرآيند دقيقي ب��راي اين موضوع وجود ن��دارد و تنها 
دستورالعملي كه روي كاغذ براي آن وجود دارد اين است 
كه دستگاه مربوطه مبلغ مورد نياز خود و البته همراه با 
محل هاي هزينه ك��رد آن را به دولت اعالم مي كند، اما 
مساله اين است كه ممكن است اوال اين دستگاه اصال 
مس��ووليت حوزه اعالمي را برعهده نداشته باشد. دوم 
اينكه آن اعتباري درخواستي ممكن است بيش از ميزان 

مورد نياز باشد. 
به گفته س��بحانيان در بودجه ريزي سنتي به اين دو 
سوال پاسخ دقيقي داده نمي ش��ود. »اكنون مكانيزم 
به اين شكل است كه هر دس��تگاهي بر مبناي ميزان 
دريافتي سال گذشته و به اضافه درصدي رشد بودجه 
دريافت مي كند.« اين كارش��ناس اقتصادي در ادامه 
بيان كرد: اكنون كه گفته مي شود مي خواهيم به سمت 
بودجه ري��زي مبتني بر عملك��رد حركت كنيم بدين 
معنا است كه دس��تگاه به صورت دقيق مبتني بر چه 
برنامه هايي و چه فعاليت هايي مي خواند انجام دهند و 

براي هر فعاليت چه مبلغي نياز دارند. 
وي درباره ميزان تحقق اين نوع بودجه ريزي در سال 98 
گفت: به نظر نمي رسد دولت بتواند عمال موفق به انجام 

اين كار شود ضمن اينكه اساسا در همه حوزه ها امكان 
چنين برنامه ريزي اي وجود ن��دارد مثال در حوزه هاي 
امنيت و آموزش امكان سنجش كمي يك واحد وجود 
نخواهد داشت. چراكه كيفيت اين خدمات كامال متفاوت 
است و مشخص نيست دستگاه مربوطه با چه كيفيتي 

مي خواهد خدمت خود را ارايه كند.
س��بحانيان با بيان اينكه اگر بخواهي��م اين حوزه ها را 
كمي سازي كنيم با مس��ائل زيادي مواجه مي شويم، 
گفت: در نظام هاي بودجه ريزي كشورهاي ديگر هم به 
اين شكل نيست كه صددرصد بودجه به صورت عملياتي 
انجام شود.به گفته وي ممكن است بتوانيم براي به دست 
آوردن ميزان هزينه ها شاخص هاي كمي اي را استخراج 
كرد اما اين كميت نيست كه پاسخگوي نيازهاي جامعه 
است بلكه كيفيت آنهاست. ما نمي توانيم كيفيت همه 

مسائل كيفي را كمي كنيم. 
سبحانيان گفت: بنابراين در اين زمينه دو اشكال وجود 
دارد: اينكه اوال از نظر منطقي امكان عملكردي كردن 
بودجه ري��زي كل دس��تگاه ها وجود ن��دارد و در هيچ 
كشوري هم اين اتفاق نيفتاده است. دوم اينكه به لحاظ 
اجرايي هم امكان پذير نيست يعني اكنون آن ظرفيت 
الزم در دس��تگاه ها وجود ندارد.  وي در ادامه به كاهش 
كيفيت خدمات عمومي اشاره كرد و گفت: پاشنه آشيل 

بودجه ريزي مبتني بر عملكرد همين است كه مبناي 
محاس��به تعدادي كمي از خدمات فارغ از كيفيت آن 
مي ش��ود. در حالي كه در حوزه آموزش و امنيت براي 
مردم مهم نيست چندنفر پليس استخدام مي شود بلكه 
مهم برقراري امنيت آنهاست. اما آن چيزي كه ما از زبان 
دولت درباره بودجه ريزي مبتني بر عملكرد مي شنويم 

توجه به كميت ها است. 

  بودجه ريزي مبتني بر صفر
سبحانيان در ادامه به محدوديت شديد منابع كشور در 
سال آينده اشاره كرد و گفت: درآمدهاي نفتي كاهش 
خواهد يافت و اين موضوع اثر خود را بر روي درآمدهاي 
مالياتي هم خواهد گذاشت. بنابراين دولت بايد به سمت 
كاهش و حتي قطع بودجه برخي دستگاه هاي ناكارآمد 
برود يعني قبال سفره اي پهن بوده و همه ري آن نشسته 
بودند اما اكنون با توجه به مضيقه پيش آمده الزم است كه 

برخي تجديدنظرها در بودجه صورت گيرد.
وي با بي��ان اينكه در ادبيات حس��ابداري به اين روش 
»بودجه ريزي بر مبناي صفر« گفته مي شود، افزود: بدين 
معنا كه اگر قبال 5۰۰ دستگاه بودجه مي گرفتند، اكنون 
بايد تك تك آنها را مورد بررس��ي قرار داد كه هركدام 
از آنها ب��راي چه چيزهايي پول مي گيرند و در قبال آن 

چه فعاليت هايي انجام مي دهند. اين موضوع مشخص 
مي كند كه كدام دستگاه ها نيازي به بودجه ندارند. 

وي افزود: عالوه بر اين در ش��رايط كنوني مي شود كار 
ديگري هم انجام داد؛ بودجه ريزي مبتني بر صفر تعديل 
شده. بدين شكل كه به دستگاه ها فشار روش قبلي وارد 
نمي شود اما به آنها تنها 5۰ درصد بودجه سال قبل آنها 
داده مي شود و مابقي آن را تحت بررسي و محاسبه هاي 

سختگيرانه پرداخت مي كنند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر بسياري از دستگاه ها 
كار م��وازي انج��ام مي دهند، گفت: بط��ور مثال در 
حوزه هاي حمايتي اين مس��اله چش��مگيرتر است، 
موضوعي ك��ه باعث ش��ده برخ��ي خانوارها تحت 
چند دس��تگاه حمايتي قرار گيرند و در مقابل برخي 
خانوارها تحت پوشش هيچ دستگاهي قرار نگيرند. 
اين در حالي است كه مي بينيم بودجه تخصيص داده 
شده به اين دس��تگاه ها مبلغ كمي هم نيست.عضو 
هيات علمي دانشگاه خوارزمي گفت: بنابراين اعتقاد 
ما اين است كه اوال بودجه ريزي مبتني بر عملكرد را از 
نظر منطقي نمي شود براي همه دستگاه ها به كار برد 
و ثانيا براي حل مسائل شرايط كنوني نمي تواند كافي 
باشد و بايد براي سال آينده از روش هاي ديگري چون 

بودجه ريزي مبتني بر صفر هم استفاده شود. 

در روزهاي گذش��ته بانك جهاني تازه ترين گزارش خود 
درباره فضاي كسب و كار را منتشر كرد. گزارشي كه 19۰ 
كشور دنيا را از نظر سهولت فضاي كسب و كار رتبه بندي 
كرده است. رتبه يك اين فهرس��ت به نيوزيلند با امتياز 
86.59 رسيده و جايگاه هاي 2 تا 5 نيز به ترتيب به سنگاپور 
با امتياز 85.24، دانمارك 84.64، هنگ كنگ 84.22 و 

كره جنوبي با امتياز 84.14 تعلق دارد.
به گزارش »تعادل«، همچنين در كف اين فهرست و در 
جايگاه 19۰ سومالي نشسته اس��ت با امتياز 2۰.۰4، در 
جايگاه 189 نيز اريتره قرار دارد با امتياز 2۳.۰۷، و بعد از 
آن هم جايگاه هاي 188، 18۷ و 186 به ترتيب به ونزوئال 
با امتي��از ۳۰.61، يمن با امتي��از ۳2.41 و ليبي با امتياز 

۳۳.44 رسيده است.
ايران نيز در ميان كشورهاي مختلف با كسب امتياز 56.98 
در جايگاه 128 ايس��تاده؛ بين دو كشور اوگاندا )128( و 

باربادوس )1۳۰( .
نكته درباره رتبه ايران اين است كه گرچه امتياز ايران 2.۳4 
واحد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است با اين حال 
جايگاه ايران 4 رتبه نسبت به سال گذشته )1۳96(، هشت 
رتبه نسبت به سال 1۳95 و 1۰ رتبه نسبت به سال 1۳94 
تنزل كرده است. اين وضعيت نش��ان مي دهد كه ايران 
گرچه طي يكسال گذشته تالش  كرده فضاي كسب و كار 
خود را ارتقا دهد ولي به هر حال كشورهاي ديگر با سرعت 

بيشتري تالش مي كنند!
در گزارش��ي كه بانك جهاني از اصالحات انجام شده در 
ايران ارايه داده، آمده است: معرفي سيستم آنالين براي 
اظهارنامه كمك هاي امنيت اجتماعي، ايجاد سيس��تم 
آنالين دريافت ماليات ارزش افزوده، اصالح سيستم آنالين 
ماليات بر درآمد شركت ها و امكان پرداخت ماليات اضافي 
بانك ها از جمله اصالحات اساسي ايران بوده است. در كنار 

اين موارد اقدامات ديگري كه »بانك جهاني« آنها را براي 
بهبود سهولت كسب وكار ايران مفيد دانسته، مربوط به 
تجارت فرامرزي است. اين گزارش به »پنجره واحد تجارت 
فرامرزي« اش��اره كرده كه در جهت ارتق��اي صادرات و 

واردات صورت گرفته است.

  مروري بر وضعيت ايران در رتبه بندي سهولت 
كسب و كار 2019

بانك جهاني سهولت كسب و كار را در ده شاخص بررسي 
مي كند، اين شاخص ها عبارتند از: »شروع كسب و كار«، 
»دريافت مجوز ساخت«، »دريافت برق«، »ثبت مالكيت«، 
»دريافت اعتبار«، »حمايت از سرمايه گذاري هاي خرد«، 
»پرداخت ماليات«، »تجارت فرامرزي«، »اجراي قرار داد« 

و »روبرويي يا مساله ورشكستگي«.

از ميان اين ش��اخص ها طبق آنچه بانك جهاني گزارش 
داده است تجارت فرامرزي، روبرويي با مساله ورشكستگي 
و پرداخت ماليات بهبود را تجربه كرده است. به اين ترتيب 
كه در تج��ارت فرامرزي از 166 ب��ه 121 و در روبرويي با 
مساله ورشكس��تگي از 16۰ به 1۳1 صعود كرديم و در 
پرداخت ماليات با يك پله صعود از 15۰ به 149 رسيده ايم. 

  اطالعات جزئي تر درباره شاخص ها
رتبه شروع كسب وكار ايران 1۷۳ است. نمره اي كه بانك 
جهاني درباره ش��روع كس��ب وكار به ايران داده 6۷.۷9 
است. طبق برآورد اين نهاد بين المللي پروسه هاي شروع 
كسب وكار در ايران 1۰.5 مرتبه است، تعداد روزهايي هم 
كه افراد را درگير مي كند ۷2.5. به هزينه معادل 1.2 درصد 

از سرانه درآمد افراد هم نياز دارد.

در مجوز س��اختماني رتبه ايران 86 اعالم ش��ده و امتياز 
آن 69.11. دفعاتي كه افراد درگير اين پروس��ه مي شوند 
معادل 16 دفعه اس��ت و تعداد روزهايي كه بايد براي آن 
صرف كنند 1۳۰ روز! شاخص كنترل كيفيت ساختمان 
در ايران نيز طبق آنچه بانك جهاني از 15 تا ۰ اندازه گيري 

كرده معادل 12.5 است.
دسترسي به برق يكي ديگر از شاخص هااست كه جايگاه 
ايران در آن 1۰8 اعالم ش��ده است. دفعاتي كه افراد براي 
دريافت آن درگير مي شوند 16 روز است، تعداد روزهايي 
كه صرف آن مي شود هم ۷۷ روز است. دراين گزارش بانك 
جهاني شاخص قابليت و شفافيت تعرفه را تعريف كرده كه 

بين ۰ تا 8 نمره دارد و نمره ايران در آن 5 است.
شاخص بعدي ثبت مالكيت است كه ايران در آن رتبه 9۰ 
گرفته است همراه با امتيازي معادل 68.86. به گفته بانك 
جهاني تعداد دفعاتي كه كسي براي ثبت مالكيت درگير 
مي شود معادل 6 مرتبه است و روزهايي كه زمان براي آن 
صرف مي شود بطور ميانگين ۳1 روز. بانك جهاني در اين 
بحث كيفيت مديريت محل ملك را تعريف كرده و براي 
آن رتبه ۰ تا ۳۰ را در نظر گرفته است كه در اين حوزه نمره 

ايران 15 ثبت شده است.
در ش��اخص دريافت اعتبار بانك جهاني ب��ه ايران رتبه 
99 داده اس��ت به همراه امتياز 5۰. ق��درت قانون در اين 
حوزه امتيازي بين ۰ تا 12 داراد كه امتياز ايران در آن دو 
تعيين شده است. به پوشش اعتبار رجيستري هم امتياز 
5۷.5 تعلق گرفته است. حفاظت از سرمايه گذاري هاي 
كوچك هم رتبه اي معادل 1۷۳ دارد. تعداد پروسه ها 
۳۳.۳۳ تعريف ش��ده اس��ت. دراين بخ��ش ايران در 
افش��اي اطالع��ات از 1۰ امتي��از ۷ امتي��از دارد و در 
مسووليت پذيري مديران از 1۰ امتياز 4 امتياز كسب 
كرده است.در پرداخت ماليات هم رتبه ايران 149 امتياز 

شده با امتيازي معادل 56.۷8. تعداد دفعات پرداخت در 
سال براي مردم ايران 2۰ مرتبه گزارش شده است و ساعتي 

كه طي سال آنها را درگير مي كند معادل 216 ساعت.
در تجارت فرامرزي رتبه ايران 121 شده است و امتيازي 
كه كسب كرده معادل 66.2۰ است. در اين بخش زماني 
كه در صادرات براي انطباق اسنادي الزم است ۳۳ ساعت 
و زماني كه براي انطباق اس��نادي براي واردات الزم است 
6۰ ساعت اعالم شده است.در شاخص اجراي قراردادها 
هم كه رتبه ايران معادل 89 عنوان شده پروسه ها معادل 
58.21 مرتبه و روزهايي كه افراد درگير مي شوند 5۰5 روز 
اعالم شده است. به كيفيت پرونده هاي قضايي نيز از ۰ تا 18 
رتبه 5 داده شده است. در شاخص حل ورشكستگي نيز 
كه رتبه ايران 1۳1 است امتيازي معادل ۳5.5۷ دريافت 
كرده است و تعداد سال هايي كه ايران درگير اين موضوع 

مي شود 1.5 سال است.

 وضعيت ايران در منطقه آسياي شرقي
و شمال آفريقا

بر مبناي گزارش بانك جهاني كش��ورهاي قزاقستان در 
جايگاه 28، تركيه در جاي��گاه 4۳، عمان در جايگاه ۷8، 
تونس در جايگاه 8۰، عربس��تان در جايگاه 92 و مصر در 
جايگاه 12۰ قرار دارند همچنين در كشورهاي پاكستان با 
رتبه 1۳6، لبنان با رتبه 142، عراق با رتبه 1۷1 و يمن با 
رتبه 18۷ كسب و كار با دشواري بيشتري نسبت به ايران 

انجام مي شود.
به گزارش »تعادل«، بانك جهاني اطالعات خود را معموال 
از فعاالن اقتصادي دريافت مي كند. اطالعاتي كه برخي 
مقامات دولتي مي گويند به درستي بيانگر وضعيت ايران 
نبوده و در مواردي گزارش ها تاريك تر از آنچه واقعا هستند 

به بانك جهاني اعالم مي شود.
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احتمال كاهش ماليات بر ارزش 
افزوده واحدهاي توليدي

ايس�نا|محمد ش��ريعتمداري اظه��ار كرد: 
پيش��نهادي را به دبيرخانه شوراي هماهنگي 
س��ران س��ه قوه تقدي��م كرديم تا ب��ه صورت 
ميانب��ر در برخي ش��اخه ها و رش��ته ها از نظر 
بخش خصوصي تبعيت و خواسته آن را فراهم 
كنيم. ۷۰ درصد مشكالت واحدهاي توليدي، 
س��رمايه در گردش است كه بايد آن را تسهيل 
كنيم و نظام بانك��ي بايد پاي اي��ن كار بيايد. 
صيانت از اش��تغال موجود در گروي انجام اين 

هدف است.
وزير كار، تعاون و رف��اه اجتماعي با بيان اينكه 
ما در زمينه اشتغال مكلف به صيانت از اشتغال 
موجود بوده و با روش هايي تحت عنوان اشتغال 
فراگير در نقاط روس��تايي و بخش هاي كمتر 
از 1۰ هزار نفر در حال انجام اين كار هس��تيم 
خاطرنش��ان كرد: اين كار غيرمتمركز اس��ت 
و در س��طوح اس��تاني با نظارت اس��تانداران 
انجام مي ش��ود. تاكنون 45۰۰ ميليارد تومان 
از مناب��ع مرب��وط به اي��ن بخ��ش پرداخت و 
65۰۰ ميلي��ارد تومان از اي��ن منابع با افرادي 
كه طرح هاي مصوب در س��طوح استان دارند، 
قرارداد تنظيم شده است. شريعتمداري افزود: 
يكي از مهم ترين مشكالت بر سر راه سرعت اين 
كار، وثايقي است كه بانك ها مطالبه مي كنند 
اما صندوق ضمانت حمايت روستاييان و ساير 
صندوق ها مي توانند به عنوان واسط با شرايط 
سهل تر اين امر را فراهم كنند. استانداران براي 
تسهيل اين امر با چهار بانك جلسات جداگانه اي 
را برگزار خواهند كرد تا وام ها با سرعت بيشتري 
پرداخت و منجر به اشتغال واقعي شود؛ عالوه بر 
اين طرح اشتغال فراگير در سطح كشور در حال 
اجرا است.وي ادامه داد: برخي از مقررات زايد 
بر سر راه ايجاد شغل در حوزه استاد- شاگردي 
وضع شد. با وجود ۳.5 ميليون واحد صنفي در 
سطح كشور، 49۰ هزار واحد توليدي كوچك 
دو تا 5۰ نفره در قالب صنوف توليد در س��طح 
ايران و بين ۷۰ ت��ا 8۰ هزار واحدهاي صنعتي 
داراي توان بهره برداري، از اين طرح اس��تفاده 
كردند.ش��ريعتمداري خاطرنش��ان كرد: اين 
طرح مي تواند كم��ك كند تا در س��ال اول به 
كارگيري فردي كه وارد محيط كار مي ش��ود، 
بدون پرداخت حقوق تامين اجتماعي و با تعهد 
دولت مبني بر پرداخت بيمه حوادث كار، شغل 
يك ساله اي را به وجود آورد. بيش از 55 درصد 
اين مشاغل جذب واحدهاي توليدي مي شوند 
و همكاري خواهند ك��رد. عملكرد اين طرح از 
ابتداي امس��ال 44 هزار نفر بوده كه مي تواند 

بيشتر رشد پيدا كند.
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي اضافه كرد: ساير 
طرح هاي اش��تغال فراگير كه شامل ششطرح 
اس��ت و هر كدام در جاي خود عملكرد نسبتا 
مناسب و خوبي داش��ته، با قوت دنبال خواهد 
شد. ايجاد اشتغال از طريق ميانبرها براي حل 
مش��كالت با همكاري تمام دس��تگاه ها ايجاد 
مي شود و در صيانت از اشتغال موجود بايد يك 

سري اقدامات پايه اي صورت گيرد.
وي گفت: قانون گذار ۳2 ميليارد تومان را براي 
نرخ س��ود تس��هيالت اعطايي در زمينه منابع 
پيش بيني و از طري��ق بودجه عمومي تصويب 
كرده تا در اختيار اس��تان ها قرا گيرد. بايد نرخ 
س��ود را براي اين واحدهاي توليدي را كاهش 
دهيم زيرا امروز نرخ بازده در كشور باال نيست، 
بنابراين حتما بايد نرخ س��ود كاهش يابد. اگر 
اين نرخ به صورت اس��تاني تخصيص پيدا كند 
و به واحدهاي توليدي پرداخت ش��ود، منابع 
اوليه با قيمت تمام ش��ده پايين تري در اختيار 
مردم ق��رار مي گيرد. كاهش نرخ ماليات بطور 
عام از واحدهاي حقوقي هم مورد توافق ما بوده 
و بايد بتواني��م آن را عملياتي كنيم. اين موارد 
مهم ترين روش ها براي صيانت از اشتغال است.

وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه 
اتكاي دولت به ش��ركاي اجتماعي در مسائل 
اجتماعي از مهم ترين برنامه هاي ماست، تصريح 
كرد: بايد شرايط تس��هيل گري ايجاد شود كه 
بتواند شركاي اجتماعي را بيشتر مداخله دهد. 
مردم عالقه مند هستند كه ما تسهيالت ايجاد 
كنيم و آنها موضوعات مربوط به كودكان كار، 
زنان سرپرس��ت خانوار و معتادان را خودشان 
پوشش دهند. ارايه خدمات اجتماعي به مردم 
توسط شركاي اجتماعي از مهم ترين عناوين در 

دستور كار ما است.

 ضرورت حفظ ثبات اقتصادي
در برابر تحريم ها

س��خنگوي صن��دوق بين المللي پ��ول گفت 
ب��ا توجه به اينك��ه تحريم هاي جدي��د امريكا 
منجر به كاه��ش صادرات نفت ايران ش��ده و 
رش��د اقتصادي را كاهش مي دهد، ايران بايد 
سياس��ت گذاري هايي را به كار بگيرد تا ثبات 

اقتصاد كالن خود را حفظ كند.
گري رايس س��خنگوي صن��دوق بين المللي 
پ��ول، در گفت وگوي خبري خود گفت كه اين 
صندوق قويا از اي��ران مي خواهد كه چارچوب 
ضدپول ش��ويي و ضد تامين مالي تروريس��م 
خ��ود را تقويت كن��د و تا ضرب االج��ل فوريه 
 2۰19، با استانداردهاي بين المللي هم خواني

داشته باشد.
رايس گفت: وضع تحريم ه��اي جديد امريكا، 
رشد اقتصادي ايران را با محدود كردن صادرات 
نف��ت ايران، كاه��ش خواهد داد و اي��ران بايد 
سياس��ت گذاري هايي را ب��راي محافظ��ت از 
اقتصاد كالن خود به كار بگيرد، به ويژه در مورد 

گروه هايي كه از همه آسيب پذيرتر هستند.

ايسنا|همزمان با نوسانات ارزي و اقتصادي، تورم 
هم روند افزايش��ي به خود گرفت؛ بطوري كه مركز 
آم��ار و بانك مركزي نرخ تورم مهرماه امس��ال را در 
 آم��اري جداگانه ب��ه ترتي��ب 1۳.4 و 15.9 درصد

اعالم كردند.
اين رقم بيشترين نرخ تورم در سال هاي گذشته بوده 
است. در چنين شرايطي بسياري از كساني كه به يك 
درآمد ثابت يا اندك متكي بوده اند بيشترين آسيب را 
ديده اند، چرا كه در شرايط تورمي قدرت خريدشان 

هم روز به روز پايين تر آمده است.
اقش��ار ضعيف تر جامع��ه معموال به دليل نداش��تن 
سرمايه آنچناني توان س��رمايه گذاري در حوزه هاي 

س��ودآور مانند مس��كن يا طال و ارز را ندارند و از اين 
جهت كمترين نوس��ان در ارزش پ��ول ملي، زندگي 
آنها را با مسائل معيشتي جدي مواجه مي كند.يكي 
 از گروه هايي كه بيش��ترين آس��يب ها را از مس��ائل 
پيش آم��ده در اقتصاد كش��ور ديدن��د، كارمندان و 
مخصوصا كارمندان پايين دس��ت بودند. اين اقشار 
به دليل اينكه حق��وق ثابتي را بطور ماهيانه دريافت 
مي كنند و خودشان در تعيين درآمد خودشان دخيل 
نيس��تند معموال حقوق ش��ان ديرتر از ديگر فعاالن 

اقتصادي بخش خصوصي افزايش پيدا مي كند.
در اين ميان دولت براي اين قشر بسته هاي حمايتي را 
در نظر گرفته و در حال بررسي دارد. اما يك كارشناس 

اقتصادي معتقد است كه طرح هاي حمايتي دولتي 
مانن��د بس��ته هاي غذايي يا پرداخت ه��اي مقطعي 
نمي توانند مقابله اي ريش��ه اي براي جلوگيري از به 

ورطه فقر افتادن اقشار ضعيف تر باشند.
پويا عالء الديني  عضو هيات علمي دانش��گاه تهران، 
در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به مصوبه دولت مبني 
بر پرداخت كمك جبراني به كارمنداني كه زير س��ه 
ميليون تومان حقوق دريافت مي كنند، درباره اينگونه 
طرح ها اظهار كرد: در ش��رايط بحراني كنوني دولت 
مي خواهد با اينگونه طرح ها از س��قوط قدرت خريد 
ش��هروندان خود جلوگيري كند؛ اما مساله اين است 

كه ابزارهاي درستي را انتخاب نكرده است. 

او ب��ا بيان اينكه جلوگي��ري از به ورط��ه فقر افتادن 
شهروندان نياز به اقدامات اساسي دارد، گفت: واقعيت 
اين است كه دولت به دنبال فقرزدايي واقعي نيست يا 
اساسا توانايي برنامه ريزي بنيادين براي مساله فقر يا به 
حاشيه رفتن اقشار فرودست را ندارد و به همين دليل 

هم به طرح هاي مقطعي و كوتاه مدت اكتفا مي كند.
عالءالديني البته مجموعا طرح هاي حمايت از قدرت 
خريد ش��هروندان را مثب��ت ارزيابي و اظه��ار كرد: 
هنوز جزئيات اين طرح هاي حمايتي دولت از اقشار 
كم درآمد مشخص نيست اما مشخص است اينگونه 
طرح ها معموال به صورت قطره اي اجرا خواهد ش��د . 
به گزارش ايسنا، هيات وزيران به پيشنهاد مشترك 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و 
بودجه كش��ور »پرداخت كمك جبراني به كاركنان 
دولت و مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي 
كشوري، لش��كري« را به تصويب رس��اند. بر اساس 
اي��ن مصوبه، س��ازمان برنامه و بودجه مجاز اس��ت، 
براي كاركنان رس��مي، پيماني كشوري و لشكري، 
كاركنان قرار دادي و ش��ركتي و مس��تمري بگيران 
صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و حمايت 
و بازنشس��تگان شركت فوالد و س��اير صندوق ها كه 
مجموع پرداختي آنها كمتر از ۳۰ ميليون ريال در ماه 
است، كمك جبراني از طريق حساب بانكي مرتبط با 

حقوق و دستمزد آنها واريز شود.



بانك و بيمه4اخبار

كاهش فاصله قيمت ارز در نيما و سنا

65 درصد تراكنش هاي بانكي با مبلغ كمتر از 25 هزار تومان 

بانك ها نرخ خريد دالر را باال  بردند

مالباختگان سكه ثامن از اتحاديه طال  و جواهر شكايت كردند

افزايش ميانگين مبلغ هر تراكنش به 133 هزار تومان

چرايي تفاوت در الگوهاي بانكداري 

گروه بانك و بيمه |
بانك ها از روز چهار ش��نبه نهم آبان، نرخ دالر و يورو را 
نسبت به اوايل هفته افزايش دادند و دالر را با قيمت ۱۱ 
هزار و ۹۰۰ تومان و يورو را هم با قيمت ۱۳ هزار و ۴۹۰ 
تومان خريداري مي كنند. اين در حالي است كه اوايل 
هفته جاري بانك ها دالر را ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان و يورو 
را تا ۱۲ هزار و ۲۰۶ تومان خريداري كرده بودند. قيمت 
ارز مسافرتي توزيع شده توسط بانك ها هم به ازاي هر 
يورو حدود ۱۴ هزار تومان است. به گزارش »تعادل«، 
تحوالت بازار طال نيز نشان مي دهد كه نرخ اونس جهاني 
به ۱۲۳۴ دالر رسيده و قيمت طال و سكه در بازار با روند 
با ثبات مواجه است. براين اساس روز پنج شنبه، هر گرم 
۱8 عيار ۴۲۰ هزار تومان، سكه طرح جديد ۴ ميليون و 
۴85 هزار تومان، نيم سكه ۲ ميليون و ۲8۰ هزار تومان، 
ربع س��كه ۱ ميليون و ۲۴۰ هزار تومان و سكه گرمي 
۶8۰ هزار تومان معامله شد و هر مثقال طالي ۱۷ عيار 
يا مظنه نيز به ۱ ميليون و 8۱5 هزار تومان رس��يد. در 
بازار آزاد ارز نيز نرخ دالر باالتر از ۱۴8۰۰ تومان و درهم 
باالتر از ۴۰5۰ تومان معامله شده است.  در سامانه سنا 
نيز نرخ ميانگين فروش ارز در روز چهارشنبه به ترتيب 
دالر ۱۴85۱، يورو ۱۶5۶۲، درهم ۴۰5۳، يوآن ۲۲۲۷، 
پوند ۱۹۰۰۹و لير تركيه ۲۷88 تومان اعالم شده است. 

  كاهش فاصله قيمت ارز در »نيما« و »سنا«
كارشناسان معتقدند كه در ماه هاي اخير، دولت و بانك 
مركزي تالش كرده اند كه با قيمت گذاري مناسب در 
س��امانه نيما و ارز حاصل از صادرات پتروشيمي ها، در 
جهت كاهش تاثير نرخ آزاد ارز بر اقتصاد ملي اقدام كنند 
و اين موضوع باعث شده كه نرخ ارز در سامانه نيما و سنا 
و صرافي ها به هم نزديك شود و در نتيجه از تالطم ها و 

نوسانات نيز كاسته است. 
 اين اقدام هاي مناسب فاصله قيمت در بازار ثانويه با ارز 
نيمايي را كاهش داده و در كنار اين اقدامات، تزريق ارز 
توسط دولت به صرافي ها و بازار آزاد نيز موثر بوده و نرخ 
دالر آزاد در محدوده ۱۴ هزار تومان روند با ثباتي را در 
هفته هاي اخير شاهد بوده است.  همچنين بانك مركزي 
در تالش است كه ارز حاصل از صادرات به اقتصاد ملي 
برگردد زيرا عامل مهمي در كاهش فاصله قيمت ارز در 

بازار ثانويه با ارز نيمايي خواهد بود.
از آنجا ك��ه دولت و از جمله آق��اي جهانگيري معاون 
اول رييس جمهور اعالم ك��رده كه اكنون دولت منابع 
ارزي مناس��بي در اختيار دارد، تزريق متناسب ذخاير 
و منابع ارزي مي تواند در كاهش فاصله نرخ اين دو ارز 
در بازار نيمايي و بازار صرافي ها و سنا موثر باشد. از آنجا 
كه سهم ارز بازار ثانويه در اقتصاد ملي فقط سه درصد 
برآورد مي شود اما بيشتر تاثير آن رواني است و انتظار 
داريم دولت و بانك مركزي با اجراي طرح هاي مناسب 
اقتصادي فاصله اين ۲ نرخ را كاهش دهند. همچنين 
تنظيم و تعادل در روند ثبت سفارش ها و پرداخت ارز 
مورد نياز براساس اولويت ها و در حد مصرف مي تواند 
تقاضاي بازار آزاد را متعادل كرده و از رشد تقاضا و قيمت 
در بازار آزاد بكاهد. در بخش واردات كاالهاي اساسي نيز 
ارز مورد نياز آن تامين شده و ذخيره سازي نيز به اندازه 
كافي صورت گرفته و تمهيدهاي الزم براي واردات اين 
كاالها به خوبي برنامه ريزي شده است.  رييس جمهوري 

همواره بر كاهش نوس��ان قيمت ها تاكيد دارد و بيان 
مي كند كه سازوكارهاي الزم براي آن را در نظر گرفته ايم 
كه بخشي از آن به تامين كاال و بخشي نيز به نظارت و 
بازرسي ها مربوط مي ش��ود و ابزار الزم را نيز در اختيار 

داريم تا اين مساله مهم عملي شود.

  بانك هاي مركزي مشتري پر و پا قرص طال
آمار شوراي جهاني طال نشان داد بانك هاي مركزي در 
سه ماهه سوم امسال طال به ارزش حدود 5.8 ميليارد 

دالر خريدند كه بزرگ ترين خريد از سال ۲۰۱5 بود.
به گزارش ايس��نا، بانك هاي مركزي ك��ه در راس آنها 
روس��يه، قزاقس��تان و تركيه قرار داش��تند در سه ماه 
منتهي به سپتامبر، ۱۴8.۴ تن طال خريدند كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزايش داشت. 
به گفته آليستر هويت، مدير اطالعات بازار در شوراي 
جهان��ي طال، بانك هاي مركزي مايل هس��تند از دالر 
امريكا فاصله گرفته و ذخاير ارزي خود را متنوع كنند. 
قيمت طال اغلب خالف جه��ت دالر حركت مي كند. 
قيمت طال چهار درصد در س��ه ماهه سوم سال ۲۰۱8 
س��قوط كرد و به پايين ۱۲۰۰ دالر در هر اونس رسيد 
كه پايين ترين قيمت از ژانويه سال ۲۰۱۷ بود اما پس 
از آن طال بهبود يافت و در محدوده ۱۲۳۳ دالر معامله 
مي شود. روس��يه با خريد بيش از ۹۲.۲ تن طال در سه 
ماهه س��وم، ركوردش��كني كرد و ميزان ذخايرش را 
به بيش از ۲۰۰۰ تن رس��اند. بانك هاي مركزي هند، 
مجارستان و لهستان نيز اخيرا طال خريداري كرده اند 
و اكنون دسته جديدي از خريداران مشاهده مي شود. 
بر اساس گزارش فايننش��يال تايمز، خريد بانك هاي 
مركزي برخالف رفتار سرمايه گذاران است بطوري كه 
صندوق هاي سرمايه گذاري تحت پشتوانه طال در سه 
ماهه سوم براي نخستين بار از س��ه ماهه چهارم سال 
۲۰۱۶ با خروج سرمايه روبرو ش��دند. سرمايه گذاران 
مجموعا ۱۱۶ تن طال به ارزش حدود ۴.5 ميليارد دالر 

در مدت مذكور فروختند.

  پرداخت مابه التفاوت مراسم اربعين 
از س��وي ديگر، زائراني كه مابه التفاوت هزينه ثبت نام 
اربعين را هنوز دريافت نكرده اند، ۱۲ آبان ماه مي توانند 
به شعب بانك ملي مراجعه كنند. با كاهش هزينه سفر 
اربعين پس از موافقت رييس جمهور با اعمال ۳5 درصد 
تخفيف در ارز مورد نياز ويزاي عراق، قيمت اين س��فر 
از ۳۷۱ هزار و 88۰ توم��ان به ۲۳۴ هزار و 8۷5 تومان 
رسيد. بنا بر اعالم سازمان حج و زيارت، ۳۲۰ هزار تن 
كه با رقم قبلي ثبت نام كرده بودند، مش��مول دريافت 
مابه التفاوت اين هزينه بودند. س��ازمان حج و زيارت از 
دوم آبان ماه پرداخت مابه التفاوت هزينه سفر اين زائران 
را آغاز كرد و رييس اين سازمان با انتشار اطالعيه اي در 
صفحه شخصي اش در اينس��تاگرام، اطالع داد: اضافه 
پرداختي ۲۱۰ هزار تن از زائراني كه در بانك ملي حساب 
داشته اند، هفته گذشته به حسابشان واريز شده است. 
اضافه پرداخت ۷5 هزار زائري كه در بانك ملت حساب 
دارند نيز در روز نهم آبان ماه به حسابش��ان واريز شده 
اس��ت. اما زائراني كه در بانك هاي ملي و ملت ش��ماره 
حساب ندارند، از صبح روز شنبه ۱۲ آبان ماه مي توانند 
با ارايه كارت ملي، اضافه پرداختي خود را از شعب بانك 

ملي دريافت كنند.

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري |
 در شهريورماه ۹۷ ارزش تراكنش هاي شاپرك نسبت به 
ش��هريور ۹۶ با 5۹ درصد افزايش به دو ه��زار و ۴۴8 هزار 
ميليارد تومان رس��يد و تعداد تراكنش هاي شاپرك نيز با 
۲5 درصد افزايش به يك ميليارد و 8۴۲ ميليون در يك ماه 
شهريور رسيده و ميانگين هر تراكنش به ۱۳۳ هزار تومان 
رسيده است كه نسبت به ميانگين ۱۱۰ هزار توماني سال 
۹۶ و ۹۰ هزار توماني و ۱۰۰ هزار توماني سال هاي ۹۳ تا ۹5، 
نشان دهنده افزايش ميانگين رقم تراكنش هاست و نشان 
مي دهد كه مردم درخريدهاي خود، رقم هاي بزرگ تري 

را نسبت به تراكنش هاي سال هاي قبل انتخاب كرده اند. 
به گزارش »تعادل«، بيش��ترين تعداد تراكنش هاي ابزار 
كارت خوان فروشگاهي در شهريور ماه امسال را مبالغ بين 
5 هزار تا ۱5 هزار تومان شامل شده است. همچنين ۲۶.۷۰ 

درصد تعداد تراكنش هاي ابزار كارت خوان فروشگاهي مبلغ 
زير 5 هزار تومان داشته اند. ۳۷.8۲ درصد تراكنش هاي اين 
ابزار، در بازه مبلغ 5 هزار تا ۲5 هزار تومان و ۲۹.۶8 درصد 
تراكنش ها با مبلغ باالي ۲5 هزار تومان صورت گرفته است. 
همچنين س��هم تعدادي هر يك از انواع خدمات شاپرك 
نشان مي دهد كه سهم خريد كاال و خدمات 8۲.۱5 درصد، 
پرداخت قبض و خريد ش��ارژ تلفن هم��راه۱۲.۷ درصد و 
مانده گيري 5.۱5 درصد است همچنين سهم مبلغي هر 
يك از انواع خدمات شاپرك بيانگر اين نكته است كه سهم 
خريد كاال و خدمات۹5.5۹ درصد و سهم پرداخت قبض و 
خريد ش��ارژ تلفن همراه ۴.۴۱ درصد است  نسبت ارزش 
تراكنش هاي ش��اپرك به نقدينگي به ۱۲.۶۹ درصد، و در 
كنار آن نس��بت اسكناس و مس��كوك در دست اشخاص 
به نقدينگي ۲.5۹ درصد رسيد همچنين سهم پرداخت 

الكترونيكي شاپركي به توليد ناخالص داخلي به ۱۳۳ .۷۶ 
درصد بالغ شده است.  بر اساس اين گزارش بررسي سهم هر 
يك از ابزارهاي پذيرش از تعداد تراكنش ها نشان مي دهد 
كه سهم كارت خوان فروشگاهي 88.۷۶ درصد، سهم ابزار 
پذيرش موبايلي ۶.۱۲ درصد و سهم ابزار پذيرش اينترنتي 

به 5.۱۲ درصد رسيده است .

  رابطه سودآوري با تراكنش ها
نتايج بررسي هاي مختلف در محدوده زماني ۹۷– ۱۳85 
نشان مي دهد كه تغيير روش سنتي پرداخت و حضور در 
شعب به سيستم بانكداري الكترونيك و اينترنتي، موبايل 
بانك ها باعث س��ودآوري بيش��تر و بازدهي سهام بانك و 
شركت پرداخت مي شود اما بايد افزايش رضايت مشتريان 
وتوسعه بانكداري الكترونيك را به همراه داشته باشد. نتايج 

پژوهش هايي كه در سال هاي اخير در مورد ارتباط سهم بازار 
بانك ها از سودآوري آنها انجام شده كه نسبت سهم از بازار 
كارت هاي هر بانك و همچنين ميزان رشد فناوري و خدمات 
متنوع و گس��ترده بانك ها، عامل مهمي در جذب منابع، 
رضايت مشتري، سودآوري بيشتر و موجودي نقدينگي 
در حس��اب هاي متصل به خدمات بانكداري الكترونيك 
دارد و هر شركت يا بانكي كه بتواند با ارايه خدمات و كسب 
رضايت مشتري، گردش مالي و تعداد كارت، كارت خوان، 
حساب، نقل و انتقال پول بيشتري را انجام دهد، با جذب 
منابع بيشتر و در نتيجه تسهيالت دهي، سپرده گذاري، و 
سودآوري، بيشتري همراه خواهد شد.  فناوري و خدمات و 
تعداد كارت هاي بانكداري الكترونيك بر سودآوري بانك ها 
اثر مثبت و معن��ادار دارد اما بايد اقداماتي براي نرخ گذاري 
مناسب خدمات و كارمزد خدمات بانكداري در نظر گرفته 

شود تامنجر به جنگ قيمتي و رقابت ناسالم بين بانك ها 
نشود. به عبارت ديگر، يكي از دغدغه هاي بانك ها اين است 
كه در مقابل هر تراكنش، اجاره هر دستگاه كارت خوان و 
عابر بانك و... چقدر هزينه مي كنند ودر نهايت قيمت تمام 
شده جذب نقدينگي از طريق تراكنش ها و افتتاح حساب ها 
چقدر است.  همچنين فرهنگ سازي و تبليغات مناسب 
براي استفاده بيشتر مشتريان، افزايش تعداد دستگاه هاي 
خودپرداز، پايانه فروش، ش��عب و م��كان يابي بهينه آنها، 
افزايش كيفيت ارايه خدمات با به روز رس��اني تجهيزات و 
نرم افزارها، استفاده از الگوهاي موفق جهاني و شبيه سازي در 
داخل كشور، بازنگري در خصوص دستورالعمل هاي دريافت 
كارمزد خدمات، توسط بانك مركزي و شوراي هماهنگي 
بانك ها و كانون بانك هاي خصوصي بايد مورد توجه قرار 

گيرد تا ميزان سودآوري بانك ها را افزايش دهد.

 يحيي   لطفي نيا|
دستيابي به استانداردهاي يكسان در ابزارهاي تامين مالي 
اس��المي در رقابت با نظام تامين مالي متعارف در جهان 
نيازمند تاكيد بر وجوه اشتراك مباني فقهي در استخراج 
و طراحي ابزارهاي تامين مالي اسالمي است. امروزه تامين 
مالي اسالمي به عنوان بخش اساسي و تأثيرگذار در تأمين 
مالي بين المللي در كش��ورهاي اس��المي و غير اسالمي 
شناخته مي شود. در واقع اين ابتكار مالي كه بسياري آن را 
نوعي نوآوري مذهبي مي نامند، مبتني بر فقه و قانون اسالم 
است. به اين معني كه تمامي روش هاي مورد استفاده در 
تأمين مالي اسالمي مبتني بر اصول فقهي برخاسته از متون 
استنباط فقهي است. با اين حال بسيار مشاهده گرديده است 
كه تفسيرهاي متفاوتي در ارتباط با روش هاي يكسان وجود 
دارد كه اين امر زمينه ساز شكل گيري الگوهاي مختلفي 

از بانكداري بدون ربا )به عن��وان نمونه الگوهاي وكالتي و 
مضاربه اي( شده است كه در اين يادداشت سعي مي شود 
به يكي از عوامل شكل گيري اين تفاوت ها پرداخته شود. از 
جمله زمينه هاي شكل گيري اين تفاوت ها، تفاوت در منابع 
فقه مذاهب مختلف است.  از اين رو در اين نوشتار درصدد 
تبيين تفاوت در منابع استنباط هاي فقهي اماميه و اهل سنت 

مي باشيم. منابع فقه اماميه شامل موارد زير است: 
۱. قرآن: بدون شك، قرآن مجيد اولين منبع احكام و مقررات 
اسالمي است. البته آيات قرآن  منحصر به احكام و مقررات 

عملي نيست.
۲. سنت: سنت عبارت است از: قول، فعل و تقرير معصوم 

صلوات اهلل عليه.
۳. اجماع: عبارت از اتفاق نظر فقهاي اس��الم بر يك حكم 
شرعي است. )اجماع در فقه اماميه، اجماع، دليل مستقلي 

نيست، بلكه تنها در صورتي كه كاشف از قول يا فعل يا تقرير 
معصوم باشد، اعتبار دارد( 

۴. عقل: از ديدگاه فقهاي اماميه، عقل در كنار كتاب و سّنت، 
منبع مستقلي براي استنباط احكام شرعي است.

همچنين منابع فقه اهل س��نت نيز موارد زير را ش��امل 
مي شود: 
۱. قرآن

۲. س��نت: عبارت است از: قول گفتار، رفتار و تقرير پيامبر 
صلوات اهلل عليه.

۳. اجماع: نزد علماي اهل سنت در كنار كتاب و سّنت، دليلي 
مستقل محسوب مي شود.

۴. قياس: قياس همان چيزي است كه در منطق به نام تمثيل 
ناميده مي شود.

5. اجتهاد: اجتهاد عبارت است از تالش نيروي ذهن براي 
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الزامات سقف عمومي 
تراكنش هاي مالي بانك ها

گروه بانك و بيمه|رييس كل بانك مركزي در 
بخشنامه اي به شبكه بانكي خواستار پايبندي 
بانك ها و موسسات اعتباري به دستورالعمل هاي 
بانك مركزي در زمينه نظام هاي پرداخت به ويژه 

سقف عمومي تراكنش ها شد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در اين 
بخشنامه عبدالناصر همتي تاكيد كرده است، 
اخيراً تخطي از مفاد بخشنامه هاي بانك مركزي 
به بهانه درخواست مشتريان در برخي بانك ها 
مش��اهده ش��ده كه ضمن ايجاد مزيت رقابتي 
ناس��الم ناش��ي از عدم رعايت مق��ررات، باعث 
آش��فتگي و اختالل در بازارها ش��ده و بستري 
براي تسهيل عمليات سوداگرانه و سفته بازي 

ايجاد كرده است. 
براين اساس ضمن تاكيد بر اجراي دقيق مفاد 
بخشنامه هاي بانك مركزي، الزم است تغييرات 
الزم با اولويت آني اجرايي شده و بر رعايت دقيق 

آن نظارت به عمل  آيد.
پنج بندي كه رييس كل بانك مركزي خواستار 
پايبندي بانك ها و موسسات اعتباري به آنها شده 

به شرح زير است: 
س��قف عمومي تراكنش انتقال وجه ش��تابي و 
غيرش��تابي كارتي براي هر ي��ك از پايانه هاي 
مجاز، به جز كارت خوان شعبه اي، براي هر فقره 
كارت در هر ش��بانه روز مبلغ ۳۰ ميليون ريال 
است. سقف عمومي تراكنش انتقال وجه شتابي 
و غيرش��تابي كارتي براي پايان��ه كارت خوان 
شعبه اي براي هر فقره كارت در هر شبانه روز با 
شرط احراز هويت عيني و حضوري، مبلغ ۱5۰ 

ميليون ريال است..
س��قف عمومي تراكنش خريد كارت براي هر 
فقره كارت در هر شبانه روز مبلغ 5۰۰ميليون 

ريال است. 
اين سقف مش��مول تراكنش هاي پذيرندگان 
حس��اب هاي دولتي و پذيرن��دگان با كدهاي 
صنفي خاص نمي ش��ود. ارسال كد ملي دارنده 
كارت در تمام تراكنش هاي كارتي هنگام پاسخ 
تراكنش اجباري اس��ت. درج »بابت« در تمام 
دس��تور پرداخت هاي ارس��الي در سامانه هاي 

ساتنا و پايا اجباري است.
رييس كل بانك مركزي در پايان اين بخشنامه 
تاكيد كرده اس��ت، اين بانك ب��ر رعايت مفاد 
اين بخش��نامه نظارت دقيق كرده و با بانك ها و 
موسسات اعتباري صادركننده كارت كه به هر 
علتي مفاد آن را رعايت نكنند، برخورد انضباطي 

قاطع و فوري به عمل مي آورد.

مراودات بانكي با راه اندازي 
سوييفت اروپايي 

يكصدمين شماره ماهنامه 
»مهرآب« منتشر شد

عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس 
راه اندازي شاخه اروپايي سوئيفت، نگراني ها از 

ادامه مراودات بانكي ايران را كاهش مي دهد.
معصومه آقاپور عليشاهي در گفت وگو با ايِبنا با 
اشاره به تحريم هاي بانكي اعمال شده از سوي 
امريكا عليه ايران، گفت: با توجه به حذف امريكا 
و مذاكراتي كه بدون اين كشور در جريان است 

خوشبختانه تحريم ها ديگر اثري ندارد.
عضو هي��ات رييس��ه كميس��يون اقتصادي 
مجلس، ب��ا بيان اينكه تحريم ه��اي احتمالي 
ايران مراودات اقتص��ادي و بانكي ما را تهديد 
نخواه��د كرد، گفت: اكنون م��راودات ايران با 
اروپايي ها در جريان بوده و س��وئيفتي كه در 
شاخه اروپايي در حال راه اندازي است نگراني ها 

از ادامه مراودات بانكي را كاهش مي دهد.
وي با بي��ان اينكه امريكا تاكن��ون از هيچ نوع 
تحريم عليه ايران چش��م پوشي نكرده است، 
تصريح كرد: امريكا حتي با ش��ركت هايي كه 
هيچ نوع مراوده اي نداش��ته نيز برخوردهاي 
ظالمانه داشته اكنون نيز تجربه ثابت كرده كه 

تحت يك ها بي اثر خواهد بود.
اين نماينده م��ردم در مجلس دهم با تاكيد بر 
اينك��ه ايران اكنون با ۴ ب��ه عالوه يك در حال 
مذاكره است، گفت: اكنون ايران بر كشورهاي 
اروپايي و همچنين كش��ورهاي همسايه براي 

گسترش مذاكرات متمركز شده است. 
آقاپور عليشاهي ادامه داد: اعمال تحريم هاي 
جديد حتي با نزديك شدن به اواسط ماه جاري 
تاثيري بر اقتصاد و مراودات بانكي ما ندارد زيرا 

ايران با امريكا معامله و مراوده اي ندارد. 
عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اسالمي يادآور ش��د: بايد با تمركز بر 
كشورهاي همسايه و اروپايي مراودات تجاري 

و بانكي را در بهترين حالت خود حفظ كنيم.

 يكصدمين شماره ماهنامه »مهرآب« با نگاهي 
ويژه به نمايشگاه صنعت آب منتشر شد.

در اين ش��ماره از ماهنام��ه »مهرآب«، ضمن 
بررسي نكات ضعف و قوت برگزاري نمايشگاه 
صنعت آب و فاضالب، ب��ه موضوعاتي از قبيل 
ظرفيت س��ازي حكمران��ي پاي��دار آبخوان با 
اس��تفاده از دانش بومي احداث و بهره برداري 
قن��ات، گزيده اي از اختراع��ات در حوضه آب 
و فاض��الب، ديپلماس��ي آب ب��راي مقابله با 
ريزگردها، اسرار آب و ذوب يخچال هاي طبيعي 
در گرينلند، معرف��ي درختان و درختچه هاي 

مقاوم فضاي سبز و ... پرداخته شده است. 
گفتني اس��ت اين ماهنامه به مديرمس��وولي 
خسرو رفيعي و سردبيري وحيد علوي، اولين 
نش��ريه تخصصي در صنعت و تأسيسات آب و 

فاضالب است.

يادداشت
يافتن يك نظر فقهي تا جايي كه مجتهد توانايي تالش بيشتر 
براي يافتن پاسخ را نداش��ته باشد. همانطور كه مالحظه 
مي گردد بين فقه اماميه و اهل تس��نن در خصوص منابع 
اش��تراكات و افتراقاتي وجود دارد. از جمله اين اشتراكات 
بهره گيري از قرآن، س��نت و اجماع اس��ت. با اين حال در 
بحث مفاهيم و حوزه به كارگيري بين اين مشتركات نيز 
تفاوت هايي وجود دارد به اين صورت كه در منبع سنت، فقه 
اماميه هم سنت پيامبر )ص( را مد نظر قرار مي دهند و هم 
سنت معصومين )ع( را در حالي كه اهل تسنن صرفاً به سنت 
پيامبر )ص( تأكيد دارند. عالوه بر اين در فقه اماميه اجماع به 
عنوان يك منبع مستقل محسوب نمي شود در حالي كه اين 
امر در خصوص فقه اهل تسنن به عنوان يك منبع مستقل 
به كار گرفته مي شود. در كنار اين تشابهات، منابع فقهي 
متفاوتي نيز بين اين دو مش��اهده مي گردد به اين صورت 
كه در فقه اماميه از عقل به عنوان يك منبع فقهي مستقل 
استفاده شده است در حالي كه در اهل تسنن به جاي آن از 
دو منبع قياس و اجتهاد استفاده مي گردد. در واقع همين 

تفاوت موجود در منابع فقهي زمينه ساز تفاوت هايي بعضًا 
آشكار در روش هاي مورد استفاده در خصوص روش هاي 
تأمين مالي اسالمي شده است به گونه اي كه در فقه اماميه 
مضاربه صرفًا براي تجارت و بازرگاني اختصاص مي يابد در 
حالي كه در فقه اهل سنت به عنوان عقد عام امكان استفاده 
در تمامي موضوعات )بازرگاني، كش��اورزي و ...( را خواهد 
داش��ت. مثال هايي از اين دست بسيار مي توان ارايه نمود 
همانند بحث خريد دين به شخص ثالث در فقه اماميه مورد 
تأييد مشهور فقها است در حالي كه در اهل تسنن مورد تأييد 
نيست. بنابراين اينگونه مي توان استدالل نمود كه يكي از 
اصلي ترين تفاوت هاي ايجاد ش��ده در الگوهاي بانكداري 
بدون ربا در كشورهاي مختلف تفاوت در مباني فقهي مورد 
استفاده براي اس��تخراج و طراحي ابزارهاي مالي اسالمي 
است كه اين امر در ابتداي شكل گيري مباحث تأمين مالي 
اس��المي يك امر اجتناب ناپذير اس��ت.  ولي در ادامه اين 
تفاوت ها مي تواند يكي از اصلي ترين موانع توسعه ابزارهاي 

مالي اسالمي استاندارد در گستره جهاني باشد.

