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رييس جمه��وري ب��ا بيان اينك��ه كليت طرح فرانس��ه 
مي توانست قابل قبول باش��د، خاطرنشان كرد: براساس 
اين طرح، ايران نبايد دنبال س��اح هس��ته اي باشد كه 
هميش��ه اين را گفته ايم، به صلح منطقه و آبراه ها كمك 
كند كه هميش��ه كم��ك كرده ايم و اينك��ه امريكا همه 
تحريم ها را كنار بگذارد. حس��ن روحاني روز چهارشنبه 
در جلسه هيات دولت، با بيان اينكه در سفر به ارمنستان 
براي حضور در جمع سران اتحاديه اقتصادي اورآسيا، اين 
احس��اس عزت و جايگاه ايران كامًا مشخص بود، گفت: 
در سفر به نيويورك و شركت در مجمع عمومي سازمان 
ملل نيز براي ما روشن بود كه امروز، با وجود مظلوميت و 
فشار به اين ملت، روز عزت ملت ايران است. رييس جمهور 
اظهار داش��ت: البي ضدايراني توطئ��ه اي را تهيه كرده 
بود كه به مردم جهان بگويد اي��ران آغازگر يك تنش در 
منطقه حس��اس خليج فارس است؛ شرايط غيرمناسب 
يا حتي شرايط جنگي پيش روست و آغازگر و مقصرش 
ايران است. رييس جمهور خاطرنشان كرد: آنچه در پايان 
مدت كوتاهي كه در نيويورك بوديم احساس كرديم اين 
بود كه جوي كه دشمن ساخته بود، شكسته شد و شرايط 
ديگري پيش آمد؛ مخصوصًا كه ما منادي صلح بوديم و 
بحث ابتكار صلح هرمز را مطرح و اين طرح را ارايه داديم. 
روحاني ادامه داد: اين طرح با توجه به مسائل مختلف و از 
ديد كشورهاي مختلف بود؛ هيچ كس نمي توانست با اين 
طرح مخالفت كند و لو اينكه كس��ي دلش نمي خواست 
بگويد كه ما پشتيبان اين طرح هستيم. رييس جمهوري با 
اشاره به اينكه از طرف ديگر آنها كار ديگري را مي خواستند 
در اذهان عمومي جا بيندازند، گفت: آنها مي خواستند اين 
را در اذهان جا بيندازند كه همه چيز براي يك ديپلماسي 
صلح آميز و مناسب در منطقه و براي مردم ايران مهياست 
و اين ايران اس��ت كه سختگيري مي كند و سرباز مي زند 
لذا در حدود ۷۰ س��اعتي كه در نيوي��ورك بودم بيش از 
۲۳ برنامه و حدود ۱۵ ماقات با س��ران كشورها داشتيم 
و در اين مدت كوتاه، خيلي از سران ۱+۵ را در نيويورك، 
آنكارا، ارمنستان و در س��ه اجاس اخير ماقات كرديم. 
روحاني تصريح كرد: در اين مدت توانستيم اين توطئه اي 
را كه طراحي كرده بودند در هم شكس��ته و تاكيد كنيم 
ايران از مذاكره فرار نمي كند و پاي ميز مذاكره اس��ت. در 
اين راستا مس��اله مهمي هم رخ داد، ۱+۵ كه از ديد ضد 
ايراني ها، مرده بود و اسراييل، ارتجاع منطقه و كاخ سفيد 
مي گفتند كه ۱+۵ مرده است، همه جمع شده بودند كه 
۱+۵ درست ش��ود. وي خاطرنش��ان كرد: همه اصرارها، 
صحبت ها و تماس ها بر اين مبنا بود كه يك بار ديگر ۵+۱ 
درست ش��ود و ما هم گفتيم كه حرفي نداريم و در يك 
شرايط مناسب اشكالي ندارد، به شرط اينكه آنهايي كه 
به ۱+۵ ضربه زدند به آداب و رسوم ۱+۵ برگردند. روحاني 
گفت: ۱+۵ بر مبناي تعهد يك توافق بود و بايد به آن سمت 
حركت كنند و اگر به آن س��مت حركت كردند، اشكالي 
ندارد. ۱+۴ كه در نيويورك تشكيل شد، مي توانست ۵+۱ 

هم بشود. رييس جمهوري با بيان اينكه خيلي ها تاش 
كردند كه مذاكراتي در سطح سران ۱+۵ در سازمان ملل 
تشكيل شود، اظهارداش��ت: ظاهرش اين بود كه بگوييم 
مخالفيم و شركت نمي كنيم تا همه تقصيرها گردن ايران 
بيفتد و بگويند درست است كه امريكا مقصر بوده ولي االن 
كه تسليم است و مي گويد حاضر است كه با شما بنشيند 
و به قول يكي از رهبران اروپا، همه م��ا االن در نيويورك 
جمع هس��تيم و اين بهتري��ن فرصت تاريخي اس��ت. 
رييس جمهوري خطاب به ملت اي��ران با تاكيد بر اينكه 
آنچه اين روزها برخي در تبليغات جهاني مطرح مي كنند 
با واقعيت فاصله دارد، گف��ت: البته اين حرف كه طرحي 
را فرانس��ه آماده كرده بود و كلي��ت آن طرح به يك معنا 
مي توانست قابل قبول باشد، چون كليت آن برمي گشت به 
اينكه ايران دنبال ساح هسته اي نباشد كه هميشه اين را 

گفتيم، ايران به صلح منطقه و صلح آبراه هاي منطقه كمك 
كند كه هميشه كمك كرديم. امريكا كل تحريم را كنار 
بگذارد و فروش نفت بافاصله آغاز و پول نفت در اختيار 
قرار بگيرد. رييس جمهوري اضافه ك��رد: اين اصولي بود 
كه فرانسه با امريكايي ها مطرح كرده بود و بعد با ما مطرح 
كرد لذا اصل اين حرفي ك��ه االن در روزنامه ها و تبليغات 
دنيا ش��ايع و مطرح ش��ده و خود رييس جمهور فرانسه 
به صورتي بيان كرده، درس��ت اس��ت. رييس جمهوري 
اظهار داشت: آنچه در نيويورك انجام گرفت ولو اينكه به 
ظاهر ممكن است برخي فكر كنند كه در نقطه حل بود، 
اما با حل مساله فاصله داش��ت و نمي شود يك امر بسيار 
مهم را در ظرف چند س��اعت و مدت كوتاه بدون در نظر 
گرفتن همه جوانب و نتايج آن و سوءاستفاده اي كه آنها 
مي خواس��تند در آن مقطع انجام دهند، به انجام رساند. 
روحاني تصريح كرد: البته براي امريكايي ها مهم بود كه 
اين موضوع به يك بمب خبري تبديل ش��ود و به واسطه 
آن، شرايط داخلي امريكا مقداري برايشان تغيير كند اما 
براي ما مهم نيست كه هدف آنها چيست؛ براي ما منافع 
ملي اهميت دارد و اصل منافع ملي، جمهوري اس��امي 
و ملت ايران است. رييس جمهوري با بيان اينكه راه تمام 
و مسير بسته نش��ده و باز هم اروپايي ها و ديگران تاش 
مي كنند، گفت: ه��ر زماني كه حقوق مل��ت ايران مورد 
احترام و كرامت ملت ايران مورد توجه قرار بگيرد و حاضر 
شوند به عزت اين ملت توجه كنند، راه بسته نيست؛ باز هم 
راه باز است. وي خاطرنشان كرد: هر چه داريم از مقاومت 
ملت ايران است؛ اگر اين همه كشورهاي اروپايي، يكي بعد 
از ديگري براي ماقات با نماينده ملت ايران مي آيند و ما 
در آن ۷۰ و چند س��اعت هر چه كه وقت داريم در اختيار 
مي گذاريم و باز ه��م ۵ الي ۶ ماقات باق��ي مي ماند و ما 
وقت نمي كنيم؛ به خاطر ملت ايران و مقاومت ملت ايران 
است. رييس جمهوري تاكيد كرد: اگر ملت ايران مقاومت 
نمي كرد، كسي سراغمان نمي آمد، كسي اصرار نمي كرد؛ 
كس��ي نمي آمد بگويد كه راه حلي پيدا كنيم؛ اگر نشان 
دادن اقتدار ملي توسط نيروهاي مس��لح ما براي دفاع از 
كشور نبود و پهپاد آنها به فضاي كشورمان تجاوز مي كرد و 
تنها نگاه و سكوت مي كرديم، اين جايگاه را امروز نداشتيم. 
روحاني اف��زود: اخطار داديم، فرص��ت داديم و بعد عمل 
كرديم؛ همه جا همين است، اخطار و فرصت مي دهيم؛ 
حاال در پدافند فرصت ثانيه اي اس��ت اما در ديپلماس��ي 
فرصت ممكن است ۲ ماه باشد؛ ۲ ماه فرصت مي دهيم باز 
هم اقدام مي كنيم و باز هم فرصت مي دهيم؛ اما در اينجا 
آنچه شاهد بوديم اين بود كه همه فهميدند ملت ايران از 
پا در نمي آيد. روحاني با بيان اينكه حدود آن چارچوب 
كلي را ك��ه اروپا به دنب��ال آن بود و اص��رار مي كرد، با 
اصاحاتي در آن عبارت ها، قبول داري��م، ادامه داد: ما 
هميشه به دنبال امنيت در منطقه بوده و هيچ وقت به 
دنبال ساح هسته اي نيستيم و آنها تحريم ها را بردارند 

و فعاليت هاي تجاري ايران را آزاد بگذارند.

در جلسه هيات دولت مطرح شد

روحاني: طرح  فرانسه  مي توانست  قابل قبول باشد مهدي طحاني|
تحليلگر بازار سرمايه|

هم اكنون ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
روي عدد ۳۲۶ هزار واحد اس��ت و رش��د خوبي را در 
كوتاه مدت پشت سر گذاشته است. طبيعي است كه 
هم اكنون بسياري از سرمايه گذاران در سود باشند و با 
يك اتفاق يا يك هيجان، سود خود را شناسايي و اقدام 

به فروش كنند. 
از سوي ديگر بررسي مقايس��ه اي ميان بازار سرمايه 
و س��اير بازارها، حكايت از آن دارد كه بورس نس��بت 
به بازارهاي رقيب نظير ارز و ط��ا، حدود 8۰ الي 9۰ 
درص��د، بازدهي بهتري كس��ب كرده اس��ت. اما اگر 
بخواهيم در خص��وص حركت منفي ب��ازار در ۲ روز 
اخير صحبت كنيم، بايد بگوييم ك��ه اتفاق روزهاي 
نهم و دهم مهرماه، ب��ه علت تق��ارن زماني با همين 
روزها در مهرماه سال قبل اس��ت كه  شاخص بورس 
پس از صعودي كه از شهريور سال گذشته به صورت 
شارپي داشت، در فاز اصاح ۲۵ درصدي قرار گرفت. 
اما دليل اصاح اين روزها در س��ال قبل، اين بود كه 
در آبان ماه 9۷، شروع دور جديد تحريم ها را داشتيم 
و همچنين قيمت جهاني كاالهاي اساس��ي نيز رو به 
نزول نهاد. اما اكنون نه تنها اين تهديدات وجود ندارد، 
بلكه شانس ورود مجدد به برجام نيز در سياست ايران 
و به تبع آن در اقتصاد ما بيشتر ش��ده است. از طرف 
ديگر بررس��ي تحليل بازار جهاني كاالهاي اساسي، 

نشانه اي از بازگشت قيمت كاالهاي اساسي معدني و 
فلزات را نشان نمي دهد.  با اين حال اگر نگاهي عميق 
به وضعيت سهام در بازار سرمايه داشته باشيم، متوجه 
مي ش��ويم كه اكنون تعداد زيادي از سهام بازار كه در 
واقع سهام شركت هاي كوچك و متوسط هستند، در 
حال معامله با قيمت هايي فراتر از ارزش ذاتي هستند. 
بنابراين ريسك و شايد ضرر در حول محور اين سهام 
وجود دارد اما در بخش ش��ركت هاي بزرگ، هنوز جا 
براي رشد آنها وجود دارد. بنابراين فكر مي كنم نه به 
شيوه ماه هاي اخير، بلكه با يك روال آرام و با سرعتي 
پايين تر از ۶ ماه ابتدايي س��ال جاري، ش��اخص بازار 
س��رمايه به حركت مثبت خود ادام��ه مي دهد. البته 
اين موضوع بستگي به جريان پولي دارد كه در اقتصاد 

ايران آمده است. 
موضوع ديگري كه اين روزه��ا گاهي فعاالن تازه وارد 
بازار سرمايه را مي ترساند، ريسك هاي سياسي است 
كه گاهي از ديالوگ هاي بين المللي ساطع مي شود. 
اما واقعيت اين اس��ت كه به نظر نمي رس��د ريس��ك 
سياسي جدي در بازار وجود داشته باش��د، زيرا بازار 
با اين ريسك ها س��ازگار شده اس��ت و ديگر واكنش 
خاصي نش��ان نمي دهد. زيرا همواره و در تمام ادوار، 
ريسك هاي سياسي، سايه خود را بر سر بازار سرمايه 
انداخته و مي اندازد و عادت بازار به اين ريسك ها، مانع 
از آن مي شود كه از اين سمت و سو، ضرر قابل توجهي 

به بازار تحميل شود. 

بورس به ريسك سياست عادت دارد
گزارشيادداشت

 همين صفحه  

يادداشت

بورس به ريسك سياست 
عادت دارد

هم اكنون ش��اخص كل 
بورس اوراق بهادار تهران 
روي ع��دد ۳۲۶ه��زار 
واح��د اس��ت و رش��د 
خوب��ي را در كوتاه مدت 
پش��ت س��ر گذاش��ته 
است. طبيعي است كه 
هم اكن��ون بس��ياري از 
سرمايه گذاران در سود باشند و با يك اتفاق يا يك 
هيجان، سود خود را شناس��ايي و اقدام به فروش 
كنند.  از سوي ديگر بررسي مقايسه اي ميان بازار 
سرمايه و ساير بازارها، حكايت از آن دارد كه بورس 
نسبت به بازارهاي رقيب نظير ارز و طا، حدود 8۰ 
الي 9۰ درصد، بازدهي بهتري كس��ب كرده است. 
اما اگ��ر بخواهيم در خصوص حرك��ت منفي بازار 
در ۲ روز اخير صحبت كنيم، بايد بگوييم كه اتفاق 

روزهاي نهم و دهم مهرماه...

مهدي  طحاني

 صفحه 4 

بانك و بيمه

تقويت ۴۰ درصدي پول 
ملي نسبت به يك سال پيش

محسن   شمشيري|
رييس كل بان��ك مركزي از تقوي��ت ۴۰ درصدي 
پول ملي نسبت به يك سال پيش خبر داد و نوشت: 
امروز، درست نسبت به يك سال پيش، پول ملي ۴۰ 
درصد تقويت شده و رشد تورم مهار شده و طليعه 
رشد اقتصادي آشكار شده است. سال گذشته، در 
اين ايام وضعيت تلخي بر اقتصاد كشور حاكم شده 
بود، دولت امريكا و متحدين منطقه اي آن، با شروع 

جنگ تمام عيار اقتصادي و ...

كالن

 كمال اطهاري :
برنامه ريزي پليد نيست!

يك پژوهشگر اقتصاد ش��هري از سي سال تعويق 
در اج��راي برنامه ه��اي فضايي در كش��ور انتقاد 
مي كند و مي گويد در ايران مش��كل اساس��ي به 
علت نئوفئوداليس��م حاكم بر ايران در جاي خود 
باقي اس��ت. از س��وي ديگر حاكميت تفكر راست 
)اقتصادي( مبتذل در ايران باعث شده كه هرگونه 
برنامه ريزي را به چش��م پليدي ن��گاه كنند و اين 
ساماندهي در س��طح ملي به تعويق افتاده است.  
او همچني��ن مي گويد برنامه ري��زي فضايي براي 
توازن بخش��ي در همه جاي جهان وج��ود دارد و 
امريكا در برهه اي اين برنامه را ناديده گرفت و باعث 
بروز بحران هاي سياس��ي در درون حكومت خود 
شد. همه كش��ورها موظف هستند كه برنامه هاي 
منطقه اي داشته باشند و در اين برنامه زيري مناطق 
بايد تعيين ش��ود. به گفته اين كارشناس اقتصاد 
شهري مردم بايد از مواهب توسعه بهره مند شوند، 

مگر توسعه بدون برنامه ممكن است؟ 
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 صفحه 14 

رنا
: اي

س
عك

محمد جواد ظريف:

پژوهشگران  بازرگاني در گزارشي تحليل كردند 

بحث خروج اروپا از برجام مطرح نيست

هفت ريسك   اقتصاد ايران 

خبر

وزير راه و شهرس��ازي گفت: مهم ترين مساله ما 
در اين س��ال ها اين بود كه قدرت طراحي و خلق 
محص��ول را به دس��ت آوريم  و ام��روز از ظرفيت 
طراح��ي و س��اخت يكپارچ��ه برخورداري��م. به 
گزارش ايرنا، »محمد اس��امي« عص��ر ديروز در 
مراس��م تجلي��ل از چهره هاي ماندگار س��ازمان 
صنايع هوايي اظهار داش��ت: در انقاب اسامي 
هرگاه با باور و اطمينان حرك��ت كرديم به نتايج 
درخش��ان رس��يديم. وي افزود: پيش از انقاب 
اسامي فضا به شكلي بود كه متخصصان ايراني 
اجازه دس��ت زدن به هواپيما را نداشتند اما پس 
از انقاب س��خت ترين تحريم ها را تجربه كرديم 
و هم��واره ب��راي تامي��ن قطعات دچار مش��كل 
بوديم. اس��امي ادامه داد: امروز ب��ه بركت خون 
شهدا جت جنگنده  و آموزش��ي و پهپادهاي ما از 
مس��ير طراحي و س��اخت در داخل كشور توليد 
ش��ده اند البته اين يك مس��ير طوالني است كه 
همچنان ادامه دارد. وزير راه و شهرسازي تصريح 
كرد: مهم ترين مس��اله براي ما طي اين س��ال ها 
اين بود كه قدرت طراحي و خل��ق محصول را به 
دس��ت آوريم  و امروز از ظرفيت طراحي و ساخت 
يكپارچه برخورداريم. اس��امي خاطرنشان كرد: 
اگر در بخش هواپيماي تج��اري هم يك حركت 
مصمم و يكپارچه انج��ام مي داديم در اين بخش 
دستاوردهاي خوبي مي داشتيم اما امروز هم دير 
نشده است و با استفاده از قدرت دانش بنياني كه 
در كش��ور وجود دارد مي توانيم به سطوح خوبي 
برس��يم. همچنين دراين مراس��م وزي��ر دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح با بيان اينكه در حوزه 
هوايي كارهاي بس��يار بزرگ تر از تصور دشمن را 
مي توانيم انجام دهيم، گفت: حوزه هوايي كشور 
و بطور مش��خص نيروهاي مس��لح، ي��ك عقبه 
قابل اطمينان��ي را در دانش��گاه ها و صنايع دارد. 
سرتيپ »امير حاتمي« افزود: نيازمند يك قدرت 
اطمينان بخش در كشور هس��تيم و اهميت اين 
موضوع، امروز از هميشه بيشتر است. وي با بيان 
اينكه قدرت اطمينان بخش شامل همه مولفه هاي 
قدرت است، افزود: هر كشوري كه شبيه ما داراي 
موقعيت راهبردي باش��د، بدون داش��تن قدرت 
اطمينان بخش يا بايد تسليم و پيرو باشد يا اينكه 
سرنوش��ت بدتري را پيش روي خود ببيند. وزير 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مس��لح با بيان اينكه 
دشمن به دنبال نقاط ضعف ماست، گفت: دشمن 
۴۰ سال پيش تصور كرد حوزه دفاعي نقطه ضعف 
ايران است و به همين سبب تاش كرد با تحميل 
يك جنگ همه جانبه، از مسير نظامي به ما ضربه 
بزند و امروز آنها نقطه ضعف ما را حوزه اقتصادي 
مي دانن��د و ب��ه همين س��بب س��عي مي كنند 

فشارهاي خود را از اين ناحيه بر ما وارد كنند.

امروز از ظرفيت طراحي و 
ساخت محصول برخورداريم

جهان

گزارشگر ويژه سازمان ملل: 
 حداقل با »بن سلمان« 

دست ندهيد!
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وزير اقتصاد و دارايي از عرضه س��هام دو شركت با ارزش 
حدود ۴۰ هزار ميلي��ارد تومان در آين��ده نزديك خبر 
داد. »فرهاد دژپس��ند« روز گذش��ته در حاشيه هيات 
دولت از برنام��ه دو عرضه جديد خب��ر داد و گفت: بازار 
بورس نشان داد كه بس��تري كاما مناسب براي جذب 
منابع اس��ت و در اين راس��تا سهام دو ش��ركت با ارزش 
حدود ۴۰ هزار ميليارد توم��ان در آينده نزديك عرضه 
مي شود. اميدوارم اين عرضه ها همچنان از استقبال قابل 
توجه مردم برخوردار شده و به هدايت نقدينگي به امور 
مناس��ب و موثر كمك كند. وي درباره تغيير مديرعامل 
هپكو توضيح داد: مي توانم اعام كنم كه تمام مشكات 
هپكو حل شده و از استاندار استان پيامكي دريافت كردم 
كه از اقدامات س��ازمان خصوصي س��ازي در اين زمينه 
تش��كر مي كرد. وزير اقتصاد همچنين درباره تغييرات 
خصوصي س��ازي تصريح كرد: هيات واگ��ذاري با طرح 
پيش��نهادي وزارت اقتصاد موافقت ك��رده، بنابراين در 
روش قيمت گذاري و همچنين روش واگذاري، تغييراتي 
در آس��تانه اجرا است. دژپس��ند ادامه داد: طي دو هفته 

آينده ۶ پااليشگاه با روش جديد در بورس واگذار مي شود 
كه شركت هاي بورسي هستند و شرايط مناسبي دارند. 
در اين راستا سهام شان را به صورت واحد به واحد عرضه 
مي كنيم تا آحاد مردم، حتي آنها كه پس اندازهاي خرد 
دارند هم بتوانند در اين واگذاري ش��ركت كرده و سهام 
بخرند. وي معتقد اس��ت با اين روش هم دولت كوچك 
مي ش��ود و هم توده مردم را براي خريد بس��يج مي كند 
كه نوعي تحقق اقتصاد مردمي به حس��اب مي رود. اين 
مقام مسوول همچنين درباره ادغام شعب بانكي تصريح 
كرد: پديده ادغام در بانك هاي دولتي بسيار جدي بوده 
و امسال در مجامع تمام بانك هاي دولتي به عنوان يك 
بند از هيات مديره بانك ها، گزارش گيري ش��ده اس��ت. 
دژپسند با بيان اينكه تا انتهاي امس��ال همه بانك ها از 
اين منظر مورد ارزيابي قرار مي گيرند، خاطرنشان كرد: 
اولويت ادغام با بانك هايي اس��ت كه چند شعبه دارند تا 
ارايه خدمات بانكي به مردم دچار مش��كل نشود. يعني 
هم ارايه خدمت مانند گذشته انجام مي شود و هم شعب 

كاهش يافته و بهره وري بانك ها كاهش نمي يابد.

وزير اقتصاد در حاشيه هيات دولت :
۴۰ هزار ميليارد تومان سهام در بازار سرمايه عرضه اوليه مي شود

اقتصاد

  هيات وزيران در جلس��ه روز چهارشنبه به رياست 
حس��ن روحاني رييس جمهور، مبلغ ۲۰۰ ميليارد 
ريال اعتبار براي تأمين امكانات ضروري و تجهيزات 
مناس��ب و خدمات پروازي جه��ت اطفاي حريق 
هوايي جنگل ها و مراتع كش��ور، ب��ه وزارت دفاع و 
پشتيباني نيرو هاي مسلح اختصاص داد. به گزارش 
پايگاه اطاع رساني دولت، اين تصميم هيات وزيران، 
با هدف حفظ، نگهداري، پيش��گيري و ارتقاء توان 
س��ازمان هاي متولي در كاهش روند آسيب پذيري 
پوشش جنگلي ايران اتخاذ شد. همچنين با تصويب 
هيات وزيران، نظام نامه اجراي قانون ثبت شركت ها 
اصاح ش��د. به موجب اين اصاحيه، تبديل كليه 
ش��ركت هاي مندرج در قانون تج��ارت به يكديگر 
مجاز است و نحوه تبديل اين شركت ها به يكديگر، 
به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت 
س��ه ماه، توس��ط معاونت حقوقي رييس جمهور با 
همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و س��ازمان 
ثبت اسناد و اماك كشور تهيه مي شود. در اجراي 
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري براساس 
بررس��ي  هاي انجام ش��ده، هيات وزي��ران با برخي 
تغييرات و اصاحات تقس��يماتي در استان فارس 
موافقت نمود. به موجب اي��ن تصميمات، ايجاد 
هفت شهرستان و يك بخش، تبديل يك روستا 
به شهر، ايجاد يك فرمانداري ويژه و تغيير مركز 
دو دهستان در اس��تان فارس، به تصويب هيات 
وزيران رسيد. هيات وزيران در ادامه، ضمن اعام 
نظر درخصوص تعدادي از طرح هاي نمايندگان 
مجلس شوراي اسامي، نمايندگان خود را براي 

پيگيري موضوعات تعيين كرد.

دولت نظام نامه اجراي قانون 
ثبت شركت ها را اصالح كرد



روي موج خبر

  تحريم هاي امريكا عليه ايران به اقتصاد 
جهان لطمه زده است؛ ايرنا|

رييس جمهوري روسيه معتقد است: ايران نمي تواند 
به خاطر تحريم هاي امريكا توانمندي هاي خود را 
تحقق بخش��د و اين مساله به اقتصاد جهاني و بازار 
انرژي لطمه زده اس��ت. والديمير پوتين ديروز در 
نشس��ت اصلي همايش هفته انرژي روسيه كه در 
مركز نمايشگاهي مانژ مسكو در حال برگزاري است، 
با بيان اين مطلب افزود: ايران از ظرفيت ها و پتانسيل 
بسيار بااليي برخوردار است و بازيگر بسيار بزرگي 
در بازار انرژي جهان به حساب مي آيد. اما متاسفانه 
به خاطر سياس��ت تحريمي دول��ت امريكا، تهران 
نمي تواند به صورت كامل برنامه هاي خود را اجرا كند 
و ظرفيت خود را به نمايش بگذارد و اين مساله زيان 
فراواني بر اقتصاد و بازار جهاني نفت وارد كرده است 
و ثبات در بازار را از بين برده است. همايش بين المللي 
انرژي روسيه ديروز با حضور مقام ها و وزيران انرژي 
ده ها كشور جهان در مركز نمايشگاهي »مانژ« در 

نزديكي كاخ كرملين مسكو افتتاح شد.

  توييت آشنا درباره قدم زدن و گفت وگوي 
روحاني و پوتين؛ ايسنا |

مشاور رييس جمهور با اشاره به قدم زدن روحاني با 
پوتين گفت كه اين موضوع در جهت كاستن رنجي 
از ايرانيان يا جلب منفعتي براي مردم باشد، نه تنها 
ممكن بلكه الزم است. حس��ام الدين آشنا مشاور 
رييس جمهور در حس��اب كاربري خود در توييتر 
نوشت: قدم زدن ظريف با كري؛ قدم زدن روحاني با 
پوتين؛ حتي قدم زدن احمدي نژاد با ملك عبداهلل؛ 
اگر در جهت كاستن رنجي از ايرانيان يا جلب منفعتي 
براي مردم عزيزمان باشد؛ با حفظ اصل طاليي عزت، 

حكمت و مصلحت نه تنها ممكن بلكه الزم است.

  درخواس�ت براي حل مشكالت جانبازان 
نخاعي و ۷۰ درصد؛ خانه ملت |

رييس مجلس ده��م از معاون اول رييس جمهور 
خواستار ارايه دستورات الزم جهت بهبود وضعيت 
معيش��ت و درمان جانبازان نخاعي و ۷۰ درصد 
شد. جمعي از جانبازان قطع نخاعي و ۷۰ درصد 
در نامه اي به س��ران قوا خواس��تار رس��يدگي به 
مطالباتشان به خصوص بهبود وضعيت معيشتي و 
ادامه روند درمان خود شدند. علي الريجاني رييس 
مجلس در پي نوشت اين نامه نوشته است: »جناب 
آقاي دكتر جهانگيري خواهش��مند است در اين 

زمينه دستور الزم را صادر فرماييد.«

  جبهه پايداري در حال مذاكره براي پيوستن 
به شوراي ائتالف است؛ باشگاه خبرنگاران |

فع��ال سياس��ي اصولگ��را مي گويد: قطع��ا همه 
ظرفيت هايي كه خارج از ش��وراي ائتالف هستند و 
حضورش��ان در ش��ورا نيازمند تعامل است در حال 
مذاكره براي حضور در شورا هستند. حميدرضا ترقي 
درباره ساماندهي اصولگرايان در انتخابات مجلس، 
اظهار كرد: ساماندهي اصولگرايان در انتخابات پيش 
رو به نحوي است كه جريان اصولگرايي يك ائتالف 
بزرگ ش��كل خواهد داد. قطعا ارايه چند ليس��ت از 
سوي اصولگرايان باعث شكست اين جريان سياسي 
در انتخابات مي شود.ترقي همچنين درباره حضور 
احمدي نژاد در شوراي ائتالف گفت: در مورد حضور 
آقاي احمدي نژاد در شوراي ائتالف تاكنون هيچ بحثي 
نشنيده ام، مجموعه هايي كه مي خواهند به شوراي 
وحدت بپيوندند بايد اصول و معيار هاي شوراي ائتالف 

را داشته باشند تا بتوانند در ائتالف شركت كنند.

  در رويارويي ايران و امريكا، در كنار ايران 
خواهيم ايستاد؛ ايسنا |

يك سياستمدار عراقي با اشاره به مواضع شرافتمندانه 
اي��ران در حمايت از عراق گفت ك��ه در صورت بروز 
جنگ ميان ايران و امريكا عراق در كنار ايران خواهد 
ايستاد. به گزارش خبرگزاري المعلومه، بهاء االعرجي، 
معاون نخست وزير پيشين عراق در يك گفت وگوي 
تلويزيوني افزود: اگر امريكا با ايران وارد جنگ شود ما 
در كنار ايران خواهيم ايستاد زيرا اين كشور بيشتر از 
كشورهاي ديگر به ما نزديك است و اشتراكات زيادي 
با هم داريم و همچنين موضع تهران در رابطه با بغداد 
شرافتمندانه است. االعرجي گفت: ترامپ در برابر ايران 
شكست خورد و ديگر توان مقابله با آن را ندارد و اگر 
ميان تهران و واشنگتن رويارويي در منطقه رخ دهد 
جمهوري اسالمي ايران امريكا را نابود خواهد كرد به 
خصوص اينكه تم��ام طرح هاي ترامپ در منطقه با 

شكست روبه رو شده است.

  خروج اطالعات كشور از طريق وابستگان 
مسووالن؛ مهر |

عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي مجلس دهم 
با اشاره به طرح الزام بازگشت فرزندان و خانواده 
مسووالن از خارج گفت: بيگانگان به دنبال تخليه 
اطالعاتي خانواده مسووالن ما در خارج از كشور 
هستند. يحيي كمالي پور  ادامه داد: ما به دنبال آن 
نيستيم كه مانع تحصيل و زندگي افراد در خارج 
از كش��ور شويم بلكه بحث اصلي ما اين است كه 
اگر مسووالن در شرايط عادي قرار داشتند، باز هم 
مي توانستند فرزندان و خانواده خود را به خارج از 

كشور بفرستند؟

  واكنش مثبت قطر به ابتكار صلح هرمز؛ 
خبرآنالين |

سخنگوي وزارت امورخارجه قطر با استقبال از 
طرح رييس جمهور كشورمان موسوم به ابتكار 
صلح هرمز گفت كه اين، نشان دهنده تمايل طرف 
ايراني براي تعامل معنادار است. لولوه الخاطر در 
بخشي از گفت وگوي خود با پايگاه خبري المانيتور 
در پاسخ به سوالي درباره ابتكار صلح هرمز كه از 
س��وي رييس جمهور اي��ران در مجمع عمومي 
سازمان ملل ارايه ش��د، خاطرنشان كرد كه اين 
طرح را مطالعه كرده اما هنوز براي صحبت درباره 

يك ابتكار جامع در مرحله ابتدايي قرار داريم. 

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از فرماندهان سپاه اعالم كردند

شكستفشارحداكثري؛بهكاهشتعهداتهستهايادامهميدهيم
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اس��المي 
صبح ديروز )چهارشنبه( در ديدار هزاران نفر از فرماندهان 
سپاه پاس��داران، سپاه را نهادي پرافتخار و رشديابنده در 
مسير تعالي و پيش��رفت خواندند و با بيان توصيه هايي 
بسيار مهم افزودند: معتقدم سپاه مي تواند بسيار بيشتر 
از اين، پيشرفت كند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر 
مقام معظم رهبري، ايشان همچنين با اشاره به شكست 
بي ترديد سياست فشار حداكثري امريكا و تسليم نشدن 
ايران در مقابل نظام سلطه گفتند: آنها اخيراً با كمك رفقاي 
اروپايي ش��ان براي مالقات با رييس جمهور كشورمان و 
ايجاد يك حالت نمايشي از شكست ايران، تالشي بي نتيجه 
كردند اما ايران با جديت و قاطعيت و تا رسيدن به نتيجه 
مطلوب به كاهش تعهدات هسته اي ادامه خواهد داد. رهبر 
انقالب همچنين با اشاره به سختي وضع معيشتي مردم 
تأكيد كردند: اگر نگاه به داخل، قوي و منطقي و مجاهدانه 
انجام شود، در معيشت و زندگي مردم تأثير مثبت خواهد 
داشت. رهبر انقالب، سپاه پاسداران را در ميان پديده هاي 
گوناگوِن برآم��ده از انقالب، داراي خصوصياتي خواندند 
كه در ساير بركات انقالب، كمتر ديده مي شود. ايشان در 
تبيين اين خصوصيات افزودند: سپاه در بحبوحه حوادث 
و هيجان هاي بزرگ انقالب والدت يافت، در تالطم عظيم 
دفاع مقدس رشد كرد و به بلوغ رسيد و بعد از جنگ نيز كه 
دوران جبهه بندي هاي عميق و وسيع سياسي و فرهنگي 
ميان انقالب و دشمنان بود، سپاه بدون لغزش و انحراف 
توانست مسير رشد و تكامل را ادامه دهد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي مواجه ش��دن با دو راهي »تعالي يا انحطاط« را 
مرحله اي غالبًا اجتناب ناپذير در زندگي فردي، سياسي 
و اجتماعي افراد، س��ازمان ها و حت��ي انقالبها خواندند و 
افزودند: سپاه از اين دوران و دوراهي نيز سربلند خارج شد 
و بدون فرسودگي يا انحطاط، عناصر اساسي هويت خود 

را حفظ كرد و به سمت تعالي ادامه حركت داد.
رهبر انقالب با اش��اره به »ريزش ها و رويش ها« در همه 
مجموعه ها افزودند: در سپاه نيز ريزش هايي وجود داشته 
است اما قضاوت قاطع بنده اين است كه در سپاه، غلبه با 
رويش ها بوده و حركت رويشي به سمت پيشرفت و تعالي 
ادامه داشته است. ايشان در همين زمينه به عرصه نوراني و 
درخشان جهاد و شهادت اشاره كردند و افزودند: سي سال 
پس از دفاع مقدس، شهادت دالوِر جا افتاده اي همچون 
ش��هيد همداني و نوجوان تازه رسيده اي همچون شهيد 
حججي نشان دهنده استمرار طراوت و هويت سپاه در اين 
عرصه است. رهبر انقالب با بيان معياري اساسي افزودند: 
براي قضاوت صحيح درباره هر مجموعه و دس��تگاه، بايد 
موفقيت ها و ناكامي هاي آن مجموعه را با هم مقايس��ه 
كرد كه با اين معياِر مبنايي و مهم، سپاه از پرافتخارترين 

مجموعه هاي كشور است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه براي قضاوت دقيق تر 
در زمينه مقايسه موفقيت ها و ناكامي هاي سپاه به بيان 
چند سرفصل مهم پرداختند. ايشان در سرفصل و معيار 
»نوآوري و خالقيت« يادآوري كردند: سپاه در اوايل جنگ 
براي داشتن حتي دو خمپاره دچار مشكل بود، اما امروز 
در توليد و ساخت ابزارها و تجهيزات پيشرفته و همچنين 
در شيوه هاي نظامي و دفاع مبتكرانه به مرحله برجسته اي 
رس��يده اس��ت. رهبر انقالب اس��المي »ورود پرتوان به 
عرصه هاي گوناگون خدمات اجتماعي و مورد نياز مردم 
و كشور« را سرفصل ديگري خواندند كه قضاوت صحيح 

درباره سپاه پاسداران را ممكن مي سازد.
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي با اش��اره ب��ه فعاليت هاي 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء به عنوان بازوي اجرايي 
قوي دولت ها، فعاليت بس��يار گس��ترده و موثر سپاه در 
محروميت زداي��ي در مناط��ق مختلف كش��ور و حضور 

برجسته و تعيين كننده اين نهاد در حوادثي نظير زلزله 
كرمانش��اه و سيل اوايل امس��ال تأكيد كردند: مجموعه 
كارهاي س��پاه در عرصه خدماتي، اجتماعي و مردمي با 
هيچ س��ازمان و دس��تگاه ديگري قابل مقايسه نيست و 
در س��ازمان هاي نظامي جهان نيز نظير ندارد. ايشان در 
س��رفصلي ديگر »فعاليت هاي سپاه در عرصه فرهنگ و 
هنر و انديشه« را نيز برجس��ته ارزيابي كردند و افزودند: 
»نگاه و نقش سپاه در جغرافياي مقاومت در منطقه« معيار 
ديگري براي قضاوت درباره سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
است.  حضرت آيت اهلل خامنه اي با تحسين توانايي هاي 
مجموعه عظيم مقاومت در مواجهه با جبهه متحد كفر 
و ظلم افزودند: نقش س��پاه پاس��داران در اين عرصه به 
قدري برجس��ته است كه دشمني آش��كار مستكبران و 
جبهه بندي هاي عالم را عليه س��پاه برانگيخته است كه 
البته دش��مني اين جبهه خبيث براي س��پاه پاسداران 

افتخار بزرگي است.
رهبر انقالب »تالش براي حفظ معنويت« را س��رفصل 
بسيار مهمي خواندند كه سپاه به آن اهتمام جدي داشته و 
تالش كرده از باران رحمِت معنويت براي طراوت و زيبايي 

و عزت خود استفاده كند.
حض��رت آيت اهلل خامنه اي در جمع بن��دي اين بخش از 
سخنانشان تأكيد كردند: سپاه پاسداران در عمر پر بركت 
خود در زمينه سخت افزاري و نرم افزاري در جاده تعالي و 
پيشرفت كاماًل جلو رفته و اوج قابل توجهي گرفته است. 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به دشمني هاي مستمر امريكا 
و جبهه استكبار و امتداد كوچك آنها در داخل بر ضد سپاه 
كه نمونه بارز آن تحريم سپاه است، گفتند: اين دشمني ها 
كه به علت موفقيت ها و پيش��رفت هاي س��پاه پاسداران 
است، عزت سپاه را در چشم دوست و حتي دشمن افزايش 
خواهد داد. حضرت آيت اهلل خامنه اي سپاهيان پاسدار را 
فرزندان خود خواندند و افزودند: من صد در صد از س��پاه 
راضي هستم اما به اين حد از پيشرفت سپاه قانع نيستم 
و معتقدم اين نهاد براساس توانايي ها و استعدادهاي خود 
مي تواند ده و حتي صد برابر رشد و پيشرفت كند. ايشان 
در ادامه هش��ت توصيه براي استمرار حركت پرشتاب و 
رو به پيشرفت پاسداران انقالب اسالمي بيان كردند. »به 
هيچ وجه نگذاريد سپاه پير، محافظه كار و به وضع موجود 
قانع شود«. اين اولين توصيه حضرت آيت اهلل خامنه اي بود. 
ايشان در همين خصوص گفتند: براي آنكه روحيه جوان 
در سپاه استمرار يابد و اين سازمان به مرحله پيري نرسد، 
بايد جوانگرايي كه در سپاه آغاز شده، ادامه يابد، نوگرايي 
و روش ه��اي خالقانه ادامه يابد و ب��ا انتقال تربيت ديني 
و انقالبي و روحيه ش��هداي نام آور به نسل هاي بعدي، از 
انقطاع نسلي جلوگيري شود.« »حفظ آمادگي در مواجهه 
با حوادث بزرگ« دومين توصيه رهبر انقالب اسالمي بود 
كه گفتند: يكي از خصوصيات بارز سپاه از ابتدا تاكنون، 
سينه سپر كردن و حضور در صف مقدم مواجهه با حوادث 

بزرگ بوده است كه اين روحيه بايد حفظ شود.«
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي در همي��ن خصوص حفظ 
آمادگي ه��اي علم��ي و عملي و آگاهي هاي سياس��ي و 
استحكام سازماني سپاه در عرصه هاي اقتصاد مقاومتي و 
رونق توليد، كمك به محرومان و خدمت رساني و مقابله 
با دشمني ها را ضروري خواندند. توصيه سوم رهبر انقالب 
به سپاه پاسداران »از دست ندادن نگاه وسيع و فرامرزي به 
جغرافياي مقاومت« بود ايشان گفتند: نبايد قناعت كنيم 
به منطقه خودمان و ب��ا انتخاب يك چهارديواري، كاري 
به تهديدهاي پش��ت مرزها نداشته باشيم. رهبر انقالب 
افزودند: نگاه وسيع فرامرزي كه مسووليتش با سپاه است، 
عمق راهبردي كشور است و گاهي از واجب ترين واجبات 
هم الزم تر مي شود اما برخي متوجه اين مساله نيستند. 

رهبر انقالب اس��المي چهارمين توصيه خود به سپاه را 
اين گونه مطرح كردند، »از دشمن مطلقًا نترسيد اما كاماًل 
هوش��يار باش��يد و ارزيابي واقعي و صحيحي از دشمن 

داشته باشيد.«
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: نبايد از دشمن هر 
اندازه هم كه قوي باشد، ترسيد اما نبايد دشمن را، هرقدر 

هم كه كوچك باشد، به حساب نياورد.
ايشان در توصيه پنجم خود خطاب به سپاه خاطرنشان 
كردند: با همه اجزا عظيم تش��كيل دهنده نظام اسالمي 
اعم از دولت، مجلس و قوه قضاييه و بخش هاي گوناگون، 
همكاري و هم افزايي داش��ته باشيد. البته اين هم افزايي 
و همراهي به معناي جدايي س��پاه از عناصر هويتي خود 
نيست و سپاه بايد عناصر هويتي خود را صددرصد حفظ 
كند. »مردمي بودن« توصيه شش��م حض��رت آيت اهلل 
خامنه اي به س��پاه بود. ايش��ان گفتند: مردم دوس��ت، 
مردم پذير و مردمي رفتار باشيد و از فخرفروشي، دنيا طلبي 
و اش��رافي گري جداً پرهي��ز كنيد، زيرا س��پاه از ابتداي 

تشكيل، مردمي بوده است.
»اولويت قرار دادن كار و روحيه جهادي در همه عرصه ها« 
ديگر توصيه رهبر انقالب اسالمي به سپاه بود كه گفتند: كار 
جهادي در مقابل تنبلي و بي تفاوتي و كار امروز را به فردا 
انداختن قرار دارد كه متأسفانه برخي بخش هاي كشور 

دچار اين مشكل هستند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در توصيه هشتم خود بر حفظ و 
تقويت معنويت، انس با قرآن، توكل به خدا و توسل به اهل 
بيت عليهم السالم و در ميان نيروهاي سپاه و خانواده هاي 
آنان تأكيد كردند. رهبر انقالب اسالمي در ادامه به مسائل 
بين المللي اشاره كردند و گفتند: اگر به تحوالت منطقه و 
جهان با دقت نگريسته شود، متوجه مي شويم كه دشمنان 
هرچه بيشتر هزينه مي كنند، بيشتر ضرر مي كنند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با اشاره به هزينه هاي دشمنان به ويژه 
امريكا در افغانس��تان، عراق و سوريه خاطرنشان كردند: 
آنها با هزينه هاي گزافي داعش را به وجود آوردند و از آن 
حمايت هاي تسليحاتي، مالي و تبليغاتي كردند و حاال كه با 
همت جوانان سوريه، عراق و ايران داعش از بين رفته است، 

به دروغ مي گويند ما داعش را نابود كرديم!
ايش��ان افزودند: رييس جمهور امريكا اذعان كرد كه در 
منطقه هفت تريليون دالر هزينه كرده اند اما در مقابل جز 
ضرر و شكست عايدي نداشتند و از اين پس هم اين روند 
ادامه خواهد داشت. حضرت آيت اهلل خامنه اي سياست 
فش��ار حداكثري امريكا را سياستي شكس��ت خورده و 
بي فرجام خواندند و گفتند: امريكايي ها خيال مي كردند 
با تمركز بر فش��ار حداكثري به ويژه در زمينه اقتصادي، 
مي توانند ايران را به نرمش و زانو درآورند اما خودش��ان 

دچار زحمت و مشكل شده اند.
ايشان با اشاره به تالش ناكام اخير امريكايي ها براي ايجاد 
و القاي حالتي حتي نمادين از شكست ايران افزودند: آنها 
ب��راي وادار كردن رييس جمهور كش��ورمان به مالقات، 
به التم��اس هم افتادند و رفق��اي اروپايي را هم به كمك 
خواستند، اما نتوانستند و تا اين ساعت فشار حداكثري 
شكست خورده و بنده قاطعانه مي گويم كه تا آخر هم در 

اين فشار حداكثري شكست خواهند خورد.
رهبر انقالب با تأكيد بر ادامه يافتن مس��ير عزت و اقتدار 
جمهوري اسالمي افزودند: سلطه گران به گفته خودشان 
مي خواهن��د ايران به كش��وري عادي يعن��ي منطبق با 
سازوكار نظام سلطه تبديل شود اما جمهوري اسالمي از 
آغاز ش��كل گيري خود با نظام سلطه مقابله كرده و از اين 
پس نيز مطلقًا تس��ليم زورگويان جهاني نمي شود و راه 
انقالبي گري و مقابله با سلطه گران را قطعاً ادامه خواهد داد. 
رهبر انقالب اسالمي همچنين با اشاره به موضوع هسته اي 
گفتند: كاهش تعهدات هسته اي كه مسووليت آن بر عهده 
سازمان انرژي اتمي است، بايد همان گونه كه دولت اعالم 
كرده با جديت كامل و به صورت دقيق و جامع ادامه يابد تا 
به نتيجه مطلوب برسد و قطعًا هم به نتيجه خواهد رسيد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي در زمينه مسائل اقتصادي نيز 
تأكيد كردند: عالج مشكالت اقتصادي، تكيه به امكانات و 
توانايي هاي داخلي است. ايشان با اشاره به امكانات خوب 
داخلي، گفتند: برخي ها قباًل پيش بيني مي كردند كه سال 
۹۸ سال مشكالت بسيار شديد اقتصادي باشد، در حالي كه 
اكنون مسووالن كشور خبر از يك رشد اقتصادي نسبي در 

شش ماهه اول سال مي دهند. رهبر انقالب اسالمي افزودند: 
البته وضع زندگي و معيش��ت مردم سخت است ولي اگر 
حركتي قوي و پيگير و مجاهدانه انجام گيرد، قطعاً به تدريج 
وضع معيشتي مردم نيز بهبود خواهد يافت. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي تحريم نفتي كشور را مشكلي كوتاه مدت خواندند 
و تأكيد كردند: اگر به درس��تي عمل ش��ود، از اين مشكل 
كوتاه مدت مي توان به يك سود بلندمدت رسيد كه همان 
رهايي بودجه كشور از نفت اس��ت. ايشان با اشاره به اعالم 
مسووالن اجرايي مبني بر تهيه بودجه بدون در نظر گرفتن 
فروش نفت افزودند: اين يك دستاورد بسيار بزرگ است و 
ما بايد از اين فرصت براي انقطاع كامل از درآمد فروش نفت 
اس��تفاده كنيم. رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: 
فشار تحريم كه از لحاظ تاكتيكي به ما وارد مي شود، از لحاظ 

راهبردي به سود ما خواهد بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در جمع بندي س��خنان خود 
گفتند: از ه��ر زاويه كه به مواجهه كنون��ي ملت ايران با 
دنياي ظلم و اس��تكبار و كفر نگريسته شود پيروز نهايي 
ملت ايران است و بر اساس وعده الهي در قرآن و همچنين 
براساس تجربه چهل ساله انقالب اسالمي، ملت ايران به 
لطف خداوند، صاحب يك پيروزي راهبردي خواهد شد.

پيش از س��خنان رهبر انقالب اس��المي، حجت االسالم 
حاجي صادقي نماينده ولي فقيه در سپاه اعالم كرد: سپاه 
بيش از هر زمان ديگري، با انسجام كامل، همدلي درون 
سازماني و وحدت با ساير نيروهاي مسلح آماده پاسداري 
از انقالب است. همچنين سردار سرلشكر سالمي فرمانده 
كل سپاه در سخناني گفت: امروز خطوط تماس انقالب 
هزاران كيلومتر عمق پيدا كرده و با انتقال پيام ظلم ستيزي، 
عدالتخواه��ي و معنويت، امريكا در تحوالت سياس��ي و 
امنيتي منطقه به حاشيه رانده شده است. فرمانده كل سپاه 
با تأكيد بر اقتدار و بازدارندگي انقالب افزود: كوچك ترين 
خطاي رژيم صهيونيستي در مقابل ايران به مثابه آخرين 
خطا خواهد بود و به محو رژيم صهيونيستي از عالم منجر 
خواهد شد. سردار سالمي گفت: سپاه با نوسازي داخلي به 
سمت تقويت هرچه بيشتر توان خود در عرصه هاي مختلف 

در حال حركت است.

رييس قوه قضاييه: 

اعالم برخورد با چند آدم نادرست در قوه قضاييه، ضعف دستگاه قضايي نيست
در شرايطي كه موضوع برخورد دستگاه قضايي با متخلفان 
هر روز ابع��اد و زواياي تازه اي پي��دا مي كند، رييس قوه 
قضاييه مي گويد: اگر اعالم شد در قوه قضاييه يا در كادر 
اداري چند آدم نادرست به خاطر نادرستي و ناسالمتي با 
آنها برخورد شده است، اين ضعف دستگاه قضايي نيست 
بلكه قوت قوه قضاييه است. اين تقويت دستگاه قضاست. 
معلوم است دستگاه س��فيد و نوراني، چند نقطه سياه را 
تحمل نمي كند. به گزارش قوه قضاييه حجت االس��الم 
سيدابراهيم رييسي در ديدار با قضات محاكم دادگستري 
كل استان تهران كه در مجتمع فرهنگي ورزشي شهيد 
بهشتي برگزار شد، گفت: يكي از مشكالت قوه قضاييه، 
افزايش ورودي پرونده ها اس��ت كه از كارهاي اين دوره 
آن اس��ت كه تالش همگان به ويژه تالش دولتمردان به 
كاهش ورودي پرونده ها به عدلي��ه بينجامد. وي افزود: 
ناهنجاري هاي اجتماعي و اقتص��ادي بايد به هنجارها 
تبديل شوند كه اين هنجارها باعث مي شود شاهد افزايش 
ورودي پرونده ها نباش��يم. البته س��از و كارهاي قانوني 
مي طلبد كه اين ساز و كارها دنبال  شود. رييسي افزود: يك 
قسمت كار دست شما قضات است. اگر پرونده با رضايت 
شاكي ختم مي شود، دادگاه با مصالحه قبل از صدور حكم 
آن را حل نمايد و در اينجا شوراي حل اختالف كمك كند 
كه مساله حل و فصل شود؛ البته در آن قسمت كه مسائل 
و جرايمي با شكايت شاكي آغاز ولي ختم نمي شود كار 
مشكل است و با مجلس بايد آن را حل كنيم. وي افزود: 
شوراي حل اختالف به كارهاي اصلي اش بپردازد. تاسيس 
اين شورا براي اين است كه كار صلح و گسترش را دنبال 
كند. رييس دس��تگاه قضا با بيان اينكه طبق آماري كه 
گرفتم باالترين رقم پرونده هاي ورودي به دادگس��تري 
مربوط به »توهين« و »تهديد« است، گفت: اينها مواردي 
است كه با رضايت بايد تمام كرد و اين مسائل مي تواند در 
شوراي حل اختالف وارد شود. شوراي حل اختالف بايد 
كارهاي فصل الخصومت و ريش سفيدي كند و كار بسيار 

خوبي اس��ت. وي خطاب به قضات اف��زود: هر چه حكم 
متقن و مستند و متناسب باشد خوب است. ببينيد عدم 
تناسب حكم و موضوع چقدر شما را برافروخته مي كند؟ 
يك سوزن به خود و يك جوالدوز به مردم بزنيد. ببينيد 
مردم از صدور حكم نامتناسب چه مي كنند؛ لذا عدالت 
امر مهمي است. رييسي با بيان اينكه عدالت امر مهمي 
است، گفت: خيلي ها را ديديد كه درس حقوق نخوانده اند 
ولي دادرسي حقوقي به احكام دارند؛ لذا انتخاب حكم و 
موضوع مهم است. انتظار عمومي از ما اين است كه انتخاب 
حكم و موضوع فرق مي كند. ممكن است كسي امروز به 
خاطر اينكه حقوقش عقب افتاده و بچه اش گرسنه است و 
معيشتش سخت است اعتراض كند، اين فرد با كسي كه 
قصد سوءاستفاده كردن را دارد فرق مي كند. او مي خواهد 
زمينه توليد برايش فراهم شود لذا توصيه مي كنم كه در 
زمان صدور حكم، حق��وق او را بدهيد. اين فرد اخاللگر 
نيست. برخورد بايد با او با رافت و متفاوت باشد زيرا مشكل 

معيشتي دارد.  وي با بيان اينكه قانون بين جرم سياسي 
و امنيتي تفاوت قايل شده است، گفت: رسيدگي به جرم 
سياسي با حضور هيات منصفه است. بودن هيات منصفه 
براي اين جرم بس��يار به قاضي كمك مي كند و مي تواند 
به حكم عالوه بر مقبوليت قانوني، مقبوليت عمومي هم 
دهد. وي با بيان اينكه تخلف و ج��رم با هم تفاوت دارد، 
گفت: كس��ي كه تخلف كرده و كسي كه جرمي مرتكب 
شده با هم متفاوت هستند. كار سخت قاضي تشخيص 
اين دو است. رييس��ي خطاب به قضات و توصيه آنها به 
شنيدن سخن كارش��ناس، وكيل و ضابط گفت: قاضي 
نظر مي دهد ولي حكم هر چه مبتني به نظر كارشناسي 
باشد، بهتر و پسنديده تر است. وي افزود: سخن وكيل را 
در دفاع از موكل بايد شنيد و اگر وكيل دفاع از حق كند و 
اگر كارشناس درست نظر دهد و اگر پزشكي قانوني درست 
ابعاد موضوع را مشخص كند، كمك به قاضي است. اين 
امر در كشف حقيقت كمك كننده است. حجت االسالم 

رييسي گفت: ضابط گزارش را به قاضي مي دهد ولي در 
نهايت قاضي بايد تصميم بگيرد و تحت تاثير هيچ كسي 
قرار نگيرد. عزت قاضي باعث مي شود قاضي نفوذناپذير 
باشد. عزيز كسي است كه نفوذ نمي پذيرد حتي از حب 
و بغض شخصي خودش.  وي تاكيد كرد: قاضي شجاع و 
عزيز و توانا افتخار دس��تگاه قضايي است و حتما بايد به 
دادگستري و كشور معرفي شود. در برنامه هايي كه داريم 
قضات شجاع و با كفايت در رده هاي مختلف را به جامعه 
معرفي مي كنيم زيرا بسيار ارزشمندند. رييسي افزود: اگر 
اعالم شد در قوه قضاييه يا در كادر اداري چند آدم نادرست 
به خاطر نادرستي و ناسالمتي با آنها برخورد شده است، 
اين ضعف دستگاه قضايي نيست بلكه قوت قوه قضاييه 
است. اين تقويت دستگاه قضاست. معلوم است دستگاه 
س��فيد و نوراني، چند نقطه سياه را تحمل نمي كند. وي 
با اش��اره به تالش ش��بانه روزي قضات گفت: قضات در 
مجالس حضور نمي يابند حت��ي در مجلس خانوادگي. 
محدوديت هايي دارند و گاهي صداي خانواده ش��ان در 
مي آيد و برايش��ان امكان ندارد چند شغله شوند. با همه 
مشكالت زندگي را حفظ مي كنند و بايد تيغشان بران و 
قلمشان روان باشد. اين همان عزتي است كه براي قضات 
آفتخارافرين است. رييس قوه قضاييه گفت: متهم بايد 
در زندان با خود بگويد قاضي مرا محكوم كرد ولي عادل 
بود. قضات بايد با ارباب رجوع و ش��اكي و وكيل درست 
برخورد كنند. برخورد بسيار مهم است و بايد انسان ساز 
باشد و زمينه تحول در افراد را ايجاد كند. وي افزود: خدا 
به پيغمبر فرمود اگر بداخالق باشي مردم از اطرافت كنار 
مي روند لذا قضات هم بايد اين گونه باشند زيرا برخوردها 
در ذهن مردم ماندگار است. وي افزود: بخشنامه كرامت 
و نيز موضوع كاهش جرايم كيفري ارايه شده است لذا تا 
جايي كه امكان دارد حكم حبس صادر نكنيد. بايد وضع 
زندان ها را متحول كنيم. ببينيد از كل كشور كساني كه 
يك يا دو يا چهار يا ۲۴ ساعت يا يكسال به زندان مي روند 

چقدر هستند و آمارش قابل توجه است. وي افزود: سارقين 
سابقه دار، قاچاقچيان مواد مخدر و كساني كه باعث ناامني 
فضاي جامعه مي شوند با ديگر متهمان متفاوتند به ويژه 
در مورد خانم ها و نوجوانان. بايد به اين موضوع توجه كرد. 
وي با بيان اينكه مساله كاهش جمعيت كيفري مهم است 
گفت: ان ش��اءاهلل اين امر را مجلس بررسي مي كند. بايد 
بازنگاهي به اين قوانين شود خصوصا قانون آيين دادرسي 
كيفري. قضات ت��ا جايي كه ام��كان دارد مجازات هاي 

جايگزين حبس صادر كنند. 
وي با اشاره به مساله احكام مدني و كيفري گفت: اگر حكم 
اجرا نشود مانند اين است كه حكمي صادر نشده است. 
اثر حكم در اجراي آن اس��ت. وي با اشاره به كمبود كادر 
اداري و كمبود فضاي مناس��ب گفت: در مورد وضعيت 
بودجه مش��كالتي داريم ولي جاهايي كه از ما بر مي آيد 
سعي داريم فضاي اداري، مناسب باشد. اگر امكان ساختن 
ساختمان باشد آن را انجام مي دهيم زيرا امكان خريدن 
نداريم. در ترفيع مق��ام بايد صالحيت و تجربه و توانايي 
فرد را در نظر گيري��م. وي ادامه داد: ب��ا كار رفاهي براي 
جمع موافقم. فعال كردن تعاوني مصرف و مسكن را در 
نظر داريم ولي در اخذ امكانات بايد شأن دادگستري و در 
توزيع آن عدالت رعايت شود. وي درباره وضعيت حقوقي 
قضات گفت: االن وضعيتمان را مي دانيد ولي مساله حقوق 
كارمندان و قضات و تامين آن از وظايف جدي ماست. االن 
شرايط خاص است ولي وضعيت حقوقي و ارتقاي آن جزو 
برنامه هاي ماست. نسبت به وضعيت معيشتي همكاران 
تالش مي كنيم ولي بايد تالش جهادي و انقالبي باشد. 

نبايد كيفيت فداي كميت شود.
وي افزود: در حكم مقام معظم رهبري دوره تحول آمده 
است. تحول به دست همه اجزاي سازمان رخ مي دهد و 
با بخشنامه اتفاق نمي افتد. تك تك شما همكاران در اين 
تحول نقش داريد. در اي��ن دوره تحول عالوه بر مديران 

سعي دارم با بدنه قوه قضاييه هم در تماس باشم.
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اخبار كالن 3 كالن

انتقاد كمال اطهاري از سي سال تداوم فقدان برنامه ريزي فضايي در كشور

برنامه ريزي پليد نيست!

سهم 26 درصدي صنعت از شركت هاي تعاوني روستايي

اعتراض 4 درصدي خانوارها به حذف يارانه

گروه اقتصاد كالن|
يك پژوهشگر اقتصاد شهري از سي سال تعويق 
در اج�راي برنامه ه�اي فضايي در كش�ور انتقاد 
مي كن�د و مي گويد در ايران مش�كل اساس�ي 
به علت نئوفئوداليس�م حاكم بر اي�ران در جاي 
خود باقي اس�ت. از س�وي ديگر حاكميت تفكر 
راس�ت )اقتصادي( مبتذل در ايران باعث شده 
كه هرگونه برنامه ريزي را به چش�م پليدي نگاه 
كنند و اين ساماندهي در س�طح ملي به تعويق 
افتاده اس�ت.  او همچنين مي گويد برنامه ريزي 
فضايي براي توازن بخش�ي در همه جاي جهان 
وجود دارد و امريكا در برهه اي اين برنامه را ناديده 
گرفت و باعث بروز بحران هاي سياسي در درون 
حكومت خود شد. همه كشورها موظف هستند 
كه برنامه هاي منطقه اي داش�ته باشند و در اين 
برنامه ها زيري مناطق بايد تعيين شود. به گفته 
اين كارشناس اقتصاد شهري مردم بايد از مواهب 
توسعه بهره مند شوند، مگر توسعه بدون برنامه 
ممكن است؟ در ادامه مشروح گفت وگوي تعادل 
با كمال اطهاري پژوهشگر اقتصادشهري و استاد 
اقتصاد دانش�گاه عالمه طباطباي�ي به نواقص و 
كاستي هاي برنامه ششم توسعه پرداخته است 

كه به صورت مشروح مي خوانيم: 

   چرا هنوز از توسعه نامتوازن رنج مي بريم و با وجود 
تالش براي اجراي طرح هاي ش�هري و روس�تايي 

نتيجه دلخواه حاصل نشد؟
قوانيني در برنامه چهارم توس��عه گنجانده شده بود كه 
قرار ب��ود در ادامه به »طرح آمايش ملي« تبديل ش��ود. 
ولي متاسفانه محقق نشد و اين طرح به صورت ناقص در 
استان ها دنبال ش��د. در ادامه نيز در برنامه ششم توسعه 

مسكوت ماند و به مرحله نهايي خود نرسيد.
از س��وي ديگر طرح هاي برنامه هاي زيري منطقه اي هم 
تهيه نش��د. مانند طرح هاي منظومه روستايي كه سال 
1376 تصويب ش��د كه تهيه ش��وند اما تا س��ال 1394 
طرح ها تهيه نش��دند و از ديدگاه م��ن آن طرح هايي هم 
كه تهيه ش��د صورت علمي ن��دارد و در واقع مفيد واقع 
نشد. در ايران يك مشكل اساسي وجود دارد. آن مشكل 
اين اس��ت كه فئوداليس��م اداري وجود دارد و به موجب 
آن چارچوب هاي تصميمات كشوري، برنامه ريزي هاي 
فضايي ما را هم تعيين مي كند و مشكل اساسي اينجاست 
كه برنامه ريزي هاي فضاي��ي در چهارچوب تصميمات 
كش��وري نمي گنجد. به اين ترتيب فئوداليسم اداري با 
حوزه ه��اي انتخاباتي هم پيوند مي ش��ود و مي بينم كه 
برخي از نماينده هاي مجلس با طرح هاي مجموعه هاي 
شهري مخالفت كردند. سوال اين است كه چرا مخالفت 
كردند؟ چون مجموعه هاي شهري باعث مي شد اين افراد 
حوزه هاي نفوذ خود را از دس��ت بدهند. اكنون مجموعه 
شهري تهران را در نظر بگيريد. در آن زمان تشكيل استان 
البرز هنوز رسميت پيدا نكرده بود اما نمايندگان مجلس 
به ش��دت با آن مخالفت مي كردند چون نمي توانس��تند 
هماهنگي مناسبي را بين دستگاه هاي اداري و... را سامان 
دهند و از طرفي ديگر ترس داش��تند كه حوزه هاي نفوذ 

خود را از دست دهند.
 اكنون كه البرز به اس��تان مبدل ش��ده است اوضاع بدتر 

ش��ده اس��ت چون اگر به وضعيت اس��تان ها نگاه كنيد 
متوجه مي شويد هر استانداري در حوزه خود، نوعي والي 
به حس��اب مي آيد و تمايلي ندارند كه با استانداران ديگر 
همكاري كنند. اينها موضوعاتي است كه خصايص دولت 
نئوفئودال و اقتصاد نئوفئودال مبتني بر نفت را در ايران 
نشان مي دهد چون هر كدام از اين استانداران و نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي براي نفوذ و وصل خود به بشكه 
نفت مي كوشند و به اين ترتيب برنامه ريزي فضايي را براي 
خود تهدي��د مي دانند و در اين ص��ورت اگر برنامه ريزي 

فضايي درايران پيش نمي رود تعجبي ندارد.
   چه راه حلي وجود دارد؟

جهان تجربياتي در اين زمينه داشته است و راه حل هاي 
ساده اي بر آن وجود دارد مثال امريكا را در نظر بگيريد سه 
ايالتي كه نيويورك در مركز آن اس��ت را مي توان به سه 
استان در ايران مثل تهران، البرز و قزوين كه كم و بيش به 
هم پيوسته شده اند، تشبيه كرد. اينها مجبور مي شوند با 
فشار دولت مركزي يك فرامجموعه شهري يا به عبارتي 
مجموعه هاي شهري همبسته تشكيل دهند و اين سه شهر 
براي اينكه برنامه ريزي فضايي آنها با هم مشترك هستند، 

يك محور توسعه را تشكيل مي دهند.
 يا مثال به اروپا توجه كنيد. سه كشور كه در حول رودخانه 
راين هستند و مركزيت آنها آلمان است برنامه ريزي هاي 
منطقه اي براي ساماندهي خود دارند كه به آن محور راين 
مي گويند. محور مديترانه هم به همين شكل است. در اين 

كشورها برنامه ريزي هاي فضايي پخته شده است.
   موانع اجرايي نش�دن اين مدل ها را در ايران چه 

مي بينيد؟
در ايران مش��كل اساس��ي به علت نئوفئوداليسم حاكم 
بر ايران در جاي خود باقي اس��ت و به برنامه ريزي تن در 
نمي دهد و متاس��فانه حاكميت تفكر راست )اقتصادي( 

مبتذل در ايران باعث ش��ده كه هرگونه برنامه ريزي را به 
چشم پليدي نگاه كنند و اين ساماندهي در سطح ملي به 

تعويق افتاده است. 
   به هر حال برخي پروژه هاي عمراني در روستاها 

در جريان است، آنها را چطور ارزيابي مي كنيد؟
در سطح روستايي نيز امكانات عمراني صورت گرفته ولي 
به هم پيوند نخورده است. براي مثال سيلي كه در شيراز 
اتفاق افتاد با اينكه در باال دست يك سيل بند ساخته بودند 
اما چون جريان آن را نسنجيده بودند اتفاق ناگواري رخ داد. 
در روستاها همين گونه است يك سيل بند در باال دست 
مي بندند و سپس روستاي پايين را نابود مي كند، هر دو 
به اين دليل است كه در طرح هاي هادي مجزايي كارشده 

است نه در يك منظومه روستايي.
با اينكه تجربه هاي تلخي داريم ولي دوباره همان كارهاي 

گذشته را تكرار مي كنيم.
   نقش كارشناس�ان براي جلوگيري از تداوم اين 

وضعيت چيست؟
 ش��خصا چندين بار اعالم كردم كه نكني��د، ابتدا طرح 
منظومه روستايي آن را تهيه كنيد سپس براي بازسازي 
خانه ها اقدام كنيد. اقتصاد روس��تايي نياز به تنوع دارد تا 
بتواند اشتغال و درآمد باال برود و از مهاجرت به شهرهاي 
ب��زرگ جلوگي��ري كند اما م��ا در روس��تاهاي كوچك 
نمي توانيم تن��وع اقتصادي ببينيم. تنها در يك منظومه 
روس��تايي مي توان تنوع اقتصادي ايجاد كرد، وقتي كه 
طرح منظومه روستايي نداشته باشيم عالوه بر مخاطرات 
روستايي، روس��تاهاي كوچك و به خصوص كوهستاني 
تخليه مي ش��وند. قبال فقط مهاجرت صورت مي گرفت 
اما اكنون با پديده تخليه شدن روستاها مواجه هستيم. 
اينها نشان مي دهند كه ما چقدر از لحاظ برنامه اي عقب 
مانده ايم. در گذشته وضعيت بهتر بود. چرا كه مثال ساخت 

جاده صورت گرفت كه ارتباطات برقرار شود اما وقتي كه 
جاده ها را ساختيم و سيل بند درست كرديم، هيچ كدام از 
اين اقدامات در چهارچوب برنامه فضايي هم بسته نبود.. 

