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مس��وول سياس��ت خارجي اتحادي��ه اروپا روز 
چهارشنبه در پايان نشس��ت فوق العاده وزيران 
خارجه اي��ران و 1+4 )چين، آلم��ان، انگليس، 
روسيه، فرانسه( در نيويورك، با قرائت بيانيه اي 
تصريح كرد ك��ه برجام با چالش هاي بس��ياري 
روبروس��ت و اعضاي برجام بر تالش براي حفظ 
اين دس��تاورد مه��م بين المللي تاكي��د دارند. 
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، »فدري��كا موگرين��ي« روز 
چهارش��نبه در جمع خبرنگاران در مقر سازمان 
ملل متحد در نيويورك تصريح كرد: بر اس��اس 
بياني��ه كميس��يون مش��ترك، اعض��اي برجام 
بر اين باور هس��تند ك��ه اين تواف��ق يك عنصر 
كليدي خلع س��الح جهاني و دس��تاورد بزرگ 
ديپلماس��ي بين المللي اس��ت. مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا تصري��ح كرد: برجام هنوز 
بر س��ر جايش باقي اس��ت و ما تمام تالش خود 
را ب��ه كار مي بريم. اما چالش ه��اي زيادي وجود 
دارد. اين توافق بر دو پايه بنا ش��ده اس��ت: تعهد 
هسته اي و برداش��تن تحريم ها. تالش و چالش 
در هر دو م��ورد وجود دارد. وي اف��زود: ما امروز 
درباره اين موضوعات و پش��ت س��ر گذاش��تن 
چالش ه��ا گفت وگو كردي��م. گام ه��اي ايران تا 
امروز بازگش��ت پذير هس��تند. من اميدوارم كه 
منطق حاكم ش��ود. موگرين��ي درب��اره امكان 
دي��دار مي��ان مقام هاي اي��ران و امري��كا حاضر 
به اظهارنظر نش��د. با اين حال��ي وي گفت ما از 
هرگونه گفت وگو اس��تقبال مي كنيم. مس��وول 
سياس��ت خارج��ي اتحادي��ه اروپ��ا اف��زود: ما 
خواس��تار اجراي كامل برجام هستيم. موگريني 
همچني��ن از اظهارنظ��ر درباره احتم��ال ديدار 
مقام هاي ايران و امري��كا خودداري كرد و تنها از 
تالش هاي انجام ش��ده براي گشايش كانال هاي 
گفت وگو اس��تقبال كرد و افزود: از ه��ر آنچه بر 
مبناي اجراي كامل تمام��ي جوانب برجام بوده 
و بر آن اساس باش��د بسيار اس��تقبال مي شود. 

وي افزود: توافق هس��ته اي هنوز برقرار اس��ت و 
با اهداف يكسان تالش مي كنيم تا بدون ناديده 
گرفتن چالش ها آن را حف��ظ كنيم كه البته روز 
به روز حفظ آن دش��وارتر مي ش��ود.  وي گفت: 
برجام دو ركن دارد: تعهدات هس��ته اي و بخش 
اقتصادي كه مرتبط با برداش��تن تحريم هاست.  
مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا گفت: 
در هر دو بخش اراده كامل بر حفظ برجام است 
و در ه��ر دو بخ��ش چالش هايي وج��ود دارد و 
همچنين اراده اي براي حفظ برجام وجود دارد. 
موگريني با اش��اره به آنكه امضاكنندگان برجام 
تالش مي كنند تا برجام را كم��اكان برقرار نگاه 
دارند و بر دشواري ها چيره شوند، گفت: معتقدم 
كه تمامي گام هايي كه اي��ران )در جهت كاهش 
تعهدات برجامي( تاكنون برداش��ته، برگش��ت 
پذير است .  وي پايبندي كامل ايران به تعهدات 
برجامي را به س��ود اقتصاد اين كش��ور و امنيت 
اروپا دانس��ت و ابراز اميدواري كرد كه عقالنيت 
چيره ش��ده و جلس��ه ام��روز به حف��ظ برجام 
در آين��ده كمك كند. ي��ادآور مي ش��ود در اين 
نشس��ت كه در حاشيه نشس��ت مجمع عمومي 
س��ازمان ملل متح��د برگزار ش��د؛ وزي��ر امور 
خارجه جمهوري اس��المي ايران و كش��ورهاي 
1+4 )چين، فرانس��ه، آلمان، روسيه و انگليس( 
و فدريكا موگريني مس��وول سياس��ت خارجي 
اتحاديه اروپا آخرين وضعي��ت اجراي برجام در 
پرتو تح��والت اخير را مورد بررس��ي قرار دادند. 
اين نشس��ت، در چارچوب نشس��ت هاي رسمي 
كميس��يون مش��ترك برجام نبوده و به همين 
س��بب، جايگزيني براي نشس��ت »كميس��يون 
مشترك برجام« در س��طح وزيران كه برگزاري 
آن در نشست هاي قبلي كميسيون مورد توافق 
و تاكيد ق��رار گرفته بود محس��وب نمي ش��ود. 
محمدجواد ظريف وزير ام��ور خارجه ايران، اين 

نشست را »خوب« ارزيابي كرده است.

ايران و ۱+۴ بر اجراي كامل برجام تاكيد كردند
سعيد باستاني|

سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي|

تفكيك وزارت بازرگان��ي از وزارت صنعت و معدن در 
زمان هاي مختلف و در دو قال��ب متفاوت به مجلس 
ورود كرد. اولين ب��ار در قالب اليح��ه و دومين بار در 
قالب طرحي از س��وي نمايندگان مجلس مطرح شد 
و در نهايت ديروز براي بار س��وم به راي گذاشته شد. 
نظر نمايندگان مجلس در وهله اول انتخاب يك وزير 
قدرتمند براي وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصالح 
ساختار دروني اين وزارتخانه بود تا هر دو وزارتخانه را 
با هم يكجا نگه داش��ته و از هم جدا نكند؛ چراكه اين 
تفكيك نيازمند هزينه، تشكيالت جديد و يك سري 
مقوله هاي اين چنيني است. ورود اين اليحه به مجلس 
براي اولين بار با مخالفت هاي بسيار زيادي رو به رو شد.  
الزم به ذكر است، اين دو وزارتخانه از ابتدا با يكديگر 
ادغام نشدند بلكه به يكديگر الصاق شده بودند؛ به اين 
معني ك��ه وزارت بازرگان��ي و وزارت صنعت و معدن 
به هم چسبيدند و مشكالتي را به لحاظ ساختاري و 
اجرايي ايجاد كردند كه ديگر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت توان حل مشكالت و مسائل ديگر را نداشت. 
در واقع ع��دم تمركز ح��وزه بازرگان��ي در فضاهاي 
مختلف كشور و نبود قوانين متمركز پيشين به دليل 
حذف آنها پس از ادغام مشكالتي را در اين حوزه رقم 
زد. به همين دليل ب��ود كه وزارت جهاد كش��اورزي 
تصميماتي را در م��ورد بازار اتخاذ مي ك��رد و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت يك سري تصميمات ديگر و 

ساختاري با مشكالت فراوان را رقم زده بود. 
پ��س از اينكه هر دو اليح��ه و ط��رح در مجلس راي 
نياورد؛ روز گذشته نمايندگان به اجماع رسيدند كه 
اين ساختار كنوني جوابگوي ش��رايط نيست. ايران 

كش��وري عريض و طويل به لحاظ جغرافيايي است 
و با داش��تن مرزهاي مختلف، صنايع و معادن بزرگ، 
سه ميليون واحد صنفي با انبارهاي بزرگ، مراودات 
تجاري با 15 كشور همسايه، در كريدور قرار داشتن از 
لحاظ كشتيراني و مرزهاي آبي و بسياري موارد ديگر 
ايجاب مي كرد ك��ه تغييراتي را در اي��ن حوزه اعمال 
كنيم. بر اين اس��اس روز گذش��ته نمايندگان به اين 
جمع بندي رسيدند كه ساختار موجود را تغيير دهند 

تا شرايط بهتر و مفيدتري براي كشور رقم بزنند. 
با توجه به اينك��ه از زمان ادغام همچنان اساس��نامه 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت چ��ه در دول��ت 
احمدي نژاد و چ��ه در دولت روحاني اجرايي نش��د، 
پس عملياتي شدن اين ادغام نيز صورت نگرفته بود. 
اين نكته اي ب��ود كه نهايتا نماين��دگان مجلس را به 
اين جمع بندي رس��اند كه با تفكيك وزارت بازرگاني 
موافقت كنند. البته اين موافقت ني��ز با 53 درصد آرا 
نماين��دگان صورت گرف��ت ك��ه راي قانع كننده اي 
نيست؛ چراكه نظرات مخالف بسيار قوي در اين حوزه 
وجود داشت؛ با اين حال با راي مثبت نمايندگان اين 
اليحه روز گذش��ته تصويب ش��د.  در راستاي بحث 
هزينه ه��اي تفكيك اي��ن دو وزارتخانه ني��ز در ماده 
واحده آمده اس��ت كه از همان هزينه ه��اي موجود 
اس��تفاده ش��ود. به اين معني كه هزينه هاي جاري 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت به همان ميزان باقي 
خواهد ماند و بخشي از آن به وزارت بازرگاني و بخش 
ديگر ب��ه وزارت صنعت و معدن اختص��اص مي يابد. 
همچنين به دليل وجود زيرس��اخت هاي پيشين از 
جمله ساختمان ها و... مشكل هزينه كرد زيادي وجود 
ندارد. اما اينكه بگوييم تفكي��ك دو وزارتخانه مذكور 
بدون هزينه خواهد بود نيز صحيح نيس��ت و قطعا تا 

سال آينده هزينه هايي را ايجاد خواهد كرد.

وزارت بازرگاني؛ ادغام يا الصاق
گزارشسخن نخست

همينصفحه

سخن نخست

 وزارت بازرگاني
 ادغام يا الصاق

تفكيك وزارت بازرگاني 
و  صنع��ت  وزارت  از 
مع��دن در زمان هاي 
مختلف و در دو قالب 
متف��اوت ب��ه مجلس 
ورود كرد. اولين بار در 
قالب اليحه و دومين 
ب��ار در قال��ب طرحي 
از س��وي نمايندگان مجلس مطرح ش��د و در 
نهايت ديروز براي بار سوم به راي گذاشته شد. 
نظر نمايندگان مجل��س در وهله اول انتخاب 
ي��ك وزي��ر قدرتمن��د ب��راي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و اصالح س��اختار دروني اين 
وزارتخانه بود تا هر دو وزارتخانه را با هم يكجا 
نگه داش��ته و از هم ج��دا نكن��د؛ چراكه اين 
تفكي��ك نيازمند هزينه، تش��كيالت جديد و 

يك سري مقوله هاي اين چنيني است. 

سعيد  باستاني

صفحه5

بازار سرمايه

بر فراز قيمت ها
محمد امين خدابخش| 

رونق بازار س��هام همچنان ادام��ه دارد و در اين 
ميان تمامي نگاه ها به ش��اخص ب��ورس تهران 
دوخته ش��ده اس��ت. بورس تهران كه در ۷ ماه 
گذشته تقريبا رونقي بي وقفه را شاهد بوده است، 
در حالي به فتح ابركان��ال 3۰۰ هزار واحدي در 
روزهاي پاياني ش��هريور ماه نائل ش��ده كه اما 
و اگره��ا در خصوص ظرفيت بني��ادي بازارها و 
احتمال تداوم روند صعودي در ش��ش ماهه دوم 

سال جاري افزايش يافته است. 

راه و شهرسازي

عبور معامالت ملك از 
منفي ترين ركورد 25 ساله

زهره  عالمي|
ركورد كمتري��ن حجم معامالت خري��د و فروش 
مسكن طي 25 سال گذشته در شهريور ماه سال 
جاري ثبت شد. براساس تازه ترين آمار دفتر اقتصاد 
مسكن وزارت راه و شهرس��ازي تعداد قراردادهاي 
خريد و فروش انجام شده در آخرين ماه تابستان 98 
به 2 هزار و 855 فقره در تهران رسيد كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته بيش از ۷۰درصد افت 
كرد. كاهش چش��مگير حجم معامالت مس��كن 
در شهريور ماه 98 در ش��رايطي رخ داد كه از مرداد 
سال جاري، رش��د ماهيانه متوسط قيمت روندي 
نزولي را تجربه كرد و اين افت در ش��هريور ماه هم 
ادامه يافت و به 12 ميليون و 9۶9 هزار تومان رسيد. 
درحالي كه اين رقم در مرداد ماه 13ميليون و 18۷ 
هزار تومان بود. از ارديبهشت سال گذشته و همگام 
با جهش قيمت مسكن، حجم معامالت هم سيري 

نزولي داشت و با رشد ماهيانه قيمت مسكن...
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»تعادل« ديدگاه هاي موافق و مخالف طرح تفكيك وزارت صمت را  در مجلس بررسي مي كند

دعوت  روحاني به ائتالف اميد در امنيت خليج فارس 

رايبهاحياوزارتبازرگاني

كالن

وزير امور اقتصادي و داراي��ي گفت: در صورت 
اثبات تخلف بانك ها در پرداخت تسهيالت به 
واحدهاي توليدي از طريق س��ازوكار نظارتي 

بانك مركزي با آنها برخورد مي شود.
فرهاد دژپس��ند عصر چهارش��نبه در حاشيه 
مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در وزارت 
امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به خبرنگار ايرنا 
درباره گاليه برخي واحدهاي توليدي از تخلف 
بانك ها در پرداخت تسهيالت ضروري، افزود: 
تخلفات بانك ها از جمله در نرخ سود تسهيالت 
پرداختي مورد بررس��ي قرار مي گيرد كه بانك 

مركزي آن را انجام مي دهد.
وي اضافه كرد: همچنين در بانك هاي دولتي، 
وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق نظارت 
مجمعي كه داراست به اين تخلفات رسيدگي 
مي كند. وزير امور اقتص��ادي و دارايي در جمع 
خبرنگاران درباره فروش اموال مازاد بانك ها نيز 
عنوان كرد: همه بانك هاي دولتي برنامه فروش 
ش��ركت ها و اموال مازاد را در دستور كار دارند 

و اهتمام جدي براي اين اقدام آنها وجود دارد.
دژپسند اضافه كرد: تا پايان امسال پس از آماده 
ش��دن گزارش مربوط به واگذاري ه��ا، درباره 
نوع برخورد با بانك ها و تش��ويق ي��ا تنبيه آنها 

تصميم گيري مي شود.
وي درب��اره گمرك نيز ي��ادآور ش��د: از جمله 
انتقاداتي كه به گمرك مطرح شده سختگيري 
براي ندادن مجوز ترخيص برخي كاالها است 
كه از نظر ما اين اقدام گمركات درس��ت است 
و بايد از آن تقدير ش��ود. وزير امور اقتصادي و 
دارايي اف��زود: كاالهاي��ي كه ثبت س��فارش 
ندارند، كاالهايي ك��ه در گروه 4 قرار داش��ته 
و ورود آنها ممنوع اس��ت و كاالهايي كه منشأ 
ارز آن مشخص نيس��ت، نبايد اجازه ترخيص 
آنها توسط گمرك صادر  شود. دژپسند درباره 
وجود لوازم خانگي قاچاق در بازار نيز گفت: بايد 
بررسي شود كه قاچاق از چه طريقي انجام شده 
است، يخچال سايد باي سايد بزرگ نمي تواند 
از گمرك خارج شود، شايد از ساير جاها مانند 
بازارچه هاي مرزي وارد شده باشد. وي تصريح 
كرد: به دليل نظارت جدي در گمركات و تجهيز 
آنها به ايكس ري نمي توان اينگونه كاالها مانند 
يخچال فريزر بزرگ را از گمرك به داخل كشور 
قاچاق كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي درباره 
تكليف كارتخوان پزش��كان نيز خاطرنش��ان 
كرد: سازمان امور مالياتي بطور جدي در حال 

بررسي و اجراي اين طرح است.
دژپسند همچنين در مراسم بزرگداشت هفته 
مقدس، خواس��تار اس��تفاده از تجربيات دفاع 

مقدس در جنگ اقتصادي كنوني شد.

برخورد با بانك ها در صورت 
كوتاهي در پرداخت وام توليد 

خبر

وزير راه و شهرس��ازي گفت: توس��عه ناوگان 
هوايي همراه با توس��عه فرصت هاي س��فر به 
اقصي نقاط كش��ور و جهان، برنامه ايران براي 
بازپس گيري سهم خود از بازار منطقه و جهان 

است
»محمد اسالمي« روز گذشته در مراسم هفتاد 
سالگي تاسيس دانشكده هوانوردي با حضور 
در جم��ع دانش��جويان ورودي جديد گفت: 
نظام حمل و نقل هوايي كشور نيازمند توسعه 
ناوگان و توس��عه فرصت مس��افرت هوايي به 

اقصي نقاط كشور است.
وي با بيان اينكه ايران امروز سهمي متناسب 
از ب��ازار بين المللي س��فرهاي هواي��ي ندارد، 
گفت: براس��اس تالش طراح��ان طرح جامع 
حمل و نقل، برنامه س��ازماندهي مس��يرهاي 
فرعي و اصلي به منظور كس��ب سهم خود از 

سفرهاي هوايي در منطقه كوشش مي شود.
وزي��ر راه و شهرس��ازي اضافه ك��رد: عملكرد 
ساالنه فرودگاه هاي كش��ور در ارايه خدمات 
به مسافران اكنون به 3۰ ميليون نفر رسيده، 
اما هدف دستيابي به رقم ساالنه ١٠٠ ميليون 

نفر مسافر ظرف 1۰ سال آينده است.
اس��المي ضمن يادآوري فعاليت ٥٠ هزار نفر 
ش��اغل در صنعت هوايي، گفت: براي رسيدن 
به عملك��رد جابه جاي��ي ١٠٠ ميلي��ون نفر 
مس��افر، الزم است كه جذب بيش��تري براي 
آموزش نيروي انساني در بخش هوايي انجام 

شود.
وي با بيان اينكه دانشكده صنعت هواپيمايي 
پس از سه سال اجازه جذب دانشجو را يافت، 
گفت: امروز با تالش نسل جوان امكان توسعه 
صنع��ت هواي��ي در ش��رايط تحري��م فراهم 

مي شود.
وزير راه گفت: اكنون فرصت هاي بسياري در 
شمال، ش��مال غرب، آفريقا و اروپا براي انجام 
مس��افرت هوايي وجود دارد و ب��ا تعامالت و 
امضاي معاهدات بين المللي الزم اس��ت سهم 

خود را از بازار منطقه به دست آوريم. 
اس��المي توضيح داد: اكنون اي��ران در بخش 
س��اخت پهپاد در بين پنج كش��ور نخست و 
در بخش س��اخت هواپيماهاي فوق صوت در 
بين ١٢ كشور نخست جهان جاي گرفته، اما 
در بخش مس��افري به دليل ناهماهنگي هاي 

بخشي، بايد تالش بيشتري انجام شود.
وي بابيان اينكه اكنون به واسطه تحريم ها، در 
بخش س��اخت هواپيما پيشرفت حاصل شده 
و در طراح��ي، فناوري س��اخت و تعميرات و 
نگهداري هواپيم��ا فعاليت هاي مفيدي انجام 

شده است.

وزير راه: كشور نيازمند توسعه 
ناوگان هوايي است

جهان

 زمان استيضاح 
فرا رسيده است
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معاون نيروي انساني س��ازمان اداري و استخدامي از 
اس��تخدام 3۰ هزار و 29۰ نفر در 22 دستگاه اجرايي 
از طريق آزمون مش��ترك فراگير دركش��ور خبر داد. 
صدري نوش آبادي بي��ان كرد: داوطلب��ان متقاضي 
ش��ركت در هفتمين آزمون اس��تخدامي كش��ور تا 
دوازدهم مهر ماه سال جاري فرصت دارند با مراجعه به 
پايگاه اينترنتي www.sanjesh.org نام نويسي 
كنند و اين مدت و مهلت به هيچ وجه تمديد نخواهد 
ش��د بنابراين داوطلبان ثبت نام خ��ود را به روزهاي 

آخر موكول نكنند. وي افزود: حداقل و حداكثر س��ن 
براي شركت در آزمون اس��تخدامي مشترك فراگير 
دس��تگاه هاي اجرايي به ترتيب 2۰ و 45 سال است. 
ص��دري نوش آبادي گفت: س��ن دارن��دگان مدارك 
تحصيلي ديپل��م 25 س��ال، فوق ديپلم 3۰ س��ال، 
ليسانس 35 سال، فوق ليسانس 4۰ سال و دكتري 45 
سال در دفترچه آزمون قيد ش��ده است. وي تصريح 
كرد: اي��ن آزمون 3۰ آبان ماه س��ال ج��اري بصورت 

سراسري در كشور برگزار خواهد شد.

استخدام 30 هزار نفر در دستگاه هاي اجرايي كشور

دولت
سخنگوي هيات رييس��ه مجلس گفت: سه شنبه هفته 
آينده مجلس شوراي اسالمي درباره موضوع هدفمندي 
يارانه ها، جلسه غيرعلني خواهد داش��ت و اين جلسه با 
حضور تيم اقتص��ادي دولت برگزار مي ش��ود. به گزارش 
مهر، اسداهلل عباسي در حاشيه جلسه علني ديروز در جمع 
خبرنگاران، گفت: سه شنبه هفته آينده مجلس شوراي 
اسالمي درباره موضوع هدفمندي يارانه ها، جلسه غيرعلني 
خواهد داشت و اين جلسه با حضور رييس سازمان برنامه و 
بودجه و وزراي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و نمايندگاني از اتاق اصناف و بازرگاني 
و مركز پژوهش هاي مجلس تشكيل مي شود. سخنگوي 
هيات رييسه مجلس تصريح كرد: در اين جلسه موضوع 
يارانه ها به ويژه يارانه هاي پنهان و يارانه هاي بخش انرژي 
مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و ما معتقديم كه براي 

يارانه هاي پنهان بايد چارچوبي در نظر گرفته شود. عباسي 
با اشاره به عدم واريز يارانه براي برخي از اقشار جامعه، گفت: 
علت اين مساله مشكالتي است كه در س��امانه سازمان 
هدفمندي يارانه ها رخ داده است اما كساني كه يارانه آنها 
به ناحق قطع شده اس��ت، مي توانند پيگيري كنند. وي 
همچنين درباره حواشي ايجاد شده درباره اليحه تجارت، 
گفت: كتاب اول اليحه تجات با عنوان قراردادهاي تجارتي 
در 331 ماده تصويب شد و نظر حقوقدانان و اقتصاددانان 
هم درباره آن اتخاذ شد اما متاسفانه در صدا و سيما گفتند 
مجلس در تصويب اين اليحه ركورد زد. عباس��ي با بيان 
اينكه قانون تجارت مشكالتي چون داللي و خالءقانوني 
ليزينگ را حل مي كند ادامه داد: كتاب دوم اليحه تجارت 
درباره اس��ناد تجارتي اس��ت كه به زودي در دستور كار 

مجلس قرار مي گيرد.

مجلس هفته آينده درباره يارانه ها جلسه غيرعلني برگزار مي كند

مجلس

در نشست مجمع عمومي سازمان ملل مطرح شد 



روي موج خبر

   ميانجي گري سويس، موضوع گفت وگوي 
روحاني و مائورر؛ ايرنا|

س��فارت س��وييس در ته��ران از رايزن��ي 
رييس جمهوري اين كش��ور با حس��ن روحاني 
درباره نقش ميانجي گري سوييس خبر داد. حسن 
روحاني و اوولي مائورر در حساب توييتري خود 
نوشت: در حاشيه هفتاد و چهارمين نشست مجمع 
عمومي س��ازمان ملل متحد، رييس جمهوري 
سوييس اوولي مائورر با رييس جمهور ايران، حسن 
روحاني ديدار كردند تا درباره نقش ميانجي گري 
سوييس گفت وگو كنند. سوييس حافظ منافع 
اياالت متحده و عربستان سعودي در ايران و نيز 
حافظ منافع ايران در كانادا، مصر و عربستان است. 

   مراحل رفع توقيف كشتي استنا ايمپرو 
نهايي شد؛ تعادل|

س��خنگوي وزارت امور خارجه از نهايي ش��دن 
مراحل رفع توقيف كشتي استنا ايمپرو خبر داد و 
تاكيد كرد: پرونده رسيدگي به برخي تخلفات آن و 
خسارات وارده به محيط زيست همچنان باز است. 
سيد عباس موسوي در حساب شخصي خود در 
توييتر نوشت: با پيگيري وزارت خارجه و همكاري 
ارزنده قوه قضاييه و سازمان بنادر و دريانوردي امروز 
)سه شنبه( مراحل رفع توقيف كشتي استنا ايمپرو 
نهايي شد. پرونده رسيدگي به برخي تخلفات آن و 
خسارات وارده به محيط زيست همچنان باز است. 
مالك و كاپيتان كشتي در اين زمينه تعهد كتبي به 

پذيرش راي دادگاه داده اند.

   انص�اراهلل سرش�اخه اي از قدرت انقالب 
محسوب مي شود؛ سپاه نيوز|

فرمانده كل سپاه گفت: قدرت ما آن قدر عظيم 
است كه امروز وقتي انصاراهلل اقدامي عليه دشمن 
مي كن��د آن را از جان��ب ما مي دانن��د؛ انصاراهلل 
سرشاخه اي از قدرت انقالب محسوب مي شود 
كه جهش يافته است. سرلشكر حسين سالمي 
فرمانده كل س��پاه ديروز در آيين رونمايي از ۹۰ 
عنوان اثر اسنادي و پژوهشي دفاع مقدس با اشاره 
به اينكه قدرت ايران براي دش��منان ناشناخته 
و غيرقابل تصور اس��ت، اظهار داشت: قدرت ما 
از ش��رق مديترانه تا شمال درياي سرخ منبسط 
ش��ده و در هر نقطه دش��من را تعقيب مي كند، 
س��اختارهاي قدرت آن به حدي عظيم شده كه 
ديگر دشمن نمي تواند در برآوردهاي خود از آن 
عبور كند. سرلشكر سالمي با بيان اينكه به مرز 
نترسيدن از دشمن رس��يده ايم، گفت: اگر قرار 
باشد چيزي را و كسي را بزنيم آن قدر جرأت داريم 
كه آن را بگوييم، اما امروز دامنه قدرت ما خيلي 

فراگيرتر از گذشته است.

   هيچ كسي حاضر نيست پس از حرف هاي 
متناقض مذاكره كند؛ ايلنا|

سخنگوي پيشين دس��تگاه ديپلماسي گفت: 
كش��ورهايي كه عاقل و دورانديش باش��ند بايد 
از پيشنهاد ابتكار »صلح هرمز« استقبال كنند 
چراكه ايران بارها عالقه من��دي خودش را براي 
داش��تن بهترين ارتب��اط با همس��ايگان اعالم 
كرده اس��ت. رامين مهمان پرس��ت با اش��اره به 
كارشكني هاي ايالت متحده گفت: نكته اول اين 
است كه امريكايي ها نسبت به تعهدات و وظايفي 
كه به عنوان ميزبان دارند بسيار بد، غيرحرفه اي و 
غيرديپلماتيك رفتار مي كنند. آنها فكر مي كنند 
چون محل برگزاري اجالس سازمان ملل در اين 
كشور قرار دارد به معناي اين است كه اجازه دارند 
هرگونه دخل و تصرفي در حضور يا مش��اركت 
هيات هاي ديپلماتيك از كش��ورهاي ديگر دنيا 
داشته باش��ند كه اين كامال تخلف قانوني آنها و 

نقض »توافقنامه مقر« است.

   ش�كايت از زاه�دي و موس�وي الرگاني
در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان؛ ايسنا|

نماينده مردم ته��ران در مجلس دهم گفت كه 
شكايت خود از زاهدي و موس��وي الرگاني را به 
هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ارايه كرده است. 
پروانه سلحش��وري در اين نامه خطاب به هيات 
نظارت بر رفتار نمايندگان نوش��ته اس��ت: »به 
پيوست دو اظهارنظر از ناحيه آقايان محمدمهدي 
زاهدي نماينده كرمان و موسوي الرگاني نماينده 
فالورجان در مورد برادرزاده اينجانب كه با انگيزه 
تخريب حيثيت اين جانب پروانه سلحش��وري 
نماينده مردم تهران صورت گرفته تقديم مي شود. 
به استحضار مي رساند كه اين مطلب خالف واقع 
و از مصاديق بارز تشويش اذهان عمومي و تخريب 
و اهانت و توهين و مستوجب مجازات مصرح در 
قانون است متاسفانه اين همكاران بدون تحقيق 
و بررسي و احراز واقعيت امر و بدون سوال از خود 
اينجانب صرفا به قصد تخريب اين اقدام غيرقانوني، 
غير اخالق��ي و غير دين��ي را در فض��اي مجازي 
منتشر كرده و موجب هتك حيثيت از اين جانب 
و خانواده ام كه از جانبازان جنگ تحميلي است 
شده اند كه با اعالم شكايت از اين دو نفر درخواست 

رسيدگي و صدور حكم قانوني را دارم.« 

   علت غيبت تخت روانچي در ديدارهاي 
رييس جمهوري؛ تعادل|

مع��اون ارتباط��ات و اطالع رس��اني دفت��ر 
رييس جمه��وري گف��ت: علت غيب��ت مجيد 
تخت روانچي نماينده دايم كشورمان در سازمان 
ملل در ديدارهاي رييس جمهوري در نيويورك، 
صرفا كسالت وي و تجويز پزشك براي استراحت 
كامل طي چند روز اخير است. پرويز اسماعيلي در 
ادامه اين توييت اظهار داشت: بحمداهلل بهبودي 
حاصل و مراحل ترخيص از بيمارس��تان هم در 
حال انجام است. معاون ارتباطات و اطالع رساني 
دفتر رييس جمهوري تصريح كرد: نماينده دايم 
كشورمان در س��ازمان ملل به طور دايم با هيات 

كشورمان در تماس است.

ايران2

رييس كل بانك مركزي: 

سخنگوي دولت مطرح كرد:  برجام با تغييراتي جزئي مي تواند تداوم داشته باشد

آرامش بازارها، آرامش قبل از توفان نيست

گروه ايران|
در غياب رييس جمهوري اعض��اي كابينه دوازدهم 
در س��ومين روز از پايي��ز ۹8 در حي��اط پاس��تور به 
پرسش هاي مطرح شده از س��وي خبرنگاران پاسخ 
گفتند. پرسش هايي كه دامنه وسيعي از آنها را موضوع 
مذاكرات برجامي رييس جمه��وري در نيويورك از 
يك ط��رف و تاثير آن بر اقتصاد و معيش��ت ايرانيان 

تشكيل مي دادند. 
تاكي��د بر عمل به وظايف برجام��ي اروپا و طرح هاي 
حمايتي وزارت اقتصاد از بنگاه هاي اقتصادي بخشي 
از پرسش هايي بود كه در جلسه ديروز مطرح شدند؛ 
ضمن اينكه وزير ارشاد هم با حضور در حياط پاستور 
به حاشيه هايي كه در خصوص تهيه و توليد سريالي 
با موضوع ش��مس تبريزي ايجاد ش��ده بود؛ واكنش 
نش��ان داد و موضع دول��ت در اين زمينه را تش��ريح 
كرد. اما در غي��اب رييس جمهوري و رييس دفترش 
اين ربيعي سخنگوي دولت بود كه با حضور در ميان 
خبرنگاران با اش��اره به اينكه پيغام و پس��غام زيادي 
براي انجام ديدار روحاني وترامپ رسيده است اظهار 
كرد:  ما مناف��ع ملي خود را به خاط��ر فضاي داخلي 
امريكا هدر نمي دهيم.«ربيعي كه در حياط دولت در 
مورد »تغيي��رات جزئي در دل برجام« صحبت كرده 
بود؛ دقايقي بعد از پايان نشس��ت ناچار شد با انتشار 
بيانيه اي توضيحاتي را در خصوص اظهاراتش مطرح 
كند. دفتر سخنگوي دولت ساعت 16و34دقيقه اعالم 
كرد كه منظور علي ربيعي از طرح پيشنهادي مبني 
بر تغييرات جزئي در دل برجام ناظر به تصويب زودتر 
پروتكل الحاقي در مجلس ش��وراي اسالمي از سوي 
ايران اس��ت كه در برجام س��ال 2۰23 تعيين شده، 
به ش��رط آنكه امريكا هم برجام را به همراه لغو كليه 

تحريم ها در كنگره به تصويب برساند.
ربيعي در پاسخ به س��وال خبرنگاري مبني بر دليل 
فش��ار زياد بر روحاني براي ديدار با ترامپ در حاشيه 
مجمع عمومي س��ازمان ملل، اظهار كرد: ما با دست 
پر براي امنيت منطقه در س��ازمان ملل حضور پيدا 
كرده اي��م و مالقات ه��اي خوبي هم با س��ران برخي 
كشورها داش��ته ايم. من معتقدم ترامپ داشت حربه 

صلح را مي دزديد.
وي ادامه داد: پيغام و پس��غام خيلي زيادي از سوي 
كشورهاي مختلف حتي كش��ورهاي منطقه و آسيا 
رسيده اس��ت كه من نمي خواهم نام آنها را ببرم ولي 
ما حاضر نيستيم به خاطر فضاي داخلي امريكا منافع 
خودمان را هدر دهيم. تا ترامپ در داخل امريكا بگويد 
هر چه من گفتم عمل شده است. اگر آنها همين امروز 
تحريم ها را متوقف كنند و به شرايط معاهده بازگردند 
فرصت براي مذاكره در قالب 1+5 فراهم مي ش��ود و 

چيزي غير از اين هم اتفاق نمي افتد.
وي درب��اره حمله ب��ه دولت به بهانه حض��ور در مقر 
س��ازمان ملل و مذاكره با كش��ورهاي اروپايي اظهار 
كرد: ديروز ديدم آقايي بحث مي كرد كه برجام مرد و از 
برجام چه مي خواهيد؟ ما دلمان مي خواهد حرف هاي 
همه ش��نيده ش��ود ولي آنچ��ه ما دنب��ال مي كنيم 

ب��راي امروز و آينده ايران اس��ت و نمي خواهيم افراد 
غيرمسوول به ما حمله كرده و ما عقب نشيني كنيم 
بايد در برابر نسل هاي آينده پاسخگو باشيم. كاري كه 
ما دنبال مي كنيم براساس اتفاق نظر داخلي است و 
اگر آنها به برجام بازگردند ملت ما پيروز ش��ده است 
و اگر بازنگردند، از قبل تنها تر مي ش��وند. من از همه 
رسانه ها و كساني كه مي نويسند و صحبت مي كنند 
مي خواهم كه منصفانه صحبت كرده و به كساني كه 

در خط مقدم ايستاده اند، فشار وارد نكنند.

  حاشيه هاي زمين خواري در مكران
خبرنگار تعادل اما از سخنگوي دولت درباره موضوع 
وقوع زمين خواري در سواحل مكران پرسش خود را 
مطرح كرد كه ربيعي در پاسخ به آن خاطرنشان كرد: 
با وزير كشاورزي صحبت كردم و مشخص شد اصال 
موضوع زمين خواري نيست. من عالوه بر رسانه ها از 
مس��ووالن هم مي خواهم كه التهاب آفريني نكنند. 
درباره اين فرد بايد بگويم زمين به او واگذار نشده، بلكه 
زمين به او اجاره داده شده است. آن طوري كه حجتي 
به من گفت، حدود 1۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري 
شده و صادرات ميگو در حال انجام است و زمين هم به 
دولت تعلق دارد و اشتغال زيادي هم ايجاد شده است.

ربيعي همچنين در پاسخ به پرسش ديگر »تعادل« 
درباره پيگيري هاي دولت براي حل مشكالت كارگران 
هپكو افزود: ش��ريعتمداري مذاكرات مفصلي داشته 
و قرار ش��د براي پرداخت حقوق كارگران بازداشتي 
اتفاقي رخ ندهد. قرار ش��د براي واحدهاي مساله دار، 

كميته هاي مشخصي تشكيل شود تا امنيت شغلي 
كارگران به خطر نيفتد. واگ��ذاري هپكو لغو خواهد 
شد. به بانك ملي هم دس��تور داده شده تا مشكالت 
جاري هپكو را حل كند من اميدوار هستم تا كارگري 
كه براي معيشت خود فرياد مي زند را در زندان نبينيم.

سخنگوي دولت در پاس��خ به پرسشي درباره پاسخ 
دولت به حذف يارانه  ثروتمندان و اعتراض هاي انجام 
شده در اين زمينه گفت: اعتراض در برخي استان ها 
وجود نداش��ته و در برخي اس��تان ها اعتراض كمي 
صورت گرفته ولي اش��تباهي در س��ايت هدفمندي 
يارانه ها رخ داده اس��ت كه پيامك براي افراد ارسال 
نشده بود كه بالفاصله ارسال شد و بيشتر اعتراض ها 
مربوط به اين افراد بود. دقت در بررس��ي براي حذف 
يارانه بيشتر شده و خطاي كمي انجام شده است. براي 
بار سوم مي گويم كه يارانه ثروتمندان قطع مي شود 
نه يارانه طبقه متوس��ط. قطع يارانه ش��امل بيش از 

2۰۰هزار خانواده نخواهد بود.

  بازار ارز آرامش قبل از توفان نيست
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه اكنون تقريبا 
همه مبادالت مالي ما با روسيه از طريق پول ملي دو 
كشور است، گفت: حدود 3۰ تا 4۰ درصد مبادالت با 

تركيه نيز با پول ملي انجام مي شود.
عبدالناصر همتي در حاشيه نشست هيات دولت در 
جمع خبرنگاران درباره مبادالت بانكي و تجاري ايران 
با تركيه و روسيه از طريق پول هاي ملي، اظهار كرد: 
اكنون با اين كشورها با دالر تعامل تجاري نداريم. اگر 

برخي مواقع نيز از يورو ن��ام مي بريم، در واقع يورو را 
به عنوان مبناي تبدي��ل در نظر گرفته ايم تا اگر پول 
ملي دو كش��ور افت و خيز داشته باشد، طرف مقابل 

ضرر نكند.
وي ادامه داد: ما با روسيه با روبل و با تركيه با لير در حال 
مبادله هس��تيم و اين روند به تدريج دالر را از چرخه 
مبادالت حذف مي كند. بس��ياري از كشورها اكنون 
تمايل دارند كه با پول ملي خود مبادله تجاري كنند تا 
امريكا بر روند مبادالتشان نظارت نداشته باشد. اكنون 
تقريبا همه مبادالت مالي ما با روس��يه از طريق پول 
ملي اس��ت، حدود 3۰ تا 4۰ درصد مبادالت با تركيه 
نيز با پول ملي انجام مي شود و بقيه آن نيز با يورو در 

حال انجام است.
همتي همچني��ن درباره تاثير تحري��م مجدد بانك 
مركزي توس��ط دولت امريكا، خاطرنشان كرد: بانك 
مرك��زي را تحت عنوان يك س��رفصل ديگر تحريم 
كرده اند كه البته اين اقدامات از نظر ما تبليغاتي است. 
البته واقعيت اين است كه مشكالت جدي براي ما از 
نظر روابط بانكي ايجاد كرده اما ما راه هاي ديگري را 
براي اجراي كارهاي خود يافته ايم. ما دنبال دور زدن 
تحريم نيس��تيم، اكنون در حال انجام تجارت بدون 

تحريم هستيم.
رييس كل بانك مركزي درباره اين ادعا اكه ثبات نرخ 
دالر در هفته هاي اخير آرامش قبل توفان است، گفت: 
كنترل كامل بر بازار ارز برقرار اس��ت. روند صادرات 
غيرنفتي ادامه دارد و عرضه مداوم ارز در نيما در حال 
انجام است. ادعاي آرامش قبل از توفان كه مطرح شده 

فقط باعث خالي كردن دل مردم مي شود. اكنون روند 
خوبي حاكم شده و در آينده بهتر نيز مي شود. هدف ما 

تامين ارز مورد نياز كاالهاي ضروري است.
همتي با بيان اينكه برخي مي گويند كه بانك مركزي 
تقاضاه��اي ارزي را مح��دود كرده اس��ت، افزود: در 
شرايط جنگ اقتصادي و فشارهاي سنگين اقتصادي، 
دنب��ال مح��دود ك��ردن مص��رف ارز در بخش هاي 
غيرضروري بوده اي��م. اكنون كنترل كام��ل بر بازار 
داريم و نگراني از اين بابت نداريم و در آينده اين ثبات 

ادامه مي يابد.

  كاالهايي كه در گمركات هستند »رسوب« 
تلقي نمي شوند

چهره ديگر اقتصادي كه ديروز براي پاس��خگويي به 
پرسش ها راهي حياط دولت شد؛ دژپسندبود؛ وزير 
امور اقتص��اد و دارايي درباره وضعيت رس��يدگي به 
كاالهاي رسوب ش��ده در گمركات با تاكيد بر اينكه 
كاالهايي كه در گمركات هستند و اظهارنامه گمركي 
ندارند، »رسوب« تلقي نمي شوند، خاطرنشان كرد: 
درباره كاالهايي ك��ه اظهارنامه گمركي براي آنها پر 
شده باشد، به آن معنا رسوبي در گمركات وجود ندارد.

فرهاد دژپسند با اش��اره به اقدامات اين وزارت خانه 
در زمينه حماي��ت از بنگاه هاي اقتصادي اظهار كرد: 
مجموعه تالش هاي اي��ن وزارتخانه به اين س��مت 
مي رود كه بنگاه هاي اقتصادي از نظر تامين مالي دچار 
مشكل نشوند؛ در اين زمينه وزارت اقتصاد به عنوان 
رييس مجمع بانك ها، مقرر كرده تا همه طرح هايي 
كه در آس��تانه بهره برداري قرار دارن��د، براي اعطاي 

تسهيالت تكميلي در اولويت قرار گيرند.
وي ب��ا تاكيد ب��ر اهميت تامين س��رمايه در گردش 
بنگاه هاي اقتص��ادي گفت: در بازار ب��ورس در حال 
روان س��ازي و تس��هيل قوانين و مقررات به گونه اي 
هس��تيم تا بنگاه هاي بيش��تري براي تامين مالي از 
ظرفيت اين بازار استفاده كنند و از اين طريق از نظر 

تامين مالي به بنگاه هاي توليدي كمك شود.
وزي��ر امور اقتصادي و دارايي همچنين در پاس��خ به 
پرسشي درباره وضعيت رسيدگي به كاالهاي رسوب 
ش��ده در گمركات  خاطرنشان كرد: درباره كاالهايي 
كه اظهارنامه گمركي براي آنها پر ش��ده باشد، به آن 

معنا رسوبي در گمركات وجود ندارد.
وي اف��زود: بحث��ي ك��ه ام��روز وج��وددارد درباره 
واردكنندگاني است كه در مهلت مقرر كار ترخيص 
كاالهاي خ��ود را انجام نداده اند؛ اين كاالها ش��امل 

حدود يك هزار خودرو مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين درباره كاالهايي 
كه اظهارنامه گمركي ندارن��د، گفت: كاالهاي گروه 
چهار ك��ه واردات آنه��ا ممنوع ب��وده، كاالهايي كه 
ثبت سفارش��ي نشده و همچنين كاالهايي كه منشأ 
ارزي آنها تامين نشده از جمله كاالهايي هستند كه 
همچنان در پايانه هاي ب��اري و گمركات قرار دارند؛ 
بنابراين اظهارنامه گمركي براي آنها پرنشده و بر اين 

اساس كلمه رسوب به آنها اطالق نمي شود.

رييس قوه قضاييه خبر داد

اخذ رشوه هايي  بهت آور در قوه قضاييه
در روزهايي كه موضوع مقابله با فس��اد، ويژه خواري 
و رانت خ��واري به يكي از مهم ترين مطالبات مردم از 
مسووالن بدل ش��ده، رييس قوه قضاييه هم مبارزه 
قاطع با فساد را دستور كار اصلي قوه قضاييه مي داند 
و مي گوي��د: »در مبارزه با فس��اد، هيچ خط قرمزي 
نداريم، در خ��ود قوه قضايي��ه با م��واردي مواجه و 
متوجه ش��ديم رش��وه هايي اخذ ش��ده كه بهت آور 
است؛ از آپارتمان هاي 6۰۰ متري گرفته تا ويالهاي 
چهارهزارمتري در ش��مال كه در نوع خود كم نظير 
اس��ت. البته متهمان بازداش��ت و اموال نامش��روع 
آنها ضبط ش��ده اس��ت.«. به گزارش ق��وه قضاييه، 
حجت االسالم سيد ابراهيم رييسي در نشست نوبت 
دوم هفتمي��ن اجالس��يه خبرگان رهب��ري در دور 
پنجم، در پاس��خ به س��والي درباره ريشه هاي ايجاد 
فساد، يكي از اين ريش��ه ها را نبود شفافيت دانست 
و در ادام��ه گفت: دفاع حزبي و قبيلگي از دوس��تان 
و همفكران، يكي ديگر از عوامل ايجاد فس��اد است. 
وي اف��زود: وقت��ي دوره مديريت��ي يك ع��ده تمام 
مي شود، مديران بعدي مي آيند و همه چيز را گردن 
مدي��ران قبلي مي اندازن��د در حالي ك��ه اگر روابط، 
 سالم باش��د، نبايد ش��اهد چنين رفتارهايي باشيم.

رييس��ي، بودجه بن��دي معي��وب را يك��ي ديگ��ر از 

زمينه هاي ايجاد فس��اد دانس��ت و در ادامه به نظام 
يارانه هاي پنهان اشاره كرد و گفت: مساله يارانه هاي 
پنهان اگر اصالح نشود، فاصله فقير و غني روز به روز 

بيشتر مي شود.
غفلت از جري��ان انقالب و انقالبي عم��ل نكردن، از 
عوامل ديگري بود كه رييس دس��تگاه قضا، آن را از 
زمينه هاي ايجاد فساد دانست. رييسي، نگاه به دست 
خارجي ها براي حل مش��كالت كشور را مورد انتقاد 
قرار داد و گفت: اگر نظام يارانه  و ماليات اصالح شود، 
اگر نگوييم همه مشكالت، اّما بخش قابل توجهي از 
نگراني هاي بودجه اي حل مي شود؛ فقط كافي است 
با نگاه انقالبي و با قدرت وارد ش��د. وي ادامه داد: در 
حالي كه رييس جمهور ما در امريكا حضور دارد، سه 
كشور اروپايي عليه ايران بيانيه صادر مي كنند؛ يعني 
در حالي كه رييس جمهور ما دارد با »مكرون« دست 
مي دهد، فرانسه به  همراه دو كشور ديگر عليه ما بيانيه 
صادر مي كنند. رييسي گفت: اروپايي ها با بيانيه خود، 

حرمت رييس جمهور و مّلت ايران را شكستند.

  كليد حل مشكالت كشور در داخل است
ريي��س دس��تگاه قضا با بي��ان اينك��ه هيچ كدام از 
مشكالت كشور، حل ناشدني نيس��ت، تاكيد كرد: 

هرچه جلوتر مي رويم، بيش��تر معتقد مي شويم كه 
مشكالت، قابل حل است. وي مبارزه قاطع با فساد 
را دس��تور كار اصلي قوه قضاييه برشمرد و گفت: در 
مبارزه با فساد، هيچ خط قرمزي نداريم، در خود قوه 
قضاييه با مواردي مواجه و متوجه شديم رشوه هايي 
اخذ شده است كه بهت آور اس��ت؛ از آپارتمان هاي 
6۰۰ متري گرفته تا وياله��اي چهارهزارمتري در 
شمال كه در نوع خود كم نظير است. البته متهمان 
بازداش��ت و اموال نامش��روع آنها ضبط شده است. 
ريي��س دس��تگاه قضا در پاس��خ به س��والي درباره 
مش��كالت نظام وكالت گفت: اين نظام، ريش��ه در 
فقه و قان��ون ما دارد و در كش��ف حقيقت به قاضي 
كمك مي كند، اما نياز به س��اماندهي دارد. رييسي، 
شفاف ش��دن و واقعي ش��دن تعرفه هاي وكالت را 
امري ضروري دانس��ت و گفت: مردم بايد بدانند كه 
چقدر بايد به يك وكيل بپردازند. ايجاد بس��تر براي 
گزارشگري فساد، يكي از برنامه هايي بود كه رييس 
دستگاه قضا، آن را ضروري دانست و گفت: هركاري 
كه به مردم واگذار شد، درست شد. وي با بيان اينكه 
گزارشگر فساد بايد تش��ويق شود، تصريح كرد: اگر 
كارمندي، رييس خود را امر به معروف و نهي از منكر 
كرد، نبايد مواخذه شود، بلكه مستحق تشويق است. 

  استفاده از ظرفيت هاي فناورانه براي مقابله 
با فساد

رييسي، توس��عه نظام جامع فناوري اطالعات و ايجاد 
سامانه هايي كه مانع انجام فساد ش��ود را يكي ديگر از 
اقدامات دس��تگاه قضا خواند و در ادامه گفت: حمايت 
از توليدكننده ها يكي ديگر از برنامه هاي ضروري است 
و ما در س��ازمان بازرس��ي، دفتري را ب��راي حمايت از 
توليدكننده ها و رسيدگي به مشكالت آنها ايجاد كرده ايم. 
رييس دس��تگاه قضا ايجاد مجتمع مبارزه با مفاس��د 
اقتص��ادي در تهران و شهرس��تان ها را يكي از اقدامات 

دوره جديد قّوه قضاييه دانست. رييسي، به ايجاد ستاد 
رسيدگي به تخلفات انتخاباتي با همكاري شوراي نگهبان 
اش��اره كرد و گفت: اجازه نمي دهيم ع��ده اي در فصل 
انتخابات، تخّلفاتي را مرتكب شوند و بعد هم انتخابات 
برگزار شود و كسي رسيدگي نكند. رييس قوه قضاييه 
در جمع بندي بحث خود گف��ت: همه نهادهاي مّطلع 
مي گويند فضايي كه در كشور در حال شكل گيري است، 
فضايي است كه افراد فاسد، احساس امنيت نمي كنند، و 
ما همين را مي خواهيم. اين فضا بايد تشديد شود تا افراد 

فاسد نتوانند در دستگاه ها، النه كنند.
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چهره ها

راه كساني كه دستاوردهاي نظام را زير سوال ببرند به گورستان است
دادس��تان كل كش��ور گفت: كساني كه 
ت��الش مي كنند معارف مكتب تش��يع و 
دستاوردهاي نظام اس��المي را زير سوال 
ببرند بايد بدانند كه راهشان به گورستان 
است. به گزارش قوه قضاييه، حجت االسالم 
منتظري در مراسم تكريم و معارفه دادستان 
جديد مركز اس��تان آذربايجان ش��رقي با 
اشاره به چند نكته در باب مقابله با فساد گفت: نكته اول اين است كه 
دستگاه قضايي بايد خالي از هر نوع فساد باشد و كوچك ترين فساد و 
حركت ناسالمي در دستگاه قضايي پذيرفته نيست، بنابراين رييس 
كل دادگستري و دادستان و حفاظت اطالعات و ديگران وظيفه دارند 
در راستاي صيانت از دستگاه قضايي تمام تالش خود را به كار گيرند 

تا مردم به اين دستگاه اعتماد داشته باشند. دادستان كل كشور بيان 
كرد: دش��من در حال تالش اس��ت تا همه مديران ما را فاسد جلوه 
دهد؛ اما نبايد اين تصور غلط را باور كرد؛ چون غالب مديران ما سالم 
و پاكدست و خدوم هستند. منتظري اظهار كرد: يكي از تالش هاي 
دش��من اين است كه در اذهان ملت ما القا كند كه نظام ما يك نظام 
فاسد است و با اين نظام فاسد نمي توان به پيشرفت رسيد. دادستان 
كل كش��ور در توصيه ديگري بيان كرد: تا جايي ممكن است بايد از 
صدور قرارهاي بازداش��ت غيرضرور خودداري كرد. بايد بر اقدامات 
بازپرس ها و داديارها نظارت كرد و  تا آنجايي كه امكان دارد از قرارهاي 
غير از بازداشت استفاده نمود، ما در جهت كاهش جمعيت زندان ها 
يك راهبردي جدي را دنبال مي كنيم و انتظار داريم كه اين موضوع 

هم مورد توجه جدي شما باشد.

 افشاي اطالعات نظام  سودمند نيست
نماينده تهران در مجل��س خبرگان رهبري 
گفت: فرض كنيم برخي نقدها وارد باشد، اما 
از كشاندن آن به تريبون هاي عمومي و افشاي 
اطالعات نظام چه سودي مي بريم؟ به گزارش 
ايس��نا، محسن اس��ماعيلي در نطق پيش از 
دستور خود در مجلس خبرگان افزود: ما و همه 
كساني كه دل در گرو اين حركت مقدس الهي 
دارند، حداقل دو وظيفه بر دوش داريم؛ يكي آنكه همواره مراقب انگيزه هاي 
دروني خود باشيم و ضمن اس��تمداد مداوم از خدا به طرز سختگيرانه و 
وسوسه آميزي مراقبت كنيم تا مبادا حتي در اعماق ضمير خويش دچار 
خودخواهي، قدرت طلبي، درشت گويي، خودشيفتگي يا دنيازدگي شويم. 
وظيفه دوم ما كه كمتر چيزي به اندازه آن مورد تاكيد و سفارش امام بود، 

حفظ وحدت است. اسماعيلي اظهار كرد: همه بايد حفظ وحدت را فريضه 
بزرگي بدانيم كه البته نيازمند محور است و اين محور چيزي جز واليت فقيه 
نيست. دشمنان قسم خورده ما نيز اين حقيقت را دريافته اند و خصوصاً در 
اين زمان هرچه در توان دارند براي تضعيف اين محوريت به كار بسته اند. 
ناگفته پيداست كه مقصود از دعوت به وحدت، ناديده گرفتن نقص ها و 
خطاها يا توصيه به دست برداشتن از مواضع اصولي و سازش سوداگرانه 
نيست. مقصود آن است كه با وجود اختالف نظرها رمز پيروزي را فراموش 
نكنيم و براي يك دستمال قيصريه را به آتش نكشيم. مراد آن است كه هرچه 
فرياد داريم بر سر امريكا بكشيم. فرض كنيم برخي نقدها وارد و صحيح هم 
باشد، اما از كشاندن آن به تريبون هاي عمومي و نگران كردن مردم و افشاي 
اطالعات نظام چه سودي مي بريم؟ امروز دليلي براي نااميدي وجود ندارد و 

بحمداهلل همه چيز حاكي از پيشرفت و مايه اميدواري است..
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دانشگاهيان و سازمان ها از نظام آماري كشور راضي نيستند

ضرورت بازنگري در ساختار نظام آماري 

جريمه مالياتي براي پزشكان متخلف

نتيجه جلسه شوراي عالي كار اعالم شد

گروه كالن| 
نتايج يك نظرس��نجي نش��ان مي دهد كه جز در موضوع 
رعايت محرمانگي آمارها كه عملكرد نظام آماري كش��ور 
مطلوب ارزيابي شده است در ساير موارد ازجمله استقالل 
نظام آماري، اعتبار و اعتماد به نظام آماري، كيفيت آمار از 
جمله درزمينه رعايت تقويم انتشار، رعايت استانداردها و... 
)مرتبط بودن فعاليت هاي نظام آماري با نيازهاي آماري، 
هماهنگي اجزاي نظام آماري(  عملكرد نظام آماري مطلوب 

ارزيابي نشده است. 
به گزارش تع��ادل، مرك��ز پژوهش هاي مجل��س اخيرا 
سلس��ه گزارش هايي را جهت آسيب شناسي نظام آماري 
كشور تهيه كرده است. اين مركز در تازه ترين گزارش خود 
از توليدكنندگان و خبرگان آمار درباره قانون و نظام آماري 
ايران نظر سنجي كرده است. نظرسنجي از خبرگان مرتبط 
با نظام آماري و دستگاه هاي اجرايي توليدكننده آمار نيز به 
عنوان بخش مهمي از آسيب شناسي نظام آماري در دستور 
كار قرار گرفته است با اين هدف كه تصويري از واقعيت هاي 
وضعيت نظام آماري ارايه شده و توصيه ها و پيشنهادهايي 

متناسب با چالش هاي واقعي ارايه شود. 