 وكيل مدافع تعدادي از مالباختگان پرونده سكه ثامن ضمن تشريح آخرين 
وضعيت اين پرونده، از شكايت مالباختگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
اتحاديه طال و جواهر تهران خبر داد. رسول كوهپايه زاده روز جمعه در گفت وگو 
با ايرنا درباره آخرين وضعيت پرونده سكه ثامن اظهار داشت: اين پرونده حدود 
چهار هزار مالباخته و شاكي دارد كه نمايندگاني از طرف آنها مراجعه كردند. 
»در مذاكرات انجام شده مشخص شد تعداد قابل توجهي از هموطنان مان به 
دليل ارتكاب افعال و اعمال مجرمانه توسط دست اندركاران سايت سكه ثامن، 
اموال شان برده و وجوه زيادي را از دست دادند.« اين وكيل دادگستري اضافه 
كرد: با توجه به اينكه غالب مالباختگان از نظر مالي در وضعيت و شرايط مناسبي 
قرار ندارند و حتي در هزينه هاي روزانه و يوميه زندگي خود مانده اند، قرار شد از 
آنها حق الوكاله دريافت نشود.  »با توجه به اينكه مالباختگان از نظر جغرافيايي 
در نقاط مختلف كشور قرار دارند، مقرر شده از طريق نمايندگان خود يا با حضور 
در دفترخانه اسناد رسمي، براي پيگيري پرونده وكالت بدهند كه اين كار صورت 
گرفت و همچنان در حال تنظيم و ارس�ال وكالت نامه هستند.« وكيل مدافع 
شكات پرونده سكه ثامن گفت: پرونده سكه ثامن به شعبه 5 بازپرسي دادسراي 
ناحيه 31 تهران )دادسراي رسيدگي به جرايم رايانه اي( ارسال شده و اكنون 
تحت رسيدگي است.  كوهپايه زاده ادامه داد: مالباختگان از نظر مالي شرايط 
خوبي ندارند و براي جلوگيري از سقوط ارزش پولشان، همه اموال خود را به طال 
و سكه تبديل كردند كه در اين سايت در معرض خريد و فروش قرار مي گرفت و 
در نهايت منجر به ارتكاب اعمال مجرمانه شد.  وكيل مدافع شكات پرونده سكه 
ثامن افزود: در اين پرونده غير از متهمان رديف اول و دوم كه يك زوج هستند 
و با تاسيس شركت و سايت اقدام به كالهبرداري كردند، اتهام متوجه اشخاص 
حقوقي ديگري نيز هست. البته همسر متهم رديف اول اين پرونده با قرار وثيقه 
سه ميليارد توماني آزاد شده است. كوهپايه زاده افزود: »ما از اتحاديه طال و جواهر 
تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز شكايت كرديم. هيات مديره، شركتي 
با مسووليت محدود را ثبت كرده و اقدام به راه اندازي بورس آنالين فروش انواع 
ط�ال با نام ثامن كردند.« »در واقع متهمان داراي مجوز از اتحاديه س�كه طال و 
جواهرات بودند و همچنين پروانه كسب الكترونيك از وزارت صنعت، معدن و 

تجارت داشتند. به ويژه اينكه نماد اعتماد الكترونيكي دو ستاره يا »آي نماد« را 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ كرده بودند. كوهپايه زاده اضافه كرد: نكته 
ديگر اينكه تبليغات بورس طالي ثامن همه روزه در وب سايت رسمي اتحاديه 
طال و جواهر تهران قابل مش�اهده و موجب ش�ده بود مشتريان اعتمادشان 
جلب شود و در سايت اتحاديه طال و جواهر، زمينه براي ارتكاب اعمال مجرمانه 
متهمان فراهم شده بود.  اين وكيل دادگستري اظهار داشت: طبق بند ط ماده 
3۰ قانون نظام صنفي، اتحاديه ها موظفند با تشكيل كميسيون بازرسي بر نحوه 
فعاليت هاي واحدهاي عضو خود نظارت كنند. همچنين طبق ماده 27 همين 
قانون، تعطيلي و پلمب واحدهاي صنفي كه بدون مجوز داير مي شوند، با تاييد 
اتاق اصناف از نيروي انتظامي درخواست مي شود؛ اينها وظايف و مسووليت هايي 
است كه برعهده اتحاديه هاست اما اتحاديه طال و جواهر نه تنها به وظايف قانوني 
خود عمل نكرده بلكه با تبليغ سايت ثامن در وب سايتش، سبب جلب اعتماد 
مالباختگان شده و فريب خوردن مشتريان و اعمال مجرمانه متهمان را تسهيل 
كرده اس�ت.  وي گفت: از س�وي ديگر وزارت صمت نيز با اعطاي نماد اعتماد 
الكترونيك دو ستاره و پروانه كسب الكترونيك، زمينه اطمينان بيشتر به اين 
مجموعه را فراهم كرده است. متاسفانه پس از افشاي اعمال مجرمانه و پيگيري 
اين موضوع در رس�انه ها، اين تبليغات و نمادها از س�ايت ها حذف و از تابلوي 
اتحاديه طال و جواهر نيز خارج مي ش�ود.  وكيل مدافع تعدادي از مالباختگان 
پرونده س�كه ثامن افزود: در شكايت مطرح شده، هم عليه زوج موسس كه از 
مديران ارشد شركت و سايت هستند و هم عليه اتحاديه طال و جواهر تهران و 
وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظايف قانوني و زمينه سازي براي جلب 
اعتماد بيشتر مالباختگان شكايت شده است.  كوهپايه زاده ادامه داد: با توجه به 
اينكه اين پرونده مالباختگان از سراسر كشور دارد، يكي از عواملي كه مي تواند 
موجب اطاله دادرسي شود، ارسال پرونده از نقاط مختلف كشور به تهران است 
كه بايد مسووالن ذي صالح مربوطه، دستور تسريع در ارسال پرونده ها را صادر 
كنند.  اين وكيل دادگستري افزود: يكي از مسائلي كه موجب نگراني مالباختگان 
شده اين است كه همسر مديرعامل سايت سكه ثامن با وثيقه سه ميليارد توماني 

از زندان آزاد شده است .

برش
   مالباختگان سكه ثامن از اتحاديه طال و جواهر شكايت كردند



ديدگاه 5 بازار سرمايه

رويكرد  متفاوت بورس به تحريم

يك كارشناس بازار سرمايه: 

بورسدرمدارمثبتميماند

آثار عملكرد مثبت اقتصادي در گزارش هاي مالي عامل رشد بازار است

گروه بورس|
 ش�اخص كل ب�ورس اوراق بهادار ته�ران بر 
خالف انتظ�ارات افراد ت�ازه وارد ك�ه فقط با 
ذهنيت دريافت بازدهي كوتاه مدت وارد تاالر 
شيش�ه اي شدند و پس از كس�ب سود سريعا 
اقدام به شناسايي آن و خروج از روند معامالتي 
كردند توانس�ت ط�ي داد و س�تد هاي هفته 
گذشته با رش�د 2 هزارو 307 واحدي )معادل 
1.2 درصد افزايش( همراه شود و در نهايت رقم 
183 ه�زارو 367 واحدي را به خود اختصاص 
دهد. از همين رو ش�اخص  هاي سهامي كشور 
با توجه به اين ك�ه، موضوع اصلي تحريم هاي 
چه�ارم نوامبر بر حوزه اقتص�ادي و در بخش 
نفتي كشور متمركز شده اس�ت، اما عملكرد 
مثب�ت كارنام�ه كاري اغلب ش�ركت ها طي 
چند وقت اخير مي تواند اس�تراتژي   هاي ضد 

تحريمي اين صنعت را به خوبي نمايان كند.

 به هر روي، اياالت متحده در تازه ترين اقدامات خود 
8 كشور را از تحريم نفتي ايران معاف كرد كه گفته 
مي ش��ود تغيير رويكرد امريكا به دليل جلوگيري از 
افزايش قيمت نفت صورت گرفته است و بطور قطع 
سهام شركت هاي وابسته به اين صنعت در معامالت 
بورس تهران دستخوش تغييرات قابل مالحظه اي 
خواهند ش��د. از همي��ن رو، برخي از فع��االن بازار 
سرمايه بر اين باورند كه صنعت نفت و شركت  هاي 
وابس��ته در معامالت امروز در صورتي كه ريس��ك 
خاصي بازار سهام را تحت تاثير قرار ندهد، به روند رو 
به رشد خود در حالتي كج دار و مريز ادامه مي دهند. 
اي��ن در حالي اس��ت كه برخ��ي ديگ��ر معتقدند، 
واكنش احتمالي منفي ش��اخص هاي سهامي بازار 
پيش از كليد خ��وردن تحريم ها يا مدتي پس از آن 
كامال طبيعي محسوب مي ش��ود چرا كه پس از هر 
موضوع تازه اي در بخش هاي اقتصادي يا سياس��ي، 
روند معامالتي سهامداران بازار س��رمايه سريعا به 
واكنش ه��اي هيجاني ختم خواهند ش��د. بنابراين 
پس از گذشت چند كاري روز از اعمال رويداد جديد، 
بطور كلي بازار و س��رمايه گذاران به تحليل خواهند 
رس��يد و كم كم رفتاري متناسب با ش��رايط روز و 
عقاليي در صنايع مختلف از خود نش��ان مي دهند. 
به هر حال با توجه به اينكه برخي از سياس��تمداران 
برجام را پيروزي بزرگ ديپلماسي در دوران معاصر 
جهان معرفي مي كنند، گمانه زني هايي در خصوص 
ارايه بس��ته نهايي مطابق با وعده ه��اي مثبت داده 
شده از سوي كش��ور  هاي عضو از جمله اروپا، چين 
و روسيه در راستاي جبران تحريم هاي امريكا طي 
امروز و فردا نيز وج��ود دارد كه بطور قطع اين مهم 
در كنار برنامه ريزي هاي صورت گرفته ضد تحريمي 
توسط جمهوري اسالمي ايران فاز دوم تحريم ها را 
در ابتدا با شكست مواجه خواهد كرد. بر اين اساس، 

اغلب صاحب نظران اقتصادي نظر مثبت و متفاوتي 
را درباره روز س��يزدهم آبان ارايه مي كنند كه آن را 

در ادامه مي خوانيد.

  نشانه هاي سودآوري 
در همين رابطه، علي سعيدي مشاور رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: اكنون موضوع بازگشت 
تحريم ها در آبان م��اه به عنوان عام��ل بين المللي 
ريسك سيستماتيك پيش روي بازار سرمايه مطرح 
اس��ت و بايد به اين سوال پاسخ داد كه تحريم تا چه 
اندازه بازار سرمايه را متاثر مي كند؟ به نظر مي رسد 
تحريم ها نه تنها آثار منفي خيلي زيادي روي بورس 

ندارد بلكه مي تواند با آثار مثبت همراه باشد. 
س��عيدي با بيان اينكه لزوم��ًا تحريم ها مهم ترين و 
اصلي ترين عامل موثر در بازار سرمايه نيست، افزود: 
سال هاي 91 و 92 با وجود اينكه تحريم هاي زيادي 
هم وجود داش��ت فضاي بازار س��رمايه مثبت بود. 
بسياري از كاالها در داخل توليد و مصرف مي شوند 
و چرا بايد از مسائل بين المللي تاثير بپذيرد؟ درست 
است كه تحريم تا حدودي تاثيرگذار است ولي اين 

تاثير 100درصد نيست. 
به گفته عضو س��ابق هيات مديره س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار آبان م��اه با اعمال تحري��م تقاضا به 
قوت خ��ود باقي خواهد بود ام��ا عرضه كاهش پيدا 
مي كن��د. در اين ش��رايط تقاض��اي داخلي وجود 

دارد و اگر ما بتواني��م توليد و عرضه كارخانه ها را به 
 نقطه خوبي برسانيم، س��ود آوري شركت ها تداوم 

خواهد داشت.
از س��ويي ديگر، بهروز خدارحمي كارش��ناس بازار 
س��رمايه، در خصوص تاثير 13 آبان بر بورس كشور 
گفت: ريس��ك هايي ك��ه تحريم هاي هس��ته اي به 
اقتصاد كش��ور وارد مي كند تا حد زيادي به واسطه 

تعامل با كشورهاي اروپايي كمرنگ شده است.
به گزارش سنا، اين كارشناس بازار سرمايه به نقاط 
مثبت بازار اشاره كرد و گفت: در اين زمينه رسانه ها 
باي��د نكات مثبت بازار س��رمايه را به مردم ياداوري 
كنند، زيرا تجميع تمام مولفه هاي بورسي حاكي از 

وجود نشانه هاي سودآوري اين بازار است. 

  ظرفيت رشد بازار
همچنين، فردين آقابزرگ��ي مديرعامل كارگزاري 
بانك دي در پاسخ به اين سوال كه بازار سرمايه پس 
از 13 آبان به كدام س��مت م��ي رود، گفت: 13 آبان 
ماه، رويدادي سياسي در انتظار كشور است اما بايد 
قبول كرد كه تحريم ها مقوله جديدي براي كش��ور 
ما نيست و طي حداقل 20 سال گذشته تحريم هايي 
با شدت هاي متفاوت را داشته ايم. وي تصريح كرد: 
بازار سهام از ابتداي سال تاكنون بازدهي حدود 100 
درصدي داشته اما هنوز هم نسبت به ساير بازارهاي 

موازي ظرفيت رشد دارد.

  مديريت مناسب شرايط
عالوه ب��ر اين، مصطفي صفاري مديرعامل ش��ركت 
س��بدگردان س��رمايه ايراني��ان يك��ي از مهم ترين 
بحث هاي فعلي بازار س��رمايه را موضوع بازگش��ت 
تحريم هاي اياالت متحده دانست گفت: از آنجا كه بازار 
سرمايه، بخش آينده نگر اقتصاد محسوب مي شود، به 
نظر مي رسد طي سه ماه گذشته تاثير تحريم خود را 
نش��ان داده و اعمال آن در آينده شوك قابل توجهي 
به اين بازار وارد نمي كند. وي ب��ا تاكيد بر اينكه اين 
تحريم در س��ريع ترين حالت يك س��ال ديگر روي 
اقتصاد ما اثر مي گذارد، افزود: زماني شوك سياسي 
تبديل به شوك اقتصادي مي شود كه واقعًا درآمدهاي 
اقتصادي تحت تاثير قرار بگيرد. با توجه به اينكه ايران 
رابطه خوبي با همسايه هاي خود دارد و همچنين عدم 
همراهي كش��ورهاي اروپايي با برنامه هاي امريكا، به 
نظر مي رسد اين تحريم ها اثر كمتري از آنچه اكنون 
همه تصور مي كنند داشته باشد. مديرعامل شركت 
سبدگردان سرمايه ايرانيان با اشاره به اينكه كشور ما 
سال ها اس��ت در فضاي تحريم به سر مي برد، گفت: 
ايران مقاوم ترين كش��ور در مقابل تحريم ها اس��ت و 
هيچ كش��وري در دنيا به اندازه ما تحريم نبوده است. 
به همين علت راه مقابله با تحريم و شرايط مديريت 
آن را مي دانيم. گرچه تحريم ها اثر كوتاه مدت خود را 
مي گذارد اما اينكه بگوييم در بلندمدت باعث مي شود 
بازار سرمايه مشكل پيدا كند جواب صحيحي نيست.

  ديد بلندمدت سرمايه گذاري
همچنين، عسگري ماراني معتقد است كه، در شرايط 
فعلي بهتر است س��رمايه گذاران با ديد بلندمدت وارد 
بازار سهام شوند و تمام ريسك هاي سيستماتيك را مد 
نظر داشته باشند. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه 
در نيمه اول سال اثر ريسك نوسان قيمتي در بازار ارز 
و تحريم ها به خوبي مش��اهده شد. با اين حال به ثبات 
رسيدن بخش زيادي از سياست هاي ارزي دولت طي 
چند هفته اخير و تعامالت كش��ورهاي اروپايي براي 
همكاري تجاري با ايران، ريس��ك هاي سيستماتيك 
وارد شده از اين سمت را تا حد قابل توجهي كاهش داده 
است. ماراني خاطر نشان كرد: در گذشته نيز تحريم ها 
عليه ايران اعمال شده است و مديران شركت ها راه هاي 
گذر از آن ه��ارا تا به حدي آموزش ديده اند و البته آثار 

اين تحريم ها از صنعت تا صنعت ديگر متفاوت است.

  بازار، واكسينه نسبت به تحريم
از سويي ديگر، ابوالفضل شهرآبادي معاون تأمين مالي 
شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان، در خصوص 
ريس��ك هاي پيش روي بورس پس از 13 آبان گفت: 
تحريم ها و تاثير آن روي بازار سرمايه موضوعي است 
كه از چندين سال پيش در كشور ما مورد توجه است. 
بازار س��رمايه ما نسبت به تحريم ها واكسينه شده اما 
در مقاطعي همچون زمان فعلي كه ريس��ك قوي تر 
است بازار تحت تاثير آن قرار مي گيرد. معاون تأمين 
مالي شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان، با تاكيد 
بر اينكه اكنون مجموعه بازار به هوش��مندي خاصي 
رسيده و خود را با ريسك ها سازگار مي كند، گفت: در 
عين حال كه گفته مي شود س��رمايه گذاران ايراني با 
توجه به فرهنگ خود افراد ريسك گريزي هستند ولي 
در بازار سرمايه، ريسك هاي بزرگي را تحمل كرده اند 
كه مهم ترين آنها نيز تحريم است. وي در پاسخ به اين 
پرس��ش كه 13 آبان و شروع دور جديد تحريم ها چه 
تاثيري بر عملكرد بازار سرمايه دارد، گفت: روند آتي 
بازار سرمايه تا حدي وابسته به ريسك هاي بين المللي 
و به شكل خالصه تحريم ها است. ممكن است شدت 
اين ريسك بين المللي در مقطعي فعاليت بازار سرمايه 
را س��خت كند اما با توجه به تجربه چند ساله اي كه از 

تحريم ها داريم تاثير آن كوتاه مدت است.

  ثبات بيشتر
افزون بر اين، مهدي طحاني، درباره تاثير تحريم ها 
بر بازار س��رمايه گفت: در ميان م��دت و بلندمدت، 
بورس به رشد خود ادامه خواهد داد اما شايد شاهد 
رشد شتابان نباش��يم. به گفته اين كارشناس بازار 
سرمايه 13 آبان كه بحث تحريم هاي جديد امريكا 
مطرح است، ش��اهد بازار نوساني در بورس هستيم 
اما هر چقدر از اين روز فاصله بگيريم و نحوه تعامل 
اقتصادي ايران با ساير كشورها شفاف تر شود، بورس 

به ثبات بيشتري دست خواهد يافت.

دولت بايد از ابتدا يك سياس��ت گذاري كلي را اعالم 
كند كه سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي بتوانند بر 
اساس آن يك برنامه ريزي حداقل دو تا سه ساله داشته 
باشند و خيالش��ان از بابت بسياري از متغيرهايي كه 

در تصميم گيري هايشان دخيل است راحت باشد.
اي��ن كارش��ناس بازارس��رمايه با اش��اره به انتش��ار 
گزارش هاي شش ماهه ش��ركت هاي بورسي و لزوم 
اصالح پورتفوي سهامداران گفت: طي ماه هاي گذشته 
برخي از نمادها به دلي��ل هيجان حاكم بر بازار دچار 
رشد حبابي شده اند و انتشار اين گزارش ها مي تواند 
س��هامداران را ب��راي تصميم گيري درب��اره اصالح 

پورتفويشان ياري كند.
كديور با اش��اره به انتظارات به وجود آمده در بازار به 
سنا گفت: در شرايطي كه همه نرخ ها نسبت به سال 

گذشته افزايش دارد، افزايش قيمت سهام شركت ها 
نيز طبيعي است و بازار نيز انتظار اين افزايش را دارد. 
وي تعديل ش��دن قيمت سهام ش��ركت ها را پس از 
انتشار گزارش هاي شش ماهه منطقي خواند و با تاكيد 
بر تاثير انتظارات سهامداران بر روند تعديل پيش رو 
خاطرنشان كرد: پس از انتش��ار اين گزارش ها، روند 
تعديل از س��ه منظر قابل بررسي است؛ برخي از اين 
گزارش ها فراتر از انتظارات سهامداران هستند، برخي 
كمتر از انتظار و برخي نيز با انتظارات منطبق هستند.

اين كارش��ناس بازار سرمايه در تش��ريح اين موارد 
گفت: در گزارش هاي فراتر از انتظارات بازار، سهم از 
رش��د خوبي برخوردار مي شود. در اين ميان گزارش 
ش��ركت هايي كه كمتر از انتظارات بازار است توقف 
رشد نماد را به همراه دارد و با صورت هاي مالي منطبق 

بر انتظارات بازار نماد چندان نوساني تجربه نمي كند.
وي با بيان اينكه به دليل نوسان نرخ ارز در سال جاري 
اغلب شركت ها نسبت به سال گذشته سود بيشتري 
محقق كرده اند گفت: تصور كنيد سهمي در شش ماهه 
نخست سال گذشته30 تومان و در كل سال 70 تومان 
محقق كرده، اين س��هم در شش ماهه نخست سال 
جاري به جاي 30 تومان، 60 تومان سود محقق كرده 
است. يعني عمال سود سازي آن دو برابر سال گذشته 
است. در حالي كه انتظار بازار اين بود كه اين شركت 
در اين مدت، 80 تومان س��ود محقق كند. به همين 
دليل اين گزارش ديگر مطلوب سهامداران نيست، زيرا 
انتظار آنان را برآورده نمي كند.كديور سرمايه گذاران و 
به خصوص سرمايه گذاران فعال را تصميم گيرندگان 
تاثيرگذار بر بازار دانست و تصريح كرد: اين افراد اعم 
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صندوق هاي سرمايه گذاري 
ريسك را كاهش مي دهند

در حال حاضر نقدشوندگي در بازار ارز كاهش پيدا 
كرده اس��ت؛ بطوري كه اگر كسي بخواهد ارزي كه 
خريده، بفروشد، همچنان نگراني هايي دارد. در حالي 
كه در صندوق هر زماني دستور ابطال بدهيم، براساس 
ارزش روز داراي��ي، فرداي آن روز پول به حس��اب 
سرمايه گذار واريز مي ش��ود. اين موضوع مي تواند 

بازدهي را حفظ و ريسك را كاهش دهد.
معاون ناش��ران و اعضا ش��ركت بورس اوراق بهادار 
ضمن توصيه به سهام داران تازه وارد مبني بر اينكه 
بطور غير مس��تقيم و از طريق صندوق ها در بورس 
سرمايه گذاري كنند، گفت: با افزايش نقدشوندگي 

در بورس مي توان به اين هدف رسيد.
به گزارش ايس��نا، روح اهلل حسيني مقدم، در پاسخ 
به اينكه آيا س��رمايه گذاري عامه م��ردم به صورت 
غير مستقيم در بورس مي تواند با ديگر فرصت هاي 
سرمايه گذاري رقابت كند؟ اظهار كرد: صندوق هاي 
سرمايه گذاري انواع مختلفي دارند. برخي در اوراق با 
درآمد ثابت و برخي در سهام سرمايه گذاري مي كنند. 
برخي صندوق ها نيز مختلط هستند. صندوق هاي 
درآم��د ثابت مي توانند تا پنج درصد در س��هام هم 

مشاركت داشته باشند. 
معاون ناشران و اعضاي ش��ركت بورس با اشاره به 
شرايط بازار ارز در شش ماهه ابتدايي سال 1397، 
گفت: طي اين مدت در بين صندوق هاي س��همي 
بازدهي خيلي خوبي را شاهد بوديم. تعدادي از اين 
صندوق ها بازدهي شان از ش��اخص نيز باالتر بوده 
است. البته در بين اين صندوق ها،  صندوق هايي كه 
بازدهي شان از شاخص پايين تر يا حتي منفي باشد 
نيز بود،  اما در مجموع صندوق هايي كه عملكردشان 
باالتر از شاخص بود، از تعداد انگشتان دست، بيشتر 
بودند. حس��يني مقدم تاكيد كرد: اگر ش��اخص در 
شش ماهه ابتدايي س��ال 1397 معادل 90 درصد 
بازدهي داشت،  بعضي از اين صندوق ها بيش از 90 
درصد بازدهي داشتند. حسيني مقدم تاكيد كرد: اين 
موضوع به نقدشوندگي بازار برمي گردد، اگر وضعيت 
نقدشوندگي بهبود پيدا كند، شرايط بهتر مي شود. 
وقتي كه گردش معامالت در روز افزايش يابد، آزادي 
عمل مدير صندوق بهتر مي ش��ود و بهتر مي تواند 
پاسخگوي نياز سرمايه گذاران باشد. بنابراين بايد به 
مردم عادي توصيه كنيم كه با ابزار صندوق و بطور 
غير مستقيم در بورس سرمايه گذاري كنند چرا كه 
مسير توسعه بورس از طريق صندوق ها ميسر است.

معاون ناشران و اعضاي شركت بورس ادامه داد: در 
حال حاضر نقدشوندگي در بازار ارز كاهش پيدا كرده 
است؛ بطوري كه اگر كسي بخواهد ارزي كه خريده، 
بفروشد، همچنان نگراني هايي دارد. در حالي كه در 
صندوق هر زماني دس��تور ابطال بدهيم، براساس 
ارزش روز داراي��ي، فرداي آن روز پول به حس��اب 
سرمايه گذار واريز مي ش��ود. اين موضوع مي تواند 

بازدهي را حفظ و ريسك را كاهش دهد.

 نقش بورس كاال 
در رشد اقتصادي

رييس كميس��يون س��رمايه گذاري اتاق تهران در 
گفت وگو با ميزان با بيان اينكه پيروي از قواعد اقتصاد 
آزاد پيش زمينه پيش��رفت و رشد اقتصادي است، 
عنوان كرد: در هر زماني كه عليه فاكتورهاي اقتصاد 
تصميمي گرفته ش��ده، ش��اهد عقبگرد در بازارها 
بوده ايم بطوريكه در حوزه بازارهاي كااليي نيز همواره 
بايد از مباني اقتصاد آزاد و فراهم كردن زمينه رقابت 
پيروي كنيم تا بتوانيم رشد واقعي اقتصاد و توليد را 
شاهد باشيم. فريال مستوفي در ادامه بيان كرد: زماني 
كه اقتصاد ايران را با ديگر كش��ورهاي توسعه يافته 
مورد مقايسه قرار مي دهيم، به نوع نگرش به اقتصادها 
و باز بودن مسيرهاي رقابت در اين كشورها مي رسيم. 
در واقع دستوري نبودن اقتصادها از اصلي ترين پايه ها 
براي پيشرفت اقتصادهاي توسعه يافته است و ما نيز 

بايد بسترهاي رقابت در ميان صنايع را مهيا كنيم.
مستوفي اظهار داشت: در كشور ما نيز از سال ها پيش، 
بازاري متشكل براي خاتمه دادن به نگرش دستوري 
بودن اقتصاد راه اندازي ش��د ت��ا توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان كاالها بتوانند در فضايي شفاف به 
رقابت عادالنه بپردازند؛ اين بازار، بورس كاالست كه 
براي اقتصاد ايران ارزشمند است و نقش ويژه اي در 

شفافيت اقتصادي ايفا كرده است.
رييس كميسيون سرمايه گذاري اتاق تهران گفت: 
بايد شرايطي فراهم شود تا بسياري از كاالها، در بورس 
كاال عرضه شود تا روح اقتصاد رقابتي و شفاف در كالبد 
ساير فعاليت هاي اقتصادي مرتبط نيز دميده شود؛ 
البته به شرط آنكه محدوديتي از سوي ساير ارگان ها 
در معامالت اين بورس گذاشته نش��ود. وي افزود: 
كشف قيمت هر كااليي بايد براساس عرضه و تقاضا 
صورت گيرد چراك��ه متقاضيان و عرضه كنندگان 
كااله��ا، خود بر واقعيت ه��اي پيرامون خود مطلع 
هستند و به اين ترتيب بهترين نرخ ها در تقابل عرضه 
و تقاضا ش��كل مي گيرد. او خاطرنشان كرد: در يك 
زماني وجود دارد ك��ه دولت درصدد كمك و اتخاذ 
تمهيداتي براي تامين كاالهاي اساسي قشر آسيب 
پذير است، براي اينگونه افراد مي تواند يارانه اي را در 
نظر بگيرد اما اجبار توليدكنندگان به فروش با قيمتي 
مشخص نبايد به هيچ عنوان در دستوركار قرار گيرد.  
مستوفي با اشاره به اينكه اتخاذ روش قيمت گذاري تا 
به حال در تاريخ هيچ گونه فايده اي براي اقتصادها به 
همراه نداشته است، گفت: اگر هدف دولت رسيدگي 
و تامين نياز قشر محروم جامعه باشد، بهتر است از 
طريق اقدامات ديگري كه موثر باشد، شرايط الزم را 
براي بهبود وضعيت قشر محروم فراهم كند؛ چراكه 
نرخ گذاري به زيان همه اقشار جامعه تمام مي شود 
و راه حلي منس��وخ شده به ش��مار مي رود. رييس 
كميسيون س��رمايه گذاري اتاق تهران تاكيد كرد: 
اعتقاد به كشف واقعي قيمت ها، از قطعات اصلي پازل 
رشد اقتصادي است كه در اين زمينه بهره گيري از 
مكانيسم بورس كاال و عرضه محصوالت بيشتر در 

اين بازار بسيار كمك كننده است. 

گروه بورس| 
ب��ورس تهران در هفته اي كه گذش��ت، بازدهي 1.3 
درصدي داش��ت. به اين ترتيب غلبه تقاضا بر عرضه 
باعث شد تا شاهد رشد قيمتي بسياري از سهام باشيم. 
در اين بين موضوع به روز درآوري پرتفوي سهامداران 
بعد از اصالح قيمتي اخير، محتمل ترين س��ناريوي 

رفتار سهامداران بود.
بعد از طي رون��د اصالح قيمت ها در هفته هاي اخير، 
اين هفته ب��ورس تهران ش��اهد افزاي��ش تقاضا در 
نمادهاي ارزنده ب��ود. همچنين تعامالت ميان ايران 
و اروپايي ها در خص��وص تداوم فعاليت هاي تجاري، 
باعث شد تا حدي قابل توجهي از شدت ريسك دور 
جديد تحريم هاي امريكا كاسته شود.بورس تهران در 
آخرين روز هفته تحت تاثير تعطيالت ميان هفتگي 
با رش��د ماليم 148 واحدي همراه شد تا شاخص در 
كانال 183هزار واحدي فعاليت هفتگي خود را به پايان 
برساند. در اين بين شاخص هم وزن در مسير رشد از 
شاخص كل س��بقت گرفت و با رشد 210واحدي به 
سطح 28هزار و 300 واحد رس��يد.ارزش معامالت 
بورس در آخرين روز هفته قبل به 590ميليارد تومان 
رسيد، همچنين حجم معامالت نيز حدود 2 ميليارد 

و 300 س��هم ارتقا يافت. در جدول صنايع بورس��ي، 
شاهد آن بوديم كه خودرويي ها و بانكي ها بيشترين 
رش��د قيمتي را داشتند. در صنعت خودرو بيشترين 
تقاضاي س��هامداران در نماد شركت سايپا ثبت شد 
و از ديگر گروه هاي بورس��ي كه رشد قيمتي داشتند 
مي توان به گروه هاي انبوه سازي، الستيك و ماشين 

آالت اشاره كرد.

  درجا زدن شاخص فرابورس 
ش��اخص كل فرابورس اي��ران كه هفت��ه منتهي به 
11 آبان م��اه 97 را از پله ح��دود 2018 واحدي آغاز 
كرده ب��ود در پايان اين هفته معامالتي 4 روزه و پس 
از افت و خيز هايي در نهايت ب��از هم به ارتفاع 2018 
واحدي برگشت. در حالي كه بازدهي آيفكس نسبت 
به هفته گذشته منفي 2 درصد بود، بازدهي شاخص 
كل از ابتداي س��ال همچنان مثبت است و رشد 84 

درصدي را نشان مي دهد.
در هفته قبل، ارزش كل معامالت در تمامي بازار هاي 
فرابورس به 16 هزار و 524 ميليارد ريال رسيد كه اين 
ميزان از ارزش مربوط به معامله 3 هزار و 314 ميليون 
ورقه است. اين ارقام بيانگر كاهش 26 و 42 درصدي 

به ترتيب حجم و ارزش معامالت در 4 روز معامالتي 
اين هفته اس��ت؛ اين در حالي است كه ارزش بازار با 
اندكي رش��د نسبت به هفته گذش��ته به 2 ميليون و 
359 هزار و 312 ميليارد ريال رس��يده است.نگاهي 
به معامالت س��هام در هفته اي كه گذشت حاكي از 
جابه جايي 685 ميليون سهم به ارزش 2 هزار و 549 
ميليارد ريال در بازار اول و دست به دست شدن 876 
ميليون س��هم به ارزش 3 هزار و 759 ميليارد ريال 
در بازار دوم اس��ت كه بر خالف بازار دوم، در بازار اول 
شاهد رشد حدود 25 درصدي حجم و ارزش معامالت 
هس��تيم.به عالوه، معامالت در سه تابلو بازار پايه در 
اين هفته با داد و س��تد يك هزار و 632 ميليون سهم 
به ارزش 3 هزار و 431 ميليارد ريال پيگيري شد كه 
نسبت به هفته گذش��ته از كاهش اين متغيرها خبر 
مي ده��د.از طرف ديگر در هفته پيش 9 هزار ورقه به 
ارزش 700 ميليون ريال در بازار شركت هاي كوچك 
و متوسط )SME( و 121 ميليون ورقه به ارزش 6 هزار 
و 777 ميليارد ريال در بازار ابزار هاي نوين مالي ميان 
معامله گران دست به دست شد كه در اين ميان تنها 
ارزش معامالت SME با رشد 58 درصدي، افزايش 
يافته اس��ت.نگاهي به آمار معامالت به تفكيك ابزار 

در ب��ازار ابزار هاي نوين مالي بيانگر جابه جايي 115، 
5 و 0.30 ميليون ورق��ه به ترتيب در قالب معامالت 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله )ETF(، اوراق 
بدهي و اوراق تسهيالت مسكن است؛ ارزش اين حجم 
از داد و س��تد ها برابر با 2 هزار و 98، 4 هزار و 501، و 

171 ميليارد ريال است. 
همچنين ارزش معامالت خرد بازار س��هام ش��امل 
 SME معامالت بازارهاي اول، دوم، پايه، مش��تقه و
در هفته قبل به 8 هزار و 431 ميليارد ريال رسيد كه 
گروه فلزات اساسي با ارزش معامالتي به ميزان يك 
هزار و 584 ميليارد ريال، سهم 19 درصدي از ارزش 

كل معامالت را در اختيار گرفت و در صدر ايس��تاد. 
گروه هاي محصوالت ش��يميايي، خودرو و س��اخت 
قطعات، و مواد و محصوالت دارويي در رده هاي دوم 
تا چهارم صنايعي كه باالترين ارزش معامالت را ثبت 
كردند، قرار گرفتن��د. از مهم ترين رويداد هاي هفته 
منتهي به 11 آبان نيز مي توان به ادامه پذيره نويسي 
واحد هاي صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري 
بازنشستگي در نماد »فنابا« در بازار سوم اشاره كرد 
كه از 25 مهر ماه اين پذيره نويسي آغاز و تا 5 آبان ماه 
ادامه داش��ت و تعداد واحد هاي قابل پذيره نويسي تا 

آخرين روز هفته 49 هزار واحد بود.

حركت آهسته و پيوسته شاخص هاي بورسي 
روند حركتي بازار بورس و فرابورس در هفته قبل بررسي شد

نگاه
از حقيقي و حقوقي بطور معمول مرتبا بازار را رصد و 
تحليل مي كنند و چنانچه انتظاراتشان از سهم برآورده 
نشود دست به اصالح پورتفوي خود مي زنند و بر روند 
رشد س��هم تاثير مي گذارند.اين فعال بازار سرمايه با 
تاكيد بر وجود ريسك سيستماتيك در بازار سرمايه 
گفت: طي س��ال جاري ريس��ك برخي تصميمات و 
سياست گذاري ها بيش از هر دوره ديگر بود. به واسطه 
اين ريسك ها گاهي بازار طي يك هفته شاهد نوسان 
مختلف شد و به راحتي و طي انتشار خبري قيمت ها 
صعودي و نزولي مي شد.اين بي ثباتي گاهي حتي در 
يك روز روي مي داد؛ بطوري كه س��همي در ابتداي 
وقت صف خريد و در طول معامالت تحت تاثير انتشار 
خبري ديگر صف فروش مي شد و بالعكس.وي افزود: 
البته بخش��ي از اين تحوالت به دليل ماهيت بورس 
است و بخشي ديگر تحت تاثير ريسك است، اما سهم 

اصلي آن ناشي از اتفاقات غير طبيعي است.
كديور به تاثير تيم اقتصادي جديد اشاره كرد و گفت: 
دولت بايد از ابتدا يك سياس��ت گذاري كلي را اعالم 
كند كه سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي بتوانند بر 

اساس آن يك برنامه ريزي حداقل دو تا سه ساله داشته 
باشند و خيالش��ان از بابت بسياري از متغيرهايي كه 

در تصميم گيري هايشان دخيل است راحت باشد.
اين فعال بازار سرمايه ضمن تاكيد به اتخاذ تصميمات 
بلندم��دت براي ايجاد ثب��ات در برنامه ريزي فعاالن 
اقتصادي اظهار كرد: در ش��رايط ع��ادي اوضاع بايد 
تثبيت ش��ده و قابل اتكا باشد تا ريسك فعاليت هاي 
اقتصادي و از جمله ريسك سرمايه گذاري در بورس 
كاهش پيدا كن��د.وي تحوالت پي��ش روي بازار در 
صورت تحقق بدبينانه ترين اتفاقات پيش بيني شده 
در سيزدهم آبان را تشريح و خاطرنشان كرد: در اين 
شرايط تاثير بر همه گروه هاي بورسي يكسان نيست؛ 
ش��ركت هايي كه به لحاظ تامين مواد اوليه و فروش 
محصوالت به خارج از كشور متكي نباشند، كمترين 
تاثير را از اين تحوالت خواهند پذيرفت. در اين ميان 
هر چقدر شركتي در تامين مواد اوليه وابسته به خارج 
از كشور باشد، از س��ويي براي فروش محصوالت نيز 
در كش��ور با تقاضاي الزم مواجه نباش��د تحت تاثير 

قرار مي گيرد.
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دست بسته وزير راه و شهرسازي در بخش مسكن

بانك مسكن و چالش توسعه
وزير جديد راه و شهرس�ازي در شرايطي اين 
وزارتخانه را تحويل گرفت كه قيمت مس�كن 
به تبعيت از تالطم اقتصاد كالن و نوسان نرخ 
ارز در حال اصالح است و شاهد تورم ساليانه 
و ماهيانه در اين حوزه هستيم. طي يك سال 
اخير قيمت مسكن در شهر تهران ۸۳ درصد 
رش�د كرده كه ۳۱ درصد آن فقط در چهار ماه 
اخير و 6.۳ درصد آن در ي�ك ماه اخير اتفاق 
افتاده اس�ت. اس�المي مي گويد براي مسكن 
برنامه هاي زيادي دارد اما مس�اله اين اس�ت 
كه آي�ا ابزار الزم براي اج�راي اين برنامه ها را 
دارد؟ واقعيت اين اس�ت كه ت�الش دولت ها 
طي ۴۰ س�ال گذشته پاسخ مناس�بي به نبود 
تعادل در حوزه مس�كن نداده اس�ت و دليل 
اين موضوع را بايد در ابزارهاي مالي دانس�ت 
كه چندان در راس�تاي سياست هاي دولت ها 
حركت نمي كنند. چه دوس�ت داشته باشيم و 
چه دوست نداشته باشيم مهم ترين ابزار تأمين 
مالي ايران بانك اس�ت و س�اختار اقتصادي 
ايران برپايه فعاليت بانك ها طرح ريزي ش�ده 
اس�ت. با وجود اين يك چالش اساس�ي ميان 
سياست دولت ها و سياست هاي بانكي وجود 
دارد. دولت ها سياست هاي توسعه اي در پيش 
مي گيرند اما س�اختار بانكي ايران در راستاي 
منافع بانك قدم بر مي دارد. هرگاه فشار دولت 
بر تس�هيل ابزارهاي بانكي ش�ديد مي شود و 
بسته جديدي توس�ط وزارت مسكن طراحي 
مي شود بانك ها مسير را با توسل به بروكراسي 
سخت تر مي كنند. گل س�ر سبد اين موضوع 
مهم ترين بانك تخصصي اين بخش يعني بانك 

مسكن است.

  از بانك رهني تا بانكي تجاري
بانك مس��كن در ابتداي انقالب از ادغام بانك هاي 
رهني ايران، ساختمان،  شركت سرمايه گذاري هاي 
ساختماني بانك هاي ايران و ۱۳ شركت پس انداز و 
وام مس��كن )كوروش،  اكباتان،  پاسارگاد در تهران 
و ساير مراكز اس��تان ها از جمله  همدان،  كرمانشاه، 
 مازندران، گرگان، سمنان و آبادان( تشكيل گرديد. 
بانك رهني اتفاقا س��اختاري توس��عه اي داش��ت و 
اهداف توسعه بحث مسكن در دس��تور كار بود. اما 
سياست گذاري هاي اش��تباه عمال باعث شد كه در 
4 دهه گذشته بانك مسكن به جاي بانك توسعه اي 

تخصصي به يك بانك تجاري تبديل ش��ود كه سود 
مهم ترين مساله آن است. بانك مسكن كه نقش اهرم 
اجرايي سياست هاي بخش مسكن را دارد، در برزخ 
سود آور بودن و مفيد بودن در اثر نوع نگاه مديريت 
كه حاصل تجارب منس��وخ س��نتي اس��ت تاكنون 
نتوانسته است گره اي از مشكل مسكن در كشور باز 
نمايد . آنچه در اين بين قابل توجه است اين مساله 
است كه با وجود اين كارنامه و نوع عملكرد تاكنون 
مواخذه اي از سوي دولت در اين باره صورت نگرفته 
است . چگونه مي توان به احداث مسكن ارزان ساز آن 
هم در تيراژ ساالنه چند صدهزارتايي اميدوار بود، در 
حالي كه اين بانك با وجود افزايش سرمايه حاضر به 

اعطاي وام به اقشار ضعيف نيست.

  تسهيالت بي ربط به سرمايه گذاري اصلي
اي��ن بانك كه در كن��ار فعاليت هاي متن��وع اعم از 
بنگاه داري و اعطاي تسهيالت بي ربط به مسووليت 
اصلي اش هميشه نبود سرمايه را دليل عدم تحرك 
خود معرفي مي كرد، با افزايش سرمايه ناچار شد تا 
قدم در راه اعطاي تسهيالت بگذارد . اما جزييات اين 
تس��هيالت در نوع خود جالب توجه است . عالوه بر 
بروكراسي معمول سيستم بانكداري، سبد تحويل 
وام اين بانك را اگر با حداقل حقوق و دس��تمزد در 
وزارت كار و با جيب اكثريت ايرانيان تطبيق دهيم 

به نتايج جالب توجهي خواهيم رسيد. 
هدف اين اس��ت كه به اين پرس��ش پاس��خ دهيم 
كه ب��ا توجه به س��طح درآمد در كش��ور در هر ۱0 
دهك درآمدي چه كس��اني و به چ��ه تعداد توانايي 
باز پرداخت اقس��اط اين بانك را دارند ؟ خريد يك 
خانه مث��ال در تهران به چه ميزان س��رمايه احتياج 
دارد و اين وام مي تواند چه ميزان از اين س��رمايه را 
پرداخت نمايد ؟ كافي اس��ت كه كمي به مدل هاي 
تعريف ش��ده توس��ط بانك و نحوه تخصيص منابع 
نگاه ش��ود تا متوجه ش��ويم هدف اصلي اين بانك 
سود است نه اجراي سياست هاي دولت براي اقشار 

كمتر برخوردار.
حتي زماني كه بخش��نامه هاي دولت تالش داشت 
اندكي اين مشكالت را حل كند بانك مسكن دست به 
دامن بروكراسي براي فرار از اتهام مي شد. سير تقاضاي 
مصرفي براي دسترسي به وام خريد مسكن عالوه بر 
دست اندازهايي كه دارد، با سنگ اندازي هايي از سوي 
برخي از شعب بانك عامل بخش مسكن دشوارتر شده 
است. س��پرده گذاران صندوق پس انداز مسكن يكم 

در صورتي  به وام يكم دست پيدا مي كنند كه بتوانند 
از هفت خوان��ي كه پيش روي آنها قرار مي گيرد عبور 
كنند و در اين مس��ير تامين فيش حقوقي با مبلغ تا 
سه برابر اقساط تسهيالت، سخت ترين خوان به شمار 
مي آي��د كه اغلب تس��هيالت گيرندگان را زمين گير 
مي كند. رفتارهاي س��ليقه اي برخي از ش��عب بانك 

عامل بخش مسكن نيز عالوه بر اينكه اين هفت خوان 
را دش��وارتر كرده، به منزله يكي از عوامل ضد رونق 
در بخش مس��كن عمل مي كن��د. در صورتي كه اين 
دست اندازها و موانع برطرف نشود، عملكرد صندوق 
پس انداز مسكن يكم و بانك عامل بخش مسكن كه 
بر اساس سياس��ت هاي مصوب باالدستي، ماموريت 
دارد بازار مس��كن را به فاز رون��ق هدايت كند، دچار 
اختالل خواهد ش��د و موجب مي شود سياست هاي 
بخش مسكن به هدف تعيين شده اصابت نكند. موانع 
و سنگ اندازي هاي دريافت تسهيالت خريد مسكن 
عمدتا از جنس��ي اس��ت كه رفع آنه��ا در اختيارات 
بان��ك عامل بخش مس��كن ق��رار دارد و ارتباطي با 
مسائلي همچون كمبود اعتبار و تنگناهاي بودجه اي 
ندارد. اغلب اين موانع پيش روي متقاضيان دريافت 

تسهيالت از محل اوراق مسكن نيز قرار دارد.
مش��كالتي همچون »تامين مبلغ سپرده«، فرايند 
طوالني اس��تعالم فرم ج، تأمي��ن ضامن با وجود در 
رهن بودن س��ند ملكي، فيش حقوق��ي حداقل ۳ 

برابر مبلغ اقساط، شروط سني، شرايط ملك از نظر 
مقاوم��ت لرزه اي و ده ها روش ديگر تنها بخش��ي از 
ابزارهاي بانك مس��كن براي به تعويق انداختن وام 

مسكن است.

  نبود نگاه توسعه اي
سوال اساسي اين است، آيا بانك هاي دولتي نيز مانند 
بانك ه��اي خصوصي بايد به فكر مثبت نش��ان دادن 
ترازنامه خود باشند يا چون از امكانات بيت المال استفاده 
مي كنند وظيفه دارند در خدمت دولت و اهداف ملي 
باشند؟ واقعيت اين است كه تاكنون تفاوت زيادي ميان 
بانك هاي دولتي و خصوصي در اين مساله نبوده است. 
نه وام مسكن اول نه ميزان وام اوراق با توجه به افزايش 
قيمت هاي مس��كن چندان تكافوي رشد قيمت ها را 
نمي كن��د و در عين حال پيچيدگي اين مدل ها باعث 
مشكالت زيادي براي جويندگان مسكن شده است. 
طبيعتا دولت به اين مساله واقف است اما آيا مي تواند 

بانك مسكن را وادار به تغييرات الزم كند يا خير؟

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

رييس كميسيون ماليات، كار و تأمين اجتماعي اتاق ايران: 

افت ۷۰ درصدي نقدينگي واحدهاي كوچك با افزايش نرخ ارز

اصالح تامين اجتماعي و روابط كار، اولويت وزير جديد   باشد

در نشست وزيران خارجه ايران و ۱+4 در حاشيه مجمع 
عمومي س��ازمان ملل كه به  رياس��ت فدريكا موگريني 
هماهنگ كننده سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا برگزار 
ش��د، ظريف و موگريني به نمايندگي از گروه ۱+4 بيانيه 
مش��تركي را قرائت كردند كه در بخش��ي از آن به ايجاد 
س��ازوكار ويژه اشاره شده بود.در اين بيانيه بر اعالم تعهد 
مجدد كشورهاي عضو برجام بر اجراي كامل و موثر اين 
توافق، از جمله در حوزه رفع تحريم ها تاكيد و اذعان شده 
بود رفع تحريم ه��ا و برخورداري ايران از منافع اقتصادي 
حاصله، بخ��ش كلي��دي و حياتي برجام اس��ت. بيانيه 
وزراي خارجه ايران و كش��ورهاي ۱+4 ديگر كشورها را 
به اتخاد سياست ها و ايجاد سازوكارهاي تسهيل كننده 
در روابط اقتصادي خود با ايران تش��ويق كرده و خواهان 
حفظ و تقويت روابط دوجانبه اقتصادي با ايران وبس��يج 
همه امكان��ات از جمله از طريق همكاري با كش��ورهاي 
ثالث براي عادي س��ازي موثر روابط تج��اري و بازرگاني 
با ايران شده  است؛ بناست س��ازو كارهاي يادشده بستر 
همكاري شركت هاي كوچك و متوسط ايراني و اروپايي 
را فراهم كند. حس��ين پيرموذن در گفت وگو با خبرنگار 
اگزيم نيوز در خصوص آينده همكاري هاي شركت هاي 

كوچك و متوس��ط ايراني با ش��ركت هاي اروپايي گفت: 
مهم ترين بخش در ارتباط ش��ركت هاي اروپايي و ايراني 
سيستم بانكي است؛ اروپايي ها از بسته پيشنهادي ويژه 
خود براي تداوم همكاري هاي اقتصادي بعد از س��يزده 
آبان رونمايي مي كنند؛ بايد منتظر باشيم تا ببينيم در اين 
بسته براي مهم ترين مانع مبادالت تجاري يعني ارتباطات 
بانكي چه راهكاري ارايه مي شود. وي افزود: با وجود همه 
سيگنال هاي مثبتي كه در رابطه با توسعه همكاري هاي 
شركت هاي كوچك و متوس��ط ايراني و اروپايي از سوي 
نهادهاي مرتبط دريافت كرده ايم، تحول ملموس و اقدام 
عملي در اين باره از سوي شركت هاي اروپايي ديده نشده 
است. پيرموذن شرايط خاص نزديك شدن به سيزدهم 
آبان و آغاز تحريم هاي يكجانبه امريكا را در اين باره بي تاثير 
ندانست و گفت: به زعم من، شركت هاي اروپايي تا روشن 
شدن كامل جزييات تحريم هاي امريكا تا چهارم نوامبر 
صبر خواهند كرد. پيرموذن در پاسخ به سوال خبرنگار 
اگزيم نيوز در خصوص توانمندي ش��ركت هاي ايراني 
براي همكاري با شركت هاي اروپايي گفت: شركت هاي 
بسيار خوب و قدرتمندي را در ايران داريم كه مي توانند 
در صورت فراهم شدن ابزار الزم و رفع موانع موجود در 

سطح مطلوبي مبادالت خود را با شركت هاي اروپايي 
انجام دهند.  عضو هيات رييس��ه ات��اق بازرگاني ايران 
در خصوص نقش SMEها در توسعه اقتصادي كشور 
گفت: رشد توليد در بنگاه هاي كوچك و متوسط ضامن 
توسعه و رشد اقتصادي است و به سرعت در بدنه جامعه 
خودنمايي كند. در جهان از SME ها به عنوان بنگاه هاي 
اشتغال زا ياد مي شود؛ متاسفانه در بحران هاي اقتصادي 
اي��ن بخش مهم و تاثيرگذار از توليد تحت فش��ارهاي 
مختلف قرار گرفته كه مهم ترين آن تامين مالي است. 
رييس نظارت راهبردي تش��كل هاي ات��اق ايران گفت: 
متاسفانه افزايش قيمت ارز باعث شد كه واحدهاي كوچك 
حداقل 70 درصد از نقدينگي خود را از دست بدهند؛ قبال 
اين شركت ها با گشايش اعتبار اسنادي، مواد اوليه خود را 
وارد مي كردند و يكسال بعد تسويه مي كردند؛ در حالي كه 
امروز واحدهايي را داريم كه از نيما ارز 8 تا 9 هزار توماني 
تهيه مي كنند و عالوه بر آن با ۳5 درصد سپرده، مواد اوليه 
خود را تامين مي كنند؛ براي هزينه تامين مواد اوليه بسيار 
باالس��ت و SMEها با اين نقدينگي حداكثر 25 درصد 
بازدهي دارند. و سيستم بانكي كشور آمادگي الزم براي 

تامين نقدينگي مورد نياز بنگاه ها را ندارد.

يك ش��نبه هفته گذش��ته، نمايندگان مجلس محمد 
شريعتمداري را به عنوان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
انتخاب كردند. شريعتمداري كه پس از استعفا از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از طرف رييس جمهور به عنوان 
وزير   كار به مجلس معرفي شده بود، توانست در جلسه 
راي اعتم��اد، ۱96 رأي موافق از 264 نماينده حاضر در 
مجلس را كسب كند. محمود تواليي رييس كميسيون 
ماليات، كار و تأمين اجتماع��ي اتاق ايران در گفت وگو با 
»پايگاه خبري اتاق ايران« انتخاب محمد شريعتمداري 
را به عنوان وزير جديد كار، تعاون و رفاه اجتماعي ازآن رو 
بااهميت و به عنوان يك فرصت تلقي مي كند كه معتقد 
است با توجه به سوابق شريعتمداري و آشنايي كامل او با 
حوزه كس��ب وكار، مي توان انتظار اصالحات جدي را در 
روابط كار در دوره جديد داشته باشيم. تواليي اما تأكيد 
مي كند كه با وجود اظهارنظرهاي متفاوتي كه در رابطه 
با اقدامات وزير كار در ش��رايط فعلي وجود دارد، »تأمين 
اجتماعي« بايد اولويت اول وزير جديد كار باشد. به اعتقاد 
او، تأمين اجتماعي به عنوان سازماني كه كاركرد آن كمك 
به روابط كارگر و كارفرماست، بايد متعلق به اين دو باشد 
و دولت صرفًا ناظر بر آن؛ اما با س��ازمان تامين اجتماعي 
مانند ديگر مجموعه هاي دولتي رفتار مي شود و مديريت 
آن  كاماًل دولتي بوده و بروكراسي هاي اداري موجود درآن 

چه بسا بيشتر از ديگر مجموعه هاي دولتي است.
به گفته تواليي عملكرد فعلي س��ازمان تأمين اجتماعي 
پاشنه آشيل بسياري از مشكالتي است كه در حال حاضر 

در كشور وجود دارد و در صورتي كه هدايت اين مجموعه 
به درس��تي انجام ش��ود، در مواقع بحران��ي نيز مي توان 
ش��اهد بود كه خود س��ازمان تأمين اجتماعي به عنوان 
كنترل كننده، به حل مشكالت موجود به ويژه ميان كارگر 
و كارفرما بپردازد. تواليي افزود: متأسفانه طي سال هاي 
گذشته دولت ها به جاي اينكه اقدام به ايجاد فضاي اعتماد 
در ميان روابط كارگر و كارفرما داشته باشند، نوعي تقابل 
را در فضاي اشتغال كشور ايجاد كرده اند كه نتيجه آن هم 
نااطميناني است كه امروز فضاي كسب وكار كشور را متأثر 

كرده است.
او توضيح مي دهد: متأسفانه در حال حاضر با توجه به روابط 
حاكم بر فضاي كار، كارفرماها تالش  مي كنند تا در قبال 
كارگران حداقل ها را لحاظ كنند و به همان نس��بت هم 
فضاي كارگري در تنش است. در اين ميان اصالحات روابط 
كار به داليل متعدد در دوره هاي گذشته به تعويق افتاده 
كه نتيجه آن هم امروز در ۱0 الي ۱2 ميليون بيكاري كه 
در كشور وجود دارد مي بينيم.  رييس كميسيون ماليات، 
كار و تأمين اجتماعي اتاق ايران با تاكيد بر ضرورت توجه 
به كارآفريني گفت: متأس��فانه قانون كار فراتر از شرع و 
قوانين جهاني است و با ايجاد محدوديت، فرصتي را براي 
كارآفريني و كسب وكار مولد نمي دهد. معتقدم اگر دولت 
مردانه پاي اصالح روابط قانون كار بايستد و اقدام به رفع 
محدوديت ه��ا به ويژه در حوزه قوانين كس��ب وكارهاي 
كوچك كند، حداقل 4 الي 5 ميليون جوان تحصيلكرده 
اين فرصت را پيدا مي كنند تا وارد بازار كار خدماتي و صنفي 

شوند. تواليي در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به طرح » 
اشتغال روستايي« به عنوان يكي ديگر از اولويت هاي مورد 
توجه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه غالمحسين 
شافعي هم در ديدار شريعتمداري با اعضاي اتاق ايران پيش 
از كسب راي اعتماد مجلس، بر ضرورت اصالح آن تاكيد 
كرده بود، گفت: به عنوان شخصي كه در ميدان حضوردارم 
ش��اهدم كه وقتي روستايي مي خواهد دامداري كوچك 
راه اندازي كند، نصف دامداري صنعتي با موانع كس��ب و 
كار مواجه اس��ت. در طرح اش��تغال روستايي هم ديديم 
كه با وجود تخصيص منبع قابل توجه، اين طرح منجر به 
بازگشت روستاييان از شهرها نشده است. در صورتيكه اگر 
با رفع موانع، درروستاها به ويژه روستاهايي كه با چالش 
كشاورزي و آب مواجه هستند، بسترهاي توسعه كسب و 
كار فراهم خواهد شد. به اعتقاد رييس كميسيون ماليات، 
كار و تأمين اجتماعي اتاق ايران دولت بيش از تخصيص 
منابع ريالي نيازمند اين است كه موانع كسب و كار را هموار 
و هماهنگي ميان دستگاه هاي ذيربط را براي تسهيل كسب 
و كار ايجاد كن��د. او تاكيد مي كند: فضاي فعلي حاكم بر 
كس��ب و كار روستايي اين خطر را گوشزد مي كند كه در 
آينده با هجوم بيشتر روستاييان به شهرها مواجه خواهيم 
بود. تواليي با اشاره به صحبت هاي شريعتمداري در جمع 
اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران و تأكيد او بر سه جانبه 
گرايي مي��ان مجلس، دولت و بخ��ش خصوصي، تأكيد 
مي كند در صورت تحقق اين موضوع كار بسيار بزرگي در 

حوزه روابط كار اتفاق خواهد افتاد.
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بازار روغن به آرامش مي رسد
محمد آقاطاهر درباره آخرين وضعيت بازار روغن 
اظهار كرد: با توجه به افزاي��ش عرضه، بازار روغن 
طي روزهاي آتي به آرامش خواهد رس��يد. وي با 
اشاره به اينكه عرضه روغن جوابگوي تقاضا نيست، 
افزود: اگرچه ميزان عرضه نس��بت به هفته هاي 
اخير افزايش داشته است، اما هنوز جوابگوي تقاضا 
نيست. آقاطاهر در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال 
كاهش نرخ روغن در بازار وج��ود دارد، بيان كرد: 
كاه��ش قيمت به نرخ ارز بس��تگي دارد، از اين رو 
نمي توان پيش بيني خاصي در اين باره داش��ت. 
رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي از افزايش 7 تا 
۱0 درصدي نرخ حبوبات در بازار خبر داد و گفت: با 
وجود آنكه تا پايان فصل برداشت زماني باقي نمانده 
است، از اين رو قيمت حبوبات نوسان خاصي نخواهد 
داشت. وي از افزايش ۱2 درصدي نرخ برنج ايراني 
در بازار خبر داد و  گفت: اين درحالي است كه قيمت 
برنج خارجي به سبب اختصاص ارز 4200 توماني 
تغييري نداشته است. اين مقام مسوول درباره تاثير 
ممنوعيت صادرات گوجه فرنگي بر نرخ رب گوجه 
گفت: اگرچه قيم��ت رب گوجه فرنگي در ميدان 
مركزي به ثبات رس��يده است، اما به سبب قاچاق 
گوجه فرنگي، كاهش قيمت به حدي نرسيده كه 

مردم آن را لمس كنند.