بنابراين مجموع آن مانند يك درخت كج شد.
 مي خواهم بگويم اگر نهادسازي وبرنامه هاي عمراني ناقص 
باشد بدتر از زماني است كه اقدامي صورت نگرفته باشد. اين 
از اصول توسعه است. متاسفانه تصميم گيران اين موضوع را 
متوجه نمي شوند و بدون وجود برنامه براي اينكه بودجه اي 
بگيرند تا خودي نشان دهند برنامه هاي پراكنده و متناقض 
ارايه مي دهند تا كسي كه در دولت است بتواند بروكراسي 
خود را پيش ببرد و پاداش اجرا كردن پروژه خود را بگيرد 
و آن كسي كه در مجلس است بتواند دوباره نماينده شود 
يا جناح خود را پيروز ميدان كند.  به همين علت اس��ت 
كه چند صد ميليارد دالر هزينه ش��ده ولي هيچ توسعه 
و اش��تغالي را به ارمغان نياورده است. اين آشوب در دوره 
احمدي نژاد بيشتر بود و مي توان گفت مجموع اشتغالي كه 
در آن دوره بود با صفر برابري مي كرد، متاسفانه اين دولت و 
اين تيم اقتصادي هم تنها براي تنش زدايي خارجي خوب 
بوده است اما نتوانسته است كه قدم مثبتي براي جبران 

كاستي هايي كه از دولت قبل آغاز شده بود بردارد.
برنامه ريزي فضايي براي توازن بخشي در همه جاي جهان 
وجود دارد و امريكا در بره هاي اين برنامه را ناديده گرفت و 
باعث بروز بحران هاي سياسي در درون حكومت خود شد. 
همه كشورها موظف هس��تند كه برنامه هاي منطقه اي 
داشته باشند و در اين برنامه ها زير مناطق بايد تعيين شود.

مردم بايد از مواهب توس��عه بهره مند شوند، مگر توسعه 
بدون برنامه ممكن است؟ اين عدم وجود در مخيله هيچ 
اقتصاددان به خصوص اقتصاددانان توسعه نمي گنجد. اين 
موض��وع را هر كجاي جهان مطرح كنيم كه بدون برنامه 
توسعه مي توان پيش رفت قطعا مورد تمسخر قرار خواهيم 

گرفت. سي سال است عرصه برنامه ريزي كشور را كساني 
پايه ريزي كرده اند كه به برنامه ريزي اعتقادي ندارند.

اكنون بايد يك برنامه جامعي ك��ه هم مكان محور و هم 
مردم محور باش��د و هم تمركز زدايي ش��ده باشد تهيه و 
تدوين شود. برنامه اي كه با يك بروكراسي محدود، با يك 
دانش و عقل محدود كه گزينش شده هم هست ايجاد و 
هدايت شود كشور را به وضعيتي دچار مي كند كه شاهد 

آن هستيم. 
برنامه توسعه يك ميثاق اجتماعي است و چون يك ميثاق 
است بايد به صورت دموكراسي تدوين شود، حداقل اين 
است كه از لحاظ كارشناسي وسعت الزم را داشته باشد، در 
ايران كارهاي بسيار خوبي در حوزه هاي مختلف دانشگاهي 
به صورت پراكنده صورت گرفته اس��ت ولي از اين دانش 

استفاده نمي كنند.
اكنون مي بينيم كه بعد از مدتي افراد خردمند و باهوشي 
كه عرق ميهن پرستي هم دارند مي روند و در ممالك ديگر 
فسيل مي شوند چون باالخره بايد زندگي كنند و در نهايت 

از پا مي افتند و....
در نهايت بايد بگويم در بدنه بروكراس��ي حاكم بر كشور 
خرد محدود گزينش شده اي وجود دارد كه از خرد جمعي 
جامعه بهره نمي ب��رد حتي از انجمن ه��اي كارفرمايي 
و كارگري هم اس��تفاده نمي كند. اجتن��اب آنها حتي از 
انجمن هاي كارگري بيشتر است و من واقعا نمي دانم براي 
چه؟ اين در حالي است كه قانون اساسي پيوسته به توجه 

به محرومان تاكيد دارد. 
 در كل اين برنامه ها اصول دارد، روش شناسي هاي آن به 
خصوص در غرب پرورش پيدا كرده است. حفظ محيط 
زيست و توسعه متوازن جزو اصول اساسي اقتصاد امروز 
جهان براي توسعه پايدار اس��ت. به نظر من چون دولت 
نمي تواند كاري كند روش��نفكران، جامعه مدني با همه 
مشكالت بايد آستين باال بزنند و اين برنامه را پيش ببرند. 
حداقل اين است كه در صورت انجام اين كار ممكن است 
دولتياني كه دانشي دارند حركتي از خود نشان دهند. در 
مجموع نبايد منتظر دولت نشست، روشنفكران و جامعه 

مدني بايد تشكل پژوهشي خود را ايجاد كنند.
 قانون اساس��ي مي گويد بايد مردم حاكم سرنوشت خود 
باشند و همچنين مطابق با اين قانون موسسات پژوهشي 
بايد توسط دولت تقويت شود، حداقل انتظاري كه از دولت 
و برخي از نهاد هاي امنيتي مي رود اين اس��ت كه جلوي 
اين كار را نگيرند. بايد به دولت گفت مش��خص است كه 
شما نتوانسته ايد برنامه اي براي توسعه براي كشور تدوين 
كنيد، اجازه دهيد جامعه مدني حول اين محور جمع شود 
و پژوهش و بحث و گفت وگو براي ارايه هرچه س��ريع تر 

برنامه هاي نوين صورت بگيرد.
شتاب جهان امروز چندين برابر قبل است، روشنفكران 
مشروطه توانس��تند از زير فش��ار زيادي بيرون بيايند و 
حكومت قاجاريه را مجبور به ارايه برنامه جايگزين كردند 
ولي اين مدت زمان براي جامعه امروز بسيار طوالني است و 

ملت ها از پا ميافتند و دچار جنگ داخلي مي شوند.
دولت و دلسوزان امنيتي بايد هوش��يار باشند كه بدون 
تحرك به س��مت جامعه مدني وضعيت كش��ور بسيار 
خطرناك خواهد شد، بنابراين ميثاق اجتماعي به دليل 
اينكه روش��نفكران جامعه مدني آن را تدوين مي كنند 
مي تواند ش��كل بگي��رد و تماميت سياس��ي و ملي ما را 

حفظ كند. 

گروه اقتصاد كالن| 
آنگونه كه وزارت كار گزارش داده است در سال 1397، در 
كشور تعداد 27 ميليون و 540 هزار نفر روستايي داشته ايم. 
همچنين نرخ مش��اركت اقتصادي در مناطق روستايي 
كش��ور 42.6 درصد و نرخ بيكاري  آنها 7.9 درصد است. 
از ديگر نكات مربوط به وشعيت اقتصادي روستاييان در 
سال گذشته اين است كه تعداد شركت هاي تعاوني هاي 
روستايي ثبت ش��ده 3473 واحد است كه 92.5 درصد 
آن فعال هستند. در ش��ركت هاي تعاوني هاي روستايي 
ثبت ش��ده داراي فعاليت اقتصادي »كشاورزي و شكار و 
جنگلداري« و »صنعت« ب��ا 51.6 درصد و 26.7 درصد 

بيشترين سهم را داشته اند.
به گزارش »تعادل«، برآورد جمعيت روس��تاييان و افراد 
غيرس��اكن و همچنين تع��داد خانوارهاي روس��تايي و 
غيرساكن در سال 1397 به ترتيب رقم 27 ميليون و 540 

هزار نفر و 6.1 ميليون خانوار را نشان مي دهد.
مروري بر ش��اخص هاي عم��ده ني��روي كار در مناطق 

روستايي نشان مي دهد، در س��ال 1397 نرخ مشاركت 
اقتصادي در مناطق روستايي كش��ور رقم 42.6 درصد 
است.  بيشترين نرخ مش��اركت اقتصادي به استان هاي 
اردبي��ل )54.3 درص��د(، كرمانش��اه )51.8 درص��د( و 
خراسان شمالي )49.2 درصد( اختصاص دارد، كمترين 
نرخ مش��اركت اقتصادي نيز به اس��تان هاي سيستان و 
بلوچس��تان )32.5 درصد(، هرم��زگان )34.1 درصد( و 
البرز )35.1 درصد( تعل��ق دارد. همچنين نرخ بيكاري 
در مناطق روستايي كش��ور 7.9 درصد است. بيشترين 
نرخ بيكاري به استان هاي چهارمحال و بختياري )18.2 
درصد(، سيستان و بلوچستان )15.4 درصد( و كردستان 
و يزد )11.2 درصد( اختصاص دارد، كمترين نرخ بيكاري 
نيز به استان هاي سمنان )3.5 درصد(، زنجان )4.5 درصد( 

و مركزي و آذربايجان شرقي )4.8 درصد( تعلق دارد. 

    نرخ اشتغال مناطق روستايي
همچنين نرخ اش��تغال در مناطق روستايي كشور رقم 

92.1 درصد را نش��ان مي دهد و توزيع اس��تاني اين نرخ 
نشان مي دهد كه استان هاي سمنان )96.5 درصد(، زنجان 
)95.5 درصد( و مركزي و آذربايجان شرقي )95.2 درصد( 
بيشترين نرخ اشتغال را داشته و استان هاي چهارمحال و 
بختياري )81.8 درصد(، سيس��تان و بلوچستان )84.6 
درصد( كردس��تان و يزد )88.8 درص��د( كمترين نرخ 

اشتغال را به خود اختصاص مي دهند.
سهم اشتغال در بخش كش��اورزي در مناطق روستايي 
كش��ور رقم 49.1 درصد را نشان مي دهد كه در مقايسه 
استاني، بيشترين س��هم مربوط به استان هاي كرمانشاه 
)72.3 درصد(، اردبيل )69.8 درصد( و زنجان )68 درصد( 
بوده و اس��تان هاي تهران )12.2 درص��د(، البرز )23.1 
درصد( و بوشهر )24.1 درصد( كمترين سهم را دارا است.

    مروري بر وضعيت تعاوني هاي كشاورزي
همچنين تعداد شركت هاي تعاوني هاي روستايي ثبت 
شده 3473 واحد است كه 92.5 درصد آن فعال هستند. 

در شركت هاي تعاوني هاي روس��تايي ثبت شده داراي 
فعاليت اقتصادي »كشاورزي و ش��كار و جنگلداري« و 
»صنعت« با 51.6 درصد و 26.7 درصد بيش��ترين سهم 
را داشته اند. متوس��ط اعضاء در شركت هاي تعاوني هاي 
روستايي ثبت شده، حدود 24 نفر و همچنين ميانگين 

سرمايه حدود 401 ميليون ريال است.
مطاب��ق آم��ار و اطالعات موج��ود، تعداد ش��ركت هاي 
تعاوني ه��اي روس��تايي فع��ال 3214 واحد اس��ت در 
شركت هاي تعاوني هاي روستايي فعال تعاوني هاي داراي 
فعاليت كشاوزي و ش��كار و جنگلداري و صنعت با 50.6 
درصد و 27.2 درصد بيشترين سهم را داشته اند. متوسط 
اعضا در ش��ركت هاي تعاوني هاي روستايي فعال، حدود 
23 نفر همچنين ميانگين س��رمايه حدود 42 ميليون 

تومان است.
آنگونه كه اطالعات نشان مي دهد از بين 3437 مديرعامل 
تعاوني هاي روستايي ثبت و تشكيل شده، 2767 نفر به 
مردان )86.3 درص��د( و 441 نفر )13.7 درصد( به زنان 

اختصاص دارد. در تعاوني هاي روس��تايي فعال نيز سهم 
مردان و زنان به ترتيب 85.8 درصد و 14.2 درصد است.

آنگونه كه مركز آمار و اطالعات راهبردي گزارش داده است 
تا پايان سال 1396، تعداد شركت هاي تعاوني كشاورزي 
روس��تايي 1877 واحد و تعداد اعضاي آن يك ميليون و 
48 هزار و 580 نفر و ميزان سرمايه آنها هم 259 ميليارد 
و 823 ميليون تومان است. بطور متوسط حدود 559 نفر 
عضو تعاوني هاي فوق  هستند. بيشترين تعداد تعاوني هاي 
كشاورزي روستايي به ترتيب در استان هاي آذربايجان 
شرقي )180(، خراسان رضوي )169 )و اصفهان )164( 

قرار دارند.
گفتني اس��ت تا پايان س��ال 1396، تعداد اتحاديه هاي 
تعاوني هاي روس��تايي 307 واحد، تع��داد اعضا 2842 
شركت تعاوني و ميزان سرمايه آنها 80 ميليون و 759 هزار 
تومان است. بيشترين اتحاديه هاي تعاوني هاي روستايي 
به ترتيب به اس��تان هاي فارس و خراسان رضوي با 28 و 

24 واحد تعلق دارد.

گروه اقتصاد كالن| 
سخنگوي س��تاد تبصره 14بودجه گفت: فقط حدود 4 
درصد از كل خانوارهايي كه يارانه آنها در شهريورماه حذف 
شده اس��ت، پس از مراجعه به سامانه و دريافت وضعيت 
گزارش تراكنش ها و حساب بانكي، اعتراض شان نسبت به 
قطع يارانه برقرار ماند و بقيه، از ثبت اعتراض انصراف دادند. 
به گزارش »تع��ادل«، بحث حذف ياران��ه ثروتمندان از 
ابتداي دولت يازدهم مطرح بوده اس��ت و تا پايان دولت 
اول روحاني اين عزم به صورت راس��خ وجود نداشت چرا 
كه ح��ذف يارانه اي كه مردم به درياف��ت آن عادت كرده 
بودند و به نوعي حتي حق خود مي دانستند پيامدهايي را 
به همراه داشت، درست است كه دولت كم و بيش به قطع 
يارانه دهك هاي باال درآمدي اقدام كرده بود و بسياري هم 
به صورت داوطلبانه به نفع پايين درآمدها از دريافت يارانه 
نقدي انصراف دادند ام��ا اين اقدام تا زماني به الزام مبدل 
نشده بود كه دولت درگير كسري منابع براي تامين بودجه 
نبود. اما حاال با ش��رايط بدي كه دولت در زمينه كسري 
بودجه دارد مجبور به صرفه جويي در هزينه هاي جاري 

خود است. يكي از راه هايي كه به كاهش هزينه هاي دولت 
كمك مي كرد شناسايي و حذف يارانه افراد غير نيازمند 
بود كه تاكنون به علل مختلف به تعويق افتاده بود. شايد 
به اين دليل كه دولت نگران واكنش مردم نسبت به اين 
اقدام بود، اما اكنون با گذشت كمتر از دو هفته به آغاز قطع 
يارانه ثروتمندان، گفته مي شود از 200 هزار خانواري كه 
يارانه آنها قطع ش��ده، تنها 4 درصد از آنان به قطع يارانه 
خود اعتراض داش��ته اند.  س��خنگوي س��تاد تبصره 14 
بودجه اخيرا در گفت وگويي اعالم كرده اس��ت كه از 32 
هزار مراجعه كننده به دفاتر پيشخوان دولت كه به عبارتي 
معادل 17 درصد از كل حذف شدگان مي باشند، 26 هزار 
نفر از ثبت اعتراض خود منصرف شده اند.  حسين ميرزايي 
سخنگوي س��تاد تبصره 14 اعالم كرد كه از بين كمتر از 
200 هزار خانواري كه يارانه نق��دي آنها به تازگي قطع 
شده است، تا انتهاي روز دوشنبه )هشتم مهرماه( 32 هزار 
سرپرست خانوار معادل 17 درصد از كل حذف شدگان، به 
دفاتر پيشخوان دولت براي تكميل و ارايه رضايتنامه مجوز 
دسترسي به حساب هاي بانكي خود مراجعه كردند. وي 

افزود: تمامي 32 هزار مراجعه كننده به دفاتر پيشخوان پس 
از تكميل فرم رضايتنامه دسترسي به حساب هاي بانكي، 
براي ورود به س��امانه »يارانه 10« كد رهگيري دريافت 
كردند كه از اين ميزان فقط 7200 نفر وارد سامانه يارانه 
شدند و پس از مشاهده گزارش از وضعيت تراكنش بانكي 
اعضاي خانوارشان، اعتراض خود را ثبت كردند. سخنگوي 
س��تاد اجرايي تبصره 14 بودجه 98 ادام��ه داد: اين آمار 
نشان مي دهد از 32 هزار سرپرست خانواري كه به دفاتر 
پيشخوان مراجعه كردند 26 هزار معترض به قطع يارانه 
نقدي معادل بيش از ٨٠ درصد كه خود را محق دريافت 
يارانه مي دانس��تند، پس از مراجعه به دفتر پيشخوان و 
دريافت كد رهگيري، به سامانه »يارانه 10« مراجعه كردند 
اما پس از مشاهده گزارش وضعيت تراكنش هاي بانكي 
خود، از ثبت اعتراض در سامانه منصرف شده اند. ميرزايي 
گفت: بنابراين فقط حدود 4 درصد از كل خانوارهايي كه 
يارانه آنها در شهريورماه حذف شده است، پس از مراجعه 
به سامانه و دريافت وضعيت گزارش تراكنش ها و حساب 
بانكي، اعتراض شان نسبت به قطع يارانه برقرار ماند و بقيه، 

از ثبت اعتراض انصراف دادند.  س��خنگوي ستاد اجرايي 
تبصره 14 قانون بودجه 98 كل كش��ور افزود: اين حجم 
اندك از ميزان اعتراض به قطع يارانه نقدي، نشان دهنده 
دقت باالي فرايند شناسايي خانوارهاي مشمول در پايگاه 
اطالعات رفاه ايرانيان است. ضمن اينكه تعداد باالي افرادي 

كه در مرحله اول به قطع يارانه اعتراض داش��تند، پس از 
مراجعه به سامانه و دريافت گزارش تراكنش هاي بانكي از 
ثبت اعتراض خود منصرف شدند، نشان از افزايش پذيرش 
روند رو به رشد متقاعد شدن افراد و پذيرش برآورد صورت 

گرفته از توان مالي خانوارشان است.

  Thu. Oct 3.  پنج شنبه    11 مهر 1398   4 صفر 1441  سال ششم    شماره   1491  2019 

تسويه مطالبات سازمان امور 
مالياتي با اسناد خزانه اسالمي

معاونت نظارت مالي و خزانه داري كشور از فراهم شدن 
امكان تسويه مطالبات سازمان خصوصي سازي به 
وسيله اسناد خزانه اسالمي خبر داد. طبق اطالعيه 
معاون��ت نظارت مال��ي و خزانه داري كش��ور كليه 
دارندگان اسناد خزانه اس��المي مي توانند از طريق 
توثيق اين اسناد نزد شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تسويه وجوه، نسبت به تسويه بدهي هاي 
معوق خود به سازمان خصوصي سازي كه تا پايان سال 
1397 ايجاد شده باشد، اقدام كنند. طبق اين اطالعيه، 
به منظور تسويه مطالبات سازمان خصوصي سازي 
از كليه اش��خاص بدهكار )اع��م از بخش خصوصي 
واقعي و ساير خريداران( با استفاده از ظرفيت اسناد 
خزانه اسالمي منتشره توسط دولت از محل قوانين 
بودجه هاي سنواتي، كليه دارندگان اسناد مذكور با 
سررسيد حداكثر تا پايان س��ال 1398 مي توانند از 
طريق توثيق اين اس��ناد نزد شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه نسبت به تسويه 
بدهي هاي معوق خود كه تا پايان سال 1397 ايجاد 
شده باشد و وجه التزام خسارت تاخير تأديه اقساط 
مطابق ق��رارداد واگذاري في مابي��ن اقدام كنند. بر 
اين اس��اس، اشخاص متقاضي مشمول ضمن ارايه 
وكالت نامه رسمي مويد اختيار فروش اسناد خزانه 
اسالمي واجد وجوه حاصل از فروش يا وجوه حاصله 
در سررسيد به سازمان خصوصي سازي، مي بايد بر 
مبناي مبلغ مورد تاييد سازمان خصوصي سازي و 
ضمن ارايه فرم هاي تكميل شده مورد نياز به شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 

نسبت به توثيق اسناد خزانه اسالمي اقدام كنند.

انتشار اطالعيه مظنه گيري تعهد 
پذيره نويسي اوراق مالي دولت 

وزارت اقتصاد طي اطالعيه اي، با اشاره به تصميم اين 
وزارتخانه براي انتشار »اوراق منفعت« از كليه نهادهاي 
مالي فعال در بازار اوراق بهادار از جمله شركت هاي 
تأمين سرمايه، صندوق هاي سرمايه گذاري، بانك ها 
و ش��ركت هاي بيمه  اي دعوت ك��رد، »مبلغ مورد 
درخواس��ت« و »نرخ تعهد پذيره نويس��ي« خود را 
ط��ي دو روز 13 و 14 مهر ماه در س��امانه مورد نظر 
ثبت نمايند/ ثبت مظنه در س��امانه مذكور از سوي 
نهادهاي واجد ش��رايط به منزله قبول تعهد بوده و 
در صورت اس��تنكاف از ايفاي تعه��دات اعالمي در 
موعد مقرر، مش��مول قوانين و مق��ررات مربوط از 
جمله قانون ب��ازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي 
ايران خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي طي 
اطالعيه اي، با اش��اره به تصميم اين وزارتخانه براي 
انتشار »اوراق منفعت« از كليه نهادهاي مالي فعال در 
بازار اوراق بهادار از جمله شركت هاي تأمين سرمايه، 
صندوق هاي سرمايه گذاري، بانك ها و شركت هاي 
بيمه  اي دعوت كرد، »مبلغ مورد درخواست« و »نرخ 
تعهد پذيره نويسي« خود را طي دو روز 13 و 14 مهر 
ماه در سامانه مورد نظر ثبت نمايند. به گزارش شبكه 
اخبار اقتصادي و دارايي ايران )شادا(، در اين اطالعيه 
مي خوانيم: وزارت امور اقتصادي و دارايي )به نيابت از 
دولت جمهوري اسالمي ايران( در نظر دارد از محل 
 تصويب نامه ش��ماره 78308/ت56989 ه� مورخ

 26. 6. 1398 هيات محترم وزيران نسبت به انتشار و 
عرضه اوراق مالي اسالمي از طريق شركت فرابورس 
ايران با شرايط مندرج در جدول ذيل اقدام نمايد:  نوع 
اوراق حداكثر نرخ زمان احتمالي عرضه س�ررسيد 
مواعد پرداخت كوپن اوراق منفعت 18درصد ساالنه 
)با اس��تفاده از اختيار خريد تبع��ي( مهر ماه 1398 
3 س��اله 6 ماه يك بار لذا با عنايت به ماده )3( مصوبه 
صدرالذكر و م��اده )17( آيين نام��ه اجرايي تبصره 
)5( و تبص��ره )8( م��اده واحده قانون بودجه س��ال 
1398 كل كش��ور، از كليه نهاده��اي مالي موضوع 
ماده )1( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي 
ايران – مصوب 1384- از جمله شركت هاي تأمين 
س��رمايه و صندوق هاي سرمايه گذاري و همچنين 
بانك ه��ا و ش��ركت هاي بيمه  اي دعوت مي ش��ود، 
تقاضاهاي خود شامل مبلغ مورد درخواست و نرخ  
تعهدپذيره نويسي )مازاد بر نرخ اختيار خريد تبعي 
فوق الذكر( را در روزهاي ش��نبه مورخ 13. 7. 1398 
و يكش��نبه مورخ 14. 7. 1398 از ساعت 9 الي 12: 
30 در س��امانه مظنه يابي شركت مديريت فناوري 
بورس تهران )قابل دسترسي براي كارگزاران مجاز 
در س��امانه معامالت فرابورس ايران( ثبت نمايند. 
ضمنًا حداقل حجم هر سفارش برابر با هزار ميليارد 
)1.000.000.000.000( ريال اس��ت. شايان ذكر 
است حس��ب هماهنگي هاي انجام شده با سازمان 
بورس و اوراق بهادار:  1- ثبت مظنه در سامانه مذكور 
ازسوي نهادهاي واجد شرايط به منزله قبول تعهد بوده 
و در صورت استنكاف از ايفاي تعهدات اعالمي در موعد 
مقرر، مشمول قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران خواهد شد. 
2- نهادهاي مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق 
بهادار با رعايت مفاد اساسنامه و مقررات ناظر بر فعاليت 
نهادهاي مالي از جمله رعايت الزامات كفايت سرمايه 
نهادهاي مالي )مصوب هيات مديره سازمان بورس و 
اوراق بهادار( مي توانند نسبت به ثبت مظنه در سامانه 
مذكور اقدام نمايند. 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش تمام يا بخشي از 
درخواست هاي ثبت شده مختار است. تصميم گيري 
در اين خصوص بنحوي انجام خواهد شد كه صرفه و 
صالح دولت در تأمين هزينه هاي مالي ناشي از انتشار 
اوراق رعايت گردد و كليه متقاضياني كه پيشنهادهاي 
آنها با اعالم معاونت نظ��ارت مالي و خزانه داري كل 
كش��ور )مركز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي 
عمومي( مورد تاييد قرار مي گيرد، موظفند حداكثر تا 
دو روز كاري پس از اعالم، نسبت به ارايه نسخه هاي 
 تكميل ش��ده قرارداده��اي تعهدپذيره نويس��ي و 
س��اير مدارك و مس��تندات مورد نياز اقدام نمايند. 
 4- كليه س��فارش ها به ص��ورت »معتب��ر تا لغو«

 )Good till Cancel( در سامانه ثبت شود.



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل« از روند نزولي نرخ دالر از 19 هزار تا 11500در يك سال اخير گزارش مي دهد 

تقويت ۴۰ درصدي پول ملي نسبت به يك سال پيش

تمركززداييماليدراستانها

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
رييس كل بانك مركزي از تقويت ۴۰ درصدي پول ملي 
نسبت به يك سال پيش خبر داد و نوشت: امروز، درست 
نسبت به يك سال پيش، پول ملي ۴۰ درصد تقويت شده 
و رشد تورم مهار شده و طليعه رشد اقتصادي آشكار شده 
است. سال گذشته، در اين ايام وضعيت تلخي بر اقتصاد 
كشور حاكم شده بود، دولت امريكا و متحدين منطقه اي 
آن، با ش��روع جنگ تمام عيار اقتصادي و راه انداختن 
ماش��ين جنگ رواني و تبليغاتي، در انديشه فروپاشي 
كشور از طريق اقتصاد و با ابزار سقوط ارزش پول ملي و 

نهايتا، ايجاد هرج و مرج در سراسر كشور بودند.
به گزارش تع��ادل، وي افزود: تدابي��ر و اقدامات بانك 
مركزي و برنامه منس��جمي كه در اين راستا، تنظيم 
كرديم با همكاري ساير دستگاه ها و نهادها توانستيم 
با يك��ي از پيچيده ترين و بي س��ابقه ترين تحريم ها و 
محدوديت هاي مالي و پولي با قدرت مقابله كرده و ثبات 

و آرامش را به بازار ارز و ساير بازارها بازگردانيم. 
وي تاكيد كرد: اقشار با درآمدهاي پايين و حقوق ثابت، 
سختي زيادي را تحمل كرده و مي كنند. ليكن آنچه مارا 
به ادامه اين مسير مصمم تر مي كند، اميد به بهبود شرايط 
زندگي و رفاهي اقش��ار آسيب ديده از فشار تحريم ها و 
تالش جدي مسووالن براي خدمت بهتر به مردم عزيز 

كشورمان است. 
 از س��وي ديگر، رييس جمهور نيز در سخناني از رشد

۴۰ درصدي ارزش پول ملي نس��بت به همين روز در 
سال گذشته خبر داد. 

اين سخنان براساس روند قيمت ارز در يك سال اخير 
 مطرح شده كه از مهرماه س��ال گذشته كه قيمت ارز 
۱۹ ه��زار تومان بوده تا امروز كه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
است، ارزش پول ملي ۴۰ درصد تقويت شده است؛ به 
عبارت ديگر مي توان گفت كه در طول اين يك س��ال 
ش��اهد كاهش ۴۰ درصدي نرخ ارز بوده ايم و با توجه 
به سنجش ارزش پول ملي با نرخ برابري دالر به عنوان 
اصلي ترين ارز جهاني مي توان گفت كه ارزش پول ملي 

نيز ۴۰ درصد تقويت شده است.
در س��ال ۹7 نوسان نرخ ارز در فاصله ارديبهشت تا تير 
ماه به حدي زياد بود كه بانك مركزي از انتشار اخبار و 
ميانگين نرخ هاي آن در بازار آزاد نيز خود داري مي كرد 
و مبناي محاس��بات نرخ دالر ۴2۰۰ توماني بود. نرخ 
دالر در ب��ازار آزاد از ۵ هزار تومان در ابتداي فروردين تا 
۱۹ هزار توم��ان در ماه هاي مرداد تا مهر افزايش يافت 
و بين ۱۵ هزار تا ۱۹ هزار تومان نوس��ان داشت. بعد از 
انتخاب همتي به عنوان رييس كل بانك مركزي، از مرداد 
ماه بار ديگر صرافي ها فعاليت خود را آغاز كردند و نرخ 
ثانويه، بازار رسمي، و بازار آزاد بار ديگر مبناي معامالت 
قرار گرفت و تحت تاثير اقدامات بانك مركزي از جمله 
كنترل صرافي ها، سامانه سنا و نيما، محدوديت تراكنش 
بانكي، جمع آوري چك هاي در گردش، سقف تراكنش 
در خارج كشور، و... به تدريج نرخ ها از ۱۹ هزار تومان در 
مهر ۹7 ب��ه زير ۱۵ هزار تومان تا زير ۱2 هزار تومان در 

سال ۹8 كاهش يافت. 
كارشناسان معتقدند كه ارزش پول ملي هر كشوري را 
به نسبت قيمت طال يا ساير ارزهاي جهاني مي سنجند 
و با توجه به اينكه در حال حاضر س��هم دالر در اقتصاد 
جهاني و ذخيره ارزي كشورها بيش از ۶۰ درصد است، 
براي تعيين ارزش پول ملي كشورها، معموال نرخ برابري 

آن با دالر را مورد ارزيابي قرار مي دهند.
در سال گذشته با توجه به اعمال تحريم هاي امريكا عليه 
ايران و ايجاد اختالل در ش��رايط تجاري كشور و نقل و 
انتقال ارز، قيمت دالر در ايران رو به افزايش گذاشت و از 
سوي ديگر هجوم مردم براي سرمايه گذاري در اين بازار 
با ايجاد افزايش تقاضاي كاذب در بازار ارز، سبب افزايش 

هرچه بيشتر قيمت ارز شد.
اين روند س��بب شد در نخستين روزهاي مهرماه سال 
گذشته قيمت دالر به بيش از ۱۹ هزار تومان برسد كه 
كمتر كسي انتظار آن را داشت، اما بانك مركزي به تدريج 
با اعمال سياست هاي مختلف ارزي موفق شد اين بازار 

را كنترل كرده و تا حدودي به ثبات برساند.روند كاهش 
قيمت ارز در سال جاري نيز با شيب كم ادامه پيدا كرد 
تا اينكه در هفته هاي اخير شاهد ثبات بيشتري در اين 
بازار بوديم و مدتي است كه نوسان قابل توجهي در بازار 
وجود نداشته است.البته پيش از اين عبدالناصر همتي، 
رييس كل بانك مرك��زي اعالم كرده بود كه قيمت ارز 
به كان��ال ۱۱ هزار تومان بازمي گ��ردد؛ هرچند كه در 
فروردين امس��ال آن را تكذيب كرد. با اين حال قيمت 
دالر اكنون در صرافي هاي مجاز بانك مركزي به حدود 
۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسيده و مدتي است كه در كانال 

۱۱ هزار تومان باقي مانده است.
البته برخي كارشناسان معتقدند كه قيمت واقعي دالر 
در شرايط غير تحريمي مي تواند كمتر از 8۰۰۰ تومان 
باشد.با اين حال رييس كل بانك مركزي و رييس جمهور 
از تقويت ۴۰ درصدي ارزش پول ملي نس��بت به سال 
گذشته خبر داده اند و در كنار آن از كنترل رشد نرخ تورم 
به عنوان موفقيت هاي اقتصادي ياد كرده اند.هرچند كه 
تقويت ارزش پول ملي به تنهايي كافي نيست و هنوز آثار 
اين كاهش ۴۰ درصدي بر معيشت مردم ملموس به نظر 
نمي رسد، اما همين كاهش قيمت سبب شده تقاضاي 
كاذب بازار ارز كاهش يافته و اين بازار به ثبات برسد كه 

به تبع آن، تورم نيز افزايش نمي يابد.

نرخهادربازار
روز چهار شنبه ۱۰ مهر ۹8، بازار طال و ارز همچنان به 
روند كاهشي خود ادامه داد و با اعالم نرخ اونس جهاني 
طال به قيمت ۱۴8۵ دالر كه نس��بت به روز سه شنبه 
افزايش داش��ته و همچنين با اعالم قيمت دالر در بازار 
آزاد و معامالت نقدي به نرخ ۱۱۴8۰ تومان، قيمت طال 

نيز اندكي افزايش داشت .
مظنه مثقال ۱7 عيار يا طالي آّبشده به ۱ ميليون و ۹7۵ 
هزار، هرگرم طالي ۱8 عيار ۴۰۶ هزار، سكه طرح جديد 
۴ ميليون و ۵۰ هزار، سكه طرح قديم 3 ميليون و ۹8۰ 
هزار، نيم سكه 2 ميليون و ۴۰ هزار، ربع سكه ۱ ميليون 
و 2۴۰ هزار و سكه گرمي 8۵۰ هزار تومان معامله شد. 

در ب��ازار ارز ني��ز صرافي هاي مجاز بانك��ي و ملي نرخ 
خري��د دالر را ۱۱3۰۰ و نرخ ف��روش دالر را ۱۱۴۰۰ 
تومان اعالم كردند. اين صرافي ها همچنين نرخ خريد 
ي��ورو را ۱2۵۰۰ و نرخ فروش ي��ورو را ۱2۶۰۰ تومان 
معامله كردند.  نرخ لحظه اي در س��امانه سنا براي دالر 
به ۱۱۴۰۰ تومان ويورو ۱2۶۰۰ تومان رسيد. سامانه 
سنا ميانگين نرخ هاي معامله شده ارز در روز سه شنبه 
را براي دالر ۱۱۴۱۱، يورو ۱2۶۰3، درهم 3۱۰8، پوند 
۱۴۰38، ي��وآن ۱۶83و لير تركيه 2۰8۵ تومان اعالم 
كرد. همچنين در س��امانه نيما نيز ن��رخ حواله اي ارز 
براي دالر ۱۱۰32، يورو ۱2۱32، درهم 2۹۶7 و يوآن 
۱۵3۹ تومان اعالم شده اس��ت. در بازار ارز رسمي نيز 
 بانك مركزي نرخ ۴7 ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ

2۰ ارز مانند يورو نسبت به روز گذشته افزايش و قيمت 
 ۱7 واحد پولي ديگر مانند پوند كاهش يافت. نرخ دالر و

 ۹ ارز ديگ��ر نيز ثابت ماند.هر دالر امريكا ۴2 هزار ريال 
قيمت خورد. همچنين هر پوند انگلي��س با ۴2 ريال 
كاهش ۵۱ هزار و ۵83 ريال و هر يورو نيز با ۱7۰ ريال 

افزايش ۴۵ هزار و ۹۱7 ريال ارزش گذاري شد
با ادامه س��ير نزولي قيم��ت ارز، نرخ ف��روش دالر در 
صرافي هاي مج��از بانك مرك��زي ۵۰ تومان كاهش 
يافت.بانك ها هر دالر امري��كا را ۱۱ هزار و 2۹۵ تومان 
و هر ي��ورو را به قيمت ۱2 هزار و ۴7۵ تومان مي خرند.

قيمت خريد هر پوند انگليس در بانك ها نيز ۱3 هزار و 
۹۵۴ تومان است.

قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت فروش 
آن در بازار باالتر اس��ت؛ به طوري كه قيمت فروش ارز 
مسافرتي در بانك ها ۱2 هزار و ۶8۴ تومان اعالم شده 
كه با احتساب كارمزد به حدود ۱3 هزار تومان مي رسد.

اما صرافي هاي مجاز بانك مركزي نيز قيمت خريد دالر 
را ۱۱ ه��زار و 3۰۰ تومان و قيمت فروش آن را ۱۱ هزار 
و ۴۰۰ تومان اعالم كرده اند كه نس��بت به روز گذشته 
۵۰ تومان كاهش يافته است.اين صرافي ها هر يورو را به 
قيمت ۱2 هزار و ۵۰۰ تومان مي خرند و ۱2 هزار و ۶۰۰ 

تومان مي فروشند.

سقوط۸۷دالريفلززرددريكماه
 از سوي ديگر، كارشناسان با اش��اره به روند يك ماه اخير 
قيمت اونس جهاني طال مي گويند كه بهاي جهاني طال پس 
از دو حمله ناكام به نرخ هاي باالتر از ۱۵3۰ دالر بار ديگر به 
سطح ۱۴۵۰ دالر بازگشت و اكنون به ۱۴8۵ دالر رسيده 
است. در حالي كه قيمت هر اونس طال طي معامالت سوم 
س��پتامبر تا ۱۵۴۶ دالر و 7۰ سنت صعود كرده بود، روند 
كاهشي به خود گرفت و به كمتر از ۱۴۹۰ دالر پايين تر رفت. 
بهاي طال در 2۴ سپتامبر دوباره اوج ۱۵33 دالري را ثبت 
كرد ولي بار ديگر به سير نزولي تن داد و در معامالت نخستين 
روز اكتبر به ۱۴۵۹ دالر رسيد. بدين ترتيب، بهاي جهاني هر 
اونس طال در كمتر از يك ماه گذشته در مجموع 87 دالر 
معادل ۵.۶ درصد كاهش يافته است.بانك سرمايه گذاري 
گلدمن ساكس كمتر از دو ماه پيش با اصالح برآورد قبلي 
خ��ود در مورد آينده قيم��ت طال اعالم كرد ك��ه نرخ فلز 
گرانبهاي زرد تا سه ماه آينده حدود ۱۵7۵ دالر خواهد بود. 
پيش تر پيش بيني اين بانك در مورد قيمت طال در معامالت 
س��ه ماه آينده معادل ۱۴۵۰ دالر اعالم شده بود. گلدمن 
ساكس دليل اصلي اصالح پيش بيني خود را شدت گيري 
ابعاد جنگ تجاري ميان امريكا و چين عنوان كرد، رخدادي 
كه مي توانست فشار را بر بانك مركزي اياالت متحده براي 
كاهش بيشتر نرخ بهره افزايش دهد.در همين حال، بسياري 
از كارشناسان بازارهاي مالي جهان نيز بر اين باور بودند كه 
همزماني شدت گيري جنگ تجاري امريكا و چين با افزايش 
تنش ميان ايران و اياالت متحده نرخ جهاني طال را در سطح 
باالي ۱۵۰۰ حفظ خواهد كرد.با اين وجود، وقوع مصالحه 
امريكا و چين در مورد توقف افزايش نرخ تعرفه برخي كاالها 
و نيز كاهش احتمال رويارويي نظامي ايران و اياالت متحده 

موجب شده تا تب بازار جهاني طال فروكش كند.

قيمتسكهدر5ماهاولسال9۸
آمارهاي بانك مركزي حاكي از آن است كه با وجود افزايش 
78.8 درصدي قيمت س��كه در ۵  ماهه نخست سال ۹8 
نسبت به پنج ماهه ۹7، قيمت سكه طرح جديد در مردادماه 
امسال نسبت به تير ماه ۶ درصد كاهش يافته است.براساس 

آمار بانك مركزي، متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم در بازار آزاد شهر تهران در مردادماه سال 
جاري ۴ ميليون و ۱۱۱ هزار تومان بود كه در مقايسه با ماه 
قبل 3.۵ درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱7.۶ 
درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين حداقل و حداكثر 
نرخ فروش سكه مذكور در ماه ياد شده به ترتيب ۴ ميليون 
و ۴۰ هزار تومان و ۴ ميليون و 2۴۱ هزار و 7۰۰ تومان بوده 
است.متوسط قيمت فروش يك س��كه تمام بهار آزادي 
 طرح جديد در مردادماه ١٣٩٨ در بازار آزاد ش��هر تهران

۴ ميليون و 2۰3 هزار و 2۰۰ تومان بود كه در مقايس��ه با 
 ماه قبل ۶ درصد كاهش و نس��بت به ماه مشابه سال قبل

۱۰.2 درصد افزايش نش��ان مي دهد. همچنين حداقل و 
حداكثر نرخ فروش سكه مذكور در ماه ياد شده به ترتيب 
۴ ميليون و ۱۱۵ هزار تومان و ۴ ميليون و 38۰ هزار تومان 
بوده است.متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي 
در ۵ ماه اول س��ال ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران با طرح 
قديم ۴ ميليون و ۴7۰ هزار و ۱۰۰ تومان و با طرح جديد 
۴ ميليون و ۶22 هزار و ۵۰۰ تومان بود كه نسبت به دوره 
مشابه س��ال ١٣٩٧ به ترتيب 82.3 درصد و 78.8 درصد 
افزايش يافته است. اين در حالي است كه نرخ سكه در ۵ ماه 
نخست سال جاري روند نزولي را طي كرده است.متوسط 
قيمت سكه طرح جديد در تيرماه ۴ ميليون و ۴7۰ هزار 
و ۱۰۰ توم��ان، خرداد ماه ۴ ميلي��ون و ۶۶3 هزار و 8۰۰ 
تومان، ارديبهشت ماه ۵ ميليون و 7 هزار و ۴۰۰ تومان و در 
فروردين ماه ۴ ميليون و 7۹8 هزار و 8۰۰ تومان بوده است

كاهشفشاربراسكناسارزبارمزارزملي
از سوي ديگر، يك كارشناس اقتصادي مي گويد: استخراج 
رمزارز در سطح ملي مي تواند فشار تحريم روي اسكناس 
ارز را كاهش دهد.فرزين فرديس در گفت وگو با ايِبنا درباره 
مديريت بازار اس��كناس ارز با اس��تفاده از رمزارزها و دور 
زدن تحريم ها اظهار داشت: هم مدافعين و هم مخالفان 
اس��تفاده از رمزارزها براي دور زدن تحريم ها به نظر من 
اغراق مي كنن��د.وي با بيان اينكه تحري��م يك موضوع 
كليدي است، توضيح داد: پتانسيل و ظرفيت استفاده از 
رمزارزها براي دور زدن تحريم ها به اندازه اي كه مدافعين 
اين موضوع مي گويند نيست و با عدد و رقم مي توان گفت 
كه رمزارزها پتانس��يل دور زدن تحريم ها را ندارند. البته 
از سمت ديگر نيز بحث مخالفان رمزارزها كه مي گويند 
اين ارزها هيچ كاركردي ب��راي دور زدن تحريم ها ندارد، 
درست نيست.شايد جمله درس��ت و منصفانه تر درباره 
رمزارزها اين باشد كه استخراج رمزارزها در داخل كشور 
و امكان تبادل آن، بخشي از فشار را روي تحريم ها بردارد، 
ولي مساله تحريم ها را حل نمي كند.فرديس تصريح كرد: 
بايد توجه داشته باش��يم كه ايران تنها با يك تحريم در 
خصوص مبادالت بانكي مواجه نيست بلكه خريد نفت، 
محصوالت پتروشيمي، حمل ونقل، بيمه و حتي برخي از 
افراد حقيقي و حقوقي تحريم هستند و اساسا فروش برخي 
از محصوالت به ايران از طرف امريكا محدود شده و رمزارز 
اين مس��ائل را نمي تواند حل كند.وي در عين حال ادامه 
داد: با اين حال با استفاده از رمزارز مي توانيم به جاي آنكه 
به يك مسافر اسكناس دالر بدهيم تا در مسافرت خارجي 
آن را تبديل كرده و استفاده كند، رمزارز بدهيم تا به عنوان 
نمونه هزينه هتل يا خريد كاال و خدماتش را پرداخت كند. 
همچنين امكان خريدهاي اينترنتي با استفاده از رمزارزها 
وجود دارد. عده اي از موافقين استخراج رمزارزها در كشور 
مي گويند حتي استخراج آنها در مقياس باال مي تواند به 
واردات كاال و خدم��ات كمك كند ولي بايد گفت كه اين 
تمام ماجرا نيست. اگر به عنوان نمونه ۱۰۰ ميليون دالر 
رمزارز استخراج كرده باشيم، به دليل بزرگ بودن عدد، 
امكان تبديل آن در بازار به طور يكجا وجود ندارد.فرديس 
ادامه داد: اگر يك فرد حقيقي يا حقوقي خارجي بخواهد 
ارقام در مقياس بزرگ را از رمزارز به اسكناس تبديل كرده 
 ،FATF و به حساب بانكي خود واريز كند، به دليل مقررات
بانك ها از وي خواهند پرسيد كه از كجا آورده است؟ و بايد 
بپذيريم كه همچنان محدوديت هايي در تبديل رمزارز به 

ارزهاي رايج وجود دارد.

محمدقاسم  رضايي|
ماليات هاي محلي يكي از ابزارهاي مرتبط با سياست هاي 
تمركز زدايي مالي، توسعه اس��تاني و برنامه هاي آمايش 
سرزمين محسوب مي شود كه از حدود دو دهه قبل، موجب 

اصالح ساختاري نظام هاي مالياتي در جهان شده است.
يكي از اقدامات اساس��ي كه امروزه جهت اصالح ساختار 
اقتصادي و افزايش عملكرد بخ��ش عمومي مورد توجه 
اقتصاددانان مختلف قرار گرفته، سياس��ت تمركززدايي 
مالي است كه اهداف عمده اي نظير كارايي، كاهش نابرابري 
ميان مناطق، تثبيت اقتصادي و رقابت بين منطقه اي را 
در بر مي گيرد. تمركززدايي مال��ي، فرآيند انتقال قدرت 
تصميم گيري نسبت به نحوه صرف مخارج و جمع آوري 
درآمدهاي مالياتي از دولت مركزي به دولت هاي محلي 
اس��ت. در اين ميان، ماليات هاي محلي يكي از ابزارهاي 
مرتبط با سياست هاي تمركززدايي مالي، توسعه استاني و 
برنامه هاي آمايش سرزمين محسوب مي شود كه از حدود 
دو دهه قبل، موجب اصالح ساختاري نظام هاي مالياتي در 
جهان شده است. دولت هاي محلي جهت ارايه خدمات و 
پاسخگويي به شهروندان نياز به درآمد داشته كه از طريق 
ماليات هاي محلي تامين مالي مي  ش��ود. ماليات محلي، 
مالياتي است كه مقامات محلي، نرخ يا پايه آن را مشخص 
مي كنند و درآمدهاي حاصل از آن را نيز براي مقاصد خاص 
خود نگه مي دارند. اين در حالي است كه ماليات هايي كه نرخ 
ماليات و پايه آن را دولت مركزي تعيين مي كند، نمي توان 
مالي��ات محلي تلقي كرد. در اينگونه م��وارد در واقع، اين 
دولت مركزي است كه سهم معيني از ماليات هاي ملي را به 
دولت هاي محلي اختصاص مي دهند. ماليات هاي محلي 
بر پايه هاي مختلف درآمدي وضع مي  شوند كه كشورهاي 

مختلف با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد خود، نسبت به 
اعمال آن مبادرت مي ورزند. اگر چه تعريف جامعي از ماليات 
محلي كه مورد قبول همگان باشد، وجود ندارد وليكن چهار 
معيار براي تشخيص آن وجود دارد: ۱( پايه مالياتي آن بايد 
به وسيله دولت محلي تعيين شود، 2( نرخ آن بايد توسط 
دولت محلي تعيين ش��ود، 3( جمع آوري آن بايد توسط 
دولت محلي انجام ش��ود و ۴( درآمد و عايدات آن بايد به 

دولت محلي اختصاص يابد.
تجربه اي��ران در زمينه اجراي ماليات هاي محلي نش��ان 
مي ده��د آنچه در ح��ال حاضر تحت عن��وان درآمدها و 
ماليات هاي استاني در حال اجراس��ت، كاماًل مستقل از 
نظريه هاي ماليات محلي و برنامه آمايش سرزمين است. 
چرا كه، هيچ گونه پايه و نرخ هاي متفاوت ماليات محلي در 
اقتصاد ايران مطرح نيست. اين در حالي است كه بررسي 
كلي چارچوب قوانين موجود در ايران نشان از جهت گيري 
كلي دولت مبني بر انتقال يا تفويض نسبي قدرت از دولت 
مرك�زي به س�طوح پايين  تر و بدون توجه به الزامات و پيش 
ني�ازهاي مالي�ات ستاني محلي يعني فدراليسم و استقالل 

مالي و مباحث مربوط به آمايش سرزمين است.
با آغاز برنامه س��وم توس��عه و به منظور ايجاد اصالحات 
ساختاري و نهادي در دولت، فرصتي براي تشكيل نظام 
غيرمتمركز برنامه ريزي و توس��عه منطقه اي فراه�م شد 
)بند د ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي ج. ا. ا( . پ�س از ايجاد ن�ظام درآمد هزينه استان 
طي برنامه سوم توسعه، با آغاز برنامه چهارم توسعه )فصل 
ششم- آمايش سرزمين و توازن منطقه اي(، فرصتي براي 
ايجاد اسناد توسعه استاني و نظام تنظيم بودجه استاني به 
وجود آمد تا از اين طريق عالوه بر مديريت توسعه استاني و 

منابع مالي منطقه اي، زمينه براي حضور و مشاركت منطقه 
با تكيه بر قابليت ها و استعدادهاي دروني منطقه در امور 
توسعه و برنامه ريزي تقويت شود. پس از آن، اين موضوع 
با اصالحاتي در برنامه پنجم توسعه )فصل ششم-توسعه 
منطقه اي( نيز مورد توجه و تاكيد قرار گرفت؛ تمركز زدايي 
در زمينه وظايف عمراني دولت، وابس��ته كردن اعتبارات 
عمراني هر استان به درآمد آن استان و همچنين اعطاي 
اختيارات جهت تعيين اولويت هاي س��رمايه گذاري در 
بخش هاي مختلف به نهادهاي استاني سه رويكرد مهم 
در نظام برنامه ريزي كش��ور به شمار مي روند كه در قانون 
برنامه  پنجم توسعه، با عناوين نظام درآمد� هزينه استان 
و آماي��ش و توازن منطقه اي مورد توج��ه قرار گرفته و در 
برنامه ششم توسعه نيز )ماده 2۶ بخش ۵ - توازن منطقه 
 اي، توسعه روستايي و توانمدس��ازي اقشار آسيب پذير( 

ادامه يافته است.
بررسي مواد قانوني مندرج در برنامه هاي توسعه اي، نشان 
از تفويض اختيار و تمركز زدايي در قالب ساماندهي ن�ظام 
»درآمد- هزينه اس��تاني« بوده اس��ت و با توجه به عدم 
همگني استان هاي كشور از لح�اظ من�ابع درآمدي و نيز 
هزينه، مب�احث مرب�وط به درآمد� هزينه استان ها كه در 
بودجه سنواتي كشور قيد مي شود، به معناي انطباق كامل 
درآمدها و هزينه هاي هر استان نخواهد بود و برقراري تعادل 
و اختصاص بودجه جهت همپوشاني هزينه ها در استان ها به 
عهده دولت مركزي كشور است. در اين راستا، استان هاي 
كشور بدون اعمال نظر در تعيين منابع مختلف درآمدي، 

تنها مجري قوانين و مقررات دولت مركزي بوده اند.
در ادامه برخي از منابع و پايه هايي كه مي تواند در ايران به 
عنوان پايه ماليات محلي باشد، معرفي و مورد بررسي قرار 

مي گيرد: وضع ماليات محلي بر درآمد حقوق و دستمزد 
مي تواند با نرخ ثابت و نرخ تصاعدي صورت پذيرد. هر چند 
نرخ تصاعدي اين نوع ماليات محلي، توزيع درآمد را بهبود 
مي  بخش��د، اما موجب جريمه عامل كار ماهرتر و با بهره 
وري باال مي شود و تخصيص بهينه منابع را با مشكل مواجه 
مي سازد. از طرفي، برقراري نرخ ثابت، ناقض استراتژي هاي 

توزيع عادالنه درآمد است.
به طور كلي درآمدهاي محلي در زيرساخت  هاي اقتصادي 
)پل، جاده، راه آهن، فرودگاه و...( يا در جهت رش��د منابع 
انساني )بهداش��ت، آموزش و ...( سرمايه گذاري مي  شود 
كه در هر دو مورد، قسمتي از منافع آن در جهت استفاده 
و بهره برداري ش��ركت  هاي توليدي و اقتصادي فعال در 
آن منطقه به كار خواهد رفت. بنابراين الزم است بخشي 
از انتف��اع از اين فوايد از طريق نرخ  ه��ا و ضرايب مالياتي 

جبران شود.
مطابق ماده 8۱ قانون ماليات هاي مستقيم، فعاليت  هاي 
كشاورزي و درآمد حاصل از آنها در ايران، معاف از پرداخت 
ماليات اس��ت. اين در حالي است كه برخي از استان هاي 
كشور واجد ش��رايط مناسب براي كشاورزي بوده و منبع 
اصلي درآمد اين استان ها از اين فعاليت حاصل مي  شود. با 
توجه به اينكه در برخي از استان ها، غير از كشاورزي منبع 
عمده  درآمدي براي كس��ب ماليات وجود ندارد، بنابراين 
معافيت كامل فعاليت  هاي كش��اورزي، نمي  تواند مانع 
برقراري ماليات استاني بر درآمد حاصل از كشاورزي باشد. 
از آنجا كه طبق اصول ماليات س��تاني محلي، درآمدهاي 
مالياتي هر منطقه يا استان در همان استان صرف مي شود، 
كه مي تواند موجب افزايش رفاه در همان استان شود. به نظر 
مي رسد، وضع اين نوع ماليات محلي )پس ازكسر معافيت 

الزم( منبع قابل توجهي براي تامين منابع عمومي در برخي 
استان ها ايجاد مي  كند.

به طور كلي، در برخي از اس��تان  هاي كشور فعاليت هاي 
گردشگري، صنعتي، كشاورزي و... رونق چنداني ندارند و در 
عوض، از لحاظ منابع طبيعي و معدني بسيار غني هستند. 
به نظر مي  رسد از طريق وضع ماليات محلي بر فعاليت هاي 
استخراج معدني، مي توان سهم بيشتري از منافع حاصل از 
اين معادن را از چنين استان  هايي تامين كرد. جذابيت هاي 
تاريخي و فرهنگي و توزيع امكانات جغرافيايي در برخي از 
استان  هاي كشور منبع درآمدي خوبي براي وضع و وصول 
درآمدهاي مالياتي محلي است. اين نوع درآمدهاي مالياتي 
محلي مي توانند از طريق درآمدهاي دريافتي از هر منطقه 
و تخصي��ص آن به همان منطق��ه، زمينه تقويت صنعت 
گردشگري و افزايش رفاه در استان  ها را فراهم آورد. ماليات 
بر اقامت در هتل ها و مسافرخانه ها، ماليات بر ايستگاه هاي 
حمل و نق��ل )هوايي، زميني و دريايي( و ماليات بازديد از 
مراكز تاريخي و فرهنگي از جمله اين ماليات هاي محلي 
محسوب مي شوند. يكي از عمده ترين منابع ماليات  هاي 
محلي، ماليات بر دارايي هاي غيرمنقول ش��امل زمين و 
مسكن است كه در اين زمينه ماليات بر نقل و انتقال امالك 
و مس��تغالت از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به 
اينكه برنامه مشخص و منسجم آمايش سرزمين در ايران 
وجود ندارد، آمار مربوط به متوس��ط قيمت مسكن و نرخ 
رشد آن مي تواند راهنماي خوبي براي برقراري نرخ ماليات 
بر زمين و مسكن به صورت هاي مختلف از جمله ماليات بر 
اجاره و ماليات بر نقل و انتقال امالك باشد كه اين ماليات ها 
و نرخ هاي آن بايد با توجه به قيمت مسكن و نرخ رشد آن در 

استان ها و مناطق مختلف تعيين و وضع شوند.

  Thu. Oct 3.  پنج شنبه    11 مهر 1398   4 صفر 1441  سال ششم    شماره   1491  2019 

هدايتشفافيتماليازشبكه
بانكيبهبخشهايديگراقتصاد

رييس فراكس��يون مبارزه با مفاسد اقتصادي 
مجل��س گفت: ش��بكه بانكي در كش��ور بايد 
بس��تري براي ش��فافيت هاي مالي در س��اير 
سيس��تم ها اعم از گمرگ يا سامانه هاي ديگر 
را نيز فراهم كند.  امير خجس��ته در گفت وگو 
با ايِبنا، با اش��اره به عملكرد ش��بكه بانكي در 
ماه هاي اخير، گفت: خوشبختانه الكترونيكي 
ش��دن امور و كاهش دخالت انس��ان در امور 
توانس��ته ش��فافيت مالي را دوچن��دان كند. 
نماين��ده مردم هم��دان در مجلس ش��وراي 
اسالمي، با بيان اينكه ش��بكه بانكي بايد خط 
مقدم مبارزه با مفاس��د اقتصادي با بهره گيري 
از تكنولوژي هاي نوي��ن و نوآوري هاي جديد 
بانكي باشد، افزود: اگر امكان دخالت انساني در 
پروسه هاي مختلف اعم از تسهيالت دهي سلب 
شود و اين مجوز به سيستم ها داده شود، به طور 
حتم حجم مفس��ده ها كاه��ش خواهد يافت.

نايب رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس با تاكيد 
بر اينكه اتصال سامانه هاي مالي از سوي بانك ها 
با هر ارگاني كه فعالي��ت اقتصادي مي كند از 
موازي كاري و حت��ي ابهامات مالي جلوگيري 
مي كند، تصريح كرد: شبكه بانكي در كشور ما 
بايد بس��تري براي شفافيت هاي مالي در ساير 
سيستم ها اعم از گمرگ يا سامانه هاي ديگر را 
نيز فراهم كند. خجسته با بيان اينكه سيستم 
مالي در كشور ما نيازمند نظارت هاي سيستمي 
اس��ت، گفت: بانك مركزي بايد سامانه هايي 
كه نظارت آنالين در بس��تر اينترنت را ممكن 
مي كنند حمايت كرده و خود نيز در اين مسير 

دست به نوآوري بزند.

بانكصادرات١٢هزاروام
قرضالحسنهبهسيلزدگانداد

بانك صادرات ايران در ش��ش ماه اول س��ال ٩٨ 
همزمان ب��ا اعط��اي ١٣٨ هزار ميلي��ارد ريال 
تسهيالت حمايتي در شش ماه اول ٩٨ به مردم 
مناطق سيل زده كشور بيش از ١٢ هزار فقره وام 

قرض الحسنه پرداخت كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك ص��ادرات ايران، 
هموطنان آسيب ديده از سيل فروردين ماه سال 
جاري طي شش ماه گذش��ته بيش از ١٢ هزار و 
٦٥٥ فقره وام قرض الحسنه به ارزش بيش از سه 
هزار و ٥٦٥ ميليارد ريال از بانك صادرات ايران وام 
قرض الحسنه دريافت كرده اند كه روند پرداخت 
تسهيالت به آسيب ديدگان از سيل همچنان در 

شعب اين بانك ادامه دارد.
حماي��ت از بخش ه��اي مختلف اقتص��ادي و 
اجتماعي كش��ور در حالي طي ساليان متمادي 
از سوي بانك صادرات ايران پيگيري مي شود كه 
طي شش ماه اول س��ال ٩٨ نيز بيش از ٩١ هزار 
و ٧٥٤ فقره وام قرض الحس��نه بالغ بر ١٣٨ هزار 
ميليارد ريال به مناطق محروم و نيازمند كشور 

پرداخت شده است.

50درصدپيشرفتدرساخت
مدارسسيلزدهتوسطپاسارگاد

پروژه ساخت ۱3 مدرسه در مناطق سيل زده  
استان لرستان توس��ط بانك پاسارگاد، به طور 
ميانگين بيش از ۵۰ درصد پيش��رفت داشته 

است. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، اين 
بانك جهت ايفاي مس��ووليت هاي اجتماعي 
خود و پس از وقوع حادثه تلخ سيل در برخي از 
استان هاي كشور، ضمن اهداء كمك هاي فوري 
به هم وطنان در زمان وقوع حادثه و تش��كيل 
ستاد پشتيباني، برنامه اساسي و بنيادي خود 
در سال جاري را مشاركت در ساخت و بازسازي 

مدارس در مناطق سيل زده اعالم كرد.
در همين راس��تا، پس از انجام هماهنگي هاي 
الزم ب��ا س��ازمان هاي مرتب��ط و بررس��ي و 
نيازس��نجي، از اوايل س��ال ۱3۹8 پروژه هاي 
ساخت ۱3 مدرسه در اس��تان لرستان را آغاز 
كرد كه تاكنون به ط��ور ميانگين اين پروژه ها 
بي��ش از ۵۰ درصد پيش��رفت داش��ته اند. بر 
اساس اين خبر، اين مدارس در شهرستان هاي 
اليگ��ودرز )روس��تاي كش��كك(، دورود 
)روس��تاي قرمان آب��اد(، بروجرد )روس��تاي 
همت آباد(، الشتر )روس��تاهاي گريران عليا و 
علم آباد(، نورآباد )روس��تاهاي اس��ماعيل آباد 
و نبيوندچ��واري(، چگني )روس��تاي دوره(، 
كوهدشت )روستاي كره پا ازادبخت و شرشره(، 
رومش��كان )روس��تاي چغاس��بز(، معموالن 
)روس��تاي دمرود عليا( و پلدختر )روس��تاي 
پلدختر( در حال ساخت هستند. بانك پاسارگاد 
در اقدامي مش��ابه، در حال س��اخت مدارس 
در مناطق سيل زده اس��تان هاي خوزستان و 
گلستان نيز است.گفتني است بانك پاسارگاد 
پس از وقوع حادثه دلخراش س��يل، با تشكيل 
ستاد پش��تيباني جهت برنامه ريزي بهتر براي 
حمايت از هم ميهنان سيل زده، كمك هاي خود 
را به اين مناطق آغاز كرد. در همين راستا مقرر 
شد كه در س��ال جاري بودجه تبليغاتي بانك، 
صرف مشاركت در بازسازي و ساخت مدارس 
تخريب شده در مناطق سيل زده شود. عالوه بر 
مشاركت در ساخت مدارس، اختصاص حداقل 
يك روز حقوق سرمايه انساني خود به اين امر 
خطير، اهداي هديه نقدي به مبلغ ۱۰ ميليارد 
ريال، ارسال ۹۰۰ قلم انواع لوازم خانگي شامل 
۴۰۰ دس��تگاه تلويزيون  و ۵۰۰ دستگاه اجاق 
گاز، ارسال 2۵۰ هزار بطري آب و ۱3۵۰ تخته 
پتو و... بخش��ي از كمك هاي بانك پاسارگاد به 

مناطق سيل زده است.
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ديدگاه

روي خط شركت ها 

5 بازار سرمايه

»تعادل«بهبررسيمتغيرهايموثربرقيمتسهامميپردازد

دبيركلكانوننهادهايسرمايهگذاريايرانبيانكرد

تداوم رونق بازار سرمايه در مسير تبيين منطقي اطالعات و نظارت مسووالن

تشريح تمام عوامل موثر جذب نقدينگي در بازار سرمايه

 گروه بورس|
بازار سرمايه از ابتداي سال جاري رشدي كم سابقه را 
تجربه كرده است و همچنان نيز به پيشروي خود ادامه 
مي دهد. در حالي كه بسياري از عوامل صعود قيمت ها 
به قدرت خود باقي هس��تند. همين امر سبب شده تا 
بر خالف ماه هاي گذشته كه بسياري از فعالن بازار بر 
تداوم رشد قيمت ها اصرار مي ورزيدند، حاال با سرعت 
گرفتن شيب افزايش قيمت در نمادهاي بازار با اندكي 
واهمه نسبت به تداوم آن در هفته هاي آتي بنگرند. به 
دنبال چنين رويكردي، لزوم بررسي كلي شرايط بازار 
و بازخواني كارنامه آن اهميت بيشتري يافته و سبب 
ش��ده تا براي بررسي شرايط آينده بازار سهام نيازمند 
تحليل كارشناسان صاحب نظران از شرايط فعلي بازار 

و موئلفه هاي شكل دهنده به آن باشيم.
در حالي كه بسياري از فعاالن حوزه سهام با رشد تقريبا 
بي وقفه بازار سهام حاال با احتياط بيشتر به افق پيش 
روي معامالت مي نگرند، بررسي ش��رايط و آمارهاي 
موجود نشان مي دهد كه اگرچه بسياري از نمادها در 
بازار سهام رشد بسياري داشته اند، با اين حال بسياري 
از زمينه هاي رشد به خصوص از بعد افكار عمومي فراهم 
است و در صورتي كه اطالعات به صورت روشنگرانه از 
طريق مسووالن ارايه ش��ود مي توان به رشد منطقي 
قيمت ها در هفته هاي پيش رو نيز خوش��بين بود. به 
همين منظور بررس��ي سخنان مس��ووالن ذي ربط 
و قانونگذاران از اهميت بيش��تري نس��بت به گذشته 
برخوردار است، چراكه در حال حاضر بازار به مرحله اي 
از معامالت خود وارد ش��ده كه رشد بنيادي قيمت ها 
بي��ش از آنكه مانن��د ماه هاي اخير تحت تاثير رش��د 
تورمي درآمده باش��د مي تواند از تغيير رويه ها يا ثبات 

آنها اثر بگيرد. 
در اين رابطه، مديرعامل شركت فرابورس با بيان اينكه 
شاخص بورس تهران از ۳۲۰ هزار واحد گذشته و بورس 
تهران از ابتداي سال تاكنون ۷۸ درصد و فرابورس ۸۵ 
درصد افزايش ش��اخص داشته اند گفت: در اين مدت 
ارزش اوراق در بورس و فراب��ورس ۲۷۰ هزار ميليارد 
تومان بوده اس��ت كه ۱۷۰ هزار ميليارد تومان متعلق 
به بورس ته��ران و ۱۰۰ هزار ميليارد تومان متعلق به 

فرابورس است.