  خبرگان درباره مركز آمار چه نظري دارند؟
در اين قسمت از گزارش، نظرات 41 نفر از استادان دانشگاه ها 
و پژوهشگران منتخب استفاده كننده از محصوالت نظام 
آم��اري و نيز تعدادي از روس��اي قبلي مركز آم��ار ايران و 
كارشناس��ان آماري كه هم در توليد و انتشار آمارها و هم 
در به كارگيري آمارها مش��اركت داشته و از ابعاد مختلف 
با ويژگي ها و نقاط قوت و ضعف نظ��ام آماري و قانون آمار 
موجود كشور آشنايي كارشناس��ي دارند، مورد بررسي و 

تحليل قرار گرفته است.
از اين افراد، ميزان محرمانگي، اعتبار و كيفيت آمارهاي توليد 
شده، مستقل بودن مركز آمار، ميزان پاسخ دهي به نيازهاي 
آماري كشور و... مورد بررسي قرار گرفته است كه در ادامه 

مشروح آن را مي خوانيد.

  اصل محرمانگي
يكي از س��واالتي كه با خبرنگان مطرح شده است، درباره 
اصل محرمانگي اس��ت. 73/3 درصد پاسخگويان رعايت 
اصل محرمانه بودن اطالعات را به ميزان زياد و خيلي زياد 
مورد تأكيد قرار داده اند و فقط 24/4 درصد از پاسخگويان 
رعايت اين اصل مهم را به ميزان متوس��ط و 2/4 درصد به 
ميزان كم مورد اشاره قرار داده اند. به عبارت روشن تر معادل 
73/3 درصد پاسخگويان گفته اند كه اصل مهم و ساختاري 
»رعايت محرمانگي اطالعات آماري« توسط نظام آماري 
كشور به ميزان زياد رعايت مي ش��ود و فقط 26/8 درصد 
پاس��خگويان رعايت اين اصل مهم آماري را توسط نظام 

آماري مورد ترديد قرار داده اند. 

  كيفيت و اعتبار
همچنين يكي ديگر از پرس��ش هايي ك��ه از خبرگان 
مطرح شده است، درباره كيفيت و اعتبار است. در پاسخ 
به اين س��وال مهم، تنها 26/8 درصد از صاحب نظران 
حوزه نظام آماري كش��ور اظهار كرده اند كه اصل دقت، 
اعتبار و كيفيت توليدات آماري در نظام آماري كش��ور 
به ميزان زياد رعايت مي شود درحالي كه .848 درصد 
شركت كنندگان در نظرسنجي رعايت اين اصل مهم 

و تأثيرگذار در تصميم گيري ها، برنامه ريزي ها و ارزيابي 
عملكرد برنامه ها را به ميزان متوسط ارزيابي كرده اند و 
19/5 درصد شركت كنندگان، نظرسنجي رعايت اين 

اصل مهم را به ميزان كم تلقي كرده اند.
همچنين دانشگاهيان و پژوهشگران درباره اصل مستقل 
بودن )Independence(، س��ازمان هاي آماري در 
توليد و انتشار آمارهاي نظام آماري موجود كشور نيز مورد 

پرسش واقع شدند. 
با توجه به اينكه در توصيه هاي مراجع بين المللي آمار 
موضوع اصل مستقل بودن نظام آماري در توليد و انتشار 
آمارهاي مورد نياز جامعه م��ورد تأكيد قرار گرفته و به 
گواهي گزارش مطالعات تطبيقي، اصل مستقل بودن 
نظام آماري در اكثر كشورهاي جهان مورد توجه و اقدام 
قرار گرفته، اين سوال مهم از خبرگان نظام آماري مورد 

پرسش قرار گرفته است.
 در پاسخ به اين سوال، تنها 29.1 درصد پاسخگويان بر 
رعايت زياد و خيلي زياد اصل مستقل بودن نظام آماري 
ايران تأكيد دارند، 43.9 درصد پاس��خگويان سطح و 
ميزان مستقل بودن نظام آماري موجود كشور را متوسط 
و 34.2 درص��د نيز رعايت اين اص��ل را كم و خيلي كم 

ارزيابي كرده اند.
خبرگان همچنين به اين سوال پاسخ داده اند كه تا چه 
ميزان اصل مرتبط ب��ودن )Relevance(، توليد آمار 
را بر اساس نيازهاي آماري كشور در نظام آماري موجود 

كشور مي پذيرند؟
در پاسخ به اين سوال معادل 31/7درصد پاسخگويان، 
توليدات نظام آماري موج��ود را به ميزان زياد و خيلي 
زياد مرتبط و در راس��تاي تأمين نيازهاي آماري كشور 
دانسته اند، 53/7 درصد پاس��خگويان اين ارتباط را در 
سطح متوسط و 14/6 درصد در سطح كم و خيلي كم 

ارزيابي كرده اند. همچنين سوال ديگر مورد پرسش واقع 
شده اين است كه تا چه ميزان مقررات و سياست هاي 
الزام براي الزام و تشويق پاسخگويان به ارايه آمارهاي مورد 
 ،)Policy Respondents( نياز نظام آماري كش��ور

موجود است؟
با توجه به اينكه در راهنماها و توصيه هاي بين المللي براي 
سازمان هاي آماري مطرح شده است كه براي پاسخگويان 
به پرسشنامه هاي آماري، سياست ها و مقرراتي در جهت 
تسهيل و الزام به پاسخگويي براي ارايه اطاعات آماري به 
س��ازمان هاي آماري تدوين شود، از اين رو در قالب اين 
سوال وجود يا عدم وجود سياست ها و مقررات مزبور در 

نظام آماري از خبرگان مورد پرسش قرار گرفته است.
نتايج نظرس��نجي نش��ان مي دهد كه وجود الزامات و 
تمهيدات الزم براي تشويق يا تنبيه پاسخگويان به ارايه 
اطالعات آماري به سازمان هاي آماري نظام آماري ايران 
در سطح بسيار كم ارزيابي شده است. تنها 2/4 درصد 
الزامات و مشوق هاي الزم براي پاسخگويي به پرسش هاي 
آم��اري را زياد و خيلي زياد ارزيابي ك��رده و بيش از 63 
درصد پاسخگويان اظهار داشته اند كه الزامات و مشوق ها 
و سياس��ت هاي مزبور در نظام آماري ايران كم و خيلي 
كم است و 29/3 درصد آن را متوسط ارزيابي كرده اند. 
اين درحالي اس��ت كه در بس��ياري از نظام هاي آماري 
پيشرفته جهان هم مشوق ها و هم جرايم مالي و مدني 
براي همكاري يا عدم همكاري پاسخگويان با نظام آماري 
در ارايه اطالعات آماري صحيح و در زمان مقرر پيش بيني 

شده و مورد اجرا قرار مي گيرد.
دانش��گاهيان درباره به هنگام بودن توليدات آمار نظام 
آماري نيز توضيحاتي داده اند. با توجه به سرعت تحوالت 
اقتص��ادي، اجتماعي و تكنولوژي��ك در جامعه امروز، 
به هنگام بودن توليد و انتشار اطالعات آماري توسط نظام 

آماري هر كشور از اهميت و حساسيت بسياري برخوردار 
است. در توصيه هاي آماري مراجع بين المللي، انتشار 
آمارهاي توليدي تا چهار ماه پس از توليد آمار مورد اشاره 
قرار گرفته است. نتايج نظرسنجي از خبرگان آماري و 
اساتيد و استفاده كنندگان توليدات آماري نشان مي دهد 
كه فقط 17/1 درصد از خبرگان موضوع رعايت به هنگام 
بودن توليد و انتشار آمار در نظام آماري ايران را در سطح 
زياد و خيلي زي��اد مورد تأييد قرار داده اند، 41/4 درصد 
آن را متوسط و 41/5 درصد نيز كم و خيلي كم ارزيابي 
كرده اند. همچنين شركت كنندگان در نظرسنجي در 
مورد ميزان اعتماد پاسخگويان نظام آماري براي ارايه 

اطالعات صحيح و دقيق هم اظهارنظر كرده اند.
 بي ترديد ميزان اعتماد پاسخگويان نظام آماري، يعني 
افراد، خانوارها، شركت ها و سازمان ها، به قانون آمار و 
نظام آماري كشور نقش مهمي در ارايه اطالعات آماري 
صحي��ح و دقيق و از آن طريق دس��تيابي به اطالعات 
آماري باكيفيت دارد. نتايج طرح نظرس��نجي نشان 
مي دهد كه فقط 4/9 درصد از خبرگان شركت كننده 
در نظرس��نجي وجود اعتماد بين پاسخگويان و نظام 
آماري موجود را به ميزان زياد و خيلي زياد مورد تأييد 
قرار داده اند، 36/6 درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجي 
آن را در سطح متوسط و 56/1 درصد آن را در سطح كم 

و خيلي كم ارزيابي كرده اند.
پاسخ به اين سوال در كنار س��وال اول كه در آن ميزان 
رعايت اصل محرمانگي بسيار باال ارزيابي شده بود،  نشان 
مي دهد كه برخالف همه مالحظات و دغدغه هاي نظام 
آماري براي رعايت محرمانگي، از نظر شركت كنندگان در 
نظرسنجي، نگاه پاسخگويان به طرح هاي آماري اين گونه 

نيست و اعتمادسازي الزم صورت نگرفته است. 
اين موضوع عالوه بر آنكه بر ضرورت ارتباط بيشتر نظام 

آماري با مردم و ارتقاي س��رمايه اجتماعي نظام آماري 
تأكيد مي كند، بلكه هش��داري براي كيفيت آمارها به 
خصوص آمارهاي مبتني بر نظرسنجي نيز تلقي مي شود.

    خالصه مهم ترين نتايج نظرسنجي از سازمان ها
همچني��ن در اين گزارش نظرات مديران و كارشناس��ان 
28 سازمان مهم و منتخب توليدكننده و استفاده كننده 
آمار كشور كه به عنوان اعضاي مهم نظام آماري محسوب 
مي شوند، در ارتباط با نقاط قوت و ضعف قانون آمار و نظام 
آماري موجود كشور مورد بررسي قرار گرفته و در عين حال 
توصيه هاي آنها براي بهبود قانون آمار و نظام آماري آينده 

كشور شناسايي، طبقه بندي و ارايه شده است. 
نتايج اين بخش حاكي از آن است كه50درصد سازمان هاي 
آماري شامل مركز آمار ايران ميزان حقوق و مزاياي دريافتي 
كاركنان آماري س��ازمان را با ميزان فعاليت و مساعي آنها 

متناسب نمي دانند.
23 درصد سازمان ها آمار توليدي خود را كامال منطبق با 
استانداردهاي آماري توصيه شده توسط دفتر آمار سازمان 

ملل متحد در فعاليت هاي آماري نمي دانند.
تنها 32 درصد س��ازمان ها ميزان همكاري پاسخگويان 
طرح هاي آماري در پاسخگويي به سواالت را خوب ارزيابي 

كرده اند.
52 درصد سازمان ها ميزان همكاري مركز آمار ايران با ساير 
واحدهاي آماري را متوسط يا ضعيف ارزيابي كرده و مركز 
آمار ايران نيز ميزان همكاري ساير واحدهاي آماري با آن 
مركز را در تبادل اطالعات را »متوسط« ارزيابي كرده است.

63 درصد سازمان ها اعالم كرده اند از مجوزهايي به غير از 
قانون مركز آمار ايران براي توليدات آماري استفاده مي كنند.

و فقط 4 درصد از سازمان هاي آماري پاسخگو بودن قانون 
موجود قانون مركز آمار ايران مصوب 1353را مثبت و كافي 

ارزيابي كرده ا ند.
 در جمع بن��دي اين گزارش آمده اس��ت ب��ا توجه به 
مهم ترين نتايج نظرسنجي هاي صورت گرفته مي توان 
مهم ترين آموزه ها براي نظام آماري كش��ور را به شرح 

زير جمع بندي كرد: 
ب��ا توجه به نتاي��ج نظرات اخذ ش��ده درب��اره مهم ترين 
كاركرده��اي نظام آماري كش��ور، به نظر مي رس��د اين 
نظام آماري نيازمند بازنگري س��اختاري است. به جز در 
موضوع رعايت محرمانگي آمارها كه عملكرد نظام آماري 
مطلوب ارزيابي شده است در ساير موارد ازجمله استقالل 
نظام آماري، اعتب��ار و اعتماد به نظام آماري، كيفيت آمار 
)ازجمله درزمينه رعايت تقويم انتشار، رعايت استانداردها 
و...(، مرتب��ط بودن فعاليت هاي نظام آم��اري با نيازهاي 
آماري، هماهنگي اجزاي نظام آماري )تعامل سازمان هاي 
توليدكننده آمار، عملكرد شوراي عالي آمار، موازي كاري 
و...(، سياست ها و مقررات مناسب پاسخگويي عملكرد نظام 

آماري مطلوب ارزيابي نشده است.
بسياري از موارد مرتبط با عملكرد نامطلوب نظام آماري، به 
نقص قوانين نظام آماري و عدم كفايت قانون تأسيس مركز 
آمار ايران مربوط است و نتايج اين نظرسنجي نيز اين موضوع 

را تأييد مي كند. 
عملكرد نهادهاي آماري به خصوص شوراي عالي آمار هم 
از نظر خبرگان آماري و هم سازمان هاي توليدكننده آمار 
ضعيف ارزيابي شده است. اين موضوع ضرورت بازنگري در 

ساختار نظام آماري را نشان مي دهد.

مديركل دفتر تنظيم مقررات و برون سپاري سازمان امور 
مالياتي گفت: مردم همراهي كنند و اگر در جايي مشاهده 
كردند كه پزشكي به جاي اس��تفاده از كارتخوان تقاضاي 
دريافت وجه نقد كرد، مراتب را با ش��ماره 1526 در ميان 
بگذارند تا به اين شكايت ها رسيدگي شود؛ بديهي است زماني 
كه چند شكايت از يك تخلف واحد حكايت دارند سازمان هاي 
نظارتي وارد عمل مي شوند و با تخلفات برخورد مي كنند. 
علي رس��تم پور با تاكيد بر مطالبه دو درص��د از كل درآمد 
پزشكان در صورت س��رپيچي از قانون نصب كارتخوان ها 
گفت: در فرايند حسابرسي سال بعد كه عملكرد سال 1398 
را بررسي مي كنيم، با كساني كه به قانون تمكين نكرده اند 
برخورد مي كنيم. بر اساس قانون، كساني كه مكلف به نصب 
پايانه فروش يا صندوق مكانيزه فروش هستند، اگر اين كار را 
انجام ندهند دو درصد از مجموع وجوه دريافتي  آنها مشمول 

جريمه مي شود. 
وي افزود: زماني كه موديان مالياتي اعم از پزشكان اظهارنامه 
خود را ارسال كردند سازمان امور مالياتي اين اظهارنامه ها را 
بر اساس ديگر اطالعات موجود در اين زمينه شامل درآمد 
و هزينه و س��ود اظهار ش��ده را بر اس��اس اطالعاتي كه در 
پايگاه اطالعاتي سازمان امور مالياتي جمع آوري شده است 
بررسي مي كند. رستم پور با تاكيد بر اينكه وظيفه سازمان 
امور مالياتي صرفا اخذ ماليات است، درباره درخواست وجه 
نقد از طرف بسياري از پزشكان به جاي استفاده از دستگاه  

كارتخوان افزود: اين وجوه نقد دريافتي باالخره يك جايي 
در خريد ملك، بورس، ماش��ين يا حساب هاي بانكي خود 
را نشان مي دهد. سازمان امور مالياتي عمدتا اطالعات اين 
جريان مالي كه بعد از تجميع درآمدها ايجاد مي شود را در 
اختيار دارد و اگر اين اطالعات با اظهارنامه موديان مالياتي يا 
كاركرد كارتخوان آنها مغايرات داشته باشد مشكوك به كم 
اظهاري است و اگر اين تخلف ثابت شود هم ماليات آن درآمد 
اخذ مي شود و هم 30 درصد آن درآمد نيز به عنوان ماليات 
غيرقابل بخشش وصول مي شود. او در ادامه به مسووليت 
اجتماعي ش��هروندان در قبال تخلفات صورت گرفته هم 
اش��اره كرد و گفت: حاال كه مردم مي دانند س��ازمان امور 
مالياتي در احقاق حقوق عمومي جدي است بايد آنها هم 
همراهي كنند و اگر در جايي مشاهده كردند كه پزشكي به 
جاي استفاده از كارتخوان تقاضاي دريافت وجه نقد كرد، 
مراتب را با شماره 1526 در ميان بگذارند تا به اين شكايت ها 
رسيدگي شود؛ بديهي است زماني كه چند شكايت از يك 
تخلف واحد حكايت دارند سازمان هاي نظارتي وارد عمل 
مي ش��وند و با تخلفات برخورد مي كنند. علي رستم پور با 
اشاره به روش هاي علي الراس در اخذ ماليات گفت كه براي 
پزش��كان از 15 درصد تا 40 درصد ضريب مالياتي تعيين 
مي شد به اين معنا كه اگر براي يك پزشك يك ميليارد تومان 
درامد تعريف مي شد ضريب فعاليت اين پزشك )عمومي( 
اگر 15 درصد بود، 150 ميليون تومان آن سود مالياتي بود 

كه حاال ممكن است آن پزشك بيشتر از اين مبلغ هم سود 
كرده باشد، از اين مبلغ معافيت ها كم مي شد و مابقي در ماده 
131 مشخص مي شد و به صورت تصاعدي تا 50 ميليون 
تومان 15 درصد، مازاد 50 ميليون تومان 20 درصد و مازاد 
بر 100 ميليون تومان هم 25 درصد ماليات گرفته مي شد. او 
ادامه داد: اما از سال 1398 اين قاعده تغيير خواهد كرد به اين 
صورت كه يك پزشكي مي گويد يك ميليارد تومان درآمد 
داشته است كه از اين مبلغ 300 ميليون تومان آن سود بوده 
است، در اين شرايط اگر سازمان امور مالياتي با استفاده از 
اطالعات خود به اين نتيجه برسد كه آن فرد دو ميليارد تومان 
درآمد داشته است، آن يك ميليارد تومان ديگر به عنوان سود 
خالص شناخته مي شود و اين مبلغ مشمول ماده 131 و نرخ 

ماليات 30 درصد خواهد شد.
مديركل دفتر تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي با تاكيد بر 
اينكه مجازات هاي مالياتي سنگيني براي فرارهاي مالياتي 
تعيين شده است، گفت: دستگاه هاي كارتخوان يك ابزار 
شفافيت براي عملكرد مالي پزشكان است و اگر پزشكان 
به آن تمكين نكنند سازمان امور مالياتي از ديگر مسيرهاي 
تعريف شده مانند بررسي خريد امالك يا ديگر اموال توسط 
پزش��كان در سازمان هاي ثبت اس��ناد يا حتي بانك ها رد 
درآمدهاي آنها يا اطرافيان آنها را گرفته و پزشكان را ملزم به 
پاسخگويي مي كند. وي با اشاره به ماده 274 قانون مالياتي 
درباره فرارهاي مالياتي اظهار كرد: اگر فرار مالياتي كسي 

محرز شود س��ازمان امور مالياتي طبق قانون مي تواند از 
طريق مراجع قضايي اعالم جرم كند و فراريان مالياتي نيز به 

مجازات هاي درجه ششم محكوم خواهند شد.
رستم پور در ادامه با اشاره به جلسه اخيرمسووالن سازمان 
امور مالياتي با نمايندگان پزشكان اظهار كرد: در اين جلسه 
رييس سازمان نظام پزشكي، رييس كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس، رييس ش��وراي نظام پزشكي، قائم مقام 
وزير بهداشت و همچنين تعدادي از اعضاي سازمان نظام 
پزشكي حضور داشتند. كليت جلسه اين بود كه همه حضار 
تاكيد داشتند كه همه اصناف از جمله پزشكان هم بايد به 

قانون تمكين كنند. 
سازمان امور مالياتي نيز از بابت ايجاد مشوق ها براي همراهي 
با قانون در دو سال اول رسيدگي به درآمدهاي مالياتي 10 
درصد از ماليات پزشكان را طبق قانون مي بخشد. او درباره 
نتايج اين جلسه نيز اظهار كرد: قرار شد يك كميته چهار 
جانبه براي بررسي كليت مسائل پزشكان تشكيل شود تا 
مباحثي مانند چگونگي تشخيص ماليات براي سال 1398 
به بعد را بررس��ي كنند و بعد از آن نتيجه را به اطالع صنف 
پزشكان برسانند. مديركل دفتر تنظيم مقررات سازمان 
امور مالياتي با اشاره به تفاوت صندوق هاي مكانيزه فروش با 
نصب كارتخوان در بحث ماليات بر درآمد پزشكان ادامه داد: 
عمليات نصب كارتخوان در مطب هاي پزشكان بر اساس 
حكم تبصره 162 قانون ماليات است كه در آنجا از سامانه 

فروش يا صندوق مكانيزه فروش نام برده است. سامانه هاي 
مكانيزه فروش الزاما يك وسيله فيزيكي نيست؛ بنابراين در 
اين حوزه سازمان امور مالياتي ابتكارعمل به خرج داده و حتي 
نرم افزارهاي فروشگاهي را به عنوان صندوق هاي مكانيزه 
فروش نيز پذيرفته اس��ت. مديركل دفتر تنظيم مقررات 
سازمان امور مالياتي با بيان اينكه براي پزشكان از دستگاه 
كارتخوان به عنوان پايانه فروشگاهي استفاده مي شود، ادامه 
داد: از طريق ش��ركت هاي ارايه دهنده خدمات نرم افزاري 
كارتخوان هايي كه قابليت نصب حافظه هاي مالياتي دارند 
در اختيار پزشكان قرار مي گيرد و شناسه مالياتي را نيز اخذ 
مي كنند و بنابراين هر دستگاه كارتخوان به عنوان يك پايانه 

فروشگاهي عمل مي كند. 
رس��تم پور درباره پايانه هاي فروشگاهي مخصوص برخي 
ديگر از فعاالن اقتصادي و موديان مالياتي نيز توضيح داد: 
به دليل اهميت ماليات بر ارزش افزوده، براي اين دس��ته 
از موديان عالوه بر ميزان كاالها و خدمات فروخته ش��ده، 
تركيب آنها نيز مهم است، چراكه ممكن است اين تركيب 
روي مشموليت يا عدم مشموليت بر ماليات بر ارزش افزوده 
هم موثر باشد. مديركل دفتر تنظيم مقررات و برون سپاري 
سازمان امور مالياتي به گروه سوم از موديان مالياتي نيز اشاره 
كرد و ادامه داد: در اين گروه از موديان مالياتي عالوه بر اينكه 
مبل��غ فروش و تركيب آن را نياز داريم به ش��ناخت طرف 

معامله هم نياز داريم.

نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به اينكه مقرر شد 
تا دو هفته آينده پيشنهادات دستگاه ها براي تأمين مسكن 
كارگران در شوراي عالي كار بررسي شود گفت: گسترش 

تعاوني هاي مصرف و مسكن را بررسي خواهيم كرد.
نهم مردادماه امسال دويست و هشتاد و چهارمين جلسه 
شوراي عالي كار با چند دستور كار تشكيل شد كه مهم ترين 
دستور كار اين نشست »ترميم قدرت خريد كارگران« با 
توجه به تورم ش��ديد سال گذشته و امسال بود و مقرر شد 
شركاي اجتماعي يعني نمايندگان كارگري و كارفرمايي 
پيشنهادات مكتوب خود را براي افزايش غيرنقدي قدرت 
خريد كارگران ارايه دهند تا در جلسه بعدي شوراي عالي 
كار بررس��ي ش��ود. با وجود اينكه نمايندگان كارگري 
پيشنهادات خود را طي هفته هاي گذشته به دبيرخانه 
شوراي عالي كار ارايه داده اند و يك ماه از تشكيل آخرين 

نشست ش��وراي عالي كار گذشت، خبري از برگزاري 
جلس��ه نبود. باالخره بعد از پيگيري هاي فراوان اين 
جلسه با دستوركار راهكارهاي تأمين مسكن و تأمين 
كاالي اساس��ي برگزار خواهد شد. دويست و هشتاد و 
پنجمين جلسه شوراي عالي كار با دستور كار »بررسي 
راهكاره��اي تقوي��ت تعاوني هاي مس��كن و مصرف 
كارگران و چگونگي به كارگيري س��اير ظرفيت ها در 
اين راس��تا با حضور معاون امور تعاون وزارت متبوع«، 
»بررسي راهكارهاي تامين مسكن مشاركتي كارگران 
با حضور معاون فرهنگي اجتماعي وزارت متبوع« و » 
بررس��ي راهكارهاي تامين كاالهاي اساسي كارگران 
توس��ط تعاوني هاي توزيع« و س��اير م��وارد در تاريخ 
98.07.02 در س��الن جلس��ات اين وزارتخانه برگزار 
شد. علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار 

با اشاره به اينكه مقرر شد در اسرع وقت اين تكاليف در 
دولت مورد بررسي قرار گيرد، گفت: جلسه روز گذشته 
به رياست معاون امور روابط كار و معاونين وزير در امور 
اجتماعي و امور تعاون برگزار ش��د.  وي با بيان اينكه 
پيش��نهادات نمايندگان كارگري براي بحث مسكن 
كارگران مطرح شد، گفت: معاون امور تعاون نيز درباره 
تعاوني هاي مسكن گزارش ها و پيش��نهاداتي را ارايه 
كردند. خدايي درباره مصوبات جلس��ه گفت: يكي از 
مصوبات اين نشس��ت اصالح آيين نامه هاي تبصره2 
م��اده 149و 153 قانون كار در حوزه تأمين مس��كن 
كارگران بود كه اين آيين نامه ها مربوط به دهه هفتاد 
است و با توجه به اينكه ساختارها تغيير كردند قابليت 
اجرايي ندارند؛ لذا مقرر شد حداكثر در دو هفته آينده 
اين آيين نامه ها در شوراي عالي كار نهايي شود و تا يكماه 

آينده در هيات وزيران نيز مورد بررس��ي قرار گيرد تا 
مسووليت  دستگاه هاي مختلف در حوزه تأمين مسكن 

كارگران را مطالبه كنيم. 
 نماينده كارگران در شوراي عالي كار با بيان اينكه كمتراز 
4درصد كارگران مسكن شان از طريق تعاوني هاي مسكن 
تأمين مي ش��ود، ادامه داد: مقرر ش��د با همكاري معاونت 
تعاون و اداره كل تشكل هاي كارگري، گسترش تعاوني ها 
و اصالح س��اختار تعاوني هاي موجود را در دستور كار قرار 
دهيم. وي با اشاره به اينكه نشست بعدي شوراي عالي كار 
دو هفته آينده است ،گفت: پيشنهادات در حوزه آماده سازي 
ساختارهاي تأمين مسكن كارگري و گسترش تعاوني هاي 
مصرف و مسكن تا دو هفته آينده در اين شورا مورد بررسي 
قرار مي گيرد. حاتم شاكرمي، معاون روابط كار وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي نيز مصوبات دويست و هشتاد و پنجمين 

نشست شوراي عالي كار را كه سه شنبه دوم مهر با حضور 
نمايندگان تش��كل هاي كارگري و كارفرمايي، »حسين 
كمالي« مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، »ابراهيم 
صادقي فر« معاون فرهنگي، اجتماعي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و »محمد كبيري« معاون امور تعاون وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد، تشريح كرد .  شاكرمي 
گفت: تاييد پيشنهاد اصالح آيين نامه تبصره 2 ماده 149 به 
اتفاق آراي اعضاي شوراي عالي كار در راستاي افزايش نقش 
دولت در توانمند سازي تعاوني هاي مسكن و مصرف كارگران 
با مشاركت وزارت راه و شهرسازي، سازمان تامين اجتماعي و 
وزارت كشور )شهرداري ها( يكي از مصوبات اين نشست بود. 
دراين جلسه مصوب شد هوشمند سازي شبكه هاي توزيع 
تعاوني هاي مصرف و ساماندهي تعاوني هاي مسكن كارگري 

به روش هاي نوين انجام شود . 
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نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|
   چالش فناوري هاي نو 

   فناوري هاي نو و تهديد براي دموكراسي 
فناوري هاي جديد حتي بيش��تر از آنكه تهديدات 
بالقوه اي براي اقتصاد ما و حريم خصوصي ما باشند، 
براي دموكراسي ما خطر دارند. فناوري هاي جديد، 
شمشيرهاي دولبه هستند. طرفداران آن، نقاط مثبت 
آن را برجسته كرده اند: ايجاد يك فضاي عمومي بزرگ 
كه در آن صداي هر فردي را مي توان شنيد. اما ما يك 
جنبه خيلي شيطاني آن را هم ديده ايم، مثال، روسيه 
به طور مكرر در انتخابات دمكراتيك دخالت كرده و به 
نظر مي آيد كه در تالش است تا اعتماد در دموكراسي 
غربي را مضمحل كند. فناوري هاي جديد را مي توان 
براي دستكاري نه تنها در تقويت منافع اقتصادي بلكه 
براي تضعيف ديدگاه هاي مشخص و ترديد انداختن 
در ديگران استفاده كرد .آنهايي كه پول ببشتري دارند 
مي توانند اين كار را بهتر انجام دهند – و خانواده رابرت 
مرسر و ديگراني كه كمبريج آناليتيكا را تامين مالي 
كرده اند، در خفا و با تالش هاي انحرافي كه انتخابات 

2016 را دستكاري 
كرده ان��د مي توانند 
نش��ان دهند كه آن 
چگونه كار مي كند.

بنابراين، فناوري هاي 
جديد مسير جديدي 
را باز كرده ان��د كه از 
طريق قدرت و پول، 
قدرت و پول بيشتري 

به دست مي آورند. 
يك سري اصالحات پيشنهاد ش��ده اما هيچ كدام 
براي انجام اين مهم قانع كننده نيست. برخي خواهان 
مسووليت بيشتري روي پلتفرم هستند. آلمان موضع 
قوي تري را   روي انتشار سخنان نفرت انگيز برداشته 
اس��ت كه با توجه به تاريخچه آن كشور تعجبي هم 
ندارد. در برخي موارد ارايه با تاخير – مثل كند كردن 
اينترنت، كاهش دادن شانس هاي اطالعات سوء كه 
از طريق آلوده كردن وي��روس يا ترند كردن صورت 
مي گيرد – شايد كارساز باشد. در همين حال، فرايند 
ارزيابي هاي فاكت را مي تواند به كار انداخت؛ برچسب 
زدن مف��ادي مانند اينكه در ص��ورت ارزيابي فاكت 
دوباره ارسال مي شود در غير اين صورت خير، مي تواند 

كمكي بكند .
همچنين الزام به فاش ساختن منابع پرداخت آن 
دسته از تبليغاتي كه سعي دارند تا به عنوان اخبار 
واقعي  روي رسانه هاي اجتماعي به گردش دربيايند 
مي تواند كمك كند – و بنابراين مي توان از اين طريق 
حمايت هاي خارجي كه بر انتخابات ما هدف گذاري 
تبليغاتي مي كنند را شناساند. اين را بايد انجام داد 
حتي اگر باعث شود كه مقداري از منافع فيس بوك 
و توييتر از دست برود. براي اينكه از بانك ها هم نتوان 
به عنوان مجراي پول هايي كه مرتبط با تروريسم يا 
پولشويي هستند استفاده شوند ما مي توانيم بانك ها 
را ملزم كنيم كه »مشتريان خودتان را بشناسيد.« 
ما بايد الزامات مشابهي را روي فيس بوك، توييتر 
و ديگر پلتفرم هاي فناوري تحميل كنيم. اين تغيير 
سياست، تازه اگر به طور مناسب به كار گرفته شود، 
به تنهايي راه طوالني را براي متوقف كردن دخالت 
روسيه در انتخابات امريكا و انتخابات ديگر كشورها 

بايد طي كند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

كارگران هپكو آزاد شدند
مديركل حمايت از پايداري مشاغل و بيمه بيكاري 
وزارت كار درباره آخرين وضعيت كارگران هپكو گفت: 
وزير به زير مجموعه هاي مرتبط در وزارتخانه دستور 
رفع مشكل كارگران را ابالغ كرده و كارگران بازداشتي 
هم آزاد شدند. كريم ياوري، مديركل حمايت از پايداري 
مشاغل و بيمه بيكاري در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به 
آخرين وضعيت پيگيري مشكالت و مطالبات كارگران 
شركت هپكو گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
با بازداشت كارگراني كه صرفًا براي مطالبات قانوني و 
حقوق معوقه خود به صورت مسالمت آميز اعتراض 
مي كنند، موكداً مخالف است. وي افزود: علت تشديد 
بروز مش��كالت در هپكو، عدم اجراي مصوبات ستاد 
تسهيل و رفع موانع توليد است. مديركل حمايت از 
پايداري مشاغل و بيمه بيكاري وزارت كار ادامه داد: 
در مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد تصميم 
گرفته شد تا وزارت راه و شهرسازي با تامين اعتبار از 
سوي سازمان برنامه و بودجه نسبت به عقد قرارداد 
خريد 2400 دستگاه ماشين آالت هپكو اقدام كند و 
اين مهم بايد انجام گردد تا مشكالت حل و فصل شود. 
وي با بيان اينكه وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به زير 
مجموعه هاي مرتبط در وزارتخانه دستور رفع مشكل 
كارگران را ابالغ كرده بود، گفت: استاندار و مسووالن 
مرتبط استاني با همكاري موثر دستگاه قضايي در رفع 
بازداشتي كارگران همفكري و همكاري و پيگيري 
خوبي داشتند.  وي ادامه داد: مديرعامل جديد منصوب 
شده در هپكو از سوي سازمان خصوصي سازي بايد 
هرچه سريعتر نسبت به اخذ تسهيالت مصوب ستاد 
تسهيل و رفع موانع توليداز بانك ملي اقدام و با اولويت 
مطالبات حقوقي كارگران هپكو را پرداخت و برنامه 
كار و توليد را ارايه نمايد. ياوري گفت: وزارت تعاون، 
كارورفاه اجتماعي در جه��ت صيانت از نيروي كار و 
تثبيت اشتغال و پايداري توليد با انجام بازرسي، مستمراً 
پرداخت به موقع مطالبات كارگ��ران كه جزو ديون 
ممتازه است را به كارفرمايان، سهامداران، مالكان و 
مديران بنگاه هاي اقتصادي يادآوري مي نمايد. بهترين 
اقدام موثر براي توليد در ش��ركت توليدي و صنعتي 
هپكو عملياتي و اجرايي نمودن مصوبات ستاد تسهيل 

و رفع موانع توليدات است.

خبر كالن



بانك و بيمه4اخبار  

»تعادل« از تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

افزايش قيمت جهاني طال به دنبال جدال هاي سياسي در امريكا

اثر بلندمدت عمليات بازار باز بانكي 

گروه بانك و بيمه| 
اگرچه تحت تاثير سخنراني رهبران جهان درمجمع 
عمومي س��ازمان ملل متحد و از جمله س��خنراني 
ترامپ رييس جمهور امريكا، روز چهارشنبه 3 مهر 
قيمت اونس جهاني ط��ا افزايش يافته و به 1529 
دالر رس��يده، اما بازار طا و ارز در ايران روز س��وم 
مهر 98 به روند با ثب��ات خود ادامه داد. قيمت دالر 
در ب��ازار آزاد و معامات نقدي ب��ه قيمت 11400 
تومان معامله ش��د. در صرافي هاي مجاز بانكي نيز 
نرخ فروش دالر 11350 و نرخ خريد دالر 11250 
تومان اعام ش��د. همچنين صرافي ها، نرخ فروش 
ي��ورو را 12650 و نرخ خريد يورو را 12550 تومان 
اعام كرده اند. در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي دالر 
در س��امانه سنا به 11350 و يورو به 12650 تومان 
رسيد. بازار س��نا نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده 
در تاريخ 2 مهر را براي دالر 11300، يورو 12586، 
درهم 3093، يوآن 1702، پوند 13994و لير تركيه 

را 2068 تومان اعام كرده است. 
به گزارش »تع��ادل«، در بازار طا نيز اونس جهاني 
به 1529 دالر افزايش يافت و نرخ دالر نيز 11400 
تومان معامله شد در نتيجه بازار طا اندكي كاهش 
داشت. قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به 
4 ميليون و 30 هزار تومان رسيد هر گرم طاي 18 
عيار نيز 410 هزار و 200 تومان قيمت دارد. مظنه 
مثق��ال 17 عيار يا طاي آبش��ده نيز به 1 ميليون و 
777 هزار تومان رس��يد. سكه طرح قديم با قيمتي 
معادل چه��ار ميليون و 20 هزار تومان داد و س��تد 
مي شود . قيمت نيم سكه دو ميليون و 70 هزار تومان 
بود. ربع س��كه هم با يك ميليون و 260 هزار تومان 
داد و ستد شد اما س��كه گرمي نيز 850 هزار تومان 

داد و ستد شد. 
بانك ه��ا هر دالر امريكا را 11 ه��زار و 247 تومان و 
هر يورو را به قيمت 12 هزار و 461 تومان مي خرند. 
قيمت خريد هر پوند انگليس در بانك ها نيز 14 هزار 
و 22 تومان اس��ت.قيمت ارز مس��افرتي در بانك ها 
همچن��ان از قيمت فروش آن در بازار باالتر اس��ت؛ 
به طوري كه قيمت فروش ارز مس��افرتي در بانك ها 
12هزار و 634 تومان اعام ش��ده كه با احتس��اب 

كارمزد به حدود 12 هزار و 900 تومان مي رسد.
همچنين مقايس��ه عملكرد بازارهاي س��هام، ارز و 
س��كه بيانگر اين اس��ت كه تا پايان هفته قبل، بازار 
سهام در اين مدت با 64.65 درصد رشد، بيشترين 
س��ود را نس��بت به بازارهاي ارز و سكه نصيب خود 
كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت ك��ه در اين مدت 
بازار ارز )دالر( با افت 12.5 درصدي و بازار س��كه با 
كاهش 12.6 درصدي مواجه بوده اند. اين در حالي 
است در هفته اي كه گذش��ت نيز بازار سرمايه افت 
1.9درصدي، بازار ارز )دالر( رش��د يك درصدي و 
بازار س��كه كاهش 0.1 درصدي را نصيب س��رمايه 

فعاالن خود كرده اند.

 افزايش طالي جهاني متوقف شد
اما در بازار جهاني قيمت طا تا 1535 دالر افزايش 

يافت و دوباره به 1529 دالر رسيد.
قيمت طا در معامات روز چهارشنبه بازار جهاني با 
اقدام سرمايه گذاران براي سودگيري از رشد قيمت، 
كاهش پيدا كرد.هر اونس طا براي تحويل فوري در 
معامات روز جاري بازار سنگاپور 0.1 درصد كاهش 
پيدا كرد و به 1529 دالر و 62 س��نت رسيد. بهاي 
معامات اين بازار روز گذش��ته ت��ا مرز 1535 دالر 
و 60 س��نت صعود كرده بود.در بازار معامات آتي 
امريكا، هر اونس طا با 0.2 درصد كاهش، به 1537 
دالر رس��يد. با اين حال قيمت طا از درخواس��ت 
رس��مي اس��تيضاح دونالد ترام��پ، رييس جمهور 

امريكا توسط دموكرات ها كه باعث برانگيخته شدن 
نگراني هاي سياسي شده است، پشتيباني شده است. 
دموكرات ها ترامپ را متهم كرده اند به دنبال كمك 
خارجي براي كنار زدن جو بايدن، رقيب دموكرات 
خود در انتخابات رياست جمهوري سال آينده بوده 
است.اس��تفن اينس، استراتژيس��ت شركت اكسي 
تريدر اظهار كرد: آش��فتگي در چشم انداز سياسي، 
به ضعف اقتصاد كان افزوده ش��ده و اين ريس��ك 
ممكن اس��ت باعث نزول بازارهاي سهام و تضعيف 
دالر امريكا شود اما در عوض به نفع طا خواهد بود. 
همچنين عامل ديگري كه از فلز زرد پشتيباني كرد، 
آمار اعتماد مصرفي امريكا بود كه نگراني ها نس��بت 

به اقتصاد جهاني را تشديد كرد.
 شاخص دالر امريكا در تجارت آسيايي ثابت ماند در 
حالي كه بازارهاي سهام تحت تاثير ابهامات سياسي 
امريكا كاهش پيدا كردند. اظهارات تند روز سه شنبه 
ترامپ درباره چين در مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد، بار ديگر نگراني ها نس��بت به روند پيشرفت 

مذاكرات تجاري ميان دو كشور را برانگيخت.
بر اساس گزارش رويترز، اختاف تعرفه اي ميان دو 
اقتصاد بزرگ جهان بيش از يك سال است كه ادامه 
دارد و باعث التهاب بازارهاي جهاني و كندي رش��د 
اقتصاد جهاني شده و در نتيجه قيمت طا از ابتداي 
امسال تاكنون حدود 18 درصد رشد كرده است.به 
گفته وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز، هر اونس طا 
براي تحويل فوري ممكن اس��ت به بيش از 1546 
دالر صعود كند زيرا مقاومت در س��طح 1524 دالر 

را شكسته است.
در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديوم براي 
تحويل فوري با 0.2 درصد كاهش، به 1669 دالر و 
49 سنت رس��يد. هر اونس نقره براي تحويل فوري 
0.3 درصد كاهش پيدا كرد و به 18 دالر و 52 سنت 
رسيد. هر اونس پاتين براي تحويل فوري ثابت بود 

و به 953 دالر و دو سنت رسيد.

 افزايش قيمت طال در پي استيضاح ترامپ
در حال��ي كه مجلس نماين��دگان امريكا قصد دارد 
روند اس��تيضاح دونالد ترامپ را ب��ه خاطر جنجال 
بر س��ر گفت وگوي تلفني با رييس جمهور اوكراين، 

آغاز كند، شاخص سهام در بازارهاي مالي امريكا با 
كاهش روبه رو ش��ده و اين مس��اله در نهايت به نفع 

قيمت جهاني طا بوده است.
قيم��ت ه��ر اونس ط��ا ب��ه 1532 دالر رس��يده 
اس��ت. قيمت طا ت��ا 1535 دالر نيز رس��يده بود. 
سرمايه گذاران بين المللي به شدت نگران استيضاح 
ترامپ و تاثير آن بر چش��م انداز اقتصادي امريكا در 

بلندمدت هستند.
دموكرات هاي مجلس نمايندگان امريكا، ترامپ را 
متهم كرده اند كه در آس��تانه رقابت هاي انتخاباتي 
2020 ميادي به دنبال كمك از يك رهبر خارجي 
براي مقابله با جو بايدن نامزد پيشتاز حزب دموكرات 
بوده است. تازه ترين آمارهاي رسمي نشان مي دهد 
ش��اخص اعتماد مصرف كنن��ده در امريكا طي ماه 
سپتامبر با كاهش روبرو شده است. تشديد تنش هاي 
تجاري ب��ا چين عام��ل اصلي افت چش��مگير اين 
ش��اخص ب��وده اس��ت. دادگاه عال��ي انگليس روز 
سه شنبه با صدور حكمي اعام كرده است كه تصميم 
نخس��ت وزير اين كش��ور براي تعليق نشست هاي 

پارلمان به مدت 5 هفته غيرقانوني بوده است.

   ريزش دالر با دعواي دموكرات ها و ترامپ 
با افزايش احتمال اس��تيضاح رييس جمهور امريكا 
دالر ريزشي شد. به گزارش رويترز، نانسي پلوسي، 
رييس  مجلس نماين��دگان امريكا از آغ��از فرآيند 
تحقيقات و رسيدگي به اتهامات ترامپ در خصوص 
نقض امنيت ملي خبر داد. اين تحقيقات پس از آن 
آغاز مي شود كه برخي منابع آگاه گفته اند ترامپ با 
دس��تور توقف كمك 400 ميليون دالري امريكا به 
اوكراين، از سر گيري اين كمك ها را منوط به مجرم 
شناختن پس��ر جو بايدن، يكي از اصلي ترين رقباي 
ترامپ در كارزار انتخاب رياست جمهوري سال آينده 
كرده اس��ت. در معامات روز چهارشنبه بازارهاي 
ارزي جهان��ي هر دالر به 107.3609 ين رس��يد تا 
نسبت به روز قبل 0.48 درصد كاهش يابد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.4743 
دالر مبادله ش��د تا ارزش دالر اس��تراليا در يكي از 
كمترين سطوح سه هفته اخير باقي بماند. شاخص 
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي 

جهاني را اندازه مي گيرد 0.28 درصد كاهش يافت.
بوريس اشلوسبرگ، استراتژيست ارزي در موسسه 
»بي��ك اس��ت منيجمنت« گف��ت: دالر ب��ه دليل 
ريسك هاي سياسي تحت فشار شديدي قرار گرفته 
اس��ت و احتمال زيادي وجود دارد كه تحقيقات به 

استيضاح ختم شود.

 ثبات در بازار ارز
بازار ارز و طا فصل پاييز و نيمه دوم سال را با ادامه 
روند با ثبات خود طي كرده و اخبار سياسي اخير نيز 
تاثيري بر آن نداشته است. قيمت ارز در صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي ثابت اس��ت و عبدالناصر همتي 
رييس كل بانك مركزي گفته اس��ت كه در بازار ارز 
توفاني قرار نيس��ت بيايد. ص��ادرات غيرنفتي ادامه 
دارد و ارز به مقدار كافي در »س��امانه نيما« عرضه 
مي شود. وي درباره مبادالت بانكي و تجاري ايران با 
تركيه و روس��يه از طريق پول هاي ملي، اظهار كرد: 
اكنون با اين كش��ورها با دالر تعامل تجاري نداريم. 
اگر برخي مواقع نيز از يورو نام مي بريم، در واقع يورو 
را به عنوان مبناي تبديل در نظر گرفته ايم تا اگر پول 
ملي دو كشور افت و خيز داشته باشد، طرف مقابل 
ضرر نكند.ما با روسيه با روبل و تركيه با لير در حال 
مبادله هستيم و اين روند به تدريج دالر را از چرخه 
مبادالت حذف مي كند. بسياري از كشورها اكنون 
تمايل دارند كه با پول ملي خود مبادله تجاري كنند 
تا امريكا بر روند مبادالتش��ان نظارت نداشته باشد. 
اكنون تقريبا همه مبادالت مالي ما با روسيه از طريق 
پول ملي اس��ت، حدود 30 تا 40 درصد مبادالت با 
تركيه نيز با پول ملي انجام مي ش��ود و بقيه آن نيز 
با ي��ورو در حال انجام اس��ت.بانك مركزي را تحت 
عنوان يك س��رفصل ديگر تحريم كرده اند كه البته 
اين اقدامات از نظر ما تبليغاتي است. البته واقعيت 
اين است كه مش��كات جدي براي ما از نظر روابط 
بانك��ي ايجاد كرده ام��ا ما راه هاي ديگ��ري را براي 
اجراي كاره��اي خود يافته ايم. م��ا دنبال دور زدن 
تحريم نيستيم، اكنون در حال انجام تجارت بدون 

تحريم هستيم.
وي درب��اره اين ادعا كه ثبات نرخ دالر در هفته هاي 
اخير آرامش قبل توفان اس��ت، گفت: كنترل كامل 

بر بازار ارز برقرار است. روند صادرات غيرنفتي ادامه 
دارد و عرضه مداوم ارز در نيما در حال انجام اس��ت. 
ادعاي آرامش قبل از توفان كه مطرح شده فقط باعث 
خالي كردن دل مردم مي ش��ود. اكنون روند خوبي 
حاكم ش��ده و در آينده بهتر نيز مي ش��ود. هدف ما 

تامين ارز مورد نياز كاالهاي ضروري است.
وي با بي��ان اينكه برخي مي گويند كه بانك مركزي 
تقاضاه��اي ارزي را مح��دود ك��رده اس��ت، افزود: 
در ش��رايط جنگ اقتصادي و فش��ارهاي س��نگين 
اقتصادي، قرار نيست كه واردات كاالهاي لوكس و 
غيرضروري را آزاد بگذاريم يا خروج سرمايه از كشور 
را مجاز كنيم. بنابراين دنبال محدود كردن مصرف 
ارز در بخش هاي غير ضروري بوده ايم. اكنون كنترل 
كامل بر بازار داريم و نگراني از اين بابت نداريم و در 

آينده اين ثبات ادامه مي يابد.
همتي با اشاره به اينكه در كويت با بسياري از روساي 
بانك هاي مركزي كشورهاي منطقه مذاكره كردم. به 
نظرم تحريم مجدد بانك مركزي با هدف ايجاد يك 
جو رواني است و اتفاق جديدي رخ نمي دهد و ما در 
حال انجام كارهاي خود هستيم. در آينده نيز روابط 
تجاري و مالي و بانكي را با استفاده از روش هايي جدا 
از روش هايي كه مدنظر امريكاست، برقرار مي كنيم. 
مشكلي تاكنون براي ما رخ نداده و اگر چهار بار ديگر 
نيز ما را تحريم كنند، تاثير جديدي نخواهد داشت. 
همان بار اول كه بان��ك مركزي را تحريم كردند، ما 
پيش بيني هايي كرديم تا خارج از مقرراتي كه آنها در 
نظر گرفته بودند بتوانيم كارهاي خود را پيش ببريم.

   سقوط كم سابقه ارزهاي ديجيتالي
ارزش بيت كوين در برابر دالر 15 درصد سقوط كرد. 
به گزارش رويترز، پس از آنكه يك پلتفرم معامات 
ارزي در بورس نيويورك نام بيت كوين را از فهرست 
ارزهاي مجاز براي معامات آتي حذف كرد، ارزش 
بيت كوين با س��قوط 15 درصدي ب��ه 8377 دالر 
رسيد كه پايين ترين سطح به ثبت رسيده براي اين 
ارز محبوب در طول سه ماه اخير محسوب مي شود.

كيائو وانگ، مدير موسس��ه »ماسري« كه در زمينه 
مطالعات ارزهاي ديجيتالي فعاليت دارد گفت: حتي 
براي بيت كوين نيز اين س��قوط سنگين يك اتفاق 
كم سابقه محسوب مي شود.يك معامله گر ارزهاي 
ديجيتالي نيز كه خواس��ت نامش فاش نشود گفت 
كه س��قوط بيت كوين در بازار مي تواند تحت تاثير 
تصميم اخير كاهش ضريب اهرم معاماتي در بازار 

ارز سيشل نيز قرار گرفته باشد.
عاوه بر بيت كوين ارزش ديگر ارزهاي ديجيتالي نيز 
با سقوط هاي سنگيني همراه بود تا جايي كه ارزش 
اتريوم ب��ا كاهش 15.84 درصدي به 169.68 دالر، 
ارزش بيت كوين كش با كاهش 22.61 درصدي به 
226.56 دالر، ارزش اليت كوي��ن با كاهش 15.41 
درصدي به 57 دالر، ارزش استار با كاهش 14.74 
درصدي به 0.054 دالر، ارزش مونرو با كاهش 14.2 
درصدي به 59.40 دالر، ارزش دش با كاهش 16.25 
درصدي ب��ه 73.81 دالر و ارزش زد كش با كاهش 
36.32 درص��دي ب��ه 169.68 دالر رس��يد. الكس 
ماشينسكي، مدير موسس��ه »سلسيوس نتورك« 
گفت: عملكرد نااميدكننده اخير نشان مي دهد كه 
هنوز سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري هاي كان 
در ارزهاي ديجيتالي ترديد دارند و با آغاز روند نزولي 
بازار فروش ها بيشتر از حد عادي انجام مي شود كه 
همين مساله كار را براي يك اصاح منطقي در بازار 
دش��وار مي كند. چيزي كه ش��اهدش هستيد اين 
اس��ت كه معامله گران خرد و ك��م تجربه با ورود به 
اين بازار فقط كار را بد تر كرده اند و هيجانات بازار را 

تشديد مي كنند.

عمليات بازار باز بانكي از ابتداي مهرماه س��ال جاري 
كليد خورد تا در صورت اجراي دقيق، نرخ تورم، نرخ 

سود، اضافه برداشت هاي بانك ها و... را كنترل كند.
به گزارش ايس��نا، حدود يك ماه پيش، عبدالناصر 
همتي، ريي��س كل بانك مركزي از اجرايي ش��دن 
عمليات بازار باز بانكي از پايان ش��هريور ماه س��ال 
جاري خب��ر داد و در همين راس��تا، اعضاي كميته 
اجرايي اين عمليات در نخستين روز از ابتداي مهرماه 
معرفي شدند و عما عمليات بازار باز بانكي كار خود 
را آغاز كرد. بر اس��اس حكمي ك��ه رييس كل بانك 
مركزي براي اعضاي كميته اجرايي عمليات بازار باز 

بانكي صادر كرده اس��ت، تدوين و پيگيري سياست 
پولي، رصد و پايش انتق��ال پولي، تدوين و پيگيري 
برنامه هاي اعام موضع، برنامه ريزي و نظارت بر بازار 
بين بانكي، برنامه ريزي، نظ��ارت و اجراي عمليات 
بازار باز و پيش��نهاد مقررات سياست پولي و الگوي 
نظ��ارت آن از جمله مهم ترين وظاي��ف اين كميته 

محسوب مي شود.
به گفته رييس كل بانك مركزي سياست هاي پولي 
چيزي جز اجراي عمليات بازار باز بانكي نيس��ت، در 
گذش��ته براي بانك مركزي كل هاي پولي مهم بود 
كه البته هم اكنون هم اين مساله مهم است، اما بانك 

مركزي به دنبال آن است كه كل هاي پولي را از طريق 
عميات بازار باز كنترل كند.

