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 نماينده پيش��ين ولي فقيه در امور حج و زيارت، 
ادعاي  پذيرش تقصير از س��وي ايران در ارتباط با 
فاجعه منا را ادعايي نادرس��ت ذكر كرد و گفت: ما 
عزت ملت ايران را با هيچ چيزي عوض نمي كنيم. 
به گ��زارش ايرن��ا، حجت االس��ام والمس��لمين 
قاضي عسكر روز دوش��نبه در واكنش به اظهارات 
»مرتضي ركن آبادي« در ي��ك برنامه تلويزيوني، 
 اضافه كرد: ركن آبادي اصا در جايگاهي نيست كه 
در اين باره نظر دهد. من به ش��دت ادعاهاي ركن 
آبادي را تكذيب و اعام مي كن��م كه اصل تفاهم 
نامه موجود است. نماينده پيش��ين ولي فقيه در 
امور حج و زيارت در واكنش به ادعاي ركن آبادي 
مبني ب��ر اينكه »اط��اع دقيق��ي دارم و به موقع 
منبع را اگر نياز ب��ود حتما معرف��ي مي كنم«، از 
ركن آبادي خواس��ت مدارك اثبات ادعاي خود را 
ارايه كند. وي اضافه كرد: در تفاهم نامه  حج ايران و 
عربستان، ذكر شده است كه مساله منا بايد روشن 
ش��ود. در تفاهم نامه  حج  كاما ب��ه نكات مختلف 
توجه ش��ده و به هيچ وجه ادعاي مطرح ش��ده در 
خصوص پذيرش تقصير از طرف مسووالن ايراني 
در اين تفاهم نامه درس��ت نيس��ت. قاضي عسكر 
درباره اين موضوع ك��ه چرا تاكن��ون پيگيري ها 
براي پرداخت ديه از س��وي عربس��تان به نتيجه 
نرسيده اس��ت، گفت: مذاكرات بين سازمان حج 
و زيارت با مسووالن عربس��تان در رابطه با حقوق 
شهداي منا و شهداي مس��جد الحرام ادامه دارد و 
يكي از موضوعات اصلي همه مذاكرات بوده است. 
وي افزود: پرداخت ديه ش��هداي مسجدالحرام از 
سوي عربستان در دست اقدام است. ابتدا قرار بود 
از طريق س��ازمان ملل پرداخت شود كه به خاطر 
موضوع تحريم ها، ايران خواس��تار پرداخت آن به 
سازمان حج و زيارت ش��د تا معادل ريالي آن را به 

خانواده هاي قربانيان پرداخت كند.
قاضي عس��كر، پيش��نهاد دعوت از خانواده هاي 
شهداي مسجد الحرام به س��فر عمره و پرداخت 
ديه به صورت مستقيم به آنها و همچنين پرداخت 
ديه به س��فارت يكي از كشورهاي همس��ايه را از 
ديگر پيش��نهادهاي ايران در اي��ن رابطه عنوان 
كرد و افزود: س��ازمان حج و زي��ارت زيرمجموعه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اس��ت و براي حل موضوع 
به اقدام وزارت خارجه نياز اس��ت ك��ه با توجه به 
قطعي رواب��ط ديپلماتيك بين ته��ران و رياض، 
هنوز اقدام موفقي نش��ده اس��ت. وي از تهيه 50 
جلد سند درباره مقصر بودن عربستان در موضوع 
فاجعه منا خب��ر داد و گفت: تا زمان��ي كه روابط 
تهران-رياض به حال��ت عادي برنگردد، نمي توان 
درباره زمان روشن شدن ابعاد اين مساله نظر داد. 
همچنين رييس پيشين س��ازمان حج و زيارت، 
طرح ادع��اي پذي��رش تقصير از س��وي ايران در 

ارتباط با فاجعه منا را خاف واقع، غيرقابل قبول 
و تهمت به نظام اعام كرد. »حميد محمدي« در 
پيامي كه روز دوشنبه در صفحه شخصي خود در 
شبكه اجتماعي اينستاگرام منتشر كرد، نوشت: 
طرح اظهاراتي خاف واقع و انتساب آن به نظام، 
آن هم از تريبون رسانه ملي جاي سوال دارد و به 
هيچ عنوان زيبنده و قابل قبول نيست. وي افزود: 
به جرات مي توان از توافق با عربستان در خصوص 
حج كه از ابتدا تا انتهاي آن با نظر و تاييد شوراي 
عالي امنيت ملي انجام ش��ده است به عنوان يك 

توافق عزت مندانه نام برد.
در بخش��ي از پيام رييس پيشين س��ازمان حج و 
زيارت آمده اس��ت: به جرات مي ت��وان از توافق با 
عربستان در خصوص حج كه از ابتدا تا انتهاي آن 
با نظر و تاييد شوراي عالي امنيت ملي انجام شده 
است به عنوان يك توافق عزت مندانه نام برد. زيرا 
در طول فرآيند مذاكرات پيچيده و طوالني، نهايتا 
با تحقق تمامي شروط جمهوري اسامي ايران، از 
جمله تامين امنيت، عزت و سامت حجاج و لزوم 
بررس��ي فاجعه منا موافقت نامه ب��ا اطاع و تاييد 
مراجع ذي صاح و تاييد شوراي عالي امنيت ملي 
امضا ش��د. با وجود تاش عربستان براي مختومه 
كردن پرونده فاجع��ه منا، اما با پافش��اري طرف 
ايراني در مذاكرات مبني بر اينكه مسووليت فاجعه 
منا عهده طرف سعودي است و بايد نسبت به اصل 
وقوع فاجعه پاسخگو باشد و حقوق شهدا و خانواده 
ش��هداي منا را تاديه نمايد، از خواست عربستان 
در مختومه س��اختن پرونده جلوگيري ش��د و در 
متن توافق تصريح شد كه موضوع بررسي فاجعه 
منا و چرايي وقوع آن و شناس��ايي مسببين آن تا 
حصول نتايج روشن اس��تمرار يابد. گفتني است 
»مرتض��ي ركن آبادي« برادر غضنف��ر ركن آبادي 
)ديپلمات ايراني و از جان باختگان فاجعه منا( در 
يك برنامه تلويزيوني مدعي شده است كه اسناد و 
منابع موثقي دارد كه نشان مي دهد ايران براي باز 
شدن راه حج، توافق نامه اي را امضا كرده كه در آن 

پذيرفته مقصر فاجعه منا ايراني ها بوده اند.
در فاجع��ه دلخ��راش دوم مهرم��اه ۱۳۹۴ در 
آيينرمي جم��رات در روز عيد قرب��ان در خيابان 
۲0۴ در منطقه منا ش��هر مقدس مك��ه بيش از 
هفت هزار زن و مرد و كودك بي گناه از مسلمانان 
سراس��ر جهان جان خود را از دس��ت دادند كه از 
اين تعداد ۴۶5 شهيد و تعدادي مصدوم و مفقود 
آن متعل��ق به حج��اج ايراني بود. براس��اس آمار 
موجود در اين فاجعه دلخراش ايران با ۴۶5شهيد 
بيشترين جانباخته را داش��ته و كشورهاي مالي 
با ۳۱۲، نيجريه ب��ا ۲۷۴، مصر با ۱۹0، بنگادش 
با ۱۳۷ و اندون��زي ۱۲۹ جانباخته پ��س از ايران 

بيشترين تلفات را داشته اند.

واكنش ها به اخبار  فاجعه منا

ايرنا| سخنگوي دولت گفت: متاس��فانه اين روزها 
روند مش��كوكي تحت عن��وان افش��اگري در فضاي 
مجازي به ش��كل غيراخاق��ي در حال رواج اس��ت. 
علي ربيعي در يادداش��تي با عنوان »وقتي مي گوييم 
عملي��ات رواني از چ��ه صحبت مي كني��م؟« افزود: 
»اخيرا ويدئويي در فضاي مجازي منتشر شده كه در 
آن مردي جوان در محيطي خارج از كش��ور در حال 
رقص نمايش داده مي شود. متاسفانه اين روزها، روند 
مشكوكي تحت عنوان افشاگري در فضاي مجازي به 
شكل غيراخاقي در حال رواج است. بررسي ها حاكي 
از آن است كه بخشي از اين موارد يا بطور كامل دروغ 
يا در برگيرنده بخش اندكي از حقيقت هستند كه در 
بازنمايي دروغ س��اخته و پرداخته مي شوند اما چند 

نكته در خصوص اين ويدئو: 
۱- در ابتدا چند روز پيش، اين رقصنده را به منسوبين 

مسوولي ديگر نسبت داده بودند. 
۲- يكي از خبرنگاران خوب كه هزينه هاي زيادي هم 
براي خبرنگاري داده اس��ت از روي احساس وظيفه و 

مسووليت اين مساله را تكذيب كرد.
۳- پس از ري توييت ها، تير ش��ايعه پردازان به سنگ 
خورد لذا در چرخش��ي ناگهاني توييت قبلي حذف و 

ويديو با همان كپش��ن تنها با تغيير نام به فرزند آقاي 
شريعتمداري منتسب گرديد.

در حالي كه مرد داخل ويدئو منسوب به هيچ مسوولي 
نيس��ت. بلكه يك رقصن��ده معروف به نام ش��اهرخ 

مشكين قلم است.
اين روزها ع��ده اي نه ب��راي خبررس��اني بلكه براي 
سوداگري يا انجام ماموريت هاي محوله، همه مرزهاي 
انس��اني و اخاق��ي را در هم  نورديده ان��د. در ماجراي 
موسوم به »جاس��وس نفتي« و برخي افشاگري هاي 
ديگر، اشك هاي آدم هايي كه مورد تهاجم آبرويي قرار 
گرفتند و خود و خاندان و فرزندانشان به ناحق دچار 

مشكل و ترور رواني شدند تًاثر برانگيز بود.
جاي خالي اخ��اق در بس��ياري از اين منتش��رات 
بي منبع بيداد مي كند به اي��ن فيك نگاران بايد گفت 
اگر اخاق نداريد دست كم به شعور و سواد رسانه اي 

مخاطب احترام بگذاريد«.
در هفته خبرنگار چه نيكوست جامعه روزنامه نگاري 
ايران- ك��ه اي��ن روزها به س��ختي گ��ذران زندگي 
مي كنند- به مقابله با چني��ن روش هايي برخيزند، تا 
بدين وسيله شرافت قلم را پاس داش��ته و صيانت از 

آبروي انسان ها را ترويج دهند. 

 ربيعي: روند مشكوكي تحت عنوان 
»افشاگري در فضاي مجازي« در حال رواج است

ديپلماسيسخنگو

 صفحه7  

گزارش

 آيا نفت از آيفون
 سودده تر است؟ 

نادي صبوري |
در اي��ران گاه و بيگاه مس��ووالن يا م��ردم از اينكه 
»نفت خام« با تاكيد روي كلمه »خ��ام« انگار كه 
چيزي بي ارزش است توليد و صادر مي شود گايه 
مي كنند، مي ش��ود رد پاي اين طرز فكر كه نفت 
همين طور زير پا مي جوشد و باال مي آيد و زحمت 
چنداني ه��م الزم ن��دارد در ميان اف��كار عمومي 
ديد. اما آيا واقعا در دنيايي كه درآمد يك ش��ركت 
توليد كننده نفت »خام« از ش��ركتي كه توليدات 
پيشرفته و آن چناني اش با عامت سيب گازخورده 
تمام جهان را در نورديده بيشتر است، صادرات نفت 
خام و تمركز بر آن چيز عجيبي به شمار مي رود و 
توليد نفت خام خيلي ساده؟ ديروز خبري منتشر 
شد كه شركت نفتي آرامكو به خاطر كاهش قيمت 
نفت درنيمه اول س��ال ۲0۱۹ ميادي، ۱۲ درصد 
از درآمدش را از دس��ت داده، خب، احتماال اين به 

ذهن تان مي رسد كه اين خبر نشان مي دهد...

 صفحه5  

بازار سرمايه

انعطاف شرايط، كليد اصلي 
توسعه بازار بدهي

سميرا  ابراهيمي |
از ابت��داي دولت يازدهم، توس��عه ب��ازار بدهي به 
عنوان يكي از اصلي ترين مفاد توس��عه بازارها، در 
صدر اولويت سياست گذاران اقتصادي قرار گرفت. 
به طوري كه در اين مدت، انتش��ار اوراق به صورت 
گسترده مورد توجه ناشران و شركت هاي بزرگ بود 
و در كنار آن تنوع بخشي به ابزارهاي مورد نياز بازار 
بدهي نيز تا حدي انجام شده است. از بزرگ ترين 

بدهكاران ورود كرده به اين حوزه نيز مي توانيم...

كالن

حذف يارانه ها جايگزين 
درآمدهاي نفتي مي شود

رييس س��ازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه 
بايد بودجه سال آينده را متفاوت از سال هاي 
گذش��ته طراحي كنيم، گفت: حذف يارانه ها 
از راه ه��اي جايگزيني درآمده��اي نفتي در 

بودجه است. 
به گزارش مركز اطاع رساني، روابط عمومي و 
امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، 
محمدباقر نوبخت در حاشيه نخستين جلسه 
ستاد تهيه و تدوين اليحه بودجه سال ۱۳۹۹ 
گفت: بر اساس اصاح ساختاري كه به صورت 
يك طرح تهيه شده بايد بودجه سال آينده را 
متفاوت از سال هاي گذشته طراحي كنيم.وي 
افزود: در اصاح س��اختار بودجه چهار حوزه 
نسبت به گذشته اصاح و تغيير پيدا كرد كه 
يكي از آنها اصاح درآمدهاس��ت و همچنين 
رويك��رد اص��اح س��اختار بودج��ه، كاهش 

وابستگي به نفت است.
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»تعادل« جنس معامالت ملكي در تيرماه را بررسي مي كند

كوچ سفته بازان به شهرهاي جديد

اخبار

مع��اون سياس��ي وزي��ر كش��ور گف��ت: تاكنون 
50فرماندار، مع��اون فرماندار و مديران س��تادي 
اس��تعفا داده اند تا در انتخابات ش��ركت كنند. به 
گزارش باش��گاه خبرنگاران، معاون سياسي وزير 
كشور در نشست با علماي شيعه و سني در آق قا 
با اعام اين خبر گفت: البته زماني اين عدد نهايي 
مي ش��ود كه ثبت نام ب��راي انتخابات آغاز ش��ود. 
جمال عرف با بيان اينكه در انتخابات امسال براي 
نخستين بار احراز هويت اش��خاص در تمام شعب 
به صورت الكترونيك��ي انجام خواهد ش��د افزود: 
با اجرايي ش��دن اين سيستم كس��ي نمي تواند با 
شناس��نامه فرد ديگري به ح��وزه راي گيري وارد 
ش��ود يا با شناس��نامه افراد فوت ش��ده راي دهد. 
جمال عرف افزود: در انتخابات شورا ها، راي گيري 
در ۱۴0 شعبه به صورت الكترونيك انجام شد، اما 
اميدواريم با همكاري شوراي نگهبان در اين مرحله 
از انتخابات به جاي ش��عب در برخ��ي از حوزه ها، 
انتخابات به صورت كاما الكترونيك برگزار شود. 
عرف در ادامه با اشاره به روند ارزيابي ميزان آمادگي 
ستاد هاي انتخاباتي گفت: ارزيابي ميزان آمادگي 
ستاد هاي استاني در حال انجام است. او درباره اتباع 
خارجي كه مادر ايراني دارند گف��ت: اين افراد بايد 
هويتشان احراز شود و به همين منظور روند قانوني 
احراز هويت در حال پيگيري است. جمال عرف در 
بخش ديگري از س��خنان خود با ابراز اميدواري از 
روند بازسازي مناطق سيل زده گفت: اميدواريم با 
پيشرفت هاي حاصل شده بازسازي ها طبق تقويم 
پيش بيني شده كامل ش��ود. معاون سياسي وزير 
كشور در سفر امروز خود به آق قا در نماز عيدقربان 
اين شهر شركت كرد و همچنين با خانواده شهيدان 

اراز محمد و عبدالرحمن حبيلي ديدار كرد.

استعفاي ۵۰  مدير براي 
شركت در انتخابات

دفاعي

فرمانده نيروي زميني ارتش خواستار سنددار 
ش��دن اراضي و اماك اين نيرو ش��د. فرمانده 
نيروي زميني ارتش در ديدار با رييس سازمان 
ثبت اسناد و اماك كشور، خواستار مساعدت 
اين سازمان براي سنددار شدن اراضي و اماك 
اين نيرو شد. به گزارش س��ازمان ثبت اسناد و 
اماك كش��ور در اين دي��دار كه تع��دادي از 
معاونين نيروي زميني ارتش جمهوري اسامي 
ايران نيز حضور داشتند امير سرتيپ كيومرث 
حيدري فرمانده نيروي زميني ارتش همكاري 
و همياري س��ازمان ثبت اسناد و اماك كشور 
را براي سند دار كردن اراضي و اماك اين نيرو 
خواست. در اين ديدار، ذبيح اهلل خداييان رييس 
سازمان ثبت اسناد و اماك كشور نيز با اشاره 
به اهميت اجراي كامل طرح كاداس��تر، گفت: 
كاداستر يكي از زير س��اخت هاي مهم توسعه 
پاي��دار و از نيازهاي اصلي جامعه اس��ت و الزم 
است همه دستگاه ها وظايف خود را در اجراي 
كامل اين طرح و تثبيت مالكيت هاي خود انجام 
دهند. وي با اش��اره به اقدامات انجام گرفته در 
سازمان ثبت براي تثبيت مالكيت هاي مشروع 
افراد، اظهار داش��ت: س��ازمان ثبت با تشكيل 
بانك هاي اطاعاتي و سامانه هاي الكترونيكي 
در هم��ه فرآيندهاي س��ازمان ب��ه عنوان يك 
سازمان پيشرو در ارايه خدمات الكترونيكي در 
كشور شناخته مي ش��ود كه توانسته اقدامات 
موثري در رضاي��ت مردم و مراجعين داش��ته 
باش��د. رييس س��ازمان ثبت اس��ناد و اماك 
كش��ور با تاكيد بر اينك��ه ب��راي جلوگيري از 
هرگونه تعدي و تجاوز به اراضي ملي و عمومي 
و ايجاد شفافيت در اراضي كشور نيازمند توسعه 
كاداستر هستيم، همچنين بر ضرورت تشكيل 
كارگروهي جهت پيگيري مسائل ثبتي نيروي 
زميني ارتش، نسبت به تسريع و تسهيل صدور 

اسناد اماك و اراضي اين نيرو قول مساعد داد.

اراضي و امالك ارتش 
سنددار شود

جهان

 احتمال ركود
 اقتصاد جهاني جدي است
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مديرعام��ل ش��ركت مل��ي پاالي��ش و پخ��ش 
فرآورده ه��اي نفت��ي با اع��ام اينكه از سه ش��نبه 
س��وخت گيري در جايگاه ها با كارت سوخت انجام 
مي گيرد، گفت: ۲۴ ميليون خودرو و موتورسيكلت 
در كش��ور در حال تردد هس��تند كه تاكنون براي 
آنها كارت سوخت صادر شده است. امير وكيل زاده 
مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفت��ي در برنامه گفت وگ��وي زنده با ش��بكه خبر 
گفت: از س��ه شنبه س��وخت گيري در جايگاه هاي 
سوخت صرفًا با كارت ش��خصي انجام مي شود كه 
رمز هم��ه كارت هاي س��وخت چهار رق��م آخر كد 
ملي دارن��دگان كارت س��وخت اس��ت. وي افزود: 
۳۹00جايگاه سوخت  در كشور از نظر سخت افزاري 
و نرم  افزاري آماده سازي شده اند و استفاده كنندگان 
از اي��ن جايگاه هيچ مش��كلي نخواهند داش��ت. به 
گفته وكيل زاده، براي صدور كارت سوخت المثني 
روزان��ه ۳0 هزار نف��ر ثبت نام انجام مي ش��ود كه با 
صدور هر كارت المثني، كارت قبل��ي از رده خارج 
مي شود. بنابراين امكان سواس��تفاده با كارت هاي 
المثني وجود ندارد. وي با بيان اينكه فرايند صدور 
كارت هاي المثني مرتب وجود دارد، گفت: برخي از 
كارت ها ممكن است بشكند يا گم شود و اين فرايند 

انجام مي ش��ود و در حال حاضر از مرحله ثبت نام تا 
تحويل كارت س��وخت به اداره پست حدود يك ماه 
طول مي كش��د اما االن به خاط��ر ترافيك تقاضاها 
اس��ت كه اميدواريم اين زمان كمتر شود. به گفته 
وي، هزينه صدور كارت سوخت يا المثني ۱0 هزار 
تومان اس��ت و هزينه هاي ديگر را خود شركت ملي 
نفت قبول مي كند. مديرعامل شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده ه��اي نفتي گفت: تا پي��ش از اين 
۷00هزار كارت سوخت در باجه هاي معطله پست 
مانده بود ك��ه اخيراً ۲00 هزار نف��ر مراجعه كرده و 
هنوز حدود 500 هزار كارت در باجه معطله پس��ت 
وجود دارد. به گفته وي، مردم با مراجعه به س��ايت 
https: //www. پليس الكترونيك« به نش��اني«
epolice.ir/ مراجعه ك��رده و در آنجا به آنها گفته 
مي شود كه كارت سوخت شان در كدام باجه پستي 
موجود اس��ت. وي همچنين روش ثبت ن��ام براي 
دريافت كارت س��وخت يا ص��دور كارت المثني را 
مراجعه به پليس +۱0 دانس��ت كه هزينه كارت نيز 
فقط ۱0 هزار تومان است و س��عي مي شود طي دو 
هفته آين��ده از طريق ثبت نام در س��ايتي كه اعام 
خواهد شد امكان ثبت نام غيرحضوري براي كارت 

المثني سوخت فراهم شود.

صدور كارت سوخت براي 24 ميليون خودرو
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موضع انگليس درقبال برجام 
تغيير نكرده است

س��خنگوي نخس��ت وزير انگليس ضمن اشاره به 
رايزني نخس��ت وزير انگليس و مشاور امنيت ملي 
امريكا درباره اي��ران، بار ديگر ثاب��ت بودن موضع 
كش��ورش در قبال برجام را مورد تاكيد قرار داد. به 
گزارش پايگاه خبري اف.ايكس.استريت، سخنگوي 
نخست وزير انگليس، ضمن اشاره به اينكه بوريس 
جانسون، نخست وزير انگليس و جان بولتون، مشاور 
امنيت ملي امريكا روز دوشنبه درباره مسائل امنيتي 
از جمله ايران رايزني خواهن��د كرد، گفت: موضع 
دولت انگليس درباره ايران و برجام]توافق هسته اي 
ايران[ تغيير نكرده است. به گزارش ايسنا، پيش از 
اين خبرگزاري رويترز گزارش داده بود كه مشاور 
امنيت ملي امريكا به لندن سفر كرده و قرار است در 
مذاكرات خود از انگليس بخواهد تا اعمال فشار بر 

ايران را شدت ببخشد.

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320



روي موج خبر

  امريكا منطقه را به بش�كه ب�اروت آماده 
انفجار تبديل كرده است-ايسنا|

وزي��ر امور خارجه كش��ورمان مداخل��ه امريكا در 
خاورميانه و گسترش حضور نظامي اين كشور در 
منطقه را عامل اصل��ي افزايش تنش ها در منطقه 
دانس��ت. محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در 
گفت وگو با شبكه الجزيره گفت: غرق شدن منطقه 
در سالح توسط امريكا و هم پيمانانش، منطقه ما را 
به بشكه باروت آماده انفجار تبديل كرده است. وزير 
امور خارجه گفت: خليج فارس منطقه كوچكي است 
و هرچه حضور كشتي هاي بيگانه در آن بيشتر شود، 
امنيت در خليج فارس براي همه ما كمتر خواهد شد.

  رواب�ط ايران-قط�ر در هم�ه زمينه ه�ا 
رو به رشد است-خبرآنالين|

محمدج��واد ظريف وزي��ر امور خارج��ه ايران كه 
به دوحه س��فر كرده اس��ت در دي��دار با محمد بن 
عبدالرحمن وزير خارجه قط��ر روابط ايران و قطر 
را در تمامي زمينه ها از جمله در حوزه سياس��ت و 
اقتصاد رو به رش��د خواند. وزير خارجه كشورمان 
در اين ديدار رايزني مس��تمر دو كشور در خصوص 
تحوالت منطقه را به عنوان يك نياز منطقه اي مورد 
تاكيد قرار داد. ظريف گفت: ائتالف هاي نظامي از 
پيش شكست خورده اند و نيروهاي بيگانه موجبات 
ناامني منطقه را فراهم مي آورند.وزير خارجه ايران 
امنيت خليج فارس را مسووليت كشورهاي همين 
منطقه دانست و نه نيروهاي خارجي و بر مسووليت 
ايران در حفظ صلح و ثبات منطقه تاكيد كرد. وزير 
خارجه قطر نيز در اين ديدار با ابراز خرسندي از روابط 
ويژه ايران و قطر، بر نقش دو كشور در برقراري صلح و 
ثبات منطقه و همكاري مشترك جهت تقويت عنصر 
گفت وگو براي حل و فصل مشكالت منطقه تاكيد 
كرد. وزير خارجه كشورمان همچنين در ضيافت 

شام وزير خارجه قطر حضور يافت.

  واكن�ش س�خنگوي دولت ب�ه اظهارات 
پمپئو-تعادل|

سخنگوي دولت دوازدهم در واكنش به اظهارات 
اخير وزير خارجه امريكا اظهار كرد: پمپئو حتي 
مفهوم شب تيش��ا-بئاو را هم نمي فهمد كه اگر 
مي فهميد رژيم اسراييل همان شومي بزرگ است 
كه به يكسان بر يهوديان و مسلمانان فلسطين 
سايه افكن ش��ده و بايد براي رهايي از آن شومي 
دعا كرد. علي ربيعي در واكنش به اظهارات اخير 
مايك پمپئو وزير امورخارجه امريكا درباره پيام 
رهب��ر انقالب خطاب به زائران بي��ت اهلل الحرام، 
در حساب كاربري خود در توئيتر نوشت:  پمپئو 
باز هم با فقدان سواد تاريخي، در مقابل پيام حج 
رهبري معظم با اش��اره به شب »تيشا-بئاو« به 
مساله فلسطين و يهوديان پرداخته و نهيب زدن 
برس��ر رژيم كودك كش اس��راييل - كه فريضه 
امت مسلمان در حج است- را منافي با آيين شب 
»تيشا-بئاو« دانسته است. پمپئو نه جامعه ايران را 
مي شناسد كه شهروندان يهود جايگاه خاص خود 
را در دل آن دارند و نه تاريخ مي داند كه شهروندان 
يهودي ما در همه قرون اسالمي و پيشا اسالمي 
آيين ه��اي ديني خود را در كم��ال آزادي به جا 

آورده و مي آورند.

  خ�روج از كش�ور ب�راي مراس�م اربعين 
منوط به ثبت نام در سماح است -برنا|

دبير ستاد مركزي اربعين حسيني گفت: خروج 
از كش��ور براي مراسم اربعين منوط به ثبت نام 
در سامانه سماح است. احمد محمدي فر اظهار 
كرد: ثبت نام زائرين اربعين حسيني عليه السالم 
در سامانه سماح از اول شهريور اجرايي مي شود. 
محمدي فر خاطرنشان كرد: با توجه به مصوبه 
س��تاد مبني بر ض��رورت ثبت ن��ام زائرين در 
سامانه سماح، مقرر شد مقدمات الزم از طريق 
درگاه هاي مختلف ش��امل دفاتر حج و زيارت، 
پليس به عالوه ۱۰ و پيشخوان دولت فراهم شود. 
وي همچنين از رسانه ها درخواست كرد: الزامي 
بودن ثبت نام زائرين در سامانه سماح و خدمات 
بيمه اي زائرين اربعين را مستمرا به مخاطبان 

خود اطالع رساني كنند.

  س�ازمان حج و بعثه مس�وول مس�تقيم 
مذاكرات درباره حج هستند-تعادل |

 عضو كميسيون امنيت ملي مجلس دهم نوشت؛ 
س��ازمان حج و بعثه مسوول مستقيم مذاكرات 
و توافقات حج در هر س��ال هس��تند.  »عليرضا 
رحيمي«در صفحه ش��خصي خ��ود در توييتر 
نوشت: پس از حادثه حج سال ۹۵ در منا، دكتر 
ظريف شخصا گزارش كاملي از اقدامات وزارت 
امور خارجه به كميسيون امنيت ملي مجلس ارايه 
كرد. وزارت خارجه براي احقاق حقوق شهداي 
منا همه اقدامات ممكن حقوقي و سياسي را انجام 
داده است.  سازمان حج و بعثه مسوول مستقيم 

مذاكرات و توافقات حج در هر سال هستند.

  مديرعام�ل جدي�د بنياد تع�اون ارتش 
منصوب شد- ارتش نيوز|

فرمان��ده كل ارت��ش ايران طي حكم��ي، امير 
سرتيپ رضا خرم طوسي را به عنوان مديرعامل 
جديد بنياد تعاون ارتش، منص��وب كرد. امير 
سرلشكر موسوي فرمانده كل ارتش جمهوري 
اسالمي ايران در اين مراسم ضمن آرزوي توفيق 
براي مديرعامل جديد بنياد تعاون ارتش، مراتب 
تقدي��ر و رضايت خ��ود را از تالش ها و خدمات 
امير سرتيپ ۲ عباس زاده مديرعامل قبلي اين 
بنياد اعالم كرد. بنابر اين گزارش، امير سرتيپ 
خرم طوس��ي پيش از اين رياست هيات مديره 
بنياد تع��اون ارتش و نيز مش��اور عالي فرمانده 
كل ارتش را عهده دار بود. شايان ذكر است طي 
حكمي امير سرتيپ ۲ عباس زاده نيز به عنوان 
مشاور عالي فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي 

ايران منصوب شد.

ايران2

معاون اول رييس جمهوري در نخستين مجمع اقتصادي خزر:

ثبات و امنيت تنگه هرمز خط قرمز ايران است
گروه ايران|

مع��اون اول رييس جمه��ور ك��ه ب��ه منظور ش��ركت و 
سخنراني در نخس��تين مجمع اقتصادي خزر كه تهران 
را به مقصد تركمنس��تان ترك كرده ب��ود، ديروز ضمن 
شركت و سخنراني در نخستين مجمع اقتصادي خزر با 
نخست وزيران كشورهاي روسيه، تركمنستان، آذربايجان 
و بلغارستان، قزاقستان و...ديدار و گفت وگو كرد؛ ديدارهايي 
كه در هر ك��دام از آنها ضمن تاكيد ب��ر ضرورت افزايش 
همكاري هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورها، از 
حضور و حاشيه سازي برخي كشورهاي فرامنطقه اي انتقاد 
شد. نخستين مجمع اقتصادي كشورهاي حاشيه درياي 
خزر اما با حض��ور نمايندگان دولت ها، بخش خصوصي، 
جوامع دانشگاهي و برخي س��ازمان هاي بين المللي در 
منطقه گردشگري آوازه در شهر تركمن باشي تركمنستان 
برگزار شد. اين مجمع همزمان با روز جهاني درياي خزر 
و سالروز امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي اين دريا در سه 
بخش »نمايشگاه فناوري هاي نوآورانه خزر«، »همايش 
اقتصادي خزر« و »تش��كيل نشس��ت هاي نمايندگان 
دولت ها، شركت ها و نمايندگان محافل تجاري« به بررسي 
ديدگاه هاي مختلف مي پردازد. در پايان اين نشست نيز 
اعالم شد كه توافقنامه همكاري پنج جانبه در نخستين 
همايش اقتصادي كشورهاي درياي خزر در تركمنستان 
به امضاي مقامات ارشد كشورهاي اين حوزه رسيد. معاون 
اول رييس جمهور ب��ا بيان اينكه ثبات و امنيت آبراه هاي 
بين المللي و سواحل شمال و جنوب و تنگه هرمز به عنوان 
دغدغه اصلي و خط قرمز ايران اس��ت و براي آن سال ها 
تالش و هزينه كرده است گفت: ما حضور نيروهاي خارجي 
در خليج فارس را عامل بي ثباتي و افزايش تنش مي دانيم 
و معتقديم امنيت منطقه را تنها و تنها كشورهاي منطقه 
مي توانند و بايد برقرار كنند و دخالت و حضور قدرت هاي 
فرامنطقه اي تحت هر نام و ائتالفي را خطري بزرگ براي 
صلح، ثبات و امنيت منطقه مي دانيم. اسحاق جهانگيري 
در نخس��تين مجمع اقتصادي خزر كه در تركمنستان 
برگزار شد، پس از ش��ركت در مراسم عكس يادگاري با 
رييس جمهور تركمنستان و مقامات شركت كننده، اظهار 
داش��ت: دولت امريكا با خروج غيرمنطقي و غيرقانوني 
 از برجام كه دس��تاوردي بزرگ براي ديپلماس��ي جهان 
به حساب مي آيد، نش��ان داد كه به توافقات بين المللي 
پايبند نيس��ت. معاون اول رييس جمهور افزود: در حالي 
كه آژانس بين المللي انرژي اتمي بارها پايبندي ايران به 
برجام را اعالم كرده اس��ت اما امريكا با اعمال تحريم هاي 
نامشروع، ظالمانه و غيرانساني عليه ايران و حضور تحريك 
آميز در خليج فارس به دنبال بي ثبات سازي و ايجاد ناامني 
در منطقه اس��ت. وي ادامه داد: اگرچه سياست نخ نماي 
ايران هراس��ي امريكا به دليل ايفاي نقش س��ازنده ايران 
در تحوالت منطقه و مبارزه با تروريسم رنگ باخته است 
اما ايجاد ناامني براي فروش امنيت، همچنان استراتژي 

فريبكارانه امريكايي هاست.

   توسعه روابط اقتصادي
معاون اول رييس جمهوري در ادامه تاكيد كرد: توس��عه 
روابط اقتصادي و تجاري ميان كش��ورهاي ما، مستلزم 
تقويت مباني حقوقي مناسبات في مابين است. ساختارمند 
ك��ردن و ايجاد نظ��م و ترتيب پاي��دار در همكاري هاي 
اقتصادي كش��ورهاي س��احلي خزر نيازمند س��ازوكار 
مشخصي است. پيش��نهاد قبلي ايران مبني بر تشكيل 

س��ازمان همكاري هاي درياي خ��زر مي تواند چارچوب 
مناس��بي براي پيش��برد اين همكاري ها باش��د. اجراي 
موافقتنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و اعضاي اتحاديه 
اقتصادي اورآسيا نيز مي تواند تجارت منطقه اي ما را وارد 

مرحله نويني كند.
جهانگيري با اش��اره به آمادگي اي��ران براي همكاري در 
زمينه هاي مورد عالقه طرفين گفت: متاس��فانه در چند 
دهه اخير، منطق��ه خاورميانه و خليج ف��ارس، به دليل 
سلطه طلبي ها و مداخله هاي نامشروع بعضي قدرت هاي 
فرامنطقه اي دس��تخوش بي ثباتي و ناامني شده است. 
پرواضح اس��ت كه رش��د و توس��عه اقتصادي و افزايش 
س��رمايه گذاري، نيازمند امنيت و ثبات است. در فضاي 
مملو از ناامني، بي ثباتي، افراطي گري و تروريسم، توسعه 
پايدار و متوازن كه نياز امروز و فرداي كشورهاي منطقه 
است، ميسر نيست. منطقه ما به خاطر اهميت و موقعيت 
استراتژيكي و ترانزيتي و منابع غني انرژي، نقش محوري 
در رشد و شكوفايي اقتصاد جهان دارد و حيات اقتصادي 
بسياري از كشورهاي جهان هم وابسته به اين منطقه است.
جهانگيري با تاكيد بر نقش امريكا در پرورش گروه هاي 
تروريس��تي در منطق��ه گف��ت: دولت امري��كا با خروج 
غيرمنطقي و غيرقانوني از برجام كه دستاوردي بزرگ براي 
ديپلماسي جهان به حساب مي آيد، نشان داد كه به توافقات 
بين المللي پايبند نيست. در حالي كه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي بارها پايبندي اي��ران به برجام را اعالم كرده 
است اما امريكا با اعمال تحريم هاي نامشروع، ظالمانه و 
غيرانساني عليه ايران و حضور تحريك آميز در خليج فارس 
به دنبال بي ثبات س��ازي و ايجاد ناامني در منطقه است. 
اگرچه سياست نخ نماي ايران هراسي امريكا به دليل ايفاي 
نقش سازنده ايران در تحوالت منطقه و مبارزه با تروريسم 
رنگ باخته اس��ت اما ايجاد ناامني ب��راي فروش امنيت، 

همچنان استراتژي فريبكارانه امريكايي هاست.

  خط قرمز ايران در منطقه
مع��اون اول رييس جمه��وري در بخ��ش ديگ��ري از 
صحبت هايش تاكيد كرد: ثبات و امنيت آبراه هاي بين الملي 
و سواحل شمال و جنوب و تنگه هرمز دغدغه اصلي و خط 
قرمز ايران است و براي آن سال ها تالش و هزينه كرده است. 
ما حضور نيروهاي خارجي در خليج فارس را عامل بي ثباتي 
و افزايش تنش مي دانيم و معتقديم امنيت منطقه را تنها و 
تنها كشورهاي منطقه مي توانند و بايد برقرار كنند و دخالت 
و حضور قدرت هاي فرامنطقه اي تحت هر نام و ائتالفي را 
خطري بزرگ براي صلح، ثبات و امنيت منطقه مي دانيم.

او گفت: ايران با وجود تحريم ها و محدوديت ها، همچنان 
در اجراي برنامه ها و سياست هاي توسعه اقتصادي خود 
مصمم است و با تكيه بر ظرفيت ها و سرمايه هاي بزرگ 
داخلي، عالقه مند به س��رمايه گذاري هاي مش��ترك و 
متقابل و همكاري هاي همه جانبه سياس��ي، اقتصادي، 
علمي، فناوري، صنعتي و بازرگاني با همه كشورها به ويژه 
همسايگان و دوستان خود در ساحل خزر است تا با ايجاد 
و تقويت نظم اقتصادي مس��تقل از دخالت بيگانگان در 

منطقه، امكان توسعه همكارها بيش از پيش مهيا شود. 

  امري�كا ب�ه دنب�ال ناامن�ي در خليج ف�ارس و 
تنگه هرمز است

برنامه ديداره��اي دو جانبه مع��اون اول رييس جمهور 
كشورمان ديروز بعد از سخنراني در مجمع اقتصاد خزر 

و با ديميتري مدودف نخست وزير روسيه بود. وي اظهار 
داشت: امريكا به صورت غيرقانوني از يك توافق چندجانبه 
خارج شد و اين اقدام با وجود آن بود كه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي طي ۱۴ گزارش رس��مي اعالم كرده بود كه 
ايران تعهدات خود را بطور كامل انجام داده اس��ت. وي با 
تاكيد بر اينكه همه طرف هاي برجام بايد به تعهدات خود 
پاييند باشند، افزود: ايران پس از يك سال از خروج امريكا 
از برجام و اعمال تحريم هاي ظالمانه و غيرانس��اني عليه 
ملت ايران، بخش��ي از تعهدات خود را كاهش داده است. 
امروز پس از گذشت يك سال از خروج غيرقانوني امريكا 
از برجام و با وجود فشارهاي سنگين تحريم، اقتصاد ايران 
با همت مديران كشور و مردم بحران را پشت سرگذاشته 
و از ثبات برخوردار است. جهانگيري تصريح كرد: با وجود 
آنكه ايران طي قرن ها همواره حافظ امنيت خليج فارس 
و تنگه هرمز بوده است، امريكايي ها اخيرا به دنبال ايجاد 
ناامن��ي در خليج فارس و تنگه هرمز بودند تا به اين بهانه 
ائتالف دريايي تشكيل دهند. همه اين اقدامات را مخل 
ثبات و امنيت منطقه مي دانيم و انتظار داريم كشورهاي 
بزرگ عضو شوراي امنيت سازمان ملل نظير روسيه بايد 

درخصوص اين گونه اقدامات به امريكا هشدار دهند. معاون 
اول رييس جمهور همچنين بر لزوم گسترش مناسبات 
دوجانبه و ارتقاي سطح همكاري هاي تهران-مسكو نيز 
تاكيد كرد و افزود: ايران آمادگي دارد همكاري هاي خود با 
روسيه را در همه زمينه ها نظير انرژي گسترش دهد. ايران 
و روسيه بايد براي تسريع در اجراي پروژه هاي مشترك 
همكاري خود نظير س��اخت نيروگاه بندرعباس و برقي 
كردن راه آهن اينچه برون-گرمس��ار تالش هاي خود را 

افزايش دهند.

  موضع گيري ايران در قبال خروج امريكا از 
برجام مقتدرانه است

نخست وزير روسيه نيز در اين ديدار با بيان اينكه امريكا 
سياس��ت هاي گس��ترده اي را عليه ايران و روسيه وضع 
كرده و روز به روز به فشارهاي خود افزايش مي دهد گفت: 
خط مشي روسيه در خصوص برجام پايدار و غيرقابل تغيير 
است و موضع گيري ايران در قبال خروج امريكا از برجام را 
منطقي و مقتدرانه تلقي مي كنيم. ديميتري مدودف افزود: 
خروج امريكا از برجام اقدامي بي پايه و اس��اس بود و همه 

كشورها اين موضوع را درك مي كنند. وي با تاكيد بر اينكه 
سياست و موضع گيري روسيه در خصوص برجام با ايران 
يكسان است، تصريح كرد: مقامات روسيه در همه سطوح بر 
اين موضوع تاكيد دارند و تحريم ها عليه ايران را غيرقانوني 
مي دانيم. نخست وزير روسيه بر لزوم سرعت بخشيدن به 
روند همكاري هاي اقتصادي از سوي دو كشور تاكيد كرد 
و اظهار داشت: تهران و مس��كو بايد با تنوع بخشيدن به 
ارزهاي خارجي در روابط بانكي، ميزان وابستگي خود به 
كشورهاي ديگر را در مناسبات تجاري خود كاهش دهند. 
وي افزود: امريكا تالش مي كند فشارهاي خود بر ايران و 
روسيه را افزايش دهد اما تهران و مسكو بايد در مراودات 
تجاري و همكاري هاي اقتصادي هوشمندانه عمل كنند. 
نخست وزير روسيه اظهار اميدواري كرد در روزهاي آينده 
ديدار روحاني رييس جمهوري ايران و پوتين رييس جمهور 
روس��يه در س��وچي منجر به گس��ترش روابط و اجراي 
توافقات گذشته شود. بعد از ديدار با نخست وزير روسيه، 
جهانگيري در ديدارهاي جداگانه اي با نخس��ت وزيران 
كشورهاي بلغارس��تان، آذربايجان و قزاقستان نيز ديدار 

و گفت وگو كرد. 

رييس جمهوري در تماس تلفني با رهبران پاكستان، تركيه و قطر تاكيد كرد

تالش براي حفظ و تقويت امنيت منطقه خليج فارس 
همزمان ب��ا افزايش تح��ركات ديپلماتي��ك در منطقه 
رييس جمهوري كشورمان نيز در جريان تماس هاي تلفني 
با رهبران كشورهاي تركيه، پاكستان و قطر و ضمن تبريك 
عيد قربان از آنها خواست تا در راستاي افزايش همكاري هاي 
دو جانبه گام بردارند. پيگيري امور مربوط به مسلمانان در 
كشمير و بررسي راهكارهاي ارتقاي سطح روابط از جمله 
مهم ترين موضوعاتي بودند كه در جريان گفت وگوي روحاني 
و عمران خان م��ورد ارزيابي قرار گرفت.  روحاني ديروز در 
جريان گفت وگو با عمران خان گفت: ايران از هند و پاكستان 
مي خواهد تا با حفظ خويشتنداري، از ناامني و كشته شدن 
مردم بي گناه در كش��مير جلوگيري كنند. به گزارش پاد، 
روحاني ديروز در تماس تلفني »عمران خان« نخست وزير 
پاكستان با وي، با تبريك عيد سعيد قربان به دولت و ملت 
مسلمان پاكس��تان، گفت: ايران و پاكس��تان همواره دو 
كشور دوست، همسايه و برادر يكديگر بوده و خواهند بود. 
رييس جمهور با اشاره به اينكه امنيت منطقه، به ويژه در شبه 
قاره هند براي ايران حائز اهميت است، تاكيد كرد: ايران از 
هيچ تالشي در راستاي پايداري صلح و امنيت در منطقه و 
احقاق حقوق ملت هاي مسلمان دريغ نخواهد كرد. وي افزود: 
ايران به دنبال گسترش مناسبات و همكاري ها با كشورهاي 
همسايه به ويژه پاكستان در زمينه هاي گوناگون از جمله 

توسعه بازارچه هاي مش��ترك مرزي است. روحاني اظهار 
داشت: امروز ايران به خاطر تحريم هاي يكجانبه و ظالمانه 
امريكا در ش��رايط ويژه اي ق��رار دارد اما در عين حال براي 
تامين امنيت پايدار كشتيراني در خليج فارس، تنگه هرمز و 
درياي عمان و توسعه روابط تجاري و اقتصادي با همسايگان 
 تالش مي كند. رييس جمهور خاطرنشان كرد: ايران همواره 
در راستاي جلوگيري از تنش و ناآرامي در منطقه تالش كرده 
و معتقديم مردم مسلمان كشمير بايد از منافع و حقوق قانوني 
خود استفاده كرده و بتوانند با آرامش زندگي كنند. روحاني 
با اشاره به اينكه ايران از هند و پاكستان مي خواهد تا با حفظ 
خويشتنداري، از ناامني و كشته ش��دن مردم بي گناه در 
كشمير جلوگيري كنند، گفت: موضوع كشمير هرگز راه حل 
نظامي نداشته و بايد از طريق ديپلماتيك به دنبال حل و 
فصل مسائل باشيم. عمران خان نيز در اين تماس تلفني با 
تبريك عيد سعيد قربان به دولت و ملت ايران، روابط ايران 
 و پاكستان را دوستانه و برادرانه دانست و بر ضرورت تالش 
در راستاي توسعه همه جانبه مناسبات تهران- اسالم آباد 
تاكيد كرد. نخست وزير پاكستان با تشريح تحوالت و وقايع 
اخير در كشمير، گفت: متاسفانه امروز در منطقه كشمير 
شاهد وقايع ناراحت كننده  و برخالف قوانين بين المللي عليه 
مردم بي گناه هستيم. وي با بيان اينكه پاكستان نسبت به 

كشتار مردم بي گناه در كشمير و افزايش تنش ها در منطقه 
احساس نگراني دارد، افزود: جمهوري اسالمي ايران به عنوان 
كشوري مهم در منطقه و جهان اسالم مي تواند در راستاي 
حل و فصل مساله كشمير نقش آفريني مثبتي داشته باشد..

  اقدامات كشورهاي فرامنطقه اي، مشكالت 
منطقه را پيچيده تر مي كند

رييس جمهوري ايران، روابط تهران- دوحه را دوس��تانه، 
برادرانه و رو به توسعه خواند و تاكيد كرد كه روابط دو كشور 
دوس��ت، در همه عرصه ها از جمله سياس��ي، اقتصادي و 
فرهنگي بايد بيش از پيش توسعه و تحكيم يابد. روحاني 
ديروز در تماس تلفني »شيخ تميم بن حمد آل ثاني« امير 
قطر، با تبريك متقابل عيد سعيد قربان به دولت و ملت قطر 
و همه مس��لمانان جهان، اظهارداشت: ايران براي حفظ و 
تقويت امنيت منطقه خليج ف��ارس، تنگه هرمز و درياي 
عمان اهميت زيادي قائل است و همه تالش خود را در اين 
راستا به كار گرفته و معتقد است كه حفظ اين امنيت، توسعه 
و منافع مردم منطقه را تضمين مي كند. رييس جمهور هدف 
اقدامات برخي كشورهاي فرامنطقه اي از جمله امريكا در 
منطقه خليج فارس را القاي ناامني در منطقه به جهانيان 
دانس��ت و تاكيد كرد كه اين اقدامات، مشكالت منطقه را 

پيچيده تر و خطرناك تر مي كند. روحاني با تاكيد بر اينكه 
ثبات و امنيت خليج فارس با همكاري و همراهي كشورهاي 
س��احلي و در قالب ترتيبات امنيتي مشترك قابل تحقق 
است، اظهارداشت: تجربه تاريخي اين واقعيت را به همگان 
نشان داده كه مداخله خارجي ها، تنها موجب افزايش تنش 
و پيچيده تر كردن شرايط منطقه شده است. رييس جمهور 
با بيان اينكه ايران عالقه مند به تداوم رايزني ها با كشورهاي 
دوس��ت براي تقويت صلح و ثبات و توسعه منطقه است، 
گفت: تهران معتقد است كه كاهش تنش ها در منطقه به 
نفع همه است و اميدواريم امريكايي ها دريابند مسيري كه 
انتخاب كرده اند نادرست است، اين مسير برنده اي نخواهد 
داشت و بايد رفتار خود را اصالح كنند. »شيخ تميم بن حمد 
آل ثاني« نيز در اين تماس تلفني با تبريك عيد سعيد قربان 
به رييس جمهور، دولت و ملت ايران، تاكيد كرد كه قطر از 
گسترش روابط با جمهوري اسالمي ايران در همه زمينه ها 
اس��تقبال مي كند. امير قطر كاه��ش تنش ها در منطقه 
خليج فارس را به نفع منطقه و جهان دانس��ت و با اشاره به 
نقش مهم ايران در منطقه گفت: دوحه از هيچ تالشي براي 

كاستن از اين تنش ها دريغ نخواهد كرد. 
وي تاكيد كرد: امنيت منطقه بايد توس��ط كش��ورهاي 
ساحلي تامين شود و مواضع قطر در اين عرصه كامال روشن 

است و ما خواهان همكاري با ايران در جهت تقويت روابط 
دوجانبه و امنيت منطقه هستيم.

  تاكيد روساي جمهور ايران و تركيه بر توسعه 
همكاري هاي دو كشور

بعد از گفت وگو با عمران خان و تاكيد بر ضرورت هماهنگي 
بيشتر كشورهاي اسالمي، روساي جمهوري ايران و تركيه 
نيز ديروز بر گسترش روابط تهران- آنكارا در همه عرصه هاي 
مورد عالقه تاكيد كردند. روحاني در تماس تلفني »رجب 
طيب اردوغان« رييس جمهور تركيه با تبريك متقابل عيد 
سعيد قربان به دولت و ملت تركيه و همه مسلمانان جهان، 
اظهارداشت: ايران براي توس��عه روابط با تركيه به عنوان 
يك كشور دوست و برادر، كامال آماده است. رييس جمهور 
همچنين تس��ريع در اجراي توافقات ميان دو كش��ور را 
ضروري دانس��ت. رييس جمهور تركيه نيز در اين تماس 
تلفني با تبريك عيد سعيد قربان به رييس جمهور، دولت 
و ملت ايران، اظهارداش��ت: آنكارا آماده است روابط خود را 
با تهران در همه زمينه ها بيش از پيش تقويت كند.  رجب 
طيب اردوغان ابراز اميدواري كرد كه عيد سعيد قربان عامل 
بيداري و اتحاد جهان اسالم و تقويت وحدت و برادري ميان 

كشورهاي اسالمي شود.
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چهره ها

 تاكنون فرانسه پيشنهاد قطعي براي جبران تعهدات اروپا نداده است
س��خنگوي وزارت خارجه وج��ود هرگونه 
پيشنهاد قطعي و قابل اعتنا از سوي فرانسه را 
براي جبران عملي نشدن تعهدات اروپايي ها، 
رد كرد. به گزارش ايسنا، سيد عباس موسوي 
در گفت وگ��و خبرگزاري صدا و س��يما در 
پاسخ به اين سوال كه برخي رسانه ها همانند 
المانيتور اعالم كرده اند كه در تماس تلفني 
آقاي روحاني با ماكرون دو پيشنهاد از سوي فرانسه مبني بر حساب بانكي 
با ۱۵ ميليارد دالر براي راه انداختن اينستكس و دعوت از رييس جمهور 
ايران براي حضور در نشست G-7 در پاريس مطرح شده است، گفت: پس 
از واكنش هايي كه ايران به بي عملي اروپايي ها نشان داد برخي از كشورهاي 
اروپايي تالش هايي را ش��روع كردند و به دنبال فائق آمدن به مشكالت 

برآمدند. رييس جمهور فرانسه به عنوان يكي از اعضاي ۱+۴ اقداماتي را به 
منظور كاهش تنش شروع كرده و ايران اعالم كرده است كه از اين تالش ها 
استقبال مي كند. سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: در جريان تالش 
فرانسه، فرستاده ويژه آقاي ماكرون به ايران آمد، همچنين آقاي عراقچي 
پيامي را به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور ايران به رييس جمهور فرانسه 
ارايه كرد. موسوي با بيان اينكه مذاكرات تلفني ميان روساي جمهور ايران و 
فرانسه در چند نوبت برقرار شده است، تأكيد كرد: طبيعي است كه در اين 
بين پيشنهادهاي مختلفي مطرح مي شود اينها هيچ كدام قطعي نيست 
و پيش بيني هايي است كه برخي احساس مي كنند، شايد پيام هايي كه 
رد و بدل مي شود از اين دست باشد، ولي در حد گمانه زني هاي رسانه اي 
است و نبايد به آن  توجه كرد، اما تا اين لحظه پيشنهادي كه بشود به شكل 

قطعي روي آن حساب و خبري كرد مطرح نيست.

تحريم ظريف بخشي از سياست راه اندازي تروريسم اقتصادي است
س��فير اي��ران در مالزي گف��ت: جمهوري 
اسالمي ايران تحريم ظريف را نقض آشكار 
قوانين ديپلماتيك مي داند. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، »مرضيه افخم« سفير ايران در 
مالزي در بيانيه اي به اقدام اخير دولت »دونالد 
ترام��پ« رييس جمهور امري��كا در تحريم 
»محمدجواد ظريف« وزير امور خارجه ايران 
اشاره كرد و آن را غيرقانوني خواند. افخم در خصوص تحريم وزير خارجه 
ايران توضيح داد كه جديدترين محدوديت هايي كه امريكا عليه ظريف 
وضع كرده است، بخشي از سياست راه اندازي تروريسم اقتصادي عليه مردم 
ايران و اعمال فشار به نمايندگان نمايندگان منتخب مردم ايران محسوب 
مي شود. وي در بيانيه خود ضمن تاكيد بر پيگيري حقوقي موضوع و با 

اشاره به واقعيت كه اين نوع تصميمات نقض آشكار قوانين بين المللي 
است تصريح كرد: »جمهوري اسالمي ايران، چنين تحريم هاي غيرقانوني 
را نقض آشكار اصول اساسي قوانين ديپلماتيك و اصول و ضوابط مصونيت 
مقامات عاليرتبه خارجي از جمله مصونيت وزراي خارجه فعلي به عنوان 
يك هنجار پذيرفته شده در سطح جهان و اصول قوانين مرسوم بين المللي 
در نظر مي گيرد«.  افخم در ادامه افزود كه تجارب گذشته نشان داده است 
كه تحريم ها كاماًل به شكست ختم خواهد شد و هيچ تأثيري بر تالش دولت 
ايران يا ظريف نخواهد داشت. وزارت خزانه داري امريكا در اقدامي با هدف 
اعمال فشار حداكثري به تهران، بعد از وضع تحريم هايي عليه مقام ارشد 
كشور، وزير خارجه ايران را تحريم كرد. ظريف نيز در واكنش به اين اقدام 
امريكا در يك پيام توييتري نوشت كه از اينكه امريكا، وي را به عنوان يك 

تهديد تلقي مي كند، خرسند است.

توافقنامه همكاري پنج جانبه در نخستين همايش اقتصادي كشورهاي درياي خزر در تركمنستان به امضاي مقامات ارشد كشورهاي اين حوزه رسيد. 
بر اساس اين گزارش، توافقنامه مذكور در نتيجه ديدار روساي نهادهاي مختلف آذربايجان، ايران، قزاقستان، روسيه و تركمنستان تصويب شد. عالوه 
بر اين مقامات پنج كشور درباره نقش خزر در اقتصاد جهاني و ظرفيت هاي گسترش همكاري در زمينه فناوري هاي ديجيتال و ايجاد مناطق تجارت 
آزاد تبادل نظر داش�تند. طرفين همچنين عالوه بر احترام به منافع ملي كشورهاي اين حوزه بر »حفظ ثبات از طريق توسعه متقابل« تاكيد كردند. 
همچنين در اين نشست به نقش مهم كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر كه در ماه آگوست سال 2018 به امضا رسيد، اشاره شد. مقامات ارشد 
كشورهاي خزر مسائل ايجاد شركت هاي مشترك به عنوان يكي از بهترين نمونه ها در تجربيات بين المللي را بررسي كردند. طرفين از آمادگي بر تبادل 
استانداردها، قوانين، اطالعات آماري مربوط به فعاليت هاي تجاري- اقتصادي خبر دادند.  تسهيل پروسه صدور ويزا نيز يكي از موضوع هاي اصلي بود 

كه انتظارات مثبت از اين اقدام بسيار باال است.

امضاي توافقنامه همكاري اقتصادي كشورهاي حوزه خزر
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طبقگزارشوزارتكار53.9ميليوننفرازجمعيتكشوردرسال1397اصالبهدنباليافتنكارنبودهاند

چرا افراد در جست وجوي كار نيستند
آن گونه كه وزارت كار گزارش داده است در سال 1397 از 
81 ميليون نفر جمعيت كشور 53.9 ميليون نفر خارج از 
جمعيت نيروي كار قرار داشتند. در ميان عوامل قرار گرفتن 
افراد در جمعيت خارج از نيروي كار »مسووليت شخصي يا 
خانوادگي و بي نياز بودن از انجام كار« و »اشتغال به تحصيل 
يا آموزش«، بيشترين فراواني را داشته است. 500 هزار نفر از 
جمعيت نيز به دليل دلسرد شدن و نااميد شدن از پيدا كردن 

كار در جمعيت خارج از نيروي كار قرار گرفته اند.
به گزارش »تعادل«، وقتي آمارهاي مربوط به نرخ بيكاري 
سال 1397 منتشر شد، عدد نرخ بيكاري غير منتظره بود. 
نرخ بيكاري به 12 درصد رسيده بود در حالي كه نرخ بيكاري 
سال قبل آن يعني سال 1396 معادل 12.6 درصد اعالم 
شده بود. تفاوت اين دو سال در نرخ رشدشان پيداست. نرخ 
رشد سال 1397 منفي 4.9 درصد اعالم شده بود در حالي 

كه نرخ رشد اقتصادي سال 1396 3.7 درصد بود.
نرخ رشد اقتصادي عامل موثر در ايجاد اشتغال است. بنابراين 
سال هايي كه نرخ رشد اقتصادي كاهش مي يابد، انتظار بر اين 
است كه متعاقب آن نرخ بيكاري نيز كاهش يابد. روشن ترين 
دليل آن اين است كه بنگا ه هاي اقتصادي، سود كمتري به 
دس��ت آورده و ديگر امكان ادامه فعاليت با كيفيت قبل و 
حفظ نيروهاي موجود را ندارد. لذا يكي از راه هاي صاحب 
بنگاه براي متناسب كردن هزينه و درآمدش كاستن از تعداد 

نيروهاي انساني است. 
اين فرمولي بود كه در سال 1397 محقق نشد و براي بسياري 
شائبه ايجاد كرد كه ممكن است دولت آمار سازي كند. اما در 
كنار شائبه آمارسازي دو فرضيه ديگر هم وجود داشت. ابتدا 
اينكه كاهش رشد اقتصادي با تاخير بيشتري خود را نشان 
مي دهد و ديگر اينكه به جمعيت خارج از نيروي كار افزوده 
شده باشد. يعني با توجه به اينكه نرخ بيكاري شامل جمعيت 
در جست وجوي كاري مي شود كه كار پيدا نكرده اند، مي توان 
كاهش ن��رح بيكاري يا عدم تغيير آن ب��ا توجه به كاهش 
رشد اقتصادي را در افزايش جمعيتي دانست كه ديگر در 
جست وجوي كار نيستند. بسياري اين گمانه زني را مطرح 
كردند كه تعداد افرادي كه از يافتن كار صرف نظر كرده و از آن 
نااميد شده اند بيشتر شده است. البته چون جزييات مربوط به 

عوامل صرف نظر كردن افراد از پيدا كردن كار شفاف نبوده در 
نتيجه همگي در سطح گمانه زني باقي ماند. 

اكنون ولي مركز آمار و اطالعات راهب��ردي وزارت كار در 
جديد ترين گزارش خود عوامل قرار گرفتن افراد در جمعيت 
خارج از نيروي كار را بررس��ي كرده است. هر چند آمارها 
مربوط به سال 1397 است و جزيياتي درباره سال هاي قبل 
ارايه نشده تا بتوان مقايسه كرده و روند تغيير داليل خروج 
افراد از جمعيت نيروري كار را بررسي كرد ولي با اين همه 
اين اطالعات مي تواند تصوير كل��ي از داليل خروج افراد از 
جمعيت كار را نمايش دهد.طب��ق اين گزارش جمعيت 

كشور در س��ال 1397 براي خانوارهاي معمولي ساكن و 
گروهي، نزديك به 81 ميليون نفر برآورد ش��ده است. كه 
حدود 14.1 ميليون نفر آن زير ده سال و 4.4 ميليون نفر 65 
ساله و بيشتر هستند. بنابراين معادل 82.6 درصد از جمعيت 
مذكور بيش از 10 س��ال بوده و 76.3 درصد در گروه سني 

10 تا 64 سال هستند.
همچنين بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه 27.1 ميليون 
نفر جمعيت فعال )نيروي كار( هستند كه از اين ميزان نيز 
23.8 ميليون نفر شاغل و 3.3 ميليون نفر بيكار هستند. 
بنابراين حدود 53.9 ميليون نفر از جمعيت كش��ور باقي 

مي مانند كه در هيچ يك از دو گروه شاغالن و بيكاران قرار 
نگرفته و به عبارت ديگر جمعيت خارج از نيروي كار محسوب 
مي شوند. بنابراين چنين استنباط مي شود كه قشر عظيمي 

از جمعيت كشور غير مولد هستند. 

   جنس و سن جمعيت خارج از نيروي كار
از 53.9 ميليون نفر جمعيت خارج از نيروي كار، 19ميليون 
نف��ر م��رد و 34.9 ميليون نف��ر زن هس��تند. همچنين 
14.1ميليون نفر زير 10 سال بوده و حدود 4.4 ميليون نفر 
باالي 65 سال قرار دارند. بنابراين حدود 35.4 ميليون نفر 

از جمعيت بين 10 ساله تا 64 ساله قرار دارند كه نزديك به 
65.6 درصد از جمعيت مذكور را به خود اختصاص داده اند.