به گزارش سنا، امير هاموني گفت: در بورس انرژي نيز 
از ابتداي سال تاكنون ۱۵ هزار ميليارد تومان معامله 
انجام شده است. هاموني افزود: دليل رويكرد مردم به 
سمت بازار سرمايه؛ بازدهي نامناسب بازارهاي موازي 
در كشور است. نقدينگي جديدي به بازار سرمايه وارد 
شده است و برآيند عرضه و تقاضا در بازار سرمايه عقاليي 

تصميم مي گيرد.
هاموني گفت: هم اكن��ون ارزش بازاري صندوق هاي 
سرمايه گذاري در بورس و فرابورس كه ۲۰۰ صندوق 

هستند از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان گذشته است.
وي افزود: ۷۰ هزار پيمانكار در كشور وجود دارد كه از 
دولت طلبكارند، اما با ارايه اسناد خزانه اسالمي در بازار 
سرمايه، ۱۲۰ هزار ميليارد تومان در سه سال گذشته از 

اين طريق به پيمانكاران پرداخت شده است. مديرعامل 
فرابورس گف��ت: در بورس تهران بيش از هزار ميليارد 
تومان و در فرابورس سه هزار ميليارد تومان تأمين مالي 

از طريق افزايش سرمايه انجام شده است. 
هاموني اف��زود: ۱۵۰۰ تريليون توم��ان ارزش بازاري 
بورس تهران و فرابورس و ۹۰ هزار ميليارد تومان ارزش 
بازاري بازار پايه است. وي گفت: بازار پايه اكنون به ثبات 
نسبي رسيده و ميزان ارزش معامالت اين بازار از ابتداي 
سال تا پيش از ابالغ مصوبه جديد در ۲۵ شهريور به ۲۷ 
هزار ميليارد تومان معادل روزي ۲۳۰ ميليارد تومان 

رسيده است.
هاموني افزود: از ۲۵ ش��هريور و اب��الغ مصوبه جديد 
براي بازار پايه ارزش معامالت در اين بازار روزانه ۲۵۰ 

ميليارد تومان است.  وي گفت: بيشترين نوسانات بازار 
پايه مربوط به س��ال ۹۸ و به دليل ورود نقدينگي هاي 
جديد به بازار بورس است. در ادامه مديرعامل فرابورس 
افزود: نمادهايي كه اكنون ۳۰ تا ۴۰ درصد افت كرده اند 
پيش از ابالغ مصوبه جديد در ۲۵ شهريور نيز افت خود 

را آغاز كرده بودند.
هاموني گفت: تغيير دامنه نوس��ان ۱۰ به س��ه اتفاق 
افتاد، اما اين موضوع ربطي به ارزش ش��ركت ها ندارد 
و سهم س��رمايه گذاران حقيقي در بورس كشور بيش 
از ۸۰درصد است. وي افزود: تا شش ماه آينده در بازار 
بورس هيچ مظنه اي حذف نمي شود و پس از شش ماه 
نيز شوراي عالي بورس ادامه روند را به ما تكليف خواهد 
كرد. هاموني گفت: اكنون بازار پايه به آرامش رسيده و 

كاهش ۴۰ درصدي فقط براي چند نماد است و مجموع 
بازار ۹ درصد كاهش داشته و از ۹۷ هزار ميليارد تومان 

به ۹۱ هزار ميليارد تومان رسيده است.

    بورس؛ شفاف ترين بازار كشور
همچنين محمد حسن نژاد عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي نيز در اين خصوص گفت: اينكه 
مردم به سمت بازار سرمايه رفته اند به دليل كاهش تورم، 
ثبات ارز، ثبات قيمت طال، ثابت شدن قيمت مسكن و 

بازده نداشتن بازارهاي ثانويه است.
حس��ن نژاد گفت: زماني بازار از اينكه امريكا از برجام 
خارج شود و تحريم هاي جديدي بيايد واكنش بيش 
از اندازه نش��ان مي داد، اما پهپاد متج��اوز امريكايي را 
سرنگون و كشتي ناقض قوانين آنها را توقيف كرديم، 

اما اتفاقي نيفتاد و مشخص شد ما بسيار قدرتمنديم.
وي اف��زود: آنها نفت م��ا را تحريم كردند، اما كش��ور 
همچنان روي پاي خود ايستاده و اين موجب شده است 

اميد مردم به اقتصاد و توان خود بهبود يابد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: بورس كشور 
رشد خوبي داشته و شفاف ترين بازار كشور است، بازار 
سرمايه براي اينكه كاركردهاي بااليي داشته باشد بايد 

شفافيت كامل در آن رعايت شود.
حس��ن نژاد افزود: اينكه دولت به ازاي بدهكاري خود 
به پيمانكاران اسنادي را در بازار سرمايه منتشر كرده 
اس��ت به دليل اينكه خود صادركننده آن اس��ت بايد 
ضامن آن اسناد نيز باشد و در نهايت پول پيمانكاران را 

بايد دولت بپردازد.
وي گف��ت: درباره تغيير دامنه نوس��ان در ب��ازار پايه 
هيات مديره فرابورس اين موضوع را در ۹ مرداد مصوب 
كرد، اما در ۵ شهريور اعالم و در ۲۵ شهريور ابالغ كرد 
كه فاصله تصميم تا اجرا موجب ايجاد رانت اطالعاتي 

مي شود.
حس��ن نژاد ادامه داد: در كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي كميته اي براي بررسي اتفاقاتي كه از 
خرداد براي تغيير حد نوسان ها در بورس افتاده تشكيل 
شده تا مشخص شود چرا اين مصوبه دير ابالغ شده و 
از خرداد تا ۲۵ شهريور چه كساني سهام خريده و چه 

كساني فروخته اند.

دبيركل كانون نهادهاي س��رمايه گذاري ايران اظهار 
داش��ت: تنش حاصل از روابط بين المللي در كش��ور 
هضم شده اس��ت. هر چند كه اين تنش ها هنوز وجود 
دارند اما در بازار سرمايه هضم شده اند و سرمايه گذاران 
پذيرفته ان��د ك��ه چنين تنش��ي وجود دارد و س��طح 
ريسك هاي بين المللي هم تغيير نكرده است. به گزارش 
ايلنا، سعيد اسالمي بيدگلي، دبيركل كانون نهادهاي 
س��رمايه گذاري ايران درب��اره داليل موث��ر در جذب 
نقدينگي ها به بازار سرمايه و رشد شاخص اظهار داشت: 
مجموعه اي از عوامل باعث رشد شاخص بازار سرمايه 
شده است و هر كدام در جذب نقدينگي به اين بازار موثر 
بوده اند. وي ادامه داد: حجم نقدينگي در كشورمان بسيار 
زياد است و از سوي ديگر س��اير بازارهاي دارايي هاي 
قابل سرمايه گذاري از جمله مسكن، ارز، سكه و طال در 
دوران ركود هستند. بنابراين بخشي از نقدينگي ها به اين 
سمت هدايت شدند. عضو شوراي عالي بورس با اشاره به 
حذف سرمايه گذاري بر كاالهايي كه جنبه سرمايه اي 
پيدا كردن��د، گفت: ب��ه دليل سياس��ت گذاري هاي 
غلط، فرصت هاي اشتباهي در بازارها ايجاد شد مانند 
س��رمايه گذاري در لوازم خانگي، خودرو و .. كه تبديل 
به كاالهاي س��رمايه اي ش��دند اما ديگر اين فرصت از 
بين رفته اس��ت. اسالمي با اشاره به خنثي شدن اثرات 
تنش هاي بين المللي در بازار سرمايه اظهار داشت: تنش 

حاصل از روابط بين المللي در كشور هضم شده است. 
هر چن��د كه اين تنش ها هنوز وجود دارن��د اما در بازار 
سرمايه هضم شده اند و سرمايه گذاران پذيرفته اند كه 
چنين تنشي وجود دارد و سطح ريسك هاي بين المللي 
هم تغيير نكرده است و در يك سطح، ميزان آن افزايش 
و كاهش مي يابد. براي مثال تنش ها از مرحله مخاصم 
لفظي به مرحله جنگ نرسيده كه بازار سرمايه واكنشي 

نشان دهد.
وي با اش��اره به واكنش بازار س��رمايه و بورس به سفر 
رييس جمهوري به نيويورك اظهار داشت: در حال حاضر 
بازارهاي كشورمان ديگر نسبت به اخبار سياسي واكنش 
كمتري را نشان مي دهند و زماني واكنش ها قابل توجه 

مي شوند كه سطح ريسك ها تغيير مي كند. 
عضو ش��وراي عال��ي بورس اف��زود: البته ب��ه هر حال 
توجه هاي كوتاه مدت به اين اخبار وجود دارد و از سوي 
ديگر نمي توان فراموش كرد كه بخشي از حقوقي هاي 
بازار سرمايه وابس��ته به نهادهاي دولتي و حاكميتي 
هستند و سياست گذاري آنها وابس��ته به اين شرايط 
است.  اسالمي با بيان اينكه تمام اين عوامل منجر به اين 
شده كه نقدينگي به بازار سرمايه سرازير شود، گفت: از 
ابتداي سال تا به امروز شاهد رشد 6۸ درصدي شاخص 
بوده ايم.  دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري با اشاره 
به تاثير جو رواني در افزايش سرمايه گذاري در بورس 

ادامه داد: در اين شرايط جو رواني هم اثرگذار بوده است 
و وقتي كه بازار در يك دوره ش��روع به رشد مي كند به 
ويژه اينكه رشد آن نسبت به ساير دارايي هاي آلترناتيو 
بوده، خبر اينكه بازار هر روز در حال رش��د است باعث 
مي شود پول هاي انباشت ش��ده به سمت بازار سرازير 
شوند بنابراين مساله رواني هم يكي از عوامل رشد بازار 
شده است. وي درباره حضور س��هامداران در اين بازار 
گفت: هر دو گروه سرمايه گذاران از جمله حقيقي ها و 

حقوقي ها باعث رشد بازار شده اند. 
اما نكته مهم اين اس��ت كه كدهاي معامالتي در بازار 
به ش��دت افزايش يافته و كارگزاران هم مي گويند هر 
روز كدهاي جديد را صادر مي كنند و شاهد سهام داران 
جديدالورود در بازار هستيم و كدهاي معامالتي به ۱۱.۱ 
ميليون رسيده است. اسالمي افزود: البته حقوقي ها هم 
در رشد شاخص موثر بودند اما حجم معامالت حقيقي در 
مقايسه با حقوقي ها نسبت به دوره هاي گذشته افزايش 

چشمگيري داشته است.
 دبيركل كانون نهادهاي س��رمايه گذاري گفت: البته 
افزايش معامالت حقيقي ها مي تواند هشدار باشد چراكه 
در طول اين مدت صندوق ها ناشي از صدور واحدهاي 
جديد بزرگ نشده اند و ظرفيت سرمايه هم افزايش پيدا 
نكرده است و افزايش اندازه صندوق ها ناشي از افزايش 
NAV صندوق ها بوده اس��ت. وي اف��زود:  اين نگراني 

وجود دارد كه سرمايه گذاران جديدالورود كه به صورت 
مستقيم هم وارد شده اند در صورتي كه بازار با يك تنش 
كاهنده مواجه باش��د با زيان مواجه شوند. اسالمي در 
پاسخ به اين سوال كه جديدالورودي ها از چه سهامي 
استقبال كرده اند، گفت: سهام هاي كوچك كه به لحاظ 
بنيادي ش��ايد از س��هام هاي درجه اول بازار نيستند، 
رشد بيشتري از متوس��ط بازار داشتند. عضو شوراي 
عالي بورس درباره دليل استقبال جديد الورودي ها از 
اين خريد اين سهام ها گفت: به نظر مي رسد تمايل به 
كسب سودهاي بيشتر در دوره كوتاه مدت و پتانسيلي 
كه اين ش��ركت ها براي افزايش قيم��ت دارند به ويژه 
اينكه با سرمايه هاي كوچك تري هم حركت مي كنند 
باعث شده گروه هاي سرمايه گذاري بر روي اين سهام 

بيشتر متمركز شوند. وي ادامه داد: ورود سرمايه گذاران 
جديدالورود به بازار سرمايه معموال به دليل آموزش و 
فرهنگ س��ازي زمان بندي شده نيست بلكه بيشتر به 
دليل جو رواني مبني بر اينكه مي توان از طريق اين بازار 
در شرايط ركود ساير بازارها به سود رسيد، است. اسالمي 
درباره نگراني ها از ريزش شاخص به دليل محقق نشدن 
انتظارات س��هام داران جديدالورود مبني بر سوددهي 
در بازه زماني كوتاه گفت: در هر زماني سهم معامالت 
حقيقي رش��د چش��مگيري دارد اين نگراني به وجود 
مي آيد اما بايد توجه داشته باشيم كه بخشي از رشد بازار 
داليل بنيادي داشته است چرا كه ارزش هاي جايگزيني 
رشد كرده اند و كشور در سال گذشته بسيار متورم بوده 

و بازار سرمايه اين تورم را درك مي كند.

يك كارشناس بازار س��رمايه گفت: سرمايه گذاري 
در صندوق ه��اي س��رمايه گذاري در دراز م��دت 
بازده��ي معقولي را با خود به همراه خواهد داش��ت 
و تاكن��ون بازدهي آن با دوام ت��ر و طوالني تر از ديگر 

سرمايه گذاري ها بوده است.
سرمايه گذاري در بورس از جمله سرمايه گذاري هايي 
اس��ت كه در صورت وجود اطالع��ات و مهارت الزم 
مي تواند بازدهي و سود متناسب با سرمايه هاي وارد 
شده در بورس را براي سرمايه گذاران با خود به همراه 
داشته باشد، اين در حالي اس��ت كه بسياري از اين 
سرمايه گذاران به دليل نبود مهارت و اطالعات براي 
سرمايه گذاري در بورس، ضررهاي سهمگيني را در 

اين بازار متقبل شده اند.
بس��ياري از كارشناس��ان معتقدند كه بهتر است تا 
افراد تازه وارد در ب��ورس به منظور جلوگيري از اين 
ضررها، ورود خود به بورس را با س��رمايه گذاري در 
صندوق سرمايه گذاري كه مجموعه اي از سهام، اوراق 
مشاركت و ساير اوراق بهادار است و به عنوان يكي از 
راه هاي غيرمستقيم سرمايه گذاري در بورس محسوب 

مي شود، آغاز كنند.
مديريت اين صندوق ها توس��ط كارشناسان خبره 
باعث شده تا عالوه بر كاهش ريسك سرمايه گذاري، 
مديريت دارايي و افزايش ميزان نقدش��وندگي را با 
خود به همراه داشته باشد اما متاسفانه با وجود همه 
مزايايي كه اين صندوق ها براي س��رمايه گذاران به 

همراه دارد اما اقبال افراد نسبت به ورود سرمايه هاي 
خود در اين صندوق كم بوده و بيشتر افراد به سمت 
سرمايه گذاري در سهم هايي كه با ريسك بيشتري 
همراه هستند مي روند. در اين زمينه مصطفي اميد 
قائمي، كارشناس بازار سرمايه امروز )چهارشنبه( در 
گفت وگو با ايرنا به علت توجه اندك سرمايه گذاران 
به اين صندوق ها اش��اره و بيان ك��رد: صندوق هاي 
سرمايه گذاري به لحاظ تشكيل يك پرتفوي، ريسك 
را بين سهام و دارندگان مختلف سهام توزيع مي كنند 
كه اين امر باعث مي شود تا سرمايه گذاران با ريسك 
متعادل و گزينه هاي مناسب تري وارد سرمايه گذاري 
در اوراق بهادار ش��وند. وي ادام��ه داد: در دراز مدت 
سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري بازدهي 
معقولي را خواهند داشت و تاكنون بازدهي آن با دوام تر 
و طوالني تر از ديگر سرمايه گذاري ها بوده است. اميد 
قائمي معتقد است، در صندوق هاي سرمايه گذاري 
مي توان نسبت به شركت هاي پرنوسان بازدهي بهتري 

را كسب كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: به نظر مي رسد كه 
سرمايه گذاران از طريق مطالعه اميدنامه و اطالعات 
دقيق از اين صندوق ها، سرمايه گذاري در صندوق هاي 
سرمايه گذاري را نسبت به سرمايه گذاري در سهام در 
اولويت قرار دهند و سرمايه گذاري در اين صندوق ها را 

با دقت بيشتري مورد بررسي قرار خواهند داد.
به گفته اميدقائمي، صندوق سرمايه گذاري نسبت 

به سرمايه گذاري مس��تقيم در شركت هاي حاضر 
در ب��ورس اولويت بيش��تري دارد. وي با بيان اينكه 
بازدهي صندوق هاي س��رمايه گذاري در دراز مدت 
نسبت به تك سهم ها بيشتر خواهد بود، افزود: اكنون 
صندوق هاي سرمايه گذاري جوان هستند و فرهنگ 
آن همچنان در كشور جا نيفتاده است بنابراين بايد 
بطور حتم اقدامي صورت گيرد تا اين صندوق ها در 
بورس مورد تجربه قرار گيرند. اميد قائمي با تاكيد بر 
اينكه جا افتادگي صندوق هاي سرمايه گذاري در بازار 
سرمايه زمان بر است، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه 
صندوق هاي سرمايه گذاري از سابقه زيادي برخوردار 
نيستند بنابراين نمي توان آنها را از نظر بازدهي با سهام 
مورد مقايسه قرار داد و در انتها صندوق يا سهام را براي 

سرمايه گذاري انتخاب كرد.
اين كارشناس بازار س��رمايه به اقداماتي كه بايد در 
راستاي بهبود وضعيت صندوق هاي سرمايه گذاري در 
دستور كار قرار گيرد اشاره و بيان كرد: عالوه بر افزايش 
تعداد اين صندوق ها، بايد مجوز آن به افراد خبره تري 
داده شود و همچنين نهادهاي مالي نسبت به رضايت 
س��رمايه گذاران از اي��ن صندوق ها كم��ك و تالش 
بيشتري كنند. وي به افزايش فرهنگ سرمايه گذاري 
در اين صندوق ها تاكيد ك��رد و گفت: بايد اقدامات 
فرهنگي بيشتري براي اين صندوق ها صورت گيرد و 
همچنين تحليلگران بايد تحليل هاي بيشتري را در 

خصوص اين صندوق ها ارايه دهند.

گروه بورس|
 شاخص كل بورس تهران طي روز گذشته بيش از 
۲۰ واحد افزايش داشت كه در نهايت اين شاخص 

به رقم ۳۲6 هزار و ۱۱۷ واحد رسيد.
براس��اس معامالت ديروز بيش از هفت ميليارد و 
۲۷6 ميليون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به 
ارزش ۲۷ هزار و ۹۷۰ ميليارد ريال در ۵۵۴ هزار 
نوبت داد و س��تد شد. همچنين شاخص كل )هم 
وزن( با ۴۰۳ واحد كاهش به ۹6 هزار و ۴۲۱ واحد 
و ش��اخص قيمت )هم وزن( با ۲۷۰ واحد افت به 

6۴ هزار و ۵۴۴ واحد رسيدند.
شاخص آزاد ش��ناور نيز با يك هزار و ۵۸۱ واحد 
افزايش به رق��م ۳۷۹ هزار و ۳۷۱ واحد رس��يد، 
ش��اخص بازار اول يك هزار و ۱۵6 واحد افزايش 
و ش��اخص بازار دوم پنج هزار و ۸۴ واحد كاهش 
داش��ت. عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، بانك 
ملت )وبملت( با ۲ ه��زار و ۷۴۷ واحد و مخابرات 
ايران )اخابر( با ۳۴۱، ايران خودرو )خودرو( با ۱۱۹ 
واحد و س��رمايه گذاري دارو تامين )تاپيكو( با 6۹ 
واحد و صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( با 
۵۰ واحد بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل 
داشتند. در مقابل پااليش نفت تهران )شتران( با 
۲۵6 واحد، گروه مپنا )س��هامي ع��ام( )رمپنا( با 
۲۵۱ واحد، پااليش نفت اصفهان )شپنا( با ۲۲۵ 
واحد، فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با ۲۲۰ واحد 

و گس��ترش نفت و گاز پارسيان )پارسان( با ۱۵۹ 
واحد از جمله گروه هايي بودند كه افت ش��اخص 

بورس را رقم زدند.
برپايه اين گزارش، در بين نمادهاي معامالتي، نماد 
بانك تجارت، بانك ملت، بانك صادرات ايران، بانك 
اقتصاد نوين، سايپا، آهنگري تراكتورسازي و بانك 
پاسارگاد در گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند.

گ��روه بانكي ها در معامالت صدرنش��ين برترين 
گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه سه ميليارد 
و ۵۵۳ ميليون برگه سهم به ارزش 6 هزار و ۱6۵ 

ميليارد ريال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نيز بيش از ۲۱ واحد افت داشت 
و بر روي كانال چهار هزار و ۲۷۲ واحد ثابت ماند.

همچنين در اين بازار يك ميليارد و 6۵۱ ميليون 
برگه سهم به ارزش بيش از ۱۰ هزار و ۴۷۹ ميليارد 

ريال داد و ستد شد.
در بين تمام��ي نمادها، توس��عه مولد نيروگاهي 
جهرم )بجهرم(، بيمه كوثر )كوثر(، جنرال مكانيك 
)رني��ك( و توليد ني��روي برق دماون��د )دماوند( 
بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص اين بازار داشتند. 
در مقاب��ل س��هامي ذوب آهن اصفه��ان )ذوب(، 
پتروش��يمي زاگرس )زاگرس(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه 
)ميدكو( و بانك دي )دي( مانع از رشد بيشتر اين 

شاخص شدند.
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 سمت وسوي بازار 
در روزهاي اوج خود

محسن تارتار| كارشناس و تحليلگر |
مدتي اس��ت كه بورس روندي مثبت را طي كرده 
و ش��اخص كل از مرز ۳۰۰ هزار واحد عبور كرده 
اس��ت كه برخي اي��ن وضعيت را ناش��ي از وجود 
حباب در ب��ازار مي دانند. اين در حالي اس��ت كه 
هم اكنون برخي از س��هم هاي ب��زرگ بازار مانند 
فوالدي ها، گروه هاي بانكي و بسياري از سهم هاي 
شاخص ساز ديگر به سطح مقاومت خود نرسيدند 
و هنوز جا براي رشد آنها وجود دارد. به عبارتي اين 
گروه ها هنوز حباب پي��دا نكردند و فقط اندكي از 
سهم ها داراي حباب هستند كه حباب بزرگي هم 
نيس��ت. اما نكته حائز اهميت آنجاست كه برخي 
از سهم ها كم كم به سقف خود نزديك مي شوند؛ 
اين بدان معناس��ت كه بايد در خريد اين سهم ها 
كمي احتياط كرد. از ابتداي س��ال تا به امروز بازار 
در شرايط خوبي قرار داشته و هر سهم سود نسبتا 
مناسبي را نصيب سهامدارانش كرده است، اما از 
اينجا به بعد بايد در انتخاب سهم دقت زيادي داشت 
 و س��هم هاي بنيادي و س��ودده را خريداري كرد. 
در يك تقسيم بندي كلي مي توان سهم هاي فعلي 
بازار را به س��ه دسته تقس��يم كرد. دسته نخست 
س��هم هاي سودساز هس��تند كه اين دسته جزو 
س��هم هاي خوب بازار به شمار مي آيند. البته بايد 
توجه داشت كه هر س��هم سوددهي، سهم خوب 
محسوب نمي شود و تنها سهم هايي كه پتانسيل 
س��وددهي آنها در حال رش��د بوده و داراي ثبات 
در بازار هستند، حائز اهميت هستند. دسته دوم 
س��هم هاي خبردار هس��تند؛ منظور سهم هايي 
كه خبر تجدي��د ارزيابي، ف��روش زمين، فروش 
ساختمان و مواردي از اين قبيل دارند و درآمدشان 
غيرعملياتي است يا بطور كلي خبر تجديد ارزيابي 
دارند. گروه هايي مثل زمين و ساختمان يا عمده 
گروه هاي س��يماني نيز كه خبر ف��روش زمين يا 
س��اختمان ارايه دادند نيز جزو س��هم هاي باخبر 
محس��وب مي ش��وند. اما نكته مهم در مورد اين 
سهم ها آن است كه رشد سهم اين گروه ها به واسطه 
خبرهاي شان است و اگر يك درصد هم اين خبرها 
به واقعيت نپيوندد، وضعيت ش��ان نگران كننده 
خواهد ب��ود. بنابراين بايد در انتخاب س��هام اين 
گروه بسيار دقت كرد و سهم هايي كه خبرشان به 
واقعيت نزديك تر اس��ت را خريداري كرد. در اين 
گروه يكس��ري از سهم ها جذاب هستند و تجديد 
ارزيابي ش��ان به احتمال زياد عملي مي ش��ود كه 
مي توان آنها را ب��ا رعايت حد ضرر خريداري كرد. 
دسته سوم هم گروه سهم هاي حباب دار هستند. 
منظور از سهم حباب دار سهم هايي است كه ارزش 
فعلي آنها بسيار بيشتر از ارزش واقعي شان شده كه 
اين سهم ها قطعا ريزش سنگيني خواهند داشت. 
بسياري از سهم هايي كه در بازار پايه بودند و برخي 
از س��هم هايي كه هم اكنون در بورس و فرابورس 
هستند چنين وضعيتي دارند. هميشه استثنا وجود 
دارد اما بطور كلي اگر اس��تثناها را كنار بگذاريم، 
 س��هم هاي حباب دار براي خريد جذاب نيستند.

در حال حاضر نگراني هايي نس��بت به آينده بازار 
وجود دارد. در اين ش��رايط بايد توجه داش��ت كه 
خريد و فروش س��هام بايد منطقي صورت گيرد. 
بطور كلي مي توان سهم ها را در دو گروه شاخص ساز 
و غيرشاخص س��از قرار داد. با ريختن س��هم هاي 
غيرشاخص ساز، شاخص كل بازار تغيير چنداني 
نخواهد كرد اين سهم هاي شاخص ساز هستند روي 
ش��اخص كل تاثيرگذارند. باتوجه به شرايط فعلي 
بازار و آنچه كه گفته ش��د، هم اكنون انتظار ريزش 
زيادي در سهم هاي شاخص س��از وجود ندارد. اما 
نكته حائز اهميت آن است كه هرچه شاخص كل 
باال  رود، س��هم هاي شاخص ساز و ساير سهم ها به 
سقف قيمتي خود نزديك مي شوند و طبيعي است 
كه با رسيدن به سقف قيمتي، با ريزش مواجه شويم. 

    »وبمل�ت« به بازار برگش�ت: نماد »وبملت« 
كه در اواخ��ر خردادماه به دليل عدم رعايت ضوابط 
افشاي اطالعات متوقف شده بود، امروز پس از سه 
ماه با شفاف سازي شركت، بازگشايي شد. به گزارش 
سنا، نماد »وبملت« كه در اواخر خردادماه به دليل 
عدم رعايت ضوابط افش��اي اطالعات متوقف شده 
بود. امروز پس از س��ه ماه با شفاف س��ازي شركت، 
بازگشايي شد. بر اين اساس، مديريت عمليات بازار 
ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران طي اطالعيه اي 
اعالم كرد: نماد معامالتي شركت بانك ملت )وبملت( 
پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساالنه بدون 
تقسيم سود نقدي و عمومي عادي فوق العاده مبني 
بر انتخاب اعض��اي هيات مديره و با توج��ه به ارايه 
اطالعات شفاف سازي منتشر شده در سايت كدال، 
بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم 

حراج آماده انجام معامله است. 

    اطالعيه افزايش سرمايه »كبافق و سفار«: 
ش��ركت هاي معادن بافق و س��يمان فارس درباره 
چگونگي وضعيت اقدام هاي هيات مديره در خصوص 
افزايش سرمايه خود اطالعيه منتشر كردند. شركت 
معادن بافق اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني خود 
را نسبت به گزارش توجيهي هيات مديره را منتشر 
كرد. »كبافق« قصد دارد س��رمايه خ��ود را از مبلغ 
۲۰۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال به مبلغ دو هزار و 
۴۳۰ميليارد ريال افزايش دهد. اين افزايش سرمايه 
قرار است از محل سود انباشته تامين شده و به منظور 
افزايش توليد و اصالح ساختار مالي عملياتي مي شود. 
گفتني است؛ انجام افزايش سرمايه يادشده منوط 
به موافقت س��ازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب 
مجمع عمومي فوق العاده اس��ت و در اين خصوص 

اطالع رساني الزم صورت خواهد گرفت.
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تعادل|
براساس جديدترين آمارهاي ارايه شده از سوي وزارت 
صمت، »لوازم خانگي« با رشد توليد همراه بوده است. 
براس��اس اظهارات، سرپرس��ت معاونت امور صنايع 
وزارت صم��ت نيز اعالم كرد ك��ه در 5 ماه منتهي به 
مرداد سال 97، يك ميليون و 551 هزار دستگاه لوازم 
خانگي توسط صنعتگران اين بخش توليد شده است. 
در شرايطي روند توليد يخچال و فريزر افزايشي بوده 
است كه برندهاي خارجي با تشديد محدوديت هاي 
بين المللي بازار ايران را ترك كرده و كش��ور با تكيه بر 
توانمندي هاي داخلي توانست توليد اين محصوالت 
را توس��عه دهد. اما در همين ح��ال، رييس اتحاديه 
فروش��ندگان لوازم خانگي مي گويد: نرخ ارز نيمايي 
براي توليد گران است با اينكه قيمت لوازم خانگي از 
ارديبهشت سال جاري تا به امروز تغييري نداشته اما 
متقاضيان تنها براي رفع نياز خود به بازار لوازم خانگي 
مراجع��ه مي كنند. در واقع اكنون بازار از كاال اش��باع 
شده در حالي كه بازار لوازم خانگي با ركود روبرو بوده 
و متقاضيان تنها ب��راي رفع نياز لحظه اي خود خريد 
مي كنند و دليل اصلي كاهش تقاضا و خريد، كاهش 

قدرت خريد خانواده ها است.

  رشد توليد لوازم خانگي
جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت )صم��ت( حاك��ي از افزايش 1۳.۶ 
درصدي توليد يخچال و فريزر و كاهش 17.۶ درصدي 
توليد انواع تلويزيون در 5 ماه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته است. آمار توليد كاالهاي 
منتخب صنعتي نشان مي دهد، در پنج ماهه نخست 
امسال ۲۴7 هزار و ۸۰۰ دستگاه تلويزيون توليد شده 
كه نسبت به توليد ۳۰۰ هزار و 9۰۰ دستگاه در مدت 
مشابه سال 97 حدود 17.۶ درصد كاهش داشته است. 
همچنين طبق آمارها، توليد ماشين  لباس شويي هم 
در اي��ن مدت 1.1 درصد كاهش داش��ته، بطوري كه 
تا پايان مرداد ماه امس��ال ۲15 هزار و ۴۰۰ دستگاه 
ماشين لباس شويي توليد شده است. توليد اين كاال در 
مدت مشابه سال قبل ۲17 هزار و 7۰۰ دستگاه بوده 
اس��ت. در اين ميان توليد يخچال و فريزر در 5 ماهه 
نخست امسال 1۳.۶ درصد افزايش داشته، بطوري كه 
توليد اين كاال تا پايان مرداد ماه سال گذشته ۴5۳ هزار 
۶۰۰ دس��تگاه بود، اما در مدت مشابه امسال به 515 
هزار و ۳۰۰ دستگاه رسيده است. همچنين طبق اين 
آمار تا پايان مردادماه امسال 51۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه 
كولر آبي توليد شده كه نس��بت به سال گذشته 5.5 

درصد افزايش داشته است.

 توليد لوازم خانگي بدون كمك خارجي ها
در همين راستا، سرپرست معاونت امور صنايع وزارت 
صنعت، معدن وتجارت در جريان نشس��ت بررس��ي 

سياس��ت ها و برنامه ه��اي اقتصاد مقاومت��ي وزارت 
صمت، روند تولي��د در صنايع لوازم خانگي را با وجود 
عدم همكاري برندهاي خارجي مناسب توصيف كرد 
وگفت: طي 5 ماهه امس��ال يك ميليون و 551 هزار 
دستگاه لوازم خانگي توس��ط صنعتگران اين بخش 

توليد شده است.
مه��دي صادقي نياركي در اين نشس��ت كه با حضور 
معاون طرح و برنامه وزارت صمت برگزار ش��د؛ ضمن 
تشريح سياست هاي حمايتي وزارت صنعت، معدن 
وتجارت از صنايع كل كش��ور، اش��اره اي به وضعيت 
صنعت لوازم خانگي در سراسر كشور داشت و عنوان 
كرد: توليد يخچال و فريزر تاپايان مرداد امسال به 51۲ 
هزار دستگاه رسيده كه1۶۲درصد فراتر از برنامه پيش 
بيني شده در سال 9۸ بوده است. او روند افزايشي توليد 
محصوالت لوازم خانگي را مورد تاكيد قرار داد وگفت: 
در شرايطي روند توليد اين دو محصول افزايشي بوده 
است كه برندهاي خارجي با تشديد محدوديت هاي 
بين المللي بازار ايران را ترك كرده و كش��ور با تكيه بر 
توانمندي هاي داخلي توانست توليد اين محصوالت 

را توسعه دهد.
سرپرس��ت معاونت امور صنايع وزارت صمت تصريح 
كرد: توليد يخچال وفريزر در برنامه ساالنه 9۸، برابر 
۳15 هزار دستگاه پيش بيني ش��ده بود كه با وجود 
عدم همكاري برندهاي »ك��ره اي«، برندهاي ايراني 

توانستند 51۲ هزار دستگاه توليد كنند. او روند توليد 
ماشين لباسشويي را مناسب توصيف كرد و گفت: طي 
5 ماهه ابتداي سال جاري ۲۴۰ هزار دستگاه ماشين 

لباسشويي در كشور توليد شده است.
صادقي نياركي با تاكيد بر اجراي سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي مورد تاكيد مقام معظم رهبري افزود: در حوزه 
فعالسازي واحدهاي راكد و واحدهايي كه با ظرفيت 
پايين در حال فعاليت هستند، تدابيري در نظر گرفته 
شده است كه در صورت تامين منابع مالي، اين واحدها 
در بازه زماني كوتاه تري ب��ه چرخه توليد بازخواهند 
گشت. او افزايش هزينه تمام شده توليد را يكي از داليل 
كمبود سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي توصيف 
كرد و گفت: ميزان نياز صنايع به س��رمايه در گردش 
بيش از ۳۶۰ ميليارد تومان است كه تامين اين نياز با 
همكاري بانك ها در افزايش ظرفيت توليد صنايع مهم 

و استراتژيك كشور بسيار راهگشا خواهد بود.

  رقابت با برندهاي خارجي
نايب رييس اتاق اصناف كشور نيز پيش از اين از توان 
رقاب��ت توليدهاي داخلي با برنده��اي خارجي گفته 
بود. جالل الدين محمد شكريه اظهار كرد: بسياري از 
لوازم خانگي ايراني از لحاظ كيفيت و تكنولوژي توليد 
مي توانند با برندهاي معروف خارجي رقابت كنند. او 
فرهنگ س��ازي و ايجاد عالقه و تعصب ملي در كشور 

براي استفاده و خريد محصوالت توليد داخل را مورد 
اشاره قرار داد و اظهار كرد: اكنون بازار عرضه محصوالت 
داخلي و لوازم خانگي برقي مطلوب است و توليدات از 
حيث كيفيت توان رقابت با برندهاي معتبر خارجي را 
دارند. شكريه با بيان اينكه تا همين چند سال گذشته 
بس��ياري از توليدات داخلي توان رقابت با محصوالت 
مشابه خارجي را نداش��تند، افزود: محصوالت توليد 
داخل نه به صورت كامال صد در صدي اما تا حد بسيار 
خوب و البته قابل قبولي مي توانند در برابر نمونه هاي 
خارجي حرفي براي گفتن داشته باشند. او حمايت از 
توليدكنندگان داخلي، فرهنگ سازي در جامعه براي 
رعايت الگوي مصرف و لزوم افزايش كيفيت محصوالت 
وطني را مورد تأكيد قرار داد و تصريح كرد: بدون شك 
كيفي��ت باالي يك محص��ول خ��ود مي تواند معرف 
برند شركت توليدكننده و سازنده كاال باشد بنابراين 
توليدكنندگان ايراني بايد به اين مقوله مهم توجه كنند.

اين مقام مس��وول افزايش رغبت و عالقه مردم براي 
خريد كاالي ايران��ي را اتفاقي مب��ارك براي اقتصاد 
كشور و توليد اش��تغال دانست و گفت: فرآيند توليد، 
عرضه و اشتغال همچون چرخ دنده هايي به هم پيوسته 
هستند بطوري كه با ارتقاء توليدات از يكسو و فروش 
بيشتر محصوالت داخلي اشتغال پايدار و متوازن در 
كشور ايجاد مي شود. او با اش��اره به اينكه در مقايسه 
با وضعيت س��ال هاي گذش��ته رفته رفت��ه كاالهاي 

باكيفيت ايراني در س��بد خريد خانواده ها جايگزين 
كاالهاي خارجي ش��ده اند ابراز داشت: در اين مقطع 
نيز از توليدكنندگان انتظار مي رود كااليي را توليد و 
روانه بازار مصرف كنند كه مطابق با سليقه مشتريان و 
باالتر از آن در شأن جامعه ايراني باشد. نايب رييس اتاق 
اصناف كشور جلوگيري از خروج ارز از كشور را يكي از 
مزيت هاي فراوان گرايش مردم براي خريد كاالهاي 
داخلي دانست و اظهار داشت: اين موضوع به ويژه در 
شرايطي كه با مشكالت عديده اقتصادي مواجه هستيم 
و مساله تأمين ارز به يكي از نيازهاي اصلي كشور تبديل 
ش��ده، بيش از پيش خودنمايي مي كند. او حمايت از 
برندهاي داخلي و تسهيل گري دولت براي رفع موانع 
موجود در حوزه تولي��د را به عنوان چند اولويت مهم 
مورد تأكيد قرار داد و عن��وان كرد: كاالي قاچاق ضد 
توليد و ضداشتغال است بنابراين مجموعه اصناف به 
عنوان بازوي قدرتمند كشور در عرصه اقتصاد مقاومتي 
انتظار دارند دولت در اي��ن زمينه فعاليت جدي تري 

داشته باشد.

  نرخ نيما براي توليد گران است
اما در اين مي��ان رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم 
خانگي معتقد اس��ت كه ن��رخ ارز نيمايي براي توليد 
گران است و انتظار بر آن اس��ت تا نرخ ارز نيمايي در 
راستاي كاهش هزينه هاي توليد، نرخ كمتري داشته 
باشد. مرتضي ميري درباره شرايط بازار لوازم خانگي 
گفت: در ش��رايط فعلي 7۰ تا ۸۰ درص��د نياز بازار از 
طريق توليدات داخلي، ۲۰ تا ۲5 درصد از طريق ورود 
كاالي قاچاق و در حدود 5 درصد از واردات رس��مي 
گذشته كه در واحدهاي صنفي به فروش نرسيده اند، 
تامين مي شود. او ادامه داد: در ماه هاي اخير به صورت 
اصولي و منطقي با پديده قاچاق برخورد نشده و در پي 
ممنوعيت واردات لوازم خانگي كه از سال گذشته به 
اجرا در آمد، حجم ورود كاالي قاچاق رشد كرده است.

ميري عنوان كرد: در مدت دو سال گذشته نوساناتي 
بر ب��ازار ارز حاكم بود كه قيم��ت ارز آزاد را از محدوده 
۴ هزار تومان به مح��دوده 1۲ هزار تومان افزايش داد 
در همين مدت نيز ن��رخ ارز نيمايي از محدوده ۸ هزار 
تومان ب��ه محدوده 11 هزار توم��ان افزايش يافته كه 
انتظار مي رفت نرخ ارزان تري در راستاي كاهش هزينه 
توليد، در نظر گرفته ش��ود. او با بيان اينكه هزينه هاي 
توليد لوازم خانگي در كشور رشد قابل توجهي داشته، 
افزود: قيمت لوازم خانگي از ارديبهش��ت امسال تا به 
امروز تغييري نداشته و متقاضيان در رفع نياز خود در 
بازار لوازم خانگي با كمبود و مشكلي مواجه نخواهند 
بود، زيرا بازار اش��باع از كاال اس��ت. اين موارد در حالي 
مطرح مي شود كه بازار لوازم خانگي با ركود روبرو بوده 
و متقاضيان تنها براي رف��ع نياز لحظه اي خود خريد 
مي كنند و دليل اصلي كاهش تقاضا و خريد، كاهش 

قدرت خريد خانواده ها است.

يك فعال بازار خودرو گفت: ما در كشورمان نيروي كار 
و انرژي به مراتب ارزان تري نسبت به تركيه داريم و به 
راحتي مي توانيم با مديريت صحيح، بازار منطقه را در 
اختيار خود بگيريم. واردات خودرو يا قطعه از تركيه فقط 
باعث شكوفايي اقتصاد و خودروسازي اين كشور مي شود 

و ما هيچ سودي نخواهيم برد.
حسين س��عيدي فعال بازار خودرو در گفت وگو با ايلنا 
درباره آخرين وضعيت بازار خودرو گفت: همانطور كه 
پيش بيني مي ش��د ركود تورمي در اين بازار به وجود 
آمده و پس از يك دوره كاهش قيمت خودروهاي توليد 
داخل بازار دوباره روند صعودي به خود گرفته است. او 
گفت: علت اصلي اين افزايش قيمت، كاهش توليد است 
و بيش��ترين خودروهايي كه دچار اين معضل شده اند 
سمند و پژو ۲۰۶ تيپ ۲ و 5 است به طوري كه در دو سه 
روز اخير قيمت سمند ۲ ميليون و 7۰۰ و پژو ۳ ميليون 
تومان افزايش داشته است. در روزهاي اخير ايران خودرو 

هيچ كدام از اين دو خودرو را به بازار تهران تحويل نداده 
اس��ت. اين فعال بازار خودرو افزود: به نظر مي رسد اين 
كاهش توليد به سبب نبود قطعه باشد و در آينده ديگر 
خودروها نيز دچار اين معضل خواهند شد. سوالي كه 
اكنون به وجود مي آيد اين است كه با اين روند چگونه 
خودروس��ازها اقدام به ثبت نام و پيش فروش خودرو 
مي كنند. مصرف كننده ها بايد دقت كنند در قراردادهاي 
جديد حق و حقوق آنها پايمال نش��ود و حتما جريمه 
تاخير در تحويل خودرو و قيمت نهايي ذكر شده باشد با 
توجه به اخباري كه به گوش مي رسد هرگونه پيش خريد 
خودرو در اين شرايط ريسك بزرگي به حساب مي آيد. 
او تصريح كرد: براي اولين بار در تاريخ بازار خودرو قيمت 
بر اساس مدل خودرو مشخص نمي شود بلكه نداشتن 
قطعاتي مانند ضبط، سنسور عقب، مه شكن يا آيينه نيز 
باعث تغيير در قيمت مي شود بطور مثال االن در بازار 
۴ يا 5 قيمت پژو ۲۰۶ داريم مثال ۲۰۶ بدون سنس��ور 

عقب و ضبط 75 ميليون اس��ت، ۲۰۶ بدون مه شكن 
7۶ ميليون و الي آخ��ر. خودروهايي كه در هفته هاي 
اخير تحويل داده شده اكثرا كمبود قطعه دارند و حتي 
شايع ش��ده كه برخي قطعات از خودروهاي ديگر باز 
شده و روي خودروي تحويلي گذاشته شده است. اين 
اتفاق باعث ايجاد يك بازار ثانويه ش��ده بطوريكه يك 
كسب و كار جديد ايجاد شده است زيرا كار برخي افراد 
تكميل كردن خودروهاي ناقص است. سعيدي افزود: 
با اين وجود ش��يب صعودي قيمت آغاز ش��ده و پيش 
بيني مي ش��ود اين روند تسريع ش��ود فلذا بايد زودتر 
سياس��ت گذاران حوزه خودروي كش��ور تمهيداتي را 
بيانديشند. او تصريح كرد: اگر مي خواهيم بازار خودرو 
متعادل شود و قشر متوسط از اين بازار حذف نشوند با 
توجه به اينكه توليدكنندگان داخلي توانايي تامين بازار 
را ندارن��د و از طرفي محدوديت منابع ارزي وجود دارد 
بهترين راه اين است واردات خودروهاي دست دوم آزاد 

و تعرفه آنها حذف يا ناچيز تعيين گردد. اين فعال بازار 
خودرو عنوان كرد: مي توان با تعيين سقف قيمت، مدل 
و سال ساخت بازار را مديريت كرد و بايد از اتفاقات اخير 
پند گرفت. صنعت خودروسازي ما در صورت محدوديت 
ورود قطعه از چين حرفي براي گفتن ندارد، سوبسيدها و 
هزينه هاي مالي و جاني كه تاكنون به مردم تحميل شده 
بايد يك زماني متوقف شود. افرادي كه شغل آنها وابسته 
به صنايع خودروسازي داخل است با واردات خودرو و 
در آينده راه اندازي خطوط مونتاژ خودروهاي خارجي 
مشكلي به لحاظ بيكاري نخواهند داشت و آن ۴ هزار 
نفري كه در خودروسازي ها مشغول به كار هستند با يك 
سوم سوبسيدهايي كه اكنون به خودروسازان پرداخته 
مي شود، مي توانند سر كار بروند. او تصريح كرد: در حالي 
كه اكثر مردم فكر مي كنند درآمد اول تركيه از توريسم 
است، اما از مونتاژ و قطعه سازي خودرو درآمدي بيش 
از ۲۰ ميليارد دالري در سال دارد و منبع اصلي درآمد 

اين كشور است بنابراين توريس��م و گردشگري رتبه 
سوم را دارد.

س��عيدي با اش��اره به نح��وه فعالي��ت كارخانه هاي 
خودروس��ازي تركيه گف��ت: اكن��ون 1۴ برند مطرح 
خودروسازي جهان در تركيه خط توليد دارند و طبق 
قرارداد اين برندها متعهد شده اند كه بازار اروپاي شرقي و 
حوزه CIS را در اختيار اين كشور قرار دهند از طرف ديگر 
قطعه سازان تركيه تحت ليسانس و نظارت اين برندها 
عالوه بر تامين خودروسازها، قطعات يدكي اين كشورها 
را تامين مي كنند. او با اشاره به اخبار منتشر شده مبني بر 
همكاري با خودروسازهاي تركيه گفت: ما در كشورمان 
نيروي كار و انرژي به مراتب ارزان تري نسبت به تركيه 
داريم و به راحتي مي توانيم ب��ا مديريت صحيح، بازار 
منطقه را در اختيار خود بگيريم. واردات خودرو يا قطعه 
از تركيه فقط باعث شكوفايي اقتصاد و خودروسازي اين 

كشور مي شود و ما هيچ سودي نخواهيم برد.

رييس انجمن زغال سنگ در نامه اي به معاون معدني 
وزير صنعت، تسريع در ايمن سازي معادن زغال سنگ 

را خواستار شد.
به گزارش ف��ارس، محمد مجته��دزاده در نامه اي به 
سرقيني معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به كم كاري صورت گرفته در زمينه ايمن سازي 
معادن زغال سنگ با وجود تخصيص بودجه، تسريع 
در انجام اين كار را به منظور جلوگيري از تكرار تجربه 
تلخ معدن زمستان يورت خواستار ش��د. در اين نامه 

آمده است: 
»احتراما به استحضار مي رساند بعد از حادثه غم انگيز 
معدن زمستان يورت مشخص شد يكي از علل اصلي 
افزايش تلفات انساني، عدم وجود پايگاه ايمني و نجات 
در مناطق زغال  سنگ است، لذا بر اين اساس كميته 
پشتيباني زغال  سنگ كه به رياست مقام عالي وزارت 
تشكيل مي ش��ود تصويب كرد كه نسبت به احداث و 
تجهيز پايگاه هاي ايمني و نج��ات ۴ گانه در مناطق 
زغال  سنگ اقدام ش��ود. در جلسه مورخ 97.1۰.15 
كميته پشتيباني زغال  سنگ تصويب شد با اختصاص 
بودجه از ابتداي س��ال 1۳9۸ عمليات اجرايي پروژه 
فوق توسط شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران آغاز 
شود اما در س��ال جاري با وجود اختصاص بودجه به 
داليل مختلف در اين خصوص اق��دام قابل توجهي 

انجام نشده است.

همان گونه كه استحضار داريد با توجه به شرايط خاص 
معادن زغال  سنگ از نظر ايمني ايجاد پايگاه هاي فوق، 
يك امر حياتي جهت پايش ش��رايط ايمني معادن، 
آموزش و نهايتًا كمك سريع به معادن در هنگام بروز 
حوادث اس��ت و تعلل در احداث اين پايگاه ها در برابر 
اف��كار عمومي و قانون قابل توجيه نيس��ت و انجمن 
وظيفه دارد در ش��رايط فعلي اهميت اين پايگاه ها را 

يادآوري كند.
در جلسه كميسيون حمايت از توليد مجلس شوراي 
اسالمي كه هفته گذشته تشكيل شد، كميسيون فوق 
مجددا تصويب كرد انجام تعهدات مالي ذوب  آهن به 
معادن زغال  سنگ به روز شده، در احداث پايگاه هاي 
امداد و نجات معادن زغال  سنگ تسريع به عمل  آيد 
و تجهيزات معادن زغال  س��نگ ك��ه عمدتا وارداتي 
هستند در ثبت س��فارش و اختصاص ارز در اولويت 
قرار گيرند. لذا با عنايت به م��وارد فوق الذكر و اعالم 
جنابعالي در جمع معدن كاران زغال  سنگ مبني بر 
تشكيل كميته پشتيباني زغال  سنگ در خرداد سال 
جاري خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات الزم 
را جهت عمليات اجراي��ي احداث پايگاه هاي امداد و 
نجات ۴ گانه آغاز كرده و همچنين با توجه به مشكالت 
متعدد معادن زغال سنگ كه در مكاتبات قبلي به آن 
اشاره شده نسبت به تشكيل كميته پشتيباني زغال  

سنگ تسريع به عمل آورند.«

قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني گفت: در نقش��ه راه 
تنظيم بازار كش��ور، اولويت اصلي در تنظيم بازار كاال هاي 

اساسي به معيشت مردم و مصرف كننده داده شده است.
به گزارش شاتا، حسين مدرس خياباني قائم مقام وزير صمت 
در امور بازرگاني درباره كليات نقشه راه تنظيم بازار كشور 
گفت: بعد از تصويب مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
درباره تمركز بخشي از وظايف حوزه بازرگاني و تجارت در 
وزارت صمت و ابالغ اين مصوبه، رهبر معظم انقالب بعد از 
موافقت با مصوبه تدوين نقشه راه تنظيم بازار كشور را الزامي 
دانستند كه تيم كارشناسي با محوريت موسسه مطالعات 
پژوهش هاي بازرگاني نسبت به تهيه نقشه راه موظف شدند 
كه پيش نويس نقشه راه به همراه سند پشتيبان نقشه راه 
براي سران قوا و كارشناسان و صاحب نظران ارسال شده تا 
درصورتي كه نظرات اصالحي داشتند اعمال شود. او درباره 
ضرورت نقشه راه گفت: اولين ضرورت تعيين اين اولويت 
است كه به دليل شرايط خاص كشور و مطالبه عمومي مردم 
و دغدغه اصلي مسووالن، نقشه راه تنظيم بازار به عنوان يك 

ضرورت شناخته شود.
قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني افزود: نقشه راه براي 
اين است كه درك مشتركي براي دست اندركاران تنطيم 
بازار تعيين مي كند. در جلسات هفتگي ستاد تنظيم بازار 
در وزارت صمت تصميمات الزم و به هنگام براي اثر گذاري 
مطلوب در جامعه گرفته مي شود. او گفت: مجموعه قوانين، 
مقررات، ابزارها، اقدامات و هماهنگي هايي كه براي حمايت 

توليد كننده و مصرف كننده انجام مي شود براي تنظيم 
موجودي كاال و قيمت كاال از توليد تا مصرف را تنظيم بازار 
مي گويند. مدرس خياباني از ديگر ضرورت هاي تنظيم بازار 
را انسجام و يكپارچگي بين سياستگذاري و هماهنگي تمام 
دستگاه ها دانست و تصريح كرد: اين انسجام بايد از نظم 
خاصي برخوردار باشد تا از تصميمات سليقه اي و عجوالنه 
خارج از نقشه راه تنظيم بازار جلوگيري شود. او افزود: افق 
نقشه راه بلندمدت است و بايد ذيل آن برنامه هاي عملياتي 
تدوين ش��ود مهم تر از آن كاركرد هاي نهاد هاي وابسته 
است كه در نقشه راه ستاد تنظيم راه متولي اصلي است 
و در حال حاضر بعهده وزير صنعت، معدن و تجارت است 
و سازمان برنامه بودجه، سازمان حمايت مصرف كننده 
و توليد كننده، سازمان تعزيرات حكومتي بر تنظيم بازار 

كشور نظارت مي كنند. 
قائم مق��ام وزير صمت در ام��ور بازرگاني اف��زود: يكي از 
جهت گيري ها در نقشه راه تنظيم بازار كشور كه از برخي 
دغدغه ها جلوگيري مي كند اتكا به توليد است بطور مثال در 
زماني كه بازار مرغ با مشكل مواجه شد ستاد تنظيم بازار به 
اين نتيجه رسيد كه از واردات مرغ به كشور جلوگيري كند 
و برنامه در قالب ذخيره سازي گردشي مرغ تدوين شد. از 
محل ذخيره سازي مرغ اضافه مرغ در جهت حمايت از توليد 
جمع آوري مي ش��ود كه در نقشه راه اولويت اصلي نيز در 
كاال هاي اساسي به معيشت مردم و مصرف كننده داده شده، 

پاشنه آشيل حمايت از توليد، از محل توليد داخل است. 

از آن سو، قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني عنوان 
كرد: با توجه به محدوديت هاي ارزي معتقديم چنانچه 
قرار باشد، خودروي هيبريدي به كشور وارد شود صرفا 
اين خودروها جهت بازسازي ناوگان حمل و نقل عمومي 
به كار گرفته مي شود. حسين مدرس خياباني در پاسخ 
به پرس��ش تجارت نيوز مبني بر اينكه آيا خودروهاي 
هيبريدي از مقصد چين و روسيه به كشور وارد مي شود، 
گفت: بحثي مبني بر واردات خودروهاي هيبريدي آن 
هم براي نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي مطرح 
اس��ت. هدف از واردات اين ن��وع خودروها نيز كاهش 
آلودگي هوا، انتقال تكنولوژي به كش��ور و استفاده از 

فناوري هاي نوين است. 
با اشاره به واردات خودروهاي هيبريدي افزود: براي واردات 
خودروهاي هيبريدي هنوز به توافق كامل نرسيديم. اما با 
توجه به محدوديت هاي ارزي معتقديم چنانچه قرار باشد، 
خودروي هيبريدي به كشور وارد شود صرفا اين خودروها 
جهت بازس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي به كار گرفته 
خواهد شد. او اظهار كرد: چنانچه روسيه در توليد خودروهاي 
هيبريدي حرفي براي گفتن داشته باشد، ممكن است در 
واردات آن از اين كشور نام برده برنامه اي شكل گيرد. مدرس 
خياباني افزود: با انتقال خودروهاي هيبريدي به كشور قرار 
است از تكنولوژي آن براي صنعت خودروسازي ايران به كار 
گرفته شود تا خودروسازان ما خودشان هم به توليدكنندگان 

خودروهاي هيبريدي تبديل شوند.
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 قيمت ماهي در ايران
 »باال« است

ايسنا| رييس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي 
از كاه��ش تقاضا براي مرغ و ماهي خبر داد و گفت: 
قدرت خريد مردم كفاف خريد ماهي را نمي دهد. 
مهدي يوس��ف خاني اظهار كرد: هر ساله با نزديك 
شدن به فصل سرد سال ميزان تقاضا براي ماهي و 
غذاهاي دريايي افزايش مي يابد كه امسال با توجه به 
ميزان توليد و كاهش تقاضا از سوي مصرف كنندگان 
در پي رشد قيمت، بازار با هيچگونه كمبودي مواجه 
نخواهد بود. او ادامه داد: قيمت فعلي عرضه ماهي و 
ديگر آبزيان خوراكي با توجه به هزينه هاي تمام شده 
توليد، منطقي و مناسب است اما قيمت ها همخواني 
با قدرت خريد مردم ندارد. يوسف خاني عنوان كرد: 
ماه��ي در ايران از قيمت بااليي برخوردار اس��ت و 
قيمت هاي اعالمي با قدرت خريد مردم همخواني 
ندارد. او درباره وضعيت بازار مرغ بيان كرد: در شرايط 
فعلي ميزان عرضه مرغ از تقاضا پيشي گرفته و اين 
موضوع كاهش قيمت مرغ را رقم زده است، اكنون 
حتي در برخ��ي از مناطق مرغ به قيمت كمتري از 

نرخ مصوب به دست مصرف كننده نهايي مي رسد.

چرا قيمت گوجه سقوط كرد
تس�نيم| قيمت گوجه فرنگي كه پيش تر در بازار 
داخلي كشورمان تا 15 هزار تومان افزايش يافته بود، 
اكنون سقوط شديدي كرده و ۸۰۰ تا 1۲۰۰ تومان از 
كشاورزان خريداري مي شود كه موجب ضرر و زيان 
آنها شده است. با گران شدن نرخ ارز، صيفي جات بازار 
مناسبي در كشورهاي اطراف به ويژه عراق پيدا كرد و 
به يك باره حجم زيادي از اين محصوالت از كشورمان 
به عراق صادر شد، بطوري كه اين محصوالت در بازار 
مصرف داخلي با قيمت هاي عجيب وغريبي به فروش 
رس��يد و حتي نرخ هايي باالتر از ميوه ها داشتند. هر 
كيلوگرم سيب زميني، پياز و گوجه به قيمت هايي در 
محدوده ۸ تا 15 هزار تومان نيز به فروش رسيدند، اما 
اكنون ورق برگشته است. قيمت امروز هر كيلوگرم 
گوج��ه فرنگي براي كش��اورزان ب��ه ۸۰۰ تومان تا 
1۲۰۰ تومان رسيده است و در بازار مصرف نيز براي 
مصرف كننده نهايي در تهران ني��ز 1۲۰۰ تومان تا 
۲۰۰۰ تومان به فروش مي رسد. رييس اتحاديه ميوه 
و تره بار اروميه اظهار كرد: عراق ب��راي واردات انواع 
ميوه هاي هسته دار و بي هسته و صيفي جات، تعرفه 
گمركي ۳۸۰ ديناري براي هركيلوگرم گذاش��ته و 
صادرات صيفي جات را به اين كشور از صرفه اقتصادي 
انداخته است. قاسم عزتي افزود: اين امر باعث شده كه 
كاشت گوجه فرنگي براي كشاورزان به صرفه نباشد، 
زيرا براي توليد هر كيلوگرم گوجه فرنگي حدود ۲ هزار 
تومان هزينه مي شود اما كشاورزان در زمان فروش 
نمي توانند محصول خود را بيشتر از ۸۰۰ تا 1۲۰۰ 

تومان به فروش برسانند. 

كمبود شكر در بازار نداريم
ايلنا| دبير اجرايي انجمن صنايع قند و شكر ايران 
با تاكيد بر اينكه بازار شكر متعادل شده است، گفت: 
صنوف به هر ميزان كه ش��كر نياز داش��ته باش��ند 
مي توانند از ش��ركت بازرگاني دولتي ايران يا بطور 
مستقيم از كارخانه ها قند تامين كنند. بهمن دانايي 
با بيان اينكه از ابتداي شهريور ماه امسال عرضه شكر 
به انجمن صنايع قند و شكر ايران واگذار شده است، 
افزود: تا شهريور ماه واردات و عرضه شكر فقط بر عهده 
شركت بازرگاني دولتي ايران بود، اما از ابتداي شهريور 
اين موضوع به انجمن واگذار شده است. او ادامه داد: 
اكنون كارخانه هاي قند واردات شكر را انجام مي دهند 
و عالوه بر آن توليد شكر داخلي نيز با اندكي تاخير در 
كارخانه ها آغاز ش��ده است. به گفته دانايي؛  به دليل 
بارندگي هاي پايان س��ال گذشته و امسال برداشت 
چغندر قند كه معموال از نيمه شهريور ماه آغاز مي شد 
به تاخير افتاده اس��ت،  اما همين بارندگي ها منجر 
بهبود توليد ش��ده است. او ميزان نياز كشور به شكر 
را ۲.۲ ميلي��ون تن عنوان ك��رد و گفت: پيش بيني 
مي شود توليد داخلي شكر امسال به 1 ميليون و 1۰۰ 
هزار تن برسد، همچنين بيش از 1 ميليون تن شكر 
وارداتي ذخيره شده، در بنادر يا در مسير كشور است. 
مجموع ش��كر توليدي داخل و وارداتي نياز كشور تا 
پايان خردادماه سال آينده را پاسخ خواهد بود. دبير 
اجرايي انجمن صنايع قند و ش��كر ايران با اشاره به 
برنامه ريزي هاي انجام شده براي توليد شكر در سال 
زارعي ج��اري و واردات آن، گفت: در صورت اجراي 
برنامه ريزها ي انجام شده تا ۶ ماه اول سال آينده هيچ 

كمبودي در شكر نخواهم داشت. 