بانك مركزي پيش از اين گفته بود كه اجراي اين طرح 
موجب كنترل نرخ تورم، ساماندهي اضافه برداشت 
بانك ها، تنظيم چارچوب مشخص براي اعطاي اعتبار 
به بانك ها و موسسات اعتباري، اجراي سياست پولي و 

مديريت نرخ هاي سود مي شود.
ام��ا عمليات بازار باز بانك��ي در واقع به بانك مركزي 
كشورها اين اجازه را مي دهد تا با خريد و فروش اوراق 
قرضه دولتي در بازار آزاد، براي گس��ترش يا انقباض 
ميزان پول در سيستم بانكي اقدام كنند، به طوري كه 

خريد اوراق به سيس��تم بانكي پول تزريق مي كند و 
رشد اقتصادي را افزايش مي دهد، در حالي كه فروش  
آن عكس اين كار را انجام مي دهد و در واقع با كاهش 

تزريق پول سبب كنترل نرخ تورم مي شود.
عمليات بازار باز مي تواند اهداف متفاوتي را دنبال كند. 
در بس��ياري كشورها مهم ترين وظيفه بانك مركزي 
كنترل نرخ تورم است كه اين كنترل از طريق عمليات 
بازار باز صورت مي گيرد و در كشورهايي كه نرخ برابري 
ارز را كنترل مي كنند، عمليات بازار باز با هدف كنترل 

نرخ ارز صورت مي گيرد.
با توجه به تاثيرات مثبت عملي��ات بازار باز بانكي بر 

اقتصاد كشورها و در شرايطي كه اقتصاد ايران تحت 
تاثير تحريم هاي امريكا زير فش��ار زيادي قرار دارد، 
اجراي اين عملي��ات مي تواند تا ح��دودي وضعيت 
اقتصادي كشور را بهبود بخش��د و اين امر بايد مورد 
توجه ق��رار گيرد در صورتي اين طرح جواب مي دهد 

كه با حساسيت و دقت فراوان انجام شود.
هرچند كه اين عمليات زمان بر اس��ت و در درازمدت 
پايه هاي اقتصاد اي��ران را تقويت مي كند و نمي توان 
انتظار تحوالت ناگهاني و كوتاه مدت از آن داش��ت، با 
اين حال اين مسيري است كه دير يا زود اقتصاد ايران 

بايد آن را مي پيمود.

۹۰ درصد تراكنش كارتخوان ها زير ۵۰۰ هزار تومان
62 درصد تراكنش كارتخوان ها زير25 هزار تومان 

است.
گزارش ش��بكه الكترونيكي پرداخت كارت نش��ان 
مي ده��د ك��ه از دو ميليارد و 76 ميلي��ون تراكنش 
ابزار كارتخوان )با احتس��اب تراكنش هاي عمليات 
مانده گيري(، ح��دود يك ميلي��ارد و 296 ميليون 
تراكنش ابزار كارتخوان فروش��گاهي داراي مبلغ تا 
25 هزار تومان بوده است. همچنين آمار منتشر شده 
نشان مي دهد كه بيش از 90درصد از تراكنش هاي 
ابزار كارتخوان در مرداد ماه داراي مبلغي كمتر از پنج 
ميليون ريال )500 هزار تومان( بوده است. به گزارش 
»تعادل«، داده هاي منتشر شده از سوي شاپرك نشان 
مي دهد كه بيش از 90 درصد تراكنش كارتخوان ها 
داراي مبلغ��ي كمت��ر از 500 هزار تومان اس��ت و 
بيشترين س��هم در دامنه مبلغي به تراكنش هاي 5 
تا 15 هزار تومان اختصاص دارد. ش��ركت ش��اپرك 

گ��زارش وضعيت دامنه مبلغ��ي تراكنش  ابزارهاي 
پرداخت يعني كارتخوان فروشگاهي، ابزار پذيرش 
موبايل��ي و ابزار پذي��رش اينترنتي در م��رداد ماه را 
منتشر كرده است كه بر اساس آن دامنه مبلغي ابزار 
كارتخوان فروش��گاهي با توجه به محاسبه كارمزد 
بانك پذيرنده در مبال��غ كمتر از 50 هزار ريال )پنج 
هزار توم��ان(، بين 50.001 ريال تا 250.000 ريال 
)بيش��تر از 5 هزار تومان تا 25 ه��زار تومان( و باالتر 
از 250.000 )بيشتر از 25 هزار تومان( تقسيم شده 
است. بيشترين سهم 5 تا 15 هزار تومان در مرداد ماه 
سال جاري بالغ بر دو ميليارد و 355 ميليون و 977 
تراكنش به ارزش 2 هزار و 616 ميليارد ريال در شبكه 
شاپرك انجام شده است كه در سهم ابزارهاي پذيرش 
شبكه پرداخت الكترونيك همچنان بيشترين سهم به 
دستگاه هاي كارتخوان با سهمي بالغ بر 88.12 درصد 
اختصاص پيدا كرده است؛ ابزار كارتخوان فروشگاهي 

با تعداد بيش از 7 ميليون و 571 هزار پايانه فعال در 
مدت مشابه تعداد 2 ميليارد و 76 ميليون و 159 هزار 

تراكنش را به خود اختصاص داده است.
آم��ار اعام ش��ده از دامن��ه مبلغ��ي تراكنش هاي 
شاپركي نش��ان مي دهد كه بيش��ترين تراكنش با 
استفاده از دس��تگاه كارتخوان در مرداد ماه با سهم 
38.97 درصدي داراي مبلغ بيشتر از 5 هزار تومان 
تا 15 هزار تومان بوده اس��ت؛ از سويي ديگر بالغ بر 
23.46 درصد از تراكنش هاي كارتخوان ها در دامنه 
مبلغي كمتر از 5هزار تومان انجام ش��ده كه نش��ان 
از ادامه روند ضريب نفوذ گس��ترده كارتخوان براي 
خريدهاي بسيار خرد و خريد ش��ارژ دارد؛ با توجه 
به اين گ��زارش، تعداد تراكنش هاي كمتر از 5 هزار 
تومان برابر با 486 ميليون و 998 هزار تراكنش بود، 
اين در حالي اس��ت كه تعداد تراكنش هاي بيشتر از 
5 هزار تومان تا 25 هزار تومان بالغ بر 809 ميليون 

و 96 هزار تراكنش بوده است. نمودار دامنه مبلغي 
ابزار كارتخوان فروش��گاهي حاك��ي از آن 32.57 
درصد تراكنش ها يعني حدود 676 ميليون و 164 
هزار تراكنش با اس��تفاده از اين ابزار پذيرش شبكه 

پرداخت الكترونيك داراي مبلغ بيش��تر از 25 هزار 
تومان بوده اس��ت؛ همچنين عملي��ات مانده گيري 
سهمي 5 درصدي از تراكنش هاي ابزار POS  را به 

خود اختصاص داده است.
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هماهنگي خدمات رساني 
نظام بانكي به زوار اربعين 

 جلسه هماهنگي نظام بانكي به منظور خدمت رساني 
به زوار حسيني با حضور نمايندگان بانك هاي دولتي 
و خصوصي و نماينده ستاد اربعين حسيني در بانك 
مركزي تشكيل شد. به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، در اين جلسه دبيركل بانك مركزي با اشاره 
به اينكه همكاران نظام بانكي خدمت به زوار اربعين را 
براي خود توفيق مي دانند و طي سال هاي اخير نقش 
ارزنده اي در خدمت رساني به زوار اربعين انجام داده اند، 
گفت: انتظار مي رود با تجربيات س��ال هاي گذشته 

كاستي ها رفع و كيفيت خدمات ارتقا يابد.
وي ارايه خدم��ات بانكي ب��ه زوار را نيازمند تاش 
شبانه روزي دانس��ت و گفت: نظام بانكي براي ارايه 
خدمات بهتر نيازمند همكاري نهادهاي اس��تاني و 
محلي است و اين همكاري سطح ارايه خدمات بانكي 
را ارتقا خواهد داد. طالبي در ادامه با اشاره به تصميم 
جديد بانك مركزي در خصوص نحوه تامين ارز مورد 
نياز زوار اربعين به ميزان 100 ي��ورو يا معادل آن با 
توجه به ازدحام جمعي��ت در زمان برگزاري اربعين 
توصيه كرد زوار قب��ل از ورود به مرزهاي غربي و در 
شهرهاي مبدا ارز مورد نياز خود را تهيه كنند. وي در 
خصوص نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانك ها در 
زمان برگزاري اربعين گفت: بانك مركزي امسال با 
همكاري ناظران بانك ها بر خدمات رساني در مبادي 
خروجي نظارت خواهد كرد. در ادامه جلسه ضمن 
بحث و بررس��ي، هماهنگي و برنامه ريزي الزم براي 
ارايه خدمات بانكي در مرزهاي خروجي در سه استان 
كرمانشاه، ايام و خوزستان و مسيرهاي حركت زوار 
انجام شد.  گفتني است در اين جلسه، مديران مربوطه 
در بانك مركزي از تامين نقدينگي ريالي به ميزان الزم 
براي زوار اربعين، آمادگي خودپردازهاي سيار و ايجاد 

خزانه محلي در استان هاي غربي خبر دادند.

مزاياي شبكه مالي جايگزين 
سوييفت و حذف دالر

عضو كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس، گفت: 
راه ان��دازي كانال مال��ي ميان ايران و روس��يه براي 
جايگزيني با س��وييفت اقدام مناس��بي براي رشد 
مراودات و كاهش هر چه بيشتر نوسانات ارزي است.

نادر قاضي پور در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به تدابير اتخاذ 
شده اخير دولت به ويژه بانك مركزي در ساماندهي 
وضعيت بازار، گفت: خوش��بختانه در ماه هاي اخير 
تدابير مناسبي اتخاذ شده و توانسته آرامش نسبي 
را بر بازار حاكم كند. نماينده مردم اروميه در مجلس 
شوراي اسامي، با تاكيد بر اينكه راه اندازي كانال مالي 
ميان ايران و روسيه براي جايگزيني با سوييفت اقدام 
مناسبي براي رش��د مراودات است، افزود: اينچنين 
ش��بكه هاي مالي بايد ميان ايران و ساير كشورهاي 
منطق��ه نيز پيگيري ش��ود تا اثر تحريم ه��ا هر روز 
كمرنگ تر شود. وي با بيان اينكه حذف دالر از مراودات 
بانكي و مالي يكي از مهم ترين راهكارها در ايجاد بازار با 
ثبات است، تصريح كرد: بايد با اتخاذ تدابيري مناسب 
سعي شود تا با كمرنگ تر كردن دالر در مراودات بازاري 

با ثبات و متاثر از مولفه هاي داخلي بسازيم.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با اش��اره به فوايد 
ايجاد شبكه مالي جايگزين سوئيفت، گفت: با ايجاد 
چنين كانالي صادرات قوت گرفته و رشد اقتصادي را 
شاهد خواهيم بود. قاضي پور با بيان اينكه در جريان 
برقراري كانال هاي مالي با كشورهاي مختلف بايد 
بتوانيم پيمان هاي دو يا چند جانبه را نيز به سرانجام 
برسانيم، افزود: بسياري از كشورها با چنين پيمان هاي 
پولي دو يا چند جانبه توانسته اند اقتصادي ُپر رونق 
براي خود رقم بزنند. عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسامي يادآور شد: مجلس با هر نوع 
پيمان مالي دو يا چندجانبه ك��ه جزييات آن مورد 
بررسي كارشناسانه قرار گرفته باشد موافق است، زيرا 

بايد به سمت اقتصادي پويا و مولد گام برداريم

تحريم بانك مركزي 
محدوديت بيشتري ندارد 

يك كارشناس اقتصادي گفت: تحريم دوباره بانك 
مركزي ب��ا توجه به اعم��ال محدوديت هاي قبلي، 
تاثير چنداني بر بازارهاي مختلف نخواهد داش��ت و 
محدوديت بيشتري را بر ايران اعمال نمي كند. عباس 
آرگون در گفت وگو با ايِبنا درباره تاثير تحريم دوباره 
بانك مركزي بر بازارهاي مختلف با بيان اين مطلب 
افزود: من فكر مي كنم تحريم هاي قبلي تاثير خود 
را گذاش��ته و تحريم هاي جديد نمي تواند تاثيرات 
تحريم ها و محدوديت ها را بيشتر كند. وي ادامه داد: 
امريكايي ها تاش كرده اند تا در ماه هاي گذشته هر بار 
نهادهاي مختلف را در قالب طبقه بندي هاي مختلف 
از جمله تروريسم، موشكي يا پولشويي تحت تحريم 
قرار دهند ولي مي بينيم كه ديگر اين موضوع بر بازارها 
تاثير قابل توجهي ندارند.تحريم هاي قبلي تا بيشترين 
حد ممكن محدوديت بر ايران اعمال كرده بودند و با 
اعمال هر تحريم و ممنوعيت جديدي، اتفاق خاصي 
رخ نخواهد داد و تحريم ها آثار خود را تاكنون نشان 
داده اند. آرگون با بيان اينكه اعمال تحريم هاي دوباره 
عليه بانك مركزي جنبه تبليغاتي و رواني دارد، افزود: 
پيش از اين نيز بانك هاي خارجي روابط كارگزاري با 
بانك هاي ايراني يا بانك مركزي نداشتند و اعتبارات 
اسنادي بين آنها رد و بدل نمي شد. تحريم مجدد بانك 
مركزي نيز در قياس با تحريم هاي قبلي تاثير قابل 

توجهي نخواهد داشت.
وي درباره تاثير اين تحريم جديد بر فعاليت سازوكار 
تسهيل تجارت ايران و اروپا )اينستكس( نيز اظهار 
داشت: هنوز اين سازوكار شكل جدي و واقعي به خود 
نگرفته و نمي دانيم كه اساسا تا چه اندازه اي ظرفيت 
دارد. بايد ابتدا به سمتي برويم كه اينستكس ظرفيت 
خود را افزاي��ش داده و تنها براي غذا و دارو نباش��د 
همچنين بتوان پول نفت ايران را از طريق آن مبادله 
كرد. در اين صورت اينستكس از حالت شعاري خارج 

شده و شكل اجرايي به خود خواهد گرفت.
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  »س�يدكو« خريدار و فروشنده بود: شركت 
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان در دوره يك 
ماهه منتهي به ۳۱ ش��هريور م��اه ۱۳۹۸، خريدار 
و فروش��نده سهام چند ش��ركت بورس��ي بود و از 
واگذاري هاي خود ۵۹ ميليارد و ۱۷۶ ميليون ريال 
سود كسب كرد. به گزارش سنا، شركت سرمايه گذاري 
ش��ركت و توسعه صنايع سيمان با س��رمايه ۴ هزار 
و ۸۰۰ ميلي��ارد ري��ال، صورت وضعي��ت پرتفوي 
س��رمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به ۳۱ 

شهريور ۹۸ را حسابرسي نشده منتشر كرد.
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان با انتشار 
عملكرد يك ماهه منتهي به ۳۱ شهريور سال جاري 
اعالم كرد در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده، تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده ۳ هزار و 
۹۵۹ ميليارد و ۵۷۸ ميليون ريال و ارزش بازار معادل ۸ 
هزار و ۶۷۰ ميليارد و ۸۷۶ ميليون ريال در سبد سهام 
خود داشت. بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت 
طي اين مدت با كاهش ۱۸ ميليارد و ۱۴۹ ميليون 
ريال به ۳ هزار و ۴۶۷ ميلي��ارد و ۴۲۹ ميليون ريال 
رسيد. درحالي كه ارزش بازار شركت سرمايه گذاري 
و توسعه صنايع س��يمان با افزايش يك هزار و ۷۹۷ 
ميليارد و ۸۰ ميليون ريال مع��ادل ۱۰ هزار و ۴۶۷ 
ميليارد و ۹۵۶ ميليون ريال محاسبه شد. »سيدكو« 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
شده معادل ۵۳ ميليارد و ۸۸۸ ميليون ريال به مبلغ 
۱۱۳ ميلي��ارد و ۶۴ ميليون ريال واگذار كرد و از اين 
بابت ۵۹ ميليارد و ۱۷۶ ميليون ريال سود كسب كرد .
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان طي 
دوره يك ماهه منتهي به شهريور ماه تعدادي از سهام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده ۳۵ ميليارد 

و ۵۷۵ ميليون ريال خريداري كرد.

  افزايش سرمايه در نمادهاي »كوثر، قهكمت 
و دالبر«: شركت هاي بيمه كوثر، قند هكمتان و البرز 
دارو اطالعيه شفاف سازي افزايش سرمايه هاي خود 
را منتشر كردند. هيات مديره شركت بيمه كوثر قصد 
دارد به مجمع عمومي فوق العاده افزايش س��رمايه 
۶۰درصدي را پيش��نهاد دهد. »كوثر« در اطالعيه 
خود اعالم كرده است كه قصد دارد سرمايه خود را از 
مبلغ ۲هزار و ۵۰۰ميليارد ريال به مبلغ ۴هزار ميليارد 
ريال مع��ادل ۶۰درصد افزايش ده��د. اين افزايش 
سرمايه از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها تامين 
مي شود و به منظور اصالح ساختار حساب به تصويب 
هيات مديره رسيده و جهت اظهارنظر به حسابرس و 

بازرس قانوني ارسال شده است.
از سوي ديگر شركت قند هكمتان اظهارنظر حسابرس 
و بازرس قانوني خود را نس��بت به گزارش توجيهي 
هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه را منتشر 
كرد. »قهكمت« سرمايه خود را از مبلغ ۲۷۳ميليارد و 
۶۰۰ميليون ريال به مبلغ ۴۱۰ميليارد و ۴۰۰ميليون 
ريال معادل ۵۰درصد از محل سود انباشته افزايش 
مي دهد. اين اقدام به منظور حفظ منابع هزينه شده 
در طرح توسعه و بهس��ازي در سال هاي ۱۳۹۵ الي 
۱۳۹۷ ارايه مي شود. همچنين ش��ركت البرز دارو 
در اطالعيه اي اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني 
نسبت به گزارش توجيهي هيات مديره در خصوص 
افزايش س��رمايه ۱۸درصدي خود را منتشر كرده 
است. »دالبر« قصد دارد سرمايه خود را از مبلغ يك 
هزار و ۸۶۰ميليارد ريال به مبلغ ۲هزار و ۲۰۰ميليارد 
ريال معادل ۱۸درصد افزايش ده��د. اين اقدام قرار 
است از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده 
نقدي تامين و صرف خريد ماشين آالت توليد و اتمام 

پروژه هاي انبارها و خط مايعات شود .

  ۴۲۳ريال؛ زيان يكساله »غگز« براي هرسهم: 
شركت گز س��كه در صورت هاي مالي يكساله براي 

هرسهم ۴۲۳ريال زيان اعالم كرد.
ش��ركت گز س��كه در اطالعات و صورت هاي مالي 
يكس��اله منتهي به ۲۹اس��فند۹۷، براي هرس��هم 
۴۲۳ريال زيان اعالم كرد. اين شركت سود عملياتي 
دوره مورد گزارش را ۳ميليارد و ۷۱۲ميليون ريال، 
سود خالص را ۳۱ميليارد و ۹۳ميليون ريال و زيان 
انباشته پايان دوره را ۱۱۶ميليارد و ۶۲۴ميليون ريال 
منتشر كرده است. »غگز« در صورت هاي مالي يكساله 
توانسته ۱۰۵هزار و ۶۴۶كيلوگرم گز بفروشد كه مبلغ 
آن به ۵۴ميليارد و ۴۲ميليون ريال رسيد. همچنين 
س��ود ناخالص از اين محل ۳۱ميليارد و ۴۲ميليون 

ريال اعالم شد.
اين شركت در تشريح اهداف و برنامه هاي راهبردي 
خود در خصوص توليد و فروش محصوالت اعالم كرد 
كه باتوجه به اوضاع اقتصادي مديريت در خصوص 
صادرات تصميماتي دراين خصوص اتخاذ كرده اند. 
همچنين باتوجه به افزايش نرخ ارز قيمت تمام شده 
محصوالت س��يرصعودي داشته براساس تغييرات 
قيمت در مدت ۶ماه اول احتمال افزايش اين س��ير 
ادامه خواهد داشت. عالوه بر اين با توجه به تصميمات 
اتخاذ شده توسط مديريت شركت نسبت به افزايش 

صادرات اقداماتي را انجام داده است.
 

  افزايش س�رمايه ۱۶۷ درصدي »ختراك«: 
سازمان بورس و اوراق بهادار با افزايش سرمايه ۱۶۴ 
درصدي شركت ريخته گري تراكتورسازي ايران از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي و 
اندوخته طرح و توسعه موافقت كرد. افزايش سرمايه 
۳۵۰ ميليارد ريالي شركت ريخته گري تراكتورسازي 
ايران از مبلغ ۲۱۳ ميليارد ريال به مبلغ ۵۶۳ ميليارد 
ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده 
نقدي و اندوخته طرح و توسعه از سوي سازمان بورس 

بالمانع اعالم شد.
افزايش سرمايه شركت ريخته گري تراكتورسازي 
ايران ب��ه منظور اج��راي پروژه هاي بهينه س��ازي 
تاسيسات توليدي خواهد بود. بر اساس اين گزارش، 
انجام افزايش سرمايه »ختراك« حداكثر تا ۶۰ روز 
پ��س از تاريخ اين مجوز امكان پذير خواهد بود. عدم 
انجام افزايش سرمايه در مهلت مقرر، موجب ابطال 
اين مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از 

اين سازمان خواهد بود.

»تعادل«ازتغييرموئلفههاينبردقيمتدربازارسهامميگويد

برفرازقيمتها
گروه بورس|محمد امين خدابخش| 

رونق بازار سهام همچنان ادامه دارد و در اين ميان تمامي 
نگاه ها به شاخص بورس تهران دوخته شده است. بورس 
تهران كه در ۷ ماه گذشته تقريبا رونقي بي وقفه را شاهد 
بوده است، در حالي به فتح ابركانال ۳۰۰ هزار واحدي 
در روزهاي پاياني ش��هريور ماه نائل شده كه اما و اگرها 
در خصوص ظرفيت بنيادي بازارها و احتمال تداوم روند 
صعودي در شش ماهه دوم س��ال جاري افزايش يافته 
اس��ت. اين رويداد در ش��رايطي رخ مي دهد كه تفاوت 
ماهيت صنايع و سهم هر كدام از آنها از كل بازار سرمايه 
باعث شده تا بسياري از تحليلگران سرمايه گذاران تصوير 
دقيقي اس��ت فرصت ها و موانع پيش روي سودآوري 
بازار سهام نداشته باش��ند و تنها به وزن احتماالت در 

تصميم گيري هاي خود اكتفا كنند.
در اين ميان بسياري از فعاالن بازار همچنان به آمار و ارقام 
متورم روزهاي جاري در بورس و فرابورس تهران عادت 
نكرده اند. با اين حال دلگرمي بر رخوت بازارهاي موازي 
موجب شده تا همچنان بر تداوم سرمايه گذاري در سهام 
شركت  هاي مختلف اصرار بورزند. عالقه مداوم ذي نفعان 
بازار س��رمايه به تداوم روند موجود كه با اتكا بر داليل و 
توجيهات گوناگوني صورت مي گيرد، در نهايت به تداوم 
جريان تقاضا در سطوح فعلي منتهي شده و اگرچه در دو 
روز گذشته اندكي از سرعت رشد شاخص كاسته شده 
است، با اين حال ارزش معامالت و ميزان خالص خريد 
حقيقي در روزهاي گذشته همچنان نشان از تداوم اقبال 
معامله گران بر نمادهاي حاضر در بورس و فرابورس دارد.

همانطور كه پيش از اين اشاره شد، از آنجايي كه ماهيت 
فعاليت شركت ها در بازار سهام متفاوت است، كدام سهم 
متفاوتي از كليت بازار سهام دارند، بايد براي بازبيني بهتر 
شرايط كلي بازار صنايع كوچك تر را از صنايع بزرگ جدا 

كرد و بطور مجزا به بررسي آنها پرداخت.
اگ��ر بخواهيم از پرگوي��ي بپرهيزي��م و بطور خالصه 
ماهيت رفتار خريداران را مورد بررس��ي قرار دهيم در 
ابتدا بايد در نظر داش��ته باش��يم كه صنايع كوچك تر 
و علي الخص��وص نمادهايي كه از ش��ناوري كمتري 
برخوردارند و قابليت افزايش بيش��تري در دوره رونق 
دارند. اين نمادها كه ح��ركات تند و تيز قيمت در آنها 
مرهون توجه سرمايه گذاران ريس��ك پذيرتر در بازار 
اس��ت مي توانند به راحتي و در مدت كوتاهي با حجم 
كمي از نقدينگي با رشد قيمت روبرو شوند. بنابراين بايد 
توجه داشت كه بخش اعظم نمادهاي بازار در ماه هاي 
اخير توانسته اند بازده بسيار بيشتري نسبت به شاخص 
كل بورس تهران كسب كنند. دليل اصلي اين امر تفاوت 
عملكرد فعاالن مختلف بازار مربوط مي شود. در حالي 
كه اشخاص حقوقي نظير صندوق هاي سرمايه گذاري 
مجبورند تا براي جلوگيري از قفل شدن سرمايه خود 
در نماد هاي كوچك، در س��هام شركت هاي بزرگ و با 
شناوري باال گذاري كنند ، فعاالن خرد بازار مي توانند به 
دليل سرمايه اندكي كه دارند بخت خود را در نماد هاي 
كوچ��ك و بعضًا با نقدش��وندگي كمت��ر از ۱۰ درصد 
بيازمايند. به همين دليل بود كه در ماه هاي اخير شاهد 
رشد سرس��ام آور قيمت در نماد شركت هاي بوديم كه 
در تابلو هاي فرعي فرابورس موسوم به بازار پايه معامله 
مي شدند.  اين رويه تا قبل از تغيير دستورالعمل معامالت 

تابلو هاي فرعي فرابورس تداوم داشت تا اينكه با انجام 
اصالحات مورد نظر بسياري از پول هاي قفل شده در اين 
نمادها به سمت تابلو هاي اصلي بورس و فرابورس سرازير 
شد و موجب شد تا روند معامالت در نمادهاي ياد شده 
از قدرت بيشتري برخوردار شود. از آنجا كه بسياري از 
نمادهاي مورد معامل��ه در تابلوهاي بورس و فرابورس 
از حجم اندكي برخوردار بودند طبيعي بود كه ترجيح 
سرمايه گذاري در از فعاالن بازار نيز اين باشد كه به سمت 
اين نمادها بروند. مي توان اين طور نتيجه گرفت كه در 
ماه هاي اخير بازده صنايع كوچكي همچون »زراعت«، 
»دارويي«، »سيماني«، »ساختماني« و غيره بازدهي 
بسيار بيشتر از نمادهاي سنگين وزن بازار داشته باشند. 
رشد بهاي نماد ياد شده به خوبي از تفاوت بازده كسب 
شده در شاخص كل بورس تهران و شاخص كل هم وزن 

در همين بازار قابل رهگيري است. 
در حالي كه شاخص بورس تهران از ابتداي سال تاكنون 
به ميزان ۷۶ درصد افزايش يافته اس��ت، رش��د ارتفاع 
ش��اخص كل هم وزن حكايت از آن دارد كه نماگر ياد 
ش��ده طي مدت مش��ابه ۱۸۰ درصد پيشروي داشته 
است. درواقع شاخص كل هم وزن كه تغييرات قيمت 

نمادهاي بازار را بدون در نظر گرفتن وزن آنها از كل بازار 
اندازه مي گيرد به خوبي نشانگر آن است كه سهم هاي 
كمتر موثر در شاخص كل بورس تهران رفتار متفاوتي 
از سرمايه گذاران را نسبت به سهم هاي بزرگ به نمايش 

گذاشته اند.

   بازار در محدوده حبابي 
همانطور ك��ه در گزارش هاي پيش��ين نيز مورد توجه 
قرار گرفته است. بازار س��هام در حال حاضر وضعيتي 
به مرات��ب پيچيده تر از ماه ها و هفته ه��اي قبل را طي 
مي كند. در حالي كه تا همين چندي قبل بنا بر اذعان 
بسياري از تحليلگران اكثريت قريب به اتفاق نمادهاي 
بازار از ارزندگي بنيادي برخوردار بودند و س��اير نمادها 
نيز به لطف خوش بين��ي به افزايش س��رمايه از محل 
س��ود انباش��ته يا تجديد ارزيابي دارايي ها براي خريد 
مناسب تلقي مي ش��دند، حاال رشد شتابان قيمت ها تا 
آنجا ادامه يافته كه قيمت در برخي نمادها وارد محدوده 
حبابي شده است. چنين ديدگاهي سبب شده تا ديگر 
به جز خوش��بيني به آينده و عواملي نظير گش��ايش 
سياس��ي و رفع تحريم ها دليلي ب��راي خريد نمادهاي 

ياد شده وجود نداشته باشد. با اين حال به گفته همين 
كارشناسان بسياري از نمادهاي بزرگ بازار در آن روي 
سكه ارزندگي، همچنان براي خريد مناسب هستند و 
گرانقيمت به حساب نمي آيند. بنا بر آنچه كه گفته شد 
اگر تنها بخواهيم متناس��ب با ديدگاه بنيادي به خريد 
سهام بپردازيم، در شرايط فعلي نمادهاي كم وزن بازار 
به دليل رشد بدون وقفه اي كه پشت سر گذاشته اند حاال 

با ريسك بيشتري براي خريد مواجه هستند.

   نگاهي به بزرگ ترها
از صنايع كوچك بازار س��هام كه بگذريم بدون ش��ك 
مهم ترين معامالت بورس تهران از نظر حجم و ارزش در 
گروه هاي »پتروپااليشي«، »فلزات اساسي«، »استخراج 
كانه هاي فلزي«، »خودرو« و »بانك« انجام مي ش��ود. 
در ميان اين گروه ها س��ه گروه نخست بيش از هر چيز 
از رون��د تغييرات قيم��ت در بازارهاي جهان��ي و بازار 
ارز تبعيت مي كنن��د. بنابراين براي تحلي��ل آنها بايد 
توجه خود را ب��ر روند ميان مدت قيم��ت ارز و عوامل 
 بنيادين موثر ب��ر قيمت هاي جهان��ي معطوف كنيم.

مطابق با آنچه كه تحليلگران مي گويند از ابتداي سال 

جاري تاكنون اگرچه بر اثر تحريم ها برخي از اين صنايع 
با افت اندك مقداري در فروش مواج��ه بوده اند، با اين 
حال نرخ دالر نيمايي كه ميانگين آن باالي ۱۱ تومان 
تثبيت شده است موجب شده تا نه تنها افت ياد شده به 
چشم نيايد الكه نسبت به سال گذشته كه نرخ نيمايي 
۶۵۰۰ تومان بود، شاهد رشد قابل توجه قيمت ها باشيم. 
همين امر سبب شده تا به غير از افت مقداري فروش در 
برخي از اين شركت ها، حتي آثار كاهش قيمت دالري 
كاالي اساسي نيز در صورت هاي مالي شركت هاي داراي 
فروش دالري محس��وس نباشد. با نگاهي به عوامل ياد 
شده مي توان اينطور در نظر گرفت كه روند سودسازي 
اين شركت  ها كه در گروه هاي »پتروپااليشي«، »فلزات 
اساسي« و »استخراج كانه هاي فلزي« نسبت به ساير 
نمادهاي بازار از امنيت بيشتري برخوردار باشد. گفتني 
اس��ت، گزارش هاي ماهانه اين صنايع نيز همسو با اين 
مدعاس��ت. بنا بر اين دور از انتظار نيس��ت كه حتي در 
س��طح قيمت فعلي دالر نيماليي در صورتي كه شاهد 
رشد قيمت هاي جهاني باشيم، ارزش بنيادي اين نمادها 
نيز افزايش يابد، مخصوصا با عنايت به اين امر كه به دليل 
مناقشات تجاري در گرفته ميان چين امريكا قيمت اين 
كاالها نسبت به ماه هاي گذشته تغيير زيادي يافته و در 

بسياري از موارد در كف قيمت قرار داريم.
در دو گروه »خ��ودرو« و »بانك« اما وضعيت اندكي از 
ساير گروه هاي پر معامله بازار متفاوت است. در حالي 
كه روند رش��د قيمت ها در س��اير صنايع دست كم تا 
مقطع فعلي تاثير زيادي از صورت هاي مالي پذيرفته، 
آنچه كه تاكنون به صعود بهاي سهام در دو گروه بانكي 
و خودرويي انجاميده، ناش��ي از خوشبيني بوده است. 
خوشبيني ياد شده كه ريشه در وقايع سال ۹۷ دارد تا 
اينجاي معامالت، به گونه هاي مختلف توانسته تاثير 
خود را بر قيمت س��هام اين دو گروه حفظ كند و بدون 
آنكه ش��اهد بروز تغييرات دندانگيري در موئلفه هاي 
مالي اين نمادها باشيم، در اغلب روزها خبر صف خريد 
شدن گاه و بي گاه سهام خودرويي و بانكي را نظاره كنيم. 
البته بايد خاطرنش��ان كرد كه تغيير شرايط بنيادي و 
خ��روج از محدوده زياد، در مي��ان نمادهاي بنيادي با 
قدرت بيشتري دنبال مي شودو به دنبال بهبود عملكرد 
نمادهاي گروه ياد شده بوده كه در نمادهايي همچون 
»وپاس��ار«، »وبصادر« و »وتجارت« ش��اهد معامالت 
پر حجم و صف خريد بوده اي��م. اوضاع در خودرويي ها 
اما بيش��تر با دلگرمي صرف بر افزايش سرمايه از محل 
تجديد ارزيابي دارايي ها دنبال مي ش��ود و براي اغلب 
آنها به خصوص خودروس��ازان بزرگ نمي توان به غير 
از عوامل��ي همچون رش��د ارزش جايگزيني و افزايش 
ارزش روز دارايي ثابت نظير زمين و س��اختمان، دليل 
ديگري براي رشد آنها برشمرد. در همين زمينه آنچه 
بسياري از كارشناس��ان بازار بر آن تاكيد دارند، تفاوت 
ديدگاه ها در س��رمايه گذاري است. از اين رو نمي توان 
صرفا به اين دليل كه برخي  روي ش��ركت هاي سودده 
سرمايه گذاري نكرده اند، رفتارش��ان را زير سوال برد، 
چ��را كه تغيير موئلفه هاي رفتاري ب��ازار نيز مي تواند، 
درماه پيش رو منجر به س��ودآوري در سرمايه گذاري  
شركت هاي غير سودده شود و به كاميابي اين دسته از 

سهامداران نيز بينجامد.

گروه بورس| 
ديروز شاخص كل بورس تهران ۲ هزار و ۲۰۲ واحد 
افزايش داشت كه در نهايت اين شاخص به رقم ۳۱۴ 
هزار و ۴۰۹ واحد رس��يد. شاخص كل بورس تهران 
در روز گذش��ته ۲ هزار و ۲۰۲ واحد افزايش داشت 
كه در نهايت اين ش��اخص به رقم ۳۱۴ هزار و ۴۰۹ 
واحد رسيد. براس��اس اين معامالت در روز گذشته 
بيش از ۶ ميليارد س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۲۱ ه��زار و ۵۳۷ ميليارد ري��ال در ۵۰۷ هزار 
نوبت داد و س��تد شد. همچنين ش��اخص كل )هم 
وزن( با يك ه��زار و ۱۹۹ واحد افزايش به ۹۱ هزار و 

۵۵۰ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با ۸۰۳ واحد 
رش��د به ۶۱ هزار و ۲۸۴ واحد رسيدند. شاخص آزاد 
شناور نيز سه هزار و ۷۸۸ واحد افزايش يافته به رقم 
۳۶۳ هزار و ۲۱۴ واحد رسيد، شاخص بازار اول يك 
هزار و ۷۸۸ واحد و شاخص بازار دوم سه هزار و ۶۳۷ 
واحد افزايش داش��تند. عالوه بر اين در بين تمامي 
نمادها، سرمايه گذاري غدير )وغدير( با ۱۸۹ واحد، 
بانك پاسارگاد )وپاسار( با ۱۴۶ واحد، سرمايه گذاري 
صن��دوق بازنشس��تگي )وصندوق( ب��ا ۱۳۲ واحد، 
كش��تيراني جمهوري اس��المي ايران )حكشتي( با 
۱۰۹ واح��د، بانك ص��ادرات ايران )وبص��ادر( با ۹۱ 

واح��د و س. نفت و گاز پتروش��يمي تامين )تاپيكو( 
با ۸۰ واحد بيش��ترين تأثير مثبت را بر شاخص كل 
داش��تند. در مقابل پااليش نفت تهران )ش��تران( با 
۱۱۴ واحد، فوالد آلي��اژي ايران )فوالژ( با ۵۴ واحد، 
پتروشيمي پارس )پارس( با ۴۷ واحد و ملي صنايع 
مس ايران )فملي( با ۴۲ واح��د از جمله گروه هايي 
بودند كه افت شاخص بورس را رقم زدند. برپايه اين 
گزارش، در بين نمادهاي ديروز، نماد بانك تجارت، 
سايپا، بانك اقتصاد نوين، بانك صادرات ايران، ايران 
خودرو، داروسازي زهراوي و فوالد مباركه اصفهان در 
گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند. گروه خودرو در 

معامالت ديروز، صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۷۶۸ ميليون و ۹۱۶ هزار برگه سهم 

به ارزش ۲ هزار و ۲۱۴ ميليارد ريال داد و ستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز نزديك به ۳۰ واحد رشد داشت و 
روي كانال چهار هزار و ۱۶۸ واحد ثابت ماند. همچنين 
در اين بازار ۲ ميليارد و ۱۹۴ ميليون برگه سهم به ارزش 
بيش از ۹ هزار و ۷۲۹ ميليارد ريال داد و ستد شد. در بين 
تمامي نمادها، سهامي ذوب آهن اصفهان )ذوب(، توليد 
برق عسلويه مپنا )بمپنا(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، 
پتروشيمي شيراز )شراز( و بيمه كوثر )كوثر( بيشترين 
تأثير مثبت را بر شاخص اين بازار داشتند. در مقابل بانك 
دي )دي( و صنايع ماشين هاي اداري ايران )ماديرا( مانع 

از رشد بيشتر اين شاخص شدند.

   تازه وارد فرابورسي
روز گذش��ته هش��تمين عرضه اوليه فرابورس در 

سال جاري نيز رقم خورد. 
ديروز س��هام ش��ركت توس��عه مولد نيروگاهي 
جه��رم، معادل ۱ ميلي��ارد و ۲۰۷ ميليون و ۲۶۷ 
هزار س��هم با مديريت عرضه ش��ركت كارگزاري 
بانك س��په، عرض��ه اولي��ه ش��د. در فرآيند اين 
عرضه اوليه، ۸۲۳ ه��زار و ۵۶۵ نفر كد حقيقي و 
 حقوقي براي خريداري »بجه��رم« اقدام كردند. 
در اين عرضه كه دامنه قيمت در بازه ۱۹۰۰ ريال 
تا ۱۹۹۰ ريال تعيين شده بود، ۸۱۸ هزار و ۲۸۶ 
كد در س��قف دامنه قيمت اقدام به ثبت سفارش 
كردند و با كش��ف قيم��ت ۱۹۹۰ ريالي براي هر 
س��هم »بجهرم۱«، به هر كد بورسي ۱۴۹۳ سهم 

تخصيص يافت.

بازگشتآرامشبهبورس
نگاهيبهآمارمعامالتبورسوفرابورس

نگاه بازار

رشد ماليم بازار با فراز و نشيب هاي مقطعي
عضوشورايعاليبورسمطرحكرد

از آنجا كه در سال جاري شاهد افزايش نرخ دالر نيمايي 
و نزديك شدن آن به دالر بازار آزاد بوديم، شركت هاي 
صادرات محور و ش��ركت هايي كه مبناي نرخ گذاري 
محصوالت آنها دالر نيمايي است، از اين ناحيه با رشد 

سودآوري روبرو شده اند.
مديرعامل شركت تامين سرمايه بانك ملت ضمن بيان 
اين مطلب به پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، افزود: 
بنابراين اگر در بازارهاي جهاني تغيير روند خاصي در 
قيمت هاي جهاني كاالهاي پايه صورت نگيرد مي توان 
انتظار ثبت سودآوري باالتري در گزارش هاي پيش روي 
ش��ركت ها در مقايسه با مقاطع مش��ابه سال گذشته 
داشت. سيد روح اله حسيني مقدم تاكيد كرد: البته در 
انتخاب سهام بايس��تي به اين نكته توجه شود كه چه 
ميزان از اين رشد سودآوري در قيمت هاي جاري سهام 
لحاظ شده است. وي در پاسخ به سوالي درخصوص موج 
جديد ورود دارايي ها به بازار س��رمايه و احتمال تداوم 
رشد بازار با توجه به ريسك هاي سياسي گفت: كاهش 
ورود پول از جانب حقيقي ها در تيرماه رخدادي مقطعي 
بود كه بيش��تر تحت تاثير تالطمات سياسي ناشي از 
اجرايي شدن گام هاي ايران در كاهش تعهدات برجامي 
و اتفاقات رخ داده در خليج فارس بصورت پذيرفت كه 

بسياري از فعالين بازار را به سمت شناسايي سود بعد از 
بازدهي مناسب ابتداي سال سوق داد.

 مديرعامل ش��ركت تامين س��رمايه بانك ملت ادامه 
داد: با اين وجود پس از انتش��ار گزارش هاي س��ه ماه 
توسط شركت ها اعتماد فعالين بازار به بهبود وضعيت 
سودآوري شركت ها بيشتر و س��بب شد فعالين بازار 
توجه خود را از مس��ائل سياس��ي معطوف به شرايط 

بنيادي شركت ها كنند.

   جذب نقدينگي جديد در بورس
حسيني مقدم اظهار كرد: در چنين شرايطي و در حالي 
كه بازارهاي رقيب پس از يك رش��د فزآينده جذابيت 
س��رمايه گذاري خود را از دست داده اند، مجددا شاهد 
جذب نقدينگي از طرف افراد حقيقي به بورس بعد از 
مقطع كوتاه مذكور بوده ايم. بنابراين به نظر مي رسد در 
صورت ادامه ثبات در بازاره��اي رقيب و عدم افزايش 
نرخ س��ود بانكي همچنان رش��د ماليم بازار با فراز و 
نش��يب هاي مقطعي ادامه داشته باش��د. وي يادآور 
شد: درخصوص حقوقي ها نكته اي كه وجود دارد اين 
اس��ت كه حقوقي هاي بزرگ از جمل��ه صندوق هاي 
بازنشستگي به دليل الزامات قانوني واگذاري كه براي 

آنها تعيين شده و همچنين تامين نقدينگي براي اجراي 
پروژه ها و همين طور صندوق هاي سرمايه گذاري درآمد 
ثابت و شركت هاي سرمايه گذاري به منظور شناسايي 
س��ود، همواره در روند صعودي اقدام به عرضه سهام 
مي كنند. مديرعامل شركت تامين سرمايه بانك ملت در 
پاسخ به اين سوال كه آيا عرضه سهام اختاللي در مسير 
توسعه بازار س��رمايه ايجاد نمي كند، گفت: با عنايت 
به ورود نقدينگي مناس��ب از ط��رف فعالين حقيقي، 
اين عرضه ها مانعي جدي در مسير رشد بازار سرمايه 

محسوب نمي شود.
داليل رشد دسته جمعي صنايع حاضر در بازار سرمايه  

حس��يني مقدم همچنين در پاسخ به س��والي ديگر 
درخصوص داليل رشد دس��ته جمعي صنايع حاضر 
در بازار س��رمايه اظهار داشت: اگر چه طبيعتًا رشد در 
همه صنايع بازار يكسان نبوده است، اما مي توان گفت 
در ماه هاي اخير شاهد رشد يكپارچه همه صنايع بازار 
بوده ايم. بصورت كلي ش��اخص هم وزن رش��د بسيار 
باالتري از نظر درصدي نس��بت به شاخص كل داشته 
است كه گوياي برتري سهام كوچك و متوسط از نظر 
درصد بازدهي در مقايس��ه با سهام اصطالحا شاخص 
ساز اس��ت . وي ادامه داد: از جمله اين صنايع مي توان 

به صنعت كانه هاي غير فلزي ش��امل ش��ركت هاي 
توليد كننده شيشه و مواد نسوز اشاره كرد كه با توجه 
به افزايش چشمگير نرخ محصوالت و كاهش واردات 
محصوالت مش��ابه خارجي تغييرات مس��اعدي در 

سودآوري و بازدهي داشته اند.

   صنايع پيشرو كدامند؟
مديرعامل شركت تامين س��رمايه بانك ملت افزود: 
صنع��ت دارو نيز به دنب��ال افزايش توج��ه دولت به 
ش��ركت هاي توليد كننده داخلي و انتظار بازار مبني 
بر حذف نرخ دالر ۴۲۰۰ تومن بازدهي مناسب داشته 
اس��ت. همچنين صنايع غذايي و حمل نقل از جمله 
صنايع پيشرو در بازدهي بازار در ماه هاي سپري شده 

از سال جاري بوده اند.
حس��يني مقدم در خصوص عملك��رد صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در س��هام هم گف��ت: صندوق هاي 
سرمايه گذاري س��هامي تحت تاثير رش��د كلي بازار 
عملكرد مناس��بي در ثبت بازده��ي در ماه هاي اخير 
داشته اند و رشد خالص ارزش دارايي هاي صندوق هاي 
سهامي در مدت اخير نشان مي دهد افراد زيادي به اين 
صندوق ها به عنوان دريچه اي براي ورود غيرمستقيم 

به بورس اطمينان كرده ان��د. وي در عين حال افزود: 
صندوق ه��ا با توجه به اس��تراتژي مدي��ر صندوق در 
گروه ه��اي مختلف ب��ازار س��رمايه گذاري كرده اند و 
نمي توان گروه خاصي را ن��ام برد كه توجه صندوق ها 

بيشتر بر آن متمركز بوده است.
مديرعامل شركت تامين سرمايه بانك ملت در ادامه 
اين گفت وگو در پاسخ به اين سوال كه چرا شركت ها 
اوراق جديد چنداني روانه بازار نكرده اند، گفت: به صورت 
سنتي تامين مالي توسط دولت و شركت هاي دولتي 
عمدتًا در نيمه دوم سال و بطور خاص ماه هاي پاياني 
انجام مي گيرد و موضوع عدم انتش��ار اوراق جديد در 

مقطع ذكر شده طبيعي به نظر مي رسد.
حسيني مقدم با بيان اينكه در ماه هاي اخير نرخ بازده 
تا سررس��يد اوراق با درآمد ثابت در محدوده ۲۲ تا ۲۴ 
درصد ساالنه متغير بوده است و به صورت كلي شاهد 
ثبات نرخ ه��ا در بازار بوده ايم، افزود: به نظر مي رس��د 
تصميمات پايان سال گذشته بانك مركزي مبني بر ماه 
شمار كردن سود سپرده هاي بانكي، در كنار فروكش 
كردن انتظارات تورمي سبب بهبود وضعيت نقدينگي 
بانك ها شده كه تاثير خود را در نرخ اوراق با درآمد ثابت 

داشته است.

  صنايع كوچك تر و علي الخصوص نمادهايي كه از شناوري كمتري برخوردارند و قابليت افزايش بيشتري در دوره رونق دارند. اين نمادها كه حركات تند و تيز 
قيمت در آنها مرهون توجه سرمايه گذاران ريسك پذيرتر در بازار است مي توانند به راحتي و در مدت كوتاهي با حجم كمي از نقدينگي با رشد قيمت روبرو شوند. 

بنابراين بايد توجه داشت كه بخش اعظم نمادهاي بازار در ماه هاي اخير توانسته اند بازده بسيار بيشتري نسبت به شاخص كل بورس تهران كسب كنند

 آنچه كه تاكنون به صعود بهاي سهام در دو گروه بانكي و خودرويي انجاميده، ناشي از خوشبيني بوده است. خوشبيني ياد شده كه ريشه در وقايع 
س�ال 9۷ دارد تا اينجاي معامالت، به گونه هاي مختلف توانسته تاثير خود را بر قيمت سهام اين دو گروه حفظ كند و بدون آنكه شاهد بروز تغييرات 

دندانگيري در موئلفه هاي مالي اين نمادها باشيم، در اغلب روزها خبر صف خريد شدن گاه و بي گاه سهام خودرويي و بانكي را نظاره كنيم

برش
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در يك گزارش پژوهشي بررسي شد

كميسيون »حمايت قضايي و مبارزه با فساد« اتاق بازرگاني تهران بررسي كرد

7 پيشنهاد براي حذف خام فروشي

رفع محدوديت هاي كسب و كار با كمك ديوان عدالت اداري

تعادل|
موضوع وضع عوارض بر روي صادرات برخي مواد 
معدني از س�وي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بحث هاي زيادي را ميان فع�االن اقتصادي به پا 
كرده اس�ت كه چند روز پيش رضا رحماني آب 
پاكي را روي دست مخالفان ريخت و تاكيد كرد كه 
با شرايط كنوني تنها راه جلوگيري از خام فروشي 
براي دولت وضع عوارض است. بايد يادآوري كرد 
كه سياس�ت گذاري براي توسعه زنجيره ارزش 
محصوالت معدني و فلزي در كشورها بر اساس 
راهبرده�اي كالن، ظرفيت ه�ا و نيازه�اي آنها 
صورت مي گيرد. بسياري از كشورها براي توسعه 
صادرات محصوالت ب�ا ارزش افزوده باال با وضع 
عوارض و مالي�ات، جذابيت صادرات مواد خام و 
نيمه خام را كاهش داده و سياست هاي حمايتي 
خود را به توس�عه حلقه هاي توليد محصوالت با 
ارزش افزوده باال، رقابت پذير و فناورانه متمركز 
كرده اند. از اين رو، ايران كه كشوري غني از نظر 
ذخاير معدني محسوب مي ش�ود و با داشتن ۷ 
درصد منابع معدني دنيا، جايگاه پنجم را در ميان 
كش�ورهاي معدن خيز جهان به خود اختصاص 
داده است؛ با توجه به راهبرد كالن »سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي« و تاكيد اسناد باالدستي 
بر جلوگيري از خام فروش�ي در تالش اس�ت تا 
سياس�ت هاي اقتصادي، صنعتي و تجاري خود 
را در جه�ت حمايت از توس�عه زنجي�ره ارزش 

محصوالت معدني و فلزي تبيين كند.

   الزام به موازنه در زنجيره ارزش فوالد
در اين راستا، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
گزارشي را تدوين كرده كه بر اساس آن سال گذشته از 
حدود ۴۶۰ ميليون تن انواع مواد معدني استخراج شده 
از معادن كش��ور، حدود ۲۵ ميليون تن ماده معدني به 
صورت خام يا فرآوري شده )كنسانتره( صادر شده كه 
س��هم آن از كل مواد معدني اس��تخراج شده از معادن 
كشور حدود ۵.۵ درصد اس��ت. براي به صفر رساندن 
ص��ادرات مواد خام معدني نيازمن��د مديريت صحيح 
وزارت صمت در ايجاد موازنه در كل زنجيره ارزش فوالد 
كشور و تجديد نظر در سياست هاي تنظيم بازار هستيم 
تا هم واحدهاي صادر كننده گندله، كنسانتره و سنگ 
آهن دانه بندي شده با عرضه به داخل به روند فعاليتي 
خود ادامه دهند و هم خام فروش��ي در مواد معدني به 
صفر برسد. حدود ۹۰ درصد از مواد معدني صادر شده، 
مربوط به انواع سنگ هاي ساختماني و تزئيني، سنگ 
آهن دانه بندي، كنس��انتره و گندله سنگ آهن بوده 
است. بيش از ۳۷۵ ميليون تن از مواد معدني استخراج 
شده از معادن كشور )بدون در نظر گرفتن شن و ماسه( 
به عنوان ماده اوليه در زنجيره ارزش محصوالت معدني 
و فلزي مورد استفاده قرار گرفته اند. بخش عمده اي از 
اين مواد معدني در واحدهاي فرآوري و صنايع معدني 
كش��ور به محصوالت نيمه خام مانند شمش فوالدي، 
كاتد مس، ش��مش آلومينيوم، ش��مش روي و بخش 
ديگري به محصوالتي چون ورق، تيرآهن، ميلگرد، سيم 
و كابل، قطعات خودرو، لوازم خانگي، لوازم و تجهيزات 

ساختماني و غيره تبديل شده اند.
سياست هاي دولت در كنترل دستوري قيمت داخلي 
مواد معدني و فلزي و كاهش ارزش پول ملي، جذابيت 
ص��ادرات محصوالت معدني و فل��زي خام و نيمه خام 
را براي فع��االن اقتصادي و تجار افزايش داده اس��ت. 
به طوري كه وزارت صمت مجبور به تعيين كف عرضه و 
الزام توليدكنندگان به عرضه محصوالت خود در بورس 

كاال، براي تضمين تامين نياز داخل شده كه چالش هاي 
زيادي را براي فعاالن بخش معدن و صنايع معدني ايجاد 
كرده است. بر اين اساس، سياست گذاري براي توسعه 
زنجيره ارزش محصوالت مختلف معدني و فلزي نيازمند 
بررسي شرايط خاص هر زنجيره، ظرفيت ها، عرضه و 
تقاضاي داخل��ي و روندهاي حاكم بر بازارهاي جهاني 
اس��ت كه حتي مي تواند به صورت مقطعي تغيير يابد 
و بايد از انعطاف پذيري الزم برخوردار باش��د. هدفمند 
نبودن سياست هاي حمايتي، دخالت غير اصولي دولت 
در مديريت بنگاه هاي اقتصادي و قيمت گذاري دستوري 
محصوالت معدني و فلزي در داخل كشور و ايجاد شكاف 
قيمتي ب��ا قيمت هاي جهاني، امكان توس��عه متوازن 
زنجيره ارزش محصوالت معدني و فلزي را از بين مي برد.

   خام فروشي فوالد 
آمارهاي ارايه شده نشان مي دهد كه سال ۹۷ بيش از ۸۵ 
ميليون تن سنگ آهن از معادن كشور استخراج شده 
كه از اين ميزان ۸.۸ ميليون تن سنگ آهن دانه بندي 
به ارزش ۲۵۸ ميليون دالر، ۵.۵ ميليون تن كنسانتره 
سنگ آهن به ارزش ۳۸۰ ميليون دالر و ۲.۸ ميليون 
تن گندله به ارزش ۲۰۱ ميليون دالر به كش��ورهاي 
ديگر به ويژه چين صادر شده است. براي توليد هر تن 
فوالد در كشور به روش احياي مستقيم، ۱.۱۴ تن آهن 
اسفنجي، ۱.۶۷ تن گندله، ۱.۷۰ تن كنسانتره و ۳.۱ تن 
سنگ آهن مورد نياز است. اين داده ها حاكي از  آن است 
كه ميزان توليد ان��واع محصوالت حلقه هاي مختلف 
زنجيره ارزش فوالد كشور از ميزان نياز زنجيره در سال 
۹۷ بيشتر بوده و ميزان صادرات هر كدام از محصوالت 
زنجيره فوالد نيز عموما كمتر از ميزان مازاد محصول 
بوده است. بنابراين مي توان گفت كه سال گذشته نياز 
زنجيره فوالد كشور به مواد اوليه به طور كامل از داخل 

كشور تامين شده است.
داده ها نش��ان مي دهد كه ميزان صادرات سنگ آهن 
دانه بندي كش��ور از حدود ۲۶ ميليون تن در سال ۹۲ 
به ۸.۸ ميليون تن در سال ۹۷ رسيده است كه عوامل 
متعددي در اين كاهش دخي��ل بوده اند. از جمله اين 
عوام��ل مي توان به »تح��والت بازاره��اي بين المللي 
و حركت تقاصا به س��مت كنس��انتره، گندله و خاك 
پرعيار«، »تكميل زنجيره ارزش فوالد در مجتمع هاي 
بزرگ معدني كشور مانند گل گهر، چادرملو، سنگان و 
افزايش نياز داخل به سنگ آهن، كنسانتره و گندله«، 
»وضع ع��وارض صادراتي پلكاني بر روي صادرات مواد 
خام معدني توسط ش��وراي اقتصاد«، »سياست هاي 
ارزي بانك مركزي براي پيمان سپاري ارزي و محدود 
كردن ص��ادرات مواد خام معدني صرفا به توليدكننده 
يا نماينده رسمي توليدكننده«، »تحريم هاي اياالت 
متح��ده امريكا و افزايش هزينه هاي تجارت ناش��ي از 
تحريم ها« و »چالش هاي تامين ماشين آالت معدني و 

قطعات يدكي به دليل تحريم ها« اشاره كرد. 
تحوالت بازارهاي جهاني و افزايش هزينه هاي توليد 
موجب شده است تا ميزان صادرات كنسانتره و گندله 
از سنگ آهن دانه بندي پيشي بگيرد. يكي از مهم ترين 
داليل صادرات بخش��ي از مواد خام و فرآوري ش��ده 
)كنس��انتره و گندله( توليد بيش از نياز داخل به اين 
محصوالت است كه معادن و واحدهاي فرآوري براي 
جلوگيري از تعطيلي و كاهش حاش��يه سود اقدام به 
ص��ادرات محصوالت خود كرده اند. اين مس��اله براي 
معادن و واحدهاي فرآوري كوچك و متوسط جدي تر 
اس��ت، زيرا در صورتي كه امكان فروش محصول خود 
را در داخل كشور نداشته باشند، با كاهش قابل توجه 
حاشيه سود مواجه خواهند شد. آمارها نشان مي دهد كه 

مجوزهاي الزم براي تكميل زنجيره ارزش فوالد كشور 
براي ظرفيت ۵۰ ميليون تن به روش احياي مستقيم و ۵ 
ميليون تن به روش كوره بلند صادر شده است. بنابراين 
مجموعه طرح هاي تكميل ش��ده در دس��ت احداث 
قابل تحقق و ساير مجوزهاي صادر شده نشان دهنده 
سياس��ت گذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 
تكميل زنجيره ارزش فوالد كش��ور براي رس��يدن به 

ظرفيت ۵۵ ميليون تن فوالد در سال ۱۴۰۴ است.