90 درصد ماشين آالت 
نانوايي ها فرسوده است

محمد جواد كرمي رييس اتحاديه نانوايان صنعتي 
و نيمه صنعتي با اشاره به اينكه عوامل مختلفي در 
كيفيت نان موثر است، اظهار كرد: مواد اوليه مرغوب و 
مناسب، ماشين آالت و نيروي انساني ماهر و آموزش 

نانوايان در كيفيت نان بسيار موثر است.
وي افزود: اختالط پذيري نادرست گندم توليدي و 
عدم توزيع آرد كيفي به نانوايي استان تهران موجب 
شده كيفيت نان توليدي تعريف چنداني نداشته 
باشد. كرمي با اشاره به اينكه 90 درصد ماشين آالت 
نانوايي ها در بخش حجيم و سنتي فرسوده است، 
بيان كرد: براين اس��اس دولت براي به روز رساني 
ناوگان توليد بايد تسهيالت ارزان قيمت در اختيار 
واحدهاي توليدي قرار دهد.  اين مقام مس��وول با 
اشاره به ضرورت آموزش كارگران بيان كرد: براساس 
پيگيري هاي صورت گرفته قرار است آكادمي نان 
جهت آموزش كارگران نانوايي تاسيس شود چرا كه 

اين امر در بحث ارتقاي كيفيت تاثير بسزايي دارد.
وي با انتقاد از ثبات نرخ نان در 4 سال اخير بيان كرد: 
اگرچه اخيرا رييس جمهور با افزايش ۱0 درصدي 
قيمت نان در برخي استان ها موافقت كرده است، 
اما اين رقم جوابگوي هزينه توليد نانوايان نيست 
و درنهايت موجب ش��ده تا نانواي��ان براي جبران 

هزينه هاي خود، وزن چانه را كاهش دهند.

  دولت ه�ا سياس�ت هاي توس�عه اي در 
پيش مي گيرند اما ساختار بانكي ايران در 
راستاي منافع بانك قدم بر مي دارد. هرگاه 
فشار دولت بر تسهيل ابزارهاي بانكي شديد 
مي شود و بس�ته جديدي توس�ط وزارت 
مسكن طراحي مي ش�ود بانك ها مسير را 
با توس�ل به بروكراسي سخت تر مي كنند. 
گل سر س�بد اين موضوع مهم ترين بانك 
تخصصي اين بخش يعني بانك مسكن است

برش
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چرا انتخابات ميان دوره كنگره مهم است

دونالد ترامپ و شي جين پينگ مذاكره كردند

امريكا و سياست هاي مسموم فدرال

استقبال بازارها از چشم انداز توافق تجاري چين -امريكا

گروه جهان|
سياستمداران امريكايي مردم اين كشور را به دردسر 
انداخته اند و انتخابات ميان دوره فرصتي اس��ت براي 
تغيير اين ش��رايط. اياالت متحده در ش��رايطي براي 
برگزاري انتخابات ميان دوره آماده مي شود كه شكاف ها 
عميق تر شده و خشم شهروندانش به باالترين سطح 
خود در چند دهه اخير رسيده است. نامزدهاي انتخاباتي 
در كمپين هاي خود بطور منظم رقبايشان را جنايتكار، 
احمق و خيانتكار مي خوانند. همين چند روز پيش بود 
كه يكي از حاميان دونالد ترامپ براي 14 نفر از مخالفان 
رييس جمهوري امريكا بسته هاي انفجاري ارسال كرد و 
يك امريكايي سفيدپوست 11 يهودي را در كنيسه اي به 
گلوله بست كه بدترين حمله تروريستي عليه يهوديان 

در تاريخ معاصر اياالت متحده بود.
اكونوميست مي نويسد، سياست هاي مسموم فدرال، 
بزرگ ترين نقطه ضعف امريكا اس��ت. اين سياست ها 
رسانه ها را از پرداختن به مسائل واقعي از جمله مهاجرت 
گرفته تا رفاه عمومي بازداشته است، ايمان امريكايي ها را 
به دولت شان و نهادهاي دولتي ضعيف كرده؛ و دموكراسي 
امريكايي را به محاق برده است. انتخابات هاي ميان دوره 
فرصتي براي متوقف كردن اين روند است و حتي آغاز 

روند دشوار قرار گرفتن در مسير درست. 
دونالد ترامپ آغازگر اين روند نبود اما با آغوش باز اين 
خرابكاري را پذيرفت و آن را چنان عمق بخش��يد كه 
مي تواند مدعي طراحي اش باشد. تمام سياستمداران با 
حقايق بازي مي كنند. واشنگتن پست نوشته كه دونالد 
ترامپ از ابتداي رياست جمهوري خود بيش از 5 هزار 
دروغ گفته است. فريب او بسيار بي پروا و كارآمد بوده 
است بطوري كه بسياري از حاميانش دقيقا از كلمات 
و عبارت او در وصف منتقدان به ويژه رسانه ها استفاده 
مي كنند. اين مساله براي ترامپ بسيار خوشايند است 
زيرا تا زماني كه مردم، منتقدان را باور نداشته باشند در 
انتظار پاسخگويي ترامپ نيز نخواهند بود. اما شرايط 
امروز براي امريكا يك فاجعه  تمام عيار است چون وقتي 
استدالل هاي منطقي جايي در فضاي سياسي نداشته 

باشند، دموكراسي هم كارگر نخواهد بود. 

ذهنيت دونالد ترامپ هم كامال دو قطبي اس��ت. تمام 
سياستمداران از مخالفان خود انتقاد مي كند اما تقريبا 
تمام روس��اي جمهور وظيفه خود مي دانند كه پس از 
يك تراژدي بزرگ، كشور را متحد كنند. اما اين فقط 
ترامپ اس��ت كه فكر مي كند مثال واقعه تيراندازي در 
كنيسه يهوديان فرصتي بوده تا رسانه ها و دموكرات ها 
از آن براي حمله به او اس��تفاده كنند. چنين تفكر دو 
قطبي سياه و سفيدي مساله مهمي است چرا كه وقتي 
مخالفانتان آدم هاي بدي باشند سازش كه پايه و اساس 
يك فضاي سياسي سالم است در داخل احزاب دشوار و 
ميان احزاب مختلف با يكديگر امري تقريبا غيرممكن 

مي شود. ترامپ تنها سياستمداري نيست كه در امريكا 
ذهنيتي دو قطبي دارد، گرچه يكي از قدرتمندترين و 
موثرترين آنها است. پيش از پيروزي ترامپ در انتخابات 
رياس��ت جمهوري، بيش از نيم��ي از دموكرات ها در 
نظرس��نجي ها گفته بودند ك��ه از جمهوري خواهان 
مي ترسند و بيش از نيمي از جمهوري خواهان نيز همين 
احساس را نسبت به دموكرات ها داشتند. وقتي تابستان 
گذشته يك نماينده جمهوري خواه از سوي فردي كه 
ش��رايط روحي خوبي نداشت مورد حمله قرار گرفت، 
رهبران حزب دموكرات تاكيد داش��تند كه اظهارات 
تند آنان نقشي در اين اتفاق نداشته است. اما زماني كه 

فردي بسته هاي انفجاري براي مخالفان ترامپ ارسال 
كرد يا به يهوديان در كنيس��ه حمله ش��د، بحث هاي 
زيادي درباره مسووليت رياست جمهوري در تروريسم 

داخلي در گرفت. 
در مطلب اكونوميست آمده: دموكراسي اياالت متحده 
قدرتمند اس��ت. اين دموكراس��ي طراحي ش��ده كه 
قدرتمند باشد، با اين حال نهادهاي امريكايي يك به يك 
در فضاي به شدت قطبي شده سياست اين كشور آلوده 
مي شوند. كنگره از زمان رياست نيوت گينگريچ در دهه 
1990 به مشكل برخورد. رسانه ها هم قرباني اين فضاي 
پر از شك و ترديد دو قطبي ش��ده اند )اگرنه در ميان 

همكاران رسانه اي كه حداقل در ميان خوانندگانشان(. 
تنها 11 درصد از حاميان دوآتشه دونالد ترامپ گفته اند 
كه به جريان هاي رس��انه اي اعتماد دارن��د. در ميان 
دموكرات ها، كس��اني كه به جريان هاي رسانه اي باور 
دارند بيش از 90 درصد اس��ت. اخيرا نهاد ديوان عالي 
هم به نهادهايي اضافه شده كه تصوري دو قطبي از آن 
در جامعه امريكا وجود دارد. دموكرات ها تاييد جنجالي 
اخير برت كاوانا نامزد پيشنهادي دونالد ترامپ را براي 
عضويت در اين نهاد، اقدامي جانبدارانه مي دانند؛ آن هم 
در شرايطي كه اتهام هاي گسترده اي عليه او مطرح شده 
بود. جمهوري خواهان اما در مقابل تاييد كاوانا را يك 
پيروزي در برابر توطئه هيوالوار دموكراتيك و هجمه 

رسانه اي مخالفان مي دانند. 
همانطور كه فضاي سياسي امروز امريكا محصول اتفاقي 
يك ش��به نيست،  در پيش گرفتن مس��ير درست نيز 
مي تواند با گام هايي كوچك آغاز شود. اولين گام مي تواند 
در انتخابات هفت��ه آينده و تغيير دموكراتيك كنترل 
كنگره برداشته ش��ود. اين مساله مهمي است چرا كه 
ترامپ بايد تحت نظارت كنگره باشد. رييس جمهوري 
فعلي امريكا نشان داده هنجارهايي كه روساي جمهوري 
پيشين پايه گذارش بوده اند را به  درجات مختلف تحقير 
مي كند حال مي خواهد خودداري از انتشار گزارش هاي 
مالياتي اش باشد يا در هم تنيدن كسب و كار خانوادگي 
با مسووليت هاي دولتي؛ و زورگويي به زيردستان در 
دولت از جمله وزارت دادگستري كه بايد نهادي كامال 
مس��تقل باش��د. كنگره بايد درباره چنين رفتارهايي 
تحقيق كن��د. اما مجلس نماين��دگان امريكا در حال 
حاضر با ناديده گرفتن مس��ووليتي كه قانون اساسي 
به آن محول كرده، اين وظيفه خود را انجام نمي دهد. 
شسكت برخي از جمهوري خواهان در انتخابات مي تواند 
اين حزب را وادار كند تا جايگزين محافظه كارانه تري 
براي »ترامپيسم« ارايه دهند. امريكايي ها نمي توانند 
با يك انتخابات زخم هاي سياس��ي را ترميم كنند اما 
اين راي گيري مي تواند آغاز يك تجديدنظر در حزب 
جمهوري خ��واه و روي كار آم��دن رييس جمهوري با 

اصول اخالقي متفاوت باشد. 
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پس از آنكه دونالد ترام��پ رييس جمهوري امريكا، و 
ش��ي جين پينگ همتاي چين��ي او، در تماس تلفني 
چش��م انداز دس��تيابي به يك توافق تجاري را مطرح 
كردند، ارزش شاخص هاي مطرح در بازارهاي جهاني 
س��هام افزايش يافت. طبق گزارش هاي منتشر شده، 
ترامپ از مقامات كابينه دولت خود خواسته تا پيش از 
برنامه ديدارش به شي جين پينگ در اجالس رهبران 
گروه20 در بوينوس آيرس در اواخر ماه جاري ميالدي، 
پيش نوي��س توافق تجاري محتمل بين واش��نگتن و 
پكن را تهيه كنند. گزارش تماس تلفني رهبران چين 
و امريكا در حالي منتشر  ش��ده كه اختالف تجاري دو 
طرف و به ويژه اقدامات دولت امريكا در وضع يا افزايش 
تعرفه هاي گمركي بر واردات چي��ن به نگراني درباره 
آسيب به تجارت بين المللي منجر شده و بر چشم انداز 
اقتصاد جهاني تاثير منفي گذاشته است. كارشناسان 
اقتصادي هشدار داده اند كه ادامه اختالفات دو قدرت 
اقتص��ادي جهان مي تواند به ب��روز »جنگ تجاري« و 

ركود اقتصاد جهاني بيانجامد.

  استقبال زودهنگام بازارهاي سهام
به نوشته سي ان ان، بازارهاي سهام جهاني در معامالت 
جمع��ه در واكنش ب��ه احتمال آتش ب��س در جنگ 
تعرفه اي بين چين و امريكا، سيري صعودي داشتند. 
بازارهاي آسيايي در اين رويكرد مثبت پيشرو بودند. 
ارزش ش��اخص س��هام »هنگ س��نگ« هنگ كنگ 

بيش از 4درصد افزايش يافت و ش��اخص هاي سهام 
»شانگهاي كامپوزيت« چين و »نيكي« ژاپن هم هر 
كدام 2.5درصد افزايش يافتند. اولين واكنش مثبت 
بازارها پس از آن بود كه خبرها درباره گفت وگوي تلفني 
روساي جمهوري امريكا و چين درباره چشم انداز يك 
توافق تجاري منتشر ش��د. ترامپ در پيامي توييتري 
نوشت مذاكرات به خوبي پيش رفتند. يك مقام  وزارت 
امور خارجه چين هم تاييد كرد كه ترامپ و ش��ي در 

مذاكرات خود پيشرفت هايي داشته اند. 
اما موفقيت بيش��تر بازارهاي سهام آسيايي پس از آن 
حاصل شد كه بلومبرگ گزارشي را درباره درخواست 
ترامپ از مقامات كابينه براي تهيه پيش نويس توافق 
تجاري احتمالي با پكن تا پيش از برنامه ديدار مقامات 
دو كشور در نشست گروه20 در آرژانتين منتشر كرد. 
در ميانه واكنش هاي مثبت بازارهاي سهام، ارزش يوآن 
چين كه در روزهاي گذشته كاهش يافته بود هم در برابر 
دالر حدود 0.4 درصد افزايش يافت. شاخص هاي سهام 
در بيشتر بازارهاي اروپايي و بازار سهام اياالت متحده 

حدود يك درصد افزايش يافتند.

  از حل اختالفات تجاري تا دستيابي به توافق
روساي جمهوري امريكا و چين درباره كاهش اختالفات 
تج��اري و هم��كاري در عرصه  سياس��ت بين الملل 
گفت وگ��و كردند. به گزارش بي بي س��ي، ترامپ پس 
از تماس تلفني با ش��ي جين پينگ در توييتر نوشت: 
»گفت وگويي طوالني و بسيار خوب با رييس جمهوري 

شي جين پينگ درباره موضوعات متعدد داشتيم؛ اما 
تاكيد بيش��تر بر تجارت بود. مذاك��رات در اين زمينه 
خيلي خوب پيش��رفت داشت و براي ديدار در حاشيه 
اجالس گروه20 در آرژانتين هم برنامه ريزي كرديم.« 
قرار اس��ت اجالس گروه20 با شركت سران و رهبران 
قدرت هاي اقتصادي جهان و شماري از كشورهاي در 
حال توس��عه در اواخر ماه جاري ميالدي در پايتخت 

آرژانتين برگزار شود.
خبرگزاري دولتي شين هوا چين هم درباره اين تماس 
تلفني نوش��ته كه ترامپ از اهميت روابط اقتصادي و 
تجاري با چين براي اياالت متحده س��خن گفته و در 
عين حال، تاكيد كرده است كه صادرات امريكا به چين 
بايستي افزايش يابد. رييس جمهوري امريكا همچنين 
تالش بيشتر نمايندگان دو كش��ور در مذاكرات حل 
اختالف تجاري را خواستار شده و بر اهميت برقراري 
تماس هاي مرتب بين رهبران دو كش��ور تاكيد كرده 
است. شي جين پينگ هم گفته كه براي روابط شخصي 
خود با ترامپ اهميت زيادي قائل اس��ت و از ديدار با او 
در آرژانتين استقبال مي كند. رييس جمهوري چين 
همچنين گفته كه او هم مانند همتاي امريكايي خود 
به توسعه روابط دو كشور و همكاري در جهت تقويت 
همكاري ها عالقه مند است. شي جين پينگ تصديق 
كرد كه دو كش��ور مدت هاست بر س��ر برخي مسائل 
تجاري اختالف نظر دارند و اين مساله بر صنايع دو كشور 
و همچنين اقتصاد جهاني تاثير منفي داشته است، اما 

افزود اين وضعيتي نيست كه چين خواهان آن باشد.

بلومبرگ هم پس از انتش��ار خبر اي��ن تماس تلفني 
گزارش داد كه ترامپ به اعضاي كابينه خود ماموريت 
داده تا امكان تهي��ه پيش نويس يك قرارداد تجاري با 
چين را بررس��ي كنند كه اين مساله با ارزيابي مثبت 
كارشناسان اقتصادي از واكنش بازارهاي جهاني سهام 
همراه شد. اس��تيون ليونگ، مدير فروش بانك »يو   او 
  بي« در هنگ كنگ به رويترز گفت اگر جنگ تجاري 
بين امريكا و چين فروكش كند، در بازرهاي جهاني نيز 

ثبات برقرار خواهد شد.
به گفته كارشناسان، اگر رهبران دو قدرت برتر اقتصادي 
جهان در حاشيه نشست گروه20 ديدار كنند، ارزش 
ي��وآن در برابر دالر امريكا تقويت مي ش��ود و احتماال 
به بي��ش از ۶.9 يوآن در برابر دالر مي رس��د كه رقمي 

بي سابقه از 11اكتبر گذشته  تاكنون به شمار مي رود.

اختالفات تجاري امريكا و چين و به ويژه اقدامات دولت 
ترامپ در اعمال يا افزايش تعرفه ها بر كاالهاي وارداتي 
از چين موجبات نگراني عمومي درباره آس��يب هاي 
اين اختالف به تج��ارت بين المللي را فراهم آورده و بر 
چش��م انداز اقتصاد جهاني تاثير منفي گذاشته است. 
كارشناسان اقتصادي حتي هشدار داده اند كه ادامه اين 
اختالفات مي تواند به بروز يك جنگ تجاري تمام عيار 
و به دنبال آن، به ركود اقتص��اد جهاني بيانجامد. اين 
نگراني ها به ويژه در چند هفته اخير و پس از انتش��ار 
گزارش صن��دوق بين المللي پول كه پيش بيني خود 
از سرعت رشد اقتصادي را كاهش داده بود، به نوسان 
در بازارهاي سهام انجاميد. اما خبر تماس ترامپ و شي 
به بازارهاي جهاني س��هام كمك كرد تا اندازه زيادي 

آسيب هاي عملكرد ضعيف ماه اكتبر را جبران كنند.

دريچه

امريكا 75 ميليون دالر امتياز 
واردات آزاد از هند را لغو كرد

گروه جهان| دولت امريكا واردات كاالهاي هندي از 
جمله ابزار موسيقي، چرم، پارچه، لبنيات، مواد شيميايي 
و ميوه ها و سبزيجات پردازش شده به ارزش ساالنه 75 
ميليون دالر كه از مزيت گمرك مجاني برخوردار بودند 
را لغو كرد. به گزارش اكونوميك تايمز، دونالد ترامپ در 
فرماني با اشاره به اينكه در 2017 تعدادي از كشورهاي 
در حال توسعه كاالهايي را به امريكا در حجم گسترده 
صادر كردند كه از نياز رقابتي امريكا خارج است، اعالم 
كرده گمرك آزاد براي واردات اين كاالها و اين كشورها را 
لغو مي كند. ساير كشورها كه مجوز واردات آزاد از آنها از 
سوي امريكا لغو شده تايلند، آرژانتين، پاكستان، تركيه، 
فيليپين، برزيل، سورينام، بليز، اكوادور، جزاير فالكلند، 
قزاقس��تان، مصر و بوس��ني و هرزگوين را مي شود. اما 
هند بيشترين تاثير را از اين دستور ترامپ مي بيند زيرا 
صادرات بيش از 50 كاالي اين كشور به امريكا اكنون با 
چالش افزايش هزينه مواجه خواهد شد. امتيازات تجاري 
امريكا به كش��ورهاي در حال توس��عه خاص بر اساس 
سيستم عمومي ترجيحات داده مي شود. هند با استفاده 
از اين سيستم تخفيف هاي گمركي به ارزش 5.۶ ميليارد 
دالر دريافت مي كند و بزرگ ترين كشور دريافت كننده 
امتيازات تجاري امريكا اس��ت. با اي��ن حال مقام هاي 
امريكايي اعالم كردند كه دستور ترامپ   عليه هيچ كشور 
خاصي صادر نشده است. امريكا پيشتر اعالم كرده بود كه 
دسترسي آزاد محصوالت هندي به بازار خود را بازبيني 
خواهد كرد. ترام��پ هند را متهم به اعمال 100درصد 

تعرفه گمركي روي محصوالت امريكايي كرده است.

برزيل سفارت خود را به 
قدس اشغالي منتقل مي كند

گروه جهان| رييس جمهوري منتخب برزيل اعالم 
كرد سفارت اين كشور در اسراييل را به قدس اشغالي 

منتقل مي كند.
به گزارش گاردين، ژاير بولسونارو سياستمدار تندرو 
و جناح راستي كه در انتخابات اخير رياست جمهوري 
برزيل پيروز ش��ده، اعالم كرد كه مساله انتقال سريع 
سفارت اين كشور به قدس اشغالي را مورد بررسي قرار 
مي دهد. او گفت حمايتش از اس��راييل و وعده هايش 
درباره قدس، صرفا مصرف انتخاباتي نداش��ته است. 
بنيامين نتانياهو از نخستين كساني بود كه پيروزي 
بولسونارو در انتخابات رياست جمهوري برزيل را تبريك 
گفت و اعالم كرد عالقه مند به مشاركت در مراسم اداي 
سوگند و آغاز به كار اوست. بولسونارو هم وعده داده كه 

تل آويو اولين مقصد سفرهاي خارجي او باشد.
او همچنين درباره محل سفارت فلسطين در برزيل هم 
گفت ساختمان اين سفارتخانه در محلي بسيار نزديك 
به كاخ رياست جمهوري برزيل احداث شده است و هيچ 
سفارتخانه اي نبايد تا اين حد به كاخ رياست جمهوري 
نزديك باشد و از اين رو، برزيل درصدد تغيير مكان آن 
بر خواهد آمد. اگر بولسونارو تصميم خود را عملي كند، 
برزيل پس از امريكا و گواتماال سومين كشوري است كه 
سفارت خود را به قدس اشغالي منتقل مي كند. سامي 
ابوزهري از رهبران جنبش مقاومت اسالمي حماس 
تصميم بولسونارو براي انتقال سفارت را محكوم كرد و 
بازنگري در اين تصميم را خواستار شد و آن را اقدامي 

عليه ملت فلسطين و امت اسالمي و عربي دانست.

روسيه براي تجار آلماني
 فرش قرمز پهن مي كند

گروه جهان| رييس جمهوري روس��يه از رفع موانع 
قانوني و حقوقي براي گسترش روابط اقتصادي و جلب 
سرمايه گذاري شركت ها و تجار آلماني در كشورش خبر 
داده است. به گزارش پايگاه اطالع رساني كاخ كرملين، 
والديمير پوتين كه ميزبان جمعي از سرمايه داران بزرگ 
آلمان از جمله مسووالن زيمنس و فولكس واگن بوده، 
گفته موانع اداري غيرضروري در مسير همكاري هاي 
بازرگاني با تجار آلماني برداشته مي شود و همه شرايط 
براي اينكه سرمايه گذاران آلماني در روسيه با آسودگي 
خاطر فعاليت كنند، تامين خواهد ش��د. آلمان پس از 
چين دومين ش��ريك روس��يه در جهان است. پوتين 
همچنين گفته روسيه از آمادگي بخش تجاري آلمان 
براي همكاري با روس��يه و واقع بيني تجار اين كش��ور 
و عزم آنان براي همكاري اس��تقبال مي كند و اميدوار 
است كه روابط تجاري دو كشور با وجود شرايط پيچيده 
سياسي و اقتصادي در جهان ادامه يابد. در سال 2017 
حجم مبادالت بازرگاني روس��يه و آلمان با 23 درصد 
رشد به 50 ميليارد دالر رسيد و از ماه ژانويه تا اگوست 
امسال نيز مبادالت بازرگاني دو كشور 24 درصد رشد 
كرده است. پوتين با بيان اينكه حدود پنج هزار شركت 
با س��رمايه گذاري آلمان در روس��يه فعال است، گفته: 
»سرمايه گذاري آلمان در بخش هاي اقتصادي روسيه 
بيش از 20 ميليارد دالر و بالعك��س به 9 ميليارد دالر 
رسيده است.« پوتين  گفته: »در روسيه كارخانه هاي 
توليد خودروهاي آلماني، ماشين آالت كشاورزي، واگن 

قطار و تجهيزات نيروگاه برق راه اندازي شده است.«

واشنگتن تحريم ها 
عليه ونزوئال را تشديد كرد

گ�روه جه�ان| رييس جمهوري امريكا فش��ارهاي 
اقتصادي ب��ر ونزوئال را با اعم��ال تحريم هاي جديد بر 
صادرات طالي اين كشور افزايش داد. واشنگتن عليه كوبا 
نيز تحريم هايي را اعمال كرده است. به گزارش رويترز، 
دونالد ترامپ دستوري را براي ممنوعيت تبادالت تجاري 
با ونزوئال در بخش صادرات طالي اين كشور امضا كرده 
است. جان بولتون، مشاور امنيت ملي دولت امريكا، در 
جريان يك سخنراني در ميامي گفت: »نيكوالس مادورو، 
رييس جمهوري ونزوئ��ال، از اين بخش به عنوان محل 
درآمد براي تامين مال��ي فعاليت هاي غيرقانوني خود 
استفاده مي كند تا از گروه هاي جنايتكار حمايت كرده 
و خزانه خود را پر كند.« ميامي محل زندگي بسياري از 
مهاجران از كوبا و ونزوئالست. اظهارات بولتون به مذاق 
بسياري از كوبايي-امريكايي ها و ساير التين تبارها در 
فلوريدا خوش آمده كه حامي اعمال فشار امريكا عليه 
دولت كوبا و ساير دولت هاي چپ گراي امريكاي التين 
هس��تند. بولتون گفت: »كوبا ب��ه دولت ونزوئال كمك 
مي كن��د. در روزهاي آتي، وزارت ام��ور خارجه امريكا 
ده ها كمپاني را به فهرست سازمان هاي كوبايي مرتبط 
با سرويس هاي اطالعات و ارتش اين كشور مي افزايد. 
همچنين افراد حقيقي و حقوقي امريكايي نيز از انجام 
تجارت با كمپاني هاي كوبايي منع شده اند.« بولتون   از 
كوبا، ونزوئال و نيكاراگوئه به عنوان سه گانه استبداد ياد 
كرد و گفت: »انتخاب رهبران همفكر با ما در كشورهاي   
كلمبيا و برزيل نشانه هايي مثبت به شمار مي رود و حاكي 

از تعهد فزاينده منطقه به اصول بازار آزاد هستند.«

طرح جديد دولت ژاپن 
براي پذيرش كارگران مهاجر 
گروه جهان| دولت ژاپن پيش نويس اليحه مهاجرتي 
جديدي را تصويب كرده كه حاوي تسهيالت بيشتري 
براي پذيرش كارگر خارجي است. به گزارش بي بي سي، 
اين اليحه براي راي گيري در پارلمان مطرح خواهد شد 
و پس از تصويب، امكان آن را فراهم خواهد آورد تا براي 
رفع كمبود شديد نيروي كار، از كارگران خارجي استفاده 
بيشتري بش��ود. تاكيد اين اليحه بر تسهيالت ورود و 
اس��تخدام نيروي كار ماه و نيمه ماهر است. با افزايش 
طول عمر همراه به ارتقاء سطح دانش مردم ژاپن، بعضي 
از بخش هاي توليدي و خدماتي اين كش��ور در تامين 
نيروي كار مورد نياز با مشكل مواجه هستند. بطور سنتي، 
جامعه ژاپن از پذيرش مهاجر مگر به صورت كارگران 
موقت اكراه داشته و بر همگوني قومي جمعيت اين كشور 
تاكيد نهاده اما با ظهور آثار منفي كمبود كارگر بر اقتصاد 
ژاپن، تغيير در اين نگرش ضرورت يافته است. در اليحه 
جديد دولت ژاپن، دو نوع وي��زاي ورود براي كارگران 
خارجي پيش بيني شده كه براساس نوع تخصص، براي 
متقاضيان صادر خواهد شد. هنوز جزييات اين اليحه 
منتشر نشده اما گفته مي شود كه بخش هاي اقتصادي 
متعددي، از كشاورزي و ساختمان گرفته تا هتل داري از 
آن منتفع خواهند شد. گفته شده، 500 هزار كارگر نيمه 
ماهر در چند سال آينده در ژاپن پذيرفته خواهند شد. در 
چنين صورتي، تعداد كارگران مهاجر كه در حال حاضر 
به حدود يك ميليون نفر مي رسد، 40 درصد افزايش 
خواهد داش��ت و خارجيان حدود 2 درصد نيروي كار 

ژاپن را تشكيل خواهند داد. 
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تاكيد واشنگتن 
بر لزوم تحويل جسد خاشقجي

گروه جهان| س��خنگوي وزارت خارجه امريكا 
گفته محل بقاياي جس��د روزنامه ن��گار مخالف 
سعودي بايد مش��خص و هرچه س��ريع تر براي 
تدفين به خانواده اش باز گردانده شود. به گزارش 
آسوشيتدپرس، رابرت پاالدينو سخنگوي وزارت 
خارجه امريكا گفت كه محل بقاياي جسد جمال 
خاشقجي كه در كنسولگري عربستان در استانبول 
به قتل رسيده، بايد مشخص شود و براي مراسم 
تدفين به خان��واده اش برگردانده ش��ود.  دولت 
سويس اعالم كرده به دليل ارتباط خاندان آل سعود 
با قتل خاش��قچي، ارسال تسليحات به عربستان 
س��عودي را متوقف مي كند. دولت سويس گفته 
كه ديگر هيچگونه قطعه تسليحاتي را به عربستان 
س��عودي صادر نمي كند و مجوزهاي تسليحاتي 
كه پيشتر تصويب ش��ده اند هم اجرايي نخواهند 
شد. در تابستان گذشته دولت سويس از احتمال 
اعمال ممنوعيت در فروش و ارسال تسليحات به 
كشورهاي درگير در جنگ خبر داده بود اما ارسال 
قطعات سالح هاي جنگي، مشمول اين ممنوعيت 
نمي شد. تصميم دولت سويس در پي درخواست 
حزب سوسياليست اين كشور مبني بر لزوم متوقف 
شدن فروش سالح به آن دسته از حكومت هايي كه 
بطور سيستماتيك حقوق شهروندان خود را مورد 
تعرض قرار مي دهند، صورت گرفت. ديگر احزاب 
چپ سويس هم از اين اقدام دولت استقبال كردند.

40 سازمان آلماني فعال صلح هم از آنگال مركل 
صدراعظم اين كش��ور خواس��ته اند تا در واكنش 
به قتل خاشقجي، صادرات تسليحات نظامي به 
عربستان را متوقف كرده و اين اقدام را جرم اعالم 
نمايد. موسس��ه »بيل و ملين��دا گيتس« هم در 
واكنش به قتل خاشقجي، حمايت از بنيادي وابسته 
به محمد بن سلمان وليعهد عربستان را قطح كرد. 
محمد بن سلمان مدير بنياد »MiSk« تاكنون 
از حمايت بيل گيتس بنيان گذار مايكروس��افت 
و همس��رش بهره مي برده، اما حاال گيتس اعالم 
كرده در واكنش به قتل خاشقجي كمك 5 ميليون 
دالري به اي��ن بنياد را قطع مي كند. عربس��تان 
سعودي تالش كرده اس��ت قتل خاشقجي را به 
محمد بن سلمان بي ربط نش��ان دهد. اما برخي 
از ماموران قتل خاش��قجي با وليعهد سعودي در 

ارتباط بوده اند. 

كوتاه از منطقه

سفر  ماكرون به بغداد و بيروت
امانوئل ماكرون رييس جمهور فرانسه، فوريه به 
عراق و لبنان س��فر مي كند. اين نخستين سفر 
امانوئل ماك��رون به لبنان و عراق از زمان تصدي 
سمت رياست جمهوري فرانس��ه در مي 2017 
خواهد بود ماكرون قرار است در سفرش به عراق 
برخي مس��ائل از جمله بازس��ازي اين كشور و 
اوضاع نيروهاي فرانسوي عضو داعش را بررسي 
كند. فيگارو نوشته، اين سفر به دليل بحران هاي 
سياسي موجود در بيروت و بغداد به تاخير افتاده 
است. پاريس خواستار مشاركت همه گروه هاي 
سياسي عراق در دولت جديد است و همچنين 
از بيروت خواسته به سياست خود در اجتناب از 

بحران هاي منطقه اي وفادار بماند.

اعتراض هند به اتوبوس 
گردشگري چين - پاكستان

اس��الم آباد اعتراض دهل��ي درباره برق��راري خط 
اتوبوسراني گردشگري چين و پاكستان را بي اساس 
خواند. به گزارش ايرنا، چين و پاكس��تان در راستاي 
توس��عه همكاري هاي دوجانب��ه و در قالب كريدور 
اقتص��ادي چين اتوب��وس گردش��گري بين الهور 
پاكستان و كاشغر چين راه اندازي مي كنند. هند به 
طرح چين و پاكستان براي برقراري خط اتوبوسراني 
ميان دو كشور از درون كشمير با عنوان »پروژه كريدور 
چين- پاكستان« شديدا اعتراض كرده است. اين خط 

اتوبوس سوم نوامبر فعاليت خود را آغاز مي كند.

تركيه پدافندهاي ضد هوايي 
بومي مي سازد

رييس جمهوري تركيه تاكيد كرده آنكارا كار ساخت 
نخستين سامانه بومي دفاع هوايي موشكي دوربرد 
را آغاز كرده و اولين نمونه آن 2021 به بهره برداري 
مي رس��د. به گزارش رويترز،  اردوغان گفته تركيه 
همچنين قصد خريد سامانه   اس -400 از روسيه را 
هم دارد. وزير دفاع تركيه گزارش داده نصب سامانه 
موشكي اس-400 در اكتبر 2019 آغاز خواهد شد.

آغاز رايزني تشكيل دولت 
محلي در اقليم كردستان

دو حزب حاكم بر كردستان عراق مذاكرات خود براي 
تشكيل دولت محلي را بعد از انتخابات پر از حاشيه 
پارلمان اقليم آغاز كردند. به گزارش ايرنا، هيات هاي 
اتحاديه ميهني كردس��تان عراق و حزب دموكرات 
كردستان عراق در سليمانيه مذاكرات خود را براي 

تشكيل دولت محلي آغاز كردند.

42درصد گردش تجاري 
باكو با اتحاديه اروپا است

وزير اقتصاد جمهوري آذربايجان، اتحاديه اروپا را از 
شركاي تجاري اصلي جمهوري آذربايجان خوانده و 
گفته در 2017 سهم كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در 
گردش تجاري جمهوري آذربايجان 42 درصد بود. به 
گزارش وزارت اقتصاد جمهوري آذربايجان، در حال 
حاضر بيش از يك هزار و 500 ش��ركت كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا در جمهوري آذربايجان فعال است.



دريچه8اخبار كشاورزي

نوبت به كشورهاي نفت خيز عربي رسيده است

نفت، عامل انقالب هاي تازه جهان عرب
نويسنده: مروان المعشر|

 وزير امور خارجه و معاون نخست وزير سابق اردن و 
رييس فعلي بخش مطالعات موسسه كارنگي

ترجمه: احسان موسوي خلخالي|
در دهه گذشته دو توفان سهمگين جهان عرب را درنورديد. 
در س��ال 2011، در آنچه نخست »بهار عربي« خوانده شد، 
خيزش ه��اي مردمي عليه حكومت هاي اس��تبدادي آغاز 
ش��د. رفته رفته اميد به اينكه اي��ن جنبش هاي اعتراضي 
مسالمت آميز آغازگر عصر تازه دموكراسي در خاورميانه باشند 
رنگ باخت. به جز تونس، در ديگر كشورهايي كه »بهار عربي« 
در آنها درگرفت كار به تنش هاي شديد و جنگ هاي داخلي 
كشيد. در سال 2014، رهبران منطقه ضربه كاري ديگري 
خوردند: كاهش شديد قيمت نفت، موضوعي كه منبع اصلي 
قدرت آنان را تهديد كرد. از آن روز، قيمت پايين نفت درميان 
نظام هاي منطقه باعث دشواري تدوين بودجه هاي گزاف و 
خريد برگزيدگان و اجراي اصالحاتي شد كه ديگر به تعويق 
انداختنش��ان عملي نبود. واقعيت آن است كه به احتمال 
قوي ديگر قيمت نفت به آنچه در پيش از اين س��ال تجربه 
شد، نخواهد رسيد. ظاهرا بيشتر كشورهاي عربي با وجود 
لرزه هاي شديد، از اين دو توفان سهمگين جان سالم به در 
بردند. اما به نظر مي آيد كه تنش هاي بيشتري در افق ديده 
شود. آنچه در سال هاي 2011 و 2014 رخ داد نشانه آغازين 
تحولي عميق تر در منطقه بود: سازشي بنيادين براي ثبات 
در خاورميانه، سازشي كه امروزه ديگر رو به افول نهاده است. 
اگر رهبران منطقه اي به سرعت زمينه تفاهمات تازه را فراهم 
نياورند، موج تازه اي از فجايع را در منطقه شاهد خواهيم بود.

 
  معامله زيان ده

قراردادهاي اجتماعي در ميان حكومت و ملت ها در خاورميانه 
معموالً تحميلي ازجانب رأس هرم قدرت است. چانه زني هاي 
استبدادي، كه حاكمان بدان ايمان دارند، مبتني بر اقتصادي 
رانتي است، افزون بر اينكه كسب حمايت گروه هاي مردم از 
طريق پرداخت پول و نه سياست مشاركتي انجام مي شود. 
اين حكومت ها با اس��تفاده از ثروت نفتي، خود را به لحاظ 
اقتصادي بيمه مي كنند و مانند شركت بزرگي عمل مي كنند 
كه كارمنداني مي گيرد و پول هايي تقسيم مي كند و متولي 
بهداش��ت و آموزش اس��ت. منبع اصلي درآمد دولت هاي 
توليدكننده نفت، يعن��ي الجزاير و بحرين و عراق و كويت و 
ليبي و عمان و قطر و عربستان و امارات متحده عربي، فروش 
نفت است. دربرابر، كشورهاي واردكننده نفت، كشورهايي 
مانند مصر و اردن و مراكش و تونس، امتيازات مالي كالني از 

همسايگان توليدكننده نفت دريافت مي كنند.
كشورهاي حاشيه خليج فارس از كشورهاي واردكننده نفت، 
به خصوص مصر و اردن، حمايت مالي مي كنند. اين حمايت 
بطور خاص علل سياسي دارد كه مهم ترين آنها كسب تأييد 
در مواضع سياس��ي به خصوص در مسائل منطقه اي است. 
علت اقتصادي اين حمايت آن است كه مصر و اردن نيروي 
كار ارزان قيمت و آموزش ديده در اختيار اين كش��ورها قرار 
مي دهند. در آغ��از قرن جاري مي��الدي كمك هاي مالي 
10درصد از توليد ناخالص داخلي مصر و اردن را تش��كيل 
مي داده است. اقتصاد رانتي در كشورهاي گوناگون حالت هاي 
گوناگون گرفته اما وجه مشترك اين اقتصاد در اين كشورها 
آن است كه باعث شده بسياري از كش��ورهاي واردكننده 
نفت در خاورميانه نتوانند در حد امكانات خود ظاهر شوند. 
حكومت هاي خاورميانه در ازاي رسيدگي به امور مردم انتظار 
دارند كه مردم حكومت را ب��ه گروه كوچكي از برگزيدگان 
سياس��ي واگذارند. دايره بس��ته اي كه هر چ��ه مي گذرد 
ارتباط شان با مردم كمتر مي شود. همزمان اين حكومت ها با 
به كارگيري نيروهاي سياسي و اقتصادي و بوروكراتيكي كه 
پيش تر سرسپردگي شان ثابت شده، از حمايت اين بخش ها 

نيز برخوردار شده اند.
در اين وضعيت هرچه شمار كارمندان و پرداخت حقوق بيشتر 
باشد بهتر است. به جاي توليد فرصت شغلي ازطريق نظام 
توليدي مبتني بر كارآمدي كه بخش خصوصي آن را هدايت 
مي كند، حكومت هاي خاورميانه فرصت هاي شغلي فراواني 
در بخش عمومي ايجاد كرده اند. حكومت ها توليد شغل در 
بخش عمومي را، صرف نظر از اينكه به كار مفيدي مي آيند يا 
نه، بهترين راه براي تضمين سرسپردگي و در نطفه خفه كردن 
مطالبات مي دانند. نسبت اشتغال در بخش عمومي با اشتغال 
بخش خصوصي در كشورهاي خاورميانه و شمال افريقا بسيار 
باالتر از ميانگين جهاني است. در اين كشورها، در سرتاسر نيمه 
دوم قرن بيستم، قرادادهاي اجتماعي مبتني بر رانت شكل 
گرفته و اين بدان معناست كه شهروندان خدمات دولت را 
در ازاي سرسپردگي به آن و دست كم رضايت به آن دريافت 
كرده اند. اما در دهه 1990 ش��رايطي كه حكومت ها براي 
تحقق اهداف خويش الزم داشتند رو به زوال نهاد. با بزرگ 
شدن نهاد دولت، تكيه بر درآمد نفتي براي تأمين هزينه هاي 
طبقه كارمندان اداري و برگزيدگان سياسي افزايش يافت. 
اينگونه بود كه اين حكومت ها بيش از امكاناتش��ان بزرگ 
شدند. مثال در سال هاي آغازين قرن حاضر، 42 درصد نيروي 
كار در اردن به اس��تخدام دولت و ارتش درآمده بودند. يا در 
مصر، يارانه پرداختي به شهروندان در بخش انرژي معادل 11 
درصد توليد ناخالص داخلي مصر و 10 درصد توليد ناخالص 
داخلي عربستان و 9 درصد توليد ناخالص داخلي ليبي و 8.5 
درصد توليد ناخالص داخلي بحرين و امارات و 8 درصد توليد 
ناخالص داخلي كويت بود. با بزرگ تر شدن نظام اداري اين 
كشورها و پيشي گرفتن هزينه هاي آن بر قيمت نفت در اوايل 
قرن حاضر مي��الدي، الزم بود كه براي تأمين اين هزينه ها 
فكري شود. ديگر حكومت ها توان تأمين هزينه هاي استخدام 
افراد بيشتر يا پرداخت يارانه براي كاالهايي مانند نان و بنزين 
را نداشتند. اينگونه بود كه شاخص بيكاري در خاورميانه و 
شمال افريقا در سال 2000، به 11 درصد و در طبقه جوان به 
30 درصد رسيد. هرچه حكومت ها مي كوشيدند دولت هاي 
بزرگ و پرشمار خود را حفظ كنند، كيفيت خدمات بهداشتي 
و آموزش��ي كاهش مي يافت. آنان ب��ه جاي افزايش حضور 
سياسي شهروندان در نهادهاي قدرت براي كاهش شدت 
بحران، همچنان تأكيد داشتند كه همان قرارداد استبدادي 
به قوت خود باقي اس��ت و دربرابر خواست مردم براي نفوذ 
بيشتر در قدرت ايستادند. بسياري از كشورهاي خاورميانه 

كوشيدند مشكل ازكارافتادگي قرارداد اجتماعي قديمي را از 
راه اصالحات اقتصادي حل كنند، اما اين اصالحات اقتصادي 
با تغييرات سياسي همراه نبود. اين اصالحات اقتصادي تا حد 
زياد باعث تحكيم قدرت حكومت ها شد، هرچند منافعي نيز 
براي شهروندان داشت. اما وقتي تحوالت اقتصادي با اشراف 
كامل انجام نشود، منافع برنامه ها و طرح هاي مناسبي مانند 
خصوصي س��ازي صنايع دولتي و آزادسازي نظام بازرگاني 
و پيوس��تن به نظام اقتصادي جهاني به جيب برگزيدگان 
سياسي مي رود و نه مردم عادي. بر همه اينها گسترش شديد 
فساد درون حكومت ها و نبود نهادهاي نظارتي كارآمد را هم 
بايد افزود. اينگونه بود كه از نظر بيشتر ملت هاي خاورميانه 
اصالحات اقتصادي عماًل به معناي افزايش ثروت برگزيدگان 
سياسي بود تا بهبود وضعيت معيشتي مردم. اينگونه بود كه 
بس��ياري از حكومت هاي خاورميانه در آمارهاي س��ازمان 
شفافيت بين المللي در باالترين رتبه هاي فساد قرار گرفتند. 
اردن در سال 2003 در رتبه 43 )از 133 كشور( بود و در سال 
2010 به رتبه 50 )از 178 كشور( رسيد. در همين دوره مصر 
از رتبه 70 به 98 رسيد و تونس از 39 به 59. در برخي موارد 
شكسته ش��دن قرارداد اجتماعي قديم چنان بار سنگيني 
بر دوش جوامع تحميل مي كرد ك��ه آنان تاب تحمل آن را 
نداشتند. البته نمي توان اين قرارداد اجتماعي را تنها عامل راه 
افتادن خيزش هاي عربي در سال 2011 دانست، اما بي ترديد 
از اصلي ترين عوامل در فروپاشي بسياري نظامي هاي منطقه 
است به خصوص در كشورهايي كه نهادهاي ضعيفي داشتند. 
زين العابدين بن علي، رييس جمهور تونس، و حسني مبارك، 
رييس جمهور مصر، اولين روسايي بودند كه سرنگون شدند. 
در ليبي و سوريه و يمن كه حكومت هايشان توجه چنداني 
به س��اخت نهادهاي ريشه دار نداش��تند تظاهرات دربرابر 
دولت هاي ضعيف به فروپاشي كل صحنه سياسي و جنگ 
داخلي انجاميد. در بحرين نيز تظاهرات ضد حكومتي باعث 
پيدايش جنبش هاي نافرماني شد، موضوعي كه خشم نظام 
سلطنتي را برانگيخت. گفتني است كه نظام هاي سلطنتي در 
اردن و مراكش نيز شاهد تظاهراتي بود اما با موفقيتي نسبي 
توانست آنها را پشت سر گذارد. در كشورهاي حاشيه خليج 
فارس، حكومت ها راه حلي دم دستي داشتند. در كوتاه مدت 
دست به تزريق پول زدند تا افكار عمومي را آرام نگه دارند. مثال 
ملك عبداهلل، پادشاه عربستان، وعده كمك هايي به حجم 
130 ميليارد دالر داد كه ش��امل افزايش حقوق كاركنان و 
پرداخت وام هاي مسكن به شهروندان مي شد. كشورهاي 
ديگر در حاش��يه خليج فارس نيز همي��ن كار را كردند. به 
خصوص كه ديگر قيمت نفت رو به افزاي��ش نهاده بود. در 
فوريه 2011 دولت كويت به هر شهروند كويتي هزار دينار 
)معادل 3560 دالر( و سبدهاي غذايي رايگان به مدت يك 
سال پرداخت.  عمان نيز 30 هزار فرصت شغلي تازه ايجاد كرد 
و كمك هزينه تحصيل در دانشگاه را 40 درصد افزايش داد. در 
اردن، پادشاه اين كشور مجموعه اي از اصالحات را پيشنهاد 

كرد كه باعث كاهش خشم عمومي شد. 
همزمان كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز كمك هايي به 
اردن كردند كه حجم آن به 5 ميليارد دالر رسيد و توانست 
نارضايتي ها را مهار كن��د.  اما اين همه براي خاموش كردن 
نيروهاي مخالف كافي نبود و در سال 2014 توفان درگرفت. 
انقالب هاي سال 2011 قاعدتا بايد به حكومت هاي خاورميانه 
اين درس را م��ي داد كه انتظار براي توجه جدي به موضوع 

حكومتداري بيش از حد طوالني ش��ده اس��ت. دربرابر، به 
محض كاهش حجم فش��ار، دولت ها به عادت هاي س��ابق 
خود برگشتند. مشكالتي كه در ليبي و سوريه و يمن پيش 
آمد و نيز روي كار آمدن اسالم گرايان در مصر باعث شد كه 
بسياري از فعاالن سياسي نس��بت به رويارويي با دولت ها 
دلسرد ش��وند و عقب بنشينند و اينگونه بود كه دولت ها به 
حالت استبدادي خود بازگشتند. در آگوست 2014، قيمت 
نفت كه در سال 2008 به بيش از بشكه اي 140 دالر رسيده 
بود به زير 100 دالر كاهش يافت. اما در سال 2016 قيمت 
هر بش��كه نفت به 30 دالر هم رسيد. البته كمي بعد اوضاع 
بهتر شد و قيمت به كانال 70 دالر رسيد. قيمتي كه تاكنون 
نيز تغيير چنداني نكرده اس��ت. گفتني است كه عربستان 
س��عودي براي حفظ بودج��ه اي متعادل و ادامه دس��ت و 
دلبازي هايش به حكومت هاي ديگر بايد هر بش��كه نفت را 
باالي 85 دالر بفروشد. براي همين كاهش قيمت نفت بدان 
معناست كه اين حكومت بايد عادت هاي هزينه بر خويش را 
تغيير دهد تا بدهكار نشود. كشورهاي ديگري مانند كويت و 
امارات ناچار شدند كه كمك هاي خود به كشورهاي منطقه 
را كاهش دهند. در سراسر خاورميانه توليدكنندگان نفت 
ديگر نمي توانستند هزينه هاي دولتي را تأمين كنند كه رفاه 
شهروندانش را فراهم كند. كشورهاي واردكننده نفت هم ديگر 
نمي توانستند به كمك هاي كشورهاي توليدكننده متكي 
باشند. پايان دوران قيمت باالي نفت باعث راه افتادن موج 
تازه اي از اعتراضات شد. در سال 2018، صداها براي تغييرات 
در عربستان سعودي باال گرفت. همچنين اردن براي اولين بار 
بعد از بهار عربي شاهد تظاهرات بود. اين دو كشور به خصوص 
پيامدهاي پايان يافتن »بهار عربي« را نشان مي دهند. اولي 
نمونه اي از كشور توليدكننده نفت است كه نمي تواند رفاه براي 
مردمش تأمين كند. و دومي، اردن، نمونه اي از كشورهاي 

واردكننده نفت است كه ديگر نمي تواند به درآمدهاي نفتي 
ديگر كشورها براي تغذيه نظام اقتصادي و سياسي ناكارآمد 

خود متكي باشد.