افزايش توليد روغن زيتون 
ايلنا| رييس ش��وراي ملي زيتون ايران گفت: 
ورود روغن زيتون غيرقابل مصرف انساني با قيمت 
پايين، امكان رقابت از توليد كيفي داخلي را گرفته 
است، اين در حالي است كه امسال با افزايش قابل 
توجه توليد روغن زيتون در كشور روبرو هستيم. 
مهدي عباسي با تاكيد بر اينكه ميزان توليد ميوه 
زيتون امس��ال از 9۰ هزار تن ب��ه 1۲۰ هزار تن 
افزايش يافته است، اظهار كرد: از اين ميزان بيش 
از 5۰ درصد براي توليد روغن زيتون اس��تفاده 
مي شود. او ادامه داد: پيش بيني مي شود امسال 
۶۰ بيش از هزار تن روغن زيتون در كشور توليد 
شود كه رقم بي سابقه اي است. عباسي با اشاره به 
ادامه واردات روغن زيتون بي كيفيت خارجي به 
كشور، گفت: روغن هاي وارداتي بي كيفيت و از 
نوع پوميس بوده كه غيرقابل مصرف انس��اني و 
بيماري زا است به همين دليل قيمتي پايين تر از 
قيمت روغن زيتون داخلي دارد و اين امر امكان 
رقابت را از ما گرفته است. به گفته او؛ دراكنون هر 
كيلوگرم روغن بي كيفيت خارجي ۴۰ تا ۴۴ تومان 
عرضه مي شود در حالي كه قيمت هر كيلوگرم 
روغن زيتون داخلي 7۰ هزار تومان است. عباسي 

خواستار توقف واردات روغن زيتون شد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

وزير نفت: اقدامات اياالت متحده معيشت توده هاي مردم را هدف قرار داده است 

همزمان با دعوت باركيندو براي پيوستن توليدكنندگان نفت جهان به اوپك پالس، اكوادور اعالم كرد كه از اوپك خارج مي شود

سنت شكني زنگنه براي مقابله با تروريسم اقتصادي 

پيشنهاد ائتالف دبيركل اوپك با 97 كشور توليدكننده نفت

گروه انرژي| نادي صبوري |
كمتر پيش مي آيد بيژن زنگن��ه وزير نفت ايران در 
همايش هاي بين المللي ك��ه در حوزه انرژي برگزار 
مي شود شركت كند، حتي پارسال همين وقت ها در 
حالي كه رس��انه هاي روسي از احتمال شركت وزير 
نفت در همايش انرژي روس��يه نوشته بودند زنگنه 
در مسكو ظاهر نش��د؛ امسال اما وزير كهنه كار نفت 
ايران با سنت ش��كني در سومين مجمع بين المللي 
انرژي ويك شركت كرد. به گزارش »تعادل« از شانا 
بي��ژن زنگنه صبح ديروز در اي��ن مجمع در پنلي با 
عنوان »رهبري در سبد انرژي جهان و اولويت هاي 
صنع��ت گاز« و از سياس��ت هايي ك��ه اي��ران طي 
سال هاي گذش��ته در حوزه صنعت گاز اتخاذ كرده 

است صحبت كرد. 
وزير نفت از اين تريب��ون بين المللي براي تاختن به 
رفتاره��اي امريكا در قبال صنعت نف��ت و گاز ايران 
پرداخت و از »ترورس��يم اقتصادي« براي مجموعه 

اقدام هاي اياالت متحده صحبت كرد. 
زنگنه تاكنون چند بار به اين موضوع اشاره كرده كه 
تحريم هاي امريكا با مانع شدن بر سر راه اقدام ايران 
در كاهش انتشار گازهاي فلر، با سالمت شهروندان 
در ايران بازي مي كند. وزير نف��ت تحريم ها را عليه 
توس��عه پايدار و اهداف جهاني براي تغييرات اقليم 
توصيف كرده است. پيشتر محمد باركيندو دبيركل 
اوپك در زمان حضورش در تهران براي نمايش��گاه 
»نفت« تحريم هاي اقتصادي را به اين خاطر كه مانع 
ورود تكنولوژي مي ش��وند در تضاد با اهداف توسعه 

پايدار وصف كرده بود. 
طي 6 س��الي ك��ه از دوب��اره نشس��تن زنگنه روي 
صندلي وزارت نف��ت ايران مي گ��ذرد، تقريبا تمام 
موارد سفرهاي خارجي او يا به وين براي شركت در 
نشس��ت هاي اوپك بوده يا در همراهي با هيات هاي 
سياس��ي ايران در كش��ورهاي مختلف؛ س��فر براي 
ش��ركت كردن در س��مينارها و همايش هاي حوزه 
انرژي كه در چند سال اخير خيلي پررنگ  شده است، 
كمتر در برنامه هاي يكي از كهنه كارترين وزراي نفت 
جهان و به تبع آن يكي از باتجربه ترين كارشناس��ان 
اين حوزه بوده اس��ت. به اين ترتيب سفر به مسكو و 
حضور در نشس��ت »رهبري در سبد انرژي جهان و 
اولويت هاي صنعت گاز« ك��ه زنگنه صبح ديروز در 
آن شركت كرد يك سنت شكني به حساب مي آيد. 
البته كه به عنوان وزير كشوري كه در بي سابقه ترين 
تحريم ها به س��ر مي برد، صحبت هاي زنگنه در اين 
نشست جز بخش كارشناسي، تالشي براي رساندن 
ص��داي ايران به دنياي انرژي جهان هم به حس��اب 

مي آيد. 
زنگنه با غير قابل انكار دانستن نقش ايران در تامين 
امنيت انرژي جهان، از كشورهاي دنيا خواسته است 
تحريم هاي »غيرقانوني« اياالت متحده را نپذيرند.  
اما وزير نفت چطور در يك نشست تخصصي توانسته 
بحث را به اينجا بكشاند؟ او ابتداي صحبت هايش با 
توجه به موضوع پنل كه گاز طبيعي بوده، عنوان كرده 
كه قرار است »سياست هاي سه گانه ايران در توسعه 
همكاري هاي بين المللي حوزه گاز« را تشريح كند. 

سياس��ت نخس��تي كه وزير نف��ت از آن ن��ام برده 

»سياس��ت زدايي« از بخ��ش ان��رژي اس��ت. او در 
اي��ن خصوص عن��وان كرده اس��ت: »ب��ه اعتقاد ما 
)اي��ران( بخش انرژي بايد سياس��ت زدايي ش��ود و 
مداخالت سياسي جاي خود را به منطق اقتصادي، 

چندجانبه گرايي، مشاركت و همكاري بدهد.«
اينجا بوده كه وزير از فرص��ت حضور افراد مختلفي 
در ي��ك هماي��ش بين المللي اس��تفاده ك��رده و با 
توصيف اعمال فراسرزميني ترامپ به عنوان مصداق 
»تروريسم اقتصادي« گفته است: »اعمال تحريم هاي 
يك جانبه عليه جمهوري اسالمي ايران نقض اصول 
حقوق بين الملل اس��ت و معيشت توده هاي مردم را 

هدف قرار مي دهد«. 
او در ادامه عنوان كرده اس��ت: »اين نگرش با انجام 
تالش هاي مختل گرايانه ضمن تهديد صلح و امنيت 
نه تنها نمي تواند در پرداختن به موضوع تغيير اقليم، 
جريان سرمايه گذاري و انتقال فناوري در حوزه انرژي 
موثر باشد، بلكه تاثيرات منفي بر توسعه پايدار دارد. 
بنابراين مصرانه از همه كشورها مي خواهم اقدام هاي 

يكجانبه و غيرقانوني اياالت متحده را نپذيرند.« 
ارديبهشت امس��ال وقتي محمد باركيندو دبيركل 
اوپك به تهران آمده بود در پاس��خ به اين پرس��ش 
روزنامه »تعادل« كه با توجه به اهميت توسعه پايدار 
براي اوپك آيا اين س��ازمان نبايد مقابل تحريم هاي 
اقتصادي به عنوان مانعي بر سر توسعه پايدار موضعي 
داشته باش��د، گفته بود: »همه مي دانيم كشورهاي 
اوپكي همه در حال توسعه هستند، براي توسعه پايدار 
و انرژي پايدار نيزدسترس��ي ب��ه تكنولوژي اهميت 
زيادي دارد. اين موضوع نه تنها در سطح اوپك، بلكه 
در گفت وگوهاي بين اعض��اي غير عضو اوپك مورد 

بحث و گفت وگوست«.

   سياست دوم: اشتراك تجربيات
اما موضوع دومي كه وزير نفت ايران به عنوان سياست 
كش��ور در زمينه همكاري هاي گازي در نشستي با 
همين موضوع در مس��كو به آن اشاره كرده آمادگي 
ايران ب��راي انتقال تجربيات اين حوزه اس��ت. ايران 
طبق آمارهاي آژانس بين المللي انرژي دومين كشور 
توليدكننده گاز در دنيا است و طبق آمارهاي شركت 
ملي گاز نزديك به 95 درصد پوشش سراسري شبكه 
گاز دارد. زنگنه در اين خصوص عنوان كرده اس��ت: 
»با وج��ود تالش هاي امريكا براي كارش��كني عليه  
جمهوري اس��المي ايران طي ۴۰ س��ال اخير، ايران 
با تالش، توليد گاز طبيعي خ��ود را به ۷5۰ ميليون 

مترمكعب در روز رسانده است.« 
او در ادامه عنوان كرده اس��ت: »با توجه به س��هم ۱۷ 
درصدي ايران در ذخاير اثبات شده گاز طبيعي جهان، 
نقش ايران در تامين امنيت انرژي جهان غيرقابل انكار 
است و انتظار مي رود س��ال آينده، توليد گاز طبيعي 
ايران به بيش از يك ميليارد مترمكعب در روز برسد.« 

وزير نفت با بيان اينكه در سه دهه گذشته، هر ساله، 
بي��ش از يك درصد به س��هم گاز در تركيب س��بد 
مصرفي انرژي ايران اضافه ش��ده و اكنون سهم گاز 
در س��بد مصرفي انرژي به بيش از ۷۰ درصد رسيده 
است، عنوان كرده اس��ت: »بخش عمده  جانشيني 
گاز با نفت در بخش هاي خانگي، نيروگاهي و صنايع 
صورت گرفته اس��ت. هم اكنون ح��دود 95 درصد 
خانوارهاي شهري و روس��تايي ايران به گاز طبيعي 

دسترسي دارند.« 
او در ادامه به اثرات اين اقدام ايران بر كل دنيا پرداخته 
و گفته اس��ت: »رويكرد توس��عه  گاز در ايران، نه تنها 
معيارهاي عدالت اجتماعي را در كشور بهبود بخشيده 

و فقر انرژي را كاهش داده، بلكه در دو دهه گذش��ته، 
ساالنه ۳ درصد از انتشار گازهاي گلخانه اي در كشور 
اجتناب ش��ده اس��ت. ضمن اينكه توسعه دسترسي 
جمعيت روس��تايي به گاز طبيعي و استفاده از آن به 
جاي چوب درختان جنگلي، به ش��كل چشمگيري 
به بهبود محيط زيست از طريق جلوگيري از تخريب 
جنگل ها منجر شده اس��ت. «  وزير نفت گفته است با 
اينكه تروريسم اقتصادي امريكا ادامه دارد ايران در نظر 
دارد تا س��ال 2۰2۱ سوزاندن گازهاي همراه را تقريبا 

به صفر برساند. 
قبال دبيركل اوپك هم در سخنراني در نمايشگاه نفت 
تهران گفته بود كه ايران در مقابله با فقر انرژي پيشتاز 
بوده و همچنين در زمينه تنوع بخشي منابع انرژي يك 

قهرمان است.

   احترام به معاهدات بين الملل 
وزير نفت س��ومين راهبرد اي��ران را احترام و عمل 
ب��ه تعه��دات بين الملل��ي و توس��عه همكاري ها با 
رويكرد چندجانبه گرايي دانست و اظهار كرده است: 
همكاري هاي منطقه اي و بين المللي از اولويت هاي 
ما در بخش انرژي هستند. ايران از موسسان مجمع 
كشورهاي صادركننده گاز )جي يي سي اف( و اوپك 

است.
او در ادامه در مورد مجمع كشورهاي صادركننده گاز 
هم صحبت كرده و گفته است: مايه مباهات است كه 
امروز سه كشور ايران، فدراسيون روسيه و قطر در اين 
جلسه حضور دارند كه با ابتكار اوليه خود زمينه ايجاد 
مجمع كش��ورهاي صادركننده گاز را فراهم كردند و 
اكنون شاهد رشد اين مجمع و تقويت جايگاه جهاني آن 
به عنوان مرجع بين المللي هستيم. زنگنه صحبت هايش 

را با پيشنهاد »رساندن سهم گاز طبيعي در سبد انرژي 
جهان به ۳۰ درصد تا 2۰۴۰« به پايان برده و گفته است 
كه كشورهاي مختلف بايد تالش كنند از طرق مختلف 

با تأكيد بر بخش نيروگاهي به آن هدف دست يابيم.
بنا ب��ر اعالم وزارت نفت، س��ومين مجمع بين المللي 
 )Russian Energy Week( انرژي ويك روسيه
از ديروز )چهارشنبه، دهم مهرماه( در سالن نمايشگاه  
مركزي منيژ ش��هر مس��كو با حضور وزيران، مديران  
عامل شركت هاي بين المللي نفت و گاز، كارشناسان 
حوزه انرژي از سراس��ر دنيا و با س��خنراني والديمير 
پوتين، رييس جمهوري روسيه درباره اهداف و جايگاه 
صنايع انرژي در سياست هاي كلي روسيه، تهديدات 
و چش��م اندازهاي اين صنعت در شرايط بين المللي و 
مس��ائل روز جهان آغاز به كار مي كند و تا پنجم اكتبر 

)روز شنبه، ۱۳ مهرماه( ادامه خواهد داشت.
هدف برگزاري مجمع بين المللي انرژي ويك روسيه 
نمايش چشم انداز صنعت س��وخت و انرژي روسيه و 
ايجاد ظرفيت هاي همكاري بين المللي در حوزه انرژي 
است. اين مجمع همچنين زمينه اي را براي بحث درباره 
اصلي ترين چالش هاي بخش انرژي و مشكالت مربوط 
به توسعه در بخش هاي مختلف شامل صنايع گاز، نفت، 
زغال سنگ، پتروش��يمي، برق و محافظت از انرژي و 

افزايش بهره وري آن فراهم مي كند.

   دوستي 22 ساله با بن سلمان
همان طور كه انتظارش وجود داشت بعد از برنامه صبح 
ديروز در مس��كو، خبرنگاران تالش كردند با پرس و 
جو از وزير نفت درباره وزير انرژي جديد عربس��تان 
براي رسانه هايشان تيترهاي داغ جور كنند. البته كه 
پاسخ وزير نفت ايران احتماال كمي اين خبرنگاران را 
خيط كرده است.  بيژن زنگنه گفته است كه شاهزاده 
عبدالعزيز بن سلمان به مدت 22 سال يك دوست بوده 
است. شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان كه در سپتامبر 
به سمت وزير انرژي عربستان سعودي منصوب شد، 
يكي از اعضاي عالي خاندان سلطنتي اين كشور است.

وزير نفت ايران گفته است: با وجود فراز و نشيبي كه در 
روابط سياسي ميان ايران و عربستان سعودي وجود 
داشته است، ما با شاهزاده عبدالعزيز دوست بوده ايم و 
اميدوارم در آينده هم دوست بمانيم؛ ما هيچ مشكلي 

با وي نداشتيم.
زنگنه در ادامه عنوان كرده است: مشكالت در روابط 
ايران و عربستان سعودي از سوي طرف ايراني ايجاد 
نش��ده اس��ت. ما بر اين باوريم كه همه كش��ورهاي 
مسلمان، همه كشورهاي همسايه بايد فضاي مسالمت 
آميزي ميان خودشان داشته باشند و دشمن ما، كشور 

ديگري خارج از منطقه است.
وي در پاسخ به پرسش��ي درباره تاثيري كه حمالت 
هوايي اخير عليه تاسيسات نفتي عربستان سعودي 
روي ايران داشته است، عنوان كرده است: اين حمالت 
روي توليد و صادرات نفت ما تاثيري نداش��ت اما اين 

مسائل، تنش ها در منطقه را افزايش داده است.
زنگنه گفته است: همه كشورهاي منطقه خليج فارس 
بايد تالش كنند منطق��ه را باثبات كرده و از صلح در 
منطقه دفاع كرده و عبور امن نفت و كاالهاي ديگر از 

تنگه هرمز به بازار بين المللي را تضمين كنند.

گروه انرژي|
 محمد سانوس��ي باركيندو، دبيركل اوپك ديروز با بيان 
اينكه همكاري بيشتر بهترين شيوه براي غلبه بر ابهامات 
فزاينده و نوسان ش��ديد بازار جهاني است، از 9۷ كشور 
توليدكننده نفت جهان خواست به اتحاد اوپك و غيراوپك 
ملحق شوند. اين ائتالف هم اكنون 2۷ عضو دارد. ديروز 
اكوادور، يكي از اعضاي كوچك اوپك نيز اعالم كرد كه تا 
سال 2۰2۰ اوپك را ترك خواهد كرد. طي ۴ سال گذشته 
2 كشور اندونزي و قطر كه آنها هم سهم اندكي از توليد 
نفت جهان دارند نيز از عضوي��ت اوپك انصراف داده اند. 
بدين ترتي��ب، در حالي كه با اعالم اك��وادور به خروج از 
س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت، اين سازمان از 
حيث تعداد اعضا كوچك تر مي شود، تالش ها براي جذب 
حداكثري توليدكنندگان نفت براي هماهنگي در كنترل 
بازار اين حامل انرژي بدون الزام به عضوت در اوپك ادامه 
دارد. محمد باركيندو در رويدادي در س��وچي روس��يه 
گفت: »ائتالف اوپك پالس كه متشكل از اعضاي اوپك 

و ۱۰ توليدكننده غيرعضو اوپك اس��ت، طي س��ه سال 
گذشته به نفع توليدكنندگان، مصرف كنندگان و اقتصاد 
جهاني عمل كرده است. چارتر همكاري اين 2۴ كشور 
توليدكننده نفت مي تواند به بازار جهاني نفت كمك كند 
و از شوك هاي خارجي در آينده مانند مسائل ژئوپليتيكي، 
تنش هاي تجاري، سياس��ت هاي پولي و فجايع طبيعي 
عبور كنند. بنابراين همكاري بيشتر بهترين نسخه براي 
رفع نوسان است و به همين دليل شركت در اين ائتالف 
داوطلبانه و براي همه كشورهاي توليدكننده نفت آزاد 
است. مايلم دس��ت همكاري را به سوي همه 9۷ كشور 
توليدكننده نفت دراز كرده و آنها را به پيوس��تن به اين 

گروه دعوت مي كنم.«
 ب��راي نخس��تين بار نيس��ت ك��ه دبي��ركل اوپ��ك از 
توليدكنندگان نفت كه در ائت��الف اوپك پالس حضور 

ندارند، دعوت كرده است به اين گروه ملحق شوند.
وي در فوريه گفته ب��ود از دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا دعوت مي شود به گفت وگو براي متعادل كردن بازار 

جهاني نفت ملحق شود. باركيندو در آن زمان در واكنش به 
انتقاد ترامپ از سياست كاهش توليد نفت اوپك، به رويترز 
گفته ب��ود امريكا به عنوان بزرگ ترين توليدكننده نفت 
جهان، سهم استراتژيكي در عرضه و تقاضاي جهاني دارد.

بر اساس گزارش اويل پرايس، با اين حال امريكا عالقه اي 
به سياست هاي مديريت بازار ندارد و رييس جمهور اين 
كشور در توييتر اغلب از اوپك بابت دستكاري قيمت هاي 
نفت يا باال نگه داش��تن قيمت ها انتقاد كرده است. ساير 
كشورهاي بزرگ توليدكننده نفت شامل كانادا، برزيل و 
نروژ در ائتالف اوپك پالس حضور ندارند و براي پيوستن 

به آن ابراز عالقه نكرده اند.
همزمان اكوادور كه يك��ي از كوچك ترين اعضاي اوپك 
است اعالم كرد به دليل مش��كالت مالي، در اول ژانويه 

سال 2۰2۰ اين گروه را ترك خواهد كرد.
به گزارش ايسنا، اين كشور در تالش براي افزايش توليد 
نفت خام به منظور كسب درآمد بيشتر است و در موارد 
متعددي از سهميه توليدي كه از سوي اوپك تعيين شده 

بود را نقض كرده است.وزارت انرژي اكوادور در بيانيه اي 
بدون اشاره به جزييات بيشتر اعالم كرد: اين تصميم بر 
اساس مشكالت و چالش هاي داخلي است كه اين كشور 
در ارتباط با پايداري مالي بايد به آنها رسيدگي كند. اين 
اقدام مطابق با برنامه دولت براي كاهش هزينه عمومي و 

كسب درآمد جديد است.
اكوادور حدود 5۴5 هزار بشكه در روز نفت توليد مي كند 
اما به دليل كسري مالي و بدهي خارجي سنگين، با كمبود 
نقدينگي مواجه است.اين كشور در فوريه به توافق ۴.2 
ميليارد دالري با صندوق بين المللي پول رسيد كه تحت 
آن توانست بالفاصله 652 ميليون دالر وام دريافت كند 
و زمينه را براي دريافت شش ميليارد دالر ديگر وام مهيا 
كرد.وزارت انرژي اكوادور اعالم كرد با وجود تصميم براي 
ترك اوپك، اين كشور همچنان از تالش هايي براي تثبيت 

بازار جهاني نفت حمايت مي كند.
اوپك، روسيه و ساير توليدكنندگان از اول ژانويه امسال 
توافقي براي محدود كردن عرضه به ميزان ۱.2 ميليون 

بشكه در روز را اجرا كردند و در ژوييه با تمديد اين پيمان 
تا مارس سال 2۰2۰ موافقت كردند.اكوادور در فوريه از 
اوپك خواسته بود اجازه دهد نفت بيشتري از سهميه خود 
توليد كند اما اين كشور هرگز تاييد نكرد كه آيا اوپك به 

درخواستش پاسخ داده است يا خير.
دبيركل سابق اوپك به رويترز گفت: خروج اكوادور از اوپك 
تاثير چنداني روي اين سازمان نخواهد گذاشت. رنه اورتيز 
كه وزير انرژي سابق اكوادور نيز است، گفت: اقدام اكوادور 
مش��كلي براي اوپك ايجاد نخواهد كرد.اكوادور در سال 
۱9۷۳ به اوپك پيوست و در سال ۱992 از اين گروه خارج 
شد و مجددا در سال 2۰۰۷ به اوپك بازگشت.بر اساس 
گزارش رويترز، ساير اعضاي كوچك اوپك نيز پيش از اين 
به داليل مالي اين گروه را ترك كرده اند. اندونزي در سال 
2۰۱6 به منظور افزايش صادرات نفت، عضويت خود در 
اوپك را معلق كرد.قطر نيز در پايان سال 2۰۱9 با اشاره 
به وضعيت خود به عنوان يك توليدكننده كوچك نفت 

در مقايسه با اعضاي بزرگ اوپك، از اين گروه خارج شد.
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تاكيد  نيجريه
بر  پايبندي به اوپك پالس

تسنيم| ش��ركت ملي نفت نيجريه اعالم كرد 
اين كشور توليد نفت خود را در تبعيت از اهداف 
ق��رارداد كاهش توليد اوپك پايي��ن مي آورد.به 
گزارش رويترز، طبق اطالعات اين شركت، توليد 
نفت خام و ميعانات گازي نيجريه در ماه سپتامبر 
2.۱ ت��ا 2.2 ميليون بش��كه در روز بود.مله كولو 
كياري، مديرعامل شركت ملي نفت نيجريه در 
كنفرانسي در فجيره امارات متحده عربي گفت: 
»ما توليد خ��ود را طبق قرارداد پايين مي آوريم. 
قرارداد اوپك در مورد كاهش توليد نفت است نه 
ميعانات گازي، بنابراين تاثيري بر توليد ميعانات 
گازي ما نمي گذارد«.وي اضافه كرد كه نيجريه 
اميدوار اس��ت توليد نفت خود را طي دو تا س��ه 
سال آينده تا ۳ ميليون بشكه در روز افزايش دهد. 
طبق تحقيقات رويترز كه در روز دوشنبه منتشر 
شد، نيجريه در ماه سپتامبر 265 هزار بشكه در 
روز بيشتر از سهميه اش از توافق اوپك توليد كرده 
است.عراق، كنگو، اكوادور و گابن هم توليد بيش 
از اندازه نفت داشتند ولي ميزان اضافي توليد آنها 
بسيار كمتر از نيجريه بود. نيجريه همچنين در 
حال مذاكره در مورد فرصت هاي سرمايه گذاري 
شركت هاي آرامكوي عربستان و ادناك امارات در 
نيجريه است و گفت وگوهايي هم در مورد عرضه 

بنزين آرامكو به اين كشور صورت گرفته است.

رشد دزدي دريايي نفت
در خليج مكزيك

ايسنا| فعاليت دزدان دريايي در خليج مكزيك و 
همچنين دزدي نفت از دكل هاي فعال در اين منطقه 
رو به رشد اس��ت، به طوري كه شركت پمكس را با 
حداكثر يك ميليارد دالر ضرر ساالنه روبه رو كرده 
اس��ت.دزدي نفت در مكزيك غيرمعمول نيست و 
عمدتا مربوط به كارتل هاي مكزيكي اس��ت كه از 
خدمات كارمندان فاسد پمكس استفاده مي كنند. 
با اين حال عمده اين دزدي به مدت دو ماه در سال 
2۰۱۸ در خشكي صورت گرفت و تبهكاران 2۳۰۰ 
حفره غيرقانوني در خطوط لوله پمكس در مكزيك 
ايجاد كردند.به گفته يوهان اوبدوال، موسس سازمان 
بين المللي امنيت و اطالعات در كانادا، اگرچه دزدي 
نفت و ديزل به مدت دهه ها در جريان بوده اما فعاليت 
مجرمانه در چهار س��ال گذشته افزايش پيدا كرده 
است و برآورد مي ش��ود سرقت نفت در مكزيك به 
۱.۱۸ ميليون بشكه در روز مي رسد وكنترل آن را 
بسيار دشوار مي كند.بر اساس گزارش اويل پرايس، 
شركت پمكس برآورد كرده كه ضرر حاصل از دزدي 
سوخت در سه سال گذش��ته به ۷.5 ميليارد دالر 
رسيده است. عمده اين دزدي توسط تبهكاران انجام 
گرفته كه به سرعت به خشونت متوسل مي شوند و 
بين خودشان براي دسترسي بيشتر به سوخت هاي 

دولتي و زورگيري از كاركنان نفتي مي جنگند.

تهديد قيمت پايين نفت
 براي شيل امريكا

رويترز| رش��د تولي��د نفت امريكا در پاس��خ 
به قيمت ه��اي پايين تر نفت ب��ه تدريج كاهش 
مي يابد. به اين ترتيب عرضه بيش از حد نفت كه 
براي 2۰2۰ پيش بيني شده بود كاهش يافته و 
بازارهاي جهاني نفت رو به تعادل مي روند.طبق 
گزارش اداره اطالعات انرژي امريكا، توليد داخلي 
نفت خام اين كشور در ماه جوالي 2۷6 هزار بشكه 
در روز كاهش يافت و به ۱۱.۸۰6 ميليون بشكه در 
روز رسيد.كاهش ماهانه توليد امريكا كال مربوط 
مي شود به خليج مكزيك. توليد در اين خليج بر 
اثر بسته شدن سكوهاي نفتي دريايي به خاطر 
تهديد توفان گرمسيري بري 2۳2 هزار بشكه در 
روز پايين آمد.توليد ساحلي نفت امريكا ۱.۱۴9 
ميليون بش��كه در روز در ماه جوالي نس��بت به 
همين ماه در سال گذشته افزايش يافت ولي رشد 
توليد نفت از ۱.9۰۰ ميليون بشكه در 2۰۱۸ به 
تدريج كم شده است.با كاهش قيمت نفت، تعداد 
حفاري ها براي نفت 2۰ درصد كاهش يافته است. 
قيمت هاي پايين تر و حفاري كمتر باعث رش��د 
آرام تر توليد نفت حتي در چهل و هش��ت ايالت 

پاييني امريكا تا پايان سال 2۰2۰ خواهد شد.

وضعيت بارش ها
در سال آبي جديد

تسنيم| در حالي كه سال آبي جديد )9۸-99( 
تازه آغاز ش��ده و در دهمين روز اين س��ال آبي 
هستيم، بيشترين ابهام و س��واالت در مورد اين 
است كه در س��ال آبي جديد با چه ميزان بارش 
مواجه ايم؟ سالي خشك، يا نرمال و يا تر در پيش 
داريم؟ قاسم تقي زاده خامسي، معاون وزير نيرو 
در امور آب و آبفا در پاس��خ به اين س��وال اظهار 
داشت: طبق گزارش هاي پيش بيني ارسال شده 
از سوي سازمان هواشناسي به وزارت نيرو، پاييز 
امسال كه نخستين فصل سال آبي جديد است، 
پاييزي پرباران خواهد ب��ود و انتظار بارش هايي 
بيش از نرم��ال را داريم.همچنين سيدحس��ن 
رضوي، مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران 
در اين خصوص گفت: طبق پيش بيني سازمان 
هواشناسي شرايط نرمالي از نظر بارشي در سال 
آبي جاري داريم؛ اما پيش بيني ما اين گونه است 
كه شرايط تامين آب هم به لحاظ كمي و هم كيفي 
براي شهر تهران و استان تهران سال خوبي باشد. 
بررسي آمار بارش هاي كش��ور در ۸ روز ابتدايي 
مهرماه نش��ان مي دهد كه مجموع بارش ها در 
اين م��دت به ۰.6 ميليمتر رس��يده كه اين رقم 
در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال قبل كاهشي 
 5۷ درصدي و در مقايس��ه با متوسط درازمدت 

)آمار 5۱ ساله( كاهشي 5۰ درصدي دارد.

پيام رييس جمهور روسيه به همايش بين المللي هفته انرژي روسيه:تكرار يك اختالل گسترده در عرضه نفت، قيمت ها را چند برابر مي كند

مسكو مايل به مشاركت سازنده در عرصه انرژي استبازگشت متغير ريسك ژئوپليتيكي به روي ميز معامله گران نفت
تسنيم| گزارش شده كه شركت آرامكوي عربستان سعودي توليد در 
تاسيسات نفتي بقيق و خريص را بازگردانده است. گزارشات مختلف مبني 
بر اينكه توليد نفت عربستان به سرعت باز مي گردد، باعث كاهش قيمت 
نفت به س��طح قبل از حمله هاي ۱۴ سپتامبر شده است.به گزارش اويل 
پرايس، حداكثر ظرفيت تولي��د آرامكو هنوز به اندازه قبل از اين حمله ها 
نيست و آرامكو اعالم كرده تا اواخر نوامبر به اين سطح نمي رسد. در حال 
حاضر ظرفيت بقيق تا ۴.9 ميليون بشكه در روز بازگردانده شده در حالي 
ك��ه ظرفيت قبل از حمله ها 5.5 ميليون بش��كه در روز بود. ميدان نفتي 
خريص هم با ۱.۳ ميليون بشكه در روز فعاليت مي كند در حالي كه ظرفيت 
آن قبل از حمالت ۱.5 ميليون بشكه در روز بود.آرامكو با بيرون كشيدن 
نفت از ذخاير نفتي خود، عرضه نفت به مشتريانش را ادامه مي دهد. شركت 
اطالعات جغرافيايي فضايي اورسا برداشت از ذخاير نفتي عربستان را گزارش 
داده است. اين شركت از ماهواره هاي سيستم رادار تركيبي )رادار هوايي و 
پالس هاي مايكروويو( براي اندازه گيري سطح ذخاير نفتي استفاده مي كند. 
اين اطالعات بعد پردازش مي شوند. اين شركت همچنين گزارش سوختن 

گاز را هم در ميادين نفتي مي دهد. تركيب��ي از اين اطالعات تصويري از 
فعاليت هاي آرامكوي عربستان را مشخص مي كند.طبق اين اطالعات، سه 
سايت رأس تنوره، يانبو و خفجي بيشتر ذخاير داخلي نفت خام عربستان 
را در خود جاي داده اند. يك ماه قبل از اين حمله ها، اين ذخاير نسبتًا ثابت 
بودند. ولي دو هفته پس از حمله هاي چهاردهم سپتامبر، ذخاير اين سه 
سايت 2۰ درصد كاهش يافت.آرامكو عالوه بر برداشت از ذخاير نفتي خود، 
از كشورهاي همس��ايه مثل كويت هم نفت وارد كرده است و به برخي از 
مشتريانش هم پيشنهاد داده به جاي نفت خام سبكي كه معمواًل دريافت 
مي كنند، نفت خام سنگين بگيرند.به نظر مي رسد بازارهاي نفت تا حاال 
نسبت به خطرات ژئوپليتيكي بي توجه بوده اند. ظاهرا كاهش ذخاير نفتي 
آرامكو بازار را نگران نكرده است. شركت مشاوره ورود مكنزي در اين هفته 
اعالم كرد: »در گذشته عربستان همواره مي توانست پيش قدم شده و كمبود 
نفت را جبران كند. ولي حاال شرايط متفاوت است. چون اين عربستان است 
كه با دارا بودن باالترين ميزان ذخاير اضافي متوقف شده است. اگر باز هم در 

توليد نفت اختالل ايجاد شود، دچار دردسر مي شويم«. 

ايرن�ا| والديمير پوتين، رييس جمهوري روس��يه در پيام خود به 
س��ومين مجمع بين المللي هفته انرژي روسيه گفت: در سال هاي 
اخير اعتبار اين رويداد افزايش يافته و جايگاه خود را در دستور كار 

بين المللي انرژي پيدا كرده است.
وي افزود: در چارچوب اين رويداد بين المللي، بحث هاي كارشناسي 
جريان مي يابد كه بازتاب دهنده وضع جاري مسائل انرژي جهاني و 
بازار انرژي است.رييس جمهوري روسيه تصريح كرد: در اين همايش 
به مسائل حفظ محيط زيست و به كارگيري فناوري هايي براي حفظ 
و استفاده موثر از انرژي توجه خاص مي شود.پوتين گفت: روسيه به 
صورت پيگير خواهان مشاركت س��ازنده در عرصه انرژي است كه 
هدف آن توسعه پايدار اجتماعي و اقتصادي و تامين امنيت جهاني 
است.وي ادامه داد: امروز بخش هاي سوخت و انرژي امكانات جديدي 
را براي همكاري و سرمايه گذاري گسترده و اجراي طرح هاي بزرگ 
و مشترك به وجود مي آورند كه براي گسترش منابع انرژي سنتي و 
جايگزين آنها و تكامل بخش هاي زيرساختي هدف گيري شده است.

روس��يه وي��ك  ن��رژي  ا لملل��ي  بين ا مجم��ع   س��ومين 
 )Russian Energy Week( از ديروز )چهارشنبه، دهم مهرماه( 
در سالن نمايشگاه  مركزي منيژ شهر مسكو با حضور وزيران، مديران  
عامل شركت هاي بين المللي نفت و گاز، كارشناسان حوزه انرژي از 
سراسر دنيا و با سخنراني والديمير پوتين، رييس جمهوري روسيه 
درباره اهداف و جايگاه صنايع انرژي در سياس��ت هاي كلي روسيه، 
تهدي��دات و چش��م اندازهاي اين صنعت در ش��رايط بين المللي و 
موضوعات روز جهاني آغاز به كار مي كند و تا پنجم اكتبر )روز شنبه، 
۱۳ مهرماه( ادامه خواهد داشت.هدف برگزاري مجمع بين المللي 
انرژي ويك روسيه نمايش چشم انداز صنعت سوخت و انرژي روسيه 
و ايجاد ظرفيت هاي همكاري بين المللي در حوزه انرژي است. اين 
مجمع همچنين زمينه اي را براي بحث درباره اصلي ترين چالش هاي 
بخش انرژي و مشكالت مربوط به توسعه در بخش هاي مختلف شامل 
صنايع گاز، نفت، زغال سنگ، پتروشيمي، برق و محافظت از انرژي 

و افزايش بهره وري آن فراهم مي كند.
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وزير خارجه:  

بحث خروج اروپا از برجام مطرح نيست
گروه ايران|

»بح��ث خروج اروپا از برجام ب��ه هيچ عنوان مطرح 
نيس��ت.«اين عباراتي اس��ت كه وزير امور خارجه 
كش��ورمان با اس��تفاده از آن تالش مي كند پاس��خ 
روشني به مجموعه اظهارات غير كارشناسي بدهد 
ك��ه طي روزهاي اخير و بع��د از بيانيه اخير اروپا در 
نيويورك به كرات در سطح رسانه هاي مخالف دولت 
منتشر مي شود. اخبار و تحليل هايي كه اين گزاره را 
در سطح افكار عمومي گسترش مي دهد كه برجام به 
عنوان مهم ترين سند ديپلماسي در سطح بين المللي 
به پايان راه خود رس��يده و بايد آن را يك خاطره به 
شمار آورد. اما ظريف در پاسخ به افراد و جرياناتي كه 
برجام را پايان يافته تلقي مي كنند، اعالم مي كند كه 
اروپا مصمم به تداوم برجام اس��ت و نشانه اي دال بر 
عالقه مندي اروپاييان به خروج از برجام را مشاهده 

نكرده است. 
وزير ام��ور خارجه در عين حال در واكنش به برخي 
خبرس��ازي ها درب��اره ط��رح مكرون گف��ت: طرح 

۴ماده اي مكرون حاوي ديدگاه هاي ما نيست .
محمدجواد ظريف با اش��اره به مذاكرات انجام شده 
در س��فر رييس جمهور به نيويورك با طرف اروپايي 
اظهار كرد: هم زمان با اين تالش ها، ترامپ در مجمع 
عمومي سازمان ملل اعالم كرد قصد ندارد تحريم ها 
را ك��م كند. اين موضع ترام��پ ۱۸۰ درجه مخالف 

آن بود كه اروپايي ها از قول ترامپ به ما مي گفتند.
به گزارش »تعادل« وزير خارجه ايران ادامه داد: به 
همين دليل نياز بود بررسي شود آيا ترامپ به آنچه 
به اروپايي ها گفته اس��ت تعهد دارد . اين بحث ما با 
اروپايي ها ادامه دارد. وي ادامه داد: طرح  ۴ ماده اي 
كه مكرون بيان كرد طرحي است كه از زبان خود وي 
مطرح ش��ده است و حاوي ديدگاه هاي ما نيست. ما 
مشخص كرده ايم كه دنبال سالح هسته اي نيستيم 
و مطرح كردن طرح اميد نشان دهنده اين است كه 
ما از سال ۶۴ همواره، دنبال امنيت، در خليج فارس 
بوده و ديگران هس��تند كه مانع ش��دند. مواضع ما 
كامال مشخص است. اما مواضع ما در طرح ۴ ماده اي 
مكرون درست بيان نش��ده بود. بنابراين الزم است 
اين مذاكرات ادامه يابد تا مسائل دقيق مطرح شود.

ظري��ف با اش��اره به اينكه م��ا تالش خ��ود را ادامه 
مي دهيم خاطرنش��ان كرد: مك��رون و وزير خارجه 
فرانس��ه با عالقه مذاكرات را دنب��ال كردند. من دو 
دور مذاك��ره با وزير خارجه فرانس��ه داش��تم. با آبه 
نيز همينطور بودم تالش هاي م��ا ادامه مي يابد اما 
ما روي مواضع خود محكم ايس��تاده ايم و اگر اروپا 
تعهدات خود را انج��ام ندهد ما اقدامات بعدي خود 

را انجام مي دهيم.
وزير خارجه در پاس��خ به اين پرسش كه آيا تهديد 
اروپا براي خروج از برجام صحت دارد اظهار كرد: آنها 
چنين چيزي اعالم نكردند آن چه گفته اند اين است 
كه ممكن است مسير حل اختالفات كه در مواد 3۶ 
و 37 برجام آمده را پيگيري كنند. البته اقدام جبراني 
كه براي اروپا در برجام ديده ش��ده بود براي زماني 
است كه ايران اولين نقض كننده برجام باشد. بحث 

خروج اروپا از برجام مطرح نيست.
ظريف همچنين در پاسخ به پرسشي درباره تالش 
مكرون براي برقراري تم��اس تلفني ميان ترامپ و 
روحاني گفت: روحاني حتما تماسي نداشته است. 
ايجاد اين مذاكره تلفني از س��وي ديگران طراحي 
ش��ده بود ولي روحاني حضور نداش��ت و مكرون و 

ترامپ صبحت كردند.
 وزير خارجه در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا خريد

۱5 ميلي��ارد دالر نف��ت اي��ران نيز در ط��رح اخير 
مك��رون وجود دارد، گف��ت: بح��ث ۱5 ميليارد به 

عن��وان آتش بس مطرح ب��ود و براي ف��روش نفت 
اي��ران در چهار ماه، اما طرح چه��ار ماده اي مكرون 
مرب��وط ب��ه رف��ع هم��ه تحريم هاس��ت. اگ��ر آن 
 وضعي��ت )رف��ع تحريم ها( انجام ش��ود ديگر بحث

۱5 ميليارد هم موضوعيت ندارد.
ظريف درباره مواضع اخير عربس��تان سعودي براي 
رفع تنش ها با ايران بيان ك��رد: ما همواره گفته ايم 
با همس��ايگان خود دنبال تفاه��م و پرهيز از تنش 
هستيم. اگر دولت س��عودي به اين نتيجه برسد كه 
با خريد سالح و واگذاري حاكميت خود به ديگران 
نمي تواند به امنيت برسد، حتما با آغوش باز با ايران 

مواجه مي شود.

 رييس جمهوري دخالتي در حكم فريدون 
نداشته است

موضوع مه��م ديگري ك��ه روز گذش��ته در جريان 
گفت وگوي اعضاي كابينه با خبرنگاران مطرح ش��د 
بحث حاشيه س��ازي برخي رسانه هاي مخالف دولت 
در خصوص فشار رييس جمهوري براي كاهش حكم 
محكوميت حسين فريدون بود. سخنگوي دولت در 
پاسخ به پرسش »تعادل« و در واكنش به ادعاي برخي 
از رسانه ها مبني بر اينكه فش��ار دولت و قوه قضاييه 
باعث كاهش حكم حس��ين فريدون از 7 س��ال به 5 
سال ش��ده اس��ت، تصريح كرد: اين موضوع از بنيان 

دروغ است.
ربيعي در پاس��خ به پرسش��ي درب��اره ادعاي برخي 
رسانه ها در خصوص فشار دولت به قوه قضاييه براي 
تبديل حكم 7 سال حسين فريدون به 5 سال با طرح 
اين پرس��ش كه اصال كسي باور مي كند دولت به قوه 
قضاييه فش��ار بياورد و بگويد كه حكم 7 س��ال، را 5 
سال كنيد، اظهار كرد: اين ادعا از بنيان دروغ است و 
رييس جمهوري هيچ دخالتي در اين فرآيند نداشته 
چني��ن بحثي ني��ز در اين خص��وص تاكنون مطرح 

نشده است.
وي اف��زود: حكم صادر ش��ده براي آق��اي فريدون، 
تصميمي است كه قوه قضاييه اتخاذ كرده و اميدواريم 
اين تصميم منصفانه باشد؛ حق اعتراض به حكم صادر 
شده براي هر ش��هروندي وجود دارد و آقاي فريدون 

نيز اين ح��ق را دنبال مي كند. س��خنگوي دولت با 
تاكي��د بر اينكه به دولت دوازده��م نمي خورد كه در 
احكام قوه قضاييه دخال��ت كند و اصال بناي دخالت 
در اين خصوص وجود ندارد گفت: موضوع اين است 
كه حكمي صادر ش��ده و احترام به آن نيز وجود دارد 
اما پرسش��ي مطرح مي ش��ود مبني بر اينكه چگونه 
محتواي پرونده در سايت ها مي رود و چاپ مي شود؟ 
و عالمت هاي غلطي داده مي شود؟ به نظر من برخي 

بايد پاسخگوي اين روند باشند.
ربيعي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت 
ش��ركت هپكو با بيان اينكه توضيحات الزم پيش از 
اين داده شده اس��ت، خاطرنشان كرد: من نسبت به 
صحبت هاي اخير رييس محترم سازمان صداوسيما 
نقدي دارم كه امروز نيز در جلسه دولت مطرح كردم 
و گفت��م كه هيچ وزيري از طرح مس��اله كارگران در 

صداوسيما نه گله كرده و نه شكايت داشته است.
وي ادامه داد: من به عنوان س��خنگوي دولت بسيار 
خوش��حالم كه مس��ائل توليد و كارگ��ري مورد نقد 
قرار بگيرد منتها اگر قرار اس��ت در خصوصي سازي 
عالمتي داده ش��ود، بايد آدرس درس��ت را بدهند و 
خصوصي س��ازي را به يك شخص باز نگردانند، بلكه 
بگوين��د دقيقا اين اتف��اق چه زمان��ي رخ داده و چه 

اتفاقاتي افتاده است.
سخنگوي دولت با تأكيد بر اينكه اگر قرار است دولت 
كوچك شود، مس��ير خصوصي س��ازي بايد اصالح 
شود، گفت: دولت از بيان نظر كارگران حتما استقبال 

مي كند.

  اي�ران از پنج�م آب�ان مي توان�د بي�ش از 
۵۰۰ كاال با تعرفه هاي صفر صادر كند

خبر اقتصادي مهم نشس��ت ديروز را اردكانيان وزير 
نيرو در گفت وگو با خبرنگاران مطرح كرد. وزير نيرو با 
بيان اينكه موافقت نامه همكاري اقتصادي ميان ايران 
و اتحاديه اوراسيا از پنجم آبان ماه عملياتي مي شود، 
گفت: ايران براساس اين موافقت نامه مي تواند بيش 
از 5۰۰ كاال را با تعرفه هاي مخفف يا صفر صادر كند.

اردكانيان در حاش��يه جلس��ه هيات دول��ت درباره 
دس��تاوردهاي س��فر رييس جمهوري به ارمنستان 

اظهار ك��رد: موافقت نامه هم��كاري اقتصادي ميان 
ايران و اتحاديه اوراس��يا از پنجم آب��ان ماه عملياتي 
مي ش��ود. به موجب اين تفاهم نامه حدود ۸۴۰ قلم 
كاال مشمول تعرفه ترجيحي خواهد شد و اين يعني 
تعرفه ها تخفيف پيدا كرده و تعرفه تعدادي از كاالها 
هم صفر خواهد شد. ايران مي تواند بيش از 5۰۰ كاال 
را با تعرفه هاي مخفف يا صف��ر صادر كند و صادرات 
بيش از 3۰۰ قلم هم براي ساير كشورها در نظر گرفته 

شده است.
وي اس��تفاده از اين فرصت را مش��روط ب��ه رعايت 
الزاماتي دانس��ت و اظهار كرد: در وهله اول آمادگي 
بخش خصوصي و توليدكنندگان و تجار اهميت دارد 
كه بايد در اين فرصت باق��ي مانده تا 5 آبان از طريق 
تشكل هاي صنفي، اتاق هاي بازرگاني و سازمان هاي 
دولتي مسوول در جريان جزييات امر قرار بگيرند. اين 
تفاهم نامه در ش��رايط تحريم مي تواند براي افزايش 

اشتغال در كشور نقش تعيين كننده ايفا كند.
اردكانيان خاطرنش��ان ك��رد: از دبي��ركل اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا و وزراي مسوول در دبيرخانه دعوت 
كرده اي��م در فرصت زماني باقي مانده به ايران س��فر 
كنند. همچنين س��ازمان هاي مهمي مانند گمرك، 
سيستم بانكي از طريق بانك مركزي، سيستم حمل 
و نقل، سازمان استاندارد و س��ازمان توسعه تجارت 
خارجي جزو دستگاه هايي هستند كه نيازمند فراهم 
كردن مقدمات عملياتي شدن اين الحاق هستند. از 
آبان ماه امسال فرصت حداكثر سه سال هاي داريم كه 
مي توانيم اي��ن الحاق موقت را به حالت دايمي تغيير 
دهيم به صورتي كه همه كش��ورهاي عضو اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا و ايران بتوانند به صورت منطقه آزاد 

تجاري عمل كنند.

  امنيت براي برگزاري مراسم اربعين  به طور 
كامل برقرار است

وزير كشور تاكيد كرد كه هيچگونه نگراني در مساله 
امنيت برگزاري مراسم اربعين نداريمبا توجه به قرار 
گرفتن در اتمسفر اربعين طبيعي بود كه بخش اعظم 
پرسش ها از وزير كشور حل و حوش موضوع اربعين 
طرح ش��وند. عبدالرضا رحماني فضلي در خصوص 

تمهيدات وزارت كشور براي برگزاري مراسم اربعين، 
اظهار داشت: سفري داشتم به كربال و نجف و سومين 
جلسه را با وزير كشور عراق برگزار كرديم كه در آن 
آخرين مرور را بر مش��كالت داشتيم، چون زميني 
هم رفتم تمام مشكالت را بررسي كردم و الحمداهلل 
به توافقات خوبي هم رس��يديم.وي ب��ا بيان اينكه 
پذيراي��ي حدود 3 ميليون نفر در يك كش��ور ديگر 
واقعا كار مش��كلي اس��ت، تاكيد كرد: خواهش ما از 
مردم اين است كه مراعات كنند، توصيه ها را گوش 
دهند و توقعش��ان هم در حد پذيرايي در يك كشور 
ديگر در عرض ۱5 روز باشد.رحماني فضلي گفت: در 
حوزه امنيتي مسائل كامال رفع شده و مناسب است 
به خصوص در مرز خسروي كه جزو نگراني هاي ما 
بوده، امنيت به طور كامل برقرار است.وزير كشور با 
اعالم اينكه امسال تعداد موكب ها را به 2۶۰۰ موكب 
رس��انده ايم، عنوان كرد: از نظ��ر تامين مواد غذايي 
نيز، يك ميليون و ششصد هزار وعده  غذايي تدارك 

ديده شده است. 
ب��ا تصميات روزه��اي گذش��ته اميدواريم بس��تر 
مناس��ب تر ش��ده باش��د، اما اينها نس��بي است و 
اميدواريم بتوانيم سرويس و تسهيالت خوبي ارايه 
دهيم.رييس ش��وراي امنيت كش��ور همچنين در 
خصوص راي دي��وان عدال��ت اداري در لغو مصوبه 
هيات وزي��ران در خصوص تعيين مكان مش��خص 
براي تجمع��ات، تصريح كرد: ما اين مصوبه را كه در 
دولت داشتيم براي ساماندهي بوده؛ چراكه اصل ۴۱ 
قانون اساس��ي اين اجازه )تجمع( را داده، اما بايد با 
مجوز از وزارت كشور باشد. هر جايي هم كه نمي توان 
تجمع برگزار كرد، وزارت كشور چندجا را در تهران 
مش��خص كرد و در بقيه اس��تان ها هم تعيين آن را 
به عهده شوراي تامين اس��تان ها گذاشت.رحماني 
فضلي تاكيد كرد: در خصوص لغو اين مصوبه طبيعتًا 
اعتراض خواهيم كرد و ان ش��اء اهلل توجيه خواهيم 
كرد كه حتما موافقت ش��ود تا با نظم و امنيت بهتر 

تجمعات برگزار شوند.

   حتما از كارگران نيش�كر هفت تپه حمايت 
مي كنيم

وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي ني��ز با بيان اينكه 
ح��ق طبيع��ي كارگر اس��ت ك��ه وقتي دس��تمزد 
دريافت نمي كند، اعتراض كن��د، گفت: ما حتما از 
كارگران نيشكر هفت تپه حمايت مي كنيم. محمد 
ش��ريعتمداري درباره اقدامات وي براي بازگش��ت 
كارگران اخراجي نيش��كر هفت تپه با بيان اينكه به 
مسووالن قوه قضاييه و امنيتي نوشته ايم كه نبايد به 
مسائل كارگري كه به خاطر عدم پرداخت دستمزد 
ايجاد مي ش��ود، به هيچ عنوان جنب��ه امنيتي داده 
شود، اظهار كرد: اين مسائل اقتصادي است و حتي 
اجتماعي هم نيست و بايد در سطح مسائل اقتصادي 
كنترل شود. اين حق طبيعي كارگر است كه وقتي 

دستمزد دريافت نمي كند، اعتراض كند.
وي ادامه داد: بخشي از مشكالت نيشكر هفت تپه به 
خاطر پايان يافتن قراردادهاي پيمانكاري و تقاضاي 
برخي از كارگران براي بازگشت بوده است كه امكان 
عملي نداشت، اما ما تالش كرديم تا كارخانه شرايط 
بهتري پيدا كند تا توليد بيش��تر و مشكالتش كمتر 
شود. اعتقاد ما اين اس��ت نبايد حتي يك كارگر به 
خاطر اين مسائل بيكار شود.وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در پايان گفت: اخراجي بايد حتما متناسب 
با قانون كار باشد. ما حتما از كارگزان نيشكر هفت تپه 
حمايت مي كنيم؛ به گون��ه اي كه حتي اگر كارفرما 
قص��د تعديل ني��روي انس��اني دارد، اي��ن كار بايد 
متناسب با شرايط بازار كار و شرايط قانون كار باشد.
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 داليل خروج امريكا
 از پايگاه العديد قطر

تخليه نيروهاي امريكا از پايگاه »العديد« قطر سبب 
شد تا برخي رسانه هاي منطقه به واكاوي داليل اين 
موضوع در مقطع زماني حاض��ر بپردازند و بار ديگر 
موضوع بازدارندگي ايران در برابر هرگونه ماجراجويي 
را مورد توجه قرار دهند. به گزارش ايرنا، ارتش امريكا 
پس از ۱3 سال، ششم مهرماه به طور ناگهاني صدها 
تن از پرس��نل خود را از پاي��گاه العديد قطر تخليه  و 
مس��ووليت كنترل نيروهاي هوايي در منطقه را به 
تيم هايي در پايگاه نيروي هوايي امريكا در كارولينا 
منتقل كرد. ارتش امريكا در حالي ستاد فرماندهي 
نيروي هوايي خود را به ط��ور ناگهاني از قطر خارج 
كرد كه هم اكنون بيش از 3۰۰ جنگنده اين س��تاد 
در مناطقي مانند س��وريه، افغانستان، خليج فارس 
حضور دارند. پس از تخليه ساختمان پايگاه العديد 
قطر، ستاد فرماندهي نيروي هوايي امريكا هم اكنون 
 ناوگان هوايي خود در خاورميانه و شمال آفريقا را از

7 هزار مايل دورتر در كارولينا هدايت مي كند. روزنامه 
 »الش��رق االوس��ط« عربس��تان در گزارشي به قلم 
»ايلي يوسف« نوشت در ش��رايطي كه تنش ميان 
امري��كا و ايران به اوج خود رس��يده اس��ت فرمانده 
نيروهاي مركزي امري��كا تمرين هاي بي نظيري را 
انجام داده اند كه طي آن مركز فرماندهي لجستيكي از 
پايگاه العديد قطر به ايالت كارولينا منتقل شده است. 
با وجود اينكه اين انتقال موقتي است، اما اين رويداد 
يك تحول تاكتيكي بزرگ به شمار مي رود. به نوشته 
روزنامه الشرق االوسط، بسياري از مسووالن نيروهاي 
هوايي امريكا گفته اند حوادثي كه در منطقه خليج 
فارس رخ داد در تصمي��م امريكا براي تخليه پايگاه 
العديده تاثيرگذار بود. ايران در ماه ژوئن گذشته موفق 
شد پهپاد تجسس امريكا را ساقط سازد. همچنين ماه 
گذشته تاسيسات نفتي وابسته به شركت آرامكو هدف 
قرار گرفت و مقام هاي عربستان، امريكا، المان، فرانسه 
و انگليس ايران را مسوول اين حمله معرفي كرده اند. 
به نوشته الشرق االوسط، پنتاگون نگران اين است كه 
در صورت وقوع هرگونه درگيري با ايران مركز عمليات 
هوايي و فضايي مشترك امريكا در پايگاه العديد هدف 
قرار گيرد و تضميني وجود ندارد كه از اين پايگاه به 
خوبي دفاع شود. كارشناسان پنتاگون ادعا مي كنند با 
انتقال پايگاه و كارشناسان و نظاميان به مكان ديگري 
امريكا س��ريع تر مي تواند خود را آثار هرگونه حمله 
نظامي پيش بيني نش��ده به پايگاه هاي خود نجات 
دهد. در نتيجه اين رويكرد اكنون پايگاه العديد قطر 
ديگر ارزش چنداني ندارد. به نوشته روزنامه »العين« 
امارات، »داگالس باري« كارش��ناس متخصص هوا 
فضا در انديشكده بين المللي مطالعات راهبردي لندن 
گفت نياز به قوه تخيل بااليي نيست كه ببينيم و فكر 
كنيم هنگامي كه زمان درگيري تمام عيار فرا رسد، اين 
مركز يكي از اولويت هاي دشمنان ما براي حمله خواهد 
بود. به نوشته روزنامه »الوطن« سوريه، ترامپ ايران 
را تهديد به جنگ مي كند و جنگ ساالراني در كاخ 
سفيد و رژيم اسراييل و عربستان او را به جنگ تحريك 
مي كنند، اما او از جنگ و تاثير آن بر آينده سياسي خود 
مي ترسد. در اين زمينه »جان مير شيمر« تحليلگر 
مسائل سياسي درباره سياست فشار حداكثري ترامپ 
عليه ايران گفت تاكنون هيچ شاخصي مبني بر تسليم 
ايران در برابر خواسته هاي امريكا وجود ندارد. ايران 
ثابت كرده است كه در برابر ماجراجويي ها امريكا دست 
بسته نخواهد ماند. سياست ترامپ امريكا را منزوي 
كرده و اكنون هيچ پنجره اي به روي ديپلماسي باز 
نيست. رهبران ايران هيچ اعتمادي به ترامپ ندارند 
و مي دانند كه اگر با او وارد مذاكره شوند و توافقي هم 
امضا كنند او احتمال دارد از آن عقب نشيني كند.  به 
نوشته شبكه »الحره« امريكا، ايران داراي بزرگ ترين 
قدرت موشكي خاورميانه است و اين كشور مي تواند 
اهدافي را در 2 هزار و 5۰۰ كيلومتري هدف قرار دهد. 
اين كشور هنوز هم به ساخت موشك ادامه مي دهد 
و براي بهبود برد، سرعت و افزايش سطح تخريب آن 
تالش مي كند. ايران مي تواند از موش��ك هاي خود 
براي هدف قرار داد زيرساخت هاي عربستان و ديگر 
كشورهاي منطقه اس��تفاده كند. روزنامه »العرب« 
چاپ لندن در گزارشي با عنوان »نيروي هوايي امريكا 
پايگاه العديد قطر را در طاقچه قرار دادند« نوش��ت: 
قطر با وجود هزينه بس��يار براي پايگاه العديد ديگر 
براي امنيت امريكا ضروري نيست. قطري هاي كه 
ميلياردها دالر براي تمركز پايگاه نظامي پيشرفته 
امريكا در كشور خود هزينه كرده بوده اند تا اين كشور 
براي امنيت امريكا و اجراي طرح هاي راهبردي آن 
ضروري باشد ناگهان برايشان مشخص شد كه پايگاه 
العديد داراي ارزش نيست و مي تواند از يك دستاورد به 
يك بار سنگين براي آنها تبديل شود. اقدام شتاب زده 
مركز فرماندهي عمليات هوا فضاي امريكا در تخليه 
پايگاه العديد بسياري از واقعيت هاي دردناك را براي 
رهبران قطر آشكار كرد و نگراني آنها را به دنبال داشت. 
به نوشته روزنامه »صدي البلد«، »طارق البرديسي« 
كارشناس مسائل بين الملل تخليه پايگاه العديد را 
به منزله پايان حمايت امريكا از قطر به شمار آورد. او 
گفت تخليه پايگاه العديد به معني چشم پوشي امريكا 
از پايگاه هاي خود در منطقه نيست. منافع امريكا در 
مناطق راهبردي كش��ورهاي عربي در دفاع از رژيم 
اس��راييل و تامين منابع نفت ثابت است. همچنين 
امريكا در مقابل دريافت هزينه از كش��ورهاي عربي 

دفاع مي كند. 
البرديس��ي پيش بيني كرد كه امري��كا پايگاه هاي 
بيشتري را در منطقه خاورميانه تاسيس كند و اين 
پايگاه ها در نتيجه تامين هزينه آن از س��وي اموال 
نفت كشورهاي عربي از فناوري هاي مدرن برخوردار 
باشد. به نوشته تارنماي مركز مطالعات و پژوهش هاي 
راهبردي »المستقبل« امارات، تغيير محيط راهبردي 
منطقه خاورميانه همچنين تغيير رويكرد كلي امريكا 
براي كاه��ش حضور نظامي در منطق��ه، معادالت 
سنتي را كه در آن پايگاه نظامي العديد داراي اهميت 
راهبردي بااليي ب��راي منافع امريكا بود، تغيير داده 
است. از اين رو، احتمال دارد كه در آينده شاهد كاهش 
اهميت راهبردي اين پايگاه براي منافع امريكا باشيم.

چهرهها

دخالت بيگانگان عامل ناامني و 
تنش آفريني منطقه است

س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارج��ه معتق��د اس��ت: 
هرگون��ه دخالت بيگانگان 
در ترتيبات امنيتي منطقه 
عامل ايجاد و تشديد ناامني 
و تنش آفرين��ي اس��ت. به 
گزارش مهر، س��يدعباس 
موسوي در پاسخ به پرس��ش خبرنگاران در خصوص 
اظهارات مداخله جويانه و اتهامات و ادعاهاي دبيركل 
ناتو در خصوص برنامه صلح آميز هسته اي و توان دفاعي 
موشكي كشورمان اظهار داشت: جمهوري اسالمي ايران 
اين اظهارات مداخله جويانه از سوي قدرت ها و نهادهاي 
امنيتي خارجي در امور داخلي كشورها و منطقه خليج 
فارس را محكوم كرده و بر اين باور است كه هرگونه دخالت 
در ترتيبات امنيتي منطقه توسط بيگانگان، خود عامل 
ايجاد و تشديد ناامني و تنش آفريني در منطقه است. 
سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: دبيركل ناتو 
به جاي دخالت در امور منطقه، پاسخگوي آثار مخرب 
دخالت هاي اين نهاد نظامي در خاورميانه و غرب آسيا 
باش��د كه نتيجه اي جز كش��تار غيرنظاميان، تقويت 
تروريس��م، افزايش توليد مواد مخدر، ويراني و افزايش 
ناامني در پي نداشته و آثار ويرانگر آن را تاكنون در ناامني 
و بي ثباتي برخي كشورهاي منطقه شاهد هستيم. او  با 
تاكيد بر اينكه معتقديم امنيت خاورميانه بايد توسط 
كشورهاي منطقه و بدون حضور نيروهاي خارجي تامين 
شود افزود: جمهوري اسالمي ايران همچون هر كشور 
مستقل ديگري در جهان براي خويش حق برخورداري 
از برنامه هاي متعارف دفاعي را قائل بوده و در همين راستا 
برنامه موشكي جمهوري اسالمي ايران از ماهيتي دفاعي 

و بازدارنده برخوردار است .

مجازات مسووالن در صورت 
ارايه ليست ناقص اموال 

رييس سازمان ثبت اسناد 
و ام��الك كش��ور گفت: در 
راس��تاي اج��راي قان��ون، 
مسووالن اگر ليست ناقصي 
از ام��وال خ��ود ارايه دهند 
يا مخفي كنن��د، مجازات 
مي شوند. ذبيح اهلل خداييان 
در گفت وگو با مهر در پاس��خ به اين سوال كه در رابطه 
با ابهام هاي موجود در راستاي ثبت اموال و دارايي هاي 
مسووالن، اگر مسوولي در آستانه اجراي اين قانون اموال 
و دارايي ها و اسنادي را به نام ديگران بزند، آيا امكان رصد 
آن وجود دارد؟گفت: در مورد اموال و دارايي مسووالن 
ذكر اين نكته ضروري است كه مسووالن مشمول در اين 
قانون دو دسته هستند. وي افزود: يك دسته از مسووالن 
مشمول اصل ۱۴2 قانون اساسي هستند كه در پنج دسته 
تقسيم مي شوند، اين دسته از مسووالن اگر چنانچه به 
موقع ليس��ت دارايي خود را ندهند يا ناقص ارايه دهند 
يا مخفي كنند بر اساس برنامه ششم برايشان مجازات 
درنظر گرفته شده اس��ت. رييس سازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور تصريح كرد: عالوه بر اين ساير مسووالن 
هم تكليف دارند موقعي كه مسووليتي را بر عهده گرفتند، 
تعهدات الزم را در اين جهت ارايه دهند. معاون رييس 
قوه قضاييه افزود: چنانه افرادي از ارايه دقيق دارايي خود 
خودداري كنند و بعدا مشخص شود كه چنين دارايي 
دارند يا مشخص شود از راه نامشروع كسب شده است 
 قوه قضاييه مي تواند راستي آزمايي كند و چنانچه از راه 
نامشروع باشد برخورد الزم را انجام مي دهد. گفتني است 
تمام اموال غيرمنقول، با ذكر مشخصات پالك ثبتي يا با 
هر شناسه ديگر و در صورتي كه ثبت نشده باشد با هر 

مشخصه اي به سهولت قابل شناسايي است.

اعتمادسازي از طريق امضاي 
توافقنامه عدم تجاوز 

سفير ايران در كويت تاكيد 
ك��رد: امض��اي توافقنامه 
ع��دم تجاوز مي��ان ايران و 
همس��ايه   كش��ورهاي 
راه گش��اي اعتمادسازي و 
تفاهم است. محمد ايراني 
در ديدار از روزنامه »النهار« 
و گفت وگو با »عماد بوخمس��ين« سردبير روزنامه بر 
اهميت گس��ترش روابط سياسي و رسانه اي دو كشور 
همسايه و مسلمان تأكيد و آمادگي كشورمان جهت 
توسعه همكاري هاي رسانه اي با همه كشورهاي همسايه 
را اعالم كرد. وي از تالش هاي جاري امير كويت جهت 
برقراري ثبات و آرامش و آشتي دادن كشورهاي حوزه 
خليج فارس تقدير و از فضاي همزيستي طوايف و مذاهب 
اسالمي و احياي مراسم باش��كوه عاشوراي حسيني 
در همه مناطق كويت تجليل كرد. ايراني افزود: ديدار 
اخير محمدجواد ظريف از كويت و مالقات و گفت وگو با 
وليعهد و وزير امور خارجه نقطه عطفي در روابط دو جانبه 
به شمار مي آيد و امضاي توافقنامه عدم تجاوز ميان ايران 
و كشورهاي همسايه راه گشاي اعتمادسازي و تفاهم 
است. نماينده فرهنگي سفارت نيز در اين ديدار خواهان 
گسترش و تحكيم مناسبات رس��انه اي و مطبوعاتي 
ميان دو كشور همسايه و مسلمان ش��د و بر ضرورت 
توجه به انعكاس رويدادهاي علمي، فرهنگي و سياحتي 
جمهوري اس��المي ايران در جرايد كويت تاكيد كرد. 
در اين ديدار »عماد بوخمسين« سردبير النهار ضمن 
خوشامدگويي به سفير و نماينده فرهنگي كشورمان و 
تقدير از تالش هاي جاري در توسعه مناسبات سياسي 
و فرهنگي دوجانبه گفت: كويت همواره س��عي دارد 

نمونه اي براي همزيستي اديان و مذاهب باشد. 

دشمن از ترس جبهه مقاومت 
خواب و خوراك ندارد  

جانشين فرمانده كل سپاه 
با بيان اينكه جبهه مقاومت 
آرامش را از دشمنان اسالم 
گرفته اند، گفت: حزب اهلل و 
جبهه مقاومت در باالترين 
س��طح از اقتدار خ��ود قرار 
دارند. به گزارش تس��نيم، 
س��ردار علي فدوي در آيي��ن افتت��اح 2۴ واحد براي 
خانواده هاي ش��هداي مدافع حرم دليجان با تأكيد بر 
توجه به خانواده هاي شهدا و تالش براي رفع مشكالت 
آنها تصريح كرد: نبايد نسبت به خانواده هاي شهدا غافل 
باشيم چراكه خوشايند نيست خانواده شهيدي مشكالت 
اقتصادي و معيشتي داشته باشد. وي تصريح كرد: امروز 
گام برداش��تن براي دسترسي بهتر خانواده هاي شهدا 
همان اجر و پاداش ش��هادت را دارد ام��ا عده اي كه در 
مسير خدمت كردن به شهدا و خانواده هاي آنها كارشكني 
مي كنند بايد از غضب خداوند بترسند. جانشين فرمانده 
كل سپاه افزود: مرزباني هاي جغرافيايي توسط انگليس 
خبيث در دوران حاكمان بي لياقتي همچون قاجار در دنيا 
ايجاد شد و هدف تفرقه ميان مسلمانان را دنبال مي كرد، 
بنابراين بايد همه تالش كنيم زير پرچم ال اهلل اال اهلل باشيم 
و در راستاي پيشبرد اهداف اسالم و قرآن قدم برداريم. 
فدوي تصريح كرد: امروز دشمنان اسالم تهي از قدرت 
و ضعيف تر از هر زماني هستند، آنها روزي توهم قدرت 
داشتند و مي گفتند حزب اهلل ناچيز است و نابود مي شود 
ولي شيطان صفتي آنها كه باعث ايجاد جنگ هايي در 
منطقه شد و تش��كيل حرام زاده هايي همچون داعش 
سبب شد خودشان عامل شكست خود باشند و امروز 
مي بينيم حزب اهلل و جبهه مقاومت در باالترين سطح از 

اقتدار خود قرار دارد. 