بررس��ي تفكيك جنسيتي هم نش��ان مي دهد كه 53.9 
ميليون نفر جمعيت خارج از نيروي كار، 19 درصد مرد و 
34.9 درصد زن هستند. از ميان مردان نيز 7.2 ميليون نفر 
زير 10 سال در مقابل 6.9 ميليون نفر زن زير 10 سال قرار 
دارد. همچنين 1.9 ميليون نفر مرد و 2.6 ميليون نفر زن 

باالي 65 ساله و بيشتر وجود دارند.
ام��ا در گروه س��ني 10 ت��ا 64 س��اله )در س��ن كار(، كه 
35.4ميليون نف��ر آن، جمعيت خارج از نيروي كار بودند، 

9.9 ميليون نفر مرد و 25.4 ميليون نفر زن هستند.

   علل حضور افراد در جمعيت  خارج از نيروي 
كار 

بررسي ها نشان مي دهد در سال 1397، از 53.9 ميليون نفر 
جمعيت 23.5 ميليون نفر معادل 43.7 درصد جمعيت به 
دليلي با عنوان »مسووليت شخصي يا خانوادگي و بي نيازي 
از انجام كار«، در جمعيت خارج از كار قرار داشتند. همچنين 
14.1 ميلي��ون و 26.2 درصد اين جمعيت هم همانطور 
كه پيش تر گفته شد زير سن كار يعني 9 ساله يا پايين تر 
هستند. اما علت مهم ديگر، حضور افراد در جمعيت خارج 
از نيروي كار نيز اشتغال به تحصيل يا آموزش است. به اين 
ترتيب حدود 11.5 ميليون نفر به دليل اشتغال به تحصيل 
يا آموزش در جس��ت وجوي كار نبودند. اين تعداد معادل 
21.3 درصد است. همچنين حدود 537 هزار نفر معادل 
1.1 درصد نيز به دليل دلسرد شدن و نا اميدي از پيدا كردن 
كار ديگر در جست وجوي كار نيستند. 3.7 درصد معادل 
دو ميليون نفر نيز به دليل بيماري ناتواني جسمي موقت و 
بارداري و همچنين 200 هزار نفر معادل 0.4 درصد جمعيت 
نيز به دليل حضورشان در جمعيت »درانتظار نتيجه اقدامات 
انجام شده و فصل كاري«، در جمعيت خارج تاز نيروي كار 
كشور در سال 1397 قرار گرفته اند. در اين آمارها، عنواني با 
نام »ساير«، نيز وجود دارد كه حدود 2.1 ميليون نفر معادل 
3.6 درصد را به خود اختص��اص داده. به اين ترتيب علت 
حضور اين افراد در جمعيت خارج از نيروي كار متنوع است.

طلب1۸هزارميلياردتومانيتعاونازدرآمدهايخصوصيسازي
معاون وزير تعاون با اش��اره به بودجه 150 ميليون توماني 
نظارت بر تعاوني ها در سال 97، از مطالبه 18 هزار و 200 
ميليارد توماني بخش تعاون از محل درآمدهاي ناش��ي از 

خصوصي سازي خبر داد.
محمدجعفر كبيري با اشاره به راه اندازي سامانه هوشمند 
بخش تعاون گفت: اين سامانه با هدف ايجاد شفافيت در 
حوزه تعاون راه اندازي شده و حدود يك ماه پيش رونمايي 
شد. اهداف نظارتي و حسابرسي كه يكي از مهم ترين اهداف 
بخش تعاون اس��ت از مهم ترين فعاليت هاي ذيل سامانه 
جامع هوشمند بخش تعاون است كه البته بودجه اين بخش 
در سال گذشته فقط براي نظارت بر 92 هزار تعاوني فعال 
در كشور، 150 ميليون تومان بود كه امسال به 12 ميليارد 
تومان افزايش يافته است.معاون امور تعاون وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه سامانه جامع هوشمند بخش 
تعاون نخستين گام براي شفاف سازي در بخش تعاون به 
عنوان سه ركن اقتصاد ملي است، ادامه داد: در فاز نخست 
اين سامانه فعاليت هاي ثبت و نظارت تعريف شده است اما در 
فازهاي بعدي توانمندسازي تعاوني ها، تامين مالي و توسعه 
بازار در اين سامانه تعريف شده است كه اميدواريم تا نيمه 
اول امسال در سامانه پياده سازي شود.كبيري همچنين به 

تاسيس مركز نوآوري بخش تعاون اشاره كرد و افزود: اين 
مركز كه به زودي راه اندازي خواهد شد، دو هدف »افزايش 
بهره وري و تكنولوژي تعاوني هاي موجود« و »حمايت از 
شركت هاي دانش بنيان و استارتاپ هايي كه خروجي آنها 

تعاون باشد« را دنبال مي كند.
معاون وزي��ر تعاون با تاكي��د بر اينكه مقدم��ه راه اندازي 
 VC مركز ن��وآوري بخش تعاون، تش��كيل صندوق هاي
)صندوق هاي ريس��ك پذير( است افزود: به همين جهت 
در روز جهاني تعاون نخستين صندوق ريسك پذير بخش 
تعاون راه اندازي شد تا مقدمه اي براي راه اندازي مركز نوآوري 

تعاون باشد.
وي با تاكي��د بر حمايت از اس��تارتاپ هاي دانش بنيان در 
حوزه تعاون ادام��ه داد: در همين راس��تا اقدام ديگري كه 
براي حمايت از اس��تارتاپ هاي دانش بني��ان انجام داديم 
تامين مالي خرد براي اين فعاليت هاست. به اين ترتيب كه 
متقاضيان مي توانند طرح و ايده استارتاپي خود را در سايت 
صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون ثبت كنند و در 
صورتي كه طرح آنها مورد تاييد صندوق واقع شد اين طرح 
براي عموم به نمايش گذاشته مي ش��ود و سرمايه گذاران 
 مي توانن��د طرح ه��اي داراي توجيه اقتص��ادي را تامين 

مالي كنند.كبيري افزود: يكي از مهم ترين مزيت هاي تامين 
مالي خرد براي سرمايه گذاران استارتاپ هاي دانش بنيان 
در قالب اين طرح اين است كه اصل سرمايه سرمايه گذاران 
توسط صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون تضمين 
مي ش��ود كه يك ويژگي مهم براي تامين كنندگان مالي 
محسوب مي شود.معاون وزير تعاون ادامه داد: در كنار توسعه 
و شفافيت بحث توسعه نهادهاي مالي و بودجه بخش تعاون 
بس��يار اهميت دارد كه در اين راستا بودجه شكل گيري و 
توانمندسازي تعاوني ها را با رشد 11 برابري از 5 ميليارد تومان 
به 55 ميليارد تومان افزايش داديم كه البته اين ميزان نيز قابل 
قبول نيست اما روند رشد قابل توجهي را در اين زمينه شاهد 
بوديم.وي در بخش ديگري از اظهاراتش به سهم بخش تعاون 
از درآمدهاي ناشي از خصوصي سازي اشاره كرد و اد امه داد: 
بر اساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 30 درصد 
درآمدهاي حاصل از خصوصي سازي بايد به بخش تعاون 
اختصاص مي يافت كه متاسفانه از سال 88 تا 97 مجموع 
مطالبات بخش تعاون از محل درآمدهاي ناشي از واگذاري ها 
به بخش خصوصي به 18 هزار و 200 ميليارد تومان رسيده 
كه تاكنون ميزان تخصيص اين عدد صفر بوده است.اين مقام 
مسوول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: بر اساس 

مذاكراتي كه با دولت براي وصول مطالبات سهم بخش تعاون 
از محل واگذاري ها صورت گرفته به دنبال تهاتر اين بدهي 
هستيم چرا كه امكان وصول اين حجم از مطالبه با شرايط 
اقتصادي كشور براي دولت فراهم نيست؛ در عين حال اگر 
سهم 18 هزار و 200 ميليارد توماني بخش تعاون اختصاص 
پيدا مي كرد امروز شاهد توسعه و افزايش سهم بخش تعاون 
از اقتصاد ملي بوديم.وي درباره اقدامات صورت گرفته در اين 
زمينه نيز توضيح داد: بر اس��اس مذاكرات صورت گرفته با 
سازمان برنامه و بودجه اقدام خوبي در زمينه وصول مطالبات 
بخش تع��اون از محل درآمدهاي بخش خصوصي صورت 
گرفته به اين ترتيب كه امسال حساب جداگانه اي نزد خزانه 
براي واريز سهم تعاون از محل 30 درصد درآمدهاي ناشي 
از بخش خصوصي ايجاد شده كه اين حساب اختصاصا براي 
اين بخش در نظر گرفته شده است و مي تواند يك اقدام خوب 
توسط س��ازمان برنامه و بودجه باشد و از اين پس سهم 30 
درصدي بخش تعاون از درآمدهاي خصوصي سازي به اين 
حساب واريز خواهد شد.كبيري همچنين از دريافت مجوز 
افزايش سرمايه صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون 
از محل تبصره 18 قانون بودجه 98 كل كشور خبر داد و گفت: 
آنچه مهم است دريافت مجوز افزايش سرمايه اين صندوق 

بود كه بايد منتظر تخصيص اين سرمايه باشيم.معاون وزير 
تعاون در بخش ديگري از اظهاراتش با انتقاد از اينكه اليحه 
اصالح بخش تعاون هفت س��ال در دولت است، ادامه داد: 
اين قانون نياز به اصالحاتي دارد و اگر همه ذي نفعان بخش 
تعاون از جمله دولت و مجلس در اين زمينه حمايت كنند 
اتفاقات خوبي در حوزه تعاون شاهد خواهيم بود.وي در ادامه 
به فعاليت تعاوني هاي اعتبار طي چند سال گذشته و اتفاق 
رخ داده براي مالباختگان اين موسسات اشاره كرد و گفت: 
اگر نظارت هوشمند در تعاوني هاي اعتبار وجود داشت نه تنها 
شاهد اتفاقات رخ داده براي مالباختگان اين موسسات بوديم 
بلكه اين تعاوني ها مي توانستند نقش بسيار موثري در تامين 
مالي بخش تعاون داشته باشند. ضمن اينكه در دنيا يكي 
از روش هاي تامين مالي خرد، تعاوني هاي اعتبار هستند.

كبيري در پايان تاكيد كرد: اگر س��امانه جامع هوش��مند 
بخش تعاون در فازهاي بعدي تكميل شود، پس از اتمام فاز 
بعد نظارتي اين سامانه طرحي را براي احياي تعاوني هاي 
اعتبار به دولت ارايه خواهيم داد چرا كه اين تعاوني ها به ويژه 
در مناطق روستايي، عش��ايري و محروم مي توانند نقش 
 بس��زا يي در تامين مالي تعاوني ها و كسب و كارهاي خرد 

داشته باشند.
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ممنوعيت بررسي كاالي 
صادراتي در گمرك مرزي

مديركل دفتر صادرات گمرك، در بخشنامه اي 
تاكيدكرد: گمركات اجرايي براي جلوگيري از 
سوءاستفاده هاي احتمالي از بررسي كاالهاي 
صادرات��ي در گمركات مرزي ج��دا خودداري 

كنند.
ش��اماني مديركل دفتر صادرات گمرك ايران، 
در بخش��نامه اي به گمركات اجرايي با اش��اره 
به مش��اهده برخي موارد در گمركات داخلي و 
گمركات مرزي خروجي به منظور جلوگيري از 
سوءاستفاده هاي احتمالي تاكيد كرد: گمركات 
اجرايي مبدا صادرات، مراحل رويه صادرات را 
وفق بخش��نامه هاي پيش��ين گمرك، به دقت 
اجرا نموده و از واگذاري يا محول نمودن تمام 
يا بخشي از وظايف خود )از قبيل ارزيابي كاال، 
بررسي كاال توسط ايكس ري و اخذ مجوزهاي 
قانوني براي مس��يرهاي س��طح دو و س��ه( به 

گمركات مرز خروج جدا خودداري كنند.

اصالح نظام مالي كشور توسط 
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه

كميته مشترك وزارت اقتصاد و سازمان برنامه 
و بودجه براي اصالح نظام مالي كشور با مصوبه 

اخير هيات دولت تشكيل خواهد شد.
با تصويب هيات وزيران به منظور ايجاد وحدت 
رويه و استانداردهاي يكس��ان در سامانه هاي 
بودجه اي سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، كميته راهبري اصالح 
نظام مالي كش��ور متش��كل از رييس سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور و وزير امور اقتصادي و 

دارايي تشكيل مي شود. 
در حال حاضر نرم افزارها و ساختارها، گزارش ها 
و نظام كدينگ��ي فعلي معاون��ت خزانه داري 
پاس��خگوي نيازهاي اطالعاتي سند بودجه اي 
كشور در سازمان برنامه و بودجه كشور نيست و 
از اين منظر كارايي و اثربخشي تخصيص منابع 

عمومي كشور را نيز متأثر مي كند.
بر اين اس��اس به منظور ايج��اد وحدت رويه و 
استانداردهاي يكسان در سامانه هاي بودجه اي 
س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور و وزارت امور 
اقتصادي و دارايي شكل گيري كميته راهبري 
اصالح نظام مالي كش��ور متشكل از روساي دو 
دس��تگاه مذكور نير در آيين نام��ه پيش  بيني 

شده است.

تمديد مهلت پزشكان براي 
ثبت نام كارتخوان تا ۳۱ مرداد 

مديركل دفت��ر تنظيم مق��ررات و نظ��ارت بر 
برون سپاري سازمان امور مالياتي گفت: به دليل 
نبود برخي زير س��اخت ها، مهلت پزشكان براي 

ثبت نام كارتخوان تا 31 مرداد ماه تمديد شد.
علي رستم پور اظهار كرد: صاحبان حرف و مشاغل 
پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي تا 
31 مرداد ماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش 
و استفاده از پايانه فروشگاهي )كارتخوان بانكي( 
ثبت نام كنند. در واقع زمان به دليل نبود برخي 

زير ساخت ها افزايش پيدا كرده است.
مديركل دفتر تنظيم مق��ررات و نظارت بر برون  
س��پاري س��ازمان امور مالياتي افزود: بر اساس 
تبصره 6 قانون بودجه س��ال 1398 و ماده 169 
قانون ماليات هاي مستقيم، كليه فعاالن اين حوزه 
كه مجوز فعاليت آنها توس��ط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي 
ايران يا س��ازمان نظام دامپزش��كي و س��ازمان 
دامپزشكي ايران صادر مي شود، مكلف شده اند 
نس��بت به نصب، راه اندازي و اس��تفاده از پايانه 

فروشگاهي از ابتداي سال 1398 اقدام كنند.
وي گفت: براين اساس تمام صاحبان اين مشاغل 
بايد براي ثبت درخواس��ت تخصيص ش��ماره 
شناسه پايانه فروش��گاهي )كارتخوان( به درگاه 
عمليات الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور 
مراجعه و مبادرت به ثبت مش��خصات دستگاه 
كارتخوان خود كنند و در اولين ماه پس از دريافت 
شناسه مذكور از طريق پيامك تلفني نسبت به 

بهره برداري از آن اقدام كنند.
وي اف��زود: مودي��ان هنگام مراجعه به س��امانه 
الكترونيكي مذكور وارد سامانه ثبت نام الكترونيك 
طرح جام��ع مالياتي )كد اقتصادي( ش��ده و در 
قس��مت س��اير خدمات با انتخاب گزينه »ثبت 
مش��خصات صندوق فروش و حافظه مالياتي« 
مي توانند مش��خصات پايانه فروشگاهي خود را 

ثبت كنند.
گفتني است نمايندگان مجلس در قالب بررسي 
قانون بودجه، استفاده از دستگاه هاي كارتخوان را 
از ابتداي سال جاري براي جامعه پزشكي تكليف 
كردند و پس از گذش��ت چهارماه از سال اكنون 
سامانه هاي مورد نياز براي اين كار در سازمان امور 

مالياتي آماده شده است.
وي توضيح داد: مجلس در راستاي مقابله با فرار 
مالياتي و در قالب دو بند الحاقي به تبصره 6 اليحه 
بودجه 98، پزش��كان را ملزم به استفاده از پايانه 
فروشگاهي )دستگاه كارتخوان بانكي( و مراكز 
درماني را ملزم به پرداخت 10 درصد دس��تمزد 
پزشكان به حس��اب سازمان امور مالياتي كشور 

بابت علي الحساب ماليات كرد. 

مردم، قدرت و منافع)52(
سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

پاورقي اقتصادي

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل چهارم 
  جنگ امريكا با خودش بر سر جهاني شدن

جهاني شدن در مركز بحران اقتصادي امريكا نشسته 
است . از يك طرف، منتقدان جهاني شدن، امريكا را به 
خاطر مخمصه اي كه طبقه متوس��ط امريكا از آن رنج 

مي برد متهم مي كنند .
 بر طبق گفته رييس جمه��ور ترامپ، مذاكره كنندگان 
تجاري ما در اين بازي از مذاكره كنندگان باهوش ديگر 
كش��ورها باختند . ما قراردادهاي بدي را امضا كرديم كه 
منجر به از دست رفتن شغل هاي صنعتي امريكا شد.اين 
انتقاد از جهاني شدن، طنين هاي بي شماري به ويژه در 
بخش هايي از كشور كه صنعتي زدايي را تجربه كرده بودند، 

پيدا كرد.در مقابل، هواداران جهاني شدن ادعا مي كنند 
كه تمام اين حرف ها چرند است . امريكا از جهاني شدن 
منفعت و سود برده است. سياست هاي حمايت گرايانه، 
باعث شد تمامي آنچه كه از طريق اين تجارت به دست 
آورده ايم، به خطر بيفتد. آنها مي گويند كه در آخر س��ر، 
حمايت گرايي حتي به آنهايي كه شغل شان را به خاطر 
جهاني شدن از دست داده اند يا دستمزدشان به خاطر آن 
سقوط كرده است، كمكي نمي كند. آنها، اياالت متحده و 
كل جهان بدبخت خواهند شد. هواداران جهاني شدن اتهام 
صنعتي زدايي و بدبختي امريكا را از جايي ديگر مي بينند: 
منبع واقعي از دست رفتن شغل و پايين آمدن دستمزد 
براي كارگران غيرماهر، بهبود فناوري است و جهاني شدن 
فقط يك اتهام گمراه كننده است. من بيش از 20 سال است 
كه به مديريت جهاني شدن انتقاد مي كنم؛ اما از يك زاويه 

كامال متفاوت.  از نگاه من به عنوان سرپرست اقتصاددانان 
بانك جهاني؛ كامال بديهي بود كه قواعد جهاني بازي به 
نفع اياالت متحده و ديگر كشورهاي پيشرفته و به بهاي 
كشورهاي در حال توسعه بود نه عليه آن. توافقات ناعادالنه 
تجاري به نفع اياالت متحده و اروپا بود و به ضرر كشورهاي 

در حال توسعه. 
اين عقيده كه مذاكره كنندگان تجاري ما باخته اند، خنده دار 
است: ما تقريبا هر چيزي را كه طي مذاكرات تجاري اواخر 
قرن بيس��تم مي خواستيم به دس��ت آورديم .ما بر خالف 
كشورهاي در حال توسعه، حمايت هاي قوي مالكيت معنوي 
را– كه مالكيت معنوي كش��ورهاي پيشرفته را حفاظت 
مي كرد- تامين كرديم، نه مالكيت هاي معنوي كشورهاي 
در حال توسعه . ما موفق شديم كه به زور بازارهاي كشورها 
را براي شركت هاي مالي مان باز كنيم – و حتي آنها را وادار 

كرديم كه مشتقات به ش��دت ريسكي و ديگر محصوالت 
مالي را قبول كنند كه البته نقش محوري در فروپاشي مالي 
خود ما ايفا كرد. اين حقيقت دارد كه كارگران امريكايي از 
مزيت جهاني شدن بهره نبردند و به ويژه كارگران غير ماهر 
دستمزدهايشان سقوط كرد، اما بخشي از آن به خاطر آن 
بود كه مذاكره كنندگان امريكايي آنچه را كه از آنها خواسته 
بودند گرفتند: مشكل در اينجاست كه ما چگونه جهاني شدن 
را مديريت كرديم و اينكه چه مي خواستيم – توافق هاي 
تجاري نفع شركت ها را به بهاي كارگران كشورهاي توسعه 

يافته و در حال توسعه مي ديد. 
ما به عنوان يك كشور براي كارگرانمان كه از جهاني شدن 
اسيب ديده بودند، كاري نكرديم. ما بايد مطمئن مي شديم 
كه جهاني شدن به نفع همه است اما حرص و طمع شركت ها 
بسيار زياد بود. برندگان نمي خواستند كه ماحصل شان را با 

بازندگان سهيم كنند. در واقع آنها دوست داشتند كه فشار 
دستمزدهاي كارگران امريكايي كه با كارگران كشورهاي در 
حال توسعه رقابت مي كردند به سمت پايين باشد. اين امر 
منافع شركت ها را در همه زمينه ها بيش از پيش باال مي برد.

حذف يارانه ها جايگزين درآمدهاي نفتي 
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه بايد بودجه سال 
آينده را متفاوت از سال هاي گذشته طراحي كنيم، گفت: 
حذف يارانه ها از راه ه��اي جايگزيني درآمدهاي نفتي در 

بودجه است.
به گزارش مركز اطالع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل 
سازمان برنامه و بودجه كشور، محمدباقر نوبخت در حاشيه 
نخستين جلسه س��تاد تهيه و تدوين اليحه بودجه سال 
1399 گفت: بر اساس اصالح ساختاري كه به صورت يك 
طرح تهيه شده بايد بودجه سال آينده را متفاوت از سال هاي 
گذشته طراحي كنيم.وي افزود: در اصالح ساختار بودجه 
چهار حوزه نس��بت به گذشته اصالح و تغيير پيدا كرد كه 
يكي از آنها اصالح درآمدهاست و همچنين رويكرد اصالح 
ساختار بودجه، كاهش وابستگي به نفت است.دكتر نوبخت 
گفت: بنابراين بايد بودجه سال آينده به گونه اي تهيه شود 

كه منابع نفتي را بر اساس اين ابالغيه و اجراي طرح اصالح 
ساختار به حداقل برسانيم.

رييس س��ازمان برنامه و بودجه افزود: ب��ا توجه به اينكه 
مي خواهيم از نفت جدا شويم و وابستگي آن را در بودجه به 
حداقل برسانيم بايد منابع جايگزيني داشته باشيم بنابراين 
يك بخش كاهش منابع را از طريق جايگزين كردن منابع 
ديگر بايد جبران كنيم و بخش ديگر را بايد از طريق كاهش 

هزينه و كارا كردن هزينه ها تحقق ببخشيم.
دكتر نوبخت افزود: بنابراين در سال آينده هزينه هايي كه 
دستگاه ها در سال گذشته يا امسال داشتند بايد بازبيني شود 
تا حداقل جمع هزينه ها كمتر از منابعي باشد كه با كاهش 
درآمدهاي نفتي در بودجه تراز ش��ود بر اين اساس بايد در 
بخش درآمدها و منابع مالي و هزينه ها تجديد نظر كنيم.

وي گفت: طبق قانون  محاسبات عمومي، بودجه يك برنامه 

مالي يكساله اس��ت كه حاوي پيش بيني منابع و براوردي 
از مصارف براي دس��تيابي به اهدافي است كه در آن سال 
بودجه مد نظر است. دكتر نوبخت افزود: در جلسه نخست 
ستاد تهيه و تدوين اليحه بودجه 99 رويكردي نوآورانه براي 
بودجه سال آينده از طرف معاونت اقتصادي و هماهنگي 
برنامه و بودجه پيشنهاد ش��د و اين روش مورد بحث قرار 
گرفت و نقدهايي از طرف كارشناسان به آن وارد شد. رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه افزود: گرچه كليات طرح اصالح 
ساختار بودجه در شوراي عالي هماهنگي تصويب و امروز 
هم يك بخش از موضوع درآمدهايي كه جايگزين نفت در 
بودجه خواهد شد به تصويب شوراي عالي هماهنگي رسيد 
ولي بايد انتظار داشته باشيم اصالح ساختار در آن شوراي 
عالي به تصويب برسد.دكتر نوبخت گفت: در اين جلسه وارد 
اعداد كمي نشديم و بيشتر به رويكرد بودجه پرداختيم در 

اين جلسه كه جلسه مهمي بود باوجود تهديدات بدخواهان دربودجهسال1399پيشبينيشد
جمهوري اسالمي و دشمنان ملت ما كه به شيوه هاي مختلف 
اعمال تحريم مي كنند با همه اين شرايط كشور مسير عادي 
خودش را طي مي كند و ما مثل هر س��ال بودجه را از االن 
تهيه مي كنيم و در 15 آذر اليحه بودجه را به مجلس تقديم 
خواهيم كرد.وي درباره توجه به رونق توليد در اليحه بودجه 
سال آينده افزود: موضوع توليد و اشتغال از سال 95 با ابالغيه 
مقام معظم رهبري با نام گذاري سال ها با محوريت توليد، 
اشتغال يا اقتصاد مقاومتي مطرح شد و هر سال تبصره اي 
در قانون بودجه با عنوان تبصره 18 كه بطور خاص به اشتغال 

توجه دارد طراحي كرديم.
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اين اساس هر سال 
طبق برنامه ششم توسعه حدود 900 تا يك ميليون فرصت 
شغلي ايجاد مي كنيم و براي سال جاري نيز بيش از 988 هزار 
فرصت شغلي پيش بيني و همين ميزان شغل نيز براي سال 
آينده در نظر گرفته شده است.نوبخت اضافه كرد: رويكرد 
ما براي دس��تيابي به اشتغال به گونه اي نبود كه منابعي را 
در نظر بگيريم تا بين متقاضيان شغل توزيع شود بلكه آن را 
بين هشت برنامه طراحي كرديم كه يكي از برنامه هاي ما در 

بخش مسكن است.وي گفت: براي پارسال، امسال و سال 
آينده مشخص شد كه تعدادي مسكن ساخته و تعدادي 
هم نوسازي شود و تعدادي هم در روستاها براي محرومان 
تحت پوشش بسازيم بنابراين مي دانيم هر تعداد مسكني 
كه بسازيم چه تعداد اشتغال ايجاد مي كند كه همين وضع 
در بخش كشاورزي و صنعت نيز وجود دارد. رييس سازمان 
برنامه و بودجه درباره يارانه ها و افزايش مصرف سوخت در 
اليحه بودجه س��ال آينده نيز گفت: بودجه سال اينده در 
چارچوب طرح اصالح ساختار بودجه تعريف مي شود كه در 
اين طرح چهار حوزه مورد توجه قرار مي گيرد. نوبخت گفت: 
وقتي نفت از بودجه خارج شود بايد منابعي جايگزين گردد 
يكي از آنها مجموعه يارانه اي است كه به صورت بودجه اي 
داريم و پرداخت مي كنيم كه حدود 100 هزار ميليارد تومان 
است يا يارانه اي كه فرابودجه اي مي پردازيم كه 140 هزار 
ميليارد تومان است و بخشي نيز يارانه پنهان است كه رقم 
قابل توجهي را شامل مي شود كه در كاالها و انرژي وجود 
دارد بنابراين بايد در اين خصوص تجديدنظر شود تا بتوانيم 
منابع جديدي جايگزين نفت كنيم كه جزو اولين محور 

اصالح ساختار است.



بانك و بيمه4اخبار

گزارش بانك مركزي از قيمت ارز و سكه طال در يك سال گذشته

اونس جهاني 1504 دالر شد
بازده 106 درصدي سكه طال در 12 ماه

گروه بانك و بيمه|
 عصر دوشللنبه 21 مرداد 98 هر اونس طللا در بازار 
جهاني با 6 دالر افزايش نسبت به روز شنبه به 1504 
دالر رسلليد و به دنبال كاهش چند روز قبل كه به زير 
1500 دالر رسلليده بود، بار ديگر به باالي 1500 دالر 
رسيده و پيش بيني مي شود كه براساس رشد قيمت 
جهاني طللا، اندكي روي قيمت طا و سللكه در بازار 
داخل اثرگذار باشد. همچنين نتيجه نظرسنجي اين 
هفته كيتكو درباره تغييرات قيمت طا در هفته پيش رو 
حكايت از پيش بيني سرمايه گذاران و تحليلگران در 

جهت افزايش قيمت ها دارد. 
به گزارش »تعادل«، قيمت ارز روز يك شنبه 20مرداد 
98 نسللبت به هفته گذشللته و روز شللنبه با كاهش 
50توماني در دالر و يورو همراه شد و نرخ دالر در بازار 
آزاد و معامات نقدي 11750 تومللان، در صرافي ها 
11800 تومان و در سامانه سنا 11807 تومان معامله 
شللد. همچنين نرخ يورو نيز در بللازار آزاد به 13200 
تومان، صرافي ها 13300 و در سامانه سنا به 13305 
تومان رسلليد.  به گزارش »تعادل«، سللامانه سنا نرخ 
ميانگين معامات ارزي براي روز يك شنبه را براي دالر 
11708، يورو 13305، درهللم 3243، يوآن 1759، 
پوند 14456 و لير تركيه 2256 تومان اعام كرده است. 
 در بللازار طا نيز با كاهش اونس جهاني طا به 1493 
دالر، قيمت طا و سكه نيز اندكي كاهش داشت و سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد با كاهش 25 هزار توماني، 
چهار ميليون و 160 هزار تومان، سكه تمام طرح قديم 
نيز با 30 هزار تومللان كاهش چهار ميليون و 50 هزار 
تومان داد و ستد شد. هر قطعه نيم سكه نيز با 40 هزار 
تومان كاهش قيمت، دو ميليون و 190 هزار تومان و 
ربع سللكه هم با 60 هزار تومان كاهش، يك ميليون و 
370 هزار تومان و سكه گرمي 960 هزار تومان معامله 
شد.همچنين هر گرم طاي 18 عيار در طافروشي ها 
412 هزار تومان معامله مي شللود كلله 3000 تومان 
ارزان تر شده است. مظنه مثقال 17 عيار يا طاي آبشده 

نيز به 1 ميليون و 785 هزار تومان رسيد. 
بانك هللا روز20 مرداد قيمللت دالر را كاهش دادند و 
هر دالر را 11 هزار و 459 تومان خريدند.شللعب ارزي 
بانك ها امروز هللر يورو را هم 12 هللزار و 840 تومان 

خريدند و هر پوند انگليس نيز در شعب ارزي بانك ها به 
قيمت 13 هزار و 800 تومان خريداري شد. قيمت ارز 
مسافرتي در بانك ها كه از قيمت فروش آن در بازار باالتر 
است، با احتساب كارمزد حدود 13 هزار و 800 تومان 
تعيين شده است. بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعام كرد 
كه تمام ارزها نسبت به روز گذشته ثابت ماند. بر اساس 
اعام بانك مركزي هر دالر امريكا 42 هزار ريال قيمت 
خورد. هر پوند انگليس 50 هزار و 547 ريال و هر يورو 

نيز 47 هزار و 347 ريال ارزش گذاري شد.

   رشد106 درصدي سكه در يك سال منتهي 
به خرداد 98 

از سوي ديگر، براساس آمارهاي ماهانه اقتصادي بانك 

مركزي، در خلللرداد ملاه ١٣٩٨ متوسلللط قيملت 
فلروش يلك دالر امريكا در بلازار آزاد شلللهر تهلران 
١٣٤٢٧٦ ريال بود كه در مقايسه با ماه قبل 7.5 درصد 

كاهش داشته است. 
همچنلين حلداقل و حلداكثر نلرخ فلروش يلك دالر 
امريللكا در ملاه ملذكور بله ترتيلللب ١٢٧٦٣٣ ريال 
و ١٤١٩٣٣ ريللال بوده اسللت. در خللرداد ماه ١٣٩٨ 
متوسط قيمت فروش يك يورو در بازار آزاد شهر تهران 
١٥٢٨١٤ ريال بلود كه در مقايسه با ماه قبل 6.9 درصد 

كاهش داشته است. 
با توجه به نوسان شديد نرخ هاي ارز در بهار 97، بانك 
مركزي از اعام نرخ دالر سال قبل و همچنين افزايش 
قيمت يك سال اخير خودداري كرده است اما با توجه 

به قيمت 4045 تومان سال 96 مي توان برآورد كرد كه 
قيمت دالر 232 درصد در 15 ماه منتهي به خرداد 98 

رشد كرده است.
 همچنين از آنجا كه قيمت سكه طا و دالر متناسب 
رشد كرده است، با توجه به رشد 106 درصدي قيمت 
سكه در اين يك سللال، احتماال دالر نيز همين مسير 
را طي كرده و از حللدود 6500 تومان در خرداد 97 به 
13427 تومان در خرداد 98 رسيده است. همچنين 
حداقل و حداكثر نرخ فروش يك يورو در ماه مذكور به 
ترتيلب ١٤٦٢٧٠ ريلال و ١٦٠٥٤٠ ريال بوده است. 
در سه ماهه اول سللال ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش 
يك دالر امريكا و يك يورو در بلازار آزاد شهر تهران به 
ترتيب ١٣٨٧٧٨ ريال و ١٥٧٥٢٠ ريال بوده است. در 

بازار سكه و طا، در خردادماه ١٣٩٨ نيز متوسط قيمت 
فروش يك سكه تمام بهار آزادي طلرح قلديم در بلازار 
آزاد شهر تهران 4 ميليون و 524هزار و 800 تومان بود 
كه در مقايسه با ماه قبل 6.5درصد كاهش و نسبت بله 
ملاه مشابه سال قبل 106درصد افزايش نشان مي دهد. 
همچنلين حلداقل و حلداكثر نلرخ فلروش سلللكه 
ملذكور در ملاه يلاد شلده بله ترتيلب 4 ميليون و 303 

هزار تومان و 4 ميليون و 716هزار تومان بوده است.
در خردادماه ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يك سكه 
تمام بهار آزادي طلرح جديلد در بلازار آزاد شهر تهران 
4 ميليون و 663 هزار تومان بود كه در مقايسلله با ماه 
قبل 6.9 درصد كاهش و نسبت بله ملاه مشابه سال قبل 

105 درصد افزايش نشان مي دهد. 
همچنلين حلداقل و حلداكثر نلرخ فلروش سلللكه 
ملذكور در ملاه يلاد شلللده بللله ترتيلب 4 ميليون و 
453 هزار و 4ميليون و 855 هزار تومان بوده اسللت. 
در سه ماه اول سال ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يك 
سللكه تمام بهار آزادي در بازار آزاد شهر تهران با طرح 
قديم 4 ميليون و 675 هللزار تومان و با طرح جديد 4 
ميليون و 834 هزار تومان بود كله نسلللبت بله دوره 
مشلابه سال ١٣٩٧ به ترتيب ١٤٠درصد و ١٤١ درصد 

افزايش يافته است.

   روسيه در ذخاير از عربستان پيشي گرفت
براي اولين بار در هشت سال گذشته روسيه مي تواند در 
ذخاير بين المللي كه شامل ارز و طا است از عربستان 
سللعودي پيشللي بگيرد. به گزارش بلومبللرگ، اين 
نخستين بار در طول هشت سال اخير است كه روسيه 
مي تواند در ذخاير بين المللي كه شامل ارز و طا است از 
عربستان سعودي پيشي بگيرد. طي چهار سال گذشته، 
ذخاير طا و ارز روسيه 45 درصد رشد داشته و در ژوئن 
به 518 ميليارد دالر رسلليده اسللت. در همين زمان، 
شاخص هاي عربستان سعودي رو به كاهش است و در 

ماه ژوئن به 527 ميليارد دالر رسيده است.
بلومبرگ خاطرنشان مي كند كه رياض به دليل افت 
قيمت نفت مجبور اسللت ذخاير خود را در حوزه هاي 
اجتماعي صرف كند، در حالي كه مسكو در تحريم هاي 

جديد هزينه هاي بودجه را محدود مي كند
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 دارايي بانكداري اسالمي
 57‚1 تريليون دالر شد

دارايي هاي بانكداري اسامي تا پايان نيمه اول سال 
2018 به 57‚1 تريليون دالر رسيده است.

به گزارش پورتال بانكداري اسامي، هيات خدمات 
مالي اسامي )IFSB( به تازگي گزارش ثبات مالي 
اسللامي در سللال 2019 را منتشللر كرده و در آن 
جديدترين تحوالت در رشللد، ثبات و ديگر مسائل 
مربوط به صنعت خدمات مالي اسللامي را بررسي 
كرده اسللت. اين هفتمين گزارش اين نهاد اسللت 
كه بطور سللاالنه به منظور بررسي مسللائل و آمار 
كليدي در صنعت مالي اسللامي منتشر مي شود. 
براساس گزارش هيات خدمات مالي اسامي، ارزش 
دارايي هاي مالي اسللامي در سال 2018 به حدود 
2.19 تريليون دالر رسيده است. همانند سال هاي 
قبل بخش بانكداري اسامي تا نيمه اول سال 2018 
با رقم 1.57 تريليون دالر بيشترين حجم دارايي ها را 
به خود اختصاص داده است. همچنين در پايان سال 
2018، حجم صكوك سررسيد نشده، 530 ميليارد 
دالر و دارايي هللاي صندوق هاي سللرمايه گذاري 
اسللامي نيز 61 ميليارد دالر بوده است. طبق اين 
گزارش رشد دارايي هاي بانكداري اسامي در سال 
2018، يك درصد بوده است كه در بخش تسهيات 
رشد 1.6 درصدي و در بخش سپرده ها نيز رشد 0.6 
درصدي را تجربه كرده است. به عاوه بيشترين سهم 
دارايي هاي بانكداري اسامي مربوط به ايران )32.1 
درصد( بوده است و پس از آن كشورهاي عربستان 
سعودي )20.2درصد(، مالزي )10.8 درصد( و امارات 
)9.8 درصد( بيشترين سهم از دارايي هاي بانكداري 
اسامي را به خود اختصاص داده اند. شايان ذكر است 
رشد نه چندان زياد دارايي هاي بانكداري اسامي به 
دليل كاهش ارزش پول ملي در كشورهايي همچون 
ايران و سللودان بوده اسللت، به گونه اي كه مجموع 
دارايي هاي بانكداري اسامي در اين دو كشور از پايان 
نيمه اول سال 2017 تا پايان نيمه اول سال 2018 
نزديك به 46 ميليارد دالر كاهش يافته كه حدود 3 
درصد از دارايي هاي بانكداري اسامي در ابتداي اين 

دوره را تشكيل مي دهد.

 تولد پلي پاد، با حمايت 
بانك پاسارگاد

»پلي پاد« نخستين ابر استريم بازي هاي رايانه اي در 
ايران و خاورميانه، توسط شركت فناپ و با حمايت 
بانك پاسارگاد متولد شد. به گزارش روابط عمومي 
بانك پاسللارگاد، »پلي پاد« در بسللتر سرزمين 
هوشمند پاد، توسط شللركت فناپ و با حمايت 
بانك پاسللارگاد، امكان تجربه آناين بازي هاي 
رايانه اي را با كيفيت بسلليار خوب، تنها با داشتن 
اينترنت و بدون نياز به سخت افزاري قدرتمند، روي 
انواع رايانه، گوشي هاي همراه و حتي تلويزيون، به 
كاربر مي دهد. بر اساس اين خبر، از سيستم هاي 
مچ ميكينللگ )Matchmaking( تا قابليت 
برگزاري ليگ هايي با محوريت بازي هاي گوناگون، 
به اين هدف در پلي پاد قرار گرفته اند كه اين پلتفرم 
تبديل به محل مناسبي براي بازي سازها، بازي بازها 
و استريمرها شود. در جهان، تنها شركت هاي بزرگ 
اقدام به ساخت نسخه هاي مختلف از اين پلتفرم 
كرده اند و پلي پللاد، در ايران و خاورميانه منحصر 
به فرد است.  گفتني است عاقه مندان مي توانند 
 با مراجعه بلله وب سللايت PlayPod به آدرس

 HTTPS: //play.pod.land به صورت آناين 
اولين تجربه بازي هاي استريمي را آغاز كنند.

 ورود فناوري بالك چين
در صنعت بيمه

يك كارشناس بيمه با اشاره به اينكه صنعت بيمه 
در آينده به سمت استفاده از فناوري باك چين 
پيش خواهد رفت، افزود: شللركت ها به حمايت 
در حوزه يكپارچه سللازي نرم افزارها، تسللهيل 
قوانين و مقررات نياز دارنللد. احمدرضا ضرابيه 
در گفت وگللو با ايِبنا درباره اسللتفاده از ظرفيت 
شخصي سازي بيمه نامه ها با استفاده از فناوري 
باك چين اظهار داشللت: باك چين هم مانند 
ساير فناوري هاي نوين مي تواند باعث ايجاد تحول 
در صنعت بيمه شود. ما بايد بستري ايجاد كنيم 
تا فناوري هللاي نوين از جمله باك چين، كان 
داده ها، اينترنت اشيا و... بتوانند مسير آينده در 
صنعت بيمه را مشخص كنند. وي درباره اينكه 
آيا صرفه اقتصادي وجود دارد تا يك شركت بيمه 
يا بانك به تنهايي به سمت سرمايه گذاري بر روي 
پلتفرم هاي شخصي سللازي قراردادهاي مالي 
حركت كند يا آنكه بايد با تشكيل كنسرسيومي 
ايللن موضوع انجام شللود؟ اظهار داشللت: البته 
درست است كه اسللتفاده از اين فناوري ها نياز 
به سللرمايه گذاري دارد، ولي راهكار اين اسللت 
كه استفاده كنندگان از فناوري هاي نوين، خود 
تبديل به يك شللركت شللوند و بتوانند تامين 
منابع مالي و سللودآوري را براي توسللعه كسب 
و كارشللان به كار بگيرند. عضو انجمن حرفه اي 
صنعت بيمه افزود: از سللوي ديگر ما نيز وظيفه 
داريم تا از ايجاد و توسعه اين شركت ها حمايت 
كنيم. مديرعامل بيمه سللامان افزود: به عنوان 
نمونلله در مورد موضوع شخصي سللازي صدور 
بيمه نامه ها، بيمه گران مي توانند به جذب منابع 
براي شللركت هايي كه اين فناوري را در اختيار 
صنعت بيمه قرار مي دهند كمك كرده يا بخشي 
از منابع خود يا ساير تامين كنندگان مالي مانند 
بانك ها، صندوق هاي سرمايه گذاري و خطرپذير 
را در اختيار آنها قرار دهند. ضرابيه تصريح كرد: 
با اين حال نياز اين شللركت ها براي توسعه الزاما 
منابع مالي نيست، بلكه آنها بيشتر به حمايت در 
حوزه يكپارچه سازي نرم افزارها و تسهيل قوانين و 
مقررات نياز دارند. از سوي ديگر شركت هاي بيمه 
يا شتاب دهنده اي مانند »پلنت« نيز مي تواند به 

توسعه اين كسب و كارهاي جديد كمك كند.

پيدايش ابربانك  بر اثر ادغام بانك ها
سيمين السادات  ميرهاشمي  ناييني|

آنچه پس از تحقق حجم وسلليعي از ادغام در شبكه بانكي نمود پيدا 
مي كند، شكل گيري يك ابر بانك است كه تمركز را در شبكه بانكي 

افزايش خواهد داد.
عوامل مختلفي در توضيح علل ادغام بانك ها دخيل هستند و تاكنون 
نظريه هاي بسياري در اين خصوص ارايه شللده است. هر يك از اين 
نظريه ها به توضيح داليل ادغام و اكتساب در بانكداري مي پردازند و 
در واقع محرك هاي ادغام در بانكداري را شناسايي مي كنند كه شايد 
بتوان اين عوامل را مزايا يا هم  افزايي هاي ناشي از ادغام به حساب آورد.

مدتي است كه طرح ادغام شش بانك در بانك سپه مطرح شده و در 
راسللتاي اين ادغام تاكنون اقداماتي از جانب بانك ادغام  پذير- بانك 
سپه- انجام شده است. در حال حاضر مشكات پيش روي بانك سپه 
به عنوان بانك ادغام پذير مواردي مانند تعدد شعب، تعدد نيروي كار 
مازاد و تعيين تكليف نوع قراردادهاي كاري اين حجم وسيع نيروي 
كار، مطالبات وصول نشده، تسهيات تكليفي و كفايت سرمايه است. از 
طرفي دارايي  هاي مازاد و منجمد فراوان در بخش مستغات و مشاركت 
در ساخت اماك در شبكه بانكي و از جمله بانك هاي موضوع ادغام و 
مضاف بر اين اوضاع نابسامان بازار اماك و مستغات در فرآيند ادغام، 

منجر به قفل بخش زيادي از نقدينگي در فرآيند ادغام شده است.
اما آنچه در اين برهه از زمان در خصوص اين ادغام بزرگ در شبكه بانكي 
ايران حائز اهميت است، پيروي از يك الگوي همه جانبه در ادغام توسط 
بانك ادغام  پذير است. به منظور حصول موفقيت در ادغام و بهره برداري 
از مزاياي ناشللي از ادغام، بانك ادغام  پذير بايد از طريق تعامل موثر با 
ساير بانك هاي ادغام  شونده، تمام جزييات مالي، فني و حقوقي ادغام 
را مدنظر قرار داده و اين جزييات را در قالب يك برنامه اجرايي مشخص 
مورد تاييد طرفين، اجرايي كند. ساير مواردي كه در اين برنامه اجرايي 
مي بايست مدنظر قرار گيرد فرهنگ سازي و اتخاذ راهبردهاي مناسب 
فرهنگي در ميان كاركنان بانك هاي موضوع ادغام اسللت. اين امر با 
برگزاري سللمينارها و دوره هاي آموزشي سللازماني و ارتقاي سطح 

فرهنگ و دانش سازماني با هدف ايجاد سازگاري بين فرهنگ بانك ها و 
كاهش تضاد منافع بين كاركنان بانك هاي موضوع ادغام انجام مي شود. 
عاوه بر اين، بانك ادغام پذير مي بايست ريسك هاي مترتب بر ادغام 
را ارزيابي كرده و مديريت و كاهش اين ريسك ها را در برنامه اجرايي 
تنظيمي مدنظر قرار دهد. مهم ترين ريسك هاي فرآيند ادغام عبارتند 
از: ريسك اعتماد از جانب ذي نفعان، ريسك اعتماد مشتريان و ريسك 
سيسللتماتيك بازار. نكته مهمي كه پس از تحقق اين حجم وسيع از 
ادغام در شبكه بانكي نمود پيدا مي كند و اثرات كان اقتصادي زيادي 
دارد، شكل گيري يك ابر بانك در شبكه بانكي كشور است كه منجر 
به دانه بندي در شبكه بانكي شده و در نتيجه تمركز را در شبكه بانكي 
افزايش خواهد داد. دانه بندي در خصوص شركت ها مدت زيادي است 
كه در ادبيات اقتصادي مطرح شده است اما تسري آن به بانكداري به 
تازگي از سوي محققين بانكداري مطرح شده و در مطالعات تجربي 
زيادي به اثبات عواقب كان اقتصادي دانه بندي در شللبكه بانكي بر 
اقتصاد كان در كشورهاي مختلف پرداخته شده است. عواقب كان 
اقتصادي دانه بندي در شبكه بانكي مي تواند اثر غالب مثبت داشته باشد 
يا منفي. اين امر بستگي به عملكرد ابربانك در شبكه بانكي بستگي 
دارد. لذا توجه به اين امر نيز براي سياست گذاران ضروري است كه با 
تشكيل ابربانك سپه، عملكرد اين بانك، چه مثبت چه منفي، به سبب 
وجود اثر سيستماتيك در بانكداري كل شبكه بانكي و بالطبع اقتصاد 

كان را متاثر خواهد كرد.
تصميم به ادغام نيازمند وجود برخي پيش شللرط ها براي بانك هاي 
موضوع ادغام است. ليكن پس از اتخاذ تصميم به ادغام با بررسي تمامي 
جوانب، اقداماتي مي  بايست از جانب بانك ادغام  پذير در جهت به حداقل 
رساندن ريسك هاي ناشي از ادغام و امكان بهره برداري از هم افزايي هاي 
ادغام صورت گيرد در غير اين  صورت ابربانك بزرگي در شبكه بانكي 
كشور شكل خواهد گرفت كه مضاف بر اينكه دستيابي به اهداف ادغام 
را براي سياست گذاران دشوار مي سازد، تبعاتي را نيز از حيث اقتصاد 

كان دربرخواهد داشت.

حاكميت شركتي، فرصتي براي بهبود عملكرد بانك ها
محمود مزيناني| كارشناس اقتصادي|

اولين عناوين و گزارش هاي مرتبط با حاكميت شركتي به انگلستان 
و گزارش كادبري )Codbury( بازمي گردد؛ نقطه اي كه بحران ها و 
سوءعملكردها از درهايي وارد شده كه همه را غافل گير كرده و كسي 

تدبيري براي آن نداشته است.
 كژكاركردي هاي شللركت ها در اواخر قرن 20 و اوايل قرن 21، وفاق 
جهانللي در حوزه هاي تصميم گير بخش هاي پولي، مالي و اقتصادي 
جهت ايجاد ساختار و اجراي سازوكاري براي جلوگيري از انحراف و 
تبديل آن به بحران در شركت را موجب شد كه شايد مهم ترين نمود 
آن اصول حاكميت شركتي است كه توسط بازارهاي مالي و نهادهاي 
ارشادي همانند كميته  بازل مورد تاكيد و درخواست است و ساختار آن 

از مولفه هاي اثر گذار در تصميم گيري سرمايه گذاران تلقي مي شود.
همانند بسياري از گرايش هاي اقتصادي در دنيا، حاكميت شركتي نيز 
در گردش و گونه گون شدن در بسترهاي خاص اقتصادي و اجتماعي و 
منش حكومت داري كشورهاي مختلف، چارچوب هاي مختلفي پيدا 
كرده است. در ايران هم، آنچه توصيه و اباغ شده، قالب آنگلوساكسوني 
دارد. البته در مورد اجرا و تاثيرات آن نمي توان با اطمينان سخن گفت؛ 
لذا از تحليل آن صرف نظر مي شود، اما آنچه كه در اين يادداشت مورد 
توجه قرار گرفته است اشاره به اهميت و نقش حاكميت شركتي در 
بهره وري، رونق اقتصادي و ايجاد شفافيت است كه نهايتا بايد منتهي به 

بهبود عملكرد و افزايش توان رقابتي موسسات ايراني شود.
از شروع حاكميت شركتي در ايران يعني سال 1383، مقاالت زيادي 
نوشته شده و اباغيه هايي هم از سوي بورس و بانك مركزي تجويز و 
اباغ شده است اما ساختار حقوقي و مالكيتي خاص بنگاه هاي بزرگ 
كشور كه عموما پيرو اجراي اصل 44 قانون اساسي خصوصي شده اند، 
فاقد بستر و نمايش اجرايي از مكانيزم هاي حاكميت شركتي است؛ 
شايد از اين بابت كه حاكميت شللركتي به ساختار حقوقي، اجرايي 
و سياسي شللركت ها مي پردازد موانع جدي در نگاه و عمل دولت به 

وجود آمده است.

به هر روي حاكميت شركتي مي تواند فرصتي باشد براي جبران بخشي 
از عقب افتادگي ها، شتاب در برخي اصاحات، دستيابي به بهره وري 
بيشتر در عملكرد شركت، ديوار چيني برابر فساد و ارتباطات ناسالم 
در سللفارش ها و توصيه ها، قرار دادن افراد در اتاق هاي شيشلله اي و 
ايجاد شفافيت در عملكردها، ايجاد فضاي پاسخگويي در برابر اجتماع، 
شتاب در اصاحات اقتصادي، پرهيز از ايجاد قدرت مخرب، استفاده 
از كنترل هللاي غيرمتمركز نهادي با تكيه بر خودكار بودن سللاختار 

حاكميت شركتي و جلوگيري از كژكاركردي ها و كژ منشي ها!
قطعا حاكميت شركتي مدينه فاضله اي نخواهد بود اما مجرايي براي 
تسريع در اموري است كه شكل اولويت براي نظام اقتصادي كشور پيدا 
كرده است و مي تواند سللكويي براي شروع بخشي از تغييرات باشد. 
سازوكارهايي كه تاثير قطعي در جذب سرمايه و تصميم بازار خواهد 
داشت و مي تواند در افزايش رتبه اعتباري و نشان شركت موثر باشد و 

مانع رانده شدن از فضاي رقابتي شود.
پيگيري نظام رتبه بندي شركت ها بر مبناي حاكميت شركتي و وفاق 
نظام تصميم ساز و تصميم گير كشور در جهت اجراي اين مهم با هدف 
پيگيري بهبود عملكرد بنگاه ها كه هدف غايي آن انتفاع جامعه و اقتصاد 

خواهد بود موكدا توصيه مي شود.

جزئيات اخذ ماليات از حساب هاي بانكي
اخذ ماليات از طريق بررسي حساب هاي بانكي مدتي 
است كه در دستور كار قرار گرفته و تاكنون 24 هزار 
ميليارد تومان فرار مالياتي از اين طريق شناسللايي 

شده است. 
به گزارش ايِبنا، بحث شناسللايي و اخللذ ماليات از 
حساب هاي بانكي چند سالي است كه توسط سازمان 
مالياتي مطرح شللده و اقداماتي نيز در اين راستا در 
دسللتور كار قرار گرفته است. البته اين اقدام تمامي 
حسللاب هاي بانكي را در بر نمي گيرد و شرايطي از 
جمله گردش باالي حسللاب براي آن در نظر گرفته 
شده و آنگونه كه در دستورالعمل ها و بخشنامه هاي 
مرتبط با اين موضوع آمده اسللت، اخللذ ماليات از 
حساب هاي بانكي تنها در مورد حساب هايي صورت 
مي گيرد كه باالي 5 ميليارد تومان در سال گردش 

مالي دارند.
طبق قانللون، بانك مركزي موظف اسللت پايان هر 
سللال اطاعات حسللاب هاي بانكللي را كه گردش 
مالللي آن بيش از 5 ميليارد تومان اسللت در اختيار 
سازمان مالياتي قرار دهد اما طبق قوانين و مقررات 
ديگر از جمله تبصره 16 قانون بودجه سللال جاري، 
هر زمان كه سللازمان مالياتي اراده كند مي تواند به 
ريزتراكنش هاي مالي هر حسللاب بانكي دسترسي 

پيدا كند و در اين موارد ديگر سقف 5 ميليارد تومان 
اعمال نمي شود. 

براسللاس آمللار اعامللي هم اكنللون 500 ميليون 
فقللره حسللاب بانكللي در كشللور وجللود دارد 
كلله پيش بيني شللده تعللدادي از اين حسللاب ها 
 نيللز حسللاب هاي بانكللي اجللاره اي باشللد. 
سازمان مالياتي اعام كرده كه طي سه سال گذشته، 
اقدامات الزم به منظور اخذ صورتحساب هاي بانكي 
حدود 17 هزار مودي مشللكوك به فللرار مالياتي و 
همچنين تفكيك و ارسللال اطاعات به ادارات  كل 
جهت شناسللايي موديان و مطالبه و وصول ماليات 

متعلقه انجام گرفته است.
در حال حاضر بالغ بر 422 ميليون ركورد اطاعات 
تراكنش هاي بانكي افراد مشكوك به فرار مالياتي در 
سطح كشور، در دستور رسيدگي واحدهاي مالياتي 
قللرار دارد و حللدود 6000 مودي جديللد از طريق 
شناسللايي و رسلليدگي به اطاعات تراكنش هاي 
مشكوك بانكي شناسايي شده اند، همچنين تاكنون 
از محل بررسي تراكنش هاي مشكوك بانكي حدود 
هشت هزار شخص با بالغ بر 24 هزار ميليارد تومان 
فرار مالياتي، شناسايي شده اند و براي اين اشخاص 

برگ تشخيص صادر گرديده است.

   اخذ ماليات با رصد كارتخوان هاي بانكي
از سوي ديگر آذرماه سال گذشته نمايندگان مجلس 
در مصوبه اي بانك مركزي را مكلف كردند نسبت به 
ساماندهي دستگاه هاي كارتخوان بانكي )POS( يا 
درگاه هاي پرداخللت الكترونيكي اقدام كند و امكان 
دسترسي سازمان امور مالياتي به اطاعات درگاه هاي 
پرداخللت را فراهم كند. به موجب آن ماده 11 اليحه 
پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، بانك مركزي 
مكلف است با همكاري سازمان مالياتي ظرف مدت 
يك سال پس از الزم االجرا شدن اين قانون، نسبت به 
ساماندهي دستگاه هاي كارتخوان بانكي يا درگاه هاي 
پرداخت الكترونيكي اقدام كرده و با ايجاد تناظر بين 
آنها با مجوز فعاليت و شللماره اقتصللادي بنگاه هاي 
اقتصادي، به هللر يك از پايانه هاي فروش، شناسلله 
يكتا اختصاص دهد، همچنين بانك مركزي موظف 
است به ترتيبي كه سازمان درخواست مي كند امكان 
دسترسي سازمان به اطاعات درگاه هاي پرداخت و 
تراكنش هاي شبكه هاي پرداخت بانكي رسمي كشور 

را فراهم كند.
طبق تبصره اين ماده پس از گذشت زمان مذكور در 
 )POS( اين ماده، اتصال دستگاه هاي كارتخوان بانكي
يا درگاه هاي پرداخت الكترونيكللي كه تعلق آنها به 

مودي معين توسط سازمان امور مالياتي تاييد نشده 
باشد، به شبكه پرداخت بانكي كشور ممنوع است.

مديركل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار 
مالياتي سازمان امور مالياتي در اين باره گفته است كه 
هم اكنون 7 ميليون دستگاه كارتخوان ميان فعاالن 
اقتصادي و توسط بانك ها توزيع شده است كه بايد نوع 

كاربرد و استفاده كننده از اين دستگاه ها براي سازمان 
امورمالياتي مشللخص شللود. به گفته وي بررسي ها 
نشللان مي دهد برخي فعاالن اقتصادي به نام افرادي 
كه از معافيت مالياتللي برخوردارند اقدام به دريافت 
كارتخوان مي كنند و اين كارتخوان ها به نام منشي، 

كارمند يا افراد بي بضاعت است.



رويداد

رويخطشركتها

5 بازار سرمايه

چرا وزن بدهي در بازار سرمايه كاهش يافته است؟ 

انعطاف شرايط، كليد اصلي توسعه بازار بدهي

اثر حذف ارز دولتي بر كدام صنايع بيشتر است؟

گروهبورس|سميراابراهيمي|
از ابتداي دولت يازدهم، توس��عه بازار بدهي به عنوان 
يكي از اصلي ترين مفاد توسعه بازارها، در صدر اولويت 
سياست گذاران اقتصادي قرار گرفت. به طوري كه در 
اين مدت، انتشار اوراق به صورت گسترده مورد توجه 
ناشران و شركت هاي بزرگ بود و در كنار آن تنوع بخشي 
به ابزارهاي مورد نياز بازار بدهي نيز تا حدي انجام شده 
است. از بزرگ ترين بدهكاران ورود كرده به اين حوزه نيز 
مي توانيم به دولت اشاره كنيم كه با انتشار اوراق بدهي 
خزانه اسالمي، بدهي خود به پيمانكاران را در قالب اوراق 
س��خاب و اخزا، تسويه كرده و نوع اين اوراق نيز از انواع 

اوراق معامله به كسر است. 
اوراق قرض الحسنه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق 
مضاربه، اوراق منفعت، اوراق مزارعه، اوراق مس��افات، 
اوراق اس��تصناع، اوراق س��لف، اوراق جعال��ه و اوراق 
مش��اركت از انواع اوراقي اس��ت كه هم اكنون توسط 
شركت مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه، معرفي 
شده و امكان انتش��ار آنها سپس معامالت آنها در بازار 
ثانويه بورس��ي وجود دارد. در ادامه اي��ن گزارش، به 
چگونگي كاركرد هريك از اين اوراق و داليل س��اكت 

شدن بازار سرمايه در بخش اوراق پرداخته مي شود. 

   اوراق در آينه كاربرد و تاثير اقتصادي
در سال گذش��ته حدود 19 مورد از انواع صكوك در 
ذيل بازار سرمايه منتشر شد كه مرور اخبار سال قبل، 
حاكي از جنب و جوش ش��ركت هاي تامين سرمايه 
براي به دست آوردن سهم بازار بيشتر از انتشار اوراق 
را نش��ان مي دهد. اما آنچه در سال جاري، شاهد آن 
هس��تيم، كاهش تب و تاب بازار براي انتش��ار اوراق 
جديد است. اين موضوع را اگر بخواهيم با فرض آزاد 
بودن جريان پول در بازار س��رمايه بررسي كنيم، در 
وهل��ه اول اين پيام را متب��ادر مي كند كه كفه تقاضا 
براي اوراق بدهي سبك شده است. اما پيام مهم تري 
كه كمرنگ شدن بازار بدهي در سال جاري به اقتصاد 
بازار سرمايه محور مي دهد، اين است كه شركت هاي 
نيازمند به تامين نقدينگي دوباره به سوي بانك ها در 

حال حركت هستند. 

   چرا تمايل به اوراق بدهي كم شده؟ 
نرخ س��ود بانكي از شهريور سال 96 تاكنون تغييري 
نداش��ته و طبق مصوبه ش��وراي پ��ول و اعتبار، نرخ 
تسهيالت بايد 18 درصد باش��د. اما اوراق بازار، نرخ 
سود فراتر از رقم سود بانكي دارند كه از 18.5 درصد 
تا حتي 23 درصد را شامل مي شود. اين موضوع دركنار 
سهل الوصول بودن تامين مالي از طريق بازار سرمايه، 
نياز كمتر به وثايق و فروش فوري اوراق كه در برخي 
از موارد س��ابقه فروش در كس��ري از ثانيه را داشته 
نيز شايد باالتر بودن نرخ س��ود اوراق نسبت به سود 
بانكي را توجيه كند، ام��ا گزارش محيطي »تعادل« 
از چندين ش��ركت نيازمند به تامين مالي، حاكي از 

آن است كه شرط حسابرسي شده بودن صورت هاي 
مالي شركت ها در 3 سال اخر قبل از انتشار كه براي 
انتشار اوراق ش��رط الزم است، كار را سخت مي كند.  
بسياري از فعاالن اقتصادي مي گويند كه بانك ها سر 
اين موضوع با ش��ركت كنار مي آيند، اما بازار سرمايه 
هي��چ انعطافي در اين بخش ندارد. همين ش��رط به 
تنهايي بسياري از مشتريان نهادهاي مالي كه توانايي 
انتشار اوراق دارند را نيز كاهش مي دهد. بنابراين اگر 
هدف گذاري بازار سرمايه محور شدن موضوع تامين 
مالي هنوز در صدر اولويت هاي دولت است، احتماال 
انعطاف بيشتر نيز بايد در اين بخش ايجاد شود تا ضمن 
پاسداري از شفافيت بازار سرمايه، بتوانيم شاهد توسعه 

بازار بدهي از اين طريق نيز باشيم. 

