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نيـازاقتـصادايـران

رويكرد وزارت اطالعات
بايد «جامعه امن» باشد
نه جامعه امنيتي

محمدرضا باهنر  :هزاران ميليارد تومان بنگاه آماده
واگذاري است اما همه يا در زندانند يا ميترسند

واگذاري بنگاهها
همسلولي
خريدار و فروشنده

همين صفحه

سخن نخست

صفحه 7

كالن

بررسي «تعادل» از ورود «شستا» به بازار سهام

وقتيكه دولت
عقلكل است
آقاي جهانگيري اخيرا
در نشس��ت روس��اي
اتاقه��اي بازرگان��ي
كش��ور به چن��د نكته
اش��اره كردن��د ك��ه
ش��ايد بعض��ا تكراري
حسينحقگو ام��ا از كنار ه��م قرار
دادن آنه��ا ميتوان به
مشكل بنيادين در ذهن دولتمردان كشورمان
رسيد كه ريشه بسياري از مشكالت امروز اين
سرزميناست:
 -1اين دولت طرفدار جدي بخش خصوصي و
معتقد به واگذاري كار به بخش خصوصي است.
 -2وضعيت بودجه نس��بت به س��ال گذشته
سختتر ش��ده و بودجه مصوب س��ال  ۹۸كه
 ۴۴۵هزار ميليارد تومان بود در جلسه سران قوا
به ۳۸۶هزار ميليارد تومان كاهش يافت.

اماواگرهايبزرگترينعرضهاوليه
صفحه 5

همين صفحه

بانك و بيمه

خودكفايي برنج
با كمك طبيعت

محسن شمشيري|
بانک مرکزی برای بخش��ودگی س��ود تسهیالت
 ۱۰۰میلیون تومان و کمتر از آن شرایطی را تعیین
کرده و این بخشودگی در حال حاضر تنها در برخی
از بانکها اجرایی ش��ده و فع�لا در تمامی بانکها
اجرایی نمیش��ود .به گزارش «تعادل» ،بخشنامه
بخشودگی سود تسهیالت زیر ۱۰۰میلیون تومان
به 12بانكشاملبانکهایملی،صادرات،تجارت،
ملت،سپه،مسکن،کشاورزی،صنعتومعدن...
صفحه 4

خبر

استقبال آژانس پناهندگان
سازمان ملل از اصالح قانون
تابعيت ايران
كميساريايعاليسازمانمللدرامورپناهندگاندر
بيانيهاي از اصالح قانون تابعيت جمهوري اسالمي
اس��تقبال كرد .كميسارياي عالي س��ازمان ملل در
امور پناهندگان دراين بيانيه كه ديروز در اختيار ايرنا
قرار گرفت ،آورده است :قانون جديد قانون تابعيت
جمهوري اس�لامي به فرزندان زنان ايراني  ۱۶مهر
ماه س��ال  ۱۳۹۸به امضاي رياست مجلس شوراي
اس�لامي رس��يده و براي اجرا به دولت تسليم شده
استو قدميبزرگدرراستايكاهشبيتابعيتيدر
ايران و جهان خواهد بود .در اين بيانيه آمده اس��ت:
براس��اس اين اصالحيه ،كودكان زير  ۱۸س��ال نيز
ميتوانند در صورت ثبت درخواست توسط مادران
ايرانيشان تابعيت ايراني دريافت كنند .افراد ۱۸سال
به باال نيز ميتوانند شخصا نسبت به دريافت تابعيت
ايراني اق��دام نمايند .اين اليح��ه همچنين تصريح
ميدارد افراد بيتابعيت نيز به محض رسيدن به سن
 ۱۸س��الگي و در صورتي كه خود شخص يا يكي از
والدينش در اي��ران به دنيا آمده باش��ند ،ميتوانند
نسبت به دريافت تابعيت ايراني اقدام كنند .آژانس
پناهندگان س��ازمان ملل در ادامه اين بيانيه آورده
است :براساس نظرسنجي انجام شده توسط دولت
ايران در س��ال  ۲۰۱۷قري��ب به  ۵۰ه��زار كودك
متولد ش��ده از مادراني ايراني و پدران��ي غيرايراني
قادر به دريافت هويت رسمي و شناسنامه نبودهاند.
اين بيانيه ميافزايد :به گفته ايوو فريس��ن ،نماينده
كميسرعاليسازمانمللدرامورپناهندگاندرايران
بيتابعيتيانتخابهيچكودكينيست.بدونهويت
واسنادرسمي،افرادبيتابعيتاغلبدرجامعهناديده
گرفته ميشوند .دولت جمهوري اس�لامي ايران با
اين قانون جديد الگويي قابل پيروي اس��ت .اين امر
حركتيبسيارمثبتبراياينكودكانوخانوادههاي
آنهاست .كميس��ارياي عالي س��ازمان ملل در امور
پناهندگان يادآور شد :با فراهم آوردن امكان انتقال
تابعيت از زنان ايراني به فرزندانش��ان ،قانون جديد
گامي اساسي براي افزايش برابري بين زن و مرد در
ايران به ش��مار ميرود ،زيرا در ايران تابعيت عمدتا
بر مبناي اصل خون و از سمت پدر كسب ميشود.
طبق اين بيانيه؛ اگرچه اين قانون هنوز هم در رابطه
با توانايي پ��دران و مادران در انتق��ال تابعيت خود،
آنها را در جايگاهي كام�لا برابر قرار نميدهد ،قطعا
حاكي از بهبود قابل توجهي است .اگرچه ايران عضو
كنوانسيونبيتابعيتينيست،دولتايراندرراستاي
پيشگيري و كاهش بيتابعيتي در كشور قدمهاي
محكميبرداشتهاست.براساساينبيانيه،اصالحيه
قانون تابعيت با توجه به كمپين جهاني «من تعلق
دارم» آژانس پناهندگان س��ازمان ملل براي پايان
دادن به بيتابعيتي تا س��ال  ۲۰۲۴مورد استقبال
ويژهايقرارگرفتهاست.

وقتيكه دولت عقل كل است

حركتروبهجلوداشتندوليمانرفتيم.منباورمايناست
كه عالوه بر سياستها و مس��ائل ديگر يكي از مهمترين
مسائل پيشرفت كشور ،بخش خصوصي قدرتمند ،سالم
و توانمندي است كه بايد بيايد پاي كار و حكومت باورش
كند كه متأسفانه نتوانستيم در كشور اين بخش را شكل
دهيم» .اتفاقا مشكل همينجاست .اينكه دولتها در اين
س��رزمين متاس��فانه در مقام عقل كل همواره در پي آن
بودهاند تا بخش خصوصي را مطابق ميل و به شمايل خود
«شكل دهند»! بهجاي آنكه محيطي را فراهم آورند تا اين
موجودزندهبرمبنايضرورتهايخودرشدكندو«شكل
بگيرد» .آخرين دست پخت دولتيها از راه و روش “شكل
دادن«بخشخصوصي،عجيبالخلقهيعني،خصولتيها-
شبهدولتيها» است (همانند ربات فيلم متروپليس فريتز
النگ) كه بزرگترين معضل اقتصادي كشور است  .واقع
آن است كه مهمترين گره ذهني تصميمگيران اقتصادي
شايد اين تصور نادرست باشد كه تالش بخش خصوصي
الزاماً در جهت مصلحت عمومي نيس��ت و اساساً قدرت
اقتصادي بخش خصوصي تهديدي بالق��وه براي قدرت
سياسي مستقر و اقتدار ملي اس��ت .بخش خصوصي به
دنبال منافع خود اس��ت و منافع ملي براي وي در اولويت
قرار ندارد (غنينژاد -آزادس��ازي و عملكرد اقتصادي) در
حالي كه آن كش��ورهايي كه آقاي جهانگيري موفقيت
شان را يادآور ميشود كش��ورهايياند كه واقعا به بخش
خصوصي و نهادهاي مدني و صنفي و صنعتيشان اعتماد
داش��ته و دارند و از اين مرزبنديها و دوگانهس��ازيهاي
كاذب (دولت -بخش خصوصي) به واسطه تحوالت عيني
و ذهني عبور كرده و با ايجاد ساختار دولت-ملت ،منافع
واحدي در افق همگاني گشوده شده است .بهنظر ميرسد
تا وقتي دولت ،بخش خصوصي را رعيت يا كودكي ناپخته
و فاقد درك و فهم درس��ت از مسائل و غافل از منافع ملي
و خطره��ا و تهديدهاي خواس��تها و پيش��نهادهايش
ميپندارد« ،پيش��رفت و حركت رو ب��ه جلويي» حاصل
نميشود و اين ارج و قربگذاريها به بخش خصوصي از
حد تعارفات معمول فراتر نميرود و محافظهكاري و عدم
جراتوجسارتدولتيهابراياتخاذتصميماتسختهر
روزاينسرزمينرابامخاطراتجديترمواجهميكند.

ديپلماسي
عراقچي:وضعيتتنشآلودمنطقهمتاثرازسياستهايامريكاست
معاون سياسي وزارت امور خارجه با بيان اينكه وضعيت
تنشآل��ود حال حاض��ر منطقه خلي��ج ف��ارس متاثر از
سياستهايمداخلهجويانهامريكاست،تاكيدكرد:اولويت
جمهوري اس�لامي ايران تحقق امنيت و ثب��ات و رونق
اقتصادي براي كل منطقه است .به گزارش روز سهشنبه
مركز اطالعرس��اني وزارت ام��ور خارجه ،كوش��تا پريرا
مديركل سياسي وزارت امور خارجه پرتغال كه به منظور
برگزاريدوميننشستمشورتهايسياسيمديرانكل
سياس��ي وزارت امور خارجه ايران و پرتغال به تهران سفر

تقابل ترامپ با تركيه
جمهوريخواهان و پنتاگون
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گزارش

سخننخست
حسينحقگو|
تحليلگراقتصادي|
آقاي جهانگي��ري اخيرا در نشس��ت روس��اي اتاقهاي
بازرگاني كش��ور به چند نكته اشاره كردند كه شايد بعضا
تكراري اما از كنار هم قرار دادن آنها ميتوان به مش��كل
بنيادين در ذهن دولتمردان كش��ورمان رسيد كه ريشه
بسياريازمشكالتامروزاينسرزميناست:
 -1اين دولت طرفدار جدي بخش خصوصي و معتقد به
واگذاريكاربهبخشخصوصياست.
 -2وضعيت بودجه نسبت به سال گذشته سختتر شده و
بودجه مصوب سال ۹۸كه ۴۴۵هزار ميليارد تومان بود در
جلسهسرانقوابه ۳۸۶هزارميلياردتومانكاهشيافت.
 -3دولت مصمم است كه براي جبران كسري بودجه به
سمت منابع بانك مركزي نرود چرا كه اين اقدام به معناي
ايناستكهدستخودرادرجيبمردمكردهايم.
 -4حذف يارانههاي پنهان ،اصالح قيمت حاملهاي
انرژي و حذف ارز  ۴۲۰۰توماني كه از س��وي برخي
افراد پيشنهاد داده ميشود شايد در ظاهر مثبت تلقي
ش��ود اما بايد آثار و تبعات آن را بر ساير بخشها و به
خصوص وضعيت معيشتي طبقات ضعيف جامعه نيز
مدنظرقراردهيم.
خالصه چهار گزاره ف��وق عبارتس��ت از -1 :دولت به
بخش خصوصي اعتماد بس��يار دارد  -2دولت مشكل
كس��ري بودج��ه دارد  -3دولت مصمم اس��ت براي
حل مش��كل راه غلط نرود  -4دول��ت از تبعات اجراي
پيشنهادهاياصالحينگراناست.
واقعيت قضيه آن اس��ت كه بخش خصوصي (كه ظاهرا
دولت به آن اعتماد بس��يار دارد) بارها و بارها خواس��تار
اصالحات س��اختاري اقتصادي و بهخصوص س��ه اقدام
حذف يارانههاي پنهان ،اصالح قيمت حاملهاي انرژي
و حذف ارز  ۴۲۰۰توماني شده اس��ت .دولت اما كه دچار
مشكل حاد كس��ري بودجه شديد اس��ت و نميخواهد
راه خطا برود (چاپ پول) اين پيشنهادها را داراي تبعات
ميداند و تن ب��دان نميدهد .آقاي جهانگيري در همين
س��خنان ميگويد« :ما پيش از خيلي از كش��ورها كار با
بخشخصوصيراشروعكرديموليآنهاپيشرفتكردندو

طي سالهاي اخير پس از وقوع بحرانهاي مالي
و اقتصادي در جهان توجه به مس��ائل ب��ازار كار
جوانان تشديد شده است .در تحليلهاي مربوط
به وضعي��ت جوانان در ب��ازار كار ،معموال از س��ه
شاخص نرخ بيكاري ،نرخ اشتغال و نرخ مشاركت
نيروي كار جوانان كه بهطور معمول تحت عنوان
شاخصهاي س��نتي بازار كار ياد ش��ده ،استفاده
ميش��ود .اين نكته را نبايد از نظر دور داش��ت كه
ش��اخص نرخ بيكاري جوانان در مقايس��ه با نرخ
بيكاري كل ميتواند صرفاً گوياي بخشي از نيروي
كار بالقوه جوانان باش��د كه به داليلي نتوانستهاند
مشغول فعاليت ش��وند .بخش ديگري از ذخيره
پنهان نيروي كار ج��وان نيز جوان��ان غيرفعالي
هستند كه با وجود ميل خود و به اجبار نتوانستند
وارد بازار كار شوند و غيرفعال ماندهاند .به گزارش
«تعادل» ،در اين راستا سازمان بينالمللي كار به
منظور دركبهتر وضعيتبازار...
3

جهان

پس از گندم براي نخستينبار
در توليد برنج خودكفا شديم

بخشودگیسودتسهیالت
 100ميليون توماني

 30درصد جوانان نه تحصيل
ميكنند نهشاغلند

كردهاست،روزسهشنبهباسيدعباسعراقچيمعاونوزير
امور خارجه در محل وزارت امور خارجه ديدار و گفتوگو
كرد .عراقچي در اين ديدار با اش��اره به روابط  ۵۰۰س��اله
ايران و پرتغال ،از تعامالت فرهنگي و دانشگاهي دو كشور
ابراز رضايت كرد و آن را سرمايهاي براي تعميق مناسبات
اجتماعي و مردمي برش��مرد .معاون وزي��ر امور خارجه
با حساس برش��مردن مقطع حاضر ،بر لزوم فعالسازي
س��ازوكارهاي جدي ب��راي تقويت مناس��بات دوجانبه
فيمابينتاكيدكرد.

رييسجمهوري در ديدار وزير ،معاونان و مديران ارشد وزارت اطالعات

رويكرد وزارت اطالعات بايد «جامعه امن» باشد ،نه جامعه امنيتي

«جامعه ام��ن بهجاي وضعي��ت امنيتي» وضعيت
ايدهئال��ي اس��ت ك��ه از نظ��ر رييسجمه��وري
س��اختارهاي اطالعات��ي و امنيتي بايد در مس��ير
تحق��ق آن گام بردارند؛ وضعي��ت متعادلي كه به
اعتقاد روحاني در آن «امني��ت پايدار» نه از طريق
رفتارهاي پليسي و انتظامي بلكه از طريق مشاركت
عمومي شهروندان در حوزههاي گوناگون نهادينه
شده است و مجموعه مسووالن و شهروندان تالش
مش��تركي را براي رسيدن به رش��د و پيشرفت در
دس��تور كار قرار ميدهند .رييسجمهور در ادامه
اظهاراتش ردپاي امنيت در فعاليتهاي اقتصادي
را مورد توج��ه قرار داد و هر نوع رش��د اقتصادي را
در صورتي ممكن دانست كه بس��تر امنيتي آن از
قبل فراهم شده باش��د .به اعتقاد روحاني از طريق
اين امنيت پايدار است كه شاخصهاي اقتصادي و
معيشتي جامعه از طريق افزايش سرمايهگذاريها،
بهبود فضاي كسب و كار و توزيع عادالنه ثروت در
مسير رشد قرار ميگيرد و در نهايت با تثبيت اين
شرايط است كه رشد مورد نظر محقق خواهد شد.
رييسجمهور با اشاره به اينكه بزرگترين سرمايه
وزارت اطالعات ،اعتماد رهبري ،مسووالن و مردم
اس��ت؛ از زحمات مجموعه مديران اين وزارت در
ادوار مختلف و به ويژه اكن��ون تقدير و تاكيد كرد:
ش��رعي ،قانوني و همچنين مردم��ي عمل كردن،
س��ه ركن اصلي فعالي��ت و ماموريته��اي وزارت
اطالعات است.
روحاني ديروز و در ديدار وزي��ر ،معاونان و مديران
ارش��د وزارت اطالع��ات ،گفت :مجموع��ه وزارت
اطالعات از مهمترين دس��تاوردها و س��رمايههاي
نظام اسالمي است و اينكه براساس قانون اساسي،
تنه��ا دس��تگاه اجرايي اس��ت ك��ه وزي��ر آن بايد
مجتهدي عادل باشد؛ يعني متشرع بودن كاركنان
و نيز شرعي و عادالنه عمل كردن وزارت اطالعات
اولي��ن و محوريترين ركن فعاليت اين دس��تگاه
اس��ت .رييسجمهور ،حجتاالس�لام علوي وزير
اطالعات را فردي داراي اخالق حسنه ،سعه صدر
و ارتباط توام ب��ا رافت و الفت در درون س��ازمان و
بيرون اين وزارتخانه دانست و افزود :كاركنان اين
وزارتخانه بايد خداوند متعال را صاحب كار و ناظر و
داور اصلي رفتار خود بدانند و صفت زيباي «سرباز
گمنام امام زمان (عج) »را بدليل اجر و ثواب فراوان
خدمت پنهان ،فرصت معن��وي بزرگي براي خود
تلقي كنند .روحاني قانون��ي و نظارت پذير بودن را
ركن دوم فعاليت وزارت اطالعات دانس��ت و ادامه
داد :اينك��ه قانونگذار بعد از بحثه��اي فراوان به
اين نتيجه رسيد كه دستگاه اطالعاتي كشور بايد
در قالب وزارت و درون دولت ش��كل گيرد ،نشانه

اين است كه اين دس��تگاه عالوه بر نظارت خداوند
و مردم ،نظارت رييسجمهور ب��ه عنوان منتخب
مردم؛ مجلس و ساير اركان قانوني كشور را بر خود
پذيرفته است.

تالش براي مردمي بودن
رييسجمهور تصريح كرد :مردمي بودن و جامعه
محور عم��ل ك��ردن س��ومين رك��ن فعاليت در
مجموعه وزارت اطالعات است .اقشار و سليقههاي
مختلف اجتماعي بايد با س�لامت عم��ل و اقتدار
وزارت اطالعات باور داش��ته باشند و با شنيدن نام
وزارت ،احس��اس امنيت و آرام��ش كنند .رويكرد
وزارت اطالع��ات نيز بايس��تي ايجاد و اس��تحكام
«جامعه امن» و پرهيز از جامعه امنيتي باشد.
رييس ش��وراي عال��ي امني��ت مل��ي ،ماموريت
اصل��ي وزارت اطالع��ات را حف��ظ نظام ،كش��ور،
امنيت ملي و منافع مردم دانس��ت و افزود :وزانت،
اس��تحكام و تجربه در امور اطالعات��ي و امنيتي از
ويژگيهاي ممتاز وزارت اطالعات در مقايس��ه با
ساير دستگاههاس��ت .روحاني در بخش ديگري از
سخنان خود ،با تشريح روند تحوالت از مقطع دي
ماه  ،96خ��روج امريكا از برجام و تالش دش��منان
براي تنش آفريني در داخ��ل و جنگ اقتصادي از
خارج؛ ب��ه تبيين برنامهها و اقدامات هوش��مندانه
دولت در هر مقطع پرداخ��ت و ضمن تبيين نتايج
سفر اخير خود به مقر س��ازمان ملل متحد ،گفت:
دشمنان نظام اسالمي و مردم ايران اگر چه ممكن
اس��ت اعتراف نكنند ،اما پذيرفتهاند كه استراتژي
فشار حداكثري شكس��ت خورده و اين رويكرد را
بايد در مقاب��ل ملت اي��ران كنار بگ��ذارد .رييس
ش��وراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر اينكه «ملت
م��ا در آزمايش س��خت مقابله با فش��ار حدكثري
بدخواهان فداكاري بزرگي كرد و س��ربلند ش��د»،
افزود :دس��تگاهها ،قوا و نيروهاي مسلح نيز در اين
زمينه با هماهنگي خ��وب و تالش ف��راوان عمل
كردند كه اين مس��ير بايد تا رس��يدن به نقطهاي
كه دش��منان بطور كامل از اعمال فشار حداكثري
نا اميد ش��وند ،ادامه ياب��د .روحان��ي تصريح كرد:
مردم نشان دادند كه هوش��يارند و ريشه فشارها و
سختيها را بهدرستي ميشناسند» ،تصريح كرد:
امروز مهمترين قدرداني مس��ووالن از ملت ،حفظ
نظام اس�لامي ،ايران عزي��ز ،منافع مل��ي و اثبات
كارامدي و خدمت به جامعه است.
ردپاي امنيت در اقتصاد
رييسجمهور س��پس به تحليل شرايط اقتصادي
پرداخت و گفت :با وجود سختيها و دشمنيهاي

بيس��ابقه عليه ملت اي��ران ،طي ماهه��اي اخير
ش��اخصهاي مهم اقتصادي بهب��ود يافته و نقش
وزارت اطالعات در اين زمينه برجسته بوده است.
روحاني تاكيد كرد :ايجاد امنيت در فضاي كس��ب
و كار و سرمايهگذاري ،از سرمايه و فناوري مهمتر
اس��ت و نقش آفريني وزارت اطالع��ات در مقطع
خطير جنگ اقتصادي عليه كشور و تحريمها ،در
حفظ و ارتقاي فضاي امن در حوزه كس��ب و كار و
سرمايهگذاري بايد ادامه يابد .رييس شوراي عالي
امنيت ملي با اشاره با اينكه بحمداهلل نگراني مهمي
در حوزههاي سياس��ي و امنيتي در كشور نداريم،
اف��زود :توجه به حل مش��كالت اقتص��ادي مردم،
شادابي و س��الم بودن عرصه فعاليتهاي فرهنگي
و مقابل��ه با ه��ر گونه ش��كاف و گس��ل اجتماعي
مهمترين نياز امروز كشور است كه وزارت اطالعات
سهم برجستهاي در تامين آن دارد .روحاني ضمن
تحليل زواي��اي مختلف ،فرصته��ا و تهديدهاي
فضاي مجازي ب��ه عنوان ي��ك واقعي��ت مهم در
جهان امروز ،گفت :وظيف��ه بزرگ وزارت اطالعات
اين اس��ت كه در دنياي ديجيتال به كشف حقايق
بپردازد و با ارايه اطالع��ات و تحليلهاي راهبردي
و آينده پژوهانه ،ديدبان صادق و دقيق مس��ووالن
كشور باشد.
رييسجمه��ور در اي��ن جلس��ه از زحم��ات وزير،
معاونين ،مديران كل و مجموع��ه كاركنان وزارت
اطالعات قدرداني و سپاس��گزاري ك��رد .در ابتداي
اين جلسه سيد محمود علوي وزير اطالعات با ارايه
گزارش كاملي از عملكرد اين وزارتخانه در سالهاي
اخير ،رعاي��ت اصول ش��رعي ،قانون��ي و اخالقي را
فرهنگ س��ازماني وزارت اطالعات اعالم كرد .وي
دانش پايه ش��دن ام��ور اطالعاتي ،ارتق��اي علمي
كاركنان ،توجه به امور معنوي و اعتقادي ،اس��تقرار
هوش س��ازماني بر مبناي عدالت شغلي ،همافزايي
درون سازماني و همكاري با ساير دستگاهها و نهادها،
تعامل س��ازنده با احزاب سياس��ي ،اق��وام ،مذاهب
نخبگان و دانش��گاهها؛ صيانت از امنيت اقتصادي و
س��رمايهگذاري ،رويكرد سيستمي در پيشگيري و
مبارزه با فس��اد اقتصادي و قاچاق ،رويكرد صيانتي
و حمايتي در قب��ال مديران و اش��راف اطالعاتي به
هرگونه عوام��ل نا امني و مقابله بهن��گام با اقدامات
تروريس��تي را به عنوان مهمتري��ن برنامههاي اين
وزارتخانهتشريحكرد.
در اين جلس��ه همچني��ن تع��دادي از معاونان و
مديران ارش��د وزارت اطالعات ع�لاوه بر گزارش
عملكرد حوزههاي تخصصي ،ديدگاهها و نظر خود
را در فضاي��ي صميمي با رييسجمه��ور در ميان
گذاشتند.

رويموجخبر
ش�رط اي�ران ب�راي مذاكره با عربس�تان؛
خانهملت|
وزيرخارجهايرانگفت:سعوديهااگرمسائلمنطقه
را پاي ميز مذاكره و نه با كشتن مردم دنبال كنند،
مذاكرهباآنهاانجامميشود.محمدجوادظريفوزير
امور خارجه كش��ورمان در واكنش به درخواس��ت
محمدبنسلمان وليعهد عربستان سعودي از عراق
و پاكستان براي ميانجيگري با ايران ،گفت :وزارت
امور خارجه همواره آماده همكاري با همس��ايگان
خود براي امنيت منطقه است ،اين موضع را بهطور
رسمي نيز اعالم كرديم .وي افزود :رييسجمهور در
همين راستا طرح «ائتالف اميد» و «صلح هرمز» را
در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعالم
كرد .ظريف تصريح كرد :در شرايط و وضعيتي كه
سعوديها عالقهمند به مذاكره با ايران شدند ،اگر
مسائل منطقه را پاي ميز مذاكره و نه با كشتن مردم
دنبال كنند ،جمهوري اسالمي را هم قطعا همراه با
خود خواهند داشت.
سفرنمايندگانمجلسبهلردگان؛برنا|
عضو كميسيون بهداشت مجلس در خصوص سفر
كميسيون بهداشت به روستاي لردگان گفت :پس
از صحبت با مسووالن وزارت بهداشت ،كميسيون
تصميم و برنامهريزي براي س��فر به روستاي چنار
محمودي را اتخاذ خواهد كرد .به��روز بنيادي در
ادامه بيان كرد :برخي از اعضاي كميسيون امينت
مليوهياترييسهبههمراهكميسيونبهداشتبه
روستاي لردگان خواهند رفت زيرا اين مساله ابعاد
مختلفي پيدا كرده است .اعضاي كميته حقيقت
يابفقطمتشكلازكميسيونبهداشتنخواهدبود.
دري�ادار خان�زادي وارد مس�كو ش�د؛
ارتشنيوز|
فرمان��ده نيروي درياي��ي ارتش براي ش��ركت در
نشست فرماندهان نيروي دريايي كشورهاي حوزه
خزر ،وارد مسكو ش��د .وي قرار است در چهارمين
نشست فرماندهان نيروي دريايي كشورهاي حوزه
خزر ش��ركت كند .چهارمين نشست فرماندهان
نيرويدرياييكشورهايحوزهخزردرشهر«سنت
پترزبورگ»روسيهبرگزار ميشود.
كليات زمانبندي انتخاب�ات مياندورهاي
مجلسخبرگانابالغشد؛وزارتكشور|
دبيروسخنگويستادانتخاباتكشورازابالغكليات
برنامه زمانبندي انتخاب��ات مياندورهاي مجلس
خبرگانبه ۵استانخبرداد.سيداسماعيلموسوي
افزود :پس از تاييد شوراي نگهبان ،اين زمانبندي
به 5استان كشور يعني استانهاي تهران ،خراسان
رضوي،خراسانشمالي،فارسوقمابالغشدهتااين
استانها آن را در دستور كار خود قرار داده و مطابق
آن فرآينده��اي اجرايي انتخابات خبرگان را انجام
دهند .وي افزود :بر اساس اين زمان بندي ،فرآيند
اجراييانتخاباتمياندورهايمجلسخبرگاناز۹آذر
شروع ميش��ود و تا روز  ۹۸/۱۲/۲كه روز برگزاري
انتخابات است به مدت  ۸۴روز ادامه خواهد داشت.
دبير ستاد انتخابات كشور روز ۱۵آذر را به عنوان روز
شروعثبتنامازداوطلبانانتخاباتمجلسخبرگان
رهبري اعالم كرد.
مخالفت ايران با هرگون�ه عمليات نظامي
احتماليدرسوريه؛باشگاهخبرنگاران|
وزارت خارج��ه ايران با نامش��روع خواندن حضور
نظاميان امريكايي در س��وريه با هرگونه عمليات
نظامي احتمالي در سوريه مخالفتكرد.وزارت امور
خارجهايرانباابرازاميدواريبرايايجادصلحوثبات
در سوريه و منطقه به دنبال اقدام اخير امريكا ،اخبار
نگرانكننده از احتمال ورود نيروهاي نظامي تركيه
بهخاكسوريهراازنزديكدنبالكردهومعتقداست
چنين اقدامي در صورت وقوع ،نه تنها نگرانيهاي
امنيتي تركي��ه را برطرف نخواهد كرد؛ بلكه منجر
به وارد آمدن خسارات مادي و انساني گستردهاي
خواهد شد و بر اين اساس جمهوري اسالمي ايران
با هر گونه عمليات نظامي احتمالي مخالف است.
ايران براي برق��راري تماس فوري با مقامات تركيه
و سوريه به منظور رفع نگرانيهاي موجود از طريق
مسالمتآميزآمادگيداردوتاكيدميكندكهاحترام
بهحاكميتمليوتماميتارضيسوريهونيزتوافق
آدنامبناهايمناسبيبراياينگفتوگوهاست.
ديدارشورايسياستگذارياصالحطلبان
بامجمعروحانيونمبارز؛پانا|
هيات رييسه ش��وراي عالي سياستگذاري جبهه
اصالحطلبانبااعضايمجمعروحانيونمبارزديدار
وگفتوگوكردند.دراينديداركهدرشامگاهدوشنبه
برگزارشد،محمدرضاعارفومسووالنكارگروههاي
شوراي عالي گزارشي از برنامهها و اقدامات صورت
گرفتهدراينشورارابهمجمعارايهدادند.ايننشست
به دعوت مجمع روحانيون مبارز برگزار شد.
اعت�راض نماين�ده قائمش�هر ب�ه قط�ع
ميكروفناش؛پانا|
نماينده مردم قائمشهر در دهمين دوره مجلس در
انتقادازنوعرفتارمسعودپزشكيانكهرياستجلسه
علني ديروز مجلس را عهدهدار بود ،صحن علني را
ترك كرد .در جريان بررسي اليحه ماليات بر ارزش
افزوده ،علي ادياني ،نماينده اصولگراي قائمشهر ،در
تذكريمستندبهآييننامهداخليقوهمقننهاظهار
كرد« :بايد سر و صدا كرد تا بتوان تذكر يا اخطاري
داد و اين شايد به دليل تعداد زياد متقاضيان است و
شايد هم علت ديگري دارد ».در اين هنگام مسعود
پزشكيان خطاب به ادياني گفت« :تذكر شما وارد
نيس��ت چراكه اين ماده از آييننام��ه به طرحها و
لوايح اختصاص دارد ن��ه به مواد زيرمجموعه آن».
ادياني در ادامه خطاب به پزشكيان گفت« :بگذاريد
كالم منعقد شود ».پزشكيان در مقابل اظهار كرد:
«كالمتان منعقد شده است ».ولي ادياني در مقابل
گفت«:گويندهميگويدمنعقدنشدهاست».
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ايران

صبح ديروز در حسينيه امام خميني(ره) انجام شد؛

بازديد رهبر انقالب ازنمايشگاه شركتهاي دانشبنيان وفناوريهاي برتر
رهبر معظم انقالب اس�لامي صبح ديروز (سهشنبه)
از نمايشگاه ش��ركتهاي دانشبنيان و فناوريهاي
برتر (ايران س��اخت) در حس��ينيه امام خميني(ره)
بازديد كردن��د .به گزارش پايگاه اطالعرس��اني دفتر
مقام معظم رهبري در اين بازديد دو ساعته ،حضرت
آيتاهلل خامنهاي ضمن بازديد از ۳۰غرفه شركتهاي
دانشبني��ان و گفتوگ��و با فناوران و پژوهش��گران،
در جريان آخرين دس��تاوردهاي علم��ي و فناوري و
پروژههاي تجاريسازي ش��ده جوانان و متخصصان
ايراني قرار گرفتند .سامانههاي پزشكي با فناوري باال
در تشخيص س��رطان ،همودياليز ،جراحي با ربات و
پروتز عصبي ،تجهيزات آزمايشگاهي ،توليد واكسنها
و داروهاي پيشرفته به صورت كام ً
ال بومي ،طراحي و
ساختموتورجتوطراحيموتورهوايي،سيستمهاي
كنترل نيروگاهي ،توليد انواع كاتاليس��تهاي نفت و
گاز ،خدمات شناسايي و حفاري آبهاي ژرف ،ساخت
مخازن و تجهيزات اس��تيل ،س��امانههاي پيشرفته
ن��وري ،اس��كنري ،اندازهگيري ،بُرش ،شبيهس��ازي
و پردازش��گرها ،س��اخت فريزدراير صنعتي و توليد
بازيهاي رايانهاي از جمله دستاوردهاي شركتهاي
دانشبنيان حاضر در اين نمايشگاه بود.
در بخش��ي از بازدي��د ،آقاي س��تاري مع��اون علمي
و فن��اوري رييسجمه��ور گزارش��ي از رويكردها و
برنامههاي اين معاونت ب��راي گذار از اقتصاد نفتي به
اقتص��اد دانشبنيان بيان كرد و گف��ت :با مجوز رهبر
معظم انقالب اسالمي كمك بسيار خوبي از صندوق
توسعه ملي در اختيار بخش علمي كشور قرار گرفت
كه با اين كم��ك پروژههاي علم��ي و دانشبنيان در

جهت مقاومسازي اقتصاد كشور و مقابله با تحريمها
كيفيت و س��رعت زيادي گرفته است .معاون علمي و
فناوري رييسجمهور با اشاره به طرح ايجاد پهنههاي

نوآوري در كنار دانشگاهها و مراكز علمي مستعد ،ايران
را بزرگترين زيستبوم نوآوري در غرب آسيا دانست
و افزود :اكنون بيش از  ۴۵۰۰ش��ركت دانشبنيان با

درآمد ۹۰هزار ميليارد توماني ،زمينه اشتغال مستقيم
 ۳۰۰هزار نفر را فراهم كردهاند.
آقاي ستاري زيس��تبوم توليد داروهاي پيشرفته را

نمون��هاي موفق از اعتماد به جوانان پر انگيزه كش��ور
خواند و گفت :در اثر ارتقاي اين زيستبوم ،مهاجرت
نخبگان در بخش داروسازي تقريباً متوقف شده است
و هر دارويي كه وارد اين چرخه شود ،حداكثر تا دو سال
بعد ،تجاري و وارد بازار مصرف مردم ميشود.
پس از س��خنان آقاي ستاري ،رهبر انقالب اسالمي با
تأكيدبرلزومعبورازاقتصادنفتيوعوارضفرهنگيآن،
گفتند :يكي ازگاليههاي جواناندر نمايشگاهامروزاين
بود كه بعضاً همان محصول يا توليد آنها را دستگاههاي
دولتي از خارج وارد ميكنند كه اين ناشي از فرهنگ
اقتصاد نفتي است و بايد اين نگاه غلط اصالح شود.
حضرت آي��تاهلل خامنهاي خطاب ب��ه معاون علمي
و فن��اوري رييسجمهور افزودن��د :نبايد اجازه دهيد
اين موانع پيش پاي جوانان فعال ايجاد ش��ود ،هر چه
ميتوانيد در اين خصوص تالش كنيد ،من نيز هر چه
بتوانم كمك خواهم كرد.
رهبر انقالب اسالمي همچنين با تشكر از پژوهشگران
و فناوران و دس��تاندركاران نمايشگاه ،در لوح يادبود
متني به اين شرح مرقوم كردند:
بسماهلل الرحمن الرحيم
همت انقالبي را در اين
و
ايراني
جلوه درخشان استعداد
ّ
نمايشگاه ديديم و خدا را سپاس گفتيم .كار اساسي و
بنياني براي بهرهگيري از انگيزهها و توانهاي باال بايد
جداًدنبال شود .اين مهمترين وظيفه مسووالن دولتي
است.بهخداوندتوكلكنيدوبااميدوشوققدمبرداريد،
يقيناً خواهيد توانس��ت به مشكالت اقتصادي كشور
پايان دهيد ،انشاءاهلل.
سيدعلي خامنهاي ۱۶ -مهر۱۳۹۸

وزير علوم دولت دوازدهم در صحن علني مجلس:

هزينه هر نفر بورسيه از  ۵۰۰ميليون تا يك ميليارد تومان است
گروه ايران|
4خردادماه س��ال 93بود كه براي نخستينبار معاون
وزير علوم و رييس س��ازمان امور دانش��جويان دولت
تدبيرواميددرجريانيكنشستخبريمدعيتخلف
بيش از  ۳۰۰۰دانشجوي بورسيه شد .اظهارنظري كه
موضوع «بورس��يه ها»را براي مدتها در راس اخبار
و تحليلهاي سياس��ي و اجتماعي كشورمان نشاند و
ارزيابيهاي تحليلي فراواني در خصوص آن ارايه شد .با
گذشت بيش از 5سال از آن ايام يكبار ديگر وزير علوم
دولت تدبير و اميد راهي خانه ملت در بهارستان شد تا
در صحن علني مجلس تصويري از وضعيت بورسيهها
ارايه كند« .منصور غالمي» با حضور در جلس��ه علني
ديروزخانهملتبهسوالمحمودصادقينمايندهتهران
وعضوكميسيونآموزشوتحقيقاتمجلسپاسخداد.
غالمي اما هزينه هر نفر بورس��يه را از  ۵۰۰ميليون تا
يكميلياردتوماناعالمكردوگفت:درفاصلهسالهاي
 ۸۹تا ،۹۲معاون فرهنگي وقت اين وزارتخانه ۷۳۶نفر،
مسووليديگر ۱۵۱نفرويكتشكلدانشجويي۵۹۵نفر
را براي اعطاي بورسيه معرفي كردند كه مستندات و
مكاتبات آن موجود اس��ت .صادقي سوال كرد :مبناي
صدوراحكامبورسيهتحصيليو تعداداحكامبورسيهها
پس از انقالب و ايرادهاي قانوني صدور احكام بورسيهها
ونحوهعملومبنايقانونيتصميماتكميتهرسيدگي
به پرونده بورسيهها در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
چه بوده است؟ غالمي در اين باره اظهارداشت :موضوع
بورسيهها آذرماه  ۱۳۹۲با رسيدگي ديوان محاسبات
كشور به پروندهها مطرح شد و وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري موظف به توضيح ،ارايه اسناد ،مدارك و گزارش
چگونگي انجام مراحل بورسيهها شد.
وي افزود :بخشهاي اداري اين پروندهها و بررسيها
تا س��ال  ۹۶كه در وزارت علوم ،تحقيق��ات و فناوري

حضور يافتم صورت گرفته بود .وزير علوم ،تحقيقات
و فناوري خاطرنش��ان كرد :در سال  ۹۶و  ۹۷مباحث
مربوط به جايابي ،استخدام و به كارگيري بورسيههاي
فارغالتحصيل مطرح شد كه با موارد حاشيهاي همراه
بود و هماكنون در حال مديريت و انجام است .غالمي
اظهارداش��ت :اعزام دانشجو به صورت بورس به خارج
بعد از انقالب ب��ه دو مقطع قبل و بعد از تصويب قانون
اعزامدانشجودرتاريخ ۲۵فروردينماهسال ۶۴مجلس
شوراي اسالمي تقسيم ميشود .وي تاكيد كرد :قبل از
اين قانون ،اعزام بورسيهها به صورت محدود با معرفي
رتبههاي برتر يا مربيان از س��وي دانشگاهها به وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري همچنين بررس��ي سوابق
تحصيل��ي در وزارتخانه صورت ميگي��رد .وزير علوم
همچنينگفت:بعدازتصويبقانونوآييننامهاجرايي
در س��ال  ،۶۸برگزاري آزمون اعزام از س��وي سازمان
سنجش آموزش كشور به عنوان مسير كسب بورسيه
خارج از كشور وفق قانون تعيين شد.
نحوه انتخاب بورسيهها
غالمي ادامه داد :از سال ۷۰تا ۸۳هر يك يا دو سال يك
بار آزمون برگزار ميشد و پذيرفتهشدگان در بازه زماني
دوساله امكان اقدام براي كسب حدنصاب نمره زبان و
دريافت پذيرش و رواديد داش��تند؛ همچنين مربيان
رسمي و رسمي آزمايش��ي دانشگاه با داشتن حداقل
سه س��ال سابقه خدمت ،كس��ب حدنصاب امتيازات
جدول ارتقا و داشتن شرط سن براي ادامه تحصيل از
طرف دانشگاه محل خدمت به صورت بورسيه معرفي
ميشدند .وي يادآور شد :بنابراين تا سال  ۸۴دو مسير
آزمون و معرفي از سوي دانشگاه وجود داشت .در سال
 ۸۵ش��وراي مركزي بورس تصميم به برگزار نكردن
آزمون گرفت و اين آزمون از س��ال  ۸۵متوقف ش��د؛

انتخاب داوطلبان از ميان دانش��جويان ممتاز نمونه و
مربيان دانشگاهها در رشتههاي خاص صورت گرفت
اما كليات اين تصميم به تاييد وزير وقت رس��يد .وزير
علوم خاطرنشان كرد :در سال  ۸۷دستورالعمل تغيير
كرد و عالوه بر افراد فوق ،افراد داراي خدمات فرهنگي
هم به ضوابط اعطاي بورس افزوده شدند .غالمي يادآور
شد:همچنينحداقلمعدل ۱۴و ۱۶برايكارشناسيو
كارشناسيارشدتعيينكردند،درضمنشرطسنيهم
تعيين شد اما اين تغييرات شوراي مركز بورس به تاييد
وزير علوم وقت نرسيد و به صورت معرفي دانشجويان
بورس��يه از س��وي افراد به تعيين افراد و اشخاصي كه
بورس به آنها تعلق ميگيرد ،اقدام شد .وي در اين باره
به ذكر مثالي پرداخت و گفت :در فاصله سالهاي ۸۹
تا  ۹۲معاون فرهنگي وقت وزارت علوم  ۷۳۶نفر ،يك
تشكل دانشجويي ۵۹۵نفر و ۱۵۱نفر توسط مسوولي
ديگربراياعطايبورسمعرفيميكنندكهمستندات
و مكاتبات آن موجود است .وزير علوم همچنين اظهار
داش��ت :ورود به سيستم بدون معرفي از سوي يكي از
مراجعمذكور ،عملي نبودهو تنهامجرايورود به بورس
از اين طريق بوده اس��ت؛ به تدريج ليست رشتههاي
ضروري براي اعزام حذف شد و روش تبديل خارج به
داخل هم به اين مطلب اضافه شد.
غالمي افزود :براي برخي رشتهها بورس خارج از كشور
اعطا كردند در حالي كه هيچوقت معمول نبوده است
و به راحتي با توجيه قطعي به داخل تبديل ميشدند
و در مسير اعطاي بورسيه بدون آزمون موارد زيادي از
اين قبيل رخ داده است .وزير علوم ،تحقيقات و فناوري
با ارايه آماري در مورد رش��تههايي كه بورس خارج از
كشور آنها به داخل تبديل شده است ،خاطرنشان كرد:
رشته زبان و ادبيات فارسي  ۱۲نفر ،زبان و ادبيات عرب
 ۹نفر ،تاريخ انقالب اسالمي دو نفر ،فقه ۵۳نفر ،حديث

مشكالت قانوني پيش پاي بورسيهها
غالمي گفت :مشكالت قانوني كه پيش آمده و معاون
فني و حسابرسي ديوان محاسبات كشور در تاريخ ۲۰
آذرماه ۹۲به وزير علوم وقت اعالم كرد دليل اصلي ورود
مسووالن وزارت علوم به پرونده بورسيهها همين تاكيد
و اقدام ديوان بوده است.
ويافزود:اشكاالتقانونيكهميتوانبهصورتخالصه
اعالم كرد به اين ش��رح است :عدم رعايت قانون اعزام
در برگزاري آزمون علمي ،نداشتن مصوب مورد تاييد
وزير،عدمرعايتشرايطافرادنظيرمعدلمقاطعقبلي،
سن ،اشتغال رسمي همزان با تحصيل و موارد ديگري
كهدرليستايراداتاعالمشدهتوسطديوانمحاسبات
وجود داش��ته و دارد .وزير عل��وم ،تحقيقات و فناوري
تاكيد كرد :موارد تخلف را سازمان بازرسي كل كشور
تاييد كرده و قابل استعالم است .غالمي به آمار ديگري
درمورد بورسيههايي كه بين سالهاي  ۸۵تا  ۹۲بدون
آزمون داده شده است ،اشاره كرد و گفت :در فاصله اين

سالها بورسيه خارج از كشور  ۷۱۰نفر ،تبديل خارج
به داخل هزار و ۸۸۴نفر ،استفاده از بخشنامه ايثارگران
 ۱۶۰نفرو مربياندانشگاهها ۸۹۰نفربودهكهجمعكل
سههزار و  ۶۴۴نفر است .وي يادآور شد :اين عدد بارها
در بحثها درمورد بورسيهها مطرح شده است و آشناي
به ذهن است .وزير علوم در بخش ديگري از پاسخهاي
خود درمورد اعتبارات صرف ش��ده براي بورس��يهها
گفت :هزينه بورس��يه در علوم انساني براي هر نفر در
داخل كشور ۳۰ميليون تومان و براي دانشجويان ساير
رشتهها  ۴۰ميليون تومان به دانشگاهها پرداخت شده
است .غالمي تاكيد كرد :مقرري كه ماهانه به بورسيهها
داده ميشد معادل حقوق مزاياي مربي پايه يك و براي
مربيان معرفي شده از سوي دانشگاهها بهطور متوسط
 ۲۰ميليون بوده اس��ت .وي ادامه داد :همچنين براي
تحصيل در خارج از كشور بر حسب اينكه همسر فرد
بورسيه هم با او تحصيل ميكند يا بر اساس تعداد عائله
همراه،برايمقاطعتحصيليمختلفبهازايهربورسيه
از ۵۰۰ميليون تومان تا يك ميليارد تومان هزينه شد.
پس از پاس��خ وزير علوم به اين سوال ،صادقي نماينده
تهران اعالم ك��رد كه نيازي ب��ه رايگيري در صحن
مجلسنيست.

دستيابي ايران به قدرت
بازدارندگي در برابر دشمنان

انجام برنامهريزيهاي بعد از
گام چهارم كاهش تعهدات

نرخ شهرنشيني در ايران
باالتر از ميانگين جهاني است

چهرهها

كمكهابه افغانستانيها
تنها ۶درصدهزينههاست

وزير كشور حل ريشهاي
مش��كل پناهن��دگان
افغانس��تاني را در گ��رو
امنيت ،توسعه و صلح در
اين كش��ور عنوان كرد و
گفت :منابعي كه كشورها
و سازمانهاي بينالمللي
ب��راي پناهن��دگان افغانس��تاني در اي��ران كمك
ميكنند ،تنها  ۶درص��د كل هزينههاي پرداختي
است .به گزارش پايگاه اطالعرساني وزارت كشور،
«عبدالرضارحمانيفضلي»ديروزدرحاشيهنشست
آكسكام (كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در
امور پناهندگان) كه درباره پناهندگان برگزار شد،
اظهار داش��ت :ايران يكي از كش��ورهايي است كه
بيشترين خدمات را در عرصه پذيرايي ،تسهيالت
و كمك رساني به افغانس��تانيهاي مقيم ايران كه
به عنوان مهاجر هستند ،ارايه ميكند .وزير كشور
تصريح كرد :اگر امنيت ،آرامش ،توسعه و اشتغال و
صلح در افغانستان به وجود نيايد ،امكان اينكه اين
موضوع به صورت ريش��هاي حل شود ،واقعا وجود
نداردواينوظيفههمهكشورهايياستكهدرعرصه
بينالمللي فعال هستند و بايد ايفاي نقش كنند .در
اين ديدار مقرر شد دولت افغانستان بر موضوع ورود
غيرقانوني افغانستانيها به ايران كنترل بيشتري
داشته باشد و ما هم ش��رايط مطلوبتري را ايجاد
كنيم تا با شناسايي مهاجران ،حضور آنها به صورت
قانوني و در زمان مشخص باشد.

ثروتمندان ۲۳برابربيشترازساير
اقشارانرژيمصرفميكنند
عضوهياترييسهمجلس
باتاكيدبرلزومتجديدنظر
در ش��يوه پرداخت يارانه
گف��ت :مص��رف ان��رژي
ثروتمندان  ۲۳برابر ساير
اقشار است و در مورد يارانه
دارو مص��رف ثروتمندان
 ۱۹ونيمدرصدبيشتراستوايننيازمندساماندهي
است .اسداهلل عباسي ديروز در جمع خبرنگاران با
اشاره به جلسه غير علني ديروز مجلس دهم درباره
يارانهها اظهارداش��ت :در اين جلس��ه سه ساعته
درباره يارانههاي درج ش��ده در بودجه سنواتي كه
حدود  ۱۰۰هزار ميليارد تومان اس��ت و همچنين
يارانههاي نقدي و ساير يارانهها مباحثي مطرح شد.
وي يادآورشد :براي حدود  ۱۴۰هزار ميليارد تومان
ياران ه حكم وجود دارد ام��ا منابعي براي آنها وجود
ندارد بخش ديگر هم يارانههاي تسهيالت به ميزان
 ۷۳هزار ميليارد تومان اس��ت كه از طريق بانكها
تامينميشود.پيشبينيميشوديارانههايپنهان
عددي حدود  ۱۳۰۰هزار ميلي��ارد تا  ۱۳۸۰هزار
ميلياردتومانشودكهعمدتاشاملحاملهايانرژي
و منابعي مانند آب و برق بوده كه به صورت ارزان در
اختيارمردمقرارميگيرد.عضوهياترييسهمجلس
دهم يادآورشد :قيمت حاملهاي انرژي مثل نفت،
گازوئيل ،بنزين ،نفت گاز ،و آب و برق به نسبت فوب
خليج فارس ارزان در اختيار مردم قرار ميگيرد ولي
عادالنه توزيع نميشود.

جانش��ين فرمان��ده كل
سپاه معتقد است :كشور
ما به قدرت بازدارندگي
در برابر دش��منان دست
يافته است و هيچ قدرتي
ج��رات حمله ب��ه ايران
را ن��دارد .ب��ه گ��زارش
سپاهنيوز« ،دريادار پاسدار علي فدوي» ،در نهمين
سالگرد تدفين شهداي گمنام در دانشگاه شاهد،
ضرر اقدام عليه ايران را بيشتر از نفعش دانست و
گفت :دشمنان به قدرت ما اقرار ميكنند و شرايط
به گونهاي است كه خود آنها به دنبال يافتن قدرت
بازدارندگي در برابر ايران هستند .دريادار فدوي
گفت :دشمنان در شرايط كنوني به مرحله التماس
رسيدهاند تا از مخمصه يمن و ديگر كشورها نجات
يابند .جانشين فرمانده كل سپاه با اشاره به اينكه
ماهيت دشمني امريكا با ملت ايران رويارويي حق
و باطل است و اين دو هيچگاه در كنار يكديگر قرار
نميگيرند ،گفت :با نگاه به ماهيت دشمني امريكا
عليه ملت ايران مشخص ميشود كه اين ستيز بر
سر مس��ائل فرهنگي ،اقتصادي و سياسي نيست
زيرا در اين صورت تاكنون اين مشكالت برطرف
و توافقهايي حاصل ش��ده بود .جانشين فرمانده
كل سپاه گفت :در ابتداي انقالب تقريبا همهچيز
مورد نياز را وارد و تنها نفت را صادر ميكرديم اما
اكنون به لطف مقاومت مردم اين شرايط در كشور
وجود ندارد.

 ۲۶نفر،معارف ۱۸نفر،الهيات ۱۳نفرونهجالبالغه يك
نفر مواردي بود كه بورس خارج از كشور داده بودند اما
بالفاصله تبديل به داخل شد.

س��خنگوي وزارت ام��ور
خارج��ه اظهار داش��ت:
اروپاييها ابتكارات خود
را ب��ه موافقت ترامپ گره
زدهاند .به گ��زارش مهر،
س��يدعباس موسوي در
م��ورد طرح صل��ح هرمز
گفت :جمهوري اسالمي در ادامه طرحها ،ابتكارات
و ايدههاي��ي كه براي صلح و ثبات منطقه داش��ته،
ط��رح «پويش صلح هرمز» را مطرح ك��رد .در اين
طرح اهداف مش��خص ش��ده و راهكارهاي آن نيز
ارايه شده است .موسوي با اشاره به اين موضوع كه
اين طرح داراي بندهاي متعددي است ،ادامه داد:
آنچه توس��ط رييسجمهور و وزير امور خارجه در
سخنراني مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعالم
شد ،اجمالي از اين پويش بوده و به زودي اين طرح
بهصورتمكتوبآمادهوبهكشورهايمنطقهخليج
فارس اعالم ميشود .وي تصريح كرد :اين طرح براي
امنيتمنطقهوباحضورهمهكشورهايآنبهمرحله
اجرا خواهد رسيد و سازمان ملل متحد بر آن نظارت
خواهدكرد.سخنگويدستگاهديپلماسيدربارهگام
چهارمكاهشتعهداتبرجامنيزگفت:اروپاييهاآن
طور كه بايد به تعهدات خود عمل نكردند و تمامي
كارهاوابتكاراتخودرابهشرطينانوشتهوليعيني،
به نام نظر مثبت رييسجمهور امريكا گره زدهاند.
ما طراحيهاي خود را داشته و سناريوهاي الزم را
پيشبينيكردهايم.

رييس س��ازمان پدافند
غيرعامل كش��ور با اشاره
ب��ه اينك��ه در دهههاي
گذشته ش��اهد يك جابه
جايي گسترده جمعيتي
دركشورازسمتروستاها
به شهرها بودهايم ،گفت:
اين موضوع سبب ش��ده نرخ شهرنشيني در ايران
از متوسط نرخ جهاني بيش��تر باشد كه اين رويداد
شهرهاي ما را با چالشها و مشكالتي روبه رو كرده
است .سردار جاللي ضمن تبيين راهبردهاي دفاع
هوشمندانه از داراييهاي سايبري ،گفت :نيازمند
«سكوي بومي شهر هوشمند» هستيم .به گزارش
فارس ،سردار غالمرضا جاللي در نشست تخصصي
«هوشمندسازي و دفاع سايبري از زيرساختهاي
حياتي و عمده كشور گفت :در دهههاي گذشته به
دليلفقدانبرنامهريزيتوسعهايجامعبرايشهرها
شاهد يك جابهجايي گسترده جمعيتي در كشور
از سمت روستاها به شهرها بودهايم كه اين موضوع
سبب شده است نرخ شهرنشيني در ايران از متوسط
نرخ جهاني هم پيشي گيرد كه اين رويداد شهرهاي
ما را با چالشها و مشكالتي روبه رو كرده است .وي
گفت :دانش شهرسازي ما ،بيشتر شهر را يك پديده
فيزيكي و كالبدي در نظر ميگيرد درحالي كه بايد
برنامههاي توس��عهاي ش��هر با نگاه و افق جديدي
همچون امنيتافزايي ،فناوريمحوري و  ...رش��د
پيداكند.

كالن
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 NEETشاخصي براي سنجش وضعيت جوانان بيكار

 30درصد جوانان نه تحصيل ميكنند نه شاغلند

گروه كالن|
طي س��الهاي اخير پس از وقوع بحرانهاي مالي و
اقتصادي در جهان توجه به مس��ائل بازار كار جوانان
تشديد شده است .در تحليلهاي مربوط به وضعيت
جوانان در بازار كار ،معموال از سه شاخص نرخ بيكاري،
نرخ اش��تغال و نرخ مش��اركت نيروي كار جوانان كه
بهطور معمول تحت عنوان شاخصهاي سنتي بازار
كار ياد شده ،استفاده ميشود .اين نكته را نبايد از نظر
دور داشت كه شاخص نرخ بيكاري جوانان در مقايسه
با ن��رخ بيكاري كل ميتواند صرفاً گوياي بخش��ي از
نيروي كار بالقوه جوانان باشد كه به داليلي نتوانستهاند
مشغول فعاليت شوند .بخش ديگري از ذخيره پنهان
نيروي كار جوان نيز جوانان غيرفعالي هس��تند كه با
وجود ميل خود و به اجبار نتوانس��تند وارد بازار كار
شوند و غيرفعال ماندهاند.
به گزارش «تعادل» ،در اين راستا سازمان بينالمللي
كار به منظور درك بهتر وضعي��ت بازار كار جوانان و
با توجه به آنكه شاخصهاي نامبرده شده به تنهايي
نميتوانند گوياي وضعيت دقيقي از نيروي كار آنان
باش��د ،ش��اخص ديگري تحت عنوان  – NEETنه
تحصيل ،نه شغل يا آموزش (Not in Education,
 )Employment, or Trainingرا براي جوانان
تعريف و مدنظر قرار داده است.
طبق گزارشهاي س��ازمان بينالمللي كار ،جوانان
جزو اولين كس��اني هستند كه شغل خود را از دست
ميدهند و همچنين جزو آخرين افرادي هستند كه
شغلي را به دس��ت ميآورند .اين امر ناشي از عوامل
بسياري از جمله از دس��ت دادن فرصتهاي شغلي
جهت بازآموزي ،كمبود تجربه و مهارت و ...است.
در اي��ران نيز گذار جمعيتي و س��رعت تحوالت آن،
تغييرات گس��تردهاي را در س��اختار سني كشور به
همراه داشته اس��ت .ايران به عنوان كشوري درحال
توس��عه كه در س��الهاي اخير تح��والت جمعيتي
مختلفي را تجربه كرده است و درحال حاضر جمعيت
كشور در مرحله ورود به ميان س��الي است .با وجود
اين مهم ،همچنان نقش جوانان در ساختار جامعه و
تاثيرگذاري آنان در مولفههاي اقتصادي و اجتماعي
كش��ور ،مهم و ارزنده تلقي ميشود .از يك سو وجود
سرمايههاي انساني جوان و بهرهمندي از ظرفيتهاي
آنان فرصتي براي پيش��رفت و توس��عه اقتصادي و
اجتماعي كش��ور فراهم ميكند و از سوي ديگر عدم
استفاده از پتانسيلهاي نيروهاي جوان سبب اتالف
توانمنديهاي سرمايههاي موجود و تهديدي براي
جامعه به جهت زمينهس��ازي ب��روز ناهنجاريها و
آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي خواهد شد.
در اين بين ،اتخاذ سياس��تها و راهكارهايي جهت
ايجاد فرصتهاي ش��غلي مناسب براي قشر جوان و
به دنبال آن كاهش بيكاري آن��ان از اهميت ويژهاي
برخوردار است .اشتغال ناقص يا عدم اشتغال جوانان

و واردآوردن فشار اقتصادي به خانوادهها ،ميتواند آنان
را در معرض طرد اجتماعي و بالتكليفي اقتصادي و
ترس از آيندهاي نامعلوم قرار دهد.

شاخص  NEETچيست؟
شاخص  NEETبيانگر س��هم جوانان  15-24ساله
غيرشاغلي است كه نه در حال تحصيل هستند و نه به
كسب مهارت مشغولند.
همچنين ش��اخص  NEETكمك ميكند تا تصوير
ديگري و فهم وسيعتري از بازار كار جوانان در تركيب
با نرخ بيكاري جوانان ،نرخ اش��تغال و نرخ مشاركت
نيروي كار فراهم شود.
جمعيت  NEETشامل زير گروههاي زير است:
بيكاران كوتاهمدت و بلندمدت كه بزرگترين گروه
فرعي هستند.
جواناني كه مس��ووليت خانوادگي مثل نگهداري از
س��المندان يا كودكان ،آنها را از ورود ب��ه بازار كار و
تحصيل بازداشته است.
جوانان بيمار (بيماري طوالني مدت)
يا معلول
افرادي كه فاقد مشكل مالي بوده اما در جستوجوي
فرصت شغلي خاص هستند .اين گروه معموال بهطور
فعال ب��ه دنبال كار يا بهبود مهارتهاي خود بوده اما
هر فرصت شغلي را نميپذيرندNEET.هاي داوطلب
كه معموال در حال س��فر بوده يا درگير فعاليتهاي
هنري و خالقانه نظير موسيقي ،نقاشي يا جهانگردي
و ...هستند.
بيقيد و بندها ه��م گروهي ديگ��ر از NEETهايي
هستند كه جواناني را تشكيل ميدهند كه به داليل
فردي ،خانوادگي و اجتماعي از جس��توجوي شغل
دلسرد شده و به دنبال كسب مهارت و دانش نيستند
كه اين شرايط براي آنها به دليل عدم توانايي جسمي
و ذهني به وجود نيامده بلكه يا دلسرد از يافتن شغل
هس��تند يا به داليلي نظير زمينههاي خانوادگي ،به
دنبال سبك زندگي خطرناك و غيراجتماعي (مصرف
مواد يا داراي جرم جنايي) هستند.
با توجه به دس��تهبندي مطرح ش��ده ،ميتوان گفت
تمامي جوانان در گروههاي نام برده شده آسيبپذير
نيس��تند .بهطور مثال دس��ته آخر (بيقيد و بندها)
بهش��دت در معرض مواجهه با آسيبهاي اجتماعي
هس��تند .البته مطالعات جهاني نش��ان ميدهد كه
اين گروه ،بخش كوچكي از مجموعه فوق را تشكيل
ميدهن��د.الزم به ذكر اس��ت س��نجش ش��اخص
 NEETبه راحتي امكانپذير نبوده و نياز به بررسي و
درنظرگرفتن تمامي جوانب و ابعاد قضيه دارد .منظور
از كسب مهارت ،مهارتآموزي از طريق آموزشهاي
تخصص��ي اس��ت و از آنجاي��ي كه آم��ار مربوطه در
طرحه��اي آمارگيري نيروي كار و س��اير طرحهاي

جمعيتي ،پوش��ش كامل ن��دارد ،از اي��ن رو امكان
محاسبه دقيق وجود نداش��ته كه البته تعداد اندك
آن ،تاثيري در تغيير سهم نداشته و قابل چشمپوشي
اس��ت ولي با توجه به مالحظاتي ،محاسبه متغيرها
و اندازهگي��ري اين ش��اخص براي كش��ور ،از طرح
آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران ،ميسر است.
اخي��را مركز آم��ار و اطالعات راهب��ردي وزارت كار
و رفاه اجتماعي در گزارش��ي به محاس��به شاخص
 NEETبراي جوانان در گروه سني  15-24ساله طي
سالهاي  1393تا  1397پرداخته است و محاسبات
بدون در نظر گرفتن آمار جمعيت مهارتآموزان است.
بررس��يها حاكي از آن است كه طي سالهاي مورد
بررسي حدود  30درصد جوانان  15-24ساله كشور،
ش��اغل نبوده و در حال تحصيل يا كسب مهارت نيز
نيستند.بررسيها نشان ميدهد كه نرخ  NEETبراي
جوانان  15-24ساله طي سالهاي  1393تا 1397
از ثبات نسبي برخوردار بوده و نوسان شديدي ندارد.
بهطوري كه نرخ مذكور در سال  1393حدود 31.6
درصد بوده كه در سال  1397به  29.7درصد كاهش
يافته است .طي سالهاي مورد بررسي اين شاخص در
مردان و زنان به ترتيب  0.4و  3.4درصد كاهش داشته
است.همچنين ميتوان گفت سهم زنان غيرشاغل كه
در حال تحصيل و مهارتآموزي نيستند از سهم كل
و سهم مردان بيشتر است .با توجه به اينكه جمعيت

كشور به س��مت ميانسالي ميرود ،سهم  NEETنيز
رو به كاهش است.از جمله علل باال بودن نرخ NEET
در كش��ور مربوط به جوانان بيكاري است كه بخش
عمدهاي از اين گروه را تش��كيل ميدهند .همچنين
علت ديگر آن درك نادرست عموم مردم از واژه شاغل
اس��ت .بهطوري كه تلقي عموم مردم از فرد ش��اغل،
كسي است كه مزد و حقوقبگير بوده و در يك بنگاه
فعاليت ميكند.
اين در حالي استكه بخشي از گروهي از اين افراد كه
ترك تحصيل ميكنند (به ويژه در مناطق روستايي)
براي يكي از اعضاي خانوار خود فعاليت ميكنند كه
در اين صورت در زمره كاركنان فاميلي بدون مزد قرار
گرفته ولي به اشتباه خود را بيكار قلمداد ميكنند يا
افراد بس��ياري هستند كه كاركن مستقل بوده يا (به
ويژه زنان) در محل سكونت خود ،مشغول انجام شغل
خانگي و كس��ب درآمد بوده كه در اين صورت ،آنان
نيز در زمره شاغلين محس��وب ميشوند .همچنين
برخي از جوانان به صورت داوطلبانه از چرخه آموزش
و بازار كار خارج ش��دهاند .بهطور مثال جوانان داراي
درآمد بدون كار (در خانوادههاي با تمكن مالي باال)
يا مادران جواني كه در يك خانوار با درآمد باال زندگي
كرده ولي تصمي��م ميگيرند كه بهطور داوطلبانه به
منظور مراقبت از فرزندان خود از بازار كار خارج شوند.
اي��ن نكته را نيز نبايد از نظر دور داش��ت كه برخي از

جوانان نيز بهطور غيرارادي و به اجبار به داليلي نظير
ناتواني ،بيماري و معلوليت قادر به اشتغال ،تحصيل يا
كسب مهارت نيستند يا حتي مادر جواني كه توانايي
پرداخت هزين��ه مراقبت از كودك يا كودكان خود را
ندارد و به اجبار ،بازار كار را ترك ميكند.ولي قسمت
نگرانكننده موضوع ،جواناني هستند كه در هيچيك
از مصاديق برش��مرده فوق گنجانده نشده و در عين
حال نه در جستوجوي كار بوده و نه در حال آموزش
يا كسب مهارت .اين گروه بهشدت در معرض خطر به
حاشيه رانده شدن از بازار كار و مواجهه با محروميتها
و ناهنجاريهاي اجتماعي هس��تند ك��ه توجه ويژه
برنامهريزان ب��راي وضع سياس��تهاي حمايتي از
جمله فراهم كردن امكانات تحصيلي ،مهارتآموزي
و اشتغال را طلب ميكنند.
در دستور كار دستيابي به توسعه پايدار 2030سازمان
ملل متحد ني��ز ،دو هدف براي جوانان در نظر گرفته
شده است:
 -1دسترس��ي كامل و موثر به اشتغال و كار شايسته
براي تمامي زنان و مردان از جمله افراد جوان
 -2كاهش افرادي كه شاغل نيستند و درحال تحصيل
و مهارت آموزي نيستند (كاهش نرخ از اين رو نقش
برنامهريزان و سياستگذاران براي منابع انساني كشور
به ويژه جوانان در دس��تيابي به توس��عه پايدار امري
ضروري و اجتنابناپذير خواهد بود).