  تغيير معيارها
در عربستان سعودي، پايان دوران قيمت باالي نفت، همزمان 
شد با انتقال قدرت به محمد بن سلمان وليعهد جديد اين 
كشور. واقعيت آن است كه حتي پيش از به قدرت رسيدن 
محمد بن سلمان هم بازبيني در اقتصاد عربستان در نهادهاي 
حكومتي اين كش��ور مطرح بوده است. در آغاز سال 2015 
عربستان شاهد كسري بودجه شديد شد و اين بدان معنا بود 
كه ديگر نمي توانست نظام دست و دلبازانه پرداخت اموال 
در داخل و خارج را ادامه دهد. در سال 2017 كسري بودجه 
عربستان به 61 ميليارد دالر رسيد، يعني معادل 9.2 درصد 
توليد ناخالص داخلي. پيش بيني مي شود كه اين وضعيت 
كسري بودجه باال تا سال 2023 ادامه پيدا كند. براي همين 
حكومت عربستان يارانه خدمات را برداشت و اجازه افزايش 
قيمت خدمات را داد. دخالت هاي اين كش��ور در مس��ائل 
منطقه اي مانند سوريه و يمن نيز فشار بيشتري بر اقتصاد 
بيمار آن وارد آورد. برآورد ش��ده كه فقط جنگ يمن هر ماه 
6 – 7 ميليارد دالر هزينه براي عربستان داشته باشد. حكومت 
دربرابر اين واقعيت جديد دست به اصالحاتي ضعيف زد كه 
بعيد است بتواند به بهبود كامل اوضاع كمك كند. عربستان 
براي خارج ك��ردن اقتصاد خود از حالت رك��ود بودجه اي 
مبالغه آميز براي سال 2018 طراحي كرد بي آنكه توضيحي 
منطقي درباره راه هاي كسب درآمدهاي اين بودجه ارايه كند. 
همچنين اين كشور سه سال است كه كمك هاي خود به اردن 
را كه به عادت تبديل شده بود متوقف كرده است. عربستان 
همچنين توان حمايت از حكومت عبدالفتاح السيسي در 
مصر را ندارد. اين در حالي است كه از زمان دستيابي السيسي 
به قدرت در مصر عربستان به منظور حمايت از وي ساالنه 
ده ها ميليارد دالر هزينه مي كرد. عربستان همچنين دست 
به اصالحات اجتماعي ش��ايان تحسيني زد، ازجمله اجازه 
رانندگي به زنان و بازگشايي سينماها و كاهش اختيارات و 
نفوذ پليس هاي شرعي. اقداماتي كه به احتمال قوي با هدف 
جلب نس��ل تازه اي از جوانان و صرف توجه آنها از مطالبات 
سياسي انجام شده است. اين اصالحات اجتماعي محبوبيتي 
چشمگير براي محمد بن سلمان در ميان جوانان عربستاني 
به همراه داشت. اما همچنان آمار بيكاري در عربستان باالست 
)در سال 2017 به حدود 35 درصد رسيد( . سوال اين است 
كه آيا نسل جديد صرفه جويي پيشه خواهد كرد و براي پايان 

دادن امتيازات و يارانه هاي دولتي اقدامي خواهد كرد يا نه؟
آيا حوادث سال 2011 مايه عبرت حكومت هاي خاورميانه 
شده است؟ پاسخ منفي است. نمونه اردن بطور خاص نشان 
مي دهد كه ادامه صرفه جويي اقتصادي وقتي با آمار باالي 
بيكاري در ميان جوانان همراه باشد و به بيش از 30 درصد 
برسد به احتمال قوي بيش از پيش جوانان را به مطالبه افزايش 
حضور سياسي وا مي دارد. چنين مطالباتي ممكن است به 
تشكيل پارلماني منتخب بينجامد، چيزي كه مثاًل در تاريخ 
عربستان سعودي سابقه نداشته است. عربستان تنها كشور 
حاشيه خليج فارس نيست كه كاهش قيمت نفت برايش 
به تهديد تبديل شده است. كويت كه پارلمان منتخب دارد 
در س��ال هاي 2014 و 2015 با كاهش 15 ميليارد دالري 
درآمدهاي نفتي مواجه بوده است. كويت هم مانند عربستان 
اول سراغ ذخيره ارزي عظيم خود رفت )معادل 600 ميليارد 
دالر( اما اكنون سراغ كاهش يارانه رفته و طرحي ميان مدت 
براي اصالحات اقتصادي تنظيم كرده كه قرار است به كاهش 
تكيه بودجه اين كشور به نفت بينجامد. عمان نيز دست به 
كاري مش��ابه زد: كاهش يارانه، كاهش امتيازات كاركنان 

بخش عمومي، افزايش ماليات.

  ثبات شكننده
در اردن، كاهش كمك هاي مالي كشورهاي توليدكننده نفت 
در منطقه و كاهش درآمدهاي ناشي از ماليات، تهديد تازه اي 
براي دولت و ادامه اقتصاد رانتي آن است. با اينكه در اين كشور 
نظامي سلطنتي برقرار است كه از مقبوليت عمومي برخوردار 
اس��ت، موج اخير اعتراض ها نش��ان مي دهد كه اين نظام 
شكننده تر از آن است كه بسياري مي پندارند. هر بار پادشاه 
دربرابر مطالبات اصالحات دست به اقداماتي خاص مي زد تا 
ثبات را به كشور بازگرداند. اين اقدامات خاص بر كمك هاي 
دس��ت و دلبازانه كش��ورهاي خليج فارس )و البته اياالت 
متحده( متكي بود. كمك هايي كه به اردن اجازه مي داد كه 
نظام اقتصادي و اجتماعي ناتوان و روابطي خود را حفظ كند. 
دولت از اموال به دست آمده براي خريد حمايت برگزيدگان 

سياسي و تأمين حقوق گزاف كارمندان استفاده مي كرد. در 
سال هاي 2011 و 2012 تظاهرات گسترده اي در سرتاسر 
اردن درگرفت كه واكنش��ي به سختي وضعيت معيشت و 
مسائل سياسي بود. اما در پي آن ملك عبداهلل مجموعه اي از 
اصالحات سياسي را پيش گرفت و البته تحوالت خاورميانه 
توجه افكار عمومي را به سوي ديگري جلب كرد. با اين همه، 
اقدامات ملك عبداهلل ازجمله بركناري نخست وزير وقت و 
اصالح قانون اساسي و جابه جايي 3 دولت در 18 ماه، همگي 
راه حل عاجلي براي آرام كردن تظاهرات كنندگان بود و نه 
اصالحاتي واقعي و پايدار. در سال 2016 برگزيدگان سياسي 
اردن چنان اعتماد به نفس بااليي پيدا كردند كه رسما اعالم 
كردند كه مرحله انقالب هاي عربي را بي هيچ ضرر آشكاري 
پشت سر نهاده اند. آنان همچنين توانستند قانون را طوري دور 
بزنند كه بر اختيارات پادشاه بيفزايند و سيطره قوه اجرايي بر 
حكومت را افزايش دهند. اين ثبات ظاهري مشكالتي عميق 
را در پس خود پنه��ان كرده اس��ت. اردن در ميانه بحراني 
اقتصادي است كه رفته رفته شدت مي يابد. علت اين بحران 
باال بودن بدهي دولت اس��ت كه اكنون به 95 درصد توليد 
ناخالص داخلي رسيده است. در كنار رشد اقتصادي پايين كه 
االن حدود 2 درصد است و باال بودن آمار بيكاري كه به 18.5 
درصد مي رسد. كاهش شديد كمك هاي مالي كشورهاي 
توليدكننده نفت بدان معناست كه اردن ديگر توان تكيه بر اين 
كمك ها براي كاهش حجم بدهي ها و كسري بودجه را ندارد. 
عربس��تان كه پس از اعتراضات 2011 در رأس چند كشور 
حاش��يه خليج فارس به اردن مبلغ 5ميلي��ارد دالر كمك 
ساالنه مي كرد، از سال 2015 اين كمك ها را متوقف كرده 
اس��ت )پس از تظاهرات اخير، عربستان و كويت و امارات از 
پرداخت كمكي 2.5 ميليارد دالري خبر دادند كه اكثر آن 

به صورت تضمين براي پرداخت بدهي هاست( . دولت هاي 
اردن به اين بحران به چش��م يك مساله فني اقتصادي نگاه 
كرده اند. اما واقعيت آن است كه حجم مطالبات مردم امروز 
به چيزي بيش از تغييرات اقتصادي رس��يده اس��ت. در مه 
2018، اعتراضاتي در سراسر اردن درگرفت. به خصوص در 
منطقه ميسوره در غرب امان كه افرادي از طبقه متوسط در آن 
حضور داشتند )اسالم گرايان كه رهبران اعتراضات در سال 
2011-2012 بودند اين بار عدم حضورشان كاماًل محسوس 
بود( . معترضان خواستار عقب نشيني دولت از قانون جنجالي 
ماليات بر ارزش افزوده و همچنين انحالل مجلس و تغيير 
دولت شدند. معلوم ش��د كه راه حل هاي عاجلي كه پادشاه 
اردن در سال 2012 اجرا كرد نتوانسته ريشه هاي بي ثباتي را 
در اين كشور خشك كند: بدون درآمد الزم براي پرداخت به 
شبكه سرسپردگان محلي قرارداد اجتماعي در اردن فرومي 
پاشد. الزمه ادامه يافتن پاسخگويي به مطالبات مردمي قرارداد 
اجتماعي تازه است نه اصالحات نمادين. مصر هم همچنان 
درگير پيامدهاي سياس��ي انقالب خويش و كاهش شديد 
كمك هايي است كه از عربستان و امارات دريافت مي كرد. 
در سال 2016، دو سال پس از كاهش كمك هاي كشورهاي 
حاشيه خليج فارس، مصر دخالت دولت در تعيين ارزش پول 
ملي را پايان داد و براي بازيابي ثبات اقتصادي درخواس��ت 
كمك 12 ميليارد دالري از صندوق بين المللي پول كرد. تنها 
استثناي قابل توجه در خاورميانه و شمال افريقا تونس است. 
شايد تونس پس از انقالب 2011 نتوانسته باشد مشكالت 
سياسي و اقتصادي و امنيتي خود را حل كند، اما سران آن به 
اهميت رسيدن به يك قرارداد اجتماعي تازه پي بردند. آنان 
طي سه سال مذاكرات دشوار در نهايت به قانون اساسي تازه اي 
رسيدند كه اصول انتقال مسالمت آميز قدرت و اعطاي حقوق 
كامل به زنان و حقوق اجتماعي و فردي همه طيف هاي ملت 

تونس را تضمين مي كند. به هيچ عنوان نمي توان گفت كه 
تونس از مرحله دشوار گذر كرده، اما گام هاي ثابتي به سوي 

آينده اي باثبات و شكوفا برداشته است.

  قرارداد اجتماعي جديد
سران منطقه نتوانستند پيام مردم خود را در سال 2011 
دريابند. بخشي از اين ناتواني به ناتواني خيزش هاي مردمي 
در ساخت نهادهاي تازه برمي گردد )به استثناي تونس( . 
پايان دوران اقتصاد رانتي به دولت هاي خاورميانه فرصت 
تازه اي براي شنيدن مطالبات مردم را مي دهد. اصالحات 
اقتصادي بايد با اصالحات سياس��ي همراه باشد و به ملت 
جايگاه واقعي اش را در اداره كشورش بدهد. بي ترديد انتقال 
به اقتصادي اثرگذار كاري كند و سرشار از دشواري است و 
بسياري از نيروهايي كه از وضع رانتي بهره مي برده اند در راه 
آن س��نگ اندازي هاي شديدي خواهند كرد. به خصوص 
كه نظام رانتي دهه هاس��ت كه پابرجا مانده و شبكه هايي 
جاافتاده از مصالح را ساخته است كه حاضر نيستند وضعيت 
تازه اي بر اساس كارآمدي و توانمندي برقرار شود و آنان را از 
امتيازات مالي شان محروم كند. براي همين اين انتقال بايد 
با اراده اي سياسي در رأس هرم قدرت و با اقدامات تدريجي 
و مشاركتي همراه و از حمايت افكار عمومي برخوردار باشد. 
اين اصالحات اجتناب ناپذير مرحله اي از دش��واري هاي 
مادي را نيز همراه دارد. مردم خاورميانه آمادگي دارند كه در 
راه تغييرات پايداري كه بدان نيازمندند در كوتاه مدت دست 
به فداكاري بزنند، اما اين مشروط به آن است كه خود در اين 
روند سهيم باشند و انتقال به دست كساني انجام شود كه از 
اعتماد مردم برخوردارند. حكومت ها در خاورميانه بايد اين 
مسير را آغاز كنند. اين مسير با وارد كردن زنان به عرصه هاي 
اجتماعي و مديريتي آغاز مي شود. نسبت مشاركت نيروي 
كار زن در اين مناطق در كمترين حد در جهان است )32 
درص��د، در حالي كه ميانگين جهاني 58 درصد اس��ت( . 
دولت ها بايد براي افزايش توليد خود از فناوري اس��تفاده 
بهتري كنند و تالش هاي خ��ود را بر اقتصادي مبتني بر 
علم و دانش متمركز كنند. بايد منابع درآمد خود را متنوع 
سازند و وابسته كامل به نفت نباش��ند و راه آن حمايت از 
بخش خصوصي و تقويت شراكت بخش خصوصي و بخش 
دولتي اس��ت. اين حكومت ها بايد برتري قانون اساس��ي 
و برابري همه ش��هروندان را در كش��ور تثبيت كنند. اين 
باعث مي شود كه روحيه خالقيت در ميان مردم پرورش 
يابد و تبعيض عليه زنان و اقليت ها كاهش پذيرد. ش��ايان 
توجه است كه دولت هاي خاورميانه بايد ديگر بزرگ ترين 
استخدام كننده نيروي كار نباشند. تأمين چارچوب هاي 
قانوني و تخصيص بودجه هاي الزم براي حمايت از بخش 
خصوصي به خصوص شركت هاي متوسط و كوچك باعث 
مي شود كه بخش خصوصي گسترش يابد و نقش بخش 
دولتي را برعهده بگيرد. البته حرف از عمل آس��ان تر است 
زيرا هنوز اكثر مردم در كشورهاي خاورميانه آماده فعاليت 
در بخش خصوصي نيستند. براي كاهش نسبت بيكاري و 
مشكالت معيشتي، اقتصاد متكي بربخش خصوصي بايد 
دست به تغييرات گس��ترده در نظام آموزشي و بهداشتي 
زند. مدارس و دانشگاه ها بايد به تلقين حقايق ابدي پايان 
دهند و تفكر انتقادي و ابتكار و خالقيت و رواداري و پذيرش 
نظرات گوناگون را آموزش دهند. اين اقدامات اگر از همين 
امروز شروع شود، تأثير خود را در يك يا دو نسل آينده نشان 
خواهد داد. اعتراضات و انقالب هاي س��ال 2011 حتما به 
رهبران كش��ورهاي حاشيه خليج فارس ياد داده كه وقت 
چنداني ندارند و براي پيش��گيري از مشكالت بيشتر بايد 
دست به اقدامات دشوار اقتصادي زنند. موافقت و همراهي 
ملت عاملي مهم در موفقيت انتقال از اقتصاد رانتي به نظام 
توليدي است. شهروندان و حاكمان بايد به قرارداد اجتماعي 
تازه اي برسند. اين بار به جاي قراردادهاي تحميلي از باال، در 
جوامعي با تنوع قومي و ديني و مذهبي بايد اجازه داد كه از راه 
گفت وگو نسخه تازه اي از اين قرداد از قاعده هرم به باال توصيه 
شود. اين قرارداد تازه اجتماعي رهبراني الزم دارد كه نگاهي 
آينده نگر داشته باشند. رهبراني كه عزم ايستادن دربرابر 
برگزيدگان سياسي كشورهاشان را داشته باشند. رهبراني كه 
درك كنند كه بهترين راه حفظ قدرت تقسيم آن با ديگران 
است. رهبراني كه بتوانند به ملت خويش بقبوالنند كه توانايي 
رهبري كشور براي آينده بهتر را دارند. متأسفانه در دنياي 
امروز )نه فقط در خاورميانه( رهبراني از اين دست كمتر يافت 
مي شوند. اما حكومت هاي خاورميانه گزينه ديگري ندارند. 
اگر تغيير را ناديده بگيرند توفان ويرانگر بعدي تغييرات را 

هم با خود خواهد آورد.
منبع: ديپلماسي ايراني به نقل از فارن افرز 

  اعتراض�ات و انقالب هاي س�ال 2011 
حتما به رهبران كشورهاي حاشيه خليج 
فارس ياد داده كه وقت چنداني ندارند و 
براي پيش�گيري از مشكالت بيشتر بايد 
دست به اقدامات دشوار اقتصادي زنند. 
موافقت و همراهي مل�ت عاملي مهم در 
موفقيت انتقال از اقتص�اد رانتي به نظام 
توليدي است. شهروندان و حاكمان بايد 
به قرارداد اجتماعي تازه اي برسند. اين بار 
به جاي قراردادهاي تحميل�ي از باال، در 
جوامعي با تن�وع قومي و ديني و مذهبي 
بايد اجازه داد كه از راه گفت وگو نس�خه 
تازه اي از اين ق�رداد از قاعده هرم به باال 

توصيه شود.

برش
  پاي�ان دوران اقتصاد رانتي ب�ه دولت هاي 
خاورميانه فرصت تازه اي براي شنيدن مطالبات 
م�ردم را مي دهد. اصالح�ات اقتصادي بايد با 
اصالحات سياسي همراه باشد و به ملت جايگاه 
واقعي اش را در اداره كشورش بدهد. بي ترديد 
انتقال به اقتصادي اثرگذار كاري كند و سرشار 
از دشواري اس�ت و بسياري از نيروهايي كه از 
وضع رانتي بهره مي برده اند در راه آن س�نگ 
اندازي هاي شديدي خواهند كرد. به خصوص 
كه نظام رانتي دهه هاس�ت كه پابرجا مانده و 
شبكه هايي جاافتاده از مصالح را ساخته است 
كه حاضر نيس�تند وضعيت تازه اي بر اساس 
كارآمدي و توانمندي برقرار ش�ود و آنان را از 

امتيازات مالي شان محروم كند

برش
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دولت نگاه ويژه اي
به حوزه امنيت غذايي دارد

معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد 
كشاورزي گفت: دولت يازدهم و دوازدهم نگاه ويژه اي 
به حوزه امنيت غذايي دارد و در اين زمينه گام هاي 
ماندگاري برداشته است. به گزارش ايرنا، محمدعلي 
جوادي عصر پنجش��نبه در آيين تكريم و معارفه 
رييس جهاد كشاورزي جنوب استان كرمان افزود: 
دولت تدبير و اميد تاكنون در بخش امنيت غذايي 
گام  هاي بزرگي برداشته و همچنان در تالش هستيم 
تا امنيت غذايي مردم را به نقطه مطلوب برسانيم. وي 
به تحريم هاي ظالمانه دشمنان اشاره كرد و گفت: هر 
تحريمي آثار منفي به دنبال دارد اما مطلق نيست لذا 
نظام مقدس جمهوري اسالمي تاكنون توانسته  با 
تحريم هاي ظالمانه بيگانگان به  خوبي بجنگد و موفق 
باشد. جوادي افزود: نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ايران از ظرفيت  هاي گذشته خود به خوبي استفاده 
كرده و در زمان حاضر شرايط بسيار خوبي در دنيا 
دارد. معاون وزير جهاد كشاورزي بر اهميت مساله 
آب در كش��ور به ويژه در استان كرمان تاكيد كرد و 
گفت: در حوزه گسترش طرح هاي آبياري نوين بايد 
بيش از گذشته تالش كنيم. وي با بيان اينكه چهار 
استان كشور به عنوان پايلوت الگوي كشت انتخاب 
شده  است، اظهار داشت: جنوب كرمان نيز جزو اين 
چهار استان است كه بيانگر ظرفيت عظيم اين منطقه 

در بخش كشاورزي است.  

 علت تعلل در اعالم
 نرخ  خريد گندم

دولت در چند سال گذشته نرخ خريد تضميني گندم 
را با تاخير زماني زيادي اعالم كرده است. تاخير 7ماهه 
در اعالم نرخ خريد تضميني س��ال زراعي 96-97 
نمونه اي است كه سردرگمي كشاورزان را به دنبال 
داشته است. مطابق با قانون تضمين خريد محصوالت 
اساسي كشاورزي، دولت )شوراي اقتصاد( حداكثر 
تا پايان شهريورماه هر سال موظف است نرخ خريد 
تضميني گندم را اعالم كند. اما اين اتفاق در 3 سال 

اخير صورت نپذيرفته است.
گذش��ته از اعالم با تأخير قيمت خريد تضميني 
گندم، نح��وه قيمت گذاري اين محصول در چند 
سال گذشته تنش آفرين بوده و حساسيت هايي 
به وجود آورده است. طبق تبصره يك قانون خريد 
تضميني، دولت موظف است قيمت ها را متناسب 
با نرخ تورم افزايش دهد. برخالف اين بند قانوني 
در چند س��ال گذش��ته باوجود افزايش 40-50 
درصدي هزينه هاي توليد گندم شاهد افزايش 5 
الي 8 درصدي نرخ خريد تضميني گندم بوده ايم. 
به اعتقاد بسياري از كارشناسان در صورت ادامه 
روند كم توجهي دولت به موضوع خريد تضميني 
گندم در سال هاي بعد با كاهش سطح زير كشت 
گندم مواجه خواهيم شد. كاهش توليد گندم از 
14.5 ميليون تن در سال زراعي 96-95 به 12.5 
ميليون تن در سال زراعي 96-97 نشان دهنده اين 
واقعيت است. الزم به ذكر است، ايران در سال هاي 
گذش��ته يكي از بزرگ ترين واردكنندگان گندم 
در جهان محسوب مي شد به گونه اي كه آخرين 
واردات بزرگ گندم در ايران مربوط به سال 1391 
اس��ت كه در آن سال بيش از 7 ميليون تن گندم 
وارد كشور شد. درحال حاضر قيمت جهاني گندم 
طبق آمار س��ايت )indexmundi( به ميزان 
212 دالر در هر تن است. با توجه به نياز 13 ميليون 
تني گندم در كشور در صورت عدم توليد داخلي 
اين محصول، 2.8 ميليارد دالر )12 هزار ميليارد 
توم��ان( براي واردات گن��دم خارجي بايد هزينه 
شود. طبق گفته اس��فندياري پور، مجري طرح 
گندم و مش��اور وزير جهاد كشاورزي، در صورت 
ادام��ه روند بي توجهي به ن��رخ خريد تضميني و 
ناديده گرفتن همت كشاورزان براي به خودكفايي 
رساندن كشور در توليد گندم، ايران دوباره به يك 
واردكننده تبديل خواهد ش��د. اين مقام مسوول 
ضمن ياداوري گذش��ته اظهار داشت: »در سال 
91 براي خريد گندم وارداتي بيش از 2.6 ميليارد 
دالر هزينه ش��ده بود«. در سال زراعي 97-98 با 
توجه به دو تا سه برابر شدن نرخ برخي از نهاده هاي 
كشاورزي به ويژه كود و س��م و افزايش 30 تا 40 
درصدي قيمت ماشين  آالت كشاورزي نظام صنفي 
كشاورزي و برخي از اعضاي كميسيون كشاورزي 
مجلس شوراي اسالمي، نرخ 1800 تومان را براي 
خريد تضميني هر كيلوگرم گندم پيشنهاد داده اند. 
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، اعالم به موقع و 
افزايش متناسب با نرخ تورم قيمت خريد تضميني 
گندم، با توجه به ش��نيده شدن اخباري مبني بر 
خريد و احتكار گندم توس��ط دالالن و قاچاق آن 
به كشورهاي همسايه امري ضروري است. چراكه 
كاهش قيمت خريد تضميني و پرداخت با تاخير 
مطالبات گن��دم كاران ازجمله مهم ترين داليل 
انحراف خريدوفروش اين محصول اس��تراتژيك 
از چرخه خريد تضميني قانوني آن قلمداد شده 
اس��ت. علت اصلي تاخيرهاي پي در پي در اعالم 
نرخ خريد تضميني محصوالت اساسي كشاورزي 
به ويژه گندم، فقدان »ضمانت اجرايي مناسب و 
قابل قبول« براي قانون تضمين خريد محصوالت 
اساس��ي كشاورزي است. ش��اهد مثال اين مدعا 
نيز محدود شدن همه اقدامات صورت گرفته در 
دوره هاي مختلف به خواهش اقش��ار مختلف از 
دولت ها براي اجراي بهنگام قانون و عدم كس��ب 
توفيق جدي براي تغيير اين روند است. به همين 
سبب و طبق پيشنهاد كارشناس��ان، الزم است 
حداق��ل قيم��ت تضميني محصوالت اساس��ي 
كش��اورزي موضوع اين قانون، به صورت خودكار 
س��االنه معادل نرخ ت��ورم افزايش يافته و تا پايان 
شهريورماه اعالم شود. در مجموع، درصورتي كه 
اقدامات الزم جهت افزايش قيمت خريد تضميني 
گندم و اعالم به موقع آن صورت نگيرد، مطمئنا در 
سال هاي آينده با كاهش سطح زير كشت و افزايش 

قاچاق گندم مواجه خواهيم شد.
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روحاني در مقاله اي براي فايننشيال تايمزخطاب به طرف هاي برجام: 

وقت آن است بسته نهايي براي جبران تحريم هارا ارايه كنيد

انزواي امريكا؛ دليل تكرار سناريوي تكراري عليه ايران
اياالت متحده در بازي تحريم ها اتحاديه اروپا را كنار خود ندارد

حسلن روحانلي، رييس جمهلوري اسلامي 
ايران، بله تازگلي در مقاله اي كله در روزنامه 
فايننشيال تايمز انگليس منتشر شد با انتقاد 
از سياست هاي يك جانبه گرايانه امريكا ضمن 
تشويق كشورهاي اروپايي براي ايستادگي در 
برابر اين رويكرد امريكا نوشت: وقت آن است 
كه اروپا به همراه چين و روسيه بسته نهايي خود 
را براي جبران تحريم هلاي امريكا ارايه و اجرا 
كنند. روحاني همچنين در ايلن مقاله ياد آور 
شلد كه تنها از طريق بهره مندي ملت ايران از 
دستاوردهاي برجام است كه اين توافق تاريخي 
تداوم خواهد داشت.ترجمه فارسي مقاله حسن 
روحاني در فايننشيال تايمز را در ادامه بخوانيد: 
جهان امروز با چالش هاي فراواني همچون مس��ائل 
اقتصادي، بحران هاي اجتماعي، معضل پناهندگان، 
بيگانه س��تيزي و پديده تروريس��م و افراطي گري 
مواجه است. اروپا نيز از اين قاعده مستثني نبوده و 

روزمره با اين مشكالت درگير است.
البته نزديك به دو سال است كه يك مشكل پيچيده 
به مشكالت جهاني اضافه ش��ده و آن سياست هاي 
دولت امريكا است كه روابط بين المللي را در حوزه هاي 
مختلف به چالش كشيده است. مشاركت امريكا در 
جنايات روزمره علي��ه مردم يمن و در تحقير و مرگ 
تدريجي ملت بزرگ فلسطين منجر به تحريك روزانه 

احساسات ۱/۵ ميليارد مسلمان جهان شده است.
ما معتقديم حمايت آشكار دولت امريكا از جانياني 
مانن��د داعش كه هي��چ اص��ل انس��اني را محترم 
نمي شمارند، مشكالت منطقه ما را دوچندان كرده 
است. از نگاه كلي تر، رويكرد دولت ترامپ در زمينه 
موضوعات تج��اري، معاهدات بين المللي و برخورد 
تحقيرآميز ترامپ حتي نس��بت به متحدين اياالت 
متحده، نظم جهاني را با چالش هاي جديدي مواجه 

ساخته است.
در ي��ك كالم، سياس��ت يكجانبه گراي��ي، تبعيض 
نژادي، مسلمان س��تيزي و تضعيف معاهدات مهم 
بين الملل��ي از جمله معاهده تغيي��رات اقليمي كه 
توسط دولت فعلي امريكا دنبال مي شود از اساس با 
رويكرد چندجانبه گرايي و ديگر نظرات سياس��ي-

اجتماعي كه اروپا آن را دنبال مي كند در تضاد است. 
در اي��ن ميان، يك عنصر ديگر كه روابط دو س��وي 
آتالنتيك را با چالش مواجه كرده، توافق هس��ته اي 

ايران است. برجام حاصل بيش از دو سال مذاكرات 
فشرده ميان ايران و ۶ كشور ديگر از جمله ۳ كشور 
اروپايي است. اين توافق كه ضميمه قطعنامه ۲۲۳۱ 
شوراي امنيت سازمان ملل است، مورد تاييد اكثريت 
قريب به اتفاق جامعه بين المللي قرار دارد و به عنوان 
بخش��ي از حقوق بين الملل الزاماتي را براي اعضاي 

ملل متحد به همراه داشته است. 
متاسفانه دولت امريكا با طرح ادعاهاي واهي و بدون 
توجه به تعهدات بين المللي خود از برجام خارج شد 
و تحريم هاي يكجانبه و فراس��رزميني را به ايران و 
كشورهاي ديگر تحميل كرده اس��ت. با اين اقدام، 
امريكا در واقع كشورهاي ديگر را تهديد مي كند كه 
در صورت اجراي قطعنامه ۲۲۳۱ مجازات خواهند 
شد؛ اين چيزي نيست جز به سخره گرفتن مصوبات 

بين المللي و باج خواهي از اجراكنندگان آن.
برجام پيروزي بزرگ ديپلماس��ي در دوران معاصر 
است. به همين دليل اس��ت كه اروپا به همراه ديگر 
كشورها-- به غير از چند اس��تثنا-- در تالش اند تا 

اين دستاورد بزرگ از بين نرود.
بعد از خروج امري��كا از برجام، گفت وگوهاي خوب 
و س��ازنده اي را با اعض��اي باقي مان��ده در برجام از 
جمله كشورهاي اروپايي آن داشته ايم. مواضع اين 
كش��ورها در حمايت از برجام ارزشمند بوده است. 
اكنون ضروري اس��ت سه كش��وراروپايي به اضافه 
روس��يه و چين )E۳+۲( قبل از اعمال تحريم هاي 
يكجانبه و فرامرزي جديد امريكا، بسته نهايي خود 
را كه مي بايد تحريم هاي امريكا را جبران كند ارايه و 
اجرايي نمايند. تنها از طريق بهره مندي ملت ايران 
از دس��تاوردهاي برجام است كه اين توافق تاريخي 

تداوم خواهد داشت.
تصميم اخير ديوان بين المللي دادگستري و صدور قرار 
موقت آن عليه تحريم هاي غيرقانوني امريكا، حقانيت 
جمهوري اسالمي ايران و غيرقانوني بودن تحريم هاي 
ظالمانه امريكا را به اثبات رسانيد. عدم توجه به الزام 
آور و الزم االتباع بودن اين قرار صادره، موجب تضعيف 
و بي اعتم��ادي جامعه جهاني نس��بت ب��ه معاهدات 
بين المللي خواهد شد كه اين خود چالشي است بزرگ 
كه مي تواند براي صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي 

آثاري سوء و خطرناك به همراه داشته باشد.
برجام به خوبي نشان داد كه جمهوري اسالمي ايران 
اهل منطق و گفت وگوست. بر همين اساس است كه 

با كشورهاي اروپايي رايزني و گفت وگوهاي سياسي 
پيرامون موضوعات مهم و مورد عالقه مش��ترك به 
ويژه مش��كالت و بحران هاي موج��ود در منطقه را 
با ه��دف يافتن راهكارهاي مناس��ب براي حل اين 

بحران ها آغاز كرده ايم.
در جهان پرتالطم امروز، تنها راه غلبه بر مشكالت، 

اقدام��ات هماهن��گ بين المللي بر مبن��اي منافع 
مش��ترك جامع��ه بين الملل��ي و نه خواس��ته هاي 
كوته بينانه يك يا چند كشور است. يكجانبه گرايي، 
مهل��ك و چندجانبه گراي��ي به عن��وان تنها اقدام 

مناسب، كم هزينه و كارا محسوب مي شود.
اروپا با س��نت چندجانبه گرايي خود مي تواند نقش 

مهمي را در راستاي هويت و منافع خود و به منظور 
تقويت صل��ح و ثبات در جهان ايف��ا نمايد. ايران به 
چندجانبه گرايي اعتقاد دارد و آماده اس��ت با همه 
كشورهاي صلح دوست در اين مسير همكاري كند. 
همكاري اي��ران و اروپا، منافع درازم��دت براي هر 

دوطرف و صلح و ثبات جهاني در بر خواهد داشت.

طي چهار دهه گذش��ته اين نخس��تين بار است كه 
امريكا در بازي تحريم ها عليه ايران، اتحاديه اروپا را 
كنار خود ندارد و اين انزوا آنقدرعميق است كه بتواند 
انگيزه هر دسيسه و سناريويي از سوي امريكا، براي 

بر هم زدن رابطه ايران و اروپا باشد.
به گزارش ايرنا، روز سه شنبه هفتم آبان و به فاصله 
يك هفته تا آغاز تحريم ه��اي برجامي امريكا عليه 
ايران، رييس س��ازمان اطالع��ات دانمارك مدعي 
مي شود پليس اين كشور، شهروند نروژي- ايراني را 
دستگير كرده است. اين مقام امنيتي در كنفرانسي 
خبري با متهم كردن ايران به دست داشتن در حمله 
به يك شخص دانماركي ادعا كرد كه اين حمله عليه 
رهبر دانماركي گروهك االحوازيه انجام گرفته است. 
اين ادع��ا، واكنش هاي متف��اوت داخلي و خارجي 
بسياري در پي داشت اما محور بارز واكنش ها از سوي 
وزارت امورخارجه تاكيد بر يك گزاره غير قابل انكار 
بود: ايران بزرگ ترين قرباني تروريسم است و اتهام 
ترور به اين س��رزمين در حالي كه ددمنشانه ترين 
ترورها از سوي برخي از كشورهاي منطقه با سكوت 
مجامع جهاني روبروس��ت؛ نش��ان تناقضي آشكار 
است و ايران تسليم صحنه آرايي هايي از اين جنس 

نخواهد شد. 

     تروريسم و تناقضات مدعيان مبارزه با آن
اته��ام ترور اين روزه��ا در حالي از س��وي برخي به 
ايران وارد ش��ده كه هنوز رد خون جمال خاشقجي 
روزنامه نگار منتقد عربستاني در استانبول تركيه بر 
زمين است و هنوز از سرنوشت پيكر او اطالع دقيقي 
در دست نيس��ت. اين ميان تنها پرونده خاشقجي 
نيست كه س��ند تناقض آشكار در معيارهاي حقوق 
بشري مدعيان اس��ت، حمايت از سركردگان گروه 
االحوازي��ه هم نش��ان ديگري درعيان س��ازي اين 
معيارهاي دوگانه اس��ت. دانمارك در حالي مدعي 
شده، ايران عليه يكي از مقامات اين گروهك توطئه 
كرده كه هنوز چهلم ش��هداي ترور اهواز كه قرباني 

نفاق اين گروه شدند، فرا نرسيده است. 
تاريخ چهل ساله جمهوري اس��المي ايران، شامل 
فهرس��تي طوالن��ي از ترورهاي كوچ��ك و بزرگي 
اس��ت كه گاهي يك ش��خصيت مانند ترور آيت اهلل 
مرتضي مطهري ي��ا يك حزب مانن��د انفجار دفتر 
حزب جمه��وري اس��المي و يك نه��اد حاكميتي 
مانند انفجار دفتر نخس��ت وزيري و شهادت رجايي 
و باهنر يا قتل عام م��ردم غيرنظامي و بي گناه مانند 
عمليات تروريستي اهواز را هدف قرار داده و فاجعه 

آفريده است.
از عجاي��ب روزگار جهان در قرن بيس��ت و يكم هم 
شايد همين باش��د كه مدعيان حقوق بشر و مقابله 
با تروريسم، با وجود اسناد غيرقابل انكار، جان پناه 
تروريست هاي اشاره شده هستند و ايران را متهم به 

حمايت از ترور مي كنند. 

     رابطه معنادار آغاز تحريم ها و سناريوسازي ها
پايبندي اتحاديه اروپا بر تعهدات هسته اي خود پس 
از خروج غيرمتعهدانه امريكا از اين توافق، به مذاق 

برخي ها در جهان خوش نيامد.
تندروهاي امريكا و در راس آنها دونالد ترامپ تاجر 
كاخ س��فيد، تصور مي كردند اين بار هم به س��ياق 
دهه هاي گذش��ته اتحاديه اروپ��ا را در تحريم هاي 
ايران كنار خود دارند، تصوري كه با اعالم پايبندي 
اين اتحاديه به سند توافق هس��ته اي باطل و نقشه 
تحريم هاي همه جانبه با اتخاذ تدابير دو طرفه ايران 

و اروپا، نقش بر آب شد. 
روزهاي آينده جهان ش��اهد رونماي��ي از مكانيزم 

جديد اروپا در تعامل بانكي با ايران خواهد بود و اين 
به وضوح نشان دهنده شكست تحريم ها عليه ايران 
است. تحريم هايي كه امريكا با دستاويز قراردادن آنها 
در تالش بود تا ملتي را به زانو در آورد، اكنون كه اين 
تالش ها نتيجه مطلوبي در پي نداش��ته و درعمل با 
شكست مواجه شده، واكنش طبيعي زياده خواهان 
كاخ س��فيد و هم پيمانان آن��ان، خراب كردن بازي 

بزرگان است. 
اين ميان امريكا از يك سو مي كوشد تا جايگاه خالي 
اتحاديه اروپا در موازن��ه قدرت عليه ايران را با تكيه 
بر رژيم هاي ترورپرور منطقه پر كند و از سوي ديگر 
تالش مي كند با بهانه جويي ها و سناريوس��ازي ها، 

اتحاد اس��تراتژيك ايران با اتحاديه اروپا را كمرنگ 
س��ازد. دالره��اي عرب��ي و رس��انه هاي عبري هم 

ميدان دار اين تكاپوي كاخ سفيد هستند. 
اتهامات بي اساس مقامات دانماركي عليه ايران را 
هم در همين راستا مي توان ارزيابي كرد. با كمرنگ 
 » Bشدن اثرات تحريم ها اكنون نوبت اجراي »پلن
رسيده است كه به شكست كشاندن اين تعامالت 
در صدر فهرس��ت اين پلن و اه��داف امريكا و هم 
پيمانان منطق��ه اي و فرامنطقه اي اوس��ت. نقش 
آفرين��ي نقاب هاي ناش��ناس در عرصه سياس��ت 
جهاني هم س��ناريو دسيس��ه چين��ي و اتهام زني 
عليه اي��ران را تكميل مي كند تا با بهانه هاي واهي، 
موفقيت هاي اس��تراتژيك ايران و اتحاديه اروپا به 

شكست كشانده شود. 

     آنان كه سود مي برند
از تزلزل در روابط ايران و اتحاديه اروپا و تش��كيك 
در تعامالت اين دو قطب به هر بهانه اي، جز امريكا و 
محور عبري- عربي اشاره شده در باال، ُملك و ملت 
ديگري را منتفع و مس��رور نخواهند شد. شاهد اين 
مدعا هم خوشحالي آشكار و توييتري مايك پمپئو 
وزي��ر امورخارجه امريكا، س��اعاتي پ��س از ادعاي 

مقامات دانماركي است.
پمپئ��و در توييت خود نوش��ته به دول��ت دانمارك 
بابت دس��تگيري يك عامل ترور رژيم ايران تبريك 
مي گوييم و مدعي شده است تقريبًا 40 سال است كه 
اروپا هدف حمالت تروريستي تحت حمايت ايران 

قرار گرفته است.
رژيم صهيونيس��تي آنگونه كه اش��اره شد در اين 
گل آلودي اتهام زني ها عليه ايران، به ش��كار ش��اه 

ماهي مش��غول ب��وده و مدعي ش��د كه س��ازمان 
اطالعات اين رژيم )موس��اد( به دولت دانمارك در 
دستگيري شهروند ايراني كه ادعا مي شود تصميم 
به ت��رور يكي از رهب��ران گروه االحوازيه داش��ته، 

كمك كرده است.
عربستان س��عودي هم اين ميان به هر آب و آتشي 
مي زند و دالر و ريال خرج مي كند تا رس��وايي خود 
پس از قتل جمال خاش��قجي روزنامه نگار منتقد و 
معترض س��عودي در اس��تانبول را براي ساعاتي از 
صدر خبرها و تحليل هاي جهان پايين آورد و ايران 
هراسي را پس از سكوتي طوالني بار ديگر به صفحه 

نخست خبرها و گزارش ها دعوت كند. 
ميان هياهوي رس��انه اي و جنجال هاي اشاره شده 
آنچه نبايد مورد غفلت قرار گيرد اين است كه آسيب 
رواب��ط نوپاي ايران ب��ا اتحاديه اروپ��ا )آنچه پس از 
برجام شكل گرفت( بيش و پيش از آنكه براي ايران 
آسيب زا و چالش آفرين باشد براي آينده سياسي و 
حتي اقتصادي اين اتحاديه مشكل ساز خواهد بود. 
اين اصلي است كه اتحاديه اروپا و دانمارك بايد در 

معادالت ديپلماتيك خود آن را فراموش نكنند. 

     ضرورت هوشياري عقالي قوم
اصل بنيادين تمام ديپلماسي هاي جهان امروز منافع 
ملي اس��ت. اصلي كه ديپلماسي ايران هم با تكيه بر 
آن و در نظر گرفتن اصول عزت، حكمت و مصلحت، 

با جهان ارتباط دارد.
اصولي كه به كارگيري درست آنها، دستكم طي پنج 
سال گذش��ته و درعمر دولت تدبير و اميد توانسته 
اس��ت، بخش بزرگي از ايران هراس��ي ها را به ايران 
دوستي بدل كند و هزينه خروج ترامپ از كاخ سفيد 

را تا از دست دادن شركاي اروپايي او باال برد. 
اكنون نيز با دام تازه تدارك ديده ش��ده عليه ايران 
اين اصول بيش از هر زمان ديگري بايد به كار آيند و 
مردان ديپلماسي كشور، با تكيه بر تجارب خود در 
عرصه بين المللي به صيانت از حقوق ايران بپردازند. 
اتحاديه اروپا هم بايد با كنار نهادن برخي رويكردهاي 
دوگانه خود در موضوعات حقوق بش��ر و ترور، رويه 

يكساني در اين حوزه ها اتخاذ كند.
الزم اس��ت بار ديگ��ر استراتژيس��ت هاي اروپايي و 
مدافعان حقوق بش��ر و مخالفان ترور، حوادث يك 
ماه و يك س��ال و ۱0 سال گذشته جهان را با دقت و 
بي طرفانه مرور كنند تا منشأ و مبدا ترور را نه در ايران 

بلكه در همسايه جنوب غربي ايران بيابند. 
شايد يادآوري اين نكته هم خالي از لطف نباشد كه 
ب��راي امريكاي مدعي مدافع حقوق بش��ر و مخالف 
ترور، قراردادهاي فروش اسلحه به قاتالن خاشقجي، 
بسيار بيشتر از آنچه جهان تصور مي كرد ارزشمند 
است، بنابراين دنباله روي برخي از كشورهاي اروپا 
از چنين شيوه اي، تنها نامي از ننگ را براي ايشان در 

كتاب تاريخ به يادگار خواهد گذاشت. 
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حسين موسويان در يادداشتي در خبرگزاري رويترز به 
بررسي داليل خود درباره شكست تحريم هاي امريكا 
عليه ايران در مرحله دوم از بازگشت تحريم ها پرداخت: 
دور جديد تحريم هاي ضد ايراني امريكا ۱۳ آبان ماه )4 
نوامبر( به اجرا در مي آيد، اين تحريم ها پس از برنامه 
جامع اقدام مشترك موس��وم به »برجام« تخفيف 
پيدا كردند. هدف واقعي دولت ترامپ از بازگرداندن 
تحريم ها اين است كه برجام را نابود، اقتصاد ايران را 
متالش��ي، نقش منطقه اي ايران به ويژه در سوريه و 
عراق و يمن را حذف و نهايتا سقوط نظام حكومتي 
فعلي ايران را جشن بگيرد. ضمن اينكه موضع رسمي 
كاخ سفيد اين است كه از طريق زور و تحريم، ايران 
را به پاي ميز مذاكره دوجانبه كشانده تا اينكه توافقي 
جديد كه نام ترامپ را يدك بكشد. حداقل پنج دليل 
وجود دارد كه استراتژي ترامپ شكست خواهد خورد: 
۱- اياالت متحده تالش مي كند صادرات نفت ايران را 
به صفر برساند اما اكنون مشخص شده كه اين كار در 
عمل غيرممكن است چرا كه هيچ جايگزين مناسب 
و قابل دوامي براي ص��ادرات روزانه دو و نيم ميليون 
بشكه نفت ايران وجود ندارد. عربستان و متحدانش 
پيش از اين ادعا كرده بودند كه براي جبران هرگونه 
كمبود نفت آماده اند اما كارشناسان اعتقاد دارند كه 
آنها ظرفيت جبران كامل نبود نفت ايران را در بازارهاي 
جهاني ندارند. از ماه مي  )ارديبهش��ت ماه( و خروج 
ترامپ از برجام، صادرات نفت ايران روزانه به يك و نيم 
ميليون بشكه كاهش يافته و بهاي سبد نفتي »اوپك« 
)سازمان كشورهاي صادركننده نفت( افزايش يافت 
و به ۷۶ دالر رسيده است. اگر پيش بيني ها مبني بر 
تداوم اين افزايش تا بشكه اي ۱00 دالر درست باشد، 
در صورت كاهش صادرات نفت ايران به كمتر از يك 
ميليون بشكه در روز، باز هم تهران مي تواند كاهش 

درآمد خود را جبران كند.
۲- تنش هاي تجاري اخير بين چين و امريكا جنگ 
تجاري ترامپ با چين و تحريم اقتصادي روس��يه از 
سوي امريكا مي تواند احتمال همكاري پكن و مسكو 
را با امريكا عليه ايران كاهش دهد. عالوه بر اين، كاخ 
س��فيد نمي تواند بر همكاري با اتحاديه اروپا نيز كه 
گفت وگوهاي هس��ته اي را در س��ال ۲00۳ با ايران 
آغاز كرد چندان حساب كند چرا كه »برجام« براي 
اتحاديه اروپا به مثابه يك دستاورد قابل توجه در عرصه 
سياست خارجي است. همچنين اتحاديه اروپا بطور 
فزاينده اي تحريم هايي از اين دست را تهديدي عليه 
هويت و استقالل خود مي داند. به همين دليل »برونو 
لومير« وزير دارايي فرانسه گفت: نتيجه اين بحران در 
خصوص ايران فرصتي براي اروپا خواهد بود تا استقالل 
نهادهاي مالي خودش را داشته باشد. به اين ترتيب ما 
مي توانيم با هر كس كه مي توانيم تجارت كنيم. در 
گذشته، همكاري با قدرت هاي بزرگ در ايجاد يك 
سياست كارآمد براي ايران نقش بسيار مهمي داشت.

۳- تحريم هاي امريكا بستر را براي يك تغيير تاريخي 
در سيس��تم پولي و مالي جهاني ايجاد كرده است. 
چندين دهه است كه دالر امريكا بر بازار بين المللي 
مالي تسلط دارد اما خروج امريكا از توافق هسته اي 
ايران و غرب كشورهايي مانند روسيه، چين، هند و 
تركيه را بر آن داشته اس��ت تا از پول هاي ملي خود 
براي معامله با ايران استفاده كنند. اگر اروپا در ايجاد 
يك نظام مالي مستقل از دالر امريكا موفق شود، ساير 
كش��ورها مي توانند از »يورو« براي تجارت با ايران 
اس��تفاده كنند و اين اقدام از تسلط دالر بر بازارهاي 

جهاني خواهد كاست.
4- س��اير امضا كنندگان »برجام«، توافق هسته اي 
ايران و غرب را »ابزاري عليه يكجانبه گرايي امريكا« 
مي دانند. برجام يك توافقنامه چندجانبه است كه از 
سوي قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد پشتيباني مي شود؛ قطعنامه اي كه تيم ترامپ 
به طور يك جانب��ه از آن خارج ش��د و اكنون تالش 
مي كند ساير كشورهايي را كه آن را اجرا مي كنند، 
مجازات كند. هرگونه تسليم در برابر واشنگتن در اين 
خصوص رويكرد كنوني امريكا را تشديد خواهد كرد. 
براي جلوگيري از اين امر، ايران و هم جامعه بين المللي 
قصد دارند برجام را به عنوان يك نياز اس��تراتژيك 

حفظ كنند.
۵- متحدان قدرتمند امريكا همچ��ون اروپا و ژاپن 
همچنان از برجام حمايت مي كنند. فقط تعدادي از 
متحدان منطقه اي يعني عربستان سعودي و امارات 
عربي متحده و اسراييل از تصميم ترامپ براي خروج 
از برجام حمايت كرده اند. ساير بازيگران مهم منطقه اي 
مانند تركيه، عمان و عراق همچنان از توافق حمايت 
مي كنند. در عين حال، تحوالت س��اير بحران هاي 
منطقه نيز به نفع امريكا و متحدانش نيس��ت مثال 
»بشار اسد« رييس جمهوري سوريه كه مورد حمايت 
ايران و روسيه است در حال پيروزي در جنگ است؛ 
امريكا در جنگ افغانستان شكست خورده، عربستان 
در جنگ يمن پيروز نب��وده و در محاصره اقتصادي 
قطر شكست خورده اس��ت. اين تحوالت، راه تهران 
را براي دور زدن تحريم هايي كه واشنگتن تحميل 
مي كند، هموار خواهد كرد. در ش��ش دهه گذشته، 
امريكا قدرت بالمنازع منطقه بوده است. اما اجراي 
موفق برجام و سياست هاي يك جانبه گرايانه ترامپ، 
موجب شكاف در روابط امريكا و اروپا و همگرايي بيشتر 
قدرت هاي جهاني بلوك شرق و اروپا ونيز قدرت هاي 
منطقه اي همچون ايران وتركيه و عراق شده است. 
به ع��الوه، برجام به معياري براي س��اير قدرت هاي 
جهاني به ويژه اروپا، چين، روسيه و هند تبديل شده 
تا معاهدات بين المللي را بدون حضور امريكا به پيش 
ببرند. اين موضوع در كنار عقب نشيني واضح امريكا از 
ساير معاهدات بين المللي مي تواند نظام بين المللي را 
از يك جهان تك قطبي به رهبري امريكا به يك جهان 
چند قطبي سوق دهد كه ساير قدرت هاي جهاني و 
نيز قدرت هاي منطقه اي نقش اساسي ايفاء خواهند 
كرد.لذا پيش بيني مي شود كه دور دوم تحريم هاي 
امريكا عليه ايران و تحميل فرامرزي آن، نه تنها به هدف 
اصلي خود نخواهد رسيد بلكه مناقشات خاورميانه را 

نيز افزايش خواهد داد.«

۵ دليل براي شكست سياست 
 تحريمي ترامپ عليه ايران

    بعد از خروج امريكا از برجام، گفت وگوهاي خوب و سلازنده اي را با اعضاي باقي مانده در برجام از جمله كشورهاي اروپايي آن داشته ايم. مواضع 
اين كشورها در حمايت از برجام ارزشمند بوده است. اكنون ضروري است سه كشوراروپايي به اضافه روسيه و چين )E۳+۲( قبل از اعمال تحريم هاي 
يكجانبه و فرامرزي جديد امريكا، بسته نهايي خود را كه مي بايد تحريم هاي امريكا را جبران كند ارايه و اجرايي نمايند. تنها از طريق بهره مندي ملت 

ايران از دستاوردهاي برجام است كه اين توافق تاريخي تداوم خواهد داشت.
    اروپا با سنت چندجانبه گرايي خود مي تواند نقش مهمي را در راستاي هويت و منافع خود و به منظور تقويت صلح و ثبات در جهان ايفا نمايد. ايران 
به چندجانبه گرايي اعتقاد دارد و آماده است با همه كشورهاي صلح دوست در اين مسير همكاري كند. همكاري ايران و اروپا، منافع درازمدت براي 

هر دوطرف و صلح و ثبات جهاني در بر خواهد داشت.

برش

مركزپژوهش هاي مجلس شوراي اسامي در 
گزارشي مذاكره با امريكا: تجربه ناموفق كره 

شمالي را مورد بررسي قرار داد.
دفتر مطالعات سياسي اين مركز در گزارشي 
با عنلوان »مذاكره با امريلكا: تجربه ناموفق 
كلره شلمالي« با بيلان اينكه دوللت ترامپ 
اخيرا از زمينه      سلازي براي برگزاري دور دوم 
گفت وگوهاي رييس جمهور امريكا و رهبر كره 
شمالي سخن گفته به بررسي تجربه مذاكره با 

امريكا پرداخته است .
اين گلزارش مي افزايد؛ مذاكلرات ترامپ و 
كيم جونلگ اون نه تنهلا مهم ترين پرونده 
مذاكراتي دولت تراملپ، بلكه كليدي ترين 
رونلد جلاري مذاكراتلي در حوزه مسلائل 
امنيلت بين الملل نيز محسلوب مي شلود. 

براي نخسلتين بار در ۷۰ سال گذشته است 
كه امريكا و كره شلمالي در سلطح سران با 
يكديگر مذاكرات فشرده اي را در مورد يكي 
از بحران هلاي پيچيلده بين الملللي برگزار 
مي كنند كه ابعاد مختلفي، از رژيم منع اشاعه 
هسلته اي تا رقابلت قدرت هاي بلزرگ و تا 
قطعنامه هاي شوراي امنيت را دربرمي گيرد. 
افزون بر اين، مذاكرات با كره شمالي از منظر 
شناخت شيوه مذاكراتي ترامپ نيز اهميت 
دارد، شيوه اي كه با توجه به شخصيت خاص 

او به يك معما تبديل شده است.
گلزارش مركز پژوهش هلاي مجلس تصريح 
مي كنلد كه تجربله مذاكرات كره شلمالي و 
ايلاالت متحده از چند جهلت مي تواند براي 
ايلران حائلز اهميلت بلوده و درس هايي به 

همراه داشته باشد. نخست آنكه ايران و كره 
شمالي از معدود بازيگراني به شمار مي آيند 
كه بلا ايلاالت متحلده روابطي ندارنلد و در 
عين حال رقابت اسلتراتژيك با واشنگتن بر 
كليت سياست خارجي اين كشورها و هويت 
بين المللي آنها سايه انداخته است. دوم آنكه 
دو كشلور در دهه هاي اخير با وجود پيشبرد 
نوعلي از رقابلت اسلتراتژيك بلا امريكا در 
دوره هايي نيز با اين كشور وارد مذاكره شده 
و به توافقاتي نيز دست يافته اند. سوم اينكه 
در روند پس از توافق برجام و نيز پس از خروج 
امريكا از آن و گفت وگوهاي ترامپ با رهبر كره 
شلمالي، دو كشلور به درس گرفتن از تجربه 
يكديگر و مدل هاي مذاكراتي تشويق شده اند 

كه در تعامل با امريكا برگزيدند.