   انواع اوراق مورد توجه بازار و كاركرد آنها 
س��رفصل بازار بدهي، با اوراق مشاركت آغاز مي شود. 
همانطور كه از نام آن پيداس��ت، نقطه عطف انتش��ار 
اين اوراق بر مبناي يك قرار داد ش��راكتي است. اوراق 
مشاركت سندي است گوياي مالكيت دارنده آن، نسبت 
به بخش��ي از يك دارايي حقيقي كه متعلق به دولت، 
شركت هاي تعاوني يا خصوصي اس��ت و تا سررسيد 
اوراق، هر نوع تغيير قيمت دارايي متوجه صاحب اوراق 
مشاركت است. طبق قانون انتشار اوراق مشاركت در 
ايران اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بي نامى است 
كه به قيمت اسمى مشخص براى مدت معين منتشر 
مي ش��ود و به س��رمايه گذارانى كه قصد مشاركت در 
اجراى طرح هاى موضوع انتش��ار اوراق را دارند واگذار 

مي شود.
يكي از مهم ترين و كاربردي ترين داليل تامين مالي، 
به خصوص براي دولت ها و موسسات عام المنعه، تامين 
مالي بخش خيريه يا بخش قرض الحسنه است. براي 

رفع اين نياز، اوراق قرض الحسنه طراحي شده اند. 
اوراق قرض الحسنه، اوراق بهاداري است كه براساس 
قرارداد قرض بدون بهره منتشر مي شود و به موجب 
آن قرارداد، ناش��ر اوراق به ميزان ارزش اسمي آنها به 
دارندگان اوراق بدهكار اس��ت و بايد در س��ر رسيد به 
آنان بپ��ردازد. در واقع اين اوراق از ان��واع اوراق داراي 
كوپن س��ود به شمار مي روند. البته اوراق بدون كوپن 
يا اصطالحا بدون جايزه نيز تعبيه شده اند در اين نوع، 
ناشر اوراق جز بر گرداندن اصل مبلغ قرض داده شده، 
پرداخت هيچ اضافه اي هر چند تحت عنوان جايزه را 

تعهد نمي كند. 
نوع ديگر اوراق،  اوراق اجاره اس��ت. صكوك اجاره در 
حقيقت اوراق بهاداري اس��ت كه دارنده آن به صورت 
مشاع، مالك بخش��ي از دارايي است كه منافع آن بر 
اساس قرارداد اجاره به مصرف كننده يا باني واگذار شده 
است. در صكوك اجاره حق استفاده از منافع دارايي يا 
مجموعه اي از دارايي ه��ا، در برابر اجاره بها از مالك به 

شخص ديگري منتقل مي شود.
مدت قرارداد اجاره مشخص است و مي توان اجاره بها 

را در ابتداي دوره، انتهاي دوره، با سررسيدهاي ماهانه، 
فصلي يا ساالنه پرداخت كرد. از آن جا كه صكوك اجاره 
اوراق بهاداري است كه بيان گر مالكيت مشاع فرد است، 
مي توان آن را در بازار ثانويه و به قيمتي كه به وس��يله 

عامل هاي بازار تعيين مي شود، معامله كرد.
اوراق اج��اره به 3 نوع اجاره به ش��رط تمليك، اجاره 
محدود و اجاره با حق اختيار فروش منتشر مي شود. 
در نوع اول، پس از اتمام مدت زمان اوراق، باني، مالك 
مي شود. در نوع دوم، نهاد واسط مي تواند پس از پايان 
مدت اجاره، اموال مورد اجاره را به فروش برساند و در 
مورد س��وم نيز اختيار فروش آن به عهده نهاد واسط 
است.  اوراق بعدي، اوراق مرابحه است كه از قديم ميان 
مردم رايج بوده و مقصود از آن، بيعي است كه فروشنده 
قيمت تمام شده كاال اعّم از قيمت خريد و هزينه  هاي 
حمل و نقل و نگهداري و س��اير هزينه هاي مربوطه 
را به اطالع مش��تري مي رساند سپس تقاضاي مبلغ 
يا درصدي اضافي به عنوان س��ود مي كند. اين نوع از 
اوراق كه يكي از پرطرفدارترين اوراق بازار است، تحت 
عنوان اوراق مرابحه رهني، تامين مالي، سرمايه گذاري 

و تشكيل سرمايه شركت هاي تجاري به كار مي رود.
تمام انواع اوراق مرابحه از نوع ابزارهاي مالي انتفاعي 
با سود معين هستند، بر اين اساس مي تواند اهداف و 
س��ليقه هاي بخش مهمي از صاحبان وجوه مازاد كه 
قصد س��رمايه گذاري بدون ريس��ك دارند را پوشش 
دهد. در نتيجه، قابليت خريد و فروش در بازار ثانويه 

را نيز خواهد داشت.  نوع ديگر اوراق مورد توجه بازار، 
اوراق مضاربه اس��ت. مضاربه در لغت يعني تجارت با 
س��رمايه ديگري و در اصطالح عبارت اس��ت از اينكه 
شخصي )مالك(، مالي )سرمايه( را به ديگري )عامل( 
بدهد و در مقابل، س��هم معيني از سود آن سرمايه را 
بگيرد، سود اوراق مضاربه بستگي كامل به سود فعاليت 
تجاري خواهد داشت. سود فعاليت تجاري نيز گرچه تا 
حدودي قابل پيش بيني است، اما در عمل تابع عوامل 
مختلفي اس��ت كه احتم��ال دارد مغاير با پيش بيني 
درآيد. درنتيجه سود اوراق كامال متغير و در پايان دوره 

مالي قطعي مي شود.
اوراق منفعت را مي توان به عنوان يكي از جديدترين 
اوراق بازار برشمرد كه در سال گذشته نيز مورد توجه 
قرار گرفت. ورق منفعت، س��ند مالي بهاداري اس��ت 
كه بيانگر مالكي��ت دارنده آن بر مقدار معين خدمات 
يا منافع آينده از يك دارايي بادوام اس��ت كه در ازاي 
پرداخت مبلغ معيني به وي منتقل شده است. مانند 
گواهي حق اقامت در هتل معين براي روز معين، حق 
استفاده از خدمات آموزشي دانشگاه براي ترم يا سال 
معين، حق اس��تفاده از يك ساعت پرواز براي مقصد 
معين و حق اس��تفاده از خدمات حج ي��ا عمره براي 
سال معين. از كاركردهاي آن نيز مي توان به واگذاري 
منافع آينده دارايي هاي بادوام ي��ا واگذاري خدمات 

آينده اشاره كرد. 
اوراق استصناع نيز يكي از اوراق با طراحي جديد است 

كه براي ساخت و توليد به كار مي رود. در واقع استصناع 
قراردادي اس��ت كه به موجب آن يكي از طرفين قرار 
داد، در مقاب��ل مبلغي معين، س��اخت و تحويل چيز 
مشخصي را در زمان معين نس��بت به طرف ديگر به 
عهده مي گيرد. اين مورد عمدتا براي راه اندازي خطوط 
توليد، خريد ماش��ين آالت يا تامين مالي پروژه هاي 

عمراني كاربرد دارد. 
سلف خري از قديم به عنوان يكي از رسوم تجارت در 
بدنه اقتصاد ممالك اس��المي وجود داشت و تعريف 
ساده آن را مي توان به پيش خريد كردن تشبيه كرد. در 
ساختار صكوك سلفيك موسسه با موسسه ديگري به 
نمايندگي از طرف خريداران صكوك سلف وارد قرارداد 
مي شود و هدف از اين قرارداد، اين است كه بين كاالها 
و خريداران واسطه ش��ود و به عنوان يك رابط جهت 

تسهيل فعاليت اقدام كنند.
اوراق جعال��ه نيز كه نوع ديگري از ابزارهاي توس��عه 
بازار بدهي به ش��مار مي رود، اوراق بهاداري است كه 
دارندگان آن به صورت مشاع، مالك بخشي از دارايي 
هستند كه اين دارايي ها طبق عقد جعاله در پروژه ها 
استفاده مي شود. در واقع اوراق جعاله، اوراق مالكيت 
مشاع دارايي اس��ت كه بر اساس قرارداد جعاله، تعهد 
انجام و تحويل آن مقرر گرديده است. بعد از پايان عمل 
)موضوع قرارداد جعاله(، صاحبان اوراق، مالك مشاع 
نتيجه عمل خواهند بود. نتيجه عمل ممكن اس��ت 

خدمت يا دارايي فيزيكي باشد. 

يك كارشناس بازار سرمايه معتقد است كه تحريم هاي 
موجود مي تواند صنايع نفتي، پتروش��يمي، فلزات و 
معدني ها را براي دوره كوتاه تحت تاثير قرار دهد؛ اما در 
اين بين صنايع غذايي، دارويي، صنايع سلولزي بدون 
در نظر گرفتن اندازه ش��ركت به واسطه مزيت نسبي 
توليد و انحصار مص��رف داخلي مي توانند مورد توجه 
سرمايه گذاران باشند. به گزارش سنا، حسن رضايي پور 
در خص��وص حذف دالر ۴2۰۰ تومان��ي و تاثير آن بر 
بازار سرمايه و صنايع مختلف، گفت: شركت هايي كه 
از ارز ۴2۰۰ توماني اس��تفاده مي كنند، غالبا در گروه 
كشاورزي، غذايي، دارويي و كاالهاي اساسي هستند 
كه در سال هاي اخير بر شمار آنها در بازار سرمايه افزوده 

شده است.
وي اضافه كرد: با برداشته شدن ارز يارانه اي، احتمال 
آزادس��ازي قيمت  كاالها زياد افزاي��ش پيدا مي كند؛ 
بنابراين ح��ذف ارز ۴2۰۰ توماني اگر چه در نگاه اول 

ممكن است بهانه اي براي سودسازي شركت ها قلمداد 
ش��ود، اما بايد توجه كرد حذف ارز يارانه اي مانند تيغ 
دولبه بوده و با توجه به وابستگي شديد توليدات داخلي 
به واردات مي تواند قيمت تمام شده محصوالت توليدي 
شركت هاي بورسي را به شدت تحت تاثير قرار دهد؛ به 
خصوص اينكه در برخي از ش��ركت هاي گروه صنايع 
غذايي و دارويي اين وابس��تگي تا ميزان 8۰ درصد به 
مواد اوليه وارداتي وابسته است. رضايي پور با اشاره به 
روند فعلي بازارهاي جهان��ي ادامه داد: با وضعيتي كه 
دولت امريكا در وضع تعرفه ها براي كشورهاي مختلف 
ايجاد كرده، ش��اخص قيمت كاالها را به شدت تحت 
تاثير قرار داده اس��ت؛ هرچند كه بيشتر تحليل گران 
اقتصادي معتقدند اين وضعيت نمي تواند مدت زيادي 

ادامه داشته باشد.
وي در اين شرايط، سهام برخي شركت ها را بيشتر مورد 
توجه دانست و گفت: از طرفي با توجه به تحريم هاي 

وضع شده براي كشور ما و شركاي تجاري مانند چين 
و هند كه هدف تعرفه هاي امريكا هستند، اين موضوع 
مي تواند صنايع نفتي، پتروشيمي، فلزات و معدني ها 
را براي دوره كوتاه تحت تاثير قرار دهد؛ در اين بين اما 
صنايع غذايي، دارويي و صنايع سلولزي بدون در نظر 
گرفتن اندازه ش��ركت به واسطه مزيت نسبي توليد و 
انحصار مصرف داخلي صنايع ياد شده مي تواند مورد 
توجه سرمايه گذاران باشند. مديرعامل سابق كارگزاري 
اقتصاد بيدار در رابطه با سرمايه هاي سرگردان تصريح 
كرد: متاسفانه فرهنگ سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
ايران با توجه به ورود س��رمايه هاي موقت و سرگردان 
بين بازارها، انتظار سود كوتاه مدت براي سرمايه گذاران 
ايجاد كرده اس��ت؛ در واقع، اين سرمايه ها با توجه به 
حجم بازار و اندازه شركت ها در سهم هاي با حجم شناور 
پايين اين انتظار را فراهم مي كند. از اين رو در شرايط 
تورمي حاضر با توجه به رشد ارزش دارايي ها و سرعت 

نقدش��وندگي اين جنس دارايي ها كه در شركت هاي 
كوچك يافت مي شود، توجه سرمايه گذاران فصلي را به 
خود جلب مي كند. اين كارشناس بازار سرمايه توضيح 
داد: از ديد برخي، اصطالح معروف )Big To Fail( به 
صورت »معكوس« در بازار ما به كار برده مي شود؛ يعني 
شركت آنقدر بزرگ است كه براي حركت كردن آن بايد 
اتفاق بزرگي رخ دهد؛ اما با گذار از وضعيت حاضر و ثبات 
نسبي اقتصاد شركت هايي كه از سود عملياتي پايين 
يا سودس��ازي از محل افزايش ارزش دارايي ها منتفع 
مي شود، كاسته خواهد شد و دوباره رونق معامالت به 

شركت هاي بزرگ و البته سود ساز باز خواهد گشت.
وي اظهار كرد: همان طور كه در باال اشاره شد، شرايط 
خاص كشور و تحريم هاي تحميل شده به صنايع مادر 
كشور كه فروش آنها عمدتا از محل صادرات بوده بطور 
مضاعف تحت تاثير قرار گرفته اند؛ در اين شرايط با در 
نظر گرفتن وزن پايين تقاض��اي داخلي تاثيرپذيري 

آنها از قيمت جهاني قابل طبيعي اس��ت. رضايي پور 
ش��ركت هاي كوچك تر را در ش��رايط كنون��ي داراي 
مزيت نسبي دانست و گفت: با اين فرض شركت هاي 
به مراتب كوچك تر كه براي تقاضاي داخلي و بازارهاي 
منطقه تاسيس شده و فعاليت مي كنند، داراي مزيت 
نسبي هستند. اين گروه همان گونه كه اشاره شد عمدتا 
صنايع غذايي، دارويي، سلولزي و كشاورزي )كه حذف 
ارز ۴2۰۰ برخي از اين شركت ها را كه وابستگي زيادي 
به مواد اولي��ه وارداتي دارن��د( را از اين مزيت محروم 
خواهد كرد. وي در پايان اضافه كرد: از طرفي ديگر در 
گروه فناوري اطالعات نيز ش��ركت هايي با اندازه هاي 
كوچك و پتانسيل باال وجود دارند كه تقريبا تمامي آنها 
صرفا در بازار داخلي فعاليت مي كنند و عمدتا با تكيه بر 
دانش فني و كمترين هزينه سرمايه اي مزيت نسبي در 
مقايسه با ساير شركت ها ايجاد كرده و آينده درخشاني 

خواهند داشت.

گروهبورس|
بازار سهام در روز معامالتي گذشته توانست اندكي از روزهاي قبل 
بهتر عمل كند و شاهد رشد تمامي نماگرهاي اين بازار باشيم. بر 
اين اساس معامالت يكشنبه بورس و فرابورس در حالي پايان يافت 
كه اگرچه جريان تقاضا به رشد مناسب قيمت در بسياري از نمادها 
نينجاميد، با اين حال ميزان تقاضا به نحوه ايي مناسب جريان داشت.  
طي اين روز در بورس تهران بيش از 2ميليارد و 8۷9 ميليون سهم 
و اوراق بهادار طي 319 هزار نوبت داد و ستد شد و ارزش معامالت 
به بيش از 916 ميليارد تومان رسيد. به موجب معامالت اين روز 
تدپيكس يا همان شاخص كل بورس تهران با افزايش 569 واحدي 
به سطح 255 هزار و 8۷6 واحد دست يافت. همين امر سبب شد 
تا ارزش روز بورس اوراق بهادار تهران به بيش از 939 هزار ميليارد 
تومان برسد. همچنين در اين روز شاخص كل با معيار هم وزن 556 
واحد رشد كرده و به رقم 66 هزار و ۴۴3 واحد رسيد. شاخص قيمت 
با معيار وزني ارزشي 15۴ واحد تقويت شد و به رقم 69 هزار و 1۴8 
واحد رسيد. شاخص قيمت با معيار هم وزن 3۷3 واحد رشد كرد و 

در سطح ۴۴ هزار و 539 واحد متوقف شد.
در روزي كه گذشت، شاخص آزاد شناور ۷۷5 واحد تقويت شد و به 
رقم 289 هزار و 89۷ واحد رسيد. شاخص بازار اول بورس 18 واحد 
افزايش يافت و به رقم 185 هزار و 5۷۰ واحد رسيد. شاخص بازار 

دوم بورس كه معامالت بلوكي در آن انجام مي شود با رشد 2۰29 
واحدي به رقم 522 هزار و 1۰۷ واحد رسيد.

در اين روز نمادهاي تاپيكو، همراه، ش��تران، واميد، بيشترين اثر 
افزايش��ي در شاخص بورس را داش��تند و نمادهاي فارس، كگل، 

وپارس، بيشترين اثر كاهشي در شاخص كل بورس را داشته اند.
نمادهاي پر بيينده بورس��ي نيز متعلق به ش��ركت هاي س��ايپا، 
بانك تجارت، داده گس��تر عصر نوين، ايران ترانس��فو، ايران مپنا، 

پارس خودرو و فوالد مباركه بودند.
در فرابورس ايران نيز ش��اخص كل 5 واحد تقويت ش��د و به رقم 
3۴38 واحد رسيد. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس از 189 هزار 
ميليارد تومان فراتر رفت. در روز معامالتي گذش��ته معامله گران 
فرابورس بيش از 2.3 ميليارد سهام و حق تقدم در قالب 298 هزار 
نوبت معامله و به ارزش 921 ميليارد تومان دادوستد كردند. در روز 
يكشنبه نمادهاي دماوند، مارون، وهور، دي و شپاس، بيشترين اثر 
تقويتي در شاخص فرابورس را داشتند و نمادهاي كگهر و ميدكو، 
بيشترين اثر كاهشي در ش��اخص فرابورس را بازي كردند. ديروز 
نمادهاي پر بيننده در فرابورس مربوط به شركت هاي ذوب آهن 
اصفهان، توسعه و عمران اس��تان كرمان، سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگي، ريل پرداز سير، بانك دي، توليد ژالتين كپسول ايران و 

صنايع كاغذ پارس بودند.

شاخص همچنان محبوس در كانال 255 هزار واحدي
مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس

به گفته يك كارشناس اقتصادي، هم اكنون تحليل ها، فقط تحليل 
سود نيست؛ بنابراين براي پيش بيني حركت بازار بايد صورت هاي 

مالي را هم مورد دقت قرار داد.
مهدي دلبري، كارشناس بازار سرمايه ضمن مثبت ارزيابي كردن 
روند كنوني بازار به سهامداران توصيه كرد: در كنار توجه به اصل 
مديريت پرتفوي به جاي تك سهم داشتن، الزم است براي خريد 
سهام، هميشه ريسك و بازده را با يكديگر در نظر بگيريم؛ متاسفانه 
بسياري از س��هامداران تازه كار، تنها بازده را در نظر مي گيرند؛ در 
اين شرايط اگر بازار نزولي باشد، سهم هاي پرريسك با افت بيشتري 
مواجه مي شوند. به گزارش س��نا دلبري در ادامه تاكيد كرد: الزم 
است سهامداران در كنار توجه به موارد باال، حتما آمار توليد فروش 
ماهانه ش��ركت را براي خريد سهامشان بررسي كنند. به نظر من 
يكي از موفق ترين عملكردهاي سازمان بورس انتشار توليد فروش 
ماهانه اس��ت. وي تصريح كرد: در نظر داشته باشيد، اكنون شاهد 
حضور شركت هايي هستيم كه توليِد فروش ماهانه خوبي ندارند، 
اما رشد قيمتي بسيار بيش��تري دارند. عضو هيات مديره شركت 
سرمايه گذاري »خدمات گستر« در خصوص شركت هايي كه شامل 
قانون تجديد ارزيابي مي شوند و مورد توجه سهامداران هستند، 
گف��ت: به نظر من نبايد وزن زيادي به اي��ن موضوع داد؛ بلكه بايد 
بيشتر تحليل سود و تحليل جريان نقدي را مورد توجه قرار دهيم. 

وي توضيح داد: براين اساس بايد در خريد سهام شركت هايي كه 
سود باكيفيت، گزارشگري مالي و جريان نقدي قوي ندارند، دقت 
بيشتري داشته باشيم. دلبري افزود: نسبت جريان نقدي عملياتي به 
سود عملياتي نيز از ديگر نكاتي است كه بايد مورد توجه تحليلگران 
بازار قرار بگيرد. در گزارشگري مالي، كيفيت سود بسيار مهم است؛ 
اينكه جريان نقدي يك شركت چه ميزان محقق شده و عملياتي 
بوده و نيز ميزان سود عملياتي و غير عملياتي مورد اهميت قرار دارد.

اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: متاسفانه در زماني كه بازار 
روند مناسبي دارد، صورت هاي مالي، توليد فروش ماهانه و جريان 
نقدينگي مورد تحليل قرار نمي گيرند؛ بنابراين بايد اين نسبت ها 
را نيز مورد بررس��ي قرار دهيم. همه تحليل ها، فقط تحليل سود 
نيست، بنابراين براي پيش بيني حركت بازار بايد حتما صورت هاي 
مالي را هم مورد دقت قرار داد. وي در پايان به اركان بازار پيشنهاد 
كرد: به نظر من بهتر است، اركان بازار محدوديت هاي معامالتي را 
بر بازارهاي پرريسك تر قرار دهند، همچنين افراد تازه وارد نبايد 
فورا وارد اين نوع بازارها ش��وند، حتي چنين محدوديت هايي در 
معامالت آنالين براي افراد غيرحرفه اي در نظر گرفته شود. در پيش 
گرفتن چنين روندي كمك مي كند تا پول به سمت شركت هاي 
سودده و داراي افزايش سرمايه واقعي برود، اين كار به رشد توليد 

كمك مي كند.  

اهميت توجه سهامداران به »كيفيت سود« و »جريان نقدي«
كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد
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معامله دو ميليارد توماني در 
بازار دارايي فكري فرابورس

با ارزش ترين معامله در ب��ازار دارايي فكري از تاريخ 
راه اندازي اين ب��ازار با معامله 5۰ درص��د از اختراع 
»موتور ۴ سيلندر با وضعيت دنده ها و چرخ دنده ها« 
رقم خورد. به گزارش سنا، مالكيت 5۰ درصد از اختراع 
موتور ۴ س��يلندر با وضعيت دنده ها و چرخ دنده ها 
متعلق به محمدحسين نوروزي به ارزش 2۰ ميليارد 
ريال از طريق بازار دارايي فكري فرابورس ايران به ميثم 
موس��وي واگذار و اين معامله در سيزدهم مردادماه 
1398 قطعي شد. بدين ترتيب نخستين معامله بازار 
دارايي فكري در سال 98 كه بزرگ ترين معامله انجام 
شده از نظر ارزش معامله از تاريخ راه اندازي اين بازار 
به شمار مي رود، صورت گرفت. پيش از اين در سال 
9۷ فروش قطعي دو اختراع و يك عالمت تجاري به 
ارزش مجموعا 33 ميليارد و 1۰۰ ميليون ريال از درگاه 
بازار دارايي فكري فرابورس ايران انجام شد. تاكنون 13 
دارايي فكري شامل 9 اختراع، دو طرح صنعتي و دو 
عالمت تجاري به ارزش 11۰ ميليارد و 95۰ ميليون 
ري��ال در بازار دارايي فكري فراب��ورس ايران معامله 
شده است. اختراعات فروخته شده در اين بازار شامل 
»استارتر هوشمند ديجيتال ضد سرقت خودرو«، 
 ،»AIR JET ساخت دستگاه ظرفشويي با سيستم«
»فيلتر ش��يكونين جاذب مواد مضر و سرطان زاي 
دود س��يگار«، »ترازوي س��المتي و غذايي رژيمي 
هوش��مند«، »بدن خشك كن س��قفي«، »فرآيند 
توليد سوس��يس و كالباس ب��دون نيتريت و بدون 
ميكروارگانيسم از ماهي«، »توليد ماست غني شده با 
استرول هاي گياهي جهت كاهش كلسترول بدن«، 
»جوراب مقاومتي آبي« و »موتور ۴ سيلندر با وضعيت 
دنده ها و چرخ دنده ها« ست. همچنين در بازار دارايي 
فكري دو طرح صنعتي »باربند نرم خودرو« و »ليوان 
ساده استوانه اي« فروخته شده و دو عالمت تجاري 
»FINSTARS« و »شمش��اد« ني��ز در اين بازار به 

فروش قطعي رسيده  است.

پرتفوي»تپمپي«۳.۶۰ميلياردريالافزايش
يافت: ش��ركت گروه صنايع پمپ س��ازي ايران در 
صورت ه��اي مالي 12 ماهه س��ود هرس��هم را 619 
ريال اعالم كرد. به گزارش سنا، شركت گروه صنايع 
پمپ س��ازي ايران در اطالع��ات و صورت هاي مالي 
12ماهه منتهي به 31 خرداد 1398 س��ود هرسهم 
را 619 ريال اعالم كرد. در اين گزارش سود عملياتي 
شركت در مقايسه با مدت مشابه سال مالي 139۷ با 
رشد 166 درصدي به مبلغ 22۴ ميليارد ريال، سود 
خالص را با رشد 1۰5 درصدي به مبلغ 291 ميليارد 
ريال و سود انباشته پايان دوره را با رشد 12۷ درصدي به 
مبلغ 298 ميليارد و 922 ميليون ريال رسيد. »تپمپي« 
در صورت خالصه س��رمايه گذاري هاي اين شركت 
پرتفوي بورسي آن با رشد 3 ميليارد و 6۰۰ ميليون ريال 
همراه شده است. در وضعيت پرتفوي سهام شركت هاي 
پذيرفته شده در بورس ارزش بازار شركت با افزايش 
دو ميليارد و ۷8۴ ميليون ريالي به مبلغ ۷ ميليارد و 
2۷۴ ميليون ريال بالغ شده است. در اين دوره مالي اين 
شركت كل مبلغ بهاي تمام شده شركت هاي خريداري 
شده در بورس 122 ميليارد ريال بوده و كل مبلغ سهام 
واگذار شده 19 ميليارد و ۷۷ ميليون ريال رقم خورده 
است و در نهايت سود اين واگذاري ها را 1۷ ميليارد و 
1۷۴ ميليون ريال اعالم شده است. درآمد حاصل از 
سود سهام محقق شده اين شركت 2۴۷ ميليارد و 3۰۷ 
ميليون ريال است كه در مدت مشابه سال گذشته 12۰ 
ميليارد و 13۰ ميليون ريال بوده است. گفتني است در 
برآوردي كه شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات 
هزينه هاي مالي داشته است اعالم كرد كه براي دوره 
12ماهه منتهي به 31 خرداد 1399، باز پرداخت به 
موقع اقساط تسهيالت استمهال شده است. همچنين 
ساير برنامه هاي با اهميت شركت افزايش سرمايه از 
محل مطالبات و آورده نقدي اس��ت. اين شركت در 
نظر دارد س��رمايه خود را از مبلغ ۴۷۰ميليارد ريال 
به 6۴۰ميليارد ريال افزايش دهد كه در مرحله تهيه 

گزارش توجيهي قرار دارد.

رش�د۱۸.۹ه�زارميلياردريال�يپرتفوي
بورسي»وسپه«:ش��ركت سرمايه گذاري سپه در 
صورت وضعيت سهام شركت هاي پذيرفته شده در 
بورس از رشد 18هزار و 9۰1ميليارد ريالي پرتفوي 
خود خبر داد. به گزارش سنا، شركت سرمايه گذاري 
س��په در اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي 
6ماهه منتهي به 31خرداد1398 با س��رمايه 6 هزار 
و 691ميليارد ريالي سود هرسهم را 2۴۴ريال اعالم 
كرد. اين ش��ركت در گزارش منتشر شده خود سود 
عملياتي را مبلغ يك هزار و 6۴۰ميليارد ريال، سود 
خالص را يك هزار و 631ميليارد ريال و سود انباشته 
پايان دوره را مبلغ دو هزار و 28۴ميليارد ريال اعالم 
كرد. فعاليت اين دوره ش��ركت در مقايس��ه با مدت 
مشابه سال گذشته حكايت از رشد 96درصدي سود 
عملياتي، 95درصدي سود خالص و 66درصدي سود 
انباشته پايان دوره دارد. »وسپه« طي اين گزارش در 
صورت خالصه س��رمايه گذاري هاي خود در بورس 
از رشد 18 هزار و 9۰1 ميليارد ريالي پرتفوي سهام 
شركت هاي پذيرفته شده خبر داد. اين شركت اعالم 
كرده است كه بهاي تمام شده اين پرتفوي با رشد يك 
هزار و ۷2ميليارد ريالي به مبلغ 1۰هزار و 118ميليارد 
ريال رسيده است. ارزش بازار اين شركت نيز با افزايش 
8هزار و۴۷3ميليارد ريالي به مبلغ 29هزار و 19ميليارد 
ريال بالغ شده است. در دوره 6ماهه فعاليت »وسپه« در 
پرتفوي بورسي سهام خريداري شده به مبلغ يك هزار 
و 8۷6ميليارد و ۴۴۰ميليون ريال رسيد و كل مبلغ 
سهام واگذار شده به مبلغ يك هزار و 598ميليارد و 
861ميليون ريال رسيده است كه در اين دوره سود 
اين سهام واگذاره شده ۴25 ميليارد و ۷33 ميليون 

ريال رقم خورده است.

نگاه



تشكلها6اخبار

در آستانه بزرگداشت روز »تشكل ها« از سوي فعاالن اين حوزه عنوان شد

تصدي گري  دولت كاهش يابد
تعادل|گروهتشكلها|

 22 مردادماه؛ روز بزرگداش��ت »تشكل ها« است، كه در 
تقويم رسمي كش��ور نيز به ثبت رسيده است. برهمين 
اساس، در گزارش پيش رو، نگاهي به فعاليت ها و اقدامات 
صورت گرفته در حوزه تشكل ها خواهيم انداخت. اما در 
همين رابطه اتاق ايران و اتاق تهران به عنوان دو پارلمان 
اقتصادي در اين سال ها درتالش بودند تا به تقويت رابطه 
بي��ن پارلمان بخش خصوصي با تش��كل هاي اقتصادي 
خصوصي بپردازند. اقداماتي كه با راه اندازي خانه تشكل ها 
شكل رسمي و جدي به خود گرفت واكنون با برنامه هاي 
متنوع آموزش��ي و تفاهمنامه هايي با نهادهاي مختلف 
دولتي و حاكميتي براي تسهيل فعاليت تشكل ها به پيش 
مي رود. در همين رابطه اتاق تهران با ايجاد شوراي مشورتي 
تشكل ها، به ساز و كاري براي پيگيري مطالبات تشكل ها 
از دولت و حاكميت، خود را نزديك كرده  است تا آنجا كه 
اين اتاق بتواند، زمينه واگذاري تصدي گري هاي دولت در 
عرصه هاي اقتصادي به تشكل ها را هموار كند. اما خواسته 
تشكل ها چيست و چه انتظاراتي دارند؟ فعاالن اين حوزه 
بر اين باورند كه اثرگذاري تشكل ها در سياست گذاري ها 
و تصميم سازي ها در كشور، هنوز سيستماتيك نشده  و در 
اين زمينه نياز به اصالح فرآيندها و تقويت جايگاه تشكل ها 
احساس مي ش��ود. آنها مي گويند كه تش��كل ها را بايد 
به گونه اي تقويت كرد كه بتوانند امور تصدي گري مربوط 
به صنعت خود را از دولت تحويل بگيرند. بر همين اساس، 
بخش خصوصي تنها با انسجام و اتحاد كافي مي تواند بر 
مشكالت فائق  آيد و با استفاده از الزامات قانوني كه پيش 
روي اين بخش قرار گرفته، تشكل ها مي توانند حضور و 

نقش خود در تصميم سازي ها را ارتقا دهند.

  واگذاري تصدي گري ها 
اما فعاالن حوزه تشكلي در مورد اينكه چرا تشكل گرايي 
مهم است وچه نقش��ي در اقتصاد كشور مي تواند داشته 
باشد، چه ديدگاه هايي دارند. در همين رابطه، نايب رييس 
شوراي مشورتي تشكل هاي اتاق تهران معتقد است كه 
تش��كل ها را بايد به گونه اي تقويت ك��رد كه بتوانند امور 
تصدي گ��ري مربوط به صنعت خ��ود را از دولت تحويل 
بگيرند.علي مس��عودي با بي��ان اينكه در ح��ال حاضر 
تصدي گري بخش عم��ده اي از كس��ب و كار بنگاه ها به 
برخي از تشكل هاي صنعتي كشور واگذار شده، گفت: در 
اين ارتباط، اتاق تهران و پارلمان بخش خصوصي با ايفاي 
نقش سازنده خود در اعتالي جايگاه تشكل ها، مي تواند در 
آماده سازي اتحاديه ها و انجمن ها براي در اختيارگيري 
تصدي هاي مربوط به صنايع سهم بسزايي داشته باشد. او 
كه دبيركلي اتحاديه سراسري شركت هاي فني و مهندسي 
حفاظت الكترونيك و شبكه هاي فيزيكي را برعهده دارد، 
در اين رابطه خبر داد كه اين اتحاديه ثبت سفارش و تاييديه 
اهلي��ت واردكنندگان تجهيزات اين ح��وزه را در اختيار 
گرفته است. همچنين به گفته مسعودي، تشكل ها بايد 
در زمينه اطالع رساني از عملكرد هيات مديره و تصميمات 
خود فعال تر شده و حوزه روابط عمومي ها را توسعه دهند.

از س��وي ديگر، دبير انجمن صنفي واردكنندگان دارو و 
مواد بيولوژيك دام، نيز بر اين باور است كه براي كارنامه 
تش��كل گرايي نمره قابل قبولي كنار گذاش��ت. اميررضا 
بيدگلي مجموعه برنامه هاي حمايتي بخش خصوصي 
از تش��كل ها را كارآمد دانسته و براين باور است كه حلقه 
مفقوده تقويت تش��كل ها در طول ادوار گذشته، توسعه 
آموزش��ي اين بخش بوده اس��ت كه با تعامل و هم افزايي 

شكل گرفته ميان تش��كل ها و بخش خصوصي در طول 
دست كم، دو دوره اخير اين نقص تا حدود زيادي برطرف 
شده و تشكل ها توانسته اند با اعالم نيازهاي آموزشي خود 
و استفاده از ظرفيت هاي اتاق تهران، در مسير دانش افزايي 
اعض��ا گام هاي بلندي بردارن��د. وي در عين حال معتقد 
اس��ت كه اثرگذاري تش��كل ها در سياس��ت گذاري ها و 
تصميم سازي ها در كشور، هنوز سيستماتيك نشده  و در 
اين زمينه نياز به اصالح فرآيندها و تقويت جايگاه تشكل ها 
احساس مي شود. رييس انجمن شركت هاي دانش بنيان 
حوزه سالمت اس��تان تهران هم گفت: شركت هاي نوپا 
در اين عرصه، با حمايت هاي س��ازنده بخش خصوصي 
مي توانند در مسير بين المللي شدن گام بردارند. حسين 
وطن پور با اشاره به حمايت  اتاق تهران در تاسيس و ثبت 
اين انجمن و همچنين اعطاي دفتر كاري در ساختمان 
تش��كل هاي اتاق تهران ب��ه اين انجمن، اف��زود: انجمن 
ش��ركت هاي دانش بنيان حوزه س��المت استان تهران 
به پش��توانه كمك هاي اتاق تهران موفق ش��د بخشي از 
تصدي گري هاي حوزه سالمت كه تا پيش از اين در دست 
وزارت بهداشت بود را در اختيار گرفته و فعاليت هاي خود 

را گسترش دهد.

  انسجام تشكل ها در سايه قوانين و مقررات
ريي��س انجم��ن س��ازندگان خودروه��اي س��نگين و 
نيمه سنگين اس��تان تهران نيز حمايت هاي اتاق تهران 
از اي��ن انجمن را موجب رش��د و تعالي اين تش��كل نوپا 
دانسته و تصريح كرد كه حضور نمايندگان اين انجمن در 
كميسيون هاي مشورتي اتاق تهران و ديگر مجامع بخش 
 خصوصي، به طرح مس��ائل و بي��ان راهكارهاي كاهش 

مشكالت مرتبط با اين حوزه كمك كرده است. 
حس��ين جعف��ري همچنين با اش��اره به قان��ون بهبود 
مستمر محيط كسب و كار و همچنين ابالغيه معاون اول 
رييس جمهور در خصوص اس��تفاده از نظرات و مشورت  
تش��كل ها و ات��اق بازرگان��ي در تصميم گيري ها، گفت: 
بخش خصوصي تنها با انسجام و اتحاد كافي مي تواند بر 
مشكالت فائق  آيد و با استفاده از الزامات قانوني كه پيش 
روي اين بخش قرار گرفته، تشكل ها مي توانند حضور و 

نقش خود در تصميم سازي ها را ارتقا دهند.
اما اينكه تا به حال چه اقداماتي در زمينه تش��كل گرايي 
صورت گرفته است، مدير امور تشكل ها و مسووليت هاي 
اجتماعي اتاق تهران به بيان جزيياتي در اين باره پرداخته 
اس��ت. غالمرضا ملكي با اشاره به اقداماتي كه تاكنون در 
حوزه تشكل ها صورت گرفته، به پايگاه خبري اتاق تهران 
گف��ت: پس از آنك��ه در دي ماه س��ال 1395، واحد امور 
تشكل ها و مسووليت اجتماعي اتاق تهران فعاليت خود 
را آغاز كرد، نقشه راهي براي تقويت ارتباط با تشكل ها و 
توانمندسازي آنها تدوين شد كه البته انتظارات تشكل ها 
از اتاق نيز در اين نقشه راه مورد توجه قرار گرفت. در واقع 
پس از نظرسنجي از تشكل ها نقشه راهي طراحي شد كه 
در برگيرنده استراتژي و برنامه اتاق در حوزه تشكل ها بود. 
در گام بعدي نيز آيين نامه حمايتي اتاق از تشكل ها تنظيم 
شد.او ادامه داد: پس از تعيين اين نقشه راه، مدام در جلسات 
هيات مديره تشكل ها ش��ركت كرده و برنامه هاي اتاق را 
براي آنها تبيين كرديم. مدير امور تشكل ها و مسووليت 
اجتماع��ي اتاق ته��ران در ادامه توضي��ح داد: به موجب 
هدف گذاري هاي صورت گرفته، ارتباطاتي با تشكل هايي 
كه داراي س��اختار ملي بوده و در تهران استقرار داشتند، 
برقرار ش��د. در اين ارتباطات، نقاط ق��وت و قابل بهبود 

تشكل ها شناسايي و از اين رو مساله »آموزش« بسيار مهم 
و پررنگ ش��د. بر اين اساس با همكاري معاونت آموزشي 
اتاق تهران، برگزاري دوره هاي كوتاه مدت، ميان مدت و 
بلندمدت آموزشي و تربيت نيروي انساني براي تشكل ها در 
دستور كار قرار گرفت. اين پروژه توسط مركز آموزش اتاق 
تهران و در بخش هايي با همكاري سازمان فني و حرفه اي، 
دانشگاه اميركبير و موسسه WIFI اتريش به پيش رفت؛ 
از جمله اقدامات بسيار اثرگذار در حوزه آموزش مي توان 
به برگزاري دوره MBA دبيران تشكل هاي اقتصادي اشاره 
كرد كه در دور نخستين آن 32 نفر از دبيران تشكل ها در 
آن حضور يافتند. اكنون بيش از 100 رابط آموزش��ي از 

تشكل ها در تدوين دوره ها به ما كمك مي كنند.
 او با بي��ان اينكه خروجي فعاليت تش��كل ها با برگزاري 
دوره هاي آموزشي ارتقا يافته است، ادامه داد: همچنين 
در مراودات خود با تش��كل ها دريافتيم كه بس��ياري از 
تشكل ها فاقد فضاي اداري مناسب براي برگزاري جلسات 
و گردهمايي  با اعضاي خود هس��تند و از توان مالي كافي 
براي تهيه واحدي جهت استقرار برخوردار نيستند. از اين 
رو، نس��بت به ايجاد خانه تشكل ها اقدام كرديم. در واقع، 
رويكرد اتاق تهران اين بود كه خانه تش��كل ها به كانون 
آمد وشد تشكل ها تبديل شود. بنابراين، ساختماني كه از 
قبل براي اتاق تهران خريداري شده بود، به امكانات مورد 
نياز تشكل ها مجهز شد. اكنون با همكاري واحد فناوري 
اطالعات اتاق تهران امكان رزرو الكترونيكي سالن هاي اين 
مركز براي گردهمايي هاي تشكل ها نيز فراهم شده است. 
اين اقدامات سبب شد كه تشكل ها جايگاه خود را بيابند 
و براي دستيابي به اولويت هاي خود تالش كنند. افزون 
بر اين، تعداد اعضاي اتاق نيز توسعه پيدا كرده و تشكل ها 
با دستيابي به امكانات بيشتر و كيفي تر نسبت به افزايش 

تعداد اعضاي خود اقدام كرده اند.
 به گفته ملكي، اتاق بازرگاني تهران همچنين اختصاص 
كمك هزينه خريد ملك براي تشكل ها را نيز در دستور كار 

قرار داده است. او ادامه داد: تعدادي از تشكل هاي باسابقه 
به دليل برخي مش��كالت، فاقد دفاتر مناسب بودند يا در 
واحد هاي مسكوني فعاليت مي كردند و البته مشكالتي نيز 
با شهرداري نيز داشتند. از يكسال گذشته، طبق ضوابطي 
كه تعريف شده، اتاق تهران به تشكل ها كمك هزينه خريد 

ملك نيز مي پردازد.
او در ادامه يكي ديگر از ماموريت هاي واحد امور تشكل هاي 
اتاق تهران را ثبت تش��كل هاي استاني برشمرد و گفت: 
اكنون 20 تش��كل در اتاق تهران به ثبت رسيده و طبقه 
سوم خانه تشكل ها به عنوان محل كار به مدت يك سال 
در اختيار آنها قرار گرفته اس��ت. اس��تراتژي ما اين است 
كه در سال جاري نيز 20 تشكل ديگر را به ثبت برسانيم. 
پيش از ثبت اين تش��كل ها، اتاق تهران كه از نظر ميزان 
تشكل هاي استاني در ميان اتاق هاي سراسر كشور رتبه 
18 را به خود اختصاص داده بود؛ امروز در شمار 5 اتاق برتر 

قرار گرفته است.
بنابه اظهارات او، هدفگذاري اتاق تهران اين است كه تعداد 
تشكل هاي ثبت شده در اتاق تهران به 200 تشكل برسد 
مشروط بر اينكه، از ثبت تشكل هاي موازي با تشكل هاي 
موجود پرهيز شود و تشكل هاي متقاضي ثبت، رويكرد 

موضوعي داشته باشند نه كاركردي.
ملكي در ادامه با اش��اره ب��ه اينكه با هم��كاري معاونت 
بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران از پروژه هاي مطالعاتي 
تشكل ها براي اعضايشان حمايت مي ش��ود، افزود: اتاق 
تهران براي تشويق تشكل ها به ترغيب اعضايشان براي 
عضويت در اتاق تهران، س��االنه 50 درصد حق عضويت 
اعضاي تش��كل ها را به تش��كل ها بازمي گرداند و امسال 
سومين سالي است كه اين اعتبار پرداخت مي شود. چنانكه 
در سال96 تعداد 88 تشكل و در سال 97 تعداد 94 تشكل 

از اين گزينه برخوردار شده اند.
 مدير امور تش��كل ها و مس��ووليت اجتماعي اتاق تهران 
همچنين با بي��ان اينكه اين طرح منجر ب��ه ايجاد بانك 

اطالعاتي از اعضاي تشكل ها نيز شده، افزود: از تشكل ها 
دعوت مي كنيم كه اگر اين حق عضويت را دريافت نكرده 
يا ليستي از اعضاي كارت دار خود به اتاق ارايه نكرده اند، در 

اين زمينه اقدام كنند.
ملكي يك��ي ديگر از اقدامات انجام ش��ده در اين حوزه را 
تشكيل شوراي مشورتي تشكل ها عنوان كرد و گفت: 10 
نفر از صاحب نظران اين حوزه با حكم رييس اتاق تهران 
به عضويت اين شورا درآمده اند و ماموريت آنها پيگيري 
مطالبات هيات رييس��ه اتاق تهران در حوزه تش��كل ها، 
پيگيري مطالبات تش��كل ها از دستگاه هاي حاكميتي 
و پيگيري اجراي قانون بهبود مس��تمر محيط كسب و 

كار است.
او در بخش ديگري از سخنانش به اين نكته اشاره كرد كه 
اتاق تهران براي رفع مشكالت تشكل ها تفاهمنامه هايي 
با دستگاه هاي اجرايي نظير »وزارت بهداشت و اداره كل 
استاندارد« منعقد كرده اس��ت. بنا به اظهارات او، يكي از 
ثمرات امضاي تفاهمنامه با وزارت بهداشت، ثبت انجمن 
ش��ركت هاي دانش بنيان حوزه س��المت در اتاق تهران 
اس��ت كه امروز بيش از 280 عضو دارد. همچنين در پي 
امضاي تفاهمنامه با اداره كل استاندارد استان تهران، ميز 
مشترك با اين نهاد براي پيگيري مطالبات تشكل ها ايجاد 
شده است. او با بيان اينكه يكي از مطالبات جدي تشكل ها 
واگذاري برگزاري نمايشگاه به آنهاست، گفت: در اين زمينه 
مقاومت هاي بسياري وجود دارد اما تفاهمنامه اي ميان 
رييس اتاق بازرگاني تهران و مديرعامل شركت نمايشگاه ها 
منعقد ش��ده كه اميدواريم به تحقق خواسته تشكل ها 
بيانجامد. ملكي در ادامه، ب��ه فعاليت هاي اتاق تهران در 
حوزه مس��ووليت هاي اجتماعي نيز اش��اره كرد و گفت: 
همكاري با جامعه ابرار، حمايت مالي از خيريه ها، كمك به 
آسيب ديدگان زلزله كرمانشاه و كمك به آسيب ديدگان 
سيل اخير از جمله اقدامات اتاق در حوزه مسووليت هاي 

اجتماعي است.
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برندهاي آلماني قاچاق 
ارزان تر از كاالي ايراني

تسنيم| رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم 
خانگي با اشاره به افزايش حجم كاالهاي قاچاق 
در بازار، از ارزان تر شدن برخي برندهاي قاچاق 
اروپايي در بازار لوازم خانگي نسبت به كاالهاي 
توليد داخل گاليه كرد. مرتضي ميري با اشاره 
به حضور چشمگير لوازم خانگي قاچاق در بازار 
اظهار كرد: متاس��فانه امروز در بازار ش��اهد آن 
هس��تيم كه اجناس و لوازم خانگي قاچاق، به 
وفور يافت مي شود و افزايش لوازم خانگي قاچاق 
در بازار باعث ش��ده تا قيمت اين كاالها كاهش 
چشمگيري داشته باشد. او ادامه داد: به عنوان 
مثال قيمت يك ماش��ين لباسش��ويي آلماني 
كه 5 ماه پيش ب��ا قيمتي در حدود 15 ميليون 
تومان فروخته مي ش��د، امروز به 5 تا 9 ميليون 
تومان رسيده است؛ حتي در شرايطي كه لوازم 
خانگي به خصوص ل��وازم خانگي خارجي تنها 
به صورت نقدي فروخته مي ش��د، امروز شاهد 
فروش اقساطي اين لوازم خانگي قاچاق با چك 

يك ماهه هم هستيم. 
ميري با بيان اينك��ه بعضًا از نظر قيمتي، خريد 
جن��س خارجي قاچ��اق براي مش��تريان اين 
بازار به صرفه تر از كاالي داخلي اس��ت، افزود: 
متاس��فانه با وجود كاهش قيم��ت ارز در بازار، 
قيمت لوازم خانگي توليد داخل كاهش نيافته و 
توليدكنندگان به دليل اينكه مدعي هستند ارز 
تخصيصي به آنها ارز نيمايي است و نرخ ارز در 
سامانه نيما، كاهش نيافته، هيچ برنامه اي براي 

كاهش قيمت هاي خود ندارند.

اعضاي 18كميسيون  تخصصي 
اتاق ايران معرفي شدند

ات�اقايران| دبيرخانه كميس��يون هاي اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن وكش��اورزي ايران با 
انتشار اطالعيه اي اعضاي كميسيون هاي اتاق 

در دوره نهم را معرفي كرد. 
در اين راستا، اعضاي 18 كميسيون تخصصي 
اتاق ايران معرفي ش��دند كه پ��س از برگزاري 
اولين جلس��ه خود اعض��اي هيات رييس��ه و 
تركيب جديد كميسيون هاي تخصصي با راي 
اعضا مشخص خواهد ش��د. بر اساس اطالعيه 
ياد شده؛ 18 كميس��يون اتاق ايران با عناوين 
»ان��رژي، اح��داث و خدمات فني مهندس��ي، 
بازار پول وس��رمايه، تسهيل تجارت و مديريت 
واردات، توس��عه صادرات غيرنفتي، حقوقي و 
حمايت ه��اي قضايي و مقررات��ي، حمل ونقل 
و لجس��تيك، صناي��ع، فن��اوري و ارتباطات، 
كسب وكارهاي دانش بنيان، كشاورزي و صنايع 
وابسته، گردش��گري و كسب وكارهاي وابسته، 
محيط زيس��ت و توس��عه پايدار و آب، ماليات، 
كار و تامين اجتماعي، معادن و صنايع معدني، 
بازرگاني داخل��ي، اقتصاد كالن و مس��ووليت 
اجتماعي و حاكميت ش��ركتي« اعضاي جديد 

خود را شناختند.

چرا مرغ گران شد؟ 
رييس اتحاديه صنف قصابان واغذيه فروش��ان 
كبودرآهنگ گفت: نرخ گزاري غيركارشناسي 
باع��ث افزايش قيم��ت م��رغ در كبودرآهنگ 
شد. احمدمومني با اش��اره به مشكالت اخيرو 
كمبود مرغ در بازار، عنوان كرد: به علت تصميم 
اش��تباه اس��تانداري كه ورود وخروج مرغ را به 
 استان ممنوع كرده و همچنين تصويب قيمت

12 هزار تومان براي قيمت مرغ در كش��تارگاه 
براي توزيع كننده و قيمت 12هزارو900 تومان 
ب��راي مصرف كننده؛ باعث بروز مش��كالت در 
بازار ش��د. به گفته او، عدم رعايت نرخ توس��ط 
كشتارگاه و مش��خص نبودن سود فروش مرغ 
براي واحدهاي صنفي؛ باعث ايجاد نوس��ان در 
قيمت مرغ گرم در بازار ش��ده اس��ت. مومني 
بهترين ش��يوه تنظيم بازار مرغ را تكيه به اصل 
عرضه و تقاضا و رقابتي ش��دن بازار عنوان كرد 
گفت: بهتر است براي تنظيم بازار نرخ مرغ آزاد 

گردد تا عرضه و تقاضا تنظيم كننده بازار باشد.

حل مشكل بانكي واردكنندگان 
دارو از كره جنوبي

ايلنا|دبيراتاق بازرگان��ي ايران و كره جنوبي 
گف��ت: در بانك ه��اي كوچك مش��كل افتتاح 
حساب براي انجام امور مالي دانشجويان و افراد 
مقيم ك��ره جنوبي وجود ن��دارد و اين بانك ها 
به راحتي كارهاي آنه��ا را انجام مي دهند. پويا 
فيروزي درباره آخرين تحوالت اقتصادي ايران 
و كره جنوبي اظهار كرد: با توجه به اينكه اقالم 
دارويي و غذايي جزو موارد حقوق بشردوستانه 
محسوب مي شوند، نبايد مشكلي در واردات اين 
كاالها وجود داشته باشد؛ اما تا چند وقت پيش 
عمال هيچ اتفاقي در اين ح��وزه رخ نمي داد. از 
همين روي با تالش هاي س��فارت ايران و اتاق 
مش��ترك اكنون اين مشكالت تا حدودي حل 
شده است و مشكل بانكي و حمل و نقلي در حوزه 
مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي و برخي 
موارد خاص وجود ندارد. البته مراودات تجاري 
ايران و كره به پايين ترين حد خود رسيده است، 
به خصوص واردات ش��ركت هاي لوازم خانگي 
به چن��د قطعه خاص محدود ش��ده اس��ت. او 
درباره مشكالت بانكي ايرانيان مقيم كره گفت: 
هنوز برخي مش��كالت وجود دارد اما بيشترين 
مش��كالت در حوزه بانك هاي بزرگ و معروف 
اس��ت اما در بانك هاي كوچك مش��كلي براي 
افتتاح حساب براي انجام امور مالي دانشجويان 
و افراد مقيم كره وجود ندارد و به راحتي كارهاي 

آنها را انجام مي دهند.

عضو هيات مديره جامعه متخصصان نساجي ايران مطرح كرد

واردكنندگان عنوان كردند

عضو هيات مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي: 

نايب رييس مجمع واردات تشريح كرد

هزينه واردات چادر برابر با ساخت 5 كارخانه توليد چادر

معامالت كوتاژ صادراتي در »نيما« قفل شد

مصوبه افزايش قيمت شوينده نداشته ايم

ثمره تصميمات اشتباه ارزي چه بود؟

عضو هيات مديره جامعه متخصصين نساجي ايران از 
واردات س��االنه 100 تا 120 ميليون دالر چادر مشكي 
 به كشور خبر داد و گفت: اين در حالي است كه با هزينه

20 ت��ا 25 ميليون دالر مي تواني��م يك خط توليد 10 
ميليون متري چادر مشكي راه اندازي كنيم؛ يعني ارزي 
كه س��االنه براي واردات چادر مش��كي از كشور خارج 
مي شود مي تواند براي راه اندازي پنج كارخانه 10 ميليون 
متري هزينه شود كه در اين صورت مي توانيم ظرف يك 

سال نياز كشور را تامين كنيم.
عليرضا حائري در گفت وگو با ايس��نا با اشاره به مصرف 
ساالنه 70 ميليون متر چادر مشكي در كشور اظهار كرد: 
اكنون فقط يك شركت در شهركرد كه اخيرا راه اندازي 
ش��ده با ظرفيت توليد 10 ميليون متر در س��ال چادر 
مش��كي توليد مي كند. هنوز همه ظرفيت اين شركت 
فعال نش��ده و در صورت فعاليت اين شركت با ظرفيت 

كامل، حدود 15 درصد نياز كش��ور به چادر مش��كي 
تامين مي شود.

او افزود: پيش از اين چند شركت ديگر نيز چادر مشكي 
توليد كرده بودند، اما چون تكنولوژي توليد اين محصول 
را نداشتند، نتوانستند در بازار حضور داشته باشند؛ چراكه 
براي توليد چادر مشكي تكنولوژي خاصي مورد نياز است 
تا رنگ اين محصول در برابر آفتاب و سايش تغيير نكند 

و گردوخاك نگيرد.
به گفته اين فعال اقتصادي، با توجه به اينكه ماشين آالت 
توليدي مشمول تحريم ها است و در زمينه نقل و انتقاالت 
پول نيز مش��كالتي وجود دارد، واردات ماشين آالت به 

راحتي صورت نمي گيرد، اما غيرممكن نيست.
او با بيان اينكه كش��ورهاي ديگر بهت��ر از ما نيازمان را 
تش��خيص مي دهند، گف��ت: اكنون چادر مش��كي از 
كشورهاي جنوب شرقي آسيا همچون »چين، اندونزي، 

تايلند و كره جنوبي« به كش��ور وارد مي شود. صنعت 
نساجي در بخش هاي فرش ماشيني، الياف پلي استر، 
پارچه و ساير بخش ها پيشرفت خوبي داشته، اما با توجه 
به مصرف باالي چادر مشكي، توليد نشدن آن در كشور 
تبديل به نماد عدم توس��عه و پيشرف اين صنعت شده 
است. بنابراين وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد هر چه 

زودتر براي رفع اين مشكل اقداماتي انجام دهد.
حائري با اش��اره به لزوم تخصيص مشوق و تسهيالت 
براي توليد چادر مش��كي، اظهار كرد: در بخش توليد و 
واردات چادر مش��كي مافيايي وجود ندارد بلكه بخش 
بازرگاني نياز كش��ور به چادر مشكي را تشخيص داده 
و براي تامين آن اقدام كرده اس��ت؛ در حالي كه بخش 
صنعت در چهل سال گذشته تشخيص نداده كه ايران 
بزرگ ترين مصرف كننده چادر مش��كي است و در اين 

زمينه كم كاري كرده است.

بيش از 15 روز است كه صادركنندگان و واردكنندگان 
در معامالت ارزي خود با يكديگر در سامانه جامع تجارت 
دچارمش��كل ش��ده و درحال حاضر امكان ثبت كوتاژ 
صادراتي براي واردات در مقابل صادرات متوقف ش��ده 
اس��ت. معامالت ارز در س��امانه جامع تجارت به منظور 
اس��تفاده واردكنندگان از ارزهاي حاص��ل از صادرات يا 
واردات در مقابل صادرات خود، كه بيش از 15 روز است 
كه با مشكالتي مواجه شده كه دامنه آن از صدور تاييديه 
بانك ها تا عدم امكان تاييد ثبت سفارش واردات از سوي 

صادركنندگان كشيده شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، بر اين اساس آنگونه كه فعاالنه 
اقتصادي مي گويند از 5 مردادماه، سامانه جامع تجارت 
براي واگذاري اظهارنامه هاي صادراتي و ثبت كوتاژ براي 
واردات در مقابل صادرات با مش��كل جدي مواجه شده 
و اين فرايند روز ب��ه روز كندتر و در حال حاضر نيز چند 
روزي است كه متوقف است. بر اين اساس صادركنندگان 

مي گويند از حدود 100 اظهارنامه و كوتاژ صادراتي آنها 
3 تا 5 مورد شايد ثبت شده و صادركننده مي تواند آن را 
به منظور واگذاري ب��ه واردكنندگان تاييد كند و اين در 
شرايطي اس��ت كه حتي صادركنندگان در پرتال هاي 
شخصي خود در سامانه جامع تجارت نيز، امكان تاييد ثبت 
سفارش هاي پذيرفته شده از سوي بانك ها را هم ندارند.

محمد خادمي، صادركننده اي كه مدت ها با اين مشكل 
مواجه شده، مي گويد: چند روزي است كه عمال رفع تعهد 
ارزي صادركنندگان با مشكالتي در سامانه جامع تجارت 
مواجه ش��ده و اكنون امكان واگذاري ارزهاي صادراتي 
براي واردات خ��ود صادركنندگان يا واگذاري آن به غير 
وج��ود ندارد.او افزود: اين مش��كل عمال رفع تعهد ارزي 
صادرات را با مش��كل مواجه كرده و واردكننده اي كه با 
صادركننده توافق كرده تا ارز او را در خارج از كشور مورد 
استفاده قرار دهد، عمال با مشكالت عديده اي مواجه شده 
كه س��رگرداني او را در پي داشته است.به گفته خادمي، 

چنانچه صادركننده نتواند ثبت س��فارش واردكننده را 
تاييد كند، عمال اظهارنامه مورد تاييد بانك هم باطل شده 
و مجدد بايد فرآيند ثبت س��فارش از سوي بانك عامل 
تاييد ش��ود كه اين خود كاري زمان بر است. اكنون هم 
صادركننده و هم واردكننده سرگردان بوده و مشكالت 
فني كه در سامانه جامع تجارت بروز كرده عمال منجر به 
توقف معامالت كوتاژ صادراتي در سامانه نيما شده است. 
براساس اين گزارش، طبق اطالعات واصله حتي عرضه ارز 
نيز هم اكنون در سامانه نيما با مشكل مواجه است؛ چراكه 
امكان ثبت كوتاژ صادراتي توسط صادركننده در سامانه 
نيما نيز با كندي انجام  مي شود كه با توجه بر لزوم برگشت 
ارز حاصل از صادرات، بانك مركزي بايد با برطرف كردن 
هر چه سريع تر اين اختالل، زمينه را براي بازگشت مجدد 
فرآيند كار معامالت ارزي فراهم كنند؛ در غير اين صورت 
بطور قطع رفع تعهد ارزي ص��ادرات و امكان واردات نيز 

مجددا با مشكل مواجه خواهد شد.

عضو هيات مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و 
آرايشي با اشاره به اينكه مصوبه جديدي براي باال رفتن 
قيمت محصوالت شوينده نداشته ايم، گفت: ممكن 
است يك ش��ركت، كاالي جديدي را توليد و به بازار 
عرضه كرده باشد كه قيمت جديدي براي آن لحاظ 

شود ولي كاالهاي قديمي تغيير قيمتي نداشته اند.
جمشيد فروزش در گفت وگو با خبرگزاري فارس با 
بيان اينكه اكنون مشكل حادي در توليد مواد شوينده 
وجود ندارد، افزود: وضعيت توليد خيلي بهتر شده و 

كمبودي در اين زمينه در كشور نداريم.
او درباره ميزان وابس��تگي صنعت ش��وينده به مواد 
اوليه وارداتي ني��ز توضيح داد: اكنون 45 درصد مواد 
اوليه مورد ني��از براي توليد پودر ش��وينده از طريق 
واردات تأمين مي شود و اين سهم در توليد صابون 80 
درصد، شامپو 30 درصد، مايع ظرفشويي 20 درصد 

و خمير دندان 80 درصد اس��ت.اين فعال اقتصادي 
با بيان اينكه بس��ياري از توليدكنندگان محصوالت 
شوينده براي داخلي سازي مواد اوليه اقدام كرده اند، 
افزود: زئواليت به عنوان يك ماده مورد نياز براي توليد 
پودرهاي شوينده، گليسيرين براي توليد مايع شوينده 
و كرم ها و همچنين مقوا براي بسته بندي محصوالت، 

داخلي سازي شده اند.
به گفت��ه او، قيمت مواد اوليه داخلي تقريبًا مش��ابه 
با قيمت هاي جهاني اس��ت و با توجه به مش��كالت و 
كمبودهايي كه در محص��والت وارداتي وجود دارد 
براي تأمين اين م��واد از داخل اقدام كرده ايم. قيمت 
محصوالت نهايي نيز با كيفيت مش��ابه با محصوالت 
خارجي، پايين ت��ر از كاالي وارداتي اس��ت بطوري 
كه اين اختالف قيمت در محصوالت آرايش��ي به 50 

درصد مي رسد.