افزايش  15درصدي حقوق كاركنان دولت در سال آينده
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت :مقرر شد ما بهطور
متوسط  ۱۵درصد افزايش حقوق را براي سال آينده
درنظر بگيري��م كه اين رقم براي كس��اني كه حقوق
كمتري ميگيرند به خصوص حقوقهاي پايين ،حتي
بيشتر از  ۲۰درصد هم خواهد شد.
محمدباقر نوبخ��ت معاون رييسجمه��ور و رييس
س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور در پايان يازدهمين
جلس��ه س��تاد تهيه و تدوين بودجه سال  ۱۳۹۹كل
كشور و در گفتوگو با خبرنگاران گفت :دراين جلسه
ستاد در مورد دو موضوع بسيار مهم در اليحه بودجه
سال  ۱۳۹۹بايد تصميمگيري ميشد ،نخست اينكه
ما در ارتباط با چگونگي پرداختن به طرحهاي عمراني
كه به عنوان طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي
ديديم ،بحث داش��تيم و توافق كرديم كه براي سال
 ۱۳۹۹هر آنچه كه ما از مح��ل واگذاري داراييهاي
سرمايهاي اعم از فروش نفت و ساير اموالي كه سرفصل
آنها را دس��تهبندي ميكنيم ،همه ب��راي طرحهاي
عمراني اختصاص داده بشود و سياستهايي را كه قبال
اعالم كرده بوديم ،مبني بر اينكه حتي ريالي از منابع
نفتي را در سال  ۱۳۹۹براي اعتبارات جاري و هزينهاي
استفاده نكنيم ،در اين جلسه به تصويب رسيد.
وي افزود :در س��ال آينده همه اي��ن منابع و آنچه كه
از واگذاري داراييهاي س��رمايهاي ميآيد ،به تملك
داراييهاي سرمايهاي اختصاص پيدا ميكند و اين از
سياستهاي اقتصاد مقاومتي است.
وي در ادامه گف��ت :موضوع دوم اين ب��ود كه ما اين
منابع��ي را كه از محل مذكور به دس��ت ميآوريم ،به
چه ترتيب ب��راي طرحهاي عمراني اس��تفاده كنيم.
رقمي در حدود  ۸۶هزار پروژه عمراني ناتمام در كشور

وج��ود دارد و منابع ما براي اين كار محدود اس��ت و
اولويتبندي ما اين بود كه بتوانيم همه طرحهايي را
كه در سال  ۱۳۹۹قابليت اتمام دارد ،از اين محل ،در
اولويت اول داشته باشيم و تمام طرحهايي را كه مقام
معظم رهبري و رياس��ت محترم جمهور در سفرهاي
اس��تاني آنها را جزو برنامههاي سفر تعيين كردند ،به
همه آنها مبالغي را كه در س��ال  ۱۳۹۹تعيين ش��د،
پرداخت آنها را انجام دهيم.
وي همچنين گف��ت :طرحها و پروژههاي��ي را كه در
استانهايي هستند كه از نظر توسعه بايد مورد توجه
بيش��تري قرار بگيرند و البته از اي��ن اولويتها خارج
هس��تند و ما طرحه��اي عمراني اس��تانهاي كمتر
برخوردار را بايد بتوانيم در ارتباط با اين موارد از اولويت

كشف شگرد جديد سودجويان يارانهبگير

س��خنگوي س��تاد حذف يارانه با بي��ان اينكه نصف
معترضانبه حذف يارانهنقدي مسووليت تراكنشها را
نپذيرفتند ،گفت :در موضوع سوءاستفاده از كارتهاي
بازرگاني يكبارمصرف يك س��ري اسناد و امالك نيز
به نام افراد محروم ثبت ش��ده بود تا رد س��ودجويان
پاك شود.
حسين ميرزايي ،با بيان اينكه  47درصد از معترضان
به حذف يارانه نقدي مس��ووليت تراكنشهاي خود
را نپذيرفتهاند ،گفت :از طريق سيس��تم بانكي امكان
دريافت حساب و كارت براي شركت وجود ندارد ،اما به
هرحالمديرمجموعهامكاننظارترويتراكنشهاي
مربوط به كارت بانكي را خواهد داشت.

بهگفتهميرزايي،تراكنشهايصورينيزبههيچعنوان
براي س��تاد قابل قبول نبوده و حتماً اين افراد در صف
حذف يارانه قرار خواهند گرفت.
سخنگوي ستاد حذف يارانه در پاسخ به پرسشي درباره
برخورد با حسابهاي اجارهاي در جريان حذف يارانه
پردرآمدها گفت :موضوع سوءاس��تفاده از كارتهاي
بازرگانييكبارمصرفبهطورمكرردرجريانشناسايي
پردرآمدها ديده ميشد اما نكته قابل توجه اين بود كه
بهصورت ماهرانهاي امالك و ساير داراييها نيز به نام
مالك كارت بازرگاني يكبارمصرف زده شده بود تا ردي
از صاحبان اصلي پيدا نشود.
ميرزايي گفت :بنابراين در بحث كارت بازرگاني تنها

برخوردار كنيم .وي افزود :مناب��ع ما براي طرحهاي
عمراني مشخص شد ،كه از محل واگذاري داراييهاي
سرمايهاي اس��ت و از طرف ديگر ،اولويت بنديهاي
ما در اين جلس��ه به تأييد و تصويب رسيد و مبالغ آن
در ح��دود  ۶۶تا  ۷۰هزار ميلي��ارد تومان پيشبيني
ما اس��ت كه در س��ال آينده براي طرحهاي عمراني
استفاده ميكنيم و همانند امسال بايد  ۵۰درصد براي
طرحهاي عمراني پرداخت ميكرديم كه در عمل به
 ۶۷درصد رسيد .وي تصريح كرد كه در هيچ سالي در
دو دولت قبلي ،در سالهاي گذشته در نيمه اول سال
حدود  ۳۰هزار ميليارد تومان براي طرحهاي عمراني
پرداخت نشده بود كه در سال جاري اين اتفاق افتاد.
وي در مورد رقم نرخ بيكاري كشور گفت :تابستان سال

بحث گردش مالي مط��رح نبوده اس��ت و بهگونهاي
صحنهسازي و سندس��ازي صورت گرفته بود تا تمام
ش��واهد عليه آن فرد محروم يا روس��تايي باشد .براي
ورود به مباحث تجاري بايس��تي يك س��ري شرايط
وجود داشته باش��د و بر همين اساس متأسفانه با اين
سندسازيها نيز مواجه ميشويم.
وي افزود :اعتراضه��اي صورتگرفته انواع مختلفي
داشته اس��ت به عنوان مثال فردي خانهاش را در يك
منطق��ه گرانقيمت ته��ران تعمير كرده اس��ت و به
س��تاد مراجعه ميكند و اعتراض ميكند ،اما مجموع
ش��اخصهاي هزين��ه  -درآمد نش��ان ميدهد جزو
دهكهايپردرآمدمحسوبخواهدشد.همانطوركه

جاري نرخ بيكاري تقليل پيدا كرده و به  10.5درصد
رسيده و حدود  ۸۴۰هزار فرصت شغلي هم ايجاد شد
كه يك بخش آن معط��وف به اين بود كه كارگاههاي
عمراني ما در كشور تعطيل نشد و فعال بود و ما آثارآن
را در گزارش مركز آمار ايران ميتوانيم مالحظه بكنيم.
وي در ادامه گفت :خوشبختانه در اين ارتباط ،عالوه بر
بحث مرتبط با منابع و مصارفي كه درمورد طرحهاي
عمراني تعري��ف كرديم ،بخش ديگ��ر منابع ما بود و
براي س��ال آينده بايد بتوانيم اين عدد را كه از محل
واگذاري داراييهاي س��رمايهاي و نفت نميخواهيم
در هزينههاي جاري وامور جاري استفاده كنيم ،چه
چيزي بايد جايگزين شود؟ محل اين هم تعيين كرديم
كه يك بخش ،آنچه كه ما ميتوانيم از مجموعه يارانه
داريم ،اين را به نوعي آشكارسازي بكنيم و از اين محل
يك بخش آن را به يقين به خود مردم برميگردانيم و
يك بخش آن را هم ميتوانيم به شكل ديگري هم هنوز
تصميمگيريهاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي
متمركز نش��ده ،تا بتوانيم در بودجه براي جايگزيني
نفت استفاده بكنيم.
وي در مورد ديگر تصميمهاي اتخاذ شده در يازدهمين
جلس��ه س��تاد بودجه گفت :با عنايت به اينكه براي
واحده��اي توليدي تصميمگيري ش��د كه در صدي
از تعرفهها را براي بنگاهه��اي توليدي تقليل دهيم،
م��ا در كنار آن براي س��اير درآمدها ه��م منابع يا در
واقع پايهه��اي جديدي تعريف كنيم ك��ه بتوانيم از
آنجا ك��ه آن كاهش منابع نفتي را كه نميخواهيم در
هزينههاي جاري اس��تفاده كنيم ،ب��راي هزينههاي
ضروري مورد اس��تفاده قرار دهيم و اين تصميم هم
در جلسه اتخاذ ش��د.نوبخت رييس سازمان برنامه و

اشاره شد مجموع هزينه ،دارايي و درآمد عوامل اصلي
حذف يارانه پردرآمدها بوده اس��ت و در زمان اعتراض
نيز تراكنشهاي بانكي بررسي خواهد شد.
وي گفت :از تع��داد  200هزار نفري كه در مرحله اول
طرح ح��ذف يارانه پردرآمدها ،يارانه نقديآنها حذف
ش��ده حدود  6درصد اقدام به ثب��ت اعتراض خود در
سامانه ستاد كردهاند.
سخنگوي ستاد حذف يارانه با ارايه اين آمار از اعتراض
برخي افراد با درآمدهاي نجومي ،به حذف يارانه نقدي
گفت :كارخانهداري كه حدود بيس��ت ميليارد تومان
واريز ساالنه داش��ته ،اعتراضش را ثبت كرده و پس از
بررسي حساب بانكي او مشخص شد كه حدود بيست

بودجه كش��ور در ادامه اين گفتوگو در مورد ميزان
افزايش حقوق و دستمزد گفت :در اين مورد كه سال
آينده افزايش حقوق و دستمزد به چه درصدي باشد،
آن ه��م از مصوبات جلس��ه امروز بود و ب��راي پاداش
بازنشس��تگي كاركنان نيز ما پيشنهادهاي مختلفي
داشتند .نكته اين است كه سال آينده حداقل  ۱۲هزار
ميليارد تومان فقط براي پرداخت پاداش بازنشستگي
همكاران از واحدها و دستگاههاي اجرايي بايد بتوانيم
پرداخت كنيم.
وي افزود :در اين جلسه مقرر شد كه ما بهطور متوسط
۱۵درصد افزايش حقوق را براي س��ال آينده درنظر
بگيريم كه اين رقم براي كس��اني كه حقوق كمتري
ميگيرند به خصوص حقوقهاي پايين ،درصدي حتي
بيش��تر از  ۲۰درصد هم خواهد شد و موكول به يك
محاسبه بعدي است كه ما در ارتباط با اين موضوع هم
در آينده اطالعرساني خواهيم كرد .البته اين مواردي را
كه اعالم كردم ،پيشنهاد ما در ستاد بودجه است و اين
بايد در دولت هم مورد تصويب قرار گيرد تا در اليحه
بگنجد و بعد از آن ،مجلس محترم هم اظهارنظر بكند.
نوبخت در ادامه اين گفتوگوي خبري تأكيد كرد كه
آنچه در س��تاد بودجه پيشنهاد شده ،كار كارشناسي
بود و همه اعداد و ارقام بايد با واقعيتها و روند اصالح
ساختار بودجه تعريف و تطبيق داده شوند.
وي افزود :بودجه سال  ۱۳۹۹كل كشور در دو بخش
تقديم مجلس شوراي اس�لامي ميشود .بخش اول
بودجه شركتها و بانكها است كه در تاريخ پانزدهم
آبان ماه تقديم ميكنيم و بخش ديگر بودجه س��اير
دستگاههاي مرتبط با بودجه عمومي است كه به اميد
خداوند در پانزدهم آذر ماه تقديم خواهد شد.

ميليارد تومان متوس��ط گردش مالي حساب اين فرد
بوده است.
ميرزايي ادامه داد :در مث��ال ديگر فرد معترض ديگر
نمايندگي فروش خودرو داش��ته كه اين فرد هم جزو
افراد با گردش مالي باالي بيس��ت ميليارد تومان بوده
است.
س��خنگوي س��تاد حذف ياران��ه گفت :ب��ا اطالعات
دريافتشده از بانك اطالعات اصناف و مجموعههاي
مختلف ديگر مشخص شد فردي عمدهفروش پمپ
آب است و اين فرد هم بيش از 20ميليارد گردش مالي
ساالنه داشته و 900ميليون تومان متوسط گردش در
ماه داشته است.

پاورقياقتصادي
مردم ،قدرت و منافع ()95

سرمايهداري پيشرفته درعصرنارضايتي
نوشته :جوزف استيگليتز|
ترجمه :منصور بيطرف|
فصل هفتم
چرا دولت؟
همچنين هماهنگ كردن ي��ك اقتصاد بزرگ
و پيچيده بس��يار س��خت اس��ت .قب��ل از آنكه
سياستهاي فعال دولت اقتصاد كالن را مديريت
كن��د ،دورههاي طوالن��ي متناوب��ي از بيكاري
گسترده وجود داشت .سياستهاي كينزي اين
دورههاي تناوب را كوتاهتر و بسط آن را طوالنيتر
كرد .امروزه ،هر كشور بزرگي يك بانك مركزي
دارد ك��ه به صورت دولتي اداره ميش��ود و اكثر
دولتها اين نكته را كه وظيفه دولت ثبات اقتصاد
است را بسيار جدي گرفتهاند .
حتياگربازارهاكارآمدوباثباتباشند،پيامدهاي
آن از لحاظ اجتماعي همراه با مردمان بس��ياري
كه بر لبه گرس��نگي هستند و اكثر ثروت كشور
به دست عده قليلي ميرسد ،ميتواند غيرقابل
قبول باشد (و غالبا هم است) نقش بنيادين دولت
تضمين فرصتها و عدالت اجتماعي براي همه
است .كمبودها در بازارهاي سرمايه بدين معني
است كه آن دسته از
افرادي كه متاسفانه
در خانواد هه��اي
فقير بهدنيا ميآيند
هرگز قادر نخواهند
بود كه يا ب��ا منابع
اوليايش��ان ي��ا به
تنهايي ،پتانس��يل
زندگ��ي ك��ردن را
داش��ته باش��ند .دخالت دول��ت در تمامي اين
فعاليتها اساسي است .اين موضوع نبايد مورد
مناقشه قرار بگيرد .هرچند اينكه دولت چگونه
اين فعاليتها را سازماندهي ميكند پيچيدهتر
شده است .دولت در برخي موارد ثابت كرده كه
كارآمدتر از بخش خصوصي است – مثل اعطاي
ساالنه از طريق تامين اجتماعي يا فراهم كردن
بيمه درماني از طريق «مديكر».
در برخي موارد ،همكاري عمومي – خصوصي،
مثال فراهم كردن زيرساختارها ،يكي از خطوط
كارآمدي بخش حمل و نقل را ثابت كرده است.
بخش خصوصي سرمايه را براي ساخت جاده در
زمينهايبخشعموميفراهمميكندوبگوييم
كه مثال مديريت اين جاده را براي  30س��ال در
اختيار ميگيرد و در نهايت آن رابه بخش عمومي
تحويل ميدهد .هر چند كه اين همكاريها غالبا
شامل اين ميش��ود كه دولت بار ريسكها را بر
دوش ميگيرد و بخش خصوصي با س��ودهايي
كه به دست آورده راه خود را در پيش ميگيرد و
ميرود.زمانيكهشركتيكمترازقيمت،پيشنهاد
ميدهد از قرارداد كنار گذاشته ميشود و زماني
كه ش��ركتي بيش از هزينه پيش��نهاد ميدهد،
سودش را نگه ميدارد .اين يك شرطبندي يك
طرفه است  .اصل بنيادين پشت اين مثالها اين
است كه ما به دولت خودمان براي نگه داشتن يك
ذهنبازدربارهبهترينراهساماندهيتوليدوحمل
خدمات ،نياز داريم .ايدئولوژي در اينجا يا جاي
ديگركمكينميكند.ايناعتقادنزديكبهمذهب
كه شركتهاي خصوصي هميشه و در همه جا
بهتر از دولت هستند ،غلط و خطرناك است.

خبركالن
شرايط بخشودگي
صددرصدي جرايم مالياتي

تمامي مودياني كه تا پايان مهر ماه ۱۳۹۸ماليات
خودراپرداختكنند،ازبخشودگي۱۰۰درصدي
جرايم مالياتي برخوردار خواهند شد.
محمدرضا نوري ،ضمن اشاره به بيانات رهبري
در باب حمايت از رونق توليد ،بيان كرد :با توجه
ب��ه اينكه س��ال  ۱۳۹۸مزين به نام س��ال رونق
توليد شده است ،لذا سازمان امور مالياتي كشور
در راس��تاي حمايت از توليد و كاالي ايراني و به
منظور حمايت از فعاالن اقتصادي ،رعايت اصل
تكريم ارباب رج��وع و افزاي��ش رضايت مندي
موديان ماليات��ي ،اقداماتي موثر براي حمايت از
عمده موديان مالياتي و بهطور ويژه براي بخش
توليد اتخاذ كرده كه در قالب بخشنامهاي ابالغ
شده است .وي افزود :س��ازمان امور مالياتي در
تالش است كه با تقويت ضمانتهاي اجرايي با
بازتعريف رابطه بين سازمان و فعاالن اقتصادي
با مبارزه قاطعانه به فرار مالياتي در كنار حمايت
همهجانبه از تولي��د بتوانيم تمكين مالياتي را با
خود اظهاري افزايش دهيم .رييس امور مالياتي
شهر و استان تهران ،در مورد مهلت بخشودگي
جرايم مالياتي ،تصريح كرد :كليه موديان مالياتي
حقيق��ي و حقوقي غيردولتي كه ت��ا پايان مهر
نس��بت به پرداخت بدهي ماليات��ي اقدام كنند
 ۱۰۰درصد جرايم مالياتي آنها بخشيده ميشود
و به تناسب تاخير تا پايان سال به ازاي هر يك ماه
براي بخشهاي توليدي ۲درصد و براي س��اير
بخشها  ۴درصد از بخش��ودگي جرايم مالياتي
كم خواهد ش��د و اين بخش��نامه تا پايان س��ال
 ۹۸ادامه دارد و به بيان ديگر بخشودگي جرايم
اس��فند ماه براي واحدهاي توليدي  ۹۰درصد و
ساير واحدها ۸۰درصد خواهد بود .نوري ،با بيان
اينكهاينبخشنامهدرسالهايبعدتكرارنخواهد
ش��د ،تاكيد كرد :در صورت عدم پرداخت بدهي
مالياتي قطعي شده و برخورداري از تسهيالت ياد
شده ،اين امكان در سال آينده فراهم نخواهد بود
و بنابراين بهتر اس��ت كه فعاالن اقتصادي از اين
فرصت حاضر استفاده كنند.

اخبار
اعطايبيشاز ۶۸۰۰كدبورسي
در ۵۱شعبهبانكصادراتايران
مديرعاملكارگزاريبانكصادراتايراناعالمكردكه
در  ۱۳ماه گذشته و از طريق پيشخوانهاي بورسي
در ۵۱شعبه منتخب بانك صادرات ايران ،بيش از۶
هزارو ۸۰۰نفركدبورسيدريافتكردهاند.بهگزارش
روابطعمومي بانك ص��ادرات ايران ،مهدي كباري
در گفتوگ��و با خبرنگار ايبِنا با اعالم اين خبر افزود:
طرح اعطاي كد بورسي به متقاضيان در شعب بانك
صادراتايراناز ۱۷شهريورماهسالگذشتهآغازشد
و تا روز  ۱۵مهرماه امسال ،بيش از  ۶هزار و  ۸۰۰نفر
كد بورسي خود را از طريق شعب اين بانك دريافت
كردهاند .وي با بيان اينكه در يك سال گذشته طرح
اعطايكدبورسيبهمشترياندر ۵۱شعبهمنتخب
بانك صادرات ايران انجام شده است ،ادامه داد :از بين
 ۶هزار و  ۸۰۰نفري كه كد بورس��ي خود را از شعب
بانك صادرات دريافت كردهاند ۴ ،هزار و  ۵۰۰نفر به
سامانه بر خط معامالتي وصل شده و معامالت خود
را بطور برخط انجام ميدهند .مديرعامل كارگزاري
بانك ص��ادرات ايران همچنين حجم كل معامالت
انجامشدهمشتريانيكهازشعباينبانككدبورسي
دريافت كردهاند را بيش از ۴هزار ميليارد ريال اعالم
كرد.كباريمهمترينخدماتپيشخوانهايبورسي
در شعب بانك صادرات را اخذ كد بورسي ،صدور كد
كاربريبرخط،معامالتآفالين،تغييركارگزارناظر
وگواهيسپردهسكهطاليبانكصادراتاعالمكرد
و از طرحي براي احراز هويت سامانه سجام دارندگان
كدبورسيدرآيندهنزديكخبرداد.ويبابياناينكه
بيش��ترين اس��تقبال از طرح اعطاي كد بورسي در
استانهايي كه از نظر ايستگاههاي معامالتي بورس
محرومترهستند،بودهاست،اظهارداشت:بيشترين
استقبال از اين طرح را در استانهايي مانند لرستان،
چهارمحالوبختياريبوشهرومركزيشاهدبودهايم.
مديرعاملكارگزاريبانكصادراتادامهداد:درحال
حاضر بانك صادرات بيش از دو هزار و  ۲۳۰شعبه با
پراكندگي بسيار خوب جغرافيايي در سراسر كشور
دارد و برنام��ه داريم كه با آموزش حدود ۵هزار نفر از
پرسنلبانك،يعنيدوكارمنددرهرشعبه،اينطرح
رادرتماميشعببانكاجراييكنيم.كباريتصريح
ك��رد :در حال حاضر حدود ۱۱ميليون فرد حقيقي
و حقوقي در كشور كد بورس��ي دارند كه با توجه به
جمعيت ۸۰ميليون نفري كشور رقم پاييني است.
برايهدايتنقدينگي ازبازارپول ،سكه ،ارز و مسكن
به سمت بازار س��رمايه و هدايت آن به سمت توليد
ناچارهستيمتافرهنگبورسيدركشورراباالببريم.
وي تاكيد كرد :براي جلوگيري از ورود نقدينگي به
كارهايواسطهگريوسوداگري،يكيازراههاتوصيه
بهمردمبرايحضوردربازارسرمايهاستزيراازاينراه
تامينماليتوليد،سرمايهدرگردشبنگاههاوافزايش
س��رمايه آنها راحتتر انجام خواهد شد .مديرعامل
كارگزاري بانك صادرات همچنين يادآور شد :طرح
پيكاپ (سامانه پيش��خوان كارگزاري در بازار پول)
ميتواندبهافراديكهسهامعدالتدارندوميخواهند
كد بورسي اخذ و معامالت سهامشان را انجام دهند،
كمكشايانيكند.كباريخاطرنشانكردكهتمامي
اقدامات مرب��وط به اتصال نرمافزاري ش��عب بانك
صادرات ايران به سامانه كارگزاري بورسي اين بانك
از طريق طرح پيكاپ (پيشخوان كارگزاري در بازار
پول)انجامميشودكهبراياولينباردركشوربهاجرا
گذاشتهشدهاستوتماميامورپذيرش،جذبوساير
خدماتكارگزاريهادرقالباينسامانهوبهطوركامال
الكترونيكانجامميشود.

رمزهاي يكبار مصرف
بهزودي عملياتي ميشود
رييس پليس فتا گفت :ب��هزودي رمزهاي يكبار
مصرفباهماهنگيبانكمركزيعملياتيميشود
كهميتوانددرصد قابلتوجهيازجرايماينترنتيرا
كاهش دهد .به گزارش ايبِنا ،سردار وحيد مجيد با
اشاره به جرايم اقتصادي در استان هرمزگان گفت:
جرايم اينترنتي شايع هرمزگان در فضاي مجازي
شاملبرداشتاينترنتيغيرمجاز،كالهبرداريهاي
اينترنتي ،هتك حيثيت ،مزاحمتهاي اينترنتي و
دسترس��ي غيرمجاز به دادهها است .رييس پليس
فتا ناجا اظهار داشت :بيشتر از  ۵۰درصد جرايم در
ايناستاندرحوزهجرايماقتصاديصورتميگيرد
كه به زودي با تدابيري كه انديشيده شده رمزهاي
يك بار مصرف با هماهنگي بانك مركزي عملياتي
ميشود كه اگر اين اتفاق بيفتد درصد قابل توجهي
از جرايم اينترنتي كاهش ميياب��د .وي با اذعان به
اين موضوع كه در حوزه سايبر با مجرميني سر و كار
داريم كه از فناوري اطالعات در اين حوزه اس��تفاده
ميكنند و داراي مطالع��ات و تخصصهاي در اين
زمينه هستند ،ادامه داد :طبيعتا پليسي كه در اين
زمينهورودميكندهمبايدازيكدانشبسيارزيادي
برخوردارباشدكهتاكنونقاطعانهباجرايماينترنتي
مقابلهشدهواينموضوعاستمراردارد.سردارمجيد
بابياناينكهدرحوزههايپيشگيرياقداماتزيادي
شده كه دانش و آگاهي و سواد اينترنتي شهروندان
ب��اال رود ،اظهار داش��ت :تجربه عملياتي پليس فتا
بيانگر اين است كه  ۷۰درصد علتهاي وقوع جرم
در حوزه سايبر به عدم توجه كاربران به مالحظات
و توصيههاي امنيتي بر ميگردد .رييس پليس فتا
با اشاره به اينكه تمركز پليس فتا بر اين است كه در
حوزه پيشگيري اقدامات زيادي انجام دهد ،اذعان
داشت :آماري كه در پليس فتا هرمزگان شاهد آن
هستيم بيانگر اين اس��ت كه در حوزه كالسهاي
مختلف برون سازماني ،اطالعرساني ،هشدار ،توليد
محتوايآموزش،برگزارينمايشگاهومصاحبههاي
تلويزيوني و راديويي اقداماتي است كه براي افزايش
پيشگيريدرحوزهوضعيواجتماعياستگامهاي
خوبيبرداشتهشدهاست.رييسپليسفتاناجادرباره
برنامههايآتيپليسفتابيانداشت:برايسالجاري
توسعهكميوكيفيپليسفتادرشهرستانهاييكه
فاقدپليسفتابودنددردستوركارقرارگرفت.
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بانك و بيمه

 26ميليون پرونده با  247هزار ميليارد تسهيالت و  44هزار ميليارد سود در انتظار بخشودگي هستند

الزام 12بانك دولتی به بخشودگی سود تسهیالت  100ميليون توماني

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
بانک مرکزی برای بخش��ودگی سود تس��هیالت ۱۰۰
میلیون تومان و کمتر از آن شرایطی را تعیین کرده و این
بخشودگی در حال حاضر تنها در برخی از بانکها اجرایی
شده و فعال در تمامی بانکها اجرایی نمیشود.
به گزارش «تعادل» ،بخشنامه بخشودگی سود تسهیالت
زیر ۱۰۰میلیون تومان به 12بانك شامل بانکهای ملی،
صادرات ،تجارت ،ملت ،سپه ،مسکن ،کشاورزی ،صنعت
و معدن ،توس��عه صادرات ،رفاه کارگران ،پس��ت بانک و
توسعه تعاون ابالغ ش��ده و بانک مرکزی اين بخشنامه
را در خصوص اج��رای بند «ل» تبصره م��اده  ١۶قانون
بودجه س��ال جاری به بانکها و موسسات اعتباری ابالغ
کرد .بر اساس این بخشنامه ،مشمولین بخشودگی سود
تسهیالت با مبلغ  ۱۰۰میلیون تومان و کمتر از آن (اصل
تسهیالت)میتواننداززمانتصویبقانونبودجه ۹۸فقط
تا سقف ۱۰۰میلیون تومان از بخشودگی سود تسهیالت
استفاده کنند و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست .بر
اساس اعالم دیوان محاسبات ،مشمولین بخشودگی سود
تسهیالت با مبلغ  100میلیون تومان و کمتر از آن(اصل
تسهیالت)میتواننداززمانتصویبقانونبودجه 98فقط
تا سقف 100میلیون تومان از بخشودگی سود تسهیالت
اس��تفاده کنند و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست.
اما پیگیریها حاکی از آن است که این بخشودگی سود
در حال حاضر ش��امل مشتریان همه بانکها نمیشود و
همچنین مشتریان باید از دو شرط کلی برای استفاده از
این بخشودگی برخوردار باشند .شهرزاد دانشمندی مدیر
اداره اعتبارات بانک مرکزی در این باره اظهار داش��ت :در
رابطه با بند "ل" تبصره ۱۶قانون بودجه امسال ،تسهیالت
کمتر از یک میلیارد ریال به شرطی مشمول بخشودگی
سود میش��وند که اصل تسهیالت زیر یک میلیارد ریال
باشد.ویافزود:همچنینسودواصلتسهیالتبایدکمتر
از یک میلیارد ریال باشد و افرادی که این دو شرط را دارند
در صورتی که اصل تس��هیالت را به بانک عامل پرداخت
کنند سود و جرایمشان بخشیده میشود.
دانشمندیتاکیدکرد:اینبخشودگیفعالدرهمهبانکها
اجرایی نمیش��ود و تنها بانکهای دولت��ی و بانکهای
مش��مول اصل  ۴۴قانون اساس��ی ملزم به اج��رای این
بخشنامههستند.
 44هزارميلياردتومانسود 26ميليونپرونده
براساس اطالع رس��اني بانك مركزي در خرداد  98براي
حدود 26ميليون پرونده كه سود تسهيالت آن حدود44
هزار ميليارد تومان برآورد شده بايد منابع قابل توجهي نيز
بابتبخشودگيسودتسهيالتزير 100ميليونتوماندر
نظر گرفته شود كه طبق اعالم بانك ها تا پايان ارديبهشت

بيش از 4هزار ميليارد تومان منابع براي آن در نظر گرفته
اند و در صورت تداوم اين موضوع در 12بانك معرفي شده
دولتي و خصوصي شده ،بايد ارقام قابل توجهي جهت حل
مشكالت سود تسهيالت زير  100ميليون تومان در نظر
گرفته شود كه تامين آن نيز رقم بزرگي را شامل مي شود.
بانک مرکزی خرداد ماه  98درخصوص بند «ل» تبصره
 16قانونبودجهسال 1398کلکشورموضوعبخشودگي
سود تسهيالت کمتر از يک ميليارد ريال ،نکاتی را اطالع
رساني كرد .با توجه به اينکه آمار مربوط به تمام مطالبات
کمتر از يک ميليارد ريال نظام بانکي تا سال ،1395بالغ بر
 26ميليون پرونده با مانده اصل بدهي بيش از 2478هزار
ميليارد ريال و سود متعلقه آن به ميزان بيش از 438هزار
ميليارد ريال مشمول قانون يادشده ميشود و باتوجه به
محدوديت منابع در نظرگرفته شده در مفاد تبصره ()35
قانوناصالحقانونبودجهسال1395وجدولپيوستآن،
حسبمباحثمطرحشدهدرکميسيوناقتصادیمجلس
شورای اسالمی ،بانک مرکزی ناگزير شد تا اولويتهايي
را در مفاد دستورالعمل اجرايي مربوطه مدنظر قرار دهد
و برهمين اس��اس دستورالعمل مورد اشاره در اسفندماه
سال  1395به بانکهاي عامل ابالغ شد .ضمن اينکه در

ادامه اجرای طرح نيز ،حسب بررسيهاي به عمل آمده و
به مقتضاي تصميمات متخذه ،اولويتهايي خاصي مورد
تاکيد قرار گرفته و به بانکهاي عامل ابالغ گرديد .بانک
عاملبدواًنسبتبهبخشودگيسودتسهيالتاولويتهاي
«2 »1-و «2 »2-ذي��ل بند ( )2دس��تورالعمل اجرايي
مربوطه براي مانده مطالبات تسهيالت اعطايي يارانهاي
مورد حمايت دولت بابت حوادث غيرمترقبه و مس��کن
روس��تايي و مانده مطالبات امهالش��ده آسيبديدگان
ناش��ي از حوادث غيرمترقبه مشمول بند (د) تبصره 11
قانون بودجه س��الهاي  1393و  1394و بند (و) تبصره
( )13قانون بودجه ( 1395درمورد پروندههايي حداکثر
تا يک ميليارد ريال بدهي بابت اصل تس��هيالت (اعم از
سررسيد شده قبل از سال  1395و يا سررسيد شده طي
سال ))1395اقدام مينمايد.
درخصوص مشمولين بند (د) تبصره  11قوانين بودجه
سالهاي  1393و  1394و بند (و) تبصره  13قانون بودجه
سال 1395کهتسهيالتآنهابهدليلحوادثقهريامهال
شده (و تاکنون تسويه نشده است) ،براساس قرارداد اوليه
متقاضي با بانک عامل مورد اقدام قرار ميگيرد.
اجراي طرح بخشش س��ود تسهيالت براي طرحهاي

پرورش ميگو ،صيادان و ش��يالت که به دليل حوادث
غيرمترقبه و بيماري نتوانس��تهاند نس��بت به تسويه
بدهي خ��ود اقدام کنن��د (به تش��خيص بانک عامل)
براس��اس قرارداد اوليه متقاضي با بانکهاي عامل در
تمام استانهاي کش��ور براي تس��هيالت تا سقف يک
ميلياردريال انجام ميش��ود .اولويت بخش��ش س��ود
تسهيالت براي افرادي که حکم محکوميت آنها به دليل
عدم بازپرداخت اقساط قطعي شده و زنداني شده اند ،تا
سقف يک ميلياردريال قابل اقدام است .آسيبديدگان
ناش��ي از زلزله شهرس��تان بم که قبل از وق��وع زلزله
تسهيالت دريافت کردهاند (موضوع مصوبه  12بهمن
 93هيأت وزيران) نيز مشمول اولويتهاي بند (3)1-
ک عامل
تا س��قف يک ميلياردريال قرار ميگيرند .بان 
نسبت به تسويه مطالبات براي تمام پروندههايي که از
سوي آن بانک بر روي آنها اقدام حقوقي صورت گرفته
اس��ت ،حداکثر تا سقف  500ميليون ريال بدهي بابت
اصل تسهيالت (اعم از سررسيد شده قبل از سال1395
و يا سررسيد شده طي س��ال  )1395اقدام مي نمايد.
بخشودگي سود تسهيالت اتحاديه مرکزي تعاونيهاي
عشايري ايران ،حداکثر تا سقف يک ميليارد ريال قابل

کشاورزي براي طرحهاي دولت بابت

اقدام است .بانک
پرورش دهندگان موز گلخان��ه اي ،پرورش دهندگان
ميگو ،ش��هرکهای گلخانهای ،طرحهاي آب و خاک،
اراضی باهوکالت و طرحهای پرورش ماهيان گرم آبی
استان هاي شمالي (که فاقد توجيه اقتصادي اوليه بوده
و يارانه مربوطه تاکنون از سوي دولت پرداخت نشده) تا
سقف يک ميلياردريال و براساس قرارداد اوليه متقاضي
با بانک ،اقدام مينمايد.
خاطرنشانمیشودشرط«تسهيالتاعمازسررسيدشده
قبل از س��ال  1395و يا سررسيدشده طي سال »1395
برايتماممتقاضيانطرحبخششسودتسهيالتزيريک
ميلياردريال برقرار است .ضمن اينکه بانکها تا زمان ابالغ
اولويتهايبعديميبايستنسبتبهادامهطرحبخشش
سود تسهيالت حسب اولويتهاي اعالمي بانک مرکزي
(در سقف سهميههاي ابالغي) اقدام کنند.
بخشش س��ود صرفاً حس��ب اولويتهاي اعالمي بانک
مرکزی و براس��اس اصل قرارداد تسهيالت کمتر از يک
ميلياردريال صورت می پذيرد و مالک تعيين مشمولين،
مانده بدهی بابت اصل تس��هيالت نیست .بخشش سود
تسهيالتمنوطبهپرداختيکجاونقدیماندهبدهيبابت
اصل تسهيالت توسط متقاضی است .چنانچه بخشي از
بدهي متقاضي به بانک عامل اعم از اصل ،سود و وجه التزام
قب ً
ال پرداخت شده باشد ،بخشش سود به مبالغ پرداخت
شده تعلق نمی گيرد.
باتوجه به مفاد بند «ل» تبصره ( )16قانون بودجه سال
جاري مبني بر اينکه هر يک از مشمولين بخشودگی سود
تسهيالت با مبلغ يک ميليارد ريال و کمتر از آن ميتوانند
از زمان تصويب اين قانون تا س��قف ي��ک ميليارد ريال
از بخشودگی سود تس��هيالت موضوع اين بند استفاده
کنند ،بانکهاي عامل مکلفند نسبت به اخذ تعهد کتبي
از متقاضی مشمول بخشودگي سود تسهيالت کمتر از
يک ميليارد ريال مبني بر اينکه «مجموع تسهيالت مورد
بخشودگیسودازمحلاجراياينقانون(مجموعاًازکليه
بانکهايعاملاينقانون)،حداکثرمبلغيکميلياردريال
میباشدوچنانچهبرایبانکيادستگاههايمربوطهمحرز
شود که مجموع تسهيالت مورد بخش��ودگی سود قرار
گرفته ،بيش از يک ميليارد ريال باشد ،بخشودگی انجام
شده منتفي خواهد شد» ،اقدام کنند.
بنابر آخرين آمار دریافتی از بانکهاي عامل ،تا تاريخ 28
ارديبهشت 98به ميزان 41.155ميليارد ريال از مجموع
سهميهتعيينشده،بابتبخشودگيسود 789.524فقره
تسهيالت مصرف شده اس��ت .بديهی است پس از پايان
ارزيابی عملکرد بانکها در مورد اجراي قانون مورد اشاره
و در صورت امکان تأمين منابع ،در مرحله بعدی نسبت به
تغيير اولويتها اتخاذ تصميم خواهد شد.

«تعادل» از تحوالت ارز و طال گزارش ميدهد

الزام درج مواردي خاص در فاكتور فروش طال و جواهر

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
رييس كميس��يون تخصصي طال و جواه��ر از الزام درج
برخي موارد الزامي در فاكت��ور فروش طال و جواهر خبر
داد و تاكيد كرد :برخي موارد از جمله رنگ ،شكل ،فرم و
اندازه دلخواه است اما اسم ،آدرس ،شماره سريال و شماره
تلفن و همچنين وزن طال ،قيمت هر گرم طال روز از جمله
الزامات در فاكتورهاي فروش طال است.اگر واحدي اين
م��وارد الزامي را رعايت نكند متخلف اس��ت و در صورت
گزارش با آن برخورد خواهد شد .به گزارش «تعادل» ،يكي
از مواردي كه شايد برخي مشتريان به هنگام خريد طال به
آن توجه كنند ،فاكتور فروش است .فاكتوري كه مشتري
هنگامخريدطالدريافتميكندودرزمانفروشنيزارايه
فاكتور به خريدار الزامي است.
اما اينكه چه مواردي بايد در اين فاكتور ذكر ش��ود يا چه
شكلي داشته باشد ،نكتهاي است كه شايد كمتر كسي به
آنتوجهداشتهباشد.زيرااخيراديدهشدهبرخيواحدهاي
طال فروش��ي متخلف با عدم درج برخي موارد الزامي در
فاكتور ،از عدم اطالع خريداران سوءاستفاده ميكنند .در
همينراستا،محمدكشتيآراي،رييسسابقاتحاديهطال
و جواهر در گفتوگو با ايبِنا ،گفت :برخي موارد از جمله
رنگ ،ش��كل ،فرم و اندازه دلخواه اس��ت اما اسم ،آدرس،
شماره سريال و شماره تلفن و همچنين وزن طال ،قيمت
هر گرم طال روز از جمله الزامات در فاكتورهاي فروش طال
است.اگر واحدي اين موارد الزامي را رعايت نكند متخلف
است و در صورت گزارش با آن برخورد خواهد شد .رييس
كميسيونتخصصيطالوجواهرهمچنيندربارهوضعيت
فعليبازارطالوسكه،توضيحداد:بازارطيدواليسههفته
اخيرازثباتبرخورداراستوازقيمتهاهيچگونهنوساني
ندارد .همچنين وضعيت بازار جهاني نيز از آرامش و ثباتي
نسبي برخوردار است.
نرخ در بازار
روز سهش��نبه  16مهر  ،98قيمت جهان��ي اونس طال با
كاهش به  1505دالر افزايش يافت و با اعالم نرخ دالر در
بازار آزاد و معامالت نقدي ،به قيمت  11490تومان ،بازار

ارز و طال در داخل كشور با اندكي افزايش همراه شد .مظنه
يك مثقال طالي آب ش��ده  17عيار با كاهش س��ه هزار
توماني يك ميلي��ون و  770هزار تومان ،هر گرم طال 18
عيار  408هزار و  600تومان ،سكه طرح جديد  4ميليون
تومان و  15هزار ،طرح قديم  4ميليون تومان ،نيم سكه
 2ميليون و  50هزار تومان ،ربع سكه يك ميليون و 230
هزار تومان و سكه يك گرمي 820هزار تومان معامله شد.
صرافيهاي مجاز بانك مركزي نيز قيمت خريد دالر را۱۱
هزار و  ۳۰۰تومان و قيمت ف��روش آن را  ۱۱هزار و ۴۰۰
تومان اعالم كردهاند كه ثابت بوده اس��ت .اين صرافيها
هر يورو را به قيمت  ۱۲هزار و  ۵۰۰تومان ميخرند و ۱۲
هزار و  ۶۰۰تومان ميفروشند .روز سهشنبه  16مهر ،98
همچنين در سامانه سنا نرخ دالر لحظهاي به  11400و
يورو به 12600تومان رسيد كه نسبت به روز قبل تغييري
نداشتهاست.سامانهسنانرخميانگينارزبرايروزيكشنبه
 15مه��ر  98را براي دالر  11هزار و  315تومان ،يورو 12
هزار و  517تومان ،پوند انگليس  13هزار و  903تومان،
درهم امارات  3ه��زار و  94تومان ،لير تركيه  2هزار و 74
تومان و ي��وآن چين يك هزار و  684توم��ان اعالم كرد.
ثبات در بازار ارز ادامه دارد و بر همين اساس بانكها ،هر
دالر امريكا را  ۱۱هزار و  ۳۱۲تومان و هر يورو را به قيمت
 ۱۲هزار و  ۴۷۵تومان ميخرن��د .قيمت خريد هر پوند
انگليس در بانكها نيز ۱۳هزار و ۹۵۹تومان است .قيمت
ارز مسافرتي در بانكها همچنان از قيمت فروش آن در
بازار باالتر است؛ بطوري كه قيمت فروش ارز مسافرتي در
بانكها  ۱۲هزار و  ۶۸۴تومان اعالم ش��ده كه با احتساب
كارمزد به حدود  ۱۳هزار تومان ميرسد.
در بازار ارز رس��مي نيز ،بانك مركزي نرخ  ۴۷ارز را اعالم
كرد كه بر اساس آن نرخ  ۱۹ارز مانند يورو و پوند و قيمت
 ۱۵واحد پولي ديگر كاهش يافت .نرخ دالر و  ۱۲ارز ديگر
نيز ثابت ماند .بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا
براي روز سهشنبه شانزدهم مهر ماه  ۹۸بدون تغيير ۴۲
هزار ريال قيمت خورد .همچنين هر پوند انگليس با۱۳۸
ريال كاهش  ۵۱هزار و  ۶۳۷ريال و هر يورو نيز با  ۲۱ريال
افت  ۴۶هزار و  ۹۶ريال ارزشگذاري شد.

روز يكنواخت دالر
همچنينارزشدالردربرابرهمتايانمهمشتقريبابدون
تغيير باقي ماند.به گزارش رويترز ،حتي خبر توافق امريكا
و چين براي از سرگيري مذاكرات تجاري پس از يك وقفه
دو ماهه نيز نتوانست آنگونه كه بايد از دالر حمايت كند و
ارزشدالرهمتايانمهمخودتقريبابدونتغييرباقيماند.
قرار اس��ت روزهاي پنج شنبه و جمعه اين هفته ،ليو هه،
معاوننخستوزيرچينبارابرتاليتهايزر،وزيربازرگاني
امريكا و اس��تيون منوچين ،وزير خزانه داري اين كشور
گفتوگو كند .شاون اوزبورن ،استراتژيست ارشد بازار در
بانك«اسكوشيا»گفت:لحنبازارهاامروزيكبارديگرآرام
شدوبهنظرميرسدمعاملهگرانمنتظرمشخصترشدن
روندپيشرفتدرمذاكراتهستندتامشخصشودحصول
يك توافق تا چه ميزان ممكن خواهد بود.در معامالت روز
سه ش��نبه بازارهاي ارزي جهاني ،هر دالر با  ۰.۱۶درصد
افزايش به ۱۰۷.۴۳ين رسيد .در برابر همتاي استراليايي،
هر دالر امريكا با ۰.۱۹درصد كاهش به ازاي ۱.۴۸۲۲دالر
مبادلهشد.شاخصدالركهنرخبرابريآندرمقابلسبدي
ازارزهايجهانيرااندازهميگيرد،باكاهش ۰.۰۲درصدي
به ۹۸.۷۹۲واحدرسيدوازركورددوسالاخيرخودبيشتر
فاصله گرفت.مارك آندره فونگرن ،استراتژيست بازارهاي
ارزي جهاني در موسسه «ماف» گفت :يك توافق تجاري
بينامريكاوچينهنوزقطعينشدهاستاماپيشرفتهاي
كمي در روزهاي اخير به دست آمده است .سرمايهگذاران
همچنينمنتظرنشستماهانهكميتهبازاربازفدرالرزرو
هستندتامشخصشودآيانرخبهرهمجدداكاهشخواهد
يافت يا خير .حدس من اين است كه جروم پاول (رييس
بانك مركزي امريكا) و همكارانش سياستهاي محرك
بيش��تري را اتخاذ خواهند كرد .شايد در كوتاهمدت اين
مساله باعث تضعيف دالر شود .در معامالت ارزي جهاني
همچنين ارزش هر يورو با ۰.۰۴درصد افزايش به۱.۰۹۷۵
دالر رسيد تا ارزش يورو در برابر دالر طي اين هفته ۰.۳۴
درصد افزايش يافته باش��د .بر خالف يورو ،ديگر ارز مهم
اروپايي يعني پوند پس از آنكه گزارش��اتي از آماده شدن
دولت انگليس براي يك خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا

منتشر شد ،در برابر دالر دست به عقبنشيني زد تا جايي
كه هر پوند با  ۰.۰۱درصد كاهش به  ۱.۲۲۹۴دالر رسيد.
پيشتربوريسجانسون،نخستوزيراينكشورگفتهبود
انگليس را تحت هر شرايطي از اتحاديه اروپا در سي و يكم
اكتبر خارج خواهد كرد .مجلس اين كشور شديدا با خروج
بدون توافق از اتحاديه اروپا مخالف است و اليحهاي را در
اين خصوص براي الزام دولت به حصول توافق با اتحاديه
اروپاپيشازتركايناتحاديهتصويبكردهوبهتاييدملكه
رسانده است .هر فرانك نيز به ازاي  ۱.۰۰۴۵دالر مبادله
شد.ارزش دالر امريكا در برابر همتاي كانادايي كاهش و در
برابر همتاي سنگاپوري افزايش يافت تا جايي كه هر دالر
امريكا به ترتيب به ازاي  ۱.۳۲۹۴و  ۱.۳۸۰۴دالر كانادا و
سنگاپورمعاملهشد.
كاهش شديد ذخاير ارزي چين
ازسويديگر،ذخايرارزيچينتاپايانماهسپتامبرحدود
 ۱۵ميليارد دالر كاهش يافت.به گزارش رويترز ،دادههاي
جديد نشان ميدهد كه حجم ذخاير ارزي دومين اقتصاد
بزرگ جهان تا پايان ماه س��پتامبر با  ۱۴.۸ميليارد دالر
كاهش نسبت به ماه قبل به  ۳.۰۹۲تريليون دالر رسيده
است كه كمترين سطح ثبت شده از ماه آگوست تاكنون
محسوبميشود.اينكاهشهمچنينشديدترينكاهش
ماهانه ذخاير ارزي چين در طول  ۲۵ماه اخير است.
س��ازمان نظارت بر معامالت ارزي چين در گزارش��ي به
همينمناسبتاعالمكردكهاحتماالبهدليلكاهشرشد

اقتصادي جه��ان ،افزايش رويكرد حمايتگرايانه برخي
كش��ورها و افزايش يكجانبه گرايي در عرصه بينالملل،
فض��اي نامطمئن اقتصاد جهاني ت��داوم خواهد يافت .با
وجود كاهش رش��د اقتصادي و تشديد جنگ تجاري با
امريكا،چينبهكمكاصالحاتجديدموفقشدتاجريان
خروج سرمايه را از سال گذشته تا حد زيادي كنترل كند.
از اكتبر  ۲۰۱۸بدين س��و ذخاير ارزي چين عموما رو به
افزايش بوده است .با وجود تقويت  ۰.۴۷درصدي ارزش
دالر در برابر پنج ارز مهم جهاني ،در ماه س��پتامبر ارزش
يوان در برابر دالر  ۰.۱۴درصد تقويت شد .از سال ۲۰۱۵
تاكنون بانك مركزي چين  ۱تريليون دالر براي حمايت
از يوان هزينه كرده است .مقامات چيني همچنين براي
رسيدنرشداقتصاديبهمحدودههدفگذاريشدهشش
درصدي در سه ماهه سوم سال ،تاكنون دهها ميليارد دالر
پول به بازار تزريق كردهاند .قرار است پس از دو ماه تنش
زايي ،مقامات چيني و امريكايي مجددا با يكديگر بر سر
راهكارهاي رسيدن به توافق تجاري ديدار كنند هر چند
كه بيش��تر تحليلگران معتقدند نبايد انتظار رسيدن به
يك توافق پايدار را در كوتاهمدت داشت .همچنين ميزان
ذخاير طالي چين نيز در ماه سپتامبر كاهشي بوده است
و از ۹۵.۴۵ميليارد دالر در ماه آگوست به ۹۳.۰۴۵ميليارد
دالر كاهش پيدا كرده است .در سالهاي اخير بيشترين
ركورد ذخاير ارزي چين مربوط به ژوئن  ۲۰۱۴با ۳.۹۹۳
تريليون دالر و كمترين ركورد مربوط به دسامبر ۱۹۸۰با
 ۲.۲۶ميليارد دالر بوده است

اكنون زمان مناسبي براي اجراي طرح بانكداري نيست
دبيركانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي از عدم
موافقت مديران عامل بانكها براي اجراي طرح بانكداري
در ش��رايط فعلي اقتصاد كش��ور خب��ر داد .محمدرضا
جمش��يدي در گفتوگو با ايبِنا ،درباره بررس��ي طرح
بانكداري در جلسه مشترك نمايندگان مجلس و مديران
عامل بانكها ،اظهار داش��ت :طرح بانك��داري چندين
سال است كه از س��وي دولتها و ادوار مختلف مجلس
شوراي اسالمي مطرح شده ،اما تاكنون به نتيجه نرسيده

و كميس��يون اقتصادي مجلس نيز در نظر دارد تا پايان
كار اين دولت ،اين طرح را به سرانجام برساند .وي افزود:
در همين راستا ،به منظور بررسي طرح قانون بانكداري
جديد اعضا كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي
جلسهاي مش��ترك با تعدادي از مديران عامل بانكها
برگزار كردند .دبير كانون بانكها و موسس��ات اعتباري
خصوصي ،گفت :اين جلس��ه به منظور بررسي نظرات
نقدگونه بانكهاي دولت��ي و خصوصي براي تدوين اين

طرح برگزار ش��د .به گفته جمشيدي ،البته نسخههاي
مختلفي از اين طرح قانوني بارها در س��الهاي گذشته
مطرحشدهوبانكهاوانجمنهاييمثلشورايهماهنگي
بانكهاي دولتي ،كانون بانكها و موسس��ات اعتباري
خصوصي و  ...نيز نظرات خود را اعالم كردهاند و با لحاظ
كردنايننظراتنسخهتهيهشدههفتهگذشتهدرجلسه
كميسيون اقتصادي و مديران عامل بانكها ارايه شد .وي
درادامهباتاكيدبراينكهبيشكدريكجلسهچندساعته

امكاناعمالنظراتكارشناسيبرايچنينطرحيوجود
ندارد ،اما نظرات كلي مديران درباره اين طرح مطرح شد،
افزود :اغلب مديران معتقد بودن��د در حال حاضر زمان
اجراياينطرحنيست،اماكميسيوناقتصاديمجلسدر
تالش است تا پيش از پايان كار اين دوره مجلس اين طرح
را نهايي كنند .دبيركانون بانكها و موسس��ات اعتباري
خصوصي ،گفت :اين طرح ش��امل سه بخش طرح پولي
و بانكي ،بانك مركزي و وظاي��ف قانوني بانك مركزي و

بانكداري بدون ربا است .جمشيدي درباره زمان اجرايي
اين طرح ،اظهار داش��ت :مديران عام��ل بانكها بر اين
عقيدهاند كه در حال حاضر با توجه به وضعيت اقتصادي
كشورزمانمناسبيبراياجراياينطرحنيست.بهگفته
وي ،يكي از موارد مورد انتقاد نس��بت به اين طرح ،تحت
الش��عاع قرار گرفتن استقالل بانك مركزي در اين طرح
است كه مديران عامل بانكها معتقدند بيشك اين عدم
استقالل بانك مركزي مشكالت و معايبي خواهد داشت.

بازار سرمايه
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بررسي «تعادل» از ورود «شستا» به بازار سهام

اما و اگرهاي بزرگترين عرضه اوليه بورس

هلدينگ تاپيكو هماكنون  59شركت مديريتي دارد و
در حوزه زنجيره ارزش صنعت نفت ،گاز و پتروش��يمي
مشغول است .س��هامداران اين هلدينگ را هماكنون
شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي با  42.7درصد
سهام ،واسط مالي مرداد يكم با 18.6درصد ،واسط مالي
ارديبهش��ت با  10درصد ،آيندهس��ازان رفاه پرديش با
 5درصد،موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان
و عشاير با  3.8درصد،شركت س��رمايهگذاري تامين
اجتماعي با  3.2درصد و شركت گروه صنعت سلولزي
تامين گس��تر نوين ب��ا  1.2درصد تش��كيل ميدهد.
همچنين سهام شناور اين شركت نيز 12درصد است.
تيپيكو ،هلدينگ سرمايهگذاري دارويي تامين نيز قبال
در بورس پذيرش شده و ارزش تابلوي آن هماكنون به
رقم  58هزار ميليارد تومان رسيده است .اين شركت در
حوزه دارويي  26شركت مديريتي دارد و در بخش ابزار
پزشكي نيز يك شركت مديريتي فعال دارد.
س��هامداران اين هلدينگ نيز به ترتيب داشتن سهام
شاملشركتسرمايهگذاريتاميناجتماعيبا35درصد
سهم،موسس��ه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و
عشاير با 17درصد سهم،بانك رفاه كارگران با10درصد
سهام،شركتسرمايهگذاريصباتامينبا6درصدسهم،
شركتتوسعهمديريتوسرمايهصبابا 5.2درصدسهم،
شركت توسعه س��رمايه رفاه با  4درصد سهم ،شركت
س��هامي بيمه ايران با  1.8درصد سهام ،شركت بيمه
مركزيجهورياسالميايرانبا 1.6درصدسهم،شركت
سرمايهگذاري توس��عه نور دنا با  1.2درصد سهم و در
نهايت با  1.1درصد سهم را شامل ميشود .سهام شناور
اين شركت نيز هماكنون  18درصد است.
شركت س��رمايهگذاري صدرتامين يا همان تاصيكو،
ديگرهلدينگشستاستكهدرحوزهمعدني،كانيهاي
فلزي و غيرفلزي و زنجيره وابسته به آن سرمايهگذاري
ميكند .ارزش بازار اين ش��ركت بورسي ،روي تابلوي
بازار سهام هماكنون  5هزار و  656ميليارد تومان است.
سهامداران آن را شركت س��رمايهگذاري صباتامين با
50درصد سهم،شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي
با 31درصد سهم و شركت س��رمايهگذاري نفت و گاز
پتروشيمي تامين با  6.9درصد سهم تشكيل ميدهد.
همچنين 10ازسهاماينشركت،شناوررويتابلومعامله
ميشود.همچنيناينهلدينگ 15شركتزيرمجموعه
دارد كه در 3بخش كانيهاي غيرفلزي،فلزات اساسي و
استخراجواكتشافدستهبنديشدهوفعاليتميكنند.
شركتسرمايهگذاريصباتامين،بهعنوانيكهلدينگ

سرمايهگذاري ،عالوه بر مديريت سبد سهام ،سرپرستي
و مديريت ش��ركتهاي تابعه خود كه عمدتاً در حوزه
خدمات مالي متمركز است را بر عهده دارد .اين شركت
كه از نوع سهامي عام است هنوز در بورس عرضه نشده
و طبق اطالعات س��ايت شركت سرمايهگذاري تامين
اجتماع��ي 100،درصد س��هام آن متعلق به ش��ركت
سرمايهگذاريتاميناجتماعياست.سرمايهاينشركت
هماكنون بالغ بر هزار و صد ميليارد تومان است.
ش��ركت س��رمايهگذاري صنايع عموميتامين از نوع
شركتهايسهاميخاصاستكهباسرمايه 10ميليارد
توماندربخشسرمايهگذاريومشاركتدرفعاليتهاي
توليدي،بازرگاني،خدماتيوتحقيقاتي،ماليومديريتي
جهت نيل به اهداف شركت در زمينههاي مختلف اعم
از صنعتي ،خدمات بازرگاني ،كشاورزي ،دامي ،صنايع
شير و لبنيات صنايع غذايي و تبديلي و ساير زمينههاي
وابس��ته به موارد فوق از طريق خريد و سرمايهگذاري
در س��هام ش��ركتهاي توليدي ،بازرگاني و خدماتي
پذيرفته ش��ده در بورس و خارج از ب��ورس ،خريد انواع
اوراق مش��اركت و بهادار دولت��ي و غيردولتي ،ايجاد و
تأسيس ش��ركتهاي جديدي بهمنظور تحقق اهداف
شركت به تنهايي يا با مشاركت با سايراشخاص حقيقي
وحقوقي ،خريد و فروش س��هام شركتهاي خارجي
درخارج از بورس وس��رمايهگذاري درآنها درچارچوب
مقررات جاري كش��ور ،آمادهسازي و ورود شركتهاي
سرمايهپذير به بورس اوراق بهاردار ،خريد و فروش اموال
منقول مربوط با موضوع و انجام فعاليتهاي بازرگاني و
تجاري مجاز ،اخذ وام و اعتبار از موسسات و بانكهاي
داخلي و خارجي در چارچوب مقررات كشور و بانكهاي
داخلي ،اخذ نمايندگي از شركتها و موسسات از جمله
شركتها و موسسات س��رمايهگذاري معتبر داخلي و
خارجي ،ايجاد شعب و نمايندگيهاي داخلي و خارجي،
ارايه خدمات مش��اور مالي واقتصادي و سرمايهگذاري
به اش��خاص حقيقي وحقوقي و مديري��ت و نظارت بر
شركتهاي سرمايهپذير،انجامكليه امورو فعاليتهايي
كه بهطورمستقيم يا غيرمستقيم براي تحقق اهداف و
موضوع شركت فعاليت ميكند.
گفتني است شركت س��رمايهگذاري تامين اجتماعي
99درص��د از س��هام اين ش��ركت را در اختي��ار دارد و
ش��ركتهاي س��رمايهگذاري صباتامي��ن ،ش��ركت
سرمايهگذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين ،شركت
سرمايهگذاري صدر تامين و ش��ركت سرمايهگذاري
سيمان تامين هر يك  0.01درصد از سهام اين شركت
را در اختيار دارند.
شركت خدمات ارتباطي رايتل در سال  1386با هدف
فعاليت در حوزه فناوريهاي نوين اطالعات و ارتباطات
تاسيس شد سرمايه اين ش��ركت ،هزار ميليارد تومان
اس��ت و س��هامداران آن به ترتيب ميزان سهامداري،
مديريت صنايع نوين تامين  59.9درصد،شركت موج
ارتباطات پارس  40درصد ،ش��ركت س��رمايه گداري
نفت،گاز و پتروشيمي تامين  0.0001درصد و شركت
س��رمايهگذاري صدر تامين و صبا تامين نيز هر يك به
همين ميزان سهامدار رايتل هستند.
سرمايهگذاريتوسعهانرژيتاميندردوبخشآبوبرق
فعاليت دارد 90 .درصد از س��هام اين شركت در اختياز
شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي و  10درصد از
آن در دست شركت سرمايهگذاري صباتامين است.
كش��تيراني جمهوري اس�لامي ايران به نظر ميرسد
ارزندهترين ش��ركت شستا باشد .اين هلدينگ قبال در
بورس عرضه ش��ده و ارزش بازاري آن بالغ بر  11هزار و
 176تريليون تومان است .سهامدار عمده اين شركت،
س��رمايهگذاري تامين اجتماعي است كه  12درصد از
سهام را بر عهده دارد و ساير شركتها اعم از واسط مالي
بهمنچهارم،بازرگانيدولتيايران،صندوقبازنشستگي
كشوري،و شركتهاي سرمايهگذاري استاني،سهمي
كمتر از  5درصد در اين ش��ركت دارند .س��هام شناور
اين شركت ارزنده نيز هماكنون  6درصد است و عمده
فعاليتهاي آن در بخش حمل و نقل آبي انجام ميشود.