تجمعات در چارچوب وظايف 
كميسيون ماده ۱۰ احزاب  است
معاون سياسي وزير كشور 
در واكن��ش ب��ه راي ديوان 
عدال��ت اداري در ابط��ال 
مصوبه دولت يادآورشد كه 
مصوبه دول��ت در خصوص 
مكان هاي برگزاري تجمعات 
در چارچ��وب وظاي��ف 
كميسيون ماده ۱۰ احزاب بود. جمال عرف معاون درباره 
موضع وزارت كش��ور در خصوص ابطال مصوبه دولت 
مبني بر تعيين مكان هايي ب��راي برگزاري تجمعات و 
راهپيمايي ها، با بيان اينكه مصوبه دولت درباره مكان هاي 
برگزاري تجمعات كمكي به كميسيون ماده ۱۰ احزاب 
بود، گفت: برگزاري تجمع حقي است كه بر اساس قانون 
اساسي به رسميت شناخته شده است، اما سوال اين است 
كه اين حق را چگونه بايد قانون مند و اجرايي كنيم كه 
در ابراز يك حق، حق ديگري تضييع نشود. وي افزود: 
ديوان عدالت اداري به اصل 27 قانون اساسي كه مربوط 
به آزادي تجمعات مي شود، اشاره كرده است. در بند ۶ 
ماده ۱۱ قانون احزاب نيز آمده است كه متولي اعطاي 
مجوز براي برگزاري تجمعات كميسيون ماده ۱۰ احزاب 
است. وي ادامه داد: مصوبه دولت هم مويد همين بند از 
قانون احزاب است. وقتي تجمعي در يك مكان عمومي 
برگزار مي شود، اقشار ديگري كه مي خواهند تردد كنند 
دچار مشكل مي شوند. در ساير كشورها هم مكان هايي 
براي برگزاري تجمع در نظر گرفته شده است، چون ابراز 
يك حق نبايد مخل حقوق ديگران شود. بر همين اساس, 
بعد از اعتراضات دي ماه ۱39۶ دولت مكان هايي هم براي 
برگزاري تجمع تعيين كرد، اما ديوان عدالت اداري معتقد 
است چون حق برگزاري تجمع در قانون اساسي و قانون 

احزاب وجود دارد پس مصوبه دولت بايد ابطال شود.
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قاره سبز نیازمند تجدید ساختار بنیادین 

راست افراطی در اروپا چگونه رشد کرد 
مقدمه: 

خشايارنصير|كارشناسبينالملل| 
مدتي اس��ت از به قدرت رسيدن احزاب راست افراطي در 
اروپا و صاحب كرسي ش��دن برخي از آنها مي گذرد. براي 
مثال حزب راس��تگراي آلترناتيو آلمان در انتخابات اخير 
فدرالبه پارلمان اين كشور راه يافت، حزب راستگراي فيدش 
در مجارستان تحت رهبري ويكتور اوربان براي چهارمين 
بار پيروز انتخابات پارلماني اين كشور شد و تشكيل دولت 
داد و حزب استقالل بريتانيا با همكاري برخي اعضاي حزب 
محافظه كار شرايط همه پرسي را فراهم كرد كه باعث وقوع 
برگزيت شد. نمونه هايي از اين دس��ت فراوان وجود دارد. 
گرچه مدتي است كه التهاب فضاي سياسي در برخي از 
اين كشورها تا حدودي فروكش كرده، اما بررسي مجدد 
داليل افزايش محبوبيت چنين احزابي به دليل افزايش 
اهميت سياست هويت نه تنها در اروپا بلكه در اقصي نقاط 
جهان خالي از لطف نيست.  در اين نوشتار نخست به بررسي 
ژئوپوليتيك قاره سبز مي پردازيم و سپس به داليل اصلي 
به قدرت رسيدن اين احزاب اشاره مي شود و در نهايت به 

پيامدهاي ظهور چنين جنبش هايي اشاره خواهد شد .

  ژئوپليتيك اروپا: 
منطقي نيس��ت كه از اروپا به مثابه كيستي يگانه سخن 
گفته شود، با وجود وجود اتحاديه اروپا، اين قاره كيستي 
يگانه اي ندارد. اروپا از رشته كشورهايي مستقل و ستيزه 
جو تشكيل شده است. كيستي همه اين كشورها اروپايي 
اس��ت، اما بهتر است به 4 اروپا تقسيم شود و از اين سياهه 
روسيه و جمهوري هاي سابق شوروي حذف شود، گرچه 
اين كش��ورها از لحاظ جغرافيا اروپايي هستند اما پويايي 

متفاوتي از اروپا دارند. 

  اين 4  اروپا عبارتند از: 
1–اروپاياطلس: كشورهاي كرانه اقيانوس اطلس مانند 
فرانسه، اسپانيا و بريتانيا كه قدرت هاي عمده استعماري در 

طي 5 قرن گذشته بودند .
2-اروپايمياني: به ويژه آلمان و ايتاليا كه تا اوخر قرن 
نوزدهم هنوز در جايگاه كشوري مدرن متولد نشده بودند 
و پافشاري آن دو بر منافع ملي شان بود كه باعث دو جنگ 

جهاني در قرن بيستم شد .
3-اروپايشرقي: كشورهاي كرانه بالتيك تا درياي سياه 
كه در جنگ جهاني دوم به اشغال اتحاد جماهير شوروي 
درآمدند و اكنون پس از آن تجربه در حال بازسازي و تثبيت 

هويت مستقل و ملي خود هستند .
4-اروپ�ايش�مالي: منطق��ه اي كم اهميت ش��امل 
كشورهاي اسكانديناوي مانند س��وئد و نروژ و فنالند . در 
نيمه نخست قرن بيستم، اروپاي اطلس، قلب امپراتوري هاي 
جهان بود، اروپاييان مياني ديرآمدگان بودند و چالشگران 

بعدي. اروپاييان شرقي قربانيان بودند .

  داليل اصلي رشد راست افراطي در اروپا: 
1–ضعفهايساختارياتحاديهاروپا:

بنا بود اين اتحاديه پيش درآمدي باشد براي شكل گرفتن 
فدراس��يون اروپا كه در آن حكومتي مركزي با پارلمان و 
خدمات حرفه اي كشوري بر اروپايي فدرال حكومت كند 
و حاكميت هاي ملي به امورات داخلي خود بپردازند و امور 
دفاعي و سياس��ت خارجي يكسره تحت مديريت دولت 
فدرال قرار گيرد. هدف از اين كار جلوگيري از جنگي جديد 
در اروپ��ا با كمرنگ كردن نقش دولت ه��اي ملي و ايجاد 
يكپارچگي اقتصادي بود . در تئوري چنين فدراس��يوني 
ايده اي جذاب محسوب مي ش��د. اما در عمل بنيان هاي 
اساسي هويتي براي ساخت اين فدراسيون مهيانبودند. 
براي مثال س��اخت اين هويت مشترك نياز به عناصري 
مانند زبان مش��ترك و پيشينه تاريخي دارد، در مورد اول 
هيچ كدام از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا حاظر به پذيرش 
زبان ديگري به عنوان زبان مشترك نيست، درمورد دوم تا 
پيش از 1945 اين كشورها سابقه جنگ هاي خونيني با 
يكديگر داشتند، همچنين هر يك از اين كشورهاي اروپايي 
تفاوت هاي فرهنگي و تاريخي اساسي با ديگري دارد. براي 
سياست دفاعي مشترك نياز به ارتش اروپايي هست اما در 
همينجا پرسش هايي اساسي مطرح مي شود. چه زباني 

زبان مش��ترك اين ارتش است؟ مليت افسرها و سربازها 
در اين ارتش به چه ش��كل است؟ و بسياري پرسش هاي 
ديگر. ب��راي مثال اعالم هر يك از اي��ن زبان هاي اروپايي 
به عنوان زبان مش��ترك اين ارتش باعث اعتراض شديد 
بخش هاي ديگري از اروپا خواهد شد، يا در مورد پرسش 
دوم سربازان لهس��تاني يا هلندي هرگز زير بار اطاعت از 
 افس��ران آلماني يا فرانس��وي نخواهند رفت و برعكس . 
درمورد سياست خارجي هر يك از كشورهاي اروپايي به 
واسطه موقعيت جغرافيايي خود منافع متفاوتي دارند و 
برخي از اين منافع در تضاد با يكديگر قرار دارند بنابراين تصور 

يك سياست خارجي مشترك تقريبا غيرممكن است .
در مسائل اقتصادي اين اتحاديه پول مشترك تعريف كرده 
است اما برخي از كشورهاي اروپايي از پذيرش آن به عنوان 
پول ملي خود سر باز زده اند، بطور نمونه كشورهايي مانند 
بريتانيا. قوانين اقتصادي وضع شده توسط بروكسل نيز به 
صورت دلبخواهي توسط دولت هاي عضو اجرا مي شوند به 
عنوان مثال فرانسه با وجود عضويت در حوزه يورو و اتحاديه 
اروپا هنوز سوبس��يدهاي كش��اورزان فرانسوي را حذف 
نكرده و اجازه كنترل كس��ري بودجه خود را به بروكسل 
نداده است. ضعف ديگر اتحاديه اروپا ناتواني در ارايه برنامه 
اقتصادي مش��ترك براي همه اعضاي اين اتحاديه است، 
دليل اصلي آن تعدد واقعيت هاي ملي، جغرافيايي، سياسي 
و اقتصادي در اين اتحاديه برمي گردد. هر يك از كشورهاي 
عضو روش متفاوتي براي برخورد با بحران هاي اقتصادي 
خود دارند، گذشته از آنچه ذكر شد اشاره به ضعف يورو به 
عنوان پول مشترك الزامي است. يكي از داليلي كه بريتانيا، 
دانمارك يا لهستان از بحران اقتصادي سال 2008 جان 
سالم به در بردند داش��تن كنترل كامل بر پول ملي شان 
بود. اكنون تفكيك اقتصادي اساس��ي ميان كشورهاي 
اروپاي جنوبي مانند ايتاليا و اس��پانيا با كشورهايي مانند 
آلمان برقرار شده است. اين كشورهاي جنوبي اروپا عمدتا 
بدهي هاي بسيار سنگيني دارند كه بخش قابل توجهي از 
آن غيرقابل پرداخت اس��ت، به عالوه هنوز از بحران سال 
2008 بيرون نيامده اند و همچنان در ركود به سر مي برند 
و بيكاري به خصوص بيكاري جوانان در اين كشورها بيداد 
مي كند. احزاب راست افراطي در اين كشورها مانند حزب 
leganord در ايتاليا يا حزب vog در اسپانيا چاره را در 
خروج از اتحاديه اروپا مي بينند مانند اتفاقي كه در بريتانيا با 

برگزيت در حال رخ دادن است .
2-مهاجرتگستردهمسلمانان:

تاريخچه مهاجرت گسترده مس��لمانان به دهه 1970 و 
1980 بازمي گردد. اين موضوع همراه ش��د با اس��تقالل 
تدريجي مستعمرات اروپاييان غربي و مياني. با توجه به 
اينكه اين كشورها با كمبود نيروي كار روبرو بودند در قالب 

كارگر مهمان ش��روع به پذيرش مهاجرين از كشورهاي 
عمدتا مسلمان كردند مانند مهاجران پاكستاني به انگلستان 
يا مهاجران الجزايري به فرانسه يا مهاجران ترك به آلمان. 
تصور اروپاييان اين بود كه پ��س از مدتي اين كارگران به 
كشورهاي خود بازمي گردند اما اين تصور اشتباه بود. اين 
مهاجرين باقي ماندند و شهروند كشورهاي ميزبان خود 
ش��دند، حتي خانواده هاي خود را نيز هم��راه آوردند و در 
اروپا صاحب فرزند شدند و در اين كشورها جاگير شدند . 
مشكالت اساسي از همين نقطه آغاز شد. مهاجران مسلمان 
همواره مناقشه برانگيزتر از ساير مناطق شمرده مي شوند كه 
اين امر علل پيچيده اي دارد. در بعضي موارد اين وضعيت 
صرفا نتيجه بيگانه هراسي، نژادپرستي و تعصبات فرهنگي 
است. برخي ديگر نيز نگرانند كه تازه واردها خود را با جامعه 
ميزبان تطبيق ندهند. مهاجران متهم مي شوند كه خودشان 
و فرزندانشان در نواحي مخصوص و بسته زندگي مي كنند، 
به صورتي كه حتي پس از سال ها اقامت زبان ملي كشور 
ميزبان را نمي دانند . اين حساس��يت به مس��لمانان پس 
از فاجعه 11 س��پتامبر به مراتب عيني تر شد، و بعد از آن 
مجموعه عمليات القاعده در لندن و مادريد اين اضطراب را 
تشديد كرد. در بسياري از كشورهاي اروپايي اتفاقات مزبور 
به بحث هاي تلخ درمورد هويت ملي دامن زد، زيرا تروريست 
ها اغلب از داخل جوام��ع اروپايي مي آمدند. در پي ظهور 
داعش و بر اثر جنگ داخلي سوريه موج ديگري از خشونت 
در اروپا به راه افتاد. حادثه ش��ارلي ابدو در ژانويه 2015 در 
پاريس، حمالت باتاكالن در سال 2016 كه به مرگ 130 
نفر انجاميد، بمب گذاري در فرودگاه بروكس��ل در مارس 

2016 و حمله با كامي��ون به مردم پياده در برلين، لندن، 
نيس و نيويورك از جمله اين حوادث خش��ونت بار بودند. 
گروه كثيري از مسلمانان به خاطر جنگ سوريه و تبليغات 
واعظان تندرو در اينترنت راديكال شدند . اين حمالت بار 
ديگر موضوع شهروندي و هويت ملي را در كانون توجه قرار 
داد، زيرا بسياري از مهاجمان شهروند همان كشورهاي مورد 
حمله يا نسل دوم مهاجران بودند. بعدها معلوم شد بسياري 
از كش��ورهاي اروپايي مامن جمعيت كثيري از مهاجران 
خشمگيني هستند كه در حد الزم در جوامع ميزبان ادغام 
نش��ده اند و تعداد اندكي از آنها از ارزش هاي مطلوب اين 
جوامع متنفرند .  عامل ديگري كه در اين تفكيك و جدايي 
نقش مهمي دارد موقعيت جغرافيايي اروپاست و نزديكي 
اين قاره به خاورميانه و شمال آفريقا. اين نزديكي جغرافيايي 
بطور غير مستقيم باعث شده است كه اين جوامع مهاجر نه 
تنها هويت مذهبي بلكه حتي هويت ملي خود را نيز حفظ 
كنند در حالي كه وقتي موقعيت جغرافيايي كشور ميزبان 
بسيار از خاورميانه و شمال آفريقا دور است مانند امريكا، 
استراليا، كانادا و نيوزيلند انطباق پذيري مهاجرين افزايش 
مي يابد براي مثال نسل دوم مسلماناني كه از خاورميانه و 
شمال آفريقا به امريكا يا كانادا مهاجرت كرده اند تنها مذهب 
آن هم به شكلي ليبرال را به عنوان ميراثي از نسل گذشته 
خود نگه داشته اند ولي هويت ملي آنها كامال امريكايي يا 

كانادايي شده است .
3-پيشرويروسيهدرشرقاروپا:

روسيه در بخش شرقي اروپاس��ت، و در مواردي بسيار با 
ديگر بخش هاي اروپا جنگيده است. جنگ هاي ناپلئون، 
جنگ هاي جهاني اول و دوم و جنگ س��رد همه بر س��ر 
وضعيت روسيه و ارتباطش با بقيه اروپا درگرفتند و هيچ يك 
از اين جنگ ها گره اين مشكل را نگشود، زيرا كه در پايان، 
روسيه همچنان مستقل و يكپارچه باقي ماند يا به پيروزي 
رسيد. مشكل اينجاس��ت كه وجود روسيه اي يكپارچه 
هميش��ه خطري بالقوه بزرگ براي اروپا به شمار مي آيد 
.  روس��يه پس از پايان جنگ سرد و سقوط اتحاد جماهير 
شوروي از لحاظ ژئوپليتيك در وضعيت بسيار بغرنجي قرار 
گرفت. سهم اين كشور از درياي سياه ناچيز شد، كنترل 
كوه هاي قفقاز را از دست داد و با استقالل اوكراين، بالروس 
و كشورهاي بالتيك منطقه حائل ميان مرز اين كشور تا 
مسكو پايتخت تقريبا از ميان رفت. در درون خاك روسيه 
مناطق مسلمان نشين روس��يه مانند چچن و داغستان 
بانگ استقالل طلبي سر دادند و روي به مبارزه مسلحانه 
با دولت مركزي در مسكو آوردند. شرايط زماني بدتر شد 
كه تهديد اصلي امنيتي و جغرافيايي روسيه، اعضاي ناتو، 
با حمايت امريكا به دنبال جذب اوكراين و گرجستان در 
درون اين پيمان رفتند. با به قدرت رسيدن والديمير پوتين 

در روسيه شورش هاي چچن سركوب شد، نفوذ روسيه در 
گرجستان افزايش يافت. از پيوستن اوكراين و گرجستان 
به ناتو جلوگيري شد و افزايش قيمت نفت به روسيه كمك 
كرد تا اقتصاد خود را از آشوب تا حدودي خارج سازد. پوتين 
با افزايش نفوذ در شبه جزيره كريمه در اوكراين موفق شد 
شرايط برگزاري رفراندومي را فراهم كند كه اين شبه جزيره 
را از اوكراين جدا و به خاك روسيه ملحق مي كند. همچنين 
اين كشور وارد دو جنگ با گرجستان در آبخازيا و اوستياي 
جنوبي شد و اين سرزمين ها را تصرف كرد. روسيه تهديد 
استراتژيك بسيار نزديكي براي اروپاست. روسيه تمايلي 
براي فتح اروپا ندارد. فقط مي خواهد كنترل خود بر محدوده 
اتحاد شوروي پيش��ين را اعمال كند. از ديدگاه روس ها، 
اين كار هم كوشش��ي منطقي براي برقرار كردن منطقه 
نفوذي محدود، و هم اقدامي دفاعي به شمار مي رود. اين 
اقدام دفاعي زودتر از هر جاي ديگري خطرش كشورهاي 
كرانه بالتيك را تهديد مي كند و اين كش��ورها اكنون زير 
پوش��ش نهادهاي اروپايي قرار گرفته اند. اقدامات روسيه 
هر چند دفاعي هستند تهاجمي جلوه كرده اند كه باعث 
واكنش ش��ديد مردمان اروپاي شرقي شده است. احزاب 
راست افراطي در اروپاي شرقي مانند حزب قانون و عدالت 
لهستان با وعده جلوگيري از پيشروي روسيه در اين كشورها 

به قدرت رسيده اند .

  جمع بندي: 
با توجه به آنچه ذكر شد و اين واقعيت كه جمعيت قاره اروپا 
رو به سالخوردگي است و در آينده نيازي مبرم به نيروي كار 
جوان خواهد داشت، كاهش تنش هاي نژادي و مذهبي ميان 
اقليت هاي مهاجر و بومي در كشورهاي اروپايي ضروري 
است. در غير اين صورت اروپا با رشد بيشتر جريانات راست 
افراطي تا يك دهه آينده روبرو مي شود .لذا الزم است نگاه 
 نژادي و قوميتي به مساله مليت به تدريج كنار گذاشته شود .

همچنين توصيه مي ش��ود برخي مطالبات اقليت هاي 
مهاجر مانند فرصت برابر شغلي به رسميت شناخته شود 
.در مقابل الزم است اقليت ها از برخي مواضع تندروانه خود 
كوتاه بيايند و وارد فرآيند ادغ��ام و جذب و پذيرش نظام 
باورها و ارزش هاي اروپايي ش��وند .همچنين پيش بيني 
مي شود در اين راستا تابعيت دوگانه مهاجران غيرقانوني 
اعالم شود . به نظر مي رس��د اتحاديه اروپا نياز به تجديد 
ساختار بنيادين دارد و در اين تجديد ساختار به احتمال 
بسيار باال ايده فدراسيون اروپايي، ارتش اروپايي و سياست 
خارجي اروپايي كنار گذاشته خواهد شد يا اينكه فقط در 
لفظ از آن حمايت خواهد شد، سياست كشورهاي اروپايي 
بيش از پيش ملي خواهد شد اما در مسائل كالن جهاني 
مانند تغييرات اقليمي همكاري هاي گسترده كشورهاي 
اروپايي همچنان ادامه خواه��د يافت. اگر اين تجديد بنا 
انجام نش��ود خروج بريتانيا از اين اتحاديه آخرين خروج 
نخواهد بود. در رابطه اروپا و روس��يه بخش بزرگي از اين 
رابطه به وابس��تگي اروپا به گاز طبيعي روس��يه و قيمت 
جهاني نفت بستگي دارد. تحليل كارشناسان انرژي اين 
است كه نفت ديگر اهميت گذشته را نخواهد داشت با توجه 
به رشد استفاده از انرژي هاي تجديدپذير، رشد استفاده از 
خودروهاي الكتريكي و كاهش تقاضاي فزاينده انرژي هاي 
فسيلي به خصوص از جانب اروپا، در مبحث گاز طبيعي 
روسيه هنوز اهرم فشار قدرتمندي براي كنترل اروپا دارد. 
گرچه اين اهرم نيز به تدريج در حال ضعيف شدن است. 
چنين اتفاقاتي در بازار انرژي باعث كاهش درآمد و كسري 
بودجه فزاينده روس��يه مي ش��ود. از آن جهت كه بيش از 
نيمي از بودجه عمومي روسيه وابسته به درآمد نفت است. 
همچنين بايد دانست كه روسيه امروز با مشكالتي اساسي 
مانند انحصارات دست و پا گير، فساد سيستماتيك و ريشه دار 
سيستم سياسي و قضايي، هزينه هاي نظامي كمرشكن، كم 
تواني در مديريت درآمدهاي نفتي و اقتصادي تك محصولي 
درگير است. مشكالتي تقريبا مشابه اتحاد جماهير شوروي 
سابق. با كاهش يافتن قيمت جهاني نفت و كاهش تقاضاي 
گاز طبيعي اين هزينه هاي نظامي زير پاي اقتصاد روسيه 
را خالي خواهد كرد و چه بسا روسيه به سرنوشت شوروي 
سابق دچار شود. وقوع اين مورد آخر احتمال كمي دارد اما 

در عين حال دور از واقعيت نيست .
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عبدالمهدي گرفتار در فساد 
هزار توي عراق 

عبدالكريممحمود|
زماني كه جامعه به اين نتيجه برسد دولت در راستاي 
منافع افرادي خاص ونه ملت مديريت مي شود فرد 
ديگر قادر به ايثارگري براي وطنش نيس��ت و او نيز 
براي تحقق منافع ش��خصي خواهد كوشيد. شايد 
اين جمله از عبدالوهاب المسيري نويسنده معروف 
عرب بهترين توصيف براي شرايط حال حاضر مردم 
عراق با دول��ت عادل عبدالمهدي باش��د. به اعتقاد 
كارشناسان گرچه عبدالمهدي تمامي تالش خود 
را كرد تا در تابستان با معضل سنتي اعتراضات مردم 
مواجه نشود اما ظاهرا اين اعتراضات در پاييز انتظار او 
را مي كشند تا نخست وزير عراق فصل داغي پيش رو 
داشته باشد. گرچه خواسته اصلي تظاهر كنندگان 
در ميدان التحرير بغداد )وچند منطقه ديگر عراق( 
اعتراض به مشكالت اقتصادي و بيكاري بود اما با توجه 
به اعتراضات چند روز قبل تر از آن در راستاي انتقال 
يك ژنرال عاليرتبه از واحد خود به وزارت دفاع نشان 
مي دهد اعتراض به فساد و باند بازي در ساختار دولت 
عبدالمهدي نه تنها در بستر جامعه بلكه بدنه حزبي 
و سياسي آن را هم تحت تاثير قرار داده است تا هر دو 
شاخص هاي تشكيل دهنده افكار عمومي موضعي 
مغاير با عبدالمهدي در پيش بگيرند. به بياني واضح تر 
عادل عبدالمهدي هر قدر كه در چانه زني ها، مذاكرات 
و فعاليت در صحنه بين المللي كارنامه قابل قبول پيدا 
كرده است، در بعد داخلي و پاسخ به دغدغه هاي مردم 
يا حداقل تحقق وعده هايش ناكام و مردود محسوب 
مي شود. به گفته يك كارشناس اعتراضاتي كه از بدنه 
احزاب مختلف عراقي از جمله احزابي كه براي حضور 
عبدالمهدي در اين پس��ت تالش فراواني هم كرده 
بودند آغاز و ابتدا با زير س��ئوال بردن كارنامه منتشر 
شده عملكرد 100 روزه دولت آغاز شد با انتقال يك 
افسر عاليرتبه ش��دت قابل توجهي گرفت تا امروز با 
حضور گسترده مردم در ميدان التحرير و چند شهر و 
استان عراق به نقطه اوج خود نزديك شود. مردمي كه 
با وجود شليك گلوله و استفاده از سالح گرم همچنان 
در خيابان ها به تظاهرات مي پردازند همچنان همان 
خواسته گذش��ته )2015( خود را در دوره نخست 
وزيري حيدر العبادي تك��رار كرده و خواهان بهبود 
خدمات زير ساختي )آب و برق( و تامين فرصت هاي 
شغلي هستند. جالب اينجاست اين همان مطالباتي 
است كه گفته مي شود منجر به سرنگوني دولت حيدر 
العبادي و روي كار آمدن دولت عبدالمهدي شد. اينكه 
دولت عراق براي خروج از بحران جنگ عليه تروريسم 
و در سايه بازس��ازي نيمي از كشور زمان امكانات يا 
توانمندي كافي انجام چنين مهمي را در حال حاضر 
دارد يا خير موضوعي است كه جاي بحث زيادي دارد 
اما آنچه مشخص است، عادل عبدالمهدي با چشمي 
باز و دانسته و آگاه از شرايط موجود وارد اين صحنه شد 
امري كه باعث مي شود برخي از كارشناسان اختالفات 
داخلي عبدالمهدي با متحدان و حتي دستيارانش، 
سوءاستفاده برخي از اوضاع در راستاي منافع شخصي 
خود، تشكيل رانت هاي بزرگ قدرت و ثروت كه منجر 
به گسترش بيشتر فساد در كشور شده است و حتي 
كشيده شدن پاي برخي از شخصيت هاي نزديك به 
عبدالمهدي و اطرافيانش در پرونده هاي فساد را عامل 

تراكم نارضايتي مردم از وي اعالم كنند.
همچنين نبايد فراموش كرد وقتي اكثر احزاب سني 
عراق علنا به مخالفت با عملكرد عبدالمهدي بپردازند، 
كردها نيز جز دوس��ت ديرينه اش مس��عود بارزاني 
همگي پرچم مخالفت با وي را بلند كنند و از آن مهم تر 
جريان هاي عمده ش��يعه از او رويگردان شده، عمار 
حكيم از اپوزيسيون مثبت سخن گفته و مقتدا صدر 
بر تبري جستن از افعال و اعمال دولت عبد المهدي 
تاكيد كند، انتظار ديگري نمي توان از بستر جامعه 
عصباني از نبود خدمات و امكانات نسبت به اين دولت 
داشت. امروز عراق بيش از هر زماني نيازمند آرامش، 
توسعه و رونق اقتصادي است در حالي كه آنچه  از آن 
مي توان ديد، هرج و مرج و كمبود خدمات و فس��اد 
گسترده است، بايد اعتراف كرد عبدالمهدي عصاي 
س��حر آميزي براي تغيير اوضاع در دست ندارد اما 
در عين حال اقدام ملموس حداقلي هم در راستاي 
مطالبات مردمي انجام نداده است، شايد همين كارنامه 
بد باعث شد تا مردم معترض گلوله نيروهاي امنيتي را 

به وعده هاي مجدد او ترجيح دهند.

 رشد عربستان 
در پايين ترين سطح از ۲۰۱۷

با كاه��ش توليدات نفتي اكنون رش��د اقتصادي 
دومين صادركننده بزرگ نفت در جهان به ميزان 
چشمگيري كاهش پيدا كرده است، به گونه اي كه 
رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه ماهه 
منتهي به ژوئن به 0.5 درصد رسيد كه از زمان رشد 
منفي سال 2017، ضعيف ترين رشد اقتصادي ثبت 
شده عربستان محسوب مي شود. عصر ديپلماسي 
به نق��ل از بلومبرگ گزارش داد: رش��د اقتصادي 
عربستان در س��ه ماهه دوم سال 1.2 درصد كمتر 
از رشد سه ماهه نسخت س��ال بوده است و بيش 
از همه تحت تاثير كاهش مخارج دولتي )از 14.5 
درصد در سه ماهه نخست سال به منفي 3.6 درصد 
در س��ه ماهه دوم( قرار گرفته است. از سوي ديگر 
رشد مصارف خصوصي از 2.8 درصد به 4.1 درصد 
افزايش پيدا كرده است و سرمايه گذاري ثابت نيز 
از 5.9 درصد به 8.1 درصد رسيده است. متوسط 
قيمت هر بشكه نفت در سال گذشته 80 دالر بود 
كه اين قيمت براي سال جاري به 67 دالر كاهش 
پيدا كرده اس��ت و انتظار نمي رود شاهد افزايش 
چنداني در قيمت نفت تا پايان س��ال باشيم. اين 
مس��اله در كنار افزايش هزينه هاي دولت به دليل 
تنش هاي منطقه اي و جنگ با يمن، كسري بودجه 

عربستان را بيش از پيش افزايش داده است.

جمعيتقارهاروپاروبهسالخوردگياست
ودرآيندهني�ازيمبرمبهني�رويكارجوان
خواهدداش�ت،كاه�شتنشهاين�ژاديو
مذهبيمي�اناقليتهايمهاج�روبوميدر
كش�ورهاياروپاي�يضرورياس�ت.درغير
اي�نص�ورتاروپابارش�دبيش�ترجريانات
راس�تافراط�يت�ايكده�هآين�دهروبرو
ميشود.لذاالزماس�تنگاهنژاديوقوميتي
بهمسالهمليتبهتدريجكنارگذاشتهشود.
همچنينتوصيهميش�ودبرخ�يمطالبات
اقليتهايمهاجرمانندفرصتبرابرش�غلي
بهرسميتشناختهشود.درمقابلالزماست
اقليتهاازبرخيمواضعتندروانهخودكوتاه
بيايندوواردفرآين�دادغاموجذبوپذيرش

نظامباورهاوارزشهاياروپاييشوند

برش

كتاب »پول و دولت« جدیدترین اثر »رابرت اسكیدلسكي« است

اقتصاددان سانسورشده و كتاب جديدش 

سيدمصطفيشاداب|باشگاهانديشه| 
در آگوست 2007 مدير مالي ارشد گلدمن ساكس اعالم كرد 
در پرتفوي سرمايه گذاري دارايي هاي اين شركت، نوساني به 
بزرگي 25 واحد انحراف معيار مشاهده كرده است كه براي 
مدت چند روز وجود داشته و محو نمي شد. طبق مدل هاي 
كّمي مديريت ريسك بازار، احتمال رخ دادن چنين اتفاقي 
برابر يك به روي 1.309 ضرب در ده به توان 135 بود، يعني 
تقريبا صفر! از آن مهم تر اين بود كه تئوري علمي مس��لط 
در دانشكده هاي درجه اول اقتصاد و مديريت در جهان )از 
جمله مدرسه بيزنس شيكاگو( وقوع چنين رخ دادهايي در 
بازارهاي مالي را از اساس رد مي كرد. بنابراين جاي نگراني 
وجود نداشت. چنين نوسان بزرگي نمي توانست دليل وجود 
يك نقص بنيادين در بازارهاي مالي باشد زيرا تئوري به كمك 
رياضيات پيشرفته همه احتماالت ممكن را شامل مي شد. 
با اين حال، چند هفته بعد از اين اعالم رسمي بازارهاي مالي 
جهان در اثر يك بحران اعتباري بسيار بزرگ يكي پس از 

ديگري سقوط كردند!
بحران مالي 2008 تنها سقوط ارزش سرمايه هاي كشورها 
صنعتي نبود، چه اينكه اين قبيل بحران ها چنان در تاريخ 
پر تكرار بودند كه مارك��س را در اواخر قرن نوزدهم به اين 
نتيجه رساند كه سرمايه داري همواره بين دوره هاي ثروت 
و دوره هاي بحران در نوسان دايمي بوده است. آنچه ضربه 
بزرگ تري به سيستم س��رمايه داري وارد كرد، پيدا شدن 

حفره اي ب��زرگ در دانش اقتصاددانان بزرگ قرن 21 بود. 
كمتر از دو ماه بعد از وقوع بحران، ملكه اليزابت براي اولين بار 
در عمر خود وارد مدرسه اقتصاد لندن شد تا از اقتصاددانان 
تراز اول انگلستان بپرسد »چرا هيچ كس متوجه نشد چنين 
بحران بزرگي به سمت ما مي آيد؟« . نكته جالب توجه اين 
اس��ت كه اقتصادداناني كه از آنها انتظ��ار مي رفت تا وقوع 
بحران را پيش بيني كنند، در تمام سال هايي كه اين گلوله 
برفي بزرگ اعتباري داشت شكل مي گرفت در حال تزريق 
خوش بيني و آرامش به اذهان مردم و سرمايه گذاران بودند. 
رابرت لوكاس، پدر انقالب انتظارات عقاليي در علم اقتصاد 
و يكي از نوبليست هاي بسيار اثرگذار در عالم سياست، در 
نطقي كه در سال 2003 در انجمن اقتصاددانان امريكا ايراد 
كرد گفته بود »علم اقتصاد مساله اصلي خود يعني پيشگيري 
از وقوع ركوده��ا را به صورت كامل حل كرده اس��ت«. اما 
كمتر از 5 سال بعد از س��خنراني لوكاس، اقتصاد جهاني 

وارد عميق ترين ركود اقتصادي از پايان جنگ جهاني شد.
نظريه مالي كالس��يك ك��ه ش��الوده فكري مدي��ران و 
مق��ررات گذاران بازارهاي مالي جهان را تش��كيل مي داد 
وقوع چنين پديده هايي را رد مي كرد. فرضيه بازارهاي كارا 
كه يكي از ستون هاي مالي كالسيك است بيان مي داشت 
كه افراد در بازارهاي مالي تمامي اطالعات موجود در بازار 
را به صورت كارا تحليل خواهند كرد، لذا هيچ سفته بازي 
نمي تواند با استفاده از روش هاي تحليلي پيچيده سودهاي 

معامالتي بسيار زياد به دست بياورد. همچنين اين فرضيه 
بيان مي كند كه در بازار غافلگيري سيستماتيك وجود ندارد 
لذا دارايي هاي مالي به صورت كارا قيمت گذاري خواهند شد. 
با اين حال، نوس��ان بزرگي كه مدير مالي گلدمن ساكس 
مش��اهده كرده بود، يا به دليل حمالت س��فته بازانه روي 
دارايي ه��اي بازارها به خاطر برخورداري از نوعي اطالعات 
پنهاني بوده يا به دليل قيمت گذاري نادرست دارايي هاي 
مالي. بعد از بحران مشخص ش��د هر دو احتمال واقعيت 
داش��تند. تعدادي از سفته بازان خيلي زودتر از سايرين به 
ارزش واقعي دارايي هاي مالي پي برده بودند و تالش كردند 

تا قبل از سايرين از بحران سود ببرند. 
داليل مختلفي براي توضيح دادن وجود اين حفره بزرگ در 
علم اقتصاد وجود دارد. برخي از اين داليل به محدوديت هاي 
روش شناختي علم اقتصاد و تالش اقتصاددان براي تبديل 
كردن اين علم به نوعي فيزيك علوم اجتماعي اشاره مي كنند. 
برخي ديگر نيز خود اقتصاددانان و انگيزه هايشان را مسوول 
ناكارآمدي برنامه پژوهشي علم اقتصاد معرفي مي كنند. يكي 
از داليلي كه در سال هاي بعد از بحران از درون دانشكده هاي 
اقتصاد مطرح شد و توسط تعدادي از اقتصاددانان تراز اول 
مورد حمايت قرار گرفت، يكه تازي جريان غالب علم اقتصاد 
موسوم به پارادايم نئوكالسيك در دوران جنگ سرد و بيرون 
رانده ش��دن پارادايم هاي رقيب با برچسب هايي همچون 
»ش��به علم«، »مزخرف«، »ايدئولوژيك« و »پوپوليسم« 

از حوزه عمومي و سياست گذاري اقتصادي خصوصا در دو 
حوزه اقتصاد پولي و نقش دولت در تنظيم ماشين اقتصاد 
است. مجموعه جريان هاي دگرانديش در علم اقتصاد كه 
با نام مكاتب هترودكس ش��ناخته مي شوند و توضيحات 
مناسبي كه براي وقوع بحران و راه حل هاي خروج از ركود 
متعاقب آن اراي��ه دادند موضوع كتاب »پ��ول و دولت«، 

جديدترين اثر رابرت اسكيدلسكي است.
رابرت اسكيدلسكي در تمام محيط هاي آكادميك اقتصادي 
كه ناشيانه دست به سالخي علم براساس آخرين ويرايش 
كتب آموزشي مرجع نزدند شناخته شده است. او يك تاريخ 
نگار اقتصادي و يكي از مهم ترين شارحان زنده كينز است كه 
هنوز معتقد است آنچه كينز در كتاب نظريه عمومي اشتغال، 
بهره و پول بيان كرده است راه خروج اقتصادهاي صنعتي از 
ركود و درمان بحران هاست. اسكيدلسكي كه در انگلستان 
بارون اسكيدلسكي ش��ناخته مي شود، در كالج جيسس 
آكسفورد تاريخ خوانده و تز دكتري خودش را درباره نحوه 
واكنش سياس��تمداران انگليس��ي به ركود بزرگ 1990 
نگاشته اس��ت كه در كتابي با نام »سياستمداران و ركود« 
منتشر شد. اسكيدلس��كي يكي از اعضاي موسس حزب 
سوشال دموكراتيك در انگلستان است و از اعضاي مجلس 
خواص اين كشور به شمار مي رود. وي يكي از حاميان جرمي 
كوربين در حزب كارگر است و حمايت خودش را از او آشكارا 
اعالم كرد. عالقه اسكيدلس��كي به سياست و تاريخ باعث 
تفاوت او از اقتصاددانان مدرسي شده است. وي كتاب جديد 
خودش را اثري در حوزه »اقتصاد سياسي« معرفي مي كند، 
با اين حال، روش اسكيدلسكي در آميختن سياست و اقتصاد 
آنچنان متفاوت است كه بايد در استفاده از عنوان اقتصاد 
سياسي براي آثار او نيز احتياط كرد. تاريخ و سياست در آثار 

اسكيدلسكي بر نظريه اقتصادي غلبه دارند. برخالف اقتصاد 
سياسي داناني همچون آلسينا، اسكيدلسكي بيان مدرسي 
و رياضي نظريات را در ضمائم انتهاي آخر هر فصل از كتاب 
خودش قرار داده است و در متن با اتكا به بستر تاريخي رشد 
و نمّو نظريات، آنها را توضيح مي دهد. روايت اسكيدلسكي 
از اقتصاد برمحور تاريخ انتشار مقاالت برندگان جوايز نوبل 
اقتصادي قرار ندارد؛ بلكه سياستمداران، بانكدارهاي مركزي 
و وزراي خزانه داري در روايت اسكيدلسكي از اقتصاد به اندازه 
اقتصاددانان در كتاب او نقش ايفا مي كنند. اسكيدلسكي، 
همانند اس��تاد فكري خودش جان مينارد كينز، فلسفه 
سياس��ي را بنيان اقتصاد مي داند و به همين خاطر تاريخ 
اقتصادي اسكيدلسكي، برخالف تاريخ اقتصادي داگالس 

نورث بيشتر رنگ و بوي سياست دارد تا اقتصاد.
»پول و دولت« مجموعه اي از ايده هاي مهجور و نابي است 
كه در ساختار آموزشي القا ش��ده از جانب جريان غالب 
اقتصاد ناديده گرفته ش��ده اند. قابل دفاع ترين مباحث 
اقتصاد هترودكس درباره نقش پول در اقتصاد در اين كتاب 
گزينش و با تفصيل مناسبي مطرح شده اند. از مكاتب پولي 
آلماني همچون چارتاليسم تا بحث هاي پساكينزي ها در 
كتاب مورد اشاره قرار گرفته اند، با اين حال نويسنده رسالت 
اصلي خود را بسط ايده هاي اصلي كينز در كتاب نظريه 
عمومي و اثبات اعتبار آنها ب��راي قرن جديد مي داند. به 
همين دليل پول و دولت را مي توان كتابي كينزي در ادامه 
كتاب هاي قبلي اسكيدلسكي از جمله زندگي نامه اي كه 
در سال 2004 در سه مجلد براي كينز نوشت دانست. او 
در رونمايي از اين كتاب در مدرسه اقتصاد لندن به وضوح 
بازگشت به سياس��ت هاي مالي كينزي را راه حل خروج 

اقتصاد انگلستان از بحران عنوان كرد.



دانش و فن10دنياي فناوري

تصميم به بومي سازي سيستم عامل اندرويد به جاي توسعه و توليد سيستم عامل بومي مجزا

اندرويدبوميهمبه»زمين«ميرسد؟
گروه دانش و فن   

جديدترين داستان از ماجراي اندرويد بومي اگرچه سابقه 
دور و درازي ندارد و مدت كمي است كه مسووالن، كليد 
راه اندازي آن را زدند، اما سابقه تالش براي ساخت يك 
سيستم عامل بومي، به چندين سال قبل هم برمي گردد، 
زماني ك��ه اپراتورهاي همراه قص��د تدوين يك برنامه  
اندرويد بوم��ي با هدف كنترل محت��وا را حداقل براي 
كودكان داشتند؛ پيش از آن و در سال 91 هم سيستم 
عامل بومي تحت عنوان »زمين« و بر مبناي سيس��تم 
عامل متن ب��از لينوكس، با هدف تحقق بومي س��ازي 
سيستم عامل در كش��ور راه اندازي شد؛ اگرچه قرار بود 
نسخه هاي سرور و دسك تاپ زمين در سال هاي پس از 
راه اندازي ، به بهره برداري نهايي و انتشار عمومي برسد، 
اما اكنون با جست وجويي در گوگل، اخباري كه مربوط 
به اين سيستم عامل مي شود، به همان سال ها برمي گردد 
و به نظر مي رسد زمين يا نتوانسته توجه كاربران ايراني را 
به خود جلب كند و به سرنوشت بسياري ديگر از ابزارهاي 
بومي مبتال ش��ده يا در اين مدت به هر دليل اخباري از 
آن در رس��انه ها منتشر نشده اس��ت. در نهايت حتي با 
وجود پروژه هاي سازمان فناوري اطالعات و پژوهشكده 
فناوري اطالعات، دخالت شركت هاي امريكايي در حذف 
برنامه هاي ايراني از سيستم عامل اندرويد بود كه بار ديگر 
مسووالن را به فكر بومي كردن سيستم عامل انداخت، 
اين بار با هدف حفظ اس��تقالل كشور در زمان تحريم و 
مقابله با وابستگي هاي خارجي كه در اين مدت چندان 

خوب با ايران تا نكرده اند.
آخرين ت��الش براي توليد سيس��تم عام��ل بومي، به 
ارديبهشت ماه س��ال جاري برمي گردد، زماني كه امير 
ناظم��ي -رييس س��ازمان فناوري اطالع��ات- در پي 
حذف اپليكيش��ن هاي ايراني از سيستم عامل اندرويد 
در ب��ازار نرم افزارهاي گوگل و حذف اپليكيش��ن هاي 
ايراني از اپ استور ش��ركت اپل كه مدت ها پيش از آن 
اتفاق افتاده بود، گفت: »دو سال است كه پژوهشگاه فاوا 
در حال طراحي سيستم عامل بومي است تا تاب آوري 
كش��ور در برابر تروريسم اقتصادي امريكا تقويت شود. 
فراخواني براي همكاري متخصصان در اين زمينه منتشر 
مي شود تا همه با هم از كس��ب و كارهاي بومي در برابر 
يكجانبه گرايي ها دفاع كنيم.« او با بيان اينكه قرار نيست 
اين سيستم عامل جايگزين همه سيستم عامل هاي تلفن 
همراه شود، اظهار كرد: »از نظر ما سيستم عامل بومي 
يعني سيستم عاملي كه پاسخگوي نياز بومي كشور باشد 
اما اين سيستم عامل قرار نيست جايگزين همه سيستم 
عامل ها شود. بلكه ما درصدي از نيازمندي هايمان كه 
به سيستم عامل مطمئن با دو فاكتور امنيت و استقالل 
احتياج دارد را از طريق سيس��تم عام��ل بومي تأمين 
مي كنيم. اين سيس��تم عامل به صورت اوپن س��ورس 
)كدباز( شخصي سازي شده و پاسخگوي نياز مردم است 
و با اين هدف طراحي شده كه مطمئن باشيم اطالعات 
ما از آن درز نمي كند.« معاون وزير ارتباطات همچنين 
با بيان اينكه قرار نيس��ت دولت اين سيس��تم عامل را 
بنويسد، گفت: »ما سيس��تم عامل بومي را شايد براي 
نياز يك درصد كش��ور طراحي كرده ايم اما بايد به اين 

ميزان نياز هم پاسخ داد و با توجه به تاكيدمان بر حفظ 
استقالل ضرورت اين سيستم احساس مي شود كه اگر 
ديگران تصميم گرفتند اپليكيشن هاي ما را حذف كنند، 
ما سيستم عاملي داشته باشيم كه اختيار عمل دست 
خودمان باشد و اپليكيشن هاي ما از آن حذف نشود. اين 
سيستم عامل آماده شده و مي تواند روي گوشي هايي 
كه در ايران توليد مي شود، قرار گيرد و با بعضي برندهاي 
خارجي هم مذاكراتي انجام ش��ده است؛ اما در كل، به 
معناي اجبار براي آنها نيست و قرار نيست جايگزين همه 
سيستم هاي عامل شود. اگر زماني شهروندي ترجيح 
داد و دوست نداشت با اين سيستم  عامل كار كند، چون 
برايش محدوديت ايجاد كرده، اين امكان برايش وجود 

خواهد داشت.«

  استفاده از اندرويد بومي در گوشي  داخلي
پس از آن نيز محمدجواد آذري جهرمي -وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات- اظهار ك��رد: »مدت زيادي بود كه 
مي خواستيم سيس��تم عامل اندرويد را در گوشي هاي 
ايراني تغيير دهيم تا از استارت آپ هاي داخلي حمايت 
كنيم. اين موضوع پيش نمي رفت تا اينكه اپليكشين هاي 
داخلي را ح��ذف كردند و اين همدلي ايجاد ش��د.« او 
همچنين اعالم كرد: »يك گروه دانشجويي در دانشگاه 
صنعتي شريف براي مقابله با تحريم هاي گوگل سيستم 
عاملي طراحي را كرده اند كه گوگل امكان حذف آن را 
ندارد. براي اطمينان بيشتر كاربران ايراني يك گوشي 
توس��ط جي ال ايكس توليد شده كه اين سيستم عامل 
را پشتيباني مي كند. اين سيس��تم عامل اين امكان را 

به كاربران ايراني مي دهد كه اپليكيش��ن هاي مربوط 
به كس��ب وكارهاي خود را بدون نگراني از تحريم هاي 

امريكا، فعال كنند.«
از طرفي ب��ا پيش��رفت تكنول��وژي و روي كار آمدن 
خدمات و ابزارهاي گوناگون، يكي از مواردي كه ذهن 
مسووالن و كارشناسان حوزه را درگير مي كند، توليد 
محصوالت مشابه، بومي س��ازي ابزار و ارايه خدمات با 
هدف رفع نيازهاي شخصي است. كما اينكه اين اتفاق 
با ايجاد سايت هاي خريد و فروش آنالين، تاكسي هاي 
اينترنتي، نقشه ياب و مانند اين موارد همراه بوده است. 
از طرفي اگرچه ش��ايد تمامي اين محصوالت، از روي 
نمونه هاي خارجي توليد ش��ده اند، اما با توجه به نياز 
ايران و از طرفي به دليل توفيق اجباري با ايجاد انحصار 
براي اين محصوالت، توانستند به موفقيت قابل قبولي 
دس��ت يابند. هرچند نمونه هاي عظيم ت��ر ابزارهاي 
خارجي از جمله موتور جست وجو و پيام رسان ها هنوز 
هم نتوانس��تند جايگاه قابل توجهي در ميان كاربران 
ايراني داش��ته باشند، بنابراين اين ش��ائبه وجود دارد 
كه سيس��تم عامل بومي هم به همان سرنوشت دچار 
شود. اين در حالي اس��ت كه وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در پاسخ به اينكه آيا سرنوشت اين سيستم 
عامل مانند پيام رسان هاي داخلي است؟ گفت: »اصواًل 
تفاوت زيادي بين اين دو وجود دارد، تصور كنيد يك 
روز صبح متوجه شويد نرم افزار حمل و نقل عمومي، 
سفارش غذا، بانكداري و بسياري خدمات ديگر ايراني 
را كه روي گوشي خود استفاده مي كرديد، ديگر روي 
گوشي شما نباش��ند و با دخالت كشوري ديگر حذف 

شده باشند. توسعه اين سيستم عامل كمك مي كند 
در آن روز بي چاره نباشيم.«

  اندرويدي كه سفارشي  شده
از طرفي جهرمي با تاكيد بر اين موضوع كه سيس��تم 
عاملي كه ايجاد شده، يك سيستم عامل بومي نيست، 
بلكه اندرويد سفارشي ش��ده اس��ت، گف��ت: »موضوع 
سيس��تم عامل بومي اندرويد، موضوعي كاماًل متفاوت 
اس��ت چرا كه م��ا به دلي��ل جلوگي��ري از تهديدهاي 
موجود، اندرويد را سفارشي سازي كرديم و اين با بحث 
بومي سازي پروژه هاي ارتباطي متفاوت است؛ البته قباًل 
پروژه بومي سازي سيستم عامل »لينوكس« را داشتيم 
اما هم اكنون به دنبال بومي س��ازي يك سيستم عامل 
نيستيم بلكه دنبال آن هس��تيم كه در برابر تروريسم 
اقتصادي يك دولت، بتوانيم از فعاالن كسب و كارهايمان 
دفاع كني��م؛ به همين دليل سيس��تم عامل اندرويد را 
براي گوشي داخلي، سفارشي كرديم تا خود را در برابر 
تهديدات، ايزوله كنيم. مدل عملكردي اين گوشي، به 
اين نحو نيست كه دسترسي كاربران را به اپليكيشن هاي 
بين المللي محدود كند بلكه تمامي اپليكيشن ها روي 
اين گوشي، مورد استفاده قرار مي گيرند و اين موضوع 
مي تواند راه حلي براي جلوگيري از تهديد اپليكيشن هاي 
ايراني باش��د.« آذري جهرمي با بيان اينكه اكوسيستم 
سيستم عامل بسيار پيچيده است، گفت: »در كشورهاي 
مختلف از چين و روسيه و كره جنوبي هم پروژه توسعه 
سيس��تم عامل به دليل پيچيدگي هاي شديد تاكنون 
موفقيت آميز نبوده است، البته بايد روي آن كار شود. اين 

سيستم عامل كه در حال حاضر روي گوشي هاي ايراني 
وجود دارد و بعدا مي تواند روي ساير گوشي ها آزمايش 
شود، همان اندرويد اس��ت كه سفارشي شده و برخي 
دسترسي ها از آن حذف شده است. اين پروژه برگ ماست 
در برابر زياده خواهي ديگران. اكنون راه حل داريم كه با 
تمام توان آن را پياده سازي مي كنيم و اجازه دست اندازي 

كسي به بازار داخلي خود را نمي دهيم.«
همچنين س��تار هاش��مي -معاون نوآوري و فناوري 
وزارت ارتباطات- درباره پروژه اندرويد بومي اظهار كرد: 
»در حال حاضر اولين نسخه هاي اين سيستم عامل در 
اختيار همه شركت هاي فعال و داوطلب زيست بوم قرار 
گرفته است تا تست هاي الزم را انجام دهند. مشكالت 
موجود با حضور ش��ركت هاي فعال و استارت آپ هاي 
نرم افزاري بررس��ي و در نسخه هاي بعدي مرتفع شده 
است. امروز شركت جي ال ايكس نسخه هايي از اندرويد 
ايراني را در گوشي هاي توليدي به كار گرفته و در حال 
فروش به مش��تريان اس��ت.« او همچنين در پاسخ به 
اينكه توسعه اندرويد ايراني به چه شكلي صورت گرفته 
ك��ه اختراع دوباره چرخ محس��وب نش��ود، گفت: »در 
گذشته برخي شركت ها تجربه ارايه يك سيستم عامل 
كامال مستقل را داشته اند، مثل شركت سامسونگ كه 
در ابتدا سيس��تم عامل تاي��زن )Tizen( را ارايه كرد و 
با چالش��ي جدي مواجه شد كه برخالف تصور، چالش 
اصلي پياده سازي سيستم عامل نبود بلكه ايجاد انگيزه 
براي توسعه دهندگان نرم افزار از يك سو و عدم استقبال 
كارب��ران به دليل موجود نب��ودن نرم افزارها و خدمات 
كافي در مقايسه با س��اير سيستم عامل ها بود، از سوي 
ديگر انگيزه كافي براي خريد تلفن همراه مجهز به اين 
سيستم عامل وجود نداشت. به همه اين موارد مي توان 
صرف هزينه و زمان زياد براي ايجاد يك سيستم عامل 
جدي��د و عدم اطمينان از كارب��ردي و رقابتي بودن آن 
در مقايسه با سيستم عامل هاي موجود اطمينان اضافه 
كرد. ب��ا جمع بندي همه چالش ها در توس��عه و توليد 
سيستم عامل مجزا، به جاي تمركز بر توسعه و ارايه يك 
سيستم عامل كامال مستقل كه توجيه اقتصادي آن با 
ترديد جدي مواجه است، تصميم بر اين شد كه نسخه 
بومي سيستم عامل اندرويد توسعه داده شود. از آن جايي 
كه اين سيستم عامل به صورت متن باز است، با توجه به 
مجوزهايي كه تحت آنها منتشر مي شود، اجازه توسعه 

را به توسعه دهندگان سطح سيستم عامل داده است.«
در نهايت اگرچه مسووالن خبر از ايجاد سيستم عامل 
موبايل مي دهند، اما بايد توجه داش��ت قرار نيست اين 
سيستم عامل جديد جايگزين تمامي سيستم هاي عامل 
ش��ود و اين موضوع به معناي اجبار براي همه كاربران 
نيست، بلكه آنچه اهميت دارد، فراهم كردن دو فاكتور 
امنيت و استقالل براي ابزار جديد است. هرچند صرف 
نظر از ميزان نياز به ايجاد سيس��تم عامل بومي، اينكه 
اين پروژه تا چه اندازه مي تواند موفق باشد يا مانند ساير 
پروژه هاي بومي از جويشگر و پيام رسان به نحوي به بخش 
بايگاني حوزه فناوري اطالعات منتقل مي شود، جالب 
توجه است، مخصوصا با توجه به تجربه سيستم عامل 
»زمين« كه مدت هاست خبري از آن منتشر نشده است.
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 ۳۳۵ ميليون دانلود از 
بدافزارهاي گوگل پلي

 يكي از محققان امنيتي در ماه سپتامبر 1۷۲اپليكيشن 
را در گوگل پلي رصد كرده كه بيش از ۳۳۵ ميليون 
بار دانلود و نصب شده اند. البته بيشتر اين اپليكيشن ها 
اكنون حذف ش��ده اند. ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از 
بي جي آر، طي چند هفته و ماه گذشته اخبار زيادي 
درباره اپليكيشن هاي گوگل در پلي استور منتشر شده 
كه حاوي بدافزار بوده اند. اكنون لوكاس اس��تفانكو 
يك��ي از محققان امنيت��ي ش��ركت ESET تعداد 
1۷۲اپليكيشن رصد كرده كه بيش از ۳۳۵ ميليون 
بار دانلود و نصب شده اند. البته به گفته استفانكو بيشتر 
اين اپليكيشن ها از پلي استور گوگل حذف شده اند. 
طبق اين تحقيق مهم ترين مشكل گوگل در اين زمينه 
اپليكيشن هاي تبليغ افزار است. اطالعاتي كه استفانكو 
ثبت كرده، مشكلي را نشان مي دهد كه همچنان در 
پلي اس��تور وجود دارد. او در اين تحقيق وبالگ ها، 
گزارش هاي خبري و منابع مختلف مانند توييت هاي 
كارشناسان ديگر را براي جمع آوري اطالعات درباره 
بدافزارهاي موجود در گوگل پلي بررسي كرده است. 
طبق اين تحقيقات اپليكيشن پلي استور گوگل در ماه 
جوالي ميزبان حدود ۲۰۵ اپليكيشن مشكوك بوده 

كه حدود ۳۲ ميليون بار دانلود شده اند.

پرينترهاي سه بعدي 
سرطان زا هستند

نتيجه يك تحقيق جديد نشان مي دهد پرينترهاي 
س��ه بعدي از خود نانو ذرات و تركيبات ش��يميايي 
خطرناكي متصاع��د كرده ك��ه مي توانند منجر به 
مش��كالت قلبي عروقي و ريوي ش��وند. به گزارش 
ديجياتو، محقق��ان بخش ايمني مواد ش��يميايي 
موسسه فناوري جورجيا پس از دو سال تحقيق روي 
پرينترهاي سه بعدي متوجه شدند در محيط هايي كه 
اين پرينترها فعاليت مي كنند بيش از ۲۰۰ تركيب 
شيميايي فرار و خطرناك از جمله تحريك كننده ها 
و مواد سرطان زا وجود دارد. نكته نگران كننده اينكه 
 )HEPA( پرينترهاي سه بعدي مجهز به فيلتر هپا
ني��ز از گزند اين ذرات در امان نبوده و نه تنها تاثيري 
در كاهش ذرات خطرناك ندارند بلكه ممكن است 
آنها را تشديد كنند. ميليون ها نفر در سطح جهان از 
پرينترهاي سه بعدي استفاده مي كنند. استفاده از اين 
چاپگرها در مدارس جهان در مدت دو سال سه برابر 
شده و صنعت چاپ سه بعدي 1۳ ميليارد دالري را 
با رشد ساالنه ۲1 درصدي مواجه كرده است. از اين 
چاپگرها در بيمارستان ها و كارخانه ها نيز استفاده شده 
و مساله ايمني آنها به دغدغه مسووالن تبديل شده 
است. اندي كاالمبي، مديرعامل شركت مواد افزودني 
RIZE مي گويد تا پيش از فراگير شدن پرينترهاي 
سه بعدي، اين وسيله در اتاق هاي دربسته يا با تهويه 
مناسب قرار مي گرفت و توسط افراد متخصص استفاده 
مي ش��د؛ بنابراين موضوع ايمني آنها اهميت كمي 
داشت. اما حاال با فراگير شدن آنها بايد مساله ايمني 
آنها مورد توجه قرار گيرد. مصرف كنندگان با آگاهي 
از مواد س��مي پرينترهاي سه بعدي به دنبال خريد 
دستگاه هاي داراي گواهينامه ايمني خواهند رفت 
اما مشكل اينجاست كه در حال حاضر تعداد بسيار 
كمي از پرينترهاي سه بعدي داراي گواهينامه ايمني 
هستند. شركت هاي توليدكننده پرينتر سه بعدي بايد 
با اخذ گواهينامه هاي معتبر بر اساس آخرين متدهاي 
آزمايش و ارزيابي ذرات و مواد شيميايي متصاعدشده 
از پرينترهاي سه بعدي، محصوالت خود را ايمن كنند 
در غير اين صورت در آينده اي نه چندان دور با بحران 

مواجه خواهيم شد.

 گواهينامه هاي رانندگي 
در كره جنوبي ديجيتالي شد

گواهينامه هاي رانندگي در كره جنوبي با همكاري 
پليس و چندشركت مخابراتي در اين كشور به طور 
كامل ديجيتالي ش��ده و از طريق يك كد »كيو آر« 
قابل دسترس شد. به گزارش فارس به نقل از زددي 
نت، سه ش��ركت اس كي تله كام، كي تي و ال جي با 
همكاري يكديگر يك اپليكيشن تلفن همراه ويژه 
تشخيص هويت به نام PASS ابداع كرده اند كه هم 
براي شناسايي افراد در زمان انجام تراكنش هاي مالي و 
هم براي توليد گواهينامه هاي رانندگي تمام ديجيتال 
 PASS قابل استفاده است. افرادي كه براي استفاده از
داوطلب ش��وند مي توانند يك كد كيو آر يا باركد را 
براي تاييد هويت خ��ود و گواهي نامه هاي رانندگي 
خود دريافت كنند. پليس ك��ره جنوبي اعالم كرده 
كه كدهاي يادشده را به عنوان گواهينامه رانندگي 
مي پذيرد و لذا در صورت درخواس��ت نيازي به ارايه 
گواهينامه چاپي و كاغذي نيست. قرار است برنامه 
PASS به پايگاه هاي داده ش��ركت هاي مخابراتي و 
اپراتورهاي كره جنوبي وصل ش��ود تا استفاده از آن 
تسهيل ش��ود. برنامه PASS هم اكنون بيش از ۲۵ 
ميليون نفر كاربر دارد و مشتركان تمامي سه اپراتور 
مهم مخابراتي كره جنوبي از آن استفاده مي كنند. 
انتظار مي رود عموم عالقه مندان بتوانند تا سه ماهه 

اول سال ۲۰۲۰ از خدمات يادشده بهره بگيرند.

رونمايي از سرفيس پرو
مايكروسافت روز گذشته در مراسم معرفي محصوالت 
سرفيس خود، از نسل هفتم سرفيس پرو رونمايي كرد. 
اين محصول جديد ظاهري مشابه نسل قبليش دارد 
ولي چند به روزرساني مهم را دريافت كرده است. به 
گزارش ديجياتو، صفحه نمايش سرفيس پرو ۷ از نوع 
پيكسل س��نس 1۲.۳ اينچي با رزولوشن ۲۷۳۶ در 
1۸۲۴ پيكسلي است كه با نسبت صفحه ۳ به ۲ عرضه 
مي شود. مايكروسافت براي اين دستگاه ۲ در 1، يك 
دوربين ۸ مگاپيكسلي در قاب پشتي و يك وب كم ۵ 
مگاپيكسلي با پشتيباني از ويندوز هلو در نظر گرفته 
است. سرفيس پرو ۷ از شارژ سريع مايكروسافت نيز 
پشتيباني مي كند و كاربران مي توانند در مدت يك 
ساعت، ۸۰ درصد باتري دستگاه خود را شارژ كنند. 

آخرين آمار تعداد خطوط شخصي قطع شده به دليل 
مزاحمت پيامكي، حاكي از آن اس��ت كه 1۳۸ هزار 

و 9۸۵ خط توسط رگوالتوري مسدود شده است.
به گ��زارش ايس��نا، ب��راي جلوگي��ري از ارس��ال 
پيامك ه��اي تبليغاتي، راه ه��اي مختلفي از جمله 
اس��تفاده از س��امانه #۸۰۰* كه براي ساماندهي 
پيامك هاي تبليغاتي كه از طريق سامانه هاي ارسال 
پيام كوتاه و با سرشماره هاي مختلف براي مشتركان 
تلفن همراه ارس��ال مي شد، ايجاد ش��د و سازمان 
تنظي��م مق��ررات و ارتباطات راديويي نيز س��امانه 
19۵ را براي ساماندهي پيامك هاي تبليغاتي كه با 
شماره هاي شخصي ارسال مي شدند، راه اندازي كرد. 
مس��دود كردن خط��وط ش��خصي پ��س از اينكه 
كسب وكارها با مسدود شدن سرشماره هاي پيامكي، 
به ارس��ال پيامك تبليغاتي با خطوط شخصي اقدام 
كردن��د، اتفاق افتاد و س��ازمان تنظي��م مقررات و 
ارتباط��ات راديويي تصميم گرفت س��امانه 19۵ را 
براي مقابله با پيامك هاي تبليغاتي كه با شماره هاي 
شخصي ارسال مي ش��وند، راه اندازي كند. كاربران 
در صورت مواجهه با پيامك هايي كه اقدام به ارسال 
پيامك هاي تبليغاتي با ش��ماره شخصي مي كنند، 
مي توانند شماره مورد نظر را به سامانه 19۵ ارسال 
كرده تا روند مس��دود كردن سيم كارت هاي مزاحم 

را تسريع كنند.

 از سوي ديگر، مسدود كردن سرشماره هاي شخصي 
بدون ش��كايت از طرف كاربران، از طريق شناسايي 
رفتار سيم كارت هايي كه تنها به ارسال پيامك هاي 
انبوه اق��دام مي كردن��د و اس��تفاده هاي ديگري از 
جمله تماس و پيامك نداشتند هم راه ديگري براي 
جلوگيري از ارسال پيامك هاي مزاحم با شماره هاي 
شخصي بود. بر اين اساس، سازمان تنظيم مقررات 
ارتباطات از زمان مسدود كردن پيامك هاي مزاحم، 
تعداد خطوط شخصي قطع شده به دليل مزاحمت 
پيامكي را اعالم كرده اس��ت. درحالي كه اين آمار تا 
۳ شهريور ماه س��ال جاري، 1۳۴ هزار و 1۴۵ خط 
بود و اين آم��ار تا ۴ مهر هم ثابت مان��ده بود، اخيرا 
به روزرساني اين آمار توسط سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي، نشان مي دهد كه تعداد خطوط 
شخصي مسدودشده تا پايان 1۰ مهرماه سال جاري 

به 1۳۸ هزار و 9۸۵ خط رسيده است.