نايب رييس مجمع واردات فراتر از اينكه سياس��ت هاي 
ش��تاب زده را عامل اساس��ي رواج كارت ه��اي بازرگاني 
يك بارمصرف يا اجاره اي بداند، دليل اصلي رواج كارت هاي 
بازرگان��ي يك بار مصرف ي��ا اجاره اي را س��اختار كالن 
اقتصادي كشور عنوان و تاكيد كرد: تا زماني كه اقتصادي 
سوبس��يدي و رانت��ي حاكم بر فضاي اقتصادي باش��د و 
تصميم هاي مرتبط با فضاي كسب وكار بدون مشورت با 
بخش خصوصي اخذ شود، بديهي است كه فرصت براي 

سودجويي عده اي خاص ايجاد خواهد شد.
سيامك پير بابايي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران 
درباره تاثير سياست هاي شتاب زده پس از افزايش نرخ ارز 
در باز شدن راه تخلف ها گفت: تاثير اين سياست ها بر بروز 
تخلف بسيار زياد بوده است. گرچه كميته ارزي اتاق ايران 
از فروردين ماه پارسال كه دولت سياست هاي ارزي خود را 
اعالم كرد، به روش هاي مختلف، نظرات كارشناسي خود را 
بيان كرد اما متأسفانه آنچه خواسته كميته ارزي اتاق ايران 

و بخش خصوصي در طول سال 97 بود با يك سال تأخير 
اجرا شد. در صورتي كه اگر از همان زمان به خواسته هاي 
بخش خصوصي توجه مي ش��د، مش��كالت امروز پيش 

نمي آمد يا حداقل تاثير آن كمتر بود.
او درب��اره تأثير كارت بازرگاني بر نح��وه وصول ماليات و 
ش��فافيت عنوان كرد: اين  يك فرض انحرافي اس��ت كه 
كارت بازرگان��ي در اخذ ماليات و همچنين جلوگيري از 
فرارهاي مالياتي موثر واقع شود. پايه هاي وصول مالياتي 
بايد بر اساس زيرساخت هاي ديگري قرار داده شود و در 
هيچ كجاي دنيا نمي بينيم كه كارت بازرگاني به عنوان ابزار 

وصول ماليات در نظر گرفته شود.
نايب رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران در دوره 
هشتم؛ معتقد است تا زماني كه »اقتصاد مبتني بر عرضه 
وتقاضا« و »غيردس��توري« جايگزين ساختار اقتصادي 
فعلي نشود، فرصت سودجويي و سوءاستفاده از كارت هاي 

بازرگاني براي عده اي خاص وجود خواهد داشت.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

با وجود افت درآمد آرامكو، اين شركت همچنان با فاصله پردرآمدترين بنگاه جهان است 

آيا نفت از آيفون سودده تر است؟ 
گروه انرژي|نادي صبوري |

در ايران گاه و بيگاه مس�ووالن يا مردم از اينكه 
»نفت خام« با تاكي�د روي كلمه »خام« انگار كه 
چيزي بي ارزش اس�ت توليد و صادر مي ش�ود 
گاليه مي كنند، مي شود رد پاي اين طرز فكر كه 
نفت همين طور زير پا مي جوش�د و باال مي آيد و 
زحمت چنداني ه�م الزم ن�دارد در ميان افكار 
عمومي ديد. اما آيا واقعا در دنيايي كه درآمد يك 
ش�ركت توليد كننده نفت »خام« از شركتي كه 
توليدات پيشرفته و آن چناني اش با عالمت سيب 
گازخورده تمام جهان را در نورديده بيشتر است، 
صادرات نفت خام و تمركز ب�ر آن چيز عجيبي 
به ش�مار مي رود و توليد نفت خام خيلي ساده؟ 
ديروز خبري منتشر شد كه شركت نفتي آرامكو 
به خاطر كاهش قيمت نفت درنيمه اول سال 2019 
ميالدي، 12 درصد از درآمدش را از دس�ت داده، 
خب احتماال اين به ذهن تان مي رسد كه اين خبر 
نش�ان مي دهد چقدر اتكا به نفت براي كس�ب 
درآمد اشتباه است كه به خاطر افت قيمت درآمد 
اينچنين قابل توجه پايين بيايد، اما اگر ادامه خبر 
را بخوانيد احتماال نظرتان تغيير مي كند چرا كه با 
همين تفاسير آرامكو باز هم درآمد خالصي بيشتر 
از اپل داشته و سودده ترين شركت دنيا به حساب 
مي آيد؛ ش�ركتي كه صاحب بزرگ ترين ميدان 

نفتي دنيا يعني ميدان »غوار« است. 

به خاطر اينكه قيمت نفت در يك سال اخير تحت تاثير 
ابهام در دورنمايي رشد اقتصادي دنيا، چندان روزهاي 
خوشي نداشت، ش��ركت نفت آرامكو كه در واقع قلك 
پادشاهي س��عودي اس��ت از 53 ميليارد دالر در سال 
قبل به 46.12 ميليارد دالر رس��يده است. براي اينكه 
بتوانيم اين ع��دد را بهتر درك كنيم مثال مي توانيم به 
درآمد خالص ش��ركت بي ام دبليو ن��گاه كنيم، گوگل 
مي گويد س��ال 2018 اين غول خودروسازي آلماني 
درآمد خالصي معادل 7 ميليارد دالر داشته است كه اگر 
مته به خشخاش نگذاريم يك چيزي حدود يك هفتم 
درآمد خالصي است كه »نفت خام« توانسته براي آرامكو 

به ارمغان بياورد. 
اينكه آرامكو چطور توانسته به چنين درآمدي برسد جدا 
از محصول توليدي اش، به تمركز تمام دم و تشكيالت 
نفتي عربستان در اين كمپاني هم مربوط مي شود، در 
حالي كه مثال در جايي مانند روسيه كه به خاطر وسعت 
ذخاير نفتي، مورد قابل مقايسه خوبي با آرامكو محسوب 
مي شود چنين ش��رايطي حكم فرما نيست و چندين 
ش��ركت نفتي كوچك و بزرگ اداره و توليد ميادين را 

در دست دارند. 
تا سال هاي سال، يعني در واقع تا همين چند ماه پيش 
كسي به صورت رسمي نمي دانست »نگين پادشاهي« 
چق��در پ��ول در م��ي آورد؟ برآوردها اين ط��رف و آن 

طرف منتشر مي ش��د اما به خاطر فضاي شديدا بسته 
اطالع رساني در عربستان سعودي درآمد دقيق آرامكو 
مشخص نبود. در راستاي اهداف بلندپروازانه محمد بن 
س��لمان براي عرضه عمومي آرامكو اما، آوريل 2019 
براي نخستين بار اعالم شد كه در سال 2018 شركت 
آرامكو درآمد 111 ميليارد دالري داش��ته است، اين 
البته »درآمد« و نه »درآمد خالص« آرامكو بود اما نشان 
مي داد قدرترين كمپاني بع��د از آرامكو كيلومترها در 
درآمد با آن فاصله دارد؛ درآمد كلي اپل در همين سال 

59.5 ميليارد دالر بود. 
خب ممكن است اين سوال پيش بيايد كه چطور توليد 
نفت خام چنين سودي براي اين شركت فراهم كرده؟ 
واقعيت اين اس��ت كه »نفت خ��ام« تقريبا براي تمام 
شركت ها و كش��ورها يكي از پرس��ودترين فعاليت ها 
حس��اب مي ش��ود، حاال اگر بزرگ ترين ميدان نفتي 
»آف ش��ور« و بزرگ ترين ميدان نفتي »آن شور« دنيا 
را داشته باشيد حتما به صورت ذاتي از بقيه خيلي جلو 
مي افتيد. هر چند اين تمام ماجرا نيست؛ تحوالت آرامكو 
در عربستان تقريبا با تحوالت كل اين كشور همزمان 
بوده است، علي النعيمي كس��ي كه 30 سال متمادي 
وزير نفت عربستان بود )بله درست مي خوانيد 30 سال، 
عربستان بر سر نفت هيچ ريسكي قبول نمي كند( در 
جايي از كتاب زندگينامه اش كه سال 2016 منتشر كرد 
مي نويسد: »از همان ابتداي كار تحوالت آرامكو با بهبود 

عربستان سعودي گره خورده بود«. 
خب حاال عربستان از اين گره خوردن و از اين وضع راضي 
است؟ اگر اقدامات اخير محمد بن سلمان شاهزاده جوان 
و پرحاشيه س��عودي را در نظر بگيريم احتماال جواب 
منفي است، آرامكو اگرچه سودده ترين كمپاني دنيا در 
حال حاضر است اما افت 12 درصدي درآمد كه در يك 
نيم سال تجربه كرده كارنامه اي بسيار منفي در قياس با 
شركت هاي بزرگ دنيا محسوب مي شود، مثال اگر به 
نمودار درآمد شركت اپل نگاهي بكنيم، از حدود سال 
2008 و رونمايي از شاه بيت اين كمپاني يعني »آيفون«، 
اپل همواره و در تمام س��ال ها با رشد درآمد روبرو بوده 
اس��ت، چيزي كه براي يك شركت نفتي چندان رايج 
نيست و مي شود اس��مش را گذاشت روي ديگر سكه 
وابس��تگي به نفت، ك��ه احتماال انگيزه بن س��لمان از 
تالش هاي حداقل ظاهري اش براي متنوع سازي مبادي 

درآمدي پادشاهي است. 
البت��ه بين حرف ت��ا عمل براي متنوع س��ازي مبادي 
درآمدي براي پادشاهي وقت زيادي الزم است، البته در 
مورد تحمل وقت زياد كارنامه سعودي ها نشانگر توانايي 
قابل توجهي است. افرادي چون علي النعيمي براي اينكه 
بتوانند در كمپاني آرامكو كه زماني در آن تمام حرف ها 
را از اول تا آخر امريكايي ها مي زدند پيشرفت كرده و به 
مشاغل كليدي برس��ند رنج دهه ها زير دست بودن را 
تحمل كردند. ولي اين را هم بايد در نظر گرفت كه براي 
متنوع سازي درآمدها، اين بيش��تر خانواده سلطنتي 

هستند كه بايد پا روي اميالشان بگذارند كه عملكردشان 
تا حاال نشان داده است صبر علي النعيمي را ندارند. 

همه اين موارد اما همچنان نمي تواند از ارزش خبري اين 
جمله كه در دنياي امروز با هزاران تكنولوژي و تحول و 

محصوالتي كه همين طور بسته به نياز مشتري ها در 
حال تغيير هستند، شركتي بيشترين سود را برده كه 
توليدش »نفت خام« بوده است. اين خبر هم مي تواند 
براي آينده و براي ترسيم نقشه راه كشورهايي كه نفت 

دارند يا نفت مي خرند يا به هر شكل به آن ربطي دارند 
جالب باشد، هم براي افرادي كه بعضا فرآيندهاي بسيار 
پيچيده اي كه به كش��ف و توليد نفت منجر مي شود را 

ناديده گرفته و آن را بي ارزش مي دانند. 

هر يك درصد افزايش ضريب بازيافت نفت 350 ميليارد دالر ارزش دارد

فاصله 10 درصدي ضريب بازيافت نفت ايران و جهان

گروه انرژي|
به خاطر كاهش هفتگي قيمت نفت در نتيجه جنگ تجاري 
بين چين و امريكا، به نظر مي رسد اوپك به زودي باز هم 
توليد نفت را كاهش ده��د. به گزارش گالف نيوز، قيمت 
نفت هفته گذشته شاهد يك سقوط ديگر بود. نفت خام 
برنت 58 دالر و 53 سنت و نفت وست تگزاس اينترمديت 
امريكا 54 دالر و 50 س��نت در هر بشكه فروخته شدند 
كه به ترتيب 5.4 درصد و 2 درصد كاهش نش��ان دادند. 
اين روند كاهش قيمت نفت باعث ش��د گزارش هايي از 
تماس عربستان سعودي با س��اير توليدكنندگان اوپك 
در مورد توقف كاهش قيمت نفت منتش��ر شود. قيمت 
نفت روز دوش��نبه باز هم كاهش يافت. تحليلگران اين 
كاهش قيمت ها را به دليل نگراني ها نسبت به كندي رشد 
اقتصادي و جنگ تجاري امريكا و چين كه به تقاضا براي 
نفت لطمه مي زند، ارزيابي كردند. بهاي معامالت آتي نفت 

برنت روز دوشنبه 46 سنت يا 0.79 درصد كاهش يافت 
و به 58 دالر و 7 سنت در هر بشكه رسيد. بهاي معامالت 
آتي وس��ت تگزاس اينترمديت امريكا نيز 64 س��نت يا 
1.17 درصد كاهش پيدا كرد و به 53 دالر و 86 سنت در 
هر بشكه رسيد. آلفونسو اسپارسا، تحليلگر ارشد شركت 
OANDA در اين باره گفت: قيمت نفت در آغاز معامالت 
هفته جاري به دليل پيش بيني تقاضاي كمتر كه هفته 
گذشته منتشر شد و بدبيني بازار نسبت به توافق تجاري 
ميان امريكا و چين كاهش پيدا كرده اس��ت. به گزارش 
ايسنا، جنگ تجاري امريكا و چين هفته گذشته بازارهاي 
سهام جهاني را متلهب كرد و همزمان رشد غيرمنتظره 
ذخاير نف��ت امريكا، قيمت نفت را كه حدود 20 درصد از 
اوج خود در آوريل س��قوط كرده است، تحت فشارهاي 
كاهشي بيشتري قرار داد. تحليلگران بانك گلدمن ساكس 
در يادداشتي اعالم كردند نگراني ها از اينكه جنگ تجاري 

امريكا و چين به ركود اقتصادي منجر شود، افزايش يافته 
است و اين بانك انتظار دارد توافق تجاري ميان دو كشور 
پيش از انتخابات رياست جمهوري سال 2020 اتفاق بيفتد. 
آژانس بين المللي انرژي با توجه به چشم انداز ضعيف براي 
رشد اقتصاد جهاني، هفته گذشته پيش بيني خود از رشد 
تقاضا براي نفت در سال 2019 را به ميزان 100 هزار بشكه 
در روز كاهش داد و يك ميليون بشكه در روز اعالم كرد. 
همچنين پيش بيني خود از رشد تقاضا در سال 2020 را 
50 هزار بشكه در روز كمتر كرده و 1.3 ميليون بشكه در 
روز اعالم ك��رد. در گزارش آژانس بين المللي انرژي آمده 
بود كه آماره��اي جديد كاهش تقاضا براي نفت در هند، 
عربستان سعودي، كره جنوبي و كشورهاي متعدد اروپايي 
را نشان مي دهد و آمار مقدماتي امريكا تقاضاي كمتر براي 
سوخت ها در آغاز فصل پيك رانندگي را نشان مي دهد و 
تنها تقاضاي چين براي نفت باال رفته است. در اين بين، 

منابع صنعت��ي آگاه اعالم كردند توليد نفت روس��يه در 
نخستين هفته ماه ميالدي جاري به 11.32 ميليون بشكه 
در روز در مقايسه با 11.15 ميليون بشكه در روز ميانگين 
توليد ماه جوالي  افزايش پيدا كرده است. بر اساس گزارش 
رويترز، اوپك و متحدانش شامل روسيه با هدف تقويت 
قيمتها، در جوالي تواف��ق كرده بودند كاهش توليد 1.2 
ميليون بشكه در روز را تا مارس سال 2020 ادامه دهند. 
اما آمار شركت خدمات انرژي »بيكرهيوز« نشان داد شمار 
دكل هاي حفاري نفت امريكا هفته گذشته شش حلقه 
كاهش يافته و به 764 حلقه رس��يده است، كه از پايين 
رفتن توليد نفت اين كشور در ماه هاي آينده حكايت دارد. 
ادوارد بل، تحليلگر كاال در گلوبال ماركتس در امارات گفت: 
»بازار نفت در حال حاضر به شدت بي ثبات است و دليل 
اصلي آن جنگ تجاري امريكا با چين است. فقط چند هفته 
تا آغاز اعمال عوارض باالتر توسط امريكا بر واردات چين 
فرصت داريم كه باعث كند شدن بيشتر رشد اقتصادي و 
پاسخ تالفي جويانه چين مي شود«. بل گفت پاسخ اوپك 
به اين تحوالت مي تواند كاهش بيشتر توليد يا فشار بيشتر 
بر توليدكنندگان براي تبعيت از قرارداد كاهش توليد باشد. 
به گفته وي »خبرهايي منتشر شده كه عربستان سعودي 

سعي مي كند ساير توليدكنندگان را جمع كرده و اقدامي 
انجام دهند. اين اقدام مي تواند كاهش توليد يا تش��ويق 
ديگران براي رسيدن به سهميه شان طبق توافق كاهش 

توليد باشد. بيش از اين كاري نمي توانند انجام دهند«.
برنار تانهاگن، تحليلگر بازار نفت در ريستاد انرژي گفت با 
اعمال عوارض امريكا بر كاالهاي چيني در اول سپتامبر، 
تقاضاي نفت 100 هزار تا 200 هزار بشكه در روز كاهش 
مي يابد. وي همچنين اضاف��ه كرد تقاضاي جهاني براي 
نفت خبرهاي مثبت مثل كاهش هفتگي تعداد چاه هاي 
نفت امريكا را جبران مي كند. تعداد چاه هاي امريكا در روز 
جمعه دوباره كاهش يافت و از 770 به 764 رسيد. تانهاگن 
اضافه كرد: »ما انتظار داريم طي 4 هفته آينده ذخاير نفت 
خام امريكا باز هم كاهش يابد و به حدود 5 ميليون بشكه 
در هفته برسد كه بيشترين كاهش فصلي براي اين زمان 
از سال است«. به گزارش تسنيم، آژانس بين المللي انرژي 
هم در گزارش ماهيانه خود دورنماي تقاضاي نفت جهان 
را در س��ال هاي 2019 و 2020 پايين آورده است. طبق 
گزارش آژانس بين المللي انرژي رشد تقاضاي نفت براي 
سال هاي 2019 و 2020 كاهش يافته و به ترتيب به 1.1 

و 1.3 ميليون بشكه در روز مي رسد.

ش�انا|  مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت 
ايران بيان كرد: بر اساس ام دي پي هاي )طرح جامع 
توسعه( ارايه شده به شركت ملي نفت ايران كه مبناي 
توس��عه ميدان هاي آزادگان جنوبي و ش��مالي قرار 
گرفت، ضريب بازيافت اوليه آزادگان جنوبي در اليه 
س��روك 5.1 درصد و ضريب بازيافت اوليه آزادگان 
ش��مالي در اين اليه 4.5 درصد ب��وده و اين در حالي 
اس��ت كه حدود 90 درص��د نف��ت آزادگان در اليه 

سروك قرار دارد.
كريم زبي��دي در ب��اب ميدان هايي كه به واس��طه 
ضريب بازيافت هاي ناچيز، برداش��ت از آنها )با وجود 
ظرفيت ه��اي قابل توجه( اندك اس��ت، ب��ه ميدان 
آزادگان اشاره مي كند و مي گويد: اين ضريب بازيافت 
اوليه اندك در ميدان آزادگان )شمالي و جنوبي( كه 
)بر مبناي 3P( بيش از 45 ميليارد بشكه ذخيره نفت 
درجا دارد، كمتر از نصف ضرايب بازيافت اوليه رايج در 
ساير ميدان هاي مشابه شركت ملي نفت ايران است.

به گفت��ه وي، ضري��ب بازيافت اولي��ه و ثانويه اليه 
سروك در محدوده اهواز، به ترتيب 10 درصد و 2.5 
درصد است كه اين رقم براي ميدان هاي بنگستاني 
حوزه آغاجاري و گچساران به حدود 2 برابر اين اعداد 

و ارقام افزايش مي يابد.

زبي��دي اين را هم اضافه مي كند ك��ه به دليل نياز به 
سرمايه گذاري هاي كالن، در سال هاي گذشته امكان 
ادامه توسعه ميدان آزادگان بطور كامل ميسر نشده و 

توسعه محدود اين ميدان در دست اقدام است.
مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران با 
اشاره به متوس��ط ضريب بازيافت نفت خام كه 24 
درصد اس��ت، مي گويد: با افزايش يك درصدي اين 
ضريب، ذخاير نفت خام قابل استحصال كشور بيش 
از 7 ميليارد بش��كه افزايش مي ياب��د، يعني معادل 
توليد پنج سال نفت خام به ميزان روزانه 4 ميليون 

بشكه و حدود 350 ميليارد دالر درآمدزايي. 

زبيدي متوسط ضريب بازيافت هيدروكربور مايع را 
نيز حدود 28 درصد عنوان مي كند و ادامه مي دهد: به 
اين ترتيب با افزودن يك درصد به اين ضريب، حدود 
8 ميليارد و 780 ميليون بشكه به ذخاير قابل برداشت 
هيدروكربور مايع كش��ور افزوده مي شود كه به مثابه 
ايجاد 450 ميلي��ارد دالر درآمد ارزي براي كش��ور 
اس��ت و با فرض هزينه كرد 50 درص��د از اين درآمد 
براي سرمايه گذاري، مي توان از افزايش يك درصدي 
ضريب بازيافت هيدروكربور مايع بالغ بر 225 ميليارد 

دالر درآمد عايد كشور كرد.
اين مقام مسوول با اشاره به متوسط ضريب بازيافت 
جهاني نفت ك��ه حدود 35 درصد اس��ت، مي گويد: 
ضري��ب بازيافت م��ا حدود 7 ت��ا 10 درص��د با اين 
رقم فاصل��ه دارد و اگر بتوانيم ب��ا روش هاي مختلف 
)EOR.IOR( به متوسط جهاني برسيم، بدون شك 

ثروت زيادي عايد كشور مي شود.
به گفت��ه وي، افزايش نرخ ضريب بازيافت، افزون بر 
الزام به اس��تفاده از فناوري، به مكانيزم هاي حاكم 
بر مخزن و خواص س��نگ و سيال مخزن نيز ارتباط 
دارد، اين در حالي است كه برخي مخازن نفت و گاز 
ايران پيچيدگي هاي خاصي دارند و به فناوري هاي 

ويژه اي نيازمندند.
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جايگزين هاي اكسون موبيل 
امريكا در عراق

مهر| برخي منابع اعالم كردند كه عراق براي يك 
پروژه خط لوله، در آس��تانه توافق با ش��ركت هاي 
بي پي انگليس و اني ايتاليا به جاي شركت اكسون 
موبيل امريكا قرار گرفته اس��ت. به گزارش رويترز، 
پنج مس��وول ارشد نفتي عراق اعالم كردند كه اين 
كشور نزديك به دستيابي به توافقي با شركت هاي 
بي پي و اني براي يك پروژه خط لوله صادرات نفت 
است كه پيش تر قرار بود بخشي از يك توافق بزرگ 
با شركت امريكايي اكسون موبيل باشد. طبق توافق 
400 ميليون دالري پيشنهادي، شركت هاي بي پي و 
اني روي طرحي براي ساخت دو خط لوله زيردريايي 
براي صادرات نفت جنوب عراق از مسير خليج فارس 
كار مي كنند. قرار بود ساخت اين خط لوله بخشي از 
قرارداد 53 ميليارد دالري با شركت اكسون موبيل 
امريكا باش��د كه به نظر مي رس��يد در سال جاري 
ميالدي انجام ش��ود، اما پيچيدگي هاي قراردادي 
و نگراني ه��اي امنيتي، جلو اين تواف��ق را گرفت. 
پيش از اين نيز مسووالن عراقي اعالم كرده بودند 
شركت هيونداي كره جنوبي براي ساخت پروژه 2 
ميليارد و 400 ميليون دالري تأسيسات تزريق آب 
دريا )به چاه هاي نفتي( انتخاب شده است. قرارداد 
يادشده نيز قرار بود بخشي از توافق با اكسون باشد. 
شركت هاي اكسون موبيل، اني و بي پي از اظهارنظر 

در اين باره خودداري كردند.

دو پتروشيمي در صف عرضه 
اوليه در بورس

ايرن�ا| تجرب��ه عرضه ه��اي اوليه ش��ركت هاي 
پتروش��يمي در ب��ورس طي يك س��ال گذش��ته 
نشان دهنده آن است كه اين عرضه ها نه تنها باعث 
افزايش ارزش شركت ها شده بلكه تاثير مثبتي نيز بر 
بازار سرمايه داشته است. حتي برخي كارشناسان پا 
را فراتر گذاشته و بخشي از بازدهي بورس را حاصل 
همين عرضه هاي اوليه مي دانند. تا آنجا كه عرضه 
موفق پتروش��يمي پارس و نوري كه شركت هاي 
بسيار بزرگي تلقي مي شوند، نشان مي دهد اگرچه 
تحريم ها بر اقتصاد تاثير منفي گذاشته اما همچنان 
چرخ صنعت پتروشيمي به خوبي مي چرخد. آمارها 
نشان مي دهد زماني كه پتروشيمي پارس در بورس 
عرضه شد، 180 هزار نفر س��هم پارس را خريدند. 
امسال نيز در روز اول عرضه پتروشيمي نوري، 584 
هزار نفر س��هم آن را خريداري كردند كه به معناي 
جمع آوري 960 ميليارد تومان پول از بازار سرمايه 
بود. بنابراين اگرچه پتروش��يمي ها به كمك بازار 
سرمايه آمده اند اما بازار سرمايه نيز توانسته نقدينگي 
مناسبي را براي عرضه اوليه ها فراهم كند. بر همين 
اس��اس قرار است امسال دو عرضه اوليه پتروشمي 
در بورس انجام ش��ود.  »جعفر ربيعي«، مديرعامل 
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس، با بيان اينكه 
هنوز نمي توانيم نام دو شركتي كه براي عرضه اوليه 
انتخاب شده اند را اعالم كنيم از انجام مراحل عرضه 
در بورس خبر داد. وي با بيان اينكه امسال دو عرضه 
اوليه در برنامه داريم، گفت: اميدواريم يكي از آنها تا 
پايان سال محقق ش��ود و اگر بورس كمك كرده و 
سختگيري ها را كمتر كند،  هر دو عرضه اوليه انجام 
خواهد ش��د. به گفته ربيعي كارها در بورس شروع 

شده و مراحل عرضه اوليه در حال انجام است.

بازگشت نفت ميدان شراره 
ليبي به بازار

ش�انا| برخي منابع اعالم كردن��د كه توليد نفت 
در ميدان نفتي ش��راره در ليبي از سر گرفته شد. 
به گزارش خبرگ��زاري پالتس، برخي منابع اعالم 
كردند كه ميدان نفتي شراره ليبي پس از بيش از 
يك هفته تعطيلي، از روز پنجشنبه هفته گذشته 
)17 مردادماه( فعاليت خود را از س��ر گرفته است. 
يك منبع مس��تقر در ليبي اعالم كرد شير ميدان 
شراره از بعد از ظهر روز پنجشنبه باز شده و توليد اين 
ميدان از شب آغاز شده است و انتظار مي رود توليد 
به تدريج به س��طح عادي بازگردد. انتظار مي رود 
وضع فوق العاده اعالم شده براي تحويل نفت ميدان 
شراره به زودي پايان يابد. بسته شدن شير ميدان 
شراره به دست يك گروه نامشخص سبب شد توليد 
روزانه 300 هزار بشكه نفت اين ميدان متوقف شود.

     به گزارش تسنيم، درآمد خالص آرامكو به خاطر 
قيمت پايين نفت در نيمه اول سال ميالدي جاري 12 

درصد كاهش يافت و به ۴۶.9 ميليارد دالر رسيد.
به گ�زارش رويت�رز، آرامك�و، توليد كنن�ده برتر 
عربس�تان با وجود 12 درصد كاهش درآمد خالص 
در نيمه اول س�ال ميالدي ج�اري، همچنان مقام 
سودآورترين ش�ركت جهان را حفظ كرده است. 
درآمد خالص اين ش�ركت ب�ه خاطر قيمت پايين 
نفت به ۴۶.9 ميليارد دالر رسيده است.  شركت اپل 
هم كه در ليست سود آور ترين شركت هاي جهان 
قرار دارد، در شش ماهه اول سال مالي جاري 31.5 
ميليارد دالر درآمد داش�ته اس�ت.  آرامكو اعالم 
كرد درآمد كل�ي آنكه ش�امل درآمدهاي مربوط 
به ف�روش هم مي ش�ود، در نيمه اول س�ال جاري 
ميالدي 1۶3.88 ميليارد دالر بوده كه نس�بت به 
1۶7.۶8 ميليارد دالر سال قبل كمتر است.  آرامكو، 
بزرگ تري�ن توليد كننده نفت جه�ان، 20 درصد 

سهام هم در تجارت تبديل نفت به مواد شيميايي 
در شركت ريالينس اينداستريز هند دارد.  شركت 
دولتي آرامكو چندي پيش براي اولين بار مس�ائل 
مالي خود را افش�ا كرد و به منظور كس�ب اعتبار 
عمومي و آغاز انتشار اوراق قرضه بين المللي درآمد 
خ�ود را در 2018 علني س�اخت.  اين ارقام نش�ان 
داد كه آرامكو س�ودآورترين شركت جهان است 
و جلوتر از غول هاي امريكايي مانند اپل و اكسون 
موبيل قرار دارد.  در مقايسه با درامد آرامكو در نيمه 
اول سال جاري ميالدي، شركت امريكايي اكسون 
موبيل حدود 5.5 ميليارد دالر در همين زمان درآمد 
داشت، در حالي كه در آمد شركت رويال داچ شل به 
8.8 ميليارد دالر مي رسيد. امين ناصر، مديرعامل 
آرامكو طي بيانيه اي گفت: » با وجود قيمت پايين تر 
نف�ت در نيم�ه اول 2019، درآمد خال�ص و جريان 
آزاد پول نقد داشتيم كه دليل آن عملكرد مداوم، 
مديريت هزينه و يك دستورالعمل مالي بود«. آرامكو 

اعالم كرد كاهش درآمد بيش�تر به خاطر ۴ درصد 
كاهش در ميانگين قيمت نفت خام از ۶9 دالر تا ۶۶ 
دالر در هر بشكه و افزايش هزينه هاي خريد و توليد 
و استهالك بوده است.  اين شركت نفتي اعالم كرد 
اين كاهش درآمد تا حدي توسط 2.۶2 ميليارد دالر 
كاهش ماليات بر درآمد جبران شده است.  شركت 
آرامكو 10 ميليون بش�كه در روز در ش�ش ماه اول 
2019 نفت خام توليد كرده كه نسبت به همين دوره 
در 2018 تغيير كمي داشته است.  عربستان سعودي 
توليد نفت خود را طبق قرارداد كاهش توليد پايين 
آورده تا عرضه جهاني نفت را كاهش دهد و از قيمت 
آن حمايت كند.  عربستان سعودي در 2019 همواره 
كمتر از 10 ميليون بشكه در روز توليد داشته است. با 
وجود كاهش درآمد، آرامكو ۴۶.۴ ميليارد دالر سود 
سهام به دولت پرداخته كه نشان دهنده وابستگي 
شديد عربستان به اين شركت براي تامين بودجه و 

نيازهاي خانواده سلطنتي اين كشور است.

اوپك باز هم تن به كاهش توليد مي دهد؟

نفت در سراشيبي جنگ تجاري
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بهره ايران از گردش روزانه 65 ميليارد يورويي رمز ارز هنوز صفر است 

ارتقاي اقتصاد ملي مانع شكاف طبقاتي

تعادل| 
در ش�ماره قب�ل بخ�ش اول گ�زارش مرك�ز 
پژوهش ه�اي مجلس درب�اره رمز ارزها و نحوه 
بهره ب�رداري از آن را خوانديد. در اين ش�ماره 
كارشناسان اين مركز تحريم ها را محور گزارش 
خ�ود گذاش�ته اند و اينك�ه رمزارزه�ا چگونه 
مي توانن�د مورد اس�تفاده قرار گيرن�د را مورد 
كندوكاو قرار داده اند. همچنين مديريت مصرف 
برق و توزيع بار آن از ديگر محورهاي اين گزارش 

است . بخش پاياني اين گزارش را بخوانيد: 

  2-3-2. كنترل قاچاق رمزارز
در اج��راي بند »1« مصوب��ه ش��ماره 974۰5 مورخ 
1۳97/7/2۳ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و حسب 
تصميمات كميته بند »2« مصوبه يادشده، دستورالعمل 
»نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي 
كشور« )دس��تورالعمل ش��ماره 97.21۰7۸2 مورخ 

1۳97/6/2۰( ازسوي بانك مركزي ابالغ شد.
در اين دستورالعمل تأكيد شد كه همه صادركنندگان 
كاال و خدمات به ارايه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات 
خود به چرخه اقتصادي كش��ور مكلفند. بانك مركزي 
مكلف است صرفا براي واردات كاال و خدمات آن دسته 
از صادركنندگان تخصي��ص و تأمين ارز كند كه نحوه 
بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادي كشور مشخص باشد.
بانك مركزي جمهوري طبق بس��ته سياس��تي نحوه 
برگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات در س��ال 1۳9۸، 
صادركنن��دگان را موظف كرده اس��ت كه ظرف مدت 
حداكثر چهار م��اه حداقل 5۰ درص��د از ارز حاصل از 
صادرات خود را به كشور بازگردانند و حداكثر 2۰ درصد 
اين دارايي ها را نيز به صورت اس��كناس مي توانند وارد 
كشور كنند و مابقي صادرات خود را بايد واردات به داخل 
كشور انجام دهند. در مورد رمزارزها بايد بازگشت سرمايه 
به صورتي باشد كه نيازهاي وارداتي كشور از اين طريق 
رفع شود و از رمزارزها براي مقاصد سوداگرانه استفاده 
نشود. بازگشت ارز حاصل از صادرات با خود رمزارزها يا 
فروش رمزارز در خارج كشور و بازگرداندن ارز حاصل از 
آن به داخل كشور ممكن است. حتي اجاره توان رايانشي 
به ازاي ارزهاي دولتي نيز مي تواند در دستور كار باشد اما 
به اين ترتيب از قابليت رمزارزها براي تسهيل مبادالت 
بين المللي براي كسب وكارهاي خرد و جايگزيني نياز 

مسافران به اسكناس نمي توان استفاده كرد.
بانك مركزي در پيش نوي��س الزامات و ضوابط حوزه 
رمزارزها )بهمن ماه 1۳97(، استخراج رمزارز را معرفي 
ك��رده و مقررات گذاري در اين حوزه را خارج از حيطه 
وظايف خود دانس��ته اس��ت. »صنعت« درصورتيكه 
نظارت بر بازگشت ارز صادراتي )ازجمله ارز حاصل از 
استخراج رمزارز( طبق مصوبه شماره 974۰5 شوراي 
عالي اقتصاد و بسته سياستي نحوه بازگشت ارز حاصل 
از صادرات سال 1۳9۸ برعهده بانك مركزي و ابزارهاي 
اجرايي آن يعني س��امانه نيما و مراك��ز مبادله رمزارز 
مجاز قرار دارد. براي تحقق هدف مبارزه با پولش��ويي 
و فرار سرمايه حاصل از استخراج رمزارز بانك مركزي 
بايد بسط سامانه نيما و ايجاد مراكز مبادله مجاز براي 
دربرگرفتن رمزارزهاي معتب��ر در كنار ديگر ارزهاي 
جهانش��مول در مبادالت بين المللي را اجرايي كند و 
بايد همكاري دقيقي با سازمان امور مالياتي براي اخذ 
ماليات از استخراج شكل گيرد كه در بخش بعدي به 

آن پرداخته شده است.
يكي از كشورهاي مشابه ايران ازنظر غناي منابع انرژي 
كشور روسيه اس��ت. در بعضي تحقيقات پيش بيني 
شده است كه اخذ ماليات از اس��تخراج رمزارز در اين 
كشور مي تواند درآمد مالياتي نزديك به ۸۸6 ميليون 
 )2۰19Tassev( يورو براي اين كشور به همراه بياورد
حجم معامالت روزانه رمزارز در 24 ساعت گذشته در 
س��طح جهان نزديك به 65 ميليارد يورو بوده اس��ت. 
يك منبع درآمد استخراج رمزارز از اخذ كارمزد از اين 
فعاليت هاست زيرا گرچه كارمزد تراكنش هاي رمزارزها 
نسبت به بانك ها پايين است، اما صفر نيست. درآمدي 
كه از اخذ ماليات فعاليت استخراج كنندگان رمزارزها 
قابل كسب اس��ت ميان همه بخش ها توزيع مي شود. 
بطور نمونه اگر 1۰۰ دستگاه استخراج مشخص يكروز 
كار كنند درآمد ناخالص آن 5۰9 يورو خواهد بود، اگر 
تعرف��ه برق آن ۰/۰6 يورو باش��د. هزينه برق آن 194 
يورو مي شود و س��ود خالص آن ۳15 يورو خواهد بود 

كه ماليات 25 درصدي درآمد خالص 7۸ يورو نصيب 
كش��ور مي كند. اگر تعرفه برق۰/۰۳ يورو باشد هزينه 
برق به 97 يورو كاهش پيدا مي كند اما س��ود خالص 
به 41۰ يورو مي رس��د كه درآمد مالياتي 1۰2/5 يورو 
نصيب خزانه دولت مي ش��ود. ازآنجاكه گاز به صورت 
رايگان به نيروگاه ها عرضه مي شود بازگشت سرمايه از 
طريق درآمد مالياتي به همه بخش هاي كشور تسهيل 
مي شود. به اين ترتيب بررسي ميزان و شيوه اخذ ماليات 
از استخراج رمزارزها در ايران اهميت بيشتري از تعرفه 
برق آنها دارد. مضاف بر اينكه ايجاد موانع غيرضروري 
ازجمله تعرفه غيرعادالنه برق ممكن است كشور را از 
درآمدهاي مالياتي محروم كن��د. اگرچه ماده )141( 
قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1۳94 و ماده )1۳( 
قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده اخذ مالي��ات از درآمد 
صادرات��ي غيرنفتي از مبادي رس��مي را صفر منظور 
كرده اس��ت، اما از آنجا كه وضع نرخ ثابت براي تعرفه 
برق استخراج منطقي نيست بنابراين پيشنهاد مي شود 

استخراج رمرزارزها از ماليات بردرآمد معاف نباشند. 
استخراج رمزارز و درآمد حاصل از آن با استفاده از برق 
و منابع كشور انجام مي شود. در ايران ماليات بر درآمد 
اش��خاص حقوقي 25 درصد درآمد خالص آنهاست. 
زماني كه مدل تجهيزات استخراج رمزارز مشخص باشد 
و برق مصرفي و زمان استفاده از برق نيز مشخص باشد با 
احتساب شاخص هاي فني مثل نرخ سختي استخراج 
مي توان با تخمين خوبي ميزان رمزارز استخراج شده 
را محاسبه كرد. سازمان امور مالياتي مي تواند با كنار 
هم قرار دادن تع��داد رمزارز حاصل از اس��تخراج هر 
استخراج كننده و نرخي كه رمزارز حاصله در سامانه نيما 
يا مراكز مبادله رمزارز مورد تأييد بانك مركزي مبادله 
شده است، ماليات اين فعاليت ها را به صورت خودكار 
و علي الرأس توس��ط صرافي ها يا بانك هاي دخيل در 
سامانه نيما محاسبه و دريافت كند و استخراج كنندگان 
با اس��تعالم آني هزينه برق مصرفي و س��اير هزينه ها 
مابه التفاوت ماليات را از سازمان امور مالياتي دريافت 
كنند. بدين منظور بايد بانك مركزي امكان پوش��ش 
رمزارزهاي معتبر جهانشمول در مبادالت بين المللي 
را توسط سامانه هاي نيما و مراكز مبادله رمزارز مجاز 
فراهم و اطالعات الزم براي محاسبه ماليات را به سازمان 
امور مالياتي ارايه كند. تنها مراكز مبادله رمزارزي كه 
بتوانند از خريد و فروش سوداگرانه رمزارز ممانعت كنند 
و همه حقوق دولتي را ايف��ا كنند بايد بتوانند از بانك 

مركزي مجوز فعاليت كسب كنند.

  5-2. استفاده از ظرفيت رمزارزها براي رفع 
محدوديت هاي تحريم ها

درحالي كه كنگره امريكا از دولت اين كشور درخواست 
كرده كه استفاده ايران از رمزارزها و فناوري دفاتر كل 
توزيع ش��ده را براي دور زدن تحريم ها بررس��ي كند 
)Congress. 2۰17(، ام��ا واقعي��ت اين اس��ت كه 

بدون اجماع جهاني، يك كش��ور به تنهايي نمي تواند 
استفاده ديگر كش��ورها از مزاياي رمزارزها و فناوري 
 .Salami( دفات��ر كل توزيع ش��ده را محدود كن��د
2۰19( . به عالوه هنگامي ك��ه اياالت متحده امريكا 
وضع قوانين سختگيرانه در بعضي حوزه هاي رمزارز را 
آغاز كرد فعاالن شركت هاي مختلفي همچون اتريوم، 
شيپ ش��يفت و بيتمكس اين كش��ور را ترك كردند 
)2۰17Hughes( . معماري اينترنت و طراحي بيشتر 
فناوري هاي دفاتر كل توزيع شده به گونه اي نيست كه به 
دولت امريكا اجازه دهد به صورت يكجانبه كسب وكارها 
و م��راودات تجاري كش��ورها را از طريق اين رمزارزها 
محدود كند. البته تراكنش هاي رمزارزها در مبالغ زياد 
بدون دخالت مراودات بين بانكي ممكن نيست و از اين 
نظر بدون توافقات چندجانبه هم��كاري نمي توان از 
فناوري دفاتر كل توزيع شده به خوبي استفاده كرد. اگر 
بانك مركزي به تبديل رمزارز به ارزهاي رايج كشورها 
تأكيد داشته باش��د به دليل اينكه تبديل رمزارزها در 
مراكز مبادله نيازمند افش��اي هويت طرفين مبادله 
است، استفاده از اين فناوري براي رفع محدوديت هاي 
تحريمي با مشكل مواجه مي شود. درصورتيكه نوسانات 
ارزش رمزارزها تا حد مشخصي از سوي بيمه پوشش 
داده شود، انتظار مي رود كه رمزارزها بتوانند بخشي از 
نياز دانشجويان، بيماران، مسافران و كسب وكارهاي 

خرد به اسكناس دالر و يورو را پوشش دهند. 

  3. مالحظات سياستي استخراج رمزارزها با 
استفاده از منابع بخش دولتي

اس��تفاده غيرمجاز از توان رايانشي بخش دولتي براي 
اس��تخراج رمزارزها ازسوي كس��اني كه به تجهيزات 
دسترس��ي دارند امكان پذير اس��ت و در م��واردي در 
كشورهاي ديگر )Varathan. 2۰1۸( از ابررايانه هاي 
دولتي بدون مجوز براي استخراج رمزارز استفاده شده 
است و دولت ها مانع از اين فعاليت شده اند. ازسويي، توان 
استفاده نشده و مازاد در دستگاه هاي دولتي مختلف از 
دانشگاه ها گرفته تا دستگاه هاي اجرايي وجود دارد و يكي 
از داليل سوءاستفاده از منابع رايانشي دولتي، بالاستفاده 
بودن اين منابع است. بنابراين سياست هاي الزم براي 

مقابله با سوءاستفاده از منابع رايانشي موردنياز است. 

  1-3. همگراسازي منافع ميان دستگاهي با 
استفاده از استخراج رمزارزها

در كشور پروژه هاي به اشتراك گذاري منابع رايانشي 
دانشگاه ها با عنوان شبكه تورين ملي در دست اجراست 
كه در آن دانش��گاه ها توان رايانشي خود را به اشتراك 
گذاشته و با دريافت هزينه به متقاضيان عرضه مي كنند 
اما ازآنجا كه مطابق برخي بررسي ها، همگراسازي منافع 
در اين پروژه به درس��تي صورت نگرفته اس��ت، مورد 
استقبال دانشگاه ها و بخش خصوصي كشور قرار نگرفته 
است. رمزارزها همگراسازي منافع را در اينگونه تالش ها 

تسهيل و كم هزينه كرده اند و درنتيجه سازوكارهايي كه 
اقتصاد و نهادهاي آن قادر به شكل دادن آنها نبوده است، 
در قالب كدهاي نگاشته شده اجرايي مي شوند. تجربه 
بيت كوين نش��ان مي دهد اعتماد بازيگران به كدهاي 
متنباز نرم افزارهاي رايانه اي بيش از دستورها و احكام 
نهادهاي سياس��ي و انساني جلب مي شوند. يك مدل 
استخراج رمزارز، اشتراك منابع رايانشي مختلف به ازاي 
رمزارز است. اگر از رمزارز داخلي استفاده شود دستگاه ها 
به س��ادگي و بدون نگراني از سوءاس��تفاده مي توانند 
منابع خود را با يكديگر به اشتراك بگذارند و به بخش 
خصوصي عرضه كنند. فناوري دفتر كل توزيع شده كه 
زيربناي اصلي بيشتر رمزارزهاست اعتماد افراد متكثر 

را از طريق ايجاد امكان نظارت متقابل جلب مي كند.
درصورتي كه دس��تگاه ها با سوء تفسير قانون اساسي 
زيرس��اخت هاي فناوري اطالعات خ��ود را به صورت 
مستقل توس��عه دهند و نظارت بر آنها را ناقض اصول 
قانون اساس��ي قلمداد كنند، فضا براي سوءاس��تفاده 
بخش فناوري اطالعات هر دستگاه از زيرساخت هاي 
رايانشي آن دستگاه فراهم مي ش��ود. فناوري پايه اي 
رمزارزها با تسهيل حكمراني بر منابع رايانشي كل كشور 
سوءاستفاده از منابع رايانشي توسط متصديان بخش 
فناوري اطالعات هر دس��تگاه را بدون خيانت حداقل 
دوسوم كل نيروهاي دستگاه ها غيرممكن مي سازد. 
البته تحقق اين آينده مطل��وب نيازمند دانش باال در 

زمينه فناوري دفاتر كل توزيع شده و رمزارزهاست.
دستگاه ها به داليل متعدد )مثاًل براي پاسخگويي به نقطه 
اوج تقاضاها( همواره تالش دارند بيش از نياز جاري خود 
منابع مختلف ازجمله منابع رايانش��ي در اختيار داشته 
باشند. به صورت طبيعي تا منافع دستگاه ها تأمين نشود 
تمايلي براي اعالم منابع مازاد خود نخواهند داشت. به 
عالوه بسياري از دستگاه ها معمواًل رديف درآمدي ندارند 
گرچه منابعي بالاس��تفاده در بعضي ساعات شبانه روز 
در اختيار دارند، اما به دلي��ل پيچيدگي هاي نظارتي و 
اجرايي مجاز به كسب درآمد نيس��تند و اگر از اينگونه 
صرفه جويي ها درآمدي كسب كنند، بايد به خزانه واريز 
شود. زماني كه سازوكاري براي فروش منابع رايانشي و 
غيررايانشي دستگاه ها با استفاده از سازوكار استخراج 
رمزارز فراهم ش��ود، دس��تگاه ها با هدف كسب درآمد، 
منابع رايانش��ي و غيررايانشي بالاستفاده خود را عرضه 
خواهند كرد و درآمدي هرچن��د جزيي از اين كار قابل 
كس��ب خواهد بود. از طرفي طراحي شفاف سازوكارها 
مي تواند فساد در اين قبيل امور را به صفر نزديك كند. 
به بيان ديگر رمزارزها اموال را معامله پذيرتر مي كنند و 
شفافيت مبادالت اموال يا تهاتر آنها را ارتقا مي دهند كه 
دولت ها نيز بخش��ي از اين اموال قابل تهاتر را در اختيار 
دارند. در اين زمينه س��ازمان امور اداري و استخدامي و 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به عنوان دستگاه هاي 
متولي دولت الكترونيك مي توانند سازوكارهاي اجرايي و 

نظارتي موردنياز را بررسي كنند.

  جمع بندي و پيشنهادها
اس��تخراج پذيري رمزارزها بنابه نوع رم��زارز و توان 
رايانشي مورد اس��تفاده، نيازمند هزينه هاي جاري 
متفاوتي خواهد بود. مصرف برق در همه رمزارزها قابل 
توجه نيس��ت و در مورد برخي ديگر از رمزارزها، يك 
منبع رايانش��ي بالاستفاده با كمك فناوري رمزارزها 
قابل استفاده و معامله مي ش��ود. استخراج رمزارزها 
در ساعات افت تقاضاي مصرف برق مي تواند ضريب 
بار برق را تصحيح و سرمايه گذاري بخش خصوصي 
در تولي��د برق با اس��تفاده از منابع فس��يلي ارزان را 
توجيه پذير كند. براي اس��تفاده از مزاياي استخراج 
رمزارزه��ا در بخ��ش دولتي نياز به باز س��ازماندهي 
بخش فناوري اطالعات دس��تگاه ها براي اس��تفاده 
از فناوري دفاتر كل توزيع ش��ده اس��ت ت��ا بتوان از 
فرصت هاي استخراج پذيري رمزارزها استفاده كرده 
و مانع از سوءاس��تفاده از منابع رايانش��ي شد. به نظر 
مي رسد زيرساخت قانوني موجود، وظايف و اختيارات 
دستگاه هاي مختلف را درخصوص رمزارزها تعيين 
كرده اس��ت. اما نقش نظارتي مجلس در اين زمينه 
بسيار حائز اهميت است و پيشنهاد مي شود با توجه 

به نكات ذيل پيگيري شود: 
- هريك از رمزارزها بسته به حوزهايي كه بر آن اثرگذار 
اس��ت نهاد متولي قانوني خاص خود را خواهد داشت. 
مقررات گذاري در مورد رمزارزهايي كه استخراج آنها 
بر پهناي باند اينترنت اثرگذار است به وزارت ارتباطات 
مربوط است و اگر استخراج رمزارزي بر مصرف انرژي 
برق كشور اثرگذار باشد، وزارت نيرو بايد در زمينه توزيع 

و حفظ پايداري شبكه برق كشور پاسخگو باشد. 
- در اجراي اختيارات و تكاليف ناشي از قانون تأسيس 
وزارت نيرو مصوب 1۳5۳، وزارت نيرو مي تواند تعرفه 
برق استخراج رمزارزهاي انرژي بر و با تشخيص وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مكان هايي كه استخراج رمزارز 
در آنها مجاز اس��ت مانند ش��هرك هاي اختصاصي را 
تعيين كند و بدون ايجاد مج��وز جديد و فرآيندهاي 
اداري مازاد با تكيه بر فرآيند خوداظهاري در س��امانه 
گمرك نس��بت به س��اماندهي اين ح��وزه اقدام كند 
ت��ا كنتورهاي برق خ��اص اين كس��ب وكارها به آنها 

اختصاص يابد.
- بانك مركزي بايد تكاليف ش��وراي عالي اقتصاد در 
زمينه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات با اس��تفاده از 
سامانه هاي سنا و نيما را در استخراج رمزارزها اجرايي 
كند يا به مراكز مبادله رمزارز مجوز الزم دهد، اطالعات 
الزم را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد و مانع 
از خريد و فروش ارز حاصل از اس��تخراج براي مقاصد 

سوداگرانه شود.
- اخذ ماليات در حوزه رمزارزها كليد شفافيت اين حوزه 
نيز به شمار ميرود. سازمان امور مالياتي بايد با استفاده 
از اختيارات خود درخصوص اخذ ماليات با استفاده از 
اطالعات سامانه خوداظهاري و اطالعات سامانه هاي 
س��نا و نيما و اطالع��ات عام رمزارزها مانند س��ختي 
استخراج، ماليات بر اس��تخراج رمزارزها را به صورت 
خودكار و علي الرأس دريافت كرده و با دريافت مدارك 
هزينه از استخراج كنندگان و استعالم آني از شركت برق 
و گمرك، ماليات اضافي را به آنها عودت دهد. اگرچه 
ماده )141( قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1۳94 
و ماده )1۳( قانون ماليات بر ارزش افزوده اخذ ماليات از 
درآمد صادراتي غيرنفتي از مبادي رسمي را صفر منظور 
كرده است، اما از آنجا كه وضع نرخ ثابت براي تعرفه برق 
استخراج منطقي نيس��ت بنابراين پيشنهاد مي شود 

استخراج رمرزارزها از ماليات بردرآمد معاف نباشند.
- ب��ا توجه به اينكه در زمس��تان تعرفه ب��رق در ايران 
قاب��ل كاه��ش يافتن اس��ت و دولت چي��ن نيز قصد 
مديريت بيش��تر بر حوزه استخراج رمزارز را دارد، بايد 
سياست گذاران كشور زمينه الزم براي همكاري ميان 

بخش هاي خصوصي دو كشور را فراهم كنند.
- شناسايي دقيق استخراج كنندگان از طريق بررسي 
الگوي مص��رف برق و تحليل ترافي��ك اينترنتي آنها 
در كنار س��اماندهي با ايجاد س��ازوكار خوداظهاري 
استخراج كنندگان در كنار اعمال جرايم بازدارنده براي 
كساني كه خوداظهاري نكنند و اعالم مناطق جغرافيايي 
كه استخراج رمزارزهاي انرژيبر در آنها مجاز يا ممنوع 
اس��ت، بايد با همكاري مش��ترك وزارت نيرو، وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت صنعت و معدن و 

بانك مركزي انجام شود. 

فاصله طبقاتي و درآمدهاي ناهمس��ان و گاه بس��يار 
نامت��وازن منجر ب��ه تنزل طبقاتي طبقه متوس��ط و 
فرودس��ت شده و فش��ارهاي اقتصادي ناشي از تورم، 
بيكاري و فقر به كاتاليزورهاي شكاف اجتماعي انجاميده 
است. بر اين اساس تقويت اقتصاد ملي مانعي در برابر 

شكاف هاي طبقاتي و نابرابري اجتماعي است.
به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري 
ايرنا، جامعه شناسان با ديدگاه هاي مختلف به بررسي 
موضوع شكاف طبقاتي پرداخته اند.  »تالكوت پارسونز« 
با ديدگاه محافظه كارانه، اهميت كاركردي نابرابري و در 
نتيجه قشربندي اجتماعي را بيان كرده است.  »آنتوني 
گيدنز« از زاويه رويكردي راديكال نشان داده كه چگونه 
تضادهاي موجود در جوامع نوين، باعث جدايي هر چه 

بيشتر طبقات اجتماعي از يكديگر شده است. 
»رالف دارندورف« با يك ديدگاه تركيبي سعي نموده 
نش��ان دهد كه ضمن اجتناب ناپذي��ر بودن طبقات 
و قش��ربندي در جوام��ع نوين، به گون��ه اي مي توان 
فاصله هاي طبقاتي را كاهش داد. با اين حال آن چيزي 
كه درونمايه متون اين جامعه شناسان را شكل مي دهد 

پذيرش نابرابري به انحاء مختلف در جوامع بشري است. 
كش��ور ما نيز با مس��اله نابرابري مواجه است. افزايش 
شكاف هاي اجتماعي و گسترش نابرابري طي سال هاي 
اخير در كشورمان روندي افزايشي را نشان مي دهد. بر 
اساس آمارها در سال هاي اخير ضريب جيني كه ازجمله 
شاخص هاي اندازه گيري فاصله يا شكاف طبقاتي، با 
رش��د بسيار چش��مگير از حدود ۰.۳7 در سال 9۰ به 
۰.41۳2 در سال 97 رسيده كه اين ميزان در 16 سال 

اخير )از سال ۸2 به بعد( امري بي سابقه است. 
همچنين بررس��ي هاي تطبيقي نشان مي دهد ايران 
در ش��اخص ضريب جين��ي در س��ال هاي 2۰1۳ و 
2۰14 در رتبه 67 جهان قرار داشته كه طي چهارسال 
اخير با سقوط هفت پله اي، در سال 2۰1۸ به رتبه 75 
جهان تنزل پيدا كرده اس��ت. به عبارت ديگر، در حال 
حاضر وضعيت توزيع درآمدها در 75 كشور نسبت به 

كشورمان بهتر و عادالنه تر صورت مي گيرد.
از طرفي ديگر نيز شرايط سخت تامين نيازهاي ضروري 
و معيشتي تبديل به مساله مهمي براي اقشار اجتماعي 

شده است. 

بر اساس آمار هزينه هاي زندگي بيشتر به سمت مواد 
غذايي و مسكن حركت كرده است تا جايي كه بررسي ها 
نشان مي دهد در چهارماهه سال جاري بطور ميانگين 
از مجموع هزينه هاي پنج ميلي��ون و 56 هزار توماني 
خانوارهاي شهري كش��ور، ۳5.4 درصد آن مربوط به 
مس��كن و 2۳.5 درصد آن نيز مربوط به خوراكي ها و 
آشاميدني هاست. به عبارت ديگر، در كل خانوارهاي 
شهري كش��ور 6۰ درصد هزينه ها مربوط به دو گروه 

مسكن و خوراكي ها و آشاميدني ها است.
به ويژه فشارهاي اقتصادي بر قشر حقوق بگير، شامل 
كارمندان و كارگران فزوني يافته اس��ت. در برهه اي 
طبقه متوسط بخش بزرگي از طبقه اجتماعي ايران را 

شكل مي داد اما اين طبقه به شدت ضعيف شده است.
 از آنجايي كه طبقه متوسط در ايران حالت ژله اي دارد 
و به سمت دو طبقه »فرادست« و »فرودست« حركت 
مي كند، طي سال هاي گذشته طبقه متوسط به سمت 
طبقه فرودس��ت حركت كرده و بر اين اساس در حال 

حاضر طبقه فرودست بزرگ تر شده است.
اين امر شاهدي بر اين مساله است كه نوسانات اقتصادي 

زندگي را بر بخش بزرگي از مردم سخت كرده آنها را در 
مضايقه گذاشته است.