اميد (واميد) با  ۲۰۶واحد و توس��عه معادن و فلزات
(ومعادن) با  ۱۷۰واحد از جمله گروههايي بودند كه
افت شاخص بورس را رقم زدند .برپايه اين گزارش ،در
بين نمادهاي معامالتي ديروز ،نماد بانك ملت ،بانك
تجارت،بانكصادراتايران،سايپا،بانكاقتصادنوين،
سرمايهگذاري البرز (هلدينگ) و ايران خودرو در گروه
نمادهاي پربيننده قرار داشتند.
گروهبانكهاصدرنشينبرترينگروههايصنعتشد
و در اين گروه ۲ميليارد و۲۷۲برگه سهم به ارزش سه
هزار و  ۵۳۷ميليارد ريال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نيز طي روز قبل ،بيش از  ۹۰واحد
افت داشت و روي كانال چهار هزار و  ۱۲۱واحد ثابت

ماند .همچنين در اين بازار  ۲ميليارد و  ۲۴۴ميليون
برگه س��هم به ارزش بيش از  ۱۲هزار و  ۹۷۱ميليارد
ريال داد و س��تد ش��د .در بين تمامي نمادها ،گروه
صنايعكاغذپارس(چكاپا)،توليدبرقماهتابكهنوج
(بكهنوج) ،ويتانا (غويتا) و داروسازي آوه سينا (داوه)
بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص اين بازار داشتند.
در مقابل س��نگآهن گهرزمين (كگهر) ،س��هامي
ذوبآه��ن اصفه��ان (ذوب) ،پتروش��يمي زاگرس
(زاگرس) ،توليد نيروي برق دماوند (دماوند) ،فوالد
هرمزگان جنوب (هرم��ز) ،هلدينگ صنايع معدني
خاورميانه (ميدكو) و پااليش نفت شيراز (شراز) مانع
از رشد بيشتر اين شاخص شدند.

گروهبورس|محمدامينخدابخش|
خصوصيس��ازي در اي��ران هم��واره يك��ي از
چالشبرانگيزترين مباحث در اقتصاد كشور بوده است.
اين فرآيند مهم كه در دهههاي گذش��ته همواره توجه
بسياريرابهخودجلبكردهوازكليديترينموضوعات
بر سر راه توسعه اقتصادي كشور است ،در سالهاي اخير
بسيارحاشيهسازشدهاست.درواقعحواشيشكلگرفته
حول اين جريان از آن جهت كه تاثير بسياري بر مسائل
اجتماعي و امنيتي دارد تا به امروز ادامه داشته و به نظر
ميآيد از بعد اجرايي كه تاكنون داش��ته ،حاال وارد فاز
جديدي شده است.
هجوم لشگر «شستا» به بازار سهام
خبرهاي اعالم شده در چند روز گذشته حكايت از آن
دارد كه قرار اس��ت بزرگترين شركت سرمايهگذاري
در ايران يعني شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي
(شستا) به همراه 21شركت زير مجموعه خود به بورس
تهران بيايد .مقرر ش��ده تا اين ش��ركتها با استفاده از
فرآيندعرضهاوليه،بهطورمستقيمومشابهآنچهكهبراي
شركتهاي ديگر انجام شده به تملك خريداران درآيند.
هدف از عرضههاي پيش رو تغيير موقعيت وزارت تعاون
از بنگاهداري به سهامداري عنوان شده است .بنابراين
انتظار ميرود مطابق با آنچه كه محمد ش��ريعتمداري
وزير تعاون ،كار و رفاه در در شوراي برنامهريزي استان
همدان اعالم كرده ،اين وزارتخانه بنا دارد تا پايان مهرماه
«شس��تا» را در بورس تهران عرضه كند .با اين حال تا
امروز خبري از درج نماد اين غول سرمايهگذاري ايران
در هيچ يك از تابلوهاي معامالتي بازار سهام نشده است.
پااليشيها در گير ودار فروش
از طرف��ي همين چن��د روز پيش بود ك��ه وزير اقتصاد
به واگذاري س��هام  6پااليش��گاه از طريق بورس اشاره
كرد .بر اين اس��اس دولت در نظر دارد تا سهام خود در
پااليشگاههايي نظير پااليشگاه تهران ،اصفهان ،تبريز
و ...را از طريق بازار س��رمايه در اختيار عموم قرار دهد.
البته بايد به خاطر داشت كه اين تصميم قبال نيز اعالم
شده بود .با اين حال از آنجا كه سازمان خصوصيسازي
در عرضه بلوكي سهام اين شركتها ناكام بود ،حاال مقرر
شدهتافروشسهاماينشركتهابهصورتغيرمستقيم
دنبال شود .مطابق با آنچه كه محمدعلي دهقان دهنوي
بيان كرده است ،خصوصيسازي اين شركتها از طريق
فروش غيرمستقيم س��هام آنها از طريق صندوقهاي
 ETFانجام ميشود.
بازار سهام در نخستين روزهاي پاييز از آنچه كه انتظار
ميرفت پاييزيتر ظاهر شده و با رسيدن به نيمه مهرماه
همچون هفتههاي قب��ل از رونق در تقاض��ا برخوردار
نيس��ت .مطابق با آنچه كه كارشناسان ميگويند طي
روزهاي اخير رشد قيمت سهام به همراه افزايش عرضه
در بس��ياري از نمادهاي عمدتا بانكي سبب شده تا جو
كلي بازار كه متاسفانه در مواقع افزايش عرضهها روندي
هيجانيبهخودميگيرد،بارويگردانيخريدارانازتقاضا
مواجه شود .به نظر ميرس��د كه يكي از داليل رويكرد
منفي س��رمايهگذاران به معامالت اين روزها فراغت از
بازده كسب شده و شناس��ايي سودهايي باشد كه طي
ماههاي قبل به دست آوردهاند.
از آنجا كه هر دوي عرضههاي ياد شده از لحاظ زمان و
جذب نقدينگي تاثير بسزايي بر روند معامالت بورس يا
فرابورس خواهد گذاشت از اين رو بررسي مسير پيش رو
و گزينههاي احتمالي براي به ثمر رساندن آن از اهميت
زياديبرخورداراست.ميتواناينطورقلمدادكردكهبه
واسطه حجم باالي نقدينگي كه سهام مورد نظر به خود
اختصاص خواهد داد ،چگونگي ورود پول به نمادهاي در
نظرگرفتهشدهبرايشركتهايدولتيبسيارمهماست.
دليل اهميت اين امر در لزوم حفظ رونق بازار سرمايه و
سلب اعتماد از س��رمايهگذاران نهفته است .چرا كه در
صورت عدم تامين نقدينگي مورد نياز براي عرضههاي
مورد بحث از بيرون از بازار س��رمايه ،سهامداران فعلي

بهدليل فشار فروش لطمات بسياري خواهند ديد.
بههمينمنظورولزومبررسيروشهايعرضهوكاهش
تصديگري دولت« ،تعادل» به مصاحبه مهران فتحي،
كارشناس بازار سهام پرداخت.
اين صاحبنظر در حوزه تامين مالي گفت :بهطور كلي
راهكارهايبسياريبرايخصوصيسازيياكاهشسهم
دولت در اداره شركتها وجود دارد .يكي از راههايي كه در
اينزمينهمطرحشدهاستواگذاري،هدايتونهمالكيت
شركتهايدولتيبهبخشخصوصياست.دراينروش
دولتها بر اساس قراردادهاي گوناگوني ميتوانند ،اداره
يك شركت تحت تملك خود را كه نميخواهند ،حق
حاكميتخودبرآنراازدستبدهند،بهبخشخصوصي
واگذار كنند .در اين روش اگرچه گرداننده اصلي شركت
بخش خصوصي خواهد بود و تمامي عوايد حاصل از اين
واگذاري به آن تعلق ميگيرد ،مالكيت دولت از شركت
سلب نميشود .چنين روشي باعث ميشود تا آثار منفي
خصوصيس��ازي كه در حال حاضر شاهد آن هستيم،
گريبان جامع��ه و اقتصاد را نگيرد ،چراكه در بلندمدت
همواره دولت اس��ت كه در قبال ش��ركت واگذار شده
مسوول خواهد بود.
فتحي ادامه داد :كارنامه خصوصيسازي در كشور نشان
دادهكهباانجامخصوصيسازيدرايران،،دولتنتوانسته
بهنقشحمايتيخودازشركتهايواگذارشدهبهنحوي
موثر ادامه دهد .بنابراين ت��داوم رويه فعلي ،يعني آزاد
كردنبازارپسازفروششركت،امكانپذيرنخواهدبود.
عرضه سهام بزرگ ،لنگر يا محرك؟
اين كارش��ناس بازار سرمايه در خصوص ورود شركتي
بزرگ در ابعاد «شستا» به بازار سرمايه گفت :انجام اين
كار به ش��رطي اثربخش و مفيد خواه��د بود كه عرضه
يادشده ،نقدينگي جديدي را از بيرون چرخه معامالت
بازار س��هام به خود جذب كند .چراكه حجم سهام اين
شركت به حدي زياد است كه در صورت تامين نقدينگي
آن از خود بازار ميتواند بهطور جدي معامالت را با ركود
مواجه كند.
وي اف��زود :ورود «شس��تا» به بازار س��هام در صورتي
كه درس��ت انجام ش��ود ،تاثير بس��ياري در رونق بازار
خواهد داش��ت .با اين حال تاثيرات مثبت ورود شركت
سرمايهگذاري تامين اجتماعي به بازار تنها محدود به
معامالت س��هام نخواهد بود .در صورت ورود «شستا»
به بازار سرمايه ،بازار اوراق بدهي نيز ميتواند رونق قابل
توجهي را شاهد باشد.

اين كارش��ناس بازار ادامه داد :از آنجايي كه «شس��تا»
زير مجموعههاي بس��ياري دارد كه هر كدام نيازهاي
گوناگوني در حوزه تامين مالي دارند ،ميتواند ،س��هام
شركتهاي ياد شده را براي انتشار اوراق قرضه گوناگون
متناسببانيازهايخودبهعنوانوثيقهقراردهد.چنين
امري نقش��ي مهم در غناي بازار اوراق خواهد داشت و
ميتواند حجم معامالت آن را نيز بيش��تر كند .چنين
اتفاقي يك ب��ازي برد  -برد براي بازار خواهد بود چراكه
به غير از تامين مالي ،خلق ارزش نيز در اين بازار صورت
ميگيرد .اين امر نه تنها بزرگترين سرمايهگذار كشور
راازانجامتامينماليبانكيبينيازميكندبلكهميتواند
بسياري از ش��ركتها را كه در معرض زيان قرار دارد از
مشكالت فعلي نجات دهد.
افزايششفافيت،ميوهورود«شستا»بهبورس
مهران فتحي در پايان گفت :ديگر دستاورد ورود «شستا»
و زير مجموعههاي آن به بازار س��رمايه افزايش شفافيت
عملكرد اين ش��ركت خواهد بود .با توجه به آنكه شركت
ياد شده نقي مهمي در تامين مستمري بخش عظيمي
از بازنشستگان كش��ور دارد ،عرضه ان در بورس و انتشار
صورتهاي مالي و تمام زير مجموعههاي آن در تارنماي
كدال ،نقش بسزايي در افزايش شفافيت در اقتصاد ايران
ب��ازي خواهد كرد؛ ش��فافيتي كه نقش بس��زا در بهبود
فعاليتهايآتي«شستا»وتمامزيرمجموعههايآندارد.
هلدينگهاي شستا در يك نگاه
هماكنونتعدادزياديازشركتهايتابعههلدينگهاي
شس��تا و حتي خ��ود هلدينگها در ب��ورس پذيرفته
شده و در حال معامله هس��تند .اما نگاهي به وضعيت
سهامداري آنها ،نشان ميدهد كه هنوز سهامدار عمده
اين شركتهاي سهام عام عرضه شده در بورس نيز در
دست خود شستا قرار دارد و خبري از خصوصيسازي
حتي در اين شركتها به چشم نميخورد .بنابراين اين
ابهام و ترديد وجود دارد كه بعد از عرضه اوليه تمام آنها
نيز،بازهمخودشركتهاي شستا يا سايردولتيباخريد
بلوكي يا شناور سهامآنها ،باز هم تصديگري را در دست
بگيرند .در ادامه به آمار هلدينگهاي شس��تا به لحاظ
ارزش بازار روز بورسيها و سرمايه ثبتي غير بورسيها
در ارديبهشت 98پرداختهايم.
تاپيكو ،هلدينگ سرمايهگذاري نفت و گاز و پتروشيمي
است كه پيش از اين در بورس پذيرش شده و هماكنون
ارزش ب��ازاري بيش از  254هزار ميلي��ارد تومان دارد.

نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس

برگريزان شاخصها

گروه بورس|
روز گذشته شاخص كل بورس تهران بيش از  ۶هزار
و  ۴۳۹واحد افت داشت كه در نهايت اين شاخص به
رقم  ۳۱۴هزار و  ۴۶۹واحد رسيد.
براساس معامالت روز سه شنبه ،بيش از چهار ميليارد
و ۹۹۴ميليون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش
 ۲۰هزار و  ۹۵۸ميليارد ريال در  ۴۲۲هزار نوبت داد و
ستد شد .همچنين شاخص كل (هم وزن) با  ۲هزار

و  ۴۲۲واحد كاهش به  ۹۳هزار و  ۵۵واحد و شاخص
قيم��ت (هم وزن) ب��ا يك ه��زار و  ۶۲۱واحد افت به
۶۲هزار و  ۲۹۱واحد رسيد .شاخص آزاد شناور نيز با
هش��ت هزار و  ۷۷۹واحد كاهش به رقم  ۳۶۴هزار و
 ۷۸۱واحد رسيد ،شاخص بازار اول پنج هزار و ۱۲۲
واحد و شاخص بازار دوم  ۱۱هزار و  ۱۱۳واحد كاهش
داشتند.عالوهبرايندربينتمامينمادها،پتروشيمي
خارك (ش��خارك) با  ۱۴۰واحد ،پااليش نفت تبريز

(شبريز) با ۱۳۵واحد ،پتروشيمي پارس (پارس) با۸۹
واحد ،پااليش نفت بندرعباس (شبندر) با  ۸۱واحد
و فوالد خراسان (فخاس) با  ۶۲واحد بيشترين تأثير
مثبت را بر شاخص كل داشتند.
در مقابل بان��ك ملت (وبملت) ب��ا  ۴۲۲واحد ،گروه
مپنا (س��هامي عام) (رمپن��ا) با  ۳۲۴واح��د ،فوالد
مباركه اصفهان (فوالد) با  ۳۰۵واحد ،مخابرات ايران
(اخابر) با  ۳۰۲واحد ،گروه مديريت س��رمايهگذاري

كارشناس بازار سرمايه:

نقدينگي جديد ،پيشران بازار است

يك كارشناس بازار س��رمايه معتقد است كه تجديد
ارزيابي داراييها از نظر فني تاثيري در افزايش قيمت يا
ارزش سهام ندارد .ارزش سهام با توجه به ساختار مالي،
وضعيت سودآوري ،وضعيت فروش و توليد احتمالي و
بسياري از اتفاقهاي مالي شركت و گردش نقدينگي
تغيير ميكند .رسول رحيمنيا ،كارشناس بازار سرمايه
در مورد داليل اصلي روند صعودي شاخص بورس به
پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا) گفت :روند صعودي
بازار عوامل مختلفي دارد ،اما بيش از هر عامل ديگري
متاثر از جريان ورود نقدينگي جديد به بورس است؛ با

توجه به راكد بودن بازارهاي موازي (بانك ،طال ،ارز و)...
نقدينگي سرگردان در بازار سرمايه ،نرخ بازده مناسب
و حتي فراتر از انتظار داش��ته است .رحيمنيا در مورد
داليل ديگر روند صعودي بازار ضمن اش��اره به عوامل
مهمديگرمانندتجديدارزيابيداراييشركتهاتصريح
كرد :عوامل مهم ديگري از جمله تجديد ارزيابي دارايي
ش��ركتها در اين روند نقش داش��تهاند ،اما سهم اين
موضوع باز هم كمتر از ورود نقدينگي به بازار است .وي
اضافه كرد :تجديد ارزيابي داراييها از نظر فني تاثيري
در افزايش قيمت يا ارزش س��هام ندارد .ارزش سهام با

توجه به س��اختار مالي ،وضعيت سودآوري ،وضعيت
فروش و توليد احتمالي و بس��ياري از اتفاقهاي مالي
شركت و گردش نقدينگي تغيير ميكند.
مدير سرمايهگذاري صندوق سرمايهگذاري اندوخته
ملت در ادامه گفت :اين قانون بيشتر در شركتهايي
تاثير دارد كه سالهاست ارزش داراييهاي خود را به
روز نكردهاند و ساختار خود را نيز تغيير ندادهاند .باتوجه
به اينكه بيش��تر فعاالن بازار تخصص و علم كافي در
بررسي و تحليل بازار دارند به همين دليل هم اين اتفاق
تاثير خيلي زيادي در روند صعودي نداشته است .وي

اضافه كرد :در شرايط فعلي تحليلگران كه بيشتر جزو
تحليلگرانحرفهايبازارهستند،پيشبينيميكنند
كه بازهم ميزان نقدينگي بيشتري وارد بازار شود ،اما
به دنبال اين ورود نقدينگي ،يك نزول يا حتي ايستايي
براي بازار س��رمايه نيز وجود خواهد داشت .رحيمنيا
افزود :دليل ورود بيش��تر نقدينگي و پس از آن نزول
بازار ،فشار دولت براي فروش شركتهاي دولتي است.
درحالحاضردولتباكمبودنقدينگيوكسريبودجه
مواجه اس��ت ،بنابراين فشار بيش��تري براي به دست
آوردن نقدينگي ميكند.
رحيمنيا اظهار كرد :بنابراين محتمل است كه دولت
از طريق فروش سهام خود در شركتها ،انتشار اوراق
(مشاركت ،خزانه و )...فشار بيشتري وارد كند.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه در چنين
ش��رايطي بهترين راه براي فعاليت در بازار س��رمايه،

توجه به دو نكته مهم اس��ت ،توضيح داد :در ش��رايط
فعلي بايد سرمايهگذاران براي ورود به بازار سهام به دو
نكته مهم توجه كنند .نخست آنكه متقاضيان ورود به
بازار سرمايه ،مانند هميشه از خريد خرد و ورود بدون
بررسي و به دست آوردن تجربه كافي خودداري كنند؛
همچنين به تحليل و بررس��ي تحليلگران حرفهاي
بيشترتوجهكنند.
وي تاكي��د كرد :برخي از تحليلگ��ران كمتجربهتر و
جوانتر بيشتر بررسيهاي خود را معطوف به ليدرهاي
بازار كرده و به عوامل ديگر كمتر توجه ميكنند؛ همين
موضوع نيز سبب ميشود كه مش��اوره گرفتن از آنها
ريسك باالتري را به سهامدار خرد و تازه وارد تحميل
كند .اين اتفاق ممكن اس��ت بيش��تر در مورد بررسي
سودآوريسهاموقانونجديدبازاريعنيتجديدارزيابي
داراييها رخ بدهد.

رويخطشركتها
پيشبين�ي بهب�ود عملك�رد صنع�ت
پتروپااليشيها در نيمه دوم سال :مديرعامل
پااليش��گاه نفت تهران با اش��اره به افزايش ميزان
مصرف س��وخت كش��ور در ۶ماهه دوم ،وضعيت
فروش فرآوردههاي پتروش��يمي و پااليشي را در
نيمه دوم س��ال افزايش��ي ارزيابي كرد .به گزارش
س��نا ،لطفاهلل هنگي درباره ش��رايط پيش روي
صنايع پتروشيمي و پااليش��ي در نيمه دوم سال
گفت :با وجود اينكه معموال در تابستان با مصرف
زيادبنزينمواجههستيم،اماهموارهاينمصرفبه
همراه مصرف نفت خام و ساير سوختها در فصل
پاييز و زمستان افزايش مييابد .بر اين اساس طبق
روال هر سال انتظار افزايش تقاضا در فرآوردههاي
پتروپااليشيوافزايشفروشآنهاراداريم.ويتاثير
اينفروشرابرتقاضايسهامپتروشيميوپااليشي
بديهي دانست و با تاكيد بر سهم قابل توجه سهام
شركتهايمذكوردربازارسرمايهخاطرنشانكرد:
سهام اين شركتها با انتشار گزارشهاي خوب يا
انتظار انتشار اين گزارشها در بازار طرفداران خود
را دارد .ضمن اي��ن كه ،حركت اين صنايع همواره
بر حركت ش��اخص نيز موثر است و همواره با رشد
بازارنيزهمراهبودهاست.مديرعاملپااليشگاهنفت
تهرانبااشارهبهصحبتبيژننامدارزنگنه،وزيرنفت
گفت :همانطور كه وزير نفت نيز اعالم كردند قرار
است با سرمايهگذاري اين دو شركت پااليشي در
بندرسيرافپروژهساختپااليشگاهميعاناتگازي
وپتروپااليشياجراييشودكهباتوجهبهسودآوري
 ۵تا ۱۰برابريپتروپااليشيهانسبتبهپااليشيها،
سود خوبي را عايد هر دو شركت خواهد كرد .بر اين
اساسبرنامههايپيشروميتواندنويددهندهرشد
سهاماينصنعتدربازارسرمايهنيزباشد.
شفافسازي«خبهمن»ازيكواگذاري :گروه
بهمنباانتشاراطالعيهايازواگذاري ۶درصديسهام
شركتصنايعريختهگريايرانخبرداد.گروهبهمن
باسرمايهثبتشده ۱۰هزارميلياردريالتوضيحاتي
از واگذاري خود در روز ۱۵مهر ماه س��ال جاري ارايه
داد« .خبهمن» در تاريخ ياد شده ۶.۵۵،درصد سهام
شركتصنايعريختهگريرابهقيمتهرسهم ۲هزار
و ۱۷۳ريالواگذاركردهاست.جمعمبلغمعاملهشده
 ۱۷۹ميلياردو ۶۶۲ميليونريالوسودواگذاريپس
ازكسرمخارجانتقالمبلغ۱۵۴ميلياردو۸۴۴ميليون
ريال برآورد ش��ده اس��ت .يادآوري ميشود درصد
مالكيت گروه بهمن از شركت صنايع ريختهگري تا
پيش از واگذاري ۲۱.۴۳،درصد بوده است و اين عدد
پسازايناقدامبه ۱۴.۸۸درصدرسيدهاست.الزمبه
ذكراستشركتصنايعريختهگريايراندربازاردوم
بورسپذيرششدهاست.تعدادسهامواگذارشدهطي
دورهاز ۹مهرماه ۱۳۹۸تا ۱۵مهرماه ۱۳۹۸براساس
مواردعنوانشدهفوقبودهودرهيچجلسهمعامالتي
تعداد س��هام واگذار شده بيش از ۵درصد كل سهام
شركتنبودهاست.

بينالملل
ادامه سقوط والاستريت

باوجودتوافقامريكاوچينبرايازسرگيريمذاكرات
تجاري ،شاخصهايبورسامريكاواكنشمثبتياز
خود نش��ان ندادند .به گزارش آسوشيتدپرس ،قرار
اس��ت ليو هه ،معاون نخس��ت وزير چين در پايان
اين هفته براي گفتوگو با مقامات امريكايي راهي
واش��نگتن ش��ود .مذاكرات تجاري بين دو اقتصاد
نخست جهان كه قرار است پس از دو ماه وقفه از سر
گرفته شود ،جان تازهاي به بورسها در آسيا و اروپا
دادامابورسامريكااستقبالكميازاينخبركرد.به
نظر ميرسد معامله گران در امريكا بيش از هر چيز
ديگرينگرانوخيمشدنشاخصهايكالناقتصاد
امريكا هستند .جينگييپن ،استراتژيست بازار در
بانك «ايجي» گفت :ب��ا توجه به واكنش كمرمق
بازارها به اخبار جنگ تجاري با وجود توافق امريكا
و چين براي از سرگيري مذاكرات ،فكر ميكنم بازار
خيلينسبتبهنتيجهايننشستخوشبيننيست.
در وال استريت شاخصها نزولي بودند تا جايي كه
شاخص «داوجونز ايدانستريال اوريج» ۰.۳۶درصد
عقبنشينيكردوبه ۲۶هزارو ۴۷۸.۰۲واحدرسيد،
شاخص «اساند پي »۵۰۰با ۰.۴۵درصد كاهش تا
سطح ۲۹۳۸.۷۹واحديپايينرفتوديگرشاخص
مهم بورس��ي يعني «نزدك كامپوزيت» با ريزش
 ۰.۳۳درصدي در س��طح  ۷۹۵۶.۲۹واحدي بسته
شد .اكنون سرمايهگذاران انتظار دارند تا نرخ بهره
در امريكا تا پايان م��اه اكتبر يك مرتبه ديگر كاش
يابد .كريس راپكي ،كارشناس اقتصاد مالي در بانك
ميتسوبيش��ي گفت :يك گزارش خاص به تنهايي
نميتوان��د حركت بعدي ف��درال رزرو در خصوص
نرخ بهره را تعيين كند اما مجموع ش��رايط در حال
حاضربهماميگويندكهاقتصادباوجودريسكهاي
متعدد از پا در نيامده است .در ديگر مناطق جهان و
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا ،روند صعودي از
سر گرفته شد تا جايي كه شاخص «فوتسي »۱۰۰
بورس لندن با افزايش  ۰.۵۹درصدي تا ۷۱۹۹.۸۸
واحد باال رفت ،ديگر ش��اخصهاي مهم بورسي در
اروپا نيز صعودي بودند به گونهاي كه شاخص «كك
 »۴۰بورس پاريس با صعود ۰.۶۱درصدي در سطح
 ۵۵۲۱.۶۱واحد بسته شد و شاخص «دكس »۳۰
بورس فرانكفورت در آلمان با افزايش  ۰.۷درصدي
و ايستادن در س��طح  ۱۲هزار و  ۹۷.۴۳واحدي به
كار خود خاتمه داد .در مادريد ش��اخص «ايبكس
 »۳۵حدود  ۰.۹۲درصد باال رف��ت و به ۹۰۴۴.۱۰
واحد رس��يد .از سوي ديگر در معامالت بورسهاي
آسيا ،شاخص « نيك كي  »۲۲۵بورس توكيو ژاپن
با جهش ۱.۰۱درصدي تا سطح ۲۱هزار و۵۹۱.۸۵
واحدي باال رفت ،ش��اخص «هانگ سنگ» بورس
هن��گ كنگ با صعود ۰.۶۷درص��دي به ۲۵هزار و
 ۹۹۲.۷۶واحد رسيد .در چين شاخص «شانگهاي
كامپوزي��ت» با جه��ش ۱.۱۲درصدي در س��طح
 ۳۸۵۷.۲۳واحد بسته شد.

اخبار
محكوم به مصرف كودهاي
كمكيفيتدولتيهستيم

رييس انجمن واردكنندگان سم و كود ايران گفت:
 70درصدكودهايمورداستفادهدركشاورزيكشور
توسطدولتتامينميشودكهشبهاتزياديدرباره
كيفيتآنهاوجودداردومامحكومبهمصرفكودهاي
كمكيفيتدولتيهستيم.مهديحسينييزديدر
گفتوگوباايلنابابياناينكهبرخالفاصل 44قانون
اساسيهمچنان 70درصدتامينكودكشورتوسط
دولت انجام ميشود ،اظهار كرد :برابر اصل 44قانون
اساس��ي نقش دولت در تامين كود بايد كمتر و اين
مهمبهبخشخصوصيواگذارميشد.ويادامهداد:
درباره كيفيت كودهايهاي وارداتي دولتي ابهامات
زيادي وجود دارد ،در اين ارتباط ما بارها خواس��تار
ارايه نتايج آزمايش��گاهي بررس��ي كيفيت كودها
شدهايم،اماتاكنونايناطالعاتمنتشرنشدهاست.
حسيني با تاكيد بر اينكه اولين اشكال به كودهاي
وارداتي دولتي منسوخ بودن آنها است ،افزود :دولت
همچنانكودهاييراواردكشورميكندكهمنسوخ
شدهاند،درحاليكهفناورهايجديديدرتوليدكود
درجهانوجودداردكهميتوانددرتوليدتحولايجاد
كند .به گفت��ه وي؛ در حال حاضر در جهان كودها
متناس��ب با ش��رايط آب و خاك و اقليم هر منطقه
توليدمورداستفادهقرارميگيرد.حسينيافزود20:
درصد باقي مانده كود مورد نياز كشور توسط بخش
خصوص وارد يا در داخل توليد ميش��ود .رييس
انجمن واردكنندگان سم و كود ايران ميزان مصرف
سم كشاورزي در كشور را  27هزارتن عنوان كرد و
افزود :از اين ميزان 24تا 25درصد آن وارداتي است.
حسيني مبدا واردات سم را كشورهاي چين ،هند و
تركيهوتعداديازكشورهاياروپاييازجملهاسپانيا،
ايتاليا،آلمانوسوييسو...برشمرد.
ويافزود:ورودسمومازكشورهايآسياييبهكشور
ما به صورت مس��تقيم انجام ميشود ،اما سموم
اروپاييابتدابهتركيهترانزيتشدهوسپسازآنچه
توسط شركتهاي تركي به ايران صادر ميشود.
اين فعال بخش خصوصي تاكيد كرد :باقي سموم
مورد نياز كشاورزان نيز در كش��ور با واردات مواد
تكنيكالوپسازميكستوليدميشود.حسيني
درباره كيفيت سمهاي واردتي گفت :تمام سموم
آمادهوارداتيقبلازعرضهدركشورموردآزمايش
دقيق ق��رار ميگيرند و كيفيت آنه��ا قابل تاييد
اس��ت .وي اظهار كرد :نگراني ما از سمومي است
كه در داخل كش��ور با اس��تفاده از مواد تكنيكال
وارداتيتوليدميشوند،چراكهنظارتيبرعملكرد
توليدكنندگانداخلينيست.حسينياضافهكرد:
البتهتعداديازكارخانههانيزوجوددارندكهسموم
كيفيتوليدميكنند.رييسانجمنواردكنندگان
سموكودايراندرپايانتاكيدكرد:شايدمهمترين
مشكلمادرحالحاضركيفيتسمومايرانيباشد
كهنظارتيبرآنهاوجودندارد.

راهاندازي ميز مشاوره حقوقي
بينالمللي در اتاق تهران

سرپرس��ت امور بينالملل اتاق بازرگاني ،صنايع،
ن وكش��اورزي تهران از ايجاد ميز مش��اوره
معاد 
حقوقي بينالمللي در اين معاونت خبر داد.
حسامالدينحالجبابياناينكهبسياريازبنگاههاي
بخشخصوصيبهدليلتحريمهاييكجانبه،در
تعامالتتجاريبينالملليخودباشركايخارجي
با مشكالت عديدهاي در پرداخت و تضامين بانكي
مواجه هس��تند ،از همين روي متحمل آس��يب
بوكار خود ميشوند ،افزود:
و خسارت در كس�� 
بسياري از بنگاههاي كوچك و متوسط عضو اتاق
لوفصل
تهران ب��ه دليل عدم آگاه��ي از طرق ح 
مس��المتآميز اين اختالفات همچ��ون داوري
و ميانجيگ��ري ،گرفتار فرآين��د طوالني و بعضا
بينتيجه در دادرسيهاي قضايي ميشوند .از اين
رو،اموربينالمللاتاقتهرانخدماتجديديبراي
اعضاي اين اتاق در زمينههاي ارايه مش��اورههاي
حقوق��ي در تنظي��م قرارداده��ا و مذاك��رات
پيش قراردادي ،برگزاري س��مينارها و دورهاي
آموزش��ي مرتبط با اين ح��وزه و همچنين ارايه
خدماتمشاورهخاصاستارتآپهاوشركتهاي
دانشبنيان در دست اجرا دارد.
وي همچنين يكي ديگر از برنامههاي جديد امور
بينالملل اتاق تهران را عقد تفاهمنامه همكاري
با سازمانهاي متناظر بينالمللي از جمله مراكز
معتبر داوري بينالمللي عن��وان كرد و گفت :در
اين راستا ،به دنبال اين هس��تيم تا مركز داوري
اتاق تهران به عنوان محل برگزاري داوري از طرف
سازمانهايخارجيدرتنظيمقراردادهايتجاري
بنگاههايبخشخصوصيايرانباشركايخارجي
خود ،تعيين ش��ود و در عين حال ،در پروندههاي
حقوقي موجود در اين سازمانها نيز داوران مركز
داوري اتاق تهران مورد انتخاب قرار گيرند.
حالج در ادامه به همكاري معاونت بينالملل اتاق
تهرانباموسسهآموزشوتوسعهمنابعانسانياتاق
تهرانبهمنظوربرگزاريدورههايآموزشيمرتبط
با حقوق بينالملل اش��اره كرد و افزود :بر اساس
توافقات به عمل آمده ،به زودي دورههاي آموزشي
اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي (مقدماتي
لوفصل
و پيش��رفته) ،حقوق مالكيت فكري ،ح 
دعاوي تج��اري بينالملل��ي ،س��رمايهگذاري
برون مرزي ،نكات احتياطي مربوط به تجارت در
زمان تحريم و همچنين حقوق استارتآپها طي
همكاري با شركتهاي حقوقي بينالمللي معتبر
برگزار خواهد شد.
سرپرس��ت معاونت بينالملل اتاق تهران با بيان
اينكه از مهرماه امسال ،مشاور حقوقي بينالمللي
در اين معاونت مستقر شده و آماده ارايه خدمات
مشاوره حقوقي به اعضاي اتاق تهران است ،افزود:
كليه تجار و فعاالن اقتص��ادي عضو اتاق تهران و
نيز استارتآپها و شركتهاي دانشبنيان عضو
ميتوانند ازخدمات مشاورهحقوقيبينالملليدر
اين اتاق بهرهمند شوند.
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تشكلها

در نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي مورد تاكيد قرار گرفت

دستورالعمل منوط كردن ضمانتنامه بانكي به پرداخت ماليات اصالح شود

در هشتادونهمين نشست شوراي گفتوگوي دولت و
بخش خصوصي مشكالت و پيشنهادات در مورد نحوه
اجراي جزو يك بند (ج) تبصره  ۸قانون بودجه سال
 ۹۸با موضوع استرداد ماليات بر ارزشافزوده پس از
بازگشت ارز حاصل از صادرات و دستورالعمل اجرايي
ماده  186قانون مالياتهاي مس��تقيم مورد بحث و
بررسي قرار گرفت.
در ابتداي اين نشس��ت فرهاد دژپسند وزير اقتصاد و
رييس ش��وراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي
از تغيير جهت فضاي اقتصادي سخن گفت و تصريح
كرد :خوشبختانه وضعيت اقتصادي كشور از شرايط
نگرانكننده به وضعيت اميدواركننده تغيير مس��ير
داده است .سال گذشته همگي نگران رشد اقتصادي
سال  ۹۸بوديم چراكه پيشبيني ميشد در سال ۹۸
رشد اقتصادي بهشدت منفي باشد اما خوشبختانه اين
پيشبينيها اتفاق نيفتاد .وي ادامه داد :آمار سه ماهه
اول سال جاري نشان ميدهد رشد اقتصادي غيرنفتي
مثبت بوده هرچند رقم ناچي��زي و در حدود  4دهم
درصد اس��ت .در اين دوره بخش كشاورزي توانست
وضعيت خوبي را تجربه كند.
بر اساس اظهارات او در اين س��ال وزارت كشاورزي
توانس��ت با استفاده بهينه از منابع در اختيار و هزينه
كردن آنها براي مكانيزه شدن و ورود ابزارهاي جديد
به عرصه فعاليتهاي كشاورزي كمك خوبي به اين
بخش كند .وزير اقتصاد همچنين به آمار اشتغال در
سال جاري اشاره كرد و افزود :تابستان امسال حدود
 ۸۰۰هزار شغل بيشتر نس��بت به مدت مشابه سال
گذشته ايجاد شده است .از آنجا كه بخش خصوصي
بار اصلي اين مسووليت را به دوش ميكشد ،بايد اذعان
داش��ت كه فعاالن اقتصادي توانس��تهاند در شرايط
حساس كنوني نقش خود را به خوبي ايفا كنند.
دژپسند نگراني اصلي دولت و دغدغه بخش خصوصي
را مديريت كس��ري بودجه احتمالي در سال جاري
دانس��ت و تصريح كرد :دولت به دنبال آن است كه تا
حد ممكن از سيستم بانكي استقراض نكند و ترجيح
ميدهد در صورت نياز براي جبران كسري بودجه با
انتشار و فروش اوراق از مردم استقراض كند .هرچند
اين راه��كار براي بخش خصوصي چندان مناس��ب
نيست زيرا منجر به كاهش تقاضا خواهد شد .در هر
صورت دول��ت به دنبال بهترين راهكار براي مقابله با
مشكالت مالي و تأمين هزينههاي خود است.
رييس ش��وراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي
يادآور شد :زماني به وضعيت پايدار ميرسيم كه رابطه
مستقيمي بين دولت و بخش خصوصي ترسيم شود.
در ادامه اين نشست وزير اقتصاد به وضعيت تجارت
خارجي در چند ماه اخير اشاره كرد و گفت :در شهريور
ماه عالئم خوب��ي از حوزه تج��ارت خارجي دريافت
نكرديم؛ در اين ماه واردات از صادرات پيش��ي گرفت
و اين براي اولينبار در س��ال جاري اتفاق افتاد .البته
از يك منظر ميتوان اين موض��وع را توجيه كرد؛ در
حدود  ۸۵درصد از واردات كشور مربوط به كاالهاي
واس��طهاي ،مواد اوليه و سرمايهاي اس��ت ،بنابراين
پيشي گرفتن واردات ش��ايد بيانگر پويايي توليد در
كشور باشد.
دژپس��ند در ادامه به يك نكته مهم در رابطه با تغيير
نرخ پايه كاالهاي صادراتي اشاره كرد و گفت :آمارهاي
تجارت بينالمللي نشان از كاهش ارزش صادرات دارد،
چراكه از سه ماهه چهارم سال  ۹۷نرخ پايه كاالهاي
صادراتي تغيير ك��رد .بنابراين در اعالم آمارها و ارايه
تحليلها بايد به اين موضوع توجه جدي داشت.
خودكفايي در تأمين برنج موردنياز امسال
عبدالمهدي بخش��نده ،معاون برنامهري��زي و امور
اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي در ادامه اين نشست
از توليد  ۳ميليون تن برنج در كشور طي سال  ۹۸خبر
داد و گفت :ميزان مصرف برنج ساالنه در بازار داخل
حدود  ۳ميليون تن است كه اين نشان ميدهد امسال
به دليل وضعيت خوب آبي ميزان توليد برنج در كشور
باال رفته و توانسته نياز داخل را تأمين كند.
وي تأكيد كرد :برنجي هم كه امسال وارد شده ذخيره
خواهد شد.

به كليه اش��خاص حقوقي و حقيقي مشمول فصل
ماليات بر درآمد است.
وي ادامه داد :همچنين براي اشخاص حقوقي از مبلغ
س��ه ميليارد ريال و باالتر و براي اشخاص حقيقي از
مبلغ يك ميليارد ريال و باالتر در يك سال ،مشمول
مق��ررات تبصره يك ماده  186قان��ون مالياتهاي
مستقيم است.
بر اس��اس اظهارات اي��ن فعال اقتص��ادي آنچه در
دس��تورالعمل اجرايي اين ماده آم��ده خالف نص
صريح قان��ون بوده و باي��د اصالح ش��ود چراكه در
قانون از تسهيالت صحبت شده و تسهيالت شامل
ضمانتنامههاي بانكي نميشود.

ارتباط اس�ترداد ماليات بر ارزشافزوده با
برگشت ارز حاصل از صادرات آسيبزاست
در ادامه محمد الهوتي رييس كنفدراسيون صادرات،
به تشريح مشكالت مالياتي صادركنندگان پرداخت
كه ناش��ي از اج��راي جزو ي��ك بن��د (ج) تبصره ۸
قانون بودجه س��ال  ۹۸با موضوع استرداد ماليات بر
ارزشافزوده پس از بازگش��ت ارز حاصل از صادرات،
است.
اين فعال اقتصادي خاطرنشان كرد :به موجب جز ()۱
بند (ج) تبصره ( )۸قانون بودجه سال  ۱۳۹۸هرگونه
نرخ صف��ر و معافيتهاي مالياتي ب��راي درآمدهاي
حاصل از صادرات كاال و خدم��ات از جمله كاالهاي
غيرنفتي ،محصوالت بخش كش��اورزي و مواد خام و
همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده ()۱۳
قانون ماليات بر ارزشافزوده ،در مواردي كه ارز حاصل
از ص��ادرات طبق مقررات اعالم��ي بانك مركزي به
چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود ،براي عملكرد
س��الهاي  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸قابل اعمال نيست .مدت
زمان استرداد ماليات و عوارض ارزشافزوده موضوع
م��اده ( )۳۴قانون رفع موانع توليد از طرف س��ازمان
امور مالياتي كشور يكماه از تاريخ ورود ارز به چرخه
اقتصادي كشور منظور شده است.
وي ادامه داد :در اين وضعيت پرداخت هرگونه جايزه و
مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به برگشت
ارز حاصل از صادرات كاال و خدمات به چرخه اقتصاد
كشور براساس دستورالعمل بانك مركزي است .اين
رويه موجب شده تا بخشي از منابع و سرمايه در گردش
صادركنندگان در دولت بلوكه ش��ود؛ درصورتي كه
در وضعيت كنوني اقتص��اد ،نياز فعاالن اقتصادي به
نقدينگي از نيازهاي اصلي آنهاست.
بر اساس اظهارات الهوتي اگر صادركنندهاي در اين
مهلت 4ماهه كه در دستورالعمل بانك مركزي تعيين
ش��ده  50درصد از تعهد ارزي خود را پرداخت كرده
باشد و س��ازمان امور مالياتي بررسي و برحسب آن،
ماليات بر ارزشافزوده را پرداخت كند ،اين عملكرد
قطعي ميش��ود و اگر در سه ماهه بعد ،ارزي كه بابت
سال  97بدهكار اس��ت را برگرداند ،ديگر استردادي
به آن تعلق نميگيرد ،زيرا ماليات قطعي شده است.
اين عضو هي��ات نمايندگان اتاق ايران درخواس��ت
صادركنندگان را قطع ارتباط بين ماليات ارزشافزوده
از موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان كرد
و افزود :بايد اين موضوع را در قانون بودجه س��ال 99
هم لحاظ كنيم .به نظر بهترين راهحل اين اس��ت كه
برخورداري از معافيت مالياتي پس از بازگش��ت ارز
حاص��ل از صادرات ب��ه حوزه معافيته��اي ماليات
مستقيم محدود شود.

برش

الياس حضرتي :تحريمها ش�رايط سختي
را هم براي دول�ت و هم براي بخش خصوصي
ايجادكردهاست.فعاالناقتصادينيازبهمنابع
دارندامانميتوانندآنطوركهبايدازتسهيالت
استفادهكنند،ازآنطرفارزآنهااز 5ماهتايك
سال زمان نياز دارد تا به داخل برگردد .ما همه
ميدانيم كه بخش خصوصي از جانودل مايه
ميگذارد و الزم اس�ت آنها و مشكالتشان را
به خوبي درك كنيم .هرچند بانك مركزي هم
انتظ�ارداردارزاختصاصپي�داكردهحتيبه
صورتقطرهچكانيبهبازاربرگردد.اينكهفقط
در بودجه س�ال آينده ماليات بر ارزشافزوده
را در ارتباط با بازگش�ت ارز حاصل از صادرات
در نظر نگيريم ،راهكار منطقي و قابل دفاعي
نيست.بايدقدميبرداريمتااينمشكلهمين
امروزوبهصورتريشهايحلشود
بخ�ش خصوصي و مش�كالت آنه�ا را بايد
درك كرد
الي��اس حضرتي ،نماين��ده قوه مقننه در ش��وراي
گفتوگو در واكنش به اظهارات الهوتي و پيشنهادي
كه مطرح ك��رد ،گفت :اين مس��اله پيچيدگيهاي
خاصي دارد .تحريمها شرايط س��ختي را هم براي
دولت و هم براي بخش خصوصي ايجاد كرده است.
فعاالن اقتصادي نياز ب��ه منابع دارند اما نميتوانند
آنطور كه بايد از تس��هيالت اس��تفاده كنند ،از آن
طرف ارز آنها از  5ماه تا يك س��ال زم��ان نياز دارد
تا ب��ه داخل برگردد .م��ا همه ميداني��م كه بخش
خصوصي از جانودل مايه ميگذارد و الزم است آنها
و مشكالتشان را به خوبي درك كنيم .هرچند بانك
مركزي هم انتظار دارد ارز اختصاص پيدا كرده حتي
به صورت قطره چكاني به بازار برگردد.
رييس كميسيون اقتصاد مجلس معتقد است اينكه
فقط در بودجه سال آينده ماليات بر ارزشافزوده را
در ارتباط با بازگش��ت ارز حاصل از صادرات در نظر
نگيريم ،راهكار منطقي و قابل دفاعي نيس��ت .بايد
قدميبرداريم تا اين مشكل همين امروز و به صورت
ريشهاي حل شود.
در اين ارتباط ،نماينده سازمان امور مالياتي تأكيد
كرد از آنجا كه اين سازمان بر اساس بخشنامه بانك
مرك��زي عمل ميكند و اگر س��رخود از اجراي اين
بخشنامه سرباز بزند بايد به دس��تگاههاي نظارتي
پاس��خگو باش��د ،در نتيجه بانك مركزي بايد براي
اصالح اين بخشنامه تصميمگيري كند.

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق خبر داد

مبادالت  ۵ميليارد دالري با عراق در نيمه نخست سال

يحيي آلاس��حاق رييس اتاق ايران و عراق و رييس سابق اتاق بازرگاني
تهران گفت« :مذاكرات كلي بين بانك مركزي ايران و عراق از سال قبل
ش��روع شده است .تالش بر اين بوده كه مبادالت ايران و عراق با دينار يا
ريال و ارزي غير از دالر صورت بگيرد.
وي ادامه داد :امريكا بعد از اعمال تحريمها عرصه را جهت مبادالت دالري
با عراق برما تنگ كرد .به همينجهت مذاكرات بانك مركزي ايران وعراق
در اين زمينه آغاز شد و به نتايجي هم رسيده است».
آلاسحاق گفت :در رابطه با نقل و انتقال ارز و كاال و روابط تجاري با عراق،
برخي از سالها  7ميليارد دالر و بعضا نيز  8ميليارد دالر مبادالت انجام
شده است اما سال گذشته اين رقم به  13ميليارد دالر رسيد.
به گفته وي در نيمه نخست امسال حجم مبادالت ما با عراق نزديك به5
ميليارد دالر است كه در بخش زيادي از اين مبادالت ،طلب خود را تمام
و كمال از عراقيها دريافت كردهايم.
اين فعال حوزه عراق ادامه داد :تجارت با كشور عراق يا از طريق صرافيها
صورت ميگيرد يا ضمن موافقتنامهاي كه بين بانك مركزي ايران و عراق
وجود دارد ،به فرجام ميرسد.
اوادامهداد:مذاكراتكليبينبانكمركزيايرانوعراقازسالقبلشروع
شده وتالشبراين بودهكهمبادالت ايرانوعراقبا دينار يا ريالوارزيغير
از دالر صورت بگيرد .آلاسحاق افزود :امريكا بعد از اعمال تحريمها عرصه
را جهت مبادالت دالري با عراق بر ما تنگ كرد .به همين جهت مذاكرات
بانك مركزي ايران و عراق در اين زمينه آغاز شد و به نتايجي هم رسيده
است .به گفته وي البته امروزه شاهد هستيم كه نزد بسياري از كشورها
جهت استفاده از ارزي غير از دالر ،حركاتي انجام ميشود .كشور چين در

اين زمينه با  60كشور مبادالت غير دالري دارد .وي تصريح كرد :آنچه
در خصوص ايران و عراق در حال انجام اس��ت ،در قالب چند نوع معامله
نهايي شده است كه برخي از معامالت مربوط به بخش خصوصي است.
همچنين برخي ديگر از مبادالت ما به بخش دولتي باز ميگردد؛ مانند
صادرات برق ،گاز و واحدهاي دولتي.
ويادامهداد:دراينزمينهمطالباتيازعراقداشتيمكهتوافقشددوبانك
از سوي ما و يك بانك هم از سوي عراقيها جهت تسهيل روابط تجاري
معرفي ش��ود .بانكهاي مذكور در حال حاضر اين مبادالت را به فرجام
ميرسانند.مادرعراقحسابديناريمفتوحداريم.درنهايتيادينارعراق
را دريافت ميكنيم يا اين دينار به يورو تبديل ميشود و به بانك مركزي
انتقال مييابد .در اين زمينه مش��كلي وجود ندارد .حسابهاي مربوط
به نهادهاي دولتي در سيستم بانكي دو كشور در حال فعاليت هستند.
اوبااشارهبهمبادالتمربوطبهبخشخصوصينيزاذعانكرد:درخصوص
مبادالت بخش خصوصي هنوز سيستم مذكور در اين بخش عملياتي
نشده است كه البته در پي اين موضوع هستيم تا بتوانيم مشكالت موجود
حل و فصل شود .هر چند هيچ يك از صادركنندگان كاال به عراق ،نگراني
از عدم وصول پول خود ندارند .در نهايت از طريق صرافها اين نقل و انتقال
صورت خواهد گرفت .لذا نگراني در رابطه با نقل و انتقال پول در خصوص
عراق وجود ندارد .سال گذش��ته  13ميليارد دالر مبادالت تجاري طي
همين شرايط با عراق داشتيم.
وي افزود :صادرات ما به عراق حدودا 24درصد نسبت به گذشته افزايش
داش��ته اس��ت .منتها تركيب اين صادرات متفاوت بود .ما به دنبال اين
هستيم كه رقم 13ميليارد به 20ميليارد افزايش يابد.

بان�ك مرك�زي با همكاري كنفدراس�يون
صادرات راهكار ارايه دهد
بنابراي��ن دژپس��ند در جمعبن��دي اي��ن مس��اله
از كنفدراس��يون ص��ادرات ب��ه عن��وان نماين��ده
صادركنندگان و بانك مركزي خواست با همفكري
هم تا پايان ماه جاري براي حل اين مش��كل راهكار
اراي��ه دهند .البته اين راهحل بايد به بعد از اس��ترداد
 50درصد از ماليات ارزشافزوده مربوط شود چراكه
در حال حاضر نگراني اصلي صادركنندگان به زماني
برميگردد كه  50درصد تعهد ارزي خود را پرداخت
كرده و نيمي از ماليات بر ارزشافزوده آنها هم استرداد
شده اما اگر بعد از آن بخش ديگري از تعهد ارزي خود
را بپردازند ديگر استردادي به آنها تعلق نميگيرد؛ اين
رويه نادرست بوده و بايد اصالح شود.
بخشخصوصيبرايحلمشكالتشهزينه
و وقت صرف ميكند
غالمحسين شافعي ،رييس اتاق ايران و دبير شوراي
گفتوگوي دولت و بخش خصوصي يادآور شد :هم
س��ازمان امور مالياتي و هم بانك مركزي اين قدرت
را دارند كه در اجراي وظايف و مس��ووليتها از انواع
اب��زار و امكانات در دس��ترس اس��تفاده كنند؛ براي
مثال به راحتي حس��اب افراد را مس��دود ميكنند يا
ممنوعالخروجميكننداماحمايتيازبخشخصوصي
نميشود .اگر اين بخش بخواهد از حق خود دفاع كند
هيچ دستآويزي براي رسيدن به هدف خود ندارد و
مجبور است وقت و هزينه زيادي را براي حل مشكل
خود صرف كند.
دس�تورالعمل اجراي�ي م�اده  186قان�ون
مالياتهايمستقيمخالفقانوناست
درياف��ت گواه��ي تبص��ره ( )1م��اده  186قانون
مالياته��اي مس��تقيم ب��راي ص��دور و تمدي��د
ضمانتنامهها ،مس��اله ديگري بود ك��ه در ادامه اين
نشست مورد بررسي قرار گرفت.
محسن چمنآرا ،رييس كميسيون احداث و خدمات
فني مهندس��ي اتاق ايران در تشريح مشكل مربوط
به اين بخش گفت :بر اس��اس تبصره ( )1ماده 186
قان��ون مالياتهاي مس��تقيم ،اعطاي تس��هيالت
بانك��ي به اش��خاص حقوقي و همچني��ن صاحبان
مش��اغل از طرف بانكها و ساير موسسات اعتباري
منوط به دريافت گواهي اس��ت .در صورتي كه ماده
 1دس��تورالعمل اجرايي ميگوي��د اعطاي هرگونه
تسهيالت يا ايجاد تعهدات نظير گشايش اعتبارات
اسنادي يا صدور ضمانتنامههاي بانكي اعم از ريالي
و ارزي توسط بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي

در برابر فرارهاي مالياتي س�ختگيري
كنيد
در اي��ن رابطه رضا رحماني ،وزي��ر صنعت ،معدن و
تجارت از پيگيري اصالح اين دس��تورالعمل توسط
اي��ن وزارت خانه خب��ر داد و تأكيد كرد :بر اس��اس
ديدگاه نمايندگان مجلس كه خود قانونگذار بوده
و اين ماده را تهيه كردهاند ،صدور ضمانتنامه بانكي
ربطي به تس��هيالت ندارد و منظور از آن وام است.
از طرف��ي هدف دولت ب��ه ويژه در ش��رايط كنوني
تالش براي سهولت در محيط كسبوكار و تشويق
صادركنندگان و صنعت گ��ران به حضور در عرصه
اقتصاد است.
وي ادام��ه داد :جايي كه دولت باي��د براي دريافت
ماليات پافشاري كند ،اينجا نيست .دولت به دنبال
راهحل��ي در براب��ر فراره��اي مالياتي باش��د و آنجا
سختگيري كند.
وزير صنع��ت ،معدن و تجارت با بيان اين مطلب كه
 62درصد ماليات كش��ور را بخش صنعت پرداخت
ميكند از وزير اقتصاد پرسيد در كدام كشور چنين
وضعيتي حاكم است؟
الياس حضرت��ي ،محمدباقر الفت ،معاون اجتماعي
و پيش��گيري از وق��وع جرم قوه قضاييه ،ش��افعي و
نمايندگان بخش خصوصي حاضر در جلسه و هادي
قوامي ،نايبرييس كميسيون اصل  44مجلس ،در
تأييد سخنان وزير صنعت ،معدن و تجارت ،خواستار
اصالح اين دستورالعمل شدند.
در نهايت دژپس��ند نيز با بيان اي��ن نكته كه صدور
ضمانتنامه شامل تسهيالت بانكي نميشود ،تأكيد
كرد :بهترين راهحل براي اصالح اين دس��تورالعمل
اين اس��ت كه فرصت يكروزهاي به بانك مركزي و
سازمان امور مالياتي داده ش��ود تا در اين موردنظر
كارشناس��ي خ��ود را بدهن��د .آنچ��ه از اصالح اين
دستورالعمل مهمتر اس��ت ،همراهي دستگاههاي
متولي با اصل اين موضوع اس��ت .بارها ديده ش��ده
بخش��نامهاي اصالح و حتي لغو ميشود اما در بدنه
اجرايي مورد توجه قرار نميگيرد.
او همچنين از پذيرش گواهي سازمان امور مالياتي
در همه بانكها از ابتداي آبان ماه خبر داد.
در ادامه حسين سالحورزي ،نايبرييس اتاق ايران
به مشكل ديگر مربوط به اين بخش اشاره و تصريح
كرد :ماده ( )1دستورالعمل ضوابط اجرايي ،اعطاي
تسهيالت يا ايجاد تعهدات يا صدور ضمانتنامههاي
بانكي ،براي اش��خاص حقوقي بيش از سه ميليارد
و اش��خاص حقيقي بيش از يك ميليارد را مشمول
تبصره ( )1ماده  186ميداند .اين موضوع با توجه به
شرايط كنوني مشكلساز ميشود .با توجه به تورم
موجود و كاهش ارزش پول مل��ي ،اين مبالغ ،ارقام
زيادي نيس��ت؛ بنابراين پيش��نهاد ميشود كه اين
مبالغ براي اشخاص حقوقي و حقيقي افزايش يابد.
دژپسند براي حل اين مساله از محمدعلي دهقان،
معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد خواس��ت تا در
اين مورد مطالعات الزم را انج��ام داده و نظر نهايي
خود را در مورد ب��هروز كردن ارقام موردنظر در اين
دستورالعمل ارايه دهد.
وي همچني��ن از طراحي كانال س��بز براي موديان
مالياتي خوشحس��اب توسط سازمان امور مالياتي
خب��ر داد و گف��ت :آييننامه اجرايي اي��ن طرح در
دستوركار سازمان قرار دارد.

در گفتوگو با رييس كميسيون انرژي اتاق ايران مطرح شد

فرصت بزرگ پااليشگاهها براي جذب نقدينگي

حميدرضا صالحي ،رييس كميس��يون انرژي ات��اق بازرگاني ايران
بر توان پااليشگاهها در خصوص جذب نقدينگي سرگردان جامعه
تاكيد كرد و گفت :اكنون ما در مقطعي هستيم كه قرار است اجراي
پروژههاي پتروپااليشگاهي با سرمايه مردمي اجرايي شود .اين مساله
از سوي وزارت نفت ابالغ ش��ده كه در حدود ششصد هزار ميليارد
تومان و با خوراك تقريبي  ۲ميليون بشكه نفت برآورد شده است.
او ادامه داد :اگر ميخواهيم س��راغ سرمايههاي مردمي برويم بايد
از كاره��ا و تصميمات فعل��ي فاصله بگيريم .تصميم��ات ما بايد به
گونهاي باش��د كه مردم احساس امنيت اقتصادي كنند تا در مقابل
س��رمايهگذاري كه انج��ام ميدهند ،اميدوار ب��وده و اعتماد كافي
داشته باشند.
به گفته صالحي اي��ن روند بايد جايگزين كانالهاي مالي س��ابق
ش��ود .پولهاي سرگردان و نقدينگي موجود ميتوانند جذب اين
بازارها شوند.
وي افزود :بايد قدمهايي برداشته شود كه اعتماد مردم هم افزايش
يابد و بايد اين سرمايهگذاريها جذاب باشند.
صالحي افزود :تخصيص ويژه خوراك براي پااليش��گاهها ميتواند
يك مزيت محسوب شود كه در اين نوع موارد بايد سراغ مشوقهاي
خوراك رفت .به همين جه��ت و در اين زمينه بايد رتبهبنديهاي
خاصي صورت بگيرد.
به گفته وي شركتهايي كه براي تامين سرمايه وارد بازار ميشوند،
نقش بس��يار مهمي دارند .آنها به عنوان واسطه ميتوانند دست به
س��رمايهگذاري بزنند .به هرحال ،هم از طريق اوراق و هم از طريق

بازار س��رمايه ميتوان اقدامات خاصي در اي��ن خصوص انجام داد.
وي ادامه داد :پرداخت س��ود تضميني از جمله امكاناتي اس��ت كه
ميتواند مردم را تش��ويق كند تا در اين بازارها سرمايهگذاري كنند
لذا دولت نيز در حد امكان بايد امتيازاتي را قائل شود.
صالحي در ادامه گفت :اگر پااليشگاهها در قالب طرح توجيه اقتصادي
اجرايي شوند مشخصا پتانسيل خوبي خواهند داشت.
به گفته وي چارچوبهاي موج��ود در وزارت نفت در اين خصوص
بايد بازتعريف شوند .بايد نگاه اقتصادي در اين خصوص وجود داشته
باش��د .نگاه قديمي باعث شده قيمت نهايي سرمايهگذاري افزايش
يابد و حضور براي سرمايهگذار بصرفه نباشد.
صالحي گفت :ما نياز به تغيير نگاه داريم تا سرمايهگذار سرمايه خود
را در حيطه پااليش��گاهها به كار بگيرد .در اين صورت شاهد جذب
سرمايه در بخش پااليشگاه خواهيم بود.
رييس كميس��يون انرژي اتاق بازرگاني ايران در خصوص واگذاري
سهام پااليشگاههايي كه در آينده قرار است در بورس عرضه شوند
گفت :پااليش��گاهها بايد از دست دولت خارج ش��وند .اين تصميم
درستي اس��ت كه دولت در خصوص آن مبادرت ورزيده است .ولي
بايد توجه كنيم كه آيا اين پااليشگاه به دست اهلش ميرسد يا خير.
به گفت��ه اين عض��و ات��اق بازرگاني اهال��ي اين صنع��ت بايد در
پااليشگاهها نقش واقعي داش��ته باشند .نقش مديريت و مالكيت
را نبايد فراموش كنيم .بايد تصميمي اتخاذ ش��ود كه انسانهاي
شايسته و داراي اهليت و مديريت وارد عرصه شوند .مساله مديريت
و مالكيت دو موضوع جدا از هم هستند.