   علت خام فروشي چيست؟
سياس��ت هاي مداخله گرانه دول��ت در قيمت گذاري 
محصوالت مختلف زنجيره ارزش فوالد موجب ايجاد 
شكاف قيمتي قابل توجهي ميان قيمت هاي جهاني و 
قيمت هاي داخلي شده است. به عنوان مثال از ابتداي 
س��ال ۹۷ تاكنون ميزان اختالف قيمت كنس��انتره 
صادراتي و داخلي از ۳۳ تا ۱۱۰ درصد و ميزان اختالف 
قيمت گندله صادراتي و داخلي از ۲۰ تا ۷۵ درصد بوده 
است. اين مساله درباره آهن اسفنجي، شمش فوالدي 
و محصوالت نوردي تخت و طويل نيز صادق اس��ت. 
اختالف قيمت جهاني با قيمت هاي داخلي و كاهش 
ارزش ريال موجب جذابيت صادرات نسبت به عرضه 
در داخل كشور شده است. از طرف ديگر توليد بيش از 
ميزان نياز كشور در حلقه هاي مختلف زنجيره فوالد، 
معادن، واحده��اي فراوري و صنايع فوالدي كش��ور 
را خود به خود به س��مت صادرات س��وق داده است. 
دخالت دولت در سيس��تم عرضه و تقاضاي داخلي، از 
بين رفتن مكانيسم هاي بورس كاال براي كشف قيمت 
و الزام توليدكنندگان به عرضه محصوالت خود بيش 
از نياز داخلي از ديگ��ر عوامل كاهش جذابيت فروش 
داخل و افزايش جذابيت صادرات محصوالت معدني 

و فلزي است.
ش��ركت هاي عمده توليدكننده فوالد كش��ور مانند 
مجتمع فوالد مباركه، فوالد خوزس��تان و ذوب آهن 
اصفه��ان كه در ابت��دا دولت��ي بوده ان��د و در جريان 
خصوصي سازي شركت هاي دولتي به بخش خصوصي، 
نهادهاي عمومي و ش��به دولتي، واگذار ش��ده اند، در 

سال هاي متمادي به دليل دخالت نهادهاي مختلف 
غيرتخصصي در حوزه فوالد در مديريت اين بنگاه ها، 
تغيير و تحوالت متعددي را تجربه كرده اند. جدا شدن 
معادن س��نگ آهن و زغال س��نگ از اي��ن مجتمع و 
تحميل تعداد زيادي نيروي انساني، موجب شده است 
تا اكنون اين واحد فوالدي با حدود ۶۰ درصد ظرفيت 
و بيش از ۱۲ هزار نفر نيروي انساني مازاد فعاليت كند. 
همچنين عدم حركت جدي ب��راي افزايش كيفيت 
زغال س��نگ معادن داخل كشور، ذوب آهن اصفهان 
را مجبور كرده تا بخشي از نياز كنسانتره زغال سنگ و 
كميسيون خود را از طريق واردات تامين كند و در ميان 
شركت هاي فوالدي كشور از جمله واحدهايي است كه 
كمترين ميزان يارانه انرژي را دريافت مي كند. س��اير 
مجموعه هاي بزرگ فوالدي كشور مانند فوالد مباركه 
و فوالد خوزستان عموما با مديريت بهينه زنجيره توليد 
توانسته اند تا زنجيره تامين مواد اوليه خود را تكميل 
كنند و چالش جدي در خص��وص تامين ماده اولين 

توليد نداشته باشند. 

   پيشنهادهايي براي ايجاد ارزش افزوده 
بررس��ي آمار مرب��وط به توليد و تج��ارت محصوالت 
مختلف در زنجيره ارزش فوالد كش��ور نشان مي دهد 
كه سهم صادرات مواد معدني خام، كنسانتره و گندله 
در كل زنجيره ارزش فوالدي كش��ور كمتر از ۶ درصد 
اس��ت و بيش از ۹۴ درصد مواد معدني استخراج شده 
از معادن كشور در زنجيره ارزش محصوالت معدني و 
فلزي و به عنوان ماده اولين مورد استفاده قرار گرفته 
و محصوالت با ارزش افزوده باال توليد شده اند. به نظر 
مي رسد، به منظور تشويق صنايع پايين دستي و توسعه 
زنجيره ارزش محصوالت معدني و فلزي مي توان هفت 
پيشنهاد ارايه كرد. اولين موضوع برنامه ريزي اصولي 
براي اصالح قيمت حامل هاي انرژي و استفاده بهينه از 
منابع آزاد شده از محل يارانه پنهان انرژي در راستاي 
توس��عه زنجيره ارزش محص��والت معدني و فلزي به 
ويژه اكتش��افات معدني است. همچنين دولت بايد از 
دخالت غيراصولي در بازار و قيمت گذاري محصوالت 

معدني و فلزي به منظور كاهش شكاف ميان قيمت هاي 
داخلي و جهاني جلوگيري كند. پيشنهاد سوم؛ وضع 
عوارض و ماليات براي ص��ادرات مواد خام و نيمه خام 
به صورت ساالنه و با در نظر گرفتن راهبردها، شرايط 
و اقتضائات كشور و رعايت ماده )۳۵( قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به طوري كه 
ليست مواد خام و مواد اوليه بخش صنعت و معدن به 
همراه ميزان عوارض و ماليات به طور ساالنه و با مشورت 
كارشناسي بخش خصوصي مورد بازنگري قرار گرفته و 

به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
از ديگ��ر پيش��نهاد ها مي توان به »سياس��ت گذاري 
براي عرضه كلي��ه محصوالت زنجي��ره ارزش فوالد 
از س��نگ آهن تا محصوالت ف��والدي در بورس كاال و 
كشف قيمت بر مبناي مكانيسم هاي عرضه و تقاضا« و 
»سياست گذاري به منظور ورود جدي بخش خصوصي 
براي سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني به 
ويژه در حلقه اكتشافات معدني و كاهش تصدي گري 
دولت« اش��اره ك��رد. همچنين اتخاذ سياس��ت هاي 
كوتاه مدت براي جبران كمبود مواد اوليه در واحدهاي 
بزرگ فوالدي مانند شركت سهامي ذوب آهن اصفهان 
از طريق واگذاري پهنه ها و محدوده هاي اكتشافي در 
اختيار ايميدرو به شركت  ذوب آهن اصفهان نيز از جمله 
مواردي اس��ت كه مي توان به آن توجه كرد. پيشنهاد 
مي شود از آنجا كه معادن كوچك و متوسط به داليل 
متعدد فني و اقتصادي، عمدتا امكان عقد قراردادهاي 
ميان مدت و بلندمدت با واحدهاي بزرگ مصرف كننده 
سنگ آهن و كنسانتره را ندارند، بنابراين در شرايطي 
كه توليد مواد خام و كنس��انتره در كش��ور از تقاضاي 
داخلي پيشي گيرد، اين معادن با صادرات سنگ آهن 
و محصوالت فرآوري ش��ده، راهي براي تداوم فعاليت 
معدني خود ايجاد مي كنند و از غيرفعال شدن و تعطيلي 
معادن جلوگيري مي شود. بنابراين ايجاد امكاني براي 
صادرات مح��دود معادن كوچك و متوس��ط، يكي از 
راه هاي زنده نگه داش��تن توليد در اين حوزه است كه 
نيازمند ارتقاي سيستم هاي نظارتي هوشمند بر توليد 
و استخراج معادن و انعطاف در سياست گذاري ها است.

نمايندگان بخش خصوصي در نشس��ت كميسيون 
»حماي��ت قضايي و مبارزه با فس��اد« اتاق بازرگاني 
تهران ب��ا دعوت از نمايندگان دي��وان عدالت اداري 
به مساله چگونگي همكاري اين دو نهاد در راستاي 
احقاق حقوق فعاالن اقتصادي و جلوگيري از اجرايي 
شدن دستورالعمل ها و بخشنامه هاي متناقض و گاها 

فسادآميز و ايجادكننده رانت پرداختند.
رييس كميس��يون حمايت قضايي و مبارزه با فساد 
اتاق تهران در ابتداي اين جلس��ه با اشاره به اينكه از 
زمان تش��كيل اين كميسيون، سه نامه از سوي اتاق 
تهران به قوه قضاييه ارس��ال شده است، توضيح داد: 
يكي از نامه ها، به منظ��ور قدرداني از مواضع رييس 
قوه قضاييه در حماي��ت از بخش خصوصي و مبارزه 
با فساد ارسال شده است. نامه ديگر، خطاب به دبير 
ستاد مركزي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه بوده است 
و اتاق با ارسال اين نامه، براي اعزام نماينده اي به اين 
ستاد اعالم آمادگي كرد. نامه اي هم به ستاد اقتصاد 
مقاومتي در اس��تان تهران ارسال شده و اتاق تهران 
نسبت به اس��تقرار دبيرخانه اين ستاد در اتاق اعالم 

آمادگي كرده است.
حس��ن فروزان فرد با بيان اينكه كميس��يون پاسخ 
يكي از اين مكاتبه ه��ا را دريافت كرده و به دنبال آن 
جلسه اي با حضور دبير ستاد پيگيري سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي استان تهران، دبيركل اتاق تهران و 
اعضاي هيات رييس��ه كميسيون برگزار شده است، 
ادامه داد: نكته حائز اهميت اين است كه اتاق بازرگاني 
تهران و تشكل ها  مي توانند كمك حال ستاد اقتصاد 
مقاومتي قوه قضاييه باشند. او به اين نكته اشاره كرد 
كه در طول يك سال گذشته، بارها اين پرسش مطرح 
شده است كه نقش تشكل ها و اتاق هاي بازرگاني در 
انعكاس نگراني ها وخطاهاي دستگاه هاي اجرايي به 
قوه قضاييه چگونه بايد باشد يا اينكه اشخاص حقيقي 

و حقوقي در صورت مواجهه با مشكلي در دستگاه هاي 
اجرايي چگونه  مي توانند اين مساله را در ديوان عدالت 

اداري مطرح كنند. 

   چالش محدوديت ها   و ممنوعيت هاي تجاري
در ادام��ه، احم��د آتش ه��وش، نايب ريي��س اي��ن 
كميسيون نيز با اشاره به اينكه اتاق بازرگاني درصدد 
حماي��ت قضايي از فعاالن اقتصادي شناس��نامه دار 
برآمده است، يكي از مش��كالت فعاالن اقتصادي را 
اعمال محدوديت ه��اي مقطعي و ناگهاني در مقابل 
واردات يا صادرات عنوان كرد و گفت: بر اساس احكام 
دايمي برنامه پنجم توسعه، دولت مجاز نيست در برابر 
واردات يا صادرات محدوديت و ممنوعيت ايجاد كند. 
اين در حالي اس��ت كه اكنون دستگاه هاي مختلف، 
هر يك اقدام به تهيه فهرست اقالم ممنوعه وارداتي 
يا صادراتي  مي كنند. در چنين شرايطي اتاق چگونه 

 مي تواند در حمايت از بازرگانان و توليدكنندگان در 
هيات عمومي ديوان طرح دعوي كرده و درخواست 
ابطال اين بخش��نامه ها و دس��تورالعمل ها را مطرح 
كن��د؟  همچنين دبير كميس��يون اقتصادي و مالي 
هي��ات ديوان عدال��ت اداري در ادامه اين نشس��ت 
جايگاه ديوان را در قانون اساسي مورد اشاره قرار داد 
و گفت: اين نهاد به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسي 
تشكيل شده اس��ت. محمدعلي برومندزاده توضيح 
داد: برابر اصل۱۷۰ قانون اساس��ي، »هر كس«، اعم 
از اشخاص حقيقي و حقوقي  مي تواند ابطال مقررات 
»مخال��ف  با قوانين  و مقررات  اس��المي  ي��ا خارج  از 
ح��دود اختيارات  ق��وه  مجريه « را از دي��وان عدالت 
اداري درخواست كند. او افزود: ديوان عدالت اداري 
از هشت كميسيون تشكيل شده و موضوعات براي 
بررسي هاي كارشناس��ي به اين كميسيون ها ارجاع 
 مي شود؛ به نظر  مي رسد، كميسيون اقتصادي و مالي 

ديوان، بيش��ترين ارتباط را با امور فعاالن اقتصادي 
داشته باشد. در عين حال هر كميسيون از ۱۵ قاضي 
تشكيل شده كه چنانچه ابطال حكمي با اكثريت آرا 
در كميسيون به تصويب برسد، اين پرونده به هيات 
عمومي ديوان ارجاع  مي شود. در غير اين صورت در 

كميسيون مختومه خواهد شد.
برومندزاده با بيان اينكه تقاضاي ابطال احكام از سوي 
هر شخص يا نهادي چه ذينفع باشد چه نباشد، ميسر 
است، ادامه داد: اتاق بازرگاني تهران نيز  مي تواند حتي 
در ح��وزه فعاليت هاي غير مرتب��ط، تقاضاي ابطال 
ه��ر مصوبه اي را در ديوان مط��رح كند. اگر تقاضاي 
ابطال حكم يا مصوبه اي به دليل خالف ش��رع بودن 
به ديوان ارجاع ش��ود، ديوان آن را از شوراي نگهبان 
اس��تعالم  مي كند و اگر شورا آن را خالف شرع اعالم 
كند، به طور حتم ابطال  مي شود. البته اين تقاضا بايد 
مستدل و مستند باش��د. او گفت: در ماده ۱۳ قانون 
ديوان، ظرفيت مهمي نهفته است. يعني اتاق  مي تواند 
تقاضاي ابطال يك مصوبه را به دليل تضييع حقوق 
اشخاص مطرح كند. در واقع اتاق زماني كه تقاضاي 
ابطال حكمي را تس��ليم ديوان  مي كند، درخواست 

اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان را نيز ارايه دهد. 
اي��ن مق��ام دي��وان عدال��ت اداري درباره ش��رايط 
ايج��اد وح��دت روي��ه ني��ز توضي��ح داد: اگ��ر از 
دو ش��عبه دي��وان، ۵ راي مش��ابه از قض��ات صادر 
 ش��ده باش��د، ايجاد وحدت رويه اجرايي  مي ش��ود.

اگر اتاق احصا كرد كه دو شعبه در يك موضوع داراي 
۵ راي مش��ابه است،  مي تواند ش��رحي براي رييس 
ديوان بنگارد و آراي قضات را ضميمه كرده و ايجاد 
رويه واح��د را تقاضا كند. همچنين اگر در مورد يك 
مساله آراي معارض وجود دارد، اتاق  مي تواند اين آرا 
را جمع آوري كرده و در نامه اي به ديوان عدالت اداري، 

درخواست بررسي كند.

   ممنوعيت هاي تجاري دليل تشديد قاچاق 
در ادامه، عضو ديگر اين كميسيون، به مشكالت فعاالن 
حوزه سالمت اشاره كرد و گفت: وزارت بهداشت خود را 
مسوول تامين، تدوين قوانين، قيمت و كيفيت محصوالت 
اين حوزه  مي داند؛ دس��تگاهي ك��ه ۷۵ درصد مصرف 
كاالهاي حوزه سالمت را نيز به خود اختصاص داده است. 
اين وزارتخانه در يك س��ال اخير، پس از اشارات صورت 
گرفته درباره حمايت از تولي��د، واردات حدود ۳۰۰ الي 
۴۰۰ قلم محصوالت آرايشي و بهداشتي را ممنوع كرد. 
اين اقدام با اعتراض فعاالن اقتصادي و حتي ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز نيز مواجه شد. وزارت بهداشت در مورد 
واردات داروي س��اخته شده نيز ممنوعيت هايي اعمال 
كرد كه البته ليست اقالم ممنوعه وارداتي را هنوز منتشر 
نكرده اس��ت. محمود نجفي عرب با تاكيد بر اينكه اين 
ممنوعيت ها به تش��ديد قاچاق  مي انجامد، توضيح داد: 
اين ممنوعيت ها ش��امل اقالم وارداتي توليدكنندگان 
دارو تحت ليس��انس نيز ش��ده اس��ت. اكنون آنها بايد 
مواد اوليه را از داخل تامين كنند، در حالي كه ش��ركت 
اليسنسور خارجي اين را نمي پذيرد. او با اشاره به اينكه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز ممنوعيت هايي را در 
مورد واردات اعمال كرده، گفت: اين دو وزارتخانه، ماده 
۲۲ احكام دايمي برنامه پنجم را كه هرگونه ممنوعيت 
را نهي  مي كند، زيرپا گذاشته اند. اگر شركت ها به صورت 
انفرادي به ديوان ش��كايت ببرند، دستگاه هاي اجرايي 
براي آنها مشكل ايجاد خواهند كرد. به نظر  مي رسد اتاق 
بازرگاني تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصي بايد اين 
مشكالت را در تعامل با ديوان حل كند. در همين حال، 
برومندزاده در واكنش به سخنان نجفي عرب عنوان كرد 
كه اگر اتاق تهران يا تشكلي اثبات كند كه عدم واردات 
دارو ها يا ديگر اقالم، موجب صدمه  مي ش��ود،  مي تواند 
تقاضاي ابطال موقت مصوبه وزارت بهداش��ت يا وزارت 

صنعت، معدن و تجارت را مطرح كند.

  Thu. Sep 26.  پنج شنبه    4 مهر 1398   26 محرم 1441  سال ششم    شماره   1485  2019 

كمبودي در بازار 
لوازم التحرير نيست

ايس�نا| رييس اتحاديه نوشت افزار با اشاره به 
عرضه مناسب و با كيفيت كاال گفت: كمبودي 
در بازار مهر ماه��ي لوازم التحرير وجود ندارد و 
تنها قيمت محصوالت با توجه به رش��د قيمت 
ارز، رون��د صعودي قابل توجهي گرفته اس��ت. 
موسي فرزانيان درباره بازار لوازم التحرير در يك 
هفته اخير، اظهار كرد: خريد براي لوازم التحرير 
فصل مدارس امسال ديرتر از سال هاي گذشته 
آغاز شد. او بيان كرد: اوج خريدهاي نوشت افزار 
و لوازم التحري��ر در يك هفته اخير انجام ش��ده 
و كمبودي در زمينه نوش��ت افزار و دفتر نبوده 
و كاال در دسترس بوده اس��ت. رييس اتحاديه 
نوشت افزار با تاكيد بر اينكه قيمت لوازم التحرير 
تحت تاثير نوس��ان ارز قرار گرفته است، عنوان 
كرد: به طور ميانگين قيمت انواع نوشت افزار و 
دفتر با رشد قيمت ارز از ۴ هزار تومان به ۱۲ هزار 
تومان، با رشد ۳ برابري مواجه شده است. او تنوع 
كااليي را قابل قبول دانست و گفت: ۵۰ درصد 
محصوالت عرضه ش��ده در بازار توليد داخلي و 
۵۰ درصد ديگر محصوالت، وارداتي هستند كه 
خوش��بختانه كيفيت عموم كاالها قابل قبول 
است. فرزانيان بيان كرد: در گذشته تاكيد شد 
كه يكي از اصلي ترين معضالت بازار لوازم التحرير 
عرضه كاالي ته لنجي و بازارچه هاي مرزي به نام 
كاالي برند و با كيفيت است كه ضرر و زياني را 

براي مصرف كننده نهايي به همراه دارد.

 افزايش قيمت شير
 با نرخ جديد سبوس

ايلن�ا| مديرعامل اتحاديه مرك��زي دامداران 
اي��ران گفت: تصويب نرخ جديد س��بوس )يك 
هزار تومان( قيمت تمام ش��ده توليد شيرخام 
را تا ۳ درصد افزايش مي دهد. س��عيد سلطاني 
سروستاني با بيان اينكه سبوس ۲۵ تا ۳۰ درصد 
از جيره خوراك دام را به خود اختصاص مي دهد، 
افزود: هر چند وزارت صمت نرخ مصوب سبوس 
را از يك هزار و ۲۵۰ توم��ان به يك هزار تومان 
تعديل داده اس��ت، اما همچنان بيش از نرخي 
است كه مبناي تعيين قيمت خريد شيرخام از 
دامداران بوده اس��ت. او يادآور شد: نرخ ۲ هزار و 
۳۹۰ تومان براي خريد ش��يرخام از دامداران بر 
مبناي سبوس ۸۴۰ توماني تعيين شده است. 
مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران ايران با بيان 
اينكه از بهمن ماه س��ال گذشته تاكنون قيمت 
سبوس ۷۸.۵ درصد افزايش يافته است، اظهار 
كرد: اين افزايش قيمت در حالي اس��ت كه ما از 
گندم توليد داخل س��بوس مورد نياز دامداران 
را تامين مي كنيم و تابع بازار خارجي نيس��تيم. 
البته اگ��ر تابع بازار خارج��ي بوديم قيمت اين 
نهاده براي ما بسيار كمتر از قيمت مصوب بود. او 
با تاكيد بر اينكه نرخ جديد سبوس قيمت تمام 
ش��ده ش��يرخام را تا ۳ درصد افزايش مي دهد، 
اظهار كرد: اگر بخواهيم قيمت شير بدون تغيير 
بماند بايد شرايطي فراهم شود كه ۲۰۰ هزار تن 
سبوس با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد كشور شود. به 
گفته سلطاني سروستاني؛ افزايش قانوني نهاده پر 
مصرفي مانند سبوس بدون شك بر قيمت ساير 
نهاده نيز تاثير گذشته و موجب افزايش قيمت 
آنها مي شود كه در نهايت هزينه تمام شده توليد 
را بيش از گذشته براي دامداران افزايش مي دهد. 
او با اش��اره به تعطيلي ۴۰ درص��د از واحدهاي 
دامداري نيمه صنعتي و كوچك در كشور، گفت: 
تصميمات غيركارشناسي بهاي سنگيني براي 
تولي��د دارد و تعطيلي واحده��ا و خالي ماندن 
ظرفيت هاي تولي��د از جمله آنها اس��ت. او فدا 
كردن دامداران براي حمايت از كارخانه هاي آرد 
را تصميم غيرفني و عجيب دولت توصيف كرد.

 مراكز مالياتي به توافق خود 
با اصناف عمل نكردند

ايلن�ا| ريي��س اتحادي��ه توليدكنن��دگان و 
فروشندگان لوازم الكتريكي گفت: اكنون مشكل 
ما طوالن��ي بودن رون��د تخصيص ارز اس��ت و 
متاس��فانه هر روز اين پروسه طوالني تر مي شود 
به طوري كه اكنون روند ثبت سفارش تا تخصيص 
ارز و معرفي به بانك عامل نزديك به ۳ ماه زمان 
مي برد. حس��ين دروديان اظهار كرد: متاسفانه 
ركود ش��ديد باعث ش��د كه فروش ما به حداقل 
ميزان خ��ود برس��د و از طرفي چ��ون كار ما با 
ساختمان س��ازي در ارتباط است با راكد شدن 
ساخت و س��از عمال فعاليت ما محدود به فروش 
كاالهاي مصرفي شده است. او ادامه داد: اين روند 
باعث شده كه واحدهاي اجاره اي با مشكل روبرو 
ش��وند. از ۳۵۰۰ واحد صنفي عضو اين اتحاديه 
بيش از نيمي از آنها مستاجر هستند كه افزايش 
اج��اره و هزينه ها به خصوص مالي��ات، آنها را با 
مشكل مواجه كرده است.  دروديان در پاسخ به 
اين سوال كه مطابق توافق اتاق اصناف با سازمان 
ماليات هيچگونه افزايش ماليات براي واحدهاي 
صنفي اعمال نخواهد شد، اظهار داشت: متاسفانه 
هي��چ كدام از مراكز مالياتي ب��ه اين توافق عمل 
نكردند و براي تمامي صنوف از ۱۲ تا ۳۰ درصد 
افزايش ماليات اعمال ش��د. مي توان گفت سال 
گذشته را ما سر به سر گذرانديم، آن هم فقط براي 
اينكه چراغ مغازه يا كارگاه توليدي روشن بماند 
و كارگري بيكار نش��ود. او درباره افزايش ماليات 
براي سال آينده گفت: در صنف ما به هر قيمتي 
كه بود امسال را گذرانديم اما برخي صنوف مانند 
طال، كيف و كفش مجبور شدند فعاليت خود را 
تعطيل كنند. اما كوچك ترين افزايش ماليات يا 
ساير هزينه ها با توجه به پيش بيني ادامه ركود، 
باعث مي شود كه سال آينده فعاليت اقتصادي ما 

توجيه نداشته باشد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

»تعادل« از بازديد وزير نفت سوريه از ايران پالست گزارش مي دهد 

وزير نفت سوريه در پاسخ به »تعادل«: تالش مي كنيم رابطه مستقيم با توليدكنندگان ايراني را ايجاد كنيم 

جرقه در پايين دستي پتروشيمي براي احياي تجارت با سوريه 

 گروه انرژي| نادي صبوري|
آخرين روز نمايشگاه ايران پالست يك مهمان 
از دمش�ق داش�ت، علي س�ليمان غانم وزير 
نفت و منابع انرژي س�وريه به همراه هياتي از 
مسووالن و تاجران اين كشور چند ساعتي از 
صبح تا ظهر ديروز را ب�ه اين اختصاص دادند 
كه از دستاوردهاي صنعت پتروشيمي ايران و 
وضعيت توليدكنندگان محصوالت پلميري و 
پالستيكي و سازندگان ماشين آالت اين حوزه 
ديدار كنند. سليمان غانم از روز چهارشنبه با 
دعوت بيژن زنگن�ه وزير نفت به ايران آمده و 
در سه روز حضور خود از عسلويه ديدن كرده 
با وزراي نفت و صنعت معدن ايران ديدار كرده 
و در نهايت نيز به ديدار محمد اس�المي وزير 
راه و شهرس�ازي در قامت رييس كميس�يون 
اقتصادي مشترك ايران و سوريه رفته است. 
»تعادل« در جريان بازديد غانم از س�الن هاي 
35، 38، 6 و 7 نمايش�گاه ايران پالس�ت او 
و تيمش را همراه�ي كرد تا بتواند گزارش�ي 
كامل از فضايي ك�ه ميان صحبت هاي طرفين 
وجود دارد، تهيه كند. مي توان به طور خالصه 
عنوان كرد ك�ه نبود اتاق بازرگاني مش�ترك 
يك�ي از مهم ترين دغدغه هاي طرفين اس�ت 
كه س�ليمان غان�م در گفت وگو ب�ا »تعادل« 
وعده تالش دولت س�وريه ب�راي ايجاد آن را 
مي دهد. از سوي ديگر تركيب سالن هايي كه 
از آن بازديد شد در كنار مشاهدات »تعادل« 
از رفتار هيات سوري نش�ان مي دهد تاجران 
س�وري در زمين�ه وارد ك�ردن تجهي�زات و 
ماشين آالت حوزه پليمري و محصوالت نهايي 
جدي هستند و اين فرصتي براي شركت هاي 
ايراني در اين زمينه اس�ت كه از آن اس�تفاده 
كنند، فرصتي ك�ه البته بايد ب�راي گرفتنش 

هوشيار بود. 

روزگاري دمش��ق ب��ا قهوه خانه ه��اي س��نتي اش و 
سوغاتي هاي رنگ و وارنگي كه مس��افران زيارتي به 
اين كش��ور براي اقوامشان مياورند در ايران شناخته 
مي ش��د؛ تحوالتي كه از سال 2011 شروع شدند اما 
همراه با تمام چيزهايي كه ويران كردند، تصاوير زيبا 
از گذشته را نيز از بين بردند. سال ها مخابره تصاويري 
از آش��وب و ويراني در حلب بر اذه��ان مردم در ايران 
هم نقش بست و در نتيجه تجارتي كه ميان دو كشور 
وجود داش��ت را هم دستخوش تغيير كرده است. در 
اين بين پروپاگانداي شديد درباره رابطه ايران و سوريه 
نيز بر افكار عمومي سايه افكنده، چيزي كه باعث شده 
است رهگذري در نمايشگاه كه شاهد حضور وزير نفت 
سوريه است زير لب بگويد: »حاال اول پول نفتمان كه 
برديد را بدهيد«. به هر روي از حدود يك سال پيش 
اما مردم سوريه در حال برداشتن گام هايي در جهت 

بازسازي كشورشان هستند و اين براي شركت هاي 
ايراني اي كه سابقا نيز با سوري ها همكاري داشتند به 

معناي يك بازار جديد است. 
ديروز چهارشنبه 3 مهر ماه، نمايشگاه ايران پالست 
صبحي پرجنب و جوش داش��ت. علي سليمان  غانم 
وزير نفت سوريه با همراهي بهزاد محمدي مديرعامل 
ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي به همراه هياتي از 
سوريه به بازديد از نمايشگاه آمدند. بازديدي كه طبق 
مشاهده خبرنگار »تعادل« در مواردي جرقه اوليه از 
شروع يك تجارت ميان بخش خصوصي ايران و بخش 

خصوصي سوريه را زد. 
وزير نفت و منابع طبيعي س��وريه شنبه اول مهر ماه 
به دعوت بيژن زنگنه وزير نفت ايران به عسلويه آمد 
و درس��ت در روزهايي كه شايعاتي در مورد حمالت 
سايبري به تاسيسات ايران در سوريه مطرح مي شد، 
به نوعي با حضورش به اين ش��ايعات پايان داد. بعد از 
آن غانم روز سه ش��نبه را به ديدار با بيژن زنگنه وزير 
نفت ايران اختصاص داد. ديداري كه معاونان زنگنه 
به جز مديرعامل شركت ملي نفت همراهان غانم نيز 

در آن حضور داشتند. 
در تكميل سفر چند روزه وزير نفت سوريه، او ديروز 
چند ساعت را در نمايشگاه ايران پالست گذراند. غانم 
ابتدا از بخش��ي كه به معرفي دس��تاوردهاي صنعت 
پتروش��يمي ايران اختصاص داشت ديدن كرد و بعد 
با همراهي بهزاد محمدي مديرعامل ش��ركت ملي 
صنايع پتروشيمي از غرفه هاي چند سالن نمايشگاه 

ديدن كرد. 
در جريان بازديد هيات س��وري از س��الن هاي 35، 
38، 6 و 7 مس��ائل مهمي ميان مس��ووالن غرفه ها و 
بازديدكنندگان مطرح مي ش��د؛ يك��ي از مهم ترين 
اين مسائل تاكيد طرفين به ويژه طرف ايراني بر لزوم 
ايجاد يك رابطه مستقيم ميان توليدكنندگان در ايران 
در صنايع مرتبط با پتروش��يمي با مصرف كنندگان 
در س��وريه ب��ود، موضوعي كه وزير نفت س��وريه در 
صحبت هايش با مسووالن غرفه ها قول مساعدت در 

اين زمينه را داد. 
وزير نفت سوريه روز سه شنبه هم با رضا رحماني وزير 
صنعت، معدن و تجارت ديدار كرده بود، ديداري كه 
طي آن رحماني پيشنهاد تش��كيل بلوك اقتصادي 
متشكل از ايران، سوريه، عراق و لبنان را مطرح كرده و 
آقاي غانم نيز از آن استقبال كرده بود. رحماني در اين 
ديدار عنوان كرده بود كه اين چهار كشور مي توانند 
در سايه مراودات سياسي استراتژيك و دوستانه اي كه 
دارند يك بلوك اقتصادي قدرتمند تشكيل دهند و 
همكاري صنعتي-معدني خودشان را هم ارتقا بدهند. 

   پيام مهم: آمادگي سوريه براي بازسازي 
حضور غانم در نمايشگاه ايران پالست براي حاضران 
فارغ از احساسي كه به روابط اقتصادي ايران و سوريه 
دارن��د پيامي مهم داش��ت؛ اينكه س��وريه از دوران 

درگيري هاي شديد به نوعي جان س��الم به در برده 
است؛ درگيري هايي كه خيلي از همكاري ها را ناكام 

گذاشته بودند. 
مس��وول يكي از غرفه هاي حاضر كه در توليد رنگ و 
رزين فعال هستند در پاسخ به اين پرسش »تعادل« 
كه آيا سابقه همكاري با سوريه را داشته اند مي گويد: 
»بله 7 الي 8 سال پيش با آنها كار مي كرديم، از وقتي 
جنگ در گرفت اما همكاري هايمان متوقف شد، حاال 
اما دو سال اس��ت كه صحبت هايي براي از سرگيري 
تجارتم��ان را آغاز كرديم و از س��وريه درخواس��ت 

داشتيم«
او در توصيف اينكه آيا از اين همكاري ها در گذش��ته 
راضي بودند مي خن��دد و مي گويد: »بله آنها پولدار و 

خوش حساب بودند«. 

   توجيه اقتصادي رابطه چقدر است؟ 
ريش��ه تالش براي س��اختارمندتر ك��ردن روابط 
اقتصادي ايران و س��وريه به بي��ش از 2 دهه قبل و 
كميسيون مش��ترك اقتصادي كه سال 1375 در 
زمان حيات حافظ اسد تشكيل شد بازمي گردد ولي 
حتي قبل از دوران جنگ نيز حجم تجارت دو طرف 
نس��بت به ظرفيت هاي روي كاغذ چندان باال نبود. 
 از ش��يوع درگيري ها اما همين سطح نيز به محاق

رف��ت. حاال خيل��ي از همكاري ه��ا و حضور بخش 
خصوصي ايران طبق توافقنامه اي كه س��ال 1395 

ميان دو طرف امضا ش��د به بازگشت صلح و امنيت 
به سوريه منوط شده است. 

يكي از فعاالن صنعت پتروشيمي ايران كه خواست 
نامش فاش نش��ود به جز مساله نبود امنيت يكي از 
مسائل بنيادين كه بر تجارت ايران و سوريه در اين 
حوزه سايه افكنده را نبود توجيه اقتصادي براي اين 

تجارت مي داند. 
او در اين زمينه مي گوي��د: »اقتصاد حمل و نقل از 
ايران تا سوريه اگر كه سياست گذاري هاي حاكميتي 
وارد آن نشود توجيه ندارد، به همين خاطر است كه 
واسطه ها خيلي بيشتر در اين رابطه فعال هستند« 
ايج��اد اتاق بازرگان��ي فعال از طرف س��وري اما به 
باور بس��ياري مي توان��د به ساختارمندش��دن اين 
همكاري ها بينجامد. اين موضوعي اس��ت كه علي 
س��ليمان غانم وقتي كه از بازديد از نمايشگاه فارغ 
مي شود در پاسخ به »تعادل« وعده اش را مي دهد. 
وزير نفت و منابع سوريه ابتدا در پاسخ به اين پرسش 
»تعادل« كه روند بازگشت صلح و امنيت به سوريه 
كه در واقع يكي از مهم ترين پيش نيازها براي ارتقاي 
سطح همكاري اس��ت را چطور مي بيند مي گويد: 
»بين ايران و س��وريه قرارداده��ا و توافقنامه هاي 
مهمي وجود دارد، ايران در دوران جنگ از س��وريه 
حماي��ت كرد و ب��ه نظر من در س��ال هاي پيش رو 
مي تواني��م ب��ه هماهنگي هاي تج��اري در صنعت 
و معدن دو كش��ور برس��يم« غانم ك��ه در جريان 

صحبت هايش چندين ب��ار از توانمندي فني باالي 
شركت هاي ايراني در حوزه ماشين آالت و محصول 
نهايي تمجيد كرده است در پاسخ به پرسش ديگر 
»تعادل« ك��ه دولت س��وريه چه اقدام��ي را براي 
پررنگ تر كردن روابط مس��تقيم ميان توليدكننده 
ايراني و مصرف كننده سوري مد نظر دارد مي گويد: 
»ما تالش مي كنيم ات��اق بازرگاني را در اين زمينه 
فعال كنيم تا اي��ن بتواند به وضعيت بهتري در اين 

زمينه منجر شود«. 
 اما شايد جالب باش��د بدانيم كه در بعضي از موارد 
نب��ود رابطه ميان توليدكنن��دگان ايراني و بازار در 
س��وريه، داليلي بسيار س��اده تر از حد تصور دارد. 
يك��ي از توليدكنندگان دس��تگاه هاي چيلر حاضر 
در نمايش��گاه كه طبق گفته خودش��ان به عراق و 
ديگر كش��ورهاي منطقه صادرات خوبي دارند در 
پاس��خ به اين پرس��ش »تعادل« كه چرا به سوريه 
صادرات��ي ندارند مي گوي��د: »واقعا س��وال خوبي 
 اس��ت و در واقع خودم هم جواب��ش را نمي دانم«.

 او كمي مكث كرده و مي پرس��د: »مگر در س��وريه 
جنگ نيس��ت«؟ وقتي از ش��روع جريان بازسازي 
مطلع مي ش��ود موضوع برايش جالب تر مي ش��ود 
و از همكارش س��وال مي كند: »چرا با س��وريه كار 
نمي كنيم؟« همكارش پاسخ مي دهد: »نمي دانم، 
شايد آنها هيچ وقت طرف ما نيايند« مي پرسم: »شما 
چرا طرف آنها نرفتيد؟«. پاسخ سكوت و خنده است. 

از نيمه پاييز ابرها بارور مي شوند شمارش معكوس براي احداث بزرگ ترين مجتمع متانول جهان در ايران

سخنان ترامپ درباره چين در سازمان ملل بهاي نفت را پايين آورد

كاهش قيمت برنت تا مرز 62  دالر
 گروه انرژي| 

قيمت نف��ت در معام��الت روز چهارش��نبه تحت تاثي��ر اظهارات 
رييس جمهور امريكا كه خوش بيني اخير درب��اره مذاكرات تجاري 
پكن و واشنگتن را از بين برد و نگراني ها نسبت به كندي رشد اقتصاد 
جهاني و تقاضا براي نفت را برانگيخت، براي دومين روز متوالي به روند 

كاهشي خود ادامه داد.
بهاي معامالت آتي نفت برنت يك دالر و 4 سنت يا 1.65 درصد كاهش 
پيدا كرد و به 62 دالر و 6 سنت در هر بشكه رسيد. بهاي معامالت آتي 
وست تگزاس اينترمديت امريكا نيز با 88 سنت يا 1.54 درصد كاهش، 

به 56 دالر و 20 سنت در هر بشكه رسيد.
هر دو شاخص به پايين ترين س��طح قيمت خود پيش از حمالت به 
تاسيسات نفتي عربستان سعودي در 14 سپتامبر كاهش پيدا كردند.

به گفته جفري هالي، تحليلگر ارشد بازار در شركت OANDA، آنچه 
كه باعث كاهش قيمت نفت شد، اظهارات دونالد ترامپ درباره تجارت 

بود. وي همچنان موضع تخاصمي دارد.
جان كيلداف، تحليلگر موسس��ه اگين كپيتال نيز در اين باره گفت: 
»ترامپ بار ديگر جنگ تجاري با چين را شعله ور كرد... لحن وي براي 
حل اين مناقشه سازنده نبود و ما مي دانيم كه قيمت نفت تا چه حد به 

تحوالت مربوط به جنگ تجاري حساس است.«
به گزارش تسنيم، رابرت ياوگر، تحليلگر بازار نفت در نيويورك گفت، 
سخنراني ترامپ در مجمع عمومي سازمان ملل اين پيام منفي را به 
بازار نفت مخابره كرد كه »قرار نيست توافقي سريع به دست بيايد« و 

اين مي تواند موجب تضعيف هر چه بيشتر تقاضا براي نفت شود. ترامپ 
روز سه شنبه در مجمع عمومي سازمان ملل متحد از شيوه هاي تجاري 
چين انتقاد كرد و گفت وي در مذاكرات تجاري امريكا و چين، توافق بد 
را نخواهد پذيرفت. چين بزرگ ترين واردكننده نفت جهان و دومين 
مصرف كننده بزرگ نفت جهان و امريكا بزرگ ترين مصرف كننده نفت 
جهان است. بر اساس گزارش رويترز، قيمت نفت هفته گذشته پس از 
حمالت هوايي به تاسيسات نفتي عربستان سعودي كه نيمي از توليد 
نفت اين كش��ور را فلج كرد، جهش پيدا كرده بود. عربستان سعودي 
كه بزرگ ترين صادركننده نفت جهان است، براي تامين تعهدات به 
مشتريانش، از ساير توليدكنندگان خاورميانه نفت خريداري مي كند.

به گفته هوي لي، اقتصاددان بانك OCBC، در حال حاضر بازار بسيار 
نگران بخش تقاضاس��ت. اما از سوي ديگر ذخاير نفت خام عربستان 
سعودي ممكن است تا دو ماه ديگر به پايان برسد و اين امر خريداران 
را وادار خواهد كرد به دنبال خريد در بازار محموله هاي تك باش��ند و 

قيمت ها دوباره باال مي رود.
به گزارش ايسنا، عامل ديگري كه قيمت هاي نفت را با فشار كاهشي 
روبه رو كرد، رش��د غيرمنتظره ذخاير نفت امريكا در هفته گذش��ته 
بود. گزارش موسس��ه امريكن پتروليوم نشان داد ذخاير نفت امريكا 
هفته گذشته 1.4 ميليون بشكه افزايش پيدا كرده است در حالي كه 
تحليلگران كاهش اين ذخاير به ميزان 200 هزار بشكه را پيش بيني 
كرده بودند. آمار رسمي از سوي اداره اطالعات انرژي امريكا بعدازظهر 

روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.

 فارس| 
مدير طرح هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي از آغاز 
توليد بزرگ ترين مجتمع متانول جهان در ايران خبر 
داد و گفت: 5 طرح جديد پتروش��يمي در س��ال 98 

بهره برداري مي شود.
علي محمد بساق زاده با اشاره به طرح هايي كه در آينده 
نزديك آماده بهره برداري هستند گفت: از جمله اين 
طرح ها مي توان به پتروشيمي كاوه، فاز اول پتروشيمي 
بوش��هر كه اتان ريكاوري آن به بهره برداري رسيده و 
متانول آن ني��ز تا يك يا دو ماه آين��ده به بهره برداري 

مي رسد.
مدير طرح هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي ادامه 
داد: از ديگر اين طرح ها مي توان به پتروش��يمي ايالم 
در قسمت SRU و الفين نام برد كه در بخش SRU كه 

مربوط به شيرين سازي خوراك مايع است خوشبختانه 
اين كار در حال انجام اس��ت و مرحله پيش راه اندازي 
آن تمام ش��ده اس��ت و در قس��مت الفين نيز مرحله 
پيش راه اندازي در حال انجام است و تا اواخر بهمن ماه 

مرحله راه اندازي را شاهد باشيم.
به گفته اين مقام مس��وول، يكي ديگر از اين طرح ها، 
طرح PVR پتروش��يمي تخت جمشيد است كه كار 
پيش راه اندازي آن تقريبا رو به اتمام است و در مرحله 
بهره برداري است. وي تصريح كرد: محصول اين واحد 
پتروشيمي 50 هزار تني است كه بايد اعالم كنم اين 
پروژه از آن قبيل پروژه هايي است كه اليسنس آن كامال 
ايراني است كه اين واحد 4 برابر واحد قبلي است كه تا 

دو ماه آينده به بهره برداري مي رسد.
بس��اق زاده اظهار داش��ت: اين واحد داراي گريدهاي 

مختلف واحدهاي الستيك سازي است كه خوراك آن 
از پتروشيمي بندر امام و ايالم تامين مي شود.

وي همچنين به پتروشيمي لردگان اشاره كرد و گفت از 
ديگر اين طرح ها كه تالش مي شود امسال به توليد اوليه 
برسد همين پتروشيمي لردگان است كه البته فاز اول 
اين پتروشيمي امسال به بهره برداري مي رسد و مابقي 

پروژه به سال آينده موكول مي شود.
اي��ن مقام مس��وول در ادام��ه گفت: واح��د امونياك 
پتروشيمي مسجد سليمان نيز تالش بر اين است كه 
امسال به بهره برداري برسد و مابقي اين طرح نيز به سال 
آينده موكول مي شود. اما از ديگر اين طرح ها كه احتماال 
امس��ال به بهره برداري مي رسد مجتمع پتروشيمي 
پارس خاورميانه است كه تالش مي شود مرحله پيش 

راه اندازي تا پيش از اتمام سال انجام شود.

 گروه انرژي| 
مدير مركز تحقيقات و مطالعات ب��اروري ابرها از اجراي 
پروژه باروري ابرها در س��ال آبي جاري خبر داد و گفت: 
احتماال اين پروژه در نيمه پاييز اجرايي شود. فريد گلكار با 
بيان اينكه طرح بارورسازي ابرها از ابتداي سال جاري به 
شركت توسعه منابع آب و نيرو منتقل شد، اظهار كرد: اين 
طرح در شركت مذكور با شكل و شمايل اجرايي تر پيگيري 
مي شود. البته امور مربوط به قراردادها با كمي تأخير روبرو 
شد و ظرف يك تا دو هفته آينده نهايي خواهد شد.  براي 
اجراي پروژه بارورس��ازي ابرها در سال جاري تجهيزات 
مختلف با شرايط متفاوتي به كار گرفته خواهند شد. مدير 
مركز تحقيقات و مطالعات ب��اروري ابرها درباره منطقه 
هدف نيز توضيح داد: منطقه هدف براساس سياست جديد 
شركت آب و نيرو در نظر گرفته مي شود و مناطقي است 

كه استعداد و نياز بيش��تري دارند. البته اجراي اين طرح 
در سال جاري با سال هاي گذشته اشتراكاتي دارد اما هم 
شرايط، هم تجهيزات و هم مكان آن فرق كرده و احتماال 
اين ط��رح در اطراف نيروگاه هاي برق آبي اجرايي ش��ود 
زيرا افزايش ذخيره نيروگاه ها از اهميت زيادي برخوردار 
است. گلكار درباره زمان اجراي طرح بارورسازي ابرها نيز 
گفت: احتماال اين طرح از نيمه پاييز آغاز شود اما ممكن 
است به دليل تأمين تجهيزات با تأخير هم مواجه شود. بر 
اساس اين گزارش، پروژه بارورسازي ابرها در ايران عمري 
حدوداً 40 ساله دارد اما اولين پروژه اجراي مستقل توسط 
كارشناسان ايراني در تابستان 87 در استان گيالن انجام 
گرفت. مركز تحقيقات و مطالعات باروري ابرها از آن زمان 
تاكنون پروژه هاي متعدد اجرايي و مطالعاتي باروري ابرها 

در مناطق مختلف به اجرا گذاشته  است.

آرامكو ضمن تقاضاي وام يك ميليارد دالري، خريد نفت را هم در دستور كار قرار داده است

تقالي آرامكو براي رهايي از عوارض حمالت پهپادي
 گروه انرژي| 

رهگيري آمار نش��ان داد صادرات نفت عربس��تان سعودي از زمان 
حمالت هوايي 14 س��پتامبر به تاسيس��ات اين كش��ور، به ميزان 
1.5 ميليون بشكه در روز كاهش پيدا كرده است. به گزارش ايسنا، 
صادرات كمتر عربستان س��عودي ممكن است روند محدود شدن 
عرضه جهاني نفت را با وجود ادامه رش��د توليد كش��ورهايي مانند 

امريكا و برزيل تسريع كند. 
پس از حمالت مخرب به تاسيسات نفتي شركت آرامكوي عربستان، 
اين شركت در حال خريد نفت از كشورهاي همسايه براي تامين نياز 
پااليشگاه هاي خارجي اس��ت. به گزارش رويترز، بخش تجارت اين 
ش��ركت دولتي به منظور عمل به تعهدات خود براي عرضه نفت به 
پااليشگاه هاي خارج از عربستان از جمله بحرين، مالزي و كره جنوبي 
از امارات و كويت نفت خام مي خرد. بخش تجارت آرامكو هنوز در اين 

مورد پاسخي نداده است.
به گزارش تسنيم، گرچه عربستان اعالم كرده تا پايان هفته آينده به 
ظرفيت كامل توليد باز مي گردد، ولي از توليدكنندگان عرب حاشيه 
خليج فارس براي عرضه نفت به مشتريانش تقاضاي كمك كرده است.

حتي قبل از اين حمله ها، بخش تجارت آرامكو نفت كشورهاي ديگر را 
از بازار مي خريد و آن را با محصوالت نفتي معاوضه مي كرد. طبق گفته 
منابع، كاهش توليد نفت عربستان تقاضاي آرامكو براي نفت غيرعرب 

را افزايش داده است.
يكي از منابع با اشاره به يكي از درجات اصلي نفت خام سبك امارات 

گفت: »شركت نفت دولتي ابوظبي با عنوان ادناك 2 تا 3 ميليون بشكه 
نفت موربان را به بحرين مي فرستد«. بخش تجارت آرامكو همچنين 
براي عرضه نفت به س��ومين پااليش��گاه بزرگ كره، اس اويل، نفت 
مي خرد. اين شركت يك قرارداد مشترك با آرامكو دارد. آرامكو از عمان 
هم نفت خام خريده و به دنبال واردات ميعانات گازي از بازار است. يكي 
از منابع آگاه گفت صادرات نفت عربستان درست مانند قبل ادامه دارد 

و نياز بازار را تامين مي كند.
همچنين آرامكو عربستان از بانك ها درخواست يك وام به ارزش بيش 
از يك ميليارد دالر براي تامين مالي پروژه هايش كرده است. به گفته 
منابع درخواست وام اين شركت بزرگ دولتي عربستان در هفته جاري 
فرستاده شد. از متن درخواست اين شركت ماهيت خاص پروژه هايي 

كه وام برايشان گرفته مي شود مشخص نيست.
درخواست وام از بانك ها چند روز پس از حمله چهاردهم سپتامبر به 
دو تاسيس��ات بزرگ آرامكو صورت گرفت كه توليد نفت بزرگ ترين 
صادر كننده نفت دنيا را نصف كرد. اين حمالت 5.7 ميليون بشكه در 

روز توليد نفت اين شركت را كاهش داد.
امين ناصر مديرعامل شركت آرامكو گفت اين شركت كه براي عرضه 
اوليه سهامش در بورس آماده مي ش��ود، هنوز در مرحله ارزيابي كار 
تعميرات است ولي خسارات وارد شده با توجه به اندازه شركت چندان 
قابل توجه نيست.  س��ه منبع آگاه از فعاليت هاي آرامكوي عربستان 
گفتند عربستان سعودي ظرفيت توليد نفت خود را پس از اين حمالت 

تا 11.3 ميليون بشكه در روز بازگردانده است.
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شكايت زنگنه از ادعاسازان 
موضوع هپكو

ايلنا| وزير نفت از شكايت خود در رابطه با شايعه 
دريافت حق مشاوره 1.5 ميليارد توماني از شركت 
هپكو خبر داد. بيژن نامدار زنگنه در حاشيه جلسه 
هيات دولت در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه 
گفته شده شما حق مشاوره 1.5 ميليارد توماني 
از ش��ركت هپكو دريافت كرده ايد، گفت: هر چه 
آقاي كريمي تا االن گفته است دروغ است فقط 
تنها سخن درست وي اين است كه من يك سال 
هيات مديره هپكو بودم و ما بقي مس��ائل دروغ 
اس��ت و امروز هم بيانيه اي در اين مورد خواهيم 
داد. وي ادامه داد: روز گذشته رسما از كساني كه 
مساله هپكو را مطرح كردند هم از موضع شخصي 
ه��م وزارت خانه به دادگاه ش��كايت كرديم و در 
هيات نظارت بر رفتار نمايندگان موضوع مطرح 
شده است.  زنگنه همچنين در پاسخ به پرسشي 
درباره آيا ب��ا توجه به حمالت اخي��ر به آرامكو، 
احتمال دارد كه عربس��تان نياز خود را از طريق 
ايران برطرف كند، اين احتم��ال را رد كرد. وزير 
نفت در ادامه درباره كارت هاي س��وخت شناور 
گفت: تصميم گرفته شده تا امكان استفاده از اين 

كارت ها سلب شود.

فرارسيدن پيك توليد نفت 
امريكا در 2031

ش�انا| اداره اطالعات انرژي امريكا روز سه شنبه 
در گزارش دورنماي بلندم��دت انرژي اعالم كرد 
كه توليد نفت اين كشور در سال 2031 ميالدي 
به 14ميليون و 530 هزار بش��كه در روز مي رسد 
و سپس تا س��ال 2050 ميالدي به 11 ميليون و 
860 هزار بشكه در روز كاهش مي يابد. به گزارش 
موسسه خبري پالتس از واشنگتن، فرض اصلي 
اداره اطالعات انرژي امريكا اين اس��ت كه قيمت 
ش��اخص نفت خام برنت در سال 2050 ميالدي 
100 دالر براي هر بشكه و رشد اقتصاد جهاني تا 
آن زمان سه درصد در س��ال خواهد بود. اين اداره 
همچني��ن پيش بيني كرد تولي��د نفت جهان در 
س��ال 2050 ميالدي به 127 ميليون بش��كه در 
روز مي رس��د كه 30 درصد نسبت به سال 2018 
ميالدي بيش��تر اس��ت و در آن زمان، رشد توليد 
نفت اعضايي اوپك 37 درصد و رش��د توليد نفت 
كشورهاي غيرعضو اين سازمان 23 درصد خواهد 
بود. گ��زارش اداره اطالعات انرژي امريكا نش��ان 
مي دهد تولي��د نفت منطقه خاورميانه در س��ال 
2050 ميالدي 39 ميليون بشكه در روز خواهد بود 
كه 44 درصد بيشتر از سال 2018 ميالدي است. 
اداره ياد شده اعالم كرد كه توليد نفت كشورهاي 
غيرعضو اوپك در سال 2050 ميالدي 59 ميليون 
بشكه در روز خواهد بود و اين كشورها 55 درصد از 
توليد نفت جهان را به خود اختصاص خواهند داد.