البته مساله تنها به ش��كاف هاي اجتماعي و طبقاتي 
محدود نمي شود بلكه سبك زندگي مبتني بر تفاخر و 
تجمل گرايي از جانب بخش اندكي از جامعه نيز نمودي 
آشكار از نابرابري ها است. همچنين وجود تفاوت هايي 
همچون حقوق، فرصت ه��ا و پاداش ها و امتيازاتي كه 
برخي از افراد از آن برخوردارند نابرابري هاي اجتماعي 

را افزايش داده اس��ت. نكته مهم اين است كه نابرابري 
زماني ب��ه وجود مي آيد كه اف��راد و گروه ها يكديگر را 
درجه بندي و سپس ارزيابي كنند. اين رويه پيامدهاي 
ويرانگري بر پيكره جامعه وارد ساخته و آن را به سمت 

نوعي زوال مي برد.
به نظر مي رسد رفع تبعيض و كاهش تضادهاي طبقاتي 
مستلزم رفع زمينه هاي فشارهاي اقتصادي همچون 

تورم، بيكاري و فقر است.
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انقالب به سبك اينستاگرام
داوود طالقاني| پژوهشگر ارتباطات|

وقتي كه خبر شاهكار نقاشي سفارشي كاراباجو 
را به پاپ رس��اندند، چيزي نمان��ده بود كه در 
سرش شاخ در بياورد. كليسا پروژه اي را به اين 
نقاش ايتاليايي سپرده بود اما او برخالف ميل 

پاپ، اثر ديگري را تحويل داده بود. 
پرتره اي كه پيش از آن بارها توسط هنرمندان 
ديگ��ري نيز ترس��يم ش��ده بود ام��ا كاراباجو 
برخ��الف اس��الف خ��ود، آن چه را ك��ه خود 
مي پنداشت، به روي تابلو نمايش در آورده بود. 
آن چه كاراباجو كشيده بود خالف متن مقدس 
بود و البته كليسا به خاطر پولي كه پيشاپيش به 
او داده بود، مجبور بود كه پروژه سفارشي اش 
را بپذيرد. كاراباجو، اولين كسي بود كه انقالب 

ايماژها را رقم زد.
مدرنيته غربي اساس��ا ب��ه ايماژها گره خورده 
است. تا پيش از رنس��انس، هر كسي فرصت، 
جرأت و قدرت آن را نداشت تا آن چه را كه در 
تخيالت خود مي پروراند، محقق كند. مدرنيته، 
به اين معن��ا، انقالب تخيل ها ي��ا ايماژها بود. 
ايماژ، تخيل اف��راد بود و مدرنيته اين تخيل را 
محقق مي كرد، اما راهي كه كاراباجو و س��اير 
هنرمن��دان و انديش��مندان فلورانس��ي عصر 
رنسانس مانند داوينچي و ماكياولي آغاز كرده 
بودند، قرار نبود كه متوقف ش��ود. ايماژهايي 
كه توس��ط صورت گران و صنعت گران محقق 
مي شد، در تحقق ايماژ ديگران نيز نقش مهمي 
 را ايف��ا مي كرد. آن��ان خود تخي��ل ديگران را 
دس��ت كاري مي كردند. انق��الب ايماژها در 
نقاشي در مقايسه با ساير رسانه هاي تصويري، 

جنبشي كوچك شمرده مي شد.
مع��روف  ر  ش��عا ن  هم��ا ب��ا  س��ينما 
»dream works« نه فقط روياها و تخيل ها، 
بلكه توهمات انساني را نيز به دست خود گرفت. 
مدرنيته اي كه براي تحقق تخيل فردي آمده 
بود، بر ضد خود عمل كرده و تخيل ها را محدود 
مي كرد. البته سينما در تحقق ايماژهاي فردي 
الطاف جبران ناشدني نيز براي بشر به ارمغان 
آورده ب��ود. آنان ك��ه غرب وحش��ي را نديده 
بودند، به م��دد فيلم هاي وس��ترن و تاريخي 
با سرخ پوست ها آشنا ش��دند. سينما، تعريف 
ديگ��ري از خوش��بختي ارايه ك��رد و درك از 
مرگ را دگرگون س��اخت. تلويزيون به عنوان 
محبوب ترين رسانه جمعي و البته منفورترين 
رسانه در نزد متفكران ارتباطات، قواعد انقالبي 

تحقق تخيل ها را به هم ريخت.
تلويزيون تخيالت انس��ان ها را استاندارد كرد 
و ب��ه آنها جهت بخش��يد، تا جاي��ي كه گمان 
مي رفت تفكر تصويري بدون تلويزيون محال 
به نظر مي  رسد. اما باز هم ظهور اينترنت، نويد 
آرمان هاي رنسانس��ي مدرنيته، يعني ش��عار 
تحقق تخيل ها را داشت. امكاناتي كه اينترنت 
براي اجراي ايده ها داشت، گويي پاياني براي 
آن متصور نمي شد. رسانه هاي اجتماعي، يكي 
از ثمرات همين امكانات و ش��رايطي بودند كه 

اينترنت به ارمغان آورد.
اينس��تاگرام به عنوان برجس��ته ترين رسانه 
تصويري قرن حاضر و حتي ش��ايد كل تاريخ 
بشر، آمده است كه انقالبي عظيم تر در ايماژها 
رقم بزند. به نظر مي رس��د كه نمي توان آغاز و 
پاياني براي انقالب ايماژها در اينس��تاگرام در 
نظر داشت، زيرا هنگامي كه در فرايند انقالب 
هستيم، نه آغاز آن را مي دانيم و نه از انجام آن 
خبري داريم. اينستاگرام درك ما از »زيبايي« 
را به گونه اي دگرگون كرد كه واقعيت خارجي 
را با ايماژ اينس��تاگرامي مقايسه مي كنيم، اما 
فقط زيبايي به عنوان ايماژي فردي نيست كه 

منقلب شده است.
ذائقه كه مساله بورديو نيز بود، به عنوان يكي از 
وجوه شخصي انسان ها متحول شده است. مزه 
غذاها كم اهميت تر شده و تزئين لعاب دار آنها 
در اولويت قرار گرفته است، زيرا غذا مي بايست 
اينستاگرامي باشد. پش��ت صحنه يك پست 
اينستاگرامي از غذايي دل فريب و دل ربا حاكي 
از آن اس��ت كه يك دوربين 5D مدل كانن، از 
روميزي ترمه اي فيروزه اي رنگ كه صرفا براي 
پر كردن زمينه تصوير به كار رفته و همچنين 
ظرفي مس��ي براي رنگ فريبنده آن، به عالوه 
حمايت نوري ماليم به وسيله سافت باكس بوده 
است. كم اهميت ترين مس��اله در اين تصوير، 

خود غذا است.
در اين جا اصال غذا سوژه نيست. سوژه عكاسي، 
ايماژي است كه مولف آن را قصد كرده است. 
گويي خود شخص كاراباجو زنده شده است و 
روايت خودش را نقاشي مي كند. با اين تفاوت 
كه به جاي قلم مو، موبايلي به دستش است كه 
در آستانه ارسال پست اينستاگرام قرار دارد. در 
اين ميان، آن چه موضوعيت داشته، به حاشيه 
رفته و آن چه حاشيه بوده، در متن اصلي قرار 

گرفته است.
اينستاگرام تخيل سازندگان و مصرف  كنندگان 
را ني��ز زير و رو كرده اس��ت. آنك��ه مي خواهد 
قطع��ه اي ش��نيداري بس��ازد، امكان��ات و 
محدوديت هاي اينستاگرام را در نظر مي گيرد 
و آنك��ه مي خواهد قطعه اي ش��نيداري گوش 
كند، نيز مي بايس��ت همان شرايط را بسنجد. 
گويي كه اصال آن قطعه شنيداري موضوعيتي 
ندارد و مس��اله جاي ديگري است، هماني كه 
مدرنيت��ه وعده اش را داده ب��ود: تحقق تخيل 
فردي انسان ها. اما مدرنيته ضمانت نكرده بود 
ك��ه ايماژهاي انقالبي تا چه حد مي توانند ضد 
انقالبي عمل كنند. ت��ا هنگامي كه در انقالب 
ايماژهاي اينس��تاگرام به س��ر مي بريم، از آن 
چه براي ادراك حسي و قوه فاهمه بشري رخ 

خواهد داد، شناخت كافي نخواهيم داشت. 
منبع: باشگاه انديشه
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چرا صنايع  دستي جايگاه واقعي خود را در چرخه اقتصاد پيدا نكرده است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش: 

ركود در صنايع پاك و زودبازده دستي

رتبه هاي برتر كنكور به عملكرد مدارس ارتباطي ندارد

ريحانه جاويدي |
سال هاس��ت از صنايع دس��تي به عن��وان يك صنعت 
زودبازده ياد مي ش��ود كه هم مي تواند ارزآوري داشته 
باشد و هم اشتغال ايجاد كند، اما نگاهي به دستاوردهاي 
اين حوزه حكايت از آن دارد كه صنايع دس��تي تاكنون 
نتوانس��ته جايگاه واقعي خود در چرخه اقتصاد را پيدا 
كند. گروهي از كارشناسان ماهيت تشكيالتي معاونت 
صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري را عامل به وجود آمدن چنين وضعي دانسته 
و معتقدند تا زماني كه صنايع دس��تي از س��ازمان جدا 
نشده و استقالل پيدا نكند چالش ها حل نمي شوند. در 
واقع آنها معتقدند بايد به تجربه گذشته نگاه كرده و اگر 
واقعا قرار است از صنايع دستي به نفع اقتصاد سود برد 
»سازمان صنايع دستي« را احيا كرد اما در مقابل؛ گروه 
ديگري از كارشناسان بر اين باورند توسعه نيافتن صنايع 
دستي بيش از آنكه به عملكرد مسووالن اين حوزه مرتبط 
باشد، به سياست هايي ارتباط دارد كه در سال هاي اخير 
محتواي صنايع دستي را از يك كاالي تجمالتي با قيمت 
باال به يك كاالي مصرفي و كاربردي تبديل نكرده است. 
با اين حال، هر دو گروه بر اين موضوع توافق دارند كه در 
شرايط اقتصادي فعلي ايران، آنچه مي تواند توسعه پايدار 
كش��ور را تضمين كند، توجه به رونق صنايع دستي به 
عنوان يك صنعت پاك و تامين زيرساخت هاي آن است. 
به طور معمول در حوزه اقتصاد، اه��داف اصلي دولت، 
افزايش توليد و درآمد ملي، رش��د اقتصادي، رسيدن 
به اشتغال كامل و كاهش نرخ بيكاري، ثبات قيمت ها، 
توس��عه صادرات و افزايش درآمدهاي ارزي اس��ت. از 
طرفي، كشورهاي در حال توسعه در اجراي برنامه هاي 
مورد نظر خود با مشكالت زيادي همچون رشد بي رويه 
جمعيت، وجود انواع مختلف بيكاري و در نتيجه پايين 
بودن س��طح درآمد بخش عم��ده اي از جامعه، كمبود 
س��رمايه داخلي و نبود منابع مالي كاف��ي براي اجراي 
برنامه هاي توس��عه اقتصادي روبه رو هستند. با توجه 
به كاهش منابع درآمد ملي كه اساس��ا متكي به درآمد 
حاصل از صادرات نفت بوده و شدت يافتن آهنگ رشد 
جمعيت كه تعداد متقاضيان در بازار كار را هرساله به طور 
روز افزوني افزايش مي ده��د، در حال حاضر اولويت ها 
ايجاب مي كند كه در زمينه توليد، بر طرح ها و پروژه هاي 
كاربر تكيه داشت تا طرح هايي كه سرمايه بر و به خصوص 
نشت دهنده ارز كشور هستند. در اين راستا صنايع دستي 
با توجه به ويژگي ها و ظرفيت هاي ياد شده بيش از هر 
فعاليت توليدي ديگري باشرايط موجود كشور مطابقت 
دارد اما مجموعه مش��كالتي سبب شده تا اين صنعت 
جايگاه واقعي خود در چرخه اقتصاد پيدا نكند. به نظر 
كارشناسان دولت هم آنچنان كه بايد عزمي براي توسعه 
صنايع دس��تي ندارد و اين موضوع در عملكرد معاونت 

صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري به عنوان متولي اصلي اين حوزه به وضوح 

مشخص است. 

  توقف در فعاليت هاي معاونت صنايع دستي
حميدرضا مرتضايي، پيشكس��وت صنايع دس��تي كه 
رياست س��ازمان صنايع دس��تي را هم بر عهده داشته 
اس��ت، درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: نگاهي به 
فعاليت هاي معاونت صنايع دستي حكايت از آن دارد كه 
به جاي آنكه در اين حوزه حركت رو به جلو داشته باشيم، 
كار را متوقف كرده اي��م. در واقع دولت بايد بخواهد كه 
اين جايگاه تغيير كند اما اكنون از معاونت صنايع دستي 
فقط يك اسم باقي مانده است. قرار دادن صنايع دستي 
در يك معاونت، زيرمجموعه يك سازمان از ابتدا تصميم 
غلطي بود و اكنون هم اگر واقعا به دنبال احياي صنايع 
دستي و ارزآوري و صادرات هستيم، بايد اين معاونت را به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل كنيم و با سازمان 
ملي فرش ادغام شود، چرا كه امروز بيش از هر چيز بايد 
بر توليد صنايع دستي و به دنبال آن تجارت آن تمركز 
كنيم تا به جنبه هنري در حالي كه سازمان صنايع دستي 

بيشتر به جنبه آموزشي و هنري نگاه مي كند.

او افزود: اگر صنايع دس��تي يك سازمان مستقل باشد، 
بودجه مس��تقلي هم دارد و در نتيج��ه مديريت دخل 
و خرج آن مش��خص مي ش��ود. از طرف ديگر در بحث 
قيمت گذاري هم وضعيت بازار سر و سامان پيدا مي كند. 
اكنون وضع قيمت گذاري واقعا آشفته است و باال بودن 
قيمت صنايع دستي تبديل به يكي از عواملي شده كه به 
اين صنعت لطمه مي زند و متاسفانه يك نهاد مشخص 
براي رسيدگي به اين وضع وجود ندارد. در نتيجه چرخه 
معيوبي شكل مي گيرد كه توليدكننده توان توليد ندارد 
چ��ون خريدار كاال را نمي خرد و اي��ن رويه باعث مرگ 
صنايع دستي مي شود. اگر س��ازمان ميراث فرهنگي 
وزارتخانه هم شود به نظر من مشكالت صنايع دستي 
حل نمي شود تا زماني كه تبديل به يك سازمان مستقل 
زيرنظر وزارتخانه نشود. مرتضايي درباره صادرات صنايع 
دستي هم بيان كرد: يكي از مشكالت صادرات صنايع 
دستي اين است كه صنعتگران اين حوزه پراكنده هستند 
و تاكنون تعاوني ها و انجمن هايي كه مي توانند اين افراد 
را كنار هم جمع كنند، جدي گرفته نشده اند. در زماني 
كه سازمان صنايع دستي به فعاليت خود ادامه مي داد، 
يكي از وظايفش خريد كاال از صنعتگران بود و بعد خود 
سازمان اين كاالها را در بخش صادرات و فروش عرضه 

مي كرد اما معاونت چنين رويكردي ندارد. حتي شركت 
در نمايش��گاه هاي بين المللي هم به جاي آنكه بر پايه 
بازاريابي باشد بر مبناي نمايش است اما جنبه نمايشي 
براي كوتاه مدت جواب مي دهد. زماني بود كه در سازمان 
صنايع دستي صادرات آنقدر باال بود كه در هامبورگ انبار 
كاال داشتيم اما اكنون به معناي واقعي عقبگرد كرده ايم.

اين پيشكسوت صنايع دستي معتقد است اين باور كه 
صنايع دس��تي و گردش��گري مي تواند جايگزين نفت 
باشد، اگرچه در شعارهاي مسووالن مدام تكرار مي شود 
اما در عملكردشان هنوز هم باور دارند كه اقتصاد بايد بر 
پايه نفت باشد. او درباره اين موضوع گفت: صنايع دستي 
نه تنها مي تواند ارزآور باشد بلكه اشتغال زا هم هست. اما 
شاهد آن هس��تيم كه نهايت عملكرد مسووالن در اين 
حوزه ثبت ملي شهرهاي صنايع دستي است كه بايد از 
آنها پرسيد ثبت ملي بدون برنامه به چه درد مي خورد؟ آيا 
در زمان ثبت ملي توجه كرديد كه در يك چشم انداز پنج 
ساله در اين شهر ملي صنايع دستي از طريق اين صنعت 
چقدر اشتغال قرار است ايجاد شود يا سهم اين شهر ملي 
از صادرات بايد چقدر شود؟ بايد در اين برنامه هاي ثبت 
ملي فعاالن صنايع دستي خارجي دعوت باشند تا امكان 

سرمايه گذاري آنها فراهم شود. 

  صنايع دستي كاربردي نيست
 اظهارات مرتضايي درحالي است كه چندي پيش مركز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي در گزارش مبني 
بر جايگاه صنايع دستي در رونق توليد، به مشكالت اين 
حوزه اش��اره كرد. آنطور كه در اين گزارش آمده اس��ت: 
« يكي از ريش��ه اي ترين مشكالت توسعه صنايع دستي 
وجود اين نگرش است كه اين آثار كااليي تجمالتي است. 
در حقيقت، كاربردي نبودن صنايع دس��تي در زندگي 
ماشيني امروز ضربه سنگيني بر اين بخش از صنعت كشور 
وارد كرده است؛ در حالي كه اگر محصوالت صنايع دستي 
كاربردي باشند مي توانند محركه هاي خريد را برانگيخته 
و جايگاه خود را پيدا كنند. حال آنكه تزئيني شدن عمده 
محصوالت اين صنايع عامل باالرفتن هزينه هاي توليد و 
در نتيجه قيمت تمام شده محصوالت شده است. امري 
كه رويگرداني مشتريان از صنايع دستي داخلي و تمايل به 
خريد محصوالت مشابه خارجي، به ويژه توليدات چيني 
كه با قيمت هاي پايين تري به بازار عرضه مي ش��وند را به 
دنبال داش��ته اس��ت. به عبارتي مي توان گفت كه عامل 
اصلي جذب مشتريان داخلي توسط محصوالت خارجي، 
كابردي بودن آنها در عين ارزان بودن و در دسترس بودن 
آنهاست كه سبب شده است رقيب جدي صنايع دستي 

كشور محسوب شوند.«
در بخش ديگري از اين گزارش به نقش س��ازمان هاي 
مربوطه در تس��هيل فعاليت هنرمندان صنايع دستي 
اشاره شده و آمده است: دستيابي به مواد اوليه مرغوب و با 
كيفيت به طور مستمر يكي از دغدغه هاي توليدكنندگان 
حرفه اي در اين حوزه بوده اس��ت. زي��را اين امر به طور 
مستقيم تأثير در كيفيت محصول نهايي و قيمت تمام 
شده دارد. ازاين رو دستگاه هاي متولي امر به ويژه سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بايد به دنبال 
سياست گذاري و اجراي سازوكاري باشد كه بتواند مواد 
اوليه باكيفيت، اس��تاندارد و مقرون به صرفه در اختيار 
تمام توليدكنندگان و هنرمندان اين عرصه قرار دهد. از 
طرف ديگر ضعف بازاريابي هم يكي از مواردي است كه 
بر اساس آن صنايع دستي تاكنون به جايگاه مناسبي در 
بازارهاي بين المللي نرسيده است. مركز پژوهش هاي 
مجلس درباره اين موضوع چنين تحليل كرده اس��ت: 
بازاريابي يكي از حلقه هاي مفقوده حوزه صنايع دستي 
است. در حقيقت، يكي از اساسي ترين نيازهاي صنايع 
دس��تي در حال حاضر بازايابي و بازارسازي است. عدم 
دان��ش و آگاه��ي در زمينه بازاريابي و ف��روش يكي از 
مهم ترين ضعف هاي اين شاغالن در اين حوزه بوده است 
ضعفي كه باعث مي شود اوالً توليدات آنها متناسب با نياز 
بازار نبوده و كاربردي نباشد ثانيًا نتوانند ارتباطات ايجاد 
شده مقطعي در نمايش��گاه ها و مراكز عرضه را به يك 

ارتباط دايم تبديل كنند.«

در حالي كه انتشار اسامي رتبه هاي برتر كنكور سراسري 
نش��ان مي تدهد ك��ه هيچيك از نف��رات برتر كنكور 
دانش آموزان مدارس دولتي نبوده اند، سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش ارتباطي بين مدرسه و عملكرد آن و 
رتبه هاي برتر كنكور نمي بيند.  دانش آموزان مدارس 
غيرانتفاعي بيشترين افرادي بودند كه در بين نفرات 
برتر كنكور ديده مي شوند، اما حسيني نظر ديگري دارد. 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از اعمال سياست 
اصالحي براي كاهش تن��وع مدارس خبر داد و گفت: 
ط��رح م��دارس، مناط��ق، اس��تان ها و دانش آموزان 
الزم التوجه را با توزيع ترجيحي بودجه در دستور كار 
داريم. جواد حسيني در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
پرسش��ي درباره راهكارهاي تحقق عدالت آموزشي و 
جاماندن دانش آموزان مدارس دولتي عادي از گردونه 

رقابت نف��رات برتر كنكور سراس��ري ۹۸ گفت: ۱۰۷ 
مدرسه در كش��ور داريم كه به ۲۴ نوع مدرسه تقسيم 
مي شود. وي افزود: يكي از مواردي كه به سمت اصالح 
آن حركت مي كنيم تنوع مدارس و تالش براي كاهش 
آن اس��ت كه هم اقدامي بهره ورانه است و هم عدالت 
آموزش��ي را در پي دارد و عملك��رد تحصيلي را ارتقاء 
مي دهد. سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه تحليل وضعيت م��دارس از روي آمار رتبه هاي 
۱۰گانه اول كنكور در پنج رشته، تحليل درستي نيست 
گفت: رتبه هاي اول كنكور به عملكرد مدارس و مديران 
آم��وزش و پ��رورش ارتباطي ندارد بلكه به اس��تعداد 

شخصي و تالش خود دانش آموزان مربوط است. 
بيش از ۲۰ سال است كه يزد ميانگين رتبه قبولي هايش 
در كنكور باالتر و در جايگاه اول است اما مثال امسال دو 

دانش آموز در نفرات برتر داشت. حسيني ادامه داد: اگر 
بخواهيم عملكرد مناطق را بررسي كنيم بايد به ميانگين 
قبولي در كنكور توجه كنيم، هرچند همين شاخص 
هم تنها شاخص جدي و واقعي براي سنجش عملكرد 

تحصيلي مدارس نيست.
او ب��ا بيان اينكه ط��رح مدارس، مناطق، اس��تان ها و 
دانش آموزان الزم التوجه را با توزيع ترجيحي بودجه 
در دس��تور كار داري��م گفت: به عنوان مث��ال بودجه 
دانش آموزان عشايري س��ه برابر دانش آموزان عادي 
است و بايد مناطق الزم التوجه بيش از پيش مورد توجه 
قرار بگيرند. همچنين امكان دسترسي به بسترهاي 
ديجيتالي آموزش بايد فراهم شود. سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش افزود: با وزير ارتباطات تفاهم نامه اي 
در راستاي هوشمندسازي مدارس به ويژه در مناطق 

روستايي و شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر جمعيت منعقد 
كرديم كه مي تواند در جهت عدالت آموزشي به ما كمك 
كند. او اضافه كرد: در مناطق ش��هري به ازاي هر ۱۰۰ 

دانش آموز، هفت كامپيوتر و در مناطق نابرخوردار نيم 
كامپيوتر وجود دارد. اخيرا كميته اي براي شناسايي 
محروم ترين مناطق و كمك به آنها تشكيل شده است.

فرآيند فرزندخواندگي تسهيل و تسريع مي شوددرخواست بهمن كيارستمي براي دريافت پرونده پزشكي پدرش قانوني است؟
چندي پيش اظهارات بهمن كيارستمي، فرزند مرحوم 
كيارس��تمي درباره عدم ارايه اطالعات پرونده پزش��كي 
پدرش به وي، خبرس��از ش��د و رييس جديد س��ازمان 
نظام  پزشكي نيز اعالم كرد كه در صورت ارايه درخواست 
ب��ه وي، در اين زمينه اقدام الزم را انج��ام خواهد داد. اما 
قانون درب��اره حق دريافت اطالعات پرونده پزش��كي به 
وارثان متوفي چه مي گويد؟ احس��ان شمسي كوشكي با 
اشاره به اظهارات بهمن كيارس��تمي مبني بر عدم ارايه 
اطالعات پرونده پزشكي پدرش به وي، گفت: همانطور كه 
در راهنماي عمومي اخالق حرفه اي سازمان نظام پزشكي 
مصوب شده و مورد تاييد شوراي عالي سازمان قرار گرفته، 
قطعا تمام اطالعات مربوط به بيمار بايد در اختيار بيمار و 
قاعدتا نمايندگان قانوني و اولياء او قرار گيرد. با اين حال در 
راهنماهاي اخالقي سازمان نظام پزشكي و منشور حقوق 
بيماران در مورد حفظ محرمانگي يا افشاي اطالعات پرونده 
بيمار بع��د از مرگ وي، به صورت اختصاصي صحبتي به 
ميان نيامده است. اما به نظر مي رسد حق دريافت اطالعات 
پرونده پزشكي براي وارثان فرد متوفي باقي باشد.  او افزود: 
البته در برخي موارد دادن اطالعات پرونده پزشكي افراد 
به بازماندگان فرد محل س��وال و پرسش است. از جمله 
اين موارد حالتي اس��ت كه فرد قبل از فوت خود صراحتا 
با دادن اطالعات پرونده پزشكي خود به ديگران مخالفت 
كرده باشد يا اينكه داليل قابل توجهي وجود داشته باشد 
كه افش��اي اطالعات پرونده پزش��كي بيمار به شهرت يا 
ش��خصيت فرد متوفي يا شخص يا اشخاص ديگر لطمه 
ج��دي وارد كند. يا مواردي كه افش��اي محتواي پرونده 
افراد باعث افشاي اطالعات مربوط به شخص يا اشخاص 
ديگري باشد كه راضي به افشاي اطالعات مربوط به خود 
نيستند. وي با بيان اينكه هم منشور حقوق بيماران وزارت 
بهداشت و هم راهنماي عمومي اخالق حرفه اي شاغلين 

ِحرف پزشكي به روشني بيان مي كنند كه تمام اطالعات 
بيماري بايد در اختيار بيمار يا اولياي او قرار گيرد، به ايسنا 
گفت: آقاي بهمن كيارستمي اعالم كرده اند كه به ايشان 
گفته شده كه اطالعات پرونده پزشكي محرمانه است و 
نمي تواند در اختيار خانواده بيمار بعد از مرگش قرار گيرد، 
اما بايد توجه كرد كه خانواده آقاي كيارستمي حق دارند كه 
به محتواي اطالعات و جزييات روال كار پزشكي كه براي 
پدرشان انجام شده، دسترسي داشته باشند، مگر اينكه به 
داليل موجه از جمله داليلي كه در باال به آنها اشاره شده 
است، امكان ارايه اطالعات به آنها وجود نداشته باشد كه 
در اين حالت نيز الزم اس��ت دليل عدم ارايه اطالعات به 
روش��ني به افراد اعالم شود. البته من به دليل عدم اطالع 
از اين مورد خاص، صحبت آقاي بهمن كيارستمي مبني 
بر اينكه اطالعات را دريافت نكرده اند را نمي توانم تاييد يا 
رد كنم، اما اگر بدون اعالم داليل موجهي كه در باال به آنها 

اشاره شد، اطالعات را به ايشان نداده باشند، كار درستي 
نبوده است و ايشان بايد در جريان جزييات اطالعات قرار 
گيرد. شمسي كوشكي ادامه داد: محرمانگي در پزشكي به 
اين مفهوم است كه اطالعات در اختيار افرادي كه واجد 
صالحيت نيس��تند، قرار نگيرد؛ نه افرادي كه حق دارند. 
متاس��فانه گاهي در بيمارستان ها ش��اهديم كه با وجود 
تصريح در منشور حقوق بيماران يا راهنماي عمومي اخالق 
حرفه اي، افراد مراجعه مي كنند و تمام پرونده بيماري شان 
را مي خواهند، اما برخي بيمارستان ها مقاومت كرده و اعالم 
مي كنند كه فقط مي توانيم خالصه پرونده را ارايه كنيم. 
اين اقدام كامال خالف قانون و اخالق حرفه اي است و تمام 
اسناد قانوني كشور ما تاكيد مي كنند كه پرونده پزشكي 
بيمار مي تواند در اختيار بيمار، افراد تعيين شده از سوي 
بيمار و به جز موارد استثناء بعد از فوتش در اختيار اولياي 

او قرار گيرد.

رييس سازمان بهزيستي كشور در ارتباط با بهره برداري 
زودهنگام از سامانه فرزندخواندگي گفت: انتظار براي 
اعالم رونمايي سامانه فرزندخواندگي خيلي طول نخواهد 
كشيد و راه اندازي اين سامانه خبر خوشي در تسريع و 
تسهيل اخذ فرزندخوانده در سراسر كشور است. وحيد 
قبادي دانا در تشريح برنامه سازمان بهزيستي كه عنوان 
شده بود، اين سازمان بيشتر بر مراكز ماده ۱۵ و معتادان 
خود معرف تمركز خواهد كرد، گفت: تمركز س��ازمان 
بهزيس��تي بر معتادان ماده ۱۵ به اين معنا نيس��ت كه 
معت��ادان ماده ۱6 يا متجاهر از دس��تور كار س��ازمان 
بهزيس��تي خارج خواهند ش��د. ما همچنان مسوول 
جلسات كميسيون ماده ۱6 هستيم و مجري برنامه هاي 
مربوطه سازمان بهزيستي است. سازمان بهزيستي هم 
مسوول كميس��يون ماده ۱6 و هم مسوول كميسيون 

پيشگيري و فرهنگي ستاد است.
رييس سازمان بهزيس��تي گفت: هم اكنون ۱۰۰ هزار 
معتاد متجاهر را در مراكز ماده ۱6 تحت پوشش داريم. 
اما بحث ما اين است كه ساير دستگاه ها نيز بايد به ستاد 
مبارزه با موادمخدر و سازمان بهزيستي ياري برسانند و 
خوشبختانه اين مسووليت را پذيرفته اند. از جمله اين 
س��ازمان ها، سازمان زندان ها، س��ازمان بسيج، نيروي 
انتظامي و س��پاه و ارتش هستند. قبادي دانا در ارتباط 
با اين همكاري به ايلنا گفت: اسامي اين نهادها و نكات 
مربوط به همكاري آنان در برنامه ششم درج شده است. 
بنابراين اين س��ازمان ها مي توانند حضور پيدا كنند و 
حضور آنها در اين برنامه محرز ش��ده اس��ت. چگونگي 
عملكرد اين نهادها طب��ق قانون مصوب اخير به عهده 
دانشگاه علوم پزش��كي مربوطه خواهد بود و نظارت بر 
رفتار آنها هم بر عهده دانش��گاه است. او افزود: كماكان 
مراكز ما، چه مراكز سرپايي و چه مراكز اقامتي، فعاليت 

خود را ادامه خواهند داد و ان ش��اهلل الگوي مراكز جامع 
بازتواني و ترك اعتياد سازمان بهزيستي نيز اعالم شده 
اس��ت و به زودي اجرايي خواهد ش��د. رييس سازمان 
بهزيستي، همچنين در تشريح چگونگي كاركرد سامانه 
فرزندخواندگي بيان كرد: بهره برداري از س��امانه ملي 
فرزندخواندگي را طي ماه هاي آينده به سرانجام خواهيم 
رساند. انتظار براي اعالم رونمايي سامانه فرزندخواندگي 
خيلي طول نخواهد كش��يد و راه اندازي س��امانه خبر 
خوشي در تسريع و تسهيل اخذ فرزندخوانده در سراسر 
كشور است. او در اين باره افزود: آمارهاي ما نشان گر آن 
است كه كودكان بي سرپرست يا بدسرپرست، چنانچه 
در بستر خانواده اي مناسب رش��د پيدا كنند و تربيت 
شوند، نتيجه اي بسيار مطلوب تر، هم براي كودك و هم 
براي جامعه خواهد داشت، تا آنكه اين كودكان، در مراكز 
شبه خانواده يا مراكز سابق پرورش پيدا كنند. قبادي دانا 
در ارتباط با چشم انداز س��ازمان بهزيستي براي آينده 
كودكان بدسرپرست يا بي سرپرست گفت: مسير سازمان 
بهزيستي در جهت آن است كه پروسه فرزندخواندگي 
هم تقويت شود و هم تسريع و هم تسهيل بشود. براي 
تحقق اين هدف يك سامانه ملي طراحي شده است كه 

اجراي آن به زودي آغاز مي شود.
رييس سازمان بهزيستي ضمن تاكيد بر اينكه آزمايشات 
پيشيني الگوي سامانه فرزندخواندگي موفقيت برنامه را 
تضمين مي كند، خاطرنشان كرد: به زودي آغاز به كار 
سامانه فرزندخواندگي اعالم خواهد شد، كمااينكه اين 
س��امانه و الگوي اجرايي آن پيش تر در يكي از استان ها 
اجرا شده است. خوش��بيني ما براساس موفقيت هاي 
طرح پايلوت اين سامانه در مدل آزمايشي آن است. بنابر 
اجراي پايلوت در آن استان، ما نقاط ضعف اين طرح را 

برطرف كرده ايم.

 بيماراني كه براي درمان 
به تهران مهاجرت مي كنند 

نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه مهاجرت 
بيماران سرطاني از شهرستان ها به پايتخت منطقي 
نيست، گفت: امكانات درمان بيماران سرطاني نبايد 
تنها اختصاص به كالن ش��هرها به ويژه در پايتخت 
داشته باش��د. علي بختيار درباره وضعيت حمايت 
از بيمار س��رطاني درحوزه بهداشت و درمان، گفت: 
حمايت از درمان بيماران سرطاني و صعب العالج در 
زمينه ارايه خدمات درماني بايد به طريق سراسري در 
دستوركار قرار بگيرد اما متاسفانه هم اكنون بسياري از 
مردم به بنده به عنوان نماينده مردم مراجعه مي كنند 
و براي اقامت در تهران براي طي پروسه درمان كمك 
مي خواهند بنابراين، اين وضعيت نشان مي دهد كه ما 
در ارايه خدمات درماني به بيماران سرطاني با كاستي 
روبرو هس��تيم. نماينده  مردم گلپايگان وخوانسار 
در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه عدم توجه 
مكفي به حوزه س��المت، مهاجرت از روس��تاها به 
شهرها را براي طي دوره درمان در برخواهد داشت، 
به خانه ملت گفت: امكان��ات درماني براي بيماران 
خاص و سرطاني نبايد تنها به كالن شهرها و پايتخت 
منحصر شود. بختيار افزود: شكي نيست طي دوره 
درمان سرطان هزينه براست بنابراين بايد تدابيري 
در اولويت قراربگيرد كه بيماران سرطاني دغدغه اي 
براي ط��ي دوره درماني از جمله جراحي، ش��يمي 
درماني، پرتو درماني و عسكبرداري مكفي در حوزه 
پزشكي را نداشته باشند. او ادامه داد: درمان بيماري 
سرطان بايد در اولويت حوزه بهداشت و درمان قرار 
بگيرد، زيرا دهك هاي كم درآمد جامعه متاسفانه با 
مشكالت اقتصادي كنوني كشور توان مكفي براي 
پرداخت هزينه هاي درمان سرطان را ندارند . عضو 
فراكس��يون توليد و اش��تغال مجلس با بيان اينكه 
مهاجرت بيمارسرطاني از شهرستان ها به پايتخت 
براي طي پروس��ه درمان منطقي نيست يادآورشد: 
امكانات درمان بيماران سرطاني نبايد تنها اختصاص 

به كالن شهرها به ويژه در پايتخت داشته باشد. 

گوشت قرباني  به ۲۷كشور 
محروم ارسال مي شود

رييس س��ازمان حج و زيارت گفت: گوشت قرباني 
حجاج ايراني در منا به همراه ساير گوشت هاي قرباني 
حجاج كشورهاي اسالمي به ۲۷ كشور محروم ارسال 
مي ش��ود. علي رضا رشيديان در حاش��يه بازديد از 
كشتارگاه صنعتي المعيصم و روند انجام عمليات ذبح، 
افزود: بر اساس تفاهمي كه از قبل انجام شده گوشت 
دام هاي قرباني توسط اين مجموعه براي مردم محروم 
۲۷ كش��ور ارسال مي ش��ود. وي عنوان كرد: در اين 
نشست حجار درخواست مشاركت بيشتر جمهوري 
اسالمي ايران در طرح هاي عام المنفعه بانك توسعه 
اسالمي را داشت كه از كليت آن استقبال كرديم اما اين 
امر منوط به بهبود و توسعه روابط دو طرف خواهد بود. 
وي اظهار كرد: ضمن آنكه ما نيز تمايل خود به استفاده 
از ظرفيت بانك توسعه اسالمي در طرح هاي زير بنايي 
مانند دو طرح تصفيه خانه فاضالب شهري در مشهد را 
اعالم كرديم. رشيديان در ادامه با اشاره دام هاي قرباني 
ذبح شده حجاح طي ديروز افزود: در مجموع ۸6 هزار 
و ۵۰۰ دام قرباني متعلق به زائران ايراني است كه طي 
روز يكشنبه ۱۰ ذي الحجه همزمان با عيد قربان ۸۵ 
هزار راس قرباني ذبح شد . او افزود: ۱۵۰۰ راس قرباني 
ديگر به خواس��ت حجاج ش��ان در طلوع آفتاب روز 
يازدهم ذي الحجه در كشتارگاه معيصم ذبح خواهد 
ش��د. وا اظهار كرد: ذبح قرباني حجاح كشورمان در 
روز عيد قربان طي دو مرحله انجام شد كه در مرحله 
نخست قرباني بانوان ايراني ذبح شد و بعد از اتمام آن، 

كار ذبح دام هاي قرباني حجاج مرد به انجام رسيد.

حق التدريس ها كنار گذاشته 
نشده اند

معاون برنامه ريزي و توسعه منابع آموزش و پرورش 
گفت: ما مورد نداشته ايم كه نيرويي سال گذشته 
حق التدريس بوده باشد و ما بگوييم امسال با آنها 
قرارداد نمي بنديم. چندي پيش نامه اي منتشر شد 
كه از سوي تعدادي از نيروهاي خدماتي مشغول 
در وزارت آموزش و پ��رورش بود. در اين نامه قيد 
شده بود: »در حالي كه امسال تعداد بسيار زيادي 
از معلمان بازنشسته مي شوند و آموزش و پرورش 
به ش��دت نياز به نيروي آموزش��ي دارد و از طرح 
بسته هاي حمايتي كه بعضا اين نيروهاي آزاد كه 
هيچ تجربه اي با آموزگاري ندارند يا از بازنشستگان 
كه هيچ انگيزه اي ندارند استفاده مي شود، نيروهاي 
خدماتي در آموزش و پرورش هس��تند كه داراي 
مدرك فوق ليسانس و دكتري هستند و بعضا در 
دانشگاه تدريس مي كنند ولي همچنان با وجود 
كمبود نيروي آموزش��ي در آموزش و پرورش در 
قسمت خدماتي به كارگيري شده اند. در حالي كه 
اين نيروها كه با تجربه حضور ۱۰ ساله در مدارس 
و تحصيالت دانشگاهي بهترين گزينه براي جبران 
كمبود و نياز آموزشي هستند«. آنچه از خواسته اين 
افراد اول برداش��ت مي شود اين است كه حرف به 
حقي مي زنند اما اين موضوع نيز مانند هر موضوع 
ديگري در آموزش و پرورش ابعاد مختلفي دارد. 
عل��ي اللهيار تركمن در مورد وضعي��ت اين افراد 
گفت: از نظر ساختار اداري و سازماني وقتي كسي 
ادامه تحصيل مي دهد بايد در گروه و رسته اداري 
خودش ارتقا پيدا كند. خيل��ي از اين عزيزان كه 
اشاره كرديد يا در زماني كه آموزش و پرورش افراد 
را براي پست هاي غيراداري به كار گرفته بود و براي 
اس��تخدام اعالم نياز كرده بود، مدرك تحصيلي 
خود را ارايه نكرده بودند يا اينكه بعدا مدرك خود 
را ارتقا دادند ولي رس��ته و گ��روه اداري آنها چيز 
ديگري است و ما قانونا نمي توانيم آنها را در مشاغل 
آموزش��ي به كار گيري كنيم و اگر چنين كنيم از 
نظر قانوني منع دارد و نهادهاي نظارتي ورود كنند. 
توجه كنيد كه اين افراد استخدام رسمي آموزش 

و پرورش هستند.  



دانش و فن10اخبار

زير ساخت هاي نسل پنجم ارتباطي هنوز در كشور تكميل نشده است 

ادامه مناقشه براي آزاد سازي برخي باندهاي فركانسي 
گروه دانش و فن   

شبكه نسل پنجم ارتباطي قرار است نسل بعدي اينترنت را 
براي ما به ارمغان بياورد، تكنولوژي كه سرعت و دقت حرف 
اول را درباره آن مي زند. براي استفاده به موقع و درست از 
اين تكنولوژي بايد زيرساخت هاي حقوقي، فني و خصوصا 
فركانسي آن مهيا شود و سازمان تنظيم مقررات مشغول 
تحقق اين پيش نيازها اس��ت. بيش از دو س��ال است كه 
تحقيقات پيرامون پروژه 5G و قوانين مربوط به آن آغاز 
شده است. س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
كشور از مدت ها قبل چند پروژه را با پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوري اطالعات آغاز كرد كه يكي از آنها 5G بود. در اين 
خصوص رييس سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي 
گفت: نسل پنجم ارتباطي، كلود )فضاي ابري(، بيگ ديتا 
و IOT از جمله پروژه هايي است كه با پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوري اطالعات شروع كرديم. پيش بيني ها و مطالعات 
نش��ان مي داد اي��ن تكنولوژي هاي برت��ر در آينده اتفاق 
مي افتند و به سرعت به فاز تجاري مي رسند. به همين دليل 
اين پروژه ها تعريف شدند تا با بررسي آنها در آن زمان از نظر 
فني، مقرراتي و قانوني غافلگير نشويم. چرا كه در 5G فقط 
بحث سرعت باال مطرح نيست و ابعاد مختلف اجتماعي، 
فرهنگي، حقوقي و فني زندگي مشتركان را تحت تاثير قرار 
مي دهد. فالح جو شقاني درباره گزارش هايي كه از سوي 
پژوهشگاه به دست آنها رسيده تا تبديل به مصوبه شوند، 
گفت: اواخر سال گذشته گزارش هايي دادند اما هنوز درباره 
اينكه آنها به كميسيون تنظيم مقررات بروند به جمع بندي 
نرسيده ايم. چند مرتبه اين گزارش ها را بين خودمان رد و 
بدل كرديم و از نظر ما به ميزان الزم، كامل نبوده و بايد روي 
آن بيشتر كار شود. اين گزارش ها در مرحله نهايي شدن 
بين ناظران ما و پژوهشگاه است. وي خاطرنشان كرد: اگر 
اين مقررات در حد كميسيون تنظيم مقررات باشد حتما 
در آينده نزديك انجام مي شود و اگر نياز به سياست گذاري 
داشته باشد بايد نتيجه مطالعاتي مان را به مركز ملي فضاي 

مجازي يا مراجع ديگر ارجاع دهيم.

  آماده سازي باندها براي نسل جديد ارتباطي
مع��اون وزير ارتباطات با اش��اره به اينكه آماده س��ازي 
باندهاي فركانس��ي از نكات مطرح شده در 5G است، 
به ايرنا گفت: آماده س��ازي باندهاي فركانس��ي مقوله 
چند وجهي اس��ت؛ زماني كه قرار اس��ت سرعت را باال 
ببريم، به پهناي باند فركانس��ي نياز داريم كه تمام آنها 
شناسايي شده اند. فركانسي كه براي اين شبكه كانديد 
شده باندهاي يك تا شش گيگاهرتز هستند. باندهاي 

۷۰۰-۸۰۰ هم كه مدت هاس��ت محل مناقش��ه ما با 
صدا و سيماس��ت، باندهايي هستند كه بايد آزاد شوند 
تا زيرساخت هاي مورد نياز براي 5G مهيا شود. وي با 
توضيح اينكه يكي از موضوعات مهمي كه در كنفرانس 
جهاني راديو كه آبان ماه امسال برگزار مي شود، مقررات 
راديويي و نحوه استفاده از باندهاي فركانسي، باندهاي 
فركانسي مورد نياز براي شبكه 5G است، بيان داشت: 
كارهاي مربوط به اين حوزه را انجام داده ايم، اين باندها 

بايد مصوب ش��ود و كشور بر اس��اس آن حركت كند، 
ضوابط فني بايد كامال آماده باشد تا بتوانيم به استقبال 
تكنولوژي هاي نوظهور برويم. فالح جوشقاني اضافه كرد: 
عالوه بر اين باندها، به باندهاي فركانسي ديگري هم نياز 
داريم كه ممكن است در اختيار بهره برداران ديگر باشد، 
تحقق اين بخش از كار، سخت و زمانبر است. در كنار اين 
مشكالت بايد بگويم خوشبختانه بهره برداران باندهاي 
۳.۵ مگاهرت��ز، دو اپراتور موبايل ايرانس��ل و مبين نت 

هستند كه براي همكاري با آنها مشكلي نداريم. رييس 
سازمان تنظيم مقررات ادامه داد: باند ۱۵۰۰ نيز يكي از 
كانديدها براي اين كار است، اين باند بهره برداراني دارد كه 
بايد در خصوص آزادسازي فركانس با آنها به توافق رسيد. 
بطور خالصه بايد بگويم مس��ائل مربوط ب��ه 5G از ابعاد 
حقوقي، فني و خصوصا فركانسي مسائلي دارد كه براي 

رفع آن در رگوالتوري مشغول انجام كارهايي هستيم.

  همگرايي اينترنت ثابت و موبايل
وي در خصوص 5G و مفهوم گسترده اي كه دارد گفت: 
مفهوم اين تكنولوژي گس��ترده تر از موبايل است و به 
 5G .بحث هم گرايي اينترنت ثابت و موبايل مي پردازد
قرار است سرعت دسترسي به اينترنت را به يك مگابيت 
بر ثانيه برس��اند، به اين واسطه كاربران حجم زيادي از 
اطالع��ات اطالعات را داخل ش��بكه مبادله مي كنند، 
اين به زيرساخت هايي براي كاهش فشار بار ترافيك از 
شبكه، بردن آن به شبكه فيكس و شبكه هاي مبتني بر 
فيبر بحث مهمي است. فالح با اشاره به اينكه همگرايي با 
شبكه هاي ثابت الزاماتي دارد، افزود: ما يك اپراتور اف ام 
سي در ايران داريم كه مخابرات ايران است كه هم اپراتور 
اول و هم شبكه فيكس جزو زيرمجموعه هايش هستند. 
جدا از اينكه عملكرد هر كدام از اينها مناس��ب بوده يا 
نه، زماني كه اپراتوري هم در زمينه فيكس هم موبايل 
فعاليت مي كند، قاعدتا بايد تركيبات ش��بكه اي خود 
را طوري بچيند كه بتواند ترافيك را در ش��بكه موبايل 
خيلي سريع آفلود كند و روي شبكه فيكس بياورد. در 
اين خصوص دو راه وجود دارد مشاركت فيكس و موبايل 
يا تركيب سهامداري شان را تغيير دهند. در هر دو صورت 
يكي از اين كارها بايد انجام شود. وي در پايان اشاره كرد 
خيلي از افراد به اشتباه فكر مي كنند كه 5G قرار است 
جاي adsl را بگيرد، در حالي كه اين طور نيس��ت. وي 
افزود: البته اينكه تكنولوژي هاي ت��ازه آمده و قبلي ها 
منسوخ مي شود چيزي نيست كه بتوان آن را انكار كرد.

انگجت| محققان به دنبال توسعه چشم هاي مصنوعي 
جديدي هستند كه مستقيما با مغز ارتباط برقرار كند و 

بتواند بينايي را براي فرد نابينا به ارمغان بياورد.
۳6 ميليون نفر در سراسر جهان چه در اثر بيماري و چه 
آسيب و جراحت از نابينايي رنج مي برند و تا همين يك 
دهه پيش، افراد نابينا اميد خيلي كمي براي بازگشت 
بينايي خود داش��تند. پزشكان دانش��گاه منچستر در 
س��ال 2۰۰9 اولين چشم بيونيك موسوم به »آرگوس  
II« را در حدقه يك بيمار كاش��تند. اكنون پس از ۱۰ 
سال، سازندگان آن چش��م مصنوعي در حال آزمايش 
يك سيستم بينايي مصنوعي با توانايي بيشتر هستند، 
چيزي كه مس��تقيما به مغز بيمار متصل مي ش��ود و 
بينايي را براي او فراهم مي كند. محققان اين سيس��تم 

جديد را »سيس��تم پروتز بينايي كورتي��كال اوريون« 
Orion Visual Cortical Prostesis Sys-(

tem( ناميده اند. اين سيستم همانند »آرگوس  II« از 
يك دوربين كوچك نصب ش��ده روي يك عينك براي 
ضبط تصاوير، يك واحد پ��ردازش ويديو براي تبديل 
آنچه دوربين مي بيند به محرك هاي الكتريكي و تفسير 
آن و يك ايمپلنت كه تحريك كنن��ده مغز كاربر براي 
ايجاد يك تصوير قابل درك است، تشكيل شده است. 
درنهاي��ت بر خالف “آرگوس II “ ك��ه به اعصاب نوري 
بيمار مي چسبيد، »اوريون« مستقيما روي مغز كاشته 
مي شود. اين كاش��ت از طريق ايجاد حفره كوچكي در 
جمجمه در قسمت پشت سر بيمار انجام مي شود. »ويل 
مك گواير« سرپرست اين تحقيقات گفت: ما مجموعه اي 

از الكترودها را بين دو نيمه مغز بيمار روبروي قشر بينايي 
قرار مي دهيم. س��پس آنها يك بسته الكترونيكي را در 
جمجمه، دقيقًا كنار حفره ايمپلنت فراهم مي كنند. اين 
بسته الكترونيكي حاوي يك سيم پيچ انتقال كوچك 
است كه نيرو و داده ها را به صورت بي سيم از قسمت هاي 
خارجي سيستم دريافت مي كند. مراحل نصب نياز به 
يك ش��ب اقامت در بيمارستان و به دنبال آن يك دوره 
نقاهت سه تا چهار هفته اي قبل از روشن كردن سيستم 
دارد. »مك گواير« گفت: در اين مرحله كاربر به عينك 
و اجزاي مختلف كه به هم متصل شده اند، مجهز شده 
است و پس از آن انتظار مي رود كاربران شروع به ديدن 
نقاطي از نور و فسفن )phosphene( كنند. اما پس از 

آن كارهاي زيادي وجود دارد كه بايد انجام شود.

تك كرانچ| يكي از خودروهاي شركت »تسال« روز 
گذش��ته در يك بزرگراهي در مسكو، تصادف كرد و 
پس از تصادف منفجر شد. سرنشينان خودرو در اين 
حادثه، آسيب كمي ديدند اما خودرو به كلي سوخت.

هنوز جزيياتي در مورد مدل خودرو منتش��ر نشده 
 )Model S( »اما به نظر مي رس��د تسال »مدل اس
يا »مدل س��ه« )Model ۳( بوده باشد. راننده اين 
خودرو، يك مرد 4۱ ساله روس بود و فرزندان وي نيز 
در خودرو حضور داشتند. به گفته اين مرد، خودرو در 
شب حادثه روي حالت اتوپايلت نبود و خودش فرمان 
را در دست داشت كه ناگهان با يك كاميون برخورد 
كرد. پاهاي راننده در اين حادثه شكست و فرزندان 
او تنها به ضرب ديدگي دچار شدند اما خودرو پس از 

تصادف آتش گرفت و پس از مدت كوتاهي دو انفجار 
در بدنه آن پيش آمد. اگرچه آتش نشانان به سرعت 
خود را به محل حادثه رس��اندند و آتش را خاموش 

كردند اما خودرو به شدت آسيب ديده است.
دليل اين تصادف هنوز بطور كامل مشخص نيست 
و كشف دليل چنين مشكالتي هنوز به بررسي هاي 

بيشتري نياز دارد. 
اگرچه تصادف و آتش س��وزي تقريبا هميشه پيش 
مي آيد اما مش��كل آتش س��وزي پس از تصادف يا 
آتش سوزي خودبه خود مكررا براي خودروهاي تسال 
پيش آمده است. تصادف خودروهاي تسال به اندازه 
خودروهاي ديگر پيش مي آيد اما آتش سوزي، يك 

مشكل قابل توجه است.

انفجار خودروي »تسال« پس از تصادف بينايي چشم هاي مصنوعي در آينده
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پي سي ورلد |
توسعه قارچي شكل و روزافزون بدافزارها در سال هاي 
اخير موجب ش��ده اس��ت كه آمار حمالت سايبري و 
بدافزاري نيز به ش��دت رشد و افزايش پيدا كند. اخبار 
و گزارش هاي بسياري درباره حمالت سايبري هرروزه 
از گوشه و كنار جهان به گوش مي رسد و اين امر براي 
امنيت سايبري كشورهاي جهان، زنگ هشدار بزرگي 
محس��وب مي ش��ود. بدافزارها، باج  افزارها و حمالت 
DDOS از جمل��ه تهديدهاي امنيت��ي بودند كه در 
سال هاي اخير كاربران فضاي مجازي را در معرض خطر 
حمالت سايبري قرار داده اند و موجب لو رفتن اطالعات 

شخصي و محرمانه آنها شده است.
همانطور كه در اخبار گذشته اشاره شده است، ساالنه 
شركت ها و س��ازمان هاي دولتي و خصوصي بزرگي 
در سراس��ر جهان متحمل خس��ارات و آس��يب هاي 
جبران ناپذيري مي ش��وند كه از جمله مهم ترين آنها 
مي توان به حمله سايبري به شركت مالي اكوئيفاكس 
در امريكا، سازمان بهداش��ت و سالمت در انگلستان، 
وزارت هاي دفاع و امور خارجه بس��ياري از كشورها و 

شركت حسابرس��ي ديلويت )Deloitte( در امريكا 
اش��اره كرد. بر اساس برآورد كارشناسان و تحليلگران 
فعال در حوزه امنيت سايبري، آمار حمالت سايبري 
و بدافزاري در دو س��ال اخير به ش��دت اوج گرفته و به 
بيشترين ميزان خود رسيده است. در زير نام مهلك ترين 
و معروف ترين بدافزارهايي كه در س��ال هاي گذشته 
خس��ارات و صدمات جبران ناپذير فراواني را بر جاي 

گذاشتند، آورده شده است: 
 حمل��ه س��ايبري باج اف��زار و بداف��زار واناك��راي

 )WannaCry( بط��ور قطع يك��ي از مهلك ترين 
حمالت سايبري جهان به شمار مي رود كه در سال هاي 
اخير صورت گرفته و صدمات و خسارات جبران ناپذيري 
را در بخش هاي مختلف جوامع بس��ياري ايجاد كرده 
اس��ت. به عنوان مثال، باج افزار مذكور توانست بخش 
سالمت، بهداش��ت و درمان خدمات بيمارستان هاي 
انگلستان را براي چندين روز از كار بيندازد و عمل هاي 
جراحي بس��ياري از ش��هروندان را مختل كرده يا به 
تعويق بيندازد و بيماران فراواني را با مشكالت عديده اي 
همچون سرقت اطالعات موجود در پرونده هاي پزشكي 

مواجه س��ازد. در آخرين گزارش ها، بدافزار واناكراي 
در بالغ بر 2۰۰ هزار دس��تگاه رايانه و در ۱۵۰ كش��ور 
جهان نفوذ يافته و توانسته هكرها و مجرمان سايبري 
را به اهداف خود برس��اند. باج اف��زار و بدافزار نوت پتيا 
)NotPetya( كه به عنوان يك نس��خه به روزرساني 
ش��ده نرم افزار مالياتي در اوكراين آغاز به كار كرد، تا 
بحال نزديك به هزاران رايانه را در صدها كش��ور مورد 
تهاجم قرار داده اس��ت. اين باج اف��زار كه نوعي ديگر 
از بدافزار پتيا )Petya( اس��ت و نسخه هاي ديگر آن 
نيز تحت عنوان ايكس پتيا شناخته مي شود، تاكنون 
به زيرساخت هاي بس��ياري در كشورهايي همچون 
اوكراين، روسيه، انگلستان و تعدادي ديگر از كشورهاي 
جهان حمله كرده اس��ت. از بزرگ ترين قربانيان اين 
حمله سايبري مي توان به شركت هايي عظيمي نظير 
روس نفت به عن��وان بزرگ تري��ن توليدكننده نفت 
روسيه، مرسك به عنوان يكي از غول هاي كشتيراني 
اتريش، ش��ركت Wpp به عنوان يكي از بزرگ ترين 
شركت هاي تبليغاتي انگليس��ي، بانك هاي روسي و 
اوكرايني، فرودگاه بين المللي اوكراين و بس��ياري از 

ش��ركت هاي آلماني و فرانسوي اش��اره كرد. هكرها و 
مجرمان سايبري با اس��تفاده از اين بدافزار، به سرقت 
اطالعات كاربران و نفوذ به حريم شخصي گوشي هاي 
هوش��مند و رايانه هاي آنها از طريق اتصال به اينترنت 
وايرلس واي فاي در هتل، فرودگاه و كافه رستوران ها 
پرداخته اند و تاكنون توانسته اند اطالعات و داده هاي 
هزاران رايانه و موبايل را در جهان تحت تصاحب خود 
قرار دهند و به اهداف خود دست يابند. اين بدافزار نيز 

يكي ديگر از بدافزارهاي خطرناكي است كه در سال هاي 
اخير توانسته است به هكرها و مجرمان سايبري كمك 
كند تا به اطالعات و حريم خصوصي كاربران دسترسي 
و نفوذ پيدا كنند. در واقع، هكرها آن دسته از گوشي ها 
و دستگاه هاي بدون حفاظت و آنتي ويروس نصب شده 
را از ميان ساير دستگاه ها انتخاب مي كنند تا به وسيله 
روبات هاي توسعه داده شده مبتني بر بدافزار مربوطه، 

به اطالعات آنها نفوذ يابند.

معرفي معروف ترين بدافزارهاي فاجعه آفرين در جهان
سايبر

رويداد

فوربس | كارشناسان امنيتي گوگل در جريان كنفرانس 
black Hat به تازگي هش��دار داده ان��د كه روي بيش 
از ده ها ميليون گوشي هوشمند و دس��تگاه اندرويدي، 
بدافزارهاي از پيش نصب ش��ده وجود دارد. به تازگي تيم 
تحقيقاتي بخش امنيت سايبري شركت گوگل در جريان 
برگزاري كنفرانس امنيتي Black Hat الس وگاس اعالم 
كردند كه ميليون ها گوشي هوشمند و دستگاه اندرويدي 
به ص��ورت پيش فرض ميزب��ان بدافزاره��اي خطرناك 
از پيش نصب ش��ده هس��تند. از آنجايي كه اندرويد يك 
سيستم عامل متن باز است به هكرها و مجرمان سايبري 
اجازه مي دهد تا به صورت پيش فرض روي هر اپليكيشني 
كه بخواهند، بدافزارهاي پنهان نصب كنند كه وضعيت 
اين اپليكيشن ها نيز معمواًل تحت بررسي نيز قرار نخواهد 
گرفت، بنابراين كاربران ممكن است هرگز متوجه خطري 

كه آنها را تهديد مي كند، نشوند.
مدي استون، به عنوان يكي از پژوهشگران امنيتي گوگل 
به تازگي نتايج تحقيقات خود و تيم تحقيقاتي مربوطه را 
روز پنج شنبه در جريان كنفرانس امنيتي black hat به 
اشتراك گذاشت و هش��دار داد در صورتي كه بدافزارها و 

نقص هاي امنيتي به صورت پيش فرض در اپليكيشن هاي 
سيستم عامل اندرويد وجود داشته باشند و فكري به حال 
آنها نشود، بايد منتظر خطرات و صدمات بسيار بزرگ تر و 
جبران ناپذيرتري نسبت به قبل باشيم. وي در ادامه سخنان 
خود همچنين خاطرنشان كرد هكرها و مجرمان سايبري 
به جاي تالش كردن براي نفوذ به دستگاه هزاران كاربر و 
متقاعد كردن آنها براي دسترس��ي دادن به هكرها، تنها 
كافيست يك شركت توسعه دهنده اپليكيشن را به سمت 
و سوي خود بكشانند تا بتوانند بدافزارهاي مورد نظر خود 
را به صورت پنهان در اپليكيشن مربوطه قرار داده و نصب 

كنند و بدين ترتيب به هدف خود دست يابند.

فوربس | تازه ترين گزارش هاي منتش��ر شده نشان 
مي دهد كه بازارهاي جهاني اينترنت اش��يا )IoT( در 
س��ال هاي اخير به شدت مورد اس��تقبال بخش هاي 
مختلف جوامع قرار گرفته و رش��د آن تا سال آينده از 

برآورد كارشناسان نيز فراتر خواهد رفت.
بر اساس گزارشي كه در مجله فوربس آمده است، رشد 
بازار جهاني اينترنت اشيا )IoT( از ۱۵۷ ميليارد دالر 
در س��ال 2۰۱6 ميالدي به 4۵۷ ميليارد دالر در سال 
2۰2۰ ميالدي خواهد رسيد كه مي توان گفت مجموع 
نرخ رشد ساالنه آن 2۸.۵ درصد بوده و بسيار بيشتر از 
پيش بيني كارشناسان و تحليلگران فعال در اين حوزه 

به شمار مي رود. 
كارشناسان و تحليلگران فعال در موسسه تحقيقاتي و 
مشاوره اي بوستون امريكا در جديدترين بررسي هاي 
خ��ود دريافته و اع��الم كرده اند كه اينترنت اش��يا در 
برخ��ي از بخش ه��اي جوامع همچون حم��ل و نقل 
عمومي، صنعت، تجارت و فروش رش��د بسيار بيشتر 
و قاب��ل توجه تري را تجرب��ه خواهد كرد. بر اس��اس 
آمارهاي منتشر شده و تحقيقات صورت گرفته توسط 

كارشناسان موسس��ه  statista، سهم بازار اينترنت 
اش��يا در توسعه زيرس��اخت هاي مربوط به شهرهاي 
هوشمند 26 درصد، صنايع مبتني بر پلت فرم اينترنت 
اش��يا 24 درصد، بخش درمان و پزش��كي 2۰ درصد، 
خانه هاي هوشمند ۱4 درصد، خودروهاي هوشمند 
هفت درصد، ساير تجهيزات و دستگاه هاي هوشمند 
چهار درصد و گجت هاي پوشيدني هوشمند نيز سه 

درصد خواهد بود.
كارشناس��ان فعال در ح��وزه فناوري ب��رآورد و اعالم 
 )IoT( كرده اند كه بخش هاي مبتني بر اينترنت اشيا
قادر است تا سال 2۰2۰ ميالدي ساالنه ۳۰۰ ميليارد 

دالر درآمدزايي و سودآوري ايجاد كند كه از اين مقدار، 
۸۵ ميليارد دالر آن به توسعه زيرساخت هاي صنعتي 
مربوط مي شود. اينترنت اشيا و شهر هوشمند عباراتي 
هس��تند كه اين روزها در فضاي مجازي زياد به گوش 
كاربران مي خورد. بايد گفت كه اينترنت اشيا به كاربران 
ساكن در شهرهاي هوشمند اين امكان را مي دهد كه 
با استفاده از دستگاه هاي الكترونيكي و هوشمند خود 
به كارها و فعاليت هاي روزمره خود بپردازند و اين امر 
در زمينه هايي همچ��ون انرژي، حمل و نقل، صنعت، 
بهداشت و درمان، ساخت و ساز، خانه و شهر هوشمند 

نقش پررنگ و بسزايي ايفا خواهد كرد.
اينترنت اشياء )IoT( به معني يك شبكه جهاني از اشياء 
مرتبط و متصل است كه هر يك داراي آدرس مختص 
به خود بوده و بر اساس قراردادهاي استانداردشده اي با 

يكديگر در ارتباطند.
اين سيستم جديد كنترل از راه دور و كنترل هوشمند 
اشياء و دستگاه ها، امروزه در كشورهاي توسعه يافته اي 
همچون كره جنوبي در سيستم هاي اداري و همچنين 

وسايل منزل بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد.

اندرويد ميزبان ميليون ها بدافزار  استقبال چشمگير از بازار جهاني اينترنت اشيا
كاربر فراسو

ابداع مدل جديدي براي 
پيش بيني قدرت زمين لرزه ها

هاروارد| پژوهشگران دانشگاه هاروارد، مدل هايي را 
ابداع كرده اند كه مي توانند به پيش بيني دقيق و سريع 

قدرت زمين لرزه كمك كنند.
نخس��تين امواج لرزه اي، س��رنخ پيش بيني قدرت 
زمين لرزه هس��تند. پژوهش جديدي كه در بخش 
زمين و علوم سياره اي “دانشگاه هاروارد انجام شده، 
نشان مي دهد كه شايد دانشمندان در آينده بتوانند 

قدرت زمين لرزه را بسيار زودتر پيش بيني كنند.
مارين دنوله، از نويسندگان اين پژوهش گفت: شايد 
اين امكان وجود داشته باشد كه بتوانيم زمين لرزه هاي 
بزرگي مانن��د زمين لرزه اي كه در »گس��ل س��ان 
آندرياس« )San Andreas Fault( رخ داد، بين 
دو تا پنج ثانيه پس از نخستين موج لرزه اي پيش بيني 
كنيم. پژوهشگران در اين پروژه، با اين نتيجه رسيدند 
كه زمين لرزه ها بسيار منظم رخ مي دهند و آنگونه كه 
آنها پيشتر فكر مي كردند، بي نظم نيستند. اگرچه هنوز 
هيچ راهي براي پيش بيني لرزه ها قبل از آغاز آنها وجود 
ندارد اما سيستم هاي كنوني تشخيص زمين لرزه، 
حسگرهايي دارند كه سيگنال هايي را براي شناسايي 
موقعيت و اندازه آن شامل مي شوند. دنوله ادامه داد: 
پژوهش ما، نه تنها پاس��خ هايي را در رابطه با پويايي 
زمين لرزه ارايه مي دهد بلكه مي تواند به پيش بيني 

حركت زمين لرزه پيش از پايان آن نيز كمك كند.
دنوله و گروهش، داده هاي به دس��ت آمده در مورد 
زمين لرزه را مورد بررس��ي قرار دادند و مدل هايي را 
ابداع كردند كه قدرت زمين لرزه را بين ۱۰ تا ۱۵ ثانيه 
سريع تر از بهترين الگوريتم هاي كنوني پيش بيني 
مي كنند. اين ثانيه ها مي توانن��د زمان كافي را براي 
خروج مردم از ساختمان ها فراهم كنند و ازدحام را 

كاهش دهند.