مذاكره با امريكا: تجربه ناموفق كره شمالي



دانش و فن10اخبار

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خبرداد

پياده سازي شبكه ملي اطالعات در سه اليه
گروه دانش و فن   

 رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
قطع اينترنت به دليل اعمال تحريم هاي امريكا را از 
نظر فني غيرممكن دانست و گفت: در حوزه هايي چون 
نام هاي دامنه و بانك ها كه احتمال ايجاد محدوديت 
به دليل تحريم ها وجود دارد برنامه ريزي هايي صورت 

گرفته و حتي مانورهايي نيز انجام شده است.
 حس��ين فالح جوش��قاني درباره اعمال تحريم هاي 
امريكا در حوزه اينترنت گفت: اينترنت يك ش��بكه 
گسترده جهاني است و همچون تار عنكبوت در همه 
دنيا تنيده شده است و اين طور نيست كه بتوان آن را 

از طريق نقطه اي قطع كرد.
وي با بيان اينكه از نظر فني قطعي اينترنت غيرممكن 
است، افزود: البته به دليل اعمال تحريم ها ممكن است 
مشكالتي در دسترسي ايرانيان به برخي سايت ها و 
خدمات ايجاد شود ولي به عنوان كارشناس اين حوزه 
اعالم مي كنم كه قطع اينترنت نخواهيم داشت و مردم 

نيز نبايد از اين بابت نگراني داشته باشند. 
معاون وزير ارتباطات اثر تحريم ها را معطوف به حوزه 
تامين تجهيزات توسعه اي اپراتورها و حتي مبادالت 
مالي ب��ا وندوره��اي خارجي دانس��ت و اظهار كرد: 
تحريم ها باعث مي شود تا اپراتورها در تامين تجهيزات 
توسعه اي خود با مشكالتي مواجه شوند كه از اين بابت 
نيز هماهنگي ها با بانك مركزي در مورد اختصاص ارز 
مورد نياز اپراتورها براي تامين تجهيزات انجام شده و 

تا حدود زيادي مشكل برطرف شده است.
طبق اعالم وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، فالح 
با اشاره به برگزاري جلس��اتي در وزارت ارتباطات با 
موضوع برنامه ريزي براي رفع مشكالت احتمالي ناشي 
از تحريم ها، تصريح كرد: از مدت ها پيش اين جلسات 
توس��ط س��ازمان فناوري اطالعات با حضور بخش 
دولتي و خصوصي در حال انجام است تا آمادگي كاملي 

در مواجهه با تحريم هاي احتمالي داشته باشيم و حتي 
در حوزه هايي كه احتمال ايجاد محدوديت هايي وجود 
دارد همچون نام دامنه هاي ايراني و بانك ها مانورهايي 

نيز براي آمادگي بيشتر انجام شده است.
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
با تاكيد بر اينكه پياده س��ازي ش��بكه ملي اطالعات 
نگراني ناش��ي از تهديدها و تحريم ها را كاسته است، 
خاطرنش��ان كرد: ش��بكه ملي اطالعات بر اس��اس 
سياس��ت گذاري هاي ش��وراي عالي فضاي مجازي 
داراي س��ه اليه زيرساخت، خدمات و محتواست كه 
اليه زيرساخت و ش��بكه كه متولي اصلي آن وزارت 
ارتباطات محسوب مي ش��ود تا حدود بسيار زيادي 
پياده سازي شده و جاهايي كه نياز به اقدامات تكميلي 

دارد در حال انجام است.
وي اليه بعدي را اليه خدمات ناميد و افزود: در اين اليه 
خدماتي چون پيام رسان ها، موتورهاي جست وجو، 
ايميل و نقش��ه قرار دارند كه خيل��ي از آنها همچون 
نقش��ه، بومي ش��ده و وضعيت خوبي داري��م و فكر 
نمي كنم از حوزه هايي باشند كه در آنها با قطعي ارايه 

خدمات روبرو شويم.
فالح جوش��قاني با بيان اينكه اليه س��وم مربوط به 
محت��واي ملي و مناس��ب براي مردم اس��ت، گفت: 
در اليه هاي ديگر متولي وزارت ارتباطات نيس��ت و 
دس��تگاه هاي ديگر مانند وزارت ارشاد و صداوسيما 
مسووليت دارند كه زمينه هاي مناسبي براي توسعه 

محتوا در كشور وجود دارد.
مع��اون وزير ارتباطات با بيان اينكه با درصد بس��يار 
بااليي حداقل در حوزه وظاي��ف وزارت ارتباطات از 
نظر تحريم ها مش��كلي وجود ندارد، گفت: عالوه بر 
آن با تمهي��دات وزير ارتباط��ات و رييس كل بانك 
مركزي بس��ته مقابله با تحريم و نوس��انات ارزي در 
وزارت ارتباط��ات تهيه و تدوين و در دولت و س��تاد 

ويژه اقتصادي مطرح شد كه مجموع اين سياست ها 
و برنامه ريزي ها منجر شد تا ارز مورد نياز اپراتورها از 

طريق بانك مركزي تامين شود.
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
تامين ارز از س��وي بانك مركزي را تنها براي تامين 
تجهيزات شبكه و زيرساخت ها و نه شامل گوشي هاي 
تلفن همراه دانس��ت و اظهار كرد: متولي تامين بازار 

گوش��ي هاي تلفن هم��راه و تامين نيازه��اي مردم، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بايد از آن طريق 
موضوع را پيگيري كرد، هرچند بر اساس اطالعاتي كه 
دارم هنوز گشايش هايي در آن حوزه انجام نشده است.

به گزارش ايس��نا، واكنش مسووالن ارتباطي كشور 
در پاس��خ به برخ��ي از اظهارات مطرح ش��ده كه در 
ش��رايط تحريم ها، احتمال قطعي اينترنت كش��ور 

وجود دارد، كه سردار جاللي -رييس سازمان پدافند 
غير عامل- در اين خص��وص اظهار كرده بود كه اين 
موضوع بيشتر از سوي كشورهاي بيگانه مطرح شده و 
تهديدي براي ملت ايران تلقي شده است. البته نبايد 
توانايي كشورهاي غربي همچون امريكا در راستاي 
محدودسازي دسترسي هاي ما از فضاي جست وجوگر 

گوگل را دست كم گرفت.

پي سي ورلد| بالغ بر ۴۱ درصد از شركت هاي بريتانيايي 
بر اين باورند كه ه��وش مصنوعي بطور كامل جايگزين 

كاركنان و فعاليت هاي آنها خواهد شد. 
با توجه به گسترش روزافزون فناوري هاي نويني همچون 
هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني در صنايع و حوزه هاي 
مختلف تكنولوژي و غيره، بسياري از شركت هاي فعال 
در عرصه هاي گوناگون معتقدند ك��ه اين فناوري ها به 
صورت كامل فعاليت هايش��ان را تحت تاثير قرار خواهد 
داد، به گونه اي كه ديگر نيازي به وجود چنين استارتاپ 
و شركت هايي در جهان نخواهد بود و كاركنان آنها نيز با 
روبات و رايانه ه��اي مجهز به هوش مصنوعي جايگزين 
خواهند شد. تازه ترين تحقيقات و بررسي هاي انجام شده 
نشان مي دهد كه بالغ بر ۴۱ درصد از شركت هاي فعال 
در بريتانيا از توسعه زودهنگام و سريع فناوري هاي نوين 
همچون هوش مصنوعي واهمه دارند چراكه بر اين باورند 
كه اين فناوري ها تا پنج س��ال آينده جاي منابع انساني، 
كارشناس��ان، متخصصان و تمامي تجهيزات موردنياز 
آنها را خواهد گرفت و به عبارتي ديگر هوش مصنوعي در 
آينده اي نزديك موجب از بين رفتن تجارت و كسب و كار 
آنها خواهد شد.  اين در حالي است كه ۵۱ درصد از صاحبان 
اين كسب و كارها هيچ استراتژي و سياست گذاري براي 
بهره گيري از مزاياي هوش مصنوع��ي در فعاليت هاي 
تجاري خود اتخاذ نكرده اند. به گفته بسياري از كارشناسان 
و تحليلگران، آن دس��ته از ش��ركت هايي كه تاكنون به 
بهره گيري از فناوري هاي نوين همچون هوش مصنوعي 
در كسب و كار خود فكر نكرده اند، در خطر نابودي بيشتري 
قرار دارند چراكه آينده ش��ركت هاي تجاري و كسب و 

كارهاي موفق به فناوري هاي جديد تعلق خواهد داشت و 
صاحبان مشاغل و شركت هاي كوچك با استراتژي هاي 
قديم��ي حرفي براي گفتن نخواهند داش��ت. البته كلر 
باركلي، مدير عملياتي ارش��د مايكروسافت در بريتانيا 
نظر ديگري دارد همانند هر تغيير ديگري در جهان، بهتر 
است كسب و كارهاي فعال در كشورهاي مختلف كاري 
نكنند چراكه هم اكنون كاري به جز اين از آنها س��اخته 
نيست. وي افزود: اگر هوش مصنوعي به مرحله تكامل و 
شكوفايي خود برسد، هر حوزه اي را كه الزم باشد، تحت 
س��لطه خود در خواهد آورد و ما نه تنها نبايد جلوي اين 
اتفاق را بگيريم بلكه بايد به توسعه و تسريع آن نيز كمك 
كنيم. وي در پايان سخنانش تاكيد كرد: تمامي حوزه هاي 
مختلف و كسب و كارهاي جهان سرانجام يك روز تحت 
سلطه هوش مصنوعي درخواهند آمد. در نظرسنجي هاي 
ديگري كه در سراسر جهان صورت گرفته است، مي توان 
نتيجه گرفت كه ميليون نفر از كارمندان و كارشناساني كه 
در حوزه مختلف در شركت هاي جهان مشغول به كارند، 
نيز تحت تاثير توسعه هوش مصنوعي قرار خواهند گرفت 

و شغل خود را از دست خواهند داد.

سي نت| ناس��ا مجبور اس��ت فضاپيماي دان كه طي 
مدت ماموريت ۱۱ ساله اش مشغول مكاشفه دو مورد از 

بزرگ ترين اجسام كمربند سيارك ها بود را كنار بگذارد.
اين فضاپيما در 27 سپتامبر سال 2007 به فضا پرتاب شد 
و س��ال 20۱۱ به مدار وستا رسيد. دان در سال 20۱2 از 
مدار وستا هم خارج شد و فوريه 20۱۵ سرانجام در مدار 
سرس قرار گرفت. سرانجام ناسا روز گذشته اعالم كرد كه 
با اتمام س��وخت دان، اين فضاپيما نيز به پايان ماموريت 

طوالني خود رسيده است.
البته چند ماهي مي شود كه ناسا انتظار پايان سوخت دان 
را داش��ت و سرانجام اين موضوع را روز گذشته به صورت 
رسمي اعالم كرد كه ارتباط خود را با اين فضاپيما از دست 
داده و دان ديگر قادر به شارژ پنل هاي خورشيدي و ارتباط 

با زمين نيست.
مارك رايان، مدير پروژه دان در رابطه با پايان ماموريت اين 
فضاپيما مي گويد: »خواسته هاي ما از دان بسيار زياد بود اما 
هر بار از پس آنها برآمد. خداحافظي با اين سفينه فضايي 

شگفت انگيز بسيار سخت است اما زمانش فرا رسيده.«
پي��ش از اين قرار بود فضاپيماي دان در س��ال 20۱۶ 
بازنشسته ش��ود اما محققان قصد داشتند با ارسالش 
به س��وي ش��ي ديگري به نام Adeona در كمربند 
سيارك ها ماموريت آن را تمديد كنند، با اين حال ناسا 
تصميم خود منصرف شد و مطالعه دقيق تر Ceres را 
به دان واگذار كرد. در ضمن روز گذشته هم مشخص 
شد که تلسکوپ فضايی کپلر هم بعد از شناسايی بيش 
از 2۶00 س��ياره خارج از منظومه شمس��ی که حتی 
در بعضی از آن ها نشانه های حيات هم يافت می شد، 
س��رانجام به پاي��ان ماموريت خود رس��يده و با اتمام 

سوختش، وارد دوره بازنشستگی خواهد شد.

تك كرانچ| مدير مالي ارشد اپل اعالم كرد كه از اين پس، 
آمار فروش محصوالت اپل به اشتراك گذاشته نخواهد شد. 
در نتيجه سرمايه گذاران ديگر به اين اطالعات دسترسي 

نخواهند داشت.
اپل روز گذشته آخرين گزارش مالي فصل چهارم 20۱۸ 
را منتش��ر كرد. لوكا ماس��تري مدير مالي ارشد اپل، در 
تماسي با سرمايه گذاران به صورت غير منتظره اعالم كرد: 
»اپل قصد ندارد از اين پس، آمار فروش محصوالت خود 
از جمله آيفون، آيپد يا سيس��تم هاي كامپيوتري مك را 

به اشتراك بگذارد«.
آمار ف��روش، به عنوان يكي از مولفه هاي س��المتي يك 
ش��ركت درنظر گرفته مي ش��ود. با چنين رويكردي، از 
اين پس تحليلگران و عم��وم، چنين آيتمي را در اختيار 
نخواهند داشت. البته با توجه به پيشرو بودن اپل در بازار 
فروش محصوالت، ارايه آمار دستگاه هاي فروخته شده، 
نشان دهنده سالمت مالي ش��ركت نخواهد بود. زيرا اپل 
دس��تگاه هاي خود در سطوح قيمتي متفاوتي به فروش 
مي رساند. ماستري در ادامه گفت: با گذشت زمان، در تمام 
گروه هاي محصوالت، اپل دستگاه هاي متنوعي به بازار 
عرضه مي كند. با توجه به سطوح قيمت متفاوت محصوالت 
اپل، آمار فروش مفهوم متفاوتي نسبت به گذشته خواهد 
داش��ت. در اصل آمار فروش هر م��دل محصول، كمتر از 

گذشته وضعيت شركت را نشان مي دهد. 
اپل پيش بينی درآمد بين ۸۹ تا ۹۳ ميليارد دالر را برای 
چارک پايانی سال 20۱۸ دارد که در حداقل آن، مقداری 
باالتر از فروش مدت مش��ابه س��ال گذشته است. به نظر 
می رس��د که اپل خود را برای فروش تعداد کمتر آيفون 
آماده کرده است و اين گارد تدافعی برای جلوگيری از افت 

ارزش اين شرکت ۱ تريليون دالری است. 

س�اينس ديلي | كارشناس��ان بر اين باورن��د كه ادامه 
استخراج اين ارز ديجيتال، دماي جهان را تا سال 20۳۳، 

بيشتر از 2 درجه سانتي  گراد باال خواهد برد.
 يك مطالعه جديد كه در مجله نيچر منتش��ر شده، نشان 
مي دهد كه چنانچه بيت كوين با س��رعتي مشابه با ساير 
تكنولوژي  ها به روند توسعه خود ادامه دهد؛ به تنهايي، قادر 
خواهد بود كه مقدار گاز گلخانه اي مورد نياز را براي افزايش 

دماي جهاني تا 2 درجه سانتي  گراد توليد كند.
رندي رولينز، يك دانشجوي كارشناسي ارشد در دانشگاه 

هاوايي در مانائو و يكي از نويسندگان مقاله مي گويد: 
بيت كوين، يك ارز رمزنگاري  شده با نيازهاي سخت افزاري 
سنگين است و مي تواند به يكي از بزرگ ترين بازارهاي تقاضا 
براي مصرف برق تبديل شود. ماينرها، هر تراكنش بيت كوين 
انجام  ش��ده در يك چارچوب زماني خاص را در يك بلوك 
دسته بندي مي كنند. سپس بلوك ها به »زنجيره«اي اضافه 
مي شوند كه به  منزله يك دفتر كل است. ماينرها براي كشف 
گواه اثبات كار محاسباتي مورد نياز در ازاي دريافت بيت كوين 
با يكديگر رقابت مي كنند و انجام اين فرايند، مستلزم مصرف 

مقادير زيادي انرژي الكتريكي است.
اما مساله اي كه تاكنون، كمتر مورد توجه قرار گرفته، آثار 

زيست محيطي ناشي از توليد اين ميزان برق است.
گروهي از پژوهش��گران دانش��گاه هاوايي، اطالعاتي 
از قبيل بازدهي توان در رايانه هاي مورد اس��تفاده در 
استخراج بيت كوين، محل جغرافيايي ماينرهايي كه 
در حال اس��تخراج بوده  اند و ميزان دي  اكسيد كربن 
منتشرشده در فرايند توليد برق اين كشورها را مورد 
بررسي قرار دادند. براس��اس اين داده ها، پژوهشگران 
تخمين زدند كه استفاده از بيت كوين در سال 20۱7، 
باعث انتشار ۶۹ ميليون تن دي  اكسيد كربن شده است.

پي سي ورلد | شركت IBM با همكاري يك استارتاپ 
فعال در حوزه توليد عطر، قصد دارد يك دستگاه مبتني بر 
فناوري هوش مصنوعي بسازد تا بتواند عطر دلخواه افراد را 

تشخيص داده و آن را به مرحله توليد برساند.
 با توجه به گس��ترش و افزايش كاربرد فناوري هاي نوين 
همچون ه��وش مصنوعي در حوزه ه��اي مختلف نظير 
تكنولوژي، خودروس��ازي و غيره، ش��ركت هاي بسياري 
هم اكنون در حال بهره گيري از هوش مصنوعي به منظور 

توليد بهينه و كم هزينه تر محصوالت خود هستند. 
شركت آي بي ام كه يكي از بزرگ ترين غول هاي تكنولوژي 
در جهان به شمار مي رود، حاال به تازگي اعالم كرده است كه 
مي خواهد با شركت Symrise به عنوان يكي از مشهورترين 
سازندگان عطر همكاري خود را آغاز كند تا با بهره گيري از 
فناوري هاي نوين نظير هوش مصنوعي عطر دلخواه كاربران 
را شناس��ايي كند و بر اس��اس فاكتورهاي پيش رو، عطر 

موردنظر آنها را بسازد.
نحوه عملكرد اين دس��تگاه جديد بدين صورت است كه 
فناوري هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني به كار رفته در 
آن، هزاران فرمول و الگوريتم را كه از طريق سليقه كاربران 
و افراد دريافت كرده است، تحليل و بررسي مي كند تا عطر 
جديدي را كه همانند آن در بازار وجود ندارد، بسازد و تحويل 

مشتريان دهد.
اين مساله مي تواند تنوع گسترده اي را در بازارهاي جهاني 
عطر ايجاد و نظر ميليون ها نفر از مش��تريان محصوالت 

آرايشي و بهداشتي را به سوي خود جلب كند.
اين دس��تگاه همچنين قادر خواهد بود مواد اوليه موجود 
در فرمول هاي قبلي ساخت عطر را كاهش و افزايش داده 
و جايگزين هاي بهتري را براي س��اخت يك عطر و رايحه 

جديد به كار ببرد. 

آسوش�يتدپرس | كارمندان گوگل در سراسر جهان 
نس��بت به اقدامات اين شركت در برخورد با اتهامات آزار 
جنسي مديران اين ش��ركت اعتراض و محل كار خود را 

ترك كردند.
هزاران نفر از مهندس��ان و كارمندن گوگل در سراس��ر 
جهان از محل كار خود خارج شدند تا نسبت به سياست 
اين ش��ركت درباره مدير ارشد متهم به آزار جنسي زنان 

اعتراض كنند.
كارمندان اين شركت در استراليا، سنگاپور، ژاپن، انگليس، 
ايرلند و در شهر هاي امريكايي سيليكون ولي، نيويورك و 

سياتل محل كار خود را ترك كردند.
كارمن��دان گوگل ب��ه نش��انه اعت��راض روي ميز خود 
يادداشت هايي با اين مضمون قرار داده بودند: من پشت 
ميزم نيستم زيرا همراه كارمندان و پيمانكاران ديگر گوگل 
نسبت به آزار جنسي زنان، فقدان شفافيت و فرهنگ كاري 

نامناسب اعتراض دارم.
اعتراض كارمندان گوگل »راهپيمايي براي تغيير واقعي« 
نام گرفته و يك هفته پس از آن انجام مي شود كه روزنامه 
نيويورك جزييات اتهام��ات وارده به اندي روبين يكي از 
خالقان اندروي��د را فاش كرد. در اين گزارش مش��خص 
شد روبين در سال 20۱۴ با وجود اتهامات آزار جنسي با 

دريافت مبلغ ۹0 ميليون دالر از گوگل جدا شده است.
البته روبين در يك پيام توئيتري اين اتهامات را رد كرد. اين 
درحالي است كه چندسال قبل نيز ريچارد ديوال مدير يكي 
از آزمايشگاه هاي گوگل نيز با اتهام آزار جنسي روبرو شد. 
با وجود اين اتهامات ديوال همچنان در سمت خود باقي 
ماند اما روز سه شنبه بدون دريافت هيچ مبلغي استعفا داد.
ساندار پيچاي در يك ايميل به دليل اعمال پيشين شركت 

از كارمندان آن عذرخواهي كرده است.

ورج |  اين طور كه به نظر مي رس��د رشد بي وقفه تعداد 
كاربران و محبوبيت فيس بوك متوقف ش��ده و استفاده 
كاربران از اين ش��بكه اجتماعي رو به افول گزارش شده 

است.
با اينكه ش��بكه اجتماعي فيس ب��وك در يك دهه اخير 
عملكرد بسيار قابل قبول و دور از انتظاري داشته و توانسته 
خيل عظيمي از كاربران را از سراسر جهان به سمت و سوي 
خود جذب كند و رش��د بي وقفه و استقبال بي نظيري را 
براي خود در ميان ساير شبكه هاي اجتماعي رقيب به ثبت 
برساند، اما حاال در يكي دوسال اخير با توجه به رسوايي هاي 
اخير فيس بوك، به نظر مي رسد كه ديگر كاربران عالقه اي 
به استفاده از آن ندارند و به نشانه اعتراض به سمت و سوي 
بستن حساب هاي كاربري خود در اين شبكه اجتماعي 

حركت كرده اند.
تقريب��ا اواي��ل س��ال ج��اري 20۱۸ ميالدي ب��ود كه 
ش��بكه اجتماعي فيس بوك درگير بزرگ ترين رسوايي 
در طول تاريخ خود ش��د، چراكه اخبار بس��ياري مبني 
بر همكاري فيس بوك با يك موسس��ه تحقيقاتي به نام 
كمبريج آنالتيكا و افشاي اطالعات خصوصي خيل عظيمي 
از كاربران فيس بوكي منتشر شد. گزارش هاي منتشره 
نشان مي داد كه اطالعات بيش از ۸7 ميليون نفر از كاربران 
فيس بوك در اين همكاري به سرقت رفته و افشا شده است.

پس از آنكه رسانه هاي خبري بسياري گزارش كردند كه 
شبكه اجتماعي فيس بوك در انتشار اطالعات شخصي و 
خصوصي كاربرانش دست داشته است، مردم و منتقدان 
بس��ياري فيس بوك را به خيانت در امانت و همكاري با 

نهادهاي دولتي يا تحقيقاتي متهم كردند.

اين ش��بكه اجتماعي به س��رعت آماج حمالت كاربران 
بسياري در سراسر جهان قرار گرفت به گونه اي كه تعداد 
كثيري از شركتها و افراد معروف اقدام به بستن و غيرفعال 
كردن صفحات مجازي خود در فيس بوك كرده و استفاده 
از اين شبكه اجتماعي را ننگي براي دنياي مجازي توصيف 

كرده اند.
كاربران كشورهاي اروپايي، اياالت متحده امريكا و كانادا 
بيشترين ميزان بستن حساب هاي كاربري خود و خروج 

از فيس بوك را به نام خود ثبت كرده اند.
بس��ياري از تحليلگران پيش بيني كرده اند كه اين روند 
نزولي براي فيس بوك همچنان در سال هاي آينده ادامه 
خواهد داش��ت و در كشورهاي توس��عه يافته و غربي كه 
در آن كارب��ران به حفاظت از حريم خصوصي و اطالعات 
شخصي اهميت بيشتري مي دهند، با شيب تند تري رو به 

افول خواهد رفت.
هفته پي��ش بود كه خبر ديگري مبن��ي بر جريمه ۵00 
هزار پوندي فيس بوك توس��ط كميس��يون محافظت 
از اطالع��ات كاربران بريتانيا در فضاي مجازي منتش��ر 
ش��د كه نش��ان دهنده مقابله نهادهاي مختلف با سهل 

انگاري و اتهامات فيس بوك اس��ت. هرچند كه بسياري 
از منتقدان عنوان كرده اند كه اين مبلغ در برابر خسارات 
جبران ناپذيري كه اين شبكه اجتماعي بر جوامع مختلف 
به وجود آورده و حريم خصوص��ي كاربران را نقض كرده 
است، بسيار ناچيز است و معادل درآمد ۱۸ دقيقه از اين 

غول تكنولوژي است.
اين در حالي است كه با همه اين اوصاف، شبكه اجتماعي 
فيس بوك در حال حاضر ميزبان يك ميليارد و ۴7 ميليون 
كاربر فعال در ماه است ولي برآورد مي شود كه فيس بوك 
در سال هاي آينده، با ريزش و كاهش بي سابقه اي در تعداد 

كاربران فعال خود مواجه شود.
كارشناس��ان فعال در حوزه فن��اوري براي��ن باورند كه 
فيس بوك به منظور جلوگيري از اين اتفاق بايد هر آنچه در 
توان دارد، به كار گيرد تا آبروي رفته خود را بازيابي كرده و 
اعتماد از دست رفته كاربرانش را در خصوص حفاظت از 

اطالعات شخصي آنها احيا كند.
پس از انتش��ار خبر رس��وايي فيس ب��وك و نقض حريم 
شخصي كاربرانش، افراد مشهور و شركت هاي كوچك و 
بزرگ بسياري اقدام به حذف صفحه كاربري خود در اين 
شبكه اجتماعي كرده اند تا بدين ترتيب، اعتراض خود را 

نسبت به سهل انگاري فيس بوك نشان دهند.
با اينكه فيس ب��وك در تمامي روزنامه ها و ش��بكه هاي 
اجتماعي از تمامي كاربرانش در اين خصوص عذرخواهي 
كرد و در بيانيه اي نيز احتمال هرگونه جاسوسي و افشاي 
اطالعات آنها را رد كرد، اما همچنان خشم عموم مردم در 
سراسر جهان نس��بت به اين شبكه اجتماعي محبوب و 

پرطرفدار فروكش نكرده است.

هوش مصنوعي ميليون ها شغل را مي بلعد

 فضاپيماي دان بعد از ۱۱ سال 
بازنشست  شد

 اپل آمار فروش محصوالت خود 
را منتشر نمي كند 

بيت كوين دماي جهان را 
افزايش مي دهد

هوش مصنوعي به ساخت 
عطر دلخواه كمك مي كند

كارمندان گوگل در سراسر جهان 
محل كار خود را ترك كردند

ترمز رشد فيس بوك كشيده شده است
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رويداد

دريچه فراسو

تبادل 26.5ميليون دقيقه 
مكالمه بين ايران و عراق 

روابط عمومي وزارت ارتباطات| رييس كميته 
تامين ارتباطات مناسبت هاي ملي و مذهبي وزارت 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات گف��ت: زايران ايراني 
امس��ال در بازه زماني 2 هفته اي از بيست و چهارم 
مهرماه تا هشتم آبان بيش از 2۶ ميليون و ۵00 هزار 
دقيقه مكالمه داشتند. اسماعيل رادكاني اضافه كرد: 
70 درصد كل مكالمات در 2 هفته گذش��ته از ايران 
به عراق برقرار شد. وي اعالم كرد بيشترين ترافيك 
مكالمه مربوط به ششم آبان بود.  اين مسوول تصريح 
كرد: كيفيت ارتباطات اربعين امسال نسبت به پارسال 
بهتر ش��د اما تعرفه مكالمه افزايش نيافت.رادكاني 
اضافه كرد: ميزان مصرف ديتاي رومينگ نيز نسبت 
به پارسال 2 برابر شد. سال گذشته بيش از 2 ميليون 
و 200 ه��زار زاير ايراني براي حضور در آيين جهاني 

اربعين حسيني)ع( راهي عتبات عاليات شدند. 

 ديدار آذري جهرمي 
با وزراي ارتباطات 3 كشور 

روابط عموم�ي وزارت ارتباطات| محمدجواد 
 ITU آذري جهرمي وزير ارتباطات در حاشيه اجالس
دبي با همتايان خود از كشورهاي اندونزي، جمهوري 
آذربايجان و تركيه ديدار و بر توس��عه همكاري هاي 
دوجانبه تاكيد كرد. آذري جهرمي با اشاره به اينكه 
مح��ور گفت وگوها پيگيري توافق هاي گذش��ته و 
توس��عه همكاري ها در حوزه اقتصاد ديجيتال بود، 
اعالم كرد: توافق كرديم، ايران در حوزه هاي فضايي، 
كسب و كارهاي نوپا و نيز امنيت سايبري با تمام توان 
در رويداد باكوتل آذربايجان حضور يابد و شركت هاي 
ايراني توانمندي خود را  براي شركت هاي آذربايجاني 
به نمايش گذارند.  وي با اشاره به سفر وزير ارتباطات 
اندونزي به اي��ران در آينده اي نزديك، از نشس��ت 
چندجانبه همسايه هاي شمالي در باكو به منظور ايجاد 

منطقه قوي تر در حوزه ICT خبر داد.

تم تاريك به مايكروسافت 
آفيس نيز اضافه شد

مايكروس�افت | به تازگي اعالم كرده اس��ت كه 
تم تاريك از هم اكن��ون براي كاربران نرم افزار آفيس 
كه از سيس��تم عامل مك اواس اس��تفاده مي كنند، 
در دس��ترس قرار گرفته اس��ت. با توجه به آنكه طي 
 چند ماه اخير ش��اهد عرضه حالت تاريك و ش��بانه 
)Dark Mode( ب��راي س��رويس و نرم افزارهاي 
موبايلي نظير يوتيوب، اندرويد مس��يجر و واتس آپ 
بوديم، حاال به نظر مي رسد كه مايكروسافت نيز تصميم 
گرفته اس��ت اين قابليت را براي كاربران برنامه هاي 
آفيس نيز در دس��ترس ق��رار دهد.همانطور كه نام 
حالت شبانه و تاريك گوياست، اين تم براي آن دسته 
از افرادي كه با حالت خودكار و معمول ش��بكه هاي 
اجتماعي كه پس زمينه سفيد و روشني دارد، مشكل 
دارند يا افرادي كه از دستگاه هاي الكترونيكي خود به 
هنگام شب استفاده مي كنند، بسيار كاربردي خواهد 
بود. مايكروس��افت به عنوان شركت توسعه دهنده 
سيس��تم عامل ويندوز و ن��رم افزاره��اي كاربردي 
مايكروسافت آفيس، اعالم كرده است بنابه درخواست 
خيل عظيمي از كاربران، امكان دسترسي به تم تاريك 
و حالت شبانه را براي نسخه مك اواس نرم افزار آفيس 
را افزوده است تا به آنها اين امكان را بدهد به هنگام شب 
و تاريكي محيط پيرامون نيز بتوانند بدون هيچ مشكلي 

به فعاليت هاي خود ادامه دهند.

 Shazam همكاري اينستاگرام و
براي امكانات جديد استوري 

فون آرنا | اينستاگرام و Shazam به تازگي اعالم 
كردند كه با همكاري هم به دنبال ايجاد امكاني هستند 
كه كاربران بتوانند از Shazam در استوري هايشان 
استفاده كنند. بطور حتم براي استفاده از اين ويژگي 
بايد هردو اپليكيشن را روي گوشي خود نصب شده 
داشته باشيد. البته همه به راحتي قادر به دستيابي به 
ويژگي هاي جديد نخواهند بود. اين دو شركت اعالم 
كردند كه گزينه اش��تراك گذاري Shazam ها در 
استوري اينستاگرام براي كاربران iOS از روز گذشته 
در دسترس قرار گرفته اس��ت در حالي كه كاربران 
اندرويد بايد كمي بيشتر منتظر بمانند. در واقع هيچ 
زماني براي عرضه اين ويژگي براي كاربران اندرويد 
اعالم نشده و صرفا از واژه »به زودي« براي اين پلتفرم 
استفاده شده است. براي بهره مندي از اين ويژگي در 
iOS كافيست اپليكيشن Shazam را باز كنيد و 
سپس آهنگي كه به دنبالش هستيد را بيابيد. سپس 
شاهد گزينه اي جديد خواهيد بود كه به وسيله آن 
مي توانيد يافته هاي خود را در استوري اينستاگرام به 

اشتراك بگذاريد.

توييتر نتوانست پيام هاي
منتشر شده را طوالني كند

پي سي ورلد| يكي ازمهم ترين اقداماتي كه توييتر در 
سال هاي گذشته انجام داد، آن بود كه تصميم گرفت 
محدوديت تايپ كاراكت��ر را از ۱۴0 به 2۸0 كاراكتر 
افزايش دهد. توييتر يكي از آن دس��ته از شبكه هاي 
اجتماعي است كه همواره توسط كاربران براي انتقال و 
انتشار مفاهيم و پيام هاي كوتاه به كار برده مي شود. حاال 
توييتر به تازگي اعالم كرده است افزايش محدوديت 
تعداد كاراكترهاي ممكن در هر پيام تاثير چنداني در 
طول پيام هاي به اشتراك گذاشته شده بر روي اين 
پلتفرم نداشته است و تنها يك درصد از توييت ها با 
2۸0 كاراكتر نوشته و منتشر شده است اين در حالي 
است كه ۱2 درصد پيام ها نيز بيش از ۱۴0 كاراكتر بوده 
است. در هر صورت به نظر مي رسد بر اساس اين آمار 
و ارقام ارايه داده شده از سوي توييتر، همچنان ميزان 
زيادي از كاربران ترجيح مي دهند پيام هاي كوتاه زير 
۱۴0 كاراكتر را در پلتفرم اين شبكه اجتماعي ارسال 

كرده و با دوستانشان به اشتراك بگذارند.
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بنيانگذاراناستارتآپهايموفقازتجربههايشانميگويند

زماني براي توفيق در بازار كسب و كار

موازي كاري ها در سازمان توسعه مكران بايد به حداقل برسد

گروهبنگاهها|
 همزمان با گسترش فناوري هاي نوين در صحنه مناسبات 
اقتصادي، اس��تارت آپ ها به عنوان نم��اد فعاليت هاي 
اقتصادي عصر جديد تالش مي كند تا زمينه ورود انسان به 
عصر جديد و تغيير در مناسبات اقتصادي را فراهم كنند.  
در دنياي مبتني بر ارتباطات صرف امروز كه همه نيازهاي 
فرزندان آدم در گسترده گيتي با تكنولوژي و فضاي وب 
گره خورده، اس��تارت آپ ها نقش كاتالي��زوري را بازي 
مي كنند كه به انسان براي هماهنگ سازي با اين شرايط 
تازه ياري مي رسانند. اما با وجود اين اهميت ساختاري 
بنا به داليل گوناگون هنوز شفافيت الزم در زمينه ابعاد 
و زواياي گوناگون كسب و كار استارت آپي در كشورمان 
وجود ن��دارد و عالقه مندان به اين حوزه قادر نيس��تند 
تصويري پيش بيني شده از فعاليت هايي كه قرار است در 
قالب استارت آپ ها به آن پرداخته شود؛ در اختيار داشته 
باشند. تجربيات ارزشمندي كه معموال از دل تجربيات 
عيني فعاالن اين حوزه به دس��ت مي آي��د و در صورت 
برنامه ريزي مناس��ب مي تواند در قالب ورك شاپ هاي 
تخصصي و همايش هاي موضوعي در اختيار عالقه مندان 
اين حوزه قرار گيرد. سومين رويداد كارآفريني نت تلنت 
)8NET TALENT 201( كه به همت جهاد دانشگاهي 
واحد اصفهان عملياتي شد؛ فرصتي را در اختيار آن دسته 
از عالقه مندان و فعاالن اين حوزه قرار داد تا بخش��ي از 
تجربيات عملي صاحبان موفق ترين اس��تارت آپ ها را 
دريافت كنند؛ روايت هايي كه با دنبال كردن هر كدام از 
آنها مي توان بخشي از چالشها و فرصت هاي پيش روي 
اين نوع كسب و كار را رصد كرد. تجربياتي كه بدون ترديد 
براي بسياري از جواناني كه قصد ورود به اين نوع مشاغل 

را دارند؛ الهام بخش خواهد بود.

      نياز سنجي اصل اول موفقيت
روايت اول از صاحبان موفق اين نوع كسب و كار مربوط 
به صالحي بنيانگذار يك استارت آپ موفق است كه در 
زمينه موفقيت اين نوع كسب و كار مي گويد: رمز موفقيت 
يك استارت آپ، كشف نيازها و خواسته ها، پرورش ايده 
كس��ب و كار و در نهايت اجرا و فروش آن اس��ت كه در 
هرم آبراهام مازلو، نظريه پرداز كالسيك مديريت به آن 
پرداخته شده است. ميالد صالحي در گفت وگو با ايسنا 
ادامه داد: به اعتقاد »مازلو« نيازهاي آدمي از يك سلسله  
مراتب برخوردارند كه رفتار افراد در لحظات خاص تحت 
تأثير شديدترين نياز قرار مي گيرد. تا وقتي نيازها در يك 
مرحله برآورده نشود، شخص به مرتبه بعدي نمي انديشد؛ 
در كش��ور ما اغلب افراد در مراتب اول و دوم قرار دارند و 

به همين دليل اتفاقات خاصي را شاهد نيستيم. موسس 
اين وب سايت ارتباطي و تفريحي، مهم ترين نكات براي 
شروع كسب و كار را در وهله اول داشتن تمركز دانست 
و افزود: اگر تصميم گرفتيد در مس��يري حركت كنيد، 
براي رس��يدن به هدف بايد تمركز داشته باشيد. پس 
از آن از استراتژي خوكي پرهيز كنيد، به اين معني كه 
بدانيد براي رسيدن به هدف چه چيزهايي را خرج و از چه 
چيزهايي بايد پرهيز كنيد. برنده بهترين بازي موبايل در 
سال 91، ادامه داد: براي شروع كسب و كار و تشكيل تيم 
همكاري، داشتن شخصيت افراد را بر تخصص ترجيح 
دهيد، چراكه تخصص در ادام��ه راه از طريق تجربه به 
دست مي آيد، اما شخصيت افراد به راحتي قابل تغيير 
نيست.  صالحي، س��اده فكر كردن را يكي از مهم ترين 
راه هاي رسيدن به موفقيت معرفي كرد و افزود: افراد در 
شروع كسب و كار جديد بايد با روش هاي حل مساله آشنا 
باشند. داشتن چك ليست در زمينه اموري كه بيش از 
يك بار در فرآيند كاري با آن مواجه هس��تيد نيز شرط 

اساسي براي جلوگيري از هدر رفت وقت است. 

     داش�تن برنامه اصلي ترين عامل موفقيت 
كسب و كار نوپا

واقعيت آن است كه تنها اين تجربيات موفق نيستند كه 
مي توانند راهگشا باشند؛ گاهي اوقات مسيري كه يك 
اس��تارت آپ ناموفق نيز طي كرده و به شكست رسيده 
نيز مي تواند براي عالقه مندان جالب باشد؛ مجيد علوي 
زاده، بنيانگذار يكي از وب سايت هاي موفق نيز در اين 
رويداد، تجربه موفق خود در توليد يك استارت آپ فعال 
را معرفي كرد و در نهايت به عنوان ش��خصي كه پس از 
15 س��ال كسب و كار خود را جمع آوري كرده از تجربه 

شكستش براي حضار سخن گفت.
او، داش��تن برنامه را اصلي ترين عامل موفقيت كسب و 
كار نوپا دانست و گفت: جدا از داشتن برنامه بلندمدت 
بايد برنامه ريزي كوتاه مدت نيز براي خود داشته باشيد.

موسس مدرس��ه اس��تانداردهاي وب ادامه داد: براي 
رسيدن به يك كسب و كار موفق بايد حتما تيم داشته 
باشيد و براي رسيدن به هدف بايد هزينه كنيد. عالوه بر 
اينكه در كار تيمي نبايد تعارف داشته باشيد. رفاقت را از 

كار جدا كنيد و همه اعضاي تيم را به يك ديد نگاه كنيد.
علوي زاده، تطبيق با ش��رايط موجود را عاملي ديگر در 
موفقيت كس��ب و كار معرفي كرد و گف��ت: در نهايت 
تصميم گيري ب��راي ادامه كس��ب و كار يا به موفقيت 

مي رسد يا شكست كه در هر دو حالت تجربه است.

     اول تجربه سپس آموزش
در ادامه مهدي عليپور، موسس يكي ديگر از استارت آپ ها 
از تجربه حضورش در سيليكون ولي امريكا با حضار سخن 
گفت.  او اظهار كرد: حتما شما بارها شنيده ايد كه ايده 
مهم نيست و اجرا مهم تر هست. اين حرف كامال درست 
است، اما نكته جالب اينكه در اكوسيستم هاي پيشرفته 
كارآفريني، س��رمايه گذارها و ش��تابدهند ها در وهله 
نخست، به ايده و هسته مفهومي توجه مي كنند و انتظار 
دارند كسي كه صاحب ايده است در مورد ايده تحقيق 
كرده باشد و حتي در بسياري از موارد براشون رسيدن به 
يك MVP مهم تر است. عليپور با تاكيد بر اينكه دوران 
سرمايه گذاري روي ايده خام گذشته است، تصريح كرد: 

به دليل بلوغ اكوسيستم، تمام كارآفرينان بايد با مفاهيم 
اعتبار سنجي يك تيم طاليي استارت آپ آشنايي داشته 
باشند.  او با بيان اينكه مربي كارآفرين بايد اول تجربه كند 
و سپس آموزش دهد، اظهار كرد: يك منتور قوي بايد در 
محيطي عملي آموزه هاي خود را تجربه كرده و بتواند 

آن را به ديگران انتقال دهد.
 Coding عليپ��ور از تجربه حض��ورش در مجموع��ه
Dojo در امريكا براي حضار سخن گفت: كدينگ جو 
يك مدرسه سنتي آموزش با برنامه هاي آموزشي چند 
ماهه )معموال ۳ ماهه( است كه ش��ما هر روز از ساعت 
9 تا 5 بعد از ظهر بايد در آنجا حضور داشته باشيد. كل 
ديوارهاي اين مجموعه آموزشي وايت بورد دارد و صبح ها 
دانش��جويان ابتدا بايد چالش هاي الگوريتم نويسي رو 
حل و بعد سراغ برنامه نويس��ي بروند. در اين كالس ها 
افرادي از سن 11 سال تا سن ۴5 سال از آرايشگر گرفته 
تا وكيل حضور داش��تند.  او همچنين به مصاحبه هاي 
شغلي خود در امريكا اشاره كرد و افزود: يك قسمت از 
مصاحبه شغلي برنامه نويسي چالش هاي الگوريتمي 
است كه شما بايد بدون داشتن كامپيوتر روي يك تخته 
كدنويسي كنيد. در اين مصاحبه ها بيشتر بر مهارت حل 

مساله تمركز دارند.
 

 راه ان�دازي اس�تارت آپ زم�ان و تعه�د 
مي خواهد

پشوتن پور پزشك، هم بنيانگذار يك استارت آپ ديگر 
يكي ديگر از س��خنرانان اين همايش ب��ود بود كه رمز 
موفقيت فروش��گاه اينترنتي زيرنظرش را داشتن تيم 
قدرتمند آن دانست و گفت: در كسب و كار خودمان يك 
فرهنگ ايجاد كرده ايم نه يك بيزينس ساده.  او با بيان 
اينكه ايده به تنهايي كاربرد ندارد، تصريح كرد: داشتن 
تيم قدرتمند براي پيشرفت كسب و كار بسيار مهم است. 
بزرگ ترين هزينه بايد براي داشتن تيم قدرتمند انجام 
شود و اين تيم فرهنگ شركت را مي سازد، توانايي ها را 
تكميل و در نهايت سرمايه گذار جذب مي كند.  بنيانگذار 
فروش��گاه اينترنتي با اش��اره به تجربه ه��اي موفق در 
فروشگاه اينترنتي، اظهار كرد: براي داشتن تيم قدرتمند، 
به دنبال افرادي باشيد كه استعداد پيشرفت كمك به 
پروژه شما را داشته باش��ند. هرگز سراغ آدمي كه افق 
ديدش محدود است نرويد و در نهايت به دنبال افرادي 
باشيد كه تمركز و تعهد دارند.  پور پزشك خاطرنشان 
كرد: راه اندازي استارت آپ زمان و تعهد مي خواهد. در 
نظر داشته باشيد كه استارت آپ براي عملي كردن ايده 

باشد نه پيدا كردن يك شغل و كسب درآمد مالي.

 استاندار هرمزگان گفت: تداخل و موازي كاري ها در 
سازمان توسعه سواحل مكران بايد به حداقل برسد تا 
در كنار آن بخش دولتي 2 و ۳ شهرستان استان هاي 
سيستان و بلوچستان و هرمزگان براي اين امر نقش 

بيشتري ايفا كنند.
فريدون همتي ديروز در جريان سفر به جاسك افزود: 
هنوز پايگاه اصلي مكران مش��خص نيس��ت و بخش 
مطالعات استراتژيك رياست جمهوري در سفري به 
منطق��ه كار مطالعاتي خ��ود را در اين خصوص آغاز 

كردند.
وي ادام��ه داد: اي��ن پديده يك چش��م انداز بس��يار 
اميدوار كنن��ده، ش��فاف و آين��ده درخش��ان براي 
شهرس��تان هاي ش��رقي هرمزگان در پيش دارد كه 

اميدواريم از حالت محلي خارج و درسطح بين المللي 
ارتقا پيدا كنند.

اس��تاندار هرمزگان تصريح كرد: بحث انتقال پايانه 
صادراتي نفت كش��ور به جاس��ك مطرح است كه ما 
ح��دود يك ماه پيش قرار داد و تفاه��م نامه آن براي 
ساخت مخازن 10 ميليون بشكه با بخش خصوصي 

داخلي را امضا كرديم.
همتي ياد آور ش��د: خط انتقال نفت با اعتبار 2 و نيم 
ميليارد دالر از منطقه خوزستان، بوشهر و خارك به 

جاسك مي رسد كه يك ابر پروژه و كم نظير است.
وي تصريح ك��رد: به موازات آن ۳ پااليش��گاه نفت 
س��نگين در جاسك طراحي ش��ده كه 2 پااليشگاه 
ستاد اجرايي فرمان امام )ره( پيگير و همه مجوز ها 

واقدام هاي اداري داخلي انجام ش��ده است. به گفته 
استاندار هرمزگان، هم اكنون اين ستاد به دنبال تامين 
مالي از طريق فاينانس خارجي است كه به بطور جدي 
هم پيگير بوده تا ظرف امس��ال و سال آينده عمليات 

اجرايي آن شروع شود.
استاندارهرمزگان افزود: قرار است قبل از آن عمليات 
اجرايي يك پااليشگاه ۳50هزار بشكه اي پترو پااليش 
با 1۴ محصول توسط بخش خصوصي ظرف 2 تا ۳ ماه 

آينده آغاز شود.
همتي گفت: براي توس��عه جاسك برنامه اساسي در 
نظر گرفته شده است و بايد اين شهرستان با استفاده 
از ظرفيت هاي سازمان ها و نهادهاي نظامي از جمله 

نيرو دريايي ارتش از وضعيت موجود خارج شود.

اخباريازاقداماتعليه
تبمالت

كل  ي��ر مد | ن نجا ز
دامپزشكي استان زنجان 
گفت: اقدامات الزم براي 
كنترل بيماري تب مالت 
در استان انجام شده است. 
محمدباق��ر حاج كاظمي 
در گفت وگو با ايسنا با بيان 
اينكه بيماري تب مالت يا بروسلوز يكي از مهم ترين 
بيماري هاي مشترك بين انسان و دام است و در فصل 
زمستان به اوج مي رسد، اظهار كرد: متاسفانه تب مالت 
در سطح كشور شيوع پيدا كرده و شدت آن در استان 
اصفهان مشهود اس��ت و با توجه به اينكه كشتارگاه 
استان زنجان با اصفهان همكاري دارد، خطر بسيار 
جدي است بنابراين كنترل و پيشگيري الزم انجام 
شده است. اين مسوول با تاكيد بر اينكه از آغاز سال 
جاري تاكنون بيش از 200 هزار رأس دام عليه بيماري 
تب مالت در استان زنجان واكسينه شده اند، ادامه داد: 
نشانه بروس��لوز در دام، سقط  جنين در ماه هاي آخر 
آبستن است و يكي از راه هاي انتقال بيماري بروسلوز از 
دام به انسان، دست زدن به ترشحات جنين سقط شده 
است چرا كه عوامل از طريق جراحات به انسان منتقل 
مي شود. او افزود: بهترين راه براي جلوگيري از انتقال 
اين بيماري، معدوم كردن جنين هاي س��قط شده، 
پوشيدن دستكش و چكمه، دفع بهداشتي ترشحات 
و جنين سقط شده است . همچنين با توجه به اينكه 
نجوشاندن شير و استفاده از پنير تازه از ديگر راه هاي 
انتقال بيماري تب مالت است، شير محلي بايد قبل 
از مصرف به خوبي جوشانده ش��ود. حاج كاظمي 
خاطرنشان كرد: براي نمونه گيري و واكسيناسيون 
دام، اكيپ هاي دامپزشكي به صورت فعال به سطح 

روستاها و دامداري ها مراجعه مي كنند .

كاهش۴۰درصديروانابها
دراردبيل

م��ل  اردبيل|مديرعا
ش��ركت آب منطق��ه اي 
اردبيل گفت: سطح آبهاي 
جاري ما در استان حدود 
۴0 درصد كاهش داشته 
اس��ت كه عمده علت آن 
برداشت هاي زياد از حد و 
پوشش كم برفي بوده است. به گزارش خبرنگاران 
جوان، اصغر سليمانزاده، مديرعامل آب منطقه اي 
استان اردبيل گفت: براي قطره قطره آب هاي استان 
اردبيل برنام��ه داريم و در اين زمينه تمامي جوانب 
از حق آبه زيس��ت محيطي تا آب ش��رب شهرها و 
روستاهاي استان در نظر گرفته شده است. او گفت: 
بسته برنامه هاي ما در خصوص پروژه هاي آبي استان 
مشخص و واحد است و برنامه ريزي منسجمي در اين 
خصوص در حال انجام است تا در آينده با مشكالت 
الينحل روبرو نشويم. مديرعامل آب منطقه اي استان 
اردبيل تصريح كرد: در سال آبي گذشته كه مهرماه 
امسال به پايان رسيد سطح آبهاي جاري ما در استان 
حدود ۴0 درصد كاهش داشته است كه عمده علت 
آن برداشت هاي زياد از حد و پوشش كم برفي بوده 
است. سليمانزاده ادامه داد: برنامه ريزي بلندمدت ما 
براي تامين آب شرب اردبيل انجام مطالعات در اين 
زمينه و استفاده از فاينانس براي انتقال بين حوزه اي 
از رودخانه هاي پرآب اس��تان است كه اميدواريم با 
انجام اين طرح مشكل آب شرب اردبيل در بلندمدت 
حل شود. وي اضافه كرد: حق آبه استان اردبيل از 
رود ارس به صورت ويژه از سوي استاندار اردبيل و 
مجمع نمايندگان استان در حال پيگيري است و به 
علت كارشناسي بودن اين بحث بايد بعد از حصول 

نتيجه مطلوب در اين زمينه اطالع رساني شود. 

نهادينهسازيتفكرحمايت
ازسرمايهگذاري

خراسانشمالي|استاندار 
خراس��ان ش��مالي گفت: 
اقدامات م��ا بايد به گونه اي 
باشد كه سرمايه گذار تمايل 
به حضور در استان را داشته 
باشد و البته تاكيد مي كنم 
سرمايه گذاري جديد نبايد 
مانعي براي سرمايه گذاري هاي گذشته باشد. به گزارش 
روابط عمومي استانداري خراسان شمالي، محمدرضا 
خباز در دهمين نشس��ت ستاد سرمايه گذاري استان 
اظهار داشت: تمامي مباحث و پيشنهادهاي كارشناسي 
در مورد هر سرمايه گذاري بايد پيش از انجام كارهاي 
اجراي��ي انجام گيرد تا پ��س از تصويب و آغاز عمليات 
اجرايي، نقطه نظرات جديد موجب توقف كار و دلسردي 
سرمايه گذار نشود. او افزود: اقدامات ما بايد به گونه اي 
باشد كه سرمايه گذار تمايل به حضور در استان را داشته 
باشد و البته تاكيد مي كنم سرمايه گذاري جديد نبايد 
مانعي براي سرمايه گذاري هاي گذشته باشد و ركود آنان 
را رقم بزند چرا كه بازتاب و آثار منفي فراواني به دنبال 
دارد. او ادامه داد: در انجام كارها از اعمال نظرات شخصي 
و فردي پرهيز كنيد و نظرات كارشناسي فصل الخطاب 
كارها باشد چرا كه اشتباه هاي نظرات كارشناسي شده 
به مراتب كمتر از نظر ش��خصي اس��ت.  خباز تصريح 
كرد: ايجاد زمينه هاي اطمين��ان خاطر براي حضور 
سرمايه گذار در استان تدريجي است اما با يك اشتباه 
مي توان اين اطمينان را از بين ببريم بنابراين بار ديگر 
بر ارايه نظرات كارشناسي تاكيد دارم و يادآور مي شوم 
رعايت مّر قانون الزامي است اما تفسير ما از قوانين بايد 
راهگشاي حل مشكالت مردم باشد. بررسي مشكل 
واگذاري زمين به ش��ركت تحقيقاتي صنايع و منابع 
تجديد شونده بجنورد از دستوركارهاي اين نشست بود.

ايالمويزدارزانترين
استانهابراياجاره

ايالم|ب��ه گفت��ه ي��ك 
اس��تان  اقتص��اددان، 
ي��زد ارزان ترين اس��تان 
كش��ور براي اجاره محل 
سكونت است اما اين آمار 
نشان دهنده بروز وضعيت 
نامس��اعد اجتماع��ي و 
فرهنگي در اين استان در آينده نزديك است. عباس 
علوي راد در گفت وگو با ايلنا يزد گفت: شاخص بهاي 
اجاره مسكن در مناطق شهري استان يزد در سه ماهه 
دوم )تابستان( سال 1۳9۷ به عدد 8/11۶ رسيد كه 
نس��بت به س��ه ماهه قبل )بهار( معادل 1/2 درصد و 
نسبت به تابستان سال قبل 2/۷ درصد افزايش يافته 
اس��ت. او افزود: جديد ترين گزارش بانك مركزي در 
مورد ش��اخص بهاي اجاره مسكن در مناطق شهري 
ايران مربوط به سه ماهه دوم سال 9۷ )تابستان( نكات 
مهم و قابل تاملي پيرامون استان يزد ارايه مي كند. اين 
استاد دانشگاه با اش��اره به اينكه شاخص بهاي اجاره 
مسكن در كل مناطق ش��هري ايران در تابستان 9۷ 
نسبت به تابستان 9۶ معادل 8/11 درصد افزايش يافته، 
گفت: نكته جالب  اينكه، اين شاخص براي استان يزد در 
همين دوره زماني فقط 2/۷ درصد افزايش يافته است. 
اين اقتصاددان تصريح كرد: شاخص بهاي اجاره مسكن 
در كل مناطق شهري ايران در تابستان 9۷ نسبت به 
بهار 9۷ معادل ۶/۳ درصد افزايش يافته است. اما همين 
شاخص براي استان يزد در همين دوره زماني فقط 1/2 
درصد افزايش يافته است. علوي راد تاكيد كرد: شاخص 
بهاي اجاره مسكن در شهرهاي بزرگ ايران در سه ماهه 
دوم سال 1۳9۷ به عدد 119 رسيده كه نسبت به سه 
ماهه قبل معادل 8/۳ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه 
سال 1۳9۶ معادل 9/11 درصد افزايش نشان مي دهد.