مع��اون نوآوري و فن��اوري وزير ارتباطات در شش��مين 
نشست مديران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
و مراكز آموزش عالي كشور اعالم كرد: تكنولوژي هيچ وقت 
منتظر درك ما نمانده و نمي ماند. براي پيش رفتن در اين 
مسير بايد حركت كنيم. به گزارش ايرنا، ششمين نشست 
مديران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراكز 
آموزش عالي كشور با حضور اساتيد دانشگاه برگزار شد. 
در اين نشس��ت كه صبح روز گذش��ته در سالن شهداي 
جهاد علمي وزارت علوم برگزار شد، ستار هاشمي -معاون 
نوآوري و فناوري وزارت ارتباطات- درباره فضايي كه در 
حوزه آي سي تي در دنيا در حال شكل گيري است، گفت: 
همه ما اين روزها درباره برخي واژگان در فضاي مجازي 
مي شنويم. واژه هايي مانند تحول و اقتصاد ديجيتال. اينها 
از جنس تعارف نيست و واقعيتي است كه اگر درك درستي 
از آن نداشته باشيم، ما را به ورطه خود خواهد كشاند.« او 
در تشريح اقتصاد ديجيتال گفت: »در گذشته براي حمل 
و نقل دو انتخاب بيش��تر نبود. يا صاحب خودرو بوديم يا 
ناچار مي شديم كه پياده طي مسير كنيم. بعد آژانس هاي 
تاكسي راني شكل گرفت و پس از آن با وجود مقاومت زياد، 
تاكسي هاي اينترنتي شكل گرفت. تكنولوژي براي درك 
ما صبر نمي كند و پيش مي رود. تاكس��ي هاي اينترنتي 
ش��كل گرفت و در حال حاضر به سرويسي تبديل شده 
كه نمي توانيم در برخي موارد نبود آن را تصور كنيم. اصال 
دور از ذهن نيست كه تا چندي بعد تاكسي  هاي اينترنتي 

جاي خود را به خودروهاي خودران بدهند. تحولي كه در 
برخي شهرهاي جهان اجرايي شده است. اگر خودروهاي 
خودران شكل بگيرد چه مي شود؟« وي ادامه داد: »ناچاريم 
از منابع محدود به صورت اشتراكي استفاده كنيم. حجم 
داده هاي قابل توجهي رد و بدل مي شود و در اختيار بشر 
قرار مي گيرد. نكته مهمي كه اينجا وجود دارد اين است كه 
برخي كسب وكارها جاي خود را به كسب وكارهاي جديد 
مي دهند، چرا كه اگر اتومبيل هاي خودران شكل بگيرد، 
تصادفات كم مي ش��ود. زماني كه تصادفات كم مي شود 
مي توان تصور كرد كه صنايع بيمه ما اگر اين پيام را درك 
نكنند، بايد آن را به نگاه جديد واگذار كنند. اين صرفا در 
صنعت حمل و نقل نيست و در صنعت هاي ديگر نيز دنبال 
مي ش��ود و تمام اينها متاثر از بروز و نمود تكنولوژي هاي 
نوين است. چيزي كه پش��ت تمام اينها شكل مي گيرد، 
بحث ديتاست. اگر زماني قدرت بخار مزيت رقابتي بود، 
الكتريسته به عنوان قدرت آمد، امروز قدرت محاسبات 

به رسميت شناخته شده است.« معاون نوآوري و فناوري 
وزارت ارتباطات گفت: »هوآوي در همايشي اعالم كرد در 
چين يك ميلي��ون نفر متخصص در حوزه هاي مرتبط با 
تحليل ديتا و هوش مصنوعي كم داريم. دانشگاه هاي چين 
قادر به تامين نياز صنعت نيست، براي همين برنامه ريزي 
كردند تا دوره هاي مهارتي را تاسيس و نيروي مهارتي را 
تامين كنند. ما رشدي بالغ بر سه برابر را در حوزه آي.  تي 
كس��ب كرديم و اعالم مي كنم اين فضا را در كشور شاهد 
هستيم. حضور اس��تارت آپ هاي كش��ور در بستر ملي 
ش��بكه اطالعات مويد اين قصه است. نكته اي كه وجود 
دارد اين اس��ت كه ما به عنوان دانش��گاهيان كشور بايد 
به اين نكته توجه كنيم كه متناسب با نيازي كه صنعت 
دارد، روي تربيت نيروي انس��اني تمركز كنيم. از جامعه 
دانش��گاهي چنين انتظاري مي رود. دانشگاه در تعامل با 
صنعت اقدامات خوبي انجام داده است و مي شود گام هاي 
بعدي را استوارتر برداشت. هاشمي ادامه داد: »گام بعدي 
استفاده از ظرفيت مطالعات صنعتي است، واقعيت اين 
است كه نگاه فرد دانشگاهي با صنعت فاصله دارد. حضور 
دانشگاهيان در صنعت مي تواند مفيد باشد و به اين كمك 
كند كه جايگاه واقعي دانشگاه را در كشور ببينيم. نياز ما 
در بحث صنعت ارتباطات و فناوري اطالعات مسائلي مانند 
آنچه در دانشگاه آن را آغاز كرديم، مراكز تخصصي »آپا« 
بود كه با حمايت وزارت ارتباطات و كمك دانش��گاهيان 

شكل گرفت. 

آمار قطع خطوط شخصي مزاحم به 138 هزار رسيد تكنولوژي منتظر درك ما نمي ماند

مديركل ارتباطات و امور بين الملل شركت مخابرات 
ايران گفت: پوشش حداكثري تلفن همراه جاده اي در 
مرز رسمي خسروي و استان كرمانشاه به منظور رفاه 
حال زائران اربعين حسيني فراهم شده است. به گزارش 
ايرنا، محمدرضا بيدخام روز گذشته در حاشيه بازديد 
از مرز خسروي اظهار كرد: »راهپيمايي بزرگ اربعين 
براي زائران در خس��روي، حداكثر تسهيالت در حوزه 
ارتباطات در حوزه تلفن ثابت و همراه را ايجاد مي كند. 
هم اكنون زيرساخت هاي خوبي در بحث فيبرنوري و 
پوشش حداكثري جاده هاي استان كرمانشاه براي همه 

اپراتورهاي تلفن همراه ايجاد شده است.«
همچنين مس��يب قبادي��ان –مديرعامل ش��ركت 
مخابرات اس��تان كرمانش��اه- بيان ك��رد: »تقويت 
زيرس��اخت هاي ارتباط��ي با اس��تفاده از فيبرنوري 
بين قصرش��يرين و مرز خس��روي ايجاد شده است. 

شبكه ساير اپراتورها و شركت ها و دستگاه هاي حوزه 
آي سي تي و همچنين ديگر دستگاه هاي مستقر در 
مرز كه نياز تقويت دارند نيز با فيبرنوري انجام ش��ده 
است. در مرز رسمي خسروي با توجه به ترافيك زوار 
هفت سايت جديد با همه تكنولوژي هاي نسل دو، سه 
و چهار نصب و راه اندازي شده است. عالوه بر اين براي 
استفاده بهتر زوار از اينترنت پوشش واي فاي در مرز 
را فعال كرديم و زواري كه مش��ترك مخابرات ايران 
باشند، مي توانند از بس��ته هاي سرويس روي شبكه 
واي فاي استفاده كنند.« او همچنين اظهار كرد: »در 
طول مسير از كنگاور تا كرمانشاه ۵۳ سايت را تقويت 
كرديم كه ۸۰ درصد مس��ير، تحت پوشش نسل سه 
و 1۰۰ درصد جاده هاي اس��تان تحت پوشش نسل 
دو هستند. در ش��هرهاي مس��ير تردد زوار پوشش 
نس��ل س��ه و چهار را كامل كرديم و دو سايت جديد 

در قصرشيرين نصب شده كه تا آخر هفته راه اندازي 
مي شود.«

امسال چهار مرز خسروي، مهران، چزابه و شلمچه براي 
تردد زائران اربعين حسيني باز است. مرز خسروي به 
عنوان نزديك ترين مسير عبور زوار عتبات  عاليات به 
عراق مطرح بوده كه بعد از سال ها انتظار 1۵ شهريور 
امس��ال با حضور وزراي كشور ايران و عراق بازگشايي 
شد. مرز خسروي نزديك ترين نقطه از كشور به بغداد 
پايتخت عراق 19۰، نجف ۳۸۰، كربال ۳۰۰، كاظمين 
۲۰۳ و سامرا ۳۲۶ كيلومتر فاصله دارد، عمليات ساخت 
پايانه بين المللي مرز خسروي از سال ۷۷ در نقطه صفر 
مرزي آغاز شد و در سال ۸1 با ۷۵ ميليارد ريال اعتبار 

به بهره برداري رسيد. 
براساس اعالم ستاد اربعين كش��ور، خدمات دهي به 
زائران در قالب موكب ها در داخل كش��ور از 1۳ تا ۳۰ 

مهرماه و در داخل ع��راق از 1۶ تا ۲۷ مهر برنامه ريزي 
شده اس��ت. قصرشيرين در غرب كرمانشاه با ۲۷ هزار 
تن جمعيت، بيش از 1۸۶ كيلومتر مرز با عراق دارد و 
در امتداد اين مرزهاي طوالني، دو مرز رسمي خسروي 

و پرويزخان قرار دارد كه اولي هم مرز با حوزه حكومت 
مركزي )بخش عربي( و دومي هم مرز با اقليم كردستان 
عراق اس��ت. مرز خس��روي در ۲۰ كيلومتري ش��هر 

قصرشيرين واقع شده است.

تامين پوشش تلفن همراه جاده اي در مرز خسروي
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»تعادل«مسيرتسهيالتارايهشدهبهبنگاههايخردرابررسيميكند

معاونوزيربهداشت:

هفتخانتامينماليبنگاهها

كمبود دارو در ايام اربعين در خارج از مرز ايران وجود ندارد

وزارت صنعت، مع��دن و تجارت ديروز آمارهاي تازه اي از 
تخصيص تس��هيالت ويژه رونق توليد به بنگاه هاي خرد 
و متوسط منتشر كرد. بر اساس آمارهاي معاونت طرح و 
برنامه وزارتخانه مزبور، تعداد ۳۸ هزار و ۶۶ فقره متقاضي 
دريافت تس��هيالت مزبور بودند كه در دوره مورد بررسي 
۱۶ ه��زار و ۵۶۵ مورد ثبت نام براي دريافت تس��هيالت 

امسال بودند.
وزارتخانه ياد شده تا پايان مرداد ماه تعداد ۱۰ هزار و پنج 
فقره از متقاضيان دريافت تسهيالت با رقم درخواست ۲۲۴ 

هزار و ۷۷۴ ميليارد ريال را به بانك ذي ربط معرفي كرد.
همچنين در چارچوب طرح فرآيند رونق تعداد سه هزار 
و ۹۸۷ فقره درخواس��ت ۸۴ هزار و ۳۳۳ ميليارد ريال را 
داشتند و تعداد ۳۲ هزار و ۴۳۳ فقره درخواست مستقيم 
به بانك ارايه شده بود كه خواستار تخصيص ۱۶۵ هزار و 

۶۴ ميليارد ريال تسهيالت بودند.
عالوه براين براساس جداول آماري معاونت طرح و برنامه 
 وزارت صنعت تع��داد يك هزار و ۶۴۶ فقره درخواس��ت

۱۵ هزار و ۵۴۶ ميليارد ريال از متقاضيان س��ال گذشته 
)۹۷( به امس��ال انتقال يافته اس��ت. برپايه داده هاي اين 
 گ��زارش، كار نظارت بر نحوه بهره برداري تس��هيالت بر

۲۳۰ فقره درخواست با رقم هشت هزار و ۴۲۴ ميليارد ريال 
نيز به مورد اجرا درآمد.

پيش از اين بانك مركزي هم در يك بخشنامه به شبكه 
بانكي كشور، دستورالعمل تامين مالي بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط را در سال جاري به ش��بكه بانكي ابالغ كرده 
بود. در اين گزارش تسهيالت ارايه شده در سال گذشته 
به بنگاه هاي كوچك و متوس��ط ۱۹ هزار ميليارد تومان 
گزارش شد كه اين ميزان تس��هيالت به حدود ۲۳ هزار 
بنگاه كوچك و متوسط تخصيص يافته است. اين موضوع 
نشان مي دهد كه به طور متوس��ط به هر بنگاه به ميزان 
۸۲۶ ميليون تسهيالت ارايه شده است. اما در شرايطي كه 
نهادهاي دولتي به تناوب در خصوص تزريق تسهيالت به 
بنگاه هاي كوچك و متوسط آمار مي دهند پايش ميداني از 
فضاي كسب و كار خرد كشورمان نشان مي دهد كه معادله 
تامين مالي بنگاه ها همچنان مهم ترين چالش پيش روي 
فعاالن توليدي و اقتصادي است. مشكلي كه به نظر مي رسد 
به دليل عدم هدف گذاري مناسب در جهت گيري تزريقات 
تحصيص يافته باشد. با توجه به اهميت موضوع در جريان 
اين گزارش سراغ مديران تشكل هاي اقتصادي و فعاالن 
بخش خصوصي رفتيم تا نظر آنان را در خصوص فرآيند 

تحصيص تسهيالت به بنگاه هاي خرد جويا شويم.

 پيچيدگي مقررات و بخش�نامه ها در فضاي 
كسب و كار مشكل ساز است

رييس اتاق اردبيل يكي از چهره هايي است كه ديدگاه هاي 
جالبي در خصوص فرآيند تخصيص تسهيالت به بنگاه هاي 
كوچك و متوسط مطرح مي كند. پيرموذن در در جلسه 
شوراي گفت وگوي استان اردبيل به محدود بودن پرداخت 
تس��هيالت به واحدهاي توليدي و صنعتي اش��اره كرد و 
گفت: عملكرد بانك ها در پرداخت تسهيالت رونق توليد 
اعم از سرمايه در گردش و طرح هايي با پيشرفت ۶۰ درصد 
قابل قبول نيست. بايد با كار شبانه روزي و بروز كردن سايت 
بهين ياب، تشويق سيستم بانكي به پرداخت تسهيالت 
و تش��كيل پرونده، زمينه پرداخت تسهيالت با نرخ سود 
مصوب و جديد انجام ش��ود. قرار شده از منابع خاص اين 
طرح ها مورد حمايت جدي قرار گرفته ودر پرداخت اين 

تسهيالت منابع و مصارف استان در نظر گرفته  نشود.
رييس اتاق اردبيل در پاسخ به بهانه جويي برخي بانك ها 
در دير ابالغ شدن شيوه نامه جديد در پرداخت تسهيالت 
به بنگاه هاي اقتصادي گفت: اگر اين شيوه نامه جديد دير 
ابالغ  شده چرا بانك ها از ارقام سال گذشته پرداختي نكردند 

و همچنان روند پرداخت تسهيالت با تأخير روبه رو است.
وي با بيان اينكه باهدف رونق توليد و اشتغال نرخ تسهيالت 
پرداختي بانك ها ب��ه واحدهاي توليدي كاهش مي يابد، 
گفت: با نرخ سود فعلي كه بين ۱۸ تا ۲۱ درصد است بخش 
خصوصي و صاحبان واحدهاي توليدي و صنعتي رغبتي 

به فعاليت هاي اقتصادي ندارند..
پيرموذن گفت: پيشنهاد ما به صورت شفاف تعيين نرخ سود 
۸ تا ۱۰ درصد براي حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي 
اس��ت. اميدواريم دولت در حد توان سعي كند بانك ها را 
مجاب به تعيين نرخ سود پايين كرده و زمينه تسهيل در 

پرداخت تسهيالت فراهم شود.
عضو هيات رييسه اتاق ايران عنوان كرد: در بخشنامه جديد 
نوع سپرده و نرخ سپرده براي مشتريان اعالم خواهد شد. به 
نظر مي رسد در دولت دوازدهم تصميم جدي بر اين است 
تا در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال زمينه حمايت 

بيشتر از صاحبان واحدهاي توليدي فراهم شود.

 حل مشكالت بيكاري از طريق رشد بنگاه ها
روغني گلپايگاني، رييس كميس��يون صنايع اتاق ايران 
نيز در اين خصوص مي گويد: براي حل بحران بيكاري و 
افزايش صادرات بايد بنگاه هاي كوچك و متوسط تقويت 
 SME شود. راهكارهاي اين مساله عبارت است از: تشكيل

بانك ها، تأسيس هلدينگ تأمين مواد اوليه و صادرات، و 
تجميع اين واحدها در خوشه هاي بزرگ صنعتي.

او در ادام��ه تاكي��د مي كند: با وج��ود تالش هاي دولت 
بنگاه هاي كوچك و متوسط همچنان درگير مشكالت 
خود هستند؛ مش��كالتي چون كمبود نقدينگي، ركود، 
تأمين م��واد اوليد و تولي��د صادرات مح��ور. ابوالفضل 
روغني گلپايگاني، رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران در گفت وگو با پايگاه 
خبري اتاق ايران مي گويد: »سال هاس��ت كه بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط در ايران به فراموش��ي سپرده  شده 
است. اما بايد براي اين واحدهاي اقتصادي برنامه ريزي 

اساسي داشت.«
اما پرسش كليدي اين است كه اين برنامه ريزي چيست؟ 
روغني گلپايگاني مي گويد: »اگر دولت دوازدهم مي خواهد 
براي اقتصاد و اشتغال مردم برنامه اي منسجم داشته باشد 
راه اين تحرك از مسير تقويت بنگاه هاي كوچك و متوسط 

مي گذرد.«مهم ترين مشكل بنگاه هاي كوچك و متوسط 
چيست؟ او كمبود نقدينگي و ركود را بزرگ ترين مشكالت 

اين حوزه مي داند.
چند ماه قبل در كميسيون صنايع اتاق ايران، جلساتي 
درباره احصا موانع و مشكالت اين واحدها برگزار مي شد؛ 
نتيجه اين جلسات به كجا رسيد؟ روغني گلپايگاني 
مي گويد: »كميس��يون بعدازاينكه موانع و مشكالت 
را شناس��ايي كرده، چند راهكار را ب��ه دولت و به اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران پيشنهاد 

داده است.«
اين پيشنهادها كدام است؟ او پاسخ مي دهد: »تشكيل 
SME بانك ها، تأسيس شركت هاي بزرگ تامين مواد 
اوليه صادرت و درنهايت تجميع اين واحدها در خوشه هاي 
ب��زرگ صنعتي.« او درب��اره SME  بانك ه��ا مي گويد: 
»بانك ها بيش��تر به واحدهاي صنعتي ب��زرگ اعتماد 
مي كنند تا واحدهاي كوچك و متوسط؛ اگر اين واحدها 

بانكي داشته باشند كه از آنها حمايت كند، بهتر مي توانند 
مشكالت مالي خود را برطرف كنند.«

او ادامه مي دهد: »در همه جاي دنيا بنگاه بزرگ كارفرما و 
بنگاه كوچك پيمانكار هستند. ما هم بايد به اين ظرفيت 
توجه داشته باشيم.«در دولت تدبير و اميد تحت عنوان 
تأمين مالي به بنگاه هاي كوچك و متوس��ط تسهيالت 
داده ش��د، چقدر اين در نجات واحده��اي توليد مفيد 
بود؟ روغني گلپايگاني در پاسخ به اين پرسش مي گويد: 
»اگرچه تنها مشكل بنگاه هاي كوچك و متوسط تأمين 
نقدينگي نيست، ولي كمبود نقدينگي يكي از مشكالت 
اين واحدهاست. تأمين منابع مالي توسط دولت يازدهم 

كار خوبي بود ولي متأسفانه درست اجرا نشد.«
او درباره چرايي اين مساله مي گويد: »بانك ها همراهي 
الزم را با واحدهاي توليدي نداشتند. اين پول ها به دليل 
رد ديون يا مفاصا حساب بنگاه ها، به آنها پرداخت نشد و 

به نوعي به چرخه توليد وارد نشد.«

يكي از مشكالتي كه هر س��ال همزمان با راهپيمايي 
اربعين مطرح مي ش��ود؛ س��المت زائران و استفاده از 
س��اختار بهداش��تي ويژه براي اين راهپيمايي عظيم 
است؛ در پاسخ به اين دغدغه ها، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت گفت: در خصوص مسائل دارويي ايام اربعين 
در خارج از مرز ايران، با وزارت بهداشت و درمان عراق 
به تفاهم هاي الزم و نهايي رس��يده ايم؛ در اين ارتباط 
براي همكاري با كشور عراق اعالم آمادگي كرده ايم و با 
هيچ گونه كمبود دارو در آن سوي مرز مواجه نيستيم.

به گزارش ايس��نا، عليرضا رييسي در حاشيه بازديد از 
پايانه مرزي ش��لمچه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
پايانه مرزي ش��لمچه از نظر زير ساخت و آمادگي در 
حوزه نيروي انس��اني و پش��تيباني حوزه سالمت در 

وضعيت خوبي است.
وي ادامه داد: جهت خدمات رساني به زائران اربعين اين 
مرز، ۷۰۰ تخت شامل بيمارستان هاي شهرستان هاي 
آبادان، خرمشهر و شادگان وجود دارد و توصيه كرده ايم 
كه در اين ايام، ۲۵ درصد تخت هاي بيمارستاني را براي 

حوادث و بيمارهاي احتمالي خالي نگه دارند.

رييسي گفت: يكي از ويژگي هاي مرز شلمچه اين است 
كه محل عبور و مرور اتباع شيعه ساير كشورهاي جهان 
از جمله پاكستان و افغانستان است. حتما بايد ميزبان 

خوبي براي اين زائران باشيم و تمام هم و غم خود را براي 
امنيت سالمت زائران بگذاريم و اقدامات مناسب را انجام 
دهيم.وي با بيان اينكه در بحث واكسيناسيون، دارو و 

مراقبت ها اقدامات الزم انجام مي شود، تصريح كرد: با 
توجه به اينكه در بازگشت، خستگي و ضعف عضالني 
بيشتر است بايد آمادگي الزم براي بازگشت زائران از 

پياده روي اربعين وجود داشته باشد.
معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت گفت: ۲۰۰ نفر از 
پرنسل بهداشت و درمان در حوزه بيماري ها، بهداشت 
محيط و مراقبت ها در اين مرز مستقر هستند و دقت 
الزم را ب��راي ورود و خروج افراد انجام خواهند داد تا با 
چكاپ زائران در صورت وجود مشكل سريعا بيماري 

تشخيص داده شده و مراقبت الزم انجام شود.
وي اف��زود: س��ازمان اورژانس كش��ور در صورت بروز 
هرگونه حادثه كامال آمادگي الزم را دارد و بيمارستان ها 
نيز كامال آماده خدمت رس��اني به زائران هس��تند. در 
راس��تاي خدمات رس��اني به زائران اربعي��ن در مرز 
بين المللي ش��لمچه، ۱۵ دس��تگاه آمبوالنس، چهار 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس، ۵۴ دستگاه موتورالنس 
مستقر مي ش��ود و هليكوپتر اورژانس نيز براي موارد 
اورژانسي اس��تفاده خواهد شد.رييسي با بيان اينكه 
جمعيت هالل احمر، اورژانس و وزارت بهداش��ت در 

مرز عراق حضور دارند، گفت: امسال تفاهم نامه خوبي 
با وزارت بهداشت و درمان عراق به امضا رسيده تا در آن 
سوي مرز نيز گشت ها، بازديد و بازرسي هاي مشترك 
ميان پرسنل وزارت بهداشت و درمان دو كشور انجام 
شود. پايگاه ها و بيمارستان هاي كشور عراق نيز براي 

خدمات رساني به زائران اعالم آمادگي كرده اند.
وي بي��ان كرد: پيش بيني مي ش��ود امس��ال بيش از 
۳ ميليون زائر در پياده روي اربعين ش��ركت كنند. در 
مرزهاي ايران وضعيت خوبي برقرار است و امسال نيز 
مرز خسروي باز شده و بسياري از هموطنان از آن مسير 
به راهپيمايي اربعين مي پيوندند. در مجموع با توجه 
آمادگي ايران براي ورود و خروج زائران، وضعيت را خوب 
و مناسب ارزيابي مي كنم. امسال امنيت و سالمت كامل 

برقرار است و دغدغه ها نيز كم خواهد بود.
معاون بهداش��ت وزارت بهداشت گفت: دستگاه هاي 
پرتابل و سيار آماده شده كه در حوزه بهداشت محيط 
فعاليت مي كنند و مي توان از نظر سنجش بار ميكروبي 
مواد غذايي و روغن در محل عرضه، بررسي هاي الزم را 

بالفاصله انجام داد.
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مرمت خانه آيت اهلل طالقاني
كرج|مديركل ميراث فرهنگي استان البرز با اشاره 
به اينكه عمليات مرمت خان��ه آيت اهلل طالقاني در 
مراحل پاياني است، گفت: خانه موزه مصدق نيز سال 

آينده بهره برداري مي شود.
حجت االس��الم فخرالدي��ن صاب��ري در خصوص 
اقدامات انجام شده براي تبديل خانه شخصيت هاي 
سياس��ي، اجتماعي، ادبي و چهره ه��اي ماندگار و 
تاثيرگذار البرز به يكي از مقاصد گردشگري، اظهار 
كرد: خانه آيت اهلل سيدمحمود طالقاني در روستاي 
»گليرد« شهرستان طالقان به عنوان يكي از مقاصد 
جذاب گردشگري استان البرز در دست مرمت است.

وي اضافه كرد: خانه آيت اهلل طالقاني در گذش��ته 
به علت رانش زمين دچار مشكل ش��ده بود و نياز 
به بازسازي و رس��يدگي داشت، اما اكنون كارهاي 
مربوط ب��ه مرمت آن در مراحل پاياني اس��ت و در 

وضعيت و شرايط بسيار خوبي قرار دارد.

100 يورو به زائران اربعين 
پرداخت مي شود

تهران|دبير ستاد مركزي اربعين وزارت كشور با 
بيان اينكه حمل داروهاي كديين دار ممنوع است، 
گفت: بر اساس اعالم بانك مركزي زائران اربعين 
۱۰۰ يورو ارز دريافت مي كنند. احمد محمدي فر 
ضمن بيان اينكه ارايه خدمات مطلوب به زائران 
اربعين مهم ترين رويكرد اين ستاد است، اظهار 
داشت: بر اس��اس اعالم بانك مركزي به هر زائر 
اربعين ۱۰۰ يورو ارز تعلق مي گيرد. وي با تأكيد 
بر لزوم رعايت قوانين كشور عراق بيان كرد: حمل 
داروهاي كديين دار غيرمجاز است و زائران اربعين 
از آوردن اينگون��ه داروها خ��ودداري كنند.دبير 
ستاد مركزي اربعين وزارت كشور با اشاره به اينكه 
به تدريج سفر زائران اربعين در حال افزايش است، 
خاطرنشان كرد: عدم افزايش نرخ هاي حمل ونقل 
در ايران و عراق يكي از رويكردهاي مهم س��تاد 
اربعين كشور است. محمدي فر با تأكيد بر اينكه با 
رانندگان متخلف برخورد جدي مي شود، تصريح 
كرد: زائران در صورت مش��اهده هرگونه تخلف و 
دريافت كرايه بيشتر از سوي پايانه هاي مسافربري 

مي توانند مراتب را گزارش دهند.

تخريب 1۷۶ مورد 
ساخت و ساز غيرمجاز در شيراز

شيراز|مدير جهاد كش��اورزي شهرستان شيراز 
گفت: در يك اقدام بي سابقه ۱۷۶ مورد ساخت و ساز 
غيرمجاز در اراضي مرغوب دهستان سياخ دارنگون 

از توابع اين شهرستان تخريب شد.
ذبيح اهلل سيروسي گفت: عمليات تخريب ساخت 
و سازها در دهستان سياخ در اجراي تبصره ۲ ماده 
۱۰ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي در باغ 
ش��هرهاي جديداالحداث انجام شد.به گفته وي، 
ساخت و سازهاي غيرمجاز شامل ساختمان، ديوار، 
محوط��ه، جاده، پي كني و دپو مصالح و در س��طح 
۲۴۹ هزار مترمربع كه به وس��يله سه دستگاه لودر 
تخريب شد.سيروس��ي خاطرنش��ان كرد: سامانه 
 ۱۳۱ ارتباط مردمي مديريت اموراراضي اس��تان 
به صورت شبانه روزي آماده دريافت، ثبت و پيگيري 
گزارش هاي مردمي در زمينه تغيير كاربري غيرمجاز 
اراضي كشاورزي و مشاوره در زمينه قوانين مرتبط 

با امور اراضي است.

فعاليت 1۳ تيم نظارتي 
دامپزشكي طي ايام اربعين

كرمانشاه|معاون س��المت اداره كل دامپزشكي 
اس��تان كرمانش��اه از فعالي��ت ۱۳ تي��م نظارتي 

دامپزشكي طي ايام اربعين در اين استان خبر داد.
شاهرخ يارويسي در خصوص تمهيدات دامپزشكي 
استان كرمانشاه براي اربعين حسيني اظهار داشت: 
ب��ا توجه به اينكه از ۱۲ مهر ماه الي ۴ آبان مراس��م 
پياده روي اربعين را در پيش داريم برنامه هاي ما نيز 
به صورت رس��مي از ۱۲ مهر ماه آغاز و اجرا خواهد 
ش��د.وي افزود: تيم هاي نظارتي دامپزشكي كه با 
تيم هاي نظارتي مركز بهداشت مشترك است، تمام 
شهرستان ها را در مس��ير تردد زائران از كنگاور تا 
خسروي پوشش مي دهند.معاون سالمت اداره كل 
دامپزشكي استان كرمانشاه بيان داشت: تيم هاي 
نظارتي ما همراه و همزمان با تيم هاي مركز بهداشت 
و محوريت مركز بهداش��ت، كار نظ��ارت، بازديد و 
بازرس��ي از فرآورده هاي غذايي با منشأ دامي را در 
ورودي و خروجي ها و موكب هايي كه در اين مسير 

قرار گرفته اند، انجام مي دهند.

آزادسازي 211 هكتار از كل 
حوضه آبريز زاينده رود

اصفهان|مدير دفتر مهندسي رودخانه ها و سواحل 
شركت آب منطقه اي استان اصفهان گفت: اجراي 
حكم سراسري در روستاي زردخشوييه و رفع تصرف 
از جزيره مهربان در باغ بهادران با وجود فش��ارهاي 
گسترده اجتماعي براي ممانعت از اجراي احكام از 
جمله آزادسازي هاي سراسري در استان اصفهان بود 
و تاكنون ۲۱۱ هكتار از كل حوضه آبريز زاينده رود 
آزادسازي شده است.مجيد پهلواني نژاد در نشست 
خبري طرح ساماندهي رودخانه زاينده  رود اظهار 
كرد: حوضه آبريز زاينده رود ۳۱ هزار كيلومترمربع 
مس��احت دارد، طول اين رودخانه از خروجي سد 
زاين��ده رود ۳۵۶ كيلومترمربع اس��ت ك��ه در اثر 
تجاوزها مشكالتي در حريم و بستر رودخانه ايجاد 
شده است.او  با بيان اينكه ساماندهي اعتبار زيادي 
نياز دارد تأكيد كرد: هر متر ساماندهي يك ميليون 
تومان اعتبار نياز دارد كه در شرايط فعلي اعتبارات 
به س��ختي در اختيار اين بخش ق��رار مي گيرد، با 
اين وجود حدود ۹۰ كيلومت��ر از طول رودخانه را 

ديوارسازي و ۱۵۰ كيلومتر را اليروبي كرديم.

چهرههاياستاني

كردس�تان| از ابت��داي 
سال جاري تاكنون ميزان 
واريزي به حس��اب خزانه 
بابت ف��روش جايگاه هاي 
عرضه فرآورده هاي نفتي در 
مرزرهاي باشماق مريوان 
و سيرانبند بانه با افزايش 

۱۹۱ درصدي همراه بوده است
به گزارش »تعادل« از روابط عمومي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان، مدير منطقه در 
ديدارهاي جداگانه اي با فرمانداران شهرستان هاي 
مريوان و بانه، با اع��الم خبر فوق، گفت: توجه جدي 
به امر مهم سوخترساني با عنايت به فرارسيدن فصل 
س��رما، نظارت كافي بر عملكرد جايگاه هاي عرضه 
CNG، فعال بودن گشت هاي مشترك با سازمان هاي 
متولي، كنترل و جلوگيري از عرضه خارج از ش��بكه 
فرآورده هاي نفت��ي، الكترونيكي نمودن توزيع نفت 
سفيد و نفتگاز بخش كشاورزي و حضور موثر روساي 
نواحي در ارايه خدمات مطلوب ب��ه مردم و تعامل و 
همكاري ب��ا فرمانداران بايد مورد توج��ه قرارگيرد . 
گيتي منش افزود: در راستاي اجراي طرح هاي همسو 
با اقتصاد مقاومتي و به منظور اجراي سياس��ت هاي 
تس��هيل و توس��عه صادرات در بازارچه و پايانه هاي 
مرزي استان، با استفاده از سيستم هاي الكترونيكي 
زمان كنترل و فروش نفتگاز به كاميون هاي ترانزيتي 
و ترانشيپي در مرزهاي باشماق و سيرانبند به حداقل 

ممكن رسيده است .

مركزي|مديركل كميته 
ام��داد امام خمين��ي )ره( 
اس��تان مرك��زي ب��ا بيان 
اين نكته كه با آغاز جش��ن 
عاطفه ه��ا ارتب��اط چهره 
به چه��ره بي��ن خيرين با 
نيازمندان انجام شده و در 
بخ��ش دوم كه اي��ن مراس��م در م��دارس و با حضور 
دانش آموزان و فرهنگيان برگزار مي شود تا ۱۰ مهر ماه 
ادامه دارد، افزود: امسال شور عاطفه ها در ۱۲۷۰ مدرسه 
استان انجام مي شود و با حضور مسووالن زنگ عاطفه ها 

در مدارس استان نواخته مي شود. 
به گزارش »تعادل« قنبر موسي نژاد، مديركل كميته 
امداد امام خميني )ره( اس��تان مركزي، در نشس��ت 
خبري در تشريح برنامه هاي اين نهاد در خصوص جشن 
عاطفه ها و گراميداشت هفته سالمند گفت: همزمان با 
شروع مدارس برگزاري جشن عاطفه ها در دو نوبت قبل 

از بازگشايي و  پس از بازگشايي مدارس انجام مي شود.
وي با اشاره به اينكه تقارن جشن عاطفه ها با محرم باعث 
ش��ده اين حضور ملي به شور عاطفه ها تغيير نام دهد، 
اظهار كرد: روزهاي منتهي به مهر جش��ن عاطفه ها با 
حضور خيرين، متمكنين و مردم نوع دوس��ت برگزار 
مي شود، امسال اين مراسم در روزهاي هفتم و هشتم 
شهريور برگزار شده كه هدايا و مبالغ در اختيار نيازمندان 
قرار گرفت.امسال شور عاطفه ها در ۱۲۷۰ مدرسه استان 
انجام مي ش��ود و با حضور مسووالن زنگ عاطفه ها در 

مدارس استان نواخته مي شود.

ايالم|ناظ��ر پولي منطقه 
غرب بان��ك مركزي گفت: 
س��قف برداش��ت پ��ول از 
خودپردازها در ايام اربعين از 
۲ ميليون ريال به ۵ ميليون 
ري��ال افزاي��ش مي يابد.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، 
حسين تابان ناظر پولي منطقه غرب بانك مركزي در 
نشست كميسيون هماهنگي بانك هاي استان ايالم 
گفت: وجه نقد و ايران چك به اندازه كافي در بانك هاي 
مسير تردد زوار تامين شده است و زوار براي تهيه پول 
نقد با مشكل مواجه نخواهند شد.او با بيان اينكه كشيك 
واحد هاي خزانه در استان هاي مرزي ايالم، كرمانشاه 
و خوزس��تان مستقر مي شود، يادآور ش��د: با توجه به 
حجم تردد زوار در صورت نياز خزانه فرعي نيز در مرز 
بين المللي مهران براي تامين پول استقرار مي يابد تا به 
پول رساني سيار به مهران نيازي نباشد.ناظر پولي منطقه 
غرب بانك مركزي افزود: سال گذشته در برخي مواقع 
براي تامين اعتبار بانك ها و خودپردازها، پول رس��اني 
به صورت سيار انجام كه به دليل حجم باالي ترافيك 
مسير با وقفه مواجه مي ش��د.تابان تاكيد كرد: امسال 
تالش مي شود مشكالت سال قبل برطرف شود و به اين 
منظور از مكان جانمايي خودپرداز ها و همچنين خدمات 
بانك ها به زوار در مرز ها به صورت مرتب بازديد مي شود.

علي حسني سرپرست نظارت پولي بانك مركزي نيز در 
اين نشست گفت: هيچ مشكلي در خصوص تامين پول 

در مسير تردد زوار وجود ندارد.

 آذربايج�ان ش�رقي|
مع��اون آم��وزش ابتدايي 
وزارت آم��وزش و پرورش 
مي گويد: ۱۴۱ هزار كودك 
بازمانده از تحصيل وجود 
داش��ت كه ۳۴ هزار نفر از 
آنها شناس��ايي ش��ده و به 
مدارس بازگشتند.حكيم زاده گفت: براي جلوگيري 
از افزايش كودكان بازمانده از تحصيل فقط آموزش و 
پرورش وظيفه ندارد، بلكه احتماالً آنها به دليل مسائل 
اقتصادي نمي توانند در مدارس حضور يابند از اين رو 
بايد س��ازمان هايي مانند كميته امداد يا بهزيس��تي 
اقدامات الزم را انجام دهند.او اضافه كرد: در برخي موارد 
به علت فقر فرهنگي در خانواده ها موجب عدم حضور 
دختران در مدارس مي ش��ود كه نقش رسانه در اين 
مورد و نهادينه ساازي فرهنگ بسيار مهم است.معاون 
آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش تاكيد كرد: با 
توجه به تكليف سندي كه بنياد دارد، يكي از برنامه هاي 
اصلي اين است تا موانعي كه باعث مي شود دانش آموزان 
به جاي مهارت آموزي به سمت حافظه پروري برود را 
حل كند چرا كه اين دشواري ها ناشي از تفكر اشتباه 
خانواده است كه انتظارات زيادي از فرزندان خود دارند 
و معتقدند كه اگر دانش آموزان در آزمون هاي تستي 
برنده شده و به دانشگاه هاي معتبر بروند، ديگر نيازي 
نيس��ت كه چيز ديگري ياد بگيرن��د از اين رو يكي از 
كار هايي كه ما انجام مي دهيم، اصالح نگرش خانواده ها 

برنامه مشترك انجمن اوليا و مربيان است.

گيالن|رييس س��ازمان 
چاي گي��الن با اش��اره به 
آغاز ثب��ت نام چاي��كاران 
براي دريافت تس��هيالت 
بهزراعي، گفت: در مرحله 
نخست ۱۸۰ ميليارد ريال 
تسهيالت بهزراعي به باغات 
چاي شمال پرداخت مي شود.به گزارش مهر، حبيب 
جهانس��از در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز ثبت نام 
چايكاران براي دريافت تسهيالت بهزراعي باغات چاي، 
اظهار كرد: اين تسهيالت با سود چهار درصد و از محل 
صندوق حمايت توسعه صنعت چاي پرداخت مي شود.

وي با بيان اينكه در مرحله نخست ۱۸۰ ميليارد ريال 
تس��هيالت از اين صندوق براي بهزراعي باغات چاي 
شمال پرداخت خواهد شد، افزود: چايكاران مي توانند 
براي دريافت اين تسهيالت به ادارات چاي شهرستان 

محل سكونت خود مراجعه كرده و ثبت نام كند.
جهانساز در ادامه با اشاره به اينكه دولت ۸۵ درصد هزينه 
اجراي سامانه آبياري تحت فشار را به صورت بالعوض 
در اختيار چايكاران قرار مي دهد، تأكيد كرد: چايكاراني 
كه داراي پروانه بهره برداري هس��تند مي توانند از اين 
تسهيالت استفاده كنند.وي با بيان اينكه در حال حاضر 
۲۵ هزار هكتار باغ چاي در دو استان گيالن و مازندران 
وجود دارد، بيان كرد: بهزراعي باغات چاي شامل هرس 

علف هاي هرز و بوته ها و همچنين كودپاشي مي شود.
تاكنون ۱۰۶ هزار و ۶۹۲ تن برگ سبز چاي از چايكاران 

استان هاي گيالن و مازندران خريداري شده است.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

هزار و 783 لوح هخامنشي بعد از 84 سال، از شيكاگو به ايران بازگشت

ميراث هخامنشي در وطن
هزار و 783 لوح هخامنشي بعد از نزديك به يك قرن، 
از شيكاگو به ايران بازگشت. الواحي كه قرار بود سه 
سال به صورت امانت در اختيار موسسه شرق شناسي 
ش��يكاگو قرار گيرد اما بازگشتشان 84 سال يعني 
نزديك به يك قرن طول كش��يد. نخس��تين بار در 
سال 1327، تعداد 179 قطعه از الواح هخامنشي از 
امريكا بازگردانده و دو س��ال بعد هم 37 هزار قطعه 
راهي ايران ش��د. بع��د از آن در 1383 تعداد 300 
قطعه ديگر از سنگ نوشته هاي تخت جمشيد كه در 
موسسه شرق شناسي ش��يكاگو امانت بود به كشور 
برگردانده شد در نهايت انتقال چهارمين مجموعه 
كه روز گذش��ته در موزه ملي ايران رونمايي ش��د، 
پس از چالش هاي فراوان انجام ش��د. چراكه فرآيند 
بازگشت الواح در سال 2004 به دليل تشكيل دادگاه 
دارايي هاي كشف  ش��ده به تعويق افتاد. شاكيان در 
دادگاه بخش شمالي الينويز اياالت متحده به دنبال 
توقيف اموال دولتي ايران بودند تا دادگاه را قانع كنند 
حكم پرداخت غرامت را به نفع آنها و عليه دولت ايران 
قبل از دع��وي ارايه دهند. درنهاي��ت در 21 فوريه 
2018 دادگاه عالي به اتفاق آرا تاييد كرد كه امكان 
توقيف متون تخت جمش��يد ممكن نيست. پس از 
رأي دادگاه، موسس��ه شرق شناسي ليست بيش از 
1780 گل نوشته را براي خروج دايمي از اداره كنترل 
دارايي هاي خارجي امريكا )اوفك( درخواست كرد و 
اوفك هم پس از بررسي طوالني مدت موافقت خود 
را با خروج فهرس��ت فوق اعالم كرد تا بخشي ديگر 
از ميراث باس��تاني ايران به خانه بازگ��ردد. اما اين 
اتفاق در حالي است كه هنوز 17 هزار لوح ديگر در 
امريكا باقي مانده كه البته آنطور كه مدير موسس��ه 
شرق شناسي ش��يكاگو اعالم كرد، تضميني وجود 

ندارد كه اين تعداد به ايران بازگردند. 

 اميد به بازگشت باقي الواح
ورود اين تعداد لوح هخامنشي به ايران در حالي است 
كه رييس موسسه شرق شناسي شيكاگو معتقد است 
براي برگرداندن الواح به مجوز دولتي نيازداريم كه 
كنترلي روي آن وجود ن��دارد. او همچنين اميدوار 
اس��ت باقي ال��واح در3مرحله به اي��ران برگردانده 
ش��وند. كريس��توفر وودز روز گذش��ته در نشست 
خبري رونمايي از الواح باروي تخت جمشيد گفت: 
دو سال اس��ت كه به اين موسسه آمده ام و از اول بنا 
داشتم تا براي برگشت اين الواح هخامنشي به ايران 
تالش كنم. اين كشف در پرسپوليس استثنايي بود، 
االن براي اولين بار است كه مي توانيم از طريق الواح 
گلي بفهميم كه مردم در اوج قدرت چه سرنوشتي 
داش��تند. يكي از اهداف اين بود كه با همه وجود از 
اين اشياء مراقبت شود و روي آن تحقيقات صورت 

گيرد تا بتوانيم از آنها رمزگش��ايي كنيم. ما هميشه 
دوست داشتيم الواح را به ايران برگردانيم اما ۵ سال 
است كه بسته بندي و برگشت برنامه ريزي شده آن 
طول كشيد، برخي روال اداري از سوي دادگاه عالي 
امريكا انجام شد كه آن را طوالني تر كرد.قبل از اينكه 
دادگاه رأي صادر كند، كارهاي بسته بندي اين الواح 
در حال انجام بود. بالفاصله پس از رأي، رييس موزه 

ملي ايران را باخبر كردم. 
او افزود: پروسه قانوني آن بس��يار مشكل بود. ما به 
مجوزهاي مختلفي نياز داش��تيم كه يك��ي از آنها 
قانون اوفك بود. يك س��ال و نيم روز آن كار ش��ده 
بود. م��ا اكنون رون��د آن را آموخته ايم. هدف اصلي 
مان همكاري دوجانبه است. اميدواريم درباره دوره 
هخامنش��ي همكاري قبل را داشته باشيم. هدف ما 
اين است كه هر چه س��ريع تر اين آثار را برگردانيم 
اما چند عامل وجود دارد كه مانع مي شود، بنابراين 
نمي توانيم همه آنها را در يك محموله ارسال كنيم. 
محافظت از اين آثار بس��يار س��خت بوده و ممكن 
اس��ت وقتي يكجا آنها را ارس��ال مي كني��م، به اين 
آثار صدمه وارد شود. وودز بيان كرد: مشكل بعدي 
هم دس��ته بندي اين آثار براي ارسال بود. اين آثار با 
استانداردهاي بين المللي بسته شده اند. هشت ماه 

براي بس��ته بندي اين تعداد اثر طول كشيد. مشكل 
ديگر گواهي براي ارسال آنها بود. با وجود مشكالتي 
كه گفته ش��د، تصميم گرفتيم اين تعداد را به ايران 
ارسال كنيم. اكنون موانع قانوني آن را ياد گرفته ايم، 
بنابراين راه براي برگشت بقيه آثار بازخواهد شد.اگر 
مي خواس��تيم همه اين آثار را يك باره ارسال كنيم 
پروسه بسته بندي و روند آن سال ها طول مي كشيد، 
بنابراين ناچار ش��ديم بخش��ي از آن را برگردانيم. 
پروفس��ور وودز درباره اينكه دقيقا چ��ه تعداد لوح 
در امري��كا هنوز باقي مانده اس��ت، گفت: به صورت 
دقيق نمي ش��ود گفت تعداد الواح باقيمانده چقدر 
است، چون برخي از آنها شكسته، برخي لوح بزرگ 
و برخي كوچك هستند، بنابراين نمي توان گفت كه 
لوح شكسته متعلق به كدام لوح سالم بوده است، ولي 
در نظر داريم همه آنها را در سه مرحله برگردانيم. 

ب��ا اين ح��ال او در در پاس��خ ب��ه پرسش��ي درباره 
ضمانت ه��اي موج��ود امريكا و اين موسس��ه براي 
برگشت ١٧ هزار لوح هخامنشي ديگر كه هم اكنون 
در اختيار موسس��ه شرق شناسي شيكاگو است، در 
شرايطي كه بازگرداندن ١٧٠٠ لوح چند دهه زمان 
برد، گفت: دلم روشن است؛ چرا كه در زمان انتقال 
١٧٠٠ لوح هخامنشي فرايند را ياد گرفتم اما چون 

اين كار به مجوز دولت��ي نياز دارد و ما كنترلي روي 
اين مجوز نداريم. نظر نهايي را دپارتمان خزانه داري 
امريكا است و نمي توانم به ضمانت بگويم صد در صد 
برمي گردد. ما فقط مي توانيم بگوييم مسير درستي 
را مي رويم و سعي مي كنيم مثل دو سال گذشته به 
بازگشت ساير الواح كمك كنيم. اين زمان مشخص 
نيست. تاريخ دقيق نمي توانم بدهم، چون تعيين آن 
در اختيار اين موسس��ه نيست كه تصميم بگيريم و 

تاريخ بدهيم.

  ۱۴ سال درگيري حقوقي
در ادام��ه مراس��م رونماي��ي از الواح ب��اروي تخت 
جمشيد، علي اصغر مونسان، وزير ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري درباره سرنوش��ت و 
وضعيت ديگر الواح باقي مانده در شيكاگو گفت: 84 
س��ال قبل اين الواح در يك كاوش باستان شناسي 
در تخت جمش��يد به دس��ت آمده اند، كه بخش��ي 
از ال��واح در همان زماِن كاوش شكس��ته ش��ده اند 
بنابراين نمي توان گفت در طول اين مدت زماني كه 
در اختيار طرف امريكايي بوده آنها آسيب ديده اند.

او با اشاره به اينكه از 84 سال قبل تا امروز اين الواح 
به صورت اماني در اختيار دانشگاه شيكاگو بوده، به 

روند برگشت اين آثار تاريخي اشاره كرد و ادامه داد: 
حدود 14 سال درگير دعواي حقوقي براي بازگشت 
اين ال��واح بوديم، حكم به نفع ايران صادر ش��د و با 
همكاري خوب دانشگاه ش��يكاگو، بخشي از آنها به 
كش��ور برگردانده شدند كه اميدواريم با قولي كه به 
ما داده اند ديگر الواح نيز به سرعت دسته بندي شده 
و با يك دسته بندي ايمن، به سرعت به كشور عودت 

داده شوند.
وزير ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي 
ب��ا تاكيد ب��ر اينكه در طول دو س��ال گذش��ته در 
دولت دوازده��م، تحركات بين الملل��ي ما درحوزه 
معاونت مي��راث فرهنگ��ي به ش��دت افزايش پيدا 
كرده اس��ت، افزود: ما موزه هاي مشترك و متقابلي 
را با كش��ورهاي مختلف دنيا برگزار كرده ايم و براي 
معرفي ظرفيت هاي كشور و تمدِن بزرگ ملت مان 
تالش كرده اي��م، متقابال ديگر موزه هاي دنيا نيز كه 
موزه هاي معروف و نامداري هستند، نمايشگاه هايي 
را برگ��زار كرده اند بنابراين در عرصه ديپلماس��ي 
عمومي به ويژه در اين ش��رايط كه كشور نياز زيادي 
به اين اتفاق داشت، تحركات خوبي را انجام داديم.

  طرف ما دولت امريكا نبود
در ادام��ه اين نشس��ت خبري محمدرض��ا كارگر، 
مديركل موزه ها و اموال منقول تاريخي هم با تاكيد 
بر اينكه فرهنگ از سياس��ت جداست و بازگردانده 
نشدن اين الواح ارتباطي به سياست هاي دو كشور 
ندارد، بيان كرد: دايما اشياي تاريخي بين موزه ها و 
مراكز علمي تردد مي ش��ود. در اين جريان طرف ما 
دول��ت امريكا نبود و عوامل سياس��ي باعث نيامدن 
اين اش��ياء به ايران نش��ده بود، چون حكومت ها در 
چنين مس��ائلي دخالت نمي كنند. ما در دهه 80 از 
دانشگاه شيكاگو تقاضا كرديم وضعيت الواح را به ما 
اطالع دهند، دانشگاه هم صادقانه اطالعات مربوط 
به آن را ارايه كرد. براي همين در اولين بار پكيجي با 
300 اثر تحويل ايران شد. همان زمان تفاهم نامه اي 
به امضا رس��يد كه آثار بعدي طي دو س��ال به ايران 
برگردد. اين منجر به آن ش��د كه ع��ده اي به دنبال 
دريافت غرامت از ايران باش��ند. او افزود: بنابراين نه 
دولت امريكا و نه هيچ اداره رسمي از امريكا آن آثار 
را تصاحب نكرده بود. ايران و دانشگاه شيكاگو تمام 
تالشش��ان را كردند تا دادگاه را مجاب كنند رأي به 
درخواست آن گروه مدعي ندهد. در نهايت مطمئن 
بوديم رأي براي ضبط آثار فرهنگي صادر نمي شود 
و قطعا بقيه آثار نيز برگردانده خواهد ش��د. ما هيچ 
شكي نداشتيم. اكنون نيز اعتماد ما به هيچ موسسه 
فرهنگي كم نش��ده است و نمي شود، پس همكاري 

خود را ادامه خواهيم داد.

تاييد مصوبه  »تابعيت فرزندان« در شوراي نگهبان 
تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان 
غير ايراني، سال ها به معضلي براي اين افراد تبديل شده 
بود. كودكان اين زنان ايراني، گرچه از مادري ايراني و 
در ايران متولد شده بودند، اما شناسنامه و تابعيت ايراني 
نداشتند. كودكان بي شناسنامه اي كه تا همين چند 
سال پيش حتي براي تحصيل و درمان هم با مشكالت 
جدي رو به رو بودند و تازه مدتي بود كه براي تحصيل، 
سخت گيري هاي گذشته در موردشان اعمال نمي شد. 
اما آنها همچنان فاقد هويت ايراني و شناسنامه بودند. 

ارديبهشت امسال بود كه نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي جزييات اليحه اصالح قانون تعيين تكليف 
تابعيت فرزندان زنان ايراني و مردان خارجي و در نتيجه 
اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني را تصويب كردند.

در اين جلسه، 213 نماينده شركت داشتند كه از اين 
شمار 179 نماينده به اليحه راي مثبت دادند، 21 نفر 
نيز با آن مخالفت كردند. در ماده واحده طرح تصويب 
ش��ده آمده اس��ت كه »فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ايراني با مردان غير ايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين 

قانون متولد ش��ده يا مي شوند، قبل از رسيدن به سن 
18 سال تمام خورشيدي به درخواست مادر ايراني به 

تابعيت ايران در مي آيند«.
اين ش��هروندان در صورت عدم تقاض��اي مادر، خود 
»مي توانند تابعيت ايران را تقاضا كنند كه در صورت 
نداشتن مشكل امنيتي )به تشخيص وزارت اطالعات( 
به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند«. در اين ماده واحده 
گفته ش��ده »پاسخ به اس��تعالم امنيتي بايد حداكثر 
ظرف مدت سه ماه انجام ش��ود و نيروي انتظامي نيز 
مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غير 

ايراني اقدام كند«.
مجلس چند روز قبل از اين، كليات اليحه اصالح قانون 
مربوط به تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني 

با مردان خارجي را تصويب كرده بود.
اما با تصويب جزييات اين اليحه، مصوبه به ش��وراي 
نگهبان رفت كه با ايرادات ش��وراي نگهبان، دوباره به 

مجلس بازگشت. 
پس از بازگشت اليحه به مجلس، نمايندگان مجلس 

شوراي اسالمي در اصالحيه اليحه اصالح قانون تعيين 
تكليف فرزندان حاصل از ازدواج فرزندان زنان ايراني با 
مردان خارجي مقرر كردند: فرزندان حاصل از ازدواج 
شرعي زنان ايراني با مردان غيرايراني كه قبل يا بعد از 
تصويب اين قانون متولد شده يا مي شوند قبل از رسيدن 
به سن 18 سال به درخواس��ت مادر ايراني در صورت 
نداشتن مشكل امنيتي به تشخيص وزارت اطالعات و 

اطالعات سپاه به تابعيت ايران درمي آيند.
بر اساس اين اصالحيه فرزندان مذكور قبل از رسيدن 
به سن 18 س��ال در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني، 
مي توانند تابعيت ايران را تقاض��ا كنند كه در صورت 
نداشتن مشكل امنيتي به تشخيص وزارت اطالعات 
و س��ازمان اطالعات س��پاه به تابعيت ايران پذيرفته 

مي شوند.
پيش از اين در مصوبه مجلس مشكالت امنيتي فقط از 
سوي وزارت اطالعات بررسي مي شد كه با ايراد شوراي 
نگهبان و اصالح مجلس بنا ش��د كه مش��كل امنيتي 
توسط وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه بررسي 

مي شود. نيروي انتظامي مكلف است نسبت به صدور 
پروانه اقامت براي پدر غير ايراني درصورت نداش��تن 
مشكل امنيتي به تشخيص وزارت اطالعات و سازمان 

اطالعات سپاه اقدام كند. 
با اصالحات انجام شده در اليحه، مصوبه مجلس به تاييد 
شوراي نگهبان رسيد و ديروز سخنگوي شوراي نگهبان 

از تايي��د اليحه اصالح قانون تعيي��ن تكليف  تابعيت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي 
خبر داد. عباسعلي كدخدايي در توييتر نوشت: اليحه 
اصالح قانون تعيين تكليف  تابعيت فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، در شوراي نگهبان 

مورد تاييد واقع شد.
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توضيح وزارت بهداشت درباره 
شايعه ابتال به HIV در يك روستا

رييس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداش��ت گفت: موضوع ابتالي جمع كثيري از 
اهالي يك روس��تا در چهارمحال و بختياري به 
ويروس HIV كذب و به دور از حقيقت اس��ت و 
معدودي از اهالي اين روستا مبتال به اين عفونت 
هستند كه راه هاي ابتالي آنها كامال مشخص است 
و راه انتقال مبتاليان نيز به اطالع آنها رسيده است. 
محمدمهدي گويا در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
شايعاتي كه اخيرا در مورد ابتالي تعداد زيادي از 
اهالي يك روستا در استان چهارمحال و بختياري 
به ويروس HIV مطرح شده، گفت: اين موضوع 
كذب و بدور از حقيقت است و از مجاري قانوني، 
آن را دنبال خواهيم كرد. او گفت: معدودي از اهالي 
اين روستا مبتال به اين عفونت هستند كه راه هاي 
ابتالي آنها كامال مشخص است و تحت مراقبت و 
درمان قرار دارند و به هيچ عنوان، انتقال عفونت از 
طريق آزمايش هاي تشخيصي و ... در ميان آنها، 
صحت ندارد. وي با بيان اينكه راه انتقال ويروس به 
اين افراد به اطالع آنها رسيده است، افزود: وزارت 
بهداش��ت به هيچ عنوان خود را مجاز نمي داند 
ك��ه در اين مورد، اطالعات ش��خصي بيماران را 
اطالع رساني و رسانه اي كند. رييس مركز مديريت 
بيماري هاي واگير وزارت بهداشت تاكيد كرد: از 
همه مردم و اصحاب رسانه انتظار داريم كه وزارت 
بهداشت و كاركنان خدوم بهداشتي نظام سالمت 
را كه خادمان شريف مردم كشور بوده و هستند 
را م��ورد حمايت جدي قرار داده و به هيچ عنوان 
به اين شايعات بي ارزش و بي مبنا توجهي نكنند.

افزايش جرايم در فضاي 
مجازي

رييس پليس پايتخت از افزايش جرايم فضاي مجازي 
در پايتخت خبر داد. سردار حسين رحيمي در نشست 
خبري كه بعد از ظهر ديروز در مقر ستاد فاتب برگزار 
شد، گفت: عرصه فضاي مجازي يكي از فضاهايي است 
كه در سال هاي اخير بستر وقوع برخي جرايم شده 
است و متاسفانه در اين حوزه با روند رو به رشد جرايم 
روبرو هستيم. بطوريكه در شش ماهه نخست امسال 
در مقايسه با مدت مشابه پارسال 130 درصد در وقوع 
جرايم افزايش داشتيم. در عين حال كشفياتمان نيز 
در مقايس��ه با همين مدت 218 درصد رشد داشته 
است. رحيمي درباره بيشترين جرايم فضاي مجازي 
در پايتخت گف��ت: ۶7 درصد جرايم فضاي مجازي 
مربوط به حوزه اقتصادي، 17 درصد مربوط به حوزه 
اخالقي است و 1۶ درصد نيز در حوزه اجتماعي رخ 
مي دهد و در مجموع نيز در اين مدت 17 هزار و ۶84 
مورد جرم در فضاي مجازي رخ داده است. او با بيان 
اينكه امسال 207۵ نفر در حوزه جرايم فضاي مجازي 
دستگير شده اند، ادامه داد: گرچه روند جرايم در اين 
حوزه نيز افزايش داش��ته اما پليس نيز فعاليت هاي 
خود را افزايش داده است. رحيمي در بخش ديگري از 
اظهارات خود به اجراي طرح رعد پرداخت و گفت: در 
نيمه نخست امسال چندين مرحله طرح رعد برگزار 
شده اس��ت. عالوه بر آن سه مرحله نيز طرح كاشف 
از سوي پليس آگاهي برگزار ش��ده و دو مرحله نيز 
طرح صاعقه اجرا شده است كه منجر به كاهش 17 
درصدي سرقت مغازه، 13 درصدي موتورسيكلت 
و 2 درصدي كيف قاپي ش��ده است. رحيمي با بيان 
اينكه در حوزه اقدامات شرورانه نيز 71 درصد كاهش 
داشته ايم خاطرنشان كرد: جرايمي نظير چاقوكشي، 
ايجاد مزاحمت و نظاير آن در نيمه نخست سال كاهش 
داشته است.  او در پايان بااشاره به خدمات پليس در 
هفته نيروي انتظامي گفت: مراكز ترخيص خودرو 
در طول هفته ناجا تا س��اعت 17 فعالند و واحدهاي 
رس��يدگي به اعتراضات نيز با نگاه مساعدت آميز به 
اعتراضات رسيدگي خواهند كرد. همچنين ساعات 
كار ادارات گذرنامه نيز تا ساعت 8 شب تمديد شده اند. 
رحيمي افزود: در اين هفته حدود 10 كالنتري نيز با 
كمك مردم و خيران امنيت ساز كلنگ زني خواهد شد 

كه اميدواريم تا سال آينده نيز به بهره برداري برسد. 

 برگزاري جشن عاطفه ها 
در ۶۰ هزار مدرسه

معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به برگزاري جشن عاطفه ها در ۶0 هزار مدرسه 
كشور گفت: در جشن عاطفه ها دانش آموزان درس 
انسان دوستي، نيكوكاري و فرهنگ مهرباني و محبت 
را تمرين مي كنند. عليرضا كاظمي به اعالم جزييات 
برگزاري جش��ن عاطفه ها در م��دارس پرداخت و 
اظهار كرد: امروز جش��ن عاطفه ها در نزديك به ۶0 
هزار مدرس��ه سراسر كشور و با مش��اركت سازمان 
دانش آموزي و كميته ام��داد امام خميني )ره( آغاز 
ش��د. وي افزود: امروز صبح مراس��م نمادين جشن 
عاطفه ها در ش��هر قدس واقع در استان تهران و در 
فضايي بانشاط برگزار شد. به گزارش ايسنا، معاون 
پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش، در اين 
مراسم گفت: در جشن عاطفه ها دانش آموزان درس 
انسان دوستي، نيكوكاري و فرهنگ مهرباني و محبت 
را تمرين مي كنند. بايد پرچم دار ترغيب جامعه براي 
كمك به همنوعان خود باشيم و سرودهاي انقالبي و 
پيام هاي حماسي و ديني را به دل كالس ها، خانواده و 
جامعه ببريم و آحاد جامعه را متوجه مسووليت بزرگ 
ديني انقالبي و اجتماعي كنيم. وي افزود: قرآن ما را 
بعد از نماز به انفاق تش��ويق كرده است. قرآن كريم 
انفاق را راه ميان بر موفقيت در زندگي مادي و معنوي 
مي داند، بنابراين كار ارزشمند امروز دانش آموزان يك 
كار قرآني است. از جمله مهم ترين وظايف آموزش و 
پرورش انتقال مهارت هاي اجتماعي و نهادينه سازي 
آن در دانش آموزان است. امروز نشان داديم با فرهنگ 
مهرباني، نيكوكاري، همدلي، نوع دوستي و داشتن 
روحيه انقالبي، واليي، حماسي و احساس مسووليت 
در قبال تحريم هاي دشمن خواهيم ايستاد و مانند 40 

سال گذشته دشمنان را به زانو در مي آوريم.

علت حذف برخي داروها از پوشش بيمه تامين اجتماعي»كودك كار ايراني« زيادتر شده است
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور از افزايش 
»كودك كار ايراني «  و ورود تعداد انبوه كودكان خارجي به 
كشور در سال جاري خبر داد. حبيب اهلل مسعودي فريد در 
پاسخ به اين سوال كه چرا آمار دقيقي از كودكان كار وجود 
ندارد، گفت: در رابطه با آسيب هاي اجتماعي نمي توانيم، 
آمار دقيقي به دست بياوريم، چرا كه پديده هايي مخفي 
است. در تمام آسيب هاي اجتماعي اعم از كودكان كار، 
شيوع شناسي اجتماعي كودكان كار و بسياري ديگر از 
آسيب هاي از اين دست، آمارهاي تخميني بيان مي شود.