روسيه پمپ بنزين فضايي مي سازد
ايزوستيا| كارشناسان فضايي روسيه در حال كار 
روي طراحي و س��اخت يك »پمپ بنزين فضايي« 
هستند. در اين طرح قرار است يك شبكه تامين كننده 
انرژي براي ش��ارژ ماهواره ها در مدار ب��ه وجود ايد. 
منبع انرژي از طريق تبديل نور خورشيد همچنين 
جمع آوري نور منعكس ش��ده از س��طح كره زمين 
خواهد بود. يك��ي از كارشناس��ان آكادمي فضايي 
نظامي »الكساندر مژايسكي« گفت: آنها همچنين 
قادر خواهند بود از طريق كانال هاي راديويي از زمين 
با برق تغذيه شوند. بنا به گفته اين كارشناس، چنين 
سامانه اي باعث افزايش عمر ۱.۵ برابري ماهواره هاي 
مختلف در مدار خواهد شد و به اين ترتيب براي هر 
وس��يله تا ۳ ميليارد روبل صرفه جويي كرد. چنين 
سامانه هايي هنوز توسط هيچ كشوري در جهان ايجاد 
نشده اما اين فناوري همزمان توسط ناسا و شركت 
ايالن ماسك در حال توليد اس��ت. در روسيه پروژه 
»پمپ بنزين فضايي« توسط جمعي از دانشمندان 
آكادمي فضايي نظامي مژايسكي بزرگ ترين دانشگاه 
فني وزارت دفاع تهيه شده و از جمله مهم ترين اهداف 
آن بنا به ادعاي مس��ووالن طرح، اطمينان از تداوم 
فعاليت ماهواره هاي كوچك »كاسپاس سارست« 
)Cospas-Sarsat(، يك سامانه جست وجو و نجات 
بين المللي و همچنين ماهواره هاي مخابراتي اينترنتي، 
تلويزيوني و ارتباطات راديويي است. طبق برنامه و در 
چارچوب اين طرح، قرار است تعدادي »پمپ بنزين 
فضايي« در مدار مستقر شوند. طراحي اوليه چنين 
محصولي شبيه يك بشقاب پرنده »كالسيك« است 
كه در نيمكره هاي فوقاني و تحتاني آن س��كوهاي 
باتري خورشيدي و سامانه هاي فتوولتاييك وجود 
دارد. بخش ابزار ش��امل يك س��امانه هدايت، چند 
باتري و يك شارژر مبتني بر يك ابررسانا- ابزاري كه 
مي تواند بالفاصله شارژ الكتريسيته را جمع كرده و آن 
را با همان سرعت به مصرف كننده برساند- است. در 
نمونه ديگر، اين شارژر فقط وظيفه دريافت و انتقال 

پرتو ليزر را بر عهده دارند.

فاش شدن اطالعات خصوصي 
با منشي تلفني هاي رباتيك 

انگجت| به نظر مي رسد منشي تلفني هاي رباتيك 
به همان اندازه كه مي توانند ابزار مفيدي باشند، بطور 
بالقوه مضر هم هستند، چرا كه گفته مي شود تعدادي 
از آنها بدون اجازه كارب��ر اطالعات خصوصي وي را 
فاش مي كنند. [به همان اندازه كه منشي تلفني هاي 
رباتيك مفيد هستند، مي توانند مشكالت آفرين نيز 
باشند. دن هاستينگز محقق امنيتي گروه NCC به 
تازگي دريافته است كه برخي از برنامه هاي منشي 
تلفني، تماس گيرنده خودكار و مسدود كننده هاي 
تماس رباتيك معروف به روب��وكال، داده ها را بدون 
اط��الع كاربران به ش��ركت هاي تحليل��ي خارج از 
  “ Hiya“ كشور ارسال مي كنند. برنامه هايي نظير
و “Truecaller “  داده هاي دس��تگاه را حتي قبل 
 privacy( “ از اينكه “سياس��ت حريم خصوصي
policy( آنها را بپذيريد، ارسال مي كنند، در حالي كه 
برنامه “TrapCall “ شماره تلفن هاي موجود را بدون 
هيچگونه ذكر در »سياست حريم خصوصي« ارسال 
مي كند. ساير برنامه ها نيز درست در لحظه بارگذاري، 

اطالعات را مستقيما به فيسبوك ارسال مي كنند.
برخي از اين شركت ها درصدد پاسخ برآمده اند. شركت 
توس��عه برنامه “Truecaller “ گفته است كه به 
واسطه يك به روز رساني، انتقال بدون اجازه اطالعات 
 »TrapCall« را اصالح كرده است، در حالي كه تيم
پس از تماس هاس��تينگز با اپل، »سياس��ت حريم 
ش��خصي« خود را تغيير داده است. شركت توسعه 
برنامه “Hiya “  نيز گفته است كه اطالعات شخصي 
را منتقل نمي كند، اما با اطمينان دادن به كاربران از 
اينكه داده هاي دستگاه را بدون اجازه ارسال نمي كند، 
حريم خصوصي را بيشتر تقويت مي كند.جمع آوري و 
انتقال داده ها معموال براي كسب درآمد از آن اطالعات 
است و اين ناقض حريم خصوصي كاربران است اما به 
هر حال درآمدزايي دارد و كم و بيش در برنامه هاي 

مختلف ديده مي شود. 
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»تعادل«  در گفت وگو با كارشناسان بررسي مي كند

چشم انداز احياي بنگاه هاي اقتصادي
گروهبنگاهها|

احياي بنگاه هاي اقتصادي تعطيل يا نيمه تعطيل از جمله 
برنامه هايي است كه دولت تدبير و اميد از ابتداي تشكيل 

اعالم كرد كه تحقق آن را در دستور كار قرار داده است. 
برنامه اي با محوريت بنگاه های کوچک و متوس��ط كه در 
قالب طرح رونق توليد آغاز و با تخصيص تس��هيالت ويژه 
به بنگاه هاي داراي مشكل تالش شد تا احياي اين واحدها 
به سرعت انجام شود. اما دليل اصلي سرمايه گذاري دولت 
براي احياي بنگاه هاي خرد ناشي از اين واقعيت مشخص 
بود كه بخش قابل توجهي از حل مسئله بيکاری در دست 
بنگاه هاي كوچك و متوسط است ضمن اينكه با احياي اين 
بنگاه ها و افزايش دامنه هاي توليد، زمينه سازي براي بهبود 

شاخص هاي صادراتي نيز محقق مي شد.
اما با گذشت بيش از 5سال از آغاز طرح رونق توليد، هنوز 
مشكالتي بر س��ر راه احياي واحدهاي توليدي كوچك و 
متوسط وجود دارد كه تا زمان برطرف شدن آنها امكان رونق 
توليد و بهبود فضاي كسب و كار بيشتر به يك روياي در دور 
دست شبيه دانست تا واقعيتي كه بتوان روي آن حساب 
جدي باز ك��رد.  با توجه به قرار گرفت��ن در مختصات روز 
حمايت از صنايع كوچك سراغ نمايندگان كميسيون هاي 
اقتصادي مجلس دهم و فعاالن اقتصادي در استان ها رفتيم 
تا مشكالت واحدهاي توليدي خرد را از منظر كارشناسي 
مورد بررس��ي قرار دهيم.  عضو هيات رييسه کميسيون 
صنايع و معادن مجلس دهم در پاسخ به اين پرسش كه از 
منظر شما چه عاملي باعث كندي روند حمايت از بنگاه هاي 
كوچك و متوسط شده است؟ مي گويد: واقعيت آن است 
كه هنوز مشكل بانكي يكي از مهم ترين چالش هاي پيش 
روي فعاالن اقتصادي خرد است، برخی از واحدهای توليدی 
به دليل بدهی های بانکی تعطيل شده اند، واحدهايي كه 
با چندميليون تومان تس��هيالت و حمايت هاي قانوني و 
حقوقي  راه اندازی می شوند و مي توانند در زمينه اشتغالزايي، 

توليد و صادرات منشا اثرات خيري باشند.
سيد جواد حس��ينی کيا در ادامه اظهاراتش با اشاره به روز 
حمايت از صنايع کوچک و مشکالت اين حوزه اظهار داشت: 
بخشی از مش��کالت صنايع کوچک و زودبازده مربوط به 
مسائل سرمايه در گردش آنها است که اگر حل شود موضوع 

اشتغال آنها نيز رونق خواهد گرفت.
عضو هيات رييسه کميسيون صنايع و معادن مجلس دهم  
مشکالت بيمه ای صنايع کوچک را از ديگر مسائل پيش 
روی آنها مي داند که ح��ل آنها نيازمند نگاه بلند و ارفاقی 

شرکت های بيمه گزار است.
وی با اشاره به ارتباط با فعاالن اقتصادي در حوزه انتخابيه و 
افرادي كه واحد توليدي انها در آستانه تعطيلي قرار گرفته 
گفت: برخی از اين واحدها به دليل بدهی های بانکی تعطيل 

شده اند که اگر بخشی از وام های آنها امهال شود و با تضامين 
جديد به آنها وام داده ش��ود با توج��ه به وضعيت تحريم و 

مشکالت بيکاری امکان راه اندازی مجدد خواهند داشت.
حسينی کيا عنوان کرد: صنايع کوچک، ظرفيت اشتغال زايی 
بااليی دارند، اما نيازمند حمايت هستند. البته اين حمايت ها 
زياد نيست و در مواردی تنها نيازمند پرداخت چندميليون 
تومان هستند. در اين راستا بانک ها بايد نگاه اغماضی داشته 

باشند و برای حل مشکالت صنايع کوچک پای کار بيايند.
اين نماينده عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس در 
پايان اظهاراتش با تاكيد بر اين واقعيت كه مردم ايران نشان 
داده اند در هنگام بحران هاي اقتصادي و تحريم ها با اتحاد و 
همدلي دستاوردهاي افزون تري كسب مي كنند چشم انداز 
پيش روي فعاليت هاي اقتصادي در ايران را چشم اندازي 

روشن و مثبت ارزيابي كرد.

     بازگشت 60واحد صنعتی راکد به چرخه تولید 
در شرايطي كه حسيني كيا موضوع تامين مالي واحدهاي 
توليدي را همچنان مهم ترين چالش پيش روي توليد ارزيابي 
مي كند، سرپرست سازمان صنعت،معدن و تجارت استان 
آذربايجان غربی از منظر ديگري به موضوع ورود مي كند و با 
اشاره به اثرات مطلوب برنامه هاي اقتصادي دولت و مجلس 
مي گويد: بر اس��اس يك قاعده بنيادين در انتشار اخبار و 
رويدادها معموال اخبار مش��كالت و كمبودها بازتاب هاي 
وسيع تري در رسانه ها پيدا مي كند و دستاوردهاي مثبت 
كمتر با استقبال رسانه ها مواجه مي شوند؛ او در ادامه تاكيد 
مي كند: در راستای توجه به رونق توليد و اجراي برنامه هاي 
اقتصادي دولت و مجلس ۶۰ واحد صنعتی راکد استان به 

چرخه توليد بازگردانی شده است.
واحدهايي كه از منظر محمد دهق��ان احياي آنها الگوي 
مناس��بي براي آن دس��ته از واحدهايي است كه به دليل 

مشكالت در سراشيبي ركود و تعطيلي قرار گرفته اند.
محمد دهقان با اش��اره به تشکيل کارگروه تسهيل و رفع 
موانع توليد اظهارداشت: در حال حاضر دوهزار و ۳۱۷ واحد 
دارای پروانه بهره برداری در استان وجود دارد که يک هزار و 
۴۱5 واحد از اين تعداد فعال و نيمه فعال و ۹۰۲ واحد راکد 
است. وی با بيان اينکه تاکنون ۱۸۷ واحد صنعتی و معدنی 
راکد به چرخه توليد بازگشته است اضافه کرد: امسال نيز 
مشکالت ۱۷۶ واحد توليدی و صنعتی بزرگ و کوچک در 

استان برطرف می شود.
دهقان با اشاره به اينکه فعال شدن اين واحدهای صنعتی 
بزرگ و کوچک نقش مهمی در رونق توليد اس��تان دارد 
عنوان کرد: برای راه اندازی، فعال شدن و تکميل اين واحدها 
در مجموع ش��ش هزار و ۷۲۰ميليارد ريال تسهيالت نياز 
اس��ت. او در خصوص رفع مش��کالت واحد های مشکل 

دار استان نيز خاطرنش��ان کرد:  واحد های صنعتی که با 
مش��کالت مالياتی، بيمه ای، و غيره روب��رو بودند با طرح 
مشکالت در کارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد بيشتر 
اين مشکالت مرتفع شد. وی با بيان اينکه طی سال جاری 
تاکنون س��رمايه گذاری در حوزه صنعت استان نسبت به 
مدت زمان مشابه سال گذشته با ۲۰۹ درصد افزايش داشته 
است افزود: در اين مدت ۱۸۸ فقره جواز تاسيس برای ايجاد 
واحد های صنعتی جديد در استان با حجم سرمايه گذاری ۷ 

هزار و 5۲۳ ميليارد ريال صادر شده است.
دهق��ان در گفت وگو با مهر با اش��اره به اينکه بر اس��اس 
جواز تاسيس های صادره در س��ال جاری زمينه اشتغال 
مس��تقيم برای ۳ هزار و ۴۶۲ نفر فراهم خواهد شد افزود: 
در زمان حاض��ر پنج واحد صنعتی بزرگ مقياس با حجم 
سرمايه گذاری ۲۹۰ ميليارد ريال و با ايجاد اشتغال مستقيم 
برای ۹۹۱ نفر در استان آذربايجان غربی در حال اجرا است. 
دهقان با بيان اينکه هم اکنون تعداد ۳۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر در 
واحد های مختلف صنعتی،معدنی، صنفی و تجارت مشغول 
به کار هستند افزود: هم اکنون تعداد يک هزار و ۴۲۸ طرح 
صنعتی با حجم س��رمايه گذاری بالغ بر ۱۱۲ هزار و ۳۶5 

ميليارد ريال در حال اجرا است که با به بهره برداری رسيدن 
اين طرح های صنعتی برای ۳۹ هزار نفر به صورت مستقيم 

شغل ايجاد خواهد شد.

     چشم اندازهاي رشد بنگاه ها
از س��وي ديگر بهروز خدارحمی دبير کل کانون نهادهای 
س��رمايه گذاری اي��ران دراين ب��اره گف��ت: بنگاه ه��ای 
اقتصادی ب��رای تأمين مالی خود به دنبال سياس��ت ها و 
متعاقبا چش��م اندازهايی هستند؛ اما با توجه به مشكالت 
اقتصادی سال های اخير و بازگشت تحريم هاي اقتصادي 
سياست های انتخابی هنوز عملکرد جذابی برای بنگاه های 

اقتصادی نداشته است.
او ادام��ه داد: در واقع يکی از مهم ترين مش��کالتی که در 
دوران تحريم و ركود  پررنگ تر ش��ده و تأثير بس��زايی بر 
عملکرد بنگاه های توليدی داشته، وضعيت نقدينگی اين 
بنگاه هاست. به گفته خدارحمی كوچك ها در شرايط رکود 
اقتصادی اوايل دهه ۹۰ خورشيدي، باالترين آسيب ها را 
ديدند. او افزود: تصور مي شد ورود سرمايه  های خارجی به 
بازارهای مالی ايران تأثير مهمی در افزايش عمق اين بازار و 

به تبع آن امکان تأمين مالی طرح ها و صنايع خواهد داشت؛ 
اما درحال حاضر اين فعاليت ها به دليل بازگشت تحريم ها 

روند کندی دارد.
خدارحمی ديگر چالش تأمين مالی بنگاه های اقتصادی 
را ترکيب هم زمان تورم و نبود تعادل در بازار پول دانست و 
افزود: تورم تک رقمی هدف گذاری شده تا حدودی محقق 
شده است؛ اما همچنان از جهت نرخ بهره معقول و منطقی 
برای کسب وکارها نگرانی داريم. وی نرخ بهره واقعی يک تا 
پنج درصدی را مطلوب می داند و معتقد اس��ت در صورت 
ت��ورم تک رقمی و نرخ بهره واقعی مثب��ت می توان انتظار 
مثبت شدن رشد اقتصادی، روند مناسب سرمايه گذاری 
و ثبات بازار و کاهش نوس��ان ش��اخص های مختلف ارز 
و دارايی های مختلف را داش��ت. وی با اش��اره به اينکه در 
بسياری از کشورها، بازار سرمايه مهم ترين منبع تأمين مالی 
شرکت ها به ش��مار می رود، افزود: درحال حاضر در ايران 
به  دليل نبود آگاهی و فرهنگ سازی مناسب در زمينه بازار 
سرمايه، استفاده چندانی از اين منبع نمی شود. او اظهار کرد: 
در کشور ما نگاه به تأمين مالی از طريق اوراق با درآمد ثابت، 

با نگاه کشورهای توسعه يافته به اين اوراق متفاوت است.

تقديرمديرعامل ايران ترانسفو در نامه اي به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت گرفت 

روغن »ترانسفورماتور توزيع« در سال رونق تولید در ايرانول ساخته شد
مديرعامل گروه صنعتي ايران ترانسفو طي نامه اي به 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از همكاري مديرعامل، 
مديران وكارشناسان شركت نفت ايرانول در توليد روغن 
صنعتي ترانسفورماتور كه تا پيش از اين از خارج وارد 

مي شد، تقدير وتشكر كرد.
به گزارش روابط عمومي و تبليغات شركت نفت ايرانول، 

در بخشي از نامه ظهيري مديرعامل گروه صنعتي ايران 
ترانسفو به دكتر شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي آمده است؛ با همكاري بسيار خوب و متعهدانه 
پااليشگاه ش��هيد تندگويان وزارت نفت و پااليشگاه 
ش��ركت نفت ايران��ول، توليد روغن ترانس��فورماتور 
مطابق با كليه ش��اخص هاي كيفي مورد نظر شركت 

توانير در كشور آغاز و وابستگي كشور به اين محصول 
استراتژيك به طور ۱۰۰درصد در بخش نياز به روغن 

ترانسفورماتورهاي توزيع رفع شد.
همچنين در اين نامه تاكيد ش��ده است: بي شك اين 
اقدام ارزشمند ملي در س��ال رونق توليد و با توجه به 
امتناع شركت هاي تامين كننده خارجي از فروش روغن 

مذكور به ايران، افتخار بزرگي است كه ناشي از همت 
و غيرت ملي است.

گفتن��ي اس��ت؛ روغ��ن ترانس��فورماتور يك��ي از 
روغن ه��اي صنعتي اس��ت كه ب��ه دلي��ل كاربرد آن 
در ترانس��فورماتورهاي صنع��ت ب��رق از نقش مهم 
واس��تراتژيك برخوردار اس��ت كه با محدوديت هاي 

واردات و امتناع ش��ركت هاي تامين كننده خارجي از 
فروش روغن ترانس��فورماتور به ايران، با اين اقدام كه 
با همكاري شركت هاي نفت ايرانول، پااليشگاه شهيد 
تندگويان و ايران ترانسفو انجام گرديد وابستگي صنعت 
برق به اين نوع روغن مرتفع و از خروج ارز جلوگيري و 

امكان توليد اين روغن در داخل كشور مهيا شد.

بازاريابي و فروش سايپا در تعطيالت تابستاني خودروسازان تعطيل نيست
ادامه تحويل سايپا به مشتريان در تعطيالت تابستاني خودروسازان

 معاونت بازاريابي و فروش سايپا در تعطيالت تابستاني خودروسازان نيز فعال 
است و تحويل محصوالت اين گروه خودروسازي به مشتريان در تعطيالت 
تابس��تاني صنعت خودرو نيز ادامه خواهد داش��ت.  به گزارش »تعادل« از 
سايپانيوز، با اعالم معاونت بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا مبني 
بر فعاليت كامل اين معاونت در ايام تعطيالت تابستاني صنعت خودرو، عرضه 
محصوالت سايپا به بازار و همچنين ساير خدمات مرتبط با اين حوزه، در دهه 
پاياني مردادماه همزمان با تعطيالت تابستاني خودروسازان ادامه خواهد يافت. 
بر اين اساس، معاونت بازاريابي و فروش سايپا از ۲۲ مرداد تا ۲ شهريور ماه، به طور 

كامل فعال خواهد بود و خدمات خود را در اختيار مشتريان قرار خواهد داد.

در تعطيالت تابستان ايران خودرو صورت مي گيرد
تكميل و تحويل بيش از ۲۰ هزار دستگاه خودرو 

گروه صنعتي ايران خودرو تكميل و تحويل بيش از بيست هزار دستگاه خودرو 
به مشتريان را در تعطيالت تابستاني خود برنامه ريزي كرده است.  به گزارش 
»تعادل« از ايكوپرس، ايران خودرو تعطيالت تابستاني را به فرصتي جهت 
تحويل خودرو به مشتريان تبديل كرده است. برهمين اساس در تعطيالت 
تابستاني از تاريخ ۲۲ مرداد تا دوم شهريورماه، اين خودروساز بزرگ، بيش از 
بيست هزار دستگاه خودرو را فاكتور و در سراسر كشور به مشتريان تحويل 
خواهد داد.  ايران خودرو با تمركز بر تكميل خودروهاي ناقص و تسريع در 
فرآيند فاكتور و تحويل خودرو، دوره تعطيالت تابستاني را به فرصتي جهت 

تحويل خودروهاي مشتريان تبديل كرده است.

۶۸۱ واحد صنعتي  در شهرك 
كارگاهي زاهدان فعال هستند

سيس�تانوبلوچستان| 
كت  ش��ر س��ت  پر سر
صنعت��ي  ش��هرك هاي 
سيستان و بلوچستان گفت: 
۶۸۱ واحد بهره برداري شده 
صنعتي و صنفي با ۲ هزار و 
۴۶۴ نفر اشتغال در شهرك 
كارگاهي زاهدان فعال هستند. عليرضا راشكي ديروز 
در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت: از اين 
تعداد ۱۶۲ واحد صنعتي و 5۱۹ واحد صنفي با مجموع 
س��رمايه گذاري هزار و ۱۱5 ميليارد ريال در ش��هرك 
كارگاهي راه اندازي ش��ده اند. وي گف��ت: ۸۶۰ نفر در 
واحدهاي صنعتي و هزار و ۶۰۴ نفر در واحدهاي صنفي 
مشغول به كار هستند. سرپرست شركت شهرك هاي 
صنعتي سيستان و بلوچستان افزود: ۱۲ مورد از واحدهاي 
يادشده در بخش صنايع غذايي و آشاميدني، هشت واحد 
صنايع نساجي، ۲۳۷ واحد سلولزي، ۱5 واحد شيميايي، 
۱۰ واحد كاني غيرفل��زي، ۲۱۶ واحد فلزي، ۱۳ واحد 
برق و الكترونيك و ۱۷۰ مورد خدمات در اين شهرك به 
فعاليت مشغولند.  وي بيان كرد: عمليات اجرايي شهرك 
كارگاهي زاهدان از س��ال ۷۰ در زميني به گستره ۷۴ 
هكتار و فاز عملياتي ۷۴ هكتار در شمال غرب ورودي 

زاهدان آغاز شده است.

احداث و تعمير   يك هزار واحد 
مسكوني در مناطق سيل زده

خوزس�تان| بختياري 
گف��ت: يك ه��زار و ۹۰۰ 
واحد مسكوني در مناطق 
سيل زده استان خوزستان 
احداث و تعمير مي شوند .

رييس كميته امداد امام 
خميني )ره( ديروز در سفر 
به استان خوزستان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، 
ضمن تبريك عيد سعيد قربان بيان داشت: هدف از 
اين س��فر، بازديد از مجموعه اقدامات انجام شده و 
در حال انجام به كم��ك گروه هاي جهادي كميته 
امداد در مناطق س��يل زده است. او با اشاره به سيل 
عجيبي كه ابتداي امسال خوزستان را فراگرفت و 
سبب خسارات زيادي به اين استان وارد كرد، افزود: 
به لطف خدا و همت همه مردم و مسووالن اين سيل 
مهيب مهار شد و با پاي كار آمدن همه اقشار جامعه، 

كار ها به خوبي در حال انجام است.
بختياري اح��داث ۷۰۰ واحد مس��كوني و تعمير 
و بهس��ازي يك ه��زار و ۲۰۰ واحد مس��كوني را از 
برنامه هاي كميته امداد امام خميني )ره( عنوان و 
تصريح كرد: مصمم هستيم و تالش مي كنيم كار 
تعمير اين واحد ها در مناطق سيل زده خوزستان تا 

پايان شهريور ماه سال جاري به اتمام برسد.

اشتغال 5 هزار و ۱۱۶ نفر در 
معادن استان آذربايجان غربي
آذربايج�انغرب�ي| 
سرپرست سازمان صنعت 
و معدن و تجارت آذربايجان 
غرب��ي گف��ت: هم اكنون 
۴۶۷ مع��دن داراي پروانه 
بهره برداري در استان فعال 
بوده كه توانسته براي 5 هزار 
و ۱۱۶ نفر به طور مس��تقيم زمينه اشتغال پايدار ايجاد 
كند. به گزارش ايلنا، محمد دهقان در نشست خبري 
گفت: هم اكنون ۴۶۷ معدن داراي پروانه بهره برداري در 
استان فعال بوده و براي 5 هزار و ۱۱۶ نفر به طور مستقيم 
زمينه اش��تغال پايدار ايجاد كرده است. وي همچنين 
ادامه داد: در ۴ ماهه نخست سال جاري ۱۱ معدن جديد 
با استخراج ساالنه ۳۰۸ هزار و ۲۰۰ تن مواد معدني، با 
سرمايه گذاري ۱۱۳ هزار و ۹۹۱ ميليون ريال و با ايجاد 
اشتغال مستقيم براي ۱۱5 نفر به بهره برداري رسيده 
اس��ت. دهقان افزود: در حوزه اكتشافات معدني طي ۴ 
ماه نخست امس��ال ۳۱ فقره پروانه اكتشاف و تعداد ۸ 
فقره گواهي كشف در استان صادر شده است. سرپرست 
سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربايجان غربي 
همچنين اضافه ك��رد: در حال حاض��ر ۲۱۳ محدوده 
اكتشافي در استان مش��غول انجام اكتشافات معدني 

هستند كه اميد است در آينده  به بهره برداري برسند.

اورژانس هسته اي بوشهر در 
آينده نزديك افتتاح مي شود

بوشهر| معاون توسعه و 
منابع انساني دانشگاه علوم 
پزشكي بوش��هر گفت: بر 
اس��اس پيش بيني ها قرار 
ب��ود اورژانس هس��ته اي 
بوش��هر در نيمه نخست 
سال به بهره برداري برسد 
اما بر اساس افزايش قيمت ها در سطح جامعه تالش 
مي كني��م اين پ��روژه در چند ماه آين��ده افتتاح و به 

بهره برداري برسد.
ايرج بيژني ديروز در گفت وگو با فارس با اشاره به پروژه 
احداث بيمارستان اورژانس هسته اي در بوشهر اظهار 
داشت: بيمارستان اورژانس هسته اي بوشهر با هشت 
هزار متر مربع زير بنا در حال احداث است. معاون توسعه 
و منابع انساني دانش��گاه علوم پزشكي بوشهر افزود: 
اين بيمارستان داراي ۱۱۰ تخت بستري است كه با 
اضافه شدن اين تعداد تخت، مي تواند كمك خوبي به 
بيمارستان شهداي خليج فارس براي بستري بيماران 
كند. وي افزود: ۴۰۰ متر مربع اين بيمارستان در زمان 
حادثه بر اثر حوادث هسته اي است كاربرد دارد و هفت 
هزار و ۶۰۰ مترمربع آن به طور دايم قابل استفاده است.

بيژني بيان داشت: بر اساس پيش بيني ها قرار بود اين 
پروژه در نيمه نخست سال به بهره برداري برسد.

اقتصاد جديد بر خلق ثروت از 
دانش و فناوري مبتني است

ب��ه گفته نماين��ده مردم 
كرم��ان و راور در مجلس 
دهم، اقتصاد م��ا بايد به 
س��مت خل��ق ث��روت از 
دان��ش، علم و فن��اوري و 
انتق��ال داده س��وق داده 
ش��ود. ب��ه گ��زارش ايرنا 
محمدرضا پورابراهيمي در همايش اينفلوئنسرهاي 
كرماني افزود: هدف از اقتصاد و پيگيري فعاليت هاي 
اقتصادي در دنيا خلق ثروت است كه بتواند منشأ آثار 
رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي در زمينه هاي فردي 

و جمعي باشد.
وي بيان ك��رد: جنس رفتار اقتص��ادي در دهه اي 
گذشته مبتني بر اقتصادي سنتي و عمدتا بر منابع 
و مواهب طبيعي اس��ت. نماينده م��ردم كرمان و 
راور در مجلس شوراي اس��المي گفت: اما اقتصاد 
جديد دنيا متكي به دانش علم و فناوري اس��ت كه 
اس��اس آن را اطالعات تش��كيل مي دهند و بايد از 
امكانات غيرفيزيكي درآمدزايي كرد. پورابراهيمي 
تصريح كرد: عموما ۱۰ شركت برتر دنيا در اختيار 
ش��ركت هاي نفتي بود ام��ا امروز جاي خ��ود را به 
شركت هايي داده اند كه در حوزه اقتصادي ديجيتال 

فعاليت دارند.
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كمك ۷۵0 میلیون ريالي 
خیرين براي خريد دام قرباني

يزد| همزمان با عيد سعيد قربان براي پانزدهمين 
س��ال متوالي افراد خير براي خريد هش��ت راس 
گوس��فند و ۲ راس گوس��اله ۷5۰ ميليون ريال 
كمك كردند و با اين اقدام يك تن و ۱۰۰ كيلوگرم 
گوشت نذري در ميان نيازمندان منطقه توزيع شد. 
به گفته علي اصغر قيومي اين مقدار گوشت پس 
از بسته بندي به همت ۳۰ نفر از جوانان در اختيار 
هزار و ۲۰۰ نفر گذاش��ته ش��د. وي اظهار داشت: 
عالوه بر اين س��تاد، مركز نيك��وكاري محله  اي و 
موسسه خيريه سيد الشهدا )ع( هم زيرنظر مسجد 
امام حسين)ع( در اين ارتباط فعاليت دارد . قيومي 
بيان كرد: س��االنه ۳.5 ميليارد ريال از سوي اين 
مركز و از محل كمك هاي خيري به صورت مواد 
خوراكي، پوش��اك، هزينه تحصيلي و تسهيالت 
قرض الحسنه در اختيار افراد واجد شرايط گذاشته 
مي شود. به گفته دكتر علي فاتحي رييس شبكه 
دامپزشكي ابركوه دام هاي قرباني در كشتارگاه با 

رعايت مسائل شرعي و بهداشتي ذبح شد.

۵ تن مواد غذايي غیرقابل 
مصرف در مهاباد كشف شد

مهاباد| مدير بهداشت محيط و حرفه اي مركز 
بهداش��ت مهاباد گفت: از ابتداي امسال تاكنون 
پنج تن انواع مواد غذايي غيرقابل مصرف در اين 
شهرستان كشف و ضبط شده است. قاسم اميني 
اظهار داشت: بازرسان اين مركز در طول اين مدت 
بيش از چهار هزار مورد بازرس��ي از مراكز تهيه و 
عرضه مواد غذايي، رس��توران، لبنيات، نانوايي و 
كارگاه هاي توليد مواد غذايي اين شهرستان انجام 
دادند. وي اضافه كرد: اين مواد به دليل مشكالت 
بهداش��تي و غيرقابل مصرف بودن، مي توانست 
سالمت شهروندان را با خطر مواجه كند و به همين 
خاطر با دس��تور مراجع قضايي از چرخه مصرف 
انساني حذف ش��د. وي با اش��اره به اينكه ارزش 
موادغذايي فاسد حدود ۳۰۰ ميليون ريال برآورد 
شده، افزود: همچنين در اين بازرسي ها پنج مورد 

پلمب موقت انجام شده است.

 جايگزين  مهدي حاجتي
به شوراي شهر شیراز معرفي شد

شيراز|مهدي حاجتي عضو ش��وراي اسالمي 
ش��هر ش��يراز اينك دوران محكوميت خود را در 
زندان مي گذراند و به همين دليل به گفته فرماندار 
ش��يراز جايگزين وي طبق روال قانوني مشخص 
شده است. فرماندار ش��يراز در نشست خبري با 
اش��اره به صدور حكم زندان براي مهدي حاجتي 
سيزدهمين عضو شوراي شهر شيراز افزود: اگر به 
هر دليلي يكي از اعضا حداكثر دو ماه در جلسات 
شركت نكرده و غيبت داشته باشد، شورا موظف 

است كه اين مورد را به فرمانداري اعالم كند.
اميري اضافه كرد: در پي اعالم شوراي شهر شيراز 
فرمانداري اين شهرستان از دومين عضو علي البدل 
اين شورا براي جايگزيني دعوت كرد كه اين شخص 
از حضور در شورا انصراف داد و دوباره از نفر سوم كه 
محمدتقي تذروي است دعوت شد كه وي پذيرفت 
و اين شخص براي جايگزيني به شوراي شهر شيراز 
معرفي شد كه بايد در اولين جلسه آينده اين شورا 

معارفه و رسما جايگزين حاجتي شود.

مسووالن خسارت وارده به 
شالیكاران را جبران كنند

رش�ت|امام جمعه رشت با اش��اره به بارش هاي 
اخير گيالن و خسارت به شاليزارها در اين استان از 
مسووالن خواست تا پرداخت بيمه خسارت وارده 
را جبران كنند. آيت اهلل رسول فالحتي با تأكيد بر 
اينكه دعا و نياي��ش در چنين روزهايي مورد توجه 
خداوند متعال قرار مي گيرد، افزود: خداوند متعال به 
پيامبر گرامي اسالم فرمود توجه مردم را به ايام اهلل ها 
جلب كنيد عيد قربان نيز يكي از اين ايام اهلل ها است. 
وي همچنين به بارش باران در روزهاي گذشته در 
استان گيالن و خسارت به شاليزارها اشاره و تصريح 
كرد: مسووالن و متوليان اين حوزه بايد در كوتاه ترين 
زمين خسارت وارده به كشاورزان را از طريق پرداخت 

بيمه جبران كرده و به كشاورزان كمك كنند.

افزايش ۴۹ درصدي 
جابه جايي كاال

زاهدان|سرپرست اداره كل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي سيستان و بلوچستان گفت: افزون 
بر س��ه ميليون و 5۴۸ هزار تن كاال در چهار ماهه 
نخست امسال در اين استان جابه جا شده است كه 
نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۴۹ درصدي را 
نشان مي دهد. ايوب كرد ديروز داشت: ۲ ميليون و 
۳۲۷ هزار تن كاال از مجموع كل كاالهاي اين مدت 
به مقاصد درون استاني و يك ميليون و ۲۲۱ هزار 

تن كاال به مقاصد خارح استان حمل شده است.
وي افزود: هندوانه، مواد نفتي و مصالح ساختماني 
عمده كاالهاي حمل شده سيستان و بلوچستان 
را در اي��ن مدت تش��كيل مي دهند. سرپرس��ت 
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي سيستان 
و بلوچس��تان با اش��اره به فعاليت ۱۱۱ شركت 
حمل و نق��ل داخلي كاال گفت: حم��ل به موقع 
كاالهاي اساسي، محصوالت كشاورزي و توليدات 
استان نظير سيمان در كنار تخليه سريع و حمل 
به موقع كااله��اي وارده به بندر چابهار توس��ط 
كشتي هاي پهلو گرفته در بندر از اولويت هاي اين 
شركت هاست. وي گفت: سيستان و بلوچستان 
به عنوان پهناورترين اس��تان كش��ور با دارا بودن 
قابليت هاي فراوان نظير دسترس��ي به آب هاي 
اقيانوس��ي و بازارهاي بزرگ كشورهاي همسايه 
ظرفيت ويژه اي در زمينه صادرات و ترانزيت دارد.

چهرههاياستاني
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»تعادل« جنس معامالت ملكي در تيرماه را بررسي مي كند

متقاضيان مصرفي به بازار  رهن و اجاره بازگشتند

كوچ سفته بازان مسكن به شهرهاي جديد
گروه راه وشهرسازي|شهال روشني|

تعداد معامالت آپارتمان های مس�کوني شهر 
ته�ران در چهارماهه نخس�ت س�ال 1398 به 
حدود 26.3 هزار واحد مس�کوني بالغ شد که 
در مقايس�ه با مدت مش�ابه س�ال پيش از آن، 
49.9 درص�د کاهش نش�ان می ده�د. در اين 
مدت متوس�ط قيمت يک مترمربع بناي واحد 
مس�کوني معامله ش�ده از طري�ق بنگاه های 
معامالت ملکي در شهر تهران 12.65 ميليون 
تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال 

قبل 102.4 درصد افزايش نشان می دهد.
توزي�ع تعداد معامالت انجام ش�ده برحس�ب 
مناطق مختلف ش�هر تهران در تيرماه س�ال 
1398 حاکي از آن اس�ت ک�ه 71 درصد از کل 
تعداد معامالت انجام ش�ده در شهر تهران در 
تيرماه س�ال جاری مربوط به 10 منطقه ش�هر 
به ترتيب بيش�ترين فراواني شامل مناطق 5، 
2، 4، 14، 10، 1، 7، 15، 8 و 11 ب�وده و 12 منطق�ه 
باقی مانده 29 درصد از کل تعداد معامالت را به 

خود اختصاص داده اند.
توزي�ع فراواني تع�داد واحدهاي مس�کوني 
معامله ش�ده برحس�ب س�طح زيربن�اي هر 
واحد مس�کونی در تيرماه س�ال 1398 نشان 
می دهد، بيشترين سهم از معامالت انجام شده 
به واحدهاي مس�کوني ب�ا زيربن�اي 50 تا 60 
مترمربع با سهم 14.6 درصد اختصاص داشته 
اس�ت. واحدهاي داراي زيربناي 60 تا 70 و 70 
ت�ا 80  مترمربع به ترتيب با س�هم های 13.8 و 
11.9 درص�دي در رتبه های بعدي ق�رار دارند. 
درمجم�وع در اين م�اه، واحدهاي مس�کوني 
با س�طح زيربناي کمت�ر از 80 مترمربع، 54.3 
درص�د از معام�الت انجام ش�ده را ب�ه خ�ود 
اختصاص دادند. در تيرماه سال 1398، توزيع 
فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده 
برحسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که در 
ميان دامنه های قيمتي موردبررسی، واحدهاي 
مسکوني باارزش 300 تا 450 ميليون تومان با 
اختصاص سهم 14.6 درصد، بيشترين سهم از 
معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند. 
واحده�اي داراي ارزش 450 ت�ا 600 و 600 ت�ا 
750 ميليون تومان ني�ز به ترتيب با اختصاص 
س�هم های 12.8 و 10.2 درص�دی در رتبه های 
بع�دي قرارگرفته اند. در مجم�وع در اين ماه، 
حدود 51.9 درص�د از معامالت ب�ه واحدهاي 
مس�کوني باارزش کمتر از 900 ميليون تومان 

اختصاص داشته است.
تمامي موارد باال گفته ش�د تا ب�ه اين موضوع 
برسيم که بعد از تحوالت قيمتی در بازار مسکن 
اين ب�ازار علی رغم رکود، ش�اهد ي�ک اتفاق 
بزرگ در دو بخش مصرفی و سرمايه گذاری در 

شهرهای حومه اي بود.
با توج�ه به آماره�ای موجود بخ�ش مصرفی 
کالن ش�هرها بعد از افزايش قيمت در دو حوزه 
اجاره و خريد به س�مت ش�هرهای جديد کوچ 
کردند.برآيند اين کوچ چيزی جز افزايش قيمت 
شهرهای جديد در دو بخش اجاره و خريد نبود.

   بیشترین افزایش قیمت؟
بنا به گفته حس��ین احمد اوغل��ی، تحلیلگر اقتصاد 
مسکن، بازار مسکن بعد از رسیدن به نقطه جوش در 
کالن شهرها باعث افزایش قیمت در حاشیه شهرها 
نیز ش��د، چنانچه با تحلیل تح��رکات صورت گرفته 
در ش��هرهای جدید می توان به این نتیجه رسید که 

امالک شهرهای جدید بیشترین افزایش قیمت را از 
آن خود کر ده اند.

 احمد اوغلی بابیان اینکه افزایش قیمت مس��کن در 
ش��هر جدید پردیس از مت��ری یک میلیون تومان به 
۶ میلیون تومان در عرض چند ماه مس��ئله کوچکی 
نیس��ت، تأکید کرد: قرار بر این بود شهرهای اقماری 
سرپناه آخر مصرف کنندگان باشد نه جوالنگاه سرمایه 

گذاران خسته از بازار ارز و طال!
این کارش��ناس گفت: با مقایس��ه قیمت های شهر 
جدید پردیس، پرند و هش��تگرد طی سال های ۹۷ و 
۹۸ به وضوح می توانیم ببینیم این شهرها دیگر مآمن 

دهک های ۱ تا ۴ جامعه نیستند.
احمد اوغلی بابیان اینکه هر مترمربع از واحد مسکونی 
نوس��از در پرند در سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ تا 
یک میلیون و ۸۰۰ بود، گفت: در حال حاضر هر متر آن 
حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ تا ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
اس��ت. این در حالی است که از سال گذشته تاکنون 
اقدام شایس��ته در خصوص زیرس��اخت و نیازهای 

ابتدایی این شهر صورت نگرفته است.
به گفته این کارش��ناس در حال حاضر، شهر جدید 
پردیس بیشترین رش��د قیمتی نسبت به شهرهای 
جدید را داش��ت چراکه در عرض چند ماه قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی از شهر جدید از یک میلیون 
توم��ان به نزدیک ۷ میلیون تومان رس��یده اس��ت، 
البته پرند نیز باکمي اختالف قیمت در س��کوی دوم 

ایستاده است.

   مردم توان خرید ندارند
وی بابی��ان اینکه در محدوده داخل��ی تهران و کرج 
هر متر مربع واحد مس��کونی در ارزان ترین مناطق با 
عمر باالی ۱۵ سال به ۸ میلیون رسیده است، گفت: 
متأسفانه دالالن در زمان سکوت و رخوت مسئوالن 
به قصد و غرض خود یعنی افزایش قیمت ها رسیدند.

این کارش��ناس بازار مس��کن اف��زود: البته بهترین 
بخش ماجرا این اس��ت که اکثر مردم توانایی خرید 
ملک در تهران و کالن ش��هرها را از دست دادند.چرا 
ک��ه اگر توانایی خرید داش��تند قیمت های این بازار 
همچنان سینوس��ی بود. وی بابیان اینکه آمارهای 

معامالت مسکن در تیرماه نشان می دهد، بیشترین 
واحدهای فروخته شده در این ماه در محدوده ۳۰۰ 
ت��ا ۴۰۰ میلیون تومان بوده اس��ت، افزود: جدای از 
اینکه قیم��ت واقعی این امالک هم��ان قیمت های 
۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی س��ال قبل هستند اما 
این افزایش قیمت ها و هجوم ش��هروندان به خرید 
مس��کن های ارزان بیانگر مفهوم بسیار ناامیدکننده 
یعنی افت واقعی ارزش پول داخلی و کاهش کیفیت 
زندگی شهروندان به واسطه کوچک تر شدن مساحت 
زندگی و بازپرداخت اقس��اط س��نگین به خاطر وام 

مسکن است. 
وی گفت: بر اس��اس آمارها بیشتر متراژ معامله شده 
مس��کن در تیرماه متعلق به واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر 
بوده که البته با لحاظ و کسر ابعاد ستون ها، دیوارها 
و بخش های پرت ساختمان این امالک بیشتر از ۴۰ 

متر نبوده است.
این کارش��ناس بابیان اینکه در ح��ال حاضر قیمت 
در ارزان ترین منطقه تهران یعنی منطقه ۱۸ باالی 
۵ میلیون تومان اس��ت، گفت: البت��ه باوجوداینکه 
متوسط قیمت ملک در منطقه ۱۸ تهران در حدود 
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعالم شده بررسی های 
میدانی نشان می دهد واحدهای به قیمت رسیده در 
این مناطق با عمر بیش از ۱۰ سال از ۲ میلیون و ۴۰۰ 

هزار تومان تا ۸ میلیون تومان قیمت خورده است.
این کارش��ناس درنهایت گف��ت: وظیفه تیم وزارت 
راه و شهرس��ازی نظارت بر وضعیت موجود و اصالح 
قیمت های بازار مسکن است، اما  متأسفانه به وضوح 
مش��اهده می ش��ود وزارت خانه فعالیت اصلی خود 
را رها ک��رده و به دنبال طرح ه��ای طوالنی مدت یا 

ناکارآمد است.  
در ح��ال حاض��ر نه تنه��ا دهک ه��ای ۱ ت��ا ۴ 
فراموش شده اند، بلکه دهک های ۴ تا ۶ نیز به خیل 
عظیم فراموش ش��دگان پیوس��تند چراکه با اوضاع 
موجود خانه دار ش��دن این اقش��ار نیز در هاله ای از 

ابهام است.

   بازار کنونی بازار سرمایه گذاری است 
پرویز کاکائی، کارشناس بازار مسکن و رییس شعبه 

بانک دولتی  بابیان اینکه افزایش قیمت مس��کن در 
سال جاری باعث دو رویکرد جدید در شهرهای جدید 
و یک رویکرد قابل تأمل در داخل کالن شهرها شده 
است، گفت: در ابتدای سال جاری هم زمان با شروع 
افزایش قیمت ها در شهرهای جدید بخش تقاضای 
مصرفی از بازار داخلی کالن شهرها رانده شده و به این 
ش��هرها هجوم آوردند. بنابراین با تحلیل خریداران 
اولیه ش��هرهای جدی��د در ابتدای س��ال مي توانیم 
ببینیم ای��ن افراد از جنس مصرفی ب��وده و صرفًا به 
دنبال س��رپناه بودند اما با رشد قیمت این شهرها از 
یک میلیون به نزدی��ک ۷ میلیون جنس مصرفی به 

سرمایه گذاری مبدل شد.
کاکائی گفت: در حال حاضر، ب��ا اطمینان می توان 
گفت جنس کنونی اکثر واردش��دگان به شهرهای 
جدید پردیس، پرند، سهند، امیرکبیر، علوی و صدرا 
از نوع سرمایه گذاران بوده و نیازی به سرپناه ندارند. 
این عده با رخوت و سکوت نوسان ارز به سمت مسکن 
سرازیر شدند و ازآنجایی که توانایی مالی زیادی برای 
خرید مس��کن در داخل کالن ش��هرها نداشتند به 

سمت شهرهای جدید کشیده شدند.
این کارش��ناس اقتصاد مسکن بابیان این که با توجه 
به آنچه گفته ش��د بازار مسکن در بهار ۹۸ مصرفی و 
بازار کنونی بازار س��رمایه گذاری است، تأکید کرد: 
در حال حاضر، بخش مصرفی بازار مس��کن به جای 
توانمندس��ازی برای خرید ملک اجاره نشین یا رهن 

نشین شده اند.
کاکائی گفت: این وضعیت نیز در داخل کالن شهرها 
به وضوح مش��اهده می ش��ود. بر اس��اس آمارها ۷۱ 
درصد از کل تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران 
در تیرماه س��ال جاری مربوط به ۱۰ منطقه ش��هر 
به ترتیب بیشترین فراواني ش��امل مناطق ۵، ۲، ۴، 
۱۴، ۱۰، ۱، ۷، ۱۵، ۸ و ۱۱ بوده است. در بین مناطق 
ذکرشده متقاضیان مناطق ۱، ۲، ۴، ۵ و ۷ از سه نوع 

سرمایه گذاری، مصرفی  و رشد کرده ها هستند.
وی گفت: در حال حاضر قیم��ت هر مترمربع واحد 
مسکونی در مناطق ذکرش��ده از ۱۸ تا ۴۰ میلیون 
تومان اس��ت.  بنابراین معامله کنندگان این واحدها 
یا کسانی هس��تند که از نظر مالی رشد کرده و ملک 

خود را به احسن تبدیل کرده اند یا مصرف کنندگانی 
هس��تند که امالک ی��ا دارایی خ��ود را وارد مناطق 
لوکس تهران کرده اند یا سرمایه گذاران رانده شده از 

بازار ارز هستند.
کاکائی بابیان اینکه در بین مناطق ذکرشده منطقه 
۵ ب��رای س��رمایه گذاری محتمل تر اس��ت، گفت: 
ازآنجایی که این منطقه همواره پرمش��تری اس��ت، 
سرمایه گذاران تمایل زیادی به ورود  به این منطقه 
دارند؛ اما بدون تردید باقی مناطق همان رشد کرده ها 
هستند که واحد مسکونی و دارایی خود را به احسن 
مبدل کردند. البته افزایش روند تعداد رشد کرده ها 
بیانگر اقتصاد غیر شفاف، گسترش داللی در کشور و 

عدم انگیزه برای ورود به عرصه تولید است.
وی در ادامه در خصوص افزایش معامالت در مناطق 
۱۵، ۱۴، ۱۱، ۱۰ و ۸ گفت: بدون تردید بخش اعظم 
خریداران واحدهای مسکونی در این مناطق مصرف 
کنندگان هستند، چراکه سرمایه گذار به علت حاشیه 
س��ود پایین و نبود تقاضای توانمن��د در این مناطق 
حاض��ر به بلوکه ک��ردن دارایی خود ب��رای ماه های 

متمادی نیست.

   بازار مسکن ضربه گیر موج گرانی 
کاکائ��ی گفت: بر اس��اس آمار رس��مي وزارت راه و 
شهرسازی سال ۹۰ متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی یک میلیون و ۸۷۷ هزار تومان بود که سال 
بعد یعنی ۹۱ با رشد ۴۸ درصدی به ۲ میلیون و ۷۷۹ 
هزار تومان افزایش یافت. متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مس��کونی در س��ال اول روی کار آمدن دولت 
روحانی )۹۲( با رش��د ۳۷.۹ درصدی به ۳ میلیون و 
۸۳۳ هزار تومان در هر مترمربع افزایش یافت. طی 
سال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ بازار مسکن روزهای آرامي را 
پشت سر گذاشت و به ترتیب قیمت هر مترمربع واحد 
مس��کونی به ۴ میلیون و ۱۲ هزار تومان، ۴ میلیون 
و ۵۶ هزار تومان و ۴ میلیون و ۳۰۳ هزار تومان بود.

اواخر سال ۹۶،  س��ال گذش��ته و اوایل امسال موج 
گرانی ها از بازارهای اقتصادی به سمت بخش مسکن 
آمد تا به این ترتیب بیشترین افزایش قیمت چند دهه 
اخیر در دولت دوم روحانی ثبت ش��ود. مطابق آمار 
رسمي متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
در تهران با رشد ۱۱.۹ درصدی به ۴ میلیون و ۸۱۶ 

هزار تومان افزایش یافت.
سال گذش��ته افزایش قیمت مس��کن مانند گرانی 
دالر دولت روحانی رکورد زد. در س��الی که گذشت 
متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد 
۷۱.۱ درصد به ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان افزایش 
یافت. این قیمت نسبت به قیمت های سال ۹۲ بالغ بر 

۱۱۴.۹ درصد افزایش یافته بود.
امسال نیز بر اساس آمار طی فصل بهار متوسط قیمت 
هر مترمربع واحد مسکونی به ۱۲ میلیون و ۵۱۶ هزار 
تومان افزایش یافته که در مقایسه باقیمت متوسط 
سال ۹۲ بالغ بر ۲۲۶.۴ درصد رشد را نشان می دهد.

این کارش��ناس بابیان اینکه علی رغم رکود ش��دید 
معامالت در نیمه اول ماه جاری قیمت مسکن رشد 
داشته است گفت: صد در صد دست های پشت پرده 
مس��کن وجود دارد مگر ممکن است با وجود رکود 
سنگین و نبود تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری بازار 

مسکن همچنان ملتهب باشد.
وی با اشاره به اینکه دالالن و سوداگران مسیر مسکن 
را بیراهه کشاندند، تا کید کرد: آخر این شاهنامه برای 
هیچ کس خوشایند نیس��ت.چرا که سه راس مثلت  
یعنی خریداران، دولت و س��ازندگان به علت کمبود 
منابع، توانایی ایستادگی در برابر قیمت های کنونی 
نداشته و بازار مسکن را به حال خود رها خواهند کرد.

تداوم معامالت ملكي در شهرهاي اقماري
ادامه روند افزایش نرخ تورم 
علیرغم کاه��ش قیمت در 
بازار ارز و طال و ثبات نسبی 
قیمت ها نشان دهنده عدم 
ایج��اد آرامش و تع��ادل در 
الیه ه��ای زیری��ن اقتصاد و 
تغیی��ر روی��ه و روش ه��ای 
افزای��ش قیم��ت و حف��ظ 
الته��اب در ب��ازار توس��ط 
سودجویان است. گره زدن 
تولید و قیمت گذاری کاالها به تغییرات نرخ ارز، یکی 
از اصلی ترین و قدیمي ترین دالیل و به عبارتی حقه ها 
برای افزایش قیمت در تمام کاالها بوده اس��ت. بازار 
مسکن که به دلیل تامین بخش زیادی از مصالح آن 
از منابع داخلی، یکی از مستقل ترین کاالها در بازار 
محسوب مي شود، به دلیل وجود نوسانات جانبی بازار 
و همچنین ورود س��ودجویان و همچنین التهاب در 
سایر بازارها، نوسانات شدیدی را طی یک سال اخیر 

تجربه کرده است. 
این نوس��ان که موجب افزایش ش��دید قیمت ها تا 
س��قف بیش از ۱۰۰ درصد در این بازار شد، موجب 
خروج بخش زیادی از متقاضیان و مصرف کنندگان 
واقعی از این بازار ش��د. با خروج مش��تریان واقعی از 
بازار، در بعضی مناطق ب��رای حفظ ظاهری رونق و 
باال نگه داشتن قیمت ها، برخی س��ودجویان اقدام 
به اع��الم قیمت های کاذب و بعض��ًا انجام معامالت 
صوری كردند. اما با گذشت زمان و نمودار شدن آثار 
تورم و رکود س��نگین در این ب��ازار، عالوه بر کاهش 
حجم معامالت، شاهد خروج بخشی از سود جویان 
که نتوانستند به هدف خود برسند از این بازار بودیم. 

در ش��رایط کنونی که نه خبری از خریداران ملتهب 
و دست به نقد در این بازار و نه خبری از سودجویان 
متظاهر اس��ت، شاهد افت ش��دید معامالت در این 
بازار هس��تیم. البته بازندگان واقعی در این شرایط، 
فروشندگان و مصرف کنندگان واقعی مسکن هستند 
ک��ه نمی توانند مطابق با ش��رایط تورمي پیش آمده 

فعلی اقدام به خرید و فروش ملک نمایند. 
از یک طرف س��رمایه گذاران و فروشندگان واقعی 
به دلیل افت شدید معامالت و خروج مصرف کنندگان 
به دلی��ل ناتوان��ی از تامی��ن نقدینگی م��ورد نیاز، 
نمی توانن��د اقدام ب��ه بازگرداندن س��رمایه گذاری 
انجام ش��ده در بخش مس��کن کنند و از طرف دیگر 
ب��ا افزایش مداوم نرخ تورم و رش��د قیمت ها، میل و 
رمقی برای ورود به بازار ساخت و ساز برای سازندگان 
به دلیل ترس از گرفتار شدن در مرداب رکود نمانده 
است. در این شرایط که بازار به نوعی قفل شده است 
ان��دک معام��الت در جریان را مي ت��وان در مناطق 
حاشیه ای و کمتر توسعه یافته و همچنین شهرهای 
جدیداالحداث حاشیه شهرها که هنوز امید خانه دار 
شدن برای مصرف کنندگان واقعی وجود دارند یافت.

 همچنین این ش��رایط را می ت��وان در مناطقی که 
پروژه های مس��کن مهر در آنها اجرا ش��ده و به دلیل 
ارزان قیمت بودن امکان معامله آن برای برخی افراد 

وجود دارد مشاهده کرد.
 البته  رونق نسبی در این مناطق بعید به نظر می رسد 
ادامه دار باش��د. زیرا با پایان فصل تابس��تان و فصل 
جابجایی ها، عمده افرادی که توان تهیه ملک در این 
 مناطق را دارند اقدام ب��ه انجام معامله خواهند کرد. 
در کالن ش��هرهایی مانن��د ته��ران رونق نس��بی 
ای��ن معام��الت را در مناطق��ی مانن��د پردی��س و 

پرند مناطق حاش��یه جنوب ش��هر و اط��راف کرج 
مي توان مش��اهده کرد. این شرایط نش��ان دهنده 
مش��کالت عمیق و گس��ترده ای اس��ت که در زیر 
پوس��ت ش��هرها در جریان اس��ت. کش��یده شدن 
دامن��ه معامالت ب��ه مناط��ق حاش��یه ای و کمتر 
توس��عه یافته نش��ان دهنده س��قوط ت��وان مالی 
 قش��ر متوس��ط جامعه و ورود طبقه ضعیف اس��ت. 
نزدیک ش��دن قیمت ره��ن و اج��اره آپارتمان در 
مناط��ق مرک��زی کالنش��هرها ب��ه قیم��ت خرید 
این ام��الک در مناطق حاش��یه ای باعث ش��ده تا 
بخ��ش زی��ادی از متقاضی��ان اس��کان در مناطق 
اصل��ی و مرک��زی کالنش��هرها ترجیح دهن��د در 
 مناطق حاش��یه ای س��اکن و صاحب خانه ش��وند. 
همین پیش بینی هج��وم متقاضیان باعث افزایش 
قیمت ش��دید ملک در این مناطق از س��وی برخی 
سودجویان در نیمه دوم سال گذشته شد، به طوری 
ک��ه در برخی مناطق مانند ش��هر جدی��د پردیس 
افزایش قیمت ها به بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رسید.

 اما در نیمه نخس��ت س��ال جاری و با کاهش حجم 
معامالت مسکن در مناطق اصلی و مرکزی شهرها و 
همچنین خروج بخشی از سودجویان از بازار مسکن، 
شاهد کاهش قیمت ها در این مناطق حاشیه ای به 

میزان ۲۵ تا ۳۰ درصد هستیم. 
در حال حاضر، وجود رونق نس��بی معامالت در این 
مناطق، نش��ان دهنده ثبات نسبی و واقعی تر شدن 
قیمت ها در این مناطق است. در حال حاضر میانگین 
قیمت یک واحد مسکونی در شهر جدید پردیس با 
متراژ حدود ۸۵ متر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان 
است که این قیمت نس��بت به قیمت های نیمه دوم 
سال گذشته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده 

اس��ت. البته ادامه رونق معامالت در این مناطق نیز 
با توجه به ش��رایط کنونی اقتصاد و روند رو به رشد 
تورم بعید به نظر مي رسد با رشد مثبت همراه باشد، 
کما اینکه در مرداد ماه امس��ال شاهد کاهش حجم 
معامالت نس��بت به تیرماه در این مناطق هس��تیم. 
البته باید مدنظر داش��ت با توجه به ظرفیت محدود 
پذیرش این مناطق و مهاجرت قشر متوسط ساکنین 
کالنشهرها به این بخش های حاشیه ای، مي بایست از 
هم اکنون دستگاه های متولی اقدام به سیاستگذاری 
در بخش مسکن نس��بت به تامین نیاز قشر متوسط 
و ضعیف به طور ج��دی نمایند. چرا که با ادامه روند 
کنونی در بازار مس��کن، اگر تغییری در حجم عرضه 
مس��کن و یا توان مالی خریداران به وجود نیاید، در 
س��ال های آینده ش��اهد رش��د قیمت نامتعارف در 

این مناطق ب��ه ویژه در بخش ره��ن و اجاره امالک 
خواهیم بود. آنچه در ش��رایط فعلی مسلم و مشهود 
اس��ت وجود یک معادله و معامله دوسر باخت برای 
س��ازندگان و خریداران در بازار ملک است. کاهش 
قیم��ت در مناطق مرکزی ش��هرها ک��ه همزمان با 
کاهش ش��دید قیمت ها در این مناطق همراه شده 
است نش��ان دهنده رکود تورمي و نه ایجاد تعادل در 
بازار اس��ت. عدم تغییر حجم عرض��ه و قیمت رو به 
رشد قیمت مصالح در بازار مسکن همزمان با کاهش 
شدید حجم معامالت و هجوم خریداران به مناطق 
حاشیه ای شهرها پیش آگهی خوبی برای آینده بازار 
مسکن در کشور نیست. وضعیتی که با تعمیم آن به 
کل اقتصاد مي توان شرایط فعلی زیر پوست شهر را 

بیش از پیش درک کرد.