۴۲ميليونمترمكعبفاضالب
تصفيهشدهدردرياچهاروميه
آذربايجانغرب�ي|
مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضالب آذربايجان غربي 
از سرازيرشدن ۴2 ميليون 
مترمكع��ب فاض��الب با 
هدف كمك ب��ه احياء به 
درياچ��ه اروميه خبر داد. 
رس��ول اكبري در گفت وگو با مهر با بيان اينكه در 
نيمه نخست امسال ۴8 ميليون مترمكعب فاضالب 
در سطح اس��تان جمع آوري شده است افزود: يكي 
از راهكارهاي دولت براي احيا درياچه اروميه ورود 
پساب تصفيه شده به بستر درياچه است. او با بيان 
اينكه مقرر شده است در حوضه آبريز درياچه اروميه 
در 1۴ شهر ساالنه 105 ميليون متر مكعب پساب 
تصفيه ش��ده به پيكره درياچه اروميه سرازير شود 
افزود: شركت آب و فاضالب شهري آذربايجان غربي 
موظف است درقالب مصوبات ستاد احياي درياچه 
اروميه پساب تصفيه ش��ده فاضالب 12 شهر را به 
سمت اين درياچه سرازير كند كه اقدامات اجرايي 
اين پروژه ها در دس��تور كار قرار داده شده است. او 
با اشاره به اينكه توسعه ش��بكه فاضالب در استان 
همچنان ادامه دارد گفت: در حال حاضر يك ميليون 
و ۳95 هزار و 51۶ نفر از جمعيت استان شامل ۶۴.2 
درصد تحت پوشش شبكه فاضالب آذربايجان غربي 
قرار دارند. اكبري ب��ا بيان اينكه فاضالب جمعيت 
ش��هري اس��تان آذربايجان غربي به صورت كامال 
بهداشتي جمع آوري مي ش��ود، خاطرنشان كرد: 
ش��بكه هاي جمع آوري فاضالب استان با لوله هاي 
فاضالبي و كانالهاي سرپوشيده به دو صورت سنتي 
و مدرن انجام مي گيرد كه طول شبكه مدرن 2۷2۴ 
كيلومتر و طول شبكه سنتي نيز ۳۳1 كيلومتر است.
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استقرار هزار دستگاه اتوبوس 
در پايانه بركت مهران

ايالم|مديركل راهداري و حمل و نقل استان ايالم 
گفت: حدود هزار دستگاه اتوبوس براي جابه جايي 
زوار در پايانه بركت مهران وجود دارد و مش��كلي 
براي بازگش��ت زوار وجود ندارد. دلخواه مديركل 
راهداري و حمل و نقل اس��تان ايالم گفت: حدود 
هزار دستگاه اتوبوس براي جابه جايي زوار در پايانه 
بركت مهران وجود دارد و در حال حاضر زوار براي 
بازگشت به شهر هاي خود مشكلي ندارند. او گفت: 
از بامداد پنجشنبه تا ساعت 10 صبح ۴۷ هزار نفر 
از طريق پايانه مرزي مهران وارد كشور شده اند. او 
افزود: بيشتر زوار كه از طريق مرز هاي شلمچه و 
چذابه به عتبات عاليات مشرف شده اند از طريق 

مرز مهران وارد كشور مي شوند.

تولد نوزاد پسر در آمبوالنس 
شادمهر در خراسان رضوي

با كمك اورژانس 115 ش��ادمهر شهرس��تان مه 
والت در استان خراسان رضوي، نوزاد پسر سالم 
در آمبوالنس متولد ش��د. در اولين دقايق بامداد 
ديروز گزارشي از زايمان زودهنگام خانمي 28ساله 
در شهر شادمهر به مركز ارتباطات اورژانس 115 
اعالم و اورژانس پايگاه جاده اي شادمهر فورا به محل 
حادثه اعزام شد. با توجه به شروع فرايند زايمان و 
شرايط تهديد كننده حيات جنين، تكنيسين هاي 
اورژان��س تصميم به انج��ام مراح��ل زايمان در 
آمبوالنس گرفته و پس از ارزيابي و اقدامات پايه 
درماني اقدام به زايمان نوزاد در آمبوالنس كردند. 
نوزاد عجول صحيح و س��الم در آغوش مادر خود 
قرار گرفت و هر دو جهت مراقب تكميلي تحويل 

بيمارستان نهم دي تربت حيدريه شدند.

آتش سوزي در انبار كاالي 
سازمان فروش اموال تمليكي

بيرجند|رييس سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شهرداري بيرجند گفت: بامداد ديروز، انبار 
كاالي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
در ش��هرك صنعتي بيرجند آتش گرفت. علي 
حسيني اظهار كرد: ساعت10 :2 بامداد پنجشنبه 
با اعالم اين حادثه به مركز فرماندهي 125، تيم 
ايستگاه آتش نشاني شهرك صنعتي به محل اعزام 
شدند و تيم هاي اطفاي حريق پس از رسيدن به 
محل ابتدا با باز كردن قفل درب اصلي انبار و برش 
يكي از درب هاي فرعي توانستند راه دسترسي به 
شعله هاي آتش را بازگشايي و از سه جهت عمليات 
اطفاي حريق را انجام دهند. حسيني خاطرنشان 
كرد: با وجود حجم زياد و تنوع كاالها در اين انبار، 
ش��عله هاي آتش، مهار و آتش نش��انان در حال 
لكه گيري هستند. اين حادثه خسارت جاني در پي 
نداشت و علت حادثه توسط كارشناسان علت يابي 
سازمان آتش نشاني بيرجند در حال بررسي است.

 زوار نرخ هاي مصوب
را پرداخت كنند

ايالم|مديركل تعزيرات حكومتي استان ايالم 
گفت: شعبه هايي سيار از تعزيرات حكومتي در 
پايانه بركت مستقر شده و كرايه اتوبوس ها براي 
زوار اعالم شده است. بيرانوند مديركل تعزيرات 
حكومتي استان ايالم گفت: شعبه هاي سيار از 
تعزيرات حكومتي در پايانه بركت مستقر شده 
و قيمت ها در هشت نقطه براي زوار اعالم شده 
است. او افزود: در صورت تخلف زوار مي توانند 
مراتب را به مس��ووالن اطالع دهند. در همين 
حال مس��ووالن اعالم كردند بيشتر موكب ها 
براي ارايه خدمات به زوار فردا هم فعال هستند.

افتتاح بزرگ ترين نيروگاه 
خورشيدي لرستان در خرم آباد

خرمآباد|اين نيروگاه خورشيدي در شهرك 
صنعتي شماره 2 افتتاح شد. مديرعامل شركت 
برق اس��تان گفت: براي س��اخت اي��ن نيروگاه 
خورش��يدي 100 كيلو وات��ي 5 ميليارد و 500 
ميليون ريال هزينه شده اس��ت.  خودنيا گفت: 
با افتتاح اين نيروگاه خورشيدي عالوه بر توليد 
ساالنه ۳۶ هزار كيلو وات ساعت برق براي ۳ نفر هم 
شغل ايجاد شد. به گفته مديرعامل شركت توزيع 
برق لرستان برق توليدي اين نيروگاه را شركت 

توانير خريداري مي كند.

صادرات كنسانتره انگور از 
شاهرود به روسيه

س�منان|مدير اتحاديه تعاوني روستايي سمنان: 
بيش از 91۶ تن كنسانتره انگور از شاهرود به روسيه 
صادر ش��د. مديرعامل اتحاديه تعاوني روس��تايي 
استان س��منان گفت: اين ميزان صادرات از ابتداي 
فصل برداش��ت انگور تاكنون و با خريد س��ه هزار و 
۶۶۴ تن و ۳۷۷ كيلوگرم انگور از باغداران شهرستان 
شاهرود و استان هاي فارس و خراسان شمالي انجام 
شده است.جعفر جورابلوافزود: بيش از هفتاد درصد 
انگورها معادل دو ه��زار و ۳8۳ تن و ۷0۶ كيلوگرم 
از باغداران شاهرودي خريداري شده است. به گفته 
وي، امسال قيمت انگورهاي درجه دو و سه خريداري 
شده از باغداران، يكسان و معادل كيلويي هزار و ۴00 

تومان بود.

چهرهها



اقتصاد اجتماعي12اخبار

يك سال از زلزله كرمانشاه گذشت

خانه ها ساخته مي شوند ؟ 

استفاده از ظرفيت  سمن ها در رفع آسيب هاي اجتماعي

خواسته هاي معلمان در اليحه بودجه ۹۸ لحاظ شود

يك سال از وقوع زلزله هفت و سه دهم ريشتري در كرمانشاه 
مي گذرد، اما خانه هاي مردم در ش��هرهاي زلزله زده اين 
استان همچنان نيمه تمام مانده و برخي هم هنوز در پناه 
كانكس روزگار مي گذرانند. س��رماي هوا كوهستان هاي 
غرب ايران را فرا مي گيرد با اين حال س��رپل ذهاب و ساير 
شهرها و روستاهاي تخريب ش��ده راه طوالني تا سكونت 
دارن��د و طرح هاي عمراني با كندي پي��ش مي رود به اين 
ترتيب دومين زمستان بي س��رانجامي مردم كرمانشاه از 
راه مي رسد. زلزله هفت و سه ريشتري كه جان 620 نفر را 
گرفت، 12 هزار و 386 نفر را مصدوم كرد، 10 شهرستان 
و يك هزار و 930 روستا را تخريب كرده و به بيش از 100 
هزار واحد مسكوني آسيب رساند، هنوز هم آثار خود را بر 
شهرها با قدرت بر جا گذاشته و چهره شهرهاي زلزله زده 
در يكسال گذشته به آرامي به حالت عادي باز مي گردد. از 
مجموع 10 هزار ميليارد تومان خس��ارتي كه اين زلزله به 
زيرساخت هاي غرب كرمانشاه وارد كرد، تاكنون پنج هزار و 
850 ميليارد تومان اعتبار از سوي دولت تخصيص داده شده 
است. اين وضعيت در حالي است كه ميان اظهارنظرهاي 
مسووالن استان كرمانش��اه درباره روند اجراي طرح هاي 
عمراني تناقض وجود دارد، در حالي كه استاندار معتقد است 
بودجه الزم براي اجراي بخشي از طرح ها هنوز تخصيص 
داده نشده، اما رييس ستاد بازسازي مناطق زلزله زده، روند 
اجراي طرح هاي عمراني را قابل قبول و مناس��ب مي داند. 
اگرچه مردم از قيمت باالي مصالح ساختماني و كندي روند 
ساخت و س��از ناراضي بوده و همچنان بسياري از ساكنان 
شهرهاي زلزله زده در كانكس و ساختمان هاي نيمه تمام 

سكونت دارند. 

  عملكرد ضعيف وزارت راه و شهرسازي
استاندار كرمانشاه با بيان اينكه برخي از دستگاه هاي اجرايي 
استان هنوز اعتبارات عمراني را جذب نكرده اند، از جريمه 
دستگاه هايي كه نتوانند اين اعتبارات را جذب كنند. مي گويد 
و معتقد است وزارت راه و شهرسازي در زمينه امور عمراني 
مناطق زلزله زده خوب عمل نمي كند. هوشنگ بازوند درباره 
وضعيت مناطق زلزله زده كرمانشاه بيان كرد: »اكنون 200 
ميليارد تومان بودجه عمراني در خزانه است كه بايد هرچه 
زودتر دستگاه هاي اجرايي آن را جذب كنند. ادارات محيط 
زيست، تبليعات اسالمي، نوسازي مدارس، تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، ثبت احوال، شيالت و هواشناسي حتي يك ريال از 
اعتبارات عمراني را جذب نكرده اند.حوزه هاي علميه، دانشگاه 
علوم پزشكي، شركت شهرك هاي صنعتي، شركت آب و 

فاضالب شهري، برق  منطقه اي، هالل احمر و شهرداري هاي 
اسالم آبادغرب، سرپل ذهاب، سومار و ماهيدشت نيز تاكنون 
جذب اعتبارات عمراني نداشته اند.« او افزود:  از ميان ادارات 
ذكر شده نوسازي مدارس اعتبارات سفر مقام معظم رهبري 
را نيز جذب نكرده است كه اين اعتبارات براي ديگر بخش ها 
جابه جا شد. اس��تانداري كرمانشاه نيز تاكنون 15 ميليارد 
تومان در زمينه اعتبارات عمران��ي جذب كرده كه خيلي 
كم است كه بايد بيشتر شود. بازوند بيان كرد:  بيمارستان 
صحرايي ثالث باباجاني تا 15 آبان ماه به صورت مقدماتي 
به بهره برداري مي رسد و پس از آن رفته رفته تجهيز خواهد 
شد. پايان آبان ماه عمليات اجرايي بيمارستان روانسر هم با 
12 ميليارد تومان اعتبار آغاز مي شود.« استاندار كرمانشاه 
گفت:  بنياد مسكن بايد بداند كه بازسازي واحدهاي زلزله زده 
روستايي بايد تا پايان سال به اتمام برسد و پرونده بازسازي در 
مناطق روستايي بسته شود. بايد هرچه زودتر ساخت منازل 
مستاجران زلزله زده تعيين و تكليف ش��ود. اداره كل راه و 

شهرسازي بايد تا هفته آينده برنامه اجرايي براي آغاز عمليات 
ساخت منازل مستاجران زلزله زده را مشخص كند.« 

او درباره عملكرد وزارت راه و شهرسازي بيان كرد: »وزارت 
راه و شهرس��ازي تاكنون در زمينه س��اخت مسكن مهر 
منازل مستاجران كم كاري كرده است، اين اداره كل تعهد 
 كرده اس��ت كه تا پايان آذر ماه 6 بلوك از مسكن مهرهاي 
س��رپل ذهاب را بازس��ازي و تحويل زلزله زدگان دهد. اين 
وزارتخانه با وجود گذش��ت يك سال از وقوع زلزله تاكنون 
حتي يك واحد از واحدهايي كه بازس��ازي آنها را بر عهده 
داش��ته بازس��ازي نكرده اس��ت. بايد جوابگوي تاخير در 
بازس��ازي مناطق زلزله زده باش��يم، مردم هن��وز هم در 
كانكس ها زندگي مي كنند و براي ادامه زندگي با مش��كل 
رو به رو هستند. برخي مردم  شهرستان هاي ثالث باباجاني 
و سرپل ذهاب هنوز در كانكس هس��تند و امكان دارد كه 
بارندگي ها براي آنان مشكل ساز شود. ستاد مديريت بحران 
بايد با هماهنگي فرمانداران و برپايي جلسه، تدابيري اتخاذ 

كند تا اگر  كانكس هايي در مسير سيالب قرار دارند، جابه جا 
شوند.«  استاندار كرمانشاه افزود: »دولت در راستاي كمك 
به زلزله زدگان استان، 11 هزار ميليارد تومان بار مالي را تقبل 
كرد و يك هزار و 500 ميليارد تومان بابت امهال 2 س��اله 
وام هاي مردم مناطق زلزله زده غرب استان به بانك مركزي 
 پرداخت مي كند همچني��ن، 2 هزار و 900 ميليارد تومان 
مابه التفاوت سود وام هاي چهار درصد به زلزله زدگان هم از 

سوي دولت پرداخت مي شود.«

 بازسازي 9 هزار واحد مسكوني تخريب شده 
در شهر و روستا

با اين حال اظهارات بازوند در حالي است كه بنابر آماري 
كه از سوي رييس ستاد بازسازي مناطق زلزله زده استان 
كرمانشاه ارايه شده است، تاكنون بيش از 16 هزار واحد 
زلزله زده بازسازي و به مردم تحويل داده شده و قرار است 
تا پايان آبان ماه 20 هزار واحد زلزله زده تخريب شده هم 

بازسازي شوند و از طرف ديگر واحدهاي آسيب ديده در 
روستاها هم تا پايان اسفند ماه به پايان مي رسد.«

رضا خواجه اي درباره اين موضوع بيان كرد: » پس از وقوع 
زلزله تاكن��ون 35 هزار و 635 واحد مس��كوني پي كني 
شده اند. از اين تعداد واحد تاكنون 33 هزار و 101 واحد 
آرماتوربندي و 32 هزار و 480 واحد بتن ريزي ش��ده اند. 
همچنين 28 هزار و 403 واحد داراي اسكلت و 22 هزار 
و 459 واحد ديوار چيني ش��ده اند. 23 هزار و 327 واحد 
زلزله زده داراي سقف شده اند، كج و خاك ديوارهاي 17 
هزار و 446 واحد هم تاكنون به اتمام  رسيده است.الزم به 
ذكر است كه بنياد مسكن تنها واحدها را تا مرحله نصب 
چارچوب و پنجره تكميل مي كند و ديگر مراحل شامل 

كاشي كاري و سفيد كاري را مردم انجام مي دهند.«
به گفته وي، تاكنون چارچ��وب و پنجره هاي 16 هزار و 
128 واحد نصب شده و به مردم مناطق تحويل داده شده 
است و تاكنون كار تعمير 59 هزار و 930 واحد زلزله زده 
آغاز ش��ده و 53 هزار و 703 واحد به صورت كامل تعمير   
ش��ده اند. او درباره علت كندي عمليات ساخت و ساز در 
س��رپل ذهاب گفت: »در س��رپل ذهاب با مشكل الحاق 
برخي محله ها به اين ش��هر رو به رو هس��تيم كه با توجه 
به مشكالت قضايي ايجاد ش��ده نتوانسته ايم اقدام هاي 
 الزم براي بازسازي را آغاز كنيم.« از طرف ديگر فرماندار 
س��رپل ذهاب هم از اتمام بازس��ازي 6 هزار و 550 واحد 
مسكوني شهرس��تان س��رپل ذهاب كه در جريان زلزله 
پارس��ال تخريب ش��ده بود، خبر داد. محبت جمالي نيا 
درباره اين موضوع بيان كرد: »هم اكنون 34 هزار و 654 
واحد تخريبي و تعميري آس��يب ديده در س��طح شهر و 
روس��تاهاي اين شهرس��تان در حال بازس��ازي است. از 
مجموع 16هزار و 193 واحد تخريبي شهري و روستايي، 
كار سقف گذاري 9 هزار و 353 واحد مسكوني انجام شد و 
بازسازي 6 هزار و 550 واحد مسكوني نيز به اتمام رسيده 
است. از 18 هزار و 452 واحد تعميري شهري و روستايي 
نيز، 10 هزار و 850 واحد مس��كوني شهري و پنج هزار و 
218 واحد روستايي نيز تعمير شده اند. تاكنون به بيش 
از 6 هزار و 855 مالك و مستاجر زلزله زده سرپل ذهابي 
براي مقاوم سازي واحدهاي آسيب ديده، در قالب اجاره بها، 

كمك مالي شده است.«
او اف��زود: » قبل از وقوع زلزله در س��رپل ذهاب، 6 هزار و 
700 پروانه س��اختماني از سوي شهرداري صادر شد كه 
اين ميزان پس از زلزله و با آغاز روند بازسازي اكنون به 9 

هزار و 500 فقره افزايش يافته است.«

دولت طبق قان��ون موظف به پرداخ��ت هزينه هاي 
درمان معتادان و حمايت ه��اي بعد از ترك معتادان 
است، اما توان پرداخت اين هزينه ها را ندارد. سخنگوي 
كميسيون ش��وراها و امور داخلي كشور در مجلس 
گفت: آسيب هاي اجتماعي امروزه يكي از دغدغه هاي 
اساس��ي در جامع��ه محس��وب مي ش��وند و يكي از 
مهم ترين راهكارهاي رفع اين مشكالت، استفاده از 

ظرفيت هاي سازمان هاي مردم نهاد است.
اصغر سليمي در رابطه با هزينه هاي سرسام آور درمان 
آسيب ديده هاي اجتماعي به خانه ملت گفت: بسياري 
از معتادان متجاه��ر و كارتن خواب ها با مش��كالت 
درماني و بهداشتي مواجه هستند، هزينه درماني آنها 
به خاطر نداشتن هويت مشخص و دفترچه درماني 
به صورت آزاد پرداخت مي شود و هيچ يارانه اي براي 
سازمان هاي متولي در نظر گرفته نشده است. به دليل 

پر هزينه بودن درمان آسيب ديده هاي اجتماعي بايد 
همه دس��تگاه ها متولي همكاري كنند چرا كه يك 
وزارتخانه تنها نمي تواند تمام مسووليت اين افراد را 

بر دوش بكشد. 
نماينده مردم س��ميرم در مجلس ش��وراي اسالمي 
ادامه داد: بسياري از مش��كالت و بيماري هاي افراد 
آسيب ديده اجتماعي مزمن و هزينه بر بوده و دولت 
به تنهايي نمي تواند هزينه درمان و نگه داري از آنها را 
بپردازد. در اين شرايط بايد خيرين، سمن ها و بخش 
 خصوصي وارد شوند و به مجموعه دولت كمك كنند. 
كارتن خواب ه��ا، بي خانمان ها و معت��ادان متجاهر 
احتياج دارند، يك كار گروه ويژه تمامي مسائل مربوط 
به آنها را پيگيري كند و با تقس��يم كار اين افراد را به 
زندگي عادي خود برگرداند. اي��ن نماينده مردم در 
مجلس دهم با اشاره به نقش سازمان هاي مردم نهاد 

در كنترل و س��اماندهي آسيب هاي اجتماعي گفت: 
آس��يب هاي اجتماعي امروزه يك��ي از دغدغه هاي 
اساس��ي در جامع��ه محس��وب مي ش��وند و يكي از 
مهم ترين راهكارهاي رفع اين مشكالت، استفاده از 
ظرفيت هاي سازمان هاي مردم نهاد است. با گسترش 
فعاليت سمن ها در جامعه مي توان به اهدافي همچون 
كوچك سازي دولت، توانمندسازي مردم و مقابله با 

آسيب هاي اجتماعي دست يافت.
سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در 
مجلس شوراي اسالمي گفت: سازمان ها و نهادهاي 
مردمي، با افزايش روحيه و انگيزه مسووليت پذيري 
در افراد جامعه، مي توانند زمينه و بستر الزم را براي 
حضور مردم در تمامي مراحل مربوط به تصميم گيري 
و اجراي آن فراهم كنن��د و بدين ترتيب جامعه را به 

سمت سالمت و دور بودن از آسيب ها سوق دهند. 

عضو كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اسالمي در خصوص عدم توجه به حقوق معلمان گفت: 
مش��كل درآمد و حقوق معلمان نه فقط در اين دولت 
بلكه در تمام دولت ها وجود داشته و متاسفانه آموزش 
و پرورش در تمام دولت ها در اولويت كارها واقع نشده  
است. حمايت ميرزاده با اشاره به اعتراض برخي معلمان 
در هفته هاي گذشته و عدم حضور آنها سر كالس هاي 
درس به علت حق��وق ناكافي گفت: آموزش و پرورش 

همواره كس��ري بودجه داش��ته، از همين رو شرمنده 
معلمان هستيم، چرا كه هميشه نتوانستيم، حقوقي 

كه بايد را به آنها پرداخت كنيم.
او در مورد اينكه اين مش��كل در تم��ام دولت ها براي 
معلمان وجود داشته اس��ت، بيان كرد: مشكل درآمد 
و حق��وق معلمان نه فقط در اي��ن دولت بلكه در تمام 
دولت ها وجود داشته و متاسفانه آموزش و پرورش در 
تمام دولت ها در اولويت واقع نش��ده  است. او ادامه داد: 

از طرفي تصويب بودجه بر اساس اليحه اي است كه از 
طرف دولت تعيين مي ش��ود. اگر به آموزش و پرورش 
توجه شود، معموال مجلس هم نظر مثبت دارد، اما اگر 
توجه نشود طبق قانون اساسي از جاي ديگري نمي توان 
بودجه اي برداشت كرد، زيرا اگر از جاي ديگري برداشت 
ش��ود ش��وراي نگهبان آن را بطور كل رد خواهد كرد. 
ميرزاده با بيان اينكه بهتر است همه اين خواسته ها در 
اليحه بودجه 98 آموزش و پرورش لحاظ شود، به ايلنا 

گفت: اگر واقعا دلمان به حال آموزش و پرورش مي سوزد 
و مي خواهيم كار مفيدي براي معلمان انجام دهيم بهتر 
است؛ تمام كسري ها و كمبودهاي آموزش و پرورش 
همين االن كه اليحه بودجه 98 در حال تهيه اس��ت، 
ذكر شود. من صد در صد از طرف مجلس و كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي به شما قول 
مي دهم كه همه نمايندگان مجلس به شكل يك دست 

به نفع معلمان نظر خواهند داد.

اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شواري 
اس��المي در پايان اظهار داش��ت: معلمان بايد در اين 
زمينه اميدوار باشند و آموزش و پرورش هم بايد تالش 
كند تا در اليحه بودجه 98 حتما به اين امر توجه كند، 
مجل��س هم قطعا به اين امر توج��ه خواهد كرد. براي 
حل اين مش��كل اگر يك قدم از سوي دولت براي اين 
كار برداش��ته شود حتما ده قم بيشتر از طرف مجلس 

برداشته خواهد شد.

انتقاد از مشكالت زيست محيطي خوزستانافزايش ۲۰ درصدي خدمات رفاهي بازنشستگان كشوري
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري، گفت: امسال 
در بخش ام��ور رفاهي نزديك ب��ه 20 درصد افزايش 
خدمات نس��بت به سال گذشته داش��تيم و كارهاي 
خوبي در اين حوزه انجام شده است. جمشيد تقي زاده، 
با بيان اينكه تصميمات مهمي كه در حوزه بازنشستگي 
در كش��ور گرفته مي شود، بدون مش��اركت شركاي 
اجتماعي جايگاهي ندارد گفت: بر اين اساس در دوره 
دوم برنامه هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه با 
حضور شريعتمداري آغاز مي شود، مشاركت و حضور 
بازنشستگان به خصوص كانون ها در تصميم سازي و 
تصميم گيري ها پررنگ تر خواهد شد. شما عزيزان به 
عنوان شركاي اجتماعي صندوق بازنشستگي كشوري 

بايد در اين حوزه ها صندوق را همراهي كنيد.
او ادام��ه داد: با توج��ه به تاكيدات ف��راوان مقام عالي 
وزارت، بسياري از مشكالت و مسائل مربوط به جامعه 
بازنشستگان از طريق همفكري و هم انديشي شركاي 
اجتماعي ما يعني شما كانون هاي بازنشستگي قابل 
حل اس��ت، به همين دليل جهت گي��ري صندوق در 
ماه هاي آينده بر اين اس��اس خواهد بود تا كانون هاي 
بازنشس��تگي نقش اتاق هاي فكر را ب��راي مديران و 
سياس��ت گذاران اين حوزه ايفا كنند. تقي زاده گفت: 
خيلي از مسائل در حوزه اجتماعي و برخي چالش هايي 
كه صندوق بازنشستگي با آن مواجه است، مي تواند در 
اين اتاق هاي فكر مورد بحث، كنكاش و بررس��ي قرار 
گرفت��ه و نتايج آن در قالب ط��رح و برنامه به صندوق 

بازنشس��تگي ارايه تا عملياتي شود.او بر لزوم حمايت 
كانون ها از اقدامات و طرح هاي دولت در جهت بهبود 
معيشت و رفاه اجتماعي بازنشستگان تاكيد كرد و گفت: 
با اين حمايت، مديران و مسووالن حوزه تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي مي توانند با قوت بيشتري اعتبارات مورد 
نياز طرح ها را از طريق مجلس به تصويب رسانده و آنها را 
عملياتي كنند. تقي زاده ادامه داد: خوشبختانه با حمايت 
و عنايت ويژه دكتر شريعتمداري بحث همسان سازي 
حقوق بازنشستگان در اولويت كاري ايشان قرار گرفته 
و اين وزارتخانه بر آن اس��ت تا اعتبار م��ورد نياز براي 
همسان سازي حقوق بازنشستگان با تعامل مجلس و 

دولت تامين شود.
مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كشوري با اشاره به 
تاكي��دات رييس جمهور و سياس��ت ها و برنامه هاي 
وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي ب��راي واگذاري 
شركت هاي زيان ده گفت: صيانت از اموال و دارايي هاي 

بازنشستگان يكي از برنامه هاي مهم بخش اقتصادي 
 صندوق بازنشس��تگي اس��ت ك��ه برپايه خ��روج از 
بنگاه داري و حركت به سمت سهامداري و حضور در 
بازار پول و سرمايه قرار گرفته است، به همين دليل در 
ماه هاي آينده اقدامات عملياتي براي واگذاري برخي 

از شركت ها به بخش خصوصي صورت خواهد گرفت.
او با تأكيد بر ل��زوم مديريت زن��ان در خانه هاي اميد 
بازنشستگان گفت: در دوره جديد وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و با توجه به نظر رييس جمهور اين آمادگي 
در صندوق بازنشس��تگي وجود دارد تا از زنان توانمند 
براي مديريت خانه هاي اميد اس��تفاده ش��ود چراكه 
ارزيابي هاي ما نشان مي دهد با توجه به روحيه خاص 
زنان و و جايگاه ويژه مادران در اجتماع آنان مي توانند در 
فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي اثرگذار باشند. تجربه 
مديريت بانوان در آموزش و پرورش و مديريت مدارس 
و ساير دستگاه هاي اجرايي نيز نشان از رشد و بالندگي 
بانوان عزيز اس��ت كه ما در مديريت خانه هاي اميد به 
عنوان يك پايگاه اجتماعي از خدمات زنان فرهيخته 

استفاده خواهيم كرد.
تقي زاده همچنين اظهار كرد: بر اساس مصوبه هيات 
وزي��ران خانوارهايي مش��مول دريافت بس��ته هاي 
حمايتي دولت خواهند بود ك��ه زير 3 ميليون تومان 
حقوق دريافت مي كنند ك��ه به اين ترتيب 95 درصد 
بازنشس��تگان كشوري مش��مول اين بسته حمايتي 

خواهند بود.

عضو مجمع نمايندگان اس��تان خوزس��تان با انتقاد 
از ورود فاضالب و پس��اب هاي نيش��كر به تاالب هاي 
خوزس��تان، گفت: با توجه به معضالت متعدد زيست 
محيطي مشخص نيست خوزس��تان تا ده سال آينده 
چه وضعي دارد. هدآيت اهلل خادمي ب��ا انتقاد از اينكه 
حفاري و فعاليت هاي نفتي موجب تش��ديد خشكي 
تاالب هورالعظيم شده است، گفت: اقدامات وزارت نفت 
موجب خشكي تاالب ها، زمين هاي كشاورزي و نخيالت 
خوزستان شده متاس��فانه وضعيت تاالب هورالعظيم 

بحراني و بسيار نگران كننده است.
نماينده م��ردم اي��ذه و باغملك در مجلس ش��وراي 
اسالمي، با انتقاد از اينكه مردم خوزستان سال ها است 
با ريزگردهاي ناشي از خشكي تاالب ها و سدسازي هاي 
غيركارشناس��انه دس��ت و پنجه نرم مي كنند، افزود: 
متاسفانه حيات بخشي از تاالب هاي خوزستان به دليل 
خشكسالي، تاسيسات نفتي و ورود فاضالب و پساب هاي 
نيشكر در معرض تهديد قرار گرفته است و اين موضوع 
ش��يوع ريزگردها را به دنبال داشته است. او با يادآوري 
اينكه تاالب هاي خوزستان از مخاطرات زيست محيطي 
سدسازي كشور تركيه نيز در امان نمانده است، به خانه 
ملت گف��ت: تركيه بدون توجه به مالحظات زيس��ت 
محيطي سدهاي بسياري را روي دجله و فرات احداث 
كرده كه اين اقدام تاثير بس��يار منفي روي تاالب هاي 
ايران به ويژه هورالعظيم و هورالهويزه داشته است.اين 
نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه براي احياي 

تاالب هورالعظيم بايد اقدامات گسترده و وسيعي انجام 
شود، تصريح كرد: متاسفانه شاهد اقدام موثري از سوي 
دولت براي احياي تاالب نيستيم.خادمي تامين حقابه را 
مهم ترين راهكار احياي تاالب هورالعظيم دانست و گفت: 
سد گتوند به عنوان بزرگ ترين اشتباه مهندسي دنيا 
محيط زيست خوزستان را نابود كرده به گونه اي كه حتي 
تا هزار سال ديگر نيز زمين هاي خوزستان قابل كشت 
نخواهند بود. عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان 
افزود: بي شك با اقدامات اشتباهي و غيركارشناسي كه در 
خوزستان انجام شده مشخص نيست كه ظرف ده سال 
آينده خوزستان جاي زندگي باشد البته در حال حاضر 
نيز مهاجرت ها از خوزس��تان افزايش يافته در گذشته 
تنها جنوب غرب خوزس��تان درگير معضل ريزگردها 
بود اما در حال حاضر به مركز و شمال شرق خوزستان 
هم رس��يده كه بي شك چند سال آينده نيز تبعات آن 

دامنگير اصفهان و تهران خواهد شد. 
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 كيفيت خدمات سرطان
ارتقا مي يابد

رييس مركز مديريت پيون��د و درمان بيماري هاي 
وزارت بهداشت با اشاره به وضعيت غربالگري سرطان 
در كش��ور، گفت: در خص��وص جراحي تخصصي 
سرطان، بطور كلي در س��طح كشور كمبود وجود 
دارد كه با تدوين برنامه سطح بندي خدمات سرطان 
و تربيت هدفمند نيروهاي تخصصي سرطان تالش 
مي كنيم تا طي سال هاي آينده كيفيت اين خدمات 

افزايش يابد.
مهدي شادنوش گفت: تشخيص زودهنگام سرطان، 
يكي از راهبردهاي مهم جهت شناس��ايي به موقع 
بيماران، افزايش اثربخش��ي مداخ��الت و كاهش 
هزينه ها است، اما براي اينكه يك آزمايش يا روش 
بالين��ي به عنوان روش غربالگري براي تش��خيص 
زودهن��گام اس��تفاده ش��ود، باي��د داراي چندين 
خصوصيت باشد؛ ساده و ارزان بوده، مقبوليت عمومي 
و حساسيت باال داشته و در صورتي كه بيماري با اين 
روش پيدا شد، درمان مناسبي در علم پزشكي براي 
آن وجود داشته باشد. حال در صورتي كه بيماري با 
اين روش پيدا شد و درمان مناسب هم وجود داشت، 
درمان به گونه اي باشد كه طول عمرش افزايش يافته 

يا دست كم كيفيت زندگي بيمار بهتر شود.
او با بيان اينكه به همين دليل اس��ت كه س��ازمان 
بهداشت جهاني روش هاي غربالگري را فقط براي 
س��رطان هاي پس��تان، روده ب��زرگ و دهانه رحم 
پيش��نهاد داده اس��ت،  افزود: وزارت بهداش��ت نيز 
متناسب با شرايط كشور اين برنامه ها را پس از طي 
مراحل آزمايشي، در نظام س��المت در دست اجرا 
دارد. شادنوش با اشاره به شرايط غربالگري در زمينه 
س��رطان معده نيز اظهار كرد: در خصوص سرطان 
معده با اينكه اين سرطان بيشترين بروز را در مردان 
در كشور داراس��ت، اما هنوز آزمايش يا روشي براي 
غربالگري آن كه داراي مش��خصات مذكور باش��د، 
برايش توصيه نشده است تا به عنوان روش غربالگري 
پيشنهاد شود. البته در سال هاي اخير آزمايش هايي 
براي اين بيماري نيز در دسترس قرار گرفته است كه 
توسط مراكز تحقيقاتي در دست بررسي هستند و 
در صورت تاييد اثربخشي، مي توانند در سطح نظام 

بهداشتي درماني كشور نيز توصيه شوند. 

وضعيت اجراي جريمه ريالي 
سربازي در سال آينده

جانشين رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا اعالم 
كرد كه تا پايان امس��ال براي بهره مندي از جريمه 

ريالي سربازي فرصت وجود دارد.
ابراهيم كريمي در گفت وگو با ايسنا، درباره اجراي 
طرح جريمه ريالي س��ربازي در سال آينده اظهار 
كرد: در سال آتي هيچ تصميمي براي ادامه اجراي 
طرح جريمه ريالي سربازي اتخاذ نشده و اين طرح 
تنها تا پايان امسال اجرا خواهد شد. او با بيان اينكه 
از ابتداي امسال تاكنون 24 هزار نفر از طرح جريمه 
ريالي سربازي بهره مند شده اند، گفت: آمارها نشان 
مي دهد كه هرسال تعداد متقاضيان طرح جريمه 
ريالي س��ربازي در مقايس��ه با س��ال قبل كاهش 
چشمگيري داشته اس��ت و اين نشان مي دهد كه 
افرادي كه تمايل به استفاده از اين طرح داشتند در 
همان سال هاي نخست اقدامات الزم را انجام داده اند.

جانشين رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا با بيان 
اينكه تنها تا پايان امسال براي بهره مندي از اين طرح 
زمان وج��ود دارد، افزود: تمامي افرادي كه تا پايان 
سال 97، هشت سال يا بيشتر غيبت داشته باشند، 
مي توانند با مراجعه به دفاتر پليس+10 درخواست 
خود را ثبت كنند تا پس از راس��تي آزمايي و تاييد 
مدارك و اظهارات آنان كارت معافيت از سربازي خود 
را درياف��ت كنند.كريمي از متقاضيان و افراد واجد 
شرايط خواست ثبت نام در اين طرح را به روزهاي 
پاياني سال موكول نكنند و نسبت به ثبت درخواست 
خود اقدام كنند. به گفته وي، امكان پرداخت نقدي 
و اقساطي جريمه ريالي براي متقاضيان وجود دارد.

 ضرورت توجه
به بيماران »ام اس«

نماينده مردم در مجلس دهم بابيان اينكه گسترش 
بيماري ام اس در كشور مشهود است، گفت: تامين 
دارو ب��راي بيماران س��رطاني وخ��اص در اولويت 

برنامه هاي دولت قرار بگيرد.
 اصغر سليمي درباره وضعيت بيماران خاص به ويژه 
ام اس در كشور، به خانه ملت گفت: باتوجه به اينكه 
بيماري ام اس در كش��ور رو به افزايش است، الزامي 
است كه براي رفاه حال بيماران تداركات ويژه اي در 
نظرگرفته شود تا بتوان با درمان به موقع از پيشرفت 
بيماري، بيماران به نحو مطل��وب جلوگيري كرد.
نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه تامين داروي بيماران خاص و سرطاني 
بايد در اولويت ق��رار بگيرد تا بيماران خداي ناكرده 
براي كمبود دارو سالمتشان با خطر روبرو نشود اظهار 
كرد: بسياري از بيماران، بيمارهاي خاص، سرطاني 
و ام اس اگر داروهاي مورد نياز شان تامين شود با توجه 
به پيشرفت هاي علمي كه درحيطه پزشكي انجام 
شده است مي توانند پس از درمان به زندگي عادي 
بازگردند. س��ليمي افزود: صنعت داروسازي كشور 
مي بايست در زمينه تحول در توليد داروهاي بيماران 
مبتال به ام اس گام هاي اساسي و كاربردي بردارد تا 
بتوان در توليد دارو در اين عرصه به خودكفايي رسيد 
زيرا حجم مبتاليان به بيماري فوق نيز در كش��ور 
با افزايش روبرو ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: وزارت 
بهداشت ودرمان مي بايست به عنوان حامي بيماران 
از تمام پشتوانه هاي حمايتي اش براي تامين دارو براي 
بيماران خاص و سرطاني بهره ببرد زيرا تامين به موقع 
دارو براي تضمين سالمت اين نوع از بيماران الزام آور 
است. سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
بابيان اينكه گسترش بيماري ام اس در كشور مشهود 
است يادآورشد: تامين دارو براي بيماران سرطاني 

وخاص در اولويت برنامه هاي دولت قرار بگيرد. 
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نقشه راه تغيير چارت شهرداري تهران

اصالح استانداردهاي هوانوردي به جاي برخورد قضايي

گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري|
رييس شوراي شهر تهران معتقد است كالن شهرهاي دنيا 
با حداكثر 40 هزار نيروي انساني مديريت مي شوند، و اگر 
فعاليت هاي ش��هرداري تهران به حد كافي برون سپاري 
شده باشد، بايد تعداد پرسنل شهرداري تهران نيز تا 40 

هزار نيرو كاهش يابد.
محسن هاشمي رفسنجاني با اشاره به لزوم كوچك سازي 
ش��هرداري تهران اظهار كرد: براس��اس برنامه سوم كه 
هنوز تصويب نشده، مقرر است ساالنه 6 درصد از پرسنل 
شهرداري تهران تعديل شوند. اين رقم قبال 4 درصد بود. 
به گفته وي، بايد چارت تشكيالتي شهرداري تهران كامال 
بررس��ي و س��اختار آن دوباره مورد بازنگري قرار گيرد تا 
معلوم شود شهرداري تهران به چه تعداد پرسنل نياز دارد.

رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه در دنيا شهرهايي 
در حد ته��ران معموال ب��ا 30 تا 40 هزار نف��ر مديريت 
مي شوند، گفت: بسياري از فعاليت ها در كالن شهرهاي دنيا 
برون سپاري مي شوند. اگر اين اتفاق در شهرداري هم رخ 
داده باشد، شهرداري تهران بايد حداكثر 40 هزار پرسنل 
داشته باش��د اما اگر بعضي فعاليت ها هنوز برون سپاري 
نشده باش��د، بايد بررس��ي كنيم چه تعدادي از پرسنل 
تعديل شوند. هاشمي اظهار كرد: در حال حاضر شهرداري 
تهران داراي 67 هزار نيرو است. به عالوه 50 هزار نيروي 
پيمانكاري نيز با شهرداري تهران همكاري مي كنند كه 
شهر را نظافت مي كنند و انتظامات و فعاليت هاي مرتبط با 
خودرو را انجام مي دهند، بنابراين مجموعا 120 هزار نيرو 

براي شهرداري تهران كار مي كنند.
اس��تخدام نيرو در ش��هرداري ته��ران از ماه ه��اي آخر 
مديريت اس��بق ش��هرداري تهران به معضل شهرداري 
تبديل شد و برخي از اعضاي شوراي چهارم بارها نسبت 

به استخدام هاي فله اي در شهرداري تهران تذكر دادند.
اولين بار رحمت اله حافظي، عضو ش��وراي چهارم شهر 
تهران بود كه از استخدام 4 هزار و 200 نفر د      ر شركت مترو 
بد      ون برگزاري آزمون و مصاحبه خبر داده و گفته بود: از 
تيرماه سال 92 تغييرات وسيعي د      ر حوزه معاونان و مد      يران 
ش��ركت بهره برد      اري مترو ايجاد       ش��د      ه به نحوي كه د      ر 
برخي موارد       افراد       غيرمتخصص و د      اراي مد      رك تحصيلي 
غيرمرتبط جايگزين افراد       متخصص و باتجربه شد      ه اند      . 
جذب 4  ه��زار و 200 نفر نيرو بدون آزمون و مصاحبه در 
ش��ركت مترو تهران در دوره مديريت اس��بق شهرداري 
اعتراضات بسياري را برانگيخت و نام شهرداري تهران را 
سر زبان ها انداخت. عالوه بر اين استخدام 300 نفر بدون 
هيچ گونه تجربه و پيوستن آنها به ساختار نيروي انساني 
ش��هرداري آمار اس��تخدام هاي غيرقانوني را به 4  هزار و 

500 نفر رساند. 
محمدعلي نجفي، اولين شهردار منتخب شوراي پنجم نيز 
در گزارش 100 روزه خود بعد از روي كار آمدن از استخدام 
13 هزار نف��ر در 4 ماه پاياني مديريت دوره قاليباف خبر 
داد. تاكنون آمارهاي متفاوتي از س��وي مديران شهري 

در خصوص تعداد نيروهاي شهرداري عنوان شده است.
ابراهيم ش��يخ، معاون توسعه منابع انس��اني شهرداري 

تهران معاون ش��هردار تهران س��ال گذش��ته با اشاره به 
استخدام هاي صورت گرفته در ش��هرداري گفت: 6 ماه 
اول سال 96 ش��هردار سابق 6 هزار و ۸00 نيروي انساني 
جديد اس��تخدام كرد و از سوي ديگر در اين مدت 5 هزار 
نفر هم رسمي شده اند. از سوي ديگر حجم نيرويي كه در 
شركت بهره برداري مترو كار مي كنند غير معمول است. 
به گفته وي تعداد نيروهاي انساني شهرداري هم اكنون 
حدود 6۸هزار نفر اس��ت. اما چن��دي پيش محمد علي 
افشاني، شهردار كنوني تهران آمار ديگري در اين باره ارايه 
كرد و گفت: اكنون در ش��هرداري 15 هزار پست مصوب 
وجود دارد، اما بيش از ۸0 هزار نفر مستقيما از شهرداري 
حقوق دريافت مي كنند. اين تعداد به غير از 30 هزار نفري 
هستند كه در حوزه پسماند فعاليت مي كنند. روز گذشته 
نيز محسن هاشمي تعداد نيروهاي شاغل در شهرداري را 

120 هزار نفر عنوان كرد. 

   دسته بندي كاركنان شهرداري
حسن رسولي، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
شهر تهران در گفت وگو با »تعادل« نيز آمار متفاوتي از 
تعداد نيروهاي شاغل در شهرداري ارايه كرد و گفت: 
كاركنان ش��هرداري عبارتند از پرسنل رسمي داراي 
پست س��ازماني ش��هرداري كه بر اس��اس آيين نامه 
استخدامي مصوب س��ال 5۸ به استخدام شهرداري 
درآمده اند.تعداد اين كاركنان نزديك 16 هزار پس��ت 
اس��ت. تعداد ديگري از كاركنان ش��هرداري افرادي 
هستند كه در سازمان ها، شركت ها و موسسات وابسته 
به شهرداري فعاليت مي كنند كه وضعيت آنها متفاوت 
اس��ت. اما از آن جايي كه اين موسس��ات و سازمان ها 
زيرمجموعه شهرداري محسوب مي شوند و سهامدار 
عمده آنها ش��هرداري است جزو پرس��نل شهرداري 
محسوب شده و حدود 17 هزار نفر هستند . در مجموع 
حدود 33 هزار كارمند رس��مي در ش��هرداري فعال 
هستند. اما تعدادي كه اكنون در شهرداري تحت عنوان 
نيروهاي شركتي به صورت خريد خدمت كار مي كنند، 
به همراه افرادي كه طي يك سال خدمت پاياني آقاي 
قاليباف از قالب نيروهاي شركتي خارج و به اين 33 هزار 

نفر پيوستند، حدود 13 هزار نفرند.
 وي ادامه داد: عالوه بر اين تعداد در مجموع در ش��رايط 
فعلي 66 هزار نفر مستقيما از ش��هرداري و سازمان ها و 
واحدهاي تابعه حقوق دريافت مي كنن��د. اين درحالي 
است كه كل پس��ت هاي مصوب كمتر از 33 هزار پست 
است. به عبارتي بر اساس سند تحويل و تحولي كه آقاي 
نجفي ارايه كردند تعداد نيروهاي شهرداري 6۸ هزار نفر 
است. عالوه بر اين تعداد كاركنان شاغل در شهرداري به 
پست هاي مصوب 2/2 درصد است يعني بيش از دو برابر، 

نيروي مازاد در شهرداري وجود دارد.
وي در پاسخ به اينكه راه چاره چيست، تصريح كرد: مساله 
نيروي انس��اني درهر س��ازماني از دو جهت قابل بررسي 
اس��ت. اول مالحظات انساني كه صرف نظر از نياز يا عدم 
نياز ش��هرداري به اين افراد داراي حقوق انساني و حقوق 

و ش��هروندي اند و امرار معاش آنها از طريق ش��هرداري 
مي گذرد. جنبه دوم منافع و مصالح شهرداري و مصلحت 
شهروندان است كه شهرداري متعلق به آنهاست. بايد اين 
دو جهت به نحو مطلوب در قالب يك راهبرد دو جانبه مورد 
برنامه ريزي و مديريت قرار گيرند در غير اين صورت مساله 

به نحو مطلوبي حل نمي شود.
وي ادامه داد: تعداد معاونان و مديران ارش��د شهرداري 
چند برابر استاندارد است. به همين دليل شهرداري ٢٥ 
هزار نفره طي 20 س��ال ٦ برابر شده است. در اين شرايط 
اگر مديران رده باال تعديل شوند تعداد زيادي از نيروهاي 
مازاد هم كاهش مي يابد و همه نيز اين موضوع را مي پذيرند. 
در همين رابطه اين هفته طرح دو فوريتي به شورا تقديم 
خواهم كرد تا نيروهاي فعال در سازمان شهرداري كه طي 
سال هاي اخير بيش از اندازه بزرگ و گسترده شده است 
از سطوح معاونان، قائم مقام ها، مشاوران و مديران ارشد 

شهرداري مورد بازنگري و كاهش قرارگيرند.
وي با بيان اينكه سازمان چابك، سبك تر است و سازمان 
سبك تر نيز كارآمدتر است،  تصريح كرد: در برنامه سوم كه 
در حال تدوين اين دو رويكرد مورد توجه قرار گرفته است. 
به نظر من بايد براي نيروهاي مازاد ش��هرداري شرايطي 
فراهم شود تا با حمايت هاي شورا و شهرداري امكان مهارت 
آموزي مناسبي براي اين نيروها فراهم شود و به جاي اينكه 
به شكل متراكم در ش��هرداري بدون داشتن كارايي باال 
عمرشان به هدر رود از طريق مهارت آموزي تقويت شوند.

وي در اي��ن باره مثالي زد و گف��ت: چنانچه يك كارمند 

معمولي كه با رشته تحصيلي غير مرتبط به هر شكلي به 
استخدام شهرداري درآمده و اكنون كاري در سازمان ندارد 
و اخراج او نيز به زندگي شخصي وي لطمه مي زند، بتواند 
در دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي ايران و آلمان كه يك 
دوره 1۸ ماهه است شركت كند، امكان تبديل شدن او به 
برقكار صنعتي و ساير حرفه هاي فني مورد نياز بازار كار 
فراهم مي شود و تقاضا براي اين نيروهاي آموزش ديده در 
بازار كار باال مي رود. از سوي ديگر خود اين افراد ديگر حاضر 

نيستند در شهرداري عمر خود را هدر دهند.
او ادامه داد: بايد يك نقشه راه دوسويه در نظر گرفته شود 
كه مالحظات انساني، خانوادگي و معيشت كارمندان را مد 
نظر داشته باشد و از اين جنبه مهم غافل نشويم و در عين 
حال مصالح شهر و شهروندان فداي خواسته ها و مطالبات 
فردي نشود. يكي از راه هاي كوتاه مدت اين است كه به جاي 
تعديل نيروهاي انس��اني از پايين از سطح مقامات شروع 
كنيم. بايد معاونت ها، سازمان ها و ادارات كل كه بي قواره و 
بعضا بدون طي تشريفات قانوني گسترش يافته اند با اصالح 
ساختار و كوچك سازي مورد بازنگري قرار گيرد. نقطه نظر 
مشترك شهرداري و شورا براي نيروهاي انساني استفاده 

از اين راهبرد دو سويه است.

   س�بقت ته�ران از كالن ش�هرهاي اي�ران 
و جهان

با اين حال بايد توجه كرد كه تعداد پرسنل شهرداري تهران 
حتي در مقايسه با شهر هاي كشور نيز به مراتب زياد بوده 

بطوري كه اگر شهر تهران را جمعيتي حدود 9 ميليون نفر 
در نظر بگيريم، براس��اس آمار نياز به 45 هزار نفر نيرو در 
ش��هرداري را داريم. شيراز با وجود 1.7 ميليون جمعيت 
۸ هزار كارمند و اصفهان با 2.3 ميليون، 13 هزار كارمند 
ش��هرداري دارد، اين يعني بطور متوسط به ازاي هر يك 
ميليون جمعيت 5 هزار كارمند در شهرداري هستند. اما 
اگ��ر اين 5 هزار نفر را مالك قرار دهيم، ش��هر تهران با 9 
ميليون جمعيت بايد 45 هزار نفر پرسنل شهرداري داشته 
باشد، در حالي كه االن بيش از 6۸ هزار نفر در شهرداري 
كار مي كنند. در شرايطي كه مسووالن شهرداري از تعديل 
نيروهاي مازاد س��خن مي گويند، برخي خبرها حاكي از 
اين است كه طي يك سال گذشته استخدام هايي نيز در 
شهرداري صورت گرفته است. به گفته افشين حبيب زاده 
عضو شوراي شهر تهران فقط 150 نفر در سطح مديران 
به شهرداري وارد شده اند و هيچ نيروي عادي طي مدت 
جذب شهرداري نشده و حق هر مدير جديد است كه تيم 

مديريتي خود را انتخاب كند. 
مقايسه كالن شهرهاي دنيا نيز نشان مي دهد كه تعداد 
نيروي انساني در ش��هرداري ها بسيار كمتر از شهري 
مانند تهران است. اكنون شهرداري لندن با 15 هزار نفر 
اداره مي شود، اين در حالي است كه خدمات بيشتري 
نيز به مردم ارايه مي كنند. در شهرداري سئول نيز 45 
هزار نفر فعاليت مي كنند اما در ش��هرداري تهران در 
حالت خوشبينانه 120 هزار استخدام شده اند كه ظاهرا 

كار خاصي هم براي انجام دادن ندارند.

گروه راه و شهرسازي|
درحالي كه پرون��ده نارضايتي مس��افران از تاخيرهاي 
پروازي، همچنان باز اس��ت و طي ماه هاي گذشته شاهد 
تداوم تاخيرهاي پ��روازي ايرالين ها بوديم، دادس��تان 
تهران به تازگي در نشستي مشترك با مسووالن سازمان 
هواپيمايي كشوري ضمن اس��تناد به گزارش ارايه شده 
از سوي معاون دادس��تان تهران مبني بر كاهش تاخير 
پروازها ظرف چندماه گذش��ته، اين موضوع را ناش��ي از 
همكاري موثر دادستاني با س��ازمان هواپيمايي كشور و 
مديران شركت هاي هواپيمايي دانست.  اعالم خبر كاهش 
تاخيرهاي پروازهاي در شرايطي است كه طي يكي، دو 
سال اخير و با افزايش پروازهاي تاخيري، دادستاني به اين 
موضوع ورود كرده است، البته از همان ابتدا هم كارشناسان 
و فعاالن حوزه هوايي در واكنش به ورود دادستاني به بحث 
تاخيرهاي پروازي گفتند كه اگرچه ورود دادستاني به اين 
موضوع مي تواند به صورت مقطعي در كاهش تاخيرهاي 
پروازي موثر باشد، اما اين اقدام جايگاه حاكميتي سازمان 
هواپيمايي كشوري را به عنوان مسوول مديريت، نظارت و 
هدايت شركت هاي هواپيمايي تحت الشعاع قرار مي دهد 

و بايد شاهد اصالح در استانداردهاي هوانوردي باشيم.
اما با وجود انتقادهاي وارده به دخالت دادستاني در پرونده 
تاخيرهاي پروازي، عباس جعفري دولت آبادي در نشست 
مشترك با مسووالن سازمان هواپيمايي كشوري دادستان 
تهران گفت: اگر سياست مروت و مدارا با مسافران مورد 
توجه شركت هواپيمايي قرار گيرد، كمتر شاهد اعتراض و 

نارضايتي مسافران خواهيم بود.
اين مقام مسوول در خصوص برخي مشكالت امنيتي از 
قبيل اينكه مسافران پس از وقوع تاخير پرواز، در هواپيما 

يا س��الن فرودگاه تجمع ك��رده يا در م��واردي به اموال 
شركت هاي هواپيمايي آسيب مي رسانند،  گفت: ادامه اين 
وضعيت، ممكن است مديريت  فرودگاه ها را با مشكالت 
بيشتري مواجه كند و پليس و نهادهاي امنيتي فرودگاه ها 
هم به دليل رعايت برخي مالحظات و حساسيت محيط 

فرودگاه ها از ورود به اينگونه امور خودداري مي كنند.
جعفري دولت آبادي با اظهار اينكه مردم نش��ان داده اند 
هر زمان و در هر حوزه اي كه با آنها مناس��ب رفتار شده، 
 همكاري خواهند كرد،  افزود: قانون نقش خلبان را به عنوان 
فرمانده هواپيما، ضابط و اختياراتي مانند فرمانده پليس در 
صحنه ترسيم كرده بنابراين با برنامه ريزي، مديريت و رفتار 
مناسب نبايد اجازه داد كه برخي افراد با تجمع يا تخريب 

اموال مشكالتي ايجاد كنند.