مس��عودي فريد اظهار كرد: كودكي ممكن است، فقط 
تابس��تان ها براي كار به خيابان بيايد و يكي هم ممكن 
است كل سال بيايد. چند سال قبل، تحقيقي در اين زمينه 
انجام داديم كه آماري حدود 14 هزار كودك در تهران و 
70 هزار نفر براي كشور به ما اعالم شد. البته اين اقدام هم 
برآورد بود و حتي شيوع شناسي  هم در آن منظور نشد. 
بطور مثال آماري كه در شيوع شناسي اعتياد وجود دارد، 
خوداظهاري است. بطور مثال 2 ميليون و 800 هزار نفر 
آمار مصرف مواد براي يك بار را هم كه داش��تيم، نتيجه 
خوداظهاري بود. معاون اجتماعي سازمان بهزيستي در 
پاسخ به اين س��وال كه آيا راهكار ممكني براي رسيدن 
به آمار مش��خص درباره كودكان كار وجود دارد؟ به ايلنا 
گفت: بايد كودكان را جمع آوري و آنها را نشان دار كنيم. 
بعد از يكي دو ماه دوباره تعدادي ديگر از آنها را جمع آوري 
كني��م تا ببينيم از اين تعداد جمع آوري ش��ده چند نفر 
جديد هستند. او در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون اين 
روش آمارگيري درباره كودكان كار و خيابان انجام گرفته 

اس��ت؟ گفت: در رابطه با كودكان خياباني تا به حال اين 
كار نشده است. تمام آمارهايي كه سازمان ها يا اشخاص 
ارايه مي دهند؛ حدس��ي است. مس��عودي فريد گفت: 
شيوع شناسي كودكان خيابان در فصل تابستان نسبت به 
فصل سرد خيلي متفاوت است. اينها مالحظات پژوهشي 
است كه بايد لحاظ كرد و بايد ببينيم تا چه حد سازمان ها 

توجه كرده اند..
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي در پاسخ به اين 
سوال كه اگر بعد از سال ها اجراي طرح ساماندهي كودكان 
كار، هنوز كودك كار در خيابان وجود دارد و حتي بيشتر 
هم شده است، آيا به نظر نمي رسد طرح كارآمد نبوده و 
نياز به پژوهش بيشتري باشد، اظهار كرد: ممكن است، 
ايراد از طرح نباشد و بايد به زيرساخت هاي ضروري براي 
اجراي طرح اشاره كرد كه وجود ندارد. چهره آسيب هاي 
اجتماعي مدام تغيير مي كند. سال 84 وقتي طرح هاي 
مربوط به كودكان كار و خيابان تصويب مي شدند، هيچ 
سهمي براي اداره اتباع نبود، در حالي كه االن سهم اين 
اداره در طرح هاي كودكان كار خيلي زياد اس��ت. چون 
كودكان اتباع زياد شدند و ناچار سازمان اتباع بايد ورود 
كند. مسعودي فريد ضمن تاكيد بر اينكه فقر، جامعه هدف 
ما را وسعت مي بخشد، گفت: وقتي مشكالت اقتصادي 
و فق��ر وجود دارد و باعث فربه ش��دن جمعيت كودكان 
كار مي شود، اين به اش��كاالت طرح هاي ما ربطي ندارد. 
سازمان بهزيستي كه نمي تواند جلوي ورودي به جامعه 
هدف را بگيرد. وظيفه سازمان بهزيستي اين است كه اگر 
آسيب اجتماعي ديد، در جهت جذب و رسيدگي به آنها 

اقدام كند.  مسعودي فريد در ارتباط با اقدامات سازمان 
بهزيستي در ارتباط با كودكان كار و خيابان اظهار كرد: 
طبق بررسي ها در سال هاي گذشته 9۵ درصد كودكان 
كار و خيابان با خانواده هايشان زندگي مي كنند؛ بنابراين 
به جاي توسعه مراكز شبانه روزي حمايت از خانواده هاي 
كودكان كار را مدنظر قرار داديم. بنابراين مراكز روزانه و 
آموزشي كودك و خانواده راه اندازي شدند. اين طرح در 
اس��تان هاي تهران، البرز، همدان و ايالم در ابتدا پايلوت 
اجرا شد و االن در سراسر كش��ور پيگيري مي شود. وي 
افزود: هم اكنون ۶3 مركز روزانه كودك و خانواده در كشور 
داريم. مراكز روزانه سازمان بهزيستي مراكز حمايتي از 
خانواده ها و كودكان محس��وب مي ش��وند. از اين تعداد 
18 مركز در تهران مستقر اس��ت و خيلي از مراكز با نام 
مراكز پرتو تنها توانستند فضاي الزم را از شهرداري اخذ 
كنند. تمام اين مراكز طبق دس��تورالعمل هاي سازمان 
بهزيستي كار مي كنند. حتي شهرداري از ما خواسته است، 
استاندارد س��ازي اين مراكز و اعتبارسنجي آنها را طبق 

استانداردهاي سازمان بهزيستي انجام بدهيم. 
مس��عودي فريد در ارتباط با آمار پذيرش كودكان كار و 
خيابان توسط سازمان بهزيستي اظهار كرد: در سال هاي 
پيش ۵ يا ۶ هزار كودك را مي توانس��تيم پذيرش كنيم، 
اما اين آمار امروز به 13 هزار و 700 نفر در هر سال رسيده  
اس��ت. افزايش آمار جامعه هدف ما و كودكان كار اظهار 
درستي اس��ت. حتي كودكان كار ايراني  زيادتر شده اند 
و همچنين امسال بچه هايي كه از خارج كشور آمده اند، 

حجم عظيمي را تشكيل مي دهند.

مديرعامل س��ازمان تامين اجتماع��ي درباره حذف 
برخي داروه��ا از پوش��ش بيمه گف��ت: اين تصميم 
شوراي عالي بيمه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي اس��ت كه داروهاي خارجي كه مشابه ايراني 
دارند از ليست بيمه خارج شوند تا ضمن صرفه جويي 
از توليد داخلي حمايت ش��ود. اي��ن موضوع مختص 
س��ازمان تامين اجتماعي نيست و همه صندوق هاي 
بيمه اي بايد اين مصوبه را اجرا كنند. مصطفي ساالري 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در ششمين جلسه 
از نشس��ت هاي گفت وش��نود با مديرعامل سازمان 
تامين اجتماعي )دي��ده بان رفاه و تامين اجتماعي( با 
اشاره به نظرات مطرح شده از سوي روسا و نمايندگان 
بازنشستگان حاضر در جلسه اظهار كرد: همسان سازي 
حقوق بازنشستگان مطالبه به حق اين قشر است. آقاي 
شريعتمداري نيز تاكيد دارند كه منابع الزم براي اجراي 
اين موضوع را تامين كنيم. در اين خصوص مقدماتي 
آغاز شده اس��ت. مجلس نيز به همسان سازي حقوق 
بازنشس��تگان توجه دارد. مديرعامل سازمان تامين 
اجتماعي درباره حذف برخي داروها از پوش��ش بيمه 
كه مورد سوال حضار بود، نيز گفت: اين تصميم شوراي 
عالي بيمه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
اس��ت كه داروهاي خارجي كه مش��ابه ايراني دارند از 
ليست بيمه خارج شوند تا ضمن صرفه جويي از توليد 
داخلي حمايت ش��ود. اين موضوع مختص س��ازمان 
تامين اجتماعي نيس��ت و همه صندوق هاي بيمه اي 
بايد اين مصوبه را اجرا كنند. وي افزود: در خصوص بيمه 

تكميلي و پرداخت مطالبات مراكز درماني طرف قرارداد 
برنامه هاي خوبي در حال اجراست و تالش مي كنيم 
تاخير به ش��ركت هاي بيمه نداشته باش��يم. در مورد 
پرداخت مطالبات مراك��ز درماني طرف قرارداد نيز بر 
اساس تفاهم نامه با وزارت بهداشت حركت مي كنيم تا 
پرداخت ها به موقع انجام شود و تكريم و كيفيت خدمات 

براي بازنشستگان و بيمه شدگان نيز حفظ شود.
ساالري با تاكيد براينكه در نظر است مطالبات طرف 
قرارداد مراكز درماني تامين اجتماعي سر ماه و به موقع 
پرداخت شود، افزود: ماه جاري نيز تعهدات خود را در 
قبال وزارت بهداش��ت ايفا كرده ايم و اجازه نمي دهيم 
كسري در اين زمينه ايجاد شود و سعي مي كنيم چنين 
رويه اي استمرار يابد. وي اضافه كرد: نرخ اميد به زندگي 
طي سال هاي گذشته افزايش يافته است. مديرعامل 
س��ازمان تامين اجتماعي افزود: سن بازنشستگي در 
30 سال گذشته كاهش پيدا كرده است و اين مساله در 
محاسبات بيمه اي صندوق هاي بيمه اي تاثيرگذار است. 
از ديگر عواملي كه هزينه هاي اين سازمان را افزايش داده 
است بيمه هاي حمايتي بوده است كه البته توسط اين 

دولت و اين مجلس ايجاد نشده است.
س��االري گفت: گسترش دامنه مشاغل سخت و زيان 
و آور و وضعيت اش��تغال در كش��ور نيز در محاسبات 
بيمه اي ما تاثيرگذار بوده و نرخ پش��تيباني را كاهش 
داده است. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تصريح 
كرد: خدماتي كه اين سازمان موظف به ارايه آن است با 

مديريت بهينه ادامه پيدا مي كند.



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

فرمولمحاسبهنرخپروازهايعبوريتغييرميكند؟

رييسكميسيونعمرانوحملونقلشورايشهرتهران:

تعرفه پروازهاي عبوري از ايران ۳ برابر منطقه

پليس از راي مثبت به طرح جديد ترافيك پشيمان شد

گروه راه و شهرسازي|
تازه تري��ن اظهارات مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران حكايت از باالبودن تعرفه پروازهاي 
عبوري از فضاي ايران نسبت به كشورهاي همسايه دارد. 
به گفته س��ياوش اميرمكري، اين رقم 2 تا 3 برابر رقم 
عبور از فضاي كشورهاي همسايه است و هزينه عبور در 
مسير هوايي ايران به طور متوسط براي هر پرواز عبوري 

حدود ۱۵۰۰ تا 2۰۰۰ دالر برآورد مي شود.
باالبودن تعرف��ه پروازهاي عبوري از آس��مان ايران و 
تاثير آن در كاهش تقاضا از سوي ايرالين هاي خارجي 
درحالي است كه در سال گذشته شركت فرودگاه ها از 
اين محل توانسته ۱8۰۰ ميليارد تومان درآمدزايي كند 
و در صورت كاهش تعرفه و افزايش پروازي هاي عبوري، 
مش��كل الينحل عدم تعادل ميان هزينه- درآمد در 

شركت فرودگاه ها تا حدودي مرتفع مي شود.
در اين شرايط مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران با بيان اينكه تعرف��ه پروازهاي عبوري از 
فضاي ايران گران تر از ديگر كشورهاي همسايه است، 
مي گويد: هزينه عبور در مس��ير هواي��ي ايران به طور 
متوسط براي هر پرواز عبوري حدود ۱۵۰۰ تا 2۰۰۰ 
دالر برآورد مي ش��ود و اين رقم 2 تا 3 برابر رقم عبور از 

فضاي كشورهاي همسايه است.
سياوش اميرمكري در گفت وگو با فارس بيان مي كند: 
مصوبه هيات وزيران براي محاس��به عوارض عبوري 
از فضاي كش��ورمان براساس  مسافت طي شده و وزن 

هواپيما است كه در عددي به دالر ضرب مي شود.
مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
اظهار مي كند: بنابراين هر چه مسافتي كه هواپيما طي 
مي كند طوالني تر باشد، يا هواپيما پهن پيكر تر باشد، 

هزينه دريافتي از آن افزايش مي يابد.
او مي افزايد: به طور متوسط در مسير فضاي ايران هزينه 
عبور براي هر پرواز حدود ۱۵۰۰ تا 2۰۰۰ دالر برآورد 
مي شود يعني اگر هواپيمايي از فضاي ايران عبور كند 

بين ۱۵۰۰ تا 2۰۰۰ دالر بايد بپردازد.
اميرمكري با اشاره به باالبودن هزينه عبور از فضاي ايران 
نسبت به كشورهاي همسايه مي گويد: كشورهاي ديگر 
عموما عدد ثابتي دريافت  و سعي مي كنند پروازهاي 

عبوري را به سمت خودشان جذب كنند.
مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
اظهار مي كند: در اصالحيه آيين نامه اجرايي ماده 63 
قانون وصول برخي درآمده��اي دولت، اين فرمول يا 
روش محاسبه را به گونه اي تنظيم مي كنيم تا جذابيت 

عبور از فضاي كشور را افزايش دهيم.
او بي��ان مي كند: البته در س��ال هاي قب��ل طي يك 

مرحله اعالم كرديم كه براي پروازهاي باالي ۱۵۰ تن 
تخفيفاتي را قائل مي شويم كه اين به جذب پروازهاي 
فضاي كشور كمك كرد اما در شرايط كنوني بايد تالش 
كنيم كه فرمولي مدنظر قرار دهيم كه  پروازهاي عبوري 

بيشتري داشته باشيم.

   2 راهكار براي كاهش تعرفه 
اظهارات مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران مبني بر باالب��ودن تعرفه پروازه��اي عبوري از 
آسمان ايران نسبت به كشورهاي همسايه در شرايطي 
مطرح مي شود كه اواخر ش��هريور سال جاري، راهبر 
امور عمليات هوانوردي ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران، دلي��ل باال بودن تعرفه پروازهاي عبوري 
هواپيماهاي خارجي از آس��مان ايران را وجود مناطق 
ممنوعه چهارگانه نظامي گس��ترده در آسمان كشور 
دانست، موضوعي كه موجب مي شود طول مسيرهاي 
پروازي افزايش يابد و با افزايش طول مس��ير، هزينه 

پرداختي به شركت فرودگاه ها هم رشد مي كند.
البته راهكارهايي براي كاهش تعرفه هاي عبوري وجود 

دارد كه شركت فرودگاه ها طي سال هاي اخير تالش 
كرده اس��ت كه اين راهكارها را اجراي��ي كند، يكي از 
اقدامات اثرگذار در اين زمينه همكاري اين شركت با 
بخش هاي نظامي و غير نظامي مرتبط از جمله سازمان 
هواپيمايي كشوري است تا تعداد ممنوعه نظامي كه 
بعضا كاربري زمان جنگ خود را هم از دست داده اند، 
كاهش يابد اتفاقي كه به طور حتم هزينه عبور از آسمان 
كش��ور را كاهش و تقاضا براي عبور از فضاي كشور را 

افزايش مي دهد.
راهكار ديگري كه مي تواند به كاهش تعرفه پروازهاي 
عبوري و رشد تقاضا براي پرواز از آسمان ايران كمك 
كند، بررس��ي و بازنگري در فرمول محاس��به ميزان 

عوارض عبور است.

   دالي�ل متناقض براي افزاي�ش پروازهاي 
عبوري

اما در ش��رايطي كه تعرفه پروازهاي عبوري از آسمان 
ايران نسبت به كشورها همسايه باالتر است و فرمول 
پيشنهادي شركت فرودگاه ها هم براي كاهش تعرفه يا 

ارايه تخفيف به هواپيماهاي پهن پيكر تأييد نشده است، 
اواسط شهريور س��ال جاري، جانشين قرارگاه پدافند 
هوايي خاتم االنبياء )ص( پيشنهاد كرد كه 3۰ درصد 
از درآمدهاي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
از محل دريافت عوارض هواپيماهاي عبوري از آسمان 

كشور به پدافند هوايي تخصيص يابد.
امير سرتيپ قادر رحيم زاده علت چنين پيشنهادي، را 
امن شدن آسمان ايران براي هواپيماهاي عبوري و 3 

برابر شدن تعداد اين هواپيماها دانست. 
به گفته رحيم زاده، چون تأمين امنيت  و ايمني پرواز 
هواپيماهايي كه از كشور عبور مي كنند، يكي از وظايف 
قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء )ص( است،  در اين 
راستا براي انجام دقيق اين مسووليت، تعداد ايستگاه ها، 
تعداد نفرات و تجهيزات رصد و پايش خود را افزايش 
داده ايم و اين مستلزم يك سري هزينه ها است بنابراين 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بايد بخشي از 

اين درآمدها را تأمين كنند.
پيش��نهاد تخصيص بخش��ي از درآمدهاي ش��ركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، با اينكه براي دومين 

بار طي 4 سال اخير مطرح شده بود با واكنش مسووالن 
اين شركت مواجه شد و راهبر امور عمليات هوانوردي 
ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در اين باره 
گفت: آنچه موجب افزايش پروازهاي عبوري از فضاي 
كشور طي سال هاي 93 تا 96 شد، بسته شدن فضاي 
كشورهاي رقيب نظير عراق و اوكراين است و امنيت 

آسمان ايران حتي در زمان جنگ هم تأمين مي شد. 
س��عيد اكبري ادامه داد:  ارايه خدمات ايمن به پروازها  
اصلي ترين وظيفه  شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران است و اين شركت   يك شركت »درآمد-هزينه اي« 
است و از بودجه عمومي دولت استفاده نمي كند، اين 
شركت به همه ارگان هاي نظامي و انتظامي كشور در 
دو حوزه فرودگاهي و ناوبري هوايي خدمات عملياتي 
ارايه مي كند كه ارزش خدمات ارايه شده به بخش هاي 
نظامي از سوي اين شركت حدود 3۰۰ ميليارد تومان در 
سال است و با وجود  الزامات قانون رفع خدمات تكليفي، 
همچنان اين خدمات به صورت رايگان به ارگان هاي  
نظامي ارايه مي ش��ود. براس��اس اظهارات راهبر امور 
عمليات هوانوردي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران، همان گونه كه اين ش��ركت خدمات رايگان به 
ارگان هاي نظامي و انتظامي ارايه مي دهد اين ارگان ها 

هم بايد چنين رويكردي داشته باشند.
البته فارغ از اينكه ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران، هزينه هاي بس��ياري را ب��راي ارايه خدمات به 
بخش هاي نظامي و انتظامي ارايه مي دهد كه مي تواند 
افزايش هزينه هاي قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء 
)ص(، را پوش��ش دهد، پرداخت بخشي از درآمدهاي 
شركت فرودگاه ها به پدافند هوايي خاتم االنبيا مي تواند 
مشكالتي را براي اين شركت به همراه داشته باشد چون 
براساس قوانين ايكائو، درآمدهاي حاصل از محل ارايه 
خدمات ناوبري هوايي به پروازهاي عبوري بايد از سوي 
كشورها صرف زيرساخت هاي هوانوردي و فرودگاهي 

شود و هيچ نگاه انتفاعي به آن نباشد.
ايكائو  به عنوان متولي صنعت هوانوردي دنيا در سند 
9۰82 خود صريحًا اعالم كرده اس��ت كه كشورهاي 
عضو اين س��ازمان نباي��د بابت هزينه ه��اي برقراري 
امنيت عمومي )هزينه هاي دفاعي( و امنيت ملي خود 
عوارضي را به صنعت هواپيمايي كشوري تحميل كنند 
و جمهوري اسالمي ايران هم از اولين اعضاي اين نهاد 
بين المللي است كه اجراي قوانين و مقررات آن مصوب 

مجلس شوراي اسالمي شده است. 
به گفته كارشناسان تخطي از اين سند از سوي شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران مي تواند اعمال تحريم 

براي اين شركت را به همراه داشته باشد.

گروه راه و شهرسازي|
 ط��رح ترافي��ك پيش��نهادي معاونت حم��ل و نقل 
شهرداري تهران از ابتدا مخالفان بسياري داشت اما در 
نهايت شهرداري موفق شد طرح خود را اجرايي كند. 
يكي از مخالفان اين طرح پليس راهور تهران بود اما بعد 
از رايزيني هاي انجام شده پليس در نهايت به اجراي اين 
طرح رضايت داد. اما با حذف طرح زوج و فرد از ابتداي 
تيرماه سال جاري ورق برگشت و اكنون پليس هم به 
جرگه مخالفان پيوسته و معتقد است طرح كنترل و 
كاهش آلودگي هواي تهران مشكالتي را براي شهر و 

شهروندان به وجود آورده است. 
اين درحالي است كه مس��ووالن شهري در گزارشي 
عنوان كردند با اجراي اين طرح ميزان ترافيك تهران 
3۵ درصد كاهش يافته اس��ت. البت��ه برخي اعضاي 
شوراي ش��هر تهران از جمله محمد عليخاني رييس 
كميسيون حمل و نقل ش��ورا معتقدند طرح كاهش 

آلودگي هواي تهران موفق نبوده است.
محمد عليخاني با اشاره به اينكه اجراي طرح كاهش 
آلودگ��ي هوا به اهداف خود نرس��يده اس��ت، گفت: 
تصميم در مورد ادامه اجراي طرح بر عهده ش��وراي 
عالي ترافيك تهران اس��ت. نقدهاي زيادي به اجراي 
اين طرح وارد است و بر اساس برخي بررسي ها كنترل 
ترافيك و كاهش آلودگي هوا ب��ا اجراي طرح جديد 

ميسر نشده است.
او با اشاره به اينكه پليس راهور مخالفت هايي بر اجراي 
اين طرح داشته است، گفت: اظهارات مسووالن راهور 

نش��ان مي دهد پليس از رأي به طرح ترافيك جديد 
پشيمان شده است هر چند در شوراي عالي ترافيك 

پليس اجراي طرح را قبول كرد.
رييس كميس��يون عم��ران و حمل و نقل ش��وراي 
ش��هر تهران با بيان اينكه دولت به پليس و شهرداري 
بدهي هاي زيادي به دليل عدم واريز مبالغ جريمه ها 
نداشته است، گفت: در مورد ادامه طرح ترافيك جديد، 
شوراي عالي ترافيك بايد تصميم گيري كند كه شوراي 
شهر عضو آن نيست البته اگر تصميم اعضاي شوراي 
عالي بر لغو طرح باشد، طرح كاهش در تهران اجرايي 

نمي شود. همچنين سردار سيدكمال هاديان فر، رييس 
پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با انتقاد از طرح ترافيك 
جديد اظهاركرد: اين طرح باعث كاهش آلودگي هوا و 
ترافيك نشده و همچنين مشكالتي براي مردم ايجاد 

كرده است.
در اين خصوص نامه اي به ش��هرداري تهران نوش��ته 
و مش��كالت را در اين نامه توضيح داده اي��م .در نامه 
صراحتا اع��الم كرده ايم اين طرح، مش��كل ترافيك 
تهران را برطرف نكرده ضمن آنك��ه باعث ايجاد گره 

ترافيكي شده است.

  كاهش ۶۸ميلياردي درآمد شهرداري 
يك��ي ديگر از مش��كالتي كه اين طرح براي ش��هر 
ته��ران ايجاد ك��رده، گران تر ش��دن هزينه رفت و 
آمد در سطح شهر اس��ت. هر چند شهرداري اصرار 
دارد طرح ترافي��ك جديد باعث كاهش درآمدهاي 
اين نهاد شده است اما نظر ش��هروندان در اين باره 
متفاوت است. محسن پورسيدآقايي، معاون حمل 
ونقل ترافيك شهرداري تهران در واكنش به برخي 
شائبه ها مبني بر درآمد ميلياردي شهرداري از محل 
ع��وارض طرح هاي ترافيكي گف��ت: برخي درصدد 

القاي كليدواژه »پولي كردن« هستند. 
او در پاس��خ به برخي ش��ائب هاي مطرح ش��ده در 
مورد س��ود مالي ش��هرداري از اجراي طرح كاهش 
آلودگي هوا )زوج و فرد س��ابق( ب��ا بيان اينكه بارها 
اعالم كرديم با اج��راي طرح هاي جديد ترافيكي به 
دنبال كس��ب درآمد نيستيم، گفت: با اينكه بارها با 
اعالم آم��ار و ارقام دقيق ثاب��ت كرده ايم كه درآمد 
شهرداري با اجراي طرح هاي ترافيكي جديد نه تنها 
افزايش نداشته بلكه كاهش داشته است اما برخي ها 
همچنان درصدد القاي كليد واژه »پولي ش��دن« يا 

»كسب درآمد شهرداري« هستند. 
پورس��يدآقايي با اش��اره به آمار و ارقام مس��تند در 
معاونت حم��ل ونقل گفت: ميزان ت��ردد خودروها 
در محدوده طرح زوج و فرد س��ابق در تابستان سال 
گذشته، 4 ميليون و ۵۰۰ هزار تردد در روز مخالف 
پالك ثبت ش��ده است كه درآمد ش��هرداري از اين 

مح��ل به صورت دقيق 92 ميلي��ارد و 686 ميليون 
و 2۷8 هزار و ۵۷6 تومان بوده اس��ت و دقت داشته 
باشيد كه اين در حالي است كه خودروها سه روز در 

هفته مجاز به تردد در محدوده بودند.
پورسيدآقايي با بيان اينكه با اجراي طرح جديد و لغو 
طرح زوج و ف��رد، ميزان تردد خودروها در محدوده 
طرح تنها به 2۰روز مجاز تقليل يافت، گفت: امسال 
در سه ماهه تابستان تعداد خودروهايي كه بيشتر از 
2۰ روز مجاز تردد داشتند، حدود 2 ميليون خودرو 
بوده كه نشان مي دهد مردم مراعات كرده  و تنها در 
محدوده همان 2۰ روز مجازش��ان و حتي كمتر در 

محدوده تردد داشتند.
 او افزود: درآمد ش��هرداري تهران در تابستان سال 
جاري به طور دقيق ٢4 ميليارد و 6١4 ميليون و 6٩١ 
هزار و ٧6٣ تومان است و با يك حساب سرانگشتي 
مي بينيم كه درآمد ش��هرداري در پي اجراي طرح 

جديد حدود ۷2درصد كاهش داشته است. 
معاون ش��هردار تهران افزود: در حالي ش��هرداري 
تهران در حوزه درآمد طرح ترافيكي جديد با كاهش 
ح��دود 68 ميليارد توماني روبه رو اس��ت كه برخي 
درصدد هستند با ناديده گرفتن اين كاهش درآمد، 
ما را متهم به پولي ك��ردن معابر كنند. به دنبال آن 
هستيم كه جدول درآمدي شهرداري تهران از محل 
طرح ه��اي ترافيكي را به صورت روزانه در س��امانه 
شفافيت منتشر كنيم تا راه بر هرگونه ابهام آفريني 

بسته شود.

  آخرين وضعيت ايمن سازي و 2 گود پايتخت
عبدالرض��ا گلپايگاني، معاون شهرس��ازي و معماري 
شهرداري تهران شرايط دو گود جنب برج ميالد و تامين 
اجتماعي را تشريح كرد. به گزارش ايسنا، گلپايگاني با 
اشاره به وضعيت گود جنب برج ميالد گفت: اين گود 
مجموعه بزرگي است كه قرار بود در شمال سالن فعلي 
برج ميالد ساخته و شامل مجموعه متنوعي مانند هتل، 
بخش هاي تجاري و نمايشگاهي شود. در دوره مديريت 
شهري گذشته براي احداث اين پروژه قراردادي با بنياد 
تعاون ناجا به عنوان يكي از شركت هاي وابسته به نيروي 
انتظامي منعقد شد. در همين رابطه طرحي تهيه كردند 
و به مسابقه گذاش��تند اما در شوراي عالي شهرسازي 
و معماري تاييد نش��د و قرار بر تجديد نظر شد كه اين 
خود وقفه ايجاد كرد.  معاون ش��هردار ته��ران با بيان 
اينكه شركت طرف قرارداد در سال هاي گذشته دچار 
مشكالت زيادي شده اس��ت و توان مالي قبل را ندارد، 
گفت: مذاكره كرديم تا پروژه به شركت ديگري سپرده 
شود كه البته در اين ميان موضوعات حقوقي عديده اي 
مطرح مي شود. در هر صورت با سازمان سرمايه گذاري 
و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران در اين مورد 
در حال گفت وگو هستيم تا به نتيجه برسيم. گلپايگاني 

با اشاره به وضعيت ايمن س��ازي گود جنب برج ميالد 
تصريح كرد: براي ايمن سازي برج در گذشته عمليات 
نيلينگ انجام شد اما به علت حركت زمين اين عمليات 
باي��د دوباره ص��ورت مي گرفت كه اي��ن روند به دليل 
تعطيلي پروژه به تعويق افتاد. در نهايت بنياد و شركت 
مشاور اعالم كردند كه هيچ گونه خطري ريزش گود را 
تهديد نمي كند.  او با تاكيد بر اينكه گود جنب برج ميالد 
در طبقه بندي گودهاي پرخطر قرار نمي گيرد و به هيچ 
عنوان مشكلي براي سازه برج ايجاد نمي كند، گفت: با 
اين وجود به دليل آنكه كارفرماي پروژه شهرداري تهران 
است و با توجه به جايگاه برج ميالد، از ناجا درخواست 
كرديم اجازه حضور مش��اور ش��هرداري تهران را براي 
نظارت بدهد. ي��ك مدت اين اجازه داده نمي ش��د اما 
در حال حاضر ب��ا رايزني هايي كه صورت گرفت اجازه 
حضور مشاور با نظارت مس��ووالن بنياد داده مي شود.  
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در بخش 
ديگري از سخنان خود با اشاره به گود تامين اجتماعي 
اظهاركرد: اين گود كه در منطقه يك قرار دارد پيش از 
صدور پروانه، برداش��ته شد و با توجه به مصوبه شوراي 
شهر در خصوص برج باغ ها، اگر پروانه برخالف ضابطه 

باشد، گود پر و باغ احيا مي شود.

  پيشرفت پروژه احداث زيرگذر كوي نصر به 
مرز ۷۰ درصد رسيد

احس��ان نوش آبادي، مديرعامل س��ازمان مهندسي و 
عمران شهر تهران با اشاره به پيشرفت ۷۰ درصدي پروژه 
زير گذركوي نصر گفت: سقف زيرگذر كوي نصر، ظرف 
يك هفته آينده تكميل خواهد شد. به گزارش مهر، نوش 
آبادي با اعالم پيشرفت ۷۰ درصدي عمليات اجرايي پروژه 
احداث زيرگذر كوي نصر، از تالش براي بتن ريزي آخرين 
بخش از سقف اين معبر زيرزميني در ضلع غربي بزرگراه 
شهيد چمران خبر داد و گفت: سقف زيرگذر كوي نصر، 
ظرف يك هفته آينده تكميل خواهد شد. او با بيان آنكه 
عمليات خاكبرداري از هر دو جبهه غربي و شرقي پروژه 
ادامه دارد، تصريح كرد: تاكنون حدود ۱۰ هزار مترمكعب 
از عمليات خاكبرداري زير سقف زيرگذر كوي نصر انجام 
شده است. به گفته مديرعامل سازمان مهندسي و عمران 
شهر تهران، تكميل سقف زيرگذر كمك خواهد كرد تا از 
اين پس، اجراي عمليات خاكبرداري به صورت بي وقفه 
انجام شود. گفتني اس��ت با بهره برداري از پروژه احداث 
زيرگذر كوي نصر، يك مسير زيرگذر با 3 خط عبوري در 
هر يك از باندهاي شمالي و جنوبي، جريان عبور و مرور در 
اين تقاطع پرترافيك را ساماندهي خواهد كرد. همچنين 

نصب مجدد بخشي از قطعات پل فلزي كوي نصر در قالب 
پروژه احداث پل سبز زندگي، عالوه بر اينكه عبور از تقاطع 
بزرگراه هاي شهيد چمران و جالل آل احمد را براي عابران 
پياده تس��هيل خواهد كرد، ارتباط بالفصل خيابان هاي 
گيشا، شهرآرا، پاتريس لومومبا و كارگر را برقرار ساخته و 
باعث تقويت رويكرد پياده محوري و ايجاد فضاي مكث و 
گذران اوقات فراغت در اين نقطه پررفت و آمد خواهد شد.

  راه ان�دازي 4 ايس�تگاه از خط ۶ مت�رو تا پايان 
سال جاري

علي امام، مديرعامل ش��ركت راه آهن ش��هري تهران از 
تكميل و راه اندازي 4 ايس��تگاه از خ��ط 6 مترو تا پايان 
س��ال جاري خبر داد. به گ��زارش ف��ارس، مديرعامل 
شركت راه آهن ش��هري تهران و حومه )مترو(، در مورد 
راه اندازي ايستگاه هاي جديد مترو اظهاركرد: گسترش زير 
ساخت هاي حمل و نقل عمومي خصوصاً زير ساخت هاي 
شبكه ريلي از اولويت هاي مديران مترو به شمار مي رود. 
با تخصيص اعتبار غير نقدي براي تأمين منابع مورد نياز 
كارگاهي و تجهيز زيرساخت ها؛ مي توان روند تكميل و 
بهره برداري از خط 6 مترو را سرعت بخشيد. مديرعامل 
ش��ركت راه آهن ش��هري تهران تصريح كرد: همكاري 

مجموعه هاي مختلف به ويژه ش��هرداران مناطق براي 
تكميل و توسعه مترو منجر به تردد راحت تر شهروندان 

در سطح شهر خواهد شد.

  تكميل مترو شهر ري تا ارديبهشت 99
همچنين حسن خليل آبادي، عضو شوراي شهر تهران 
از تكميل متروي تهران تا ارديبهش��ت سال آينده خبر 
داد و گف��ت: در صورت تحقق بودجه ، مترو ش��هر ري تا 
ارديبهشت 99 تكميل مي شود. بر اساس استانداردها هر 
يك و نيم كيلومتر از خطوط مترو بايد يك ايستگاه براي 
آن در نظر گرفته شود كه 6 كيلومتر از مترو ري احداث 
شده و براي اين مسافت 4 ايستگاه در نظر گرفته شده بنابر 
اين اين ميزان بر اساس استانداردها است.اگر مشكالت 
مالي رفع و بدهي به پيمانكاران زودتر پرداخت ش��ود، تا 
ارديبهشت 99 شاهد تكميل مترو شهرري خواهيم بود. 
عضو شوراي اسالمي شهر تهران تصريح كرد: در محدوده 
شهر ري دو خط مترو وجود دارد كه يكي خط عبوري است 
و مربوط به خط يك مترو است و ديگري خط شش مترو 
كه در شهر ري پايانه آن مستقر خواهد بود. در تالشيم كه 
خط 6 به درب شرقي حرم عبدالعظيم برسد و طرح هايي 

در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است.
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 ۵۰ درصد بيمارستان ها 
به مقاوم سازي نياز دارند

مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي با اش��اره به اينكه 
۵۰درصد بيمارستان هاي قديمي نيازمند بهسازي 
و مقاوم سازي هستند، گفت: ساخت بيمارستان به 
ازاي هر تخت ح��دود 8۰۰ ميليون تا يك ميليارد 
تومان براي دول��ت هزينه دارد. به گ��زارش ايلنا، 
محمد جعفر عليزاده، مديرعامل س��ازمان مجري 
س��اختمان ها و تاسيس��ات دولت��ي و عمومي در 
ششمين كنگره تخصصي س��اخت بيمارستان ها 
و مديريت صنايع و تجهيزات با اش��اره به اهميت 
خدمات دهي بيمارستان ها به ويژه پس از حوادثي 
مانند زلزله اظهار كرد: ۵۰ درصد بيمارستان هاي 
قديمي به مقاوم سازي نياز دارند كه چنين حرفي 
به معني ايمن نبودن فعلي آنها نيست. مديرعامل 
سازمان مجري س��اختمان ها و تأسيسات دولتي 
و عمومي با بي��ان اينكه بحث مقاوم س��ازي فقط 
به بيمارستان ها محدود نمي ش��ود، افزود: ممكن 
است بناهاي استراتژيك زيادي نياز به بهسازي يا 
مقاوم سازي داشته باش��ند كه پيشنهاد ما تعيين 
رديف اعتب��اري ويژه ب��راي مطالعه، بازس��ازي و 
مقاوم سازي آنها است. معاون وزير راه و شهرسازي 
با بيان اينكه مقاوم سازي و ساخت بناهاي جديدي 
مانند بيمارستان ها نيازمند اختصاص اعتبار مالي 
زيادي است، ادامه داد: در شرايط فعلي دولت براي 
ساخت بيمارس��تان ها به ازاي هرتخت بايد حدود 
8۰۰ ميلي��ون تا يك ميليارد تومان هزينه كند كه 
اگر هزينه هاي تجهيز نيز به اين رقم اضافه ش��ود، 
ممكن است به عددي حدود يك و نيم ميليارد تومان 
براي هر تخت بيمارستاني برسيم. عليزاده با تأكيد 
بر اهميت تاب آوري بيمارستان ها پس از حوادثي 
مانند زلزله گفت: در چني��ن بناهايي بايد اولويت 
ايمني باشد و به عبارت ديگر نبايد به ايمني سازه اي 

به دليل برخي مالحظات معماري كم توجهي كرد.

 نقل و انتقال واحدهاي 
مسكن مهر قانوني مي شود

درحالي كه براساس بخش��نامه ابالغيه وزارت راه 
و شهرس��ازي كه در بهمن ماه ۱392 به پيشنهاد 
عباس آخوندي وزير راه و شهرس��ازي دولت دهم 
در هيات دولت به تصويب رسيده بود، نقل و انتقال 
واحدهاي مسكن مهر از سوي مالكان اعياني آزاد 
شد اما در سال هاي گذشته بخش اعظم دارندگان 
واحدهاي مس��كن مهر كه خواهان فروش آن به 
متقاضيان بودند، با مراجعه به مش��اوران امالك 
مس��تقر در ش��هرهاي جديد و ب��دون ثبت اين 
نق��ل و انتق��ال در دفاتر كارگزاري ش��ركت هاي 
عمران ش��هرهاي جديد، اقدام به خريد و فروش 
قولنامه اي و سپس ثبت آن در دفاتر اسناد رسمي 
مي كردند كه مش��كالتي را براي خريداران دست 
دوم ب��ه بعد ايجاد مي ك��رد، از جمله اينكه برخي 
اسناد موجود در شركت ها عمران شهرهاي جديد، 
به نام مالك اول بود ك��ه بر  اثر فوت يا مفقودي او، 
خريداران دست هاي دوم به بعد نمي توانستند از 
مزاياي قانوني نقل و انتقال اين واحدها اس��تفاده 
كنند.به تازگي وزارت راه و شهرس��ازي بار ديگر 
پيش��نهاد جديدي به هيات دولت اعالم كرده كه 
اي��ن وزارتخانه، هدف خود از پيش��نهاد جديد را 
پاسخگويي به تقاضاي مالكان مسكن مهر جهت 
نقل و انتقال واحد هاي خود، بهبود فضاي كسب 
و كار، رونق بخش��ي به بازار مس��كن، تامين باقي 
مانده س��هم آورده متقاضيان از طريق خريداران، 
جلوگيري از واسطه گري و شكل گيري پرونده هاي 
متعدد اختالفي ميان طرفين معامله و واسطه ها 
در مراجع قضايي عنوان كرده است.اين پيشنهاد 
شامل تعيين تعرفه براي پوشش هزينه هاي نقل 
و انتقال واحدهاي مسكوني مهر است كه به هيات 
وزيران ارايه شده و هم اكنون در حال رسيدگي در 
كميسيون اقتصاد هيات دولت است.اين وزارتخانه 
درخواس��ت كرده است به س��ازمان ملي زمين و 
مسكن و شركت عمران ش��هرهاي جديد اجازه 
داده ش��ود در صورت درخواس��ت مالكان اعياني 
واحدهاي مس��كوني مهر )بيمه تمام و تمام شده 
فاقد س��ند تك برگي( در قراردادهاي 99 س��اله 
اجاره اي، جهت نقل و انتقال واحدهاي مسكوني 
مه��ر به خريداران، نس��بت به تعيي��ن و دريافت 
تعرفه نقل و انتقال متناسب با وضعيت هر شهر و با 
تشخيص و تاييد هيات مديره هاي اين دو دستگاه 
)شركت عمران ش��هرهاي جديد و سازمان ملي 
زمين و مسكن( اقدام كنند.درآمد حاصل از نقل 
و انتقال واحدهاي مسكوني مسكن مهر به حساب 
دس��تگاه ذي ربط نزد خزانه واري��ز و ۱۰۰ درصد 
درآمد حاصله صرف پوش��ش هزينه نقل و انتقال 
و اجراي طرح هاي زيربنايي و روبنايي مسكن مهر 

همان شهرها مي شود.

الويري: در بحث شفافيت 
مشكالت بسياري داريم

مرتضي الويري، رييس شوراي عالي استان ها گفت: 
در بحث شفافيت، با وجود اقدامات مثبت بسيار، 
مشكالت بسياري داريم و نتوانستيم هنوز جايگاه 
مناسبي را در س��طح بين المللي كسب كنيم. به 
گزارش ايسنا، الويري در دومين اجالس شهرداران 
نواحي كه از سوي معاونت هماهنگي و امور مناطق 
برگزار ش��د، تاكيد كرد: ما در اين دوره مديريت 
ش��هري توفيقات بسياري به دس��ت آورديم اما 
برخي مسائل مانند شفاف سازي هنوز نياز به ورود 
جدي تري دارد. او افزود: مشاركت به اين معنا است 
كه بتوانيم  مواردي را به وجود آورديم كه هر كسي 
كه در اين شهر زندگي كند نسبت به شهر احساس 
تعلق كرده و مش��اركت كند. بحث مشاركت در 
تصميم گيري ها، انتخابات، سازمان هاي مردم نهاد 
و... هر جا مش��اركت شكل گرفته است توانستيم 

توفيقات بزرگي كسب كنيم.

در شهر
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پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در گزارشي تحليل كردند 

هفت ريسك در اقتصاد ايران 
تعادل|

پايگاه اطالع رساني بيزينس مانيتور، به بيان 7 ريسك 
در اقتصاد ايران بعد از تصويب برجام پرداخته است. 
اين ريسك ها ش��امل »ريس��ك عملياتي در ايران، 
ريسك بازار كار، ريس��ك تجارت و سرمايه گذاري، 
ريسك صنعت پتروش��يمي، ريسك جرم و امنيت، 
ريسك لجستيك و ريس��ك كلي از جمله اقتصادي 
ب��ا نماگرهايي نظير نرخ تورم ، رش��د توليد ناخالص 
داخلي، تراز حساب هاي جاري، قيمت فروش نفت، 
ن��رخ ارز، صادرات و واردات« اس��ت. براس��اس اين 
گزارش، رتبه ريسك عملياتي ايران از ميان 19 كشور 
منطقه، در جايگاه 14 قرار دارد. عمده ترين ريسك 
عمليات��ي در ايران، اعمال تحريم ه��اي بين المللي 
عليه كش��ور بوده، كه مانع از جريان كاال، تكنولوژي 
و انتقال پول از ايران به خارج و برعكس ش��ده است. 
عالوه براين، ايران از يكطرف با سطح باالي بيكاري و 
از طرف ديگر با كاهش هزينه هاي عمراني روبرو است 
كه منجر به خروج نيروي كار تحصيل كرده از كشور 
شده است. از سوي ديگر، افزايش تحريم هاي ظالمانه 
عليه ايران، خطرات و ريس��ك هاي مربوط به رش��د 
اقتصادي، سرمايه گذاري و تجارت در ايران را افزايش 
داده است. همچنين رتبه ايران در كسب وكار جهاني 
طي سال ۲019 ، در جايگاه 1۲۸ بوده كه نسبت به 
سال قبل 4 پله تنزل داشته كه موجب افزايش درجه 
ريسك عملياتي خواهد شد. از آنسو، مجمع جهاني 
اقتصاد، نيز ريسك هاي مهم اقتصاد ايران را »بحران  
آب، تورم، تحريم و منازعات سياسي و منطقه اي، عدم 
توفيق نهادهاي مالي و معضل بيكاري« معرفي كرده 
است. اين گزارش نشان مي دهد، بيشتر ريسك هاي 
ايران ناش��ي از عوامل داخلي اس��ت. بنابراين نبايد 
ش��رايط موجود را تنها به رواب��ط بين المللي ارتباط 
داد. تحليل اي��ن داده هاي بين المللي نش��انگر اين 
اس��ت تا زماني كه س��ايه تحريم ها بر اقتصاد ايران 
اس��ت نمي توان انتظار بهبود ريسك را داشت؛ زيرا 
عوامل كمي اقتصاد كالن ش��امل »رشد اقتصادي، 
نرخ تورم و ارز و شاخص هاي بدهي خارجي، عمدتا 
جذب س��رمايه گذار خارجي« را كند مي كند. از اين 
رو، تصميم گيران و سياس��ت گذاران بايد ابزارهاي 
ديپلماتيك را براي متوقف كردن اين روند براي بهبود 

ريسك كشور به كار ببندند. 

  چشم انداز ريسك هاي جهاني
 »س��حر بش��يري و محمدرضا صادقي فروشاني«، 
پژوهش��گران موسس��ه مطالع��ات و پژوهش هاي 
بازرگاني درگزارشي به تحليل و بررسي ريسك هاي 
جهاني پرداخته اند. براس��اس اي��ن گزارش، اقتصاد 
جهاني ب��ا آميخته اي از آس��يب پذيري هاي ديرپا و 
تهديد هاي جديد مواجه است. از ريسك هاي شناخته 
شده مي توان به قابل تداوم نبودن قيمت  هاي باال در 
بازارهاي مالي و حبابي بودن آن در ۸ سال گذشته، 
ميزان باالي بدهي ها خصوصا در چين و نهايتا تداوم 

فشارها بر سيستم مالي جهان اشاره داشت. 
يافته ه��اي تجزي��ه و تحلي��ل بررس��ي ادراك از 
ريسك هاي جهاني )GRPS( بيانگر مواجهه جهان 
با 5 چالش كليدي زير است: »احياي رشد اقتصادي، 
اصالح نظام س��رمايه داري ب��ازار، مواجهه با فزوني 
يافتن اهميت هويت ملل و جوامع، مديريت تغييرات 
فناورانه، تقويت و حفاظت از سيستم هاي همكاري 
جهاني در همه زمينه ها منجمله همكاري در حفاظت 
از محيط زيست كه جهان امروز با آن مواجه است.« 
از دو چال��ش اول در تحليل ه��اي GRPS به عنوان 
مهم ترين روند تعيين تحوالت توس��عه جهاني طي 
10 سال آينده ياد ش��ده است. اگرچه اين چالش ها 

داللت بر ضرورت احياي رشد اقتصادي دارد، اما روند 
رو به رشد پوپوليسم ضد نظم مستقر نشان مي دهد 
كه ممكن است به مرحله اي برسيم كه در آن تنها بايد 
به كاهش گسست ها و بهبود شكاف هاي موجود در 
جامعه پرداخته ش��ود، بنابراين اصالح نظام سرمايه 
داري ب��ازار نيز بايد به اين دس��تور كار اضافه گردد، 
تا مديريت و مواجه��ه صحيح با اين چالش ها بتواند 
ريسك هايي از قبيل »افزايش نابرابري درآمد و ثروت، 
افزايش قطبي شدن جوامع ناشي از عملكرد متقابل 
جامعه و سياست، افزايش وابستگي هاي سايبري و 
باالخره ريس��ك تغيي��رات آب و هوايي، جمعيتي و 

جغرافيايي جهان« را كاهش دهد.

  مديريت انقالب صنعتي چهارم 
رابطه بين ريسك هاي جهاني و فناوري هاي نوظهور 
ناش��ي از انقالب چه��ارم صنعتي، م��ا را در تدوين 
»قواني��ن، هنجارها، اس��تانداردها، نهادها و س��اير 
مكانيس��م هايي كه براي ش��كل گيري، اس��تقرار و 
توس��عه اين فناوري ها مورد نياز اس��ت، با چالشي 
مديريتي مواجه مي كند. چگونگي اداره فناوري هاي 
سريع الظهور، س��وال پيچيده اي است؛ تنظيم گري 
بيش از حد و س��ريع، مي تواند پيش��رفت را متوقف 
كند، اما كمبود مديريت تنظيم گري و نبود مقررات 
هم مي تواند مانند وجود بي ثباتي براي سرمايه گذاران 

و نوآوران ، موجب تشديد ريسك ها شود. 
در حال حاضر، مديريت فناوري هاي در حال ظهور، 
نابسامان است؛ برخي از آنها به شدت تنظيم مي شوند، 
بعض��ي ديگر تقريبا اينچنين نيس��ت زي��را تنظيم 
مقرراِت آنها به س��ازمان رگوالتوري خاصي واگذار 
نشده اس��ت. مثال بيوتكنولوژي كه به ش��دت اما با 
 )AI( احتي��اط كنترل مي ش��د و ه��وش مصنوعي
و روباتي��ك كه در محيطي ب��ا كمترين تنظيم گري 
رصد مي شوند. ريسك هاي بالقوه ناشي از واگذاري 
مج��وز ق��درت بيش��تر تصميم گيري از انس��ان به 
برنامه هاي هوش مصنوعي و اينكه چگونه توس��عه 
بيش��تر ماش��ين آالت از طريق ه��وش فراگيرتري 
 GRPS نسبت به انسان ممكن مي شود نيز در تحليل
ق��رار دارد. همچنين ارتباط فناوري با تغيير ش��كل 

زيرس��اخت هاي فيزيكي و ظهور وابستگي متقابل 
بين شبكه زيرس��اخت هاي مختلف، زمينه و دامنه 
اختالالت سيستميك؛ از جمله »حمالت سايبري، 
سوءاستفاده هاي نرم افزاري، بالياي طبيعي و...« را 
در سراسر شبكه افزايش مي دهد و در سراسر جامعه 

به صورت غير منتظره تاثير مي گذارد.

  ش�بكه هاي زيربناي�ي فيزيك�ي در انقالب 
چهارم صنعتي

از زمان ظه��ور راه آهن و...، انقالب ه��اي صنعتي با 
مش��خصه تغيير ش��بكه هاي زيرس��اختي فيزيكي 
و روش هاي تولي��د همراه بوده ان��د. در حال حاضر 
چهارمين انقالب صنعتي مجموعه شبكه هاي حياتي 
زيرساخت هاي فيزيكي و زيربنايي وابسته به هم را كه 
همه به آنها وابس��ته ايم، از جمله حمل و نقل )جاده، 
راه آه��ن، آب راه ها، فرودگاه ها( ان��رژي )برق، گرما، 
عرضه سوخت: گاز، مايع و جامد(؛ ارتباطات ديجيتال 
)تلفن ثابت و همراه(؛ آب )شامل روش هاي تامين و 
كنترل آبهاي هرز و دفع فاضالب، حفاظت از سيل(؛ 
و پس��ماندهاي جامد )شامل روش هاي جمع آوري، 
تصفيه و بازآوري، دفع( را دگرگون نموده است. اين 
فرايند فرصت هاي عظيمي را ب��راي نوآوري فراهم 
مي كند و ريسك هاي پيچيده اي نيز به همراه دارد. 

ارزش و اهميت يك ش��بكه زيرس��اختي فيزيكي با 
گس��تره آن افزايش مي يابد. در حم��ل و نقل و نيز 
ارتباطات ديجيت��ال، اكثريت مردم ب��ه مفيدترين 
شبكه متصل مي شوند. در شبكه منابع )انرژي، آب(، 
دسترس��ي افراد بيشتري با مزيت مقياس اقتصادي 
مي تواند ب��ه ميزان انعطاف پذي��ري آن كمك كند. 
در مراحل اوليه س��اخت هر ش��بكه و همچنين بعد 
از دسترس��ي مناطق جغرافيايي ك��ه داراي تراكم 
جمعيت پايين هس��تند هزينه ها نسبت به بازده باال 
است، تداوم پوشش گسترده به اين مناطق معموال 
مستلزم مداخله دولت اس��ت، هر چند فناوري هاي 
چهارمين انقالب صنعتي ممكن اس��ت با نوآوري و 
كاهش هزينه ها، منطق اقتصادي هزينه دسترسي 

را دگرگون كند. 
از آنجا كه شبكه هاي زيربنايي فيزيكي اغلب بصورت 

انحصار طبيعي و نتيجتا مانع ورود رقبا هس��تند، به 
همين دليل معموال بخش عمومي اين ش��بكه ها را 
فراهم مي كند و به نياب��ت از كاربران، آنها را تنظيم 
مي كند. تنظيم كنندگان باي��د با تعيين تعرفه هاي 
مقرون به صرفه و اطمينان از انجام س��رمايه گذاري 
در نگهداري و نوس��ازي ش��بكه ها با اي��ن تعرفه ها، 
بين مصرف كننده و سرمايه گذار، خط مشي گذاري 
دقيق انجام دهند.  البته اخيرا نحوه تامين س��رمايه 
خصوصي و عموم��ي براي زيرس��اخت ها چرخش 
كرده است؛ بطور مثال، س��رمايه گذاران خصوصي 
نسبت به ايجاد شبكه هاي راه آهن در اروپا و امريكاي 
شمالي در قرن نوزدهم همت گماردند. اما بسياري 
از زيرس��اخت هاي فيزيك��ي ام��روز در اقتصادهاي 
پيشرفته در طول قرن بيستم با منابع دولتي ساخته 
شده اند. صنايع بريتانيا در دهه هاي 19۸0 و 1990 
راه خصوصي ش��دن را طي ك��رد و عموما مديريت 
دارايي ها را بهبود بخشيد و هزينه ها را براي مشتريان 
كاهش داد. از س��وي ديگر، تامي��ن مالي خصوصي 
بطور معمول از سرمايه گذاري هاي جديد و پر ريسك 
)مانند رآكتورهاي هس��ته اي( دوري جس��ت. عدم 
قطعيت هاي مربوط به چهارمي��ن انقالب صنعتي، 
بخش��ي از اين بي ميلي اس��ت. با توجه به تنگنا هاي 
تامين مالي عمومي، دولت ه��ا و تنظيم كننده هاي 
دولتي مجبور هستند مكانيزم هايي را براي تشويق 
تامين مالي توسط بخش خصوصي در نظر بگيرند و 
در عي��ن حال به دنبال اجتناب از انعطاف ناپذيري و 
توجيه پذيري ارزش پول هايي باشند كه در گذشته 
تامين مالي طرح هاي زيربنايي دولتي و خصوصي را 

به عهده داشته اند.

  بررسي وضعيت ريسك ها در ايران
پايگاه اطالع رساني بيزينس مانيتور، در ابتداي سال 
۲016 و بعد از تصويب برج��ام، البته بر پايه ديدگاه 
تقويت ارتباطات تجاري و نفتي با كشورهاي جهان از 
جمله غرب، به تحليل 7 ريسك اقتصاد ايران شامل: 
»ريسك عملياتي در ايران، ريسك بازار كار، ريسك 
تجارت و سرمايه گذاري، ريسك صنعت پتروشيمي، 
ريسك جرم و امنيت، ريس��ك لجستيك و ريسك 

كلي از جمله اقتصادي )با نماگرهايي نظير نرخ تورم ، 
رشد توليد ناخالص داخلي، تراز حساب هاي جاري، 
قيمت فروش نفت، نرخ ارز، صادرات و واردات و...( « 
پرداخت. براساس اين گزارش، رتبه ريسك عملياتي 
ايران از ميان 19 كش��ور منطقه، در جايگاه 14 قرار 
دارد. كش��ورهاي »امارات، قطر، عمان، عربس��تان، 
اس��راييل، بحرين، اردن، كويت، تون��س، مراكش، 
لبنان، مصر و الجزاير« به ترتيب در جايگاه اول تا 13 
منطقه قرار دارند و رتبه ريسك عملياتي كشورهاي 
»عراق، س��وريه، كرانه غربي و غ��زه، ليبي و يمن« 
در جاي��گاه 15 تا 19 در منطقه و پ��س از ايران قرار 
دارند. عمده ترين ريس��ك عملياتي در ايران، اعمال 
تحريم هاي بين المللي عليه كشور بوده است كه مانع 
از جريان كاال، تكنولوژي و انتقال پول از ايران به خارج 
و برعكس شده اس��ت. عالوه براين، ايران از يكطرف 
با س��طح باالي بيكاري، خصوصا بي��كاري جوانان 
تحصيل كرده  و از طرف ديگ��ر با كاهش هزينه هاي 
عمراني روبرو اس��ت كه منجر به خ��روج نيروي كار 
تحصيل كرده از كش��ور شده اس��ت. از سوي ديگر 
افزايش تحريم هاي ظالمان��ه عليه ايران، خطرات و 
ريسك هاي مربوط به رشد اقتصادي، سرمايه گذاري 
و تجارت در ايران را افزايش داده اس��ت.  همچنين 
رتبه ايران در كس��ب وكار جهاني طي سال ۲019 ، 
در جايگاه 1۲۸بوده كه نس��بت به س��ال قبل چهار 
پله تنزل داش��ته كه موجب افزايش درجه ريس��ك 
عملياتي خواهد شد. گزارش مجمع جهاني اقتصاد، 
نيز ريس��ك هاي مهم اقتصاد اي��ران را »بحران  آب، 
تورم، تحريم و منازعات سياس��ي و منطقه اي، عدم 
توفيق نهادهاي مالي و معضل بيكاري« معرفي كرده 
است. اين گزارش نشان مي دهد، بيشتر ريسك هاي 
ايران ناش��ي از عوامل داخلي اس��ت. بنابراين نبايد 
شرايط موجود را تنها به روابط بين المللي ارتباط داد.  
 )OECD( سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه
نيز كشورها را موظف مي كند تا درجه ريسك كشوري 
خود را بر اس��اس مس��تنداتي كه اراي��ه مي دهند، 
مشخص كنند؛ چراكه هزينه بيمه و نرخ تامين مالي 
جذب سرمايه خارجي كشورها بر اساس آن، تعيين 
مي شود. اين سازمان ساالنه س��ه بار، كشورها را در 
7 گروه كم ريس��ك )1( تا پرريسك  )7(، رتبه بندي 
مي كند. برابر آخرين رتبه بندي انجام شده، در ژوئن 
۲019رتبه ريس��ك عربس��تان، كويت و امارات ۲، 
قطر و آذربايجان3، عم��ان 4، بحرين، اردن، تركيه 
و مصر 5 و كشورهاي »عراق، افغانستان، پاكستان، 
س��وريه و يمن« 7 است. با وجود اينكه رتبه ايران در 
ژانويه سال ۲01۸ از 6 به 5 بهبود يافته بود، اما بعد از 
خروج يكجانبه امريكا از برجام و جو حاكم بر فضاي 
بين المللي ناش��ي از افزايش تحريم ها، رتبه ريسك 
ايران توس��ط OECD مجددا به 6 برگردانده ش��د. 
وقتي رتبه يك كشور، يك پله ارتقاء يابد، هزينه آن 
كشور نيز در همكاري هاي اقتصادي، تجاري و جذب 
س��رمايه خارجي، كاهش خواهد يافت. بنابراين اگر 
كشوري در گروه هفت است، هزينه بيشتري نسبت 
به كش��وري دارد كه در رتبه شش قرار گرفته است. 
بنابراين به نظر مي رس��د تا وقتي كه سايه تحريم ها 
روي ايران باش��د، نمي توان انتظار بهبود ريس��ك را 
داش��ت؛ زيرا عوامل كّمي اقتصاد كالن شامل رشد 
اقتصادي، ن��رخ ت��ورم و ارز و ش��اخص هاي بدهي 
خارجي، عمدتا جذب س��رمايه گذار خارجي را كند 
مي كند، بنابراين تصميم گيران و سياس��ت گذاران 
كشور بايستي با همه عزم و توان خويش و با استفاده 
از تمامي ابزارهاي سياس��ي و ديپلماتيك، نسبت به 
متوقف نمودن اين روند به منظور بهبود رتبه ريسك 
كشور و تداوم عمليات توسعه اي كشور همت گمارند.

معاون وزيرصنعت خبر دادرييس سازمان توسعه تجارت مطرح كرد

هدف گذاري توليد ۲۸ ميليون تن شمش فوالديجزيياتي از چشم انداز تجارت با ۵ كشور اوراسيا
رييس سازمان توس��عه تجارت با اشاره به آمارهايي از 
اقتصاد، تجارت و توليد 5 كشور عضو اتحاديه اوراسيا، 
حضور رييس جمهور ايران در اين اجالس را داراي يك 

پيام مهم دانست.
حميد زادبوم در گفت وگو با تس��نيم، با اشاره به سفر 
اخي��ر رييس جمهور ايران به ارمنس��تان ب��ه عنوان 
مهمان اجالس اتحاديه اقتصادي اوراسيا اظهار كرد: 
اتحاديه اوراسيا يك بلوك اقتصادي متشكل از 5 كشور 
ارمنستان، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان و بالروس 
است كه در سال ۲01۸ بالغ بر 3۲0 ميليارد دالر واردات 
و بيش از 547 ميليارد دالر صادرات داش��ته است. او 
افزود: عالوه بر اين، توليد ناخالص داخلي )بر اساس نرخ 
برابري قدرت خريد( بلوك اقتصادي اوراسيا، بالغ بر 4.7 
تريليون دالر بوده و اين بلوك، رتبه نخست استخراج 
نفت دنيا را كه معادل 14.5 درصد نفت استخراجي كل 
جهان است در اختيار دارد؛ همچنين رتبه اول در توليد 
گاز جهان با توليد ۲0 درصد گاز دنيا و رتبه چهارم توليد 

برق در جهان را دارا است.
رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه اكنون ايران 
و اتحاديه اقتصادي اورآس��يا يك موافقتنامه تجاري 
براي ۸6۲ قلم كاال منعقد كرده و بعد از گذش��ت يك 
س��ال، مذاكرات برقراري »تج��ارت آزاد« ميان ايران 
و اين اتحاديه آغاز مي ش��ود، اف��زود: در اجالس اخير 
اين اتحاديه، سران اتحاديه اورآسيا از ايران، سنگاپور 
و مولداوي به عنوان كش��ورهايي ك��ه در حال اجراي 
موافقت نامه تجارت آزاد هستند دعوت به عمل آوردند 
و رييس جمهور كش��ورمان به عنوان ميهمان در اين 
اج��الس حضور ياف��ت. او دعوت از اي��ران در اجالس 
اورآس��يا و حض��ور رييس جمهور كش��ورمان در اين 
اجالس را نش��انه اي از اس��تقبال طرفين براي اجراي 

موافقت نامه  تجارت آزاد دانست و افزود: حضور ايران در 
اين اجالس پيام مهمي داشت و نشان داد ايران مي تواند 
تعامالت اقتصادي متقابلي با كشورهاي مختلف دنيا و 
علي الخصوص همسايگان خود داشته باشد و اين در 
شرايطي است كه دشمنان ايران به دنبال ايزوله كردن 
ايران و قطع ارتباط اقتصادي و تجاري ما با دنيا هستند و 
پيام حضور ايران در اين اجالس قطعاً خوشايند دشمنان 

ايران نخواهد بود.
زادبوم از تاكيد بر لزوم برنامه ريزي بيشتر براي توسعه 
روابط اقتص��ادي ايران با كش��ورهاي دنيا و خصوصا 
همسايگان گفت: رونق توليد در كشور زماني محقق 
خواهد شد كه بتوانيم عالوه بر پاسخگويي به نيازهاي 
داخلي، جايگاه خودمان را در بازار كشورهاي جهان و 
به خصوص همسايگان خود تقويت كنيم و در جهت 

توسعه اين جايگاه گام برداريم و قطعا موافقت نامه هايي 
همچون موافقت  با اتحاديه اقتصادي اورآسيا مي تواند 
در جهت افزايش تعامالت متقابل تجاري ميان ايران و 
همسايگان ما موثر باشد. او با اعالم اينكه اكنون عالوه 
بر ايران، كش��ورهاي ويتنام و سنگاپور در حال اجراي 
موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاديه اورآس��يا هستند، از 
احتمال افزايش كشورهاي عضو اين اتحاديه در آينده 
نه چندان دور خبر داد. به گفته زادبوم، ايران در س��ال 
۲01۸ حدود 9۲0 ميليون دالر صادرات به كشورهاي 
عضو اتحاديه اقتصادي اورآسيا داشته و در مقابل نيز 
حدود 1.7 ميليارد دالر واردات از اين اتحاديه داش��ته 
اس��ت و اين يعني تجارت ۲.6ميليارد دالري ايران با 
بلوك اقتصادي اورآسيا كه قطعًا مي تواند به ميزان قابل 

توجهي افزايش يابد.

معاون وزير صنع��ت، معدن وتجارت گفت: س��ال 
گذش��ته توليد ش��مش فوالدي حدود ۲5 ميليون 
تن بود و امس��ال با ظرفيت 35 ميليون تني، انتظار 

مي رود ۲۸ ميليون تن توليد محقق شود.
خداداد غريب پور در مجمع عمومي ساالنه انجمن 
توليد كنن��دگان فوالد اي��ران در هتل هم��ا افزود: 
امروز صنعت فوالد كش��ور با تكيه ب��ر توانايي هاي 
داخل��ي توانس��ته بخش عم��ده اي از ني��از خود را 
برطرف سازد و مقدار كمي وابستگي دارد. براساس 
آمار منتشر ش��ده توس��ط انجمن جهاني فوالد، در 
هش��ت ماه منتهي به آگوس��ت ۲019 )11دي 97 
تا 9 ش��هريور 9۸( ايران رش��د 6.5 درصدي توليد 
فوالد را ثبت كرد و اين مقدار نس��بت به رشد توليد 
فوالد در دنيا س��ه درصد بيش��تر اس��ت و مجموع 
توليد ش��مش ب��ه 17.5 ميليون تن رس��يد. برپايه 
س��ند چش��م انداز 1404 ظرفيت فوالد كشور 55 
ميليون تن پيش بيني ش��ده كه ح��دود 35 تا 40 
 درصد اين ميزان مشخصه صادراتي خواهد داشت.

ريي��س هيات عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازي 
مع��ادن وصنايع معدني اي��ران )ايمي��درو( گفت: 
بومي س��ازي تجهيزات، توسعه تحقيقات و فناوري 
با تكيه ب��ر دانش بومي از جمله مباحثي اس��ت كه 
انتظار مي رود انجمن توليد كنن��دگان فوالد ايران 
با س��ازمان ايميدرو همكاري داشته باشد. او اضافه 
كرد: براس��اس شرايط كنوني كش��ور ضرورت دارد 
تا تش��كل هاي مردم نه��اد با دول��ت در زمينه هاي 
مختلف همكاري داش��ته باش��ند و اكنون انجمن 
توليد كنن��دگان فوالد راه خ��ود را يافته و به عنوان 
 يك بازوي اجرايي بين صنعت و دولت فعال اس��ت.
آمار توليد 10 ش��ركت شاخص فوالدسازي در پنج 

ماهه نخست امس��ال در زمينه شمش گوياي توليد 
هش��ت ميليون و 539 هزار و 776 تن است كه در 
مقايسه با دوره مشابه پارسال افزايش چهار درصدي 
را نش��ان مي دهدو ميزان توليدات فوالدي در دوره 
فروردين تا مرداد ماه امسال پنج ميليون و ۸34 هزار 
و 501 تن بود كه نس��بت به پنج ماهه ابتدايي سال 

گذشته رشد 9 درصدي را نشان مي دهد.
غريب پور اب��راز اميدواري كرد: تاس��يس صندوق 
پژوهش و فناوري فوالد ايران از س��وي اين انجمن، 
تاثي��ر بس��زايي در بخش بومي س��ازي اين صنعت 

راهبردي به دنبال داشته باشد.
 مراحل آماده س��ازي صندوق پژوه��ش و فناوري 
فوالد ايران، با هدف حمايت مالي در بومي سازي در 
زنجيره فوالد كشور در حال انجام است كه تاسيس 
و آغاز فعاليت اين صندوق از برنامه هاي در دس��ت 
اجرا در نيمه دوم امس��ال به شمار مي رود. براساس 
اين گزارش در حاشيه اين مجمع، نرم افزار واقعيت 
افزوده اطلس ملي فوالد ايران رونمايي شد. در اين 
اپليكيش��ن كه بر روي سيستم عامل هاي اندرويد و 
IOS قابل نصب اس��ت، كاربر مي تواند به اطالعات 

واحدهاي فوالدي كشور دسترسي داشته باشد.