ايمان رفيعی
 کارشناس بازار 
ساخت وساز 

حس��ین وکیلی، اقتصاددان ضمن رد وجود حباب 
قیمتي در بازار مسکن گفت: با توجه به تورمي که در 
اقتصاد کالن ایجاد شده است، افزایش قیمت ها در 
بازار مسکن نیز طبیعی است و برخالف آنچه گفته 
می شود این قیمت ها حباب نیست و حتی چنانچه 
نوس��ان نرخ و ارز و طال ادامه داش��ته باشد، شرایط 
برای افزایش قیمت ها در این ب��ازار وجود دارد و در 
عین حال باید درنظرداشت که شرایط اقتصاد کالن 
فاقد تخلیه حباب اس��ت. وکیلی گفت: نوسان بازار 
مسکن به دو عامل اصلی ارتباط دارد یعنی دو فاکتور 
اصلی نقش تعیین کننده ای در ایجاد نوس��ان بازار 
مسکن دارد که عامل اصلی ساخت وساز و مشارکت 
اشخاص حقیقی در احداث مسکن جدید و افزایش 
ظرفیت های عرضه مسکن به بازار و فاکتور دوم نیز از 
سطح عمومي قیمت ها تاثیر می گیرد. این اقتصاددان 
با تاکید بر اینکه عامل مرب��وط به رغبت عمومي و 
ورود به بازار ساخت وساز و ایجاد تعادل بین عرضه 
و تقاضای مسکن به طور قابل توجهی به عامل دوم 
یعنی سطوح قیمت ها ارتباط دارد، گفت: با توجه به 
نوسانات شدیدی که در بازار مسکن ایجاد شده است 
و به ویژه نرخ ارز به صورت جهشی افزایش پیدا کرد 
طبیعتا این مساله تاثیرمستقیمي برافزایش نهاده های 
مربوط به تولید داشته است. به طوری که قیمت مصالح 
ساختمانی- دستمزدها - مواد  اولیه و.. افزایش پیدا 
کرد. وکیلی با بیان اینکه در نتیجه نوساناتی که در 
بازارهای موازی مسکن یعنی طال-  بورس و ارز اتفاق 
افتاده است، قیمت ها در بازار مسکن به صورت طبیعی 
افزایش پیدا خواهد کرد تا از این رهگذر بتواند خود 
را به لحاظ قیمتی متوازن کند، تاکید کرد: با توجه به 
التهابی که در بازار ارز رخ داده است و با در نظر گرفتن 
این امر که تالطم های اقتصادی در نهایت به کاهش 
ارزش پول ملی منجر شده است، در نتیجه افزایش 
قیمت مسکن مساله ای دور از انتظار نیست.  وکیلی    
اظهار كرد: در حال حاضر تمامي کاالهای مصرفی در 
تمامي سطوح مشمول افزایش قیمت ها شده است و 
بخش مسکن نیز از این مساله جدا نیست و قیمت ها 
در این بازار نیز دچار افزایش خواهد بود. وی با تاکید 
بر اینکه تولید مس��کن در گرو نهاده های متنوعی 
است که ایجاد نوسان قیمتی در این نهاده ها سبب 
می شود که قیمت مس��کن نیز دچار افزایش شود، 
گفت: به عنوان مثال برای س��اخت مسکن مصالح 
مختلف ساختمانی استفاده می ش��ود که در حال 
حاضر با توجه به افزایش قیمت ها و تورم عمومي نرخ 
این مصالح عموما تا دو برابر رشد داشته است. در این 
صورت وقتی که این التهاب قیمتی برای نهاده های 
تولید مسکن ایجاد شود طبیعی است که این چرخه 
روی نرخ نهایی قیمت فروش مسکن تاثیر بگذارد و 
در نهایت قیمت مسکن افزایش بیابد. وکیلی در ادامه 
اظهارات خود با تاکید بر اینکه چنانچه به وضعیت 
تولید و اقتصاد کالن کش��ور نی��م نگاهی بیندازیم 
می بینیم که اساس��ا اقتصاد کشور در شرایط فعلی 
فاقد زمینه برای كاهش قیمت ها است، تصریح کرد: 
به عنوان مثال، اکثر کارخانجات کشور در حال حاضر 
پایین تر از ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند و 
از سوی دیگر وضعیت تولید نیز در بدترین شرایط 
قرار گرفته است و با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت 
که اساسا اقتصاد کشور با توجه به رکودی که دامان 
آن را گرفته است فاقد بسترهای الزم برای كاهش 
قیمت ها است.  این اقتصاددان گفت: بخش مسکن 
متاثر از بخش اقتصاد کالن کش��ور است در نتیجه 
طبیعی است که با ایجاد التهاب در شرایط اقتصاد 
کالن کشور و نیز افزایش تورم عمومي بازار مسکن 
نیز از شرایط کالن اقتصاد کشور تاثیر بگیرد یادآور 
ش��د: در حال حاضر تورم عمومي قیمت ها به همه 
کاالها رسیده است و اصوال شاهد رشد غیرمعقول 
قیمت ها در کاالهای مختلف هستیم. در این شرایط 
طبیعی است که مسکن نیز شاهد رشد قیمتی باشد 
به طوری که به عنوان مثال اگر مسکن در سال گذشته 
در برخی از مناطق به عنوان مثال مترمربعی ۴میلیون 
تومان معامله می شد در سال جاری این رقم ممکن 
است به مترمربعی ۸ میلیون تومان افزایش یابد. عضو 
هیئت علمي دانش��گاه با یادآوری این موضوع که تا 
زمانی که شاهد افزایش نرخ ارز و سایر بازارهای رقیب 
در حوزه مس��کن باشیم، افزایش قیمت در صنعت 
ساختمان نیز کماکان ادامه خواهد یافت اظهار كرد: 
متاسفانه برخالف اظهارنظرهای صورت گرفته این 
مساله انتظار کاذبی اس��ت که ما تصور کنیم که با 
شرایط فعلی و تورم و رکود اقتصادی قیمت ها در حوزه 
مسکن بخواهند به روال قبل بازگردند. وکیلی افزود: 
اگر یک ثبات سیاسی بر فضای سیاسی کشور حاکم 
شود و در نتیجه آن اقتصاد کشور نیز آرامش را تجربه 
کند، این احتمال وجود دارد که قیمت ها در بازارهای 
مختلف و از جمله بازار مسکن ثابت شود. وي  گفت: 
این مساله سبب ش��ده که سرمایه ها به سمت بازار 
مسکن هجوم پیدا کند و بازار مسکن به عنوان یک بازار 
امن برای حفظ سرمایه ها انتخاب شود. این در حالی 
است که هجوم سرمایه ها سبب می شود که سوداگری 
و سفته بازی نیز در این بازار افزایش پیدا کند و این 
چرخه نیز سبب تش��دید التهاب قیمت ها در بازار 
مسکن شده است. این اقتصاددان ادامه داد: در چنین 
شرایطی برخی از افراد نسخه هایی نظیر اخذ مالیات 
از خانه های خالی را به عنوان یک مکانیزم اثربخش 
برای کنترل قیمت ها در بازار مسکن مطرح می کنند 
این درحالی است که این نسخه به هیچ وجه نمی تواند 
در این زمینه کارگر باشد چرا که عموما صاحبان این 
امالک در حالی زیر بار پرداخت مالیات مي روند که 
همزمان در زمان فروش ملک خود مالیات پرداخت 
شده را محاسبه و بر قیمت فروش مي افزایند و با این 
رویکرد می ت��وان گفت که بر خالف اظهارنظرهای 
گفته شده سیاست هایی نظیر اخذ مالیات از خانه های 
خالی و.. به هیچ وجه در کنترل قیمت ها در بازار مسکن 
موثر نیست. وی تاکید کرد: تنها مولفه ای که در حال 
حاضر قادر خواهد شد که بازار مسکن را دچار ثبات 
قیمت ها کند ایجاد آرامش در معادالت سیاسی و نیز 

کاهش نرخ تورم است.    

شرط تثبیت قیمت مستغالت
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گروه راه و شهرسازي|
يك سال و نيم از آغاز جهش قيمت مسكن مي گذرد، 
بازار در ركود تورمي عميقي فرورفته و حجم معامالت 
به كمتر از 5 هزار فقره رس��يده اس��ت و قيمت ها در 
اوج هستند، بازار به سختي نفس مي كشد و به گفته 
كارشناسان مس��كن، اين دوره ركودي، طوالني تر از 

دوره هاي قبل خواهد بود.
دراين ش��رايط، س��وداگران و واس��طه گران كه طي 
ماه هاي گذش��ته در بازار مس��كن جوالن مي دادند و 
با دست به دس��ت كردن واحدهاي مسكوني به ويژه 
كوچك متراژها، س��ودهاي ميليون��ي و ميلياردي از 
نابساماني ها به جيب زدند، به علت حاكميت ركود بر 

بخش مسكن، از اين بازار خارج شده اند.
در اي��ن ميان، با وجود خ��روج اغل��ب دالالن از بازار 
مس��كن، نگراني ها درباره آينده و ورود دوباره آنها به 
بازار وجود دارد و برهمين اس��اس برخي نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي در تالش هستند تا با تصويب 
قانون ماليات برعايدي س��رمايه در بخش مسكن از 
حضور پررنگ واس��طه گران در دوره بعدي رونق در 

بازار مسكن بكاهند.
درواقع با توجه به اينكه با خروج بازار مسكن از تعادل، 
نقدينگي هاي سرگردان به اين بازار هجوم مي آورند، 
بهترين راهكار براي مواجهه با س��وداگران، دريافت 

ماليات بر عايدي مسكن است. 
البت��ه درياف��ت اين ن��وع از مالي��ات تنها از س��وي 
بهارستاني ها دنبال نمي شود، با آغاز نوسانات قيمت 
در بازار در س��ال گذشته، عباس آخوندي وزير سابق 
راه و شهرس��ازي در راهكارهاي ۱۴گانه اش، ماليات 
بر عايدي و مالي��ات برخانه هاي خال��ي را به عنوان 
مهم ترين راهكار براي رونق مس��كن پيش��نهاد داد، 
پس از آخوندي هم وزير جديد راه و شهرس��ازي اين 
موضوع را پيگيري كرد و در بسته جديد رونق مسكن 
كه در ارديبهشت امسال رونمايي شد، دريافت ماليات 
بر عائدي سرمايه گنجانده ش��د، البته اين تالش ها 

تاكنون ثمري نداشته اند.
در اين شرايط،  كارشناسان مسكن پيشنهاد مي كنند 
كه دولت و مجلس از فرصت ركود زده مسكن استفاده 
ك��رده و وضعيت پرونده ماليات برعائدي س��رمايه را 
هرچه سريع تر مشخص كنند تا در دوره بعدي رونق 
بازار مسكن،  ديگر ش��اهد جوالن واسطه ها در بخش 

مسكن نباشيم.

  انجام دو سوم معامالت توسط سوداگران 
درحالي كه هن��وز تكليف اليحه مالي��ات بر عائدي 
سرمايه در مجلس مش��خص نشده است و اهمال در 
تصويب و اجراي اين قانون به ضرر بخش مسكن تمام 
مي ش��ود، يكي از اعضاي كميسيون عمران مجلس 
مي گويد: طي سه سال اخير دو سوم معامالت مسكن 

توسط دالالن انجام شده است.
به گزارش تسنيم، مجيد كيانپور با بيان اينكه يك سوم 
معامالت مسكن كش��ور مربوط به مصرف كنندگان 
بوده است، اظهار مي كند: در سال هاي گذشته به دليل 
نبود سياست هاي نظارتي در بازار مسكن، مردم براي 
حفظ سرمايه اقدام به سرمايه گذاري در اين بخش و 
خريد مساكن متعدد مي كردند و اين مساله موجب 
شد تا به دليل افزايش تقاضا براي خريد و به دنبال آن 

كمبود عرضه، قيمت ها افزايش يابد.
او مي افزايد: در شرايط كنوني به نظر مي رسد با افزايش 
حداكثري قيمت مس��كن و كاه��ش جذابيت بازار 
مسكن براي سرمايه گذاري، افراد براي سود بيشتر به 
دنبال انتقال سرمايه خود به بازارهاي ديگر اقتصادي 

از جمله بازار بورس هستند.
عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه اگر 
قانوني براي نظارت مالياتي بر معامالت مسكن وجود 
داشته باش��د، ش��اهد افزايش چند برابري قيمت ها 
نخواهيم بود، تصريح مي كن��د: دولت و مجلس بايد 

ب��ا اعمال نظارت ه��اي مالياتي، راه را ب��راي فعاليت 
س��وداگران مس��دود كنند تا در آينده افزايش چند 

برابري قيمت ها تكرار نشود.

 فايده  دريافت كد رهگيري 
اگرچه مجيد كيانپور معتقد است كه دريافت ماليات 
بر عائدي س��رمايه مي تواند بازار مسكن را از حضور 
دالالن خالي كند، رييس اتحاديه مش��اوران امالك 
تهران مي گويد كه براي مقابله با سوداگري و كاهش 
التهابات بازار مسكن به مصوبات مجلس براي اجراي 
كامل قوانين و الزام ثبت كدرهگيري با هدف شفاف 

شدن معامالت مسكن نيازمنديم.
به گ��زارش ايرنا، مصطفي قلي خس��روي مي افزايد: 
برنامه توليد مسكن، سياست گذاري، قيمت مصالح 
هيچ كدام در اختيار مشاوران امالك نيست و تالش 
اين اتحاديه كاهش و تعديل قيمت ها اس��ت اما خأل 

قوانين اين روند را كند كرده است.
او اضافه مي كند: براي مث��ال، مهم ترين اثر ثبت كد 
رهگيري در معامالت مسكن جلوگيري از سوداگري 
و معامالت مكرر مسكن بود. اما بسياري از قراردادهاي 
خريد و ف��روش و حتي اجاره بدون ثبت كدرهگيري 
انجام مي شود. خسروي ادامه مي دهد: براي مقابله با 
سوداگري به حمايت هاي قانوني مجلس نيازمنديم 
و قانونگ��ذار بايد كد رهگيري را اجب��اري كند تا در 
معامالت مسكن به ش��فافيت برسيم، اين كمك در 
بخش ماليات بر عايدي سرمايه هم مي تواند از حضور 

سفته بازان در اين بازار بكاهد.
رييس اتحاديه مش��اوران امالك تهران با بيان اينكه 
دولت در راستاي سياس��ت كاهش قيمت ها برنامه 
توليد انبوه مس��كن را اجرا مي كن��د، مي گويد: تاثير 

۱۰۰درصدي اي��ن طرح وقتي نمايان مي ش��ود كه 
طبق يك اولويت بندي از سوي مجلس شفافيت وارد 

معامالت مسكن شود.

  تيغ دو لبه ماليات بر عايدي مسكن 
اگرچه دريافت ماليات بر عايدي سرمايه تبعات مثبتي 
از جمله كاهش واس��طه گري را به همراه دارد اما اگر 
به درستي اجرايي نش��ود، مي تواند اثراتي منفي هم 
داشته باش��د، درهمين رابطه يك كارشناس اقتصاد 
مسكن اظهار مي كند: ماليات بر عايدي نبايد گريبان 
سازندگان و عرضه كنندگان مسكن را بگيرد بلكه اين 
ماليات بايد دقيقا بر افرادي متمركز شود كه به قصد 

سوداگري وارد معامالت مسكن مي شوند.
مهدي سلطان محمدي، در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به 
موضوع ماليات بر عايدي مسكن، مي گويد: اثرگذاري 
ماليات بستگي به اين دارد كه قانون آن چگونه تنظيم 

شود و آيين نامه هاي مربوطه چگونه به اجرا برسند.
او تاكيد مي كند: اگر قانون ماليات به نحو نادرس��تي 
اجرا ش��ود، مانع س��رمايه گذاري در بخش مس��كن 
مي شود كما اينكه در دو سال گذشته شاهد آن بوديم 
باوجود اينكه قيمت مسكن رش��د نجومي را تجربه 
كرد اما ميزان س��اخت و س��از در اين حوزه افزايش 
چشمگيري نداش��ت و همچنان با كمبود عرضه در 

بازار مواجه هستيم.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه وضع يك 
قانون نادرست و نسجيده ممكن است وضعيت بازار 
را بدتر كند، به ويژه اينكه دو س��ال آينده س��ال هاي 
ركودي بازار مس��كن خواهد بود، مي گويد: اينگونه 
مقررات اگر به درستي تنظيم نشود ممكن است عمق 

ركود در بازار را افزايش دهد.

سلطان محمدي تاكيد مي كند: اما اگر قانون ماليات 
به درس��تي تنظيم و به اجرا برسد مي تواند معامالت 
سوداگرانه در بازار را كاهش دهد يا اينكه متوقف كند 
به خصوص در شرايطي كه با افزايش شديد معامالت 
س��وداگرانه مواجه هس��تيم، ماليات مي تواند مانع 

سفته بازي در بازار شود.
او مي افزايد: البته بايد توجه داش��ته باشيم كه وقتي 
نرخ تورم در كشور به ۴۰ درصد رسيده و اگر سرمايه 
عده اي از جمله در بازار مسكن تا ۴۰ درصد رشد پيدا 
كرده اس��ت، نمي توان از آن تلقي س��ود داشت بلكه 
ارزش پول آن افراد به اندازه تورم حفظ ش��ده است و 

نبايد شامل ماليات شود.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با تاكيد بر اينكه نحوه 
شناس��ايي س��وداگران براي اخذ ماليات بسيار مهم 
است، اظهار مي كند: ماليات بر عايدي نبايد گريبان 
س��ازندگان و عرضه كنندگان مس��كن را بگيرد. اين 
ماليات بايد دقيقا بر افرادي متمركز شود كه به قصد 

سوداگري وارد معامالت مسكن مي شوند. 
او ادام��ه مي دهد: معموال رويه به اين صورت اس��ت 
كه ماليات شامل حال تكرار معامالت مي شود يعني 
معامالتي كه به قصد س��وداگري انجام شده و پس از 
گذشت مدت زمان كوتاهي از خريد مسكن، خريدار 
نسبت به فروش آن اقدام كرده بايد مشمول پرداخت 

ماليات شود.
سلطان محمدي با بيان اينكه ماليات نبايد شامل حال 
سازندگان مس��كن و متقاضايان مصرفي بازار شود، 
بيان مي كند: در مجموع قانون ماليات اگر به درستي 
تنظيم، وضع و به اجرا برسد مي تواند در مديريت بازار 
نقش مثبتي داشته باشد وگرنه ممكن است بازار را از 
تعادل خارج كرده و مانع سرمايه گذاري در بازار شود. 

  حضور 70 درصدي دالالن 
يك كارشناس مسكن با اش��اره به اينكه مردم ديگر 
توان خريد مسكن را ندارند، مي افزايد: درحال حاضر 
بازار مس��كن تحت حاكميت مطلق سوداگران است 
و ۷۰درصد بازار مس��كن را دالالن و سوداگران اداره 
مي كنن��د و آنها هر جهت كه مي خواهند مس��كن را 

مي برند.
به گزارش مهر، افش��ين پروين پور اضافه مي كند: در 
ليبرال ترين كشورها حتي امريكا، دولت ها در بخش 
مس��كن حضور جدي دارند و با ابزار ماليات سنگين 
مانع فعاليت سوداگرانه مسكن مي شوند به همين دليل 
است كه كاالي مسكن در اين كشورها كامال مصرفي 
است، زيرا اجازه نمي دهند تقاضاهاي سوداگرانه وارد 
بازار زمين و مسكن شود، ابزار آنها هم ماليات دقيق و 

آمار دقيق معامالت و مالكان است.
اين كارش��ناس با تاكيد بر اينكه با اين شرايط ركود 
مسكن ادامه خواهد داش��ت، مي گويد: راه حل وجود 
دارد وآن هم اين اس��ت كه دولت كامال حضور محكم 
حاكميت��ي و منطقي در بازار داش��ته باش��د، بخش 
خصوصي بايد مسكن بس��ازد اما توزيع عادالنه آن و 
اينكه چه نوع مس��كني و براي چه قش��ري يا دهكي 

بسازد، بايد در اختيار دولت باشد.
پروين پور بيان مي كند: در كشورهاي ديگر ۱5 تا ۲۰ 
درصد درآمد سرپرست خانوار هزينه مسكن مي شود، 
اما در ايران كل درآمد سرپرست خانوار و حتي بيشتر از 
آن براي مسكن هزينه مي شود، مردم ديگر توان خريد 
و اجاره مسكن را ندارند. دولت هيچ آماري از مالكان و 
مستاجران و بدمسكن ها ندارد و هيچ تمايلي هم ندارد 

كه كاري كند و تا االن هيچ اتفاقي نيفتاده است.

  افزايش قيمت ها توسط واسطه گران
اما يكي ديگر از كارشناسان بخش مسكن هم با انتقاد 
از دخالت واسطه گران در بازار مسكن، مي گويد: سال 
قبل تورم ركودي را شاهد بود زيرا تقاضاي مصرفي و 
واقعي در بازار نبود و خود سوداگران و دالالن قيمت ها 

را افزايش دادند.
حسين عبداللهي با بيان اينكه با افزايش قيمت مسكن 
فشار تقاضا موجب افزايش اجاره بها مي شود، مي افزايد: 
سياست گذاري درستي در بخش مسكن نداشته ايم و با 
كاهش تقاضا با ركود كاهشي مواجهيم كه سرمايه گذار 
و توليد كننده را از بازار مس��كن خارج مي كند، بخش 

مسكن ثبات ندارد و اين خوب نيست.
به گزارش مهر، او با بيان اينكه ساخت و افزايش توليد 
مس��كن و افزايش مبلغ تسهيالت راه حل هاي موقت 
و كوتاه مدت اند، ادامه مي دهد: ۷۷ درصد تقاضاهاي 
مسكن سوداگرانه است، از سال ۸5 تا ۹5؛ ۱۰ ميليون 
و 5۰۰ هزار مس��كن توليد و عرضه كرده ايم اما فقط 
۲ ميليون ۴۰۰ هزار تا از اين مس��كن ها به متقاضيان 
مصرفي رسيده است و اين نشان مي دهد كه توليد تنها 
كافي نيست، هدف توليد بايد اقشار متوسط و پايين 

باشد و مسكن به دست آنها برسد.
عبداللهي تصريح مي كند: ۲ ميليون 5۰۰ هزار مسكن 
خالي داريم كه اگر عرضه شود همين هم از فشار تقاضا 

كم مي كند.
او بيان مي كند: ۱۰۰۰ ميليارد تومان سرمايه در همين 
خانه هاي خالي بلوكه ش��ده كه اگر آزاد ش��ود بخش 

مسكن را احيا مي كند.
اين كارشناس با بيان اينكه ماليات بر خانه هاي خالي 
از سوداگران گرفته مي ش��ود، مي گويد: سوداگران و 
كساني كه سودشان در اين اوضاع و احوال است مردم 
را از ماليات بر خانه هاي خالي و گران قيمت مي ترسانند 
و بايد اين را هم گفت كه نرخ ماليات بايد آنقدر گران 
باشد كه هيچ احدي جرات فعاليت سوداگرانه در بخش 
مسكن نداشته باشد، در انگلستان از خانه هاي گران 
قيمت ماليات بسيار س��نگين مي گيرند كه خودش 

درآمد هنگفتي براي دولت است.

رييس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران با اشاره به لزوم برنامه ريزي 
جامع براي حفاظت از درختان خيابان وليعصر گفت: بر اساس آمار سال ۹۷ 

حدود ۸ هزار و ۶۰۰ چنار دراين خيابان وجود دارد.
سيد آرش حسيني ميالني در گفت وگو با مهر، با اشاره به مصوبه شوراي 
چهارم شوراي شهر تهران در خصوص صيانت و حفاظت از درختان وليعصر 
گفت: كميته محيط زيست ش��وراي پنجم در گام نخست براي بررسي 
اقدامات انجام شده پيرو مصوبه شورا درخصوص صيانت از درختان وليعصر 
از سازمان بوستان ها درخواست كرد شناسنامه درختان خيابان وليعصر را 

براي شورا ارسال كند. 
وي با بيان اينكه پس از پيگيري هاي به عمل آمده، اين اطالعات به كميته 
محيط زيست ارسال شد، اظهار كرد: بر اساس اين گزارش، حدود ۸ هزار و 
۶۰۰ اصله درخت چنار در سال ۹۷ در خيابان وليعصر وجود دارد. البته در 
مناطق مختلف، وضعيت متفاوت است. به طور مثال، در منطقه يك، وضعيت 
تركيب چنارها نسبت به بقيه مناطق بهتر است و ۹5 درصد چنار وجود دارد، 
ولي هر چه به سمت جنوب خيابان وليعصر مي رويم، به دليل آنكه شرايط 
زيستي سخت تر شده و مداخالت افزايش پيدا كرده است، تركيب چنارها 
در مجموعه درختان كمتر شده كه به طور مثال، در منطقه ۱۱ حدود 5۲ 

درصد درختان، درخت چنار هستند. 
وي در پاس��خ به اينكه چند سال اس��ت كه چنارهاي ۱5 ساله اي از شهر 
اصفهان براي احيا درختان خيابان وليعصر استفاد مي شوند، چند درصد از 
اين درختان باقي مانده و هنوز سبز هستند؟ يادآور شد: سال ۹۶ و ۹۷ چنين 
 اقدامي انجام ش��د بيش از ۱۸۰۰ اصله چنار كاشته شد. طبق آمار، حدود

۹۰ تا ۹5 درصد درصد اين درختان ريشه داده و سبز هستند. در اين راستا 
بايد آبياري اين درختان به درستي انجام شود، چراكه وقتي زهاب وارد بستر 

اين درختان مي شود، آنها را نابود مي كند.
اين عضو شوراي شهر با تاكيد بر ضرورت هماهنگي بخش ها و دستگاه هاي 
مختلف شهرداري در خصوص صيانت از درختان خيابان وليعصر عنوان 
كرد: بحث كليدي اين اس��ت كه بخش ها و سازمان هاي مختلفي كه در 
محور خيابان وليعصر مشغول به فعاليت هستند، بايد برنامه هايشان با مساله 

حفاظت از درختان وليعصر هماهنگ باشد. به طور مثال، سازمان زيباسازي 
شهرداري تهران در نظر دارد كه سنگفرش ها را مرمت و ترميم كند. ما بر 
اين مساله تأكيد كرديم كه حتماً بايد كميته هاي فني و مشترك تشكيل 
شود و سازمان بوستان ها در اين پروژه حضور فعال داشته باشد تا مشكالت 

سابق تكرار نشود. 
حسيني ميالني ادامه داد: پيش از اين در هر مرحله عمراني كه در پياده راه 
انجام شده، وقتي به ريشه درخت مي رسيدند، آن را قطع مي كردند. چنين 

اقدامي ضربه شديدي به درخت چنار مي زند.
نايب رييس ستاد هماهنگي شوراياري ها به موضوع مشاركت هاي مردمي 
در حفظ درختان وليعصر اشاره كرد و گفت: حفظ درختان خيابان وليعصر 
در گرو مشاركت مردمي و همياري تمامي گروه هاي اجتماعي است. مردم 
اطراف اين محور، كسبه، مدارس، شوراياري ها و همه افرادي كه از اين محور 

نفع مي برند، بايد مشاركت شان براي حفظ درختان وليعصر جلب شود.
حسيني ميالني با بيان اينكه مشاركت براي حفظ درختان در دنيا گسترش 
يافته است، تصريح كرد: چه اشكالي دارد كه هر درخت خيابان وليعصر، 
حامي مشخص داشته باشد و اسم آن فرد حامي، با پالكي روي درخت قيد 
شود. قرار بر اين شد كه همياري و همكاري بين مديريت شهري، آموزش 
و پرورش، ستاد شوراياري ها و سمن ها در اين رابطه شكل بگيرد و بتوانيم 

مشاركت هاي مردمي را به عنوان تكميل اقدامات فني، افزايش دهيم.

بابك دين پرس��ت، معاون هماهنگ��ي امور اقتصادي و توس��عه 
منطقه اي وزارت كش��ور گفت: استانداران اس��تان هاي گيالن، 
گلس��تان و مازندران تا تاريخ اول ش��هريور س��ال جاري فرصت 
دارند ليس��ت متخلفان تصرف يا تملك نوار ساحلي درياي خزر 

را اعالم كنند.
به گزارش ايس��نا، دين پرست از ابالغ دستور ويژه به سه استاندار 
ساحلي درياي خزر براي ارايه گزارش نحوه اجراي ماده ۶۳ قانون 
برنامه چهارم توس��عه و آيي��ن نامه اجرايي آن خب��ر داد و گفت: 
در اين نامه تا تاريخ اول ش��هريور ماه سال جاري به سه استاندار 
اس��تان هاي گيالن، گلستان و مازندران فرصت داده شده است تا 
ليست دستگاه ها، نهاد و س��ازمان هاي تابعه دولت، قوه قضاييه و 
قوه مقننه، س��ازمان ها و نهادهاي نظامي و انتظامي، سازمان ها و 
نهاده��اي عمومي غيردولتي، اش��خاص حقيقي و حقوقي بخش 
خصوصي و غيردولتي و س��اير نهادها و س��ازمان ها كه به صورت 
غيرقانوني نسبت به تصرف يا تملك نوار ساحلي درياي خزر اقدام 

كرده اند را اعالم كنند.
وي افزود: پس از جمع آوري اين ليست ها مراتب به روساي سه قوه 
و باالترين مسوول دستگاه هاي مرتبط براي اجراي كامل تكاليف 
قانوني و آزاد سازي حريم ساحلي درياي خزر منعكس خواهد شد. 
معاون اقتصادي وزير كش��ور تاكيد كرد: در اين مس��ير از تمامي 
اختيارات قانوني براي آزاد سازي حريم ساحلي درياي خزر براي 
استفاده عموم مردم كشور از اين موهبت الهي و طبيعي همچنين 

حفظ محيط زيست دريا و ساحل درياي خزر بهره خواهيم برد.
دين پرس��ت افزود: در مكاتبه اي كه روز گذشته با استانداران سه 
اس��تان گيالن، مازندران و گلس��تان انجام ش��د، اين استانداران 
موظف ش��دند بنابه پيش��نهاد س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور، 
دس��تور توقف ص��دور مجوز هرگون��ه تغيير كارب��ري در اراضي 
س��احلي پايين تر از كد امن ارتفاعي ابالغي وزارت نيرو و حاشيه 
۶۰ مت��ري آن را ت��ا اط��الع ثانوي و رف��ع خالءه��اي قانوني به 

 كليه دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط اس��تان ص��ادر و ابالغ كنند.
معاون وزير كش��ور اظهاركرد: طي نامه اي به وزارتخانه هاي راه و 
شهرسازي، نيرو، جهاد كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه، ميراث 
فرهنگي، محيط زيست، سازمان بازرسي كل كشور، دادستاني كل 
كشور، معاون حقوقي رييس جمهوري همچنين نيروي انتظامي 
به منظور تشكيل كارگروه ويژه بررسي روند اجراي ماده ۶۳ قانون 
برنامه چهارم توسعه در خصوص آزاد سازي حريم ساحلي درياي 
خزر مكاتبه و درخواست شده است تا نمايندگان تام االختيار خود 
را به اين كارگروه معرفي كنند تا اين كارگروه مس��ووليت بررسي 

روند اجراي اين قانون را برعهده بگيرد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور 
افزود: با توجه به مصوبه هيات وزي��ران و تكاليف قانوني موجود، 
بررس��ي وضعيت س��واحل خليج فارس و درياي عمان در حريم 
استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان 

نيز در دستور كار اين معاونت قرار گرفته است.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت كشور، وي در پايان گفت: 
در همين راس��تا، نماينده معاونت اقتصادي وزارت كش��ور پايان 
هفته جاري براي بررسي وضعيت سواحل استان بوشهر عازم اين 

استان خواهد شد.
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3  شرط توسعه حمل ونقل پاك
معاون عمران و توس��عه امور شهري و روستايي 
وزير كشور فرهنگ سازي، احداث زيرساخت هاي 
مناسب و توجه به قوانين را اقداماتي دانست كه 
توجه به آنها به طور همزمان مي تواند استفاده از 

حمل  و نقل پاك را گسترش دهد.
مهدي جمالي نژاد در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ 
به اينكه گسترش حمل  و نقل پاك نظيردوچرخه 
نيازمند چه اقداماتي است؟ اظهار كرد: براي اينكه 
بتوانيم دوچرخه س��واري را به صورت جدي در 
كشور رواج و حتي استفاده از حمل ونقل عمومي 
را نيز گسترش دهيم و به سمت استفاده از وسايل 
غيرموتوري و س��بز حركت كنيم بايد چندين 

موضوع را همزمان پيش ببريم.
وي ادامه داد: فرهنگ س��ازي و در كنار آن ايجاد 
زيرساخت ها، وضع قوانين و شيوه نامه هايي براي 
تسهيل اس��تفاده از دوچرخه از جمله اقداماتي 
اس��ت كه بايد مد نظر قرار گيرد. توجه صرف به 
فرهنگسازي نيز بدون در نظر گرفتن زيرساخت ها 
و قوانين نمي تواند راهگشاي اين موضوع باشد. 
معاون عمران و توس��عه امور شهري و روستايي 
وزير كشور با بيان اينكه در تهران نيز مي توان مانند 
ساير شهرهاي ديگر همزمان اين اقدامات را انجام 
داد، گفت: شهرداران مي توانند در اين عرصه نقش 
موثري داشته باشند، همچنين بايد مسيرهاي 
دوچرخه ايجاد و ملزوماتي چون پاركينگ هاي 
دوچرخه، گيره هاي مختل��ف و تعميرگاه هاي 
دوچرخه نيز تعبيه شود. وي گفت: از طرفي بايد 
رفع خالء هاي قانوني نيز پيگيري شود و اگر اين 
اقدامات به صورت بسته اي انجام شود نه فقط براي 
استفاده از دوچرخه بلكه براي تمام وسايل حمل  و 

نقل عمومي فرهنگ سازي خواهد شد.

مديران كهنسالي كه بازنشسته 
نشده اند منع فعاليت ندارند

خزانه دار شوراي ش��هر تهران، گفت: قانون منع 
به كارگيري بازنشس��تگان، اس��تمرار مديران 
كهنسالي كه بازنشسته نش��ده اند را منع نكرده 
اس��ت. حس��ن رس��ولي، در گفت وگو با مهر در 
خصوص سرانجام تذكري كه در رابطه با كيفيت 
اجراي قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان به 
ش��هردار تهران داده بود، گفت: پاسخ اين تذكر 
داده ش��ده اس��ت و از تاريخ تصويب و ابالغ منع 
به كارگيري بازنشس��تگان هيچ فرد بازنشسته 
ش��ده اي توسط ش��هرداري به كار گرفته نشده 
اس��ت. وي ادام��ه داد: قانون منع ب��ه كارگيري 
بازنشس��تگان صرف نظر از ك��م و كيف اجراي 
آن درخصوص منع ب��ه كارگيري مجدد افرادي 
است كه بر اساس فرآيند دقيق اداري و حقوقي 
بازنشسته مي شوند وقانونگذار در خصوص عكس 
اين موضوع سخني نمي گويد به اين معنا افرادي 
كه سنوات خدمتي آنها پر شده است به طور مثال 
۳5 س��ال خدمت با مدرك كارشناسي ارشد، يا 
۳۰سال با مدرك كارشناسي اينها به كار گرفته 
نشوند . رسولي اضافه كرد: آنچه من به دنبالش 
بودم عدم به كارگيري و خدمت نيروهاي كهنسال 
در حوزه هاي مديريتي بود، قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان توسط مجلس استمرار خدمت اين 
مديران را منع نكرده بلكه انتصاب مجدد اين افراد 
را ممنوع كرده اس��ت. وي ادامه داد: فرض كنيد 
من امروز معاون شهردار هستم، 5۰ سال نيز سابقه 
كار دارم اما هنوز بازنشسته نشده ام قانون مصوب 
مجلس نمي گويد آقاي شهردار موظف است كه 
از ادام��ه فعاليت من جلوگي��ري كند، مي گويد 
نمي تواند در پس��ت جديد براي من حكم صادر 
كند. رسولي در پاسخ به اينكه آيا بازنشسته نشدن 
مديراني با 5۰ سال خدمت و با مدرك كارشناسي 
قانوني است، گفت: فرآيند قانوني بازنشستگي 
كامال مشخص است، فردي كه سنوات خدمتش 
پر شده باش��د به تقاضاي خود موافقت دستگاه 
باالتر اقدام به بازنشستگي مي كنند و گاهي نيز 
مقام اجرايي مي تواند راسا اقدام به بازنشستگي 
كند. وي يادآور ش��د: مدير مي تواند نس��بت به 
بازنشستگان، افرادي كه سقف سنواني خدمت 
شان پر شده باشد اقدام كند اما به آن الزامي ندارد.

صدور پيش مجوز فروش 
قطعات به ATR هاي ايران 

مذاكره كننده ارش��د تيم خريد هواپيما گفت: 
ATR چهار ماه پيش توانس��ت مج��وز فروش 
قطع��ات به ايران را از امري��كا دريافت كند و اين 
تواف��ق مربوط به زمان فعلي ي��ا انجام مذاكرات 
تازه نمي شود. اصغر فخريه كاشان در گفت وگو 
با ايرنا، اظهاركرد: كمپاني ATR توانست مجوز 
فروش قطعات به ايران را از اوفك )زير مجموعه 
وزارت خزان��ه داري امريكا( بگي��رد. اوادامه داد: 
اين موضوع به چهار ماه پيش مربوط مي ش��ود 
 ATR ،و پس از درخواس��ت ايران از اين كمپاني
توانست از وزارت خزانه داري امريكا مجوز فروش 
قطعات به ايران را بگيرد. وزارت راه و شهرسازي 
قرارداد خريد ٢٠ فرون��د هواپيماي اي. تي.آر را 
با اين كمپان��ي ايتاليايي - فرانس��وي در دوران 
پس��ابرجام منعقد كرد.  اما ATR تنها ١٣ فروند 
از اي��ن هواپيماها را تحويل اي��ران داد و ۷ فروند 
باقي مانده مشمول تحريم هاي جديد امريكا وارد 
ناوگان هوايي كشورمان نشد. مقامات امريكايي 
س��ال گذش��ته به كمپاني ATR گفت��ه بودند 
كه درخواس��ت آنها براي تحوي��ل هواپيماهاي 
سفارش ايران را بررسي مي كنند. بر اساس اعالم 
فخريه كاش��ان، مذاكره كننده ارشد تيم خريد 
هواپيما، امريكا تنها با درخواست فروش قطعات و 
پشتيباني ATR موجود موافقت كرده است و اين 
موافقت شامل تحويل بقيه سفارشات اين كمپاني 

به ايران نمي شود.

اما عالوه بر دريافت ماليات بر عايدي سرمايه، دريافت ماليات بر خانه هاي خالي هم مي تواند در سامان بخشي به بازار مسكن كمك كند. درهمين رابطه 
نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه ايران ۲ برابر ميانگين جهاني خانه خالي دارد، مي گويد: داشتن ۵ تا ۶ درصد خانه هاي خالي در هر 

كشور طبيعي و يك نياز است اما 1۰ درصد مقدار زيادي است.
حس�ام عقبايي در گفت وگو با تسنيم اظهار مي كند: همچنان بايد مبارزه با خانه هاي خالي را در سرلوحه برنامه ها داشته باشيم، در همه دنيا با ابزار 

ماليات هاي سنگين خانه هاي خالي كه در جهت ايجاد سوداگري از آنها استفاده مي شود را كنترل مي كنند.
او تصريح مي كند: بايد به سمت و سويي برويم كه خانه خالي سوداگرانه در كشور وجود نداشته باشد، اگر هم خانه خالي وجود داشته باشد در مسير 

اجاره يا فروش باشد نه اينكه يك خانه سال هاي سال ها در راستاي سوداگري خالي باشد.

ذرهبين
ايران ۲ برابر ميانگين جهاني خانه خالي دارد



صنعت،معدن و تجارت14اخبار 

چرا عملكرد 40 شركت برتر معدني در سال 2018 قابل قبول بوده است؟

5 محور تاكتيكي براي توسعه معادن
تعادل| 

بررسي ها نش�ان مي دهد، بخش معدن كشور 
نس�بت به بخش صنعت بازدهي الزم را ندارد؛ 
به طوري ك�ه آمارهاي وزارت صنع�ت، معدن و 
تجارت نيز نشان مي دهد، تعداد زيادي از معادن 
كشور غيرفعال و نيمه فعال شده اند. همچنين 
داده ها ي آماري حاكي از آن است كه ميزان خام 
فروشي مواد معدني نسبت به كل استخراج مواد 
معدني از معادن عدد قابل توجهي نيست و عمده 
مواد معدني استخراج ش�ده از معادن در داخل 
كش�ور فرآوري و تبديل به محصوالت با ارزش 
افزوده باال مي شوند. همچنين طي مقايسه اي با 
شركت هاي معدني دنيا مي توان شرايط بهتري را 
براي بخش معدن در نظر گرفت. گزارش موسسه 
PWC از 40 ش�ركت معدني برتر جهان نش�ان 
مي دهد كه عملكرد اين شركت ها در سال 2018 
قابل قبول بوده چراكه اين شركت ها توانسته اند 
توليد خ�ود را افزاي�ش داده، جريانات نقدي را 
بهبود بخشيده، بدهي ها را پرداخت كرده، سود 
سهامداران را در باالترين ميزان پرداخت كرده 
و براي اولين بار طي 5 سال هزينه هاي سرمايه را 
افزايش دهند كه در نهايت توانسته اند زمينه هاي 
الزم را براي رشد اقتصاد جهاني از طريق عرضه 
مواد خام فراهم كنند. در همين حال، ارزيابي ها 
حاك�ي از اين اس�ت كه توجه ب�ه پنج تاكتيك 
محوري از جمله »قرار دادن تكنولوژي و نوآوري 
در صناي�ع پايي�ن دس�تي«، »ايج�اد فرهنگ 
تنوع سازي براي دنيايي جديد«، »پاسخ فعاالنه 
به ترجيح�ات مصرف كنن�ده«، »گفت وگو در 
خصوص به اشتراك گذاشتن ارزش« و در نهايت 
»همراه كردن مشتري ها با خود« در بخش معدن 
مي تواند شرايط مس�اعدتري در اين حوزه رقم 

بزند. 

   وضعيت كلي معادن ايران
به گزارش بازوي پژوهش��ي مجلس شوراي اسالمي، 
براس��اس آخرين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از مجموع كل تع��داد معادن داراي پروانه بهره برداري 
در كش��ور حدود 58 درصد فعال و ساير معادن نيمه 
فعال يا غيرفعال هستند. از مجموع 382 ميليون تن 
ماده معدني استخراج ش��ده در سال 96، حدود 142 
ميليون تن مرب��وط به گروه معادن فلزي، 12 ميليون 
تن س��نگ هاي تزئيني، 196ميليون تن سنگ هاي 
ساختماني و 32 ميليون تن ساير مواد معدني بوده است. 
از مجموع مواد معدني استخراج شده در سال 96، حدود 
6/2 درصد آن به صورت خام و نيمه خام صادر شده و 
مابقي در صنايع معدني كشور به عنوان ماده اوليه مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
صادرات س��نگ آهن به صورت دانه بندي، كنسانتره 
و گندله نزديك به 80 درص��د كل صادرات مواد خام 
معدني را به خود اختصاص داده است. همچنين بنابر  
آمار رسمي ارايه شده از سوي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و گمرك ايران نشان مي دهد،  تعداد بسياري از 
معادن كش��ور غيرفعال و نيمه فعال بوده و ميزان خام 
فروشي مواد معدني نسبت به كل استخراج مواد معدني 

از معادن عدد قابل توجهي نيست و عمده مواد معدني 
استخراج شده از معادن در داخل كشور فرآوري و تبديل 
به محصوالت با ارزش افزوده باال مي شوند.  در همين 
حال، بررسي چالش هاي قانوني و سياسي و برخي از عدم 
 اطمينان هاي موجود در جهان در حوزه معدن نشان 
مي دهد؛ در برابر فضاي بازرگاني »اياالت متحده امريكا 
و چين«، تمامي حوزه هاي كسب و كار شامل ماليات، 
محيط زيست، سياست، سرمايه گذاري و نيروي انساني، 
با شدت و عدم قطعيت مواجهند كه اين به معني اعمال 
فشار بيشتر بر صنايع معدني براي ايجاد ارزش پايدار 
در آينده اس��ت. همچنين چالش ه��ا در حوزه معدن 
كش��ورهاي مختلف از جمله » ايران« كه مي توان به 
تحريم هاي تجاري عليه كشور اشاره كرد و در »هند« 
به امكان به وجود آمدن اختالالت عرضه، نااطميناني 
در خصوص خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و مواردي از 

اين دست اشاره كرد.

   5  محور تاكتيكي  و  استراتژيك معادن
شركت هاي معدني اين فرصت را در اختيار دارند تا نقش 
خود را به عنوان عنصري ضروري جهت تامين منابع 
الزم براي رش��د آينده معرفي كنند، كه براي رسيدن 
به اين جايگاه بايد همس��و با دنيايي كه به سرعت در 
حال تغيير اس��ت، حركت كرده و از ترازنامه و قدرت 
خلق پول قوي خود براي آينده اي كم كربن، با سطح 
تكنولوژي باال و مصرف كننده محور استفاده كنند. در 
اين راس��تا، پنج محور تاكتيكي و استراتژيك توسط 
موسسه PWC براي رسيدن به هدف پيشنهاد شده 
است. »قرار دادن تكنولوژي و نوآوري در صنايع پايين 
دستي« از طريق مشخص كردن فرصت هاي پيش روي 
صنايع پايين دستي، به ويژه در خصوص كاهش انتشار 
دي اكسيدكربن و به وجود آوردن هماهنگي و همكاري 
بين اكوسيستم صنعت و فناوري، اولين پيشنهاد است. 
»ايجاد فرهنگ تنوع س��ازي براي دنيايي جديد« نيز 
با مش��خص كردن طيف متنوعي از معيارها ش��امل 
مهارت، سبك تفكر و روش كار و همچنين پياده سازي 
استراتژي هايي كه موجب تنوع بخشي در تمام سطوح 
سازمان مي شوند نيز دوم راه رسيدن به اهداف است. 
همچنين » پاسخ فعاالنه به ترجيحات مصرف كننده«، 
» گفت وگو در خصوص به اشترك گذاشتن ارزش« و 
در نهايت » همراه كردن مشتري ها با خود« سه راهكار 

پيشنهادي ديگر اين سازمان است.

   نسبت هاي مالي 40    شركت  معدني  برتر جهان 
از سوي ديگر، بررسي ها نشان مي دهد، نسبت بدهي به 
دارايي براي 40 شركت برتر دنيا در سال هاي مختلف 
حدودا بين 41 تا 51 درصد متغير است. نسبت بدهي، 
توانايي ش��ركت براي تعهد به ديون خود را منعكس 
مي كند و نشان مي دهد چند درصد از دارايي هاي بنگاه 
از محل بدهي هاي ش��ركت است. در اينجا نيز نسبت 
بدهي در س��ال 2010 براي 40 ش��ركت برتر دنيا در 
كمترين حالت خود 41.04 درصد و در س��ال 2015 
بيش��ترين مقدار خود را كه برابر 54.35 درصد بوده، 
تجربه كرده و در س��ال 2018 نيز اين نس��بت برابر با 
50درصد است. هرقدر نسبت بدهي يك شركت باالتر 
باشد يعني آن شركت با ريسك بيشتري مواجه است؛ 

چراكه بخش بيشتري از دارايي هايش از محل بدهي ها 
تامين مي شود. اين نس��بت در سال 97 براي شركت 
چادرملو، كه يكي از شركت هاي مطرح بورس در حوزه 
معدن ايران است، 26 درصد بود. مقايسه نسبت بدهي 
به دارايي ش��ركت چادرملو با 40 شركت برتر معدني 
جهان، نشان دهنده فاصله تقريبي 28 واحد درصدي 

اين شركت با شركت هاي معدني جهان است. 
نسبت مالكانه، نش��انگر نسبت حقوق صاحبان سهام 
به كل دارايي هاي شركت است. اين نسبت كه مكمل 
نسبت بدهي است، ميزان سهم صاحبان سهام از كل 
دارايي ها را نش��ان مي دهد. كه بر اس��اس گزارش ياد 
شده اين نسبت در سال 2010 معادل 58.96 درصد 
)بيش��ترين ميزان طي 10 سال( است. همچنين اين 
نسبت در س��ال 2015 در كمترين حالت خود يعني 
45.65 درصد قرار دارد و در سال 2018 نيز اين نسبت 
به 50 درصد رس��يده است. براي شركت چادرملو اين 
نسبت در سال 97 برابر با 74 درصد بود كه در مقايسه 
با 40 شركت برتر معدني 24 واحد درصدي بيشتر است. 
همچنين نسبت پوشش بهره، نشانگر توان شركت براي 
پرداخت هزينه هاي مالي )مثال بهره وام هاي دريافتي( 
از محل س��ود عملياتي است كه معادل سود عملياتي 
تقسيم بر هزينه هاي تامين مالي است. براي 40 شركت 
برتر دنيا طي 10 سال اخير اين نسبت در سال 2011 
برابر با بيشترين ميزان يعني 38.17 درصد بوده و در 
سال 2015 كمترين ميزان يعني 4.79 را تجربه كرده 
است. در سال 2018 نيز اين نسبت برابر با 12.69 بود. 
هرچه نسبت پوشش بهره باالتر باشد، شركت از لحاظ 
توانايي بازپرداخت هزينه هاي مالي خود در وضعيت 

نسبتا مطلوبي قرار دارد.
 با توجه به اينكه شركت چادرملو فاقد هزينه هاي مالي 

در سال 97 است، نمي توان نسبت پوشش بهره را براي 
اين شركت محاسبه كرد. نسبت سود خالص به حقوق 
صاحبان س��هام براي 40 شركت برتر معدني در سال 
2018 برابر با 12.2 درصد اس��ت كه اين نسبت براي 
شركت چادرملو در سال 97 برابر با 38.2 درصد بود، كه 
نشان مي دهد اين نسبت براي شركت چادرملو نسبت 
به ش��ركت هاي برتر معدني جهان 36 واحد درصدي 

بيشتر است. 
با توجه به بيشتر بودن اين نسبت در شركت چادرملو 
نس��بت به 40 ش��ركت برتر معدني جهان مشخص 
مي ش��ود كه به علت س��وددهي باالي شركت و سهم 
پايين تري حقوق صاحبان سهام در تركيب دارايي هاي 
اين شركت، اين نسبت براي شركت چادرملو باالتر از 

نمونه هاي خارجي است. 
همچنين نسبت سود خالص به درآمد 40 شركت برتر 
معدن جهان در سال 2018 معادل 9.66 درصد است 
كه اين نسبت براي شركت چادرملو در سال 97 نزديك 
به 40 درصد بوده كه نس��بت به معادن جهان 29.92 
واحد درصد بيش��تر است و نش��ان مي دهد، شركت 
چادرملو حاشيه سود عمليات بيشتري نسبت به 40 

شركت برتر معدني جهان دارد.

   تركيب توزيع ارزش توليدي بخش معدن
همچنين چگونگي به اشتراك گذاشتن ارزش توليدي 
توس��ط بخش معدن در س��ال هاي 2017 و 2018 
نش��ان مي دهد كه دولت ها، كاركنان، سهامداران و 
خود بخش معدن- در قالب هزينه سرمايه- به صورت 
مس��اوي از بخش معدن منفعت كسب مي كنند. در 
سال 2017 باالترين منفعت بخش معدن متعلق به 
هزينه سرمايه و كاركنان بوده، اين درحالي است كه 

كمترين منفعت در اين سال مربوط به سرمايه گذاري 
مشترك اس��ت. در مقابل در سال 2018 توزيع سود 
س��هامداران با 25 درصد باالترين منفعت را از بخش 
معدن كسب كرده، در حالي كه در سال 2017 تنها 
19 درصد از ارزش توليدي بخش معدن را در اختيار 
داشته كه به ميزان 6 واحد درصد اين سهم نسبت به 
سال 2017 افزايش يافته است و پس از آن كاركنان 
و هزينه سرمايه با 23 درصد و 21 درصد در رتبه هاي 
بعدي قرار دارند.  در س��ال 2018 س��هامداران 40 
ش��ركت برتر معدني جهان نس��بت به سال 2017، 
منفعت بيشتري از ارزش ايجاد شده در بخش معدن 
كسب كرده اند. حدود 21 درصد از ارزش ايجاد شده در 
اين معادن نيز عايد دولت ها شده كه در مقايسه با سال 

2017 تقريبا 2 واحد درصدي افزايش يافته است.
توزيع ارزش شركت هاي مختلف جهان در قالب پنچ 
گروه فعاليت نشان مي دهد كه 40 شركت برتر حوزه 
معدن سهم بيشتري از ارزش خود را به دولت ها اعطا 

مي كنند. 
اين امر به اين دليل است كه مالكان معادن 40 شركت 
معدني برتر جهان، ن��رخ بهره مالكانه قابل توجهي را 
عالوه بر ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم پرداخت 
مي كنند. سال گذشته سهم ارزش توزيع شده به دولت 
در قالب ماليات هاي مس��تقيم و به��ره مالكانه از 19 
درصد به 21 درصد افزايش يافته است. عالوه بر اين 
تعدادي از كشورها ماليات بر كربن يا طرح هاي تبادل 
مجوزهاي سقف ميزان آاليندگي واحدهاي صنعتي 
را هم اجرا كرده اند. از 25 كشوري كه، 40 شركت برتر 
معدني در آنها فعاليت مي كنند، 13 كشور اكنون اين 
ماليات يا طرح را اجرا كرده اند و 9 كشور بطور جدي 

در پي اجراي آن هستند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت عنوان كرد 

برندسازي در ايران جدي گرفته نشد
سرپرست سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه در آينده 
نزديك انجم��ن ملي برند در ايران آغ��از به كار خواهد 
كرد، گفت: بايد برندهايي را ايجاد كنيم كه امكان كنار 
گذاشتن شان با تحريم يا ساير محدوديت ها وجود نداشته 
باش��د. محمدرضا مودودي در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: يكي از مس��ائلي كه در اقتصاد ايران مغفول مانده 
و همين مس��اله هزينه هايي را براي كشور ايجاد كرده، 
نداشتن برندهاي بزرگ اقتصادي در فضاي بين المللي 
است. به گفته او، امروز در جهان برندهايي فعال هستند 
كه نه تنها به اندازه نام كشورشان شهرت دارند، كه حتي 

در بسياري از موارد بيشتر از اين نام شهرت داشته و در 
بسياري از نقاط دنيا معرف كشورشان هستند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه ما در ايران 
هرگز ش��رايط را براي فعاليت چنين برندهايي فراهم 
نكرده ايم، توضيح داد: با پيگيري هاي انجام شده انجمن 
ملي برند راه اندازي مي شود كه تالش مي كنيم پيگيري  
سياس��ت هاي آن بيش��تر در اختيار بخش خصوصي 
باش��د و دولت تنها در حوزه فراهم كردن زيرساخت ها 
و طراحي سياست هاي كالن به اجراي اين طرح كمك 
كند. مودودي ادامه داد: امروز جهان حول برندهاي بزرگ 

مي چرخد. اگر زماني امپراتوري هاي بزرگ و قدرت هاي 
نظامي مطرح بودند و در دهه هاي قبل ميزان دسترسي 
به طال ي��ا راه اندازي زيرس��اخت هاي توليدي اهميت 
داشت، امروز برندها هستند كه مي توانند نام يك كشور 

را مطرح كنند.
او با اشاره به ميزان اهميت جايگاه برندي همچون بنز در 
اقتصاد جهان، توضيح داد: فارغ از آنكه وضعيت آلمان 
چگونه باشد يا يك كشور چه ارتباطاتي با دولت آلمان 
برقرار كند، برند بنز توانس��ته جايگاه خ��ود را در حوزه 
كيفيت كاالها به اثبات برساند. در چنين شرايطي اين 

بنز است كه تعيين مي كند استانداردها در حوزه خودرو 
بايد چگونه باشد و چه تعريفي از بازار ارايه خواهد شد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت به برخي نمونه هاي 
داخلي در اقتصاد ايران اش��اره كرد و گفت: وقتي اعالم 
شد كه كارخانه »ارج« ورشكسته ش��ده، اين موضوع 
تعجب برانگيز بود، زيرا »ارج« بيش از آنكه يك كارخانه 
يا خط توليد باشد، توانس��ته خود را در بازار ايران ثابت 
كند، از اين رو حتي اگر يك كارخانه يا يك خط توليد نيز 
متوقف شود، اين برند مي تواند در نقطه اي ديگر كار خود 

را ادامه دهد و همچنان سودآور باشد.

مودودي با بي��ان اينكه بايد زيرس��اخت هاي قانوني و 
چارچوب هاي فرهنگي براي گسترش نفوذ برندها در 
ايران تغيير كند، اف��زود: اينكه ما در ايران يك كارخانه 
را به عنوان وثيقه بانكي مي پذيريم، اما ارزش يك برند 
را قبول نداريم، نشان دهنده لزوم ايجاد تغييرات كالن 
در نگاه به اين مقوله اس��ت. امروز براي توسعه بازارهاي 
صادراتي و افزايش نفوذ بايد تالش كرد برندهايي را ايجاد 
كنيم كه در س��طح جهان مطرح باشند و به اين ترتيب 
امكان كنار گذاشتن شان با تحريم يا ساير محدوديت ها 

وجود نداشته باشد.
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شرايط جديد صادرات ميوه 
اعالم شد

ايرنا| مديركل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه اي به گمرك 
ايران ش��رايط جديد صادرات ميوه را اعالم كرد. 
پيرو مكاتبه كنفدراسيون صادرات ايران با حسين 
مدرس خياباني قائم مق��ام وزير صنعت، معدن و 
تجارت و نامه نگاري سعيد عباسپور، مديركل دفتر 
مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت در نامه اي 
به گمرك ايران شرايط جديد صادرات ميوه را اعالم 
ك��رد. در اين نامه خطاب به مهدي ميراش��رفي، 
رييس كل گمرك ايران آمده اس��ت: »بازگشت 
نامه ش��ماره 60.61803 تاري��خ 28 خرداد 98، 
وزير صنعت در مورد شرايط صدور محموله هاي 
صادراتي ميوه و تره بار و محصوالت غذايي مذكور 
به استحضار مي رساند به دليل شرايط نقل و انتقال 
و هزينه هاي سربار در صادرات كاال و وجود نسبي 
زيرساخت هاي الزم در گمركات حوزه هاي استاني 
عبارت بند »الف« به شرح ذيل اصالح و بند »ب« 
حذف مي شود. مراتب را يادداشت و به گمركات 
اجرايي ابالغ فرماييد. الف: محموله هاي صادراتي 
مي��وه و تره بار و محصوالت غذاي��ي در گمركات 
اصالحي پس از صدور گواهي قرنطينه و تأييد و 
ارزيابي ضوابط و شاخص هاي بسته بندي توسط 
همكاران وزارت جهاد كشاورزي و گمركات كشور 

مي بايست اظهار شود.«

تقويت مبادالت تجاري و 
توليدي با كشورهاي ساحلي خزر
ايدرو| رييس هيات عامل سازمان گسترش و 
نوسازي صنايع ايران، از آمادگي ايران در جهت 
تقوي��ت بيش از پي��ش مبادالت با كش��ورهاي 
س��احلي خ��زر در زمينه ه��اي مختلفي چون 
»صنعت، كشاورزي، فناوري هاي نوين، انرژي، 
گردشگري« و ديگر زمينه هاي مورد عالقه خبر 
داد. محمدباق��ر عالي در اولين نشس��ت وزراي 
اقتصادي تجاري كش��ورهاي س��احلي درياي 
خزر به معرفي توانمندي هاي صنعتي، معدني 
و زيرساخت هاي تجاري ايران در جهت توسعه 
مبادالت تجاري كش��ورمان با كليه كشورهاي 
همس��ايه به ويژه كشورهاي ساحلي خزر تاكيد 
كرد. او با بيان اينكه دري��اي خزر درياي صلح و 
دوستي بوده، تصريح كرد: برگزاري اولين همايش 
اقتصادي خزر زمينه س��از اجراي��ي كردن مفاد 
موافقتنامه همكاري اقتصادي تجاري كشورهاي 

ساحلي را فراهم مي آورد. 
معاون وزير صمت همچنين بر ضرورت تقويت 
همكاري مناطق ويژه اقتصادي و آزاد ايران با ديگر 
كشورها و اجراي برنامه ها و پروژه هاي مشترك 

سرمايه گذاري اشاره كرد. 

جزئيات نحوه توزيع چاي 
وارداتي با ارز دولتي

فارس| مديركل دفت��ر تامين، توزيع و تنظيم 
بازار وزارت صنعت از نحوه توزيع چاي وارداتي با 
ارز دولتي خبرداد. محمدرضا كالمي درباره نحوه 
توزيع چاي وارداتي با ارز دولتي، گفت: سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مكلف 
ش��ده تا قيمت چاي واردات��ي را ب��ا ارز 4200 
توماني احصا و اعالم كند. همچنين اين سازمان 
مكلف ش��ده تا فهرس��ت موجودي و صاحبان 
محموله هاي چاي ترخيص ش��ده با ارز 4200 
توماني را به س��تاد تنظي��م بازار اع��الم كند. او 
افزود: مقرر شده تا اين چاي از طريق شبكه هاي 
مشخصي توزيع، مانند هيات هاي مذهبي براي 
مصارف ماه هاي محرم و صفر، آموزش و پرورش، 
اتحاديه هاي كارمندي و كارگري يا فروشگاه هاي 
زنجيره اي توزيع شود كه به زودي در رابطه با آن 
اطالع رس��اني انجام مي شود. كالمي اظهار كرد: 
تمام ترخيص كنندگان محموله ه��اي چاي با 
ارز 4200 نيز ب��راي رفع تعهد ارزي خود مكلف 
به اخذ قيمت مصوب از سازمان حمايت و شبكه 
توزيع از دبيرخانه كارگروه تنظي��م بازار با درج 
قيمت مصوب روي كاال هستند. او افزود: در ضمن 
كاالي چاي به فهرست كاالهاي مشمول توزيع 
براي مصارف هيات هاي مذهبي در ايام محرم و 
صفر عالوه بر »برنج، روغن، شكر، گوشت قرمز و 

گوشت مرغ« اضافه شده است.

گروه صنعت و معدن|
دبي��ركل خانه صنعت، مع��دن و تجارت با اش��اره 
به تعل��ل دولت در حل مش��كالت تامين برق و آب 
ش��هرك هاي صنعتي گفت: اگر مشكل آب، برق و 
زباله در ش��هرك هاي صنعتي حل شود صدها هزار 

شغل ايجاد خواهد شد.
به گزارش تسنيم، محمدرضا مرتضوي اظهار كرد: 
صنايع كوچك همان قدر كه آسيب پذيرند به همان 
ميزان ني��ز قدرت مانور دارند و دولت مكلف اس��ت 
تعهدات خود را مانند خدمات برق، آب، راه هاي در 
دسترسي و جمع آوري زباله نسبت به شهرك هاي 

صنعتي انجام دهد. 
او با بيان اينكه اكنون در شهرك صنعتي چرمشهر 
صدها هزار تن ضايعات و زباله هاي سمي تلنبار شده 
است، افزود: صدها هزار شغل در شهرك هاي صنعتي 
اس��تان تهران منتظر برق هستند. در حالي كه پول 
انش��عاب از واحدهاي توليدي شهرك هاي صنعتي 
گرفته شده است اما مي گويند منابع نداريم و به اين 

واحدها برق نمي دهند.
دبيركل خان��ه صنعت، معدن وتج��ارت گفت: اگر 
مش��كل آب، برق و زباله در ش��هرك هاي صنعتي 
حل ش��ود؛ صدها هزار ش��غل ايجاد خواهد ش��د. 