 تحريم نفتي امريكا 
عليه ونزوئال و كوبا

ايسنا| وزارت خزانه داري امريكا چهار شركت 
كشتيراني نفت و چهار نفتكش را به دليل حمل 
نفت و محصوالت نفتي ونزوئال به كوبا تحريم كرد. 
وزارت خزانه داري امريكا شركت قبرسي كاراويل 
ترانسپورت كه نفتكش هاي كارلوتا و ساندينو را 
اداره مي كند و همچنين شركت پانامايي تروكانا 
ورلد كه مالك نفتكش پشن است و شركت توواز 
دولوپمنت كه مالك كشتي ساندينو است را هدف 
تحريم قرار داد. نفتكش جيرالت و شركت پانامايي 
بلولين كه مالك آن است نيز در اين فهرست ديده 
مي شوند. طبق آمار اداره اطالعات انرژي امريكا، 
توليد نفت ونزوئال در آگوست به 750 هزار بشكه 
در روز در مقايسه با 1.6 ميليون بشكه در روز در 
ژانويه سال 2018 رس��يد. انتظار مي رود توليد 
ونزوئال تا دسامبر سال 2020 به 650 هزار بشكه 
در روز كاه��ش پيدا كند. طبق يك گزارش فني 
كه از سوي »اس اند پي گلوبال پالتس« مشاهده 
شده، توليد نفت منطقه »اورينوكو بلت« ونزوئال 
به 246 هزار بش��كه در روز كاهش پيدا كرده كه 
معادل 18.9 درصد حداكثر ظرفيت توليد 1.3 
ميليون بش��كه در روز اين منطقه است. سطح 
توليد شركت نفتي PDVSA ونزوئال و شركايش 
در منطقه »اورينوك��و بلت« به دليل عدم وجود 
نفتكش ها براي صادرات نفت خام و مازاد ذخاير 
نف��ت در پايانه هاي نفتي درياي��ي، كاهش پيدا 

كرده است.

 رشد صادرات نفت امريكا
 به هند

تسنيم| نفت خام كااليي اس��ت كه مي تواند 
سياست جهاني و داخلي و تعادل قدرت را تغيير 
دهد. از زمان اعمال تحريم هاي امريكا عليه ايران، 
هند واردات نفت خام از اين كشور را از ماه مه  سال 
جاري ميالدي متوقف كرده است. در همين حين، 
عرضه نفت خام امريكا به هند طي يك سال 96 
درصد افزايش يافته است. به گزارش اينديا تودي، 
يك هيات نمايندگي ب��ه رهبري نارندرا مودي، 
نخست وزير هند، در روز شنبه با شركت هاي نفتي 
بزرگ امريكا در پايتخت نفت اين كشور، هوستون، 
ديدار كرد ت��ا در مورد عرضه نفت خ��ام و گاز با 
قيمت هاي پايين تر مذاكره كنند. پس از حمله به 
تاسيسات نفتي عربستان سعودي، هند به دنبال 
يك عرضه كننده ثابت نفت خام است. عربستان 
سعودي دومين عرضه كننده بزرگ نفت خام به 
هند پس از عراق است. اطالعات نشان مي دهد 
پس از توقف واردات نفت از ايران، محموله هاي 
نفتي از ساير كشورها افزايش يافته است. واردات 
از كشوري مانند ونزوئال 26 درصد باال رفته است.
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در هفتاد و چهارمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل مطرح شد

دعوت رييس جمهوري ايران به ائتالف اميد در امنيت خليج فارس 

راز خنده هاي روحاني مقابل مكرون و جانسون

رييس جمهوري با بي��ان اينكه من به نمايندگي از ملت 
و كش��ورم، اعالم مي كنم كه پاس��خ ما به مذاكره تحت 
تحريم، نه اس��ت، تاكيد كرد: اگر پاسخ آري مي خواهيد 
همان طور كه رهبر معظم انقالب اعالم كرده اند، تنها راه 

براي گفت وگو، بازگشت به تعهدات است.
حجت االسالم والمسلمين حس��ن روحاني عصر ديروز 
چهارشنبه در هفتاد و چهارمين نشست ساالنه مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد گفت: در آغاز سخن مايلم، 
با گراميداشت نهضت آزادي خواهانه حسين  بن علي )ع(، 
به همه حق طلباني كه با تحمل همه س��ختي ها، براي 
احقاق حقوق خود مبارزه مي كنند، به روان همه شهداي 
مظلوم بمباران ها و اقدامات تروريستي در يمن، سوريه، 
فلسطين اشغالي، افغانس��تان، عراق و ديگر كشورهاي 

جهان درود بفرستم.

  خاورميان�ه در آت�ش جن�گ و خونري�زي 
مي سوزد

وي با بيان اينكه خاورميان��ه در آتش جنگ، خونريزي، 
تجاوزگري، اش��غالگري، تعصبات مذهب��ي و فرقه اي و 
افراط گرايي مي سوزد و بزرگ ترين قرباني چنين شرايطي 
ملت مظلوم فلس��طين است، اظهار داش��ت: تبعيض، 
تصاحب زمين ها، شهرك س��ازي ها و كشتار همچنان 
ادامه دارد. طرح هاي تحميلي امريكايي و صهيونيستي 
مانند معامله قرن، تعيين بيت المقدس به عنوان پايتخت 
رژيم صهيونيس��تي و الحاق بلندي هاي جوالن به ديگر 

سرزمين هاي اشغالي، قطعا محكوم به شكست است. 
رييس دولت دوازدهم خاطرنشان كرد: برعكس طرح هاي 
ويرانگر امري��كا، كمك ها و همكاري ه��اي منطقه اي و 
بين المللي جمهوري اسالمي ايران در حوزه تامين امنيت و 
مقابله با تروريسم بسيار تعيين كننده بوده است. نمونه هاي 
بارز آن، همكاري با روس��يه و تركي��ه در چارچوب روند 
آستانه در مورد بحران سوريه، ارايه طرح صلح براي بحران 
يمن و همكاري فعال با نمايندگان دبيركل سازمان ملل 
متحد، گفت وگوهاي سازنده با چهار كشور اروپايي و تالش 
فعال براي تسهيل مذاكرات صلح ميان طرف هاي يمني 
است كه منجر به موافقتنامه صلح استكهلم درخصوص 
بندر حديده است. روحاني با اشاره به تحريم هاي ظالمانه 
امريكا عليه ايران خاطرنشان كرد: من از كشوري مي آيم 
كه از يك س��ال و ني��م پيش، در براب��ر بي رحمانه ترين 
تروريسم اقتصادي ايستادگي كرده و از حق استقالل و 
توسعه علمي و فناوري خود دفاع كرده است. دولت امريكا 
با اعمال تحريم هاي فرامرزي و تهديد ديگر ملت ها، تالش 
كرده ايران را از مزاياي حضور در اقتصاد جهاني محروم 
كند و با سوءاستفاده از نظام بانكي به راهزني بين المللي 

دست زده است.

  استفاده از تحريم به يك اعتياد دايمي تبديل 
شده است 

وي گف��ت: ما ايرانيان، پيش��گام ملت ه��اي منطقه در 
نهضت هاي آزادي خواهي بوده ايم و همواره براي خود و 
همسايگانمان، صلح و پيشرفت خواسته ايم و هرگز در برابر 
تهاجم و تحميل خارجي، تسليم نشده ايم. ما نمي توانيم 
دعوت به مذاكره كساني را باور كنيم كه اعالم مي كنند 
سخت ترين تحريم هاي تاريخ را عليه كرامت و معيشت 

ملت مان اعمال كرده اند.
رييس جمهوري ادام��ه داد: چگونه مي توان باور كرد كه 
جنايت و فشار بر زندگي ۸۳ ميليون ايراني به ويژه زنان 
و كودكان براي دولتمردان امريكايي امري خوش��ايند و 
موجب افتخار تلقي  شود و استفاده از تحريم عليه طيفي 
از كش��ورها همچون ايران، ونزوئال، كوبا، چين و روسيه 
به يك اعتياد دايمي تبديل شده  باشد. ملت ايران هرگز 
اين جنايت ها و اين جنايتكاران را نه فراموش مي كند و 

نه مي بخشد.
روحاني خاطرنش��ان كرد: رويكرد دولت كنوني امريكا 
نسبت به برجام، نه تنها نقض قطعنامه ۲۲۳۱، بلكه تجاوز 
به حاكميت و استقالل سياسي و اقتصادي كليه كشورهاي 

جهان است.
وي با بيان اينكه ايران با وجود خروج امريكا از برجام تا يك 
سال، همچنان نسبت به اجراي تمامي تعهدات هسته اي 
خ��ود وفق برجام، وفادار بوده اس��ت، گفت: ما به احترام 
قطعنامه شوراي امنيت، به اروپا فرصت داديم تا به تعهدات 
يازده  گانه خود براي جبران خروج امريكا عمل كند ولي 
متاسفانه فقط حرف هاي زيبايي شنيديم و شاهد اقدام 

موثري نبوديم.

  پاسخ ما به مذاكره تحت تحريم نه است 
رييس جمه��وري به بندهاي ۲۶ و ۳۶ برجام اش��اره 
كرد و يادآور شد: اينك بر همگان ثابت شده  است كه 
امريكا به تعهدات خود پشت مي كند و اروپا از اجراي 
تعهداتش ناتوان است. ما حتي در اجراي بندهاي ۲۶ 
و ۳۶ برج��ام، راهبرد گام به گام را در پيش گرفتيم و 
هنوز بر عهد خود به برج��ام، برجا مانده ايم، اما صبر 

ايران هم حدي دارد.
وي با بيان اينكه وقتي امريكا قطعنامه س��ازمان ملل 
متحد را حرمت نمي گذارد، وقتي اروپا ناتواني خود را به 
نمايش مي گذارد، تنها راه، تكيه بر عزت، غرور و اقتدار 
ملي اس��ت، عنوان كرد: ما را به مذاكره مي خوانند؛ در 
حالي كه خود از معاه��ده  گريزانند. ما با همين دولت 
فعلي امريكا بر سر ميز ۱+۵ در گفت وگو بوديم؛ اما آنها 

بر عهد سلف خويش، خط بطالن كشيدند. 
ريي��س دولت تدبي��ر و اميد با تاكيد ب��ر اينكه من به 
نمايندگي از ملت و كشورم، اعالم مي كنم كه پاسخ ما به 
مذاكره تحت تحريم، نه است، گفت: دولت و ملت ايران، 
يك سال و نيم زير شديدترين تحريم ها، استقامت  كرده  
است و هرگز با دشمني كه مي خواهد با سالح فقر، فشار 
و تحريم ايران را به تسليم وادارد، مذاكره نخواهد كرد. 
اگر پاسخ آري مي خواهيد همان طور كه رهبر معظم 
انقالب اعالم كرده اند، تنها راه براي گفت وگو، بازگشت 

به تعهدات است.

  اگر به اسم برجام حساسيت داريد به رسم آن 
بازگرديد

روحاني افزود: اگر هم نسبت به اسم برجام حساسيت 
داريد، به رس��م آن بازگرديد و به چارچوب قطعنامه 
۲۲۳۱ ش��وراي امنيت، متعهد باش��يد. تحريم ها را 

متوقف كنيد تا راه گفت وگو باز شود.
وي با بيان اينكه اگر به حداقل ها قانع هستيد، ما هم 
به حداقل ها بس��نده مي كنيم، اظهار داشت: برجام، 
حداقل بود؛ چه براي شما و چه براي ما. اما اگر بيشتر 
مي خواهيد، بايد بيشتر بپردازيد. اگر بر سر حرف خود 
هستيد كه فقط يك خواسته از ايران داريد و آن، عدم 
ساخت و بهره گيري از سالح هسته اي است، اين امر 
با نظارت آژانس و باالتر از آن، با فتواي رهبري ايران، 
حاصل است. فقط كافي است به جاي نمايش مذاكره، 
به واقعيت مذاكره بازگرديد. عكس يادگاري آخرين 

ايستگاه مذاكره است، نه اولين ايستگاه آن.
رييس ش��وراي عالي امنيت ملي در بخش ديگري از 
سخنانش در مجمع عمومي سازمان ملل متحد گفت: 
ما در اي��ران، با وجود همه س��نگ اندازي هاي دولت 
امريكا، به حركت در مسير رشد و سازندگي اقتصاد و 
جامعه ايران، ادامه داده ايم و مي دهيم. اقتصاد ايران 
در سال ۲۰۱۷، باالترين نرخ رشد اقتصادي در جهان 
را همراه با كاهش مس��تمر نرخ ت��ورم، تجربه كرد و 
امروز هم، با وجود التهابات ناشي از عوامل خارجي در 

يك سال و نيم گذشته، بار ديگر به مسير رشد و ثبات 
بازگشته است. رشد توليد ناخالص داخلي ايران، بدون 
نفت، در ماه هاي اخير، مجددا مثبت شده و تراز تجاري 

كشور، همچنان مثبت است.
روحاني با بي��ان اينكه دكتري��ن امنيتي جمهوري 
اس��المي ايران حفظ صلح و ثب��ات در خليج فارس 
و تامي��ن آزادي و امنيت كش��تيراني در تنگه هرمز 
است، خاطرنشان كرد: حوادث اخير، اين امنيت را به 
شكل جدي در خطر قرار داده است. امنيت و صلح در 
خليج فارس، درياي عمان و تنگه هرمز را با مشاركت 
كش��ورهاي اين منطقه مي توان تأمين كرد و جريان 
آزاد نفت و ساير منابع انرژي را تضمين كرد، به شرط 
آنكه امنيت را چتري فراگي��ر در همه حوزه ها براي 

تمامي كشورها بدانيم.

  همه كشورهايي كه از تحوالت خليج فارس 
متاثر مي شوند را به ائتالف اميد فرا مي خوانم

وي اضافه كرد: بنا به مسووليت تاريخي كشورم در حفظ 
امنيت، صلح، ثبات و پيشرفت در منطقه خليج فارس و 
تنگه هرمز، همه كشورهايي را كه از تحوالت خليج فارس و 
تنگه هرمز متأثر مي شوند به »ائتالف اميد« HOPE يعني 
 )Hormoz Peace Endeavor( »ابتكار صلح هرمز«
دعوت مي كن��م. رييس جمهوري با بي��ان اينكه هدف 
»ائتالف اميد« ارتقاي صلح، ثبات، پيشرفت و رفاه كليه 
ساكنان حوزه تنگه هرمز و تفاهم متقابل و روابط صلح آميز 
و دوستانه ميان آنها است، ابراز داشت: اين ابتكار حوزه هاي 
مختلف همكاري مانند تأمي��ن همگاني امنيت انرژي، 
آزادي كش��تيراني و انتقال آزادانه نفت و ساير منابع به 
كشورهاي حوزه تنگه هرمز و فراتر از آن را دربرمي گيرد. 

روحاني با تشريح طرح »ائتالف اميد« بيان كرد: »ائتالف 
اميد« بر پايه اصول مهمي همچون پايبندي به اهداف و 
اصول ملل متحد، احترام متقابل، منافع متقابل، جايگاه 
برابر، گفت وگو و تفاه��م، احترام به حاكميت و تماميت 
ارضي، خدشه ناپذيري مرزهاي بين المللي، حل و فصل 
مسالمت آميز تمامي اختالفات و از همه مهم تر، دو اصل 
بنيادين »عدم تجاوز« و »ع��دم دخالت در امور داخلي 
يكديگر« قرار دارد. حضور سازمان ملل متحد براي ايجاد 
يك چتر بين المللي در حمايت از »ائتالف اميد« نيز امري 

ضروري است.
وي اضافه كرد: وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران 
جزييات بيشتري از »ائتالف اميد« را به اطالع كشورهاي 

ذي نفع خواهد رساند.

   راه حل نهايي صلح خاورميانه »دموكراسي در 
داخل و ديپلماسي در خارج« است

رييس دول��ت دوازدهم با بيان اينكه تش��كيل هرگونه 
ائتالف امنيتي، تحت هر عنوان در منطقه، با محوريت و 
فرماندهي نيروهاي خارجي، مصداق بارز مداخله در امور 
منطقه است، يادآور شد: رويكرد امنيتي سازي دريانوردي 
در تناقض با حق دريانوردي آزاد و حق توسعه و همچنين 
باعث تشديد تنش و پيچيده تر شدن شرايط است و صلح، 

امنيت و ثبات منطقه را تهديد مي كند.
روحاني با بيان اينكه امنيت منطق��ه با خروج نظاميان 
امريكا، تأمين مي شود و نه با سالح و مداخله آنان، عنوان 
كرد: امريكا پس از ۱۸ سال نتوانست اقدامات تروريستي 
را كاهش دهد، اما جمهوري اسالمي ايران فتنه داعش را 
به كمك ملت ها و دولت هاي همسايه خاتمه داد. راه حل 
نهايي صلح و امنيت خاورميانه: »دموكراسي در داخل و 
ديپلماس��ي در خارج« است. امنيت را نمي توان خريد و 

توسط دولت هاي خارجي، تأمين كرد.
وي با بيان اينكه صلح و امنيت و استقالل همسايگان ما، 
صلح و امنيت و اس��تقالل ماست، گفت: امريكا همسايه 
ما نيست. اين جمهوري اسالمي ايران است كه همسايه 
شماس��ت و از ديرباز به ما آموخته اند كه »اول همسايه؛ 
آنگاه خانه«. در روز واقعه، ما و شما تنها مي مانيم. ما با هم 
همسايه ايم، نه با امريكا! امريكا اينجاست، نه در خاورميانه.

  مسائل منطقه بزرگ تر از آن است كه امريكا 
از عهده  آن برآيد

رييس شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه امريكا وكيل 
هيچ ملتي و كفيل هيچ دولتي نيست، اظهار داشت: هيچ 
دولتي به دولت ديگر، وكالت نمي دهد و كفالت خويش 
را به ديگري نمي سپارد. اگر امروز شعله هاي آتش يمن، 
تا حجاز هم زبانه  كشيده  است، بايد آتش افروز را جست و 
تنبيه كرد، نه اينكه بي گناهان را آماج تهمت ها و كينه ها 
قرارداد. امنيت عربس��تان با پاي��ان دادن تجاوز به يمن، 

حاصل مي شود، نه با دعوت از بيگانگان.
روحاني با بيان اينكه ما حاضريم براي صلح از همه توان 
ملي و اعتبار منطقه اي و اقتدار بين المللي خويش مايه  
بگذاريم، تصريح ك��رد: راه حل صل��ح در جزيره العرب، 
امني��ت در خليج فارس و ثب��ات در خاورميانه را بايد در 
درون خاورميانه جست وجو كرد و نه در بيرون آن. مسائل 
منطقه، بزرگ تر و مهم تر از آن است كه امريكا از عهده آن 
برآيد. وي اضافه كرد: دولتي كه نتوانسته مساله افغانستان، 
عراق و سوريه را حل كند و باني افراطي گري، طالباني گري 
و داعشي گري بوده  اس��ت؛ هرگز قادر به حل معضالت 

پيچيده تر نخواهد بود.
رييس دولت تدبي��ر و اميد با بيان اينكه منطقه ما بر لبه 
پرتگاه ايستاده است؛ تا جايي كه تنها يك اشتباه مي تواند 
آتش��ي بزرگ را برافروزد، خاطرنش��ان كرد: ما دخالت 
تحريك آميز بيگان��گان را تحمل نمي كنيم و به هرگونه 
تعرض به امنيت و تماميت سرزميني خود، قاطعانه پاسخ 
خواهيم داد. اما راه جايگزين و مطلوب ما، همبس��تگي 
ميان همه ملت هاي داراي منافع مشترك در خليج فارس 

و منطقه هرمز است.

  به جاي جنگ و خشونت روي اميد به  آينده 
بهتر سرمايه گذاري كنيم

روحاني در پايان گفت: اين پيام ملت ايران است: بياييد 
به جاي سرمايه گذاري در جنگ و خشونت، روي اميد 
به يك آين��ده بهتر، س��رمايه گذاري كنيم. به عدالت 
برگرديم. به صلح، به قانون، به عهد و پيمان و باالخره به 

ميز مذاكره بازگرديم.

ايرناپالس| 
فيلمي كه به تازگي بسيار در فضاي مجازي دست به دست 
شد، فيلم گفت وگوي رييس جمهور فرانسه و نخست وزير 
انگليس با حسن روحاني است و رييس جمهوري ايران 
در پاسخ به پيش��نهاد مصرانه آن دو، بلند مي خندد؛ اما 
راز خنده هاي روحاني مقاب��ل امانوئل مكرون و بوريس 

جانسون چيست؟
روزنامه وال استريت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد 
كه رييس جمهور فرانسه در نيويورك بسيار تالش كرده تا 
ديداري ميان دونالد ترامپ و حسن روحاني ترتيب دهد، 

اما اين تالش هاي او به نتيجه نرسيد.
 به نوشته روزنامه وال اس��تريت ژورنال، امانوئل مكرون 
رييس جمهور فرانسه در نيويورك تالش بسياري كرده 
است تا حسن روحاني و دونالد ترامپ روساي جمهور ايران 
و امريكا با يكديگر ديدار كنند، اما طرف ايراني تاكيد داشته 

است كه امريكا بايد ابتدا متعهد به رفع تحريم ها شود.
طبق گزارش ها، در اين ديدار س��رپايي نيز نخست وزير 
فرانسه بار ديگر پيشنهاد ديدار روحاني و ترامپ را براي 
چندمين بار مطرح كرده و جانسون نيز از سخن او حمايت 
مي كند. برخي خبرنگاران اينگونه نوشته اند كه مكرون 

به روحاني گفته: اگر اين كش��ور را ترك كني و ترامپ را 
نبيني، از دست دادن يك فرصت است.... چون شما كه تا 
مدتي برنمي گردي و ترامپ هم به تهران نمي آيد. بوريس 
جانس��ون هم به روحاني گفته: موافقم، شما بايد در لبه 

استخر بايستيد و همزمان در آن بپريد.
پاس��خ روحاني اما خنده اي با صداي بلند است؛ پاسخ به 
درخواست مصرانه دو مقام اروپايي كه تنها تكراركننده 
تمايل رييس جمهور امريكا هستند و امتيازي هم براي 
عرضه ندارند. شيخ ديپلمات نيز با خنده بلند خود نشان 
مي دهد اين خواس��ته خنده دار است و براي تهران قابل 

پذيرش نيست.

  هم صدايي اروپايي ها با فش�ار حداكثري بر 
ايران براي مذاكره

در اين حال، يك تحليلگر مسائل بين المللي با تأكيد بر 
اينكه سياست فش��ار حداكثري ايران را تسليم نخواهد 
كرد، درباره مواضع امروز سران اروپا مي گويد: اروپايي ها 
نسبت به بي ثباتي در منطقه نگران اند، اما در گام اول بايد 
به تعهدات خود در قبال برجام پايبند باش��ند تا ايران به 
آنها اعتماد كند. پي��روز ايزدي، عضو هيات علمي مركز 

تحقيقات اس��تراتژيك درباره اظه��ارات اخير ترامپ و 
مكرون درباره ايران و تأكيد اروپايي ها بر ديدار و مذاكره 
مقامات ايراني و امريكايي در حاشيه اين دوره از مجمع 
عمومي س��ازمان ملل، به ايرناپ��الس مي گويد: به نظر 
مي رسد اروپايي ها در همسويي با امريكايي ها سياست 
فشار بر ايران را دنبال مي كنند تا كشورمان تحت شرايط 
موجود، تن به مذاكره دهد. درصورتي كه موضع اصولي 
جمهوري اسالمي اين اس��ت كه ابتدا امريكا از سياست 
فشار حداكثري و تحريم ها دست بردارد تا اعتماد ايران به 

مقام هاي امريكايي احيا شود.
وي ادامه مي دهد: امريكا با خروج از برجام، حس اعتماد 
در داخل كشور را از بين برده و الزمه رفع بي اعتمادي براي 

مذاكره، لغو تحريم هاست.
اين كارشناس مسائل بين المللي درباره اينكه با توجه به 
نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده 
و نياز ترامپ به يك دستاورد در عرصه سياست خارجي، 
امكان تعديل مواض��ع آنها تا چه حد اس��ت، مي گويد: 
امريكايي ه��ا تصور مي كنند اگر اين سياس��ت فش��ار 
حداكثري را ادامه دهند يا تشديد كنند، مي توانند ايران 
را پاي ميز مذاكره بياورند. شايد نيازمند زمان اند تا متوجه 

شوند اين سياست شكست خورده اي است. ايزدي درباره 
تالش اروپايي ها براي شروع دور جديدي از مذاكرات طي 
روزهاي آتي و احتمال ش��كل گيري توافق تازه توضيح 
مي دهد: اروپايي ها نسبت به بي ثباتي در منطقه و عبور 
امن انرژي از آبراه هاي آن نگران اند؛ به همين علت دنبال 
يك  راه حل اند؛ اما موضع اصولي ايران اين است كه آنها در 
درجه اول پايبندي خود به توافق برجام را نشان دهند تا 

راه براي مذاكراتي بعدي باز شود.
وي درباره اقداماتي كه اروپايي ها بايد در اين راستا انجام 
دهند، مي گويد: ابتدا بايد به وعده هاي خود عمل كنند. 
موضوع اينستكس، معامله و خريد نفت از ايران همچنان 
بالتكليف مانده اس��ت؛ اروپايي ها بايد گام اول را در اين 

زمينه بردارند.

  ديدار، عكس و ديگر هيچ!
دونالد ترامپ، رييس جمهوري اياالت متحده امريكا در 
سخنراني مجمع عمومي سازمان ملل متحد مدعي شد: 
»ايران نخستين حامي تروريسم در دنياست و در تنور 
جنگ هاي سوريه و يمن مي دمد.« او در بخش ديگري 
از سخنراني اش، از تداوم تحريم ها عليه ملت ايران گفت 

و تأكيد كرد: »تا زماني كه رفتار ايران ادامه داشته باشد؛ 
تحريم ها نه تنها لغو نمي شود، بلكه بيشتر هم خواهد 
ش��د.«  با اين حال امانوئل مك��رون، رييس جمهوري 
فرانسه بعد از ديدار با رييس جمهوري ايران و بوريس 
جانسون، نخست وزير انگليس به خبرگزاري فرانسه 
گفت: »وقت تنگ است. اگر او )روحاني( بدون مالقات 
با آقاي ترامپ اينجا را ترك كند، فرصت از دست خواهد 
رفت چون تا چند ماه بازنخواهد گشت و رييس جمهور 
ترامپ به تهران نخواهد رف��ت، پس بايد همين حاال 
ديدار كنند.« آنگال مركل، صدراعظم آلمان نيز بعد از 
گفت وگوهاي جداگانه با روساي جمهور ايران و امريكا 
گفت: »م��ن از گفت وگوها ميان اياالت متحده و ايران 
استقبال مي كنم اما اينكه بخواهيم اول همه تحريم ها 
برداشته شود و بعد گفت وگو انجام شود عملي نخواهد 

بود. فكر نمي كنم واقع بينانه باشد.« 
بااين حال حجت االسالم روحاني، بعد از اظهارات تند 
ترامپ همچنان بر مواضع اخير خود پافشاري كرد و به 
فاكس نيوز گفت »ما بايد اعتماد متقابل ايجاد كنيم. 
اگر دولت اياالت متحده امريكا مايل به گفت وگوست، 

بايد شرايط الزم را فراهم كند.«
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تاكيد رييس جمهوري عراق 
بر استحكام روابط با ايران

»برهم صالح« رييس جمهوري عراق در سخنراني 
خود در مجمع عمومي سازمان ملل، به طور ويژه بر 
زمينه هاي مشترك و اس��تحكام روابط كشورش با 

جمهوري اسالمي ايران تاكيد كرد.
به گزارش ايرنا، رييس جمهوري عراق روز چهارشنبه 
در س��خنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل، 
سياست هاي بغداد در خصوص مسائل داخلي كشور 
و نيز تحوالت منطقه اي و بين المللي و از جمله روابط 

با جمهوري اسالمي ايران را تشريح كرد.
وي گفت: ايران و عراق با عوامل مشترك فرهنگي و 
ديني بسيار و منافع مشترك و چند جانبه با هم پيوند 
دارند و ما تاكيد داريم روابط خود را با همس��ايه مان 

ايران گسترش دهيم.
صالح همچنين با اشاره به پيش��رفت روابط عراق با 
كش��ورهاي عربي و حوزه خليج ف��ارس و تركيه، بر 

تقويت آن تاكيد كرد.
رييس جمهوري عراق همچنين طرح انضمام دره رود 
اردن به خاك رژيم صهيونيستي را نقض آشكار قوانين 

بين المللي دانست.
برهم صالح بار ديگر و اين بار از تريبون مجمع عمومي 
سازمان ملل، طرح پيشنهادي خود و دولت عراق را 
كه نخستين بار در سفر به تهران مطرح كرد، مبني 
بر تشكيل يك ساختار سياسي، امنيتي و اقتصادي 
مشترك ميان كشورهاي همسايه جهت كمك به 
امنيت و اقتصاد كش��ورها و رفع مش��كالت مردم را 

تشريح كرد.
رييس جمهوري عراق گفت: وضعيت منطقه خطرناك 
اس��ت و ما خواس��تار تالش براي آرام شدن اوضاع و 
همكاري براس��اس نقاط مش��ترك ميان كشورها 

هستيم.
صال��ح افزود: ع��راق نمي خواهد صحن��ه تعدي به 
كشورهاي همس��ايه يا ميدان تسويه حساب هاي 
بين المللي و منطقه اي باش��د بلكه تالش مي كند 
به جاي آن يك طرف قطب بندي ها باشد، پلي باشد 
براي تفاهم ميان برادران و همسايگانش، امري كه 

مصلحت منطقه در آن نهفته است. 
وي گفت: برقراري ثب��ات در عراق براي كل منطقه 
اهمي��ت دارد و ما نبايد اين موض��وع را كم اهميت 

بشماريم.
صالح گف��ت: عراقي ه��ا تجربه تلخ 4۰ س��ال انواع 
جنگ ها و تروريسم و قتل و ويراني و سالح شيميايي 
را پشت سر گذاشته اند و امروز نيز نيازمند همبستگي 
كشورهاي جهان براي غلبه بر تروريسم سازمان يافته 
هستيم.  رييس جمهوري عراق، با اشاره به تداوم مبارزه 
اين كشور با تروريسم، افكار افراطي و همچنين فساد 
گفت كه اين دو پديده دو روي يك س��كه هستند و 
ازبين بردن فساد موجب از بين رفتن تروريسم هم 
مي شود. صالح در بخش ديگري از سخنانش خواستار 
تالش جدي و كمك به احقاق حق مردم فلسطين شد 
و همچنين بر ضرورت گفت وگوي فراگير براي حل 

بحران در يمن تاكيد كرد.
وي گفت: هسته هاي تروريسم هنوز فعال هستند و 
تداوم تنش و درگيري ها در منطقه زمينه بازگشت 

تروريسم را فراهم مي كند.
رييس جمهوري عراق ابراز داشت: منطقه خاورميانه 
از درگيري ها و جنگ هاي پي در پي رنج مي برد و همه 
ما وظيف��ه داريم بر رهايي از اين جنگ  ها و ويراني با 

يكديگر متحد شويم.
صالح افزود: درگيري ها در سوريه همچنان زمينه ساز 
ايجاد پناه گاه هاي امن براي تروريست هاست و خطري 

براي منطقه به شمار مي رود.
وي همچنين ضربه به امنيت خليج فارس و عربستان 
س��عودي را خطرناك توصيف كرد و گفت: اين امر 
تبعات خطرناكي بر همه كش��ورها دارد و بايد آن را 
مديريت كرد چرا كه نياز به جنگ جديدي در منطقه 
نيست و موضع ثابت عراق نيز تكيه بر زبان گفت وگو 
به جاي زبان اش��غال و تنش آفريني است و ما نگران 

تنش جاري در خليج فارس هستيم.
وي در بخش پاياني سخنراني خود همچنين به دو 
زبان عربي و كردي، پيام تقديري از خانواده هاي شهدا 

و قربانيان جنگ با تروريسم در كشورش قرائت كرد.

كوبا: ترامپ به دنبال منحرف 
كردن افكار عمومي 

وزي��ر خارجه كوبا روز چهارش��نبه ضمن انتقاد از 
سخنراني دونالد ترامپ در مجمع عمومي سازمان 
ملل اعالم كرد ك��ه رييس جمهوري امريكا تالش 
مي كند توجه جامعه جهان��ي و جامعه امريكا را از 

مشكالت فراوان داخلي اش منحرف كند.
به گزارش خبرگزاري پرنساالتينا، برونو رودريگز 
خاطرنشان كرد كه سخنراني ترامپ در مجمع 
عمومي س��ازمان ممل��و از تهم��ت و محتواي 

بي ارزش بود.
رودريگز در گفت وگو با ش��بكه تله س��ور ونزوئال 
خاطرنش��ان كرد كه اين سخنراني مملو از تهديد 
كش��ورهاي مختلف از جمله كشورهاي امريكاي 

جنوبي و سراسر دروغ بود.
وزير خارجه كوبا افزود: ترامپ سخنران دروغگويي 
اس��ت. اتهاماتي كه وي مط��رح مي كند كذب 
هس��تند كه هيچ كس آنه��ا را ب��اور نمي كند. 
رييس جمهوري امريكا تالش مي كند امريكايي ها 

را از سوسياليسم بترساند.
رودريگ��ز در ادام��ه به تالش برخ��ي قانونگذاران 
امريكايي براي محاكمه سياسي ترامپ اشاره كرد 

كه از ديدگاه وي مساله اي جدي است.
وزير خارجه كوبا عنوان كرد: ترامپ با كشورهايي 
كه در برابر فشارهاي واشنگتن تسليم نمي شوند و 
الگوي دموكراسي امريكايي را رد مي كنند از جمله 

ايران، كوبا، نيكاراگوئه و ونزوئال، خصومت دارد.
اين اظهارات وزير خارجه كوبا در حالي مطرح شد 
كه دونالد ترامپ طي سخنراني در مجمع عمومي 
سازمان ملل اتهامات بي پايه و اساسي را عليه برخي 
كشورها از جمله جمهوري اسالمي ايران مطرح كرد.

حسن روحانی، ريیس جمهوری ايران در صحن سازمان ملل متحد، از طرح »ابتکار صلح هرمز« 
يا »ائتالف امید« رونمايی کرد. هدف اين طرح مش�ارکت کشورهای منطقه برای تامین امنیت 

خلیج فارس است.

ابتکار صلح   هرمز در  يک  نگاه



گزارش 9 پرونده

روحاني در گفت وگو  با  فاكس نيوز: 

امريكا در اجماع سازي عليه ايران موفق نبوده است

مساله مهم تر  از  برجام  و  برنامه هسته اي» اعتماد«  است

ديپلماسي فعال ايران در مقر سازمان ملل

حجت االس��ام والمس��لمين دكت��ر حس��ن روحان��ي 
سه شنبه شب به وقت محلي در گفت وگو با شبكه تلويزيوني 
فاكس نيوز امريكا گفت: ايران در فعاليت هاي هس��ته اي 
خود كامًا به معاه��ده ان پي تي، پادمان و پروتكل متعهد 
است. فعاليت هس��ته اي ما صلح آميز است و آن كشوري 
كه از ان پي تي تخلف مي كند، امريكاس��ت كه ساح هاي 
جديد هسته اي را آزمايش مي كند. رييس جمهور در ادامه 
با اشاره به اينكه اگر هدف بلندي را به نفع دو ملت داريم، بايد 
برنامه ريزي كنيم، طبق برنامه ريزي با هم حرف بزنيم و براي 
اين كار بايد اعتماد را به وجود بياوريم، گفت: آقاي ترامپ 
اعتماد را بر هم زد. چون ما با هم توافق كرده بوديم و برجام 
توافق 7 كشور بود و او بدون بهانه و دليل از اين توافق خارج 
شد. بنابراين اگر دولت امريكا عاقه مند به مذاكره دارد، بايد 
اعتماد ايجاد كند. دكتر روحاني يادآور شد: با امريكا 2 سال 
مذاكره كرديم و در يك نوبت وزي��ران امور خارجه ايران و 
امريكا 17 روز در اروپا ماندند و مذاكراتشان را ادامه دادند تا 
7 كشور به يك توافقي كه بسيار سخت بود دست يافتند و 
شوراي امنيت سازمان ملل هم آن را تأييد كرد اما امريكا از 
اين توافق، بدون هيچ دليلي خارج شد و بنابراين پايه اعتماد 
را برهم زد. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه به نظرم مساله 
مهم تر از برجام و هسته اي، اعتماد است، گفت: آقاي ترامپ 
اعتماد بين دو كشور را تخريب كرد و اين بسيار مهم است. 
بايد اعتماد برگردد و الزمه بازگشت اعتماد، توقف فشارهاي 
امريكا بر مردم ايران است. دكتر روحاني با بيان اينكه امريكا 
با تحريم دارو با بيماران و كودكان ما سر جنگ دارد، گفت: 
امريكا بايد اين تحريم هاي نادرست و غيرانساني را كه نوعي 
تروريسم است متوقف كند و آن زمان، فضاي بهتري ايجاد 
مي شود. رييس جمهور افزود: البته آن وقت درمورد خيلي از 
مسائل دو طرف مي توانيم بحث و گفت وگو كنيم، همانطور 

كه در هسته اي در سال 2015 به توافق رسيديم.
رييس جمهور در بخش ديگري از اين گفت وگو با بيان اينكه 
از تعبيرات آقاي ترامپ نسبت به مساله تروريسم تعجب 
مي كنم، تاكيد كرد: آن كسي كه توانست در سوريه و عراق 
با كمك مردم اين كشورها به تروريسم و داعش پايان دهد، 
ايران بود. دكتر روحاني گفت: آن كشوري كه هواپيماهايش 
بدون اجازه سوريه در خاك اين كشور پرواز و آن را بمباران 
مي كند امريكاست و بنابر اين امريكا امروز حامي تروريسم 
در منطقه ما است و به هر كشوري كه رفته، تروريسم در آنجا 
توسعه پيدا كرده و در مقابل هر كجا ما رفتيم تروريست ها را 
از بين برديم. نمونه بزرگ آن مساله فتنه داعش در منطقه 
ما است. دكتر روحاني در ادامه اين گفت وگو همچنين در 
پاسخ به پرسشي درباره حمله يمني ها به تاسيسات نفتي 
عربستان گفت: مس��اله حمله به يكي از تاسيسات نفتي 
عربستان، به تجاوز عربس��تان به يمن برمي گردد و طبق 
منشور سازمان ملل متحد، دفاع مردم يمن از كشورشان، 

حق طبيعي آنان است.
رييس جمهور تصريح كرد: وقتي 5 سال است كه مردم يمن 
بمباران مي شوند، آنها هم حق دارند كه از خودشان دفاع 

كرده و به مراكز نفتي سعودي حمله كنند.
دكتر روحاني با بيان اينكه آقاي ترامپ درموضوع آرامكو 
تهمت نابجايي به ايران زده است.گفت: استدالل سخنگوي 
عربستان براي اينكه اين حمات از يمن نبوده است، نوشته 

شدن »يا علي )ع(« روي موشك بوده است و آن سخنگو فكر 
مي كند ايراني ها شيعه هستند و يمني ها شيعه نيستند، 
درحالي كه يمني ها هم شيعه هستند و »ياعلي« مي گويند، 
هم ما »يا علي« مي گوييم، هم يمني ها و هم مردم عراق و 
هم همه شيعيان جهان مي گويند. رييس جمهور با تاكيد 
بر اينكه خيلي جاي رسوايي است كه بگويند اين كار ايران 
است، گفت: اگر اين موشك از ايران بوده است پس اين همه 
پولي كه امريكا از عراق، كويت و عربستان گرفته و آن همه 
سيستم راداري در جنوب عراق و در كويت و عربستان نصب 

كرد، چطور نتوانست اين موشك را رهگيري و بزند.
دكتر روحاني با اين س��وال كه امريكا ب��راي چه اين همه 
پاتريوت فروخته و نقش و تأثير آنها پس چيست؟، گفت: اين 
يك فضاحت باالتر است و اگر قبول كنيم كه اين اتهام امريكا 
درست است، پس چرا نتوانسته اين موشك را رهگيري كند.

رييس جمهور با بيان اينك��ه يمني ها در بخش نظامي در 
اين سال ها پيشرفت بسيار زيادي داشته اند، گفت: چطور 
دستگاه هاي اطاعاتي امريكا كه اين همه از مردم ماليات 
مي گيرند  نتوانس��تند پيش بيني كنن��د كه يمني ها چه 
پيشرفتي كرده اند. اين هم فضاحت سيستم اطاعات امريكا 

و هم فضاحت رادارهاي امريكاست.
دكتر روحاني افزود: امريكا بايد به مردم منطقه و به آنها كه 
اسلحه فروخته، پاسخ دهد اگر اين موشك از يمن نبوده از 
كجا و از چه منشأيي بوده و داليلش را بگويد. كدام رادارش 
ثبت كرده و كدام موشكش روي اين موشكي كه پرتاب شده 
قفل كرده است. رييس جمهور اظهار داشت: اگر هيچ كدام 
اينها نيست، پس امريكا بايد پاسخگو باشد كه چرا اين حادثه 
رخ داده و چرا امريكا و اروپا به عربس��تان س��عودي كمك 

مي كنند كه در يمن كشتار كند. دكتر روحاني با تاكيد بر 
اينكه، كساني كه در كشتار مردم يمن شريك هستند، حق 
ندارند در اين مساله حرف بزنند، گفت: شب گذشته از آقاي 
مكرون رييس جمهور فرانسه س��وال كردم كه دليل شما 
چيست كه مي گوييد ايران مسوول است. گفت كارشناسان 
ما گفته اند هنوز يمني ها به اين رشد و تكنولوژي نرسيده اند. 
رييس جمهور اظهار داشت: به رييس جمهور فرانسه گفتم 
اينكه شما اطاع نداريد دليل نمي شود كه يمني ها با اينجا 
نرسيده باشند و اگر آتش بسي به وجود نيايد، در آينده باز هم 

قدرت يمني ها را خواهيد ديد. 
دكتر روحاني با بيان اينكه اتهام زدن در اين مساله كارساز 
نيست، گفت: به جاي اتهام به ديگران در اين مساله بسيار 
مهم منطقه اي بياييم دنبال راه چاره باشيم و آتش جنگ را 
خاموش كنيم. صلح بهترين راه است وبياييم به مردم يمن 

كمك كنيم و نگذاريم عربستان جنگ را ادامه دهد.
رييس جمهور در بخش ديگ��ري از اين گفت وگو با تاكيد 
بر اينكه ايران كشوري اس��ت كه صلح را در منطقه ايجاد 
كرده است، گفت: ايران در طول اين مدت 40 سال در برابر 
تروريسم مبارزه كرده است و آنهايي كه در اين سال ها مردم 
را كشتار كردند و بيش از 17 هزار نفر مردم بي گناه را كشتند 
االن در امريكا و در پناه شما هستند، آقاي بولتون كه تا چندي 
پيش مشاور امنيت ملي امريكا بود، از آنها پول مي گرفت و 

براي اين تروريست ها سخنراني مي كرد. 
دكتر روحاني تصريح كرد: ش��ما مردمي را كه براي آزادي 
سرزمين خودشان دفاع مي كنند تروريست مي خوانيد، 
پس مردمي كه كشورشان اشغال شده بايد چه كار كنند. 
آيا بايد بنشينند و اشغالگران را تماشا كنند؟ رييس جمهور 

افزود: ش��ما مردم يمن را كه از كشورشان دفاع مي كنند، 
تروريست مي خوانيد و آنهايي را كه بمب درست مي كنند 
و در اختيار عربستان س��عودي مي گذارند و مردم يمن و 
بيمارستان هاي آن كشور را مي زنند، تروريست نمي خوانيد! 
دكتر روحاني خاطرنشان كرد: شما مي گوييد چرا ما پهپاد 
امريكا را سرنگون كرديم. من از شما مي پرسم چرا هواپيماي 
مسافربري ايران را شما در همان منطقه سرنگون كرديد و 

290 مسافر بي گناه و زن و كودك را كشتيد؟
رييس جمهور تاكيد كرد: اگر ما دفاع كرديم، از س��رزمين 
خودمان دفاع كرديم اما امريكا به چه مناسبت در منطقه ما 
آمد و هواپيماي مسافربري ما را زد؟ آن كسي كه هواپيماي 

مسافربري را مي زند، تروريست است.
دكتر روحاني ادامه داد: شما از اسراييلي دفاع مي كنيد كه 
اساسا بر مبناي تجاوز به حقوق ديگران درست شده است و 
هر روز به مردم لبنان، فلسطين و اخيراً به مردم سوريه و به 
مردم عراق بطور مداوم حمله مي كند. شما هيچ تروريست 
دولتي را در دنيا همانند اس��راييل پي��دا نمي كنيد كه از 
زماني كه به وجود آمده و از 71 سال قبل تاكنون به كشتار 

انسان هاي بي گناه در طول تاريخ ادامه دهد.
رييس جمهور ب��ا تاكيد بر اينكه، آنهايي كه از س��رزمين 
خودشان دفاع مي كنند، تروريست نيستند، گفت: آنهايي 
تروريست هستند كه به داعش كمك مي كنند، اسراييل 
مجروحان داعش را براي درمان مي برد و ساح اسراييلي در 
اختيار داعش است و داعش و كساني كه از داعش حمايت 

مي كنند، تروريست هستند .
رييس جمهور اظهار داشت: اگر به حمايت اسراييلي ها از 
داعش شك داريد به بيمارستان هاي آن رژيم برويد و ببينيد 

كه مجروحين داعش چگونه آنجا درمان شده اند و ساح هاي 
در اختيار داعش را ببينيد كه اسراييلي است.

دكتر روحاني در گفت وگو با خبرنگار ش��بكه فاكس نيوز 
همچنين با انتقاد از عملكرد رسانه هاي امريكايي در اين 
زمينه، تاكيد كرد: مشكل اين است كه رسانه هاي امريكايي  
واقعيت ها را به مردم امريكا نمي گويند و از يك كانال خاص 
مس��ائل را براي مردم توضيح مي دهند و اين جاي تأسف 
است. رييس جمهور با بيان اينكه به همين دليل است كه 
مردم امريكا از منطقه ما كامل خبر ندارند، گفت: اگر مردم 
امريكا بدانند كه با پول آنها چگونه مردم يمن نابود و بمباران 
مي شوند، ساكت نمي نشينند. اين شما رسانه ها هستيد كه 

بايد واقعيت را به مردم برسانيد.
دكتر روحاني در پاسخ به س��وال خبرنگار فاكس نيوز كه 
مدعي بود ايران به دنبال ساح هسته اي است، با بيان اينكه 
خبرنگار با طرح سوال خود پيش داوري كرده است، گفت: 
اگر به دنبال ساح هسته اي بوديم، برجام را امضا نمي كرديم 

و حاضر نبوديم پروتكل الحاقي را اجرا كنيم.
رييس جمهور با انتقاد از عملكرد اين خبرنگار امريكايي كه 
مانع از پايان يافتن و تكميل پاسخ هاي وي شده و سوال هاي 
بعدي خود را مطرح مي كند، تاكيد كرد: هيچ كشوري در 
دنيا نيست كه معاهده ان پي تي، پادمان و پروتكل الحاقي را 
بپذيرد و در مقابل كسي ادعا كند به دنبال بمب هسته اي 
است.  دكتر روحاني خاطرنشان كرد: اگر كسي به دنبال 
بمب هس��ته اي باش��د نظارت آژانس را نمي پذيرد. براي 
چه نظارت آژانس را پذيرفتيم، بنابراين ما به دنبال ساح 

هسته اي نيستيم.
رييس جمهور تاكيد كرد: آن كشوري كه با ساح هسته اي 
مردم ژاپ��ن را كش��ته و امروز ه��م از توافق هس��ته اي و 
موشك هاي ميان برد با روس��يه خارج شده و جديدترين 
ساح هسته اي را برخاف ان پي تي مي سازد و به ان پي تي 
عمل نمي كند، امريكاست. ايران به معاهدات خودش عمل 
مي كند و آن كسي كه متخلف اين معاهده است امريكاست 
و نه ايران. دكتر روحاني درخصوص نتيجه انتخابات آينده 
امريكا، با بيان اينكه براي ما فرق نمي كند كه رييس جمهور 
امريكا دموكرات است يا جمهوريخواه، گفت: اين مربوط به 
مردم امريكاست كه چه كسي را مي خواهند انتخاب كنند. ما 
مي گوييم امريكا به تعهدات خودش عمل كند هر كه است، 

چه دموكرات چه جمهوريخواه.
رييس جمهور با بيان اينكه تعهد يك دولت تعهد يك حزب 
نيست، گفت: اين دولت امريكا اس��ت كه در برجام تعهد 
كرده است، نه حزب دموكرات. بنابراين ما در امريكا كسي 
را مي خواهيم كه به حرف خودش پايبند باشد و عهد خود 

را زير پا نگذارد.
دكتر روحاني با بيان اينكه ما با ارايه طرح »ابتكار صلح هرمز« 
به دنبال صلح در منطقه هستيم، گفت: به همين دليل از همه 
كش��ورهاي منطقه دعوت كرديم كه در اين طرح شركت 
كنند تا با همكاري هم بتوانيم صلح را برقرار كنيم و نگذاريم 
آتش جنگ ادامه پيدا كند. رييس جمهور با بيان اينكه آنچه 
براي ما مهم است، صلح و امنيت و اجراي توافقات بين المللي 
است، گفت: مهم عمل و تعهد به آن چيزي است كه دولت 
امريكا به آن متعهد شده است و براي ما فرق نمي كند طرف 

روبروي ما از چه حزبي است.

با توجه به سفر »روحاني« براي حضور در مجمع سازمان 
ملل يك كارشناس مسائل بين الملل مي گويد: ديدار مقامات 
اروپايي با رييس جمهور كش��ورمان نشان مي دهد دولت 
امريكا در اجماع سازي عليه ايران چندان موفق نبوده است.

»حسن روحاني« رييس جمهور كشورمان پيش از عزيمت 
به نيويورك براي ش��ركت در هفتاد و چهارمين اجاس 
مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران، 
گفت: با توجه به مسائل پيچيده و سختي كه امروز منطقه 
خليج فارس با آن مواجه است، امسال سفر به نيويورك براي 
حضور در نشست ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
اهميت ويژه اي دارد. روحاني همچنين بيان داشت: امسال 
در شرايطي به سازمان ملل سفر مي كنيم كه تحريم هاي 
ظالمانه امريكا عليه ملت ايران به حدي رس��يده است كه 
خودشان اعتراف دارند كه چيزي براي تحريم نمانده و هر 
اقدامي بوده انجام داده اند و اخيراً تحريم هايي كه قبًا اعمال 
شده را مجدداً آغاز كرده اند و اين به معناي استيصال كامل 
امريكايي ها است. رييس جمهور در ادامه با اشاره به اينكه 
در هفته هاي اخير مسائل منطقه اي هم شرايط حادي پيدا 
كرده اس��ت، گفت: در اين راستا برخوردها و نگراني هايي 
وجود دارد كه ريشه آن كامًا مشخص است، اما با اتهاماتي 
كه امريكايي ها مي زنند، مشخص است كه به دنبال اهداف 
ديگري هس��تند. با توجه به اهميت سفر رييس جمهور 
كش��ورمان به مقر سازمان ملل، پژوهش��گر ايرنا با »علي 
بيگدلي« كارشناس روابط بين الملل به گفت وگو پرداخت.

  فشار حداكثري ترامپ عليه ايران
بيگدلي در ابتداي اين مصاحبه اظهار داشت: با طرح بيانيه 
مشترك دولت هاي اروپايي و محكوم نمودن ايران در حادثه 
آرامكو نشان مي دهد اين اقدام اتحاديه اروپا تحت فشار امريكا 
انجام شده است و تا حدودي فضا را تيره و شرايط مطلوبي را 
به وجود نياورد. صدور اين بيانيه از سوي كشورهاي اروپايي 

فضاي ديپلماسي را دچار مشكل كرده است.
 اين كارشناس مسائل بين الملل در ادامه بيان داشت: هدف 
اصلي دولت »دونالد ترامپ« از ابتدا اين بوده است كه دست 
به يك اجماع جهاني علي��ه ايران بزند. صدور بيانيه متهم 
نمودن ايران در حمله به تاسيسات نفتي عربستان در راستاي 
منافع امريكايي ها بود و تا حدودي ترامپ را در هدف همراه 
ساختن اتحاديه اروپا نزديك كرد. اتحاديه اروپا همچنان 

خواهان ماندگاري ايران در برجام هستند.
وي در ادامه افزود: امري��كا از هيچ اقدامي عليه جمهوري 
اس��امي دريغ نخواهد كرد و به دنبال فشار حداكثري و 

اجماع سازي عليه كشورمان بوده است. در شرايط فعلي سه 
ضلع مثلث فشار حداكثري امريكا عليه ايران با اتحاديه اروپا، 
كشورهاي عربي متحدين منطقه اي امريكا و خود دولت 
ترامپ ش��كل گرفته است و مثلث مورد نظر ترامپ از نظر 

ايشان تكميل شده است.

   راهبرد ايران در مقابله با تحريم هاي امريكا
بيگدلي در مورد مواضع كشورمان در مقابل سياست هاي 
خصمانه امريكا اظهار داشت: براي حفظ منافع كشور بايد 
روابط با اتحاديه اروپا حفظ شود اگرچه اين دولت ها تحت 
فشار امريكا دس��ت به صدور بيانيه عليه كشورمان زده اند 
اما تنها كانال فعال گفت وگو ها را نبايد از دست داد و گرنه 

ديپلماسي ما را در حالت انجماد قرارمي گيرد.
وي در ادامه اف��زود: خروج از برجام و مختومه اعام كردن 
اين معاهده مهم بين المللي اشتباه بزرگ ترامپ بود. دولت 
امريكا در صورتي مي توانست با ايران مذاكره كند كه فرصتي 
چند ماهه در رفع تحريم هاي اعمال شده عليه كشورمان 
مي داد و با حضور در برجام خواسته ها و شرط هاي خود را در 
نشست عمومي 1+5 مطرح مي كرد. طرح عاقانه از سوي 
دولت ترامپ اين بود تغييرات برجام را در نشستي عمومي 
مطرح كند. اكنون با توجه به وضعيت كش��ور ما در رابطه 
با حجم وسيعي از تحريم ها اعمال شده امريكا تقاضاي ما 
هيچ گونه تناسبي با سياست امريكا ندارد. مشكل به نظر 
مي رسد كه امريكا تحريم هاي خود را بطور كلي بردارد. ما 
مي توانيم از طريق فرانسه اين پيشنهاد را دهيم كه ترامپ 
به صورت موقت 5-۶ ماه تحريم ه��ا را به حالت تعليق در 
آورد و بعد مذاكره انجام ش��ودتا در صورت لزوم تغييرات 
در برجام به وجود اي��د.  بيگدلي در م��ورد نگراني ترامپ 
نس��بت به پايان برجام گفت: سال 2025، زماني است كه 
برخي از محدوديت هاي ايران در چارچوب برجام به پايان 
مي رسند. منتقدان توافق هسته اي در امريكا معتقدند كه 
اين محدوديت ها بايستي براي ايران دايمي باشند يا پس از 
انقضا شدن، مجدد تمديد شوند. ترامپ مي تواند با وساطت 
مكرون شش ماه به ايران فرصت دهد تا تحريم ها برداشته 
شود و در اين فاصله مذاكرات 1+ 5 را در چارچوب قواعد قبلي 
بررسي كند و درآنجا انتظارات امريكا مورد بررسي قرار گيرد 
و ما هم از خواسته هاي خود دفاع كنيم. وي در ادامه افزود: 
خواسته ديدار مقامات سه كشور اروپايي با روحاني در اين 
است كه ازايران بخواهند كه از برجام خارج نشود و گام سوم 
را متوقف كند. گام برداشتن در جهت خروج از برجام به ضرر 
كشورمان است و پرونده ما به شوراي امنيت ارجاع مي شود. 