انرژي
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محمدرضا باهنر ميگويد هزاران ميليارد تومان بنگاه آماده واگذاري است اما همه يا در زندانند يا ميترسند

واگذاري بنگاهها ،همسلولي با خريدار و فروشنده

گروه انرژي| نادي صبوري|
ما هزاران ميليارد تومان بنگاه آماده واگذاري
داريم اما هم رييس س�ازمان خصوصيسازي
در زندان است ،هم خريدار هم فروشنده؛ اين
بخشي از صحبتهاي ديروز محمدرضا باهنر
نماينده پيشين اصولگراي مجلس كه حاال به
نظر ميرسد رويكردي بيناجناحيتر در ذهن
دارد ،مطرح كرد .صحبتهاي�ي كه تلويحا از
در محب�س قرار گرفت�ن واگذاريها همگام با
دس�تگيريهاي پرش�مار ميگوي�د .دبيركل
جامعه اسلامي مهندس�ان در صحبتهايش
گفت كه پيش از آنكه آقاي رييس�ي عهدهدار
رياس�ت ق�وه قضايي�ه ش�ود از او خواس�ته
قرارگاهي براي حمايت از سرمايهگذاران پاك
ايجاد كند چرا كه به نظر او وضعيت فعلي همه
را از اينك�ه بتوانند ب�راي واگذاريها تصميم
بگيرند ترس�انده اس�ت .در همي�ن روز بيژن
زنگن�ه وزير نف�ت ايران از دش�واريهايي كه
در ش�رايط فعلي براي فروش نفت وجود دارد
صحبت كرده و گفته اس�ت يك محموله نفتي
دس�تكم  50ميلي�ون دالر م�يارزد و او هم
دستگاه «بابكزنجانيسنج» ندارد و نميتواند
به هر كسي اعتماد كند .از طرف ديگر در همين
جا و مكان محمد حسين عادلي دبيركل سابق
جيايس�ياف از روندهاي حاكم ب�ر بازار گاز
در دنيا و فرصت ال ان جي براي ايران صحبت
كرد ،الرس نوردام س�فير ن�روژ به عنوان يك
كش�ور موفق در زمينه استفاده از درآمدهاي
نفتي از تجربه صندوق نفتي اين كشور گفت،
غالمرضامنوچهريمديرعاملاويكازعواملي
صحبت كرد كه آينده انرژيهاي فسيلي را در
دنيا مبهم كردهاند و در نهايت در حالي كه طبق
كنداكت�ور برنامه قرار بود عب�اس عليآبادي
مديرعامل ش�ركت مپنا در س�خنرانان باشد
او ب�ه خاطر آنچه تغيير برنامهاش عنوان ش�د
در مراس�م حاضر نش�د تا عليرضا يزديزاده
معاون برنامهريزي و كنترل راهبردي شركت
مپنا به عن�وان تنها فردي كه ارايهاش را بدون
فايل پاورپوينت انجام ميداد به جاي او پشت
تريبون رفته و از وقتي كه در اختيار داشت براي
انتقاد از س�اختارهاي تصميمگيري استفاده
كن�د .اما محلي ك�ه همه اين اف�راد را گرد هم
آورده ب�ود تا با چنين تنوعي در مباحث روبرو
باشيم چه بود؟ پنجمين كنگره نفت و نيرو كه
امروز هم در مركز همايشهاي صدا و سيما در
جريان است.

در ماه اخير بود كه خبر دس��تگيري ميرعلي اشرف
پوريحس��يني مثل ي��ك بمب تركيد ،اين وس��ط
خيليها خوشحال شدند كه به گمانشان عدالت در
حال اجرا ش��دن است ،خبر دس��تگيري مديرعامل
س��ابق ايرانخودرو و مديرعامل شركت پشتيباني
امور دام و بس��ياري موارد ديگر چن��د ماه اخير دايم
در حال تكرار بوده اس��ت .در اين بين از همان ابتدا
بعضي البته با صدايي آهسته از خساراتي كه تبديل
ش��دن اين دس��تگيريها به يك رون��د ميتواند در
پي داش��ته باش��د حرف ميزدند؛ محمدرضا باهنر
را اما ش��ايد اولين كسي بايد دانس��ت كه مقابل اين
جريان فرياد سر داد .نماينده پيشين مجلس شوراي

اسالمي كه البته حضورش در پنجمين كنگره نفت و
نيرو را احتماال بايد مرتبط با دبيركلياش در جامعه
اسالمي مهندسان دانست ،در جريان سخنرانياش
بعد از اينكه از ابتدا تلويحا از پيش��رفت دادن صنعت
نفت فقط با اتكا به داخليها و به نوعي بستن شمشير
از رو براي ش��ركتهاي بينالمللي دفاع كرد ،دست
روي يك مساله كليدي گذاشت .در واقع باهنر ابتدا
از مس��الهاي كهنه به نام قيمت خوراك گازي و نفت
كه دولت به واحدهاي صنعتي ميدهد حرف زد ،او
گفت در اين مواقع دولت و مجل��س هيچ كدام اين
تصميم را گردن نميگيرند و قوه قضاييه هم ميگويد
هر كدامتان كه باشيد دستگير ميكنم.
او بعد از طرح كالن رابط��هاي كه اكنون ميان قواي
س��هگانه وج��ود دارد ،تمركز صحبتهاي��ش را به
مس��ائل عينيتري اختصاص داد كه در واقع شكلي
جداييناپذير از همين طرح كالن به حساب ميآيند.
محمد رضا باهن��ر در اين بخ��ش از صحبتهايش
عنوان كرد« :كسي براي س��رمايههاي خرد فكري
نميكند ،چه راستيها ،چه چپيها ،چه اصولگراها و
چه اصالحطلبان هنوز رسوبات تفكرات كمونيستي
دارند و در دولت و حكومت هم چنين تفكري وجود
دارد و اين تفكرات اجازه برخي از اتفاقات اقتصادي را
نميدهد و هميشه نگران اين هستند كه امپراتوري
برخيها گسترش يابد و قد كسي بلند شود».
اينجا بود كه او بهطور مشخص از اتفاقهاي اخيري
كه همه ش��اهد آن بودن��د صحبت ك��رده و گفت:
« ۵۰۰تا  ۶۰۰هزار ميليارد تومان بنگاه آماده فروش
اس��ت و خريدار هم ب��راي آن وج��ود دارد اما هر دو
طرف ميترس��ند چرا كه در حال حاضر هم رييس
سابق سازمان خصوصيس��ازي هم خريداران و هم
فروش��ندگان در زندان هس��تند و اين نتيجه نبود
رگوالتوري در اقتصاد است بنابراين بخش خصوصي
و فروشندگان بر اين باورند كه سري درد نميكند را
دستمال ببندند».

باهن��ر در تش��ريح اينكه به نظرش موضع درس��ت
در برخورد با فس��اد چيس��ت عنوان كرد« :قطعا در
كشوري كه درآمد نفتي هست فسادهايي هم هست
و امضاهاي طاليي هم هست اما من وقتي هنوز آقاي
رييسي به صورت كامل رياست قوه قضاييه را نگرفته
بودند به آقاي رييسي گفتم همانطور كه آنهايي كه
ميخورند و ميبرند را ميگيريد ،بنگاه يا قرارگاهي
هم براي سرماي ه و سرمايهگذاران پاك ايجاد كنيد».
بابكزنجانيسنج نداريم
در همين روز البته يكي ،دو ساعت قبل از صحبتهاي
باهنر ،بيژن زنگنه وزير نفت ايران از دش��واريهايي
كه اين روزها در فروش محمولههاي نفتي وجود دارد
صحبت كرد .دشواريهايي كه دست بر قضا بخشي
از آن ه��م به يكي از همين موارد «فس��اد» كه البته
زنگنه هميشه گفته برند آن متعلق به بابك زنجاني
است باز ميگردد.
وزير نفت ديروز در جريان س��خنرانياش در كنگره
نفت و نيرو عنوان كرد كه قيمت فروش كوچكترين
محموله نفتي حداقل  ۵۰ميليون دالر است و وزارت
نفت نميتواند بهراحتي به كس��ي اعتماد كند .من
بابك زنجانيس��نج ندارم ،در نتيجه بايد در فروش
محمولههاي نفتي احتياط كنيم.
بابك زنجاني تاجر پيشين دي ماه سال  92به اتهام
آنچه «فس��اد نفتي» عنوان ميشد دستگير شد،
دوره بازداشت زنجاني  2سال طول كشيد و اولين
دادگاهش سال  94برگزار شد.بابك زنجاني بعد از
 26جلسه دادگاه اسفند ماه همين سال در دادگاه
بدوي به قصاص محكوم ش��د و در ادامه بهمن ماه
س��ال  95حكم او به وي ابالغ ش��د .غالمحسين
اس��ماعيلي مع��اون وقت ق��وه قضاييه س��ال 96
گفت��ه بود كه زنجاني هر وقت كه دس��تگاه قضا از
زنده كردن پولها از طريقش مايوس ش��ود اعدام
خواهد شد.

و كارشناسي را در خودش جاي ميدهد كه به صورت
رايگان تجربههاي خود را به كل كش��ور عرضه كند،
اكنون كه فكر ميكنم اينها همه مشاوران خوبي براي
شركتهاي شتابدهنده ،استارتآپ و دانشبنيان
هس��تند كه بايد اين موضوع را در دس��تور كار قرار
دهي��م و از توانمنديهاي اين باش��گاه و اعضايش
استفاده كنيم».
گفتني اس��ت در زنجيره فعاليتهاي استارتاپي به
فردي كه ب��ا اتكا به تخص��ص و تجربهاش صاحبان
استارتاپها را به سمت درست هدايت كند «منتور»
ميگوين��د؛ منتوره��ا به خاط��ر اهمي��ت تجربه و
دانشش��ان بس��يار قيمتي هس��تند و همين باعث
ميش��ود رايگان بود رويدادهايي مثل كنگره نفت و
نيرو براي فعاالن اين حوزه غنيمتي باشد.

وزير نفت ديروز گفته است كه رقم جديدي از بدهي
زنجاني به نفت پرداخت نشده و او باور ندارد زنجاني
اساسا پولي داشته باشد.
وزير نفت گفته اس��ت« :رقم جديدي از بدهيهاي
زنجاني به دس��ت ما نرسيده است .اصل بدهي بابك
زنجاني باالي  ۲ميليارد و  ۱۰۰ميليون دالر اس��ت،
البت��ه اصل بدهي با فرع آن متفاوت اس��ت ،بطوري
كه ب��ا لحاظ بدهيهاي فرعي ،رقم بدهيها بس��يار
باالتر ميرود».
او با بيان اينكه از جمع بدهيهاي زنجاني فقط ۶۰۰
ميلي��ون دالر آن هم در ابتداي بازداش��ت پرداخت
ش��ده و مبلغ ديگري به دس��ت وزارت نفت نرسيده
اس��ت ،گفته است كه به نظرش نميتوان اين پول را
با «رايزني» به بيتالمال برگرداند ،او همچنين گفته
است كه باور ندارد بابك زنجاني شركايي داشته باشد
كه بخواهند بدهي او را پرداخت كنند.
منتورهاي رايگان براي استارتآپها
وزير نفت ديروز در مورد راهكارهايي كه در ش��رايط
س��خت فعلي براي اداره امور اين بخش به كار برده
ميشود گفته است « :ما بايد از ابتكارهاي خودمان در
اين شرايط دشوار استفاده كنيم ،همه ما ياد گرفتيم
كه در شرايط سخت ،كار و زندگي كنيم و به همين
دليل هم زنده ماندهايم و مقاومت در شرايط سخت را
ياد گرفتهايم .ما بايد مقاومت كنيم و نگذاريم عدهاي
به حقوق ملت ايران تجاوز كنند و ما را تحت فش��ار
قرار دهند».
وزير نفت كه اي��ن روزها خيلي دغدغ��ه حمايت از
اس��تارتاپها و ش��ركتهاي دانشبنيان را دارد در
جريان سخنرانياش در پنجمين كنگره نفت و نيرو
از ظرفيتي كه اين كنگره ميتواند براي استارتاپيها
داش��ته باش��د هم صحبت كرده و گفت« :روزي كه
باشگاه نفت و نيرو تشكيل شد ،فكر ميكرديم محلي
براي اين است كه چندصدسال تجربه مديريتي ،فني

 3ارايه جالب توجه
صحبتهاي چن��د نفر ديگر از س��خنرانان روز اول
كنگره نفت و نيرو بيشتر متمركز بر دورنماي حوزه
انرژي بود و پ��ر از نكته براي افرادي كه در اين حوزه
فعال هستند .محمد حسين عادلي دبيركل پيشين
كاركش��ته جياي س��ي اف كه در گاز كولهباري از
تجربه دارد از رشد شگفتبرانگيز و  5درصدي گاز در
سبد انرژي دنيا در  2018صحبت كرد و بعد از ارايه
آمارهايي جالب توجه در مورد مسابقهاي كه امريكا
و روس��يه بر سر تصاحب بازارهاي گازي دارند از اين
صحبت كرد كه ايران احتماال در ال ان جي بختي بهتر
از خط لوله داشته باشد.
غالمرضا منوچهري معاون پيش��ين ش��ركت ملي
نف��ت و مديرعامل فعل��ي اويك در اراي��هاي جذاب
درباره عوامل��ي كه بر آينده انرژيهاي فس��يلي اثر
ميگذارند اين نكته بس��يار مهم را مطرح كرد كه به
خاطر اينكه منابع تجديدپذير بر خالل سوختهاي
فسيلي در بخشهايي خاص از دنيا متمركز شدهاند
«بازطراحي نقش��ه ژئوپلتيكي دني��ا در قرن  »21را
سبب خواهند شد.
ارايه جالب توجه ديگر مربوط به الرس نوردام سفير
جوان ن��روژ در تهران ب��ود .او به معرف��ي «صندوق
س��رمايهگذاري نروژ» و خصوصيات و سياستهاي
حاك��م بر آن پرداخ��ت ،از جذابتري��ن بخشهاي
حرفهاي نوردام تاكيدش بر اين بود كه سياس��ت
اصلي آنها در اين صندوق  NO policyاست .يعني
كه اين صندوق را از مالحظات سياس��ي به دور نگاه
داشتند و بر سرمايهگذاري در نقاط مختلف دنيا هم
تمركز كردند تا از نوسانات به دور باشد.
عليرض��ا يزديزاده مع��اون برنامهري��زي و كنترل
راهبردي ش��ركت مپنا نيز كه به جاي آقاي عباس
عليآب��ادي مديرعامل اين ش��ركت در س��خنراني
حاضر شده بود هر چند مباحثي كمتر مرتبط با ديگر
ارايهدهن��دگان را طرح كرده و عمده صحبتهايش
را به انتقاد از س��اختارهاي فعلي ك��ه از ديد او براي
صنعتگ��ران چالش ايج��اد ميكن��د اختصاص داد
اما در خ�لال انتقادهايش از نكت��هاي مهم صحبت
كرد .يزديزاده به تجربه س��اخت ي��ك پره توربين
اشاره كرد كه در مراحل س��اختش واردات اين پره
آزاد ميشود.
او اين مثال را نمون��هاي براي اينكه بدانيم چرا روي
فناوريه��ا و بخش آراند دي كمتر س��رمايهگذاري
ميش��ود مطرح كرده و گفت كه اين اتفاقها اعتماد
به سرمايهگذاري روي يك زنجيره را از بين ميبرد.

ي رييسجمهورها مانده است
بازار طالي سياه معطل سياستباز 

روند كاهشي پيشبينيها از سرعت رشد اقتصاد جهاني ادامه دارد

زورآزمايي ناآراميهاي عراق با جنگ تجاري در زمين نفت

سمت و سوي تقاضاي جهاني نفت به ناكجا

گروه انرژي|
قيمتهاي نف��ت كه در معامالت نوبت صبح روز سهش��نبه تحت
تأثير ناآرامي در كشورهاي توليدكننده نفت شامل عراق و اكوادور
و نگراني نسبت به مختل شدن عرضه جهاني ،افزايش پيدا كرد ،در
ساعات پاياني معامالت روند نزولي به خود گرفت.
بهاي معامالت آتي نفت برنت كه صبح سهشنبه با  ۳۸سنت يا ۰.۷
درصد افزايش ،به  ۵۸دالر و  ۷۳سنت در هر بشكه رسيد ،در نوبت
عصر كاهش��ي شد و در نهايت با  45س��نت يا  0.77درصد كاهش
نسبت به معامالت بسته شده در پايان روز دوشنبه ،به  57دالر و 90
سنت در هر بشكه رسيد.
بهاي معامالت آتي وس��ت تگزاس اينترمديت امري��كا نيز ابتدا با
 ۳۳س��نت يا  ۰.۶درصد افزايش ،به  ۵۳دالر و هش��ت سنت در هر
بشكه رسيد ،اما در ادامه  52سنت يا  0.99درصد به نسبت آخرين
معامالت روز دوش��نبه كاهش يافت و با  52دالر و  19سنت در هر
بشكه معامله شد.
به گفته مايكل مك كارتي ،استراتژيس��ت ارش��د بازار در شركت
«سيام س��ي ماركتس» ،مس و آلومينيوم در بازار لندن در قيمت
باالتري معامله شد و با توجه به آمار ضعيف توليد كه هفته گذشته
منتشر شد ،وضعيت اخير نشان ميدهد كه قيمت كاالهاي صنعتي
در حال تصحيح است.
به گزارش ايسنا ،سرمايهگذاران پيش از مذاكرات امريكا و چين كه
قرار است روز سه شنبه در واشنگتن برگزار شود ،محتاط ماندهاند
با اين حال انتظارات چنداني براي يك توافق جامع كه به مناقش��ه
ميان دو اقتصاد بزرگ جهان پايان دهد ،وجود ندارد.
استفن اينس ،استراتژيست ارشد بازار در شركت «اكسي تريدر» در
يادداشتي نوشت :اگرچه پيشبيني نتيجه مذاكرات تجاري دشوار
است اما اگر تعرفههاي امريكا به قوت خود باقي بماند ،روند نزولي
نفت ممكن اس��ت اس��تمرار پيدا كند و از آن در قيمتهاي پايين
پشتيباني كند.
اعتراضات در عراق و اكوادور به وضعيت اقتصادي ضعيف نگرانيها
نس��بت به احتمال مختل ش��دن عرض��ه نفت در ب��ازار جهاني را
برانگيخته اس��ت .جنوب عراق مركز فعاليته��اي عمده صنعت
نفت اين كش��ور است .صادرات نفت عراق شريان حيات اين كشور
بوده و براي زنجيره تامين جهاني حائز اهميت اس��ت؛ بنابراين هر

گونه اختالل در عرضه اين كش��ور در بازاره��اي جهاني منعكس
خواهد شد .طبق محاسبات وب س��ايت تانكر تركر ،بندر بصره در
سپتامبر  ۳.۵ميليون بشكه در روز نفت صادر كرد .عراق كه دومين
صادركننده بزرگ عضو اوپك اس��ت ،هر روز  ۲۱۳ميليون دالر از
ص��ادرات نفت درآمد دارد و بدون درآمد نفتي ،اين كش��ور قادر به
ادامه فعاليت نيست.
نفت س��نگين عراق در بازار فعلي بس��يار ارزش��مند و منبع مهم
نف��ت براي چين ،هن��د ،هلند و كره جنوبي اس��ت .در امريكا نفت
س��نگين عراق كمك كرده اس��ت عدم واردات نفت از ونزوئال كه
تحت تحريمهاي واشنگتن قرار دارد ،جبران شود .عراق همچنين
صادركننده مهم فرآوردههاي نفتي اس��ت كه بس��ياري از آنها در
پااليشگاههاي بصره توليد ميشود.
نقش عراق در بازار فرآوردههاي نفتي اكنون كه توانايي عربستان
س��عودي براي توليد اين محصوالت محدود ش��ده است ،اهميت
ويژهاي دارد .در حقيقت عربس��تان س��عودي اكنون فرآوردههاي
نفتي عراق را براي جبران افت توليد كه ناشي از خسارات متحمل
شده بوده است ،وارد ميكند.
اك��وادور نيز كه يكي از كوچكترين اعضاي اوپك اس��ت ،به دليل
مشكالت مالي و با هدف توليد باالتر نفت ،قصد دارد سال ميالدي
آينده از عضويت اوپك خارج شود.
طبق نظرسنجي رويترز ،ذخاير نفت امريكا هفته گذشته احتماال
براي چهارمين هفته متوالي رشد كرده است.
از سوي ديگر الكساندر نواك ،وزير انرژي روسيه به رويترز گفت :اگر
مشكالت توليد عربستان سعودي به مدت طوالني ادامه مييافت،
روسيه كه دومين توليدكننده بزرگ نفت در جهان است ،قادر بود
توليد خود را به س��رعت به ميزان  ۰.۳تا  ۰.۵ميليون بشكه در روز
معادل  ۰.۳تا  ۰.۵درصد از عرضه جهاني افزايش دهد.
عربستان س��عودي كه بزرگترين صادركننده نفت جهان است،
پس از حمالت هوايي ماه گذشته به تاسيساتش كه به توقف نيمي
از توليد اين كشور منجر شد ،توليد نفت خود را احيا كرده است.
طبق گزارش خبرگزاري  SPAعربستان ،عبدالعزيز بن سلمان ،وزير
انرژي عربستان سعودي با مكسيم اورشكين ،وزير اقتصاد روسيه،
درباره همكاري توسعه اقتصادي در انرژي و ثبات بازارهاي جهاني
گفتوگو كردند.

ايسنا|
در حالي كه پيشبينيهاي فراواني درباره نوسان قيمت نفت وجود
دارد اما ريسكهاي ژئوپليتيكي از آنها پشتيباني ميكند.
در ابتدا نظريههايي درباره مسدود شدن تنگه هرمز و سپس مناقشات
منطقهاي در خاورميانه وجود داشت اما واقعيت كامال فرق داشت و
رويداد متفاوتي كه ممكن است به وقوع بپيوندد ،ريزش قيمتهاي
نفت است.
در بحبوحه واهمه نس��بت به ريس��كهاي ژئوپليتكي ،زمزمههاي
ترسناكتري مانند نابودي تقاضا ،مناقشات تجاري و وخامت اوضاع
اقتصادي شنيده ميش��ود و اين واژهها واقعيت فعلي بازار را نشان
ميدهد و همچنين يك واقعيت آتي مشابه را بارز ميكند كه از بين
رفتن تقاضا ،قيمتهاي نف��ت را تا چه حدي پايين خواهد برد و آيا
ممكن است نفت به  ۱۰دالر هم برسد؟
به نظر ميرس��د كه در طول س��ال  ۲۰۱۹پيشبينيكنندگان در
دورنماي تقاضا براي نفت به حد كافي س��ريع تجديدنظر نكردند.
آژانس بينالمللي انرژي همچنان به بازبيني نزولي پيشبيني رشد
تقاضا براي نفت در سال  ۲۰۱۹و پس از آن ادامه ميدهد.
آژانس بينالمللي انرژي در ژانويه رشد ۱.۴ميليون بشكه در روز تقاضا
براي نفت در سال  ۲۰۱۹را پيشبيني كرد و سپس در ماه جاري اين
نرخ را به  ۱.۱ميليون بشكه در روز كاهش داد .اين برآوردها بر مبناي
تقاضاي جهاني بوده كه در ماه مه  ۱۶۰هزار بش��كه در روز كاهش
داش��ت.پيشبينيهاي اين آژانس از تقاضاي جهاني براي نفت در
سال  ۲۰۲۰نيز هدف بازبيني قرار گرفت و از  ۱.۴ميليون بشكه در
روز در ژوئن به  ۱.۳ميليون بشكه در روز در اوت تنزل داد .در سپتامبر
آژانس بينالمللي انرژي پيشبيني خود از رشد تقاضا براي نفت در
سال  ۲۰۲۰را همچنان در  ۱.۳ميليون بشكه در روز حفظ كرد.
اوپك نيز پيشبيني رشد تقاضا براي نفت را مورد تجديدنظر نزولي
قرار داده است.در حالي كه رشد تقاضا براي نفت به ميزان يك ميليون
بشكه در روز لزوما به معناي دورنماي تيره براي بازارهاي نفت نيست
اما روند بازبيني نزولي ،نشاندهنده ضعف تقاضا در آينده است.
رويدادهاي ژئوپليتيكي هر بار باعث باال رفتن چشمگير قيمتهاي
نفت ش��دند اما اين رويدادها ديگر قادر نيستند قيمتها را باال نگه
دارند و قيمتهاي نفت اكنون تحت تاثير كندي رشد تقاضا و توليد
باال قرار دارند.

سيكلهاي رونق و ريزش قيمتهاي نفت
قيمتهاي نفت در گذشته نيز ريزش شديدي داشته و دليلي ندارد
كه در آينده متفاوت باشد .دوران رونق و ريزش قيمتهاي بازار الگوي
آشنايي را دنبال ميكند و ناشي از عوامل متعددي شامل دالر قوي،
توليد باالي نفت اوپك ،توليد باالي نفت امريكا ،سطح باالي ذخاير
نفت ،اقتصاد ضعيف و فروپاشي تقاضا و سفته بازي است.
قيمتهاي نفت از بيش از  ۱۴۰دالر در هر بشكه در سال  ۲۰۰۸به
پايين  ۴۰دالر در سال  ۲۰۰۹كاهش پيدا كرد كه بيش از  ۵۰درصد
كاهش قيمت را نشان داد .اما ريزش قيمتهاي نفت در سال ۲۰۰۹
نتيجه فروپاشي تقاضا نبود و توفان تمام عياري از جهش قيمتها بود
كه معاملهگران را درباره رسيدن قيمتها به پيك به وحشت انداخت.
همچنين بحران مالي ،بحران اعتبار جهاني را برانگيخت و دالر امريكا
را تقويت كرد كه به نوبه خود به تقاضا براي نفت آسيب زد .با كاهش
قيمتها ،قراردادهاي خريد بس��ته شدند و وحش��ت ادامه يافت و
قراردادهاي خريد بيشتري بسته شد زيرا معاملهگران ميخواستند
به سرعت از بازار خارج شوند.در سال  ۲۰۱۴-۲۰۱۵نيز قيمتهاي
نفت وضعيت مش��ابهي داشت و از بيش از  ۱۰۰دالر در هر بشكه به
پايين  ۴۰دالر سقوط كرد كه مجددا يك كاهش بيش از  ۵۰درصد
بود .اينبار كندي رشد اقتصادي در واردكنندگان بزرگ نفت مانند
چين و هند عامل اين ريزش قيمت بود .ضربه نهايي از سوي امريكا
وارد شد كه شكاف هيدروليك در آن رونق پيدا كرد.بر اساس گزارش
اويل پرايس ،اينبار نيز ش��باهتهايي ديده ميش��ود .در حالي كه
قيمتهاي نفت در ركورد بااليي قرار ندارد اما توليد امريكا در باالترين
ركورد همه زمانها قرار دارد و دورنماي اقتصادي جهاني چندان عالي
نيس��ت .جنگ تجاري امريكا و چين نيز بيم آسيب ديدن تقاضاي
چين براي نفت را برانگيخته است .محدوديت داوطلبانه عرضه نفت
اوپك نيز براي رفع نوسانها كافي نبوده است.يك بار ديگر سفتهبازان
كنترل بازار را در دست دارند و صندوقهاي پوشش ريسك در تالش
براي خروج از بازار هستند و مديران سرمايه تا اول اكتبر  ۶۴ميليون
بشكه نفت وست تگزاس اينترمديت و  ۱۷ميليون بشكه نفت برنت را
واگذار كردهاند .اكنون پيش بينيها روي افزايش قيمت شاخصهاي
نفت برنت و وس��ت تگزاس اينترمديت به پايينترين حد در هشت
ماه اخير رسيده است و اگر رويداد فاجعه باري روي ندهد ،قيمتها
شاهد بهبود چشمگيري در كوتاهمدت نخواهند بود.

كوتاهازدنيايانرژي
سهميه سوخت جايگاهداران
كمترشد

ايسنا|ش��ركت ملي پخ��ش فرآوردههاي نفتي
اعالم كرد ك��ه از س��اعت صفر بامداد سهش��نبه
(۱۶مهر ماه) ميزان سوختگيري با كارت جايگاه
داراندرپمپبنزينهابه ۲۰ليتركاهشيافت.قبال
اين مقدار  ۳۰ليتر بوده است.ش��ركت ملي پخش
تأكيدكردهموطنانجهتسهولتدرسوختگيري
از كارت سوخت شخصي استفاده كنند .يادآوري
ميشود ميزان ليتراژ در هر بار سوختگيري با كارت
سوختشخصيخودروهاهمان۶۰ليتراست.ضمناً
چنانچهبههردليليمراجعانكارتسوختبههمراه
نداشته باشند در كليه جايگاهها كارت سوخت آزاد
موجوداست.همچنينبهمنظوررفاهحالهموطنان،
درخواستميشوددرزمانمسافرت،كارتسوخت
شخصي خود رابههمراه داشتهباشند.

زمزمههاي تعميق
در توافق اوپك پالس

شانا|دبيركلسازمانكشورهايصادركنندهنفت
(اوپك)اعالمكردكهاكنونبرايبحثدربارهتعميق
كاهش توليد اعضاي اين سازمان خيلي زود است.
به گزارش خبرگ��زاري رويترز از مس��كو ،محمد
باركيندو روز دوش��نبه  ۱۵مهرماه اعالم كرد كه با
وجود افت قيمت نفت ،اكنون ب��راي بحث درباره
تعميق كاه��ش توليد نفت خيلي زود اس��ت.وي
همچنين گف��ت :اوپك روي كمك روس��يه براي
كاهش تنش بين ايران و عربس��تان با هدف كمك
بهتثبيتبازارجهانينفت،حسابميكند.سازمان
كش��ورهاي صادركننده نفت و متحدانش چندي
پيش (ژوئن  )2019تصمي��م گرفتند توافق خود
براي كاهش توليد روزانه يك ميليون و  ۲۰۰هزار
بشكه نفت را تا پايان ماه مارس سال ۲۰۲۰ميالدي
تمديدكنند.وزيراننفتوانرژياوپكبرايشركت
درصدوهفتادوهفتميننشستعادياينسازمان
و آخرين نشست س��ال 2019خود پنجم دسامبر
( 14آذرماه) در دبيرخانه دايمي اين سازمان در وين
گردهمميآيند،همچنينهفتميننشستمشترك
وزارتي اوپك و غيراوپك ششم دسامبر ( 15آذرماه)
در مقر دايمي اين سازمان برگزار ميشود.

افترتبهاعتباريآرامكو

ايسنا| يك موسس��ه اعتبارسنجي در پي حمله
نيروهاي حوثي يمن به تأسيس��ات نفتي شركت
س��عودي آرامك��و ،رتبه اعتب��اري اين ش��ركت را
كاهش داد.به گزارش خبرگزاري رويترز ،موسسه
اعتبارس��نجي فيچ ،رتبه اعتباري شركت آرامكو
عربستان را يك درجه كاهش داد و به « »Aرساند.
چن��د روز پيش نيز اين موسس��ه رتب��ه اعتباري
حاكميتي عربس��تان را كاه��ش داده بود.با وجود
كاهشرتبهاعتباريآرامكو،موسسهفيچبرآوردخود
ازدورنماياينشركتراثابتنگهداشت.كاهشرتبه
اعتباري آرامكو پس از آن انجام گرفت كه نيروهاي
يمنيباحملهبهتأسيساتنفتياينشركتتوانستند
حدودنيميازتوليدنفتعربستانرامتوقفكنند.

تعميرخطلولهسومسراسريگاز

شانا| عمليات تعميرات  ۵۵كيلومتر از خط لوله
سومسراسريدرمحدودهمركزبهرهبرداريخطوط
لوله كوهنمك اس��تان قم با هدف افزايش ايمني و
پايداريشبكهانتقالگازانجامشد.
حيدرعليصادقپور،مديرمنطقه ۳عملياتانتقال
گاز درباره اجراي اين عمليات توضيح داد :تعميرات
خط لوله سوم سراسري مطابق برنامه زمانبندي
و بر اس��اس گزارش پيگراني هوش��مند ،در مدت
زمان كمتر از پنج ماه با مديريت مركز بهرهبرداري
خطوط لوله كوهنمك و با مشاركت مستقيم مركز
بهرهبرداري خطوط لوله س��اوه و پشتيباني ساير
واحدهاي ستادي منطقه  ۳عمليات انتقال گاز به
صورت ش��بانهروزي و بيوقفه اجرا شد و به پايان
رس��يد.وي افزود :خط لوله س��وم سراسري نقش
مهمي در انتقال گاز به شمال و شرق و غرب كشور
دارد و ب��ا اجراي عمليات تعمي��رات ،اكنون بدون
هيچ محدوديتي عملياتي شده است.مدير منطقه
 ۳عمليات انتقال گاز با اش��اره به صرفهجوييهاي
انجامش��ده در بخش مديريت مصرف گاز در زمان
انجامتعميراتيادآورشد:عملياتگستردهتعميرات
خط لوله سوم سراسري در راستاي افزايش پايداري
شبكهانتقالگازانجامشدهاست.

ركوردشكني اوپك
در كاهش توليد

تسنيم|پسازحملهبهتاسيساتنفتيعربستان
و كاه��ش  5.7ميليون بش��كه در روز از توليد اين
كشور ،اوپك در سپتامبر بيشترين كاهش توليد را
طي  17سال گذشته تجربه كرد.طبق گزارش اس
پيگلوبالپلتس،اوپكماهگذشته 28.45ميليون
بشكه در روز نفت خام توليد كرد كه  1.48ميليون
بشكهنسبتبهماهاوتكمتربودوبيشترينكاهش
را طي  17سال گذشته داشت .كل توليد اوپك در
ماهسپتامبركمترينتوليدماهانهاوپكازمه2009
بود.بهگزارشاويلپرايس،توليدنفتخامعربستان
بهخاطرحملههايچهاردهمسپتامبربهتاسيسات
حياتي نفت اين كشور ،در سپتامبر  1.32ميليون
بشكه در روز نس��بت به ماه اوت كاهش يافت و به
 8.45ميليونبشكهدرروزرسيد.توليدنفتونزوئال
هم  100هزار بش��كه ديگر كم ش��د و در سپتامبر
به 600هزار بشكه در روز رس��يد .توليد نفت خام
ايران هم  70هزار بش��كه در روز كاهش يافت و به
2.23ميليونبشكهدرروزرسيد.توليدنفتنيجريه
و عراق هم تا حدي كاهش يافته است .اين دو كشور
درماههاياخيربيشترازسهميهشانازقرارداداوپك
توليد ميكردند و قول دادند اين روند را اصالح كنند
وليهنوزتوليدشانبيشترازسهميهاوپكاست.

گزارش
چگونه ميتوان از سلطه دالر
رهايي يافت
تالشهاي زيادي در س��طح جهان ب��راي حذف يا
جايگزينيدالرانجامشدهاستامانتيجهبخشبودن
تو
آن نيازمند پشتوانه اقتصادي بوده و تنها حماي 
توافقنامههاي سياس��ي كافي به نظر نميرسد .به
گزارشايرنا،صاحبنظرانتمايلدارندتادرچارچوب
علماقتصادپديدههاياقتصاديرامستقلازسياست،
فرهنگ و بطور كل ساير بخشهاي جامعه در نظر
بگيرن��د و براي آن ش��أن و اس��تقالل خاصي قايل
هس��تند .اما ،واقعيت اين اس��ت كه به ندرت بتوان
مصداقيبراياينديدگاهپيداكرد.درعمل،هرآنچه
اقتصادي اس��ت بهشدت با سياس��ت و فرهنگ در
هم تنيده است .براي مثال ،دالر به عنوان مهمترين
ارز جهاني ،در كنار كم��ك به مبادالت اقتصادي به
ابزاري براي فشار سياسي بر ساير جوامع نيز تبديل
شده ،طوري كه دولت امريكا كش��ورهاي زيادي را
به بهانههاي مختلف تحريم كرده اس��ت .تنها ابزار
براي اعمال و نظارت بر اين تحريمها هم دالر است.
بس��ياري از صاحبنظران ،تحليلگران و مس��ووالن
مختلفكشورهايموردتحريم،اينعملرامصداق
بارز تروريس��م اقتصادي دانستهاند .حجتاالسالم
«حسن روحاني» ،رييسجمهور كشورمان نيز در
روزهاي اخير به اين موضوع اش��اره كرده و استفاده
امريكا از دالر به عنوان س�لاح را مصداق تروريس��م
اقتصاديدانستهاست.
جايگاه دالر و ساير ارزهاي جهاني
براساسآخرينگزارشهايمنتشرشده،ازميان۱۰
ارزبرتربينالمللي«،دالر»امريكابا ۲.۲تريليونمبادله
روزانه،جايگاهنخسترابهخوداختصاصدادهاست.
بعدازدالر«،يورو»بهعنوانپولمشتركاتحاديهاروپا
وبااختصاصبيستدرصدازذخايرارزيجايگاهدومرا
دارد.طبيعياستكه«ين»بهعنوانواحدپولژاپن
كه يك��ي از بزرگترين اقتصادهاي دنيا را در اختيار
دارد از مهمترين ارزهاي جهاني باشد و جايگاه سوم
راازنظر ميزان مبادالتارزيبهخوداختصاصدهد.
«پوند» انگليس ،دالر استراليا ،دالر كانادا« ،فرانك»
سوييس«،يوان»چين«،كرون»سوئدودالرنيوزلند
دررتبههايبعديقراردارند.بنابراين،اينآماروارقام
نشانميدهدكهجايگاهجهانيپولرايجهركشوري
توسط توان اقتصاد آن تعيين ميشود .در اين شكي
نيست كه امريكا داراي اولين اقتصاد جهان است ،اما
استفاده يا سوءاستفاده سياسي از اين جايگاه تبعات
گاه جبرانناپذي��ري براي اقتص��اد جهاني و اعتبار
قراردادهايبينالملليدربرداشتهاست.
چرا دالر امريكا؟
قدرتاقتصادي،نخستينتعيينكنندهجايگاهواحد
پول يك كشور در ميان ارزهاي بينالمللي است .اما،
قدرت نظامي ،جنگ و غيره نيز ميتوانند به صورت
غير مستقيم تأثيرگذار باش��ند .براي نمونه ،جنگ
جهانيدوميكيازعواملشروعسلطهدالربراقتصاد
جهاني بود .طبق پژوهشهاي انجام شده ،در حالي
كه هنوز جنگ جهاني دوم به پايان نرسيده بود ،در
يكم جوالي  ۷۳۰ ،۱۹۴۴نفر از  ۴۴كشور جهان در
شهر«برتونوودز»گردهمآمدندتادربارهنظامپولي
جديدبينالملليوبهمنظورتسهيلتجارتجهاني
تصميمگيريكنند.صاحبنظرانازكنفرانسبرتون
وودزبهعنواننقطهعطفيتاريخيدرنظامبينالمللي
ياد كرده و بر چند مصوبه مهم آن تأكيد ميكنند :بر
اساسيكيازاينمصوبات،دالرامريكابهپولتجارت
بينالمللي تبديل ش��د .از آنجايي كه انتشار پول به
پشتوانه نياز داشت ،انتشار دالر بر پايه ذخاير طالي
بانك مركزي امريكا نيز يكي ديگر از مصوبات مهم
اينكنفرانسبود.قراربراينشدكههراونسطال۳۵
دالرباقيبماندودرنهايتاينكهايجادنهادهاييمانند
نالملليپولوسازمانتجارت
بانكجهاني،صندوقبي 
جهانينيزريشهدرتوافقهاياينكنفرانسدارد.
بعدها در س��ال  ،۱۹۷۱امري��كا تصميم گرفت كه
استاندارد طال به عنوان پشتوانه دالر را يكجانبه لغو
كند .محققان اين تصميم را نقطه عطف ديگري در
يدانند.اهميتايناقدام،
نالملليم 
تاريخنظامپوليبي 
بيشازهرچيزدرآنبودكهباعثشدتاجامعهجهاني
بهفكرتعيينارزهاييبرايجايگزينيدالربيفتند.
تالشهايي براي جايگزيني دالر
ام��روز م��واردي همچ��ون تغيي��ر ارزش دالر و
يكجانبهگراييهايامريكادرصحنهبينالمللباعث
نگرانيبسياريازكشورهاوسرماي هدارانبزرگيشده
است كه س��رمايههاي خود را به سرنوشت دالر اين
كشورگرهزدهاند.اززمانكنفرانسبرتونوودزبهاين
طرف،كشورهايمختلفيتالشكردهاندتاباكمك
يكديگريادرقالبائتالفهاوسازمانهايمنطقهاي
وفرامنطقهايدرمقابلاقدام يكجانبهگرايانهامريكا
ايستادگيكردهوجايگزينيبرايدالرپيداكنند.طبق
ديدگاه كارشناسان ،اين كار به نوعي تالش در جهت
تغييرنظامپوليبينالملليبودهونيازمندفراهمشدن
شرايطخاصياست.برايمثال،اگريككشورخاص
يامجموعهايازكشورهابخواهندچنيناقداميانجام
بدهند،بايددارايذخايرارزيفراوانبودهوسهمقابل
توجهي در تجارت بينالمللي داشته باشند .اتحاديه
اروپا جزو پيشگامان اين موضوع بوده است .تأسيس
بانك مركزي اروپا در س��ال  ۱۹۸۹و انتشار يورو به
عنوان واح��د پولي اروپا در س��ال ۱۹۹۹ميالدي از
نشانههايبارزتالشبرايمقابلهباسلطهدالراست.
همچنين،كارشناسانمعتقدندكهكشورهايحاشيه
خليجفارسمقدارقابلتوجهيدالربهعنوانذخيره
ارزيدارندوكاهشارزشدالربهمعنيكاهشارزش
ذخاير و داراييهاي آنها است .از اين رو ،تالشهايي
از سوي آنها براي استفاده از ارزهاي ديگري همچون
يوروبهجايدالرصورتگرفتهاست.درمورديديگر،
روسيه و چين نيز در راستاي حذف دالر از مبادالت
تجاري خود اقدام كردهاند .اما به اعتقاد كارشناسان،
اينپيمانپوليبهدليلنوسانشديدوسقوطارزش
روبلباچالشجديمواجهشد.
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گزارش مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوري از تحوالت منطقهاي

نگاهي به ايران ،چين و نفت
از هفته گذشته كه طي تالشهاي چند مليتي از دو
طرف خواسته ش��ده تا از ميزان تشنج بكاهند ،هيچ
حادثه جديدي در تنگه هرمز رخ نداده است (اگرچه
بناب��ر گزارش��ات حوثيها طي يك حمل��ه پهپادي
فرودگاه ابها در عربستان سعودي را هدف قرار دادند).
با اي��ن وجود ،اع�لام دولت ترامپ در روز دوش��نبه
مبني بر ادامه « اس��تراتژي اعمال فشار حداكثري»
عليه ايران ت��ا زمان تغيير رفتار اين كش��ور ،تعجب
برانگيز نبود .زيرا در حالي كه مذاكرات چند جانبه در
راستاي تشديد تالشها براي تضمين امنيت عبور از
تنگه هرمز آغاز شده ،اما همچنان هزينه ،تداركات و
چالشهاي ناشي از حفاظت از محمولهها و عمليات
پرواز براي حراس��ت از جريان انرژي در خليج فارس
هنگفت و كمرش��كن باقي ماندهاند .در زمينه توافق
هستهاي ،آژانس بينالمللي انرژي هستهاي ()UAE
تأييد كرده كه ايران ظرفيت ذخاير اورانيوم با غناي
اندك خود را به ب��االي  ۳۰۰كيلوگرمي كه در توافق
هستهاي تعيين ش��ده بود ،افزايش داده است .ايران
پيشتر اعالم كرده بود ك��ه احتماال اين محدوديت
را در اواخر م��اه ژوئن نقض خواهد كرد ،اقدام فوق به
اين اميد صورت ميگيرد كه با استفاده از اين تحريك
مجددا از امضاكنن��دگان اروپايي اي��ن توافق ،براي
كاه��ش تحريمها كمك بگي��رد .ايرانيها همچنان
ادعا ميكنند در بندهاي  ۲۶و  ۳۶برجام ،آنچه براي
انجام چنين اقداماتي مورد نياز اس��ت مقرر ش��ده و
اعمال تحريمها از س��وي اياالت متحده و شكس��ت
اتحاديه اروپا در كاهش تحريمها ،نشاندهنده عدم
اجرايي ش��دن اين توافق و حق اي��ران در اتخاذ اين
اقدامات است.

تجارت اياالت متحده و چين
همانطور كه انتظار ميرفت ،روساي جمهور ترامپ
و شي در حاشيه نشست سران بيست با يكديگر ديدار
كرده و در رابطه با تعليق افزايش بيشتر تعرفهها توافق
كردن��د ،آنها همچنين توافق كردن��د ،به اميد اينكه
س��رانجام به يك توافق تجاري دست يابند مذاكرات

را از س��ر بگيرند .اكنون اياالت متحده اجراي تعرفه
 ۲۵درص��دي برنامهريزي ش��ده ب��ر واردات را براي
حدود  ۳۰۰ميليارد دالر محصوالت چيني به تعويق
انداخت و چين در مقابل موافقت كرد تا مازاد كاالهاي
كشاورزي اياالت متحده را خريداري كند .با اين حال،
به نظر ميرسد كه بازارها اين تبادل را بيشتر به چشم
يك «آتش بس » ميبينند تا يك پيش��رفت مهم .با
وجود ادعاهاي وزير خزان��ه داري منوچين مبني بر
اينكه مذاكرات بدون مشكل در جريان است ،اياالت
متحده تعرفههاي يكم ژوئن را لغو نكرده و چين نيز
تاكنون در رابطه با هيچ كدام از موضوعات مهم مورد

پااليشگاه به هنگام كاهش تقاضاي نفت خام است.
روز دوش��نبه به دنبال اخبار درب��اره تجارت اياالت
متحده -چي��ن و تصميمات اوپك ،قيمت نفت براي
مدت كوتاهي افزايش يافت ،اما اين افزايش قيمت به
س��رعت بر باد رفت ،چرا كه دادههاي منتشر شده از
وضعيت اقتصادي نابسامان و تقاضاي رو به افول نفت
حاصل از وعده توافق توليد را حتمي ساخت .به همين
دليل بعد از آنكه هفته گذش��ته قيمت نفت برنت به
باالي  ۶۶دالر به ازاي هر بش��كه جهش يافت سپس
به زير  ۶۴دالر در هر بش��كه بازگشت ،قيمت بنزين
اياالت متحده نيز همزمان با آغاز تعطيالت آخر هفته
به حدود  2.8دالر در هر گالن ( ۱۳س��نت پايينتر از
سال گذشته) رسيد.

اختالف ،توافق نكرده است .با اين حال ،اين نتيجه به
مراتب بهتر از شدت گرفتن تدريجي خصومتهايي
است كه احتماال به خطر افتادن رشد اقتصاد جهاني
را به هم��راه دارند ،اما ممكن اس��ت اين بهبودي در
بازارهاي ملي كوتاهمدت باشد.
مباحثات اوپك
صد و هفتاد و ششمين كنفرانس اوپك روز دوشنبه
و نشست اضافه بر س��ازمان اوپك ديروز پايان يافت.
نتايج هر دو نشس��ت در راستاي توافق گزارش شده
ميان والديمير پوتين (رييسجمهور روسيه) و محمد

بن سلمان وليعهد عربس��تان در نشست هفته اخير
گروه بيست است.
همانطور كه انتظار ميرفت ،اين س��ازمان با شدت
دادن به كاهش اخير توليد نفت براي باقي سال ۲۰۱۹
و س��ه ماه اول س��ال  ۲۰۲۰موافقت كرد تا از طريق
تطبيق توليد با واقعيتهاي جديد عرضه و تقاضا ،بازار
نفت را تثبيت كند .تداوم اين ميزان كاهش توليد نفت
تا س��ال  ،۲۰۲۰منعكسكننده نگراني جاري درباره
سرعت و اندازه رش��د عرضه نفت توسط كشورهاي
غير عضو در اوپك ،چشمانداز تقاضا و پيشرفتهاي
اقتصادي و موضوع��ات فصلي مرتبط ب��ا نگهداري

بازگشت به ميانگين
ما در تفسير هفته گذشته با يك ديدگاه آيندهنگرانه به
سرتيتر خبرها و اصول بنيادين و موقعيت سفتهبازانه
در بازار نفت نتيجهگيري را ارايه داديم ،اما با توجه به
اينكه به نظر ميرسد اين روزها شرايط يكنواخت عمر
كوتاهي دارد ،از اينرو ارايه يك نتيجهگيري مجدد را
ارزشمند ميدانيم.
قيمتهاي متغير ،محصول اصول بنيادين بازار نفت
به عنوان مثال :عرضه ،تقاض��ا و موجودي انبارهاي
نفتي و تاثير منفي احتمالي اخبار اس��ت .از اينرو به
نظر ميرسد تعامالت سفتهبازانه كه اكنون هفتهها
اس��ت در بازارهاي نفتي متداول اس��ت آماده تغيير
جايگاه هس��تند و در صورتيكه تغييرات اساسي در
اصول بنيادين ب��ازار نفت صورت گي��رد ،اين تغيير
جايگاه ميتواند در مقياس گستردهاي صورت پذيرد.
به نظر ميرس��د كه تقاضا در س��ه ماه سوم از عرضه
مازاد جديد پيشي بگيرد كه نشاندهنده كشش در
بازار بورس است .وليكن همزمان با نگرانيها درباره
توليد نفت ليبي و توفانهايي كه طي چند هفته آتي
در خليج مكزيك به وقوع خواهد پيوست ،با افزايش
توليد پااليش��گاهها بايد از قيمت نفت خام حمايت
بيشتري شود.

دخالت زيانآور امريكا

ناآراميهاي عراق ميتواند فرصتي براي اصالحات باشد

س��ي .آنتوني .فاف ،شوراي آتالنتيك :عراق از هفته
گذش��ته بزرگترين اعتراضات ضد دولتي از زمان
سقوط صدام حس��ين را ش��اهد بوده است .به نظر
ميرسيد كه تظاهرات در ظاهر در پي اخراج بيدليل
عبدالوهاب الس��اعدي ،يكي از فرماندهان نيروهاي
ضدتروريسم كه نقشي حياتي در آزادسازي موصل
ايفا كرده ،آغاز شده است .اين تظاهرات خيلي سريع
گس��ترش يافت و به اعتراضات گسترده به خدمات
ضعيف دولتي و فرصتهاي محدود اقتصادي تبديل
شد؛ شرايطي كه عراقيها از دهه  1990با آن مواجه
بوده و حمله اياالت متحده به عراق در سال 2003
آن را وخيمتر كرده است.
اعتراض��ات و تظاه��رات در عراق اتف��اق جديدي
نيس��تند .در حقيقت ،تظاهرات در رمادي و فلوجه
ب��ود كه براي داعش فرصت جل��ب حمايت و نهايتا
اش��غال اين ش��هرها به عالوه موصل و بخش اعظم
استان نينوا را فراهم كرد .اين حتي اولين تظاهرات
در خارج از حوزههاي تحت تس��لط س��نيها يا در
اعتراض ب��ه خدمات ضعي��ف دولتي هم نيس��ت.
ژوئيه س��ال  2018هم اعتراضاتي در بغداد و بصره
وجود داشت كه با خشونت پليس عراق مواجه شد.

تفاوت تظاهرات كنون��ي با دفعات قبلي ،زمانبندي
و گستردگي آن است؛ اعتراضها در سراسر جنوب
ع��راق و تقريبا همزمان بودهان��د .تظاهرات قبلي از
جمله اعتراضهاي س��ال  2016كه توسط مقتدي
صدر شكل گرفتند ،عمدتا از سوي احزاب سياسي
و به عنوان روش��ي ب��راي جلب حماي��ت گرفته تا
تاثيرگذاري بر مخالفان در دولت آغاز ميشدند.
اينبار ش��ايد آنچه خش��م عموم��ي را برانگيخت،
يادآوري عادت صدام به اخراج ،دس��تگيري و حتي
اعدام فرماندهان نظامياي ب��ود كه در ميان مردم
محبوب ميش��دند .از اين رو ،اي��ن تصميم در اين
زمان نامناسب س��بب اين تصور شد كه عراق پس
از پي��روزي در جنگ با داعش در حال س��قوط در
اس��تبدادگرايي فرقهاي اس��ت ك��ه موجب ظهور
گروههاي افراطي ش��ده بود .از اين رو ،جاي تعجب
ندارد كه تظاهراتكنندگان شعارهايي سر دادند و
ساختمانهاي دولت را به آتش كشيدند.
شرايط كنوني يادآور پيامدهاي جنگ  1991خليج
فارس است كه تظاهرات در  14استان از  18استان
عراق را در پي داشت .تظاهرات در حالي پايان يافت
كه نيروهاي امنيتي دولت��ي دهها هزار عراقي را در

جنوب اين كش��ور قتل عام كردند .البته ،آن گزينه
به س��ادگي در دس��ترس دولت عراق نيست .قطعا
ب��راي دولت ع��ادل عبدالمهدي چني��ن گزينهاي
وج��ود ندارد .حت��ي گزارشهايي مبن��ي بر كمك
تظاهراتكنندگان به سربازاني كه براي آرام كردن
اوضاع به منطقه اعزام ش��دند ،وجود دارد كه نشان
ميدهد هيچ يك تمايلي به خش��ونت ندارند .با اين
حال ،اگر نيروهاي شبه نظامي تصميم به دخالت و
جانبداري بگيرند ،احتمال خش��ونت وجود خواهد
داش��ت و در چنين ش��رايطي ،احتماال يك جنگ
داخلي در عراق آغاز خواهد شد.
مش��كل تظاهراتكنن��دگان اين اس��ت كه دولت
نميتوان��د در ب��ازه زمان��ي كوتاه اقتص��اد عراق را
دگرگون كند .دس��تور نخست وزير به وزارت نفت و
ساير نهادهاي دولتي در رابطه با استخدام  50درصد
از كاركن��ان نيروهاي محلي ممكن اس��ت برخي از
تظاهراتكنندگان را آرام كند ،اما تا زماني كه فساد،
ضعف در امنيت ،سياست فرقهاي و اقتصادي وجود
داشته باش��د ،مش��كل همچنان باقي خواهد ماند.
مساله اين اس��ت كه حل اين مشكالت از يك نفر يا
شايد حتي يك دولت به تنهايي بر نميآيد و براي از

بين بردن شبكه فساد به همكاري گسترده در همه
سطوح دولتي و جامعه نياز است.
دستيابي به چنين س��طحي از همكاري به رهبري
درست نياز دارد و اينجاست كه ميتوان به سرنوشت
عراق پ��س از ناآراميهاي چن��د روز اخير اميدوار
ش��د .دامنه و وس��عت اين اعتراضات ممكن است
براي دولت عراق فرص��ت بيهمتايي براي غلبه بر
بيتفاوتي س��نتي عراق و انج��ام اصالحات واقعي
فراهم آورده باشد.
شايد اين اراده عمومي در ميان مردم به وجودآيد كه
به جاي فروپاشيدن دولت و اقتصاد كه تنها ميتواند
به قدرت گرفتن گروههاي افراطي بينجامد ،مسير
قانوني و فني براي كاهش فس��اد كس��ب اطمينان
از س��رمايه بيشتر در بهبود و بازس��ازي را در پيش
بگيرند .دولت هم ميتواند از اين فرصت اس��تفاده
كند و اقدامات قابل توجهي براي جذب سرمايههاي
خارجي و توس��عه بخش خصوصي از جمله كاهش
موانع ورود به بازار عراق و دور ش��دن از شركتهاي
دولتي انجام دهد.
اگر دولت ع��راق تصميم بگيرد كه اصالحات واقعي
انج��ام دهد ،به حمايت جامع��ه جهاني نياز خواهد

داش��ت .در اين مرحل��ه ،اياالت متح��ده بايد دقت
عمل به خرج دهد .اگرچه س��فارت امريكا ميتواند
در جلوگيري از بروز خش��ونت ايفاي نقش كند ،اما
الزم به ذكر است كه مشكل عراقيها همه بازيكنان
خارج��ي را ش��امل ميش��ود .طبق نتيج��ه برخي
نظرسنجيهاي انجام شده ،حدود  43درصد مردم
ع��راق معتقدند ك��ه اياالت متحده در كشورش��ان
مداخل��ه ميكند و  53درصد هم ب��ر اين باورند كه
هدف اصلي حمله سال  2003نيروهاي امريكايي به
عراق «اشغال و غارت ثروت آن» بوده است .هر گونه
واكنش آشكار اياالت متحده به ناآراميهاي كنوني
عراق تنها شرايط را وخيمتر ميكند .تنها كاري كه
اياالت متحده ميتواند در شرايط كنوني انجام دهد،
تمركز ب��ر ارايه راهحلهاي اقتصادي از جمله ايجاد
شرايط براي س��رمايهگذاريهاي خارجي از جمله
توسط شركتهاي امريكايي اس��ت و اين ميتواند
فرصت مناس��بي براي دولت عراق باشد تا موانع در
اين مسير را كاهش دهد و از ايفاي نقش امريكاييها
و جامعه بينالمللي براي تحقق هدف كاميابي عراق
استفاده كند.
منبع :ديپلماسي ايراني

اعتراضات اخير عراق از منظر اقتصاد انرژي
ميدلايستنيوز|
«انسفيصلالحجي»،كارشناساقتصادانرژيواستاد
دانش��گاه در امريكا ،در مقالهاي اعتراضات اخير مردم
عراق را از منظر اقتصاد مبتني بر نفت بررس��ي كرده
است .در اين مقاله كه در «اينديپندنت عربي» منتشر
شده آمده كه رابطه نفت و سياست رابطهاي ابدي است
و ابعاد گوناگوني دارد .اينجا ميخواهم به اين رابطه در
پرتو تحوالت اخير عراق بپردازم .سخن درباره عراق و
نفت و سياست سخني پردامنه است :تاريخي سرشار از
حوادث بزرگ كه نتيجه آن خسارتهاي عظيم انساني
و مالي بوده است.
پيش از پرداختن به موضوع بايد به يك واقعيت اشاره
كنم:اگرهمهنيروهايمتنازعاجتماعيدرسطحفكري
واحدي باش��ند ،نتيجه سلطه هر گروهي با گروه ديگر
تفاوتي نخواهد نداش��ت .اگر همه نيروها فاسد باشند
س��لطه هر نيرويي نتيجهاي جز ماندن فس��اد ندارد.
دولت امريكا در س��ال  1991پ��س از بيرون انداختن
ع��راق از كويت خيال ميكرد كه ب��ا تحريم اقتصادي
عراق ميتواند دولت صدام حس��ين را سرنگون كند.
اما تحريمهاي س��خت و برنامه نفت دربرابر غذا باعث
سقوط رژيم بعث نش��د و بعد از  10سال دولت امريكا
فهميد كه امتياز دولت عراق ن��ه در درآمدهاي نفتي
كه در ذخاير نفتي اس��ت .سلطه صدام بر ذخاير نفتي
كش��ورش باعث ش��د كه بتواند به توليد نفت و فروش
قاچاقي آن ادامهدهدو سرجايخودبماند.دولت امريكا
مطمئن بود كه راز قدرت صدام حسين در نفت نهفته
اس��ت و همچنين اطمينان داشت كه نفت مهمترين
منبع درآمد هر دولت متحد امريكاست كه بعد از صدام
ميآيد .براي همي��ن چاههاي نفت و وزارت نفت عراق
هدفاستراتژيكامريكابود.عمالهمنيروهايامريكايي
وقتي وارد عراق شدند كنترل چاههاي نفت را به دست

چشماندازاقتصادعراق
علي حيدري| كارشناس بازار سرمايه|
مركز بينالمللي مطالعات صلح :عراق كش��وري با وابستگي باال به اقتصاد نفتي
است كشوري در منطقه خاورميانه كه بهدليل جنگهاي متعدد و تحريمهاي
بينالمللي بار عقبماندگي را بهدوش ميكشد .صادرات نفت بيش از  90درصد
درآمد دول��ت و  80درصد درآمد ارزي را تامين ميكند .فقدان سياس��تهاي
نظارتي كارآمد ،توسعه بخش خصوصي را بسيار دشوار كرده است .ميانگين درآمد
هر عراقي ساالنه  300دالر برآورد ش��ده است .واردات بيشتر از تركيه ،سوريه،
چين ،اياالت متحده و ايران صورت ميگيرد .شركاي صادرات عراق شامل امريكا،
هندوستان ،چين ،كره جنوبي ،كانادا ،ايتاليا و اسپانيا هستند .
تاريخچه اقتصادي:
افزايش قيمت نفت در گذش��ته سبب تقويت اقتصاد نش��ده است .به دليل عدم
س��رمايهگذاري توليد نفت اين كشور محدود شده است .مبارزه با فساد و كاهش
هزينههاي دولت از نظر سياسي چالشبرانگيز است .جنگ با داعش از سال2014
هزينههايباالييرابراقتصادتحميلكرد.دستگاهقضاييعراقتحتتاثيرنيروهاي
سياسي،قبيلهايومذهبيقراردارد،بخشيازمقاماتدولتيبهدليلمصونيتهاي
سياسيدرگيررشوهخواريواقداماتفاسداقتصاديسياسيهستند.نرخبيكاري
در اين كشور بيش از  17درصد تخمين زدهشده است .نيروي كار اين كشور زنان
 12درصد و جوانان  26درصد است عمده بيكاران در ميان آوارگان جنگ داخلي
مشهود است .توليد ناخالص داخلي عراق در سال 2016با 11درصد رشد ،بهترين
عملكرددريكدههگذشتهبود.افزايشثبتنامدرمدارس،گسترشآبآشاميدني
گرفتند و هزينههاي دولتهاي عراق پس از 2003را از
همين چاهها تأمين كرد .اين يعني هدف اصلي امريكا
از حمله به عراق دستيابي به چاههاي نفت عراق نبود.
بهترين شاهد اين مدعا اين است كه بيشتر قراردادهاي
نفتي در عراق با ش��ركتهاي اروپايي و آسيايي بسته

و خدمات دفع فاضالب به كاهش نرخ فقر نسبت به سال  2014كمك كرده است.
تاكنون 320كيلومترراهدرمناطقآزادشدهبازسازيشدهاند.همچنين 35مدرسه
در حال بازسازي است .
چشمانداز اقتصادي:
با هر ب��ار افزايش قيمت نفت و بهب��ود اوضاع امنيتي اميد به رش��د اقتصادي و
چشمانداز مثبت افزايش مييابد .چشمانداز اقتصاد اين كشور به اين بستگي دارد
كه آيا دولت مركزي قادر به كاهش ناآراميهاي اجتماعي ،حل و فصل اختالف
با كردها و جلوگيري از بازگش��ت داعش اس��ت .اين كش��ور نيازمند اصالحات
سياسي و اقتصادي است تا نظرس��رمايهگذاران خارجي به بخش نفتي و حتي
غيرنفتي را جلب كند .تالش براي بازسازي عراق با سرعت متوسط در حال انجام
اس��ت .پيشبينيهاي غيررسمي بيان ميكنند كه رشد اقتصادي اين كشور به
دليل توليد نفت بيشتر در س��ال  2020به  8.1درصد برسد .گروه بانك جهاني
در حال حاضر در حال تهيه چارچوب جديد مش��اركت جهاني براي عراق است
ك��ه به حمايت از دولت عراق در اجراي اصالحات مهم اقتصادي براي حمايت از
ايجاد اشتغال و بازسازي تمركز خواهد كرد .بانك جهاني همچنين از چشمانداز
 2030دولت جمهوري اسالمي عراق حمايت كرده است .اين چشمانداز شامل
 -1اصالحات س��اختاري جديد حاكميت براي ارايه خدمات بهتر -2بازسازي
سرمايه انساني  -3ايجاد شغل -4 ،چارچوب اقتصاد كالن شفاف براي فعال كردن
رشد فراگير و پايدار .همچنين پيشبيني ميشود شيوههاي آبياري جديد باعث
افزايش درآمد  3500نفر در مناطق روستايي و فقيرنشين شود .