   شرط كمك  به ايرالين ها
او شرط دادستاني براي كمك به شركت هاي هواپيمايي 
در برخورد با اقدامات هنجارشكنانه برخي افراد را اعمال 
مديريت توامان با مدارا و مروت با مسافران دانست و تصريح 
كرد: از ظرفيت دادس��تاني نمي توان براي توجيه برخي 
اقدامات نامناسب شركت هاي هواپيمايي استفاده كرد 
و ضرورت دارد مديران شركت ها با تالش بيشتر و اعمال 

مديريت مناسب، تاخير پروازها را به حداقل برسانند. 
جعف��ري دولت آبادي برخي مش��كالت در حوزه تاخير 
پروازها را ناش��ي از شيوه اقدام شركت ها دانست و گفت: 
برخي تاخيرها به دليل تحريم، مشكالت فني، نامساعد 
بودن وضعيت جوي و نبود قطعه نيس��ت بلكه ناش��ي از 
مشكالتي است كه از شيوه مديريت ناشي مي شود بنابراين 
با مديريت موفق مي توان برخي مشكالت كنوني را برطرف 

كرد. او فروش بليت مازاد بر ظرفيت را از جمله مشكالت 
كنوني ذكر كرد و از مديران ش��ركت خواست كه با اتخاذ 

تدابير الزم اجازه ندهند چنين مشكالتي ادامه يابد.
دادس��تان تهران در پاس��خ به گاليه اي مبني بر تعقيب 
كيفري برخي مديران ش��ركت هاي هواپيمايي، افزود: 
دادس��تاني تهران در بررسي ش��كايات و تعقيب قضايي 
متهمان، در راس��تاي حمايت از حقوق مسافران تعقيب 

كيفري را با احسان، انصاف و عدالت توام كرده است.
او با بيان اينكه مديران شركت در رابطه با مشكالت مرتبط 
با مباحث فني و تحريم ها هيچ گاه تعقيب نشده و نخواهند 
شد،  بيان كرد: اگر تاخير پروازها بر اساس مشكالت فني 
يا اثرات ناشي از تحريم ها باش��د، قابل دفاع خواهد بود و 
دادستاني در رابطه با اين مشكالت با شركت ها همراهي 

خواهد كرد.
اي��ن مقام مس��وول از مديران ش��ركت هاي هواپيمايي 
خواست مشكالت حقوقي و قضايي را به صورت مستند به 
دادستاني تهران اعالم كنند تا امكان پيگيري فراهم شود.

جعفري دولت آبادي از رييس سازمان هواپيمايي كشوري 
خواست كه در رابطه با حذف تدريجي بليت هاي چارتري 

اقدام نموده و بر رعايت حقوق مسافران تمركز شود.
دادس��تان تهران در مورد پرونده هاي سوانح هوايي در 
دادسراي عمومي تهران اظهار كرد: سازمان هواپيمايي 
كشوري بايد نقش نظارتي خود را افزايش دهد و به عنوان 
مث��ال در مواردي كه بر اثر خط��اي خلبان، هواپيمايي 
سقوط مي نمايد سازمان نبايد از مقصر حادثه حمايت 
كند و س��انحه را به وضعيت نامس��اعد آب و هوا يا ساير 
داليل غيرموجه منتس��ب كند. جعف��ري دولت آبادي 
افزود: مطابق قانون، سازمان هواپيمايي كشوري مرجع 

كارشناسي سوانح هوايي است اما نبايد تجربيات قضات 
در اين زمينه ناديده گرفته شود.

او اطاله پرونده هاي چند سانحه هواپيمايي در دادسراي 
تهران را ناشي از ماهيت اين پرونده ها دانست و عنوان كرد 
كه صدور نظريه كارشناسي در رابطه با اين قبيل سوانح 

طوالني است.

   واكنش خنثي سازمان هواپيمايي كشوري
درحالي كه نگاهي به تازه ترين آمار منتشرش��ده درباره 
پروازهاي شهريور ماه س��ال جاري حكايت از تاخير 40 
درصد از پروازها دارد، سازمان هواپيمايي كشوري همواره 
واكنشي خنثي نسبت به باالبودن حجم پروازهاي تاخيردار 
داشته است و مسووالن اين سازمان همواره در واكنش به 
اين موضوع تالش كرده اند كه وجود اين حجم از تاخيرهاي 
پروازي را بسيار طبيعي قلمداد كنند. چندي پيش علي 
عابدزاده اعالم كرد كه تاخيرجزو ذات حمل و نقل هوايي 
است و در همه دنيا وجود دارد و هيچ وقت به صفر نمي رسد، 
او در ادامه اظهاراتش به ميزان تاخيرهاي پروازي در امريكا 
اش��اره كرد و گفت: اين كشور در سال گذشته 20 درصد 
از پروازهايش تاخير داشته است و اين در حالي است كه 
متوسط عمر ناوگان كش��ورهايي كه كمتر از 20 درصد 
تاخير پروازي دارند بين 5 تا 6 سال است اما عمر ناوگان 

ايران بسيار بيشتر از اين رقم است.
به نظر مي رسد، مسووالن صنعت هوانوردي همواره با تكيه 
بر عمر باالي ناوگان صنعت حمل و نقل هوايي،  مشكالت 
ايجاد شده براثر اعمال تحريم ها و نبود قطعات الزم براي 
تعميرهواپيماها و مشكالت مربوط به نقص فني و... حل 
مشكل تاخيرهاي پروازي را غيرممكن دانسته و اين ميزان 

تاخيررا طبيعي مي دانند اين درحالي است كه كارشناسان 
اين صنعت اعتقاد ديگري دارند به گفته آنها حجم قابل 
توجه��ي از تاخيرهاي پروازي ب��ا اصالحيه هاي الزم در 
زمينه استانداردهاي هوانوردي و بهبود در مديريت نظام 
هوانوردي كشور كاهش مي يابد آنها پيشنهاد مي كنند 
كه همين تعداد ن��اوگان عملياتي در اختيار نيمي از اين 
شركت هاي هواپيمايي قرار بگيرد تا شاهد كاهش حجم 

تاخيرها به 30 تا 40 درصد شرايط كنوني باشيم.
آرمان بيات پيش از اين در گفت وگويي با روزنامه تعادل 
گفته بود: دادستاني اجازه ورود به بحث تاخيرها را ندارد و 
براساس قانون هواپيمايي كشوري مصوب 132۸ سازمان 
هواپيمايي كشوري تنها اجازه ورود به اين مساله را دارد و 
دادستاني زماني مي تواند به اينگونه مسائل وارد شود كه 
مسافر شكايتي را به سازمان هواپيمايي كشوري ارايه دهد 
اما نتيجه الزم را از اين شكايت نگرفته و بخواهد به صورت 

قضايي اين شكايت را پيگيري كند.
او ادامه داد: مسافر نمي تواند از شركت انتظار پاسخگويي 
داشته باشد زيرا س��ازمان هواپيمايي مسوول مديريت، 
نظارت و هدايت شركت هاي هواپيمايي است و درصورتي 
كه دادس��تاني اجازه ورود به اين مسائل را پيدا كند عمال 
جايگاه حاكميتي سازمان هواپيمايي كشوري زيرسوال 
مي رود. بيات اضافه كرد: اگرچه ورود دادستاني به بحث 
تاخيرهاي پروازي مي تواند تا حدودي تاثيرگذار باش��د 
اما اين تاثيرگذاري به صورت مقطعي اس��ت و به صورت 
اصولي و ريش��ه يي شاهد حل اين مشكل نخواهيم بود و 
بهترين اقدام براي حل تاخيرهاي پروازي اين اس��ت كه 
سازمان هواپيمايي كشوري اصالحيه هاي الزم در زمينه 

استانداردهاي هوانوردي را اجرايي كند. 

تكذيبخبرفوت2معتادبراثرسرما
شهرداري منطقه 21 درخصوص اخبار منتشره مربوط 
به فوت دو معتاد تاكيد كرد كه مرگ دو كارتن خواب به 
دليل سوءمصرف مواد بوده است نه سرمازدگي. به گزارش 
ايلنا، روابط عمومي ش��هرداري منطقه 21 درخصوص 
اخبار منتشره مربوط به فوت دو معتاد توضيحاتي به شرح 
زير ارايه داد: با توجه به اخبار منتشره در فضاي مجازي، 
به اطالع شهروندان و مخاطبين محترم مي رساند، فوت 
افراد مذكور طبق صورت جلسه عوامل انتظامي و گزارش 
پزشك اورژانس حاضر در صحنه، به علت مصرف بيش 
از حد مواد مخدر )متادون و شيشه( بوده و زمان گزارش 

مشاهده و پيدا شدن اجساد ساعت 22 اعالم گرديده در 
حالي كه زمان فوت مربوط به س��اعات قبل از آغاز شب 
است و مرگ آنان هيچ ارتباطي به موضوع سرما و محل 
مددسرا ندارد. در عين حال مددسراي منطقه 21 دقيقا 
با هدف آماده  سازي جهت فصل سرما و خدمت   رساني، 
بازسازي و تعمير گرديده و در مدت تعميرات نيز به منظور 
جلوگي��ري از خأل احتمالي در خدمت   رس��اني، عوامل 
ش��هرداري اين منطقه به صورت مستمر در شبانه  روز 
اقدام به شناس��ايي و جمع آوري و ساماندهي معتادين 
و بي  خانمان    ها در سطح منطقه نموده  اند و اين فعاليت 

تا آماده  س��ازي كامل مح��ل مددس��را در روزهاي آتي 
ادامه خواهد داش��ت. به گزارش تسنيم، روز پنج شنبه 
10 آبان، امير آريازند، قائ��م مقام معاونت برنامه ريزي، 
توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران خبر داده 
بود كه )چهارشنبه شب( دو نفر از بي خانمان ها در پارك 

استقالل تهرانسر در منطقه 21 فوت كردند.
وي در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشته بود: در پي 
گزارش فوت دو تن از معتادان در پارك استقالل تهرانسر 
به عنوان شهردار شب تهران در محل حاضر شدم، عوامل 
پليس آگاهي و شهردار شب ناحيه و منطقه هم بودند.

تنها به فاصله چندصدمتر مددسراي منطقه 21 در دست 
تعمير بود.معاون اجتماعي و شهردار منطقه تلفني قول 
بازگش��ايي فوري دادند. در همين حال، الهام فخاري، 
رييس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران گفت: گزارش 
فوت دو شهروند تهران به شورا ارسال مي شود و شورا بطور 
ويژه آن را مورد بررسي قرار مي دهد. فخاري در گفت وگو 
با مهر گفت: بر اساس اطالع رساني هاي انجام شده، اين 
دو فرد به دليل س��رمازدگي جان خود را از دست نداده 
بلكه به خاطر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست 
داده اند. وي ادامه داد: پيش از آغاز فصل س��رما، اعضاي 

شوراي شهر تهران بازديدهايي از سامانسراهاي شهرداري 
تهران داشته اند و خدمات ارايه شده را كنترل كرده اند. 
هر سال اين خدمات با افزايش سرما به بي خانمان ها ارايه 

مي شود. شايد بايد اين خدمات زودتر ارايه مي شد.
فخاري اضافه كرد: بر اساس گزارشي كه ارايه شده علت 
فوت اين دو ش��هروند سرما نبوده اس��ت، اما اگر امكان 
خدمات رساني بيشتر در ايام سال و با تمام ظرفيت وجود 
داشت، شايد براي افرادي كه دچار سوء مصرف هستند 
نيز امكان خدمات رساني و انتقال آنها به اورژانس سريع تر 

فراهم مي شد.
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نقدي بر قلمرو موضوعي 
قانون هواپيمايي كشوري

ميالد صادقي| پژوهشگر حقوق هوافضا|
قان��ون هواپيمايي كش��وري ايران در م��اده دوم، 
حاوي حكم بسيار مهمي است. »اين قانون مربوط 
به هواپيماي كش��وري )=س��يويل( است و شامل 
هواپيماي نظامي نمي باشد«. ولي حكم مذكور، از 
چند جهت، نقص و ابهام دارد. نخست، دو اصطالح 
»هواپيماي كش��وري« و »هواپيماي نظامي« را 
بي تعريف رها كرده است. دوم، تكليف خود را با آن 
دسته از هواپيماهايي كه دولتي اند، ولي در خدمت 
امور نظامي نيستند، روشن نكرده است. مساله اخير، 
موضوع اين يادداشت است؛ يعني حقوق حاكم بر 
هواپيماي دولتي غيرنظامي. منظور از هواپيماي 
دولتي غيرنظامي، هواپيمايي است كه براي اجراي 
وظايف رسمي يا وظايف با اهداف حقوق عمومي، 
همچون حفظ صلح و نظم عمومي، تحت مالكيت 
يا استفاده آژانس هاي دولتي قرار دارد، اما آن قسم 
از هواپيمايي را كه در امور نظامي استفاده مي شود، 
در ب��ر نمي گيرد. به جهت اختص��ار در كالم، زين 
پس اصطالح »هواپيم��اي دولتي« و »هواپيماي 
عمومي« )state/public aircraft( در معناي 

»هواپيماي دولتي غيرنظامي« به كار مي رود. 
به صورت نظري، سه راه حل براي حقوق هواپيماهاي 

دولتي به ذهن مي رسد: 
- هواپيماه��اي دولت��ي، ملحق ب��ه هواپيماهاي 
كشوري اند و از همان ضوابط و مقررات هواپيماهاي 

كشوري تبعيت مي كنند.
- هواپيماه��اي دولت��ي، ملحق ب��ه هواپيماهاي 
نظامي اند و از مقررات هواپيماهاي نظامي پيروي 

مي كنند.
- هواپيماه��اي دولت��ي، ملح��ق به هي��چ يك از 
هواپيماهاي كشوري و نظامي نيستند، بلكه خود 

رژيم مخصوص و منحصر به فرد دارند. 
برخ��ي بر اين باورن��د كه بطور معم��ول، مقررات 
هواپيمايي داخلي، ويژه هواپيماهاي كشوري است 
و هواپيماهاي دولتي را در بر نمي گيرد. عقيده اين 
دسته نسبت به هواپيماهاي نظامي درست است، 
ولي نسبت به ساير هواپيماهاي دولتي، قابل تاييد 

به نظر نمي رسد.
نمونه هاي عام و خاص ذيل كه از اقصي نقاط جهان 
و در نتيجه تحقيقات گسترده، كشف و گردآوري 
شده اند، حكايت از آن دارند كه قوانين هواپيمايي 
كشوري داخلي )=ملي(، بطور معمول، هواپيماهاي 
دولتي را هم در ب��ر مي گيرند. يعني هواپيماهاي 
دولتي تنها در موارد مخصوص از رژيم خاص خود 
بهره مي برند، ليكن اصواًل از همان شرايط و ضوابط 
هواپيماهاي كشوري تبعيت مي كنند. آري، برخي 
دولت ها همچون ويتن��ام هواپيماهاي دولتي را از 
شمول قانون هواپيماي كشوري خارج كرده اند، ولي 
مستندات ذيل نشان مي دهند كه اعمال مقررات 
هواپيماهاي كشوري بر هواپيماهاي دولتي، يكي از 
قواعد عام و پذيرفته شده در حقوق ملي بسياري از 

كشورها به شمار مي آيد: 
-  در اروپا قاعده تبعيت هواپيماي دولتي از مقررات 
هواپيماهاي كش��وري، در كش��ورهاي مختلف 
پذيرفته شده است. دسته اي صراحتًا اين قاعده را 
وارد قوانين كرده اند و دسته اي قلمرو عامي را براي 

قوانين خود در نظر گرفته اند. 
در اسپانيا، قانون ايمني هوايي )2003(، پس از ذكر 
ش��مول مقررات اين قانون بر هواپيماي كشوري، 
مقرر كرده است كه اين قانون بر هواپيماي دولتي 
غيرنظامي، همچون هواپيماهاي گمركي، پليسي 
و بطور كلي، هواپيماهاي��ي كه به منظور خدماِت 
عمومي غيرتجاري درنظر گرفته شده اند، مطابق با 
خصوصيات مربوط به عمليات اين قبيل هواپيماها 

اعمال مي شود.
- در آسيا، موارد اعمال اين قاعده، فراوان است. كره 
جنوبي در قانون هواپيمايي )2009( مقررات اين 
قانون را به استثناي چند ماده، نسبت به هواپيماي 
مورد استفاده توسط آژانس دولتي و اشخاصي كه 
در خدمات هوايي مربوط��ه، فعاليت دارند، اعمال 

كرده است. 
در قزاقستان، هوانوردي دولتي، همانند هوانوردي 
كشوري، تحت شمول »قانون مربوط به استفاده 
از فض��اي هوايي جمهوري قزاقس��تان و فعاليت 

هوانوردي« قرار دارد. 
- در آفريقا هم قاعده اعم��ال مقررات هواپيمايي 
كش��وري بر فعاليت هواپيماهاي دولت��ي، مورد 
استقبال كشورها است. مصر در قانون هواپيمايي 
كشوري )19۸1( مقررات اين قانون را بر هواپيماهاي 
دولتي اعمال مي كند،  ولي به وزارتخانه صالح، اختيار 
مي دهد تا در صورت ضرورت، برخي از هواپيماهاي 
دولت��ي را از ش��مول برخي از مق��ررات اين قانون 

خارج كند. 
- در نهايت، در اياالت متحده امريكا نيز نشانه هايي 
از پذيرش قاعده به چشم مي خورد. هيات ايمني 
حمل و نقل ملي كه مرجع بررسي سوانح و حوادث 
هوايي در اين كشور است، مسووليت بررسي وقايع 
هواپيماهاي كش��وري و عمومي را برعهده دارد؛ از 
اين رو، تبعيضي در سازمان بررسي كننده، ايجاد 
نشده است. با اين حال براي اطمينان از جريان قاعده 
در س��اير بخش ها، از جمله حدود مسووليت اداره 

هوانوردي فدرال، تحقيقات بيشتر ضروري است. 
مستندات فوق نش��ان مي دهند كه در كشورهاي 
خارج��ي، وضعيت حقوقي هواپيم��اي دولتي به 
درستي در اصلي ترين جايگاه خود كه همان قانون 
هواپيمايي هر دولت است، تعريف شده و حال آنكه 
قانون هواپيمايي كشوري ايران آن را ناديده گرفته 
اس��ت. اگرچه نويسندگان با مالحظه آيين نامه ها 
و ساير مقررات دولتي، تفاس��يري را ارايه داده اند، 
ولي اين تفاس��ير حقيقتًا بدون اش��كال نيستند؛ 
وانگهي با راه حل كشورهاي خارجي نيز كه نوعي 
امكان معافيت از اعمال مقررات را به هواپيماهاي 
دولتي- به دليل طبيعت خاص آنها- اعطا كرده اند، 

مغايرت دارند.
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در 6  ماه نخست 1397 گران ترين كاالهاي صادراتي ايران حدود 0.8 درصد از صادرات كشور را به خود اختصاص دادند

رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خبر داد

جايگاه »لوكس ها« در سبد صادراتي ايران

تداوم ركود و كاهش قيمت ها در بازار خودرو

تعادل|
گران ترين گروه هاي كااليي در س�بد صادراتي 
ايران در ش�ش ماه نخست س�ال جاري، حدود 
0.8 درصد از ارزش س�بد صادرات�ي ايران را به 
خود اختصاص دادند. بر اساس گزارش معاونت 
بررس�ي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران كه 
با استفاده از آمار صادرات كاالي بدون نفت خام 
گمرك ايران تهيه ش�ده، ميزان صادرات وزني 
فهرستي مشتمل بر 30 گروه كااليي با بيشترين 
متوس�ط قيمت صادراتي در مدت مورد اشاره، 
تنها حدود 169 تن بوده است. با اين همه، اقالم 
صادراتي مورد اش�اره در اين فهرست، طي اين 
مدت به تنهايي حدود 185 ميليون دالر صادرات 
داشته اند. اين در حالي است كه متوسط قيمت 
كاالهاي صادراتي بدون نفت خام ايران در 6 ماهه 
نخست سال 1397، حدود 408 دالر به ازاي هر 
تن بوده و بنابراين، متوس�ط قيم�ت صادراتي 
گران ترين اق�الم صادراتي كش�ور در قياس با 
متوس�ط قيمت كاالهاي صادرات�ي بدون نفت 
خام كشور در نيمه نخست س�ال جاري، 2450 
برابر گران تر ب�وده اس�ت. ارزش صادراتي اين 
فهرست اما با ارزش صادرات ايران به كشورهايي 
مانند ژاپن، ايتاليا، كويت و حتي آلمان در نيمه 
نخست س�ال جاري قابل رقابت است. طي اين 
مدت، ايران حدود 187 ميليون دالر كاال به ژاپن 
صادر ك�رده و اين در حالي اس�ت كه وزن اقالم 
صادراتي به اين كش�ور، ح�دود 346 هزار تن 
بوده است. به عبارت ديگر نسبت ارزش به وزن 
در ص�ادرات گران ترين اقالم صادراتي كش�ور 
در نيمه نخست سال جاري، حدود 2 هزار برابر 
بيش از نس�بت ارزش به وزن در صادرات ايران 
به ژاپن بوده اس�ت. گران ترين كاالي صادراتي 
ايران در 6 ماهه نخس�ت س�ال جاري، »صنايع 
دستي« با ارزش صادراتي حدود 34.4 ميليون 
دالر به ازاي هر تن بوده است. از جمله ديگر اقالم 
موجود در اين فهرست هم مي توان به كاالهايي 
نظير »اسانس روغني از گل محمدي«، »خاويار«، 
»پرندگان زينتي ش�امل قناري، مرغ عش�ق و 
فنچ«، »نوس�كاپين هيدروكلرايد«، »زعفران 
خرد نشده و ساييده نشده« و »اشياء دست ساز 

از استخوان و صدف با نقاشي« اشاره كرد.

  هزار دالر به ازاي هر كيلوگرم
ارزش صادرات كاالي بدون نفت خام ايران در ش��ش 
ماهه نخست سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال 
قبل با رشد 13 درصدي مواجه ش��ده و به رقم 23.1 
ميليارد دالر رسيده اس��ت. متوسط قيمت كاالهاي 
صادراتي ايران نيز در مدت مورد اشاره حدود 17درصد 

افزايش يافته اس��ت. از ديگر س��و، ص��ادرات ايران به 
كش��ورهاي چين و امارات متحده عربي به عنوان دو 
مورد از مهم ترين صادراتي كشور، متوسط قيمت باالتر 
بوده است. اين در حالي است كه امارات متحده عربي 
اصلي ترين مقصد كاالهاي صادراتي گران قيمت ايران 

به شمار مي رود. 
اين در حالي است كه متوسط قيمت كاالهاي صادراتي 
بدون نفت خام ايران در شش ماهه نخست سال 1397، 
حدود 408 دالر به ازاي هر تن بوده كه نسبت به مدت 
مشابه سال 1396، حدود 17 درصد رشد را شاهد بوده 
است. اين اما در حالي است كه مجموع صادرات ايران 
در 30 گروه كااليي با باالترين قيمت صادراتي در نيمه 
نخست س��ال جاري، تنها 169 تن بوده اما ارزش اين 
مي��زان كاال، به رقمي در حدود 185 ميليون دالر بالغ 
شده است. بنابراين، متوسط قيمت صادراتي اين 30 
گروه كااليي حدود يك ميلي��ون دالر به ازاي هر تن، 
يا به عبارت ساده تر هزار دالر به ازاي هر كيلوگرم بوده 
است. اين نشان مي دهد كه متوسط قيمت صادراتي 
گران ترين اقالم صادراتي كش��ور در قياس با متوسط 
قيمت كااله��اي صادراتي بدون نفت خام كش��ور در 
نيمه نخست سال جاري، 2450 برابر گران تر بوده اند. 
از ديگر سو، بر اساس آمارهاي گمرك، 30 گروه كااليي 
صادراتي با بيشترين متوس��ط قيمت صادراتي طي 
نيمه نخست سال 1397، به تنهايي حدود 0.8 درصد 
از ارزش مجموع صادرات اي��ران را به خود اختصاص 
داده اند. به عبارتي، بخش عمده كاالهاي صادراتي ايران 
را كاالهايي پوشش مي دهند كه متوسط قيمت نسبتًا 
پايين تري دارند. اين اما در حالي است كه ميزان ارزش 
دالري اين 30 گروه كااليي در قياس با وزن صادراتي 

آنها قابل توجه است.
بر اساس فهرست 50 مقصد عمده صادراتي ايران كه باز 
هم توسط گمرك كشور تنظيم شده است، صادرات 30 
كاالي عمده صادراتي ايران از لحاظ متوسط قيمت در 
شش ماه نخست سال، )حدود 169 تن به ارزش حدود 
185 ميليون دالر( با ارزش صادرات ايران به كشورهايي 
مانند ژاپن، ايتاليا، كويت و حتي آلمان قابل رقابت است. 
در نيمه نخست سال جاري، ايران حدود 187 ميليون 
دالر كاال به ژاپن صادر كرده و اين در حالي است كه وزن 
اقالم صادراتي به اين كشور، حدود 346 هزار تن بوده 
است. به عبارت ديگر نسبت ارزش به وزن در صادرات 
گران ترين اقالم صادراتي كشور در نيمه نخست سال 
جاري، حدود 2 هزار برابر بيش از نسبت ارزش به وزن 
در صادرات ايران به ژاپن بوده است. اين در حالي است 
كه در روندي مشابه، صادرات ايران در مدت مورد اشاره 
به ايتاليا ح��دود 187 ميليون دالر در قالب 373 هزار 
تن، صادرات به كويت در حدود 141 ميليون دالر در 
قالب 1.8 ميليون تن و صادرات به آلمان در حدود 138 
ميليون دالر در قالب 61 هزار تن بوده است. از ديگر سو، 

كشورهايي نظير امارات متحده عربي، عراق و آلمان، 
مقصد صادراتي بسياري از كاالهاي گران بهاي ايران 

طي شش ماهه نخست سال جاري بوده اند.

  »لوكس ها« و صادرات غير نفتي ايران
از ديگر س��و، در شش ماهه نخست سال 1397، حدود 
56.6 ميليون تن كاال به ارزش 23.1 ميليارد دالر از ايران 
به ساير كشورها صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، حدود 13 درصد از نظر ارزش صادرات رشد و 
حدود 3 درصد از نظر وزن صادرات كاهش داشته است. 
در اين ميان، س��ه كش��ور چين، عراق و امارات متحده 
عربي ترين مقاصد عمده صادراتي ايران در نيمه نخست 
سال جاري بوده اند و 57 درصد از ارزش صادرات ايران 
طي اين مدت را به خود اختصاص داده اند. سهم نسبتًا 
باالي اين سه بازار، گوياي عدم تنوع بازارهاي صادراتي 
ايران اس��ت. اين در حالي اس��ت كه بر اساس آمارهاي 
گمرك كش��ور، 50 مقصد عمده صادراتي ايران در اين 
مدت، سهمي حدود 97.5 درصد از ارزش صادرات ايران 
را به خود اختصاص داده اند و حدود 22.5 ميليارد دالر 
از مجم��وع 23.1 ميليارد دالر صادرات غير نفتي ايران 
را تشكيل مي دهند. صادرات غير نفتي ايران به اين 50 
مقصد البته در قياس با مدت مش��ابه در سال گذشته، 
حدود 12.7 درصد از نظر ارزش رشد و حدود 2.7 درصد 

از نظر وزني افت داشته است.
از ديگر سو، از ميان 50 مقصد عمده صادراتي ايران در 
شش ماهه نخست سال 1397، ارزش صادرات ايران به 
16 مقصد با كاهش مواجه شده است. بيشترين كاهش 
ارزش ص��ادرات متعلق به تاجيكس��تان با كاهش 74 
درصدي و پس از آن كره جنوبي با كاهش 10 درصدي 
است. صادرات ايران به كشور تركيه به عنوان هفتمين 
مقصد مهم صادراتي ايران در شش ماهه نخست سال 
جاري هم با كاهش 60 درصدي مواجه شده است. ارزش 
صادرات ايران به چين به اولين مقصد صادراتي كشور، 
در شش ماهه نخست سال جاري معادل 11.7 درصد 
رشد داشته است. با توجه به كاهش وزني 15.5 درصدي 
صادرات ايران به چين مي توان گفت در نيمه نخس��ت 
س��ال جاري در مقايسه با مدت مش��ابه سال گذشته، 
كاالهاي صادراتي ايران به چين بطور متوسط با قيمت 
باالتري صادر شده اند. عالوه بر اين، ارزش صادرات ايران 
به كشورهاي همسايه به جز تركيه در نيمه نخست سال 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است.
 بر اساس آمارهاي گمرك از فهرست 30 كاالي عمده 
صادراتي كه بيشترين متوس��ط قيمت صادراتي را در 
شش ماهه نخست سال جاري داش��ته اند، گران ترين 
كاالي صادراتي ايران در اين مدت، »صنايع دس��تي« 
ب��ا ارزش صادراتي حدود 34.4 ميليون دالر به ازاي هر 

تن بوده است. صادرات اين گروه كااليي در مدت زمان 
مورد اشاره، تنها حدود 90 كيلوگرم بوده و اين در حالي 
است كه ميزان ارزآوري آن، كمي بيش از 3 ميليون دالر 
بوده است. مهم ترين مقصد صادراتي اين گروه كااليي نيز 
امارات متحده عربي بوده است. پس از آن، »ساير فلزات 
گران بها حتي آبكاري شده يا روكش شده يا پوشش شده 
با فلزات گران بها« قرار دارد كه با متوسط قيمت صادراتي 
32.5 ميليون دالر به ازاي هر تن صادر ش��ده است. بر 
اس��اس اين گزارش، بخش��ي از كاالهاي گران قيمت 
صادراتي در مدت مورد اشاره، مربوط به اقالم كشاورزي 
از جمله »زغفران« است كه به صورت فله صادر مي شوند. 
بخش��ي از اين كاالها نيز مربوط به مواد اوليه دارويي از 
جمله »كدئين فسفات« و نيز  »تجهيزات پزشكي« است. 
در بين اقالم صادراتي همچنين م��واردي از داروهايي 
به چش��م مي خورد كه توليد داخلي ندارند و به همين 
دليل، منشأ توليد اين كاالها مش��خص نيست. با اين 
همه، مي توان حدس زد اين اقالم، جزو كاالهاي وارداتي 
مشمول ارز دولتي قرار داشته باشند. »اسانس روغني 
از گل محمدي«، »خاويار«، »پرندگان زينتي ش��امل 
قناري، مرغ عشق و فنچ«، »نوسكاپين هيدروكلرايد«، 
»زعفران خرد نشده و ساييده نشده« و »اشياء دست ساز 
از استخوان و صدف با نقاشي« از ديگر موارد مورد اشاره 

در اين فهرست 30 موردي هستند.

گروه خودرو|
بررسي قيمت ها در بازار خودرو در روزهاي اخير حاكي 
از تداوم ركود و بي ميلي مش��تريان به خريد است؛ امري 
كه كاهش قيمت ها را به دنبال داش��ته و به گفته فعاالن 
بازار پيش از هر چيز به ثبات قيم��ت ارز باز مي گردد. در 
سه ماه گذشته به دليل نوسان نرخ ارز در بازار و عدم توان 
خودروسازان به تامين نياز بازار، قيمت برخي خودروها 
رش��د 50 تا 60 درصدي داش��ت و هم اكنون نيز قيمت  
خودروهاي داخلي غيرواقعي است. اما كارشناسان خودرو 
بر اين عقيده اند كه اگر نوسان نرخ ارز نداشته باشيم، روند 
كاهش قيمت ها ادامه مي يابد تا جايي كه حباب قيمت 
خودرو از ميان رفته و به قيمت هاي واقعي نزديك مي شود.

بازار خودرو كه در ماه هاي قبل همسو با افزايش نرخ ارز 
و مش��كل تامين قطعات كارخانه ها پي��ش مي رفت، با 
افزايش قيمت 50 تا 60 درصدي روبرو شد اما هم اكنون 
اين بازار در ركود به سر مي برد و به تبع آن قيمت ها نيز در 
حال كاهش است. در همين پيوند، رييس اتحاديه صنف 
نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران مهم ترين 
دليل اين موضوع را ثب��ات نرخ ارز عنوان كرد و گفت: در 

ش��رايط كنوني خودرو در بازار زياد است، اما خريداران 
نيز از آنجا كه مي دانند قيمت ها غيرواقعي اس��ت، اقدام 
به خريد نمي كنند. سعيد موتمني در گفت وگو با ايرنا، 

اظهار ك��رد: پول ابزار كار بازاري هاس��ت و وقتي ببينند 
پولش��ان پس از چند ماه س��ود نداشته، سعي مي كنند 
به ف��روش خودروها اقدام كنن��د. رييس اتحاديه صنف 

نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران ادامه داد: 
اين روزها خودروسازان به بهانه افزايش قيمت ها، هر روز 
از زيان و زيان انباشته خود خبر مي دهند، در حالي كه به 
اعتقاد من با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه و ارز، رشد 
قيمت خودروها از درب كارخانه بايد 10 تا 20 درصد باشد. 
او بيان كرد: خودروسازان در ساير كشورها نيز برخي مواقع 
با ضرر و زيان يا ركود مواجه مي شوند، اما در اين شرايط 
براي حفظ مشتريان، محصوالت خود را با سود كمتر وارد 
بازار مي كنند. به گفته او، اقدام هماهنگ برخي سايت ها 
و كانال هاي فضاي مجازي در افزايش قيمت ها، تحريك 
بازار را به دنبال داشته است. اين مقام صنفي تاكيد كرد: تا 
زماني كه با سايت ها و كانال هاي ياد شده برخورد نشود، 

اين روند ادامه خواهد يافت.
او به برنامه ه��اي پيش فروش برخي خودروس��ازان در 
ماه هاي اخير نيز اش��اره كرد و گفت: پيش فروش هاي 
اوليه تاثير زيادي بر بازار نگذاشته است؛ چرا كه عمده اين 
پيش فروش ها از سوي افراد سرمايه گذار و نه مصرف كننده، 
مورد استقبال قرار گرفت. داللي خودرو و كسب سود از اين 
طريق به شغل دوم برخي افراد در سه دهه گذشته تبديل 

شده اس��ت. از سويي ديگر، رييس اتحاديه فروشندگان 
الستيك، روغن، فيلتر، پنچرگيران و فيلترسازان تهران 
نيز به ايرنا گفت: قيمت فعلي خودروها در بازار كاذب بوده و 
حباب دارد. به گفته داود سعادتي نژاد، در حالي كه بسياري 
از خودروها در زمان پيش از افزايش نرخ ارز توليد شده، اما 
افزايش حبابي قيمت ها رقم خورده است. او خاطرنشان 
كرد: وقتي قيمت يك خ��ودرو بطور مصنوعي تا حدود 
40 ميليون تومان باال برده مي شود، بطور قطع بر قيمت 
قطعات و لوازم يدكي نيز تاثيرگذار خواهد بود. سعادتي 
نژاد بيان كرد: بطور نمونه مردادماه گذشته قيمت الستيك 
سواري و روغن فيلتر در بازار حباب داشت، اما با تالش هاي 
انجمن، قيمت الستيك مديريت شده و كاهش يافته است. 
بررسي هاي ميداني از بازار نشان مي دهد كه كاهش پلكاني 
قيمت خودروها در دومين هفته آبان ماه، همچنان ادامه 
دارد. با نزديك  شدن بازار به تعادل، فاصله قيمت فروش 
خودرو در كارخانه با قيمت بازار آزاد، كاهش يافته است. 
اين تغييرات سبب افزايش عرضه و كاهش تقاضا در بازار 
آزاد شده است؛ از اين رو پيش بيني مي شود، اين كاهش 

قيمت ادامه خواهد داشت.

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران پاسخ  داد

چرا صادرات كاالهاي وارداتي ممنوع شد؟
مع��اون وزير صنعت گفت: س��ند نقش��ه راه همكاري 
صنعتي، فني و مهندسي و گردشگري، توسط ايران به 
ازبكستان ارايه ش��ده و پس از بررسي هاي الزم از سوي 
ازبكستان، در دس��تور كار مذاكره دو كشور قرار خواهد 
گرفت. مجتبي خس��روتاج در مراسم روز ملي استقالل 
كش��ور ازبكستان ضمن بيان دس��تاوردهاي همكاري 
اقتصادي ايران و ازبكستان، اظهار داشت: توسعه اقالم 
موجود در موافقتنامه تعرفه ترجيحي ايران و ازبكستان 
مي تواند زمينه ساز توسعه بيشتر روابط دو كشور شود. 
به گزارش شاتا، رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران 
ادامه داد: همكاري هاي تجاري دو كشور در قالب اجالس 
كميس��يون مش��ترك از حالت صرفا تجاري به سمت 
همكاري هاي علمي، مهندس��ي، انرژي و تكنولوژيكي 
گس��ترش يافته و امروز ش��ركت هاي ايراني به صورت 
مستقل يا در شكل سرمايه گذاري مشترك با طرف هاي 
ازبكستاني همكاري مي كنند. او محور عمده اين همكاري 
مشترك را در اقالمي همچون دارو، تجهيزات پزشكي، 
مصالح ساختماني، محصوالت شيميايي و پتروشيمي، 
خودرو، كش��اورزي و مواد غذايي اع��الم كرد و افزود: به 
زودي يكي از بزرگ ترين شركت هاي توليد محصوالت 
سراميكي شامل انواع كاشي و سراميك در ازبكستان به 

بهره برداري مي رسد. رييس كل سازمان توسعه تجارت 
ايران در بخش ديگري از سخنان خود به سند نقشه راه 
همكاري هاي صنعتي، فني و مهندس��ي و گردشگري 
ايران و ازبكستان اش��اره كرد و گفت: اين سند از طرف 
جمهوري اس��المي ايران به طرف ازبكستاني ارايه شده 
و پس از بررس��ي هاي الزم از سوي ازبكستان، به زودي 
در دس��تور كار مذاكره دو كشور قرار خواهد گرفت. اين 
سخنان درحالي مطرح است كه حجم روابط تجاري دو 
كشور ايران و ازبكستان بطور متوسط در سال هاي اخير، 
بين 200 تا 300 ميليون دالر در نوسان بوده و پيش بيني 
مي شود با توسعه ليست كاالهاي آمده در توافقنامه تعرفه 
ترجيحي ميان دو كش��ور، بيش از پيش شاهد افزايش 

همكاري هاي ايران و ازبكستان باشيم.
از س��ويي ديگر اما رييس سازمان توسعه تجارت ايران، 
ممنوعيت صادرات كاالهاي وارداتي با ارز 4200 توماني 
تشريح كرد. به گفته او، با افزايش نرخ ارز در بازار، انگيزه 
براي صادرات به وجود آمد كه الزم بود ممنوعيت صادرات 
آن اعالم شود. در حال حاضر »برنج خارجي«، »گوشت 
قرمز سرد«، »گوشت قرمز گرم«، »كنجاله سويا«، »جو«، 
»ذرت«، »داروهاي دامي ضروري«، »سموم تكنيكال 
شيميايي«، »روغن خام« و »برخي حبوبات شامل عدس، 

لپه و نخود« از جمله 25 قلم كاالي مشمول واردات با ارز 
4200 توماني هستند كه صادرات آنها ممنوع شده است.

مجتبي خسروتاج در گفت وگو با خبرگزاري فارس درباره 
ممنوعيت صادرات كاالهاي وارداتي با ارز 4200 توماني 
گفت: صادرات اين اقالم از چند ماه پيش با ابالغيه وزير 
جهاد كشاورزي ممنوع شده است. او در پاسخ به اين سوال 
كه آيا اين كاالها تاكنون صادر مي شده  است، افزود: در 
گذش��ته منعي براي صادرات اين اقالم وجود نداشت و 
كسي هم اين كاالها را صادر نمي كرد يا صادرات آن ناچيز 
بود. رييس سازمان توسعه تجارت ايران بيان داشت: اما با 
افزايش نرخ ارز در بازار، انگيزه براي صادرات به وجود آمد 
كه الزم بود ممنوعيت صادرات آن اعالم شود. خسروتاج 
پيش از اين در برنامه اي خبري در تاريخ 8 آبان ماه اعالم 
كرده بود: »صادرات كاال هايي كه با ارز يارانه اي 4 هزار و 
200 تومان وارد كشور مي شوند، ممنوع است«. از سويي 
ديگر، محمدحسين برخوردار، عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني ايران نيز درباره اين موضوع گفته بود: »اگر 
كااليي كه با ارز 4200 توماني وارد كشور مي شود، صادر 
شود ارز ناشي از آن با قيمت حداقل دو برابر ارز دولتي در 
بازار ثانويه عرضه خواهد شد كه مي تواند سود سرشاري  

نصيب بنگاه هاي مربوطه كند.  «. 

وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد

كاهش فاصله نرخ ارز »نيما« و »بازار ثانويه«
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت و بانك مركزي 
براي كاهش تاثير نرخ آزاد ارز بر اقتصاد ملي در تالشند با 
اقدام هاي مناسب فاصله قيمت در بازار ثانويه با ارز نيمايي را 
كاهش دهند. رضا رحماني در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: 
اگر ارز حاصل از صادرات به اقتصاد ملي برگردد، عامل مهمي 
در كاهش فاصله قيمت ارز در بازار ثانويه با ارز نيمايي خواهد 
بود. رحماني تاكيد كرد اكنون دولت منابع ارزي مناسبي در 
اختيار دارد و اين مي تواند در كاهش فاصله نرخ اين دو ارز در 
بازار تاثيرگذار باشد. او ادامه داد: سهم ارز بازار ثانويه در اقتصاد 
ملي فقط 3  درصد برآورد مي شود اما بيشتر تاثير آن رواني 
است و انتظار داريم دولت و بانك مركزي با اجراي طرح هاي 
مناسب اقتصادي فاصله اين 2 را كاهش دهد. وزير صنعت، 
معدن و تجارت اعالم كرد: تاكنون در روند ثبت سفارش ها 
مشكلي نداش��ته ايم و ارز مورد نياز براساس اولويت ها و در 
حد مصرف تامين شده است. رحماني اضافه كرد: در بخش 
واردات كاالهاي اساسي نيز مشكلي نداريم و ارز مورد نياز 
آن تامين شده است و ذخيره سازي نيز به اندازه كافي صورت 
گرفته و تمهيدهاي الزم براي واردات اين كاالها به خوبي 
برنامه ريزي شده است. او ادامه داد: تاكنون نوسان قيمت 
در كاالهاي اساسي )گروه يك( كم بوده است اما در بخش 
كاالهاي عمومي غيراساسي شاهد نوسان قيمت بوده ايم. 

رحماني بيان كرد: رييس جمهوري همواره بر كاهش نوسان 
قيمت ها تاكيد دارد و سازوكارهاي الزم براي آن را در نظر 
گرفته ايم كه بخشي از آن به تامين كاال و بخشي نيز به نظارت 
و بازرسي ها مربوط مي شود و ابزار الزم را نيز در اختيار داريم 

تا اين مساله مهم عملي شود.

  حمايت از شركت هاي دانش بنيان 
از ديگر سو، وزير صنعت، معدن و تجارت از لزوم حمايت از 
شركت هاي داشن بنبان و تالش براي پشتيباني از كسب و 
كارهاي نوپا )استارتاپ ها( فعال در توليد و توزيع خبر داد. 
رضا رحماني در آيين برگزاري نمايشگاهي در تبريز اظهار 
كرد: برنامه ششم توسعه كشور به خوبي بيان و تاكيد كرده 
است كه سهم دانش در مجموع اقتصاد كشور بايد افزايش 
يابد و امروز همه مي دانيم اگر اين كار را پيش از اين با جديت 
انجام داده بوديم، در تحريم فعلي كمتر آسيب مي ديديم. او 
ادامه داد: اصلي ترين ابزار پيشرفت بر اساس دانش، جوانان 
نخبه اند و حضور آنها در عرصه هاي مختلف علمي ثابت كننده 
وجود آنان در كشور است. به گفته رحماني، انقالب چهارم 
صنعتي و الزامات آن مانند اينترنت اشيا زندگي را دگرگون 
مي كند و اگر به سرعت تالش نكنيم در همه زمينه ها مشكل 

خواهيم داشت.
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تشكيل كريدور اقتصادي
 با چين

مهر| رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و چين 
گفت: چهار كشور »ايران«، »پاكستان«، »افغانستان« 
و به احتمال زياد »هندوستان« يك كريدور اقتصادي 
با چين برقرار خواهند كرد. اسداهلل عسگراوالدي با 
اش��اره به برنامه ريزي انجام شده براي ايجاد كريدور 
اقتصادي بين ايران، پاكستان، افغانستان و هندوستان 
با چين، اظهار كرد: اگر اين تصميم عملياتي شود بدون 
شك به اقتصاد ايران در شرايط فعلي كمك شاياني 
خواهد ك��رد. او ادامه داد: ايران به دليل اخم غربي ها 
لبخند شرقي ها را پذيرفته و روابط اقتصادي و تجاري 
دراز مدتي به خصوص با چيني ها برقرار كرده است. 
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين گفت: دو 
كشور پاكستان و افغانستان عالقه مند هستند به كمك 
ايران، با چين يك قرارداد همكاري اقتصادي داشته 
باش��ند. او با مثبت ارزيابي كردن اين اقدام، تصريح 
كرد: هم اكنون پاكس��تان روابط اقتصادي عميقي 
با چي��ن دارد و در عين ح��ال چيني ها مبلغ زيادي 
در بندر »گوادر« پاكستان سرمايه گذاري كرده اند. 
عسگراوالدي افزود: ابتدا قرار بود اين سرمايه گذاري 
در بندر چابهار انجام شود كه بنا به داليل و مشكالتي 
سرمايه گذاري مزبور در كشور جنبه عملياتي پيدا 
نكرد. او گفت: حال مذاكره بر سر اين است كه چهار 
كشور ايران، پاكستان، افغانستان و به احتمال زياد 
هندوس��تان بتوانند يك كريدور اقتصادي با چين 
برقرار كنند. رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و 
چين افزود: هندوستان تاكنون پا پيش نگذاشته ولي از 
سوي سه كشور ايران، افغانستان و پاكستان مذاكرات 
مقدماتي با چين انجام شده است. او گفت: اميدواريم 
اين مذاكرات ظرف يك تا دو ماه آينده منجر به امضاي 
پروتكل نهايي و همين طور مبادالت بين چهار كشور 
با حداقل تعرفه و نرخ ترجيحي شود. عسگر اوالدي 
ادامه داد: اين كري��دور منافع اقتصادي زيادي براي 
ايران دارد. او ضمن اشاره به اينكه ايران در حال حاضر 
به دنبال توسعه اقتصادي با كشورهاي روسيه و چين 
است، افزود: مبادالت ايران در شرايط فعلي با چين 
به مرز 400 ميليارد دالر و با روس��يه نزديك به سه 
ميليارد دالر رسيده است. اين دو كشور سردمداران 

اقتصاد شرق هستند.

 واگذاري بررسي 
ثبت سفارش  به استان ها

ايس�نا| مديركل دفتر صناي��ع معدني وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت، واگذاري بررس��ي 
درخواست هاي ثبت سفارش  واردات و صادرات 
كاالها به س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان ها را از مهم ترين تغيي��رات الزم در اين 
وزارتخانه دانست و اعالم كرد كه برنامه ريزي ها 
و آموزش ه��اي الزم براي اجراي اين طرح انجام 
شده است. سيف اهلل اميري با بيان اينكه وظيفه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت سياست گذاري 
است، گفت: رس��يدگي به درخواست هاي ثبت 
سفارش  صادرات و واردات كاالها در وزارت صمت 
يك كار اجرايي است كه باعث عقب ماندگي در 
كارهاي اين وزارتخانه شده است. او ادامه داد: ثبت 
سفارش ها تاكنون در وزارتخانه انجام شده، اما به 
زودي با برنامه ريزي ها و آموزش هايي كه انجام 

شده، اجراي آن به استان ها سپرده خواهد شد.
به گفته مدي��ركل دفتر صناي��ع معدني وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت، در ح��ال حاضر ثبت 
سفارش  صادرات و واردات كاالها توسط هشت 
مديركل در اين وزارتخانه انجام  مي ش��ود، اما به 
زودي 30 س��ازمان صنعت، معدن و تجارت در 
اس��تان هاي مختلف اين مس��ووليت را بر عهده 
خواهند گرفت كه در اين ص��ورت ارباب رجوع 
مجبور نخواهد بود براي ثبت س��فارش از ساير 
استان ها، به پايتخت بيايد. اميري با بيان اينكه 
اجراي ثبت سفارش ها در استان ها نيز مشكالتي 
خواهد داشت، اظهار كرد: اطالعات كل واحدهاي 
كشور در وزارتخانه وجود دارد كه بايد به استان ها 
منتقل ش��ود و همچنين گزارش اجراي آن در 
استان ها بايد هفتگي به وزارتخانه منتقل شود. به 
گفته او، وجود دالالني كه بعد از ثبت سفارش، ارز 
دريافتي را از كشور خارج مي كردند اما در مقابل 
كااليي وارد نمي كردند، باعث شد دفاتر تخصصي 
ايجاد شود كه همه مراحل ثبت سفارش را رديابي 
مي كنند. مديركل دفت��ر صنايع معدني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: انتقال 
دفاتر تخصصي به استان هاي كشور، استعالم ورود 

و خروج كاالها از گمرك را آسان تر خواهد كرد.

تعديل ۱۰۰ هزار نفر 
در صنايع قطعه سازي 

تسنيم| دبير انجمن قطعه سازان خودرو با بيان 
اينكه فروش قطعه با قيمت هاي پايين اصال براي 
قطعه سازان به صرفه نيست، گفت: اگر مشكالت 
قطعه سازان ادامه پيدا كند حجم بيكاري در اين 
صنعت افزايش بيش��تري خواهد داشت. مازيار 
بيگلو، با اش��اره به مشكالت متعدد قطعه سازان 
كشور، اظهاركرد: در حال حاضر قطعات خودرو با 
قيمت مناسب از قطعه سازان خريداري نمي شود 
كه همين امر آنها را با ضررهاي بسياري روبه رو 
س��اخته اس��ت. او افزود: اگر اين روند ادامه پيدا 
كند قطعه س��از امكان توليد قطعه نداشته و در 
نهايت خودروس��ازان با كس��ري قطعه مواجهه 

خواهند شد.
دبير انجمن قطعه سازان خودرو تصريح كرد: امروز 
نياز مالي واحدهاي توليدي قطعه ساز 24 برابر 
افزايش يافته ك��ه اين موضوع اصال با خريدهاي 
خودروس��ازان مطابقت ندارد. بيگلو به تعليق و 
تعديل 100 هزار نفر در صنعت قطعه سازي اشاره 
كرد و گفت: اگر مشكالت قطعه سازان ادامه پيدا 
كند حجم بيكاري در اين صنعت افزايش بيشتري 

خواهد داشت. 



گز ارش كوتاه

كوتاه از دنياي انرژي

15 انرژي

چرا امريكا به 8 كشور خريدار نفت ايران معافيت مي دهد؟ 

اويل پرايس تحليل كرد 

تالش ترامپ براي رام كردن بازار نفت 

افق تار بازار؛ عامل كاهش قيمت نفت

گروه انرژي| عليرضا كياني |
6 ماه از زماني كه دونالد ترامپ خروج كشورش از 
توافق ايران را اعالم كرد، مي گذرد و تنها 2 روز تا 
اعمال دوباره تحريم هاي واشنگتن عليه تهران 
باقي مانده اس�ت. در اين م�دت، قريب به اتفاق 
مقامات دولت امريكا با اطمينان اعالم مي كردند 
كه خبري از اعطاي معافيت به مش�تريان نفتي 
سومين توليد كننده بزرگ اوپك نخواهد بود. نفت 
اما در اين مدت آرام ننشست و ركوردهاي قيمتي 
4 ساله را شكست. اكنون و در آستانه بازگشت 
تحريم هاي نفتي ايران، خبرهايي از دولت امريكا 
به گوش مي رس�د مبني بر اينك�ه دولت ترامپ 
در نظر دارد تا به برخ�ي از خريداران نفت ايران 
معافيت »موقت« و احتماال »مشروط« از تحريم ها 
اعطا كند. اي�ن خريداران را 8 كش�ور كه هند، 
ژاپن و كره جنوبي از س�وي بلومبرگ به عنوان 
3 كش�ور قطعي در اين فهرست اعالم شده اند، 
تشكيل مي دهند. هر چند در مورد اين معافيت ها 
جزييات�ي اعالم نش�ده، اما عب�ارت معافيت از 
تحريم ها، ذهن  را به ي�اد رويه اي با همين نام در 
دولت پيشين اياالت متحده مي اندازد. به همين 
بهانه نيز اين گزارش، نگاه�ي گذرا به رويكرد 2 

دولت امريكا به نفت ايران انداخته است. 

يك مقام دولتي امريكايي ديروز به بلومبرگ خبر داد 
كه اياالت متحده با اعطاي معافيت به 8 كشور از جمله 
ژاپن، هند، كره جنوبي براي خري��د نفت ايران بعد از 
اعمال تحريم هاي نفتي واشنگتن عليه تهران موافقت 
كرده اس��ت. اين مقام دولتي كه خواسته نامش فاش 
نش��ود به خبرگزاري بلومبرگ گفت كه دولت دونالد 
ترامپ همچنان در نظر دارد تا از سرازير شدن درآمدها 
به س��مت اقتصاد ايران را متوقف س��ازد و اعطاي اين 
معافيت ها با ه��دف »عدم افزايش قيمت نفت« و »در 
عوض كاهش يافتن خريد هاي نفتي مشتريان ايران 
از اين كش��ور« صورت پذيرفته اس��ت. قرار است روز 
دوشنبه نام كش��ورهاي دريافت كننده معافيت ها از 
س��وي وزير امور خارجه اياالت متحده، مايك پمپئو، 

رسما اعالم شود. 
چين ك��ه بزرگ تري��ن واردكننده نفت ايران اس��ت 
همچنان در حال انجام مذاكرات با مقامات امريكايي 
روي مف��اد تحريم هاي نفتي واش��نگتن عليه تهران 
است. بر اساس اطالعات رسيده از سوي 2 منبع آشنا با 
مباحث مطرح شده در نشست هاي 2 قدرت اقتصادي 
كه خواستند هويت آنها از سوي بلومبرگ فاش نشود، 
چين يكي از 8 كشور دريافت كننده معافيت هاست. نام 
4 كشور ديگري كه از معافيت ها برخوردار خواهند شد 

هنوز معلوم نيست. 
بلومبرگ در گزارش خود نوشته است كه دولت اياالت 
متحده بايد مس��ير توازن را در اعطاي معافيت ها طي 
كند؛ يعني اوال به بازار نفت اين نشانه را ارسال كند كه 
عرضه كافي در بازار نفت وج��ود دارد تا به اين ترتيب 
از افزايش قيمت هاي نفت كه ممكن اس��ت حتي در 

امريكا تبعاتي سياس��ي براي حزب جمهوري خواه به 
همراه داشته باشد، جلوگيري كند. ثانيا، دولت امريكا 
براي رسيدن به اهداف خود بايد از نرسيدن درآمدها به 
اقتصاد ايران اطمينان حاصل كند تا اينكه تحريم هاي 

اياالت متحده عليه اين كشور بي تاثير نشود. 
قيمت شاخص نفتي جهاني، برنت از پايان ماه گذشته 
تاكنون فاصله زيادي را از 85 دالر در هر بشكه پيموده 
و حدود 15 درصد كاهش را از س��رگذرانده اس��ت. به 
گزارش بلومبرگ، مهم ترين عامل در اين كاهش قيمت، 
گمانه زني ها درباره افزايش احتمال اعطاي معافيت به 
حداقل چند مشتري نفتي ايران و افزايش توليد اعضاي 
سازمان كشورهاي توليد كننده نفت براي جبران كاهش 
عرضه نفت ايران به بازار بوده است. صبح روز جمعه در 
ساعت 10: 18 به وقت گرينويچ، قراردادهاي آتي هر 
بشكه نفت برنت 73 دالر و 16 سنت قيمت گذاري شد. 
نفت خام امريكا يعني وست تگزاس اينترمديت نيز در 
بازار معامالت تجاري نيويورك )نايمكس( 63 دالر و 

63 سنت معامله شد. 
پيش از اين پمپئو گفته بود: »ما انتظار داريم كه خريد 
نفت خام ايران از س��وي تمام كشورها به صفر برسد و 
هر كشوري كه از اين امر تخطي كند مستوجب اعمال 
تحريم ها خواهد شد«. با اين همه پمپئو گفته بود كه 
كشورش در حال مذاكره با كشورهايي است كه نفت 
خام خاورميانه در صنايع آنها نقشي اساسي ايفا مي كند. 
فاتح دونم��ز، وزير انرژي تركي��ه روز جمعه در جمع 
خبرنگاران در آنكارا گفت كه آن كش��ور ممكن است 
در ميان ليست دريافت كنندگان معافيت خريد باشد. 