امريكا بايد با رفع تحريم ها به صورت معلق به ايران فرصت 
دهدتا اقتصادش را سرو سامان دهد و در فرصتي شش ماهه 
موارد مورد اختاف تهران- واشنگتن در برجام مورد بررسي 

قرار گيرد و معاهده جديدي بين گروه 1+ 5 تنظيم شود.
بيگدلي در پايان اين گفت وگو اظهار داشت: مذاكرات دو 
س��اله، محصول ديپلماس��ي مهمي به نام برجام با توافق 
1+5 با ايران شكل گرفت و هفت كشور به يك توافق جامع 
بين المللي رسيدند؛ اما امريكايي ها بدون هيچ دليل، برهان 
و استداللي با خروج از اين توافق، بزرگ ترين لطمه را به اين 
توافق زدند. از اين روي، طبيعي اس��ت دولت، ملت و نظام 
سياسي ايران به هيچ عنوان نمي تواند اعتماد مجددي به 
امريكا داشته باش��د. اهميت سفر روحاني در اين است كه 
در گفت وگ��و با مقامات دولت هاي اروپاي��ي اين پيام را به 
امريكا دهد كه تنها راه حل بحران نشان دادن حسن نيت 
امريكا در رفع تحريم ها است و در بحث داخلي هم ايران در 

برجام باقي بماند.

   گفت وگوي »درون تمدني«؛ بازتوليد ابتكاري 
در مجمع عمومي

دو دهه پيش بود كه جمهوري اسامي ايران »گفت وگوي 
تمدن ها« را به ش��عاري جهاني مبدل ساخت. در شرايط 
پرخطر منطق��ه، بازتوليدي از اين اي��ده البته معطوف به 
گفت وگوي ميان تمدني مي تواند با ايجاد امنيتي درون زا، 
آرامش و ثبات را به خاورميانه بازگرداند. گردهمايي ساالنه 
رهبران جهان در مقر س��ازمان ملل متح��د براي ايرانيان 
يادآور تصاويري به يادماندني اس��ت؛ از پاي برهنه شهيد 
»محمدعل��ي رجايي« نخس��ت وزير وقت كه س��ال 59 
براي نشان دادن شكنجه س��اواك روي ميز هيات ايراني 
در س��ازمان ملل قرار گرفت تا حضور رهبر انقاب كه در 
قامت رييس جمهوري در ساليان جنگ به دفاع از مواضع 
جمهوري اسامي پرداختند. از ديگر صحنه ها مي توان به 
ترك كرسي هاي سازمان ملل از سوي نمايندگان و مقامات 
كش��ورها در واكنش به سخنان ضداس��راييلي »محمود 
احمدي نژاد« و انتقاداتش از غربي ها اشاره كرد. سال ها بعد، 
»حسن روحاني« در راس��تاي سياست تعاملي و با هدف 
تنش زدايي كوشيد مستمعين سخنراني رييس جمهوري 
ايران را با كرسي ها سازمان ملل آشتي دهد و در نخستين 
حضور خود در اين سازمان به عنوان رييس دولت ايران ايده 
»جهان عليه خش��ونت و افراطي گري« را مطرح ساخت 
كه البته با حمايت اغلب دولت ها به عنوان قطعنامه اي در 
مجمع عمومي به تصويب رسيد. عاوه بر اين ايده روحاني 

كه بنا به اقتضائات منطقه اي و بين المللي و با توجه به جوالن 
تروريست هاي تكفيري با استقبال بين المللي روبرو شد، 
مي توان به »گفت وگوي تمدن ها« اشاره كرد كه در ميانه 
سال 1۳77 )199۸ ميادي( »سيدمحمد خاتمي« رييس 

دولت اصاحات آن را عرضه داشت.
در همين راس��تا، پيشنهاد خاتمي نامگذاري سال 2001 
به گفت وگوي تمدن ها بود كه البته به انجام رسيد. صرف 
نظر از ترديد و شائبه هايي كه در مورد ريشه و عامليت اين 
ابتكار مطرح شد آنچه درباره گفت وگوي تمدن ها به چشم 
مي آمد تباين و تضاد آن با نظريه »برخورد تمدن ها« بود كه 
»ساموئل هانتيگتون« تئوري پرداز پرآوازه امريكايي براي 
تبيين سمت و س��وي جهان پس از جنگ سرد در ابتداي 
دهه 90 ميادي عرضه كرد. بر اساس نظريه هانتيگتون، در 
دوران گذار بين الملل دو قطبي به سمت ساختارهاي بديل، 
شكاف هاي تمدني و هويتي منشأ برخوردها در جهان خواهد 
شد. در مقابل، رييس دولت اصاحات از ضرورت گشايش 
باب گفت وگو ميان حوزه هاي تمدني در سطح جهان سخن 
گفت و آن را فرصتي براي ايجاد صلح و احترام متقابل ميان 
ملت ها و مناطق مختلف دانست. هر چند رخدادهايي چون 
حمله به مركز تجارت جهاني در يازده س��پتامبر 2001 
و متعاقب آن حمله امريكا به افغانس��تان و عراق مجالي را 
براي شكل گيري اين گفتمان باقي نگذاشت اما اين ابتكار 
با نام ايران در س��طح بين الملل به يادگار ماند. سال ها پس 
از اراي��ه طرح گفت وگوي تمدن ها و وقوع حوادث بس��يار 
در س��طح بين الملل و منطقه، اينك خاورميانه به عنوان 
قلب تپنده تحوالت جهاني گرفتار التهاب و بي ثباتي است 
و برخي از امكان بروز درگي��ري در گلوگاه امنيت و انرژي 
جهان سخن مي گويند. نكته قابل تامل اينكه بخش مهمي 
از اصطكاك هايي ك��ه مي تواند جرقه هاي بروز درگيري و 
بي ثباتي را برافروزد به رفتار بازيگراني وابسته است كه در يك 
جغرافياي مشترك تمدني منطقه را گام به گام به سوي تنش 

پيش مي برند. طي سال هاي گذشته سياست هاي تهاجمي 
و ناسازگار دولت هايي چون سعودي و شماري از متحدانش 
كه خاورميانه را از يمن تا سوريه عرصه جنگ و خونريزي 
و تجاوز قرار داد، تصويري از افزايش گسل ها و گسست ها 
ميان كشورهاي منطقه و جهان اسام را به نمايش درآورد.

حدفاصل شكاف هاي به وجود آمده و واگرايي دولت هاي 
اسامي، بحران اشغالگري در فلسطين به درجه اعاي خود 
رس��يد و اختافات ميان اين دولت ها انباشت و گسترش 
يافت تا جايي كه سازمان هاي منطقه اي غالبا همگوني چون 

شوراي همكاري خليج فارس را نيز دچار انشقاق ساخت.
تعميق شكاف هاي ميان تمدني و تبعات آن بارها از سوي 
تهران را به هشدار در اين زمينه و البته چاره جويي واداشته 
اس��ت. در همين زمينه، رييس جمهوري روز يكشنبه در 
مراسم گراميداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به شكاف ميان 
ملت هاي منطقه و با بيان اينكه به سوي همه همسايگان 
دس��ت رفاقت دراز مي كنيم و از خطاهاي گذشته آنها نيز 
مي گذريم، گفت: منطق ما، امنيت درون زا براي خليج فارس 
و تنگه هرمز است و با شعار و طرح »ائتاف اميد« و »ابتكار 

صلح هرمز« به نيويورك مي رويم.
رييس جمهوري تصريح كرد امروز در شرايطي هستيم كه 
دشمنان منطقه به ويژه امريكا، استكبار و صهيونيسم به 
دنبال سوءاستفاده از شكاف، فاصله و اختاف بين كشورهاي 
منطقه هستند. به گفته روحاني، منطق ما، منطق خليج 
فارسي است كه امنيت آن از درون باشد، لذا امنيت خليج 
فارس، تنگه هرمز و درياي عمان، درون زا اس��ت و حضور 
نيروهاي خارجي در اين منطقه مي تواند مشكل آفرين باشد.

با توجه به اين سخنان و هشدارها و نيز تكاپوي ديپلماتيك 
جمهوري اسامي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل، 
رويكرد روحاني را مي توان معطوف به ش��كل دادن نوعي 
گفت وگوي ميان تمدني براي كاهش اختافات و تاش 

براي بازگرداندن آرامش و ثبات به خاورميانه دانست.
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كسي در امريكا دوست ندارد 
به خاطر عربستان بجنگد

اميلي ميردينگ| فارن پاليسي|
 اگر دولت ترامپ بخواهد براي تافي يورش هاي 
اخير به تاسيس��ات نفتي سعودي به متهم اين 
يورش ها يعني ايران پاس��خ نظامي بدهد، اين 
رويارويي با برچس��ب جنگ نفتي ديگر امريكا 
در خليج فارس ش��ناخته خواهد ش��د. اما اين 
توصيف ويژگي كاما اش��تباهي است چرا كه 
در اين مورد، منافع نفتي ايجاب مي كند كه به 
جاي دامن زدن به جنگ از آن پيشگيري شود. 
به گزارش ديپلماس��ي ايراني، جنگ در خليج 
فارس به شدت سيستم جهاني نفت را بي ثبات 
مي كند و با حمله دولت ترامپ، به تنهايي يا با 
همراهي عربستان سعودي به ايران و هدف قرار 
دادن تاسيسات نفتي اين كشور منابع بيشتري 

از توليد خارج مي شود.
اگرچه تولي��د نفت ايران پ��س از تحريم هاي 
اياالت متحده كاهش يافته و در حالي كه ساير 
توليدكنن��دگان نفت به س��ختي براي جبران 
كاهش توليد عربستان سعودي تاش مي كنند، 
حمله هوايي به تاسيسات نفتي ايران مي تواند 

بازهم عرضه را از بازار حذف كند.
تهران همچنين تهديد كرده كه هرگونه اقدام 
نظامي اي��االت متحده يا عربس��تان را تافي 
خواهد ك��رد. در اين صورت تاسيس��ات نفتي 
بيش��تري در عربس��تان از چرخه توليد خارج 
ش��ده يا در روند بازسازي دو تاسيسات آسيب 
ديده در يورش هاي اخير وقف��ه ايجاد خواهد 
شد. عربس��تان در حفاظت از تاسيسات نفتي 
حياتي خود در مقابل پهپادها و موش��ك هاي 

ارتفاع  پايين توانايي الزم را ندارد.
ايران همچنين مي تواند با تاش در راس��تاي 
ايجاد اختال در حمل و نقل نفت به يورش هاي 
احتمالي اياالت متحده و عربستان پاسخ دهد. 
نيروي دريايي س��پاه پاس��داران اراده خود در 
توقيف نفتكش هاي خارجي در خليج فارس را 

نشان داده است. 
س��رانجام اينكه اي��ران مي تواند در راس��تاي 
بس��تن تنگه هرمز تاش كند. مبادرت به اين 
اقدام به تنهايي مي توان��د در بازار جهاني نفت 
آش��فتگي ايجاد كند. در حال حاضر نرخ بيمه 
نفتكش هايي كه از تنگه هرمز عبور مي كنند در 
مقايسه با ماه مه، 10 برابر شده است و هر گونه 
تاش براي بس��تن اين تنگه مي تواند افزايش 
چش��مگير ديگري را به دنبال داشته باشد. در 
آن صورت قيمت نفت نيز در پاس��خ به افزايش 
ريس��ك هاي ژئوپوليتيكي به ش��دت افزايش 

خواهد يافت.
افزاي��ش كش��مكش در خليج ف��ارس منافع 
انرژي بسياري از كشورها را به مخاطره خواهد 
انداخت. عربس��تان در چندين جبهه در خليج 
فارس مورد يورش قرار خواهد گرفت. تاسيسات 
نفتي اين كش��ور با آسيب هاي فيزيكي بيشتر 
روبه رو ش��ده و آرامكو اعتبار خود را به عنوان 
يك تامين كننده معتبر نفت از دس��ت خواهد 
داد. در نتيج��ه امنيت انرژي چين و بس��ياري 
از كش��ورهاي اروپاي��ي كه اكنون عربس��تان 
تامين كننده اصلي نفت مورد نياز آنها است، به 

خطر خواهد افتاد.
عاوه بر اين، دولت ترامپ ني��ز براي پرهيز از 
س��تيز و افزايش تنش، انگيزه هاي قوي دارد. 
اگرچه امريكا در حال حاضر مقام نخست توليد 
نفت در جهان را دارد اما در برابر بي ثباتي ايمن 
نيست. بازار نفت بازاري جهاني است و اياالت 
متحده حت��ي اگر تنها صادركنن��ده نفت هم 
باشد افزايش قيمت هاي نفت بر اين كشور اثر 
مي گذارد. پااليشگاه هاي اياالت متحده صرف 
نظر از محل تامين نفت خام بايد براي آن پول 
بيشتري پرداخت كنند كه در آن صورت مردم 
امريكا هم مجبور هستند در پمپ بنزين ها پول 

بيشتري بپردازند.
افزايش نرخ بنزين هرگز مورد پسند مردم نبوده 
و اين مساله به ويژه در سالي كه انتخابات پيش 
رو است بس��يار خطرناك است. افزايش قيمت 
بنزي��ن مي تواند حمايت عموم��ي از ترامپ را 
كاهش دهد و انتخاب دوب��اره او را به مخاطره 
بيندازد. ع��اوه بر اينكه افزاي��ش قيمت نفت 
مي تواند اقتصاد امريكا را به ركود بكشاند و بيش 

از پيش به چشم اندازهاي ترامپ آسيب بزند.
اين روزها مردم امريكا هيچ عاقه اي براي هدر 
دادن پول و جان خود در جنگي ديگر در خليج 
فارس ندارند. عاوه بر اينكه افكار عمومي امريكا 
از رژيم عربس��تان به دليل دس��ت داشتن در 
حمات 11 سپتامبر، رفتار اين كشور با زنان و 
به ويژه مساله قتل جمال خاشقچي، روزنامه نگار 
عربس��تاني – امريكايي حمايت نخواهد كرد. 
به نظر مي رس��د دولت ترامپ سرانجام از بهاي 

سياسي گسترش اين تنش آگاه شده است.
الف( اين يورش ها به عربستان، رقيب و دشمن 
اي��ران در يم��ن و خلي��ج فارس آس��يب زد و 
آسيب پذيري صنعت نفت اين كشور را آشكار 
كرد؛ ب( در صورت اقدام نظامي يكجانبه ترامپ 
يا با همراهي عربس��تان، ان��زواي ديپلماتيك 
اياالت متحده بيشتر خواهد شد؛ پ( با افزايش 
ريسك ژئوپوليتيكي مرتبط با قيمت هاي نفت، 
هر گونه يورش مي تواند مصرف كنندگان نفت را 
به لزوم برداشتن تحريم هاي بين المللي متقاعد 
كن��د تا هم نفت اي��ران به ب��ازار بازگردد و هم 
انگيزه هاي اين كشور براي حمله به تاسيسات 

نفتي همسايگانش كاهش يابد.
نه حمله به ايران و نه تقويت تحريم هاي نفتي 
مش��كل را حل نمي كند. اگرچه دولت ترامپ 
تمايلي به آش��تي و مصالحه با يك مظنون به 
تهاجم را ندارد اما احتم��اال گزينه ديگري هم 

نخواهد داشت.
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زندگي در چه فاصله اي از دكل هاي تلفن همراه ايمن است

تاثير آنتن هاي موبايل بر سالمتي
گروه دانش و فن   

با افزايش ايستگاه هاي آنتن تلفن همراه يا بي تي اس 
بر اثر افزايش كاربران، نگراني ها از بابت خطراتي كه 
اين آنتن ها مي توانند بر سالمت انسان داشته باشند 
هم روبه افزايش است، اگرچه هنوز شواهد مستدل و 
قانع   كننده اي درباره تاثيراتي كه دكل  هاي مخابراتي 
بر سالمتي انسان دارند، پيدا نشده، اما تاثيرات منفي 
دكل هاي تلفن همللراه بر سللالمتي را، چه از لحاظ 
جسمي و بروز سرطان هاي مختلف و چه از بابت رواني 
و نگراني  افراد در مجللاورت اين آنتن  ها، نمي توان به 

صورت كامل انكار كرد.
استفاده از تلفن همراه در سراسر جهان به سرعت در 
حال گسترش است. پيش بيني  مي شود كه استفاده 
كاربران از تلفن همراه در سراسر جهان، تا سال آينده 

به بيش از پنج ميليارد برسد. 
در حال حاضللر 90 درصللد بزرگسللاالن در امريكا 
داراي تلفن همراه هستند و اين نرخ در بين كودكان 
10 سللاله، تقريبللا 50 درصد اسللت. بنابراين جاي 
تعجب نيسللت كه با وجود بسللياري از دستگاه هاي 
تلفن همراه، زيرسللاخت هاي پشللتيباني از آنها نيز 
رشد چشمگيري داشللته اسللت و برج هاي سلولي 
همچنان در همه جا به نمايش در مي آيند. به گزارش 
thehealthyhomeeconomist، در امريللكا 
برخللي از اين برج هاي سلللولي به صللورت درختان 
مبدل درآمده انللد، خصوصا اگر ايللن برج ها در يك 
منطقه مسكوني قرار داشته باشند. ديزني ورلد هم با 
دكل هاي تلفن همراهش كه مانند درخت و با شللاخ 
و برگ واقعي وجود دارد، مشهور شده است. اما خبر 
خوب اين است كه تعداد زيادي از مردم اكنون براي 
جلوگيري از امواج الكترومغناطيسي )EMF( اقدامات 

احتياط آميز انجام مي دهند.
 ايربادهاي بدون تشعشع و محافظ لپ تاپ از مواردي 
هستند كه براي جلوگيري از امواج مورد استفاده قرار 
مي گيرنللد و خاموش كردن واي فاي در طول شللب 
هم از اقدامات عاقالنه اي اسللت كه انجام مي شللود و 
كنتور هوشللمند اندازه گيري تشعشللع هم از ديگر 
دستگاه هايي است كه افراد براي جلوگيري از خطرات 
ناشي از سيگنال هاي قوي 24 ساعته و هفت روز در 
هفته امواج الكترومغناطيسي، از آن بهره مي گيرند. 
اما در مقابله بللا دكل هاي تلفن همللراه و آنتن هاي 
موبايل كه همه جا وجود دارنللد، چه مي تواند كرد؟ 

چرا كه اين دكل ها گاهي حتي در مجاورت مدارس و 
بيمارستان ها هم ساخته شده اند.

برخي معتقدند تابش هاي الكترومغناطيس مي تواند 
به سلول ها نفوذ كند و با آسيب رساندن به آنها، موجب 
افزايللش خطر ابتال بلله تومور مغزي شللود، هرچند 
ارتباط بين استفاده از تلفن همراه و آسيب هاي مغزي 
هنوز ثابت نشده است؛ البته شايعات زيادي در مورد 
آسيب هاي ناشللي از تابش هاي الكترومغناطيس و 
دسللتگاه هاي مخابراتي وجود دارد و احتماال يكي از 
بحث برانگيزترين اين شللايعات به آنتن هايي مربوط 
مي شللود كه عموما روي دكل هاي مخابراتي نصب 
مي شوند و شللواهد ضد و نقيضي درباره اين شايعات 
وجود دارد و بسياري معتقدند قرار گرفتن در معرض 
تابش هللاي الكترومغناطيللس ناشللي از آنتن هاي 
دكل هاي مخابراتي تاثير منفي روي سالمتي انسان 

بگذارد و حتي منجر به بروز سرطان بود.

  تحقيقات درباره ايمني برج هاي سلولي
اگرچه بسياري از مردم نگراني زيادي از بابت زندگي و كار 
كردن در نزديكي برج هاي سلولي و آنتن هاي مخابراتي 
ندارند، بللا اين حال، تحقيقات نشللان مي دهد كه اين 
دكل ها مي توانند خطراتي داشته باشند و حتي زندگي 
در نزديكي يك برج سلولي، احتمال ابتال به سرطان را 
افزايش مي دهد. در يك مطالعه آلماني، پزشكان نزديك 
به 1000 بيمار را معاينه كردند تا ببينند آيا زندگي به 
مدت 10 سللال در مجاورت برج هاي سلولي، مي تواند 
چه تاثيري در خطر ابتال به سللرطان داشته باشد. آنها 
دريافتند كه نسبت موارد سرطاني جديدا توسعه يافته 
براي افرادي كه در فاصله 400 متري از فرستنده هاي 
سلولي قرار داشتند، سه برابر كسللاني بود كه دورتر از 
اين فاصله زندگي مي كردند. عالوه بر اين، آنها دريافتند 
كه بيماران بطور متوسط هشت سللال زودتر مبتال به 
سرطان مي شللوند. فاصله 400 متر، از اهميت ويژه اي 

برخوردار است و دليل آن هم اين است كه شبيه سازي 
رايانه و اندازه گيري هاي مورد استفاده در مطالعه نشان 
مي دهد كه تشعشعات در اين فاصله و كمتر از آن، 100 
برابر بيشتر از ميزان انتشار در آن فاصله اي بيشتر است. 
يكي ديگر از مشاهدات مهم اين تحقيق اين است كه در 
پنج سال اول زندگي در نزديكي يك برج تلفن همراه، 
خطرات هيچ فرقي با كسي كه دورتر از اين ناحيه زندگي 
مي كند، ندارد، اما در سللال هاي شش تا 10، خطر ابتال 
به سرطان براي افرادي كه در فاصله 400 متري از برج 
تلفن همراه زندگي مي كنند، سه برابر بيشتر مي شود. 
حتي موضوع نگران كننده تر اين است كه ميانگين سني 
تشخيص سرطان بسيار جوان بوده و خطر ابتال به سرطان 
سينه، پروستات، لوزالمعده، روده، پوست، ريه و سرطان 
خون به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. تحقيقات 
ديگري 622 نفر از افللرادي كه در فاصله 350 متري يا 
كمتر از ايسللتگاه هاي مخابراتي تلفللن همراه زندگي 

مي كردند، را با 1222 نفر از كساني كه دورتر از اين فاصله 
قرار داشتند، مورد مطالعه قرار داد. از گروه اول، هشت 
مورد سرطان تنها در يك سال تشخيص داده شد، اما از 
گروه دوم كه جمعيت آن دو برابر جمعيت دوم بود، تنها 
دو مورد سرطان يافت شد. براساس اين نتايج، محققان 
خطر نسبي سرطان را براي افرادي كه 350 متر يا كمتر 
از اين فاصله از برج هاي تلفن همراه قرار داشتند، چهار 
برابر خطرناك تر يافتنللد. همچنين طبق اين گزارش، 
زنان بيشتر از مردان نسبت به پرتوهاي برج هاي سلولي 
حساس تر بودند، زيرا هفت مورد از هشت سرطاني كه در 
طول يك سال كشف شد، مربوط به زنان بود، يعني زناني 
كه يك پنجم مايل )حدود 300 متر( يا كمتر از يك برج 
سلولي فاصله داشتند، 10 برابر بيشتر از گروه ديگر، در 

معرض خطر سرطان قرار داشتند.

  خطر تلفن همراه در آنتن دهي ضعيف
در مقابل، اين موضوع هم بارها مطرح شده كه قرار گرفتن 
در معرض امواج تابشي، هم به فاصله از دكل مخابراتي و 
هم به قدرت سيگنال تلفن همراه بستگي دارد. درواقع 
زماني كه وضعيت آنتن دهي ضعيف است، تلفن همراه 
بطور خودكار سيگنال هاي قوي تري را دريافت و ارسال 
مي كند تا بتواند به نزديك ترين دكل مخابراتي متصل 
شللود و كيفيت ارتباطي باالتللري را دريافت كند. اين 
بدين معناست كه در صورت دور بودن از دكل مخابراتي، 
فرد بيشترين پرتوگيري را از خوِد دستگاه تلفن همراه 
خواهد داشللت. بنابراين در فاصله دورتللر از دكل هاي 
مخابراتي، اگرچه پرتوگيري از اين آنتن ها كمتر مي شود، 
اما پرتوگيري بدن شما از گوشي تلفن همراهتان افزايش 
مي يابد؛ بنابراين به توصيه محققان در چنين شرايطي و 
زماني كه ميزان آنتن دهي كم است، بهتر است با تلفن 
همراه صحبت نكنيد تا وضعيت آنتن دهي بهتر شللود. 
درنهايت اگرچه در حال حاضر تحقيقاتي انجام نمي شود 
كه با قطعيللت كامل، خطر امللواج الكترومغناطيس را 
به اثبات برسللاند، اما همانطور كه دانشمندان فعال در 
حوزه تابش هاي الكترومغناطيسللي مي گويند، واضح 
است كه اسللتفاده كم تر از تلفن هاي همراه هم ضرري 
نللدارد، در مقابل، قللرار گرفتن زيللاد در معرض تلفن 
همراه و نمايشگرهاي مختلف از لپ تاپ و تبلت و ديگر 
دستگا ه هاي هوشمند، مي تواند عالوه بر تاثيرات منفي 
روي سالمت جسمي، براي سالمت روحي و رواني فرد 

هم مضر باشد.
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 گوگل پلي استور هم
تاريك مي شود 

گوگل پلي استور آخرين اپليكيشن اندرويدي است 
كه حالت تاريك )dark mode( را دريافت كرده و 
در اختيار كاربرانش قرار مي دهد. به گزارش ايسنا، بعد 
از انتشار جديدترين نسخه از سيستم عامل محبوب 
موبايلي، اندرويد 10 در ماه جاري ميالدي، بسياري 
از اپليكيشن هاي توسعه داده شده توسط شركت هاي 
 )dark mode( تكنولوژي اقدام به ارايه حالت تاريك
كردند تا كاربران بتوانند مطابللق با امكانات جديد 
موجود در اندرويد 10، تمامي اپليكيشن هاي موردنظر 
خللود را روي اين حالت قللرار داده و سللپس از آنها 
اسللتفاده كنند. حاال به نظر مي رسد كه گوگل پلي 
استور، بزرگ ترين فروشگاه آنالين و اينترنتي براي 
دانلود و نصب اپليكيشن هاي اندرويدي، جزو آخرين 
اپليكيشن هايي است كه حالت تاريك را دريافت كرده 
و در اختيار كاربرانش قرار مي دهد. گوگل به عنوان 
توسعه دهنده پلي استور و اندرويد، به تازگي اعالم كرده 
است كه به زودي اين فروشگاه آنالين و محبوب نيز به 
قابليت dark mode مجهز خواهد شد. طي چند ماه 
 )Dark Mode( اخير كه شاهد عرضه حالت تاريك
براي سرويس و نرم افزارهاي موبايلي مختلف نظير 
يوتيوب، اندرويدمسيجز و واتس اپ بوده ايم، حاال نوبت 
به گوگل پلي استور رسيده و اين پلت فرم محبوب قرار 
اسللت در آينده اي نزديك امكان مذكور را در اختيار 
كاربرانش قرار دهد. همانطور كه از نام حالت شبانه و 
تاريك مشخص است، اين تم براي آن دسته از افرادي 
كه با حالت خودكار و معمول شبكه هاي اجتماعي كه 
پس زمينه سفيد و روشني دارد، مشكل دارند و جزو 
آن دسته از كاربراني اند كه بيشتر هنگام شب و تاريكي 
محيط از اينترنت و گوشللي هاي هوشمند استفاده 
مي كنند، بسيار كاربردي خواهد بود و چشمان آنها را 

كمتر اذيت خواهد كرد.

رايانه مك، صنعت فيلم سازي 
هاليوود را مختل كرد

اختاللي در رايانه روميزي مك 2013 سللبب شده 
صنعت فيلم سللازي هاليوود دچار مشللكل شود. 
رايانه هاي مك 2013 كه نرم افزار اديت »اويد« روي 
آنها نصب است، بطور ناگهاني خاموش مي شوند. به 
گزارش مهر به نقل از ديلي ميل، رايانه هاي مك كه 
نرم افزار اديت فيلم Avid روي آنها نصب است، بطور 
ناگهاني و بدون هيچ دليلي در سراسر استوديوهاي 
فيلم سازي هاليوود خاموش شده اند. خاموش شدن 
ناگهاني و انبوه رايانه ها احتماال نشللانه يك ويروس 
اسللت با اين وجود دليل واقعي آن هنوز مشللخص 
نيست. هنگامي كه رايانه ها بطور همزمان خاموش 
مي شللوند، كاربران نمي توانند دستگاه ها را ريبوت 
كنند. اين بدان معنا است كه فعاليت هاي پس از توليد 
فيلم در استوديوهاي فيلمسازي با تعليق مواجه شده 
است. نشريه ورايتي در اين باره نوشت: »چند اديتور 
فيلم و استوديو فيلمسازي با اين مشكل روبرو شده اند 
و نگراني هاي خود را در شبكه هاي اجتماعي اعالم 
كرده اند.« به نظر مي رسد اين مشكل بطور كلي در 
مدل هاي رايانه روميزي مك 2013 به وجود مي آيد. 
در ايللن رايانه ها نرم افزار اديت Avid نصب اسللت. 
شللركت اپل اعالم كرده از اين مشكل مطلع شده و 
تحقيقاتي در همين راستا را آغاز كرده است. در بيانيه 
اپل آمده است: »مهندسان و تيم هاي پشتيباني ما 
بي وقفه در تالش هستند تا دليل اين اختالل را كشف 
و آن را برطرف كنند.« البته برخي ديگر از رسللانه ها 
نيز اعالم كرده اند يكي از داليل احتمالي اين مشكل 
احتماال به اختالل  نرم افزاري مربوط است كه با آپديت 
مرورگر سللافاري اپل به وجود مي آيد. در نتيجه اين 

اختالل اطالعات نرم افزار Avid از بين مي روند.

 ركوردشكني ويندوز 10 
با 900 ميليون نصب

سيسللتم عامل ويندوز 10 شركت مايكروسافت با 
نصب روي بيش از 900 ميليون دسللتگاه مختلف، 
ركورد زد. به گزارش فارس به نقل از ديجيتال ترندز، 
مايكروسافت از ثبت ركوردي تازه در مورد استفاده از 
آخرين نسخه از ويندوز موسوم به ويندوز 10 خبر داده 
و تصريح كرده 900 ميليون رايانه مختلف در دنيا از اين 
ويندوز استفاده مي كنند. نخستين بار يوسف مهدي 
يكي از معاونان مايكروسافت اين خبر را در حساب 
توييتر خود اعالم كرد. وي در توييت خود به اين نكته 
هم اشاره كرده كه ركورد نصب ويندوز 10 در 12 ماه 
گذشته در مقايسه با موارد نصب ويندوزهاي قبلي 
مايكروسافت بعد از عرضه شكسته شده است. البته 
استفاده از ويندوز 10 محدود به رايانه هاي شخصي 
نيست و از اين سيستم عامل روي عينك هوشمند 
هولولنز مايكروسافت، كنسول بازي ايكس باكس وان 
و غيره نيز استفاده مي شود، ولي بخش عمده موارد 
نصب ويندوز 10 مربوط به رايانه هاي شخصي است.

 سياستمداران از قوانين
»فيس بوك« مستثني شدند

با توجه به انتخابات رياست جمهوري امريكا در 2020، 
فيس بوك اعالم كرد اظهارنظرهاي سياستمداران 
شامل قوانين انتشار پست در اين پلتفرم نمي شود 
مگر آنكه اين اظهارات خشللونت آميز و تبليغاتي 
باشد. به گزارش مهر به نقل از ورج، فيس بوك قوانين 
خود درباره محتوايي كه سياستمداران به اشتراك 
مي گذارند را بطور شللفاف توضيح داد و اعالم كرد: 
نقش ما دخالت در اظهارنظر سياستمداران نيست. 
با وجود اين، اگر محتواي پست هاي سياستمداران 
منجر به ايجاد خشونت و آزار در دنياي واقعي شود، 
فيس بوك آنها را حذف مي كند. اين درحالي است 
كه توييتر نيز سياست مشابهي را در پيش گرفته 
است. اما با توجه به انتخابات رياست جمهوري امريكا 
در 2020، فيس بللوك تاكيد دارد كه در اختالفات 

سياسي دخالتي نمي كند. 

زبان برنامه نويسي بومي ايراني نوشته شد
براي اولين بار در كشور، زبان برنامه نويسي ايراني توسط 
يك شركت دانش بنيان پس از 10 سال تالش نوشته شد. 
به گزارش مهر، بر اساس آمار موجود شغل هاي مانند مدير 
تضمين كيفيت )QA(، مهندس سللخت افزار، مهندس 
امنيت، متخصص علللم داده و البته برنامه نويسللي جزو 
پردرآمدترين مشاغل فعلي دنيا محسوب مي شود و اين 
روند در دهه پيش رو تشديد خواهد شد. تمام اين حرفه ها 
در خدمت فناوري اطالعات هستند و اين مساله به وضوح 
سمت و سللوي آينده فناوري در جهان را نشان مي دهد. 
در حال حاضر از هر 4 شللركت دانش بنيان فعال، يكي در 
حوزه فناوري اطالعات مشغول به كار است. به دليل رشد 
شركت هاي برخط ارايه دهنده محصول و خدمات، ارزش 
زنجيره مالي در اين حوزه از 60 هزار ميليارد تومان فراتر 
رفته است. رشد اين بازار پرحجم نياز به خدمات پايه اي را 
افزايش داده است. استفاده بي محابا از محصوالت و خدمات 
ديگر كشورها و عدم محافظت از داده هاي عظيم كاربران 
ايراني مي تواند عواقبي در پي داشته باشد. برنامه نويسي از 
جمله ستون هاي اصلي خيمه فناوري اطالعات است كه به 
خاطر اهميت ويژه آن، در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، 
جزو دروس اصلي دبسللتان براي كتب درسللي كودكان 
محسوب مي شود. زبان برنامه نويسللي در ايران عمومًا بر 
اساس منابع غيرمجاز كپي شللده آموزش داده مي شود. 
سال هاسللت كه متخصصين در اين حوزه بر لزوم تدوين 
يك زبان برنامه نويسي ايراني تاكيد دارند و اكثر كشورها در 

جهان تنها مصرف كننده توليدات چند كشور محدود غربي 
هستند و بيش از اين تنها كشورهاي نظير چين و هند نسبت 
به تدوين زبان برنامه نويسي بومي اقدام كرده اند و اكنون 

ايران نيز به اين جرگه پيوسته است.
حميدرضا اعتدال مهر- مديرعامل يك شللركت توسعه 
فضاي كسللب وكار در وب، گفللت: »پس از شناسللايي 
عواقب متفاوت و خطرناك استفاده از نسخه غيررسمي 
نرم افزارهاي توسللعه وب تصميم به توسللعه مدل بومي 
گرفتيم، با توجه به پيچيدگي هاي فني و نبود متخصص 
در سطح اين پروژه توسعه، حدود 10 سال به طول انجاميد 
و خوشللبختانه موفق شللديم، براي اولين بار در كشللور، 
زبان برنامه نويسللي ايراني را توسعه دهيم. در حال حاضر 
در تمللام مراكز آموزش عالللي و وزارت آموزش و پرورش 
ESP. و P.H.Pزبان هاي شركت هاي عموماً امريكايي مانند

NET تدريس مي شود. براي يادگيري زبان برنامه نويسي 
ايراني تدوين شللده كه به يك دهمزمان مللورد نياز براي 
يادگيري نسبت به زبان هاي خارجي نياز است. در 5 سال 
گذشته اين برنامه بررسي و اشكال زدايي شده و هم اكنون 
نسخه جديد اين برنامه براي بيش از 1100 وب سايت ارايه 

خدمت مي كند.«
اعتدال مهر ضمن تاكيد بر توسعه موزاييكي اكوسيستم 
فناوري اطالعات در داخل كشور بيان كرد: »از اين برنامه 
مي توان براي طراحي هرگونه نرم افزار، وب اپليكيشللن و 
پورتال تحت وب استفاده كرد. اين محصول به هيچ عنوان 

حاصل مهندسللي معكوس نيسللت و طراحي آن كاماًل 
ايراني اسللت. موفقيت وب سايت هاي طراحي شده با اين 
زبان در تسللت هاي مختلف قابل مالحظه در موتورهاي 
جست وجوگر )سئو( حكايت از استانداردهاي باالي اين 
محصول دارد. آموزش اين زبان كاماًل رايگان است و آموزش 
در سطح ابتدايي آن تنها نياز به دانستن html , css براي 
عالقه مندان دارد. قيمت اين محصول با امكاناتي بسلليار 

كامل تر مشابه محصوالت )كدباز( يا )غيررسمي( است.
همچنين مهدي محمدي -دبير ستاد توسعه فناوري هاي 
حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي- روز گذشته در 
مراسللم انعقاد تفاهمنامه سه جانبه بين دو ستاد معاونت 
علمي و اين شللركت دانش بنيان، با بيان اينكه ايده هاي 
حوزه ديجيتال ضعيف هستند، گفت: »معاونت علمي از 
ايده هاي قوي برناملله اين حوزه حمايت مي كند. همواره 
بايد در راستاي توسعه زيست بوم نوآوري، قوانين مساعدي 
وجود داشللته باشللد كه فضاي مناسللبي براي فعاليت 
محققان و سللرمايه گذاران فراهم شللود.« وي با تأكيد بر 
كمك به بازيگران اكوسيستم نوآوري، افزود: »خصوصيت 
اكوسيسللتم نوآوري، رفتاري نظام مند است يعني تمام 
زنجيره اين اكوسيستم به شكل منظم با يكديگر فعاليت 
مي كنند كه در نهايت يك ايده به مرحله تجاري سللازي 
برسد.« محمدي با اشاره به مشكالت اين حوزه ادامه داد: 
»در حال حاضر ورودي ها يا همان ايده ها ضعيف هستند 
زيرا شتاب دهنده ها وجود دارند اما طرح خوب براي اجرا 

وجود ندارد. همچنين صندوق هاي خطرپذير وجود دارند 
ولي شللركت هاي قابل قبولي براي سرمايه گذاري وجود 
ندارند. ايده ها همواره ضعيف هستند، در چنين شرايطي 
بايد ورودي اكوسيستم نوآوري را مورد بررسي قرار دهيم؛ 
ورودي اين اكوسيسللتم، همان نيروهاي انساني هستند 
كه ابتداي زنجيره زيست بوم نوآوري را تشكيل مي دهند. 
بايد نيروهاي انساني تقويت شللوند و اين افراد بايد براي 
ورود به بازار كار، مهارت هاي تخصصي داشللته باشند. تا 
10 سال آينده بسياري از مهارت هايي كه در حال حاضر 
الكچري محسوب مي شوند، جزو مهارت هاي پايه  خواهند 
بود. بطور مثال، يادگيري زبان انگليسي و كامپيوتر كه 10 
سال گذشته آنچنان موضوعيت نداشت، اكنون موضوعي 

طبيعي است كه افراد بايد اين مسللائل را بدانند. مهارت 
برنامه نويسي جزو مهارت هايي است كه در 10 سال آينده 
مورد تاكيد قرار مي گيرد، از اين رو معاونت علمي از ايده هاي 
قوي، به واسطه بسياري از شركت ها و سازوكارها حمايت 
مي كنند.« وي با بيان اينكه به تازگي معاونت علمي در اين 
سللتاد برنامه اي براي برگزاري بوت كمپ هاي تخصصي 
اجرايي كرده اسللت، افزود: »يكي از اين برنامه ها در حوزه 
اينترنت اشياء بوده است كه در آن متخصصان آموزش داده 
مي شللوند. اين بوت كمپ ها سه هفته تا چهار ماه به طول 
مي انجامد و در اين دوره ها افراد مهارت هاي تخصصي پيدا 
مي كنند تا بتوانند استارت آپي راه اندازي كرده و در راستاي 

اجراي آن اقدام مي كنند. 

ارايه سرويس سامانه اعالم متوفيان براي خدمات مالي، 
بانكي، بيمه اي، ايجاد پايلوت احراز هويت بيومتريك با 
كارت هوشمند ملي، ارايه سرويس برخط اعالم انحالل 
شركت ها و پيگيري سرويس الكترونيكي محل اقامت 
اشللخاص به عنوان مصوبات جلسلله چهللارم كارگروه 
تعامل پذيري دولت الكترونيكي اعالم شد به گزارش ايسنا، 
تشكيل كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، آذرماه 
سال گذشته به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيده 
و متعاقب آن به دستگاه هاي اجرايي ابالغ شد. البته پيش 
از آن هم در سال 1393 و در جلسه شوراي عالي فناوري 
اطالعات تشللكيل اين كارگروه به عهده دبيرخانه شورا 
گذاشته شده بود، اما تا سال گذشته اين كارگروه موفق 
به تشكيل جلسه نشللد. رضا باقري اصل - دبير شوراي 
اجرايي فناوري اطالعات كشللور- كه رياست كارگروه 
تعامل پذيللري دولت الكترونيكي را نيز بر عهده دارد، در 
اولين جلسلله اين كارگروه كه 22 خرداد ماه سال جاري 
در مركز ملي فضاي مجازي برگزار شده بود، با بيان اينكه 
تجربه اين كارگروه در ساير كشورها هم وجود دارد، اظهار 
كرد: »اين كارگروه تسهيل كننده بهبود كيفيت داده ها و 
اجراي خدمات دولت الكترونيك است و همه اركان كشور 
درگير آن مي شوند و قدرت اجرايي آن ذيل شوراي عالي 
فضاي مجازي و مركز ملي فضاي مجازي است.« وي با 
بيان اينكه يكي از مهم ترين اركان توسعه دولت الكترونيك 
زيرساخت داده اي و زيرساخت تعامل پذيري اين شبكه 
اسللت، گفته بود: »وظيفه اصلي كارگللروه، همكاري با 
دستگاه هاي اجرايي براي بهبود كيفيت داده ها و ايجاد 

ترتيبات تعامل پذير در اليه هللاي ديتا، فرآيندها و خط 
مشي ها است.«

باقري با بيان اينكه خدمات دولت و خدمات دستگاه هاي 
اجرايي گللروگان كيفيت داده ها و برخللي فرآيندهاي 
ناكارآمد شده اسللت، تصريح كرد: »فرآيندها در هيات 
مقررات زدايي، سازمان اداري استخدامي و شوراي عالي 
مديريت مي شوند كه اختيار مداخله در اين حوزه را دارند تا 
براي بهبود فرآيندها تصميماتي اتخاذ كنند.« البته پس از 
برگزاري اولين جلسه اين كارگروه، خروجي ساير جلسات 
ارايه نشده بود، اما باقري اصل روز گذشته در صفحه توييتر 
خود نوشت: »جلسه چهارم كارگروه تعامل پذيري دولت 
الكترونيكي برگزار شللد. اين جلسلله مصوبات زير را در 
پي داشت: 1. ارايه سرويس سامانه اعالم متوفيان براي 
خدمات مالي، بانكي، بيمه اي و برخي از خدمات پركاربرد. 
2. ايجاد پايلوت احراز هويت بيومتريك با كارت هوشمند 
ملي براي كاربران خدمات موبايل و پست بانك. 3. ارايه 
سللرويس برخط اعالم انحالل شللركت ها و 4. پيگيري 

سرويس الكترونيكي محل اقامت اشخاص.«

خروجي جلسه كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پاسخ به پرسشي 
درباره طرح شللايعاتي در خصوص هديه 200 لپ تاپ 
توسط وزارت ارتباطات به نهاد رياست جمهوري، گفت: 
يادم نمي آيد كه 200 لپ تاپ هديه داده باشم. به گزارش 
ايسنا، محمدجواد آذري جهرمي در حاشيه جلسه روز 
گذشته هيات وزيران در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
پرسشي درباره طرح شايعاتي در خصوص هديه 200 
لپ تاپ توسط وزارت ارتباطات به نهاد رياست جمهوري 
گفت: »من يادم نمي آيد كه به نهاد رياست جمهوري يا 
جاي ديگري لپ تاپ هديه داده باشم. اما به آن برادري 
كه از مشللهد به تهران آمده و اخيرا ايللن فعاليت ها را 
مي كند، مي گويم كه اگر اين موضوع را بياد نمي آورم، 
يادم مي آيد كه در سللال 88 مخابرات را به ثمن بخس 
واگذار كردند و از محل درآمدهاي خودش قسط هايش 
را دادند. يادم مي آيد كه هنوز 5000 ميليارد تومان از 
سهام و ودايع مردم آنجاست و هنوز تعيين تكليف نشده؛ 
اگر موضوعاتي بايد بررسي شود، هنوز اينها است. البته 
من از دفترم خواسته ام اين موضوع را پيگيري كنند و 

گزارشش را به من بدهند.«
وزير ارتباطات همچنين در پاسخ به پرسشي درباره از 
دسترس خارج شدن 30 هزار دستگاه تلفن همراه اظهار 
كرد: »در اين باره اطالعي نداشتيم و از وزير صمت هم 
درباره اين مساله پرسيدم، ايشان هم چيزي نمي دانست 
كه اين تعداد گوشللي تلفن همراه با چه ساز و كاري از 
دسترس خارج شده اند. احتمال مي دهيم اين مساله 
با هماهنگي در ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز صورت 

گرفته است و درصدد اين هستيم كه دليل اصلي اين 
مساله را پيدا كنيم. واقعيت اين است كه ايرادي در اين 
سازوكار وجود دارد؛ مثال اگر واردكننده رسمي بخواهد 
يك گوشي با قيمت 10 ميليون از سوي وارد كند بايد 
براي رجيستري آن حدود يك ميليون و 800 هزار تومان 
بابت گمرك، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده پرداخت 
كند و اگر اين گوشللي از طريق مسافري باشد اين رقم 
مي شود 180 تومان، اينجاست كه اختالف معناداري 
شكل مي گيرد و حاشيه هاي متعددي به وجود مي آيد. 
اين افراد يك روز از پاسپورت حجاج و مسافران استفاده 
مي كننللد، يك روز سلليم كارت به نام ديگللران صادر 
مي كنند و با پرداخت 300 هزار تومان معافيت پاسپورت 
آنها را مي خرند. در حال حاضر هم مراسم اربعين را در 
پيش داريم كه بيش از 3 ميليون نفر از مرز رد مي شوند. 
اخيرا نيز شنيده ام كه افرادي از لب مرز به مدت نصف روز 
مي روند به آن طرف مرز و به عنوان مسافر، اقدام به ثبت 
گوشي مي كنند. در اين خصوص از وزير اقتصاد خواستم 
با تشكيل كارگروهي ايراداتي كه وجود دارد را تصحيح 

كنيم. اين تسهيالت براي مسافر در نظر گرفته شده نه 
اينكه چارچوبي باشد براي رانت؛ اين حق مسافر است، 
بتواند گوشي كه از سفر آورده را رجيستر كند. اگر اين 

قانون از بين برود، قطعا حق مردم ضايع خواهد شد.«
وزير ارتباطللات همچنين از برطرف شللدن ايرادات 
گوشللي تلفن همراه توليدكننده داخلللي خبر داد و 
گفت: »ايراداتي كه در اين گوشي وجود داشت، توسط 
توليدكنندگان ايراني رفع شللده و نسخه آخر گوشي 
كه دو روز قبل به دست من رسيد، انصافا خوب و قابل 
رقابت با نوع خارجي اش اسللت و شايد هماهنگ كنم 
اگر به خط توليد رسيده باشد به خبرنگاران دولت داده 
شود تا پس از بررسللي، ايرادات را اعالم كنند. قيمت 
تمام شللده گوشللي ايراني دو ميليون و هشتصد هزار 
تومان است كه با نمونه 6 ميليوني خارجي خود قابل 
رقابت است، دوربين اين گوشي ارتقاء يافته و سرعت 
پردازش سيسللتم آن خيلي خوب شده است. امروز با 
رييس كل بانك مركزي و وزير صنعت تفاهم كرديم 
كه يك خط اعتباري 200 ميلياردي را براي تحريك 
بازار موبايل داخلي اختصاص بدهند تا با قرار دادن اين 
پول در اختيار اپراتورها، آنها بتوانند گوشي ايراني را براي 
مشتركين باندل كنند. خط توليد اين گوشي در حال 
حاضر 15 هزار دستگاه است كه فكر مي كنم مي توان 
خط 100 هزار تايي براي آن راه انداخت؛ با اين شلليوه 
مي توانيم سهم گوشي ايراني را به سهم قابل قبولي در 
بازار برسانيم و مشكالت را حل كنيم. به اين شكل ديگر 

وابستگي به ارز نخواهيم داشت.«

توضيح جهرمي درباره شايعه هديه ۲۰۰ لپ تاپ به رياست جمهوري
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با افزايش سرمايه گذاري در روستاها و براساس اعالم مسووالن

روند مهاجرت از روستا به شهر معكوس شده است
گروهبنگاهها|

»روند مهاجرت روستاييان به شهرها معكوس شده 
است.« اين خبر ديروز توسط معاون توسعه روستايي 
رييس جمهوري مطرح ش��د؛ موضوعي كه هرچند 
در ميان اخبار سياس��ي مرتبط با موضوع مذاكرات، 
ترام��پ و تحريم هاي اقتصادي و... كمتر مورد توجه 
رسانه هاي گروهي قرار گرفت، اما كارشناسان امور 
اقتصادي و تحليلگران امر توسعه به آن واكنش نشان 
دادن��د و ارزيابي هاي تحليلي خود را در خصوص آن 
ارايه كردند؛ خبري كه نشان مي دهد روند مهاجرت 
روستانش��ينان به ش��هرها كه طي 4دهه گذش��ته 
همواره روند رو به رش��دي را تجرب��ه مي كرد بعد از 
برنامه ريزي هاي مدون دولت و مجلس براي توسعه 
اشتغالزايي در روس��تاها و تخصيص تسهيالت ويژه 
كارآفرين��ي آرام آرام رو ب��ه س��مت كاهش حركت 

مي كند. 
 معاون توس��عه روس��تايي و مناطق محروم كشور 
نخس��تين مس��وولي بود كه به اين نكته اشاره كرد: 
» از س��ال گذشته تاكنون روند مهاجرت از روستا به 

شهرهاي كشور معكوس شده است.«
محمد امي��د ديروز در كارگروه اقتصادي، اش��تغال 
و س��رمايه گذاري اصفهان در اس��تانداري اصفهان 
اف��زود: اين ن��وع مهاجرت معكوس در روس��تاهاي 
مناطقي روي داده كه بيش��تر م��ورد دقت، توجه و 

سرمايه گذاري قرار گرفته است.
وي اظهار داش��ت: اين در حالي است كه تا دو سال 
پي��ش روند مهاج��رت ادامه داش��ت و بس��ياري از 
مهاجران از روستاها در حاشيه شهرها سكونت كرده 
بودند كه آس��يب ها و تهديدهاي خ��اص خود را به 

همراه داشت.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور افزود: 
نظام جمهوري اس��المي از ابت��دا تاكنون تالش ها و 
كارهاي خوبي انجام داده است كه از جمله آن مي توان 
به اقدام هاي گسترده در حوزه زيرساختي روستاهاي 

كشور اشاره كرد.
وي اح��داث مدرس��ه، راه و خدم��ات مختل��ف در 
روس��تاها را موجب سازندگي، تحصيل و اشتغال در 
آن مناطق عنوان ك��رد كه اين اقدامات همچنان در 
حال گسترش است. اميد تنها روند كند در دهه هاي 
اخير را كاهش جمعيت روس��تايي در كش��ور ذكر 
ك��رد و گفت: آم��ار جمعيت روس��تايي در دهه ۶۰ 
ح��دود ۶۵ درصد ب��ا ۲۱ ميليون نف��ر جمعيت بود 
 كه اين آمار هم اكنون به ۲۶ درصد رس��يده اس��ت.

وي يكي از علت هاي كاهش جمعيت روس��تايي را 
پرداختن صرف به كشاورزي برش��مرد و گفت: اگر 
روس��تاييان عالوه بر كشاورزي به كارهاي خدماتي 
ترغيب شده بودند عالوه بر توسعه روستاها، جمعيت 
آنها هم بيش��تر مي ش��د. معاون توس��عه روستايي 
و مناط��ق محروم كش��ور تاكيد ك��رد: اكنون تمام 
تالش ها براي نگهداشتن جمعيت در روستاهاست 
و پرداختن به طرح هاي اش��تغال روس��تايي يكي از 
اين اقدامات اس��ت. وي تقويت بوم گردي را يكي از 
اقدامات خوب در زمينه اش��تغال و توسعه روستاها 
برش��مرد. اميد با اشاره به مش��كالت و چالش هاي 
مطرح شده در زمينه دريافت تسهيالت اشتغالزايي 
در روستاها گفت: تمامي موارد با برپايي جلساتي در 
دولت و كميس��يون هاي مجلس مطرح، پيگيري و 
اصالح خواهد شد. اما پرسشي كه با اين توضيحات به 
ذهن خطور مي كند آن است كه دولت از چه طريقي 
توانسته ايده معكوس كردن روند مهاجرت از روستاها 

را محقق كند؟ 

   رشد 18درصدي اشتغال روستايي  
معاون توسعه روس��تايي و مناطق محروم كشور در 
پاس��خ به اين پرسش از رش��د ۱۸ درصدي اشتغال 
روس��تايي پس از تص��دي دولت تدبي��ر و اميد خبر 
مي دهد. رشدي كه از منظر اميد يكي از عوامل اصلي 
معكوس ش��دن مهاجرت روس��تاييان از ش��هرها و 

كالن شهرهاست..
محمد امي��د در ادامه افزود: پي��ش از تصدي دولت 
تدبير و اميد سهم اشتغال روستايي در اشتغال كشور 
۵ درصد بود كه سال گذشته اين ميزان به ۲۳ درصد 

افزايش يافت. 
وي با بيان اينك��ه دولت دوازدهم ني��ز فعاليت هاي 
گس��ترده اي را در زمين��ه اش��تغال روس��تايي و 
محروميت زداي��ي انجام داده اس��ت، اظهارداش��ت: 
مهم تري��ن كاري كه توس��ط اين دولت انجام ش��د 
اختصاص يك ميلي��ارد و ۵۰۰ ميليون دالر معادل 
۱۸ هزار ميليارد تومان از محل توسعه صندوق ملي 
براي توسعه اشتغال روستايي است كه تاكنون ۹ هزار 

ميليارد تومان از اين اعتبارات تخصيص يافته است. 
معاون توس��عه روس��تايي و مناطق محروم كش��ور 
اظهارداشت: از محل صندوق ملي، تسهيالتي براي 
اشتغال روستايي با نرخ س��ود چهار، ۶ و ۹ درصد به 
ترتيب براي روس��تاها، مناطق عادي و س��رمايه در 

گردش اختصاص يافت. 
وي سهم بخش هاي كشاورزي، گردشگري و صنايع 
كوچك از اعتبار در نظر گرفته ش��ده از صندوق ملي 
براي اشتغال روستايي را به ترتيب 4۵، ۲۵ و ۱۵ درصد 
اعالم كرد و گفت: براي اشتغال روستايي استان ۳۳۰ 
ميليارد تومان پيش بيني شد از اين مبلغ تاكنون ۲۰۰ 

ميليارد تومان تخصيص يافته است. 
اميد با اشاره به اينكه كميسيون هاي فرعي مجلس در 
تالشند تا مبلغ اختصاص يافته از صندوق ملي براي 
طرح هاي اشتغال روستايي به عنوان منبع پايداري 
حفظ شود، گفت: معاونت توسعه روستايي و مناطق 
محروم رياست جمهوري در تالش است تا اين منبع 
مالي به مدت پنج سال ادامه داشته باشد و درصدديم 

تا سال آينده تسهيالت پلكاني به متقاضيان تسهيالت 
اش��تغال روس��تايي اختصاص يابد و مناطق محروم 
از درصد س��ود پايين تري براي دريافت تس��هيالت 

برخوردار شوند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه اين راهب��رد تحول ج��دي در 
اشتغال روستايي به وجود مي آورد، از سرمايه داران 
خواست در مناطق محروم و ايجاد اشتغال روستايي 
س��رمايه گذاري كنند.  معاون توس��عه روس��تايي و 
مناطق محروم كشور بيان كرد: اين معاونت با بررسي 
طرح هاي اجرا شده در اش��تغال روستايي و مناطق 
مح��روم، آسيب شناس��ي خواهد تا زمين��ه حضور 
س��رمايه گذاران در طرح هاي صنعتي و كش��اورزي 

روستايي بيش از پيش فراهم شود. 
وي اظهارداش��ت: بررس��ي درخواس��ت متقاضيان 
س��رمايه گزاري در طرح هاي اش��تغال روستايي در 
بخش ه��اي كش��اورزي و صنعت كه ب��راي دريافت 
تسهيالت در سامانه »كارا« ثبت نام كردند، در كارگروه 
ملي اشتغال روستايي شدت خواهد يافت و از محل اين 
منابع تسهيالت به سرمايه گذاران انجام خواهد شد. 