ش��د و صادرات نفت عراق به امريكا چندان باال نرفت.
مشكلاينجابودكهازايندرآمدهابرايحمايتازدولتي
نزديك به امريكا در عراق و نه توسعه و پيشرفت عراق
استفاده شد .حوادثي كه امروز شاهد آنيم نتيجه چنين
خطايياست.بحرانكنونيدرعراقكهبهنظرميآيدرو

بهآرامشنهاده،درآنچهبهنفتمربوطميشوددوسوال
مطرحميكند:تأثيراينحوادثبرتوليدوصادراتنفت
عراق چقدر است؟ دوم اينكه دولت فعلي و دولتهاي
بعدي عراق براي جلوگيري از بروز بحراني مش��ابه در
آينده با درآمدهاي نفتي چه بايد بكنند؟

در پاسخ به سوالي اول بايد گفت كه تخريب تأسيسات
نفتي عراق به س��ود هيچ گروه ملي در عراق نيس��ت،
هرچند بعيد نيست كه ايادي خارجي كه ميخواهند
عراق كشوري ضعيف باشد سراغ اين تأسيسات بروند
و به توليد يا صادرات نفت عراق آسيب برسانند .چنين
اتفاقي باعث افزايش شديد قيمت نفت خواهد شد.
اما در پاس��خ به پرس��ش دوم بايد گف��ت كه الزمه
چنين كاري مبارزه بيامان با فساد و تمركز بر تأمين
خواس��تههاي همه طيفهاي ملت ب��دون هرگونه
تبعيضي است .عراق در سال  2003دربرابر فرصتي
بيبديل براي تحقق چنين چي��زي بود ،اما «جورج
بوش» و اطرافيانش باعث ش��دند ك��ه اين فرصت از
دست برود .اكنون وقت آن است كه ساختار اقتصادي
كش��ور از نو بر پايههاي اقتصادي متنوع و مستحكم
ساخته شود .پايههايي كه هيچ كدام آنها نفت نباشد.
عراق توان انس��اني عظيم و مراك��ز علمي قديمي و
تاريخي كهن و منابع طبيعي متنوعي دارد كه ميتواند
از آنها براي بازسازي اقتصاد خود كمك بگيرد .گامي
مه��م اما نه كامل و كافي در اي��ن راه را دولت «عادل
عبدالمهدي» با حمايت از كش��اورزي و خودكفايي
در توليد گندم و جو و خريد محصوالت از كشاورزان
برداش��ت .توجه دولت به صنعت در س��فرهاي اخير
عبدالمهدي به خصوص به چين و تالش براي ايجاد
خط توليد كارخانههاي بزرگ در عراق نيز اگر به نتيجه
برسد بسيار مهم خواهد بود.
هدف جورج بوش آن بود كه هزينههاي دولت نوپاي
ع��راق را با درآمدهاي نفتي خود ع��راق تأمين كند تا
صداي اعتراض مالياتدهندگان امريكايي بلند نشود.
امامتوجهنبودكهبااينكاربههمانداميافتادهكهمايه
استبداد صدام حسين بود .اين نفت ميتواند صدامي
جديد توليد كندكهعراق رادر چرخهايبستهنگه دارد.
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مشاوران امالك پايتخت در گفتوگو با «تعادل» از روزهاي خلوت بازار ميگويند

پرسه فروشندههاي پول الزم در بازار مسكن

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
بازار مسكن از ابتداي سال جاري ،روند افزايش
قيمت س�ال گذشته را در پيش گرفت و به تبع
آن هم حجم معامالت كاه�ش يافت ،البته در
ارديبهشت ماه با توجه به تجربه هر ساله بازار
مسكن ،با وجود رش�د قيمت ،حجم معامالت
نس�بت به فروردين  98و اس�فند و بهمن 97
افزايش يافت ام�ا از خرداد ماه تعداد معامالت
خريد و فروش به روند كاهشي خود ادامه داد.
افزايشقيمتهابههمراهكاهشحجممعامالت
در بازار مس�كن تا مرداد ماه ادامه داش�ت اما
در اين م�اه ،معادله بازار مس�كن تغيير كرد و
درصد تغييرماهيانه قيمتها كاهش�ي ش�د و
تعداد قراردادهاي خريد و فروش هم همچون
ماههاي گذش�ته ،دوباره افت كرد ،اين شرايط
در شهريورماه هم ادامه يافت.
هماكنون ،مهر از نيمه گذشته و بازار مسكن پا
به نيمه دوم گذاشته است و سوال اين است كه
اين روند كاهشي قيمت و افت معامالت در پاييز
هم تداوم مييابد؟
گ�زارش ميداني روزنام�ه تع�ادل از وضعيت
ب�ازار مس�كن پايتخ�ت ط�ي  15روز ابتدايي
مهرماه حكاي�ت از آن دارد كه با وجود كاهش
نس�بي قيمتها ،تع�داد مراجعات ب�ه دفاتر
مش�اورامالك و انجام معامله نس�بت به سال
گذشته و همچنين تابستان سال جاري كاهش
چشمگيري داشته است.
البتهفعاالنبازارمسكنافتقيمتهارامحدود
به فروشندههاي پول الزم ميدانند و معتقدند
كه مابقي فروشندهها به دليل نامشخص بودن
وضعيت ب�ازار طي ماههاي آتي و اما و اگرهايي
كه درباره رش�د نرخ ارز در آب�ان ماه و جهش
دوباره قيمت مسكن وجود دارد فعال قيمتها
را كاهش ندادهاند و در انتظار ماههاي آتي دست
نگه داشتهاند.
از س�وي ديگر ،خري�داران هم كه ب�ا افزايش
بيش از  100درصدي قيمت طي يكس�ال و نيم
گذشته ،توان ماليش�ان بهشدت كاهش يافته
است و دولت هم سقف تسهيالت خريد مسكن
را براي حمايت بيش�تر از آنه�ا افزايش نداده
اس�ت .بنابراين شرايط خريد مسكن را ندارند
و شاهد افت معامالت نسبت به ماههاي قبل و
مدت مشابه سال گذشته هستيم .در واقع ركود
بازار مسكن طي دو سه ماهه گذشته عميقتر
شده است و پيش بيني ميشود كه اين ركود در
ماههاي آتي هم ادامه يابد . ،در اين ميان ،برخي
كارشناسان معتقدند كه اين ركود از دورههاي
پيش�ين خود طوالنيتر خواهد ب�ود و بيش از
 5سال طول ميكش�د و تعدادي ديگر از ركود

مترمربع مربوط به واحدهاي مسكوني لوكس ميشود.
او تصريح ميكند :تع��داد مراجعهكنندگان به دفتر
مشاورامالك طي روزهاي اخير نسبت به شهريور ماه
روند كاهشي شده است.
كاهش نامحسوس قيمتها در شرق
درحالي كه فعاالن مناطق ش��مالي ،غربي و جنوبي از
كاهش قابل قبول قيمتها ميگويند ،يكي از مشاوران
ام�لاك فعال در منطق��ه فرجام (ش��رق پايتخت) به
«تعادل» ميگويد :قيمتها در اين محله بس��يار كم
كاهش يافته است و كاهش قيمت مناسب فقط مربوط
به واحدهايي است كه صاحبان امالك آنها مجبور به
فروش ملك خود هس��تند .او اظهار ميكند :در واقع
قيمتها طي نيمه نخست مهرماه ،افت قابل توجهي
نداشته است و محدود به فايلهاي كمي ميشود.
اين فعال بازار مس��كن ادامه ميده��د :درحال حاضر
قيم��ت هرمترمربع واحد مس��كوني در محله فرجام
حدود  17ت��ا 18ميليون تومان اس��ت و قيمتها در
واحدهايي كه فروش��نده به دنبال فروش ملك است
به  14تا  15ميليون تومان ميرسد .به گفته اين فعال
بازار مس��كن ،حجم معامالت تقريبا به صفر رس��يده
است و با وجود فايلهاي بسيار براي فروش ،خريداري
وجود ندارد.

 2س�اله صحبت ميكنند و كاهش اين دوره از
ركود را ناشي از فشار شديد تقاضا براي خريد
مسكن ميدانند.
افت  20درصدي قيمتها در شمال تهران
يكي از مش��اوران امالك فع��ال در محله ظفر تهران
درباره وضعيت بازار مس��كن اي��ن محله به «تعادل»
ميگويد :قيمتها بطور نس��بي از اواخر ش��هريور و
ابتداي مهرماه ،حدود  20درصد كاهش يافته اس��ت
ام��ا با وجود افت قيمتها ،معامل��هاي در اين منطقه
انجام نميشود.
او ميافزايد :با افت حجم معامالت در بازار مس��كن،
قيمتها سيركاهش��ي پيدا كرد اما با توجه به اينكه
توان خري��داران با جهش قيمت طي يكس��ال و نيم
گذش��ته به حدي افت كرده است ،آنها قادر به خريد
مسكن نيستند.
اين مش��اور امالك ادامه ميدهد :از سوي ديگر رشد
قيمت مصالح و دس��تمزد نيروي انساني و همچنين
افزايش قيمت زمين موجب ش��ده است كه ساخت
وساز در پايتخت كاهش يابد.
او اظهار ميكند :قيمت متوس��ط هرمترمربع واحد
مسكوني نوساز در محله ظفر  25تا  40ميليون تومان
است و قيمت هرمترواحد مسكوني قديمي ساز بين
 15تا  20ميليون تومان معامله ميشود.

اين فعال بازار مس��كن با اش��اره به ركود شديد بازار
مسكن بيان ميكند :معامالت بهشدت كاهش يافته
اس��ت ،در اين منطقه فروش��ندهها به بنگاه مراجعه
ميكنند ،اما خريداري وجود ندارد.
افزايشفايلهايفروشواحدهايكلنگي
درجنوب
اظهارات يك مش��اوران امالك كه در محله شهرك
وليعصر دفتر مشاوره دارد ،نشان ميدهد كه ركود در
مناطق جنوبي پايتخت هم حاكم اس��ت ،اين مشاور
امالك ب��ه «تع��ادل» ميگويد :در ش��رايط كنوني،
فروشندهها براي فروش ملك خود مجبور به كاهش
قيمت هس��تند .او بيان ميكند :در برخي محلههاي
شهرك وليعصر ،از ابتداي نيمه دوم سال جاري شاهد
كاهش قيمتها تا  10درصد هم بودهايم.
اين فعال بازار مسكن ميگويد :به دليل شفاف نبودن
وضعي��ت بازار مس��كن در آينده ،هم خري��دار و هم
فروشنده تمايلي براي انجام معامله ندارند.
به گفته او ،قيمت متوسط هرمترمربع واحد مسكوني
در شهرك وليعصر بين  7تا  8ميليون تومان است.
اين مش��اور امالك ادامه ميدهد :تع��داد فايلهاي
فروش واحدهاي نوساز تغييري نكرده است اما حجم
فايلهاي فروش واحده��اي كلنگي طي يكي دوماه
گذشته بهشدت رشد كرده است.

كاهش قيمت در فايلهاي جديد
اما يكي از مش��اوران امالك بازار مسكن كه در محله
جمالزاده ش��مالي بنگاه معامالت ملكي دارد ،از تاثير
بسيار كم رنگ افت قيمت در تعداد قراردادهاي خريد
و فروش ميگويد ،اين مش��اور امالك در گفتوگو با
«تعادل» ميگويد :قيمتها كاهش يافته است اما اين
افت قيمت تاثيري در حجم معامالت نداشته و موجب
افزايش تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن نشده
است .او اظهار ميكند :طي  15روزه ابتدايي مهرماه،
هيچ معاملهاي دردفتر مش��اوره امالك ما انجام نشده
است .اين فعال بازارمسكن ادامه ميدهد :با توجه به
جهش قيمت مسكن طي يكسال و نيم گذشته ،توان
مالي خريداران بهش��دت افت كرده اس��ت و با وجود
كاهش قيمته��ا در محلههاي مرك��زي ،معاملهاي
صورت نميگيرد چون خريداران توان كافي ندارند.
او اضافه ميكند :قيمت ف��روش در فايلهاي قديمي
تغييري نكرده است و كاهش قيمت مربوط به فايلهاي
جديد خريد و فروش است و حتي برخي فروشندهها
اقدام به كاهش  10تا  20درصدي قيمت طي  15روز
ابتداي مهر ماه كردند .به گفته اين مشاورامالك ،قيمت
هرمترمربع واحد مسكوني نوساز در جمالزاده شمالي
بين  16تا  17ميليون تومان است .او تصريح ميكند:
خريداران بسياري با بودجه  600تا  900ميليون تومان
به بنگاه ما مراجعه ميكنند ،اما ب��ا توجه به باالبودن
قيمتها ،قادر به خريد مسكن نيستند.

افت معامالت در غرب
با وجود كاه��ش قابل قبول  20درص��دي قيمت در
منطقه يك پايتخت ،يكي از فعاالن بازار مس��كن كه
در محله س��عادت آباد (غرب پايتخ��ت) بنگاه دارد،
از افت  10درصدي قيم��ت در اين منطقه ميگويد،
اين مش��اور امالك درباره وضعيت بازار اين محله به
«تعادل» ميگويد :طي  15روز ابتدايي نيمه دوم سال
جاري حجم معامالت نسبت به ش��هريور ماه حدود
10درصد كاهش داشته است .او ادامه ميدهد :تعداد
قراردادهاي خريد و فروش در روزهاي ابتدايي مهرماه
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهشدت افت كرده
است .اين مشاور امالك با اشاره به اينك بازار درركود
عميقي به س��ر ميب��رد ،بيان ميكند :ط��ي  15روز
گذش��ته فقط  2معامله در اين دفتر انجام شده است
كه نشان از ركود شديد در بازار مسكن است .به گفته
او ،قيمتها در منطقه نس��بت به شهريور ماه حدود
5درصد افت كرده است اما با وجود اين معاملهاي انجام
نميشود ،تعداد فروشندهها هم بهشدت كاهش يافته
است اما فروشندههايي كه مجبور به فروش ملك خود
هستند بيشتر از  5درصد هم حاضر به كاهش قيمت
واحد مسكوني خود ميشوند.
اين فعال بازار مسكن اظهار ميكند :قيمت هرمترمربع
واحد مس��كوني درمنطقه سعادت آباد بين  32تا 70
ميليون اس��ت كه قيمت  70ميليون تومان براي هر

قيمت واحدهاي مسكوني100متري پايتخت بررسي ميشود

شمال و مركز پايتخت سردمدار واحدهايگران بزرگ متراژ

گروه راه و شهرسازي|
آمار بانك مركزي از تحوالت بازار مس��كن پايتخت
در ش��هريور ماه نش��ان ميدهد كه تعداد معامالت
آپارتمانهاي مسكوني شهر تهران به  2.8هزار واحد
مسكوني رسيده است كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه
سال قبل به ترتيب  15.3و 73درصد كاهش داشته
است ،همچنين متوسط قيمت خريد و فروش يك متر
مربع واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاههاي
معامالت ملكي ش��هر تهران 12ميليون و  670هزار
تومان بوده كه اين رقم هم نسبت به مرداد سال جاري
و شهريور سال گذشته به ترتيب  2.8درصد كاهش و
 56.5درصد افزايش داشته است.
به عبارت ديگر قيمتها در شهريور ماه نسبت به مرداد
ماه كاهشي بوده است ،اتفاقي كه در مرداد ماه هم رخ
داد و قيمتها و حجم معامالت در اين ماه نسبت به تير
ماه افت كرد ،در اين ميان ،به گفته مشاوران امالك،
فعاالن بازارمسكن وكارشناسان اين حوزه ،اين روند
در مهر ماه هم ادامه مييابد.
در اين ش��رايط و با توجه به اهميت تغيير روند بازار
مسكن يعني كاهش قيمت و افت معامالت طي سه
ماهه گذش��ته ،روزنامه «تعادل» گزارش ميداني از
قيمت واحدهاي مس��كوني  100متري نوساز در 5
منطقه پايتخت (شمال ،غرب ،مركز ،شرق و جنوب)
تهيه كرده است.
طبق نتايج حاص��ل از اين گ��زارش ميداني ،براي
خريد واحد  100متري در شمال پايتخت بايد بيش
از 2ميليارد و  500ميليون تومان س��رمايه داش��ته
باشيد ،باالبودن قيمتها محدود به مناطق شمالي
تهران نيست و با وجود آنكه قيمتها در مناطق غربي
پايتخت ارزانتر از مناطق شمالي است اما باز هم گران
است و شما بايد حدود  2ميليارد تومان داشته باشيد
تا بتوانيد صاحب ملكي 100متري شويد.
ش��رايط در مركز پايتخت ،تفاوت چنداني با شمال
و غرب ش��هر تهران ندارد و ب��راي خريد واحدهاي
مس��كوني نوس��از  100متري بايد باالي 2ميليارد
توم��ان به صاحب ملك بپردازي��د ،ناگفته نماند كه
همواره قيمت واحدهاي مس��كوني ش��مال و غرب
پايتخت گرانترينه��ا بودهاند اما درباره واحدهاي
 100متري ،قيمتها در مركز نزديكي بيشتري به
ش��مال پايتخت دارد و از واحده��اي غرب پايتخت
بيشتر است.
اما قيمت يك واحد مس��كوني  100متري نوساز در
شرق پايتخت ،مناس��بتر از ساير مناطق ذكر شده
اس��ت و ش��ما با يك ميليارد و  600ميليون تومان

هم ميتوانيد در اين منطقه صاحب ملك ش��ويد و
نياز به س��رمايههاي باالي  2ميليارد نيس��ت .البته
افزايش قيمته��ا فقط مربوط به مناطق ش��مالي،
غربي ،مركزي و ش��رقي پايتخت نميش��ود و حتي
مناطق جنوبي كه همواره ارزانترين واحدها را براي
فروش داشتند هم شاهد افزايش قيمت شدهاند ،رشد
قيمتي كه از توان متقاضيان خريد اين مناطق خارج
است چون براي يك واحد مسكوني  100متري نوساز
در جنوب پايتخت بايد حداقل  600ميليون تومان
داشته باشيد .اين درحالي است كه در اوايل سال 97
متقاضيان با  400ميلي��ون تومان هم قادر به خريد
يك واحد مسكوني  100متري بودند.

شمال پايتخت
كف قيمت خريد مسكن در مناطق شمالي پايتخت
باالي  2ميليارد تومان است به عنوان نمونه اگر قصد
خريد ي��ك واحد مس��كوني  100متري نوس��از در
منطقه مالصدرا را داريد بايد  2ميليارد و  850ميليون
تومان بپردازيد چون قيمت هر مترمربع از اين واحد
مسكوني 28ميليون و  500هزار تومان است.
براي خريد يك واحد مسكوني  100متري نوساز در
زعفرانيه بايد  3ميليارد و  500ميليون تومان درچنته
داشته باش��يد ،چون قيمت هرمترمربع از اين واحد
مسكوني  35ميليون تومان است.
در صورتي ك��ه خواهان خريد يك واحد مس��كوني
100متري نوس��از در فرمانيه هستيد ،بايد براي هر
مترمربع  31ميليون تومان و براي كل واحد مسكوني
 3ميليارد و  100ميليون تومان بپردازيد.
خريد يك واحد مسكوني  100متري نوساز در منطقه
ازگل پايتخت 2 ،ميليارد و  800ميليون تومان هزينه
دارد چون قيمت هرمترمربع از اين واحد مسكوني 28
ميليون تومان است.
غرب پايتخت
در مناطق غربي تهران به ويژه شمالغربي بايد باالي 2
ميليارد اما در مناطق غربي ،كمتر از  2ميليارد تومان
هم داشته باشيد ،ميتوانيد صاحبخانه شويد .خريد
يك واحد مسكوني  100متري نوساز در منطقه گيشا
 2ميليارد و  700ميليون تومان سرمايه ميخواهد و
قيمت هر مترمربع از اين واحد مسكوني  27ميليون
تومان است.
قيمت يك واحد مسكوني 100متري در شهرك غرب
كه ارزش هرمترمربع ازآن  29ميليون تومان اس��ت،
2ميليارد و  900ميليون تومان ميشود.

اگرمي خواهيد صاحب يك واحد مس��كوني نوس��از
 100متري در منطقه ستارخان شويد بايد 1ميليارد
و  800ميليون تومان به صاحب ملك بپردازيد چون
قيمت هرمترمربع از اين واحد مسكوني  18ميليون
تومان است.
براي خريد يك واحد مسكوني  100متري نوساز در
خيابان ستاري بايد 2ميليارد تومان در چنته داشته
باشيد چون قيمت هرمترمربع از اين واحد مسكوني
 20ميليون تومان است.

مركز پايتخت
قيمت يك واحد مسكوني 100متري نوساز در مناطق
مركزي تهران در اغلب موارد باالي  2ميليارد تومان
اس��ت و به صورت استثنا ش��اهد نمونه واحدهايي با
قيمت كمتر از 2ميليارد تومان هستيم .اگر خواهان
خريد يك واحد مسكوني  100متري نوساز در منطقه
اميرآباد هس��تيد بايد براي هرمترمربع از اين واحد
مسكوني  33ميليون تومان به صاحب ملك بپردازيد،
ضمن اينكه قيمت كل اين واح��د  3ميليارد و 300
ميليون تومان ميشود.
براي خريد يك واحد  100متري نوساز در يوسف آباد
 2ميليارد و  200ميليون تومان س��رمايه نياز داريد
چ��ون قيمت هرمترمربع از اين واحد مس��كوني 22
ميليون تومان است.
درصورتي كه قصد خريد يك واحد  100متري نوساز
در ميرزاي شيرازي را داريد بايد براي هر مترمربع از
اين واحد  18ميليون و  500ميليون تومان بپردازيد
و قيمت كل واحد هم  1ميليارد و  850ميليون تومان
ميشود.
قيم��ت كل يك واحد  100متري نوس��از در منطقه
تواني��ر پايتخ��ت 2 ،ميلي��ارد و  850ميليون تومان
است چون قيمت هر مترمربع از اين واحد مسكوني
28ميليون و  500هزار تومان است.
شرق پايتخت
ارزش يك واحد مسكوني  100متري نوساز در شرق
پايتخت ،هم باالي  2ميليارد تومان هس��تند اما به
راحتي واحدهايي با كمت��ر از  2ميليارد تومان هم
ميتوانيد در اين منطقه آپارتمان بخريد ،به عنوان
نمونه براي خريد يك واحد نوساز  100متري نوساز
در هروي را داريد بايد براي هر مترمربع از اين واحد
بايد  23ميليون تومان بپردازيد چون قيمت كل اين
واحد مسكوني 2 ،ميليارد و  300ميليون تومان است.
اگرخواهان خريد ي��ك واحد  100متري در لويزان

قيمتواحدهاي 100متريدرمناطقمختلفتهران(ميليونتومان)
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آدرس
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ّ
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ميرزايشيرازي

ازگل

2800

ستاري

2000

توانير

هستيد بايد 2ميليارد و  300ميليون تومان در چنته
داشته باش��يد چون قيمت هرمترمربع از اين واحد
مسكوني  23ميليون تومان است.
درصورتي كه ميخواهيد در تهرانپارس صاحب يك
واحد  100متري نوساز شويد بايد براي هرمترمربع
از اين واحد مسكوني  16ميليون و  700هزار تومان و
در كل بايد  1ميليارد و  670ميليون تومان به صاحب
ملك بپردازيد.
قيمت كل يك واحد  100متري نوس��از در خيابان
پلي��س 1 ،ميلي��ارد و  800ميليون تومان اس��ت و
قيمت هرمترمربع از اين واحد مسكوني  18ميليون
تومان ميشود.
جنوب پايتخت
ارزانترين قيمتها را براي خريد يك واحد مسكوني
نوس��از  100متري ميتوان در جنوب پايتخت پيدا

 1800تهرانپارس  1670شادآباد 880
2850

پليس

 1800نازيآباد 1100

كرد ،مثال براي خريد يك واحد  100متري نوس��از
در منطقه مسعوديه بايد  870ميليون تومان سرمايه
داشته باشيد چون قيمت هر مترمربع از اين واحد8 ،
ميليون و  700هزار تومان است.
قيمت يك واحد مسكوني  100متري نوساز درعبدل
آباد 550،ميليون تومان است چون قيمت هرمترمربع
از اين واحد 5ميليون و  500هزار تومان است.
براي خريد يك واحد مسكوني  100متري نوساز در
منطقه ش��ادآباد بايد  880ميليون تومان به صاحب
ملك بپردازيد چون قيم��ت هرمترمربع از اين واحد
8ميليون و  800هزار تومان است.
اگرخواه��ان خريد يك واحد مس��كوني  100متري
و نوساز در نازي آباد هس��تيد ،بايد براي هرمترمربع
از اين واحد مس��كوني  11ميليون تومان به صاحب
ملك بپردازي��د و قيمت كل اين واح��د  1ميليارد و
100ميليون تومان است.

گزارش
انتظار تداوم ركود ملك

كاهش شديد حجم معامالت و به همراه آن افت
نس��بي قيمت مسكن طي دوس��ه ماهه گذشته
حكايت از روزهاي س��خت بازار مسكن ميدهد
و پيشبيني ميش��ود كه طي دو سه سال آينده
ركودي سنگين بر اين بازار حاكم شود ،اتفاقي كه
بين سالهاي  92تا  96شاهد آن بوديم .البته در
ابتداينيمهدومسال 96وبابهبودنسبيمعامالت
به همراه رشد محسوس اما قابل كنترل قيمتها،
پيشبيني ميشد كه بازار مسكن وارد پيش رونق
شده است موضوعي كه حامد مظاهريان ،معاون
اسبق مسكن و س��اختمان وزيرراه و شهرسازي
هم به آن اش��اره ك��رد و از آغ��از دوران رونق بازار
مس��كن پس از يك دوره ركود طوالني گفت .اما
به نظر ميرس��د ،با وجود پيش بيني مسووالن و
كارشناس��ان بازار مسكن از ش��روع دوران رونق،
كسي انتظار افزايش بيش از 100درصدي قيمت
رانداشتوبيشترپيشبينيهاازرشد 50درصدي
قيمتهاحكايتداشتكهرشدجهشگونهقيمت
مسكن در سال  97و تداوم آن در سال  ،98دوباره
برغيرقابلپيشبينيبودناينبازارصحهگذاشت.
هماكنون هم اغلب كارشناسان انتظار دارند ،اين
ركود بيش از سه سال ادامه يابد و پس از آن شاهد
يك دوران رونق 6ماه تا يكساله باشيم اما با توجه
به اينكه بازار مس��كن تحت تاثير عوامل مختلف
دروني و بيروني است نميتوان با قاطعيت از تداوم
ركود بازار مسكن طي سه سال آينده سخن گفت.
عملي ش�دن فرضيه كارشناس�ان بازار
مسكن
در اواخر نيمه ابتدايي سال  ۹۶و بعد از اعالم ورود
به دوران رونق مسكن 2 ،فرضيه پيش روي بازار
مسكن قرارداشت ،فرضيه نخست ،رشد قيمت
تا  ۵۰درصد ،افزاي��ش هيجاني خريد در بازهاي
كوتاهمدت و در گام بعد ش��روع دوران ركود در
پايان سال  ۹۷يا اوايل سال .۹۸
براساس فرضيه دوم شاهد حفظ نسبي قيمتها
و رشد سطح معامالت و درگام بعد تداوم دوران
رونق احتمالي تا پايان سال ۹۸بوديم كه وضعيت
كنوني مسكن با س��ناريوي اول پيشبينيشده
بيشتر تطابق دارد .آمارها نشان ميدهد ،حجم
معامالت از نيمه دوم  ۹۶تا ارديبهشت  ۹۷روند
افزايشيخودرانسبتبهدورههايقبلحفظكرد
اما از خرداد ماه ،معامالت مسكن روند نزولي به
خودگرفتضمناينكهتعدادمعامالتمسكندر
خردادو تيرماهنسبتبهمدتمشابهدرسالهاي
 ۹۶و  ۹۵كمتر بود .درواقع بازار مسكن در نيمه
دوم سال  ۹۶وارد س��يكل رونق شد ،رونقي كه
ناش��ي از انتظار بخش عرضه به خروج از دوران
ركود چهارساله و همچنين افزايش سوداگري به
دليل رشد قيمت بود.
وضعيت كنوني بازار مسكن
افت معامالت مس��كن طي ماههاي گذش��ته
موجب نرمش برخي فروشندگان مسكن شده
و بس��ياري از آنها قيمتهاي پيشنهادي خود را
كاهش دادهاند.
رش��د قيمت موج��ب كاهش ق��درت خريد
متقاضيان شد و دراين ميان نبود سياستهاي
حمايتي از سوي دولت و نبود تسهيالت ،فاصله
قدرت خريد مس��كن را بي��ش از پيش افزايش
داده است.
با توجه به اينكه طي چند ماه گذش��ته حجم
معامالت مس��كن نس��بت به مدت مشابه سال
گذش��ته خود بيش از  70درصد كاهش داشته
است و در چند س��ال گذشته شاهد چنين افت
معامالتي نبوديم ،عميقترين ركود در بازار را طي
 25سال گذشته ،تجربه ميكنيم.
اغلبكارشناسانمعتقدندكهقيمتمسكنبه
حالت اشباع رسيده و بخش مسكن و بازار مسكن
ظرفي��ت افزايش قيمت را ن��دارد و در اين ميان
چون اتفاقي در اقتصاد كالن كش��ور رخ نداده و
درآمدهارشدنكردهاستبنابراينتوانمتقاضيان
مس��كن هم افزايش نيافته اس��ت و ديگر شاهد
رش��د قيمتها نخواهيم بود درواقع پيش بيني
نميشود كه تا دو سه سال آينده قيمت مسكن
دچار جهش شود.
افزايش قيمت مسكن باعث شده تا متقاضيان
مسكن از بازار خارج شوند ،چون قيمت مسكن
بيش از ح��د توان متقاضي��ان مصرفي افزايش
يافته است.
آينده بازار مسكن
پيشبيني ميشود كه اگر شرايط ويژهاي براي
حاملهاي ان��رژي و ب��ازار ارز رخ ندهد ،كاهش
قيمت مسكن در ماههاي آتي هم ادامه يابد.
رييس اتحاديه مش��اوران امالك پيشبيني
ميكند كه قيمتها در ماهه��اي آينده كاهش
يافته و به ثبات برسد.
انتظار ميرود كه اين ركود حاكم بر بازار مسكن
طيدوسهسالآيندهادامهيابدوسپسشاهدآغاز
دوره رونق خواهيم بود.
راهكارهاي بهبود بازار مسكن
كارشناسان مسكن معتقدند كه برنامهريزي
دول��ت براي رونقدهي بخش مس��كن در قالب
طرح اق��دام ملي و تولي��د و عرض��ه  ۴۰۰هزار
واحد مسكوني ميتواند محركي براي عرضه در
بخشهايي از تقاضاي مسكن باشد.
افزاي��ش حماي��ت از بخ��ش خصوص��ي هم
ديگرراهكاري است كه ميتواند دربهبود بخش
عرضه راهگشا باشد.
رشد سقف تس��هيالت بانكي هم ميتواند از
راهكارهاي حل مشكل ركود مسكن باشد البته
برخي فع��االن بازار مس��كن معتقدند افزايش
سقف تس��هيالت خريد مس��كن موجب رشد
قيمتها ميشود.

دنيايفناوري
حذف نمايش فعاليت
فالويينگها از اينستاگرام

شبكهاجتماعياينستاگرامازاينهفتهتبفالويينگ
راازنرمافزارخودحذفميكند.كاربراندراينبخش
ميتوانس��تند اليك و كامنتهاي جديد افرادي را
كه در اين شبكه اجتماعي دنبال ميكنند ،مشاهده
كنند .به گزارش ايرنا به نق��ل از ،BuzzFeedتب
فالويينگ اينستاگرام يكي از قابليتهاي اوليه اين
شبكهاجتماعيبودكهدرسال ۲۰۱۱ومدتهاپيش
ازاضافهشدنتباكسپلوربهنرمافزار،آغازبهكاركرد.
در آن زمان استفاده از اين تب بهترين راه براي كشف
مضامين جديد بود ،زيرا به كاربران نشان ميداد كه
دوستانش��ان چه چيزي را اليك ميكنند .اما حال
كه تب اكسپلور جاي خود را به عنوان ابزار اوليه براي
كشف تازهها در اينستاگرام محكم كرده است ،اين
گزاره ديگر چندان صادق نيست .به گفته «ويشال
شاه»مديربخشمحصوالتاينستاگرام،تغييرمذكور
درراستايسادهتركردنمحيطاينشبكهاجتماعي
انجامشدهاستوكاربرانبسياريمتوجهحذفاين
بخشنخواهندشد؛چونجزوقابليتهايپركاربرد
ايننرمافزارنبودوتعدادزياديازصاحبانحسابهاي
كاربرياصالازوجودآنخبرهمنداشتند.

ممنوعيت«ديپفيك»سياسي
دركاليفرنيا

مقامات محلي ايال��ت كاليفرنيا قانون جديدي را به
تصويب رساندهاند كه به موجب آن توليد ويدئوهاي
ديپفيكسياسيازآغازسال ۲۰۲۰ممنوعميشود.
به گزارش مهر به نقل از نيواطلس ،به دنبال تصويب
قانونممنوعيتتوليدويدئوهايديپفيكسياسي
درتگزاسدرماهگذشته،مقاماتايالتكاليفرنياهم
بهطور رس��مي از ممنوعيت توليد و توزيع محتواي
صوت��ي و ويدئوي��ي ديپ فيك و مبتن��ي بر هوش
مصنوعيخبردادهاند.كارشناسانسياسيوفناوري
در امريكا هش��دار دادهاند كه امكان سوءاس��تفاده
از فن��اوري هوش مصنوعي ب��راي جعل ويدئوهاي
باورپذير عليه نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري
سال  ۲۰۲۰اياالت متحده وجود دارد و اين موضوع
ميتواند ضمن تاثيرگذاري مخرب بر افكار عمومي،
صحت و سالمت برگزاري انتخابات را در سال آينده
ميالدي در اين كش��ور زير سوال ببرد .در عين حال
برخي گروههاي مدافع آزاديهاي مدني در امريكا از
اينتصميماظهارنارضايتيكردهوميگويندتنهابايد
جلوي توزيع اطالعات سياسي غلط و گمراهكننده
گرفتهشودومقابلهكليبااينفناوريصحيحنيست.
توليد ويدئوهاي ديپ فيك با سوءاستفاده از فناوري
هوشمصنوعيازسال ۲۰۱۷آغازشدوپيشرفتاين
فناوريباعثخلقويدئوهايتقلبيشدهكهتشخيص
دروغين بودن اطالعات درجشده در آنها براي افراد
عادي و حتي متخصصان ناممكن است .در ماههاي
گذشتهتوليدويدئوهايجعلعميقباحضوربرخي
چهرههاي سياسي امريكايي مانند نانسي پلوسي و
حتي ويدئويي با حضور مارك زاكربرگ مديرعامل
فيسبوكجنجالبهراهانداختهاست.

اتصال ۴۰ميليون كاربر جديد
به اينترنت تا۲۰۲۰

كمپاني مايكروس��افت در نظر دارد تا سال۲۰۲۰
ميالدي دسترسي به ش��بكه اينترنت را براي ۴۰
ميليوننفرديگردرجهانفراهمكند؛اينپروژهدر
امريكاي التين و آفريقا آغاز خواهد شد .به گزارش
ايرنا به نق��ل از انگجت ،امروز نزدي��ك به نيمي از
جمعيتجهانبهشبكهجهانياينترنتدسترسي
دارند .اگرچه ماهيت اين خبر مثبت است اما نشان
ازآنداردكههنوزنيمديگريازمردمجهانازهيچ
نوعي از اتصال اينترنتي بهرهمند نيس��تند .طرح
ابتكاريمايكروسافتدرسال ۲۰۱۷بهتالشهاي
كارآمد براي فراهم كردن دسترسي به اينترنت در
سراسرخاكامريكامنجرشد.اينغولفناوريحال
درنظرداردتاهمانروشرااينباردرآفريقا،امريكاي
التين و آسيا به كار بندد .اين كمپاني درصدد است
تاسال ۲۰۲۰ميالدي ۴۰ميليوننفررادرجهانبه
شبكهاينترنتمتصلكند.مايكروسافتدرابتداي
راه روي جوامع روس��تايي و دوردست در امريكاي
التين و آفريقاي س��ياه (مناطق واق��ع در جنوب
صحراي بزرگ آفريقا) تمركز كرده و در ادامه طرح
خودرابهمناطقديگرتعميمخواهدداد.

روي گوشي هوشمند
سرمايهگذارينكنيد

اگرچههميشهتاكيدشدهكهسرمايهگذاريبراي
خريد خودرو كار اشتباهي است ،اما اين مساله در
مورد گوشيهاي هوشمند بيشتر مصداق دارد،
زيرا آنها سريعتر ارزششان را از دست ميدهند.
به گزارش فارس به نقل از زددي نت ،بر اساس يك
بررس��ي علمي هر خودرو در فاصله سه سال بعد
از خريد ۴۰درصد از ارزش اوليه خود را از دس��ت
ميدهد . ،اما اين رقم در مقايسه با ميزان از دست
رفتن ارزش گوش��يهاي هوشمند در گذر زمان
ناچيزاست.يافتههايموسسهپژوهشيفليپسي
نشان ميدهد كه گوشيهاي هوشمند بسته به
مدلي كه دارند تنها در همان سال اول خريداري
چيزي بين  ۳۸ت��ا  ۷۶درص��د از ارزش خود را از
دس��ت ميدهند .اين در حالي است كه خودروها
در بدترين حالت در اولين سال خريداري تنها۲۰
درصد از ارزششان را از دست ميدهند و ساالنه
ده درصد به اين رقم افزوده ميشود .البته در ميان
گوش��يهاي مختلف ميزان از دست رفتن ارزش
آيفون كمتر از بقيه گوشيهاست .در اين زمينه
گوشيهايگالكسيسامسونگدررتبهدومبوده
و بقيه گوشيهاي اندرويدي در رتبههاي بعدي
قرارميگيرند.برهميناساسآيفونايكسبعداز
يكسالاستفاده ۴۵درصدازارزشاوليهخودرااز
دستدادهواينرقمدرموردگالكسي S8برابربا۵۷
درصدودرموردالجي G6معادل ۷۳درصداست.
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دانش و فن

چالشهاي انقالب صنعتي چهارم و عصر تحول ديجيتال براي مشاغل سنتي

آيتي مشاغل را كارآمد ميكند

گروه دانش و فن|
با گس��ترش روزافزون اتوماسيون و هوش مصنوعي ،اين
مس��اله وجود دارد كه ماهيت كار چگونه به خودي خود
در دنياي ديجيتالي كه مدام در حال توسعه است ،تغيير
ميكندواينچالشياستكههرگروهسنيدرنيرويكار
باآنروبهروست.برخيازمطالعاتمنتشرشدهدرسالهاي
اخيرتصويريتاريكازاشتغالرادرآيندهنشانميدهندو
پيشبينيميكنندكهباتوسعهفناوري،ميليونهاشغلاز
بينبرود.باوجوداين،نميتواناينموضوعراناديدهگرفت
كهتغييراتبزرگيدرراهاست.
بر اس��اس گزارش وبس��ايت ،ekathimeriniبايرون
نيكواليي��دز -مديرعامل ش��ركت  PeopleCertكه در
مهارتهاي حرفهاي آزم��ون و گواهينامه تخصص دارد-
ميگويد« :در وقوع انقالب صنعتي چهارم يك پارادوكس
وجوددارد،درحاليكهسازمانهايبينالملليدربارهازبين
رفتن بسياري از شغلها ناشي از تحوالت روباتيك هشدار
ميدهند،امانيرويكارهمباكمبودجديدرزمينهافرادي
بامهارتديجيتاليروبهروست.دراروپاتاپايانسال،2020
با كمبود ح��دود 500هزار نفري افراد متخصص در زمينه
 ICTمواجه هستيم .در حالي كه آمار رسمي اتحاديه اروپا
نشان ميدهد طي چند سال آينده 90،درصد از مشاغل به
مهارتهاي ديجيتالي نياز دارند ،اين نگراني جدي وجود
دارد كه 60درصد ني��روي كار ،امروز با فناوريهايي كمي
فراتر از اصول اوليه آش��نا نيس��تند ».او ميگويد« :بحران
يونان ممكن است براي اقتصادش ويرانكننده باشد ،اما در
عين حال فرصتي را براي تجديدنظر درباره آينده عرضه و
تقاضا ايجاد كرده است .اكنون يونان در موقعيتي است كه
بتواند نيم ميليون ش��غل در فناوري اطالعات و به ويژه در
برنامهنويس��ي ايجاد كند و اين براي كشوري كه  50هزار
نفر از كاركنان بامهارتش ،كشور را براي كسب چشمانداز
حرفهايبهترترككردهاند،خبرخوبيمحسوبميشود».
براي اثبات اين منظور ،نيكوالييدز يك دوره برنامهنويسي
بوتكمپ در س��ال 2017برگزار كرد ك��ه 400نفر از اين
دوره فارغالتحصيل شدند و بيش از 90درصد بالفاصله كار
پيدا كردند .نيكوالييدز درباره اين دوره گفت« :افرادي كه
در اين برنامه شركت كردند ،هيچ ارتباط خاصي با فناوري
نداشتندوازحرفههاييباطيفهايمختلفآمدهبودند.ما
زيستشناسانوحتيكاهنانيدربيناينافرادداشتيمكه
اكنونپسازششماهآموزش،درزمينهآيتيكارميكنند.

فناوري به سرعت پيش ميرود ،همهچيز به سرعت تغيير
ميكند و بهطور فزايندهاي به هم پيوس��ته ميش��ود .اين
برايدولتهايكچالشاستكهبتوانندبااينواقعيتهاي
جديدسازگارشوند».استانداردهايبينالملليمهارتهاي
ديجيتالي ،چشمانداز جويندگان كار را در سنيني كه پيدا
كردنشغلوبهويژهبرايجوانانيكچالشروبهرشداست،
تقويتميكند.درحالحاضرگواهيهاي ICDLبهحدود
 60ميليون دانش��جو ،كارگر و افراد حرفهاي در طيفهاي
وسيعي از زمينهها و س��ازمانهاي دولتي در اتحاديه اروپا
و بسياري از كشورها از جمله كشورهاي توسعهيافته و در
حال توسعه ارايه شده است .آنچه رخ ميدهد ،اشتغالزايي
برايكارمندانآيندهوبهرهوريبرايكارفرماياناست؛زيرا
سوادرايانهايباتوجهبهپيشرفتسريعفناوريبسيارمهم
است ،خصوصا كه كارفرمايان لزوما اهميت سرمايهگذاري

در حال آمادهسازي براي جذب فناوري 5Gهستيم

وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات با تأكيد بر اينكه
 5Gفناوري غالب جهان در دهه آينده خواهد بود ،از
برنامهريزيهاي كشور براي جذب فناوري  5Gخبر
داد .به گ��زارش وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،
محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات در دومين
روز اقامت خود در ارمنستان ،روز گذشته در پنل ويژه
وزرا در اجالس جهاني فناوري اطالعات (WCIT-
 )2019سخنراني كرد .وي با اشاره به پيشرفتهاي
قابلتوجه ايران در حوزه زيرساخت فناوري اطالعات
در دو س��ال اخير ،به اتصال ۱۰۰درصدي ش��هرها
و  ۷۸درصدي روس��تاهاي كش��ور به ش��بكه 4G
اش��اره كرد و افزود« :دولت ب��ا برنامهريزي و جذب
س��رمايهگذاري بخ��ش خصوصي درحالتوس��عه
حداكثري زيرس��اختهاي ارتباطي اس��ت ».آذري
جهرمي با تأكيد بر اينكه فناوري  5Gفناوري غالب
جهان در دهه آينده خواهد بود ،گفت« :ايران در حال
آمادهسازي شرايط و بسترهاي الزم براي جذب اين

فن��اوري از طريق ايجاد زيرس��اختها و نيز افزايش
آگاهي و عالقه مردم نس��بت ب��ه كاربردهاي متعدد
و متنوعي اس��ت كه اين فناوري براي زندگي آنها به
ارمغان خواهد آورد».
وي در ادامه س��خنان خود ضمن تجليل از ظرفيت
باالي جوانان مستعد ايراني در حوزه فناوري اطالعات،
حمايت از رشد اقتصاد ديجيتال مبتني بر مشاركت
بخش خصوصي و پويايي كشور را يكي از اهداف مهم
خود توصيف كرد و با اش��اره به طرح نوآفرين گفت:

تغيير رويكرد پست براي توسعه استارتآپها

مديرعاملشركتمليپستايرانبااشارهبهتغييررويكرد
پستاعالمكرد«:اينتغييررويكرد،بستريرابرايتوسعه
كسب و كار استارتآپها در سايه همكاري با شركت ملي
پس��ت فراهم آورده است ».به گزارش شركت ملي پست
ايران ،حسين نعمتي در نشستي به مناسبت  17مهر روز
جهاني پست ،با اش��اره به همسويي شركت ملي پست با
تحوالت روز دنيا گفت« :ش��بكه پستي كشور ،همسو با
تغيير و تحوالت ساير شركتهاي پست دنيا و همچنين
در راس��تاي اجراي طرح تحول ديجيتال ،زيرساختها و
امكانات الزم را براي توسعه بستر خدماترساني ،فراهم
آورده است ».وي با اشاره به صدو چهلوپنجمين سالروز
تاس��يس اتحاديه پس��تي جهاني و عضويت ايران در اين
اتحاديهازهمانسالهايبدوتاسيستصريحكرد«:پست
كشورماندرسال 2018دربين 173كشورعضو،موفقبه
كسبرتبه 48شد».مديرعاملشركتمليپستدرادامه
گزارشيازوضعيتپستدربرخيشاخصهايعملكردي
ارايهدادوگفت«:يكيازسرويسهاييكهدرسالهاياخير

با توجه به نياز روز مش��تريان رونق گرفته ،خريد و فروش
اينترنتي است كه در شش ماهه نخست امسال ،ترافيك
اين مرسوالت 14درصد بيشتر شده است».
نعمتي امكان پرداخت الكترونيكي در واحدهاي پستي
را يكي ديگر از نيازهاي اساس��ي مشتريان عنوان كرد و
گفت« :در حال حاضر در تمامي واحدهاي پستي دولتي
اين امكان فراهم شده اس��ت و درصدد هستيم تا دفاتر
پيشخوان نيز به سيس��تم پرداخت الكترونيك تجهيز
شوند .به منظور تس��هيل در خدماترساني شايستهتر

آخرين آمار سيمكارتهاي مسدودشده

س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي سامانه
 ۱۹۵را براي س��اماندهي پيامكهاي تبليغاتي كه با
شمارههاي شخصي ارسال ميشدند ،راهاندازي كرده
كه بر اس��اس آن تاكنون  ۱۴۱هزار و  ۷۷۵سيمكارت
مسدود شده اس��ت .به گزارش ايسنا ،براي جلوگيري
از ارس��ال پيامكهاي تبليغات��ي ،راههاي مختلفي از
جمله استفاده از سامانه  *۸۰۰#كه براي ساماندهي
پيامكهايتبليغاتيكهازطريقسامانههايارسالپيام
كوتاه و با سرشمارههاي مختلف براي مشتركان تلفن
همراهارسالميشد،ايجادشد؛سازمانتنظيممقررات
و ارتباطات راديويي (رگوالتوري) نيز س��امانه  ۱۹۵را
براي ساماندهي پيامكهاي تبليغاتي كه با شمارههاي
شخصي ارسال ميش��دند ،راهاندازي كرد كه تاكنون
 ۱۴۱هزار و  ۷۷۵س��يمكارت از ابتداي راهاندازي اين
سامانه مسدود شده است .در اين راستا پيمان قرهداغي
مديركلحفاظتازحقوقمصرفكنندهرگوالتوري-با اشاره به سامانه  ۱۹۵اظهار كرد« :اين سامانه از سال

 ۹۵شروع به كار كرده و در هنگام آغاز به كار ،برخي از
اپراتورها عملكردشان خوب نبوده اما رفتهرفته بهتر
ش��ده اس��ت ،البته آنچه اهميت دارد عملكرد كنوني
اپراتورهاس��ت .بعضي اپراتورها عملكرد خيلي خوبي
داش��تند و خودشان س��امانه كش��ف تخلف دارند و
شناسايي و قطع سرويس ميكنند ،بعضي از اپراتورها
هم س��امانه دارند اما هنوز به آن شكلي كه مد نظر ما
است ،نرس��يدهاند ».وي با بيان اينكه سيمكارتهاي
ارسالكننده پيامك به دو روش شناسايي ميشوند،

درزمينه آموزشبهكاركنانخودرا احساسنخواهندكرد.
هرچهآموزشهايديجيتاليدرسنينپايينتريبرايفرد
آغازشود،اوآمادگيبيشتريبرايمطالباتدرحالتغييرو
روبهافزايشدرآيندهخواهدداشت.آياجهانبرايچهارمين
انقالبصنعتيآمادهاست؟كارشناسانمعتقدنداينروند،
به آموزش نيروي كار متكي اس��ت .اين حقيقتي است كه
همه بايد با آن كنار بياييم .كارشناسان همچنين استدالل
ميكنندكهجداازنيرويكار،دولتهاوسازمانهايدولتي
نيز بايد براي تغييرات آينده آماده شوند .به عنوان مثال ،تام
اوس��وليوان از جامعه كامپيوتري ايرلند ( ،)ICSميگويد:
«قوانين حاكم بر حرفههاي فناوري اطالعات و ارتباطات با
توجه به ظهور جرم اينترنتي ،از سرقت پول از حسابهاي
كاربريگرفتهتادادههايغيرقانونيدررسانههاياجتماعي،
بايدجديترشود».

«هماكنون حدود  ۵۷۰اس��تارتآپ ۱۳۹ ،ش��ركت
بزرگ رشد يافته ۴۵ ،شتابدهنده و  ۱۵سرمايهگذار
مش��اركت خود را در اين طرح آغ��از كردهاند ».وزير
ارتباطات اهداف مهم طرح نوآفرين را تسهيل فضاي
فرايندهاي ايجاد و رشد استارتآپها ،ايجاد شفافيت،
شناسايي فرصتهاي جديد سرمايهگذاري ،متصل
ك��ردن كارآفرينان با دانش��گاه و تروي��ج روشهاي
تجارت خالقانه و مبتكرانه از طريق ارايه مش��وق به
پروژههاي برجسته توصيف كرد ».وزير كابينه دولت
دوازدهم با اش��اره ب��ه همراهي تع��دادي از بهترين
استارتآپهاي ايراني با وي در سفر به ايروان كه در
زمينههايحملونقل،كشاورزي،تبليغات،انيميشن،
پيامرسان ،سالمت و تجارت هوشمند فعاليت دارند ،از
شركتكنندگان در اجالس جهاني فناوري اطالعات
دعوت كرد ضمن بازديد از پاويون ايران در نمايشگاه
( )Digi Tec Expoايروان؛ با ظرفيتهاي جذاب
اين استارتآپها از نزديك آشنا شوند.

به شهروندان ،هماكنون  100درصد نامهرسانها نيز به
دستگاه كارتخوان سيار مجهز شدهاند ».معاون وزير در
خصوصآخرينوضعيتكارتهايسوختمعطلمانده
دردفاترپستينيزگفت«:تاكنونبيشاز ۹ميليونكارت
س��وخت يعني ۹۰درصد كارتهاي صادرشده به مردم
تحويلشدهوحدود ۹۰۰هزاركارت،درباجههايمعطله
باقي مانده است ».وي به همكاري پست با استارتآپها
نيز اش��اره كرد و افزود« :تغيير رويكرد پست ،بستري را
براي توسعه كسبوكار استارتآپها در سايه همكاري
با شركت ملي پست فراهم آورده و تاكنون هفت فراخوان
درموضوعاتمختلفهمكاري،اعالمشدهاستكهمورد
اس��تقبال كس��بوكارهاي نوپا قرار گرفت ».نعمتي در
خصوص فراهم كردن امكان خريد از سايتهاي ebay
و آمازون نيز گفت« :در اين زمينه با مشكل تحريم براي
پرداختها مواجه هس��تيم كه اميدواريم با اتخاد تدابير
مناسب و راهكارهايي كه ارايه ش��ده است ،اين موانع را
برطرفكنيم».

توضيح داد« :يكي سامانه كشف تخلف رگوالتوري و
ديگر گزارشهاي مردمي كه به سرشماره  ۱۹۵ارسال
ميشود.البتهبخشاعظميازاينپيامكهاراخودمان
باسامانهكشفتخلفشناساييميكنيم،امااينفرصت
براي مردم وجود دارد كه اگر شمارهاي برايشان پيامك
مزاحم ارس��ال ميكند به سرشماره  ۱۹۵بفرستند».
قرهداغي درباره آمار مسدود كردن هريك از اپراتورها
گفت« :از تاريخ  ۶مهر ماه تا  ۱۲مهرماه س��ال جاري،
در مجموع  ۴۳۷۶س��يمكارت ارس��الكننده پيامك
مزاحم شناسايي شده اس��ت .از اين تعداد بالغ بر ۶۵
درصد يعني  ۲۸۳۴سيمكارت براي شركت خدمات
ارتباطي ايرانس��ل ،رتبه بعدي رايتل ب��ا  ۲۴درصد يا
 ۱۰۵۷سيمكارت ،رتبه بعدي همراه اول با  ۳۰۸مورد
يا هفت درصد ،رتبه بعدي شاتل موبايل با ۹۳مورد يا دو
درصد ،كيش سلپارس با  ۸۱سيمكارت يا دو درصد و
در نهايت كيش موبايل كه سه مورد شماره شناسايي و
مسدود شده است و ديگر امكان ارسال پيامك ندارند».

براي اش�تغال ،به مجموع�هاي از مهارتها
نياز است
از طرف��ي در وبس��ايت  ،weforumبه اين موضوع
اش��اره ميكند كه امروزه ،افراد فقط با تخصص در يك
رشته نميتوانند در دنياي كس��بوكار موفق شوند و
به مجموع��هاي از مهارتهاي اصلي و فرعي نياز دارند.
اش��تغال بهنوبه خود كانالي اس��ت كه به افراد مختلف
امكان استقالل اقتصادي و ايفاي نقش فعال در اقتصاد
را ميدهد .بااينحال ،با ديجيتاليشدن محيط كار در
انقالب صنعتي چهارم ،ميتوان راههاي سنتي اشتغال
را بهچالش كش��يد .در برخي صنايع مشخص ،بهدليل
ي در چهارمين انقالب صنعتي،
يكپارچهس��ازي فناور 
نيرويكاركاهشيافتهاست؛بههميندليل،كارآفريني
بهعنواندومينبازوياغلباوقاتفراموششدهاشتغال،

به ارزيابي مجدد و فوري نياز دارد .درنظرگرفتن تعريف
جديدي براي سواد و اشتغال و كارآفريني نقش عمدهاي
درموفقيتشغليوكسبوكارافرادايفاوتضمينميكند
فناوريهاي جديد مشاغل را تهديد نخواهد كرد .براي
اينكه همه بتوانند از انقالب صنعتي چهارم سود ببرند
بايد مجموعه مهارتي خود را گس��ترش دهند و درباره
فناوريهاي جديد ياد بگيرند و انقالب صنعتي چهارم،
توسع ه مهارت را به فرايندي دسترسپذير و يكپارچه
تبديلكردهاست.بارسانههاييمثلموتورجستوجوي
گوگل ،دورههاي آنالين جامع مثل Edxو،Coursea
پادكستها و ويدئوهاي يوتيوب ،ميتوان به كتابخانهاي
ازاطالعاتدسترسيپيداكرد.كارمندانانقالبصنعتي
چهارم افرادي با مجموعه مهارتهاي مكمل و گسترده
خواهند بود .كارمندان با يكپارچهسازي فناوريها در
كسبوكارها و افزايش فرايندهاي كسبوكار ،ميتوانند
به كارآفرينان موفقي تبديل ش��وند .براي مثال ،وكيل
ميتواند براي اجراي قراردادهاي هوشمند كدنويسي
و فناوري بالكچين را ياد بگيرد يا كارمندي ميتواند
برايافزايشفروششركتخود،صفحاتشبكهمجازي
بسازد و آن را مديريت كند .بهلطف فناوريهاي كنوني،
دسترسي به كارآفريني به عنوان منبع درآمد آسانتر
شده است .براي مثال ،ميتوان از طريق صفحه شبكه
اجتماعي كسبوكاري را اداره كرد ،البته ناگفته نماند
افراد براي س��ازگاري با چنين تحولي بايد درك خود از
كسبوكار را تغيير دهند .انقالب صنعتي چهارم جامعه
رابرايدستيابيبههدفافزايشيكپارچهسازيفناوري
دركسبوكارهاوفرايندهايكسبوكارتغييردادهاست؛
به همين دليل ،ترس از مشكالت اقتصادي و اجتماعي
ازجملهافزايشبيكاريافزايشيافتهاست.بخشزيادي
ازريسكهاوترسهاراميتوانباتجديدنظردربارهنحوه
درك آموزش و اش��تغال و كارآفريني كاهش داد .تمام
موارد يادشده با يكديگر در ارتباط هستند و اگر بهخوبي
به يكديگر مرتبط ش��وند ،مولفههاي مهم اكوسيستم
توسعهاقتصاديپايدارراتشكيلميدهند.بهترينروش
براي ارتباط اين بخشها با يكديگر ايجاد تنوع در سواد و
آموزشمجموعههايمهارتيگستردهبهافراداستكهبه
سازگاري بيشتر آنها با ديجيتاليشدن محيط كار منجر
ميشود و شايس��تگي الزم براي تبديل به كارآفريني
موفق را به آنها ميدهد.

ورود ايران به مرحله طراحي خودروي بدون سرنشين

تكنولوژي  5Gبه ش��كل پرسرعتي وارد جهان شده
است .آمدن آن به ايران نيز به زودي اتفاق ميافتد و
ما نبايد از آن عق��ب بمانيم .وزير ارتباطات و فناوري
اطالعات با اش��اره ب��ه اينكه در ه��وش مصنوعي و
كالنداده ،چيزي از دنيا كم نداريم از مركز تحقيقات
مخابرات خواس��ت با همكاري دانش��گاهها توس��عه
فناوري خودروي بدون راننده هوشمند را پيش ببرند.
ب��ه گ��زارش ايرن��ا ،محمدج��واد آذري جهرمي در
توييتر خ��ود خبري از توس��عه فن��اوري خودروي
بدون راننده داد و نوش��ت« :جوانهاي ما هميش��ه
بهترينه��ا را رق��م ميزنند ،ب��ه مرك��ز تحقيقات
مخاب��رات گفت��م با همكاري دانش��گاهها ،توس��عه
فناوري خودروي ب��دون راننده هوش��مند را پيش
خواهند ب��رد .در ه��وش مصنوع��ي و كالندادهها
چيزي كم نداريم ،حاال وقت توليد محصول اس��ت.
تا آمدن تكنولوژي  5Gزمان زيادي نمانده اس��ت».
پس از چند دقيقه از انتش��ار اين خبر توس��ط وزير

ارتباطات ،رييس پژوهش��گاه ارتباط��ات و فناوري
اطالعات خبر از ورود ايران به مرحله طراحي خودروي
ب��دون راننده داد .وحي��د يزداني��ان در توييتر خود
نوشت« :پيرو دستور وزير ارتباطات مبني بر توسعه
فناوري خودروي بدون راننده هوشمند ،طي ماههاي
اخير اقدامات موثري براي توسعه فناوريهاي نوين
همچون هوش مصنوعي و  5Gبا همكاري دانشگاهها
را در دستور كار قرار داديم و از اين پس ،براي تحقيق
آنها توان مضاعفي را صرف خواهيم كرد».

راهاندازي كد دستوري براي موقعيتيابي زائرين

رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از
برقراري كد دستوري  USSDاپراتورهاي همراه براي
آگاهي از وضعيت و موقعيت زائرين با يكديگر و ارسال
موقعيت به دوس��تان خود در مسير اربعين خبر داد .به
گزارش وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،حس��ين
فالح جوش��قاني در بازديد از مرز خسروي اظهار كرد:
«كد دستوري USSDبا شمارهگيري *۵۰۰*۵۰۰#
براي آگاهي از وضعي��ت و موقعيت زائرين با يكديگر و
ارسال موقعيت به دوستان خود ب ه صورت رايگان توسط
همه اپراتورها در هر ساعتي از شبانهروز راهاندازي شده
است ».معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره
به پوش��ش ارتباطي در مس��ير زائرين حسيني گفت:
«در مسير جاده اربعين به سمت پايانه مرزي خسروي
پوشش آنتندهي اپراتورها مناسب ارزيابي شد».
همچنين شهريار بهنيا -مديركل ارتباطات و فناوري
اطالعات استان كرمانشاه در اين بازديد گفت« :تمامي
مسيرهايمنتهيبهشهرهاياستانازدومسيرارتباطي

فيبرنوري برخوردار اس��ت كه با تمهيدات انجامشده
سايتهاي جديد توسط اپراتورهاي اول و دوم در مسير
اربعين احداث شده و با ايجاد رومينگ بين اپراتورها در
كمربندي قصرشيرين و احداث سايتهاي پرتابل در
مسيراربعينمشكالتآنتندهينقاطكوربرطرفشده
است .در اين پايانه شبكه اينترنت بيسيم برقرار شده و
شركتمخابراتمنطقهكرمانشاهتعداد ۵۰۰خطتلفن
ثابت به پايانه مرزي خسروي و ستاد ارتباطات اربعين
براي استفاده زائرين اربعين حسيني واگذار ميكند».

ضرورت جذب ايدههاي نوآورانه فضايي
رييس پژوهش��گاه فضايي ايران با بي��ان اينكه ايران
جزو  ۱۰كش��ور اول دنيا در دارا ب��ودن ظرفيتهاي
گردش��گري اس��ت ،گفت :براي تبديل ك��ردن اين
ظرفيتها به گردشگاههاي جذاب نيازمند ايدههاي
نوآورانه و جذب س��رمايهگذاري هس��تيم .به گزارش
ايسنا،همزمانباپنجمينروزهفتهجهانيفضا،مراسم
آغازينرويدادتخصصيصنايعخالقفرهنگيدرحوزه
پاركها و گردشگاههاي موضوعي فضا پايه افتتاح شد.
حسين صميمي برگزاري اين رويداد را برنامه محوري
پژوهش��گاه فضايي ايران دانست و ابراز اميدواري كرد
كه برگ��زاري آن گام موثري براي پيوند دو حوزه مهم
اقتصاد فضايي و گردشگري باشد .وي با تاكيد بر اينكه
امروزه اقتصاد فضاپايه به عنوان يك اقتصاد نوظهور و
ارزشآفرين در دنيا مطرح اس��ت ،ادامه داد« :از سوي
ديگ��ر صنعت گردش��گري در حال تبديل ش��دن به
سومين اقتصاد دنيا است و در دو حوزه اقتصاد فضاپايه
و گردشگري كشور داراي ظرفيتهاي خوبي است .در

حوزه فضايي از نيروي انساني خبره و كارآمد برخوردار
هستيم و در حوزه طراحي و ساخت ماهوارهها ،پرتاب
ماهواره و حوزه توسعه خدمات فضا پايه قدمهاي بسيار
خوبي برداشتهايم ».رييس پژوهشگاه فضايي ،ايران را
جزو  ۱۰كش��ور اول دنيا در ظرفيتهاي گردشگري
دانستوگفت«:اگربتوانيمفصلمشترككاريخوبي
بين اين دو حوزه مهم اقتصادي پيدا كنيم ،ميتوانيم
اميدداشتهباشيمكهاتفاقاتخوبيدرحوزهكارآفريني،
اشتغالزايي و بهبود رشد اقتصادي رخ دهد».