  Thu. Oct 3.  پنج شنبه    11 مهر 1398   4 صفر 1441  سال ششم    شماره   1491  2019 

 تركيب نمايندگان 
اتاق تهران تكميل شد

اتاق تهران| چند ماه پس از آغاز به كار اعضاي 
جديد اتاق بازرگاني تهران، وزير صنعت، معدن 
و تجارت س��ه نماينده باقي مان��ده دولت در اين 
اتاق را مش��خص كرد. در انتخاباتي كه اسفندماه 
س��ال 1397 برگزار شد فعاالن بخش خصوصي 
تهران 40 نماينده خود را براي حضور در اين اتاق 
نهايي كردند و تركيب كميسيون ها نيز براساس 
راي گيري هاي انجام شده تعيين شد. طبق قانون 
دولت نيز در اتاق بازرگاني تهران ۲0 نماينده دارد 
كه پيش از اين 17 نفر از آنها معرفي شده بودند. 
رضا رحماني در روز پاياني فروردين ماه امس��ال 
در نامه اي 17 نفر از نمايندگان دولت در اين اتاق 
را معرفي كرد تا امكان برگزاري جلسات رسمي 
هيات نمايندگان اتاق تهران فراهم شود. با گذشت 
حدود شش ماه وزير صنعت، معدن و تجارت در 
نامه اي جديد 3 نماينده باقي مانده دولت در اين 
اتاق را نيز معرفي كرده است. براين اساس حميد 
زادبوم )رئيس س��ازمان توسعه تجارت(، صادق 
نياركي )سرپرس��ت امور صنايع وزارت صمت( و 
علي اكبر رضايي )مش��اور وزير صمت( به عنوان 
نمايندگان باقي مانده اتاق تهران معرفي شده اند 
تا در جلسات ش��ركت كنند. طبق برنامه ريزي 
انجام شده جلس��ه بعدي هيات نمايندگان اتاق 
تهران 30 مهرماه برگزار خواهد شد و بدين ترتيب 
تمام 60 نماينده بخش خصوصي و دولت مي توانند 

در اين جلسه شركت كنند.

سامانه رهگيري دخانيات 
عملياتي  شد

مهر| سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال وارز 
با بيان اينكه مقاومت شركت ملي دخانيات در 
پياده سازي سامانه رهگيري و رديابي كاالهاي 
دخاني برطرف شده، گفت: اميدواريم بتوانيم 

سامانه را امسال عملياتي كنيم.
حميدرض��ا دهقاني ني��ا در رابط��ه با س��امانه 
رهگيري و رديابي كاالهاي دخاني، اظهار كرد: 
يكي از موانع اصلي پيش��برد برنامه پيشگيري 
و مب��ارزه ب��ا قاچ��اق كاالهاي دخان��ي، عدم 
همكاري شركت دخانيات ايران به عنوان يكي 
از اعضاي انجمن توليدكنندگان، واردكنندگان 
و صادركنندگان محصوالت دخاني، در اجراي 
طرح رهگي��ري و رديابي كاالهاي دخاني بوده 
است. سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال وارز اف��زود: با پيگيري هاي صورت گرفته، 
مقاومت ش��ركت ملي دخانيات شكس��ته شد 
و اين ش��ركت اقدام به همكاري براي پيشبرد 
اهداف پيش بيني ش��ده در قان��ون كرده و در 
حال حاضر، سامانه رهگيري و رديابي كاالهاي 
دخاني كامال آماده ش��ده و ب��ه مراحل خوبي 
رسيده كه اميدواريم امس��ال بتوانيم، سامانه 
مرتبط ب��ا آن را عملياتي كني��م. او ادامه داد: 
در اليه ه��اي اين س��امانه، همكاري ش��ركت 
ملي دخانيات، مرك��ز برنامه ريزي و نظارت بر 
دخانيات كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از اهمي��ت بااليي برخوردار اس��ت. دهقاني نيا 
تصري��ح كرد: نكته مهم اين اس��ت كه در كنار 
سامانه رهگيري و رديابي كاالهاي دخاني، دو، 
سه سيستم ديگر براي دخانيات داريم كه بايد 
كنار هم قرار گيرند تا موضوع رهگيري دخانيات 
نهايي شود و فرآيند به صورت مطلوب طي شود. 
اين مقام مسوول با اشاره به قاچاق سيگار، اظهار 
كرد: سيگار جزو كاالهاي اولويت دار در حوزه 
قاچاق نيس��ت زيرا ه��م واردات اين محصول 
ممنوع است و هم مطابق با قانون توليد داخل 
انجام مي ش��ود. وي افزود: بنابراين موضوعيت 
قاچاق س��يگار در مقايسه با س��ال هاي قبل، 

چندان مورد اهميت واقع نمي شود.

بازار راكد خودروي 
پايتخت؛ قيمت ها ثابت ماند

ايرنا| بررس��ي بازار خودروي پايتخت حاكي 
از ثبات نس��بي قيمت ها در يك هفته گذشته 
است، تعداد معامالت روزانه در كمترين حد خود 
بوده و به جز متقاضيان واقعي و مصرف كننده، 
خريداري وج��ود ندارد. پايش ب��ازار خودروي 
پايتخت حاكي از قيمت 45.5 ميليون توماني 
پرايد 111، 40.5 ت��ا 41 ميليون توماني پرايد 
131، 47.5 ميليون تومان��ي تيبا صندوق دار، 
53 ميليون توماني تيبا ۲ هاچ بك، 7۲ ميليون 
توماني سمند ال. ايكس، 70.5 ميليون توماني 
پژو 405 جي. ال. ايك��س، 74 ميليون توماني 
پژو ۲06 تيپ ۲ س��اده، ۸9 ميليون توماني پژو 
پارس، 10۲ ميليون توماني دنا س��اده، 115 تا 
116 ميليون توماني دنا پالس بدون س��قف و 

145 ميليون توماني دنا پالس با سقف است. 
رييس اتحاديه نمايش��گاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران، با رد ادعاي افزايش قيمت س��ه 
ميليون تومان��ي قيمت پ��ژو ۲06 در روزهاي 
گذشته، آن را شيطنت فضاي مجازي توصيف 
كرد كه با اعالم قيمت هاي دلخواه خود در برخي 
سايت ها، بار منفي به بازار تزريق مي كنند و به 
دنبال بر هم زدن آن هس��تند. سعيد موتمني 
گفت: قيمت ها دست كم در يك هفته گذشته 
هيچ تغييري نداش��ته و ممكن است در برخي 
مدل هاي خودروها بين ۲00 تا 500 هزار تومان 
نوسان قيمت، آنهم براي يكي دو ساعت در يك 
روز وجود داشته باشد. او عنوان كرد: شركت ها 
پيشتر در نوسانات ارزي نسبت به افزايش قيمت 
محصوالت خود اق��دام كرده بودند و اگر اكنون 
كه قيمت ارز پايين آمده و ثابت مانده نخواهند 
نسبت به كاهش قيمت ها اقدام كنند، تغييري 

در شرايط بازار نخواهيم داشت.



15 جهان

نماينده	ويژه	سازمان	ملل	به	مناسبت	سالگرد	قتل	خاشقجي:		

رويارويي	قواي	مجريه	و	مقننه	در	واشنگتن

حداقل با »بن سلمان« دست ندهيد!

سي ان ان: احتمال حذف ترامپ در سنا وجود دارد 
گروه جهان| 

دونالد ترامپ كه در معرض خطر استيضاح دموكرات  ها 
قرار گرفته تحقيقات مجلس نمايندگان را نه يك استيضاح 
كه يك كودتا ارزيابي كرده اس��ت. ترامپ در حس��اب 
توييتري خود نوشته: »بر اساس آنچه روز به روز متوجه 
مي شوم، به اين نتيجه مي رسم آنچه در حال اتفاق افتادن 
است استيضاح نيست بلكه يك كودتاست كه قصدش 
كنار زدن قدرت مردم، راي شان، آزادي هايشان، دومين 
دور انتخابش��ان، مذهب، ارتش، دي��وار مرزي و حقوق 
طبيعي و خداداديشان به عنوان شهروند اياالت متحده 

امريكاست.« 
رويارويي كنگره و دولت ترامپ بر سر ماجراي اوكراين 
لحظه به لحظه حساس تر مي شود. ترامپ از تالش براي 
كودتا عليه خود سخن گفته و نمايندگان دموكرات را متهم 
به خيانت به وطن كرده است. مايك پمپئو وزير خارجه 
امريكا، هم گفته در برابر اعمال فشار كنگره ايستادگي 
مي كند. در اين ميان كنگره دولت ترامپ را به همكاري 
فراخوانده و تهديد كرده است كه سر باز زدن از همكاري با 
كنگره مي تواند پيامدهاي حقوقي داشته باشد. سي ان ان 
در گزارش��ي قطعيت راي نياوردن استيضاح ترامپ در 
مجلس سنا )به دليل اكثريت جمهوري خواه بودن آن( را 
رد كرده و نوشته رياست جمهوري ترامپ نشان داده كه 
در فضاي سياسي امروز امريكا هيچ امر قطعي وجود ندارد. 
دموكرات هاي كنگره امريكا از يك هفته پيش و پس از 
تاييد درخواست كمك رييس جمهوري امريكا از همتاي 
اوكرايني خود براي تحقيق درباره پسر جو بايدن معاون 
سابق رييس جمهوري و نامزد احتمالي دموكرات ها در 

انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰، تحقيقاتي را با 
هدف استيضاح دونالد ترامپ آغاز كرده اند. گمان مي رود 
كه ترامپ ت��الش كرده با كمك ي��ك رهبر خارجي بر 
انتخابات سال آينده رياست جمهوري امريكا تاثير بگذارد. 
نگراني ترامپ از آغاز فرايند اس��تيضاحش تا آنجا پيش 
رفته كه دوشنبه خواستار دستگيري آدام شيف رييس 
كميته اطالعات مجلس نماين��دگان، به اتهام خيانت 
شد. ترامپ گفته شيف درباره بخش هايي از مكالمه او با 
رييس جمهوري اوكراين اغراق كرده و سخنان نادرست 

بيان كرده است.
فضاي سياسي امريكا اما قرار است از آنچه امروز هست، 
هم متشنج تر شود. ريچارد نيل رييس كميته امكانات 
مالي مجلس نمايندگان، گفته انتشار شكايت افشاگري 
ديگر در مورد ترامپ در حال بررس��ي است. گفته شده، 
اين افشاگر كه كارمند فدرال امريكاست، در شكايت خود 
مدعي است اسنادي در مورد سوء مديريت حسابرسي 
سازمان »خدمات درآمد داخلي« از ترامپ در اختيار دارد. 
اين افشاگر گفته براي اعمال نفوذ بر فرآيند حسابرسي، 
تمهيدات نامناسبي اتخاذ شده است. چنانچه اين شكايت 
نامه براي مردم منتشر ش��ود، مي تواند گامي مثبت در 
زمينه اقدامات مربوط به انتشار اظهارنامه هاي مالياتي 
ترامپ باشد. پيشتر رييس كميته امكانات مالي مجلس 
نمايندگان با ارس��ال نامه اي به استيون منوچين وزير 
خزانه داري، از او خواسته بود اطالعاتي در مورد ارتباطات 
بين س��ازمان خدمات درآمد داخل��ي و كارمندان اين 
وزارتخانه را كه در روند حسابرسي از ترامپ دخيل بوده اند، 
در اختيار اين كميته قرار دهد. هنوز مشخص نيست كه 

منوچين چنين اقدامي را انجام داده است يا خير. گفته 
شده، نانسي پلوس��ي رييس مجلس نمايندگان؛ نيل و 
روساي پنج كميته ديگر اين مجلس را مامور كرده مدارك 
الزم در اين زمين��ه را در اختيار كميته قضايي مجلس 
نمايندگان قرار دهد. درخواست پلوسي در قالب تحقيقات 

در مورد استيضاح ترامپ ارايه شده است. 

   تقابل قواي مجريه و مقننه 
در جريان طرح استيضاح ترامپ قرار است ظرف روزهاي 
آتي عده اي از مس��ووالن دولتي به پرسش نمايندگان 
كنگره پاسخ دهند. اما پس از آنكه مايك پمپئو وزير خارجه 
امريكا، دموكرات هاي امريكا را به توسل به ارعاب و قلدري 
متهم كرد، گفت كه مقام هاي سازمانش نمي توانند در 
جلسه مقرر با بازرسان مجلس نمايندگان امريكا حاضر 
شوند. پمپئو با انتقاد از اليوت انجل رييس كميته روابط 
خارجي مجلس نمايندگان كه خواس��تار ارايه شواهد 
توسط مقامات وزارت خارجه امريكا شده بود، در پيامي 
توييتري خطاب به او نوشت: : »از جوانب درخواست شما 
كه صرفا تالشي براي ارعاب، قلدري و رفتار نامناسب با 

مقامات برجسته وزارت خارجه است، مطلعم.« 
روساي س��ه كميته مجلس نمايندگان امريكا )اليوت 
انجل، رييس كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان، 
آدام شيف رييس كميته اطالعاتي، و اليجا كامينگز رييس 
كميته نظارت و اصالحات( نيز در مقابل به وزير خارجه 
هشدار داده اند كه س��رپيچي از درخواست  ها مي تواند 
عليه پمپئو به عنوان مدركي از مانع تراشي در تحقيقات 
استفاده شود. انجل، شف و كامينگز در بيانيه اي مشترك 

اعالم كردند: »تالش براي ترساندن شاهدان يا جلوگيري 
از حضور آنها در كنگره غيرقانوني است و مدركي دال بر 
مانع تراشي در اجراي عدالت به حساب مي آيد. در واكنش، 
برداشت كنگره ممكن است اين باشد كه مانع تراشي براي 
دسترسي به اسناد و شنيدن شهادت ها مي تواند اطالعاتي 
در تاييد شكايت افشاگر )فردي كه از تماس جنجالي ترامپ 

و رهبر اوكراين پرده برداشت( باشد.« 
سي ان ان چهارش��نبه با اشاره به گمانه زني ها مبني بر 
اينكه اكثريت جمهوري خواه مجلس سنا باعث مي شود 
تا اس��تيضاخ ترامپ راي نياورد، نوشته: »درباره اينكه 
سنا ترامپ را حذف نمي كند، مطمئن نباشيد. مجلس 
نمايندگان اكنون راهي در پيش گرفته كه اس��تيضاح 
ش��دن ترامپ را گارانتي مي كند. عقل سليم مي گويد 
كه سنا با اكثريت جمهوري خواه هرگز ترامپ را از دفتر 
رياست جمهوري اش بيرون نمي اندازد. اكنون در سنا 53 
جمهوري خواه و 47 دموكرات و سناتور مستقل وجود 

دارند. اين بدان معناست كه شما براي استيضاح به آراي 
تمام دموكرات ها ۲۰ سناتور شورشي جمهوري خواه نياز 
داريد كه البته احتمال كم است. اما رياست جمهوري 
ترامپ و روش��ي كه او رييس جمهور شد به ما ياد داده 
كه هيچ چيز قطعي نيست و هيچ چيز را قطعي فرض 
نكن. سياست، به ويژه در عصر شبكه هاي اجتماعي، به 
سرعت در حال حركت و غيرقابل پيش بيني است. آيا 
شما همين دو هفته پيش )تا پيش از اين افشاگري ها( 
حاضر بوديد بر سر اينكه مجلس نمايندگان بطور رسمي 
بررسي استيضاح ترامپ را كليد خواهد زد، شرط بندي 
كنيد؟ البته نه. هيچ كس چنين ش��رطي نمي بست. 
احتمال راي آوردن اس��تيضاح ترامپ وج��ود دارد نه 
فقط به اين دليل كه عص��ر، عصر غيرقابل  پيش بيني 
اس��ت، بلكه به اين دليل كه جمهوري خواهان خود در 
معرض خطر هستند كه نوامبر آينده اكثريت سنا را نيز 

از دست بدهند.« 

گروه جهان| 
گزارشگر ويژه سازمان ملل در پرونده قتل جمال خاشقجي 
روزنامه نگار س��عودي، در سالگرد مرگ او با اشاره به نقش 
محمد بن سلمان وليعهد عربستان سعودي، در اين قتل 
خطاب به سياستمداران گفته »حداقل به او دست ندهيد.« 
اتحاديه اروپا نيز با انتشار بيانيه اي اعالم كرده: »يك سال 
پس از قتل خاشقجي، سواالت بسيار زيادي هنوز بي پاسخ 
مانده است. اتحاديه اروپا بر ضرورت اتخاذ اقدامات جدي و 
قضايي عليه تمامي آنهايي كه در مساله دست داشتند، تاكيد 
دارد و بر تحقيقاتي ش��فاف و معتبر درباره مساله مذكور و 
همچنين پروسه دادگاهي متهمان در اين پرونده در رياض 

اصرار دارد. “
دويچه وله نوشته: يكسال پيش جمال خاشقجي روزنامه نگار 
منتقد عربستاني، به كنسولگري اين كشور در تركيه وارد 
شد و هيچگاه آن را ترك نكرد. آنجا به قتل رسيد و جسدش 
هرگز پيدا نش��د. سازمان هاي اطالعاتي تركيه كمي پس 
از وقوع قتل، اعالم كردند ش��واهد موثقي دارند كه نشان 
مي دهند، مقام هاي بلندپايه در قتل اين روزنامه نگار دست 
داشته اند. سعودي ها در نخستين واكنش هايشان اين ادعاها 
را رد كردند و گفتند خاشقجي سالم ساختمان را ترك كرده 
اس��ت. در پي افزايش فش��ارها اما باالخره به كشته شدن 
او در كنس��ولگري اعتراف كردند. دادستان كل عربستان 
سعودي نخست مدعي شد كه قاشقجي در اثر درگيري با 
چند تن درون ساختمان فوت شده است. در كش و قوس 
فشار يك ساله رسانه ها، افكار عمومي و نهادهاي بين المللي 
براي روشن شدن ابعاد اين قتل فجيع، باالخره بن سلمان 
مس��ووليت اين قتل را پذيرفت اما ادعا كرد كه در جريان 
آن نبوده است. بن س��لمان گفته نمي تواند بداند تك تك 
3۰ميليون جمعيت عربس��تان هر روز چه مي كنند و چه 
نمي كنند.  نماينده ويژه سازمان ملل در اين قتل، مي گويد 
دولت تركيه به او اجازه و امكان شنيدن اين فايل هاي صوتي 
را داده است. آگنس كاالمارد البته تأكيد مي كند كه شنيدن 
اين فايل ها در حضور نيروهاي امنيتي تركيه و بدون اجازه 
نت برداري صورت گرفته است. كاالمارد در كنار مكالمات، 
صداهايي را كه شنيده واقعا وحشتناك و شنيدن آنها را به 
خصوص براي عرب زبانان حاضر در اين جلس��ه )مترجم 

نماينده سازمان ملل( سخت و شوك آور توصيف مي كند. 
هرچند به گفته او فهميدن برخي صداها دشوار بوده اما با 
اطمينان مي شد شنيد كه غوغايي به پاست و يك نفر براي 
زنده ماندن مي جنگد. نماينده ويژه س��ازمان ملل گفته از 
صحبت هاي خاشقجي در اين ۱۰ تا ۱5 دقيقه فجيع چنين 
برمي آيد كه اين خبرنگار ترسي نداش��ته و فكرش را هم 

نمي كرده كه ممكن است زندگي اش به خطر بيفتد. 
آنچه به ويژه توجه كاالمارد را جلب كرده، اين است كه 
همه اين اتفاقات به س��رعت و تنها در ۲۰ دقيقه اتفاق 
افتاده است؛ از لحظه اي كه خاشقجي وارد ساختمان 
شد تا لحظه اي كه ظاهرا جان سپرد. به گفته كاالمارد، 

در فايل صوتي ش��نيده مي ش��ود كه از خاش��قجي 
مي خواهند به عربستان بازگردد. او را به دفتري درون 
سركنس��ولگري مي خوانند و دوباره از او مي خواهند 
به عربس��تان برگردد و براي بازگش��ت او را زير فشار 
مي گذارند و حتي مي خواهند با پسرش تماس بگيرد.

نماينده ويژه س��ازمان ملل مي گويد ب��راي اين منظور از 
كارشناساني كه سر و صداهاي ضبط  شده را تفسير كرده اند، 
كمك گرفته و ب��ر پايه نظر قطعي چندين كارش��ناس، 
خاش��قجي را احتماال با كشيدن كيس��ه پالستيك روي 
سرش، خفه كرده اند. كاالمار از صداي ورقه هاي پالستيكي 
مي گويد كه به گفته او احتماال مي تواند با گام بعدي پس از 

كشتن خاشقجي يعني جداكردن اعضاي بدن او در ارتباط 
باشد. نماينده سازمان ملل بارديگر بر تفسير صداها تأكيد 
مي كند و مي گويد: »تفسير غالب اين است كه پالستيك ها 
را روي زمين پهن كرده اند و جسد را روي آن گذاشته اند و 

بعد شروع به تكه تكه كردن آن كرده اند.«

   قتلي دولتي و از پيش برنامه ريزي شده
نماينده ويژه سازمان ملل با اشاره به ۱5 نفري كه در يك 
ماموريت رسمي حضور داشته اند و شنيدن مكالمات 
پيش از وقوع قتل مي گويد، اين جنايت از پيش طراحي 
و بخشي از برنامه بوده و دولت عربستان مستقيما در آن 

سهيم است. كاالمارد با رد ادعاي مقامات سعودي مبني 
بر اينكه آن را نقشه اي از كنترل خارج شده، ناميده اند، 
مي گويد، »اينكه هدف ربودن بوده يا قتل، هر دو هدف 
غيرقانوني و بر پايه حقوق بين الملل يك جنايت است. 
۲4ساعت پيش از قتل، برنامه آن ريخته شده بود. اين 
واقعيت بر اساس حضور يك پزشك قانوني در تيم، آن 
هم ۲4 ساعت پيش از اجراي قتل، انكارناپذير است.«  
كاالمارد به مسووليت سعودالقحطاني )مشاور پيشين 
رسانه اي بن سلمان( در قتل خاشقجي اشاره مي كند 
و روشن بودن اين مس��اله كه او از تيم ۱5 نفره، پيش 
از س��فر به تركيه خواسته خاش��قجي را به عربستان 
بازگردانند. نماينده ويژه سازمان ملل از سوي ديگر با 
توجه به نزديكي القحطاني به بن سلمان اين رابطه را 
دليلي براي فرض مسووليت جزايي وليعهد عربستان 
در اين قتل مي داند. به گفته او، افزون بر اين ش��واهد، 
بيشتر ۱5 نفر تيم قتل، مستقيم يا غير مستقيم، تابع 
)تحت فرمان( وليعهد بوده اند. كاالمارد نتيجه مي گيرد 
با همه اين شواهد مي توان مسووليت جزايي را متوجه 
وليعهد عربستان دانست. نماينده ويژه سازمان ملل در 
پرونده قتل خاشقچي اين قتل را قتلي دولتي مي داند كه 
مقامات عربستان سعودي بايد درباره آن پاسخگو باشند.  
كاالمارد معتقد است به داليل زير جنايتي بين المللي 
رخ داده كه بر پايه موازين حقوق بين الملل بايد به آن 
رسيدگي شود: قتلي خارج از مرزهاي كشور مربوطه با 
ناپديد شدن مقتول، شكنجه او و در يك سركنسولگري 
اتفاق افتاده كه همه اين موارد نقض منشور سازمان ملل 
و چندين كنوانس��يون بين المللي است. نماينده ويژه 
س��ازمان ملل با استناد به اين موارد مي گويد، هر آنكه 
به گونه اي در اين قتل دست داشته، كه به احتمال زياد 
اين مساله شامل حال وليعهد عربستان هم مي شود، 
بايد به محض ورود به كش��ورهاي ديگر كه رسيدگي 
قضايي بين المللي را به رس��ميت مي شناسند، تحت 
پيگرد قانوني بين المللي قرار گيرد. او به سياستمداران 
اروپايي توصيه مي كند كه در ديدارهاي بين المللي با 
وليعهد عربستان دست ندهند و مي گويد: »اين حداقل 

كاري است كه مي توانيد انجام دهيد.« 

دريچه

اعتصاب	سراسري	يونان	را	
به	تعطيلي	كشاند

گروه جهان|اتحاديه هاي كارگران، اساتيد، معلمان، 
بانكداران، خبرنگاران و كشتيراني يونان با انتشار بيانيه 
مشتركي در اعتراض به تغيير قوانين كار در اين كشور 
اعالم كردند كه از چهارشنبه به مدت ۲4 ساعت دست 
از كار خواهند كش��يد. به گزارش ايرن��ا، كاركنان تمام 
بانك ها، خطوط ريلي و اتوبوسراني درون و برون شهري، 
كاركنان شركت هاي كشتيراني، مدارس و دانشگاه هاي 
سراسر كشور، كاركنان بيمارستان ها و ديگر بخش هاي 
دولتي و خصوصي از رفتن به محل كار خودداري كردند. 
بيمارستان هاي يونان هم اعالم كردند كه فقط بيماران 
اورژانس��ي را پذيرا خواهند بود و از شهروندان خواسته 
شده تا جايي كه امكان دارد از مراجعه به مراكز درماني 
خودداري كنند. كليه اتحاديه ها و سنديكاهاي سراسر 
يونان نيز از همه كاركنان خود خواسته اند ضمن اعتصاب؛ 
در تظاهرات سراسري شركت كنند. تجربه سال هاي 
متمادي نشان داده زماني كه راستگراهاي محافظه كار 
قدرت را در يونان به دست دارند، رسانه هاي عمومي بطور 
همزمان دست به اعتصاب مي زنند و بدين ترتيب كشور 
در خاموشي خبري به سر مي برد و مردم از نحوه و حجم 
شركت كنندگان در تظاهرات بي خبر باقي مي مانند و 
ناچاراً براي اطالع از روند تظاهرات مردمي به رسانه هاي 
خارجي روي مي آورند. البته رسانه هاي خبري داخلي 
۲4 ساعت بعد از برگزاري اعتصابات و برگزاري تظاهرات 
به صورت جزيي مردم را جريان تظاهرات قرار مي دهند. 
طرح تغيير قوانين كار در يونان  حذف نقش اتحاديه ها در 

دفاع از كاركنان و منافع آنان را شامل مي شود. 

سرمايه	گذاري	۱۰۰ميليارد	
دالري	چين	در	»كمربند	و	جاده«
گروه جهان|معاون وزير بازرگاني چين گفته به دنبال 
تعميق س��رمايه گذاري متقابل بين چين و كشورهاي 
مسير »كمربند و جاده« س��رمايه گذاري شركت هاي 
چين در كش��ورهاي مس��ير اين طرح به بيش از ۱۰۰ 
ميليارد دالر رسيده است. چيان كه مينگ با اعالم اينكه 
كشورهاي مسير اين طرح نيز 4۸ ميليارد دالر در چين 
س��رمايه گذاري كرده اند، گفته: »ميزان تجارت چين 
با كشورهاي مس��ير كمربند و جاده در تجارت كل اين 
كشور بطور پي درپي افزايش يافته و كيفيت آن نيز ارتقا 
يافته اس��ت.« صادرات چين به اين كشورها نيز 3۰.۱ 
درصد ميزان كل تجارت خارجي چين را ش��امل شده 
است.  اين مقام چيني گفته: »پروژه هاي مهم، بزرگ و 
ساخت پارك هاي صنعتي چين در كشورهاي ياد شده 
بطور باثبات پيشرفت كرده است بطوري كه ساخت پل 
دوس��تي چين و مالزي، راه آهن جيبوتي- آديس آبابا و 
بندر گوادر به اجرا رسيده و بيش از 3۰۰ هزار شغل براي 
مردم محلي فراهم شده است.«  چين تاكنون با ۱3 كشور 
مسير كمربند و جاده 5 توافق نامه آزاد تجاري امضا كرده 
و مذاكرات درباره توافق نامه روابط همه جانبه مشاركتي 
اقتصادي در منطقه )RCEP( نيز وارد مرحله كليدي شده 
و مذاكرات درباره همكاري اقتصادي و تجاري بين چين و 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا هم به پايان رسيده است. چين 
با 37 كشور گروه كاري براي سرمايه گذاري دوجانبه، با 
5 كشور گروه كاري تسهيل تجاري، با ۱۹ كشور سازوكار 
تجارت الكترونيك ايجاد كرده و با ۱4 كشور هم توافق نامه 

همكاري در بازار ثالث را به امضا رسانده است.

احتمال	حبس	و	جريمه	
ساركوزي	به	دليل	تخلفات	مالي	
گروه جه�ان| ارج��اع پرونده تخلف��ات مالي نيكال 
ساركوزي رييس جمهوري سابق فرانسه، به اتهام تامين 
مالي غيرقانوني در كارزار انتخابات رياس��ت جمهوري 
۲۰۱۲ از سوي ديوان عالي تاييد شده است. در صورت 
اثبات اتهام هاي وارده، پيش بيني مي شود ساركوزي به 
يك سال مجازات زندان و جريمه 375۰ يورويي محكوم 
ش��ود. به گزارش يورونيوز، تهيه صورت حس��اب هاي 
جعلي براي مخفي كردن هزينه اضافي كمپين انتخاباتي 
در جري��ان پرونده موسس��ه »بيگمالي��ون« را يكي از 
اتهام هاي وارده به س��اركوزي است.  همچنين با وجود 
همه هشدارهايي كه حس��ابداران كمپين انتخاباتي 
س��اركوزي در ابتداي س��ال ۲۰۱۲ ب��ه او داده بودند، 
رييس جمهوري سابق فرانسه متهم است كه هزينه هاي 
انتخاباتي خود را بيش از ۲۰ ميليون يورو افزايش داده 
است. بر اساس شواهد، او اين مبلغ را كه بيش از سقف 
بازپرداختي از سوي دولت براي رقابت هاي انتخاباتي بوده 
به حساب حزب متبوعش از طريق درست كردن صورت 
حساب هاي نادرست، نوشته است. موسسه بيگماليون 
كه مس��ووليت برگزاري كارزار تبليغاتي ساركوزي در 
انتخابات را برعهده داش��ته از ۲۰۱4 و پس از افشاگري 
چند رسانه فرانس��وي درباره تخلفات اين شركت، در 
تيررس دستگاه قضايي فرانسه قرار گرفت. اين آژانس 
معروف در بهار ۲۰۱4 به دليل ارتكاب به تخلفات پس 
از آنكه مشخص شد يك سيستم فاكتورهاي دروغين را 
براي پنهانكاري هزينه هاي انتخاباتي ساركوزي به دليل 
مبالغ زياد جلسات انتخاباتي او ايجاد كرده، غافلگير شد. 

نرخ	بيكاري	آلمان	در	كمترين	
سطح	۳۹	سال	اخير

گ�روه جهان| ن��رخ بي��كاري در آلمان به س��طح 
بي س��ابقه اي از س��ال ۱۹۸۰ ميالدي رسيده است. 
به گ��زارش تريدينگ اكونوميكس، تا پاي��ان ماه اوت 
متوسط نرخ بيكاري در بزرگ ترين اقتصاد اروپا به 3.۱ 
درصد رسيد كه اگرچه در مقايسه با ماه قبل تغييري 
نكرده اس��ت اما كماكان پايين ترين نرخ ثبت شده در 
آلمان طي حدود چهار دهه اخير محس��وب مي شود. 
طي اين مدت شمار افراد فاقد شغل آلماني با ۰.7درصد 
كاهش به ۱.33ميليون نفر رس��يده است و جمعيت 
شاغل در آلمان در ماه اوت بدون تغيير نسبت به جوالي 
در سطح 4۲ميليون و ۲۰هزار نفر باقي مانده است. در 
مقايسه با اوت ۲۰۱۸، شمار بيكاران آلماني ۱.4۶ميليون 
نفر كمتر شده و شمار افراد شاغل نيز ۰.۶درصد بيشتر 
ش��ده اس��ت. نرخ بيكاري جوانان كه بيانگر بيكاري 
جمعيت زير ۲5س��ال است نيز بدون تغيير نسبت به 
ماه قبل در سطح 5.7 درصد باقي ماند.  اقتصاد آلمان 
در سه ماهه دوم سال وارد رشد منفي شد و ۰.۱درصد 
كوچك تر شد. اين نگراني وجود دارد كه با توجه به در 
پيش بودن مساله برگزيت و تشديد جنگ تجاري بين 
امريكا و چين، اقتصاد آلمان بيش از پيش تحت شرايط 
وخيم خارجي قرار گيرد. با اين حال خالف روند رشد 
اقتصادي، بازار كار توانسته موقعيت خود به عنوان يكي 
از اصلي ترين نقاط قوت اقتص��اد آلمان را حفظ كند. 
متوسط نرخ بيكاري در آلمان طي بازه زماني ۱۹4۹ تا 
۲۰۱۹ معادل 5.55 درصد بوده كه باالترين رقم ثبت 

شده مربوط به آوريل ۱۹5۰ با ۱۱.5 بوده است. 

اعتراض	ژاپن	به	آزمايش	
موشكي	تازه	كره	شمالي

گروه جهان| كره شمالي بامداد چهارشنبه دست كم 
دو موشك كوتاه برد به سمت درياي ژاپن شليك كرده 
است. سخنگوي دولت ژاپن گفته به نظر مي رسد يكي از 
موشك ها در آب هاي منطقه ويژه اقتصادي اين كشور 
فرود آمده اس��ت. به گزارش خبرگزاري فرانسه، ارتش 
كره جنوبي مي گويد موشك ها از شهر »وون سان« در 
ساحل خاوري كره شمالي پرتاب شده اند. ستاد مشترك 
ارتش كره جنوبي تاكيد كرده اوضاع زيرنظر اس��ت، تا 
چنانچه آزمايش ديگري انجام ش��ود بتوان آن را رصد 
كرد. يوشيهيده سوگا س��خنگوي دولت در توكيو، نيز 
گفته آزمايش تازه پس از س��اعت هفت صبح از ساحل 
شرقي كره شمالي انجام شده است. اما آنچه ممكن است 
بر حساس��يت ها از آزمايش تازه بيفزايد احتمال فرود 
آمدن يكي از موشك ها در نزديكي مرزهاي دريايي ژاپن 
اس��ت.  دولت ژاپن گفته يكي از پرتابه ها در آب افتاده و 
ديگري احتماال وارد آب هاي منطقه ويژه اقتصادي آن 
كشور شده است. با اين حال گزارشي از آسيب احتمالي 
به ش��ناور يا هواپيما در منطقه گزارش نشده است. آبه 
شينزو نخست وزير ژاپن، از كابينه خود خواسته تا در مورد 
گزارش ها تحقيقات الزم را انجام دهد. آبه آزمايش ها را 
شديدا محكوم كرده و گفته آنها ناقض قطعنامه هاي ملل 
متحد هستند. آزمايش تازه درست يك روز پس از آن 
انجام مي شود كه معاون اول وزير خارجه كره شمالي گفت 
دوطرف درباره از س��رگيري مذاكرات گروه هاي كاري 
درباره پاكسازي اتمي شبه جزيره كره توافق كرده اند. دو 

طرف قرار است جمعه تماس هاي اوليه را برقرار كنند. 
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درخواست جانسون براي 
انعطاف برگزيتي بروكسل

گ�روه جهان| در حالي كه كمت��ر از چهار هفته 
تا پايان مهلت تعيين ش��ده براي خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا باقي مانده اس��ت، بوريس جانسون 
نخس��ت وزير اين كشور چهارشنبه بخش هايي از 
پيش��نهادهاي خود براي برگزيت را مطرح كرد. 
به گزارش يورونيوز، بوريس جانسون گفته طرحي 
از پيشنهادهاي س��ازنده و معقول را براي اتحاديه 
اروپا ارس��ال مي كند. او ابراز امي��دواري كرده اين 
طرح با انعطاف اتحاديه اروپا به س��رانجام برس��د. 
نخس��ت وزير بريتانيا تاكيد كرده لندن با ارايه اين 
پيشنهاد از خود انعطاف نشان داده است.  جانسون 
چهارشنبه تاكيد كرده بريتانيا تحت هر شرايطي 
3۱ اكتبر از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد. او درباره 
موضوع مناقشه برانگيز پشتوانه مرزي ايرلند اعالم 
كرده لندن در هيچ حالتي به دنبال ايجاد ايس��ت 
بازرسي در مرز ايرلند با ايرلند شمالي يا در نزديكي 
آن نيست.  گزارش ها حكايت از اين داشت كه بسته 
جديد دولت بريتانيا تفاوت هاي عمده اي با طرح هاي 
پيشنهادي قبلي دارد و در راس مفاد آن، پيشنهادي 
براي لغو طرح »پشتوانه مرزي ايرلند« آماده شده 
است. ديلي تلگراف نوشته، اين طرح »دو مرز براي 
چهار سال« نامگذاري شده است. مطابق محتواي 
آن، ايرلند شمالي همچون ديگر نواحي بريتانيا از 
بازار تجاري مشترك با اتحاديه اروپا خارج خواهد 
شد اما در زمينه اقالم صنعتي و كشاورزي به قوانين 
گمركي اتحاديه وف��ادار خواهد ماند. اين وضعيت 
از س��ال ۲۰۲۱ اجرايي خواهد شد و تا سال ۲۰۲5 
ادامه خواهد داشت. پس از گذشت اين چهار سال، 
مجلس ايرلند شمالي تصميم خواهد گرفت كه آيا 
اين كشور همچنان از قوانين گمركي بازار واحد اروپا 
تبعيت بكند يا خير. در صورت موافقت اتحاديه اروپا 
و اجرايي شدن پيشنهاد جديد، طرح موقتي موسوم 
به »پشتوانه مرزي ايرلند« كه اكنون در منطقه مرزي 
ايرلند در دست اجراست پايان مي پذيرد. اين طرح 
كه ناظر به برپايي نوعي پايش مرزي است طراحي 
شد تا كاالها و خدمات بتوانند به آساني از بريتانيا وارد 
ايرلند شمالي و بالعكس شوند بدون اينكه نيازي به 
مرزكش��ي فيزيكي ميان ايرلند شمالي در قلمرو 
بريتانيا و ايرلند جنوبي در قلمرو اتحاديه اروپا باشد. 
بوريس جانسون پيشتر گفته بود هرگونه توافقي با 

اتحاديه بايد متضمن الغاي اين طرح موقتي باشد.

كوتاه از منطقه

تظاهرات گسترده ضد دولتي 
در بغداد 

در تظاه��رات ضددولتي بغ��داد پايتخت عراق، 
دست كم دو نفر كشته و ۲۰۰ تن زخمي شده اند 
ك��ه 4۰ تن از آنها به گفته وزارت بهداش��ت عراق 
نيروهاي پليس بوده ان��د. تظاهركنندگان دولت 
عراق و پارلمان اين كشور را متهم به فساد، ارتشاء و 
دزدي مي كنند. آناتولي تركيه از بغداد گزارش داده 
نيروهاي امنيتي عراق عليه معترضان از گلوله هاي 
جنگي ه��م اس��تفاده كرده اند. در گ��زارش اين 
خبرگزاري شمار كشته شدگان سه نفر اعالم شده 
است. گفته شده، معترضان عراقي عالوه بر بغداد در 
ديگر شهرهاي عراق از جمله بصره هم عليه فساد 
و دزدي و عدم تغييرات سياسي در كشور اعتراض 
كرده اند. اكثر مردم عراق به دليل زير ساخت ضعيف 

كشور و همچنين بيكاري نااميد شده اند. 

نگراني  از احتمال تقلب 
در انتخابات افغانستان 

پنج روز پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
افغانستان شماري از نامزدها، از احتمال تقلب در 
نتايج انتخابات ابراز نگراني كردند. كميس��يون 
انتخابات افغانس��تان اما همچن��ان تاكيد كرده 
آراي بدون بيومتريك معتبر نيستند. به گزارش 
بي بي سي، گلبدين حكمتيار از جمله نامزدهاي 
انتخاباتي است كه گفته آمار كميسيون انتخابات 
از شمار راي دهندگان دروغين و جعلي است. او 
گفته مشاركت در بعضي از واليت ها چنان نيست 
كه اعالم شده و كميسيون به نحوي غيرحرفه اي 

اين ارقام را پذيرفته و اعالم كرده است. 

تركيه تسريع روند ايجاد 
منطقه امن را خواستار شد

وزير دفاع تركيه با بيان اينكه ارتش كش��ورش 
براي هرگونه تحولي در شرق فرات آماده است، 
خواستار تس��ريع در روند ايجاد منطقه امن در 
سوريه شد. به گزارش روسيا اليوم، خلوصي آكار 
گفت��ه: »بايد روند ايجاد منطقه امن در س��وريه 
تسريع بخشيده شود، بايد به نتيجه دست يابيم و 
وقت را تلف نكنيم.« پيش از اين هم رجب طيب 
اردوغان رييس جمهوري تركيه، اعالم كرده بود 
كه هر لحظه احتمال دارد آنكارا عمليات نظامي 
را در سوريه آغاز كند. تركيه به دنبال عقب راندن 
كردهاي سوريه از مرزهاي خود و ايجاد منطقه 

امن در شمال سوريه است. 

طالبان به ديدار 
عمران خان رفتند

هياتي از طالبان افغانستان به رياست مالعبدالغني 
برادر چهارش��نبه با عمران خان نخس��ت وزير 
پاكستان، ديدار كردند. به گزارش داون، همزمان 
با س��فر زلمي خليل زاد نماين��ده امريكا در امور 
صلح افغانستان به اسالم آباد، هيات طالبان نيز 
چهارشنبه به پاكستان رفت. ديدار هيات طالبان 
با نخست وزير پاكستان از سلسله تالش هاي اين 
كشور براي كمك به احياي مجدد گفت وگوهاي 

صلح ميان امريكا و طالبان است.
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مانيحقيقيبه»كشتارگاه«ميرود
ماني حقيقي به عنوان اولين بازيگر در فيلم سينمايي »كشتارگاه« به كارگرداني عباس اميني حضور خواهد داشت. حقيقي نخستين 
بازيگر فيلم سينمايي »كشتارگاه« به كارگرداني عباس اميني و تهيه كنندگي جواد نوروزبيگي شد كه به زودي كليد مي خورد. اين 
فيلم چهارمين فيلم سينمايي عباس اميني بعد از »والدراما«، »هندي و هرمز« و »ابراهيم« است كه توسط عباس اميني و حسين 
فرخ زاده نوشته و تاكنون حضور علي طلوعي به عنوان سرمايه گذار و جانشين تهيه كننده و سعيد صفرپور به عنوان مجري طرح در 
اين فيلم قطعي شده است. »كشتارگاه« روايتي از مشكالت اجتماعي اين روزهاي كشور است كه قرار است طي ماه هاي آينده در 

بخش هايي از جنوب كشور و تهران جلوي دوربين برود. اين فيلم هم اكنون در مرحله پيش توليد قرار دارد.

بازارهنر

جديدترين آمار فروش سينماي ايران با محدويت هاي سني
 با شروع اكران هاي پاييز، سينماي ايران با گذشت 
۱۰ روز از مهرماه و نمايش چند فيلم جديد روي 
پرده سينما توانسته بيش از چهار ميليارد تومان 
فروش داشته باشد و بيش از ۳۰۰ هزار نفر مخاطب 
جذب كند. بر اساس اطالعات و آمار درج شده در 
سامانه فروش س��ينماي ايران، فيلم »پيلوت« به 
كارگرداني ابراهي��م ابراهيميان كه اكران خود را 
از س��وم مهرماه آغاز كرده و با محدوديت س��ني 
۱۵+ سال روي پرده رفته اس��ت، تا امروز ۱۲۴ و 
نيم ميليون تومان فروش داش��ته و بيش از ۹هزار 
مخاطب به س��ينما جذب كرده است. از مجموع 
فروش اين فيلم سهم تهران ۹۳ ميليون تومان بوده 
است. فيلم سينمايي »ماجراي نيمروز۲ / رد خون« 
ساخته محمدحسين مهدويان كه از سوم مهرماه 
روي پرده رفته و با محدوديت سني باالي ۱۲ سال 
نمايش خود را آغاز كرده تا امروز پس از گذش��ت 
ي��ك هفته اكران، ي��ك ميلي��ارد و ۳۰۰ ميليون 
تومان فروش داش��ته و ۸۱۳ ميليون تومان سهم 
سينماهاي تهران بوده است. اين فيلم سينمايي 
اولين نمايش خود را در سي و هفتمين جشنواره 
فيلم فجر داش��ته در حال حاضر در ۱۶۲ سينما 
در تهران و شهرس��تان نمايش دارد. فيلم مستند 
»آبي به رنگ آس��مان« به كارگرداني امير رفيعي 
كه مروري بر تاريخ باشگاه استقالل ايران از زمان 
تاسيس تا امروزش است، با شروع اكرانش از سوم 
مهرم��اه تا امروز ۱۲ و ني��م ميليون تومان فروش 
داش��ته و تنها در ۱۷ سالن س��ينمايي در تهران 
نمايش دارد. درام سينمايي »شاه كش« ساخته 
وحيد اميرخاني كه اكرانش را از ۲۷ ش��هريورماه 
آغاز كرده و با محدوديت سني ۱۲+ سال روي پرده 
رفته است، بيش از نيم ميليارد تومان و حدود ۵۸۳ 
ميليون تومان فروش داشته كه از اين مقدار ۳۷۶ 
ميليون س��هم تهران بوده است. اين فيلم تا امروز 
۲۷ هزار مخاطب داشته است. فيلم »كروكوديل« 

به كارگرداني مسعود تكاور كه هفته آخر شهريور 
روي پرده سينماها رفته است، با محدوديت سني 
باالي ۱۵ س��ال و در اختيار داش��تن ۸۵ س��الن 
س��ينمايي ۱۸۹ ميليون تومان فروش داش��ته و 
به تفكيك ۱۱۳ ميلي��ون تومان در تهران فروش 
داش��ته اس��ت. در مجموع ۱۶ هزار نفر مخاطب 
اين فيل��م بوده اند. همچنين س��ينمايي »كلوپ 
همس��ران« س��اخته مهدي صباغ زاده كه از ۲۶ 
شهريورماه نمايش خود را آغاز كرد، با محدوديت 
سني ۱۵+ س��ال، با جذب ۸۸ هزار نفر مخاطب، 
يك ميليارد و صد و هف��ت ميليون تومان فروش 
داشته و در ۱۱۶ سينما روي پرده رفته است. فيلم 
سينمايي »مردي بدون سايه« عليرضا رييسيان 
كه نمايش خ��ود را ۲۷ ش��هريورماه آغاز كرده با 
محدوديت س��ني ۱۲+ سال كه براي نخستين بار 
در جشنواره س��ي و هفتم فجر به نمايش درآمد 
با وارد ش��دن به دومين هفته اك��ران خود ۷۴۲ 
ميليون تومان فروش داش��ته است. اين فيلم كه 
در ۱۰۲ سينما نمايش داش��ته، تا امروز ۵۸ هزار 
مخاطب به س��ينما جذب كرده است. »شكستن 
همزمان بيست استخوان« به كارگرداني جمشيد 
محمودي با اكران از ۲۲ شهريورماه در سينماها، 
۲۱۴ ميليون تومان فروش داشته و به تفكيك از 
مجموع فروش اين فيلم ۱۴۱ ميليون تومان سهم 
سينماهاي تهران بوده است. اين اثر در ۵۹ سينما 

در تهران و شهرستان نمايش دارد.

تاريخنگاري

تلويزيونبهخانههارفت
يازدهم مهر ۱۳۳۷، پخش برنامه هاي تلويزيون ايران با راه اندازي و بهره برداري از 
نخستين فرستنده تلويزيوني آغاز شد. اين فرستنده در ابتدا هر روز از ساعت ۱۸ تا 
۲۲ برنامه داشت و به صورت خصوصي اداره و هزينه هاي آن از آگهي هاي تبليغاتي 
تامين مي شد.  فكر راه اندازي تلويزيون در ايران به سال ۱۳۳۵ برمي گردد. جواني 
به نام »كازروني« اهل اصفهان كه از يك خانواده ثروتمند بود و در خارج از كشور 
كارگرداني س��ينما خوانده بود به فكر تاس��يس تلويزيون در ايران افتاد كه از اين 
طريق يك منبع درآمد مطمئن هم براي خودش ايجاد كند. حتي با شركت هاي 
خارجي اي كه فرستنده هاي تلويزيوني توليد مي كردند، وارد مذاكره شد اما اين 
صحبت ها به نتيجه نرسيد و توافقي انجام نشد.  اما تالش براي وارد كردن تلويزيون 
به ايران متوقف نشد. در دهه ۱۳۳۰ ايجاد سازمان راديو تلويزيون ملي ايران مطرح، 
ولي عملي شدن اين طرح تا سال ها به تعويق افتاد. توليد تصوير، آن هم به صورت 
چند ساعت در روز، كار چندان ساده يي نبود و نيازمند سرمايه خصوصي و هفتگي 
بود. به همين دليل »حبيب اهلل ثابت پاسال« سرمايه دار بخش خصوصي، تاسيس 
يك فرستنده تلويزيوني را به دولت وقت پيش��نهاد داد و دولت نيز پيشنهاد او را 
پذيرفت و براي آنكه كار جنبه قانوني داش��ته باش��د، مجلس شوراي ملي در تير 
ماه س��ال ۱۳۳۷، ماده اي با چهار تبصره به تصويب رساند كه به موجب آن، اجازه 
داده شد فرستنده تلويزيوني در تهران زير پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن 
ايجاد شود. اين تلويزيون براي گسترش مناطق تحت پوشش خود، در سال ۱۳۴۰ 
شمسي فرستنده ديگري در آبادان و يك فرستنده تقويتي در اهواز تاسيس كرد. 
در اواخر س��ال ۱۳۴۲ تلويزيون ايران از ساختار يك شركت خصوصي به شركت 
سهامي تلويزيون ايران تغيير شكل داد تا اينكه تلويزيون ملي ايران با امكانات يك 
استوديو، سه دوربين و دو دستگاه ضبط مغناطيسي در آبان ماه ۱۳۴۵، به صورت 
تلويزيون دولتي و به طور آزمايشي آغاز به كار كرد. در نهايت، سازمان تلويزيون ملي 
ايران بيست و نهم اسفند ۱۳۴۵ رسما افتتاح شد و كار خود را وسعت بخشيد. در 
سال ۱۳۵۰ و به دنبال ادغام راديو و تلويزيون، سازمان واحدي به نام سازمان راديو-

تلويزيون ملي ايران مشغول به كار شد. با پيروزي انقالب اسالمي ايران، سازمان 

راديو تلويزيون ملي ايران به صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران تغيير نام يافت. 
در سال ۱۳۴۸، به منظور افزايش امكانات فني تلويزيون، دستگاه زميني ماهواره اي 
مخابراتي اسد آباد همدان تبادل برنامه هاي تلويزيوني را با ايستگاه هاي خارجي 
ميس��ر س��اخت و پس از چندي دولت تلويزيون ايران را از ثابت پاسال خريداري 
كرد و با پيوستن تلويزيون ايران به تلويزيون ملي، پخش دو برنامه تلويزيوني از دو 
كانال ادامه يافت . برنامه هاي جاري تلويزيون ملي، برنامه اول و برنامه هايي كه از 
تلويزيون ايران سابق پخش مي شد، برنامه دوم نام گرفت . به غير از اين دو برنامه، 
دو كانال ديگر نيز فعاليت داشتند: نخست، تلويزيون آموزشي كه از مهرماه سال 
۱۳۴۵، كارش را زيرنظر وزارت آموزش و پرورش آغاز كرد و به آموزش تخصصي 
دوره هاي ابتدايي و متوسطه پرداخت ؛ ديگري تلويزيون بين المللي كه سرپرستي 
آن با پرويز قريب افشار )مجري و تهيه كننده تلويزيون ( بود، و برنامه هايش به زبان 

انگليسي پخش مي شد.

»آزادراه« با صداي پرويز پرستويي در جشنواره »فردا«
مس��تند »آزادراه« با صداي پرويز پرس��تويي در 
پنجمين دوره از جش��نواره فيلم و عكس فناوري 
و صنعت��ي )ف��ردا( رونمايي مي ش��ود.  به ياس��ر 
طالبي »كاغذ يك درنگ مچاله«، حسام اسالمي 
»غنيم��ت«، فره��اد ورهرام »ايس��تگاه«، هادي 
آفريده »صف س��الم«، وحيد فرجي »مسير نو«، 
سياوش سرمدي »تهران تقاطع سئول« و محسن 
خ��ان جهاني اصل با مس��تند »آزاد راه«، از جمله 
مستندسازاني هستند كه آثارشان در بخش مسابقه 
جشنواره پذيرفته شده است. از ميان بازيگران بنام 
ني��ز مي توان به حضور پرويز پرس��تويي به عنوان 
راوي در مس��تند »آزاد راه« اشاره كرد. همچنين 
بهرام عظيمي و مهدي نقويان در بخش پويانمايي 

به ترتيب با دو اثر »س��يم ششم« و »اولين ها«، در 
اين رويداد حضور دارند. پنجمين جشنواره فيلم 
و عكس فناوري و صنعتي )فردا(، به دبيري بهزاد 
رشيدي و با ش��عار »حمايت از توليد ملي«، ۱۲ تا 
۱۵ مهر، در خانه هنرمندان ايران برگزار خواهد شد.

دعوت جشنواره موسيقي فجر از گروه هاي خارجي
سي و پنجمين جشنواره موسيقي فجر از گروه هاي 
موس��يقي كش��ورهاي خارجي ب��راي حضور در 
جشنواره دعوت كرد. به منظور گسترش و تقويت 
ارتباطات و تبادل هنري با ديگر كشورها و توسعه 
ديپلماس��ي فرهنگي و هن��ري، س��ي و پنجمين 
جش��نواره موس��يقي فجر در تعامل با وزارت امور 
خارجه، از گروه هاي موسيقي فولكلور و كالسيك 
كش��ورهاي خارجي، براي حضور در جش��نواره 
دعوت كرد. به اين منظور و در پي مكاتبه و تعامل 
با مركز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور 
خارجه، فراخوان و ش��رايط ش��ركت در جشنواره 
ب��راي گروه هاي موس��يقي كش��ورهاي خارجي 
توس��ط اين مرك��ز به تمام��ي س��فارت خانه ها و 
نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج 
از كش��ور اطالع رس��اني شده اس��ت تا گروه هاي 
موسيقي كشورهاي خارجي كه تمايل به شركت 

در جش��نواره دارند، نمونه اثر خود را ارسال كنند. 
سي و پنجمين جش��نواره موسيقي فجر به منظور 
اطالع رساني مناس��ب و معرفي جشنواره فجر به 
گروه هاي موسيقي كشورهاي خارجي، با نهادهاي 
دولتي و غيردولتي و مراكز فرهنگي و هنري تعامل 
مي كند. س��ي و پنجمين جشنواره موسيقي فجر 
۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه سال جاري به دبيري شاهين 

فرهت برگزار مي شود.

میراثنامه

ظرفيتهايپنهانگردشگريدرزيرزمينهاييزد
سازه هاي تاريخي و كهن آبي ظرفيتي مغفول مانده 
در زير زمين يكي از قطب هاي گردشگري كشورمان 
يعني يزد اس��ت در حالي كه اهتمام به آن در قالب 
توس��عه گردش��گري آب مي تواند تحول جديد در 
رونق گردشگري اين منطقه ايجاد كند. گردشگري 
به عنوان سومين صنعت درآمدزا در جهان شناخته 
شده است و كشور ايران در كنار جاذبه هاي تاريخي 
و معماري فراوان داراي اقليم هاي متفاوتي است كه 
ساير گونه هاي گردشگري را در خود جاي داده است. 
گردشگري آب نيز يكي از انواع گردشگري و ايده اي 
تازه براي كشورمان است كه به ويژه مي تواند در مناطق 
كويري نظير يزد كه از سازه هاي كهن آبي مانند قنوات 
برخوردار اس��ت و زندگي مردمانش نيز بر پايه آنها 
ش��كل گرفته، نقطه آغاز تحولي بزرگ باشد. البته 
اگر چه اين صنعت مي تواند باعث رونق گردشگري و 
اقتاد منطقه شود ولي از طرفي نبود مديريت صحيح 
در اين حوزه نيز مي تواند منجر به آسيب منابع آبي 
مهم و محدود منطقه شود و قطعًا جلوگيري از اين 
امر تنها با مديريت صحيح و سياست گذاري مناسب 
امكان پذير اس��ت. »محمدمه��دي جواديان زاده« 
مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي ي��زد هم وجود 
بيش��ترين قنوات در اين اس��تان را عام��ل مهم در 
توسعه گردش��گري آب در منطقه مي داند و در اين 
باره اظهار مي كند: گردش��گري آب از اين جهت در 
منطقه اي مانند يزد مهم است كه در گذشته ابنيه، 
تاسيسات و سازه هايي به دس��ت گذشتگان ايجاد 
شده كه در اين منطقه كم آب به بهترين شكل آب را 
تأمين و مديريت مي كرده اند. به گفته او، اين سازه ها 
و ميراث برجاي مانده از گذشته با برنامه ريزي دقيق 
ايجاد شده تا از آب هر چقدر هم به ميزان كم بهترين 
اس��تفاده صورت گيرد. جوادي��ان زاده با بيان اينكه 

ترويج فرهنگ گردش��گري آب در دنيايي كه براي 
همه مردم نحوه استفاده گذشتگان از آب مبهم است، 
بسيار حائز اهميت است، مي گويد: سازگاري با اقليم 
تنها راهكار نجات بش��ر امروزي است بنابراين الزم 
است افراد با شيوه هاي درست مديريت مصرف آب 
آشنا شوند. او با اشاره به اينكه عمده سازه هاي استان 
در حوزه قنات و مدفون ش��ده در زير زمين است، يه 
ايس��نا مي گويد: اين موضوع، گردش��گري در اين 
حوزه را سخت مي كند چرا كه به سادگي قابل لمس 
كردن نيست و از ديدگاه فرهنگي در واقع يك ميراث 
ناملموس به ش��مار مي آيد. جواديان زاده با تاكيد بر 
لزوم شفاف و روشن شدن اين ميراث ناملموس، بيان 
مي كند: موزه آب در مجاورت بافت تاريخي يزد يكي 
از اقدامات انجام ش��ده در راستاي اين شفاف سازي 
است كه به عنوان ميراثي ارزشمند، ابنيه زيبايي را در 
چندين قرن قبل نشان مي دهد. او با بيان اينكه موزه 

آب مي تواند به عنوان مبناي توسعه گردشگري آب 
قرار گيرد، يادآور مي شود: طرح توسعه موزه آب يكي 
از اقدامات در دست اقدام شركت آب منطقه اي يزد 
براي توسعه گردشگري آب است. اين مسوول با اشاره 
به اينكه تاكنون ميراث ناملموس آب مغفول مانده و 
فعاليتي جدي در اين بخش انجام نشده است، عنوان 
مي كند: به تازگي وزارت نيرو به حوزه گردشگري آب 
توجه ويژه اي داشته و با وزارت ميراث فرهنگي در اين 
زمينه تفاهم نامه اي منعقد كرده تا بر اساس آن بتوان 
در اين حوزه اقدامات جدي تري نس��بت به گذشته 
انجام داد. مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي يزد در 
پايان با بيان اينكه گردشگري در حوزه آب، ظرفيت و 
پتانسيل بسيار خوبي براي جذب گردشگران خارجي 
است، تاكيد مي كند: ظرفيت خوبي در زير زمين يزد 
مدفون شده كه به واسطه آن مي توان گردشگري اين 

استان را متحول كرد.

ايستگاه

مورگانفريمنتهيهكنندهو
بازيگرلوكامورتيسشد

مهمانيپيشازافتتاحيه
جشنوارهبوسانلغوشد

بازيگر سرش��ناس برنده 
جاي��زه اس��كار ب��راي 
ب��ازي در فيلم��ي درام و 
تهيه كنندگ��ي آن اعالم 
آمادگي كرد. به گزارش 
ورايتي، مورگان فريمن 
در فيل��م درام »ل��وكا 
مورتيس« س��اخته پيتر 

گرينوي نقش آفريني و آن را تهيه مي كند. مورگان 
نقش نويس��نده اي را ب��ازي مي كند ك��ه آخرين 
ماجراجويي بزرگش به احتمال زياد مرگ خواهد 
بود. او كه در منطقه ليتل ايتالي واقع در نيويورك 
س��يتي زندگي مي كند، مدتي از كار جدا مي شود 
و همراه با خانواده اش به ش��هر لوكا در ايتاليا سفر 
مي كند تا بتواند ريشه هاي خانواده اش را كشف كند و 
كارهاي ناتمام زندگي اش را انجام بدهد. مورگان اين 
فيلم را همراه لوري مك كريري و همچنين شريك 
گرينوي يعني كيس كاساندر تهيه مي كند. »لوكا 
مورتيس« پانزدهمين فيلمي است كه كاساندر در 
ساخت آن با گرينوي همراهي مي كند. قرار است 
فيلمبرداري اين پروژه از مارس ۲۰۲۰ آغاز ش��ود. 
گرينوي يكي از برترين كارگردان هاي بريتانياست 
كه از آثار قابل توجه او در گذشته مي توان از »كتاب 
پروس��پرو«، »آشپز، سارق، سيمش و محبوبش«، 
»قرارداد وكيل« و »غرق ش��دن ب��ا ارقام« نام برد. 
مك كريري گفت: من و مورگان سال هاس��ت كه 
هوادار آثار پيتر بوده ايم و خيلي حس خوش��حالي 
مي كني��م كه فرص��ت كار كردن با او را به دس��ت 
آورده ايم. فريمن براي فيلم »عزيز ميليون دالري« 
برنده جايزه اسكار و براي فيلم هاي »دانش خياباني«، 
»راندن خانم ديزي«، »رس��تگاري شاوشنك« و 
»اينويكتوس« نامزد دريافت اين جايزه شده است. او 
اخيرا نقش يك رييس جمهور خيالي اياالت متحده 

را در فيلم »فرشته سقوط كرده است« ايفا كرد. 

جشنواره بين المللي فيلم 
بوس��ان مراسم مهماني 
پي��ش از افتتاحيه خود 
را ب��ه دليل توف��ان لغو 
كرد. به گزارش ورايتي، 
بزرگ ترين فستيوال فيلم 
كره جنوبي به دليل توفان 
مهماني پيش از افتتاحيه 

خود را لغو كرد. در حالي كه مراس��م جشن قبل از 
افتتاحيه اين جشنواره قرار بود روز چهارشنبه ۱۰ 
مهر )۲ اكتبر( س��اعت ۶ عصر برگزار شود، يكي از 
مسووالن فستيوال گفت با توجه به اطالعاتي درباره 
توفاني كه در راه است، كسب كرده اند و براي تامين 
س��المت مهمانان و مخاطبان از برگزاري مراسم 
افتتاحيه صرف نظر مي كنند. گفته شده توفاني با 
فشار باال از س��واحل جنوب غربي در حال نزديك 
شدن به كره است كه حدود نيمه شب چهارشنبه به 
آنجا مي رسد. مراسم افتتاحيه جشنواره فيلم بوسان 
قرار است پنجش��نبه غروب ۱۱ مهرماه )۳ اكتبر( 
برگزار شود و انتظار مي رود بتوان آن را برگزار كرد. 
سال پيش به دليل توفان كونگ-ري، مسووالن اين 
جشنواره برخي از مراسمي كه در فضاي باز برگزار 
مي شدرا لغو كردند يا مكان برگزاري برنامه ها را تغيير 
دادند. در اين دوره جشنواره ۲ فيلم از جشنواره ونيز 
شامل »حقيقت« هيروكازو و »شاه« ساخته ديويد 
ميچود در اين جش��نواره به نماي��ش درمي آيند. 
»دوباره به خانه برگش��تن« س��اخته وين وانگ و 
»گلوريا موندي« ساخته رابرت گوديگويان از ديگر 
فيلم هاي اين دوره هستند. امسال سينماي ايران 

حضور پررنگي در اين جشنواره دارد.

شرطكميتهالمپيكبرايورودبهماجرايرستميوعليحسيني

نهايي شدن شكايت شفر از استقالل

كميته ملي المپيك در صورتي به ماجراي 
دو وزن��ه ب��ردار اي��ران ورود مي كن��د كه 
فدراسيون وزنه برداري در نامه رسمي اين 
درخواست را داشته باشد. پس از اينكه كيانوش رستمي و 
سعيد علي حسيني براي حضور در مسابقات سوييس به 
مشكل برخوردند، اين دو وزنه بردار براي حل مشكلشان از 
كميته ملي المپيك كمك خواسته اند. كميته ملي المپيك 
هم ورود به ماجرا را منوط به اين دانس��ته كه فدراسيون 
وزنه برداري با ارس��ال نامه رسمي درخواست اين كمك 
را داش��ته باشد. با اين شرايط اكنون بايد منتظر واكنش 
فدراسيون وزنه برداري ماند كه چه تصميمي مي گيرد 
و به كميته ملي المپيك نامه مي زند يا خير؟ البته در اين 
ميان بحث زمان هم بسيار اهميت دارد چراكه مسابقات 
سوييس دوم آبان آغاز مي شود و ايران براي پيگيري مساله 

فرصت زيادي ندارد.

شكايت وينفرد ش��فر از استقالل در فيفا نهايي شده 
و مديران آبي هاي پايتخ��ت بايد در آينده اي نزديك 
راه حلي برايش پيدا كنند. وينفرد ش��فر، س��رمربي 
پيشين اس��تقالل كه اواخر ليگ هجدهم از سمتش 
بركنار شد، حدود سه ماه پيش مدارك مقدماتي الزم 

براي شكايت از آبي هاي پايتخت را به فيفا ارايه كرد.
البته تكميل ش��دن مراحل انجام اين شكايت كمي 
طوالني شد كه دليلش چند بخش بودن موارد شكايت 
شفر بوده اس��ت. شكايت س��رمربي آلماني پيشين 
استقالل تنها به مس��ائل مالي محدود نمي شود و او 
به خاطر رفتار اميرحس��ين فتحي، مديرعامل و علي 
خطير، معاون پيشين استقالل كه پس از بركناري اش 

با او داشتند هم به فيفا طرح شكايت كرده و تمام اسناد 
و مدارك مربوط به شكايتش را در اختيارشان قرار داده 
است. در حال حاضر فيفا انجام و ثبت نهايي اين شكايت 

را در نامه اي رسمي به شفر اعالم كرده است. اين خبر 
توسط ساشا شفر در گفت وگو با ايسنا تاييد شده است. 
اميرحسين فتحي، مديرعامل استقالل پس از بركناري 
شفر به هواداران اطمينان داد كه قرارداد اين مربي با 
حداقل هزينه فسخ مي شود اما تاكنون خبري از توافق 
و فسخ نيست. از طرفي شفر هم به نظر نمي رسد كه به 
خاطر اتهامات مختلفي كه در اين مدت از سوي معاون 
ورزشي مستعفي باش��گاه استقالل درباره اش مطرح 
شد به سادگي راضي به توافق يا گذشتن از شكايتش 
شود. در هر صورت به نظر مي رسد باشگاه استقالل بايد 
 در آينده اي نزديك راه حلي براي اين پرونده پيدا كند 
و گرنه با تبعات سنگين احتمالي آن مواجه خواهد شد.

ورزشي
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