   شاخص هاي زيربنايي رشد
در همي��ن خصو معاون برنامه ري��زي و امور زيربنايي 
معاونت توس��عه روستايي رياس��ت جمهوري گفت: 
اصفهان رتبه ۱۵ كشور را به لحاظ جمعيت روستايي 

كه براساس آخرين آمار ۶۱۳ نفر است، دارد.
كاوه معراجي اضافه كرد: در ش��اخص هاي زيربنايي 
وضعيت روستاهاي اس��تان بسيار خوب ارزيابي شده 
است و تنها در بخش هايي مشكل آب آشاميدني وجود 
دارد. وي، متوسط درآمد روستاييان استان اصفهان را 
۲۱ ميليون تومان در س��ال و هزينه آنان در طول يك 
سال را ۲۰ ميليون تومان دانس��ت كه از اين نظر اين 

استان رتبه هشتم را در كشور دارد.
معراجي، نرخ اشتغال و مش��اركت اقتصادي را نيز در 
اس��تان اصفهان مطلوب ارزيابي كرد و گفت: در سال 
۹۵نرخ بيكاري روستايي در استان اصفهان ۷.۷ درصد 
بوده كه اين رقم در سال ۹۷ به ۷، ۲ درصد كاهش پيدا 
كرد. وي تصريح كرد: اگر براي هر ش��غل 4۰ ميليون 
تومان س��رانه در نظر بگيريم ب��ه ۷4۰ ميليارد تومان 
بودجه نياز داريم كه نرخ بيكاري روس��تايي در استان 
اصفهان، صفر شود. معاون برنامه ريزي معاونت توسعه 
روستايي كشور افزود: حدود ۳۸ درصد مشاغل استان 
در بخش كشاورزي است كه بايد به مشاغل تكميلي در 

روستاها توجه بيشتري شود.

اصالح اليحه قانون تجارت نيازمند دقت نظر كافي است
رييس اتاق بازرگاني زنجان

در شرايطي كه اظهارنظرهاي متفاوتي در خصوص اليحه 
قانون تجارت اين روزها در سطح رسانه هاي گروهي مطرح 
مي ش��ود، رييس اتاق زنجان و عضو هيات رييس��ه اتاق 
بازرگاني ايران معتقد است: الزم است اصالح اليحه قانون 
تجارت در مجلس شوراي اسالمي، با وسواس و دقت نظر 

كافي از سوي قانون گذاران كشور مورد بررسي قرار گيرد.
غالمحسين جميلي ديروز در جمع خبرنگاران زنجان افزود: 
با توجه به در ارتباط بودن بسيار زياد قانون تجارت با ديگر 
قوانين كشور در حوزه هاي اقتصادي، اين قانون حائز اهميت 

بسيار بااليي براي كشور است.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران با اشاره به سابقه 
تاخير اصالح و بازنگري اين قانون طي سال هاي گذشته، 
گفت: به همين جهت اصالح آن نيز دقت نظر بااليي را 
مي طلبد. جميلي با بيان اينكه قان��ون تجارت در ايران 
داراي عمر ۸۰ س��اله  است، اظهار داشت: تصويب قانون 
جديد تبعاتي با خود به همراه خواهد داشت، البته طي 

همه اين سال ها با وجود همه ايرادات و ابهامات اين قانون، 
فعاالن اقتصادي با آن كنار آمده اند. وي چرايي بررسي 
شتاب زده اليحه اصالح اين قانون در مقطع فعلي را مورد 
س��وال قرار داد و گفت: متأسفانه هيچ زمان چشم انداز 
صحيحي از تسهيل گري در اصالح قانون تجارت مدنظر 
سياست گذاران نبوده و به همين دليل اقدام موثري هم در 
اين حوزه رخ نداده است. رييس اتاق بازرگاني استان زنجان 
با اشاره به سهم باالي دعاوي حقوقي در كسب وكارها و 
در پرونده هاي قضايي، افزود: برداشت ناصحيح از قانون 
تجارت، تعداد بااليي از اين دعاوي را طي سال هاي گذشته 
تشكيل داده است، در همين راستا بايد ديد قانون جديد 
تجارت مدنظر، به چه ميزان موجب كاهش اين دعاوي 
مي شود. جميلي با بيان اينكه اليحه جديد قانون تجارت 
نه تنها موجب كاهش دعاوي نمي شود، بلكه شايد افزايش 
آن را نيز در پي داشته باشد، تاكيد كرد: رويكرد تجارت و 
اقتصاد فراملي بوده و هر قانون مصوبي در اين حوزه بايد 

پيوندش را با بازارهاي بين المللي حفظ كند. عضو هيات 
رييسه اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه موافقان اصالح 
قانون تج��ارت بايد به صراحت جوابگوي اين س��وال 
باشند كه چه رويكردي براي سرمايه گذاران خارجي در 
سال هاي آينده در اين قانون تدارك ديده شده است، 
تصريح كرد: همچنين اين س��وال مطرح است كه در 
مقايسه با قوانين تجاري كشورهاي درحال  توسعه كه 
رقيب جدي ما در جذب سرمايه گذار خارجي محسوب 
مي شوند، چه مشوق هايي در اين قانون در نظر گرفته 
شده است. قانون تجارت از قوانين بنيادي كشور است 
كه چند دهه ب��دون تغيير باقي مانده. ام��ا اين روزها 
نمايندگان مجلس در حال تصويب اليحه اصالح قانون 
تجارت هستند، آن هم با سرعت بسيار باال، تا جايي كه 
در ۲ س��اعت ۱۰۹ ماده از اين قانون را تصويب كردند. 
برخي كارشناسان نسبت به تغيير اين قانون و اجراي به 

يك باره آن هشدار مي دهند.

جنگ امروز ما، جنگ اقتصادي 
است

خوزستان| عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام 
ب��ا بي��ان اينك��ه جنگ 
امروز ما جنگ اقتصادي 
است، گفت: همانطور كه 
دوران دفاع مقدس مردم 
جمهوري اسالمي ايران 
جهاد كردند، اكنون نيز مردم اين خاك در حال جهاد 

در زمينه هايي مانند توليد هستند.
به گزارش ايس��نا، علي اكبر ناطق ن��وري ديروز در 
حاشيه بازديد از شركت پتروشيمي در حال احداث 
مسجدس��ليمان در جمع خبرنگاران اظهار كرد: از 
پرس��نلي كه با مديران همكاري مي كنند تا شاهد 
اجراي چنين پروژه هايي مانند پروژه پتروش��يمي 

مسجدسليمان باشيم، نهايت تشكر را دارم.
وي افزود: وقتي در چنين ش��رايطي كه دشمنان و 
استكبار جهاني عليه ملت ايران و جمهوري اسالمي 
يكپارچه ش��ده اند تا چرخ انقالب را از كار بيندازند، 
بهره برداري از چنين پروژه هايي مي تواند مايه افتخار 
باش��د. همانطور كه دوران دفاع مقدس مردم ايران 
جهاد كردند، اكنون نيز مردم اين خاك در حال جهاد 
در زمينه هايي مانند توليد هستند و جنگ امروز ما 

جنگ اقتصادي است.
ناطق نوري بيان كرد: وقتي دشمن همه چيز را تحريم 
مي كند، يعني به دنبال جنگ اقتصادي با ما است تا بر 
ملت فشار وارد كند. در اين شرايط بهره برداري از اين 
پروژه ها يك افتخار براي ملت و كشور است تا دراين 

جبهه اقتصادي پيروز شويم.

۵۱۱ ميليون دالر صادرات 
غيرنفتي از مركزي انجام شد

مركزي| رييس سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
استان مركزي گفت: ۵۱۱ 
ميليون دالر صادرات در ۶ 
ماهه س��ال جاري از استان 
مركزي صورت گرفته است. 
به گ��زارش روابط عمومي 
استانداري مركزي، محمدرضا حاجي پور در كارگروه 
توس��عه صادرات اس��تان اظهار ك��رد: ارزش صادرات 
غيرنفتي استان در ۶ ماهه اول سال ۵۱۱ ميليون دالر 
به وزن ۹۱۲ هزار تن بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه 
سال گذشته ۲۰ درصد از لحاظ وزني افزايش و ۲ درصد 
از لحاظ ارزش��ي كاهش داشته اس��ت. وي افزود: اين 
ميزان صادرات به ۶۸ كشور دنيا انجام شده و مهم ترين 
كش��ورهاي هدف صادرات افغانس��تان، تركيه، عراق، 
پاكس��تان و تركمنس��تان بوده اند.متوسط قيمت هر 
تن كاالي صادراتي نيز ۵۶۰ دالر محاس��به شده است. 
اوتصريح كرد: عمده محصوالت صادراتي استان شامل 
فرآورده هاي پتروشيمي، شمش آلومينيوم، آبميوه ها، 
مواد ش��يميايي، انواع شيشه، مصنوعات ريخته گري، 
الياف پلي اس��تر، گوشت، احش��ا خوراكي و گل و گياه 
است. حاجي پور در خصوص واردات بيان كرد: از ابتداي 
س��ال جاري ۲4۲ ميليون دالر واردات به استان با رشد 
ارزشي ۳۹ درصدي و رشد ۲۰ درصدي وزني نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ثبت شده كه عمدتا مربوط به پودر 
آلومينا، بادام زميني، اند كربني، كويل آلومينيوم، خط 
توليد آمپول، مواد اوليه آبميوه، شمش آلومينيوم، لوله و 

ميلگرد فوالدي، پاكت آبميوه و پنبه است.

استفاده از ظرفيت هاي فضايي 
در راستاي اقتدار اقتصادي

خراس�انرض�وي| 
رييس سازمان فضايي ايران 
مي گويد: سه ماهواره ايران 
نيمه دوم امس��ال تكميل 
مي شود كه از اين تعداد دو 
ماهواره س��نجش از دور و 
ي��ك ماه��واره مخابراتي 
است.براري همچنين اش��اره كرد كه ايران مي تواند از 
ظرفيت هاي فناوري فضايي در مسير اقتدار اقتصادي 
خود بهره برد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مرتضي 
براري در حاشيه ديدار با استاندار خراسان رضوي گفت: 
سه ماهواره ايران نيمه دوم امسال تكميل مي شود كه از 
اين تعداد ۲ ماهواره سنجش از دور هستند كه قرار است 
در مدار ۵۰۰ كيلومتري زمين قرار گيرند و يك ماهواره 
ديگر نيز مخابراتي اس��ت كه در مدار ۲۵۰ كيلومتري 
زمين قرار خواهد گرفت. اين ماهواره ها با نام هاي پارس 
يك، ظفر و ناهيد هستند. رييس سازمان فضايي ايران با 
اشاره به توجه سازمان فضايي به زيرساخت ها گفت: يكي 
از حوزه هايي كه در حال توسعه آن در كشور هستيم توجه 
به زير ساخت ها و ايستگاه هاي فضايي است كه محل 
ارتباط زمين با فضا هس��تند كه با بررسي هاي علمي و 
نشست هاي كارشناسي كه در حوزه فناوري انجام گرفته 
منطقه چناران در خراسان رضوي بهترين مكان براي 
مشاهده ماهواره هاست. او تصريح كرد: ايران جزو ۹ كشور 
نخست جهان است كه صاحب چرخه فناوري فضايي 
شده و متخصصان ما با توان و دانش بومي، توانسته اند بر 
اين فناوري تسلط پيدا كنند و هم اكنون ۱۲ كشور دنيا 

صاحب اين چرخه كامل فناوري فضايي هستند.

ورود بيش از ۴۷۰ هزار 
گردشگر به يزد

يزد| معاون گردش��گري 
اداره كل مي��راث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي 
اس��تان يزد از ورود بيش از 
4۷۰ هزار گردشگر داخلي 
و خارج��ي در ش��ش ماهه 

نخست امسال خبر داد.
  هما خورش��يدي در گفت وگو با مهر با اش��اره به رشد 
۱۸۰ درصدي اسكان گردشگران در واحد هاي اقامتي 
استان گفت: شش ماهه اول امسال در مجموع 4۷۶ هزار 
گردشگر خارجي و داخلي به استان يزد سفر كرده اند كه 

از اين تعداد 4۰۶ هزار نفر آن گردشگر ايراني هستند.
خورشيدي با بيان اينكه ايتاليايي ها بيشترين آمار ورود 
به اس��تان يزد را داشته اند، افزود: ۷۰ هزار نفر گردشگر 
خارجي در شش ماهه اول سال از كشور هاي چين، ايتاليا، 
آلمان و فرانسه به استان يزد سفر كرده اند كه نسبت به 

مشابه سال قبل ۳۲ درصد رشد داشته است.
او با اشاره به اينكه اين آمار شامل مسافران نوروزي به يزد 
نمي شوند، اظهار داش��ت: نوروز امسال نيز بيش از يك 
ميليون گردشگر داخلي و خارجي وارد استان يزد شده اند. 
معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي استان يزد افزود: در اين آمار بيش از ۱4۰ 
هزار نفر گردشگر داخلي و ۲4 هزار نفر گردشگر خارجي 

مربوط به فصل تابستان هستند.
خورشيدي ادامه داد: اين گردشگران در هتل هاي يك تا 
پنج ستاره، مهمانپذير ها، اقامتگاه هاي سنتي و بومگردي 
و برخي در پارك هاي طبيع��ت گردي و مجتمع هاي 

گردشگري اسكان يافته اند.

ثبت نام36 درصد پزشكان 
براي نصب كارتخوان

كرمانشاه| مديركل امور 
مالياتي استان كرمانشاه با 
اش��اره به آغاز ثبت نام براي 
نصب دستگاه كارتخوان و 
راه اندازي س��امانه صندوق 
فروش براي حدود ۵۰ شغل 
و ۱۵ رسته ش��غلي ديگر، 
گفت: تاكنون ۳۶ درصد پزشكان كرمانشاه نيز براي نصب 
دس��تگاه كارتخوان ثبت نام كرده اند.  به گزارش ايسنا، 
هادي ملكشاهي ديروز با بيان اينكه استفاده از دستگاه 
كارتخوان از ابتداي مهر ماه براي پزشكان اجباري شده، 
افزود: تاكنون ۳۶ درصد از پزشكان كرمانشاه در اين طرح 
ثبت نام كرده اند.  وي خاطرنشان كرد: متوسط مشاركت 
پزشكان براي نصب دس��تگاه كارتخوان در كشور ۳۷ 
درصد است، اما استان هايي با ۵۵ درصد مشاركت هم 
در كشور داريم. مديركل امور مالياتي استان كرمانشاه 
با بيان اينكه هنوز مهلت ثبت نام براي نصب دس��تگاه 
كارتخوان براي پزش��كان وجود دارد، يادآور شد: توقع 
داريم در مهلت باقيمانده پزشكان نسبت به ثبت نام اقدام 
كنند. ملكش��اهي با بيان اينكه درآمد پزشكان صرفا از 
طريق نصب دستگاه هاي كارتخوان محاسبه نمي شود، 
تاكيد كرد: روش هاي ديگري نيز براي برآورد درآمدهاي 
پزش��كان وجود دارد كه مي توانيم از آن استفاده كنيم. 
وي ادامه داد: نصب دستگاه كارتخوان براي پزشكان را با 
جديت دنبال مي كنيم و با هرگونه تخلف برخورد خواهد 
شد.  اين گروه ها موظفند از ابتداي مهر ماه نسبت به ثبت 
سريال استاندارد پايانه هاي پرداخت خود در سامانه امور 

مالياتي اقدام كنند.
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با دستور رييس جمهور قرارداد 
سهامدار هپكو  فسخ  شد

اراك| اس��تاندار مركزي گفت: قرارداد س��هامدار 
فعلي هپكو به پيشنهاد اس��تاندار مركزي و دستور 
رييس جمهور فسخ ش��د. به گزارش ايرنا، سيد علي 
آقازاده اس��تاندار مركزي اظهار داشت: با پيگيري، 
مكاتبات و پيشنهاد استاندار مركزي به رييس جمهور، 
مبني بر فسخ قرارداد سهامدار فعلي، روحاني با فوريت 
دستورات ارزشمندي به سه وزير كابينه داد. آقازاده 
افزود: به زودي شاهد برآورده شدن مطالبات اكثريت 
ش��هروندان، كاركنان هپكو و رونق چرخه توليد و 
اشتغال در اين واحد صنعتي هس��تيم. او ادامه داد: 
براساس نشست ها و پيگيري هاي استانداري مركزي 
قرار شد حداكثر تا هفته آينده حقوق معوقه كاركنان 
هپكو پرداخت و با هماهنگي سازمان خصوصي سازي 
و بانك ملي به وسيله سازمان خصوصي سازي پيگيري 

و عملياتي شود.

شگرد جديد كالهبرداران در 
استفاده از پاسپورت هاي زائران

يزد| معاون دادستان عمومي و انقالب دادگستري 
يزد گفت: زائران از دفاتر قانوني زيرنظر سازمان حج 
و زيارت اقدام به سفر كنند. محمد نعيمي نژاد معاون 
دادستان عمومي و انقالب دادگستري يزد با اشاره به 
افزايش تعداد زائران عتبات در ماه محرم و صفر گفت: 
موضوعي كه روز هاي اخير منجر به تضييع حقوق 
عامه و نارضايتي عمومي شده، سوءاستفاده از كپي 
پاس��پورت هاي زائرين براي ورود تلفن هاي قاچاق 
به كشور است. او افزود: زائران از دفاتر قانوني زيرنظر 
س��ازمان حج و زيارت اقدام به سفر كنند و در هيچ 
شرايطي پاس��پورت يا كپي آن را به ديگران تحويل 
ندهند. معاون دادستان عمومي و انقالب دادگستري 
يزد گفت: مجرمان با مطالبه كپي پاسپورت زائران 
با وعده اهداي س��يم كارت هديه ي��ا تحويل غذاي 
حضرتي، به نام زائران، س��يم كارت دريافت و سپس 
تلفن هاي همراه قاچاق را با سيم كارت ها، رجيستر و 

وارد كشور مي كنند.

خريد تضميني برگ سبز چاي 
تا  سي ام  مهر

رشت| رييس سازمان چاي كشور گفت: چايكاران 
شمال كشور تا س��ي ام مهر فرصت دارند برگ هاي 
س��بز چين پاييزه خود را به كارخانه هاي چايسازي 
تحويل دهند. حبيب جهانساز، گفت: خريد تضميني 
برگ سبز از چايكاران شمال تا سي ام مهر ماه است 
و چايكاران در اين فرصت مي توانند برگ هاي سبز 
چين پاييزه را به كارخانه هاي چايسازي تحويل دهند.

او افزود: از اول ارديبهشت آغاز برداشت تا امروز ۱۰۶ 
هزار و ۶۹۲ تن برگ سبز به ارزش ۲۹۷ ميليارد تومان 
ازباغ هاي گيالن و مازندران برداشت شد كه ۵۶ هزار 
تن مع��ادل ۵۲ درصد آن درجه ي��ك و ۵۰ هزار تن 
معادل 4۸ درصد درجه ۲ است. رييس سازمان چاي 
كش��ور از پرداخت ۸۲ درصدي مطالبات چايكاران 
شمال كشور خبر داد و گفت: تاكنون ۲4۶ ميليارد 
و 4۰۰ ميليون تومان مع��ادل ۸۲ درصد مطالبات 
چايكاران پرداخت ش��د و بقيه ۵۰ ميلي��ارد و ۶۰۰ 

ميليون تومان ديگر هم به تدريج پرداخت مي شود.

94 درصد اماكن اقامتي در 
مشهد فاقد تاييديه ايمني هستند

مشهد|مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شهرداري مشهد از وجود ۱۵ مكان پرخطر در 
شهر مشهد خبر داد و گفت: بسياري از اماكن اقامتي 
و دولتي يا فاقد تاييديه ايمني هستند يا جهت تمديد 
تاييديه ايمني اقدام نكرده اند. آتشپاد دوم امير عزيزي 
در نشست خبري با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: 
امسال براي نخستين بار با حمايت دادستاني، اتاق 
اصناف براي همه اماكن پرخطر اخطاريه تاييد ايمني 
صادر كرد و مقرر ش��د چنانچه اين مراكز نسبت به 

ايمن سازي اقدام نكنند، مهر و موم شوند. 

دادستان جديد تبريز منصوب 
شد

تبريز|بابك محبوب عليلو طي مراسمي به عنوان 
دادستان جديد تبريز منصوب شد.  آيين انتصاب 
دادستان جديد تبريز قبل از ظهر ديروز با حضور 
دادستان كل كشور، نماينده ولي فقيه در استان، 
استاندار آذربايجان شرقي و جمعي از مسووالن 
استاني برگزار شد. در اين آيين از زحمات موسي 
خليل الهي در اين جايگاه قدرداني شده و بابك 
محبوب عليلو به عنوان دادس��تان جديد تبريز 
معرفي شد. محبوب عليلو از قضات   دادگستري  
 استان است كه پيش از اين به عنوان سرپرست 
معاونت پيش��گيري از وقوع جرم دادگس��تري 
آذربايجان شرقي فعاليت مي كرد و در  سال هاي 

قبل معاون دادستان تبريز بود . 

صادرات ۳۰ ميليون دالري 
محصوالت كشاورزي در سمنان

س�منان| رييس س��ازمان جهاد كش��اورزي 
اس��تان س��منان از صادرات ۳۰ ميليون دالري 
محصوالت كشاورزي از استان خبر داد و گفت: 
توس��عه صادرات محصوالت از اولويت هاي مهم 
اين سازمان است. سيد حس��ن ميرعماد ديروز 
ضمن بيان اينكه اين استان در جايگاه خوبي در 
حوزه توليد و صادرات محصوالت كشاورزي قرار 
دارد، اظهار داشت: سال گذشته ۳۰ ميليارد دالر 
از محصوالت كشاورزي استان به خارج از كشور 
صادرشده اس��ت. وي بابيان اينكه توليد مازاد بر 
نياز در برخي محصوالت دامي و باغي در استان 
سمنان محقق شده اس��ت، افزود: انگور، پسته، 
زردآلو، تخم مرغ، گوشت قرمز، گوشت شترمرغ 
ازجمله محصوالتي هس��تند كه مازاد بر نياز در 

استان توليد مي شوند.

چهرههاياستاني
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خريد و فروش مجازي علم

تاييد طرح »تربيت جنسي دانش  آموزان« در كميسيون هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي

پايان نامه فروشي مدت هاست كسب و كار پر رونق برخي 
موسسات علمي شده، موسساتي كه در ازاي پول علم را 
به دانشجويان مي فروشند آن هم نه با كيفيت مناسب 
بلكه بر پايه تحقيقاتي سطحي كه مشخص نيست در 
چندين و چند پايان نامه مختلف تكرار ش��ده. نتيجه 
چنين وضعي در نگارش پايان نامه هاي دانشگاهي كار را 
به آنجا كشاند كه در مجامع بين المللي هم رسانه اي شد 
اما كسب و كار پايان نامه فروشان همچنان داغ است. در 
شهريور 96 اليحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي در 
تصويب مجلس رسيد و با ابالغ رييس جمهور الزم االجرا 
ش��د اما اين اليحه هم پاياني براي پايان نامه فروش��ي 
نبود. برخي كارشناسان معتقدند بازار پايان نامه هاي 
جعلي نياز به اقدامات بازدارنده ت��ري دارد. اين ميان 
وزارت علوم هم س��رانجام به ميدان آمد و به فكر پيدا 
كردن راه چاره افتاده اس��ت تا جايي كه خرداد امسال 
معاون وزير علوم اعالم كرد، پايان نامه هاي تقلبي باطل 
مي شوند اما اين موضوع هم نقطه پاياني براي پايان نامه 
فروشي نش��د چرا كه حاال به جاي موسسات نگارش 
پايان نامه كه تبليغاتشان ديوارهاي شهر را فتح كرده، 
يك جست وجوي اينترنتي هم كافي است تا به صورت 
مجازي پايان نامه خريده شود، البته نرخ ها هم نكته اي 
اس��ت كه نبايد از آن غافل شد پايان نامه هايي كه قبال 
دفاع شده بسيار ارزان تر از پايان نامه هايي هستند كه 
قرار است براي اولين بار نوشته شوند. پايان نامه معماري 

دست دوم فقط ۳۸۰ هزارتومان.

 پايان نامه فروشي جرم است
ارديبهشت س��ال جاري خبر پلمب ۲۵ واحد صنفي 
فروش پايان نامه منتشر ش��د و معاون حقوقي و امور 
مجل��س وزارت عل��وم از پلمب واحدهاي بيش��تر در 
روزه��اي آينده خب��ر داد اما اوايل مردادماه حس��ين 
س��يمايي صراف در گفت وگو با برخي رسانه ها گفت: 
تعدادي از مراكز متخلف عرضه و فروش پايان نامه كه 
پيش از اين شناسايي و پلمب شده بودند، با فك پلمب 

اقدام به امحاء ادله جرم كردند.
وي افزود: اين فك پلمب در شرايطي اتفاق افتاد كه هنوز 
به تخلفات اين افراد رسيدگي نشده است. در حالي كه 
جمع آوري ادله جرم در حافظه كامپيوتر، زونكن ها و 
قفسه هاي اين مراكز بايد با حضور نماينده وزارت علوم 

و دادستان انجام مي گرفت.
پس از تصويب آيين نامه اجرايي قانون پيشگيري و مقابله 
با تقلب در تهيه آثار علمي منصور غالمي، وزير علوم گفت: 
نويسندگان مقاله و پايان نامه براي ديگران از همين امروز 
كار خود را تعطيل كنند. اين در حالي است كه چند وقت 
پيش از صحبت وزير علوم، نويسندگان پايان نامه نه تنها 

موفق شدند برخي از موسسات پلمب شده را فك پلمب 
كنند بلكه حتي اگر همان موسسات هم دوباره پلمب 
ش��وند ديگر دامنه فعاليت هايش��ان به فضاي مجازي 
كشيده شده و رصد فعاليت ها در فضاي مجازي به آساني 
عمليات هاي ضربتي پلمب نيست! همين حاال هم كافي 
است سري به خيابان انقالب بزنيد تا با انبوه تراكت هاي 
تبليغي موسسات خريدوفروش پايان نامه مواجه شويد. 
اين وضعيت در حالي است كه بنابر قانون پيشگيري و 
مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي تهيه عرضه يا واگذاري 
آثاري از قبيل رساله، پايان نامه، مقاله، طرح پژوهشي، 
كتاب، گزارش، ساير آثار مكتوب يا ضبط شده پژوهشي- 
علمي ي��ا هنري اعم از الكترونيك��ي و غيرالكترونيكي 
توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و به 
عنوان حرفه يا شغل با هدف ارايه كل اثر يا بخشي از آن 
توسط ديگري به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتكب يا 
مرتكبان عالوه بر واريز وج��وه دريافتي به خزانه دولت 
مشمول مجازات مي ش��وند. از طرف ديگر ممنوعيت 
خريد و فروش پايان نامه به صراحت در قانون پيشگيري و 
مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي كه مرداد 96 در مجلس 
شوراي اسالمي تصويب شد آمده است. آيين نامه اجرايي 
پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي اخيرا به 
دانشگاه ها هم ابالغ شده و قرار است دانشگاه ها با تشكيل 
كميته هاي اخالق در پژوهش نق��ش نظارتي خود بر 
جلوگيري از تقلب را ايفا كنند. در خارج از دانشگاه ها هم 
وزارت علوم با دستور قضايي پيگير پلمب موسسات خريد 
و فروش پايان نامه است اما با اين حال سايت هاي خريد و 
فروش آنالين محل تازه اشتغال پايان نامه فروشان است 
كه وزارت علوم را مجبور به يافتن راه جدي تر و بازدارنده  
مي كند. ام��ا اين ميان كارشناس��ان معتقدند به جاي 
پلمب مراكز پايان نامه فروش��ي كه به نوعي پاك كردن 
صورت مساله است بايد علل آن ريشه يابي شود چرا كه 
در بسياري از موارد ضعف سيستم آموزشي دانشجو را 
سمت خريد پايان نامه مي برد، كمبود استاد راهنما از يك 
سو و پايين بودن سطح علمي دانشجويان از سوي ديگر 
به اين رويه دامن زده كه اگر اين مسائل حل شود، پايان 

نامه فروشي هم به پايان مي رسد.

 صورت مساله را پاك نكنيم
 ريشه ماجرا را حل كنيم

اگرچه پايان نامه فروشي كه حاال تبديل به يك شغل 
پردرآمد شده است، به اعتبار علمي كشور لطمه زده و 
هر روز هم در حال گسترش است اما برخي كارشناسان 
معتقدند تا زماني كه علت رونق اين پديده ريشه يابي 
نشود، هيچ قانوني نمي تواند اين وضعيت را پايان دهد. 
مهدي كريمي، كارش��ناس آموزش و استاد دانشگاه 

درباره اين موضوع بيان كرد: آنچه در بيان است و آنچه 
در واقعيت دانشگاه هاي كشور رخ مي دهد كه البته در 
برخي از كش��ورهاي ديگر دنيا نيز به چشم مي خورد، 
پايان نامه فروشي آسيب بزرگي است كه مي تواند تبعات 
منفي بسياري را به همراه داشته باشد، چرا كه بايد در 
نظر داش��ت كه فروش پايان نامه خود به معني پايين 
 آمدن سطح علمي دانشجويان است. به طور حتم بايد 
در نظر داشت كه فروش پايان  نامه يك سرقت علمي 
محسوب مي ش��ود كه انتظار مي رود، مسووالن امر با 
اين معضل مقابله كنند، چرا كه ادامه داشتن اين روند 
مي تواند باعث پايين آمدن سطح علمي دانشجويان و 

در نهايت دانشگاه ها شود.
او افزود: مي��زان فروش پايان  نامه در كش��ور كاهش 
يافته اس��ت، براي مقابله با پايان  نامه فروشي بايد در 
ابتدا رشد تحصيالت تكميلي را متناسب با نيازهاي 
كش��ور كنيم، چرا كه امروزه ميزان فارغ التحصيالن 
دوره هاي تحصيالت تكميلي به مراتب بيشتر از اندازه 
پيش بيني شده اس��ت كه اين خود مي تواند با تبعات 
منفي همراه باش��د. همچنين بايد تعداد دانشجويان 
دوره هاي تحصيالت تكميلي را نيز متناسب با تعداد 

اساتيد كرد. به عنوان مثال در حال حاضر هر استادي 
مي تواند به عنوان استاد راهنماي يك تعداد محدودي 
از دانشجويان باشند. در حال حاضر اين رابطه معنادار 
به هم خورده است كه تبعات منفي اين مساله رواج هر 
چه بيشتر پايان نامه فروش��ي در دانشگاه هاي كشور 
است، چرا كه زماني كه تعداد دانشجويان تحصيالت 
تكميلي از اساتيد موجود پيشي مي گيرد كه البته اين 

خود خالف قوانين و مقررات موجود است. 
اين عضو هيات علمي دانش��گاه ته��ران درباره ديگر 
معايب افزايش تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي 
مي گوي��د: به طور حت��م افزايش تعداد دانش��جويان 
مي توان��د ميزان دقت اس��اتيد را در تهي��ه و تكميل 
پايان نامه كاهش دهد، چرا با اندكي توجه مي توان به 
كپي بودن پايان نامه پي برد كه اين موضوع خود زمينه 

ساز رواج پايان نامه فروشي است.
اين اس��تاد دانش��گاه گفت: مجازات  ه��اي جدي و 
س��ختگيرانه در اي��ن رابطه ك��ه اگر ثابت ش��ود كه 
پايان نامه اي خريداري ش��ده و اينكه فردي اقدام به 
س��رقت علمي مقاله و پايان نامه كرده است، در نظر 
گرفته شده اس��ت كه انتظار مي رود در سايه تحقق 

اين مهم با كاهش چشمگير سرقت هاي علمي مواجه 
باشيم. اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران در ارتباط 
با ديگر روش هاي مقابله با پديده پايان نامه فروشي در 
دانشگاه ها مي گويد: از سوي ديگر انجمن هاي علمي و 
تخصصي نقش بي بديلي در كاهش فروش پايان نامه يا 
سرقت علمي در سراسر دنيا دارند، چرا كه اين انجمن 
مي تواند با رصد كردن پايان   نامه و مقاالت علمي مانع 
جدي براي انجام س��رقت هاي علمي در دانشگاه ها 
باشد، به طور كلي بايد در نظر داشت كه انجمن هاي 
علم��ي نقش نه��ادي ناظر و س��دي در مقابل خريد 
پايان نامه هستند. نقش هوشمندي جامعه در كاهش 
فروش پايان نامه يا سرقت علمي تاثير گذار است، چرا 
كه امروزه در بس��ياري از نقاط دنيا اگر ثابت شود كه 
استاد و دانشجويي اقدام به سرقت علمي كرده است، 
تا پايان عمر از نظر قواعد اخالقي و حقوقي موجود در 
كشور از ادامه تحصيل يا تدريس محروم خواهد شد. 
بنابراين افراد به دليل ترس از دس��ت دادن موقعيت 
خود به اين كار روي نمي آورن��د. به عنوان مثال اگر 
استادي اقدام به سرقت علمي كند، ديگر در هيچ جاي 

دنيا نمي تواند به تدريس مشغول شود.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش درباره هدف طرح 
»تربيت جنسي دانش  آموزان« گفت: تربيت جنسي به 
معناي هوشيار كردن بچه هاست تا آسيب پذيري آنها به 
حداقل برسد، در حقيقت تربيت جنسي كمك مي كند 

تا اجازه ندهيم، از كودكان سوءاستفاده شود.
مهدي نويد ادهم درباره سرانجام طرح »تربيت جنسي 
دانش  آم��وزان« گفت: اي��ن طرح در ح��ال حاضر در 
دس��تور كار ش��وراي عالي انقالب فرهنگي است و در 
كميسيون هاي ذي ربط بررسي و تاييد شده و در دستور 
كار صحن ش��وراي عالي انقالب فرهنگي قرار گرفته 
اس��ت، اميدواريم هرچه زودتر اين طرح مورد بررسي 
قرار بگيرد و تصويب شود. بر اساس آنكه يك سياست 
كلي براي تربيت جنسي در كشور در نظر گرفته شده، 
همه دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش بايد برنامه هاي 
اجرايي و عملياتي خودش��ان را تنظي��م كنند، ما هم 

آمادگي داريم كه كار خودمان را آغاز كنيم.
او افزود: اجراي اين طرح به جلسات شوراي عالي انقالب 
فرهنگي بستگي دارد، زيرا مساله تربيت جنسي بسيار 
چالشي است و طبيعتا يك سري موافق و مخالف دارد. 
آمار موافقان بيش��تر است و مخالفان دل نگراني هايي 
دارند كه اين دل نگراني ها قابل تامل اس��ت. ش��رايط 
فرهنگي جامعه، فضايي ك��ه در دنياي مجازي وجود 

دارد و همچنين تبليغات منفي برخي از س��ايت هاي 
ضدارزشي و ضداخالقي از جمله نگراني هاي مخالفان 
طرح تربيت جنسي اس��ت كه مي تواند اين طرح را به 
ضد خودش تبديل كند.دبيركل شوراي عالي آموزش 
و پرورش با تاكيد بر تربيت جنسي قبل از ازدواج به ايلنا 
گفت: تاكيد ما بر تربيت جنسي پيش از ازدواج است نه 

آموزش جنسي. به اين معنا كه بچه ها فهم درستي از اين 
پديده داشته باشند نه اينكه بخواهيم مانند كشورهاي 
ديگر آموزش هاي جنس��ي ب��ه دانش آموزانمان ارايه 
دهيم. نوع آموزش هاي جنس��ي در كشورهاي غربي 
متفاوت اس��ت و ما با آن ش��يوه مخالفيم، زيرا شرايط 
فرهنگي و اعتقادي ما به هيچ وجه اجازه نمي دهد يك 

سري آموزش ها در سنين قبل از بلوغ ارايه شود.دبيركل 
ش��وراي عالي آموزش و پرورش گفت: تربيت جنسي 
به معناي هوشيار كردن بچه ها است تا آسيب پذيري 
آنها به حداقل برسد. تربيت جنسي كمك مي كند تا ما 
اجازه ندهيم از بچه هايمان سوءاستفاده شود و اين نكته 
تقريبا مورد تاييد همه است.نويد ادهم درباره جايگاه 
تربيت جنسي در سند تحول بنيادين گفت: اين سند 
اصل تربيت دانش آموزان را مصون سازي آنها از آسيب 
مي داند و به طور كل اصل را بر مصون سازي بچه ها قرار 
داده اس��ت. فرآيند تعليم و تربيت بايد به گونه اي رقم 
بخورد كه بچه ها تواناي��ي و مهارت هاي زندگي در هر 
فضايي را داشته باشند. مانند مهارت نه گفتن كه كمك 
مي كند، تربيت جنسي درسي اتفاق بيفتد.وي افزود: در 
تربيت جنسي بچه ها بايد خود و بدن خود را به خوبي 
بشناس��ند و همچنين راه هاي مراقبت از آن را بدانند. 
همچنين در تربيت جنس��ي به اين پرداخته مي شود 
كه بچه ها با هر دوستي معاشرت نكرده و به هر سايتي 
مراجعه نكنند. اين بحث ها موضوعات تربيتي و اخالقي 
است كه ردپاي كالن آن در سند تحول بنيادين هست 
و برنامه هاي اجرايي اش را بايد در برنامه اي درسي و ديگر 
برنامه ها تدوين كني��م.وي در واكنش به انتقاد معاون 
س��اماندهي امور جوانان از روند كار آموزش و پرورش 

در زمينه تربيت وهمچنين ضعف ارتباط با خانواده ها 
گفت: ايشان اگر طرح و برنامه اي دارند به ما اعالم كنند، 
ما هم حتما استقبال مي كنيم. با اين صحبت ايشان كه 
مشاوران مدارس بايد روي خانواده ها كار كنند، موافقم. 
اگر شرايط كشور اقتضا كند و دستگاه هاي ذي ربط مثل 
سازمان امور اداري استخدامي، مشاوراني را در اختيار ما 
بگذارند و اعتبار و هزينه آن را هم تامين كنند ما به شدت 
استقبال مي كنيم. اگر اين حمايت ها صورت بگيرد ما 
نه تنها در دبيرستان بلكه در دوره ابتدايي هم مي توانيم 
مشاور داشته باشيم.دبيركل ش��وراي عالي آموزش و 
پرورش درباره تاكيد س��ند تحول بنيادين بر مشاوره 
دانش آموزان و خانواده  آنها گفت: در سند تحول بنيادين 
به صراحت درباره اين موضوع تاكيد شده كه بايد نظام 
جامعه مشاوره و هدايت تربيتي و تحصيلي طراحي شود 
كه ما نيز در حال حاضر مش��غول آن هستيم. طي اين 
مدت ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد از دوره دبستان، 
مشاوران را در مدارس مستقر كنيم، اما متاسفانه شرايط 
اقتصادي كشور اجازه نداد، اين كار انجام شود، وگرنه 
همه اين انتقادها درس��ت اس��ت. در حال حاضر ما در 
شرايطي به سر مي بريم كه تامين معلم هم دشوار است، 
به طور طبيعي اين كاستي ها به بحث مشاوره هم تعميم 

پيدا كرده است. 
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 جذب نيروهاي حق التدريسي 
و نهضتي در اولويت باشد

نماينده مردم خوي در مجلس با اشاره به جذب 
نيروي اخي��ر در آموزش و پ��رورش تاكيد كرد: 
تعيين تكليف نيروهاي حق التدريسي و نهضتي 

را در اولويت قرار دهيد.
 تقي كبيري در تذكر شفاهي در جلسه علني امروز 
مجلس خطاب به وزير آم��وزش و پرورش گفت: 
امروز از ناحيه سازمان امور استخدامي اعالم شد 
كه در حدود ۳۰ هزار نفر استخدام جديد صورت 
مي گيرد كه در حدود نصف اينها مربوط به وزارت 
آموزش و پرورش هس��تند، جاي تعج��ب دارد، 
بخش اعظمي از نهضتي ها هنوز جذب نش��دند، 
ابتدا اينها را جذب كنيد ما مصوبه داريم.وي افزود: 
موضوع شركتي ها، قرار دادي ها، پيش دبستاني ها 
و حق التدريسي ها هنوز حل نشده است، ابتدا طبق 
قانون به اين افراد رسيدگي كنيد سپس به سمت 
جذب جديد برويد.  وزير آموزش و پرورش بايد هر 
چه سريع تر رتبه بندي فرهنگيان را عملياتي كند.

كبيري اضافه كرد: موضوع همسان سازي حقوق 
شاغالن با بازنشستگان متاسفانه مورد بي مهري 
قرار گرفته است، كمر بازنشستگان دارد مي شكند، 
سازمان برنامه و بودجه ورود كند تا بتوانيم مرهمي 

بر زخم بازنشستگان باشيم.

اليحه حقوق كودك ۱۰ سال 
معطل  مانده  است

رضا جعف��ري، رييس اورژانس اجتماعي س��ازمان 
بهزيستي كشور، اليحه حمايت از حقوق كودكان و 
نوجوانان را از ابزارهاي قوي بازدارنده جهت پيشگيري 
از بروز كودك آزاري دانست و گفت: متاسفانه تصويب 
اين اليحه طول كشيده و يك دهه است كه در حال 
رفت و برگشت بين مجلس شوراي اسالمي و شوراي 
نگهبان است.نفس وجود اين اليحه نشان مي دهد 
كه جامعه به موضوع حقوق كودك توجه دارد كه اين 

اليحه با مشاركت همه ذي نفعان تنظيم شده است.
او اف��زود: با آخرين اصالحات انجام ش��ده از س��وي 
كميسيون قضايي مجلس، اميدواريم نظر شوراي 
نگهب��ان تامي��ن و اين اليح��ه الزم االجرا ش��ود تا 
پيشگيري هاي اوليه و ثانويه از كودك آزاري انجام 
شود. تمام انواع خشونت هاي جسمي، غفلت و آزار 
رواني در اين اليحه لحاظ شده و بحث كيفر و مجازات 
متناسب با نوع خشونت و آسيبي كه كودك متحمل 
مي شود، مورد توجه قرار گرفته است. هرچه برخورد 
با ارتكاب خشونت در جامعه را تقويت كنيم، عامل 
حفاظت كننده ب��راي كودك اس��ت.وي ادامه داد: 
اليحه حمايت از حقوق كودك و نوجوان، في نفسه 
فارغ از جنبه هاي حقوقي قضايي و انتظامي، موجب 
ترويج فرهنگ و گفتمان صيانت از حقوق كودكان به 
عنوان آسيب پذيرترين اقشار جامعه به شمار مي رود 
و در فرهنگ اسالمي حمايت و تكريم از كودكان در 

باالترين سطح متجلي شده است.

ايراد شوراي نگهبان به طرح 
اسيدپاشي اساسي نيست

روز گذشته شوراي نگهبان به طرح تشديد مجازات 
اسيد پاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن ايراد 
شرعي و قانوني گرفت. شوراي نگهبان مغايرت هايي با 
موازين شرع يا قانون اساسي و ابهاماتي را در خصوص 
اين طرح اعالم كرده است. اما طيبه سياوشي ايرادات 
شوراي نگهبان به طرح تشديد اسيدپاشي را اساسي 
نمي داند و مي گويد: بعد از بررسي دوباره اين طرح در 
كميسيون قضايي مجلس، اين مشكل هم برطرف 
خواهد شد.عضو فراكسيون زنان مجلس درباره اين 
موضوع گفت: جنايت به موجب م��اده ۲۸9 قانون 
مجازات س��ه حالت دارد. يا بر نفس كه همان قتل و 
منجر به قصاص نفس مي شود يا جنايت بر عضو كه 
منجر به قصاص عضو مي شود يا در حالت سوم جنايت 
بر منفعت كه شامل منافع يك عضو مثل بينايي يا 
شنوايي يا بويايي است.او ادامه داد: هر گاه مرتكب باعث 
از بين رفتن اين منافع در بزه ديده بشود بايد قصاص 
منفعت اجرا شود؛ يعني مثال اگر كسي بينايي كسي 
ديگر را گرفت بينايي اش گرفته شود كه اين حالت 
سوم را كميسيون فراموش كرده كه اضافه كند و ايراد 
شوراي نگهبان هم به همين موضوع است.سياوشي 
گفت: بر اساس شرع ايراد شوراي نگهبان وارد است و 
قاعدتا كميسيون قضايي اين ايراد را برطرف مي كند. 
اين ايراد به اين طرح هم ان ش��اء  اهلل در هفته بعدي 
كاري برطرف خواهد شد و مجددا به صحن مي آيد و 
بعد به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد. در واقع ايراد 

اساسي اي به اين طرح وارد نشده است.

۷ هزار دانش آموز بي بضاعت 
منتظر دريافت خدمات بهزيستي

محمدعلي رستميان مديركل امور مشاركت هاي 
مردمي س��ازمان بهزيس��تي كش��ور گفت: اكنون 
حدود ۷ هزار كودك بي بضاعت در حوزه توانبخشي 
و اجتماعي، پش��ت نوبت دريافت خدمات سازمان 
بهزيستي هستند. اين افراد در بخش هاي مختلف از 
جمله تحصيلي و حمايتي نيازمند حمايت سازمان 
هستند.به گفته وي، پس از ارزيابي، كودكان حوزه 
توانبخشي كه داراي توانايي مالي هستند، شناسايي 
و از چرخ��ه حمايت خ��ارج و دانش آموزان نيازمند 
جايگزين آنها خواهند شد. هم اكنون ۱۵۰ دانش آموز 
در كش��ور از خدمات بهزيس��تي بهره مند هستند.

مديركل امور مشاركت هاي مردمي سازمان بهزيستي 
كش��ور گفت: در ۳ ماهه اول امس��ال بيش از ۲ هزار 
ميليارد ريال جلب مشاركت هاي مردمي در حوزه 
دولتي و غيردولتي در كشور جذب شد كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشت. با توجه 
به فعاليت هاي انجام ش��ده در حوزه افزايش جذب 
مشاركت هاي مردمي پيش بيني مي شود تا پايان سال 
بيش از هزار ميليارد تومان كمك مردمي جذب شود.

مديريتآبهايمرزيكشورفاقدرديفاعتباريمشخصافزايشنرخحقبيمه۲سالقبلازبازنشستگيامكانپذيراست؟
رييس گروه بيمه صاحبان حرف و مش��اغل آزاد و بيمه 
اختياري س��ازمان تامين اجتماعي ضمن تشريح نحوه 
محاسبه حق بيمه مشاغل آزاد و اختياري به اين پرسش 
ك��ه ايا ام��كان افزايش نرخ ح��ق بيمه در ۲ س��ال آخر 

بيمه پردازي امكان پذير است يا خير؟ پاسخ داد.
محمود علي بخش��ي درباره جزييات بيمه خويش فرما 
در تامين اجتماعي گفت: به طور كلي در مقررات تامين 
اجتماعي سه روش جهت پرداخت حق بيمه پيش بيني 
شده است؛ نخست افراد شاغل در موسسات و كارگاه هاي 
مش��مول قانون تامين اجتماعي كه رابطه استخدامي و 
مزد بگيري با كارفرما دارن��د. در اين صورت طبق قانون 
كارفرما و شخص شاغل مكلف اند هركدام سهم حق بيمه 
خود را به تامين اجتماعي بپردازند و به عبارتي اين قبيل 
از افراد مشمول، »بيمه اجباري« هستند.او افزود: در نوع 
دوم، فرد مدتي در موسسات و كارگاه هاي مشمول قانون 
تامين اجتماعي اشتغال به كار داشته اما به داليلي از جمله 
استعفا، باز خريد و... ارتباط اس��تخدامي وي با كارفرما 
قطع مي شود. در اين صورت فرد مي تواند به اعتبار سابقه 
بيمه قبلي خود نس��بت به ادامه بيمه پ��ردازي در قالب 
»بيمه اختياري« اقدام كند.رييس گروه بيمه صاحبان 
حرف و مش��اغل آزاد و بيمه اختياري اداره كل امور فني 
بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: در روش 

س��وم نيز فرد ممكن است فاقد سابقه بيمه باشد ولي بر 
اساس حرفه و شغلي كه در آن اشتغال به كار دارد مي تواند 
در چارچوب مقررات »بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد« 
با انعقاد قرارداد راس��ا نسبت به پرداخت حق بيمه اقدام 
كند.علي بخشي افزود: در مقررات بيمه صاحبان حرف 
و مش��اغل آزاد؛ امكان بهره مندي از تعهدات بلندمدت 
شامل بازنشستگي، فوت، از كارافتادگي و درمان وجود 
دارد اما متناسب با تعهد انتخابي بايد حق بيمه متفاوتي را 
پرداخت كرد. در بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد سه 
نرخ حق بيمه ۱۴، ۱6 و ۲۰ درصد داريم كه البته دو درصد 
نرخ هاي پرداخت حق بيمه را دولت تقبل كرده اس��ت.

وي افزود: نرخ پرداخت حق بيمه ۱۴ درصد شامل تعهد 
بازنشستگي و فوت بعد از بازنشستگي است. نرخ پرداخت 
حق بيمه ۱6 درصد شامل بازنشستگي و فوت قبل و بعد 
از بازنشستگي و نرخ پرداخت حق بيمه ۲۰ درصد شامل 
تعهد بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي است.طبق ضوابط 
افرادي كه كمتر از پنج سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند 
مختار هستند بين حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي 
كار تا حداكثر دس��تمزد مصوب )كه معادل هفت برابر 
حداقل دستمزد است( دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه 
خود را انتخاب كنند كه در اين صورت نرخ هاي انتخابي 
سهم بيمه شده شامل ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد در دستمزد 

ماهانه مبناي پرداخت حق بيمه ضرب مي شود و حق بيمه 
يك ماه به دست مي آيد.علي بخشي ادامه داد: هرچقدر 
دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه افزايش يابد، ميزان 
حق بيمه نيز افزايش مي يابد. البته برابر مقررات مربوطه 
چنانچه بيمه ش��ده با رعايت مقررات مربوطه دستمزد 
مبناي پرداخت حق بيمه خود را باال انتخاب كند به همين 
نسبت از سطح باالتري از تعهدات بلندمدت سازمان شامل 
بازنشس��تگي و از كار افتادگي و فوت برخور دار مي شود.

وي درباره ميزان حق بيمه افراد با بيش از پنج سال سابقه 
پرداخت حق بيمه نيز گفت: اگر متقاضي پنج يا بيش از 
پنج سال سابقه داشته باشد، دستمزد مبناي پرداخت حق 
بيمه وي بر اساس ميانگين دستمزد آخرين ۳6۰ روز قبل 

از تقاضا به انتخاب متقاضي خواهد بود.
وي افزود: طبق مقررات بيمه صاحبان حرف و مش��اغل 
آزاد اف��رادي كه بيش از پنج س��ال س��ابقه بيمه دارند 
مختار نيستند كه هر مبلغي را به عنوان دستمزد مبناي 
پرداخت حق بيمه انتخاب كنند. بنابراين اين موضوع كه 
بيمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد بتوانند دو سال 
آخر قبل از بازنشس��تگي حق بيمه بيشتري را بپردازند 
شدني و امكان پذير نيست؛ زيرا انتخاب ميزان دستمزد 
مبناي پرداخت حق بيمه بستگي به ميزان سابقه پرداخت 

حق بيمه متقاضي در زمان عقد قرارداد بيمه دارد.

مديركل دفتر كنترل سيالب و آبخوان داري سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري گفت: عمليات آبخيزداري 
و آبخوان داري در مرزهاي كش��ور به منظور مقابله با 
خشكسالي و جمع آوري آب هاي مرزي رديف بودجه اي 

مشخصي ندارد .
ابوالقاسم حس��ين پور با بيان اينكه در مرزهاي كشور 
عالوه بر مالحظات امنيتي و دفاعي بايد به موضوعات 
كم آبي و خشكس��الي نيز توجه ويژه اي ش��ود افزود: 
پايداري زيستي مناطق مرزي و كمك به مرزنشينان 
براي مقابله با خشكسالي و كم آبي از راه اجراي عمليات 

آبخيزداري و آبخوان داري است.
وي ادامه داد: حوضه هاي آبخيز مرزي كش��ور در ۱6 
استان واقع شده اند و سطحي حدود ۲۵ ميليون هكتار 
را تحت پوش��ش قرار مي دهند. در حال حاضر در دو 
ميليون هكتار از ۲۵ ميليون هكتار مطالعات آبخيزداري 
و آبخ��وان داري صورت گرفته اما فق��ط در 6۰۰ هزار 
هكتار از آن عمليات آبخيزداري و آبخوان داري انجام 
شده است. براي مديريت آب هاي مرزي كشور طرحي 
در كارگروه ويژه مرز ش��وراي امنيت كش��ور در سال 
۱۳9۵ تصويب ش��ده اس��ت اما هنوز رديف اعتباري 
مشخصي ندارد.وي با اشاره به اينكه سازمان جنگل ها 
پيگيري هاي زيادي براي اج��راي اين طرح در وزارت 

كشور و س��ازمان برنامه و بودجه كرد، گفت: در حال 
حاضر اجراي عملي��ات آبخي��زداري و آبخوان داري 
در مرزهاي كش��ور به منظور مقابله با خشكس��الي و 
جمع آوري آب هاي مرزي براي كمك به مرزنشينان 
رديف بودجه اي مش��خصي ندارد و اعتباري براي آن 

تخصيص نيافته است.
به گفته حس��ين پور در حال حاضر از محل اعتبارات 
صندوق توسعه به صورت جزيي اقداماتي براي اجراي 
عمليات آبخيزداري و آبخوان داري انجام ش��ده است 

اما كافي نيست.
وي در ادامه تاكيد كرد: اهميت موضوع مرزنش��ينان 
و جلوگيري از هدر رفت بارش هاي كش��ور با با رعايت 
حقابه زيس��تي فرامرزي ايجاب مي كند كه اعتبارات 
اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان داري در مرزهاي 
كشور را پيش بيني و تامين كنيم.مديركل دفتر كنترل 
سيالب و آبخوان داري سازمان جنگل ها در پايان با بيان 
اينكه بارش ها اگر كنترل نش��وند مي توانند خسارت 
وارد كنند، گفت: اراده حاكميت بر توس��عه و پايداري 
مناطق روس��تايي، توس��عه پايداري زيستي مناطق 
مرزي و پايداري سكونت و فعاليت در مناطق مختلف 
كشور اس��ت. از اين رو توجه به موضوع آبخيزداري و 

آبخوان داري اين اهداف را محقق خواهد كرد.