بنگاهها
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معاون توسعه روستايي رييسجمهوري اعالم كرد

 ۱۴۵هزار شغل روستايي ايجاد شد

سهم ۲۵درصدي اشتغال روستايي
در اشتغال كشور
وي به سهم اش��تغال روستايي در س��بد اشتغال كشور
در س��الهاي  ۹۴تا  ۹۶اشاره و با بيان اينكه اين سهم در
بهترين شرايط بين  ۳تا  ۵درصد بوده است ،تصريح كرد:

در سال گذش��ته و بعد از اختصاص تسهيالت روستايي
اين س��هم به  ۲۵درصد رسيده اس��ت.اميد با بيان اينكه
تسهيالت روستايي از مهاجرت معكوس جلوگيري كرده
است ،افزود :يقيناً تخصيص اين تسهيالت اثرات خود را
در آمار پايان سال ۹۸كشور به صورت عددي نشان خواهد
داد.وي با اشاره به اينكه دولت و مجموعه مجلس به اين
توافق رسيدهاند كه پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي
به روستاييان بايد تداوم يابد ،ادامه داد :در جلسه سران قوا
نيز از سوي معاون اول رياستجمهوري پيگيريهاي الزم
صورت گرفت و مصوب شد كه به بحث اشتغال روستاييان
به عنوان يك پروژه كوتاهمدت نگاه نش��ود و حداقل اين
تس��هيالت به مدت  ۵سال در اختيار دولت قرار گرفته تا
در سطح روستاها براي ايجاد اشتغال پايدار هزينه شود.
اشتغال پايدار ،اولويت معاونت
توسعهروستايي
معاون توس��عه روس��تايي و مناطق محروم كشور تداوم
اپرداخت تسهيالت را عاملي براي جلوگيري از مهاجرت
روستاييان دانس��ت و اظهار كرد :مقرر شده بود از محل
اختصاص ۹هزار و ۵۰۰ميليارد تومان تسهيالت اشتغال
روستايي ۲۰۰هزار فرصت شغلي ايجاد شود كه براساس
آمارهاي مورد تأييد سازمان آمار ايران تاكنون  ۱۴۵هزار
فرصت ش��غلي در روستاها ايجاد ش��ده كه نرخ بيكاري
روستايي را نيز به  ۲درصد كاهش داده است.
وي با اش��اره به سياست معاونت توسعه اشتغال و توسعه
روس��تايي براي امسال و س��ال آينده ،تأكيد كرد :ايجاد
اشتغال پايدارتر در سطح روستاها مهمترين سياست اين
معاونت اس��ت.اميد در ادامه به وضعيت استان گيالن در
اين زمينه اشاره كرد و با بيان اينكه در اين استان طرحهاي
خوبي در حوزه بوم گردي ،استارت آپها و بحث فضاهاي
گردشگري انجام شده است.
توليد۲۵درصدگوشتقرمزكشورتوسطعشاير
بدون ترديد براي ارزيابي دقيق سرمايهگذاريهايي كه
در حزوه اش��تغال انجام شده بايد ارزش افزودهاي كه اين
سرمايهگذاريها در بخشهاي مختلف ايجاد كردهاند را
مورد بررسي قرار داد .قائم مقام سازمان امور عشاير كشور
بااشارهبهاينكهعشايرنماداقتصادمقاومتيهستند،گفت:
 ۲۵درصد يعني حدود  ۲۰۰هزار تن گوشت قرمز كشور
توسط عشاير توليد ميشود.
به گزارش مهر ،شاهپور عاليي مقدم به عنوان يكي ديگر
از س��خنرانان اين همايش با بيان اينكه عشاير به صورت
گمنام در كش��ور فعاليت ميكنند ،گفت :عشاير ضمن
تامين معيش��ت خود در راستاي توس��عه پايدار ،امنيت
غذاييوعاملپدافندغيرعاملنيزنقشآفرينيميكنند.

گردشگري و تبادالت تجاري
باعث امنيت مرز ميشود

معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه
گفت :رونق گردشگري و تقويت تبادالت تجاري
باعث امنيت و توسعه مرزها ميشود.
غالمرضا انصاري معاون ديپلماس��ي اقتصادي
وزارت امور خارجه كه در راس هياتي از دستگاه
ديپلماس��ي براي بازديد از مرزها و بازارچههاي
مرزي جمهوري اسالمي ايران و اقليم كردستان
عراق به استان آذريايجان غربي سفر كرده ،روز
(دوشنبه ۱۵مهرماه) از بازارچه مرزي سردشت -
كيله در هر دو سوي مرزبازديد كرد.در اين بازديد،
غالمرضا انصاري از نزديك در جريان ظرفيتها
و امكانات بازارچه كيله قرار گرفت.
وي همچنين در نشس��ت مش��تركي با حضور
سركنسول جمهورياسالميايراندرسليمانيه،
مقامات اس��تان آذريايجان غربي و اداره راپرين
اقليم كردس��تان عراق ،ضمن استماع اظهارات
مقامات ذيربط ايراني و عراقي پيرامون بازارچه
كيله و مزيتهاي آن و برخي مشكالت موجود،
تبديل اي��ن بازارچه به مرز رس��مي را منوط به
ت�لاش و توافق مش��ترك مقامات دو كش��ور و
فراهم شدن زيرساختهاي الزم در هر دو سوي
مرز دانست.
معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه
رونق گردشگري و تقويت تبادالت تجاري در اين
مرز را عامل مهمي براي توس��عه و امنيت پايدار
براي اين منطقه در دو سوي مرز دانست.

كاهش ۲درصدي نرخ بيكاري روستايي
گروهبنگاهها|
موضوع اش��تغالزايي در مناطق شهري و روستايي يكي از
ابر چالشهايي است كه بر اس��اس اعالم مسووالن ارشد
كشور پشت س��ر گذاش��تن آنها نيازمند يك عزم ملي و
روحيه همگاني است .در سالهاي اخير با ورود دامنههاي
جمعيتي دهه 60و...ورودي متقاضيان اشتغال به بازار كار
شهريوروستاييكشورمانباافزايشقابل توجهيهمراه
بوده است و به همين دليل دولت براي پاسخگويي به اين
نياز در قالب برنامههاي باالدستي و همچنين بودجههاي
سنواتي اعتبارات ويژهاي براي اشتغالزايي و حفظ اشتغال
موجوداختصاصدادهاست.تخصيصيكهباموافقترهبر
معظمانقالبدرحوزهروستاييبابرداشت1.5ميليارددالر
ودرحوزهشهريبابرداشت1ميليارددالرازصندوقتوسعه
ملي تحقق پيدا كرد تا نهضت اشتغالزايي در كشورمان بر
اساس اهداف از پيش تعيين شده پيش رود .در شرايطي
كهبسياريازتحليلگرانبهدنبالاعدادوارقاميهستندكه
بعد از سرمايهگذاري اين ميزان اعتبار در حوزه اشتغالزايي
ايجادشده،معاونتوسعهروستاييومناطقمحرومكشور
رييسجمهوري با حضور در همايش روز ملي روس��تا در
گيالن تصويري از تالشهاي انجام ش��ده در اين بخش را
ارايه كرد كه مبتني بر آن ميتوان تحليلي از شرايط كلي
اشتغالزاييدرروستاهابهدستآورد.معاونتوسعهروستايي
و مناطق محروم كشور با اشاره به ايجاد  ۱۴۵هزار فرصت
شغلي با پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي ،گفت :نرخ
بيكاري روستايي نيز دو درصد كاهش يافته است.محمد
اميدديروزدرحاشيهبازديدازفشتكهروستايمليحصير
درجمعخبرنگارانبابياناينكهيكيازدستاوردهايدولت
توجه به بحث اشتغال روس��تاييان است ،افزود :در همين
رابطه  ۱.۵ميليارد دالر از صندوق توس��عه ملي با مصوبه
مجلسودستوررهبريدراختيارروستاييانقرارگرفت.وي
بااشارهبهاينكهمعادلريالياينمبلغ ۱۸هزارميلياردتومان
است كه در سراسر كشور و در ميان مسووالن دستگاههاي
مختلفتعيينتكليفشدهاست،گفت:از ۱۸هزارميليارد
تومان تاكنون  ۱۳هزار ميليارد تومان ابالغ شده كه از اين
ميزان نيز  ۹هزار و  ۵۰۰ميليارد تومان وصول شده است.
معاونتوسعهروستاييومناطقمحرومكشوردرادامهبابيان
اينكه گيالن يكي از استانهاي خوب از نظر كمي و كيفي
است،اظهاركرد:دركناراينموضوعاتفاقاتخوبيدرحوزه
تسهيالتدرسطحكشوررخدادهاست.

اخبارشهرستانها

 ۴۰گيت در مرزهاي شلمچه
و چذابه فعال است
وي با اشاره به اينكه جمعيت عشاير كشور در سال۱۳۲۵
شش هزار و  ۵۰۰نفر بوده كه  ۳۵درصد جمعيت كشور
را تش��كيل ميدهد ،افزود :از  ۱۵۰ميليون هكتار اراضي
كش��ور  ۸۴ميليون هكتار مرتع بوده كه  ۳۴ميليون آن
توسط عشاير مديريت ميشود.
قائممقام سازمان امور عشاير كشور در ادامه با بيان اينكه
بيش از  ۲۴ميليون رأس گاو توس��ط عشاير نگهداري و
مديريت ميشوند ،گفت :كش��ور نيازمند  ۸۶۰هزار تن
گوشت قرمز اس��ت كه  ۲۵درصد آن يعني معادل حدود
 ۲۰۰هزار تن آن توسط عشاير كشور توليد ميشود.
وي با اش��اره به جمعيت يك ميلي��ون و  ۲۰۰هزار نفري
عشاير در كشور ،تأكيد كرد :عشاير بيشترين اثرگذاري در
كشور دارند ۳۵ .درصد صنايع دستي و  ۴۰درصد فرش
صادراتي كشور توسط عشاير توليد ميشود.
عاليي مقدم با تأكيد بر اينكه چادر عشايري يك كارگاه
توليدي است ،عش��اير را نماد اقتصاد مقاومتي عنوان و
بيان كرد :يكي از مهمترين رويكردهاي عش��اير تكميل
زنجيره توليد گوشت قرمز كشور است كه از سال گذشته
تاكنون شاهد افزايش  ۳۰درصدي در توليد گوشت قرمز
هستيم.وي ادامه داد :در حوزه عشايري در سال گذشته

 ۷۰۰ميليون تومان تسهيالت پرداخت شده كه امسال
اين ميزان تسهيالت به يك ميليارد و ۵۰۰ميليون تومان
رسيده است.
صادراتدوميليوندالريصنايعدستيگيالن
معاونتوسعهروستاييومناطقمحرومرياستجمهوريو
استاندارگيالنباحضوردرروستايفشتكه«روستايملي
حصير»ازبازارچهخانهحصيرايرانويكمجتمعپذيرايي
در روستاي چاپارخانه بخش خمام رشت بازديد كردند.
محمد اميد معاون توس��عه روس��تايي و مناطق محروم
رياستجمهوري و ارس�لان زارع استاندار گيالن از يك
مجتمع پذيراي��ي در روس��تاي چاپارخانه بخش خمام
شهرستان رشت بازديد كردند.اين مجموعه پذيرايي كه
بااعتباريبالغبر 11ميلياردتوماناحداثشدهبهميزان4
ميلياردتومانازتسهيالتاشتغالروستاييبهرهمندشده
و زمينه اشتغال براي 24نفر را فراهم كرده است.همچنين
معاونتوسعهروستاييومناطقمحرومرياستجمهوري
و استاندار گيالن با حضور در روستاي فشتكه «روستاي
ملي حصير» از بازارچه خانه حصير ايران بازديد كردند.در
حاشيهاينبازديدارسالنزارعاستاندارگيالندرگفتوگو

با خبرنگاران با بيان اينكه گي�لان داراي دو هزار و ۲۰۰
روستا است ،افزود :روستاييان گيالن به مشاغلي همچون
دامپروري ،كشاورزي ،زنبورداري ،پرورش كرم ابريشم و
صنايعدستيمشغولهستند.
وي با بيان اينكه حمايت از مش��اغل روس��تايي و حفظ
پايداري جوامع روستايي امري ضروري است ،گفت :دولت
با اعطاي تسهيالت كم بهره و براساس برنامههاي توسعه
اشتغالروستايينسبتبهاينموضوعاهتمامويژهايدارد.
نماينده عالي دولت در گيالن با بيان اينكه خوشبختانه
امروز بيش از  24هزار نفر از س��اكنان روستاهاي گيالن
به صنايع دس��تي اشتغال دارند ،افزود :در جهت حمايت
از اين هنرمندان ،س��ال گذشته بيش از  7ميليارد تومان
تس��هيالت بانكي در حوزه صنايع دس��تي اعطا شد و در
سال جاري نيز اين حمايتها ادامه خواهد داشت.استاندار
گيالن خاطرنشان كرد :براي تقويت و پايداري اشتغال،
برنامههاي ويژهاي تدوين شده كه در دست اقدام است.وي
به حمايتهاي در حال اجراي حوزه صنايع دستي اشاره
و اظهار داشت :از سال گذشته تاكنون در راستاي اجراي
سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي بيش از دو ميليون دالر
صادرات صنايع دستي به خارج از كشور انجام شده است.

آتش در شركت طيف سايپا مهار شد

حضورفعال مترو در نمايشگاه حمل و نقل عمومي و خدمات شهري

آتشسوزي در ش��ركت طيف س��ايپا بدون تلفات جاني و قبل از
سرايت به بخشهاي ديگر مهار شد.
به گزارش تعادل از سايپانيوز ،مسعود عاشوري ،رييس اداره اطفاء
حريق سايپا با اعالم اين خبر گفت :ساعت  18روز – دوشنبه -يك
م��ورد حريق در انبار رزين ش��ركت طيف س��ايپا از ش��ركتهاي
زيرمجموعه گروه س��ايپا گزارش ش��د كه تيمهاي آتشنش��اني
در كوتاهتري��ن زمان ممكن ب��ه محل اعزام ش��ده و موفق به مهار
آن شدند.عاش��وري با بيان اينكه خوش��بختانه اين حادثه تلفات
جاني نداش��ته ،افزود :حريق در انبار رزين شركت طيف و به دليل
نشت يك محلول شيميايي با عنوان حالل ويژه رخ داد كه با توجه
به ويژگيهاي حريق در انبار مواد شيميايي اقدامات الزم براي مهار
و اطفاء آن انجام شد.وي ادامه داد :عالوه بر اكيپهاي آتشنشاني
شركت س��ايپا و شركتهاي زيرمجموعه ،آتشنشانان پرتالش دو
مركز  ۴۴و  ۴۵آتشنشاني نيز در اطفاء اين حريق مشاركت داشتند
كه الزم است از آنها صميمانه تشكر و قدرداني كنيم.
رييس اداره اطفاء حريق س��ايپا گفت :با تالش تيم واكنش سريع

مدير ارتباطات و امور بينالملل ش��ركت بهرهبرداري متروي تهران و
حومه از حضور فعال ش��ركت بهرهبرداري مت��روي تهران و حومه در
هفدهمين نمايشگاه حمل و نقل عمومي و خدمات شهري خبر داد.
به گ��زارش مديريت ارتباطات و امور بينالملل ش��ركت بهرهبرداري
متروي تهران و حومه محسن محمديان گفت :هفدهمين نمايشگاه
حمل و نقل عمومي و خدمات ش��هري از روز پنجشنبه  ۱۸مهرماه تا
يكشنبه ۲۱مهرماه ۹۸در محل نمايشگاه بينالمللي تهران برپا است.
وي با اشاره به اينكه اين نمايشگاه با مشاركت وزارت كشور ،وزارت راه و
شهرسازي،معاونتحملونقلوترافيكشهرداريتهرانوباهمكاري
س��ازمانهاي دولتي و شركتهاي خصوصي برپا ش��ده است ،افزود:
عالقهمندانودستاندركارنحوزهحملونقلميتوانندجهتبازديد
از آخرين دستاوردها و اقدامهاي انجام شده توسط شركت بهرهبرداري
متروي تهران و حومه از ساعت  ۹صبح تا  ۱۷به سالن  ۸-۹غرقه ۱۳۸
مراجعهكنند.محمديانتصريحكرد:شركتبهرهبرداريمترويتهرانو
حومهباحضوردرايننمايشگاهدستاوردهاوتجارببيشازبيستسال
بهرهبرداريرادرمعرضديدشهروندانوبازديدكنندگانقراردادهاست

شركت س��ايپا از انتقال حريق به بخشهاي ديگر شركت و به ويژه
شهرك مسكوني مجاور ش��ركت طيف جلوگيري و مراحل اطفا و
خنكسازي آتش در كمتر از دو ساعت به پايان رسيد.
عاشوري درخصوص خسارت مالي اين حريق نيز گفت :مساله حائز
اهميت اطفاء حريق بدون تلفات جاني است ،ضمن اينكه خسارت
مالي زيادي نيز وارد نشده اما تعيين ميزان دقيق زيان مالي نياز به
كارشناسي بيشتر دارد

اميدواريم اين نمايشگاه فرصتي براي معرفي دستاوردها ،ظرفيتها
و توانمنديهاي ش��ركت بهرهبرداري متروي تهران و حومه باش��د.
نمايشگاه بينالمللي حمل و نقل عمومي و خدمات شهري به صورت
ساالنه با حضور شركتهاي داخلي و خارجي و مشاركت كشورهايي
همچون كره ،ژاپن ،چين ،آلمان ،جمهوري چك ،هلند ،ايتاليا ،سوئد،
تركيه ،س��نگاپور ،روسيه و ساير ش��ركتهاي جهان در محل دايمي
نمايشگاههاي بينالمللي جمهوري اسالمي ايران برگزار ميشود.

چهرههاياستاني
دستگيري عناصر اصلي تيم ترور
سرلشكرسليماني

نرخكراي هاتوبوستاكربال
 ۸۰تا ۱۰۰هزارتوماناست

نرخ باالي اجارهنشيني در قم
با وجود ۴۵هزار واحد خالي

هرمزگان با هيچ بحران
كارگري و اشتغال مواجه نيست

جايگزيني  130نفر نيروي كار
ايراني به جاي اتباع بيگانه

كرمان|دادستانعمومي
و انق�لاب مركز اس��تان
كرم��ان در بيان جزييات
ط��رح ت��رور سرلش��كر
سليماني فرمانده نيروي
قدس سپاه گفت :با توجه
به اشراف كامل اطالعاتي
سازمان اطالعات سپاه و با احكام و دستورات قضايي
تمامي عناصر اصل��ي و محوري تيم ترور ،همزمان
با تاس��وعا و عاشوراي حس��يني ظرف كمتر از ۱۰
س��اعت در چندين نقطه مختلف مورد ضربه قرار
گرفتند و دستگير شدهاند.به گزارش روابط عمومي
دادگستري كرمان ،دادخدا ساالري گفت :تمامي
عمليات اجرايي اين پروژه از قبيل جذب جاسوس،
آموزش آنان ،تهيه سالح و مهمات و مواد منفجره و
وسايلوتجهيزاتارتباطيونظاميدرسطحوسيعو
گستردهتهيهوازسويپشتيبانانطرحازطريقيكي
از مرزها به داخل كشور منتقل و آماده بهرهبرداري
بود.وي اعالم كرد :سازمان اطالعات سپاه از شش ماه
قبلازدستگيرياعضاياينتيمتروردرشهريورماه
 ،اقدامات و فعاليتهاي اين تيم را در خارج و داخل
كشور به صورت شبانه روزي مورد رصد اطالعاتي
قرار ميداد .اعضاي تيم پروژه ترور به اتهام مشاركت
در اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي كشور ،تحت
تعقيب قضايي قرار گرفتهاند.

كرمانشاه|بازوند گفت:
هزينه اتوبوسهاي عراقي
از مرز خس��روي تا كربال
بي��ن  ۸۰ت��ا  ۱۰۰ه��زار
تومان است.
ب��ه گ��زارش باش��گاه
خبرن��گاران ،هوش��نگ
بازوند ،با اشاره به ساعات تردد زائران از مرز خسروي
اظهار كرد :مرز خس��روي از س��اعت  ۷صبح تا ۱۶
بعدازظهر براي تردد زائران اربعين حسيني باز است.
او با بي��ان اينكه تردد زائران از مرز خس��روي روان
اس��ت ،گفت :پ��س از س��اعت  ۱۶بعدازظهر تردد
زائران از اين مسير ،ميسر نيست .استاندار كرمانشاه
ادامه داد :تا س��اعت  11:45صبح ديروز (سهشنبه
 ۱۶مهر) حدود  ۴ه��زار و  ۷۰۰زائر از اين مرز عبور
كردند.بازوند تصريح كرد :زائراني كه ش��ب به مرز
خسروي ميرسند ،ميتوانند در اسكانهايي كه در
حاش��يه مرز براي آنها تدارك ديده شده استراحت
كنن��د و فردا صبح به پيادهروي خ��ود ادامه دهند.
اتوبوسهايي از مرز خسروي وجود دارد تا زائران را به
راحتيبهمرزمهرانمنتقلكنند.استانداركرمانشاه
درباره قيمت بليت اتوبوسهاي مرز خسروي گفت:
هزينه پاركينگها در مرز خسروي  ۵هزار تومان در
هر شبانه روز اس��ت ،همچنين ديروز قيمت كرايه
اتوبوسها در مرز عراق  100هزار تومان اعالم شد.

قم|مدي��ركل راه و
شهرسازي اس��تان قم با
اش��اره به اينكه  ۴۵هزار
واحد خانه خالي در استان
وجود دارد ،تصريح كرد:
با وجود اح��داث ۴۳هزار
واح��د مس��كن مه��ر و
۴۵ه��زار واحد خان��ه خالي ،اما  ۱۴۷ه��زار خانوار
اجارهنشين در شهر قم وجود دارد.
به گزارش ادارهكل راه و شهرسازي استان قم ،حسن
صبوري اظهار كرد :تأمين مس��كن خانوار يكي از
اولويتهاي امروز جامعه است ،اما به دليل افزايش
قيمت چش��مگير واحدهاي مس��كوني و شرايط
اقتصادي حاكم بر كشور ،خريد مسكن براي اقشار
كمدرآمد جامعه بسيار س��خت شده است ،اجراي
طرحهايهوشمندانهايهمچونمسكنمهرواقدام
ملي منجر به صاحب خانه شدن دهكهاي ضعيف
جامعه خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه طبق سرشماري سال
 ۹۵در استان  ۴۵هزار واحد خانه خالي وجود دارد،
گفت :مطابق سرشماري انجام شده در سال۵۰،۹۵
درصد مالك ۳۹ ،درصد مستاجر و  ۱۰درصد باقي
مانده ساير هستند.صبوري اضافه كرد :استان قم در
حوزه مالكيت ،رتبه  ۳۰و در حوزه استيجاري ،رتبه
سوم در كشور را به خود اختصاص داده است.

هرمزگان|مديركل كار،
تعاون و رف��اه اجتماعي
اس��تان هرمزگان گفت:
درحال��ي كه كش��ور در
جن��گ اقتص��ادي و در
مواج��ه ب��ا تحريمهاي
ظالمانه امري��كا قرار دارد
اما هرمزگان با هيچ بحران كارگري مواجه نيست و
بهخوبي با شرايط كسبوكار روبهرو شد است.هادي
ابراهيميدرخصوصپخشبرخيمطالبدرفضاي
مجازي در خصوص ركورد نرخ بيكاري در اس��تان
هرمزگان،افزود :كساني كه مبادرت به پخش چنين
مطالبيميكنندتنهابهدنبالنااميدكردنجامعهو
برخي اهداف سياسي شخصي هستند.
وي با بيان اينكه يك فرد كارش��ناس بايد با در نظر
گرفتن تمامي شاخصها و كنار هم قرار دادن آنها
اقدام به نتيجهگي��ري كند ،تصريح كرد :هرمزگان
در بهبود وضع كسبوكار يكي از استانهاي پيشتاز
كشور است و اين خود نشاندهنده تالش مسووالن
در جهت رونق كس��بوكار و وارد شدن جوانان به
عرصه اشتغال اس��ت.ابراهيمي با اش��اره به اينكه
هرمزگان باالترين نرخ رش��د مشاركت و متقاضي
به كار در جمعيت را با رش��د  5درصدي در كش��ور
داراست ،اضافه كرد :اميد به كسبوكار زياد يعني
هرمزگان داراي نيروي كار و با انگيزه است.

مديركل تع��اون ،كار و
رفاه اجتماعي سيستان
و بلوچستان از شناسايي
 301نف��ر تبع��ه بيگانه
غيرمج��از در واحدهاي
مختل��ف صنف��ي و
كارگاهي در اين استان
خب��ر داد.به گ��زارش اداره كار اس��تان ،مهرداد
جهانديده با بيان اينكه مقررات روشني در زمينه
منع به كارگيري اتباع بيگانه فاقد پروانه كار قيد
ش��ده ،گفت :مطابق ماده  120قان��ون كار اتباع
بيگانهاي ميتوانند در ايران مشغول به كار شوند
ك��ه اوال داراي رواديد ورود با حق كار مش��خص
باش��ند و ثانيا مطاب��ق قوانين و آيي��ن نامههاي
مربوطه ،پروانه كار دريافت كنند.
مديركل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان البته
تاكيد كرد :داشتن گذرنامه و مدارك اقامتي دليل
موجهي براي بهكارگيري اتباع خارجي نيس��ت.
وي ادام��ه داد :پرونده اين اف��راد در هيات فني
اشتغال اتباع خارجي استان مطرح و در خصوص
صدور روادي��د يا ح��ق كار آنه��ا تصميمگيري
ميشود.جهانديده تاكيد كرد :بر اساس ماده 181
اين قانون ،اگر كارفرمايي اق��دام به بهكارگيري
تبعه غيرمجازي كه فاقد پروانه كار اس��ت كند،
مشمول مجازات ميشود.

اهواز|فرماندارنيرويانتظامياستانخوزستان
گفت :در پايانه مرزي شلمچه  ۲۴گيت و در مرز
چذابه  ۱۶گيت ،فعال و آماده خدمترس��اني به
زائران است.س��ردار عباسزاده با اش��اره به ارايه
خدمات نيروي انتظامي استان اظهار كرد :نيروي
انتظامي اس��تان خوزس��تان به عنوان مسوول
كميته امنيتي انتظام��ي اربعين ،تالش كرده تا
بهترين خدمات را با همكاري تمام دس��تگاهها
و نهادهاي متولي در دو پايانه مرزي ش��لمچه و
چذابه به زائران اربعين ارايه دهد .فرماندار نيروي
انتظامي اس��تان خوزس��تان افزود :در دو پايانه
مرزي شلمچه و چذابه بخشي از پاركينگها را
به بهترين ش��كل ممكن محصور كرديم؛ افزون
بر اين تأمين روش��نايي ،الين بندي ،خط كشي
و عاليم راهنمايي و رانندگي در طول مس��ير از
جمله اقداماتي بود كه انجام شده است.او با بيان
اينك��ه عوامل پليس مبارزه با م��واد مخدر براي
ماموريتهاي ذات��ي خود در پايانهها مس��تقر
هس��تند ،اظهار كرد :براي تأمين نظم و امنيت
افراد زيادي از پليس آگاهي را در پاركينگهاي
دو مرز شلمچه و چذابه مستقر كرديم ،همچنين
درطولاينهفتروزهيچمورديازناامنيوحتي
سرقت در اين دو پايانه مرزي گزارش نشده است.

توزيع ۳/۱ميليارد ليتر انواع
فرآورده نفتي در 6ماهه98
ساري|مدير شركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي منطقه ساري گفت :با توزيع بيش از يك
ميلياردوس��يصد ميليون ليتر انواع فرآورههاي
نفتي درشش ماهه اول س��ال  ۱۳۹۸درسطح
استان مازندران نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۶درصد افزايش مصرف را نشان ميدهد.
س��بحان رجبپور مدير ش��ركت ملي پخش
فرآوردهه��اي نفت��ي منطق��ه س��اري ميزان
فرآوردههاي نفتي توزيع ش��ده درش��ش ماهه
سال  ۹۸را بيش از يك ميلياردوسيصد ميليون
ليتر اعالم ك��رد و افزود :بنزين س��وپر ،بنزين
معمولي ،نفت س��فيد ،نفت گاز و نفت كوره از
فرآوردههاي توزيع ش��ده در س��ال  ۹۸اس��ت
ك��ه با توزيع بي��ش از يك ميليارد و دويس��ت
ميليون ليتر درسال  ،۹۷حدود  ۶درصد افزايش
مصرف به دنبال داش��ته اس��ت .افزايش توليد
خودرو ،ترددها و مس��افرت در اس��تان داليل
افزايش مصرف است.
س��بحان رجبپور به بخشهاي مصرف اشاره
كرد و اظهار داشت :در بخش خانگي ،كشاورزي
و اداري در شش ماهه اول سال  ۹۸مقدار مصرف
نفت س��فيد حدود  ۲۱ميليون ليتربوده كه در
مقايسه با سال  ۳۳ ،۹۷درصد كاهش مشاهده
ميشود و علت كاهش در اين بخش ،گاز رساني
به مناطق روستايي است.

برگزارينخستينالمپيادفني
و عملياتي بهرهبرداران منطقه9

س�اري| نخس��تين المپياد فن��ي و عملياتي
بهرهبردارانمنطقه 9عملياتانتقالگاز،باحضور
بهرهبرداران تاسيساتتقويت فشارگازمنطقهدر
تاسيسات رامسر برگزار شد.
رسول داودي نژاد با اشاره به برگزاري نخستين
المپياد بهرهبرداران منطقه  9اظهار كرد :مرحله
عملي اولين المپياد فني و عملياتي بهرهبرداران
منطقه،جهتارتقايشايستگيهايشغليوباال
بردن انگيزه كاري با حضور پنج تيم از بهرهبرداران
تاسيسات تقويت فشار گاز منطقه  9به مدت دو
روز در تاسيسات تقويت فشار گاز رامسر برگزار
شد.مدير منطقه 9عمليات انتقال گاز ،همچنين
هدف از برگزاري اين المپياد را ايجاد حس رقابت
ميان بهرهبرداران و بهبود رويه كاري عنوان كرد و
افزود :مرحله عملي آزمونبهرهبردارانبابرگزاري
مراسم قرعه كش��ي در روز اول آغاز شد و در روز
دوم با اجراي سناريوهاي عملياتي ،با رقابتهاي
نزديك و فشرده پايان يافت.

اخبار
با خودروي شخصي ميتوان
به زيارت اربعين رفت؟

رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي
اعالمكردكهامكانسفرباخودرويشخصيبهعراق
وجود ندارد .سردار كمال هاديانفر درباره اينكه آيا
ميتوان با خودروي شخصي به كشور عراق و زيارت
اربعين رفت گفت :برابر تصميمي كه ستاد اربعين
در هماهنگي با مس��ووالن كشور عراق اتخاذ كرده
امكان سفر با خودروي شخصي يا به عبارتي كاپوتاژ
تا پايان مهرماه به كشور عراق ندارد ،لذا امكان اينكه
زائران با خودروي ش��خصي به زيارت اربعين بروند
وجود ندارد .او اضافه كرد :تنها ۴۰۰دستگاه اتوبوس
براي تردد افراد داراي شرايط خاص نظير جانبازان و
معلوالن و ...مجوز كاپوتاژ دارد كه اين اتوبوسها نيز
تنها از مرز چذابه عبور خواهند كرد .هاديانفر با بيان
اينكهخودروهايسنگيننيزاجازهتردددرمعابرسه
استان و چهار مرز را ندارند ،گفت :تنها خودروهاي
حامل تجهيزات و ل��وازم موكبها ميتوانند تردد
كنند كه تاكنون بالغ بر ۹۰درصد از خودروها نيز به
محل رس��يده و وسايل و بار خود را تخليه كردهاند.
رييس پليس راهور ناجا در مورد اينكه آيا وزارت راه
ميتوانددرموردكاپوتاژتصميمياتخاذكندبهايسنا
گفت:مسووليتامورمربوطبهپايانههايمسافربري
و اتوبوسه��ا بر عهده وزارت راه اس��ت و كاپوتاژ در
حوزه اختيارات و وظايف وزارت راه نيست .تنها۴۰۰
دستگاه اتوبوسي كه مجوز گرفتهاند از سوي وزارت
راه معرفي ش��دهاند .در مورد خودروهاي شخصي،
وزارت راه نميتواند مجوزي براي كاپوتاژ صادر كند.
رييس پليس راهور ناج��ا با بيان اينكه دولت عراق
نيز به داليلي نظي��ر قيمت بنزين و ديگر موارد زير
بار كاپوتاژ نرفته اس��ت ،گفت :در همين راستا نيز
به وزارت صنعت معدن ،تجارت و گمرگ نيز گفته
شده تا مجوز كاپوتاژ را تا پايان مهرماه صادر نكند.

بروز موارد تكگير آنفلوآنزا
در كشور

عضوكميتهكشوريآنفلوآنزاازبروزمواردتكگير
آنفلوآنزا در كش��ور خبر داد و ب��ه زائران اربعين
حس��يني توصيه كرد كه اگر بيماري زمينهاي
دارند ،واكس��ن آنفلوآنزا تزريق كنند .مس��عود
مرداني درباره وضعيت بروز آنفلوآنزا در كشور با
توجه به ورود به فصل سرما ،گفت :تاكنون موارد
تكگير بيماري آنفلوآن��زا در ماه جاري گزارش
شده اس��ت ،اما خوش��بختانه جزو موارد شديد
بيماري محسوبنميشدند .اوبا اشاره بهنزديكي
ايام اربعين حسيني و رفتوآمد زائران ايراني به
كربال،افزود:توصيهميكنمكهافرادباالي۶۰سال
اگر تاكنون واكسن آنفلوآنزا تزريق نكردهاند ،هر
چه سريعتر نس��بت به تزريق اين واكسن اقدام
كنند .همچني��ن اگر به بيماريهاي دس��تگاه
تنفس��ي مانند س��رفه ،آبريزش بيني و ...مبتال
هستند ،رعايت نكات بهداشتي از جمله استفاده
از ماسك ،شستوشوي مرتب دستها و امتناع از
دست دادن و روبوسي با سايرين را داشته باشند.
عضو كميته كش��وري آنفلوآنزا افزود :همچنين
الزماستافراددرصورتبروزاولينعالئمبيماري
در دستگاه تنفس��ي فوقاني ،به پزشكان مستقر
در درمانگاهها و كاروانها مراجع��ه كرده و دارو
دريافتكنند.مردانيتاكيدكرد:نكتهبسيارحائز
اهميتايناستكهثابتشدهشستوشويمكرر
دستها ،باعث قطع زنجيره انتقال عفونتهاي
ويروسي دستگاه تنفسي فوقاني از فرد بيمار به
ساير افراد ميشود .بنابراين شستوشوي مكرر
دستها را مدنظر قرار دهند.

« ۱۱۰۰مركز بهزيستي»درتملك
مسووالن سازمان بهزيستي

مديركل دفتر عملكرد س��ازمان بهزيستي گفت:
از  ۴۲هزار مركز زير مجموعه س��ازمان بهزيستي
 ۱۱۰۰مركز در تملك مسووالن اين سازمان است.
كاظم نظمده درباره ابالغ بخش��نامه اجرايي منع
پذيرشياقبولمنافعتعارضدرسازمانبهزيستي
گفت :سازمان بهزيستي در راستاي شفافسازي
و مديريت تعارض منافع اين بخشنامه را ابالغ كرد.
او در ادامه افزود :نبايد افراد در پستهايي مستقر
ش��وند كه در اين س��متها تعارضي بين منافع
شخصي آنها و منافع ملي وجود داشته باشد .البته
بايد توجه كرد كه تع��ارض منافع به خودي خود
عامل فساد نيست ،اما يكي از ريشههاي فساد در
سازمانها محسوب ميش��ود .نظمده در تشريح
مديريت تعارض منافع در س��ازمان بهزيستي به
ايسنا گفت :الزم است اقداماتي صورت بگيرد كه
افراددروضعيتتعارضمنافعقرارنگيرند؛شرايطي
كه فرد بايد بين منافع شخصي خود و منافع ملي
تصميمگيريكند.نظمدهدرپاسخبهاينسوالكه
چرا اين بخشنامه امروز ابالغ شده است ،در حالي
كه س��ال  ۱۳۹۰تصويب شده اس��ت ،اظهار كرد:
بخشنامههاي مشابه وجود داشته است و از ابتداي
تشكيل سازمان تا امروز ،دو يا سه بخشنامه ابالغ
شده است .در بخشنامههاي قبلي با اجازه رييس
سازمان افراد ميتوانستند مجوزهايي بدهند كه
تعارض منافع در آنها وجود داشت ،اما اينبار رييس
سازمان بهزيس��تي اين مجوز را حتي از خودش
سلب كرده اس��ت .بنابراين رييس سازمان براي
خود ،معاونانش و سلسله مراتبي كه در بخشنامه
اعالم شده ،محدوديت ايجاد كرده است .اين قانون
مسووالن بهزيستي را ملزم ميكند كه از تاسيس
مراكز بهزيس��تي خودداري كنند .مديركل دفتر
مديريت عملكرد سازمان بهزيستي گفت :اگر افراد
عالقهمند هستند ،مركزي داشته باشند ،نبايد در
مسووليتهاي سازمان بهزيستي مستقر باشند؛
يعني افراد بايد براي تاس��يس مراكز بهزيستي از
سمتخوداستعفابدهند.بنابراينافرادبايدانتخاب
كنندكهيامسووليتخودرايامركزراداشتهباشند.
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اقتصاداجتماعي

پس از گندم براي نخستينبار در توليد برنج خودكفا شديم

خودكفايي برنج با كمك طبيعت

ايران براي نخستينبار در توليد برنج خودكفا شد.
با اين حال كارشناس��ان معتقدند اين خودكفايي
بيش از آنكه به دليل برنامهريزي و مديريت باش��د،
مرهون طبيعت است چرا كه بارندگيهاي فروردين
امسال اگرچه خرابيهاي بسياري بر جا گذاشت و
بس��ياري از زمينهاي كشاورزي را تخريب كرد اما
در نيمه دوم سال اوضاع را به كام كشاورزان به ويژه
در استان خوزستان تغيير داد .اگرچه در سالهاي
قبل كشت برنج در اين اس��تان و ساير استانهاي
جنوبي كش��ور ممنوع بود اما حاال نزديك به 207
هزار هكتار از زمينها تنها در اس��تان خوزستان به
كش��ت برنج اختصاص داده ش��ده تا به اين ترتيب
به دنبال ش��رايط اقليمي ويژه بهار امس��ال ،توليد
برنج بينياز از واردات ش��ده و به خودكفايي برسد،
خودكفاي��ي كه موجب صرفه جوي��ي بيش از ۱.۱
ميليارد دالري ميش��ود .با اين ح��ال آنطور كه
كارشناس��ان ميگويند ،معلوم نيست اين شرايط
سالهاي آينده هم تكرار شود و از آن مهمتر توجه
به اين موضوع اس��ت كه خودكفاي��ي برنج اگرچه
خبري خوشايند است اما به معناي رسيدن به يك
الگوي كشت واقعي نيست ،هنوز هم به جاي اينكه
كشاورزي در ايران به س��مت اصول علمي حركت
كند با تجربه كشاورزان هدايت ميشود كه همچنان
نياز به آموزش و توانمندي دارند.
صرفهجوي�ي 1.1ميلي�ارد دالري ب�ا
خودكفايي برنج
روز گذش��ته معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت
جهاد كشاورزي از افزايش  ۴۲درصدي توليد برنج در
كشور خبر داد و اعالم كرد ايران براي نخستينبار در
توليد برنج خودكفا شد .عبدالمهدي بخشنده درباره
اين موضوع بيان كرد :نياز كشور به برنج سه ميليون
تن است اما امسال توليد برنج با توجه به شرايط آب
و هوايي مناسب به  ۲.۹تا  ۳ميليون تن خواهد رسيد
كه به اين ترتيب ،توليد داخلي نياز كش��ور را تامين
ميكند .در  ۶ماهه امسال ميزان واردات برنج سفيد
 ۹۶۰هزارتن ب��ه ارزش  ۱.۱ميليارد دالر بود كه با
تامي��ن بازار توس��ط توليد داخلي ،ديگ��ر نيازي به
واردات برنج نخواهيم داش��ت .بنابراين خودكفايي
توليد برنج ،موجب صرفهجويي بيش از  ۱.۱ميليارد
دالري خواهد شد.
او افزود :ميانگين سطح زيركشت برنج كشور در سه
سال گذشته حدود  ۶۰۰هزار هكتار بود كه امسال
با  ۲۳۰هزار هكت��ار افزايش ،ب��ه  ۸۳۰هزار هكتار
رس��يده اس��ت .با توجه به ش��رايط تحريم افزايش
يك ميليون تني برنج در س��ال جاري در مقايسه با
سالهاي گذشته از خروج بيش از  ۱.۱ميليارد دالر

ارز جلوگيري ميكند .براس��اس گزارش مركز آمار
ايران ،مصرف س��رانه براي ه��ر ايراني  ۳۵كيلوگرم
محاس��به ش��ده كه با توجه به جمعيت  ۸۳ميليون
نفري نياز مصرفي برنج كشور  ۲.۹تا سه ميليون تن
است.سال گذشته بيش از  ۲.۱ميليون تن برنج سفيد
از محل داخلي و بيش از يك ميليون و  ۶۸۰هزارتن
برنج از محل واردات تامين شده بود.
بخشنده با تاكيد بر اينكه بخشي از رشد توليد برنج
مربوط به افزايش كشت برنج در استانهاي جنوبي
كشور از جمله خوزستان است ،افزود :امسال سطح
زيركش��ت برنج در استان خوزس��تان به  ۲۰7هزار
هكتار رسيد درحالي كه س��طح زيركشت برنج در
استانهاي ش��مالي كشور با كش��ت اول ،پرورش
راتون و كش��ت مجدد در اس��تان گيالن  ۳۰۰هزار
هكتار و اس��تان مازندران  ۳۱۴هزار هكتار اس��ت.
امس��ال از  ۴۲درصد رشد توليد برنج در كشوربيش
از  ۱۰درصد مربوط به اس��تانهاي شمالي كشور و
نزديك  ۳۰درصد مربوط به توليد استانهاي جنوبي
كشور است.
امسال كشت برنج اش�تباه نبود اما معلوم
نيست دايمي باشد
اظه��ارات مع��اون برنامهريزي و اقتص��ادي وزارت
جهاد كشاورزي در حالي اس��ت كه كارشناسان بر
اين باورند كه با وجود رس��يدن ب��ه خودكفايي اما
الگوي كش��ت در كش��ور هنوز كامل نش��ده است.
هادي اس��دي رحماني ،رييس موسس��ه تحقيقات
خاك و آب درباره اين موضوع به «تعادل» گفت :در
ايران الگوي كشت واقعي نداريم ،در واقع وزارتخانه
جهاد كشاورزي برنامه الگوي كشت را كامل نكرده
اس��ت بنابراين تا زماني كه اين الگ��و وجود ندارد و
همچنين سياستهاي حمايتي آن را نداريم ،عمال
كش��اورز گوش به فرمان وزارتخانه نيست كه ببيند
الگوي كشت درست چيس��ت و بايد چه محصولي
كشت كند ،بلكه به تجربه خود تشخيص ميدهد و از
سوي ديگر بنابر صرفه اقتصادي خود اقدام به كاشت
محص��ول ميكند .حاال ممكن اس��ت اين محصول
مناسب ش��رايط آب و خاك باشد يا آسيبزا بوده و
محيطزيست را تخريب كند.
او افزود :در واقع اين خودكفايي بيشتر از آنكه ناشي
از مديريت باش��د به دليل برخي اتفاقات اقليمي و
اقتصادي رخ ميدهد .در خودكفايي فعلي برنج هم
اين اتفاق رخ داد .چون بارندگيهاي امس��ال خوب
بود و منابع آب زياد شد ،كشاورزان به سمت كشت
برنج رفتند و از طرف ديگر با وجود بحث تحريمها،
صرفه اقتصادي در اين بود كه برنج كاش��ته ش��ود.
اما اگر بخواهيم از منظر محيطزيس��تي به موضوع

نگاه كنيم ،در واقع بايد بگوييم تا زماني كه نتوانيم
معيشت كش��اورز را تامين كنيم ،عمال نميتوانيم
برنامهه��اي حفاظ��ت از آب و خاك را به درس��تي
پياده كنيم .چگونه ميشود از يك كشاورز خواست
برن��ج نكارد چون به آب و خاك آس��يب ميزند و از
بخشي از سود خود چشمپوشي كند اما در مقابل نه
آموزش��ي در اختيارش قرار داد و نه فاصله سودش
را جبران كرد؟
رييس موسس��ه تحقيقات خاك و آب گفت :با اين
ح��ال اگرچ��ه خودكفايي گندم خبر خوبي اس��ت
اما اصال معلوم نيس��ت ادامه داش��ته باش��د چرا كه
بهطور قطع اين اتفاق در اس��تانهاي جنوب كشور
تابع وضعيت اقليمي بوده و اگر بارشها كم ش��ود،
كشاورز هم ريسك كاشت برنج را نميكند .بنابراين
ميتوان گفت تصميمي كه امس��ال ب��راي افزايش
سطح زيركشت برنج گرفته شد ،اشتباه نبوده است.
ب�ا مديري�ت صحي�ح؛ خودكفاي�ي قابل
تكرار است
س��هم قابل توجه��ي از وضعيت فعل��ي خودكفايي
برنج بر دوش اس��تان خوزستان اس��ت .استاني كه
كشت برنج به دليل مصرف باالي آب براي سه سال

واردات يك آمپول به اسم پودر كاكائو

وزير بهداش��ت با اش��اره ب��ه اقدامات انجام ش��ده در
زمينه شفافس��ازي در س��ازمان غذا و دارو و س��اير
زيرمجموعههاي وزارت بهداش��ت و با تاكيد بر اينكه
بزرگترين اولويتم در «دارو» ،حذف «رانت» اس��ت،
گفت :سامانه تيتك همچنان نواقصي دارد و به عنوان
مثال يك كاربر توانسته آمپول تستسترون را به عنوان
پودر نارگيل و پودر كاكائو به كشور وارد كند.
سعيد نمكي افزود :روز اولي كه به وزارت بهداشت آمدم
تمام تجربه خودم را به عنوان يك معلم و كسي كه در
سازمان برنامه و بودجه فعاليتهاي زيادي انجام داده،
به وزارت بهداشت آوردم .از روز اول بزرگترين اولويت
من در حوزه دارو حذف «رانت» بود .بنده هيچ گوشهاي
از صنعت را در حوزه داروس��ازي مقصر نشناختم و با
شناختي كه از بدنه داروسازي كشور داشتم ميگويم
كه هيچگاه پس از انقالب يك فرد غيرداروساز رييس
سازمان غذا و دارو نبوده است و آن اتفاقاتي كه افتاده،
متوجه سازمان غذا و داروست.
نمكي افزود :زماني كه من حرف از امضاهاي طاليي در
اين س��ازمان زدم ،گروههايي به من حمله كردند .من
ميدانمحملههايصورتگرفتهازسويكسانيبودكه
در حال استفاده از «رانت» بودند .بايد بگويم در سازمان
غذاودارواتفاقاتتلخكمپيشنيامدهاست.ايناتفاقات
از نظام قيمتگذاري ،توليد ،توزيع و غيره تا ساير موارد
پيشرفت داشته اس��ت؛ چراكه هيچ ضابطه قدرتمند
عدالتمحوري در اين زمينه فعال نبود.وزير بهداشت

در ادامه با انتقاد از نوع كاركرد س��امانه تيتك گفت:
گرچه اين سامانه زيرساخت خوبي براي شفافيت بود،
اما هرگز به سوي شفافيت حركت نكرده است .حتي
در حال حاضر كه با شما صحبت ميكنم همچنان اين
سامانه داراي نواقصي هست .به عنوان مثال يك كاربر
در سامانه تيتك توانسته بود آمپول تستسترون را به
عنوان پودر نارگيل و پودر كاكائو به كشور وارد كند يا
يك خانم دكتر در اين س��امانه در  ۱۹قسمت مسوول
فنيشناختهشدهبودبدوناينكهاينسامانهخطادهد.

عدهايازحرفهايمترسيدندوبلواكردند
وي افزود :عدهاي پس از حرفهاي من ترس��يدند
و بلوا كردن��د كه وزير ب��ا اين افراد ش��راكت دارد؛
در حال��ي كه صراحتا اعالم ميكنم وزير بهداش��ت
ش��ما كاس��هليس نيس��ت .بنده اگر ميخواس��تم
اقدامات رانتجويانه انجام دهم ميتوانس��تم اقدام
به تاس��يس كارخانههاي متعدد و رانتجوييهاي
ديگر كنم .خوشحالم كه وقتي چوب را برميداري،
عدهاي كه خطا كردهاند كار دستش��ان ميآيد .تا

اليحهاي براي ممنوعيت «ازدواج فرزندخوانده با سرپرست»
درحالي كه معاونت زنان و خانواده رياستجمهوري در
راستايحمايتازحقوقكودكانواجرايسياستهاي
تحكيم خانواده اقداماتي مانند حمايت از كودكان در
برابر ازدواج زودهنگام (اصالح ماده ۱۰۴۱قانون مدني)
و حمايت ويژه از كودكان دختر زير  ۱۸س��ال در برابر
خشونت را انجام داده است ،اليحه اصالح تبصره ماده
 ۲۶قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و
بدسرپرست را نيز تدوين كرده تا به موجب آن «ازدواج
فرزندخوانده با سرپرست» ممنوع شود.
زهرا جعفري ،كارشناس ارشد دفتر بررسيهاي امور
حقوقي معاونت رييسجمهور در امور زنان و خانواده،
درباره اقدامات حقوقي معاونت رييسجمهور در امور
زنان و خانواده در راس��تاي حمايت از حقوق كودكان
و «تدوين سياس��تهاي تحكيم خانواده دوس��تدار
كودك» گف��ت :در اين خصوص لواي��ح گوناگوني از
جمله اليح��ه اصالح تبصره م��اده  ۲۶قانون حمايت
از كودكان و نوجوانان بيسرپرس��ت و بدسرپرس��ت،
اليحه اصالح ماده  ۱۰۴۱قانون مدني و حمايت ويژه از
كودكان دختر زير  ۱۸سال در برابر خشونت را تدوين

كرده است .او با اشاره به اليحه اصالح تبصره ماده ۲۶
قانون حماي��ت از كودكان و نوجوانان بيسرپرس��ت
و بدسرپرس��ت مصوب  ۱۰مهرماه  ۱۳۹۲به ايس��نا
گفت :ماده  ۲۶قانون مذكور ازدواج بين سرپرس��ت و
فرزندخوانده را به شرط تش��خيص دادگاه بعد از اخذ
نظر مشورتي سازمان بهزيس��تي و رعايت مصلحت
فرزندخوانده بالمانع دانسته است؛ اين درحالي است
كه به اين تبصره ايرادات متعددي وارد ميشود كه از
جمله مهمترين آنها ميتوان به ناس��ازگاري با منافع
عاليه كودك ،مغايرت با ارزشهاي اجتماعي ،مخالفت
با برخي الزامات حقوقي از جمله اصل ده قانون اساسي
كهبهپاسداريازقداستخانوادهتاكيددارد،بيتوجهي
به فلس��فه فرزندخواندگي و ت�لاش قانونگذاري در
ايجاد شبه خانواده براي كودكان بيسرپرست و تغيير
نقشهاي والدين  -فرزندي به همس��ري اشاره كرد.
جعفريادامهداد:درهمينراستامعاونترييسجمهور
در امور زن��ان و خانواده در جهت صالحيت ذاتي خود
يعني سياستگذاري ستادي و رصد و پايش و نظارت
در حوزه زنان و خانواده و صيانت از قداس��ت خانواده،

تحكيم و تعالي بنيان خانواده و انسجامبخشي به روابط
خانوادگي ،تدوين اليحهاي را جهت اصالح اين تبصره
در دس��ت انجام دارد و عالوه بر آن س��ند پشتيباني را
تدوين كرده است كه از جمله مهمترين الزامات قانوني
آن ،مهمترين مباني روانشناختي و جامعهشناختي
و مهمترين الزامات فقه��ي در موضوع ممنوعيت اين
ازدواج را مورد بررسي و تبيين قرار داده است.
كارشناس ارشد دفتر بررسيهاي امور حقوقي معاونت
رييسجمهوردرامورزنانوخانوادهتاكيدكرد:معاونت
رييسجمهور در امور زنان و خانواده معتقد اس��ت كه
گرچه به لحاظ ش��رعي و حقوقي بين فرزندخوانده و
سرپرست ،رابطه حقوقي مانند رابطه پدر و مادر واقعي
برقرار نميش��ود و حرمتهاي ناشي از خويشاوندي
نيز وجود ندارد ،اما فلسفه فرزند خواندگي ،حمايت از
افراد تحت سرپرستي و فراهم كردن زمينه زندگي آنها
در خانواده است ،همچنين اين امر با اخالق اسالمي و
قداست خانواده در اس�لام همخواني ندارد و از سوي
ديگر از نظر اخالقي و عرفي ،تجويز اين ازدواج صحيح
نبوده و به مصلحت جامعه ،خانواده و كودكان نيست.

متوالي در آن ممنوع ب��ود اما حاال  207هزار هكتار
از زمينهاي كشاورزي آن به كشت برنج اختصاص
دارن��د .عبدالعلي گيالني ،مدير مرك��ز تحقيقات و
آموزش كش��اورزي منابع طبيعي خوزستان درباره
اين موضوع به «تعادل» گفت :امسال به دليل شرايط
ويژه اس��تان خوزستان مجوز  70هزار هكتار كشت
برنج در خوزس��تان صادر ش��د .از يكسو خسارات
كشاورزان به دليل وقوع سيل بايد جبران ميشد و
از سوي ديگر ش��رايط اقليمي و بارندگي به گونهاي
ب��ود كه اگر از اين منبع آب اس��تفاده نميكرديم از
دسترس خارج ميشد .اكنون  207هزار هكتار زمين
در خوزس��تان به كش��ت برنج اختصاص داده شده
اما بايد بگوييم كه در صورت اس��تفاده از روشهاي
اصول��ي اي��ن الگو ميتوان��د در س��الهاي بعد هم
تكرار شود.
او اف��زود :اگرچ��ه مص��رف آب براي كش��ت برنج
زياد اس��ت اما اكنون به س��متي رفتيم كه به شيوه
خشكهكار برنج ميكاريم و همچنين سيستم آبياري
قطرهاي در حال گس��ترش اس��ت .به اي��ن ترتيب
ميبينيم كه در كشت نش��ايي  37هزار مترمكعب
آب مصرف ميشود ،در روش مستقيم  32هزار تا 34
هزار مترمكعب مصرف آب رخ ميدهد اما در كشت

زماني كه مساله «رانت» در حوزه داروسازي كشور
برطرف نش��ود ،مش��كل باقي خواهد ماند؛ چراكه
هيچ سرمايهگذاري جرات نميكند در كشوري كه
امكان حفظ سرمايهاش وجود ندارد و پرريسك تلقي
ميشود ،سرمايهگذاري كند .نبايد ساز و كار كشور به
گونهاي باشد كه سرمايه سرمايهگذار با تغيير وزير
و كابينه به خطر افتد.
او اف��زود :در ح��وزه تخلفات داروي��ي احتياج به يك
س��امانه به روز با زيرساختهاي سامانه تيتك داريم.
بايد واقعبين باشيم .بنده به دكتر شانهساز نيز گفتهام
اگر تخلفي صورت گيرد بنده به هيچ عنوان گذش��ت
نخواهمكرد.حتياگردردنيامتوجهتخلفشمانشوند،
در آخرت شما بايد پاسخگوي من باشيد .وزير بهداشت
ادامه داد :در اين ميدان هر كس��ي كه پاكيزهتر است،
بايد فعاليت كند .سالمت مردم به هيچ عنوان براي من
شوخيبردار نيست .من نه اجازه رانت به واردات دارو و
نه اجازه رانت به توليد داخلي ميدهم.
تخلفات به قوه قضاييه اعالم شد
وي افزود :پس از اصالح س��امانه ،تصميم به برخورد با
ساير تخلفهاي صورت گرفته ،داشتيم و تمام تخلفات
را به قوه قضاييه گزارش كردم .من در رابطه با بيتالمال
حتي با فرزند خودم هم شوخي ندارم .البته بايد بگويم
به هيچ عنوان كينه و حسد را در دل خود راه نميدهم.
روزي پروندهاي از سوي شخصي كه عليه من اقداماتي

خش��كهكار اين رقم به  20تا  25ه��زار متر مكعب
كاهش مييابد و امس��ال حدود  83ه��زار هكتار از
زمينها به صورت خشكهكار بود كه نشان ميدهد
اگر مديريت درس��ت وجود داشته باشد ،ميتوان با
ايجاد صرفهجويي كشت برنج را حفظ كرد.
گيالني بيان كرد :با اين حال نميتوان هم از ضعفها
چشمپوش��ي كرد و اع�لام كرد اين موض��وع تماما
اتفاق خوبي اس��ت .در واقع كش��اورزي ،دستكاري
در طبيعت اس��ت اما هنر مديريت مزرعه درس��ت
اين اس��ت كه آثار منفي آن به طبيعت را به حداقل
برس��انيم بنابراين كش��ت حداكثري نبايد مد نظر
باش��د بلكه به ش��رايط كش��ت مطلوب بايد توجه
كرد و باي��د تاكيد كرد كه ما همچن��ان به مديريت
صحي��ح و آموزش ني��از داريم و اگر اي��ن مديريت
ش��كل نگيرد ،چنين الگوي كش��تي در بلندمدت
مشكلس��از ميش��ود .از طرف ديگر اگر قرار است
كشاورز را با سياس��تهاي كالن كشور كه همسو با
حفظ محيطزيست اس��ت همراه كرد بايد در وهله
نخس��ت آموزش صحيح داده ش��ود و در گام بعدي
نرخگذاري روي محصوالت كش��اورزي به گونهاي
باش��د كه كش��اورز توجيه منطقي براي استفاده از
كشت جايگزين داشته باشد.

انجام داده بود ،ب��ه وزارتخانه آمد .بنده تاكيد كردم به
هيچ عنوان نبايد با نيت قبلي به اين پرونده رسيدگي
شود .وزير بهداش��ت در ادامه در خصوص آغاز به كار
س��امانههاي نظارتي در حوزه دارو ،گفت :نميتوانيم
سامانه درست احداث كرده و به دست انسان نادرست
دهيم .اين موضوع مانن��د آن ميماند كه چرتكه را از
دزد گرفته و كامپيوتر به دست او دهيم .همواره تاكيد
كردهام كه هوشمندسازي باعث عاري شدن از آلودگي
نميشودومانيازبهانسانسالمداريم.انسانيكهتوسعه
يافته باشد ،دروغ نميگويد ،مالياتش را انكار نميكند،
 HIVنميگيرد و...
او در ادام��ه در خص��وص تخلفات ص��ورت گرفته در
تجهيزات پزشكي نيز گفت :در اين حوزه نيز تخلفات
زيادي صورت ميگرفت كه تا پايان ماه جاري اقدامات
الزم در اين خصوص اجرا خواهد شد.
نمكي ادامه داد :هرگونه بيعدالتي از طريق س��امانه
 ۱۹۰به اطالع ما ميرس��د و من شخصا آن را پيگيري
ميكنم .اولويت اول ما در سازمان غذا و دارو پيش رفتن
به س��مت روند توليد دارو است .سال گذشته  ۲۲هزار
ميليارد تومان هزينه بازار دارويي كشور بود كه از اين
رقم سه درصد به واردات اختصاص مييافت و متاسفانه
همين سه درصد حدود ۳۰درصد از ارزش بازار دارويي
كشور را شامل ميشد .همچنين  ۹۷درصد هزينهها
نيز مربوط به داروهاي داخلي بود كه  ۷۰درصد هزينه
ريالي در كشور را شامل ميشد.

غلظتگوگردسوختتوزيعيدركالنشهرها،فراترازحدمجاز
سرپرس��ت دفتر پايش فراگير س��ازمان حفاظت محيط
زيس��ت گفت :در حال حاضر يكي از مش��كالت سوخت
توزيعي در تهران و ساير كالنشهرهاي كشور گوگرد است
كه در بسياري از نمونههاي امسال فراتر از حد مجاز و بيش
از  ۵۰PPMبود.زهرا سماعي اظهار كرد :سازمان حفاظت
محيط زيست بر اساس قوانين باالدستي كه وظيفه رصد
كيفيت س��وخت توزيعي را بر عهده اين سازمان گذاشته
است ،دو دستور كار را براي پايش كيفيت سوخت توزيعي
پيگيري ميكند كه يكي از آنها پايش محتواي گوگرد در
نفت گاز و ديگري پايش محتواي گوگرد در بنزين اس��ت.
سرپرستدفترپايشفراگيرسازمانحفاظتمحيطزيست
ادامه داد :بر اين اساس در پايش سوخت بنزين سه فاكتور
اصلي بنزن ،آروماتيك و گوگرد بررس��ي ميشود .ميزان
بنزن و آروماتيك در سوخت بنزين طي سالهاي گذشته
بس��يار فراتر از حد مجاز بود اما خوشبختانه در حال حاضر
تقريبا در محدوده مجاز قرار گرفته است.او در ادامه با بيان
اينكه نمونهبرداريهاي بنزين در كشور نشان ميدهد كه
در ش��هريور ماه گوگرد ۸۵درصد نمونهها بين ۵۰تا۲۵۰
 PPMبود ،تصريح كرد ۱۵:درصد نمونهها گوگردي فراتر

از ۲۵۰PPMداشتند.سرپرستدفترپايشفراگيرسازمان
حفاظتمحيطزيستبااشارهبهاينكهنمونهبرداريهايما
درتهرانتقريبابانمونهبرداريهايشركتكنترلكيفيت
هوامطابقتدارد،اظهاركرد:برايمثالغلظتگوگردپمپ
بنزينجايگاهوصالدرتهران ۱۶۲PPMبود.سماعيبابيان
اينكهسازمانحفاظتمحيطزيستازبيشاز ۲۰۰جايگاه
عرضهنفتگازوپمپبنزيننمونهبرداريكردهاست،گفت:
دررابطهباگوگردنفتگازدرفروردينماهامسال ۴۴درصد
نمونهها كمتر از  ۵۰PPMو در حد مجاز بودند ۴۴ ،درصد
ديگربين ۵۰تا PPM۲۵۰و ۱۱درصدبيشاز ۵۰PPMو
درارديبهشتوخردادماهنيزوضعيتتقريبابههمينمنوال
بود.او در ادامه با بيان اينكه بطور كلي طي امس��ال گوگرد
موجود در نفت گاز قابل قبولتر از گوگرد بنزين بود ،اظهار
كرد:تمركزمانيزبيشتررويگوگردگازوييلبودهرچندكه
شركت پخش و پااليش فرآوردههاي نفتي ادعا ميكند كه
درپايشهايآنهاميزانگوگردسوختپايينتربودهامابههر
حالقرارشدهاستكههرماهشركتپخشوپااليشازهفت
انباراصليتوزيعسوختخوداظهاريانجامدهدوعالهبرآن
ماازجايگاههايعرضهسوختبيشترينمونهبرداريكنيم.
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مديريت شهري دست به دامن سازمان ثبت اسناد و امالك كشور شد

متعلق به ش��هرداري را در جاي بسيار عالي در اختيار
گرفته و بازنگردانده است .همچنين برخي از اعضاي
شوراي شهر دور چهارم يك ملك را در اختيار گرفته و
حسينيهاي در  ۵طبقه ساختهاند و كمكم كل ملك را
به تصاحب درآوردهاند.
افشين حبيبزاده ديگر عضو كميسيون حمل و نقل
نيز چند روز پيش در نشست خبري عنوان كرده بود،
تعداد امالكي كه حق بهرهبرداري آن و نه حق مالكيت
آنها واگذار شده ،هزار و  300مورد است .به گفته او اين
واگذاريها مربوط به يك دوره نيست بلكه از سالهاي
قبلآغازشدهاستكهبراساسآخرينگزارشسازمان
امالك ،بيش از  100مورد از اين امالك بازپس گرفته
شده يا در حال پس گرفتن است.