تركيه يكي از بازارهاي اساس��ي نفت خام ايران است. 
بر اس��اس گزارش بلومبرگ و با اس��تناد بر داده هاي 
تنظيم كنندگان بازار تركيه، سال گذشته تهران با تامين 
چيزي بيشتر از يك چهارم واردات روزانه آنكارا يعني 
حدودا 830 هزار بشكه، بزرگ ترين منبع تامين سوخت 

تركيه بوده است. 

   تفاوت هاي 2 دولت
بنا بر گفته هاي مقام امريكايي كه خبر معافيت  8 كشور 
را به بلومبرگ داده است، اين معافيت ها موقت هستند 
و امريكا از كشورهاي دريافت كننده انتظار دارد تا آنها 
تقاضاي نفت خود از ايران را در ماه هاي آتي بطور مداوم 
كاهش دهند. اين مقام دولتي از دادن جزيياتي درباره 
ميزان مجاز خريد كشورهاي دريافت كننده معافيت از 

نفت ايران خودداري كرد
 به گفته اين مقام مسوول، دولت ترامپ پيشاپيش از اين 
كشورها خواسته است كه ساير ارتباطات اقتصادي را با 
سومين توليدكننده بزرگ نفت اوپك قطع كنند. اين 
ارتباطات شامل تجارت كاالهايي مي شود كه تحريم ها 

آنها را پوشش نمي دهند. 
تحريم هاي نفتي قريب الوقوع امريكا در زمان 6 ماه پس 
از خروج اياالت متحده از برنامه جامع اقدام مشترك يا 
همان توافق اتمي با ايران، يكي از ابزارهاي واشنگتن 
براي اعمال فشار به تهران بوده است. امريكا ادعا مي كند 
كه برجام نمي توانسته به ميزان الزم برنامه هسته اي و 
آنچه اياالت متحده »اعمال شرورانه« ايران در منطقه 

مي خواند را محدود سازد. 

دولت اوباما رويك��رد محتاطانه اي در زمينه تحريم ها 
در پي��ش گرفت تا مان��ع از باال رفتن قيمت ها ش��ود. 
سياس��تمداران امريكايي همواره نس��بت به تبعات 
سياس��ي قيمت هاي باالي بنزين نگران هس��تند به 
همين دليل دولت اوباما به كشورهاي متعدد خريدار 
نفت ايران، معافيت اعطا ك��رد و موافقت كرد در قبال 
كاهش 20 درصدي واردات از ايران، به خريد نفت اين 

كشور ادامه دهند.
تا همين جاي كار 2 تفاوت مشخص ميان روش اوباما و 
ترامپ در تحريم نفتي ايران به چشم مي خورد. انتخاب 
تنها 8 كشور از س��وي ترامپ در حالي كه دولت اوباما 
20 كش��ور را معاف مي كرد يكي از اين موارد است. از 
س��وي ديگر در آن دور از تحريم ه��ا، اياالت متحده از 
كشورهاي واردكننده نفت ايران خواسته بود تا هر 180 
روز يك بار خريد نفتي خود از ايران را 20 درصد كاهش 
دهند. هنوز مشخص نيست دولت ترامپ چه خواسته 
مشخصي از 8 كشور دارد اما به نظر مي رسد اين بخش 

نيز مشابه روش اوباما نباشد. 

   كارزار فشار
خروج اياالت متحده از توافق اتمي ايران با 5 عضو دايم 
س��ازمان ملل به عالوه آلمان نه تنها خشم تهران بلكه 
ناراحتي ديگر كشورهايي كه در جريان مذاكرات با اين 
كشور حضور داشتند را برانگيخته است.. دولت ترامپ با 
بي توجهي به نظرات ايشان، طرح خود براي بازگرداندن 
تحريم ها را پيش برد. استدالل امريكا در اين مسير اين 
بوده است كه كشورها، بانك ها و كسب و كارها در جهان 

تمايل بيشتري به انجام معامالت با واشنگتن دارند تا 
تهران و از همين رو حاضرند بازار ايران را ترك گويند. 

   تكبر و دلسوزي امريكايي 
روبرت پاالدينو، معاون سخنگوي وزارت خارجه امريكا 
روز پنج شنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران گفت: 
»ما كامال مطمئن هستيم كه اقداماتي كه تاكنون انجام 
داده ايم به ما كمك مي كنند كه بيشترين فشارها را روي 
ايران اعمال كنيم. از اين طريق مي خواهيم درآمدهاي 
ايران كه صرف تحركات اين كشور در منطقه مي شود، 

كاهش يابد«. 
كش��ورهاي دريافت كننده معافي��ت در فصل جديد 
تحريم هاي نفتي عليه ايران، بايد پول نفت خريداري 
شده را در حساب هاي س��پرده به ارز داخلي پرداخت 
كنن��د. اين بدين معناس��ت كه پول نف��ت به صورت 
مستقيم به ايران نخواهد رسيد و اين كشور از اين پول 
تنها مي تواند براي خريد غذا، خوراك و ديگر كاالهايي 
استفاده كند كه در ليست تحريم ها قرار ندارد. فروشنده 
اين اقالم نيز الجرم، كش��ورهاي مشتري نفت ايران 
خواهند بود. دولت ترامپ به اين حس��اب هاي سپرده 
به عنوان راه مهمي براي محدود س��اختن درآمدهاي 
ايران و عاملي براي افزايش فشار بر اقتصادي اين كشور 

نگاه مي كنند.
مارك دوبوويتز، مدير موسس��ه دفاع از دموكراس��ي 
در واشنگتن دي س��ي در اين باره به بلومبرگ گفت: 
»بانك هاي غربي از محدوديت هاي اعمال شده از طريق 
حساب هاي سپرده تخطي نخواهند كرد. در اين مورد 
اطمينان حاصل شده است. پيام اين سياست اين است 
كه به بانك هاي غربي هشدار دهيم كه سعي نكنيد كه 

اين حساب هاي سپرده را دور بزنيد«. 
شرايط بازار نفت و صعود برنت به باالترين قيمت خود 
در 4 سال اخير به نوعي به اياالت متحده اين سيگنال 
را داد كه وضعيت بازار نفت امروز با بازار در دوراني كه 
باراك اوباما تحريم هاي نفتي عليه ايران را اعمال كرد 
متف��اوت اس��ت. در آن دوران هرچند كه قيمت نفت 
حدودا 100 دالر بود اما بازار با مش��كل كمبود عرضه 

نفت روبرو نبود.
اخت��الل عرض��ه حداقل در چن��د ماه اخي��ر يكي از 
دغدغه هاي فعاالن بازار بوده است. يكي از عوامل اثرگذار 
روي تصميم امريكا بر اعطاي معافيت ها به مشتريان 
نفت ايران، كاهش فشار بر مشتريان اين كشور در دوران 
تنگناي بازار عرضه اس��ت. اين رويك��رد در اظهارنظر 

مشاور امنيت ملي امريكا هويداست.
به گزارش رويترز، جان بولتون گفته است: »واشنگتن با 
اعمال تحريم ها عليه ايران به دنبال تحت فشار قرار دادن 
اين كشور است اما نمي خواهد به متحدان امريكا كه به 
اين نفت وابسته هستند، لطمه بزند. دولت اين مساله را 
درك مي كند كه برخي كشورهاي به لحاظ ژئوپوليتيك 
نزديك به ايران و ديگر كشورها قادر نباشند تا واردات 
نفت از ايران را بطور سريع قطع كنند. به همين دليل 
امريكا در نظر دارد هنگام ش��روع بخش دوم تحريم ها 

براي اين كشورها استثنا قائل شود«.

سرمايه گذاران بدبيني فزاينده نسبت به مسيري كه بازار 
نفت در پيش گرفته اس��ت نشان مي دهند و دورنماي 
منفي آنها به پايين رفتن قيمت نفت كمك كرده است.

به گزارش اويل پرايس، مديران سرمايه و صندوق هاي 
پوشش ريسك، پيش بيني خود از افزايش بهاي معامالت 
نفت را كاهش داده اند و اين روند به تغييرات چشمگير 

معامالت سرمايه گذاران منتهي شده است.
اقدام به فروش قراردادهاي خريد از سوي سرمايه گذاراني 
كه منتظر افزايش بيشتر قيمت ها بودند بر فضاي بازار 
به شدت تاثير گذاشته است. در طول تابستان موضوع 
تحريم هاي امريكا عليه ايران به همراه اختالالت موقتي 
عرضه در ليبي، به نگراني ها نسبت به كمبود عرضه دامن 
زد و باعث شد سرمايه گذاران حجم معامالت را با انتظار 
براي افزايش قيمت ها افزايش دهند اما جو بازار به دنبال 

بحران ارزي تركيه در اوت و همچنين سقوط ارزش ساير 
اقتصادهاي نوظهور تغيير كرد.

خوش بيني نسبت به افزايش قيمت نفت در سپتامبر 
بهبود يافت با اي��ن حال يك ماه بع��د اقتصاد جهاني 
نشانه هاي نگران كننده اي از كندي عرضه نشان داد و 
همزمان، عربستان س��عودي قول داد توليدش را براي 

پوشش هر گونه افت عرضه افزايش خواهد داد.
معكوس شدن اخير اقبال نفت به كاهش قراردادهاي 
خريد س��رمايه گذاران منجر ش��ده است. تحليلگران 
كومرس بانك در يادداش��تي نوشتند: برخي از ناظران 
ب��ازار در اوايل اكتبر تصور مي كردن��د كه قيمت ها به 
100 دالر صع��ود خواهد كرد اما آنچه در س��ه تا چهار 
هفته گذشته تغيير كرده، جو بازار و كنار كشيدن سفته 
بازان از معامالت است. همچنين نگراني هايي نسبت به 

بازار فيزيكي وجود دارد. ويتول كه بزرگ ترين شركت 
بازرگاني نفت دنياست، پيش بيني خود درباره رشد تقاضا 
براي نفت در سال 201۹ را مورد تجديدنظر قرار داده و 
از 1.5 ميليون بشكه در روز برآورد قبلي به 1.3 ميليون 

بشكه در روز كاهش داده است.
همچنين اين شركت پيش بيني خود براي سال 2018 
را از 1.7 ميليون بشكه در روز به 1.3 ميليون بشكه در 
روز كاهش داد. راس��ل ه��اردي، مديرعامل ويتول به 
رويترز گفت: ما هرگز بيش از حد خوش بين نبوده ايم. 
 ما همواره انتظار داش��تيم كه قيمت ها ي باال به تقاضا 

آسيب بزند.
بازارهاي نفت بالفاصله دچار محدوديت عرضه نشدند 
و قيمت مناسب براي نفت برخالف محدوده 85 تا ۹0 
دالر كه برخي از اف��راد درباره آن صحبت مي كنند، در 

سال آينده نزديك به 70 يا 60 دالر در هر بشكه است.
جنگ تجاري امريكا و چين يك داستان قديمي شده اما 

آثار آن اكنون دارد نمود پيدا مي كند.
به عنوان نمونه شركت كامينز كه سازنده موتورهاي مورد 
استفاده در كاميون هاي سنگين است هفته جاري اعالم 
كرد جنگ تجاري 250 ميليون دالر در سال 201۹ به 
اين شركت ضرر خواهد زد. فروش خودروي چين نيز 

افت كرده است.
تا زماني كه دو طرف اختالفاتشان را حل نكنند وضعيت 
ممكن اس��ت وخيم تر شود. قرار اس��ت دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا و شي جين پينگ، رييس جمهور 
چين در نشست گروه 20 در بوينوس آيرس كه اواخر 

نوامبر برگزار مي شود ديدار كنند.
ترامپ هفته جاري هشدار داد تعرفه هاي جديد به ارزش 

ميلياردها دالر آماده شده تا در صورت به توافق نرسيدن 
با چين، اجرايي شوند. امريكا پيش از اين روي واردات 
كاالهاي چيني به ارزش 250 ميليارد دالر تعرفه وضع 
كرده و چين نيز با اعمال تعرفه روي كاالهاي امريكايي 

به ارزش 110 ميليارد دالر، تالفي كرده است.
بر اساس گزارش اويل پرايس، قيمت نفت ماه ميالدي 
گذشته بيش از 10 درصد كاهش يافت و فروش گسترده 
قراردادهاي خريد از سوي سرمايه گذاران بزرگ احتماال 

اين روند كاهش را تشديد كرد.
مرحله بعد هنوز مش��خص نيست با اين حال خروج از 
بازار كساني كه انتظار داشتند قيمت ها افزايش خواهد 
يافت فضا را براي بهبود دوباره قيمت ها مهيا مي كند. با 
اين حال فعال سرمايه گذاران مطمئن نيستند قيمت ها 

از اين سطح باالتر خواهد رفت.
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 سرنوشت بورس نفت
 چه مي شود؟ 

ايلنا|مدير بين الملل شركت نفت گفت: آمادگي 
داريم مادامي كه خريدار باشد در بورس نفت عرضه 
كنيم. سعيد خوش��رو با اعالم اين مطلب در شبكه 
خبرگفت: حتماً عرضه نفت در بورس مستمر خواهد 
بود و اگر مقدار يك ميليون بشكه در اين مرحله عرضه 
شد براي آزمايش و محك زدن بخش خصوصي بود.

وي گفت: اس��تقبالي هم كه از عرضه نفت در بورس 
شد به واس��طه انعطاف هاي خوبي بود كه ما نشان 
دادي��م. انعطاف هايي كه در قراردادهاي مس��تقيم 
نداشتيم. خوشرو با اشاره به انعطاف در قيمت عرضه 
براي تس��هيل معامله و كمك به بخش خصوصي 
افزود: ما جلساتي هم با بخش نفتكش و نيز بانك ها 
خواهيم داش��ت اما قاعدتًا فش��ار خارج از قاعده اي 
نمي توانيم بر آنها بياوريم. مدير بين الملل شركت نفت 
گفت: امكان معامله با چند ارز، اكنون براي خريداران 
وجود دارد مانند يوان، يورو و درهم، اما ما در اين باره 
از بانك مركزي اعالم نياز مي گيريم و چنانچه قبول 
كنند ارز ديگري را هم در صورت تأييد لحاظ خواهيم 
كرد. وي با بيان اينكه تحويل در مقصد، دور از ذهن 
نيست و در برخي مقاصد شدني است، گفت: معامله 
به صورت تهاتر، پيچيدگي هايي دارد براي اينكه نياز 

به هماهنگي هاي بيشتر با وزارتخانه هاي ديگر دارد.
س��يد حمي��د حس��يني، س��خنگوي اتحادي��ه 
صادركنندگان فرآورده هاي نفتي هم گفت: عرضه 
نفت در بورس را بايد به ف��ال نيك گرفت و اين يك 
حركتي است براي مقابله با تحريم ها و نشان مي دهد 
كه ما دست بسته نيستيم و به كشورهاي صادركننده 
در منطقه نشان مي دهد كه اگر قرار باشد ما نتوانيم 
نفت صادر كنيم اين قدرت را داريم كه در قيمت ها 
انعطاف داشته باشيم و مي توانيم نفت را با تخفيف 
مناسب به بازار عرضه كنيم. بابك باقري كارشناس 
بورس انرژي نيز در اين برنامه گفت: روز عرضه نفت 
خام در بورس ي��ك روز تاريخي در اقتصاد ايران بود 
مثل ملي شدن صنعت نفت كه نقطه عطفي در اقتصاد 
كشور است و اين مشاركت بخش خصوصي، مي تواند 
ملي ش��دن صنعت نفت را به معناي واقعي خودش 
محقق كند.باقري گفت: اگر عرضه نفت و محصوالت 
وابس��ته آن در بورس ادامه يابد، بورس نفت ايران در 
منطقه مي تواند جايگاه ويژه اي پيدا كند، زيرا اولين 
بورس از اين نوع اس��ت كه در كش��وري كه خودش 

توليد كننده نفت است ايجاد شده است.

مقاومت 75 دالري نفت 
شانا|  بررسي و پيش بيني شماري از تحليلگران و 
اقتصادانان نشان مي دهد كه تحريم هاي ضد ايراني 
امريكا عليه ايران مي تواند قيمت هاي جهاني نفت 
خام را در سطوح باالي 75 دالر براي هر بشكه حفظ 
كند. به گزارش خبرگزاري رويترز، 46 اقتصاددانان و 
تحليلگران پيش بيني كردند كه قيمت هاي جهاني 
نفت خام به دليل اختالل عرضه در پي تحريم هاي 
ايران ازسوي اياالت متحده امريكا، در سطوح باالي ٧5 
دالر براي هر بشكه باقي بماند. از آنجا كه اقتصاددانان 
و تحليلگران معتقدند رشد تقاضا براي نفت خام در 
س��ال آينده ميالدي به دليل جنگ تجاري و ضعف 
شرايط اقتصاي، كاهش مي يابد اين انتظار نيز وجود 
دارد كه قيمت نفت از اين سطح باالتر نرود. بررسي 
و پيش بيني 46 اقتصاددان و تحليلگر حكايت از اين 
دارد كه ميانگين قيمت نفت خام شاخص برنت درياي 
شمال در سال ٢٠١٩ ميالدي به ٧6 دالر و ٨٨ سنت 
براي هر بشكه مي رسد. اين پيش بيني نشان مي دهد 
كه ميانگين قيمت نفت خام برنت در سال ٢٠١٨ به 
٧4 دالر و 4٨ سنت براي هر بشكه خواهد رسيد، در 
حالي كه ميانگين اين رقم امسال تاكنون ٧٣ دالر و 
5٧ س��نت براي هر بشكه بوده است. تحليلگران در 
گفت وگو ب��ا رويترز اعالم كردند كه چنانچه نگراني 
درباره كند شدن روند رش��د اقتصادي در سطحي 
گسترده به اثبات برسد، انتظار مي رود روند تقاضا براي 

نفت خام در سال ٢٠١٩ كند شود. 

تخفيف نفتي عربستان در دسامبر
تسنيم |  به گزارش تايمز، انتظار مي رود عربستان 
سعودي بزرگ ترين صادر كننده نفت جهان، قيمت 
نفت خام سبكي را كه به آسيا مي فروشد در دسامبر 
پايين بياورد تا روند كاهش ش��اخص هاي نفت 
خاورميانه و قيمتهاي پايين تر بنزين و نفتا را دنبال 
كند . اين توليدكننده احتماال قيمت رسمي فروش 
را براي نفت خام بيست سنت كاهش مي دهد و به 
بشكه اي 50 سنت مي رساند اين كاهش قيمت 
پس از شكست ركورد سه ماهه قيمت نفت در ماه 
گذش��ته اتفاق مي افتد . عمق اين كاهش قيمت 
بستگي دارد به اينكه عربستان چقدر روي تغييرات 
ساختار بازار براي شاخص هاي قيمت نفت دوبي و 

عمان حساب مي كند .
كاهش قيمت يعني بخشي از س��اختار بازار كه 
قيمت هاي فعلي در آن باالتر از قيمت هاي آينده 
هستند. نفت دوبي بيس��ت سنت در طول اكتبر 
كاهش داشته است در حالي كه اين كاهش قيمت 
براي نفت عمان 50 س��نت بوده است. ميانگين 
حدود 35 تا 40 سنت است . كاهش قيمت نفت 
يعني تقاضاي نفت رو به كاهش است. قيمت فروش 
رسمي نفت سبك عربس��تان كاهش بيشتري 
خواهد داشت، دليل آن هم تفاوت كم ميان هزينه 
و قيمت نفتا و بنزين است كه بر اثر افزايش توليد 
به دست آمده است . طبق اطالعات به دست آمده، 
قيمت نفت سبك عربستان مي تواند تا يك دالر 
در هر بش��كه كاهش يابد . قيمت فروش رسمي 
نفت خام عربستان معموال حدود پنجم ماه منتشر 
مي شود و روند قيمت نفت ايران، كويت و عراق را 
مشخص مي كند و بذ بيش از 12 ميليون بشكه در 

روز نفت خام آسيا تأثير مي گذارد .

نفت ترش سنگين ايران همچنان پرطرفدار است

افزايش اشتهاي چين و هند براي نفت ايران 
ايسنا|

به گزارش پالتس، گريدهاي نفت ايراني در اين دو بازار 
از نظر قيمت همچنان به حدي رقابتي مانده اند كه در 
برابر فشار تحريم ها مقاوم ظاهر شده اند. اما صادرات نفت 
ايران به ساير خريداران بزرگ مانند كره جنوبي، ژاپن و 
اروپا در سه ماه گذشته به دليل واهمه اين خريداران از 

مجازات امريكا، كاهش پيدا كرده است.
طبق آمار رهگيري كشتي كه از سوي اس اند پي گلوبال 
پالتس رصد شده است، صادرات نفت ايران به چين در 
سه هفته نخست اكتبر بطور ميانگين 800 هزار بشكه 
در روز در مقايس��ه با حدود 600 هزار بشكه در روز در 
س��پتامبر بود. بنا بر برآورد پالتس، ميانگين صادرات 
نفت ايران به چين در س��ال 2017 حدود 602 هزار و 

50۹ بشكه در روز بود.
ح��دود نيمي از اين حجم به مقصد داليان در ش��مال 
شرقي چين بوده كه قطب مخازن نفت در اين منطقه 
اس��ت. منابع آگاه اظه��ار كرده اند كه ش��ركت ملي 
نفت چي��ن تقريبا 20 تا 40 ميليون بش��كه ظرفيت 

ذخيره سازي در داليان را اجاره كرده است.
طبق آمار كش��تيراني و منابع آگاه، از اوايل سپتامبر 

حدود 20 ميليون بش��كه يا معادل 400 هزار بش��كه 
در روز نف��ت و ميعانات ايران به مقصد داليان ارس��ال 
شده اند و نفتكش هاي ايراني در مسير داليان هستند 

يا به آن رسيده اند.
 SVB Energy سارا وخشوري، رييس شركت مشاوره
در اين باره گفت: ايران نيز مانند ساير صادركنندگان 
بزرگ نفت از مخازن نفت خارج از كشور براي نگهداري 

نفت در مناطق مختلف استفاده مي كند.
ش��ركت ملي نفت ايران مخازن نفت خ��ود را از بندر 
روت��ردام به چي��ن منتقل كرده و اين امر دسترس��ي 
نزديك تر و سريع تر به مش��تريانش در آسيا را امكان 

پذير كرده است.
يك مدير سينوپك كه بزرگ ترين خريدار چيني نفت 
ايران اس��ت هفته جاري گفت: اين ش��ركت سرگرم 
مذاكره با مقامات دولتي براي فراهم كردن تمهيدات 

ويژه براي ادامه واردات نفت ايران است.

   جريان صادرات نفت ايران
حجم صادرات نفت ايران در آستانه اجراي تحريم هاي 
امري��كا برخالف انتظ��ار برخي از تحليلگ��ران غربي 

باال مانده اس��ت. نفتكش هاي متعلق به شركت ملي 
نفتكش ايران در ماه هاي اخير سيستم هاي ردگيري 
خود را غيرفعال كرده اند كه رصد دقيق صادرات ايران 

را دشوار كرده است.
بر اساس سرويس رهگيري كشتي پالتس، صادرات 
نفت و ميعانات ايران در سه هفته نخست اكتبر حدود 
1.۹0 تا 1.۹5 ميليون بش��كه در روز ب��ود. اما منابع 
آگاه مي گويند حجم صادرات نفت ايران ممكن است 
باالتر باشد زيرا تحويل پنهاني نفت از سوي ايران ادامه 
دارد. اين ش��يوه بازار نفت جهاني را سردرگم كرده و 
رهگيري حجم و مقصد صادرات ايران را كار دشواري 

كرده است.
صادرات نفت ايران در سپتامبر و اوت به ترتيب 1.۹5 و 
1.۹8 ميليون بشكه در روز بود. ايران در ماه مه كه طي 
آن امريكا خروج خود از برجام را اعالم كرد، حدود 2.50 

ميليون بشكه در روز نفت صادر كرده بود.

   درخواست باالي هندي ها
صادرات نفت ايران به هند نيز در دو ماه گذشته با وجود 
اينكه برخي از پااليش��گاه هاي هن��دي اعالم كردند 

واردات نفت ايران را محدود مي كنند، صعود كرده است.
بيش از 600 هزار بشكه در روز نفت ايران در سپتامبر 
به مقصد هند ارسال شد و حجم ارسالي در ماه گذشته 

حدود 500 هزار بشكه در روز برآورد مي شود.
صادرات نفت ايران در اوت 435 هزار و 613 بشكه در 
روز و در س��ال 2017 بطور متوسط 461 هزار و ۹77 

بشكه در روز بود.
دو پااليش��گاه هندي قصد دارند با وجود تحريم هاي 

امريكا، در نوامبر از ايران نفت وارد كنند.
هند از سوي دولت امريكا براي قطع واردات نفت از ايران 

تحت فشار قرار گرفت و مذاكرات رده بااليي ميان دو 
كشور در اين باره صورت گرفت.

نشريه اكونوميك تايمز هند به نقل از منابع آگاه خبر داد 
با اقدام هند براي كاهش واردات نفت به ايران به ميزان 
حدود يك سوم، امريكا با اعطاي معافيت از تحريم هاي 

نفتي ايران به دهلي نو موافقت كرده است.
وزارت خارجه امريكا هفته جاري اعالم كرد س��رگرم 
بررسي معافيت هاي احتمالي از تحريم هاي نفتي ايران 
براي برخي از كشورها است كه وارداتشان را به ميزان 

قابل توجهي كاهش داده اند.
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عكسروز

چهرهروز

مااكرانسانسينميخواهيم
پوران درخشنده معتقد است: تا وقتي كه قوانين درست و عادالنه براي اكران فيلم ها وضع نشود، يك فيلم غيركمدي هرچقدر هم خوب ساخته 
شود؛ در ميان كمدي هاي لطمه زننده به سينما موفقيت چنداني در اكران نخواهد داشت.اين كارگردان سينما كه سابقه ساخت فيلم هاي 
اجتماعي متعددي را در كارنامه كاري خود دارد و در تدارك ساخت يك فيلم ديگر با نگاه به مشكالت پسران جامعه است درباره نگراني هايي 
كه برخي فيلمسازان اجتماعي نسبت به وضعيت اكران اين نوع فيلم ها در كنار آثار كمدي و نيز روند رو به افزايش ساخت كمدي دارند، به ايسنا 
گفت: به نظر مي رسد، سينماي كمدي فعلي لطمه بزرگي به كليت سينما مي زند. چون بسياري از آنها جنبه سخيفي دارند به همين دليل فكر 

مي كنم فيلم هاي اجتماعي هر چقدر هم خوب ساخته شوند وقتي در كنار اين كمدي ها قرار مي گيرند، فرصت اكران مناسب پيدا نمي كنند. 

میراثنامهايستگاه

افتتاحچهاردهميننمايشگاهبينالمللي
ساختمانوعمرانكيش

اقداميونسكو
برايگنبدهايتكيهمعاونالملك

 چهاردهمين نمايشگاه بين المللي ساختمان و عمران كيش با حضور مقامات 
بلند پايه افتتاح شد.

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون ايران، چهاردهمين نمايش��گاه 
بين المللي ساختمان و عمران كيش با حضور مديرعامل منطقه آزاد كيش، 
رييس فراكس��يون تعاون مجلس شوراي اس��المي، امام جمعه منطقه آزاد 
كيش، مقامات سازمان توسعه تجارت، نايب رييس اتاق تعاون ايران، دبيركل 
اتاق تعاون ايران، مقامات و مديران ارشد استان هرمزگان، ۱۱ آبان ماه جاري 

افتتاح شد.
گفتني است اين نمايشگاه تا ۱۴ آبان ماه در مركز نمايشگاه هاي بين المللي 

جزيره كيش برگزار مي شود.
 الزم به اش��اره است، تعداد ۱۲۰ ش��ركت كننده در نمايشگاه امسال حضور 
خواهند داشت و اين نمايشگاه در فضايي بالغ بر ۴هزار و ۲۰۰ متر از ۱۱ تا ۱۴ 

آبان ماه جاري برگزار مي شود.
 مش��اركت كنندگان در ۹ گروه كااليي مرتبط با صنعت س��اختمان حضور 
دارند كه اين گروه ها شامل، مصالح پايه اي و سيستم هاي سازه اي، معماري 
و دكوراس��يون داخلي، تاسيسات مكانيكي س��اختمان، تاسيسات برقي و 
الكترونيكي، آسانسور و باالبر، ابزار و ماشين آالت ساختمان، خدمات مهندسي 
و حرفه اي و بازار سرمايه، تشكل ها، دانشگاه ها، مراكز علمي عمران و خدمات 

شهري هستند.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري استان كرمانشاه گفت: 
تيمي از يونس��كو براي برطرف كردن 
آسيب از گنبدهاي تكيه معاون الملك 
در اين بناي تاريخي مستقر شده  اند. 
جليل بااليي با اشاره به اجراي هم زمان 

س��ه پروژه در اين تكيه، اظهار كرد: از آنجايي كه از س��اليان گذشته بحث نفوذ 
آب هاي سطحي اين بنا را آزار مي دهد، طرح مطالعه دفع اين آب ها تهيه و با استقرار 
يك تيم تخصصي و گمانه زني عمليات اجرايي طرح آغاز شده است. او همچنين 
از اجراي طرح دفع خطر از گنبدهاي اين بناي تاريخي خبر داد و گفت: هم اكنون 
تيمي از يونسكو در اين تكيه مستقر شده و با استفاده از آخرين تكنيك هاي فني 
در حال مطالعه و رفع خطر از س��قف و گنبدهاي بنا هستند. بااليي اظهار كرد: 
مطالعه، مقاوم سازي، آسيب شناسي و مستندسازي كاشي ها طرح ديگري است 
كه توسط يك مشاور ملي در تكيه در حال انجام است. مديركل ميراث فرهنگي 
استان كرمانشاه درادامه بااشاره به كاشي هاي منحصر به فرد به كار رفته در اين 
بنا، گفت: تكيه معاون الملك يكي از بناهاي ارزشمند در حوزه كاشي هاي هفت 
رنگ است كه بسياري از معماران و اصحاب هنر آن را موزه كاشي هفت رنگ ايران 
مي دانند. او ادامه داد: همچنين با توجه به اينكه اين تكيه محل تعزيه خواني در 

كرمانشاه بوده، مي تواند پايتخت تعزيه خواني در جهان باشد.

بازارهنر

تماشاي اين فيلم هاي متفاوت را از دست ندهيد

برگزاري دومين دوره جايزه »احمد محمود«

از فيلم��ي درباره مهاجرت ت��ا روايت 
دختري كه براي پيدا كردن خانواده اش 
به اي��ران مي آيد و ماج��راي ازدواج دو 
نوجوان و س��تاره شدن افراد در فضاي 
مجازي را روي پ��رده »هنر و تجربه« 

ببينيد.
۱۵ س��الن مختل��ف در س��انس هاي 
مختلف در سراس��ر اي��ران، فيلمهاي 

س��ينمايي گ��روه »هنروتجرب��ه« را ب��ه نمايش 
مي گذارند.

س��ينما فرهنگ، خانه هنرمندان، موزه س��ينما، 
پرديس كوروش، پرديس چارسو، پرديس باغ كتاب 
در تهران و پرديس هويزه مشهد، پرديس گلستان 
شيراز، هنروتجربه بابل، تماشاخانه پارس كرمان، 
سيتي سنتر اصفهان، سينما بهمن سنندج، پرديس 
كاپري گرگان، س��ينما عميق بجنورد و س��ينما 
لبخند كيش در شهرس��تان ها از جمله سالن هاي 
نمايش دهنده فيلم هاي »هنر و تجربه« هس��تند. 
مروري خواهيم داش��ت بر فيلم هايي كه در گروه 
هنر و تجربه به نمايش درآمده اند يا درخواهند آمد.

فيلم س��ينمايي »گزارش فرار يوسفي«: اين فيلم 
به كارگرداني حسين توقيري از جمله جديدترين 
فيلم هاي روي پرده سينماهاي هنروتجربه است كه 

از ۹ آبان اكران خود را آغاز كرده است.
در خالصه داستان اين فيلم كه به موضوع مهاجرت 
و فرار مي پردازد، آمده است: »در شب چهارشنبه 
سوري نيروهاي امنيتي به دنبال فردي متهم به قتل 
مي گردند، اميد و آيدا بر سر مهاجرت از كشور با هم 
اختالف دارند و امير گذش��ته اش را با سپيده مرور 

مي كند. اين سه داستان جايي به هم مي رسند.«
فيلم س��ينمايي »پاس��يو«: مري��م بحرالعلومي 
كارگ��ردان اين فيلم تاكنون چندي��ن فيلم كوتاه 
را كارگرداني كرده و فارغ التحصيل رش��ته سينما 
تلويزيون و راديو از دانشگاه استانبول كشور تركيه 
است، »پاسيو« اولين تجربه كارگرداني فيلم بلند او 

محسوب مي شود.
اين اثر كه براي نخس��ين در جشنواره بين المللي 
فيلم فجر به نمايش درآمد، توانست جايزه بهترين 
كارگرداني در بخش جلوه گاه شرق را دريافت كند.

در خالصه داستاتي كه از اين اثر منتشر شده، آمده: 
گاهي شهر با تمام بزرگي و شلوغي اش براي بعضي 

آدم ها هم قواره يك پاسيو، كوچك مي شود!
فيلم س��ينمايي »هندي و هرم��ز«: عباس اميني 

كارگردان و تهيه كننده فيلم سينمايي 
»هندي و هرمز« در اين اثر داستان دو 
نوجواني را روايت مي كند كه طبق سنت 
م��ردم جزيره با ه��م ازدواج مي كنند. 
آنها دركي از يكديگر ندارند اما دنياي 
ناش��ناخته و جذاب ارتباط با همديگر 
آنها را به همبازي هايي صميمي تبديل 
مي كند اما اين بازي كه نامش زندگي 

است هر لحظه براي آنها خطرناك تر مي شود.
فيلم س��ينمايي »تروماي س��رخ«: اي��ن فيلم به 
كارگرداني، تهيه كنندگي و نويسندگي اسماعيل 
ميهن دوست، از ديگر آثاري است كه اكنون در گروه 

سينمايي هنروتجربه روي پرده رفته است.
اين فيلم كه براي نخس��تين بار در سي و پنجمين 
جش��نواره فيلم فج��ر به نمايش درآم��د، قصه اي 
عاشقانه را در بستر يك سفر شهري در تهران بيان 
مي كند كه طي آن ش��خصيت اصلي )نگار( تالش 
مي كند تا بتواند بين چهار بعد شخصيتي زن تعادل 

برقرار كند.
فيلم سينمايي »دولكه ابر«: اين اثر سينمايي با بازي 
اميد علومي، نيما رييسي، نيوشا مدبر، آشا محرابي، 
شهين تسليمي، افشين سنگ چاپ و كارگرداني 
مهرشاد كارخاني در سينماهاي گروه هنر و تجربه 

به نمايش درمي آيد.
در خالصه داستان »دو لكه ابر« آمده است: كسري 
آشفته و سرگردان به دنبال خواهر گمشده اش شهر 
را جست وجو مي كند. مروا زخم خورده و بي پناه به 
دنبال راهي براي خارج شدن از كشور است. تقدير 
اين دو را در نقطه اي به هم مي رساند تا مرهمي براي 
يكديگر باشند، اما مجالي براي با هم بودن نيست...

آذر و منصور در پي ب��از آفريني عالقه اي قديمي، 
روياهاي جواني ش��ان را مرور مي كنند، بي خبر از 

جبر زمانه بي رحم.
مستند سينمايي »اينس��تاگرامر«: ساخته سينا 
كيانپور موضوعي اجتماعي دارد و روايتي از دنياي 
جديد، رسانه هاي جديد و ستاره هاي جديد است.

فيلم سينمايي »آهستگي«: در خالصه اي كه از اين 
اثر منتشر شده آمده است: تشخيص بيماري ام.اس 
رضا، باعث ايجاد تنش درزندگي مشتركش با فرزانه 
مي ش��ود.اين تنش با ورود ساير اعضاي خانواده به 
آهستگي به بحران بدل مي شود. تصميم به جدايي 
يا ماندن، آخرين انتخاب آنها پس از ۲۶سال زندگي 

مشترك است. 

دبير اولين دوره جايزه »احمد محمود« 
از برگزاري دومين دوره جايزه »احمد 
محم��ود« ب��ه دبيري مه��دي يزداني 
خ��رم خب��ر داد. كام��ران محمدي با 
اعالم اين خبر به ايس��نا گف��ت: من و 
حسن شهس��واري هم در كنار مهدي 
يزداني خرم هس��تيم و سعي مي كنيم 
مراسم پاياني جايزه، مثل سال گذشته، 

روز چهارم دي  ماه همزمان با س��الروز تولد زنده ياد 
احمد محمود برگزار شود.

او افزود: مهم ترين مساله براي برگزاري جايزه داشتن 
اسپانس��ر و تهيه مبلغ جايزه و هزينه هاي اجرايي 
است كه امسال هم خوشبختانه حل شد. محمدي 
در ادامه بيان كرد: امسال كتاب هاي سال ۹۶ داوري 
مي شوند و مثل سال گذش��ته در دو بخش رمان و 

مجموعه  داستان.
اين  نويسنده درباره ش��يوه داوري و داوران امسال 
گفت: بهتر اس��ت باقي خبرها را دبير امسال اعالم 
كند، اما اين روش��ن اس��ت كه براي اجتناب از كار 
محفلي و تكراري و اس��تفاده از ديدگاه هاي س��اير 
نويس��ندگان، هيچ يك از ما س��ه نفر امس��ال داور 
نخواهيم بود و بطور كلي از تيم داوري سال گذشته، 

حداكثر شايد يك نفر امسال هم باشد. 
تي��م امس��ال تركيب��ي از چهره هاي 
دانشگاهي و نويس��ندگان هستند كه 
دبير امس��ال احتماال هفته آينده آنها 
را معرفي خواهد كرد. دبير اولين دوره 
جايزه »احمد محم��ود« درباره اينكه 
پيش ت��ر گمانه هايي درب��اره احتمال 
برگزاري جايزه توس��ط انجمن صنفي 
داستان نويسان استان تهران وجود داشت، توضيح 
داد: من به قول ش��ما اهالي رسانه اظهار اميدواري 
كرده بودم ك��ه در آينده اين طور ش��ود! هنوز هم 
البته اظهار اميدواري مي كنم! چراكه حيات جايزه 
با اتصال به جرياني بزرگ تر و البته صاحب قدرت و 
منابع مالي بهتر تضمين مي شود و كارهاي فردي و 
دورهمي، نهايتا محكوم به تعطيلي اند. مثل جايزه 
»منتقدان و نويسندگان مطبوعات« كه احمد غالمي 
دبير دايمي اش بود. اما در عين حال، استقالل جايزه 
هم همين قدر مهم اس��ت و الزم است كار به شكل 
درست و بدون عجله انجام گيرد؛ ضمن اينكه من به 
عنوان يكي از اعضاي هيات موسس و هيات مديره 
اول انجمن صنفي، خيلي خوب مي دانم انجمن هنوز 
در ابتداي راه است و بايد به استحكام بيشتري برسد.

تاريخنگاري

تشكيلكميسيونمشتركايرانوامريكادربارهانرژيهستهاي
دوازدهم آبان ۱3۵3، ايران و امريكا درباره تش��كيل 
يك كميسيون مشترك براي توسعه روابط ۲ كشور 
در توليد انرژي هس��ته اي به توافق رسيدند. ايران و 
امريكا در سال ۱۹7۴ نسبت به ايجاد يك كميسيون 
مشترك با نيت تقويت همكاري در همه زمينه ها از 
جمله همكاري در زمينه علوم هسته اي به خصوص 
توليد انرژي هسته اي توافق نمودند. در همين زمان، 
قراردادي مقدماتي امضا ش��د كه بر مبناي آن مقرر 
شد دولت امريكا سوخت غني شده براي رآكتورهاي 
هس��ته اي قدرت را كه قرار بود از جانب امريكا براي 
ايران ساخته شود، فراهم نمايد. همچنين بر اساس 
توافق به عمل آمده پيش��نهاد شد كه همكاري هاي 
هسته اي بين ايران و امريكا به عنوان بخشي از برنامه 
كميس��يون مش��ترك ايران و امريكا بوده و انرژي 
هسته اي تحت سرپرستي اداره تحقيقات و توسعه 
انرژي امريكا قرار گيرد. در س��ال ۱۹7۵ هوش��نگ 
انصاري، وزير امور اقتصاد و دارايي ايران، و وزير امور 
خارج��ه امريكا يك قرارداد گس��ترده اقتصادي كه 
شامل فروش 8 رآكتور به ارزش ۶/۴ ميليارد دالر به 
ايران بود امضاء كردند. كميسيون انرژي اتمي امريكا 
موافقت كرد كه يك رآكتور آب س��بك به ظرفيت 
۱۲۰۰ مگاوات همراه با سوخت آن به ايران فروخته 
شود و همچنين، يك قرارداد اوليه براي تأمين سوخت 
مربوط به رآكتوره��اي ديگر ايران نيز امضاء ش��د. 

هنري كيسينجر، وزير امور خارجه وقت امريكا، طي 
مالقاتي با اعضاي كميسيون مشترك ايران و امريكا 
اعالم كرد كه ايران عالقه مند است حداقل ۴ رآكتور 
برق همراه با كارخانجات آب ش��يرين كن توس��ط 
امريكا در ايران ساخته شود. در ضمن، مقامات ايران 
سعي مي كردند كه رضايت امريكا را در مورد ساخت 
موسسات بازفرآوري در ايران به دست آورند. متعاقب 
آن، ايران اعالم كرد كه حاضر اس��ت به ميزان ۲/7۵ 
ميليارد دالر در يك كارخانه خصوصي غني س��ازي 
در امريكا س��رمايه گذاري كند. پس از انتخاب كارتر 
به رياست جمهوري امريكا، مذاكرات وي با شاه ايران 

باعث شد تا مسائل باقي مانده جهت رسيدن به يك 
موافقت نامه جديد براي همكاري هاي هسته اي حل 
شود.  به دنبال موافقت نامه امريكا و ايران در خصوص 
همكاري ه��اي فني كه در ۴ م��ارس ۱۹7۵ منعقد 
شد ، سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت انرژي امريكا 
موافقت نامه اي را درخصوص آموزش پرسنل ايراني 
در زمينه علوم و مهندسي هس��ته اي امضاء كردند. 
طرفين طبق اين موافقت نام��ه تصميم گرفتند در 
زمينه آموزش پرسنل مركز فناوري هسته اي اصفهان 
)ENTEC( در ح��وزه برخي موضوعات منتخب در 

مهندسي و علوم هسته اي همكاري كنند. 

كیوسك

راهپيماييكاركنانگوگل
برايايجادتغييراتاساسي

فايننشالتايمز:
تنها ب��ا گذش��ت يك 
هفته پ��س از انتش��ار 
گزارش نيويورك تايمز 
مبني بر رس��وايي هاي 
اخالقي يكي از مقامات 
گ��وگل،  ي��ه  پا بلند
كارمندان اين شركت، 
دس��ت به اعتراض هاي 

گسترده اي زدند. طبق گزارشي كه اين روزنامه در 
صفحه اول خود منتشر كرد، اين راهپيمايي ها از 
سنگاپور و توكيو آغاز شد و در بسياري از شهر هاي 
ديگر مثل لندن، برلين، زوريخ و دوبلين هم ادامه 
يافته است. آنطور كه در اين گزارش گفته شده، 
س��اندار پيچاي، مديرعامل گوگل و همچنين 
»لري پيج« مديرعامل اس��بق گوگل نسبت به 
رويكرد هاي اشتباهش��ان عذرخواهي كرده اند. 
ساندار پيچاي همچنين در بيانيه اي اعالم كرد 
كه از راهپيمايي هاي كنون��ي كارمندان گوگل 
حمايت مي كند. در اين تظاه��رات كه با عنوان 
»راهپيمايي براي ايجاد تغييرات واقعي« شناخته 

مي شود، ۵درخواست اساسي مطرح شد. 

والاستريتژورنال:
ي��ن  ا ول  ا صفح��ه 
روزنام��ه نيز، ع��الوه بر 
پرداختن به راهپيمايي 
گ��وگل،  ركن��ان  كا
گزارش��ي از مكالم��ه 
تلفني دونال��د ترامپ با 
رييس جمهوري چين 
را منتشر كرد. طبق اين 

گزارش، ترامپ اظهار كرد، با ش��ي جين پينگ 
رييس جمهور چين گفت وگو كرده اس��ت. اين 
در حالي اس��ت كه در ماه ه��اي اخير تنش هاي 
تجاري بين اين دو اقتصاد اول جهان تشديد شده 
اس��ت. آنطور كه در گزارش وال استريت ژورنال 
گفته ش��ده، رييس جمهوري امريكا در توئيتي 
گفت: يك »گفت وگوي طوالني و بسيار خوب« 
ب��ا رييس جمهور چين »همراه با تاكيد ش��ديد 
بر تجارت« داشته اس��ت. به گفته تحليل گران، 
مشخص نيست كه روساي جمهور چين و امريكا 
تا چه ميزان در خصوص شكستن بن بست بر سر 
اختالفات تجاري از جمله تنش ها بر سر اعمال 

تعرفه هاي واردات به دست آورده اند.

واشنگتنپست:
صفحه اول اين روزنامه، 
خبرهايي از جعبه سياه 
هواپيماي سقوط كرده 
اندونزي منتش��ر كرد. 
طبق اين گزارش، رييس 
كميته ايمني حمل و نقل 
اندونزي اعالم كرد گروه 
جست وجوي هواپيماي 

مسافربري شماره JT۶۱۰ شركت ليون اير كه با 
۱8۹ مس��افر در درياي جاوه سقوط كرد، پس از 
يافتن جعبه سياه اول، اكنون درصدد يافتن دستگاه 
ضبط صداي خلبانان موسوم به »جعبه دوم« در 
اعماق آب هاي اين دريا هستند. اين دستگاه ضبط 
صدا كه به عنوان جعبه سياه ديگر هواپيما شناخته 
مي شود، داراي باتري با ظرفيت 3۰ روز است كه 
مي تواند تمام مكالمات كابين خلباني را در خود 
ثبت و ضبط كند. به گفته او اطالعات اين دستگاه 
مانند جعبه سياه هواپيما بس��يار مهم است زيرا 
اندونزي درپي آن اس��ت تا جزييات مرتبط با اين 
سقوط را بررسي كند تا از بروز سوانح ديگر در اين 

مدل از هواپيما جلوگيري كند.

بررسي نگراني شهروندان اروپايي درباره كنترل مهاجرت در سپتامبر 2018 

الههباقري| 
در سال هاي اخير، ديگر نگراني هاي بشر 
به خشكسالي، جنگ و كشورگشايي هاي 
گاه به گاه، محدود نمي شود. بحران هاي 
پي درپي اقتصادي، درگيري هاي سياسي، جنگ هاي 
مس��لحانه و حمله هاي تروريس��تي و ... از مهم ترين 
چالش هاي دنياي مدرن شده اند. اين نگراني هاي بشر 
امروزي، تا حدي افزايش يافته كه هر ماه، موسس��ه 
تحقيقاتي ايپس��وس، يك نظرسنجي صورت داده و 
مهم ترين نگراني هاي جهان را معرفي مي كند. آنطور 
كه گفته ش��ده، در ماه س��پتامبر، بحث مهاجرت و 
كنترل جمعيت پناهجويان، نگراني هاي بسياري براي 
شهروندان در كشورهاي مقصد ايجاد كرده است. طبق 
گزارش هاي بسياري كه در خصوص مهاجرت منتشر 
شده، بحران هاي متعدد در ساير نقاط، تعداد آوارگان 
جهان را ب��ا افزايش قابل توجهي روبرو كرده اس��ت. 
همچنين، دبيركل سازمان ملل، با اشاره به افزايش 
مش��كالت اقتصادي، جنگ ها، بالي��اي طبيعي و ... 
نسبت به رشد خارج از كنترل جمعيت آوارگان جهان 
هشداد داده و پيش بيني كرد كه تا سال ۲۰۵۰، تعداد 

آوارگان به يك ميليارد نفر افزايش مي يابد.
در اين ميان، آلماني ها بيشترين ميزان نگراني از ورود 
مهاجران به كشورش��ان را دارند. طبق نظرس��نجي 
موسسه ايپسوس، حدود 38 درصد از آلماني ها، بيشتر 
از هر بحراني، نگراني افزايش پناهجويان در كشورشان 
هستند. در سال هاي اخير آلمان نيز از آن جهت كه به 
دنبال تامين نيروي كار جوان است، اقدام به پذيرش 
گس��ترده پناهجويان كرد. همچنين، در بسياري از 
گزارش ها اعالم ش��ده كه به دلي��ل ورود قابل توجه 
مهاجران به آلمان، جمعيت اين كشور در سال هاي 
اخير، رون��د صعودي پيدا ك��رده و ورود پناهجويان 
به خص��وص از خاور ميانه و افريقا، رك��وردي تازه در 
اين كشور به ثبت رسانده اس��ت. حدود 33 درصد از 
بلژيكي ها نيز، كنترل مهاجرت به كشورشان را جزو 3 
نگراني اصلي خود اعالم كرده اند. در سال هاي اخير، 
بروكسل به دومين ميزبان مهاجران در اروپا تبديل 

شده است. 
همانطور كه در بس��ياري از گزارش ها گفته ش��ده، 
جنگ و درگيري هاي داخلي در كشورها، به خصوص 
خاورميان��ه و كش��ورهاي افريقايي، فق��ر و آوارگي 
بسياري به دنبال داشته و چاره اي جز خروج از كشور 
براي آوارگان باقي نمانده است. از طرفي، ناآرامي ها، 

بحران هاي اقتصادي در پي داش��ته و موج بيكاري، 
شهروندان كشورهايي مانند سوريه، عراق، افغانستان 
و ... را براي س��اختن آينده اي بهتر به سمت مرزهاي 
اروپا روانه كرده است. در اين ميان، در سال هاي اخير، 
بسياري افراد از كشورهاي فقير و جنگ زده، از درياي 
مديترانه عبور كرده و خود را به ايتاليا رسانده اند. اين 
موضوع باعث ش��ده كه در نظرسنجي ماه سپتامبر 
موسسه ايپس��وس، حدود 33 درصد از ايتاليايي ها 
كنترل مهاج��رت را يكي از 3 نگران��ي اصلي درباره 
كشورشان بدانند. اين آمار در ميان شهروندان سوئد 
به 3۱ درصد مي رسد و حدود ۲۹ درصد از امريكايي ها 
نيز، بحران مهاج��رت را يك��ي از 3 چالش اصلي در 
كشورش��ان مي دانند. اين در حالي است كه با وجود 
مخالفت هاي بسيار دونالد ترامپ در خصوص اخراج 
مهاجران، به تازگي كارواني از پناهجويان از امريكاي 

جنوبي و مكزيك به مرزهاي امريكا رسيده اند. 
در تازه ترين گزارش ها اعالم شده كه وزارت مهاجرت، 
پناهندگي و شهروندي كانادا بودجه  قابل توجهي براي 
حمايت از برنامه هاي مهاجرتي در سال هاي ۲۰۱8 
تا ۲۰۲۰ از دولت كان��ادا دريافت خواهد كرد. اين در 
حالي است كه طبق نظرسنجي ها گفته شده، امانوئل 
ماكرون، رييس جمهوري فرانسه، تالش هاي بسياري 
در متقاعد ك��ردن كش��ورهاي اروپايي در خصوص 
پذيرش مهاجران صورت مي دهد. اسپانيا نيز، پس از 
مسدود شدن بنادر ايتاليا براي قايق  هاي پناهجويان، 
مقصد اصلي مهاجرت در اتحاديه اروپا ش��ده است. 

طبق گزارش هاي منتشر ش��ده، بيشتر مهاجران از 
مس��ير غربي مديترانه وارد اسپانيا شده و به اتحاديه 
اروپا راه پيدا مي كنند. هرچند كه دولت اين كش��ور 
نيز تالش هاي بس��ياري براي حل بحران مهاجرت 
دارد اما حدود ۲۶ درصد از ش��هروندان اسپانيايي در 
سپتامبر ۲۰۱8، كنترل مهاجرت را يكي از مهم ترين 
چالش هاي كش��ور خود معرفي كرده اند. اين آمار در 
بريتانيا به ۲۵ درصد مي رسد. از دو دهه پيش تاكنون، 
ميزان مهاجرت به بريتانيا افزايش چشم گيري داشته 
و بسياري از شهروندان، بر اين باورند كه با خروج اين 
كشور از اتحاديه اروپا، ممكن است شمار پناهجويان 
بيشتر شده و اين موضوع، دستمزد و كيفيت زندگي 

بريتانيايي ها را كاهش دهد. 
طبق ساير گزارش هاي به دس��ت آمده، بسياري از 
مهاجران، پس از ورود به كش��ورهاي همسايه، خود 
را به سرزمين هاي اروپايي مي رسانند. بر اين اساس، 
كشورهاي اروپايي در سال هاي اخير، با بزرگ ترين 
بحران مهاج��رت مواجه ش��ده اند. برنامه هاي ارايه 
ش��ده براي حل بحران افزايش مهاج��ران تاكنون 
كارس��از نبوده و از سويي ديگر، بحران هاي مختلف 
در كشورهاي خاورميانه، زمينه ساز هجوم بسياري 
افراد به كشورهاي اروپايي براي يافتن سرپناهي امن 
است. كميس��يون اروپا در جديدترين گزارشي كه 
منتش��ر كرده وضعيت كنوني را وخيم ترين بحران 
مهاج��رت به اروپا از هنگام جن��گ دوم جهاني تا به 

امروز دانسته است.

مهاجران؛مهمترينكابوسژرمنها

آمارنامه
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