وزارت نيرو چگونه انش��عاب را مي فروش��د اما برق 
 نمي ده��د. در پرن��د صناي��ع غذاي��ي آب ندارند. 
زماني كه سرمايه گذار وارد شهرك صنعتي مي شود 
پول ق��رارداد را از وي مي گيرند ام��ا زماني كه وي 
كارگاه يا كارخانه خود را راه اندازي مي كند مي گويند 

آب و برق نداريم.
او با اشاره به اينكه وضع كارگاه هاي صنعتي خارج از 
شهرك هاي صنعتي بهتر است، عنوان كرد: اكنون 
با توجه به تحريم ها فرصت بسيار خوبي براي صنايع 
كوچك ايجاد ش��ده؛ زيرا عدالت محورترين بخش 

اقتصاد كشور اين صنايع هستند.
مرتضوي گفت: در شهرك صنعتي چرمشهر زمين 
براي دفن زباله موجود است اما زباله ها را جمع آوري 
نمي كنند كه انباشت زباله موجب بيماري كارگران 
شده است. در كشوري يك س��اله شهرك »باستي 
هيلز« مي س��ازند ام��ا مي گويند پ��ول جمع آوري 
زباله هاي صنعتي را نداريم؛ در حالي كه پول اين كار 
از س��اختن بخش كوچكي از ويالهاي اين شهرك 

كمتر است.
او اف��زود: توليدكنن��دگان بط��ور كام��ل از ط��رح 
خوش��ه هاي صنعتي اس��تقبال مي كنن��د زيرا اين 
طرح؛ توصي��ه توليد كنندگان بوده اس��ت. اكنون 

اتحاديه مبلمان، پوشاك و كفش آمادگي كامل براي 
ايجاد خوشه را دارند.

دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: ما كمك 
نمي خواهيم و فقط مي خواهيم همه وظيفه خود را 
انجام دهند؛ زيرا 60 درصد ماليات كشور از صنايع و 
توليدكنندگان گرفته مي شود اما 20 درصد آن را نيز 
براي ما هزينه نمي كنند. در شهرك صنعتي نظرآباد 
صنعتگري كارخانه اي س��اخته و پايان كار آن را نيز 
گرفته است اما چون زمين آن 20 سند جداگانه دارد، 
بانك به آن تسهيالت نمي دهد. اين صنعتگر از اداره 
ثبت آن منطقه تقاضاي صدور يك سند به جاي 20 
سند را كرده است اما يك نفر در اين اداره مي گويد 

من اين كار را نمي كنم.
او با بيان اينك��ه مالياتي كه صنعتگ��ران مي دهند 
بايد خرج توسعه زيرس��اخت ها در اين زمينه شود، 
افزود: اكنون كشور در ش��رايط اضطرار است اما در 
اين شرايط تحريم، صنايع كوچك مانند اسب زين 
كرده آماده فعاليت هستند. اين آمادگي با نداشتن 
آب، برق، گاز و تسهيالت ندادن بانك ها معطل مانده 
اس��ت؛ چطور 80 هزار مگاوات در كشور برق توليد 
و بخش��ي از آن را صادر مي كنيم اما اكنون 20 هزار 

شغل معطل 400 مگاوات برق است.

دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت از سنگ هاي پيش پاي توليد مي گويددبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت از سنگ هاي پيش پاي توليد مي گويد

پول براي ساخت »باستي هيلز« داريم، اما براي توليد نه!



15 جهان

هشدار  بانك »گلدمن ساكس« به  مشتريانش: 

ادامه اعتراض ها با وجود هشدار چين 

احتمال ركود اقتصاد جهاني جدي است

فرودگاه بين المللي هنگ كنگ فلج شد 

گروه جهان|
پس از هشدارهاي پياپي نهادهاي بين المللي نسبت 
به تاثير جنگ تجاري بر كاهش رشد اقتصادي جهان، 
بانك سرمايه گذاري گلدمن ساكس نيز در يادداشتي 
به مشتريانش اعالم كرده كه نگراني ها درباره بازگشت 
ركود به اقتصاد جهان بطور جدي افزايش يافته است. 
به گ��زارش رويترز، بان��ك س��رمايه گذاري گلدمن 
س��اكس اعالم كرده نگراني ها نس��بت به ايجاد يك 
ركود اقتصادي به خاطر جنگ تجاري چين و امريكا 
افزايش يافته است و ديگر انتظار ندارد اين دو اقتصاد 
بزرگ جهان پيش از انتخابات رياست جمهوري 2020 

ميالدي امريكا به يك توافق تجاري برسند.
اين بانك در يادداش��تي كه براي مش��تريانش ارسال 
كرده، نوش��ته: »ما انتظار داري��م عوارضي كه بر 300 
ميليارد دالر ديگر از واردات امريكا از چين وضع شده 
اجرايي شود.« دونالد ترامپ اول ماه اوت اعالم كرد كه 
10درصد عوارض بر 300 ميليارد دالر واردات چين از 
اول سپتامبر اعمال مي شود. اين تصميم باعث شد چين 

خريد محصوالت كشاورزي از امريكا را متوقف كند.
 امريكا همچنين چين را متهم به دستكاري ارز خود 
به دليل منافع رقابتي كرد. ول��ي چين اين ادعا را رد 
كرده است. اين جنگ تجاري يكساله حول مسائلي 
مانند ع��وارض، يارانه ها، فن��اوري، مالكيت فكري و 
امنيت سايبري در جريان بوده است. گلدمن ساكس 
اعالم كرده پيش بيني رشد اقتصادي امريكا را در سه 
ماهه چهارم س��ال ميالدي ج��اري 20 امتياز پايين 
م��ي آورد و روي 1.8درصد قرار مي دهد چون به نظر 
اين بانك، تاثير تحوالت درگيري هاي تجاري بسيار 

بيشتر از حد انتظار خواهد بود.
 گلدمن س��اكس در يادداشتي به قلم يان هاتزيوس، 
الك فيليپس وديويد مريكل س��ه تن از اقتصاددانان 
اين بانك، اع��الم كرده: »ما در كل پيش بيني خود را 
از تاثيرات جنگ تجاري بر رش��د اقتصادي افزايش 

داده ايم.« 
در اين يادداشت آمده كه افزايش هزينه هاي اعمال 
ش��ده بر زنجيره عرضه باعث مي ش��ود شركت هاي 
امريكايي فعاليت داخلي خ��ود را كاهش دهند. اين 
شركت ها همچنين مجبور مي شوند به دليل بي ثباتي 

سياست هزينه هاي سرمايه اي خود را پايين بياورند.
هشدار بانك گلدمن س��اكس در شرايطي است كه 
تازه ترين آمار صن��دوق بين المللي پول نيز نش��ان 
مي ده��د كه به واس��طه جنگ تج��اري، ضربه هاي 

شديدي به اقتصاد جهان وارد شده است.
صن��دوق بين المللي پول كه ژانويه امس��ال رش��د 
اقتصادي دني��ا را معادل 3.3 درصد پيش بيني كرده 
ب��ود، در تازه ترين آمار اين رش��د را يك دهم درصد 
كاهش داده و 3.2 درصد براورد كرده است. بنا براين 
گ��زارش، تقاضاها براي تولي��دات به تدريج در نقاط 
مختلف دنيا در حال كاهش اس��ت و از س��وي ديگر 
نمي توان به حل اختالفات چين و امريكا خوش��بين 
بود چرا كه دو كشور هنوز از مواضع خود عقب نشيني 

نكرده اند و مذاكراتش��ان هم به نتيجه نرسيده است. 
تاثيرات منفي بر بخش هاي توليدي و اقتصاد دنيا در 
حال افزايش است شايد اين روند موجب شود تا چين 
هم براي كمك به اقتصاد خود كه پايين ترين رش��د 
خود را در 2۷ سال گذشته تجربه مي كند، بسته هاي 
محرك در نظر گيرد كه احتماال اين كار در نيمه دوم 

سال جاري ميالدي انجام خواهد شد.
انتظار مي رود دفتر سياسي كميته مركزي حزب حاكم 
چين متش��كل از 2۵ نفر از مهم ترين رهبران چين به 
رياست »شي جين پينگ رييس جمهور، براي رسيدگي 
به اوضاع اقتص��ادي و رايزني درباره راهكارهاي الزم تا 

پايان ماه جاري ميالدي نشستي تشكيل دهند.
صن��دوق بين المللي پول ضمن اب��راز نگراني از بروز 

جنگ تجاري چين و امريكا و طوالني شدن آن، از هر 
دو كشور خواسته از اعمال تعرفه هاي جديد خودداري 
كرده و اختالفات را از طريق مذاكره حل كنند. بنا بر 
اعالم صندوق، اگر دو كشور بتوانند با مذاكره و حصول 
توافق موثر، رشد اقتصادي را به پيش ببرند مي توان 
اميدوار بود كه در 2020 ميالدي وضعيت كمي بهتر 

شود و رشد اقتصادي جهان به 3.۵درصد برسد.

   خروج شركت هاي ژاپني از چين 
در همين حال شبكه ژاپني »ان اچ كي« گزارش داده كه 
تعداد زيادي از شركت هاي اين كشور به دليل تشديد 
مناقشات تجاري بين اياالت متحده و چين، در حال 
 انتقال تاسيسات توليدي خود به خارج از چين هستند. 

در اين گزارش آمده: شركت هاي ژاپني كه محصوالت 
توليد ش��ده خود در چين را به اي��االت متحده صادر 
مي كنند براي اجتناب از افزاي��ش تعرفه ها در حال 
انتقال تاسيسات توليد خود به خارج از چين هستند. 
گفته شده، شركت »ريكو« توليد بيشتر دستگاه هاي 
چن��د منظوره چاپگ��ر و فتوكپي خود ب��راي اياالت 
متحده را ب��ه تايلند انتقال داده اس��ت، در حالي كه 
كارخانه ه��اي چيني اين محص��والت را براي ژاپن و 
اروپا توليد مي كنند. »نينتندو« بيشتر دستگاه هاي 
گيم »سوئيچ« خود را در چين توليد مي كرده است 
اما از تابستان سال جاري شروع به توليد آنها در ويتنام 
كرد؛ احتمال دارد از اين كارخانه ويتنامي براي توليد 
محصوالت به مقصد امريكا اس��تفاده ش��ود. شركت 
»ش��ارپ« هم طرحي را براي اح��داث يك كارخانه 
به منظور توليد صفحه نمايش هاي كريس��تال مايع 
)ال اي دي( و دس��تگاه تهويه مطبوع در ويتنام اعالم 
كرده است. تحليلگران بر اين باورند كه با ادامه روند 
فعلي و تش��ديد تنش ه��اي تجاري چي��ن و امريكا، 
احتمال دارد ش��ركت هاي بيش��تري اين روند را در 

پيش گيرند. 
جنگ تجاري چين و اياالت متحده از س��ال گذشته 
شروع ش��ده و همچنان ادامه دارد اياالت متحده ابتدا 
چين را به عقب نشيني از تعهدات پيشين تجاري خود 
در برابر امريكا متهم و اعالم كرد كه تعرفه گمركي بر 
200 ميليارد دالر كاالي چيني را كه قبال به 10 درصد 
افزايش داده بود، به 2۵ درصد افزايش مي دهد و مراحل 
افزايش تعرفه گمركي 300 ميليارد كاالي چيني باقي 
مانده را نيز آغاز مي كند. چي��ن نيز در واكنش به اين 
اقدامات تعرفه اي امريكا تاكنون روي 120ميليارد دالر 
از كاالهاي امريكايي تعرفه اعمال كرده است. واشنگتن 
اما بار ديگر به تازگي اعالم كرده است كه بر 300 ميليارد 
دالر ديگر از واردات چين تعرفه اعمال مي كند به اين 
ترتيب تمام كاالهاي وارداتي از چين به امريكا مشمول 
تعرفه مي ش��وند. اين روند رو به افزايش تنش ها باعث 
ش��ده كه تاكنون نهادهاي بين المللي چون صندوق 
بين المللي پول و اقتصاددان هاي برجس��ته اي چون 
جورف استيگليتز نسبت به تكرار ركود بزرگ اقتصادي 

در جهان هشدار دهند. 

گروه جهان| 
فرودگاه بين المللي هنگ كن��گ تمام پروازهاي ديروز 
خود را با ادامه چهارمين روز اعتراض ها در پايانه اصلي 
اين فرودگاه لغو كرد. هزاران نفر از معترضان از چهار روز 
پيش در سالن هاي ورودي و خروجي اين فرودگاه دست 
به تجمعات اعتراضي زده بودند. به اعتقاد تحليلگران، 
تظاهرات دامنه دار و گسترده اي كه با اعتراض به اليحه 
استرداد مظنونان به ارتكاب جرايم از هنگ كنگ به چين 
آغاز شد مهم ترين بحران سياسي در اين منطقه نيمه 
خودگردان پس از پايان زمان دوره استيالي بريتانيا در 
سال 1۹۹۷ميالدي و پيوستن هنگ كنگ به جمهوري 

خلق چين محسوب مي شود.
به گزارش يورونيوز، در بيانيه صادر شده از سوي فرودگاه 
هنگ كنگ در روز دوش��نبه اعالم ش��ده كه تجمعات 
صورت گرفته موجب اختالل بيش از اندازه شده است. 
ف��رودگاه اعالم كرده كه تا اطالع ثانوي تمامي پروازيي 
كه مسافرانش پذيرش نشده اند را لغو كرده و به مسافران 
توصيه كرده كه از سفر به مقصد اين فرودگاه خودداري 
كنند. پروازه��اي ورودي به اين فرودگاه هم كه هنوز از 

مقصد پرواز نكرده لغو شده است.
رسانه هاي خبري گزارش داده اند كه پليس هنگ كنگ 
يك ش��نبه هم با پرتاب گاز اش��ك آور و شليك گلوله 

پالستيكي با تظاهركنندگان درگير شده است. تظاهرات 
يك شنبه در حالي به خشونت كشيده شد كه معترضان 
در يكي از پارك هاي اصلي هنگ كنگ تجمع كرده بودند 
و مي خواس��تند در خيابان هاي اصلي شهر راهپيمايي 
كنند. بر اساس گزارش هاي منتشر شده، تظاهركنندگان 
در يكي از مناطق شهر با كوكتل مولوتف و آجر به پليس 
حمله كرده اند. تصاويرمنتش��ر ش��ده در ش��بكه هاي 
اجتماعي نشان مي دهد پليس در يك ايستگاه مترو از گاز 

اشك آور عليه معترضان استفاده كرده است. 

   جوالن اخبار جعلي
در ميانه بحران سياس��ي و درگيري ه��اي خياباني كه 
از دو م��اه پيش هنگ كنگ را ف��را گرفته، اخبار جعلي 
بطور گسترده در فضاي مجازي در اين منطقه در حال 
گسترش است. به گزارش يورونيوز، شيوع اخبار جعلي 
يا »فيك نيوز« در روزهاي اخير در اين دولت ش��هر به 
حدي رسيده كه به نظر مي رس��د مخالفان بايد از اين 
پس در جبهه ديگري نيز كه در فضاي مجازي گشوده 

شده مبارزه كنند. 
يك��ي از اين خبره��اي جعلي ماجراي زني اس��ت كه 
ويدئوئي از او در اينترنت همرسان شد و خشم معترضان 
هنگ كنگ��ي را برانگيخت. در اين ويدئ��وي كوتاه كه 

مربوط به حمله لباس شخصي هاي مورد حمايت دولت 
به تظاهرات مخالفان در مترو در محله يوئن لونگ است، 
زني با لباس س��فيد ديده مي شود كه روي زمين افتاده 
و ماموران امداد در حال رس��يدگي به او هستند. پس از 
انتشار اين تصاوير در فضاي مجازي، موجي از محكوميت 
سركوب با هشتگ هاي مختلف از جمله »زن حامله« و 
»زن سفيدپوش« در توييتر و ساير شبكه هاي اجتماعي 
هنگ كنگ منتشر شد. اما چيزي نگذشت كه معلوم شد 
اين زن حامله نبوده و نقشي هم در راهپيمايي نداشته 
است. حمله لباس شخصي هاي طرفدار دولت پكن در 
آن روز ۴۵ مجروح بر جاي گذاشت. اين زن رهگذر هم 
كه از آن جمله همان مصدومان بود، مدت كوتاهي پس 
از حمله بهب��ود يافت. خبر »زن حامل��ه« به قدري در 
شبكه هاي اجتماعي هنگ كنگ پيچيده و نزد همگان 
باورپذير شده بود كه حتي رسانه هاي محلي و رسمي نيز 
نوشتند كه زن سفيدپوش در بيمارستان تحت درمان 

بوده و حال »نوزاد« او نيز خوب گزارش شده است.
خبر جعل��ي ديگري كه فضاي مج��ازي هنگ كنگ را 
متشنج كرد تصويري از يك تانك در خيابان هاي شهر بود 
كه كاربران آن را به عنوان خبر ورود تانك هاي نظامي براي 
برخورد با معترضان در خيابان هاي هنگ كنگ همرسان 
مي كردند. اما با منتظر شدن عكس اصلي به همراه تابلويي 

از نام يك خيابان، كاشف به عمل آمد كه اين تصوير مربوط 
به منطقه ديگري است و ربطي به هنگ كنگ ندارد.

   هشدار به بريتانيا 
ادامه اعتراض ها در ش��رايطي اس��ت كه چين مرتبا به 
معترضان هشدار مي دهد از ادامه تظاهرات صرف نظر 
كنند و اجاره دهند جري��ان امور در اين منطقه به روال 
عادي بازگردد. چين همچنين بارها اين ايده را مطرح 
كرده كه تظاهرات ضد دولتي در هنگ كنگ از س��وي 

غرب سازماندهي شده است.
وزارت خارجه چين در تازه تري��ن اظهارنظر از بريتانيا 
خواسته كه در امور داخلي هنگ كنگ مداخله نكند. اين 

درخواس��ت پس از آن مطرح شد يك مسوول بلندپايه 
دولت بريتانيا از ناآرامي ه��اي دو ماه اخير هنگ كنگ 
به شدت ابراز نگراني كرده است. گفته شده، دومينك راب 
وزير خارجه بريتانيا، همچنين در تماسي تلفني با كري 
الم رييس اجراي��ي دولت هنگ كنگ بر ضرورت انجام 
تحقيقاتي كامال مستقل براي روشن شدن ماهيت وقايع 
اخير تاكيد كرده است، اقدامي كه با پاسخ خشمگينانه 
پكن مواجه شده است. سخنگوي وزارت خارجه چين 
گفته: »چين بطور رسمي از طرف بريتانيايي مي خواهد 
فورا به هرگونه تالش و اقدام مرتبط با مسائل هنگ كنگ 
پايان دهد و از هرگونه دخالت در امور داخلي اين منطقه 

خودداري كند.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

استراليا ۳ميليارد دالر صرف 
نيروهاي نظامي ويژه مي كند

گروه جهان|دولت استراليا 3۴0ميليون دالر براي 
افزايش قابليت هاي نيروهاي ويژه نظامي اين كشور 
هزينه مي كند. اين مبلغ بخشي از 3 ميليارد دالري 
اس��ت كه كانبرا در بازه زماني20ساله براي بهبود و 
واكنش سريع نيروهاي ويژه خود در عمليات داخلي و 
خارجي صرف خواهد كرد. به گزارش يورونيوز، دولت 
استراليا دوشنبه اعالم كرده به دنبال حوادثي كه در 
سال هاي اخير در سيدني و ملبورن صورت گرفت، 
اين تصميم را اتخاذ مي كند تا نه تنها در برابر حوادثي 
كه امنيت اين كشور ا تهديد مي كند واكنش مناسب 
و سريع داشته باشد بلكه در اقيانوس آرام، جايي كه 
چين روز به روز اعمال نفوذ بيشتري مي كند، نقش 
پررنگي ايفاء كند. اس��كات موريسون نخست وزير 
اس��تراليا، در پايگاه نظامي هولزورسي گفته: »يك 
منطقه هند-آرام مستقل، جايي كه تمامي كشورهاي 
اين منطقه از جهان بتوانند منطبق بر قوانين آزادانه 
تردد و منافع ملي خود را دنبال كنند، همراس��تا با 
منافع ملي استرالياست.« استراليا ماه گذشته از ايجاد 
يك واحد جديد ب��راي آموزش و كمك به متحدان 
خود در منطقه اقيانوس آرام خبر داد. دولت استراليا 
اعالم كرده است كه بودجه دفاعي اين كشور تا پايان 
سال مالي 2021 به 2درصد توليد ناخالص داخلي اين 
كشور خواهد رسيد، همان ميزاني كه دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، مي گويد مي بايست اعضاي 
ناتو صرف توان دفاعي خود كنند. بر اساس اطالعات 
بانك جهاني، هزينه اي كه استراليا صرف توان نظامي 
خود در سال 2018 كرده، 1.8۹درصد توليد ناخالص 

داخلي اين كشور بوده است.

اعتراض اوكراين به سفر 
پوتين به جزيره كريمه 

گروه جهان| يك روز پس از سفر والديمير پوتين 
رييس جمهوري روسيه، به شبه جزيره كريمه، وزارت 
خارجه اوكراين اين سفر را تجاوز آشكار به حاكميت 
و تمامي��ت ارضي اوكراين خوان��ده و به آن اعتراض 
كرده است. به گزارش رويترز، در بيانيه وزارت خارجه 
اوكراين آمده، اقدام روسيه كه در رسانه هاي جمعي 
اين سفر را ديداري عادي و داخلي خوانده اند بي اساس 
اس��ت و جزيره كريمه جزئي جداناپذير از اوكراين 
محسوب مي شود. گفته شده، تلويزيون دولتي روسيه 
تصاويري منتشر كرده كه والديمير پوتين را با كت 
چرمي و سوار بر موتورسيكلت در برنامه اي در كريمه 
نشان مي داد. برنامه موتورسواري در بندر ِسواستوپل 
در كريمه را باشگاه موسوم به »گرگ هاي شب« كه 
گفته مي شود روابطي با كرملين دارد سازمان دهي 
كرده بود. شبه جزيره كريمه در مارس 201۴ ميالدي 
و در پي يك همه پرس��ي ناش��ي از تغيير قدرت در 
كي يف به روسيه ملحق شد. ۹۷ درصد از آنهايي كه 
در اين راي گيري شركت داشتند، پيوستن به روسيه 
را برگزيدن��د. نتايج اين همه پرس��ي و الحاق مجدد 
كريمه به روسيه از سوي اوكراين و متحدان غربي اش 
غيرقانون و غيرمشروع است. اما مسكو تاكيد دارد كه 
راي گيري كريمه بر طبق قوانين بين المللي صورت 
گرفته است. بر همين اساس مسكو كريمه را كه آن 
زم��ان جزيي از اوكراين بود ب��ه خاك خود ضميمه 
كرد؛ اي��االت متحده و اتحاديه اروپا با محكوم كردن 
اقدام روسيه، تحريم هايي اقتصادي عليه مسكو وضع 
كرده اند و رهبران اين كشورها بارها گفته اند لغو اين 

تحريم ها منوط به بازگشت كريمه به اوكراين است.

محكوميت گسترده حمله 
صهيونيست ها به مسجداالقصي 
گروه جهان| نهادهاي فلسطيني و بين المللي در پي 
حمله نيروهاي رژيم صهيونيستي و شهرك نشين ها 
ب��ه نمازگ��زاران عي��د قرب��ان در مس��جد االقصي با 
ص��دور بيانيه هايي ضمن محكوم ك��ردن اين حادثه، 
مس��جداالقصي و قدس را خط قرمز فلسطين و جهان 
اس��الم دانس��تند. به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري 
فلسطيني وفا، نهادهاي مختلف خواستار حمايت جهاني 
از ملت فلسطين و محاكمه اسراييل براي نقض قوانين 
بين المللي شدند. نبيل ابوردينه سخنگوي تشكيالت 
خودگردان فلسطين، با محكوم كردن حمله به نمازگزاران 
فلسطيني در روز عيد قربان، رژيم صهيونيستي را مسوول 
افزايش تنش ها و خشونت در قدس دانستند. او با بيان 
اينكه مسجداالقصي خط قرمز فلسطينيان است، گفته: 
»ما در اين خصوص سكوت نخواهيم كرد و تماس ها از 
س��وي محمود عباس با طرف هاي مرتبط براي توقف 
تجاوزات اس��راييل ادامه دارد.«  سخنگوي تشكيالت 
خودگردان همچنين خواستار الزام رژيم صهيونيستي 
به رعايت قوانين بين المللي درخصوص مسجداالقصي 
شد و به تل آويو بابت اجازه دادن به شهرك نشينان براي 
ادامه جنايات خود و تعرض به مسجداالقصي هشدار داد. 
دبيركل اتحاديه عرب هم تعرض و يورش شهرك نشينان 
صهيونيست  و يهوديان افراطي به مسجد االقصي هنگام 
برگزاري نماز عيد س��عيد قربان را محكوم كرد. وزارت 
خارجه فلس��طين نيز از نهادهاي بين المللي خواسته 
براي حمايت از مس��جد االقصي اقدامي فوري كنند. 
شوراي ملي فلسطين هم از كشورهاي عربي و اسالمي 
خواسته تصميمات عملي براي حمايت از اماكن مقدس 

در قدس اتخاذ كنند.

بريتانيا بزرگ ترين بازنده 
برگزيت سخت است

گروه جه�ان|ژان كلود يونكر، رييس كميس��يون 
اتحادي��ه اروپا گفته كه با خروج ب��دون توافق بريتانيا 
از اين اتحاديه اين كش��ور بيش از س��اير اعضاء آسيب 
خواهد ديد. به گزارش يورونيوز، اين اظهارنظر يونكر در 
واكنش به گفته هاي اخير بوريس جانسون نخست وزير 
بريتانيا، مطرح شده كه در اعتراض به تمايل نداشتن 
اتحاديه اروپا به اصالح توافق نامه برگزيت، مسووليت 
عواقب خروج بدون توافق كش��ورش از اين اتحاديه را 
متوجه بروكسل دانسته بود. رييس كميسيون اتحاديه 
اروپا گفت��ه با وجود كتمان مقام ه��اي دولت بريتانيا، 
بزرگ ترين بازنده خروج ب��دون توافق از اتحاديه اروپا 
خواهد بود. اتحاديه اروپا پي��ش از اين نيز بارها تاكيد 
كرده كه حاضر به بازگشايي پرونده توافق نامه به دست 
آمده با ترزا مي  نخست وزير پيشين، نيست اما جانسون 
در تالش براي حذف »پش��توانه مرزي« ايرلند از اين 
توافق است. مخالفان توافقنامه برگزيت معتقدند كه با 
وجود پشتوانه مرزي ايرلند، بريتانيا پس از برگزيت نيز 
نمي تواند سياست تجاري مستقل خود را دنبال كند. با 
اين وجود يونكر گفته مذاكرات اتحاديه اروپا و بريتانيا 
همچنان در چارچوب تنظيم روابط آتي اين كش��ور با 
اتحاديه ادامه خواهد داشت ولي بازگشت به مذاكرات 
مرتبط با توافق نامه برگزيت غيرممكن است. يونكر كه 
از ماه نوامبر آتي جاي خود را به اورسوال فن درالين وزير 
دفاع سابق آلمان، خواهد داد، با تاكيد بر اينكه اعضاء اين 
اتحاديه براي خروج بدون توافق بريتانيا آمادگي الزم را 
دارند و ابراز اميدواري كرد كه اين كشور نيز هر چه زودتر 
به آمادگي برسد. جانسون تاكيد كرده بريتانيا 31 اكتبر با 

يا بدون توافق از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد. 

تجمع در بخارست براي استعفاي 
دولت سوسيال- دموكرات 

گ�روه جهان| ده ها ه��زار رومانيايي در س��الروز 
س��ركوب اعتراضات مردمي س��ال گذشته توسط 
پليس، تجمعي مسالمت آميز را عليه دولت سوسيال-

دموكرات اين كشور برگزار كردند. به گزارش يورونيوز، 
هدف از اين تجمع كه در بخارست پايتخت روماني 
و با تشويق و حمايت رومانيايي هاي شاغل در خارج 
از اين كش��ور برگزار شد، اعتراض به فساد گسترده 
در دولت، ضعف اداره كش��ور و تضعيف قوه قضاييه 
توس��ط حزب حاكم اعالم ش��ده بود. قتل اخير دو 
دختر نوجوان در جنوب روماني كه يكي از آنها تنها 
1۵ سال سن داشت و 1۹ ساعت پس از ثبت سومين 
تماس او براي درخواست كمك از سامانه فوريت هاي 
پليس كشته شد، نارضايتي  عمومي را از نحوه اداره 
اين كشور توسط سوسيال دموكرات ها افزايش داده 
است. بر همين اساس بيش از 20 هزار نفر با تجمع 
در مقابل ساختمان مركزي دولت خواستار استعفاي 
دولت شدند. اعتراض هاي مسالمت آميز در روماني از 
زمان روي كار آمدن دولت سوسيال دموكرات فعلي 
و اجراي برخي مصوبه ها كه از س��وي اتحاديه اروپا 
و بخشي از مردم اين كش��ور به تالش براي كاهش 
استقالل قوه قضاييه تعبير شده، افزايش يافته است و 
هر از چند گاهي به بهانه هاي مختلف برگزار مي شود. 
در اين ميان تجمع سال گذشته مردم روماني پس از 
شليك گاز اشك آور از سوي پليس به خشونت گراييد 
كه در پي آن حداقل ۴00 نفر مصدوم شدند. بين 3 
تا ۵ ميليون رومانيايي از كارگر ساده گرفته تا پزشك 
متخصص در خارج از اين كشور سكونت دارند و در 

روماني شاغل نيستند. 
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ائتالف عربستان -امارات 
شكاف و شكنندگي

گروه جهان| ائتالف تحت رهبري عربستان در 
يمن يك شنبه با حمالت هوايي، هم پيمانان خودش 
را هدف قرار داد و اين اتفاق يك روز پس از آن به وقوع 
پيوست كه جدايي طلبان جنوب طرفدار امارات، 
كنترل بندر راهبردي عدن را به دس��ت گرفتند. 
چنين وضعيتي ائتالف سعودي را با تهديد مضاعف 
دودستگي و شكاف مواجه كرده و جبهه جديدي 
را در اين مناقش��ه پنج س��اله باز مي كند. سازمان 
ملل اعالم كرده در درگيري هاي پنج روز گذشته 
عدن، دس��ت كم ۴0 تن كش��ته و 2۶0 تن ديگر 
زخمي شده اند. واشنگتن پست نوشته، تصرف عدن 
نش��ان دهنده اختالف ميان ائتالف تحت رهبري 
عربستان و امارات است كه از مارس 201۵ وارد اين 
مناقشه شد. آنها در كنار يكديگر به نبرد با حوثي ها 
مي پردازند تا دولت مستعفي اين كشور را احيا كرده و 
جلوي افزايش نفوذ منطقه اي تهران را بگيرند. در 18 
ماه گذشته اختالفات متعددي ميان جدايي طلبان 
جنوب كه تحت حمايت امارات هستند از يك سو و 
نيروهاي هم پيمان با دولت مستعفي يمن كه تحت 
حمايت سعودي ها هستند از سوي ديگر، رخ داده 
است. اليزابت كندال پژوهشگر دانشگاه آكسفورد، 
معتقد اس��ت كه اين وضعيت، ائتالف س��عودي 
را از طري��ق قرار دادن آن در معرض ش��كاف هاي 
غيرقابل انكار تضعيف مي كند. جدايي طلبان كه مايل 
به جدا شدن بخش جنوبي يمن از بخش شمالي 
هستند، مدت هاست كه نسبت به دولت مستعفي كه 
به مدت چندين دهه تحت سيطره شمالي ها بوده، 
بدبين هستند. جدايي طلبان و امارات همچنين با 
ائتالف عب��د ربه منصور ه��ادي رييس جمهوري 
مستعفي يمن با »اصالح« كه يك حزب اسالم گراي 
صاحب نفوذ اس��ت، مخالف هستند. اين در حالي 
است كه سعودي ها »اصالح« را در راستاي بازسازي 
يمن ضروري تلقي مي كنند و همزم��ان امارات، 
مخالف هر گونه نقش كليدي اين جريان بوده زيرا 
اين جريان با اخوان المس��لمين در ارتباط اس��ت. 
اخوان المسلمين يك جنبش سياسي اسالم گراي 
منطقه اي است كه رهبران امارات، آن را تهديدي 
داخلي و در عين ح��ال، نيرويي راديكال در جهان 
عرب تلقي مي كنن��د. درگيري ها در خيابان هاي 
يمن پس از آن آغاز شد كه حمله اي موشكي به يك 
رژه نظامي به كشته شدن ده ها مبارز جدايي طلب و 
يك فرمانده برجسته منجر شد. خشونت هاي اخير 
تهديدي براي عربستان و آرزوهاي سعودي ها براي 
بازگرداندن دولت مستعفي يمن محسوب مي شود. 

پايان بي نتيجه مذاكرات 
طالبان با امريكا

گروه طالبان اعالم كرده دور هشتم مذاكرات صلح 
افغانس��تان ميان نمايندگان امريكا و اين گروه، 
دوشنبه بدون نتيجه به پايان رسيده است. اين در 
حالي است كه زلمي خليل زاد نماينده ويژه امريكا 
براي صلح افغانستان، پيشتر ابراز اميدواري كرده 
بود عيد قربان آخرين عيدي باشد كه افغانستان 
در جنگ به سر مي برد. بااين حال ذبيح اهلل مجاهد 
سخنگوي طالبان، گفته روند مذاكرات طوالني 
اخير بدون نتيجه پايان يافت��ه و مذاكرات ادامه 
خواهد داشت. دور هشتم مذاكرات در قطر آغاز و 
تا سه روز با گفت وگو ميان دو طرف جريان داشت.

بارندگي ها در پاكستان
 ۳۰ قرباني گرفت

تداوم بارندگي هاي ش��ديد در مناطق مختلف 
پاكستان باعث كشته شدن 30تن و مصدوم شدن 
ده ها نفر ديگر ش��ده است. به گزارش رسانه هاي 
پاكس��تاني، بارش بي وقفه باران در ش��هرهاي 
مختلف اياالت خيبرپختونخوا، پنجاب و س��ند 
باعث سرازير شدن آبندها و طغيان رودخانه ها و 
جان باختن 18نفر شد. بارندگي شديد در شهر 
بندري كراچي در جنوب پاكستان نيز باعث جان 
باختن 12نفر براثر برق گرفتگي ش��د. سازمان 
هواشناسي پاكس��تان وضعيت اضطراري اعالم 
كرده و هش��دار داده اس��ت كه مردم در آستانه 
تعطيالت عيد قرب��ان از رفتن به مناطق نزديك 

رود يا سد خودداري كنند.

كاهش نرخ تورم در امارات
نرخ تورم در امارات متحده عربي طي ماه گذشته 
مي��الدي بي��ش از 1.۴۹درصد كاه��ش يافت. 
به گزارش ايس��نا، بانك مركزي امارات متحده 
عربي در گزارش��ي اعالم كرد كه نرخ تورم در ماه 
گذشته ميالدي بيش از 1.۴۹درصد كاهش يافت. 
بيشترين كاهش تورم مربوط به بخش مسكن و 
سوخت با بيش از ۵.3درصد بود و همچنين بخش 
مواد غذايي بيش از 1.۷درصد و حمل و نقل نيز 
بيش از 1.۶درصد طي ماه گذشته كاهش داشت.

تعطيلي آخرين خط 
مسافربري پاكستان به هند 

پاكس��تان با پايان دادن به فعاليت خط اتوبوس 
مسافربري الهور به دهلي، آخرين مسير حمل 
و نق��ل عمومي با هن��د را قطع ك��رد. به گزارش 
رسانه هاي پاكستاني، اسالم آباد دستور توقف رفت 
و آمد اين خط اتوبوس مسافربري را كه شش صبح 
هر روز از الهور عازم دهلي مي ش��د، صادر كرده 
است. اسالم آباد كه از سلب اختيارات ويژه منطقه 
كشمير از سوي دهلي به خشم آمده است، تاكيد 
كرده، اين موضوع را در ش��وراي امنيت سازمان 

ملل مطرح مي كند.
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عكسروز

چهرهروز

»لوريس چكناواريان« در يك پروژه هنري جهاني
لوريس چكناواريان آهنگساز، رهبر اركستر و برديا صدرنوري نوازنده پيانو همزمان با برگزاري آيين نكوداشت ادنا زينليان از اولين 
اجراي پروژه جهاني خود رونمايي مي كنند. لوريس چكناواريان درباره پروژه بين المللي خود كه قرار اس��ت در ابعاد گسترده اي به 
مخاطبان موسيقي ارايه شود، توضيح داد: پروژه پيش رو يك فعاليت مشترك در حوزه موسيقي تجربي است كه من آن را »ديالوگ 
دو برادر« ناميدم و دربرگيرنده آثار جديدي است كه با آثار »كوميتاس وارداپت« موسيقيدان، آهنگساز و نظريه پرداز موسيقي و آثار 
خودم با اركستر زهي اجرا مي شود و دوست خوبم برديا صدرنوري روي اين آثار پيانونوازي مي كند. اين در حالي است كه بر اساس 
برنامه ريزي هاي انجام گرفته بخش هايي از اين پروژه در مراسم نكوداشت خانم ادنا زينليان پيش روي مخاطبان قرار خواهد گرفت.

بازارهنر

تپههايباستانيزيرپايعروسكهايغولپيكر

»پاياندموكراسي«منتشرشد

اكرانفيلم»سركوب«ادامهدارد

تپه هاي باستاني سيلك با عروسك هاي غول پيكر 
نمايش »تنها يك زمين داريم«؛ شامگاه يكشنبه ۲۰ 
مرداد و در نوزدهمين جشنواره نمايش هاي آييني و 
سنتي، اجرايي متفاوت را تجربه كرد. اجراي تئاتر در 
تخت جمشيد و در يكي از كهن ترين مناطق جهان 
منافع بسياري را براي هنر ايران به ارمغان داشته و 
از آن  همواره به خوبي ياد شده و اكنون نوزدهمين 
جش��نواره بين المللي نمايش هاي آييني و سنتي 
فرصتي را فراهم كرد تا براي دومين بار در ايران، تئاتر 
در كنار يكي از باستاني ترين مناطق جهان براي مردم 
به نمايش گذاشته شود. عروسك هاي غول پيكري كه 
تصويرشان يادآور شخصيت هاي كهن ايراني بود به 
كاشان آمده بودند و در جوار تپه هاي هفت هزار ساله 
سيلك به اجراي نمايشي پرداختند كه با استقبال 
كم نظيري از سوي مردم مواجه شد. با توجه به اينكه 
افتتاحيه در خانه طباطبايي ها تدارك ديده شده بود 
جمعيت زيادي پيش از س��اعت ۲۲ به سايت موزه 
س��يلك مراجعه  كرده بودند تا تماشاگر يك تئاتر 
در محوطه اي تاريخي باش��ند. اين اجرا با همراهي 
و هماهنگي پايگاه ميراث فرهنگي كاش��ان و يگان 
حفاظت پايگاه انجام شد و براي ميزباني از تماشاگران 
حدود يك هزار صندلي در محوطه سيلك چيده شده 
بود اما تعداد حاضران در محوطه  چند صد نفر بيشتر 

بود و عالقه مندان زيادي ايستاده نمايش را ديدند. اين 
نمايش عروسكي با همكاري كمپاني گراند پرسنل 
فرانسه آماده اجرا شده بود و به موضوع محيط زيست 
مي پرداخت. عروس��ك هاي غول پيك��ر اين اجرا با 
تصوير كردن شخصيت هاي كهن ايراني كه با كيفيت 
بااليي ساخته شده بودند، ش��ب خاطره انگيزي را 
براي مردم كاشان به ارمغان آوردند. به نوعي اين اجرا 
تجربه اي مهم براي جشنواره نمايش هاي آييني و 
سنتي به ش��مار مي آيد تا در دوره هاي آينده خود 
بيشتر به س��مت اجرا در مكان هاي تاريخي ديگر 
برود. نمايش »تنها يك زمين داريم« با عروسك هاي 
غول پيكر در ايام جشنواره براي مخاطبان در تهران 
هم به اجرا گذاشته مي شود و عالقه مندان مي توانند 
براي ديدن اين اجرا از ۲۲ تا ۲۵ مرداد ساعت ۲۱ به 

محوطه تئاتر شهر بروند.

كتاب »پايان دموكراسي« نوشته ديويد رانسيمن با 
ترجمه حسين پيران منتشر شد. اين كتاب در ۲۶۰ 
صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه در انتشارات فرهنگ 
نشر نو با همكاري نشر آسيم راهي بازار شده است. در 
مقدمه كتاب به قلم مترجم كتاب آمده است: با قدرت 
گرفتن احزاب راس��ت گرا در كشورهاي پيشرفته و 
به ويژه پس از روي كار آمدن دونالد ترامپ در اياالت 
متحده، بس��ياري از استادان علوم سياسي و حقوق 
اساسي در اين كشورها به گونه اي فزاينده از تضعيف 
و حتي تخريب دموكراسي در جهان احساس خطر 
كرده و تحقيقاتي گس��ترده در چرايي و زمينه هاي 
زايش و بالندگي و احتماال مرگ تدريجي آن به عمل 
آورده اند. به نظر اينان، انتخاب دونالد ترامپ در اياالت 
متحده نماد ظهور عصري جديد در تفكر سياس��ي 
است كه در آن دموكراسي مانند گذشته جاي پاي 
محكمي ندارد. اين��ان ظهور نيروها و حكومت هاي 
اقتدارگ��را و ضدليبرال با س��مت گيري هاي ملي و 
بيگانه ستيز را در جاافتاده ترين دموكراسي هاي غربي 
با شگفتي و ناباوري مورد مطالعه قرار مي دهند؛ ظهور 
پديده ترامپ، پايان دموكراسي نيست ولي از عالئم 
ضعف و فتوِر آن است. در همين مدت كوتاه، كتاب ها 
و مقاالتي پرشمار در اين باره منتشر شده است. ايده 
اصلي در اين مباحث آن اس��ت كه دموكراسي )و به 
ويژه »ليبرال دموكراس��ي«( كه پس از جنگ دوم 

جهاني در جهان غ��رب در حد تقدس مورد احترام 
بوده و در بسياري از نقاط ديگِر جهان نيز جانبداراني 
پروپاقرص دارد، به داليلي چند در خطر نابودي است. 
همچنين در نوشته پش��ت جلد كتاب مي خوانيم: 
هرگاه كه دموكراسي ديگري در سراشيبي سقوط 
مي افتد، مي خواهيم بدانيم آيا هش��داري است به 
سرنوشت احتمالي دموكراسي ما؟ هر وقت كه جان 
مردم از يك سياستمدار به لب مي رسد، راهي هست تا 
سياستمدار ديگري را به جاي او انتخاب كنند. رهبران 
مخوف يا چنانكه در چين مي گفتند »امپراتوران بد« 
ممكن است بي سروصدا سر به نيست شوند. احزاب 
سياسي در حال احتضار، سرانجام به گورستان تاريخ 
سپرده مي شوند. اگر دموكراسي واقعا مغفول بماند 
يا تضعيف شود، بعيد نيست كه يك »امپراتور بد« 
آهسته در نهادهاي آن بخزد و جا خوش كند، طوري 

كه ديگر نتوان از دستش خالص شد.  

اكران فيلم س��ينمايي »س��ركوب« به كارگرداني 
رضا گوران در ۱۴ ش��هر آغاز ش��د. همزم��ان با دور 
تازه اكران فيلم س��ينمايي »سركوب« نمايش اين 
فيلم در بيش از ۱۶ سينما و در ۱۴ شهر آغاز شد. بر 
اساس برنامه ريزي شركت رسانه فيلمسازان مولود 
نمايش فيلم »سركوب« به كارگرداني رضا گوران و 
تهيه كنندگي حبيب اسماعيلي در شهرهاي كرمان، 
شاهين شهر، شيراز، بجنورد، پرديس، جهرم، همدان، 
اصفهان، زنجان، انديمشك، س��اري، رشت، تبريز، 
هشتگرد آغاز شد. باران كوثري، سارا بهرامي، الهام 
كردا، پرديس احمديه و رويا افشار با حضور جمشيد 
هاشم پور، بازيگران خردسال: آرتين گلچين و عسل 
قراي��ي در اين فيلم نقش آفرين��ي مي كنند. عوامل 
فيلم عبارتند از نوي�سنده و كارگردان: رض�اگ�وران، 
مديرفيلمب��رداري: علي تب�ري���زي، تدوين: بهرام 
دهقاني، صدابردار: امين ميرشكاري، طراح صحنه: 

سي�د مهدي موس��وي، آهنگس��از: آرش گ�وران، 
خواننده: عليرضا قرب�اني، ش��عر: هوشنگ ابت�هاج، 
جلوه هاي وي��ژه ميداني: آرش آقابي��ك، صداگذار: 
علي علويان، طراح لباس: ملودي اسماعيلي، گريم: 
عباس عباسي، سرمايه گذار: محمدصادق رنجكشان، 
جلوه ه��اي ويژه بص��ري: وحيد قطب��ي زاده، روابط 
عمومي: س��پيده حيدرآبادي، فضاي مجازي: آرين 

اميرخان و تهيه كننده: حبيب اسماعيلي.

تاريخنگاري

ابالغ فرمان عزل مصدق 
بيس��ت و دوم مرداد ۱33۲ محمدرضا پهلوي، به طور محرمانه محمد مصدق 
را از نخست وزيري عزل و سرلش��كر زاهدي را به اين سمت منصوب كرد. اين 
تصميم بر اساس توصيه دولت هاي امريكا و انگليس انجام شد، اين دولت ها ملي 
كردن صنعت نفت را عملي مخالف منافع استعماري خود مي پنداشتند و دولت 
مصدق را عامل اين اتفاق مي دانستند.  مصدق با درخواست اختيارات بيشتر از 
شاه و مجلس، موجبات نگراني و ترس پهلوي را فراهم كرده بود. از اين رو، شاه 
براي دوري از عواقِب رويدادهاي ناشي از بركناري مصدق، به شمال ايران رفت. 
وقتي خبر عزل مصدق به او داده ش��د، وي اين حكم را نپذيرفت و اين حركت 
را كودتايي عليه خود قلمداد كرد.  سرهنگ نصيري ساعت ۱۱ شب ۲3 مرداد 
فرمان نخست وزيري را به زاهدي ابالغ و بر اساس دستور زاهدي، مقرر مي شود 
فرمان عزل را س��اعت ۱۱ ش��ب ۲۴ مرداد به مصدق برساند.  فرمان عزل را ۱ 
نيمه شب ۲۵ مرداد سرهنگ نصيري، رييس گارد سلطنتي با همراهي تانك و 
زره پوش از سعدآباد به كاخ آورد تا به مصدق ابالغ كند. مصدق فرمان را گرفت 
و رسيد تحويل داد. نيروي محافظ مقر مصدق، نصيري و همراهش را دستگير 
مي كنند. از پيش خبر اعالم اين س��ه گروه نظامي به مصدق داده ش��ده بود و 
به همين دليل مصدق توانس��ت بازداشت شان كند.  در بامداد روز ۲۵ مرداد، 
خبر كودتا به طور مش��روح از رسانه هاي گروهي پخش شد. پس از آنكه طرح 
بركناري مصدق شكست خورد، محمدرضا پهلوي به عراق و ايتاليا گريخت. با 

اعالم خبر كودتاي نافرجام عليه دولت، مردم مجسمه هاي شاه و پدرش را به 
زير كشيدند و عكس هاي محمدرضا را از ادارات برداشتند. اما چند روز پس از 
فرار شاه از كشور، كودتاي ۲۸ مرداد توسط امريكا و انگليس اجرا شد و شاه پس 
از سقوط دولت مصدق به ايران بازگشت و به حكومت مستبدانه خود ادامه داد.

میراثنامه

اشتباهي كه ديوار آرامگاه »يعقوب ليث« را آوار كرد
در حالي ديواِر ضلع جنوبي آرامگاه »يعقوب ليث صفاري« در حين انجام عمليات مرمت 
و س��اماندهي آرامگاه تخريب شد كه اكنون گفته مي شود، آن كار يك اشتباه بوده و 
به دنبال اين اشتباه، پيمانكار پروژه تعويض شده است. به دنبال تخريِب ديوار ضلع 
جنوبي آرامگاه »يعقوب ليث صفاري« توسط پيمانكار پروژه كه گفته مي شود به صورت 
مستقيم، زيرنظر مسوول پايگاه ميراث فرهنگي جندي شاپور انجام شده، مسووالن 
اداره ميراث فرهنگي دزفول و پيمانكار جديد اين پروژه مسووليتي براي صحبت در 
اين زمينه بر عهده نگرفتند. مهدي شيرُبتي، پيمانكار جديد مرمت و ساماندهي آرامگاه 
يعقوب ليث صفاري كه در طول دو سال گذشته، دو فصل مرمت در اين بناي تاريخي 
انجام داده، هدف از آغاز اين مرمت ها را حتي در فصل جديد كه نخست توسط پيمانكاِر 
ديگري درحال انجام بود، »اصالح وضع موجود و تداوم در اقدامات برنامه ريزي شده از 
گذشته« دانست. او تاكيد كرد: »مرمت يك اقدام مستمر است كه نياز به برنامه اي چند 
مرحله اي هستيم، اين طور نيست كه ناگهان وارد شويم، كارها بايد تدريجي باشد.« 
او اما درباره تخريِب اين ديوار اظهار كرد: »اتفاِق اشتباهي بود كه باعث شد ناظر پروژه 
تعويض شود.« در تصاوير ارسال شده براي ايسنا، تخريب ديوار ضلع جنوبي آرامگاه 
يعقوب ليث در حالي تخريب شده كه بنر كارفرمايي اداره كل ميراث فرهنگي استان 
خوزستان باالي سر همان ديوار تخريب شده، نصب است! از سوي ديگر اسفند سال 
۱3۹۶ يعقوب زلقي �  مدير پايگاه جندي شاپور � خبر از مرمت جدي اين آرامگاه بعد از 
سال ها بي توجهي داده بود؛ اقدامي كه در آستانه نوروز ۱3۹۷ اين آرامگاه را به مسيرهاي 
گردشگري نوروزي اضافه مي كرد. او گفته بود: »يعقوب ليث بنيان گذار سلسله صفاريان 
چون با خلفاي عباسي درگير بود از سيستان به سمت خوزستان مي آيد و در جنگي 
زخمي شده و در بيمارستان گندي شاپور بستري مي شود و در همين شهر مي ميرد. 
اكنون اقدامات خوبي درخصوص آرامگاه او انجام داديم.« اما حاال بعد از ۱۷ ماه، بار ديگر 
پروژه »مرمت و ساماندهي آرامگاه يعقوب ليث صفاري« در دستور اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان قرار گرفته و بر اساس عملكرد 
رخ داده تا امروز تخريب اين ديوار نيز يكي از برنامه ها در روند مرمت اين آرامگاه بوده 
اس��ت؛ آرامگاه كسي كه بر اساس منابع زبان فارسي، ناجي زبان فارسي بعد از حمله 
اعراب به ايران است. آن هم در شرايطي كه به گفته مردم محلي اين منطقه، نه دچار 

سيل نوروز امسال شد كه نم زدگي و شوره زدگي بالي جان اين ديوار شده باشد و نه 
زلزله اي در كار بوده كه به واسطه ترك خوردگي و سستي ديوارش امكان ريزش آن 
روي سر بازديدكنندگان وجود داشته باشد. اكنون در كنار تعريف پروژه ساماندهي 
جديد آن هم بعد از اين مدت كوتاه از گذش��ت دو پروژه ساماندهي اين آرامگاِه چند 
صد ساله كه به شماره ۲۵۵۰ در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده، اين ديوار تخريب 
شده، اما آريايي - مدير اداره كل ميراث فرهنگي شهرستان دزفول - حاضر به صحبت 
نشد، از سوي ديگر تماس با يعقوب زلقي، مدير پايگاه ميراث فرهنگي جندي شاپور 
نيز نشد.  اما حميدرضا حسيني بروجني سرپرست معاونت ميراث فرهنگ اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خوزستان ضمن تكذيب تخريب اين اثر 
ملي اظهار كرد: هيچ گونه تخريبي صورت نگرفته و اقدامات ترميم و تعويض جداره هاي 
آجري، عايق مناسب بام با مصالح كامال سنتي و الگوهاي موجود در حال انجام است. او 
افزود: رواق ضلع جنوبي آرامگاه يعقوب صفاري در دزفول كه در دهه ۶۰ به بقعه الحاق 
شده بود در سال هاي اخير به دليل نفوذ رطوبت و عدم عملكرد مناسب ناودان ها دچار 

آسيب شده و مصالح و مالت آن فرسوده شده بود.

ايستگاه

فيلمبرداري »آكوامن ۲«
 به تعويق مي افتد؟ 

ب��ه دلي��ل گرفت��اري 
جيس��ون موموآ بازيگر 
نق��ش آكوامن، ش��ايد 
فيلمبرداري »آكوامن ۲« 
به تعويق بيفتد. به گزارش 
آسوشيتدپرس، جيسون 
موموآ مي گويد نمي تواند 
سر فيلمبرداري »آكوامن 

۲« به موقع حاضر شود و به همين دليل از كمپاني 
برادران وارنر عذر خواس��ته است. او در اينستاگرام 
نوشته است: ببخش��يد برادران وارنر كه نمي توانم 
سر فيلمبرداري »آكوامن ۲« حاضر باشم. او افزود: 
آخر در حالي كه داشتم سعي مي كردم تا از سرزمين 
مادري ام حمايت كنم زير بولدوزر هم رفته ام. البته 
به نظر مي رسد موموآ قصد شوخي كردن با مساله 
را داشت چون قرار است توليد فيلم از اوايل ۲۰۲۰ 
شروع شود. او در پست هاي بعدي به طرفدارانش 
گفت��ه دارد تالش مي كند تا مردم دو قبيله كاناك 
و هاوايي را با ه��م متحد كند تا از مائون و طبيعت 
زيباي هاوايي محافظت و از آنها خواس��ته است تا 
از اين جنبش حمايت كنند. حدود چند هفته اي 
هست كه موموآ در اين منطقه به سر مي برد تا تالش 
كند مانع نصب يك تلسكوپ غول پيكر 3۰ متري 
در اين منطقه شود. اين پروژه ۱.۴ ميليارد دالري 
علمي كه توسط دانشگاه كاليفرنيا و كانادا با همكاري 
چين، هند و ژاپن در دس��ت اجراس��ت، به دليل 
مخالفت مردم اين منطقه فعال معوق مانده است. 
دواين جانس��ون نيز ماه پيش از جمله معترضان 
به نصب اين تلسكوپ بود و راهي اين منطقه شده 
بود. فيلم »آكوامن« بيش از ۱.۱۵ميليارد دالر در 
سراسر جهان فروش كرد. جيسون موموآ كه متولد 
هاوايي است و نقش اصلي آكوامن را بازي كرده، در 
نقش همين شخصيت در فيلم هاي »بتمن در برابر 
سوپرمن: طلوع عدالت« و »ليگ عدالت« نيز جلوي 

دوربين رفته است. 

»روزي روزگاري در هاليوود« 
از ۱۰۰ ميليون گذشت

فيلم جدي��د كوئنتين 
تارانتين��و چهارمي��ن 
فيلم او شد كه فروشش 
در امري��كا از مرز ۱۰۰ 
ميليون دالر عبور كرد. به 
گزارش اسكرين، »روزي 
روزگاري در هالي��وود« 
ساخته جديد كوئنتين 

تارانتينو در سومين آخر هفته اكرانش موفق شد تا 
آمار فروشش در امريكا را فراتر از ۱۰۰ ميليون دالر 
ببرد. به اين ترتيب اين چهارمين فيلم تارانتينو 
است كه چنين موقعيتي را به دست آورده است. 
البته اين فيلم در س��ومين آخر هفته اكرانش با 
كاهش فروش ۴۲ درصدي روبه رو ش��د و ۱۱.۶ 
ميليون دالر ف��روش را در اين هفته ثبت كرد تا 

در مجموع ۱۰۰.3 ميليون دالر فروخته باشد.
اين فيلم ب��ا اين فروش پنجمين فيل��م در رده 
پرفروش هاي هفته در امريكاي ش��مالي شد و 
سومين فيلم پرفروش تارانتينو پس از »جانگوي 
از بند رها شده« با فروش ۱۶۲.۸ ميليون در همين 
بازه زماني، »لعنتي هاي بي آبرو« با فروش ۱۲۰.۵ 
ميليون دالر و »داس��تان عامه پسند« با فروش 
۱۰۷.۹ ميليون دالر ايستاد.  در همين حال »هابز 
و شاو« براي دومين هفته فيلم شماره يك فهرست 
فروش در امريكا ش��د و ۲۵.۴ ميليون دالر ديگر 
فروش كرد تا مجموع فروشش به ۱۰۸.۵ ميليون 
دالر برسد.  »داستان هاي ترسناك براي گفتن در 
تاريكي« كه گي يرمو دل تورو تهيه كننده اش بوده 
نيز با فروش ۲۰.۸ ميليون دالر از فروش در 3۱3۵ 

سالن سينما فيلم دوم هفته شد. 

»استراماچوني« در فكر جدا شدن از استقالل!

زورايرانبهروسيهنرسيد

خبرن��گار مط��رح ايتالياي��ي از تصميم 
اس��تراماچوني ب��راي ماندن ي��ا رفتن از 
استقالل در دو روز آينده خبر داد. جانلوكا 
دي مارتزيو، خبرنگار مطرح ايتاليايي در س��ايت خود 
اعالم كرد كه آندره آ اس��تراماچوني ب��ه خاطر برآورده 
نشدن انتظاراتش در زمان نقل و انتقاالت و خريدهاي 
تيم، ۴۸ ساعت وقت گرفته تا تصميم خود را براي رفتن 
از استقالل اعالم كند.  اين خبرنگار ايتاليايي همچنين 
نوشت: عالقه و تمايل زياد به خريد، هيجان يك چالش 
جديد، شش پيروزي در ديدارهاي دوستانه پيش فصل 
و حاال شك و ترديد به ادامه فعاليت؛ آندره آ استراماچوني 
در انديشه ترك استقالل است، آن هم در شرايطي كه 
تقريبا دو ماه از حضور او در اين تيم س��پري مي شود. او 
۴۸ ساعت از باشگاه وقت گرفته تا نسبت به ادامه حضور 

يا رفتن از استقالل تصميم نهايي خود را بگيرد. 

كارش��ناس واليبال ايران با انتق��اد از نحوه عملكرد 
س��رمربي تيم مل��ي در تعويض ها گف��ت: بازيكنان 
تالش خود را كردند اما زور ايران به روس��يه نرسيد. 
ناصر ش��هنازي درباره باخت تيم مل��ي واليبال برابر 
روس��يه و عدم صعود به بازي هاي المپيك از مرحله 
اول انتخابي ها گفت: من فكر مي كنم بازيكنان ايران 
همه تالش خود را كردند، از جان و دل جنگيدند اما 
زورشان به تيم ملي روسيه نرسيد. روسيه تيم بسيار 
خوبي شده است و مثل گذشته تنها با تكيه بر فيزيك 
و قدرت بدني بازي نمي كند، تيم با برنامه اي است كه 
حتي شانس قهرماني در المپيك را نيز دارد. او ادامه 
داد: روسيه در بازي اخير همان تيم جوان ليگ ملت ها 
بود و تنها موزرسكي و بوتكوف به اين تيم اضافه شده 
بود كه حت��ي ديديد وقتي موزرس��كي خوب بازي 
نكرد، سرمربي جوان روسيه اين جسارت را داشت كه 
چنين بازيكن بزرگي را بيرون بكشد و جايگزين او هم 
به خوبي بازي  كرد. روسيه يك مربي جوان اما كاربلد 
و باهوش را در كنار خود دارد كه در ش��رايط حساس 
اين بازيكنان را حمايت و كمك مي كند تا اينچنين 
بي نقص بازي كنن��د. بازيكنان ما نيز ب��ا تمام توان 
جنگيدند اما متاسفانه نتيجه مد نظرمان رقم نخورد.

كارش��ناس واليبال ايران درباره انتقادها از تعويض 
نكردن هاي ايگ��ور كوالكوويچ نيز به ايس��نا گفت: 
بارها در اين مورد صحبت كرده ايم اما متاسفانه هيچ 

تاثيري نداشته است. وقتي بازيكني مثل پوريا فياضي 
كه كل ليگ ملت ها فيكس تيم  مل��ي بود در امتياز 
۱۵ يك اش��تباه مي كند، كوالكوويچ معنوي نژاد را 
جايگزين او مي كند كه اصال فرصت بازي به او نداده و 
در شرايط خوبي قرار ندارد. متاسفانه تعويض هاي ما 
خيلي كمتر از چيزي است كه بايد جواب مي دهند. ما 
فرهاد قائمي را در امتيازات پاياني وارد زمين  مي كنيم 
تا تنها يك سرويس س��اده بزند، اگر او براي اين كار 
اعزام ش��ده بهتر بود يك بازيكن ج��وان را به جاي او 
اعزام مي كرديم. همان طور كه ديديد جواد كريمي 
چقدر خوب سرويس زد. متاسفانه زمان هايي كه گير 
مي افتيم هيچ گاه از دو تعويض استفاده نمي كنيم و 
اين ضعف است. او تاكيد كرد: خسته شده ايم از بس 
اين صحبت ها را مطرح كرده و نتيجه اي نگرفته ايم. 
بازيكنان ايران زحمت مي كش��ند و بايد در كنار اين 

تالش يك برنامه مشخص وجود داشته باشد كه تيم 
ملي ايران اين برنامه را ن��دارد. ما در تمرينات برنامه 
درستي نداريم كه بازيكنان را آماده كنيم. اگر نتيجه اي 
كسب مي شود همه به دليل خالقيت فردي و كيفيت 
فني خوب بازيكنان ايران است وگرنه ما برنامه درستي 
نداريم. كارش��ناس واليبال اي��ران گفت: وقتي يك 
تورنمنت بزرگ در پيش است، تيم هاي بزرگ جهان 
براي موفقيت در آن برنامه ريزي مي كنند و همانطور 
كه ديديد در مسابقاتي مثل ليگ ملت ها از جوانان خود 
استفاده مي كنند. متاسفانه ما چنين برنامه اي نداريم. 
هدف ما سكوي ليگ ملت ها بود كه به دليل فشار زياد 
روي بازيكنان اين سكو هم كسب نشد. كوالكوويچ با 
۷ بازيكن شروع مي كند و مي خواهد با همان ۷ بازيكن 
تورنمنت هاي سنگيني مثل ليگ ملت ها و انتخابي 
المپيك را پش��ت سر بگذارد كه اصال درست نيست. 
ش��ايد اگر برنامه بهتري داشتيم االن نتيجه بهتري 
هم كسب مي شد، حتي شايد روسيه ر ا مي برديم. او با 
انتقاد از صحبت هاي كوالكوويچ گفت: بازيكنان ما به 
دليل فشار زياد مسابقات خسته هستند اما مربي هم 
در شرايط حساس تاثيرگذار است. كوالكوويچ قبل از 
مسابقات مي گويد :»شرايط خوبي نداريم و اگر روسيه 
روز بد خود را داشته باشد و ما خوب بازي كنيم، بازي 
را مي بريم.« خود همين صحبت كوالكوويچ باعث از 

بين رفتن روحيه بازيكنان مي شود. 

ورزشي
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