اسناد شهرداري ستارهدار ميشود
درتازهترين اظهارنظر روز گذشته محمود مير لوحي
رييس كميته اقتص��ادي و تنظيم مقررات ش��وراي
اسالمي شهر تهران گفت :تفاهم شده است كه اسناد
شهرداري با ستاره يا نشانهاي از ساير اسناد مشخص و
ثبت شوند.مير لوحي در پاسخ به پرسشي درخصوص
جزييات گزارش��ي كه اداره كل حقوقي شهرداري به
اعضاي ش��وراي ش��هر با موضوع پروندههاي قضايي
ش��هرداري ارايه كرده اس��ت ،گفت :دفت��ر حقوقي
شهرداري تهران با توجه به وسعت و حجم گستردهاي
از كار حقوقي ،اقدامات خوبي را شروع كرده است .در
حال حاضر تعداد پروندههاي شهرداري تهران در حوزه
حقوقي ،چند برابر كل پروندههاي دولت در اين حوزه
اس��ت كه با توجه به فعاليتهاي گس��تردهاي كه در
تهران انجام ميشود طبيعي است.او ادامه داد :به تازگي
هماهنگيهايخوبيباقوهقضاييهصورتگرفتهاست،
مسووالنشهريديدارهاييبامقاماتقضاييداشتهاند
و اظهار اميدواريكردند كه از اين پس هماهنگيهاي
ش��هرداري بيشتر شود و ش��اهد بهبود همكاري قوه
قضاييه و شهرداري باشيم .مساله دوم وجود نوعي ابهام
درساختارحقوقيشهردارياستبههميندليلتعداد
قابل توجهي از پروندهها حجم گستردهاي پيدا كرده و
اتفاقات ناگواري هم رخ داده است.
پروندههاي عجيب و غريب حقوقي
به گفته ميرلوحي ،پروندههاي عجيب و غريب در ميان
پروندههاي حقوقي ش��هرداري تهران زياد مشاهده
ميشود .او در اين باره توضيح داد :رقم برخي پروندهها
به بيش از  ۱۰۰ميليارد تومان نيز ميرس��د .در برخي
از پروندهها به دليل وجود افراد س��ودجو ،متاس��فانه
شهرداري گوشت قرباني شده است به ويژه پروندههاي
قديمي .بهطور مثال شهرداري قطعه زميني وقفي را با
مصالحه گرفته و توافقات قانوني با اداره اوقاف نيز انجام
ش��ده اما حكم پرداخت وجه به صن��دوق قوه قضاييه
صادر شده است.
هركسيمدعيامالكشدهسندگرفتهاست
ميرلوحي با اشاره به اينكه بانك اسناد شهرداري بايد
ساماندهي ش��ود ،گفت :در رابطه با شناسايي امالكي
كه در دست افراد اس��ت در روزهاي نخست مديريت
شهري اعالم ش��د  ۶۷۴واحد وجود دارد درحالي كه
اين تعداد به  ۱۹۰۴رسيده و تا  ۳هزار و  ۸۰۰واحد هم
شناسايي ش��ده است .همه اين مسائل نشان از برخي
ضعفها و اشكاالتي اس��ت كه در حوزه ضبط ،حفظ

درخواست سخنگوي شوراي
شهر از نمايندگان مجلس

اسناد و مدارك و س��وابق وجود دارد .به تازگي توافق
خوبي با س��ازمان ثبت اسناد ش��ده و قرار است اسناد
شهرداري ،يك ستاره و نشانهاي در ثبت داشته باشد تا
از ديگر اسناد متمايز شود .به نظر ميرسد سازمان ثبت
اسناد ،امالك شهرداري را نميشناخته است و با اين
امالك به گونهاي رفتار شده كه گويي مالك ندارد و هر
كسي مدعي آن شده ،توانسته سند هم دريافت كند.
اين دريچههاي اشكال ،ضعف و خسارت يكييكي در
حال شناسايي است و بسته ميشود .اميدواريم از اين
پسهرچهسريعتراسنادوامالك،سندهاوبخشهاي
ماليشهرداريمنظمومنقحباشدكهكسينتواندبهآن
تعرضي داشته باشد.
اين عضو شوراي شهر تهران با تاكيد بر اصالح ساختار
بخش حقوقي ش��هرداري تهران گف��ت :بايد جايگاه
دفتر حقوقي ش��هرداري در مقوله آم��وزش ،تجهيز
مناطق ،س��ازمانهاي ش��هرداري ،سياستگذاري،
هدايت ،نظارت و ارزيابي فعاليتها روش��نتر شود تا
اين گسستگي به يكپارچگي تبديل شود .عالوه بر اين
قراردادهاي شهرداري تهران بايد استانداردسازي شود.
پيش از اين كميته اقتصادي شهرداري به قراردادهاي
موجود در شهرداري ورود پيدا كرده است و معتقديم
قرارداده��ا بايد استانداردس��ازي ش��ود .قراردادهاي
گس��تردهاي در طول سال در حوزه پسماند ،پاركها،
بخش عمراني ،آسفالت و زيباسازي و نيز چند ده هزار
ميليارد قرارداد در بين شهرداري و اشخاص حقيقي و
حقوقي وجود دارد ،بايد تعريفها ،نقش آن ،صاحبان
امضا و جايگاه ذيحسابيها استانداردسازي شود.
اودرپاسخبهاينكهمحسنهاشميرييسشورايشهر
تهران گفت ه است  ۱۵تا  ۲۰هزار پرونده قضايي وجود
دارد ،از اين تعداد پرونده چقدر از طرف شهرداري مورد
شكايت قرار گرفته و چه تعداد از پروندهها شهرداري به
عنوان شاكي بوده است ،گفت :با كمال تأسف بايد گفت
كهمتهمهمهاينپروندههاشهردارياست.بهطورمثال

اجاره ساعتي مسكن در بنگاه ممنوع است

نايبرييس اتحاديه امالك با اشاره به رواج اجاره ساعتي و
روزانهمسكندركشوربهخصوصدرتهرانگفت:مشخص
استوقتيسايتيعكسيكفردبخصوصيراگذاشتهكه
به خيابان نگاه ميكند و زير آن نوشته خانه ساعتي ،چه
قصدي از اجاره اين نوع خانهها دارد.
حس��ام عقبايي در گفتوگ��و با تس��نيم ،در واكنش به
گسترشپديدهاجارهساعتيوروزانهواحدهايمسكوني،
اظهاركرد:اينموضوعحدودچهار،پنجسالياستكهباب
شده بهخصوص در شهر تهران .البته سابقه اجاره روزانه
مسكن در ش��هرهاي ديگر پيش از انقالب را داشتهايم يا
شهرهاي زيارتي يا شهرهاي واقع در استانهاي شمالي
كهزائرانيامسافرانبراييكروزاقامت،چنينخانههايي
را اجاره ميكردند.
وي ويالهاي اجارهاي واقع در شهرهاي شمالي كشور را
يكي از مواردي عنوان ك��رد كه مردم بهصورت روزانه آن
را اجاره ميكنند ،افزود :اين مس��اله قبل و بعد از انقالب
متداول بوده اس��ت.وي در عين حال ادام��ه داد :يكي از
گپهاي موجود در اين حوزه آن اس��ت كه بايد صاحبان
خانههايي كه بهص��ورت روزانه اجاره داده ميش��ود ،از
پليس اماكن عمومي ،سازمان ايرانگردي و جهانگردي و...
مجوزهاي الزم براي داشتن استانداردهاي الزم را دريافت
كنند.نايبرييس اول اتحاديه مش��اوران امالك با تأكيد

بر اينكه هيچ كس حق ندارد خانهاي را بهصورت ساعتي
اجاره بدهد ،تصري��ح كرد :اجاره دادن س��اعتي و روزانه
واحدهاي مسكوني توسط مشاوران امالك ممنوع است و
آنها نميتوانند قرارداد واحد اجارهاي را براي كمتر از يك
سال تنظيم و ثبتكنند.عقباييبااشاره بهاستثناهاييدر
اين رابطه گفت :در برخي موارد ممكن است فردي جهت

شركت در كالسهاي كنكور ،درمان و ...خانهاي اجارهاي
را براي چن��د ماه بخواهد كه در اين صورت ايرادي ندارد،
مشاورامالكقراردادششماههايرابراياينملكتنظيم
كند.وي بيان كرد :از سوي ديگر در خانههايي كه بهصورت
ساعتي يا روزانه اجاره داده ميشوند با توجه به اينكه مالك
آن خود را به پليس اماكن براي اخذ مجوزها معرفي نكرده،

پاركي كه دهها سال پارك بوده ،حاال مدعي پيدا كرده
است ،مسائل زيادي از اين دست بايد حل و فصل شود.
خوشنشيني در محالت اعياننشين
شهربانو اماني ،عضو شوراي شهر تهران نيز روز گذشته
درباره بازپسگيري امالك شهرداري كه به غير واگذار
شده،با بيان اينكه برخي قراردادها در شهرداري فقط
ظاهر قانوني دارند ،افزود :با توجه به اينكه شرايط 12
ساله باثباتي در مديريت جهادي شهر حاكم بوده و در
شهر تهران نيز ذينفعان زيادي وجود دارند ،تنها شكل
ظاهري قانوني در برخي قراردادها لحاظ ش��ده است،
اما در عمل برخي از آنها از نظر قانوني درست نيستند
و قوانين در آنها رعايت نشده است ،در نتيجه بسياري
از امالك شهرداري در اختيار افراد حقيقي و حقوقي
قرار گرفته اس��ت كه در گذشته مسووليت داشتند يا
هماكنون مس��ووليت دارند كه متاسفانه امالك را نيز
تحويل ندادهاند.
عضو شوراي ش��هر تهران با اش��اره به اينكه تاكيد ما
در بدو ورود ش��وراي ش��هر اين بود كه ليست اموال و
امالك غيرمنقول به ش��وراي شهر گزارش داده شود،
افزود :بدنه شهرداري بسيار درهم تنيده است و عوامل
بازدارندگي زيادي را ايجاد ميكند تا امالك در اختيار
غيربازپسگرفتهنشود.اماايندليلنميشود؛تخلفاتي
كه سازمان بازرسي كل كشور هم به آن ورود كرده بود
و همچنين پروندههايي كه شهردار اول ما آقاي نجفي
به قوه قضاييه فرستاده بود ،بر زمين بماند .ما از رياست
قوه قضاييه انتظار داريم ،رس��يدگي به پرونده امالك
نجومي را مدنظ��ر قرار دهد و ضمن بررس��ي پرونده
صحت و سقم آن را تعيين كند.اماني افزود :انتظار مردم
تهران براي اعتمادس��ازي و شفافيت بسيار باال است
و پيگير سرنوش��ت اين امالك هستند ،در نتيجه قوه
قضاييه حتي ميتواند ،شعبه ويژهاي را براي رسيدگي
به پرونده امالك اختصاص دهد و يكبار براي هميشه

ممكن است كارهاي غيرقانوني و مفسدهبرانگيزي انجام
شود.وي با اش��اره به اينكه اجاره دادن اين قبيل خانهها
هم براي مالكان و هم براي مشاوران امالك ممنوع است،
اظهار كرد :بايد به اين نكته نيز اشاره شود كه اجاره ساعتي
يا روزانه ملك يك شغل تلقي ميشود مانند هتلداري،
مت��لداري و ...هيچ اي��رادي ندارد كه يك ف��ردي براي
چند س��اعت در جايي اس��تراحت كند .البته در صورت
داش��تن مجوزهاي الزم از سوي س��ازمانهاي ذيربط،
در واقع محلي كه ميخواهند در آن استراحت كنند بايد
شناسنامهدار و قانوني باشد.نايبرييس اتحاديه مشاوران
امالكبابياناينكهقتل،جنايت،خفتگيريو...ازمواردي
است كه در خانههاي بدون مجوز ممكن است روي دهد،
گفت :صالحيت اين قبيل افراد بايد توس��ط سازمانها و
دستگاههاي ذيربط بررسي شود و پس از آن براي متل،
مسافرخانه ،پانسيون و ...پروانه كسب صادر شود ،ضمن
اينكهاينهابايدمالياتپرداختكنند.عقباييافزود:بهطور
كلي بايد مشخص شود چهكسي وارد اين مكانها شده و
چهكسي خارج ميشود .ممكن است تيمهايي اخاللگر
امنيتي وارد كشور ش��وند و اين نوع خانهها را خانههاي
امن ميبينند و با يك كارت شناسايي جعلي در اينجاها
مستقر ميشوند ،يا ممكن است عدهاي براي يك روز در
جايي مستقر شوند و مشخص نباشد كه محرم هستند يا

تعيينتكليف ش��ود كه چه اتفاقي در حوزه مديريت
شهريدرواگذاريامالكافتادهاست.او درباره اظهارات
اخيرش در صحن شورا مبني بر واگذاري زمينهاي با
ارزش به غير ،در نواحي خوشنش��ين تهران از جمله
واگذاريملكيدرمنطقهالهيهدرپاسخبهاينسوالكه
آياموارديازايندستنيزبازهموجوددارد،مدعيشد:
از اين موارد بسيار است ،اما ملك الهيه اكنون در اختيار
شاغالن در شهرداري نيست و فردي كه در گذشته در
شهرداري تهران بوده ساكن آن است .بعضا افراد يك
سازمان مردمنهاد غيردولتي را تشكيل ميدهند و نيت
آنها نيز خير است ،اما سپس اموال عمومي را تصاحب
ميكنند.
عضو شوراي شهر تهران ادامه داد :بعضا ساختمانهاي
سهطبقهوچهارطبقهايوجودداردكهبهصورتكامل
تصاحب شده اس��ت و مالك در آن را قفل كرده و رفته
و تحويل شهرداري هم نداده است .بعضي از صاحبان
امالك اكنون در شهرداري يا شوراي شهر نيستند ،اما
در گذشته حضور داشتند و هنوز هم در قدرت هستند.
سازمان امالك و مستغالت شهرداري يا واحد حقوقي
براي تنوير افكار عمومي در صحن ش��ورا بايد گزارش
دهند و اين موضوع را دنبال خواهم كرد.
اماني درخصوص پرونده امالك نجومي و ارس��ال دو
درخواستجداگانهبرايرسيدگيبهپروندهاينامالك
نيز گفت :بايد دو درخواس��ت جداگانه براي بررس��ي
سرنوشت پرونده امالك نجومي و پرونده امالكي كه در
اين دو سال شناسايي شده به قوه قضاييه ارسال شود.
البته تكليف امالك نجومي مش��خص است و شوراي
چهارم آن را دنبال ميكرد.اماني با تاكيد بر اينكه مبارزه
با فساد يك وجهي نيست ،تصريح كرد :اميدوارم هرچه
زودتردربارهپروندهامالكنجوميوپروندهسايرامالكي
كهدرايندوسالشناساييشدهاند،تصميمگيريالزم
صورتگيردوقوهقضاييهبررسيومقابلهباسايرمفاسد
را نيز در دستور كار قرار دهد.

خير يا اينكه شرايط ديگري را رعايت ميكنند.وي با بيان
اينكه اجاره خانهها بهصورت ساعتي يا روزانه در سه بُعد
اجتماعي ،فرهنگي و امنيتي بسيار مهم است ،اظهار كرد:
ما از وزارت ارش��اد در بحث اجاره ساعتي و روزانه گاليه
داريم ،چون فقط سايتهاي اينترنتي در اين حوزه فعال
هستند و هيچ برخوردي هم با آنها نميشود.وي ادامه داد:
قطعا كس��ي نميتواند در يك بنگاه امالك ملكي را براي
سه ساعت اجاره كند و چنين چيزي را در سطح مشاوران
ام�لاك نداريم .اما در كانالها و فضاهاي مجازي اين نوع
فعاليتهاراتبليغميكنندكهبايدوزارتارشاد،پليسفتا
و پليس پيشگيري به اين موضوع وارد شده و به اين افراد
فرصتتبليغاتندهند،همزمانهمبهمردمآگاهيدهند
كه بهلحاظ اجتماعي ،اقتص��ادي ،فرهنگي ،امنيتي و...
تبعاتبسياريبرايآنهابههمراهدارد.نايبرييساتحاديه
امالك گفت :اميدواريم وزارت ارشاد ،پليس اماكن ،پليس
فتاوپليسپيشگيريبهاينموضوعبسيارمهمواردشوند.
عقبايياضافهكرد:مشخصاستوقتيسايتيعكسيك
خانميراگذاشتهكهبهخياباننگاهميكندوزيرآننوشته
خانه س��اعتي ،چه قصدي از اجاره اين نوع خانهها دارد.
متأسفانه طي دو سه سال اخير با اين نوع تبليغات برخورد
نشدهكهاميدواريمدستگاههاوسازمانهايذيربطهرچه
سريعتر به اين موضوع وارد شوند.

پيشنهاد  3راهكار براي كمك به مستاجران كمدرآمد
فردي��ن يزداني ،كارش��ناس اقتصاد مس��كن با بيان
اينكه دولت بايد توليد مسكن استيجاري را در كشور
راهاندازي كن��د ،گفت :دولت بايد با اجراي برنامههاي
كوتاهمدت و بلندمدت از رشد بيش از حد اجارهنشيني
خودداري كند.
يزداني در گفتوگو با فارس گف��ت :دولت در راهكار
بلندمدت بايد به توليد مسكن استيجاري در كشور و
واگذاري آن در بلندمدت به مردم توجه كند.
وي با تاكيد بر اينكه دولت ميتواند با اعطاي زمين ،وام
ساخت و توجه به سرمايهگذاران مسكن استيجاري را
گسترش دهد ،اظهار كرد :دولت ميتواند با پرداخت

سوبس��يد اجاره كمك بزرگي به اقش��ار كم درآمد و
اجارهنش��ين جامعه كند.يزداني تاكيد ك��رد :دولت
همانند دهه  80كه اقدام به پرداخت وام قرضالحسنه
به خانوادههاي كم درآمد و اجارهنش��ين كرد ،مجدداً
از اي��ن اق��دام رونمايي كند و از رش��د بي��ش از حد
اجارهنش��يني جلوگيري كند.وي افزود :دولت براي
شناساييمستأجرانواقعيبهمنظوراعطايتسهيالت
قرضالحس��نه ميتواند از بانك اطالعات وزارت رفاه،
كميته امداد و سازمان بهزيستي استفاده كند.به گفته
وي ،دولت ميتواند در راه��كار كوتاهمدت واحدهاي
مسكونيمهربدونمتقاضيرابهمستأجرانواگذاركند.

 8نقطه تهران داراي آلودگي
صوتي خطرناك است

شاخص سنجش آلودگي صوتي در تهران نشان
ميدهد 8 ،نقطه پايتخ��ت در وضعيت آلودگي
خطرناك قرار دارد.به گزارش فارس ،ش��اخص
كيفيت هوا ديروز روي عدد 82قرار گرفته و هواي
پايتختدروضعيتسالمقرارداشت.اينشاخص
طي روز سهشنبه روي عدد  80قرار گرفته و هوا
سالم قرار داش��ت.تهران از ابتداي سال  25روز
هواي پاك 148 ،روز هواي سالم 27 ،روز هواي
ناس��الم براي گروههاي حساس و يك روز هواي
ناسالم براي همه افراد داشته است.اين در حالي
است كه در مدت مشابه سال قبل تهران  10روز
هواي پاك 164 ،روز هواي س��الم 27 ،روز هواي
ناسالم براي گروههاي حساس داشت.بر اساس
سنجش آلودگي صوتي در پايتخت مناطق نيرو
هوايي ،ش��هيد گمنام ،ميدان خراسان ،بعثت،
ميدان نماز ،منطق��ه  ،18آذري و همت در مرز
آلودگي صوتي در حد خطرناك هستند.

ابعاد تازه از تخلفات در حوزه امالك شهرداري

گروه راه و شهرسازي|
س��ال  96بعد از  12س��ال مديريت شهرتهران تغيير
كرد و اصالحطلبان توانس��تند با كسب اكثريت آراي
ش��هروندان تهراني ،بر صندليهاي سبز بهشت تكيه
بزنند.شايدهمانزمانحدسميزدندميزانفسادطي
12سالگذشتهدرشهرداريافزايشيافتهباشدوبايك
سيستم پراز فساد و تخلفات گوناگون مواجه باشند اما
قطعا نميتوانستند تصور كنند فساد در اين سالها به
گونهاي در جاي جاي شهرداري ريشه كرده ونهادينه
شده است كه خود آنها نيز در برخورد و مديريت با آن
گيج و سردرگم ميشوند .اولين گزارش درباره پرونده
امالك نجومي توسط شهردار وقت تهران ،محمدعلي
نجفيتحتعنوان«گزارشتغييروتحول»بهشوراارايه
و بر اس��اس آن اعالم شد؛  ۶۷۴ملك شهرداري تهران
در اختيار افراد حقيق��ي و حقوقي قرار دارد.تعداد اين
امالك نيز هر روز بيشتر ميشود .اما با وجود شعارهاي
شوراي پنجم در مورد شفافيت و راهاندازي سامانهاي
به اين نام عمال در برخي بخشها شفافسازي وجود
ندارد .هر چند اكنون قراردادها ،مزايدهها و مناقصههاي
شهرداري روي سايت شفافيت بارگذاري ميشود اما
نوبتبهبخشامالكواگذارشدهشهرداريكهميرسد
ارقام باال و پايين ميش��وند و هر عضو عددي را عنوان
ميكند .اين عدد بين هزار تا  ۳هزار و  ۸۰۰واحد متغير
است .البته اعضاي شوراي شهر در اين خصوص طرح
دوفوريتي را مصوب كردند تا از اين به بعد هر ملكي كه
شهرداريبخواهددراختيارافرادحقيقيياحقوقيقرار
بدهد بايد مصوبه شورا را داشته باشد .همچنين شوراي
شهر مصوبهاي داشت كه طبق آن بايد ليست امالك
تحت اختيار غير ،مشخص و براي واگذاري اجازه شورا
گرفته ميش��د ،اما اين مصوبه اجرايي نشده است كه
بخشي از آن به تغيير سه شهردار و بخشي نيز به بدنه
شهرداري برميگردد.
يكيديگرازموضوعاتيكهشورايپنجمدرشفافسازي
آن كوتاهي كرده اس��ت ،به بحث مي��زان بدهيهاي
ش��هرداري بر ميگردد .ميزان بدهي شهرداري از 54
هزار ميليارد تومان تا  69ه��زار ميليارد تومان متغير
است و هر بار كه يكي از اعضا درباره آن صحبت ميكند،
رقم متفاوتي را براي آن عنوان ميكند .الزم است تا در
سامانه شفافيت ريز بدهيهاي شهرداري نيز بارگذاري
شود تا هر گونه ابهام دراين زمينه بر طرف شود.
همانطور كه عنوان ش��د ،اكنون شهرداري به دنبال
باز پسگيري امالكي اس��ت كه طي اين سالها براي
بهرهبرداريهاي گوناگون به اشخاص و نهادها واگذار
شده است اما در ادامه برخي از اين امالك بهرهبرداري
ش��خصي كردند و اكن��ون از بازپس دادن آن س��ر باز
ميزنند .بر اين اس��اس ش��وراي پنجم به شهرداري و
سازمان امالك شهرداري تكليف كرد كه اين ملكها
شناساسيشدهوبازپسگرفتهشوند.بهطوريكهبراي
 ۶۰۰تا  ۷۰۰ملك (برخ��ي از اين امالك يك واحدي
نيستند .مثال ممكن است يك ملك  10واحد داشته
باش��د) در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي است كه
براي بازپسگيري آنها حكم قضايي صادر شده است.
البته به گفته محمود ميرلوح��ي ،روند بازپسگيري
امالك به كندي صورت ميگيرد و كار آساني نيست.
شهربانواماني،عضوكميسيونحملونقلشورايشهر
در اين باره مثالي عنوان كرد و گفت :مثال آقاي الف از
مسووالن شهرداري اسبق ،انجمن اهداكنندگان خون
را تاس��يس كرد و به نام اين انجمن يك ملك  ۵طبقه

ايرانشهر

اينكارشناساقتصادمسكنادامهداد:دولتبههرحال
بايد در كنار اقدامات كوتاهمدت براي بازار اجارهنشيني
راهكار بلندمدت بينديشد و توليد مسكن استيجاري
را گسترش دهد .دولت ميتواند با ارايه بسته تشويقي
به انبوهسازان اين برنامه را در كشور گسترش دهد.
به گزارش فارس به تازگي محمودزاده معاون وزير راه
و شهرس��ازي در گفتوگو با پايگاه خبري وزارت راه و
شهرسازي با اش��اره به اينكه با توجه به شرايط فعلي،
برخي از دهكهاي درآمدي امكان خريد مسكن را در
ميان مدت و حت��ي بلندمدت هم ندارند كه براي حل
مشكل اين افراد كه متاسفانه در جامعه كم هم نيستند

ساماندهي نظام اجارهداري در دستور كار است ،گفت:
راهاندازي اجارهداري حرفهاي در س��ه فاز قابل انجام
است بهطوري كه اجاره بلندمدت با همراهي خيرين
و ارگانه��اي حمايتي ،واحدهايي احداث ميش��وند
و در اختيار متقاضيان ق��رار ميگيرد كه اين طرح در
كالنشهرها اجرا خواهند شد.
وي با بي��ان اينكه ايجاد ش��ركتهايي ك��ه كار آنها
اجارهداري حرفهاي اس��ت نيز در دستور كار قرار دارد
گفت :راهاندازي اج��ارهداري حرفهاي نيازمند اصالح
آييننامه است.محمودزاده با تاكيد بر اينكه راهاندازي
اجارهداري حرفهاي نيازمند اصالح آييننامه اس��ت،

گفت :پيشتر در قانون س��اماندهي اعالم شده بود كه
پنج سال اجارهداري انجام شود و بعد از آن اجازه فروش
داده شود .در اصالح اين بند قانوني از قانون ساماندهي
اجازه فروش را نميدهيم .چون سازنده پيش فروش
ميكند و هدف قانون محقق نميشود.
بر اساس اين گزارش ،وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد
نوع دوم و سوم اجاره داري را مثل اجاره داري كوتاهمدت
ساماندهي كند بهطوريكه در اجاره داري كوتاهمدت
هدف افرادي باشند كه با پس انداز امكان صاحبخانه
شدن را پيدا ميكنند و در اين بخش شركتهاي اجاره
داري وارد ميشوند.

علياعطا،سخنگويشورايشهرتهرانازتصويب
احتمالي اليحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس
ابراز نگراني كرد.
او گفت :اي��ن روزها در مجل��س موضوع اليحه
ماليات بر ارزش افزوده مطرح است و از چند زاويه
براي مديريت شهري با اهميت است .اين اليحه
پس از س��الها به نقطهاي رسيده كه در آستانه
تعيين تكليف اس��ت و در آن مشخص ميشود
مديريت ش��هري و ش��هردار در چ��ه جايگاهي
هستند .در سهنقطه مشخص شوراها و مديريت
شهري در آستانه يك خطر بالقوه قرارگرفتند و به
نمايندگيازشوراازنمايندگانمجلسدرخواست
ميكنم در آس��تانه تصميمگيري در خصوص
ماليات بر ارزش افزوده توجه كافي داشته باشند.
س��خنگوي ش��وراي ش��هر تهران تصريح كرد:
با توجه ب��ه اينكه مجلس نپذيرف��ت عوارض از
ماليات تفكيك شود ،اين امر را مجلس نيز بپذيرد
عوارض��ي كه ش��هرداريها و دهياريها وصول
ميكنند مس��تثني ش��ود .در متن قانون ابتدا
پذيرفته شد اضافه ش��ود اما بعداً حذف شد.وي
ادامهداد:االنسهمشهرداريها4درصدازماليات
بر ارزش افزوده است كه در آستانه اين است كه به
 3درصد تبديل شود و از آنجايي كه شهرداريها
به اين منبع به عن��وان منابع درآمد پايدار توجه
ميكند ،اين كاهش س��هم ميتواند باعث ضربه
به منابع پايدار شهرداري شود.شايد حق عوارض
از شورا برداشته شود كه در اين صورت كارمزدي
كه براي ش��وراها در نظر گرفته ش��ده با چالش
روبرو ميشود.
او افزود :نكته س��وم موضوع شاخصهاي برنامه
پنج س��اله سوم اس��ت .در اجراي ماده  ۴برنامه،
به زودي ماده واحدهاي به عنوان ش��اخصهاي
برنامه پنج ساله سوم مطرح خواهد شد كه عمال
اجرا و كنترل و نظارت بر برنامه را سنجش پذير
خواهد كرد و بر مبناي آن بهطور روشن ارزيابي
خواهيم داش��ت كه در هر ماه و فصل و نيم سال
چه اقداماتي انجام ميش��ود ك��ه نظارت بهطور
جديتري محقق شود.
او در پاسخ به س��والي درخصوص سخنان اخير
رييس ش��وراي ش��هر كه اظهار كرد :برج ميالد
و اتوبان صدر هيچ كاركردي نداش��تهاند ،گفت:
در رابطه ب��ا بزرگراه صدر و دو طبقه ش��دن آن
در ش��هرداري هيچ مطالعهاي انجام نشده البته
مطالعات فني و مهندسي زيادي انجام شده است
هيچوقت سابقهاي پيدا نكرديم كه توجيه كند
ضرورت دو طبقه ساختن آن چيست .برج ميالد
به لحاظ كاركرد يك برج مخابراتي است اما زماني
كه شروع به ساخته شدن شد ،تقريبا دو دهه بود
كه ديگر هيچ برج مخابراتي ساخته نميشد .از
موضع سياسي درباره اين برج صحبت نميكنم و
به لحاظ فني ميگويم ،هزينهاي كه اينجا صرف
شد بايد در اولويت ديگري هزينه ميشد.

ادامههمكاريشهرداريبا
پيمانكارانمتخلفحوزهپسماند

الهامفخاري،رييسكميتهاجتماعيشورايشهر
تهران گفت :در جمعآوري پسماند همچنان به
شكل پنهاني از كودكان استفاده ميشود.
به گزارش ايلنا ،فخاري درمورد آمار كودكان كار
و خيابان گفت :آمار دقيقي در اين خصوص وجود
ندارد ،اما بر اس��اس برخي از بررس��يها حدود
 ۱۲هزار م��ورد در تهران و محدوده آن اس��ت.
زبالهگردي با كودك كار متفاوت بوده و ش��كل
پنهاني دارد و در بس��ياري مواقع انكار ميشود
بنابراين آمار دقيقي در مورد آنها نيست.
او افزود :بخشي از آمارها در اين زمينه را فعاالن
مدني و برخي را وزارت كشور ارايه ميدهند كه
منفكرميكنمجدايازمسالهآماريبايدمطالبه
كنيم كه هر چه س��ريعتر طرح جامع مديريت
پسماند به نتيجه برس��د .اگر سيستم مديرتي
پسماند اصالح شود حلقههاي كار اصالح خواهد
شد چرا كه تودههاي زباله ارزش پسماند و نيروي
كار ارزانقيمت سبب بروز نظام اقتصادي كثيف
در حوزه پسماند شده است.
فخاري ادامه داد :قرار ش��ده بود كه پيمانكاران
متخل��ف در زمينه پس��ماند حذف ش��وند ولي
گويا اين كار انجام نگرفته ارزش زباله باال اس��ت
و سيس��تم جمعآوري نياز به اص�لاح دارد .در
مس��اله زباله گردي همچنان به ش��كل پنهاني
از كودكان اس��تفاده ميش��ود و از اين جهت كه
انكار ميش��ود بچهها را در محوطههاي پنهاني
نگهداري ميكنند.
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در مراسم روز جهانی استاندارد مطرح شد

شاتا|سرپرستمعاونتامورصنايعوزارتصمتبا
اعالماينكهايدهراهاندازيزنجيرهارزشكارخانهسازي
رادنبالميكنيم،گفت:عمقساختداخلدرتوليد
ماشينآالتوتجهيزاتخطوطپتروشيميها،فوالد
و نيروگاهها حداقل به  ۵۰درصد ميرس��د .مهدي
صادق��ي نياركي افزود :تع��داد واحدهاي صنعتي و
كارگاههاي توليدي در حوزه صنعت ماشينسازي و
تجهيزات،حدود ۳هزارو ۵۰۰واحداست.اوظرفيت
توليد در اين بخش را حدود 2.1ميليون تن دانست
و گفت :عمق ساخت داخل در توليد ماشينآالت و
تجهيزات خطوط پتروشيميها ،فوالد و نيروگاهها
حداقل به ۵۰درصد ميرسد و سياست ما در وزارت
صمت توسعه بوميسازي اين تجهيزات است .اين
مقام مس��وول افزود :ايده راهان��دازي زنجيره ارزش
كارخانهسازيمشابهمجموعهاحداثصنعتيكهدر
سنوات گذشته ايجاد شده است ،را دنبال ميكنيم
كه تحريك تقاضا براي توليد صنعتي ،عمق ساخت
داخل و افزايش اش��تغال از مزيته��اي اين برنامه
است.اويكيازراهبردهايرسيدنبهتوسعهصنعتي
برشمردوتحققاينمهمدرارتقاصنعتتجهيزاتو
ماشينسازيتوصيفكرد.

آغاز تدوين استاندارد رمز ارزها

تصویب ش��د .او همچنین اعالم کرد که اس��تاندارد
ایران پس از کشورهای «چین و ژاپن» ،رتبه  ۳آسیا
را کسب کرده اس��ت .او با تاکید بر لزوم ساده سازی
مقررات ارزیابی و انطباق گفت :این موضوع در دستور
کار سازمان قرار دارد .در دنیا به جای یکسری ضوابط
و اس��تانداردهای اجرایی ،مق��ررات فنی حکمرانی
میکند ک��ه تحقق ای��ن موضوع با هم��کاری همه
دستگاهها میسر اس��ت .باید در راستای ساده سازی
مقررات ،برای برخی محصوالت و خدمات وارداتی به
ایران ،مقررات فنی جدای از استانداردها تدوین کنیم.

تعادل|
روز گذشته مراسم روز جهانی اس��تاندارد با حضور
مع��اون اول رييس جمهوري ،وزي��ر صنعت ،معدن
و تجارت ،رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد و برخي
مسووالن كشور برگزار ش��د .در اين مراسم اهميت
اس��تاندارد در دنياي امروز مورد توجه مسووالن قرار
گرفت؛ چراكه استاندارد در دنياي امروز حرف اول را
براي بدست آوردن بازارهاي جهاني ميزند و رقابت
ميان محصوالت مش��ابه در بازارهاي جهاني بسيار
زياد اس��ت و برندي موفق به جذب مش��تري بيشتر
مي ش��ود كه محصوالت باكيفيت و اس��تاندارد باال
در اختيارش��ان قرار دهد .همچنين توجه به مسايل
زيست محيطي دليل بر اهيمت بيشتر استانداردها
در توليد محصوالتي ش��ده كه ع��دم رعايت آنها مي
تواند ش��رايط زيس��ت بومي را به خطر بي اندازد .در
اين مراسم معاون اول ريیس جمهوری تاكيد كرد كه
سالمت مردم خط قرمز كشور است و از استانداردهاي
الزم براي آن چشم پوشي نخواهند كرد .از طرف ديگر
برخي تحريم ها را دستاويزي براي بي توجهي دولت
به رعايت استانداردها مي دانند كه اين مورد وسوسه
اي خطرناك براي كشور است.

اعتراض به ممنوعيت واردات
لوازم آرايشي

ايسنا|درحاليكهمعاونتپيشگيريستادمركزي
مبارزهباقاچاقكاالوارزدربارهاجرايبرنامهپيشگيري
و تش��ديد مبارزه با قاچاق كاالهاي س�لامت مجور
ليست فراوردههاي آرايش��ي و بهداشتي غيرمجاز
و قاچاق قطع��ي را اعالم كرد؛ اعضاي كميس��يون
آرايش��ي بهداش��تي مجمع واردات اتاق بازرگاني با
دعوت مسووالن اداره كل امور فرآوردههاي آرايشي و
بهداشتيسازمانغذاودارومشكالتخودرادرزمينه
ممنوعيت واردات لوازم آرايش��ي و بهداشتي مطرح
كردند،مسووالناينسازمانمسووليتاينممنوعيت
را به عهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت دانستند و
ضمنتاييدافزايشقاچاقبهدليلممنوعيتواردات
اين محصوالت ،اظهار كردند كه اين س��ازمان نيز با
ممنوعيت واردات لوازم آرايشي و بهداشتي مخالف
اس��ت .عبدالعظيم بهفر ،سرپرس��ت اداره كل امور
فرآوردههايآرايشيوبهداشتيسازمانغذاودارودر
اينبارهگفت:ريشهاينمحدوديتهابهسياستهاي
ديكته شده از سوي وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز باز ميگردد .او افزود:
سازمان غذا و دارو رسما طي يك نامه مخالفت خود
راباممنوعيتوارداتمحصوالتآرايشيوبهداشتي
اعالمكردهاست.بهفربابياناينكهممنوعيتواردات
لوازمآرايشيوبعداشتيبدونمحاسبهنيازوتوليداين
محصوالتانجامشدهاست،افزود:ريشهبسياريازاين
مشكالت به ستاد تنظيم بازار برميگردد كه سازمان
غذا و دارو در آن عضويت ندارد.

واقعيتي به نام تحريم
مع��اون اول ريیس جمهوری در مراس��م روز جهانی
اس��تاندارد گف��ت :برای س�لامت م��ردم هیچ خط
قرمزی در کش��ور وجود ندارد ،اگر قرار باشد کاالیی
تولید ش��ود که به سالمت مردم آس��یب بزند ،حتما
مردم در اولویت هستند .اسحاق جهانگیری با اشاره
به گزارشها و آمار و ارقامی که توس��ط موسس��ات
رسمی کشور منتشر میش��ود ،عنوان كرد :شرایط
اقتصادی کش��ور علیرغم تحریم شدید آمریکاییها
علیه ایران ،به سمت بهتر ش��دن حرکت میکند .او
ادامه داد :شاخصهای اقتصادی کالن و گزارش هاي
دريافت شده از بنگاههای اقتصادی نوید بهبود شرایط
اقتصادی کش��ور را میدهد؛ البته این به معناي عدم
وجود مشكل و ش��رايط سخت در بنگاه هاي نيست.
اين مقام مسوول افزود :گزارشهاي موجود حاكي از
آن اس��ت اقتصاد ايران در حال اشتغالزايي است و به
سمت رشد اقتصادي حركت مي كند؛ همچنين نرخ
تورم در حال كنترل است و رشد بورس به عنوان یک
شاخص مهم اقتصادی از امید مردم نسبت به آینده
اقتصاد خبر مي دهد.
او اظهار كرد :اين روند به معناي ايس��تادگي فعاالن
اقتصادي پاي كش��ور است و در این جنگ اقتصادی
در خط مقدم به خوبي فعالیت کرده اند .جهانگيري با
بیان این که امروز مسايل منطقه بسیار حساس است
و باید با گفتوگو و تعام��ل آنها را حل کنیم ،افزود:
امروز منطقه حساس و مهم خلیج فارس و خاورمیانه با
مشكالت بسیار جدی روبرو است که اگر از آنها غفلت
شود ،میتواند مسائل خطرناکی را رقم بزند .او اضافه
کرد :بنابراین باید با تدبیر و دقت مس��ووالن سیاسی
کش��ور این بخش را نظارت و کنت��رل کنند تا هم در
منطقه اتفاقی نیافتد و هم فشارهایی بینالمللی که بر
اقتصاد کشور وارد شده كاهش دهيم و به نقطه مطلوب
برسانیم .معاون اول ريیس جمهوری به مسايل مربوط
به استاندارد در کشور اشاره کرد و گفت :گاهی اوقات
تصور مي ش��ود در دوران تحري��م محدوديت هايي
براي س��ازمانهایی كه به طور طبیعی وظیفهاشان
مهم است ايجاد مي شود كه نبايد به آن توجه كرد .او
افزود :عده اي مي گويند که توجه به محیط زیس��ت
برای دورانی اس��ت که همه چیز مرتب است و فعال

استعالم قيمت  ۱۰۰خدمت
به سامانه  ۱۲۴اضافه شد

تسنيم| رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان
از اضافه شدن امكان استعالم قيمت ۱۰۰خدمت به
امكاناتسامانه ۱۲۴خبرداد.عباستابشبااشارهبه
تكميلترشدنسامانه 124اظهاركرد:اينسامانهكه
تاابتدايهفتهجاري،قيمت100قلمكااليپرمصرف
رابهصورتروزانهاعالمميكرد،ازابتدايهفتهجاري،
تكميلترشدهوعالوهبربخشكااليي،بخشخدمات
نيز به اين سامانه اضافه شد .او افزود :از ابتداي هفته
جاريسامانه،124عالوهبراعالمقيمت 100كاالي
پرمصرف ،قيمت خدمات را هم تحت پوش��ش قرار
دادكهاينخدماتشامل 100نوعخدمتياستكه
بيشتريننيازشهروندانراتشكيلميدهد.

اقتصادی در ی��ک فضای آرام قرار گرفته اس��ت؛ اما
اكنون كه در شرايط سخت تحريم ها به سر مي بريم،
سختگيري هاي سازمان محیط زیست كاهش پيدا
كند یا سازمان ملی استاندارد در این شرایط تحریم
خیلی به فعاالن اقتصادی سخت گیری نکند.
او افزود :س��ازمان های��ی مانند س��ازمان بهره وری
و نهادهایی ك��ه وظيفه توليد با اس��تاندارد را دارند،
تقاضاي حذف استانداردها از چرخه را دارند كه این
یک وسوسه خطرناک اس��ت .جهانگيري با اشاره به
س��ابقه وزارت خود در صنایع و معادن كشور تاكيد
كرد 20 :سال پيش اگر درباره اهميت واحد تحقیقات
و توسعه و بازاریابی ،ارتباط با شرکت های بین المللی
و حضور در بازارهای بین المللی در يك بنگاه صحبت
مي كرديم ،مي گفتند كه اكنون بازارها بس��ته است
و توليدات ما در داخل به فروش مي رس��د .او با بیان
این که پ��س از انقالب و جنگ توانس��تیم به صنایع
و تولیدات در س��طح بین المللی دس��ت پيدا كنيم،
ادامه داد :امروز به شرایطی رس��یدهایم که برخی از
تولیدکنندگان در سطح بین المللی فعالیت میکنند
و برخ��ي برنده��ا جهاني ش��ده اند كه براي كش��ور
افتخار است .او تاکید کرد :در همین شرایط تحریم،
براساس آماری که وزارت اقتصاد و دارایی اعالم کرده
اس��ت ،بیش از  ۲۰میلیارد دالر صادرات غیر نفتی از
گمرکات کشور انجام شده ،كه نشان دهنده عبور از
اقتصاد كوچك در س��طح توليد براي فروش در بازار
داخلي ،است.
به گفت��ه جهانگی��ری ،زمانی مهمتری��ن محصول
ص��ادرات ما پس��ته و فرش ب��ود ام��ا االن کاالهای
صادراتی ما عمدتا صنعتی اس��ت .در  6ماه گذش��ته
حدود  ۲۰ت��ا  ۲۱میلی��ارد دالر واردات داش��تهایم
که ش��رایط متعادل در تراز تجاری کش��ور را نشان
می دهد؛ یعنی کش��ور به نقطهای رسیده ،که میزان
صادرات و وارداتش به جز نفت تقریبا به نقطه تعادل
رس��یده و ما به همان میزانی که در داخل به ارز نیاز
داریم ،ص��ادرات انجام میدهیم .اين مقام مس��وول
با تاکید ب��ر اینکه تحریم یک واقعیت اس��ت ،گفت:

«آگهي فراخوان
ارزيابيكيفي مناقصهگران»

شركتپااليشنفتامامخميني(ره)شازند
(سهاميعام)

نوبت اول

شمارهمجوز1398-4314:

شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات ،انجام خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحلهاي به پيمانكار واجد
شرايط واگذار نمايد.
)1موضوعمناقصه:
الف) شرح مختصر كار:
رديف

شمارهمناقصه

موضوعمناقصه

مدت زمان انجام كار

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال)

1

98/23

انجام حجم خدمات كاال و انبارداري

يك سال شمسي

1.200.000.000

ب)شرايطمتقاضي
 -1داشتن شخصيت حقوقي ،شماره اقتصادي و شناسه ملي.
 -2داشتن امكانات ،توانايي مالي ،نيروي انساني ،تجربه كافي ،سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي.
 -3داشتن گواهي تائيد صالحيت معتبر از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و گواهينامه تائيد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران.
 -4توان ارائه تضمين شركت در مناقصه و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آئيننامه تضمين براي معامالت دولتي.
 -5برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل( 24.000.000.000بيست و چهار ميليارد) ريال ميباشد.
)2نام و نشاني دستگاه مناقصهگزار :شركت پااليش نفت امامخميني(ره) شازند ،استان مركزي ،اراك ،كيلومتر 20جاده بروجرد ،سهراهي شازند.
)3مهلت،محلدريافتوتحويلفرمهاياستعالمارزيابيكيفي:
متقاضياني كه داراي ش��رايط اوليه مندرج در بند «ب» ماده يك بوده و متقاضي ش��ركت در مناقصه فوقالذكر ميباشند ميتوانند به مدت  5روز كاري پس از انتش��ار نوبت دوم آگهي (سه روز پس از درج آگهي نوبت
اول چاپ ميش��ود) طي س��اعات اداري از س��اعت 7صبح لغايت 15:30عصر ضمن ارس��ال تقاضاي اعالم آمادگي جهت مناقصه ،فرمهاي اس��تعالم ارزيابي كيفي را از طريق پايگاه اينترنتي اين ش��ركت به آدرس:
 WWW.IKORC.IRدريافتوپسازتكميلفرمها،بههمراهرزومهكاريدرقالبلوحفشرده(سيدي)حداكثرتادوهفتهپسازآخرينمهلتتقاضابهنشاني :اراك-كيلومتر 20جادهبروجرد -سهراهيشازند -شركت
پااليشنفتامامخميني(ره)شازند-ساختمانمركزي-طبقهدوم-امورحقوقيوپيمانها-اتاق-232تحويلنمايند.ضمناتلفكسشماره 086-33673701و تلفنشماره 086-33491098آمادهپاسخگوييميباشد.
 )4محل ،زمان و مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان:
مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان (رزومه كاري) در قالب لوح فشرده (سيدي) حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي اعالمآمادگي ميباشد .ضمنا محل تحويل مدارك درخواستي مورد نظر ،امور
حقوقي و پيمانهاي شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند به نشاني مندرج در ماده « »3ميباشد .بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .ضمنا اين شركت حق و اختيار تام و
تمام قبول يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه دارا ميباشد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچ گونه حقي براي متقاضيان ايجاد نميكند .الزم به ذكر است دستگاه
مناقصهگزار حداقل تا يك ماه پس از وصول اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
آدرساينترنتيWWW.IKORC.IR :

صنعت،معدنوتجارت

WWW.SHANA.IR

مفقودی

برگ سبز خودرو و سند خودروی سواری پرشیا مدل  91رنگ سفید
به شماره پالک ایران748- 15/ص 53شماره موتور13991009992
شماره شاسی  NAAN11FC7CK 659756بنام محمد غالمرضا
سراجی شاد باد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

روابط عمومي شركت پااليش نفت امامخميني(ره) شازند

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست

مخاطبان عزي�ز ميتوانند نظره�ا ،انتقادات و پيش�نهادهاي خود
درمورد مطال�ب مختلف روزنام�ه را با ذكر جزئيات به اين س�امانه
پيامك نمايند.

ممکن اس��ت برخی کاالها به س��ختی تامین شود و
ب��رای تامین آنها هزینههای اضافی صرف ش��ود ،اما
آنچه امروز به عنوان مع��اون اول ريیس جمهوری و
کسی که مسوول س��تاد مقابله با تحریم است ،اعالم
میکنم هیچ تولیدکنندهای نیست که نتواند نیازهای
خودش را از بازاره��ای بینالمللی تامین کند ،البته
این کار با دشواریهای همراه است؛ اما شرایط فعلی
حتما شرایطی زودگذر است و طوالنی مدت نخواهد
بود .او اظهار کرد :تولیدکنندگان و صنعتگران نباید
اجازه دهند مس��یر رو به رش��دی که داشتیم آسیب
ببیند و واحدهای که تولیداتشان در راستای رعایت
اس��تانداردهای بین المللی و توجه به مسايل محیط
زیستی بوده است دچار وفقه و اشکال شوند.
لزوم تدوین مقررات فنی برای واردات
همچني��ن در اي��ن مراس��م ،ريیس س��ازمان ملی
اس��تاندارد ای��ران عن��وان ك��رد :باید ب��رای برخی
محصوالت و خدمات وارداتی به ایران ،مقررات فنی
جدای از اس��تانداردها تدوین شود .نیره پیروزبخت
ادامه داد :س��یر تکاملی تجارت به خصوص تجارت
بینالمل��ل و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی نامش��خص
است ،به ویژه تغییر پارادایمهای سیاسی باعث شده
که تجارت آزاد با چالشهای متعدد مواجه شود .در
نتیجه برای بنگاههای اقتصادی نوعی عدم اطمینان
نسبت به پیش��برد اهداف توسعه بلندمدت کشورها
ایجاد شده که دسترسی به محصوالت و خدمات را با
مشکل مواجه میکند.
او با بیان اینکه این فضا سازمانهای ذیربط را متاثر
میکند ،افزود :از سوی دیگر مصرفکنندگان انتظار
دارند محصوالت و خدمات متناس��ب با نیازهایشان
عرضه شود ،آنها همچنین سطح باالیی از شفافیت
را خواستار هستند.
ريیس سازمان ملی اس��تاندارد از ابالغیه معاون اول
رئیس جمهور برای تدوین اس��تانداردهای مرتبط با
رمزارزها خبر داد و گفت :شورای فقهی برای بررسی
استانداردهای حالل تشکیل شده است .او گفت :طی

یک س��ال اخیر مصوباتی که از سوی هیئت وزیران
به سازمان ملی استاندارد ابالغ شده است ،ماموریت
های جدیدی را برای این سازمان تعریف کرده که از
جمله آن تدوین استانداردهای ملی رمزارز و اینترنت
اشیا و دستگاههای مسیریاب است .پيروز بخت افزود:
در اجالس اخیر ایزو از  ۱۶۳کش��ور عضو این سوال
مطرح شد که آیا راهبردی در رابطه با هوشمندسازی،
فناوری های نوین و اینترنت اشیا دارند که در جریان
آن مشخص ش��د که ایران یکی از کشورهای پیشرو
در این زمینه است .او تصریح کرد :با توجه به مصوبه
معاون اول رئیس جمهور که به سازمان ملی استاندارد
ابالغ شده ،هم اکنون در حال تدوین استانداردهای
مرتبط با حوزه رمزارز هستیم.
این مقام مسوول معتقد اس��ت که چنین شرایطی،
س��ازمانها را به فراگیر کردن طی��ف ذینفعان در
فرایندهای تصمیمگیری سوق میدهد .پیروزبخت
با اشاره به اینکه تغییراتی در عرصه ملی و بینالمللی
در فرایندها و تصمیمگیریها اتف��اق افتاده ،عنوان
کرد :امسال در مجمع عمومی سازمان ملی استاندارد
بیشترین تمرکز بر این بود که استانداردها به تامین
نیازه��ای جهانی بپردازن��د و اولویتها هم بر همین
اساس تعیین شد .او با اشاره به نقش استاندارد در رونق
تولید گفت :اولین نقش آن ،کاهش هزین ه و افزایش
بهرهوری تولید است ،به این صورت که باعث کاهش
ضایعات و خطای تولید میشود.
او دیگ��ر نق��ش اس��تاندارد را قابلیت انطب��اق بهتر
محصوالت با مقررات فنی دانست وادامه داد :اینگونه
اعتماد مش��تری به س�لامتی و ایمن��ی محصول و
مسئولیتپذیری واحدهای تولید در برابر کاال افزایش
مییاب��د .همچنین محصوالت ایران��ی در بازارهای
جهانی سریعتر مورد پذیرش قرار میگیرند .به گفته
پيروزبخت ،در دول��ت یازده��م و دوازدهم ،قوانین
متع��ددی مانند «قان��ون تقویت نظام اس��تاندارد،
قانون عضویت ایران در ایس��کا ،قانون عضویت ایران
در اس��میک ،قانون عضویت ایران در موسسه اندازه
شناسی کشورهای آسیا و اقیانوسیه و  »...در مجلس

نگارش دستورالعمل ها دليل ايجاد فساد
نایب ريیس مجلس شوراي اس�لامي نيز در مراسم
روز جهان��ي اس��تاندارد گفت :نحوه ن��گارش برخی
دس��تورالعملها باعث شکلگیری فس��اد در کشور
میشود .مسعود پزش��کیان افزود :مشکالتی که در
کشور داریم ناش��ی از دو موضوع است یکی اینکه از
انتخاب ما شکل میگیرد و دیگر اینکه این انتخاب از
عدم شفافیت در دستورالعملهای اجرایی ما است.
پزش��کیان ادامه داد :شهری که س��اخته میشود یا
قانونی که برای تصویب نوشته میشود باید براساس
یک استاندارد مشخص مورد توجه قرار داشته باشند.
در دنیای امروز فردی برنده است که قیمت و کیفیت
مناس��بی برای کاالی خود داش��ته باش��د و رضایت
مشتری را جلب کند.
او ب��ا بی��ان این که اصول این کار توس��ط س��ازمان
استاندارد مش��خص میش��ود و قوانینی که نوشته
میش��ود باید برمبنای رضایت اکثریت جامعه مورد
توجه قرار گی��رد ،افزود :قوه قضاییه پر از ش��اکیانی
اس��ت که مشخص نیس��ت انتهای این شکایتها به
کجا میرسد .اگر دستورالعمل روشن و استانداردی
داش��ته باش��یم ،برای یک موضوع دو حکم مختلف
صادر نمیشود.
نایب ريیس مجلس گفت :عالوه بر مشخصات کاالها،
نظارت بر اجرای اس��تانداردهای تولید کاال هم باید
استانداردسازی ش��ود .او اظهار كرد :در صورت عدم
رعای��ت اس��تانداردها ،بازارهای جهانی را از دس��ت
خواهیم داد .قبال نیز شاهد بودیم که عدهای با طمع
کسب سود باال ،کاالهای بیکیفیت را صادر کردند و
باعث شدند که کل بازار یک کشور را از دست بدهیم.
این کار خیانت به تولیدکنندگان واقعی است.
از سوي ديگر ،رییس فرهنگستان ادب و هنر فارسی
نيز در اين مراسم گفت :کلمه استاندارد به عنوان یک
واژه فارسی از س��وی فرهنگستان ادب پذیرفته شد
و تابعیت ایرانی گرف��ت .غالمعلی حداد عادل افزود:
کلمه اس��تاندارد در واقع واژه ای فارس��ی نیست؛ اما
به دلیل اینکه مانند واژه پلیس ،کلمه ای بین المللی
است و همچنین نزدیک به واژه فارسی «استاندارد»
اس��ت ،به عنوان یک کلمه فارس��ی پذیرفته ش��د و
تابعیت ایرانی گرفت .در اين مراسم ،دبیر کل موسسه
استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای اسالمی
گفت :استاندارد حلقه ارتباطی بین تحقیقات ،نوآوری
و بازار است.احسان اووت اظهار كرد :بکارگیری موثر
استانداردها و انطباق با آنها ،کارکرد متقابل فناوری
ها رقابت پذیری جهانی را برای کشورها افزایش می
دهد .اووت با بیان اینکه استانداردسازی در سطح ملی
نقش عظیمی در ایجاد ساختار اقتصادی مستحکم
دارد ،تصریح کرد :اسمیک از تدوین استانداردها در
موضوعات مختلف ،ترویج ن��وآوری و رقابت پذیری
صنعتی که در بهبود اقتصاد کش��ورهای عضو موثر
باشد ،حمایت میکند.

در نامهاي سرگشاده

انجمنهايصنفيخواستارتوقفتصويباليحهتجارتشدند

مجمع كارآفرينان و انجمنهاي تخصصي كش��ور
در نامهاي سرگشاده خواستار توقف تصويب كتب
اليحه تجارت شدند .از نظر دستاندركاران بخش
خصوصي و اصناف كش��ور ،در اين اليحه اشكاالت
جدي وجود دارد كه ميتواند به اقتصاد مولد ايران،
ضربات جبرانناپذيري وارد كند.
به گزارش ايس��نا ،انجمن توليدكنن��دگان فوالد،
انجمن صنايع نساجي ايران ،انجمن صنايع شوينده،
آرايشي و بهداشتي ايران ،انجمن صنايع مهندسين
پليمر و شيمي ،انجمن صنفي مديران مراكز دانش
بنيان ،انجمن صنفي كارفرمايي صنايع چوب ايران و
انجمن صنفي صنايع بيسكوويت ،شيريني و شكالت
ايران؛ از جمله امضاكنندگان اين نامه هستند.
متن اين نامه به ش��رح زير اس��ت« :همانگونه كه
مستحضريد ،شرايط فعلي اقتصاد كشور به گونهاي
اس��ت كه از آن ب��ه عن��وان يك جن��گ تمامعيار
اقتصادي ياد ميشود و دش��من خارجي در جهت
بر هم زدن ثبات اقتصادي كش��ور از هيچ تالش��ي
مضايقه نكرده اس��ت .در چنين ش��رايطي متعادل
نگهداش��تن زيستبوم اقتصادي كش��ور ضرورتي
انكارناپذير است.
با توجه به ابالغ سياستهاي كلي نظام قانونگذاري
مصوب رهبر معظم انقالب اسالمي (مدظلهالعالي)
خصوصا تاكي��دات معظمله در قال��ب بند  ۹آن بر
اصول��ي همچون تدوي��ن قانون بر مبن��اي نظرات
كارشناسان ،نهادهاي مردم نهاد تخصصي و صنفي
و همچنين دارا بودن قابليت اجرا و سنجش اجراي
قانون از يكس��و و نيز دايره ش��مول گسترده اين
قانون براي تمام صاحبان حرف و مصرفكنندگان
در سراسر كشور از سوي ديگر ،تدوين قانوني كه با
رعايت شرايط خاص كش��ور باعث تقويت اقتصاد
مولد ملي و رونق توليد ش��ود ،امري بس��يار مهم و

خطير اس��ت .فص��ل اول كتاب اليح��ه تجارت كه
به مقررات عمومي قراردادها معروف اس��ت ،نوعي
گرتهبرداري از توصيههاي سازمانهاي بينالمللي
در حوزه تجارت اس��ت و در تدوين م��واد مربوطه
نهتنها مقتضيات بومي كش��ور بلكه س��ازوكارها و
رويههاي تكميلي نيز مورد توجه قرار نگرفته است.
گذشته از اين ،فصل اول اليحه تجارت از نظر ماهوي
و شكلي نيز ايراداتي جدي دارد كه ماحصل تصويب
آن ،به خطر افتادن امنيت سرمايهگذاري و تخريب
فضاي كسب و كار اقتصادي كشور خواهد بود.
رويكرد حاكم بر اليحه تجارت به نحوياست كه به
هر بهانهاي امكان طرح دعوي و توقف قرارداد وجود
دارد .به عنوان مثال در مواد مطابق با ماده  ۱۴اليحه،
يكي از طرفين ميتواند به اس��تناد اينكه اقدامات
طرف مقابل ب��ا تصور ايج��اد ش��ده در مذاكرات،
ناهماهن��گ اس��ت ،از ادامه مذاك��رات خودداري
كند .مطابق ماده  ۱۶نيز يك��ي از طرفين ميتواند
به اس��تناد اينكه اطالعاتي كه عرفاً بايد به وي ارايه
ميشد ،ارايه نش��ده و با اين استدالل كه مذاكره از
س��وي طرف مقابل با هدف حص��ول توافق صورت
نگرفته ،ادعاي مطالبه خس��ارت كند .مطابق ماده
 ۳۴نيز چنانچه پيش از تاريخ اجراي تعهد ،با توجه
به اوضاع و احوال ،ظن متعارف وجود داش��ته باشد
كه يكي از طرفين تعهدات اساسي خود را در تاريخ
مقرر اجرا نخواهد كرد ،طرف ديگر ميتواند خواستار
ارايه تضمين متناس��ب براي اجراي تعهد باشد و تا
ارايه آن از اج��راي تعهدات خويش خودداري كند.
اگر تضمين متناس��ب در مدت زمان متعارف ارايه
نشود ،طرف ديگر ميتواند قرارداد را فسخ كند.
بنابراي��ن ،تصوي��ب اليح��ه تج��ارت ب��ا رويكرد
فعلي حاكم ب��ر آن ،نه تنها نميتوان��د به اصالح و
كارآمدسازي فضاي كس��ب و كار اقتصادي كشور

منجر ش��ود ،بلكه اجراي قرارداد در كش��ور را نيز
متزلزل خواهد كرد.
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه،
آنچه در خص��وص اليحه تجارت مطرح ش��د تنها
بخ��ش كوچكي از ايرادات محتوايي آن محس��وب
ميشود كه افزايش ريسك مبادالت به دليل تفسير
پذي��ر بودن قان��ون ،افزايش هزين��ه مبادله بهتبع
افزايش ريسك مبادالت ،ايجاد سونامي پروندههاي
قضايي به دليل اس��تفاده از عب��ارات مبهم و ايجاد
آش��فتگي در محيط كس��ب و كار ب��ه دليل تغيير
رويههايي كه بعضا از  ۸۰سال قبل در كشور تثبيت
شده ،مهمترين تبعات آن خواهد بود.
ل��ذا ب��ا توجه به اي��ن موض��وع و عدم مش��ورت با
پيشرانهاي اقتصادي ،فعالين حوزه توليد كشور،
انجمن هاي صنفي و صاحبين حرف ،كارشناسان
اقتص��ادي و حقوق��ي ،اين دغدغه وج��ود دارد كه
كتب بعدي نيز داراي آس��يب هاي ديگري باش��د،
از اين منظر درخواس��ت ميش��ود در مقطع فعلي
و براي بررسي بيش��تر ،فرآيند تصويب كتابهاي
ديگر اليح��ه تجارت متوقف تا نظر كارشناس��ي از
حيطههاي مربوطه اخذ شود .در پايان ضمن تشكر از
رويكرد آن شوراي محترم در پيگيري مسائل فعاالن
اقتص��ادي ،توفيق روز اف��زون را از درگاه پروردگار
متعال مسئلت داريم».
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در حال بررسي
و تصويب اليحهاي بزرگ ب��ه نام «اليحه تجارت»
هس��تند كه به عن��وان يك قانون م��ادر در اقتصاد
شناخته شده است .در صورت تصويب اين اليحه كه
بسياري از مواد قانون قبلي آن تغيير داده شده ،بايد
منتظر تغييراتي اساسي در مسائل حقوقي مربوط
به مبادالت و سازوكارهاي اقتصادي از جمله قوانين
كار و قراردادها باشيم.
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گسترش دامنه مخالفتهاي داخلي با عقبنشيني امريكا از سوريه

تقابل ترامپ با تركيه ،جمهوريخواهان و پنتاگون

گروه جهان|
اعالم خ��روج نيروهاي نظام��ي امري��كا از راسالعين و
تلابيض واكنشها و انتقادهاي ش��ديدي در پي داشته
است.انتقادهاييكهتنهابهسياستمدارانحزبدموكرات
محدود نميشود .گفته شده ،جمهوريخواهان نيز ضمن
فاجعهبارخواندنتغييريكبارهسياستامريكا،طرحهايي
رابرايمقابلهباآنكاراپيشنهادكردهاندازاعمالتحريمهاي
اقتصادي عليه تركيه گرفته تا اخراج اين كشور از پيمان
آتالنتيك ش��مالي (ناتو)  .بهگزارش رويترز ،انتقادهاي
جمهوريخواهانازترامپدرشرايطيباالگرفتهكهمساله
استيضاحرييسجمهوريبهدليلجنجالتماستلفنياو
با رييسجمهوري اوكراين هر روز ابعاد گستردهتري پيدا
ميكند و ترامپ در صورت استيضاح براي ماندن در دفتر
رياستجمهوري به حمايت اكثريت جمهوريخواهان
نياز دارد .دامنه مخالفتها به حدي بوده كه دونالد ترامپ
ناگزير به عقبنشيني شده است .تهديد به ويران كردن
اقتصاد تركيه واكنش ترامپ به موج گسترده انتقادها بود.
يكي از مقامات ارشد كاخسفيد پس از گسترش انتقادها
عليه سياست خروج نيروهاي امريكا از سوريه ،اعالم كرده
اينكشورطرحيبرايخروجنيروهايخودازسوريهندارد
و موضوع تنها بر س��ر خروج حداكثر  ۵۰سرباز از مناطق
مرزي سوريه با تركيه بوده است.
ايندرحالياستكهترامپدرپستتوييتريپيشينخود
از خروج نيروهاي امريكا از سوريه سخن گفته بود و مدعي
شده بود كه زمان پا پس كشيدن از جنگهاي مسخره و
بازگرداندن سربازان امريكا به زادگاهشان فرا رسيده است.
ليندس��ي گراه��ام يك��ي از س��ناتورهاي متنفذ حزب
جمهوريخواه و يكي از حامي��ان اصلي ترامپ از جمله
كساني است كه از سياست عقبنشيني امريكا از شمال
سوريه بهشدت انتقاد كرده اس��ت .گراهام اين سياست
را غيرمس��ووالنه خوانده و گفته اجراي چنين سياستي
ميتواند براي سياست خارجي امريكا فاجعهبار باشد .اين
س��ناتور حزب جمهوريخواه بر اين باور است كه اجراي
چنينسياستيدرعملبهسودبشاراسدوهمچنينگروه
تروريستي داعش تمام خواهد شد.
ميتچ مككونل رهبر نمايندگان جمهوريخواه سنا ،نيز
اجراي چنين سياس��تي را خدمت به روسيه ،بشار اسد و

داعشدانستهاست.دراينمياننيكيهيليسفيرپيشين
امريكا در سازمان ملل به منتقدان تصميم ترامپ پيوسته
اس��ت .هيلي در يك پست توييتري بر لزوم پشتيباني از
متحدان امريكا تاكيد كرده و گفته تنها در چنين حالتي
است كه ميتوان از متحدان انتظار حمايت و پشتيباني
داشت .اشاره هيلي به همكاري كردها با نيروهاي تحت
فرماندهي امريكا در نبرد عليه داعش در سوريه است.
غافلگيري پنتاگون و وزارت خارجه
نيويوركتايمز در گزارشي با عنوان «سياست سردرگم
در سوريه» نوشته :بار ديگر به نظر ميرسد كه ترامپ
بيفكر عمل كرده باش��د ،در اين م��ورد پس از تماس

تلفني با اردوغان .او مقامات پنتاگون و وزارت خارجه را
غافلگير كرده و كنگره و متحدان را در بياطالعي نگه
داشته است .مقامات امنيت ملي امريكا با جديت براي
حفظ گروه كوچكي از نيروها در شمال شرقي سوريه
براي ادامه تعقيب داعش و به عنوان وزنه تعادل مقابل
تركيه و متحدان روس و ايراني آن تالش ميكنند .عزم
ترامپ براي خارجس��ازي آن سربازان باقيمانده منجر
به اس��تعفاي جيمز متيس وزير دفاع پيشين ،و برت
مكگورك فرس��تاده ويژه در ائتالف ض��د داعش ،در
دسامبر گذشته شد.
اطالعيه ترامپ و توييتهاي او ،متحدان محافظهكار
ش��امل ميچ مككانل ،رهبر اكثريت س��نا و س��ناتور

ليندسي گراهام را مشوش كرده است .تا اواسط دوشنبه
پنتاگون تالش داش��ت تا واكنشها را محدود كرده و
بگويدكهترامپبرايتركيهروشنكردهكه«ماعمليات
تركيهدرشمالسوريهراتاييدنميكنيم».ترامپامابعد
از تفكر دوباره اظهاراتي را بيان كرد كه جنجالبرانگيزتر
بود.اوگفت«:همانطوركهقوياقبالگفتهبودم،اينبارهم
تكرار ميكنم ،اگر تركيه كاري انجام دهد كه از نظر خرد
عظيم و بيهمتاي من ،خارج از حد باشد ،اقتصاد تركيه
راكامالويرانومحوميكنم(.همانطوركهقبالكردم!)»
البته اولينبار هم نيس��ت كه دول��ت ترامپ پيامهاي
متناقضي درباره اهداف امريكا در سوريه ارسال ميكند.
ترامپ در دس��امبر گذشته نظر مش��اوران ارشدش را

ناديده گرفت و دس��تور خروج تمام��ي  ۲۰۰۰نيروي
زميني امريكا از سوريه ظرف  ۳۰روز را صادر كرد .اين
تصميم در نهايت ملغي ش��د اما اي��ن آخرين قطره در
ظرف تحمل ژنرال ماتيس بود .اردوغان مدتهاس��ت
كه به اعزام سربازاني به سوريه تهديد ميكند .از زمان
شكست در انتخابات مهم استانبول در مارس ،او تحت
فشارهاي فزايندهاي براي يافتن راههايي براي افزايش
حمايت سياسي در داخل قرار گرفته است .او همچنين
تمايل دارد حداقل يك ميليون آواره سوري را كه اكنون
در تركيه به سر ميبرند ،در منطقه امن در آن طرف مرز
سوريه اسكان دهد .اين آوارگان براي او به مسووليتي
سياسي تبديل شدهاند.
امااگركردهايسوريهبايدازخودشانعليهتركهادفاع
كنند ،احتماال موضع نيروهايش��ان از مبارزه با داعش
تغيير مييابد و اين ش��امل نگهباني از حدود ۱۰هزار
زنداني داعشي كه هماكنون در مراكز بازداشت كردها
به سر ميبرند ،ميش��ود .امكان بازگشت پناهندگان
به خانههايش��ان يك هدف ارزشمند است ،اما اسكان
اجباري ب��ه ندرت موفقيتآميز بوده اس��ت .عالوه بر
اين ،بس��ياري از آوارگان در تركيه از ش��مال سوريه
نيامدهاند و بعيد است كه به راحتي با جمعيت محلي
آنجا تركيب شوند.
مشخصنيستكهآياتركيهبايكحملهتمامعيارپيش
خواهد رفت يا خير .به دس��تور ترامپ ،چند صد سرباز
امريكايي از دو پاس��گاه نظامي خارج شدهاند .مقامات
ميگويند ،در همان زمان ،كردها امحاي استحكامات
خود را متوقف كرده و گش��تهاي مش��ترك امريكا و
تركيه به پايان رسيد .كنگره هم به اعمال تحريمهايي
عليهتركيهتهديدميكند.بهنظرپارادوكسيكالميآيد،
اما در باب تس��ليم ش��دن مقابل فردي كه او بهشدت
تحسين ميكند ،ممكن است ترامپ امريكا را در يك
دوره برخورد با تركيه قرار داده باشد .او همچنين خود را
باپنتاگونومتحدانجمهوريخواهشدرگيرميكند.
او ممكن است دوباره از تصميم خود برگردد ،بطور كامل
يانسبي.اماكداممتحدميتوانداكنونبهامريكانگاهكند
و شريك تنومندي را ببيند؟ و چه دشمني ميتواند به
آن نگاه كند و از يك دشمن مصمم بترسد؟

خبر مذاكره تجاري هم به كمك بازارهاي سهام نيامد
گروهجهان|
رييسبانكجهانياوضاعاقتصادجهانيرابسيارشكننده
توصيف كرده است .ديويد مالپاس با ابراز نگراني از كاهش
رش��د اقتصادي كش��ورهاي اروپايي و مش��خص نبودن
چگونگيخروجبريتانياازاتحاديهاروپاگفتهاقتصادجهاني
در مقطع شكنندهاي قراردارد .اين ابرازنگرانيدر شرايطي
است كه اياالت متحده در تازهترين اقدام خود عليه چين،
 28سازمان نظارتي و شركت چيني را تحريم كرده است.
بهگزارش بلومبرگ ،ديويد مالپاس كه براي ش��ركت در
همايشمشتركبانكجهانيوصندوقبينالملليپولبه
شهرمونترالكاناداسفركردهبود،گفتهبهنظرميرسدرشد
اقتصادي امسال جهان بطور متوسط حتي از پيشبيني
قبلي ۲.۶درصدي نيز ضعيفتر باشد چرا كه ريسكهاي
تجاريوسياسيدرجهانافزايشيافتهاند.
ريي��س بانك جهاني با هش��دار مجدد نس��بت به وجود
ريسكهايمتعددبرسرراهاقتصادجهانيگفتهاكتبرماه
مهمي براي اقتصاد خواهد بود .قرار است اين ماه مذاكرات
تجاري بين امريكا و چين پس از يك وقفه دو ماهه از س��ر
گرفته شود و در آخر اين ماه نيز مهلت قانوني براي رسيدن
به توافق بر سر برگزيت بين بريتانيا و اتحاديه اروپا به پايان
خواهدرسيد.انتخاباتكانادانيزدرهمينماهبرگزارخواهد
شد.مالپاسباانتقادازنرخبهرهپايينيامنفيگفتهدرحال
حاضر۱۵تريليوندالراوراققرضهبانرخبهرهصفريامنفي

تحريمهاي جديد امريكا عليه چين
هشدارها درباره چشمانداز كاهش رشد اقتصاد جهاني از
جملهب هدليلتشديدجنگتجاريچينوامريكادرشرايطي
است كه اياالت متحده در آستانه دور جديدي از مذاكرات
تجاريكهقراراستپنجشنبهآغازشود۲۸،شركتچيني
راتحريمكردهاست.
بهگزارشسيانبيسي،امريكا 28سازماننظارتيوشركت
چيني را در ارتباط با نقض حقوق مسلمانان اويغور و ديگر
اقليتهايقوميغالبامسلماندرفهرستتحريمهايخود

تنگتر شدن حلقه فشار براي
استيضاح ترامپ

دولت هنگكنگ عمليات
نظامي چين را ممكن ميداند

گروه جهان| اعض��اي دموكرات مجلس نمايندگان
امريكا ضمن ارسال احضاريه براي مقامات پنتاگون و
دفتربودجهكاخسفيدازمسووالنايندونهادخواستند
تااسنادمرتبطبارابطهبااوكراينراارايهكنند.بهگزارش
خبرگزاريفرانسه،روسايسهكميتهمجلسنمايندگان
تاكيد كردهاند كه وزارت دفاع و دفتر بودجه كاخ سفيد
تا  ۱۵اكتبر براي ارايه مدارك درخواستي مهلت دارند.
بهگفتهاعضايدموكراتمجلسنمايندگاندسترسي
به اين اس��ناد براي درك تصميم كاخ س��فيد مبني بر
تعليق كمك نظامي به اوكراين ضروري است .اعضاي
دموكرات مجلس نماين��دگان تاكيد ميكنند كمك
نظامي به اوكراين براي مبارزه با تهاجم روسيه از سوي
كنگرهتصويبشدهبود.دموكراتهابراينباورهستند
كهترامپباتعليقكمكنظاميبهاوكراينقصدداشته
است ولوديمير زلنس��كي رييسجمهوري اوكراين ،را
براي تحقيق در مورد جو بايدن و پس��رش تحت فشار
بگذارد .جو بايدن ،معاون باراك اوباما در دوران هش��ت
س��اله رياس��تجمهوري او ،يكي از نامزدهاي پيشتاز
حزبدموكراتبرايرقابتباترامپدرانتخابات۲۰۲۰
است .در صورتي كه اعضاي مجلس نمايندگان امريكا
تشخيصدهندترامپازتعليقكمكنظاميبهاوكراين
بهعنواناهرمفشاريبرايدستيابيبهاهدافسياسيو
شخصيخوداستفادهكرده،ميتوانندرايبهاستيضاح
رييسجمهوريدهند.دموكراتهااكثريتكرسيهاي
مجلسنمايندگانرادراختياردارند.ايندرحالياست
كهرسيدگينهاييبهاستيضاحترامپبرعهدهمجلس
 ۱۰۰نفرهسناخواهدبود.جمهوريخواهاندرمجلس
سنااكثريتكرسيهارادراختياردارند.

گروه جهان| كري الم رييس دولت هنگكنگ براي
نخس��تينبار به موضوعي اش��اره كرد كه هفتههاست
ناگفته ،خطر آن احساس ميشود .الم گفته در صورت
وخامتاوضاعبهدليلادامهاعتراضها،نميتواناحتمال
مداخلهارتشچيندرحلمناقشهمنطقهخودمختاررا
ردكرد.رييسدولتهنگكنگامادرادامهتأكيدكرده:
«اطمينان كامل دارم كه ما ب��ه تنهايي بايد به راهحلي
برسيم ».خبرگزاري آلمان نوشته ،كري الم در روزهاي
گذشته هنگامي كه با ممنوعيت پوش��اندن چهره در
تظاهرات از مقرراتي مرب��وط به دوراني كه هنگكنگ
زيراستعماربريتانيابود،كمكگرفت،ثابتكردمهارتي
در تنشزدايي ندارد .اقدام رييس دولت هنگكنگ در
ممنوع كردن استفاده از ماسك ،به تحريك اپوزيسيون
منجر شد .چرا كه تا پيش از اعالم اين ممنوعيت ،هيچ
گردهمايياي براي آخر هفته گذشته پيشبيني نشده
بود .فعال كردن قانون ش��رايط اضطراري و ممنوعيت
پوش��اندن چهره در تظاهرات اما منجر به هجوم دوباره
هزاران نفر به خيابانها شد؛ تظاهركنندگان با ماسك
چهره خود را پنهان كرده بودن��د .پيام معترضان براي
صاحبانقدرتاينبود«:نميتوانيدمارابترسانيد».قانون
شرايطاضطراري ۱۹۲۲توسطاستعمارگرانبريتانيايي
تصويبشدهوتاكنوندوباراجراشدهاست.نخستينبار
۱۹۲۲برايشكستناعتصابملوانان،وباردومدر۱۹۶۷
برايسركوبشورشهاواعتراضهاينيروهايطرفدار
حزبكمونيستعليهحاكميتاستعمارگربريتانيابهاجرا
درأمد.اكنوننيزتجمعهاوتظاهراتهابهطورفزايندهاي
با خشونت همراه ش��ده و وضعيت بهگونهاي است كه
گفتوگو بعيدبهنظرميرسد.

گروهجهان|پسازكشتارهفتهگذشتهكهدراداره
پليسپاريساتفاقافتاد،احزابراستگرايافراطي
فرانسهخواستارتحقيقاتپارلمانيدربارهاينوپرونده
مسووليتكريستفكاستنروزيركشوردولتامانوئل
ماكرونشدند.بهگزارشخبرگزاريفرانسه،ميكاييل
هارپون پنجش��نبه به مقر پليس در منطقه سيته
پاريس حمله كرد .او از سال ۲۰۰۳در واحد مديريت
اطالعات مقر پليس پاريس مشغول به كار بود .فرد
مهاجمبهمقرپليسپاريس،سابقهكيفرينداشتاما
يكباربهدليلخشونتخانگيبهدادسرااحضارشده
بود.هارپوندراينحملهچهارتنازهمكارانخودرا
باچاقوبهقتلرساندوخودنيزتوسطيكافسركارآموز
پليسكشتهشد .احزابراستگراباشعارهايچون
«بيكفايتي»«،پنهانكاري»وحتي«رسواييدولت»
خواستارتحقيقپارلمانيدرموردكشتارادارهپليس
پاريسهستند.انتقادهاازآنجاباالگرفتهكهكريستف
كاستنر وزير كشور فرانسه ،گفته قاتل از سال۲۰۰۳
بدين س��و در اداره پلي��س پاري��س كار ميكرده و
هيچگونه ناهنجاري رفتاري ،گرايش به تروريس��م
و افراطگرايي از خود نش��ان نداده اس��ت .نخستين
نتايج تحقيقات دادستاني ضد تروريسم فرانسه اما
نشاندهنده افراطيگرايي اين كارمند اداره پليس
پاريساست.گفت هشده،اوباگروههايافراطيسلفي
درارتباطبودهاست.گفتهشده،دربيناموالهارپون
يك«يواسبي»حاوياطالعاتوجزيياتمربوطبه
10هاتنازهمكارانشيافتشدهاست.اينيواسبي
همچنين ح��اوي چندين فيلم تبليغاتي مربوط به
داعش بوده است .پس از حادثه اداره پليس پاريس،
حالاحزابراستگرايخواستاراستعفايكريستف
كاستنر وزير كش��ور فرانسه شدهاند .كاستنر هم در
پاسخبهايندرخواستگفتهقصدندارداستعفادهد.
اوگفتهراستگرايافراطيبااستفادهازاينحادثهدر
پييكمحاكمهسياسيعليهاوهستند.ادوارفيليپ
نخستوزيرفرانسه،همبااعالمحمايتخودازكاستنر
گفتهبهاواعتمادكاملدارد.گفتهميشودكههارپون
۴۵سالهمتولدجزيرهمارتينيكبودهواز16سالپيش
به اين سو در بخش فني اين اداره كار ميكرده است.
امانوئلماكرونرييسجمهوريفرانسه،سهشنبهدر
واكنش به كشته شدن چهار نيروي پليس ،بر لزوم
مبارزه بيامان با افراطگرايان تاكيد كرده است .او كه
دولتش اين روزها بهش��دت از سوي مخالفان تحت
فشار قرار گرفته ،در آيين اداي احترام به پليسهاي
كشته شده گفته« :ما مبارزهاي بيامان در مواجهه با
تروريسمخواهيمداشت».

بازگشاييمنطقهسبز
در مركز بغداد

قرار داده است .از جمله شركتهاي تحت تحريم ميتوان
به شركت نظارت ويديويي «هايكويژن» و «داهوآ» اشاره
كرد كه از بزرگترين شركتهاي نظارتي چين هستند .با
اعمالتحريمها،اينشركتهانميتوانندباامريكادادوستد
داشتهباشند«.ليوهي»معاوننخستوزيرچين،پنجشنبه
براي دور جديدي از مذاكرات به واشنگتن سفر ميكند .به
اعتقاد ناظران ،تحريمهاي تازه وضع شده از سوي امريكا بر
مذاكراتتجاريدوكشورتاثيرخواهدگذاشت.
دونالدترامپدرآستانهاينمذكراتبااشارهبهگزارشهايي
مبنيبراينكهچينتمايليبهتوافقگستردهتجاريباامريكا
ندارد در توييتر نوش��ته« :ما توافق كامل تجاري با چين را
ميخواهيم؛هرتوافقنامهتجاريكهباچينامضاميكنيم
بايد منصفانه و عادالنه باشد ».مقامات چين بطور تلويحي
گفتهاندازدستيابيبهيكتوافقتجاريگستردهباامريكا
بهصورتيكهترامپمايلاستاكراهدارند.
در همين حال ،كاخس��فيد بهطور رسمي تاييد كرده كه
مذاكرات س��طح باال با حضور ليو هي معاون نخستوزير
چين،رابرتاليتزرنمايندهتجاريامريكا،واستيونمنوچين
وزيرخزانهدارياينكشور ،آغاز ميشود.اين مذاكرات يك
هفتهپيشازاعمالعوارض250ميليارددالريبركاالهاي
چينيبرگزارميشود.ترامپپيشتراعالمكردهبوداگرهيچ
پيشرفتي در مذاكرات صورت نگيرد ،اين افزايش عوارض
در پانزدهم اكتبر اجرايي ميشود .امريكا انتظار دارد چين

حفاظت از مالكيت فكري امريكا را بهبود بخشد ،به دزدي
سايبري و انتقال اجباري تكنولوژي به شركتهاي چيني
خاتمه دهد ،يارانههاي صنعتي را محدود كند و دسترسي
شركتهايامريكاييبهبازارهايبستهچينراافزايشدهد.
پس از شكست دور قبلي مذاكرات در اواخر جوالي ،ترامپ
دور جديد عوارض را ب��ر كاالهاي چيني وضع كرد .چين
هم بالفاصله در اقدامي تالفيجويانه عوارض بر كاالهاي
امريكايي را افزايش داد .با آغاز مذاكرات در روز دوش��نبه،
وزارت كشاورزي امريكا گزارش داد صادرات دانههاي سويا
به چين افزايش يافته است .چين قراردادهايي براي خريد
3.5ميليونتندانهسوياازامريكاازاولسپتامبرثبتكرده
است.آسوشيتدپرساماگزارشدادهكهشاخصهايبورس
امريكا به خبر آغاز مذاكرات تجاري واكنش مثبتي نشان

ندادهاندچراكهمعاملهگرانبيشازپيشنگرانوخيمشدن
شاخصهايكالناقتصادامريكاهستند.
«جينگ ييپن» استراتژيست بازار در بانك ايجي گفته:
«باتوجهبهواكنشكمرمقبازارهابهاخبارجنگتجاريبا
وجود توافق امريكا و چين براي از سرگيري مذاكرات ،فكر
ميكنمبازارخيلينسبتبهنتيجهايننشستخوشبين
نيست».گفتهشده،دروالاستريتشاخصهانزوليبودندتا
جاييكهشاخص«داوجونزايدانستريالاوريج»۰.۳۶درصد
عقبنشينيكردوبه ۲۶هزارو ۴۷۸.۰۲واحدرسيدهاست.
شاخص«اساندپي»۵۰۰همبا۰.۴۵درصدكاهشتاسطح
 ۲۹۳۸.۷۹واحديپايينرفتهوديگرشاخصمهمبورسي
يعني «نزدك كامپوزيت» هم با ريزش ۰.۳۳درصدي در
سطح ۷۹۵۶.۲۹واحديبستهشدهاست.

اتالف چند ميليارد يورو بودجه
اتحاديه اروپا

نشست وزيران اتحاديه اروپا
درباره مهاجرپذيري

سقوط ارزش پوند در پي پيام
مركل به جانسون

گروهجهان|مسووالنحسابرسياتحاديهاروپااعالم
كردند ،سال گذش��ته ميالدي بيش از چهار ميليارد
يورو ( 4.3ميليارد دالر) از بودج ه اين اتحاديه به شكلي
نادرستهزينهوتلفشدهاست.بهگزارشرويترز،ديوان
حسابرسان اروپا كه مس��وول بررسي و ارزيابي بودجه
ساالنه 155ميليارد يورويي اتحاديه اروپا است برآورد
كردهكهبطورميانگين2.6درصدازهزينههاياتحاديه
اروپا در سالگذشته ميالديبيقاعدهبودهاند در حالي
كه اين ميزان براي سال قبل از آن2.4 ،درصد بود .اين
ديوان اعالم كرده ،به سبب اين وضعيت حسابرسها
نميتوانند بدون مشكل بودن هزينهها را تاييد كنند
و اقدام به انتشار ارزيابي كيفي درباره قاعدهمند بودن
هزينههاوپرداختهاكردهاند.كالوسهاينزلنهرييس
اين ديوان گفته ،بيقاعدگيهاي شناس��ايي شده در
صرفبودجهباتوجهبهاينكهمربوطبهبخشكوچكي
از بودجه ميش��ود نگراني بزرگي به وجود نميآورد و
عمدتا حاصل قوانين پيچيده پرداختها است .با اين
حال او نسبت به حوزههايي كه در آنها بيشترين ميزان
خطاها اتفاق افتاده بهويژه در بخش صرف بودجه براي
بازپرداخت هزينههاي پروژههاي تحقيقات و توسعه
در مناطق فقيرتر اين بلوك ي��ا كمك به اقتصادهاي
نوظهور در خارج از اتحاديه اروپا هش��دار داد .بهگفته
اين ديوان ،در قسمتهايي از اين حوزهها ،حدود پنج
درصد كل هزينهها بيقاع��ده بودهاند البته اين ديوان
قادربهارايهارقامدقيقترنبودهچونيافتههايشعمدتا
مبتني بر بررسي نمونهاي و برآوردهاي آماري بودهاند.
هزينهكردبيقاعدهبودجهمعموالدرنتيجهاشتباهات
يابهكارگيريغلطقوانيناتحاديهاروپارخميدهند.

حمله تروريستي ،اهرم فشار
مخالفان بر ماكرون

كوتاهازمنطقه

نگراني بانك جهاني از شرايط اقتصادي جهان
منتشر شده است كه اين حجم از «سرمايه يخزده» مانعي
جديبرايسرمايهگذاريهايجديدخواهدبود.
رييس جديد بانك جهاني كه فوريه سال گذشته توسط
دونالد ترامپ رييسجمهوري اياالت متحده امريكا ،براي
تصدي اين سمت پيشنهاد شد از جمله مخالفان رويكرد
چيندرعرصهتجاريوطرفدارتعريفمجدديازنظمنوين
اقتصادي در سطح جهان است .او آوريل امسال به رياست
بانكجهانيرسيدودورهاشپنجسالهخواهدبود.
البته تنها رييس بانك جهاني نس��بت به اوضاع اقتصادي
جهاننگراننيست،صندوقبينالملليپولنيزپيشتربا
انتشارگزارشيپيشبينيكردهبودمتوسطرشداقتصادي
كشورهايجهاندر سالجاريبه۳.۲درصدبرسدكه۰.۷
درصدكمترازپيشبينيقبلياست.

دريچه

گروهجهان|در آستانه نشست وزيران كشور اتحاديه
اروپا درباره هماهنگ كردن سياس��ت مهاجرپذيري و
تقسيم پناهجويان ،هورست زهوفر ،وزير كشور آلمان
اعالمكردهكشورشحاضراستيكچهارمپناهجوياني
كهدرجريانسفرخودبهاروپادرآبهايمديترانهنجات
يافتهاندرابپذيرد.بهگزارشدويچهوله،كميساريايعالي
سازمان ملل متحد در امور پناهجويان از اين سياست
دولتآلماناستقبالكردهوابرازاميدواريكردهاستكه
چنينسياستيبتواندمنجربههمراهيديگركشورهاي
اروپا شود .دومينيك بارتش نماينده كميسارياي عالي
پناهندگان س��ازمان ملل در آلمان ،خواس��تار ايجاد
سيستمي براي پذيرش و توزيع پناهجويان و آوارگان
جنگي در اروپا شده اس��ت .بارتش بار ديگر به افزايش
شمار پناهجويان اشاره كرده و گفته بر اساس اطالعات
سازمان ملل ،ش��مار پناهجويان افغان در حال افزايش
استوايناحتمالوجودداردكهدراثرفشارهايتركيه
بر روي پناهجويان و آوارگان سوري ،شماري از آنان به
سويكشورهايديگراروپاحركتكنند.آلمان،فرانسه،
ايتالياومالتسپتامبربرسرتقسيموپذيرشپناهجويان
نجات يافته در درياي مديترانه توافق كردند .اكنون سه
كش��ور يونان ،قبرس و بلغارستان با تهيه سندي كه به
نشست وزيران كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا عرضه
ميشود ،نسبت به توافق ياد شده اعتراض كردهاند .اين
سه كش��ور اعالم كردهاند كه آن توافق تنها ناظر بر آن
دسته از پناهجوياني اس��ت كه در بخشهاي مركزي
درياي مديترانه از س��وانح درياي��ي نجات مييابند .اما
موضوعپناهجويانوآوارگاندرسهكشوريونان،قبرس
وبلغارستاندراينتوافقمنظورنشدهاست.

گ�روه جهان| ن��رخ برابري پوند انگلي��س در برابر
دالر امريكا سهش��نبه پس از انتش��ار گزارشهايي از
افزايش احتمال شكست مذاكرت برگزيت ،بهشدت
افت كرد .بهگزارش سيانبيس��ي ،يك منبع آگاه از
دفتر نخس��توزيري بريتانيا اعالم كرده آنگال مركل
صدراعظم آلمان ،به بوريس جانس��ون نخستوزير
بريتانيا ،گفته رسيدن به توافق نامحتمل است .گفته
شدهكهاتحاديهاروپاتمايلينداردحتييكسانتيمتر
مواضعخودراتغييردهد.هفتهگذشته،جانسونطرح
پيشنهاديجديدبرگزيترابهبروكسلارايهكردهبود.
بهگزارش اسكاينيوز ،صدراعظم آلمان معتقد است
اتحاديه اروپا درباره خروج ايرلند ش��مالي از اتحاديه
گمركياروپاحقوتوداردواينمنطقهبايستيهميشه
تاب��ع مقررات اتحاديه اروپا باش��د .در اين ميان ،كاير
استارمر وزير برگزيت كابينه در سايه ،گفته جانسون
هرگز مس��ووليت شكس��ت خود را براي ارايه ندادن
توافقمعقولبهاتحاديهاروپانميپذيرد.اوهمچنيناز
پارلمانخواستهتابرايجلوگيريازخروجبدونتوافق
بريتانياازاتحاديهاروپامتحدشود.نخستوزيربريتانيا
چهارشنبه گذش��ته طرح جديد دولت درباره نحوه
اجراي خروج از اتحاديه اروپا برگزيت را رونمايي و يك
نسخه آن را به اين اتحاديه تسليم كرد .او در اين طرح
پيشنهادكردهطرح«پشتيبان»موسومبهبكاستاپ
ايرلند شمالي از پيشنويس توافق برگزيت كه آذر ماه
گذش��ته ميان دولت «ترزا مي» و س��ران كشورهاي
اروپايي تصويب ش��د حذف و به جاي آن تركيبي از
كنترل تبادل كاال و تبعيت از مقررات بازار مش��ترك
اتحاديه اروپا به اجرا گذاشته شود.

منطق��ه بس��يار محافظت ش��ده س��بز كه در
برگيرندههاي مقرهاي ديپلماتيك ،دفاتر دولتي
وسفارتخانههاست،بازگشاييشد.بهگزارشواع
عراق ،منطقه سبز در مركز بغداد پس از برقراري
ثبات و بازگشت اوضاع به حالت عادي بازگشايي
ش��د .اين گام بعد از موفقيت مذاكرات بين دفتر
توزيري و معترضان و آغاز رسيدگي به
نخس�� 
مطالبات معترضان برداشته شد .مقامات عراقي
چهارشنبه بهدليل برگزاري تظاهرات در اطراف
منطقه سبز اين منطقه را بسته بودند.

طالبان  3هندي را
با  ۱۱زنداني مبادله كرد

طالبان اعالم كرد س��ه مهندس هن��دي را در ازاي
۱۱عضو اين گروه كه در زنداني در افغانستان ،بودند
آزاد كرده اس��ت .بهگزارش رويترز ،هفت مهندس
هندي ،ماه مه  ۲۰۱۸در يك نيروگاه برق در واليت
بغالنافغانستانمشغولكاربودندكهتوسطگروهي
ناش��ناس ربوده ش��دند .در آن زم��ان هيچ گروهي
مس��ووليت اين عمليات را برعهده نگرفت .يكي از
مهندسان در ماه مارس آزاد شد اما از سرنوشت بقيه
گروگانها خبري نبود .هند هشدار سفر به كشمير
را لغو ميكند مقامهاي هند اعالم كردند ،اين كشور
هشدار س��فر به كشمير را پنجش��نبه لغو ميكند.
بهگزارشرويترز،ايناقدامازسويمقامهايدهلينو
دوماهپسازسركوبامنيتيناشيازلغووضعيتويژه
كشميرانجامميگيرد.هزارانگردشگر،عبادتكننده
و كارگر هندي در پي اعالم هش��دار امنيتي از سوي
دهلينودراوتسالجاريكشميرراترككردند.

لغو ممنوعيت سفر شهروندان
امارات به لبنان

وزارت خارجه و هم��كاري بينالمللي امارات اعالم
كرده،پسازسهسالممانعت،بهشهروندانشاجازه
ميدهد از سهش��نبه به لبنان سفر كنند .بهگزارش
اسكاينيوز،دربيانيهايوزيرخارجهاماراتآمدهاين
تصميمپسازپيگيريامنيتگذرگاهها،تضمينهاي
دولتلبنانوتقويتروابطمياندوكشورگرفتهشد.
امارات،بحرين،كويتوعربستان ۲۰۱۶پسازاينكه
در اظهارات��ي مداخلهجويانه اعالم كردند ،حزباهلل
لبنان،برتصميماتسياسيدراينكشوراشرافدارد،
ازاتباعخودخواستندلبنانراتركوبهآنسفرنكنند.

انفجار در دانشگاه غزني
افغانستان

در نتيجه وقوع انفج��اري در يكي از كالسهاي
درس در دانش��گاه غزني در جنوب افغانس��تان
حداقل  5تن كشته و بيش از  20دانشجو زخمي
شدند .انفجار ناشي از مين جاس��ازي شده بوده
است .دولت افغانستان طالبان را عامل اين انفجار
خوانده است اتهامي كه اين گروه رد كرده است.
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شمس تفسيرگرا نيست؛ حكايتمحور است

دومين نشست از مجموعه درسگفتارهايي دربارهشمس تبريزي به «آيينههاي روبرو ،حديث برهانالدين و شمس» اختصاص داشت كه با
سخنرانيدكترمريممشرف،عضوهياتعلميدانشگاهشهيدبهشتيوعرفانپژوهدرمركزفرهنگيشهركتاببرگزارشد .مشرفگفت:يكياز
موارديكهدربهاءالولد،برهانالدينوموالناميبينيمتكيهبرتفسيرعرفانيقرآناست.كافياستمقاالتشمسراورقبزنيدوببينيدكهشمس
اينگونهنيست .تفسيرقرآنسنتياستبرايخاندانموالناكهبرداشتهايذوقياز قرآندارندو تكيهبر تفسيرعرفانياز قرآندرآنهاهست.
درختدرنظربرهانالدينهمهجاشيخاستكهميگويدرطبهاراازكالمشيخبچين.همچنينشمساگرتفسيرگرانيستحكايتمحور
است.بهعقيدهمنامتيازاصليدربالغتشمسودرمقاالتشايناستكهازحكايتهابهخوبياستفادهميكند.

دادخواست برانكو عليهپرسپوليس در فيفا به جريان افتاد

سرمربيسابقپرسپوليسباپرداختحق
ورزشي دادرس��ي به فيفا ،پيگير شكايتش از اين
باشگاهشد.پسازجداييبرانكوايوانكوويچ
ازباشگاهپرسپوليس،مسووالنوقتاينباشگاه،مطالبات
فصلگذشتهسرمربيشانكهچيزيحدوديكميليون
يورو بود را پرداخت نكردند ت��ا برانكو در نهايت به فيفا
شكايت كند .پس از اين موضوع با حضور محمدحسن
انصاريفردتالشهايزياديانجامشدتاباسرمربيسابق
قرمزهابرايپرداختمطالباتشباپرسپوليسبه توافق
برسدوحتيدراينزمينهدوشنبهجلسهايميانوكيل
برانكوومديرعاملباشگاهپرسپوليسبرگزارشدوطرفين
اعالمكردندبابررسيپيشنهاداتدوطرفدرادامهدرباره
توافقتصميمگيريشود.اينجلسهدرحاليبرگزارشد
كهطبقپيگيريها،برانكوايوانكوويچدوهفتهقبلحدود
 ۵هزار فرانك س��وييس بابت هزينه دادرس��ي و الصاق
تمبر به فيفا پرداخت كرده اس��ت و از آن روز ،دادرسي
او عليه باشگاه پرسپوليس به جريان افتاده و االن هم در

جرياناست.بااينشرايطحاالاگرقرارباشدميانباشگاه
پرسپوليسوبرانكوايوانكوويچتوافقيحاصلشودقاعدتا

پرسپوليسيهابايدعالوهبرپرداختمطالباتسرمرب 
ي
سابقشانهزينهدادرسيفيفارانيزبهاوپرداختكنند.

بركناري كادر فني تيروكمان معلوالن پس از انتقاد از وضعيت پارالمپيكيها

تمرین تیم ملی فوتبال برای آمادگی جهت بازی با تیمهای ملی کامبوج و بحرین
ايستگاه

برندگان نوبل فيزيك ۲۰۱۹
معرفي شدند

جايزه نوبل فيزيك  ۲۰۱۹بهطور مش��ترك
ب��ه «جيمز پيبل»« ،ميش��ل مِير» و «ديديه
كولوز» اهدا شد .جايزه نوبل فيزيك امسال،
به «جيمز پيبل» ( )James Peeblesبراي
كشفيات نظري در كيهانشناسي فيزيكي و
«ميشل مِير» ( )Michel Mayorو «ديديه
كولوز» ( )Didier Quelozبراي كشف يك
س��ياره فراخورش��يدي كه به دور يك ستاره
شبيه به خورشيد ميچرخد ،اهدا شد.
نيم��ي از جاي��زه مالي  ۱.۱ميلي��ون دالري
نوب��ل فيزي��ك  ۲۰۱۹به جيم��ز پيبلز تعلق
گرفته و نيمي ديگر بين مِير و كولوز تقس��يم
خواهد شد.
پيبلز در پژوهش خود ،كيهان را با ميلياردها
كهكشان و خوشههاي كهكش��اني آن مورد
بررسي قرار داده است.
چارچوب نظري او ،بنياني براي درك سابقه
كيهان از زم��ان وقوع بيگ بنگ ت��ا به امروز
به شمار ميرود .ميشل مِير و ديديه كولوز در
پژوهش خود ،كهكشان محل سكونت ما يعني
راه شيري را در جستوجوي جهاني ناشناخته
مورد بررسي قرار دادهاند.
آنه��ا در س��ال  ۱۹۹۵نخس��تين س��ياره
فراخورشيدي را بيرون از منظومه شمسي پيدا
كردند .س��يارهاي كه به دور يك ستاره شبيه
خورشيد موسوم به پگاسي  ۵۱ميچرخيد.
اكتشاف كولوز و مِير توانست تحول بزرگي در
ستارهشناسي به وجود آورد.
پ��س از اين كش��ف ب��زرگ ،بي��ش از چهار
هزار س��ياره فراخورش��يدي در راه ش��يري
كشف شدهاند و همچنان ،سيارات بزرگي در
اندازهها ،شكلها و مدارهاي گوناگون در حال
ظهور هستند.
«فيليپ جيمز ادوين پيبلز» (Phillip James
 ،)Edwin Peeblesفيزيكدان و كيهانشناس
نظري امريكايي -كانادايي و اس��تاد بازنشسته
دانشگاه پرينستون امريكا است.
پيبلز يكي از كيهانشناسان نظري برجسته
جهان به ش��مار م��يرود و نق��ش مهمي در
پروژههايي مانند هس��تهزايي ،ماده تاريك،
تابش زمينه كيهاني و تشكيل ساختار بر عهده
داشته است.
او ب��راي پژوهشه��اي خ��ود در م��ورد
كيهانشناسي فيزيكي موفق شد جايزه نوبل
فيزيك  ۲۰۱۹را به دست آورد.
«ميش��ل مِي��ر» (،)Michel Mayor
اخترش��ناس سوييسي و اس��تاد دانشگاه ژنو
اس��ت .او در سال  ۲۰۰۷بازنشس��ته شد ،اما
همچنان به عنوان پژوهشگر در رصدخانه ژنو
فعاليت ميكند.
مِير در سال  ۱۹۹۵موفق شد به همراه «ديديه
كول��وز» ( ،)Didier Quelozنخس��تين
س��ياره فراخورش��يدي را بيرون از منظومه
شمس��ي كش��ف كنند كه به دور يك ستاره
ش��بيه خورش��يد موس��وم به «پگاسي »۵۱
ميچرخيد.
«ديدي��ه كول��وز» (،)Didier Queloz
يك اخترشناس سوييس��ي و از پژوهشگران
«آزمايش��گاه كاوندي��ش» (Cavendish
 )Laboratoryدر دانشگاه كمبريج است كه
در دانشگاه ژنو نيز تدريس ميكند.

بازار هنر

عكس   :ايسنا

«زمستان است» با روايتي از الله زار

از پوس��تر و تي��زر فيلم مس��تند بلند
«زمستان است» به كارگرداني مهرداد
زاهديان و تهيهكنندگي پيروز حناچي،
رونمايي شد .پوس��تر اين فيلم توسط
ايمان ياري طراحي شده و سازنده تيزر
اين اثر مستند هم مهرداد زاهديان بوده
است .ايمان ياري درخصوص طراحي
پوستر«زمستاناست»اظهاركرد:فيلم
«زمستاناست»زندگييكيازخيابانهايشاخص
ايران را روايت ميكند .الل��هزار؛ خياباني كه از دل
يك باغ ايرانيزاده ميشود و در مسير تجدد تا اوج
قابل دسترس زمان خود پيش ميرود و در نهايت
در مسير تاريخ خاموش ميشود ،ولي خاطرهاي كه
از آن در اذهان باق��ي مانده همچنان همان اللهزار
روزهاي اوج است و با شنيده شدن نامش ،حجمي
از خاطرات ديده و ش��نيده شده ،همراه با حسرت
و افسوس بر ذهن آوار ميش��ود؛ گويي چيزي در
پس ذهن ما همچنان دوس��ت دارد «آن اللهزار»
را «زنده» تصور كند .در طراحي اين پوس��تر سعي
شده خاطره آن روزها با استفاده از نماد باغ و طبيعت
در ميان ش��هري خاموش ،جريان داشتن زندگي
در اين فضاي ش��هري را تداعي كند .رنگ سفيد با
خطوط س��رد نيز به عنوان زمينه غالب پوستر ،به
دليل همخواني با نام فيلم انتخاب ش��ده است .در
خالصه موضوع اين فيلم مستند  85دقيقهاي آمده

است« :حكايت تجددخواهي در ايران
كموبيش مش��ابه سرگذشت خيابان
اللهزار تهران است .اين خيابان يكي از
شاخصترين نمونهها در ايران است كه
به عنوان نمادي از ميل به تجددطلبي،
قابل مطالعه است .اين خيابان محلي
براي تجربه فضاي مدرن و غربي در دل
تهران بود؛ همچنان كه كانوني بود براي
تجمع روشنفكران ،دفاتر روزنامهها ،تئاترهايي كه
به مضامين ادبي ،فلسفيو سياسي توجه ميكردند
و س��ينماهايي كه آخرين توليدات سينمايي را به
نمايش ميگذاشتند؛ درواقع مجموعهاي از عناصر
مختلف كه اين خيابان را ب��ه گذرگاهي فرهنگي
مبدل ميك��رد .با وق��وع كودتاي س��ال  1332و
افزايش جمعيت پايتخت ،اللهزار آرام آرام هويتي
تازه به خود ديد؛ هويت پيشين محو شد و ابتذالي
بازاري به جاي آن نشست .امروزه اللهزار در انبوهي
از بنگاهه��اي اقتص��ادي و بيهويت��ي محض گم
شدهاست؛ همان سرنوشتي كه مشابه آن براي نيات
و اهداف تجددخواهي رقم خورد »...مس��تند بلند
«زمستان اس��ت» تاكنون موفق به كسب تنديس
شايس��تگي بهترين فيلم مستند بيست و يكمين
جشن بزرگ خانه سينما ،نشان شير سنگي بهترين
پژوهش و بهترين فيلم مس��تند بلند از يازدهمين
جشن مستقل سينماي مستند ايران شده است.

رخشان بنياعتماد« :زغال» يك هواي تازه در سينماست
رخشان بني اعتماد در آيين ديدار فيلم
«زغال» به كارگرداني اسماعيل منصف
با بيان اينكه اي��ن اثر يك هواي تازه در
سينماس��ت ،اظهار اميدواري كرد كه
هنروتجربه به فعاليت��ش ادامه دهد تا
فيلمهاي متفاوت و دوس��ت داشتني
كه در اكران عمومي امكان ديده شدن
پيدا نميكنند ،اكران شوند .آيين ديدار
فيلم «زغ��ال» به كارگرداني اس��ماعيل منصف با
حضورعواملاينفيلموچهرههايفرهنگيوهنري
همچون رخشانبنياعتماد ،امير اثباتي ،محمدرضا
دلپاك ،بهزاد خداويس��ي ،شيرين برقنورد ،لقمان
خالدي ،معين كريمالدين��ي ،جعفر صانعيمقدم
و…شامگاه دوشنبه  ۱۵مهر در موزه سينما برگزار
شد .پس از امضاي پوس��تر فيلم توسط حاضرين،
مصطفي ش��يري مستندس��از كه اجراي برنامه را
برعهده داش��ت ،از منصف خواست تا روي صحنه
بيايد .رخشان بني اعتماد پيش از پرداختن به اين
فيلمدربارهگروههنروتجربهگفت«:خيليخوشحالم
كه يكي از فيلمهاي مورد عالقهام را باالخره امشب

بر پرده س��ينما ميبينيم .انش��اءاهلل
خدا پنجره هنروتجرب��ه را همينجور
گشوده حفظ كند كه فرصت اكران به
فيلمهاي متفاوت و دوس��ت داشتني
ميدهد .آثاري كه در اكران عمومي به
داليل بس��يار امكان ديده شدن را پيدا
نميكنن��د» .اين كارگ��ردان در پايان
درباره خصوصيات فيل��م «زغال» نيز
عنوان كرد« :اسماعيل منصف شكسته نفسي كرد.
بهنظرم امتياز اين فيلم اصال محدود به فضا ،زبان و
لوكيشن متفاوت نيست .البته وقتي اولينبار فيلم را
ديدمگفتميكهوايتازهدرسينماستوبهشخصه
بسيار لذت بردم .چهرهها و فضاها طراوت و تازگي
دارند .كش��ور ما انگار فقط ته��ران و آپارتمانهاي
باالي شهرش شده است .فيلم جدا از اين ويژگيها،
خيلي خوب است .خوشحالم كه اسماعيل منصف
به عنوان يك س��ينماگر بس��يار خوب ،فيلمش را
ساخت .ساختن فيلم حق كس��اني مانند منصف
است كه جدي و مس��ووالنه در سينما ،تجربههاي
خوبي داشتند».

روايت ۱۵نقاش از «سكوت نامحسوس» در گالري مژده
گالري مژده در سومين جمعه مهرماه
ميزب��ان نمايش��گاه گروهي نقاش��ي
«س��كوت نامحس��وس» ميش��ود.
نمايش��گاه گروهي نقاش��ي «سكوت
نامحسوس» با ارايه آثار  ۱۵نقاش عصر
جمعه نوزدهم مهر ماه در گالري مژده
آغاز به كار ميكند.علي خالق انتخاب
آثار اين نمايشگاه را برعهده دارد و قرار
اس��ت رويكردهاي متنوع نقاشي پيكرهاي امروز
ايران را مرور كند .در اين نمايشگاه آثاري از عليرضا
آدمبكان ،عليرضا چليپا ،بهنام كامراني ،حس��ين
تمجيد ،ليال ويس��مه ،مسعود كشميري ،مهرداد
خطايي ،مرتضي خسروي ،اوژن شيراوژن ،سعيد
احمدزاده ،علي خالق ،نزار موس��وي نيا ،احسان
نصري ،داريوش قره زاد و حميده حجار به نمايش
درميآيد .بهنام كامراني ،نقاش و اس��تاد دانشگاه
در نوش��تاري براي معرفي اين نمايش��گاه نوشته
اس��ت :نقاش��ي پيكرهاي امروز ايران جنبههاي

تازهاي را نشان ميدهد .اين جنبهها
از س��ويي به رهيافتهاي شخصي و
روانشناس��ه ارتباط دارند و از س��ويي
ديگر زمينههاي اجتماعي در پيدايش
آنها موثر مينمايد .راهكارهاي نقاشان
نيز گوناگوني زيادي دارد و رويكردهاي
بازنمايانه ،طنز آميز ،خيالي ،اقتباسي و
بيانگرانه را دربرميگيرد .آنچه اهميت
دارد اين است كه هر كدام از اين نقاشيها قسمتي
از تجربهها و فرهنگ بصري ما را نش��ان و ش��كل
ميدهد .اي��ن هنرمندان ميكوش��ند ش��رايط
پيچيده و در حال گ��ذار در همهچيز ،را به آثاري
براي ديدار كند .آيين گشايش سكوت نامحسوس
ساعت  ۱۶جمعه نوزدهم مهر ماه در گالري مژده
به نشاني س��عادتآباد ،عالمه ش��مالي ،خيابان
هجدهم ش��رقي ،پ�لاك  ۲۷برگزار ميش��ود و
نمايش��گاه تا  ۲۶مهر ماه (غير از شنبه) از ساعت
 ۱۲تا  ۲۰داير خواهد بود.

پسازانتقادرييسانجمنتيروكمانمعلوالنازپايين
بودن كيفيت و وضعيت اردوهاي پارالمپيكي ،رييس
فدراسيون تيروكمان ،كادر فني تيروكمان معلوالن
راتغييرداد.پسازاعالمخبر«استعفايدستهجمعي
كماندارانپارالمپيكيبهخاطرعدمرسيدگيبهآنها»
كه رييس انجمن تيروكمان معلوالن اين موضوع را
مطرح كرد ،نشستي با حضور مسووالن فدراسيون
تيروكمان و كميته ملي پارالمپيك براي حل مشكل
كمانداران برگزار ش��د اما يكي از تبعات اين اتفاقات
بركناري رييس انجمن و كادر فني معلوالن از سوي
غالمرضاشعبانيبهاربود.مجيدكهتريرييسانجمن
تيروكمان معلوالن افزود :در نشس��تي كه با حضور
غالمرضا شعباني بهار رييس فدراسيون تيروكمان،
محمود خسرويوفا رييس كميته ملي پارالمپيك،
هادي رضايي دبير اجرايي كميته و كليه اعضاي تيم
ملي تيروكمان معلوالن داشتيم ،شعباني بهار اعالم
كرد كه نميتواند با كادر فني فعلي كار كند و دوست
دارد با كادر فني همكاري داشته باشد كه به موفقيت
تيم در پارالمپيك  ۲۰۲۰توكيو ايمان داشته باشد.
به هر صورت انتخاب مربي ،سرمربي ،كمك و رييس
انجمن از اختيارات فدراسيون استو كسي نميتواند
در اين زمينه دخالتي داش��ته باش��د .البته شعباني
بهار از جبرئيل عبادي درخواست كرد كه به عنوان
مربي كنار تيم بماند و كار خود را ادامه بدهد ،اما من
به عنوان رييس انجمن و سرمربي و ليال سخايي فر

به عنوان مربي بانوان ديگر همراه تيم نخواهيم بود.
او به ايسنا گفت :در اين نشست همچنين مسائل و
مشكالت كمانداران مورد بررسي قرار گرفت و تاكيد
بر اين شد كه شعباني بهار با اصالح يكسري ايرادات
وارده به كيفي��ت اردوهاي كمانداران پارالمپيكي تا
حد امكان حداقلها را براي ورزشكاران تامين كند
تا ورزشكاران بدون حاشيه و دغدغه تمرينات خود را
در اردوها پيگيري كنند .كهتري اضافه كرد :با توجه
به اينكه هزينه اردوها توسط كميته ملي پارالمپيك
پرداخت ميش��ود ما انتظار داريم ك��ه در كيفيت
برگزاري اردوها ،تغذيه و حت��ي خوابگاه كمانداران
حداقلها در نظر گرفته ش��ود تا كماندار در آرامش
خودرابرايپارالمپيك ۲۰۲۰توكيوآمادهكند.ضمن
اينكهاردوهاطبقزماننبديانجامشدهبرگزارشودنه
اينكهوقفهايدربرگزاريآنهاصورتبگيرد.متاسفانه
بعد از مسابقات جهاني هلند تنها يك اردوي ۱۰روزه

براي كمانداران معلول برپا ش��ده و نزديك به  ۳ماه
استكهبه دليلتاخيردربرگزارياردوي آمادهسازي
كمانداران ،از برنامهها عقب افتاديم كه فدراس��يون
بايد اين عقبافتادگ��ي را جبران كند .او اظهار كرد:
من هميش��ه در كنار تيم مل��ي تيروكمان معلوالن
هس��تم و هر زمان كمانداران از من كمك بخواهند
در خدمت آنها خواهم بود .به هر شكل دوست دارم
در شرايط كنوني كمانداران بدون هر گونه حاشيه و
دغدغهاي در تمرينات حضور داشته باشند و خود را
براي پارالمپيك توكيو آماده كنند .كهتري افزود :اگر
تيم ملي تيروكمان معلوالن االن جزو بهترينهاي
دنيا هس��تند به خاطر اين است كه هميشه با برنامه
حركت كرديم و عقبماندگي در اجراي برنامههاي
خود نداشتيم .بدون شك تغيير كادر فني تاثيري در
عملكرد كمانداران نخواهد داشت ،زيرا هدف كسب
بهترين نتيجه است .او در مورد زمان اعزام كمانداران
معلول به مس��ابقات قهرماني آسيايي تايلند گفت:
تيم ملي تيروكمان معلوالن قرار است  ۲۰مهر براي
كسب سهميه پارالمپيك  ۲۰۲۰توكيو عازم تايلند
شود،البته تنها مجيدكاكوشومحمدرضازندي قرار
است با حمايت كميته ملي پارالمپيك براي كسب
س��هميه به تايلند بروند و بقيه كمانداران اعزامي از
جملهزينبملكي،زهرادلخوشو...باهزينهاسپانسر
و با حمايت فدراس��يون تيروكمان در اين مسابقات
شركت خواهند كرد.

ميراثنامه

از «قيطريه» تا «چشمهعلي» در موزه ملي ايران

يكصد و ده اثر از دو محوطه باستاني «چشمهعلي» در
دش��ت و «قيطريه» در كوهپايههاي استان تهران در
نمايشگاهيباعنوان«تهرانباستان:ازدشتتاكوهپايه؛
نمايشگاهي از يافتههاي چش��مه علي و قيطريه» در
سكوت خبري در موزه ملي ايران رونمايي شد ،تا مانند
ِينخودرابههفتهتهراناداكند.جبرييل
سالگذشتهد ِ
نوكنده ،مديركل موزه ملي ايران ،درباره اين نمايشگاه
اظهار كرد :اين نمايشگاه ۱۱۰اثر از دو محوطه باستاني
«چشمهعلي » در دشت و «قيطريه» از كوهپايههاي
استان تهران را شامل ميشود كه شاخصترين اثر آن را
ميتوانسفالهايمنقوشظريفقرمزرنگيدانستكه
بانامسفالچشمهعليدرادبياتباستانشناسيشناخته
شدهومربوطبه۴۸۰۰تا ۵۲۰۰پيشازميالدهستند.او
در توضيح كاوشهاي انجام شده در چشمهعلي گفت:
اين محوطه براي نخستينبار بين سالهاي  ۱۳۱۳تا
 ۱۳۱۵توس��ط اريك اش��ميت امريكايي كاوش شد و
بعد از انقالب اس�لامي نيز كاوشهاي اين محوطه به
سرپرس��تي «محمدرحيم صراف» و «حسن فاضلي
نشلي»ازدانشگاهتهرانادامهپيداكرد.آثارچشمهعلي
 ۳۷سفالبانقوشجانوريوگياهيازدورههاينوسنگي
ومسوسنگاست.ويهمچنيندربارهسابقهفلزكاري
درتهرانگفت:ازچشمهعليبوتهسفاليهمراهباسرباره
مس به نمايش گذاشته شده كه سند مهمي از صنعت
فلزكاري بيش از ۵۵۰۰ساله تهران است .از سوي ديگر
كاسههايلبهواريختهكههمزمانباآغازنگارشساخته

شدهاند،ازديگريافتههايچشمهعلياستكهبهنمايش
درامده است .نوكنده درباره گورستان قيطريه نيز بيان
كرد :اين محوطه گورس��تاني از دوره آهن است كه در
محل كنوني پارك قيطريه در سالهاي ۱۳۴۷و۱۳۴۸
بهسرپرستيزندهيادسيفاهللكامبخشفردكاوششده
و ۷۳اثر از جنس سفال خاكستري ،اشيا فلز و سنگي با
قدمت ۱۲۰۰تا ۱۰۰۰پيشازميالدبهنمايشگذاشته
شده است .در كاوشهاي اين باستان شناس فقيد در
محوطه مذكور حدود  ۳۵۰گور باس��تاني كشف شد و
آثار متعدد سفالي و فلزي مورد شناسايي قرار گرفت كه
هماكنون در موزه ملي ايران از آنها نگهداري ميشود.
پرهامجانفشان،مديركلميراثفرهنگياستانتهران
نيز از خانوادههاي تهراني درخواس��ت كرد تا با ديدار از
نمايشگاه «از دش��ت تا كوهپايه» در موزه ملي ايران،
هويت ش��هري را به عنوان مهمترين داشته فرهنگي
و اجتماعي يك ملت و جامعه ب��ه فرزندان خود هديه

دهند.اوبابياناينكهايننمايشگاهبههمتموزهمليبه
عنوان موزه مادر به مناسبت هفته تهران گشايش يافته
است ،افزود :شناخت هويت توسعه پايدار شهري را به
همراه دارد و اگر امروز ميخواهيم از گفتمان پيشرفت
تهران در مسير توسعه اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و
فرهنگيصحبتكنيمبايدهويتوداشتههايتاريخي
خود را به درستي در جامعه معرفي كنيم  .وي با اشاره
به اينكه حس تعلق مكاني به شهروندان باعث افزايش
مشاركتهاي اجتماعي ،فرهنگي و سياسي در جامعه
خواهد ش��د ،افزود :در همين راس��تا سعي ميكنيم با
برگزاري تورهاي تهران قديم براي شهروندان در كنار
برگزاري نمايش��گاههاي موضوع��ي در موزهها هويت
و تاريخ تهران را معرفي كنيم .جانفش��ان با بيان اينكه
آثار به دست آمده از كاوشهاي باستانشناسي نشان
ميدهدتهرانبهعنوانپايتختيككشوردارايتمدن
چند هزارساله بر خالف برخي از كالنشهرهاي مطرح
جهان نيازي به هويت و تاريخ ساختگي و جعلي ندارد،
از مديران مدارس شهر تهران خواست تا اردوي بازديد
دانشآموزانوحتيدبيرانتاريخازايننمايشگاهبسيار
غني را در برنامههاي آينده خود قرار دهند .نمايشگاه
«تهران باس��تان :از دش��ت تا كوهپايه؛ نمايشگاهي از
يافتههايچشمهعليوقيطريه»كهاز ۱۵مهردرطبقه
اول بخش ايران باستان در موزه ملي ايران افتتاح شده،
تاپايانمهرماهبرايبازديدپژوهشگران،تهرانپژوهانو
سايرعالقهمندانفعالخواهدبود.

تاريخنگاري

پايان قهر رضاخان

هفدهم مهر  ،1301رضاخان وزير جنگ به كار خود بازگش��ت .او  15مهر و به دنبال
مخالفتهايبرخينمايندگانمجلسباويبهحالتقهراستعفاكردهوبهملكخوددر
رودهنرفتهبود.نيمهاولفروردين 1303وقتكشوربرسربحثدربارهمسووليتنظم
ميدان بهارستان و معارضه شديد موتمنالملك رييس مجلس و رضاخان نخستوزير
و سردار سپه گذش��ت .موتمنالملك استدالل ميكرد كه ميدان بهارستان به منزله
قسمتيازمحوطهمجلسبهشمارميرودوواحدانتظاميمستقلمجلسمسوولحفظ
نظم آن است و سردار سپه ميگفت كه او مسوول حفظ نظم همه كشور از جمله ميدان
بهارستان است و بر همه نيروهاي مسلح از جمله گارد مجلس فرماندهي فائقه دارد .اين
معارضهپسازسركوبتظاهراتمخالفانبرقرارينظامجمهوريدرايرانآغازشدهبود
كه در ميدان بهارستان برگزار شده بود .رضاخان كه در آن زمان از هواداران برقراري نظام
جمهوري بود دستور داده بود كه هواداران ادامه نظام سلطنتي را در ميدان بهارستان به
گلوله ببندند كه ضمن آن عدهاي كشته و گروهي مجروح شده بودند .قرار بود مجلس
تصميمبهانتخابنظامحكومتيايرانبگيرد.درپاياناينمعارضهكهباميانجيگريتني
چند از رجال رفع شد و درست روزي كه سردارسپه قول به دست برداشتن از حمايت
از برقراري نظام جمهوري داد ،سلطان احمدشاه قاجار كه در پاريس بود و از هواداري
رضاخان از جمهوريت آگاه ش��ده بود با ارسال تلگرامي به تهران او را از نخستوزيري
بركنار و از مجلس خواست كه مستوفيالممالك را به جايش برگزيند كه رضاخان به
حالت قهر كنارهگيري كرد و به «رودهن» رفت كه گروهي از مردم ،روزنامهها و نظاميان

به پشتيباني از او برخاستند و لشكرهاي غرب و شرق آماده عزيمت به تهران و تصرف
پايتخت شدند ،به مجلس اخطاردادند و ...كه در اين شرايط مجلس بارديگر به رضاخان
راي اعتماد داد و احمد شاه كه  16فروردين پدرش محمدعلي شاه مخلوع در پاريس
فوت شده بود و سرگرم عزاداري بود مجبور به قبول نظر مجلس شد.