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

نايب رييس اتحاديه صنف مشاوران امالك اعالم كرد

عبور معامالت ملك از منفي ترين ركورد 25 ساله
گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|

رك��ورد كمترين حجم معامالت خريد و فروش مس��كن 
طي 25 سال گذشته در شهريور ماه سال جاري ثبت شد. 
براس��اس تازه ترين آمار دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي تعداد قراردادهاي خريد و فروش انجام شده در 
آخرين ماه تابستان 9۸ به 2 هزار و ۸55 فقره در تهران رسيد 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بيش از ۷۰درصد 
افت كرد. كاهش چش��مگير حجم معامالت مس��كن در 
شهريور ماه 9۸ در شرايطي رخ داد كه از مرداد سال جاري، 
رشد ماهيانه متوسط قيمت روندي نزولي را تجربه كرد و اين 
افت در شهريور ماه هم ادامه يافت و به ۱2 ميليون و 9۶9 هزار 
تومان رسيد. درحالي كه اين رقم در مرداد ماه ۱۳ميليون 
و ۱۸۷ هزار تومان بود. از ارديبهشت سال گذشته و همگام 
با جهش قيمت مسكن، حجم معامالت هم سيري نزولي 
داشت و با رشد ماهيانه قيمت مسكن، تعداد قراردادهاي 
خريد و ف��روش كاهش مي يافت تا اينك��ه در دومين ماه 
تابستان با وجود اينكه رشد ماهيانه قيمت مسكن نزولي شد 
و در شهريور ماه هم تداوم يافت اما تعداد قراردادهاي خريد 

و فروش نزولي شد.
هم اكنون و با تغيير مسير بازار مسكن با وقوع روند كاهشي در 
قيمت ها، پيش بيني مي شود كه روند نزولي در قيمت ها ادامه 
يابد و با كاهش تعداد متقاضيان مصرفي، حجم قراردادهاي 

خريد و فروش هم طي ماه هاي آتي افت كند.
در اين ميان، نايب رييس اتحاديه صنف مشاوران امالك 
تهران كه شهريور ماه را راكدترين ماه مسكن طي سال هاي 
اخي��ر مي داند، درب��اره حجم معامالت انجام ش��ده طي 
ش��هريورماه س��ال جاري به »تعادل« مي گوي��د: تعداد 
قراردادهاي امضا شده در آخرين ماه تابستان روند نزولي 

داشته است و به كمترين ميزان ممكن رسيد.
حسام عقبايي مي افزايد: بازار مس��كن از ابتداي سال 9۷ 
ركودي تورمي را تجربه كرد كه اين ركود هر روز عميق تر شد 
و هم تورم افزايش يافت، درواقع هم تعداد معامالت روندي 
نزولي داشت و هم اينكه قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
سيري صعودي داشت. او ادامه مي دهد: طي شهريور ماه سال 
جاري ميزان قراردادهاي خريد و فروش مسكن تا مرز ۸۰ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشت. به گفته 
نايب رييس اتحاديه صنف مشاوران امالك تهران، كاهش 
شديد حجم معامالت فقط مربوط به شهريور ماه نيست و 
در تير ماه هم تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن به 
۷۸ درصد تير سال 9۷ رسيد. عقبايي اظهار مي كند: حجم 
معامالت طي يكسال و نيم گذشته روندي نزولي و چشمگير 
داشته است و طي 25 سال گذشته شاهد ركودي با چنين 
عمق در مدت كوتاه نبوديم ضمن اينكه رشد قيمت مسكن 

تا ۱2۰ درصد هم ادامه يافت.

      3 عامل افزايش نامتعارف قيمت 
نايب رييس اتحاديه صنف مشاوران امالك تهران درباره 
داليل افزايش قيمت مسكن مي گويد: از ابتداي تابستان، 

شاهد كاهش و شكست قيمت ها در حوزه مسكن بوديم، 
يكي از داليل افزايش نامتعارف قيمت ها سايت ها و فضاي 
مجازي بودند كه با درج قيمت هاي غير اصولي موجب رشد 

چشمگير قيمت ها شدند.
او با اش��اره به تاثير موج ايجاد شده توسط اپليكيشن ها و 
سايت ها در افزايش قيمت مسكن اضافه مي كند: همچنين 
تسهيالت بانكي متناسب با رشد قيمت نبودند و بسياري 
از تس��هيالت گيرندگان از بازار مسكن جاماندند، عامل 
ديگر هم حاكميت فضاي سرمايه اي بر بازار مسكن بود 
و سهم بازار مصرفي كمتر از2۰ درصد بود و كاهش توان 
اقتصادي خانوار ها موجب شد كه اغلب متقاضيان مصرفي 

از بازار خارج شوند.

      كاهش 40 درصدي قيمت بزرگ متراژها 
عقبايي ادامه مي دهد: تمام اين عوامل موجب شد كه 
روند ركودي در بازار مس��كن، عميق تر ش��ود و حجم 
معامالت كاهش يابد و قيمت ها هم پس از مدتي روندي 
نزولي پيدا كرد. او اظهار مي كند: ركود تورمي از ابتداي 
تابستان به مرور به ركود غيرتورمي تبديل شد و در حال 
حاضر كه چند روز از پاييز سپري شده است، در ركود 
غير تورمي هستيم كه ركود در حال عميق ترشدن است 
و تعداد قراردادهاي خريد و فروش به صورت مداوم در 

حال كاهش است.

به گفته نايب رييس صنف مشاوران امالك تهران، در 
ش��هرهاي بزرگ و در متراژهاي باالي ۱5۰ مترمربع، 
مرز كاهش قيمت به 4۰ درصد رس��يده است و براي 
واحده��اي مس��كوني كوچك متراژ هم ش��اهد افت 
قيمت تا ۳۰ درصد بوده ايم، افت قيمت درش��هرهاي 
متوسط هم رخ داده است اما در شهرهاي كوچك كه 
افزايش قيم��ت چنداني را تجربه نكرديم، افت قيمت 
هم نداشتيم. عقبايي با اشاره به آغاز فصل پاييز درباره 
تحوالت آتي بازار مسكن مي گويد: با توجه به اينكه وارد 
ركود غيرتورمي شده ايم، قيمت مسكن هنوز به قيمت 
واقعي نزديك نشده است و بازار مسكن كشش كاهش 

قيمت واقعي را دارد.
او اضافه مي كند: تورم عمومي كشور 4۰ تا 45 درصد 
بوده است كه رشد قيمت مسكن هم بايد در همين 
محدوده بود ضمن اينكه بخش مس��كن نبايد با اين 
رشد همگام باشد چون ركود بر اين بازار حاكم بود، اما 
تورم نزديك به مرز ۱2۰ درصد رسيد.   نايب رييس 
صنف مشاوران امالك تهران بيان مي كند: سوداگران 
قيمت مس��كن را به اندازه اي افزاي��ش داده اند كه با 
كاهش قيمت ها طي چند ماهه گذش��ته هنوز فضا 
براي افت قيمت وجود دارد به عنوان نمونه قيمت هر 
مترمربع واحد مسكوني كه در سال 9۶ و ابتداي 9۷، 
45 ميليون تومان بود به 95 ميليون تومان رسيد و 

در حال حاضر به ۶5 ميليون تومان رسيده است كه 
تا قيمت واقعي 2۰ميليون تومان فاصله دارد. 

      تداوم ركود  بي سابقه
عقبايي درباره بازار مس��كن طي ماه ه��اي آتي مي گويد: 
در ماه هاي محرم و صف��ر معموال حجم معامالت كاهش 
مي يابد و تجربه نشان داده است كه تعداد قراردادهاي خريد 
و فروش مسكن در پاييز و زمستان افت دارد. ضمن اينكه 
حجم متقاضيان مصرفي نسبت به سال هاي گذشته به ۱5 
درصد رسيده است و متقاضيان س��رمايه اي از بازار خارج 
شده اند، بنابراين پيش بيني مي شود كه ركود بي سابقه اي 

را در بازارمسكن پاييز و زمستان سال جاري تجربه كنيم.
او تصريح مي كند: قيمت مسكن هم روند نزولي را خواهد 
داشت، چون متقاضي كاهش يافته است و قيمت ها به مرز 
واقعيت نزديك مي شوند. نايب رييس صنف مشاوران امالك 
تهران بيان مي كند: متقاضيان مصرفي بهتر است وارد بازار 
شوند اما به متقاضياني كه قصد سرمايه گذاري دارند پيشنهاد 

مي شوند دست نگه دارند.

      بررسي تحوالت بازار در شهريور ماه 
آنگونه كه مهر به نقل از دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي گزارش كرده است، در شهريورماه سال جاري، 
2 هزار و ۸55 فقره معامله مسكن در تهران به ثبت رسيد كه 

بي سابقه ترين تعداد معامالت واحدهاي مسكوني در يك 
دهه اخير به لحاظ كاهش شديد تعداد معامالت، محسوب 
مي شود. در اين ماه )شهريور 9۸( تعداد معامالت مسكن 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته )شهريور 9۷( كه ۱۰ هزار 
و 5۳۷ فقره بود، معادل ۷2.9 درصد كاهش داشته است. 
همچنين نس��بت به ماه قبل از آن )مرداد 9۸( كه ۳ هزار 
و ۳۶۸ فقره معامله مس��كن به ثبت رسيده، معادل ۱5.2 
درصد كاهش را نشان مي دهد. همچنين اين دفتر، متوسط 
قيمت هر متر واحد مسكوني در شهريورماه امسال در تهران 
را ۱2 ميليون و 9۶9 هزار تومان اعالم كرده كه ادامه روند 
نزولي قيمت مسكن از ابتداي تابستان را در پي دارد؛ ضمن 
اينكه در شهريورماه امسال نسبت به شهريور سال گذشته 
كه متوسط هر متر مربع واحد مسكوني، ۸ ميليون و ۱22 
هزار و 4۰۰ تومان بود، نرخ مسكن ۳۷.۳ درصد رشد داشته 
است؛ اما نسبت به ماه قبل از آن )مرداد امسال( كه متوسط 
هر متر واحد مسكوني ۱۳ ميليون و ۱۸۷ هزار و ۳۰۰ تومان 

بود، كاهش ۱.۶ درصدي به ثبت رسيده است.

      صدرنشيني منطقه 5
گرا ن ترين منطقه تهران مانند ماه هاي گذشته در شهريورماه 
امسال، منطقه يك پايتخت با متري 24 ميليون و ۸۱۰ هزار 
و 4۰۰ تومان بود كه تقريبا معادل متوسط قيمت مسكن 
در فروردين ماه امسال به حساب مي آيد. از سوي ديگر، در 
رتبه دوم هم منطقه ۳ با ميانگين هر متر 22 ميليون و ۶۷۳ 
هزار و ۶۰۰ تومان قرار گرفته است. ارزان ترين منطقه تهران 
در شهريورماه امسال، منطقه ۱۸ با متوسط هر متر مربع 5 
ميليون و ۶۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان بود كه در رتبه دوم، منطقه 
۱9 با ميانگين هر متر 5 ميليون و ۸۰۳ هزار و ۶۰۰ تومان 
ايستاده است. بيشترين تعداد معامالت در منطقه 5 با 4۰4 
فقره معامله و ميانگين هر متر ۱5 ميليون و ۱۶۱ هزار و ۷۰۰ 
تومان در اين منطقه به ثبت رس��يد كه نسبت به ماه هاي 
ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد امسال، قيمت مسكن در 
منطقه 5 كمتر شده است؛ اما تعداد معامالت در اين منطقه 
نسبت به ماه گذشته افزايش داشته است. كمترين تعداد 
معامالت مسكن در منطقه ۱9 و 22 به ترتيب با 2۳ و 24 
فقره معامله به ثبت رسيد كه در هر دو مورد، نسبت به ماه هاي 

گذشته روند نزولي داشته است.
همچنين مجموع معامالت مسكن در ۷ منطقه نخست 
ته��ران معادل هزار و ۳۰2 فقره كه ح��دود 5۰ درصد كل 
معامالت مسكن در ش��هريورماه امس��ال در پايتخت به 
حساب مي آيد. اين موضوع نشان مي دهد با توجه به تكرار 
اين اتفاق در ماه مرداد كه شاهد كاهش معامالت در مناطق 
پايين تهران بوديم در ماه گذش��ته )شهريور( نيز سمت و 
سوي خريد و فروش مسكن عمدتا مناطق شمالي پايتخت 
را نشانه گرفته اس��ت. ناگفته نماند كه دفتر برنامه ريزي و 
اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي ارزش ريالي مبايعات 
مسكن در شهريور ماه امسال را 2 هزار و 94۰ ميليارد تومان 

اعالم كرد است.

ارتفاع زباله ها در آرادكوه به ۶۰ متر رسيد
حسن خليل آبادي، عضو كميسيون فرهنگي،  اجتماعي 
شوراي شهر تهران معتقد است، گره كور محل دفن زباله هاي 
تهران بايد با ورود وزارت كشور باز شود. به گزارش ايلنا، بيش 
از شش ماه از دستور رييس جمهور به شهرداري تهران براي 
تغيير محل دفن زباله تهران مي گذرد. طي اين مدت 4 مركز 
براي جانمايي مكان هاي جديد معرفي شده است. به گزارش 
ايلنا، خليل آبادي درخصوص محل دفن زباله هاي ش��هر 
تهران گفت: رييس جمهور دستور جانمايي و انتقال سايت 
دفن زباله آرادكوه از اطراف فرودگاه امام را صادر كرده اند، اما 
هنوز اين اتفاق نيفتاده است. او با اشاره به مشكالتي كه اين 
سايت براي مردم منطقه ايجاد كرده است و همه از آن آگاه 
هستند، تصريح كرد: بوي نامطبوع سايت و  شيرابه هايي كه 
هنگام تردد خودروهاي حمل زباله تا رسيدن به مركز دفن 
زباله از ماشين هاي حمل نشت مي كنند، ساليان زيادي است 
مشكالت محيط     زيستي بسياري را در اين منطقه ايجاد كرده 
و ديگر الزم به توضيح دادن نيست.  عضو شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه بوي نامطبوع اين مركز تنها بر ساكنان اطراف 

اين محل اثرگذار نيست، گفت: با توجه به نزديكي  محل دفن 
زباله هاي شهر تهران به فرودگاه امام، بوي نامطبوع اين محل 
گردشگران خارجي را نيز فراري مي دهد. شما تصور كنيد 
وقتي اولين بار وارد كشوري مي شويد و پاي خود را از هواپيما 
بيرون مي گذاريد، بوي بسيار نامطبوعي استشمام كنيد.  
خليل آبادي درخصوص اينكه چرا شهرداري از زباله سوز 
براي امحا زباله در اين مكان استفاده نمي كند، تصريح كرد: 
به دليل ارزان بودن قيمت برق، استفاده از زباله سوز توجيه 
اقتصادي ندارد. شايد يك بيستم زباله در اين منطقه سوزانده 
مي شود، اما اين رقم بسيار كم است. عضو شوراي شهر تهران 
عنوان كرد: هرچند تفكيك زباله و توليد كود در اين محل 
انجام مي شود، اما بيشتر زباله ها در مركز دفن زباله تهران از 
نوع تر است كه در وسعتي حدود ۱۰۰ هكتار به ارتفاع ۶۰ 
متر رسيده و دفن مي شوند. او با بيان اينكه زباله هاي پزشكي 
نيز همچنان در اين مجموعه دفن مي شوند، تصريح كرد: 
همه نوع زباله از زباله پزشكي گرفته، تا امعا و احشا حيوانات و 
زباله هاي خانگي و كارخانجات در اين محل انباشته مي شوند.  

خليل آبادي با بيان اينكه زندگي مردم منطقه با وجود اين 
مركز دفن زباله مختل شده و آسيب اين زباله ها باعث ايجاد 
ده ها نوع بيماري شده، تصريح كرد: ۱۰۰ كاميون ۶۰ تني 
در سه س��رويس به صورت روزانه زباله هاي شهر را در اين 
مكان خالي مي كنند، اما مشكل تنها به محل دفن نيست، 
در فيلم هايي كه به دست ما رسيده، شيرابه اين كاميون ها نيز 
در طول مسير در كف خيابان خالي مي شود.  عضو كميسيون 
فرهنگي، اجتماعي شواري شهر تهران با تاكيد بر اينكه گره 
كور محل دفن زباله هاي تهران بايد با ورود وزارت كشور باز 
شود، افزود: مردم نيز بايد تالش كنند تا كمتر زباله توليد 
كنند و در منازل خود نيز تفكيك از مبدا را انجام دهند، زيرا 
پسماند خشك طالي كثيف است و براي آن پول پرداخت 
مي شود، مردم اگر بدانند با اين زباله هاي تفكيكي به پول 
مي رسند، شايد براي تفكيك آنها وقت بيشتري بگذارند، 
عالوه بر اين محيط زيست نيز حفظ مي شود. وي افزود: براي 
اينكه مردم با مراكز فروش زباله آشنا شوند برنامه هايي نيز 
تدارك ديده  شده است، براي مثال در منطقه 2۰، يك اپ 

به نام »شهر سبز« راه اندازي شده است و در تمامي محالت 
غرفه هاي بازيافت وجود دارد و مردم مي توانند با مراجعه به 

اين اماكن زباله هاي خود را بفروشند.

      استحصال گاز متان از مراكز دفن پسماند
در همين ح��ال، صدرالدين عليپور، مديرعامل س��ازمان 
مديريت پسماند ش��هرداري تهران اقدامات دوساالنه اين 
سازمان را تشريح كرد و از افزايش 2۰ هكتاري سرانه فضاي 
س��بز مجتمع آراد كوه، انعقاد قرارداد با شركت كره اي در 
خصوص استحصال گاز متان از مراكز دفن پسماند در مركز 
پ��ردازش و دفع آراد كوه و توليد انرژي و بازس��ازي، مرمت 
و نگهداري تصفيه خانه شيرابه خبر داد. به گزارش ايسنا، 
صدرالدين عليپور با اشاره به انعقاد قرارداد با شركت كره اي 
در خصوص استحصال گاز متان از مراكز دفن پسماند در مركز 
پردازش و دفع آراد كوه و توليد انرژي عنوان كرد: قراردادي 
در خصوص اس��تحصال گاز متان از مراكز دفن پس��ماند 
توسط اين سازمان با شركت كره اي منعقد شده اما به دليل 

تحريم هاي موجود شركت هاي سرمايه گذار و بيمه گذار با 
مشكل مواجه شده است كه رايزني كنسرسيوم سرمايه گذار 
با چند شركت خارجي و داخلي جهت انجام تامين سرمايه 
الزم در حال انجام است. عليپور با اشاره به افزايش 2۰ هكتاري 
سرانه فضاي سبز مجتمع آراد كوه تصريح كرد: در راستاي 
حفظ محيط زيست و رعايت استانداردهاي زيست محيطي 
بين المللي كه شهرداري ها را موظف به رعايت آن در فضاهاي 
دفن مي كند، اين سازمان نيز نسبت به افزايش سرانه فضاي 
سبز در مجتمع پردازش و دفع آرادكوه اقدام كرد. مديرعامل 
س��ازمان مديريت پسماند ش��هرداري تهران ادامه داد: در 
مجموع حدود 54۰ هكتار از زمين هاي مجتمع پردازش 
و دفع آرادكوه جهت ايجاد فضاي س��بز هدف گذاري شده 
كه بر همين اساس طي ساليان گذشته با همكاري سازمان 
بوستان ها و فضاي سبز حدود ۳۰۰ هكتار از اين مقدار، به 
فضاي سبز تبديل و افزايش فضاي سبز تا رسيدن به هدف 
برنامه ريزي شده با در نظر گرفتن تامين آب مورد نياز آن در 

دستور كار اين سازمان قرار دارد.
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هشدار به شناورهاي ايراني براي 
استفاده از سوخت كمسوولفور

معاون امور دريايي سازمان و دريانوردي اعالم كرد: 
براس��اس هش��دارهايي كه از طريق سازمان هاي 
بين المللي به ايران داده ش��ده تا اول ژانويه س��ال 
2۰2۰ مي��الدي بايد هم��ه ش��ناورهاي ايراني از 
سوخت كم سولفور استفاده كنند و در غير اين صورت 
ممكن است تبعات بسياري براي آنها داشته باشد. 
جليل اس��المي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: به 
عنوان يك دس��تگاه حاكميتي موظف هستيم تا 
ضرورت ها را درباره استفاده از سوخت كم سولفور و 
مسائل بين المللي مطرح شده، اعالم كنيم، در غير 
اين صورت ممكن است تبعات سنگين و مشكالت 
متع��ددي در بن��ادر و آب هاي كش��ور ديگر براي 
شناورهاي ايراني كه از سوختي با استانداردهايي 
به غير از اس��تانداردهاي مطرح ش��ده اس��تفاده 
مي كنند، به وجود بيايد. معاون امور دريايي سازمان 
و دريانوردي با بيان اينكه ميزان مصرف س��وخت 
همه كشتي هاي ايراني در طول يك سال حدود ۱.5 
ميليون تن است، ادامه داد: اختالف نظرهايي بين 
سازمان بنادر و وزارت نفت در زمينه توليد و تامين 
سوخت كم س��ولفور وجود دارد اما سازمان بنادر و 
دريانوردي وظيفه دارد كه به عنوان نهاد حاكميتي 
اين موضوع را پيگيري كند تا از طريق مراجع مختلف 
به نتيجه مطلوب برسد. اسالمي ادامه داد: بر اساس 
جلسات، پيگيري ها و مكاتباتي صورت گرفته كه در 
همه سطوح معاون رييس جمهور، وزير، معاون وزير 
و... انجام شده است تاكنون تنها برخي آزمايش ها و 
تست هاي الزم در اين زمينه انجام شده اما هنوز به 
صورت رسمي اعالم نكردند كه اين سوخت به توليد 
نهايي رس��يده يا خير و اينكه از چه بازه زماني قابل 

تامين و مصرف خواهد بود.

مجوز ۶۲۶ پرواز
براي اربعين امسال صادر شد

وزير راه و شهرس��ازي شمار مجوز صادره توسط 
سازمان هواپيمايي كشوري براي پرواز به مقاصد 
ش��هر هاي عراق به مناس��بت اربعي��ن را تا روز 
چهارشنبه، ۶2۶ مورد ذكر كرد كه به شركت هاي 
هواپيمايي درخواس��ت كننده ارايه ش��ده است. 
محمد اسالمي گفت: سال گذش��ته 5۷۸ پرواز 
مج��وز جابه جايي زائ��ران اربعين را از س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري دريافت ك��رده بودند، اما 
امس��ال تاكنون براي ۶2۶ پرواز مج��وز پرواز به 
شهرهاي عراق صادر شده است. اسالمي تصريح 
كرد: چنانچه ش��ركت هاي هواپيمايي بيشتري 
حس��ب تقاضاي مردم درخواست برقراري پرواز 
به مقاصد شهرهاي نجف و بغداد را داشته باشند، 
تعداد مجوزها افزوده خواهد شد و عالوه براين به 
ش��كل فوق العاده پروازهايي از ايالم و كرمانشاه 
در روز چهار نوبت زائران را به شهر نجف در عراق 
منتقل مي كنند. او  اضافه كرد: براساس برنامه ريزي 
در بخش جاده اي ۸ هزار دستگاه اتوبوس برابر با 
مصوبه ستاد اربعين براي جابه جايي زميني زوار در 
نظر گرفته شده و چنانچه همكاري الزم به عمل 
 آيد و طبق مقررات ستاد اربعين، مردم از مرزهاي 
مشخصي كه به عنوان سهم هر استان اعالم شده، 
تردد كنند، مشكلي براي جابه جايي زميني زائران 
پيش نخواهد آمد. به گفته اس��المي، راه اندازي 
قطارهاي فوق العاده از مبدا تهران به ش��هرهاي 
كرمانشاه و خرمشهر و همچنين يك دستگاه ريل 
باس دايمي از خرمش��هر به شلمچه 24 ساعته و 

رايگان مردم را جابه جا مي كند.

توصيه راهداري
به زائران عتبات در  اربعين 

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با صدور 
اطالعيه اي، از زائران اربعين درخواس��ت كرد تا 
مراقب هزينه هاي باالي حمل و نقل در كش��ور 
عراق باشند. به گزارش مهر، در اين توصيه نامه 
هفت گانه، زمان پيك سفرهاي اربعين 24 تا 29 
مهرماه اعالم شده و از زائران خواسته شده است 
تا سفرهاي خود را براي آنكه مشكلي پيش نيايد، 
در زمان مناسب برنامه ريزي كنند. بنا بر توصيه 
سازمان راهداري، اينكه زائران مرزي را صرفا به 
خاطر كوتاه تر بودن مسير انتخاب كنند، نمي تواند 
الزاما بهترين انتخاب باشد، چرا كه ممكن است به 
دليل تراكم جمعيت در مرزي كه مسير كوتاه تري 
تا عتبات عاليات دارد، زمان بيشتري براي تردد از 

مرز از زائران سپري شود. 
از ديگر توصيه هاي س��ازمان راهداري به زائران 
اربعين اين است كه مس��افران براي دسترسي 
راحت تر به ناوگان اتوبوسي، از همان مرزي كه از 
كشور خارج شده اند، از همان مرز هم وارد شوند. 
براساس توصيه نامه سازمان راهداري، آن دسته 
از زائراني كه در ايام اربعين قصد تردد به عراق با 
خودروي شخصي را دارند، مطلع باشند كه كاپوتاژ 
خودروها صرفا در دو مرز شلمچه و چزابه انجام 
مي شود. مسافران و زائران اربعين مي توانند براي 
دريافت اطالعات ترافيكي محورهاي منتهي به 
مرزهاي 4 گانه اي��ران و عراق در ايام دهه پاياني 
صفر، از طريق تماس با تلف��ن ۱4۱ از وضعيت 
راه ها آگاه شوند.از ديگر توصيه هاي مهم سازمان 
راه��داري به زائ��ران اربعين، نحوه س��اماندهي 
بازگشت آن دسته از زايراني است كه در روزهاي 
24 تا 29 مهرماه، از طريق مرز مهران وارد كشور 
مي ش��وند. بر اين اس��اس، زائراني كه خودروي 
ش��خصي ندارند و قصد بازگش��ت با اتوبوس به 
شهرهاي محل اقامت خود را دارند، در روزهاي 
مذكور اگر از مرز مهران وارد كشور شوند، صرفا 
به يكي از سه شهر انديمشك، همدان و كرمانشاه 
منتقل شده و از پايانه هاي در نظر گرفته شده در 
اين سه شهر، به شهرهاي محل اقامت خود منتقل 

خواهند شد.

عوارض قطع درخت از ۶80 هزار تومان تا 118 ميليون تومان
گروه راه و شهرسازي|

كمترين و بيش��ترين نرخ عوارض قطع درختان در شهر 
تهران براي سال 9۸ اعالم شد. اصالحيه اخذ عوارض حفظ 
و گسترش فضاي سبز ش��هر تهران، در سال 9۷ بررسي و 
تصويب شد و بر اساس آن متقاضيان براي قطع درختاني با 
محيط بن ۱5 تا ۳۰ سانتي متر بايد ۶۸۶ هزار تومان پرداخت 
كنند. بيشترين نرخ عوارض هم مربوط به قطع درختاني با 
محيط بن ۳۱۰ سانتي متر، ۱۱۸ ميليون تومان تعيين شده 
اس��ت. جدول نرخ عوارض قطع درختان از ۳۰ سانتي متر 
شروع شده و به ازاي هر ۱۰ سانت كه به محيط بن درخت 
اضافه مي شود، مبلغ عوارض نيز افزايش مي يابد. به گفته 
آرش حسيني ميالني، عضو كميسيون محيط زيست شوراي 
شهر تهران4۰۰ هكتار از فضاي مشجر در تهران باقي مانده 

كه بن درختان آن ۱۰۰ سانتي متر است .
در كالن شهري مانند تهران كه سال ها است با آلودگي هوا 
دست به گريبان است و ساالنه هزاران نفر بر اثر آلودگي هوا 
جان خود را از دس��ت مي دهند، درختان نقش مهمي در 
تعديل آلودگي هوا دارند. طبق تحقيقات هر درخت سالم 
بطور متوسط ۱۰۰ تا ۱4۰ كيلوگرم اكسيژن توليد مي كند، 
حال فرض كنيد با توجه به آلودگي هوا در ش��هر تهران و 
پديده وارونگي هوا يك هكتار جنگل چه تأثيري مي تواند در 

وضعيت آب و هوا داشته باشد. 
طي سال هاي گذشته بر اثر سياست هاي غلط حوزه ساخت 
وساز، بسياري از درختان تهران قطع شد. مصوبه برج باغ ها 
باعث شد تا حدود 4 هزار هكتار از باغ هاي شهر از بين برود 

و جاي آنها را برج هاي سر به فلك كشيده گرفت. چنارهاي 
خيابان وليعصر كه در سال ۱۳۳۰ حدود ۶۰ هزار اصله بود 
طي اين سال ها به كمتر از ۱۰ هزار اصله كاهش پيدا كرد و 
چنارها قرباني ساخت و ساز هاي غير اصولي شدند. اكنون 
با قدم زدن در خيابان وليعصر در هر چند متر بين درختان 
غمگين و نزار چنار، مي توان جاي خالي تنه درختان قطوري 
را ديد كه روزگاري هم به ش��هر هويت مي بخشيدند و هم 

باعث زيبايي دوسوي خيابان مي شدند.
 يكي ديگر از تنفس گاه هاي شهر تهران بوستان جنگلي 
چيتگر اس��ت كه اين بوس��تان نيز به دليل عدم مديريت 
صحيح و لجبازي ش��ركت آبفا و شهرداري منطقه 22 در 
مسير تخريب و نابودي قرار گرفته است. شركت آبفاي تهران 
آب اين بوستان را قطع كرده و درختان زيادي خشك شده 
و آفت به جان آنها افتاده است. طي اين سال بخش هايي از 
باغ هاي لويزان، ازگل، دارآباد نيز از بين رفت. به گفته محمود 
ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران باغاتي كه باقي مانده 
است روي فرم نيست؛ اسمش روي سند فقط باغ است وگرنه 
وقتي مالحظه مي كنيم، مي بينيم اينها باغ بزرگي بودند و 
در حال حاصر با 5 و ۱۰ درخت سرپا هستند و بقيه خشك 
شده اند. به گفته مسووالن، سرانه فضاي سبز در تهران ۱۶ 
متر اس��ت كه اين سرانه بر اساس شاخص سازمان ملل در 
كالن شهرها ۱5 متر تعريف شده است اگر اين آمار واقعيت 
هم داشته باشد، بايد در نظر داشت كه با شرايط خاص تهران 
قطعا اين سرانه فضاي سبز پاسخگوي نياز شهروندان تهراني 
نيست . درحالي كه تهران از آلودگي هوا رنج مي برد مسووالن 

بايد به شكل جدي تري به فكر نجات درختان شهر باشند 
. تعيين عوارض براي قطع درختان روش مناسبي است و 
مي تواند تا حدودي بازدارنده باشد. در يكي از تبصره هاي اين 
مصوبه آمده است، شهرداري تهران موظف است با محوريت 
سازمان بوستان ها و فضاي سبز و همكاري مركز مطالعات 
نس��بت به تدوين عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز بر 
اساس ارزش اكولوژيك درختان با شاخص هاي گونه بندي، 
محيط بن، محل واقع ش��دن درختان و هزينه نگهداشت 
درختان و... اقدام و اليحه مربوطه را براي اجرا در سال 99، 
حداكثر تا اول تير سال جاري جهت تصويب به شوراي شهر 
ارايه كند.  همچنين درختي كه به علت آفت زدگي، بيماري، 
انگل و با علل غير عمد ديگر خشك شده يا احتمال سرايت 
آفت و بيماري از آن به ديگر درختان و گياهان وجود داشته 
باشد يا احتمال سقوط آن برود، در اين صورت بايد به جاي 
آنها نهال به ميزان دو برابر محيط بن درخت غرس ش��ود. 
عالوه بر اين شهرداري تهران موظف است براي اشخاصي 
كه باغات را حفظ و به غرس درختان اقدام مي كنند، بسته 
تشويقي ارايه كند. البته تعيين عوارض زماني مفيد تاثيرگذار 
باشد كه اين عوارض واقعا اعمال شوند و با سفارش و تغيير 
در پرونده مشمول تخفيف نشوند. به گفته ميالني، عضو 
شوراي شهر قطع درختان جريمه كيفري دارد، اما تاكنون 
در تهران كسي براي قطع درختان زندان نرفته و برخورد 
بازدارن��ده اي با افرادي كه درختان را قطع مي كنند، انجام 
نشده است. بنابراين به نظر مي سد سخت گيري ها بايد در 

اين زمينه افزايش يابد.

نرخ عوارض قطع درختان )قيمت به تومان( 
محيط بن درخت 

محيط بن درخت عوارض سال 1398)سانتي متر(
عوارض سال 1398)سانتي متر(
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»تعادل«بابررسيديدگاههايموافقومخالفطرحتفكيكوزارتصمترابررسيميكند

راي مثبت به احياي وزارت بازرگاني 
تعادل | فرشته فريادرس |

احي��اي »وزارت بازرگان��ي« رس��ما كلي��د خ��ورد. 
بهارستان نشينان سرانجام پس از كش و قوس فراوان 
و مخالفت ها، به تفكيك وزارت صمت راي مثبت دادند. 
نمايندگان خانه ملت، در نشست علني روز چهارشنبه 
۳ مهر، با كليات طرح تشكيل وزارت تجارت و خدمات 
بازرگاني با ۱۳۲ رأي مواف��ق، ۷۸ رأي مخالف و ۸ رأي 
ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماينده حاضر در صحن موافقت 
كردند. طرح احياي وزارت بازرگاني كه از س��ال 96 از 
سوي رييس جمهور كليد خورد، چندبار راهي بهارستان 
شد، اما هربار با عدم استقبال نمايندگان مواجه شد. اما با 
اصرار دولت و پيگيري هاي وزارت صمت به بهانه تنظيم 
بازار، طرح جديدي توسط برخي از نمايندگان مجلس 
در اسفند ماه 9۷ ارايه شد كه در دستور كار كميسيون 
اجتماعي قرار گرفت. در نهايت با گذشت چندماه، حال 
خانه ملت به كليات اين طرح مهم راي مثبت داده است. 
البته »احي��اي وزارت بازرگاني« همچن��ان موافقان و 
مخالفان خود را دارد و هركدام نيز بر ديدگاه هاي خود 
پافشاري مي كنند. اما بايد ديد با تصويب مجلس و پس 
از تاييد شوراي نگهبان، احياي وزارت بازرگاني قرار است 
با چه ساختار ش��كل بگيرد. در همين راستا، »تعادل« 
با مدنظر ق��رار دادن ديدگاه هاي مخال��ف و موافق، به 
واكاوي نظ��ر فعاالن اقتص��ادي در تحليل اين موضوع 

پرداخته است. 

  ماجراي يك تفكيك؟ 
به گ��زارش »تع��ادل« خردادماه 96 روزنام��ه تعادل در 
گزارش��ي از احياي دوب��اره »وزارت بازرگاني«، خبر داد. 
رسانه اي شدن اين موضوع واكنش هاي زيادي به همراه 
داشت. اين در حالي بود كه طرح و اليحه تشكيل مجدد 
وزارت بازرگاني، ۳ بار در سال ۱۳9۷ در كميسيون هاي 
تخصصي مجلس مورد بررسي قرار گرفته بود و در هر ۳ 
نوبت نمايندگان مجلس با تشكيل اين وزارتخانه مخالفت 
كردند. البته اظهارنظرهاي موافق ومخالف تنها از تريبون 
مجلس نبود كه درباره احي��اي وزارت بازرگاني به گوش 
مي رسيد؛ بلكه فعاالن اقتصادي نيز نظرات متفاوتي در 
اين باره مطرح مي كردند. اس��فند ماه سال گذشته طرح 
تفكيك وزارت »صمت« سرانجام با اصرار رييس جمهور 
براي كسب موافقت نمايندگان راهي بهارستان شد، تا براي 
چهارمين بار، اين موضوع در دستور كار مجلس قرار گيرد. 
البته اين خيلي مورد استقبال از سوي بهارستان نشينان 
قرار نگرفت. برخي در مخالفت از آن سخن گفتند و برخي 
ديگر از موافقت با آن. و اين طرح همچنان در رواهروهاي 
خانه ملت در حال چكش كاري بود. هيات رييسه مجلس 
پس از اعالم وصول ط��رح نمايندگان مجلس، اين طرح 
را با توجه به شرح وظايف كميس��يون اجتماعي، به اين 
كميسيون ارجاع داد تا مورد بررسي قرار بگيرد. كميسيون 
اجتماعي مجلس نيز پس از دو جلسه بررسي اين طرح، 
سرانجام در ۲۰ اسفندماه با كليات آن موافقت كرد تا در 
جلسات بعدي وارد جزييات آن شود.  اما داليل موافقان 
و مخالفان براي تفكيك وزارت صم��ت چه بود؟ برآيند 
نظر مخالفان حاكي از اين است كه بدون سياست تجاري 

هماهنگ با صنعت، نمي توان توليد قدرتمند داشت. 
براساس چنين نگاهي، سياست هاي تجاري و صنعتي 
بايد به صورت يكپارچه و در يكجا اتخاذ شود. اما دليل 
ديگر مخالفت آنها اين بود كه وظايف بازرگاني با صنعت 
تداخل دارد و همين تداخل موجب اختالف مي ش��ود. 
به همين دليل دو وزارتخانه سابق اختالفاتي در مورد، 
سياس��ت هاي تجاري و تداخل آن با توليد داشتند كه 
با ادغام، مش��كل مذكور برطرف ش��ده است. »تنظيم 
سياست هاي تجاري با هدف تقويت توليد و جلوگيري 
از واردات بي رويه كاالهاي مصرفي و نهايي توسط بخش 
بازرگاني مس��تقل« و همچنين »همگرايي صنعت و 
تجارت براي تسهيل فرايند صادرات، واردات و حمايت 
از توليد و برقراري موافقتنامه و قطعنامه هاي تجارت آزاد 
منطقه اي، بين المللي و چندجانبه با كشورهاي ديگر در 

قالب يك وزارتخانه قابل انجام است« از ديگر مواردي بود 
كه مخالفان طرح تفكيك مطرح مي كردند.

اما در مقابل چنين ديدگاهي، موافقان طرح تفكيك نظر 
ديگري را مطرح مي كردند. به گزارش بازوي پژوهشي 
مجلس، لزوم هماهنگي و يكپارچگي دركل زنجيره هاي 
تولي��د وتوزيع به چند دليل با تجميع اين دو وزارتخانه 
امكانپذير نيست. ۱. »متمركز شدن سياست گذاري و 
مديريت«، ۲. » وزارتخانه ادغامي به عنوان يك سيستم 
دچار چنان پيچيدگي و س��نگيني شده، كه مديريت 
چاب��ك و كاراي آن ام��ري تقريبا محال اس��ت«، ۳. » 
ادغام بخش صنعت و معدن كه بيش��تر دغدغه توليد و 
بهره برداري را دارد با بخش بازرگاني كه بيشتر ماهيتي 
فرابخشي دارد و دغدغه اش تجارت و حضور در بازارهاي 
جهاني و نيزحمايت از مصرف كنندگان است«، اشتباه 
اس��ت. 4. ماهيت وظايف فرابخش��ي وزارت بازرگاني 
سبب ش��د تا با ادغام در وزرات صنعت، معدن و تجارت 
و قان��ون تمركز وظايف وزارت جهاد كش��اورزي، نظام 
بازرگاني كش��ور بدون متولي كارآمد باقي بماند. ۵. با 
ادغام فعاليت هاي تجاري و بازرگاني، بخش هاي موثر 
در صنعت مانند صنايع پتروشيمي، صنايع مخابراتي، 
صنايع دارويي، صنايع نظامي وصنايع كشاورزي مورد 
غفلت قرار مي گيرند. 6. به فراموشي رفتن ديپلماسي 
تجاري و مس��كوت ماندن موضوع پيوستن به سازمان 
تجارت جهاني. ازديكر موارد مورد اشاره موافقان تفكيك 
است. همچنين »عدم تحقق افزايش توليدات صادرات 
گرا كه از اهداف اصلي ادغام بوده است«، »افزايش چابكي 
و تسريع در امور تجاري«، »عدم ادغام در ساختار فعلي 
وزارت صمت« و »عدم شكل گيري نظام تعرفه اي براي 
حمايت هدفمند از توليد بخش ه��اي مختلف پس از 
ادغام« از ديگر موارد مورد اشاره موافقان تفكيك است.

  راي مجلس به طرح تكفيك 
سرانجام پس از كش و قوس هاي فراوان و مخالفت هاي 
زياد، نمايندگان بهارس��تان روز گذش��ته با ۱۳۲ رأي 
موافق، ۷۸ رأي مخالف و ۸ رأي ممتنع از مجموع ۲۲۳ 
نماينده حاضر در صحن به كليات طرح »تشكيل وزارت 
تجارت و خدمات بازرگاني« راي مثبت دادند. براساس 
ماده واحده اين طرح، از تاريخ تصويب اين قانون احكام 
مرب��وط به ادغ��ام دو وزارت خانه بازرگان��ي و صنايع و 
معادن در قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و صمت مصوب هشتم تيرماه سال 9۰ لغو و 

وزارت بازرگاني تشكيل مي شود و وزارت صمت از اين 
پس به عنوان سابق وزارت صنايع و معادن و وزارت جهاد 
كشاروزي بدون تغيير با كليه وظايف و اختيارات سابق 
به فعاليت خود ادامه مي دهد. همچنين براساس تبصره 
)۱( اين ماده واح��ده، از تاريخ تصويب اين قانون كليه 
وظايف و اختيارات موضوع ماده يك قانون تمركز وظايف 
و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد 
كشاورزي مصوب ۲4 اسفند سال ۱۳9۱ حسب مورد به 

وزارتخانه هاي  ذي ربط منتقل مي شود. 
همچنين براساس تبصره )۲( اين ماده واحده، وظايف 
و اختيارات وزارتخانه هاي ياد ش��ده با توجه به قوانين 
برنامه ۵ ساله ششم توسعه، اجراي سياست هاي كلي 
اصل 44 قانون اساس��ي و مديريت خدمات كشوري با 
عنايت به ماموريت هاي اين وزارت خانه ها حداكثر 6 ماه 
پس از تصويب از سوي هيات وزيران به تصويب مجلس 
مي رسد. وزارتخانه هاي ياده شده تا زمان تصويب و ابالغ 
وظايف و اختيارات جديد بر حسب وظايف و اختيارات 
سابق به فعاليت خود ادامه مي دهند. اما در تبصره )۳( 
اين ماده واحده، آورده شده كه هزينه هاي ناشي از اجراي 
اين قانون از محل صرفه جويي در هزينه هاي جاري و از 
بودجه وزارتخانه هاي ياد شده تامين مي شود. در نهايت 
در تبصره )4( تاكيد ش��ده كه كليه قوانين عام و خاص 

مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب ملغي االثر مي شود.
البته مجلس روز گذش��ته در تصويب كليات »تشكيل 
وزارت تجارت و خدمات بازرگاني« روز آرامي را نداشت 
و تنش بين نمايندگان بر سر تصويب اين طرح باال گرفته 
بود و موافقان و مخالفان پشت تريبون مجلس نظرات 
خود را در اين باره بيان كردند. موافقان طرح تش��كيل 
وزارت بازرگاني همگي بر اين اصل معتقدند كه وزارت 
صم��ت چابكي الزم براي انج��ام ماموريت هاي خود را 
ندارد و وظايف تنظيم بازار به فراموش��ي س��پرده شده 
است. از اين رو، آنها بر اين امر كه كنترل بازار بايد همانند 
گذشته توس��ط وزارتخانه واحد به نام وزارت بازرگاني 
صورت بگيرد، پافش��اري كردند. البته آنها در پاسخ به 
اين اظهارنظر كه احياي وزارت بازرگاني چيزي نزديك 
به ۲ هزار ميلي��ارد تومان هزينه دارد، نيز عنوان كردند 
كه قرار نيست وزارت بازرگاني با هزينه جديدي ايجاد 
شود، بلكه امكانات موجود بين دو وزارتخانه بازرگاني و 
صنعت و معدن تقسيم مي شود. موافقان همچنين در 
واكنش به اين اظهارنظر كه با تشكيل وزارت بازرگاني، 
راه براي واردات آسان تر خواهد شد، نيز بيان كردند كه 

تشكيل وزارت بازرگاني به معناي واردات نيست، مشكل 
بازرگاني و واردات، تخصيص ارز 4۲۰۰ توماني به واردات 

است كه مشكالتي را در اقتصاد كشور رقم زد. 
اما نظر مخالف��ان با طرح تفكيك چه بود؟ نمايندگان 
مخالف ط��رح »تش��كيل وزارت تج��ارت و خدمات 
بازرگاني«، مغايرت اين طرح با اسناد باالدستي و آسيب 
به توليدكنندگان به خصوص در حوزه كشاورزي را از 
داليل مخالفت خود بي��ان كردند. بنابه اظهارات آنها، 
طرح تش��كيل وزارت تجارت و خدم��ات بازرگاني را 
مغاير با اسناد باالدستي، از جمله »اصل قانون اساسي 
قانون اساسي ۷۵، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، 
ماده ۱6 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ماده ۱۰ 
سياست هاي كلي نظام اداري« عنوان كردند. از طرفي، 
سال ها اس��ت كه ضرورت كوچك سازي دولت طبق 
اصل 44 قانون اساسي مطرح مي شود، اما حاال با ايجاد 
اين وزارتخانه تيشه به ريشه توليد مي زند و زمينه اي 
براي ايجاد رانت و فساد را فراهم مي كند. نگراني ديگر 
مخالفان اين بود كه ايجاد اين وزارتخانه از نظر تنظيم 
بازار و واردات محصوالت كش��اورزي، باعث از دس��ت 
رفتن دستاوردهاي خودكفايي مي شود. هزينه ۲ هزار 
ميليارد توماني تفكيك اين وزارتخانه براي دولت نيز 

داليل مخالفت آنها بود.

  فعاالن اقتصادي چه نظري دارند؟
از سوي ديگر، پس از اعالم تصويب كليات طرح »تشكيل 
وزارت تجارت و خدمات بازرگاني«، از سوي بهارستان 
نشينان، فعاالن بخش خصوصي نسبت به اين موضوع 
اظهارات مختلفي را مطرح كردند. در همين رابطه، فريال 
مستوفي، يكي از اعضاي اتاق تهران، در اين باره مي گويد: 
مساله تفكيك يا ادغام كردن، چندان اهميتي ندارد، بلكه 
مهم نحوه مديريت است؛ چراكه اگر مديريت ها و كارهاي 
كارشناسي صورت گرفته باشد، اين طرح نيز سرانجام 

خوبي خواهد داشت. 
از سوي ديگر، محمد الهوتي رييس كميسيون تسهيل 
تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران كه از موافقان احياي 
وزارت بازرگاني اس��ت، درباره تصميم تازه نمايندگان 
مجلس به پايگاه خبري اتاق تهران گفت: احياي وزارت 
بازرگاني با توجه به شرايط محيط كسب وكار و موانعي 
كه فعاالن اقتصادي با آن مواجه هستند، سبب  مي شود 
كه هر حوزه متولي خود را داشته باشد. او افزود: انتظار 
 مي رود پس از تفكيك دو وزارتخانه، تمام دستگاه هاي 

اجراي��ي در حوزه تجارت زيرمجموع��ه وزارت تجارت 
ق��رار گيرند؛ از جمل��ه »گمرك« كه اكنون در ش��مار 
سازمان هاي وابس��ته به وزارت اقتصاد قرار دارد و بعضا 
ناهماهنگي ميان وزارت اقتصاد و وزارت صمت، مشكالت 
عدي��ده اي را در تج��ارت خارجي پديد آورده اس��ت. 
الهوتي بر اين باور اس��ت كه با احياي وزارت بازرگاني، 
مشكالت »صادرات، واردات، تنظيم بازار« و بطور كلي، 
نابساماني هاي اين حوزه كه از زمان ادغام، نمود پيدا كرده 

است، كاهش يابد.
اما سعيد اش��تياقي، ديگر عضو اتاق بازرگاني تهران، 
ك��ه از مخالفان احياي وزارت بازرگاني، اس��ت در اين 
باره به تعادل مي گويد: زماني كه وزارت صمت با ادغام 
دو وزارتخانه »صنايع و معادن« و »بازرگاني« ش��كل 
گرفت و عمال چهار وزارتخانه در يك وزارتخانه تجميع 
شد؛ اساسا اقدام اشتباهي بود و فعاالن اقتصادي بارها 
نسبت به پيامدهاي اين تجميع در دولت قبلي هشدار 
دادند، اما چندي نگذشت كه دولت فعلي نيز تصميم 
ب��ه تفكيك اين وزارتخانه گرف��ت، كه پارلمان بخش 
خصوصي موضع مخالف خود را نسبت به اين موضوع 
نشان داد. اين فعال اقتصادي در تشريح داليل مخالفت 
خود اينگونه مي گويد كه با تجميع اين دو وزارتخانه، 
توليد وتجارت راه خود را پيدا كرده اس��ت، حال با اين 
جداسازي مشخص نيست چه سرنوشتي در انتظار اين 
دو بخش باشد. او در بخش ديگري از اظهارات خود اين 
اقدام دول��ت را يك گام رو به عقب مي داند و مي گويد: 
بيشتر كشورهاي دنيا به دنبال كوچك سازي هستند، 
اما اينجاست معلوم نيست چه هدفي با احياي وزارت 
بازرگاني دنبال مي كنند. اش��تياقي در عين حال  ابراز 
اميدواري مي كند كه با احياي وزارت بازرگاني وانتخاب 

يك وزير كارآمد، فعاليت ها به درستي اعمال شود. 
از سوي ديگر، س��يدرضي حاجي آقاميري عضو اتاق 
بازرگان��ي تهران نيز ب��ا بيان اينكه ما از ابت��دا با ادغام 
وزارتخانه هاي صنعت و بازرگان��ي، مخالف بوديم، به 
»ايسنا« گفت: زيرا با ادغام، بدنه يك وزارتخانه آن قدر 
بزرگ و گسترده مي ش��ود كه عمال تصميم گيري در 
بسياري از حوزه ها دشوار شده و چابكي و چاالكي الزم از 
بين مي رود. او با بيان اينكه امروز بازرگاني و تجارت ايران 
به روابط بين الملل گره خورده، اظهار كرد: در صورت 
رس��يدن به ثباتي نس��بي در فضاي بين المللي، وزير 
جديد بازرگاني بايد تالش كند ضمن حفظ هماهنگي 
با دستگاه هاي ديپلماسي يك هدف گذاري كالن در 
اين عرصه داشته باشد تا فعاالن اقتصادي تكليف خود 
را براي فعاليت هاي آينده بدانند. اين فعال اقتصادي با 
اش��اره به تك محصولي بودن اقتصاد ايران، بيان كرد: 
اقتصاد ما ب��راي دوراني طوالني با نفت اداره ش��ده و 
وقتي تحريم ها با هدف محدود كردن فروش نفت فعال 
مي شوند، عمال بخش زيادي از اقتصاد ما تحت تاثير قرار 
مي گيرد. اگر بناست از تاسيس دوباره وزارت بازرگاني 
سود ببريم، بايد از اين اقتصاد تك محصولي عبور كرده 
و راه تجارت را باز كنيم و اگر تاسيس اين وزارتخانه بتواند 

در اين فرايند كمك كند، اثراتش مثبت خواهد بود.
عدنان موس��ي پور، رييس س��ابق كميسيون توسعه 
صادرات اتاق بازرگاني ايران نيز در گفت وگو با ايسنا، در 
رابطه با تشكيل وزارت بازرگاني و جدا شدن اين بخش 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار كرد: بيشترين 
موضوعي كه يك فعال اقتصادي از آن رنج مي برد، تغيير 
مداوم شرايط اقتصادي است. اقتصاد ما فاقد يك ثبات 
اس��ت كه فعال اقتصادي بتواند براي كسب و كار خود 
يك تصميم بلندمدت بگيرد. موسي پور تصريح كرد: 
اگر وزارت بازرگاني جديد كه جدا و مستقل از وزارتخانه 
صمت شده است، بتواند جلوي روند تصميمات يك شبه 
و تغييرات را بگي��رد و به عنوان حامي بخش تجارت و 
صادرات عمل كند، مي توان گفت كه اين جدا ش��دن 
تصميم درس��تي بوده اس��ت اما اگر روند سابق پيش 
گرفته ش��ود، با تغيير يك اسم و جدا شدن يك بخش 

اتفاق ويژه اي رخ نخواهد داد.

آمارهانشانميدهددرستادتنظيمبازار

توليد خودرو نصف شدنرخ سبوس به نفع توليد تعديل شد
كارگروه تنظيم بازار، نرخ مصوب سبوس را با پيش بيني 
ياران��ه مربوطه تعديل كرد و قيمت ه��ر كيلوگرم از اين 
محصول را، ۱۰۰۰ تومان تصويب كرد. بر اس��اس جلسه 
اخير كارگروه تنظيم بازار، نرخ مصوب سبوس با پيش بيني 
يارانه مربوطه تعديل و قيمت هر كيلوگرم از اين محصول 

۱۰۰۰تومان تعيين شد.
به گزارش صدا و سيما، در متن مصوبه كارگروه تنظيم بازار 
در خصوص قيمت سبوس گندم آمده است: »با توجه به 
جلس��ه مورخ 9۸/6/۱۷ معاون اول رياست جمهوري با 
وزراي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و دستور 
وي مبني بر تعديل نرخ سبوس با پيش بيني يارانه مربوطه 
و در راس��تاي حمايت از توليد داخل، نرخ عرضه سبوس 
درب كارخانه در سراسر كشور ۱۰۰۰ تومان )ده هزار ريال( 

از ابتداي مهرماه امسال جاري تعيين شد.«
قيمت سبوس قبل از اين، توسط ستاد تنظيم بازار، ۱۲۵۰ 
تومان تعيين ش��ده بود كه اين موضوع با واكنش وزارت 
جهاد كشاورزي و دامداران كشور روبرو و حجتي در نامه اي 

به رييس جمهور خواستار حل اين مساله شده بود.
همچنين مديركل دفتر برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در اي��ن رابطه گفت: نرخ س��بوس از ۱۲۵۰ به 
۱۰۰۰ تومان تعديل شد؛ دولت ضرر كارخانجات آرد را با 
پرداخت يارانه جبران كند. محمدرضا كالمي اظهار كرد: 
سبوس كااليي است كه به عنوان يك محصول جانبي در 
كارخانجات آرد توليد مي ش��ود و ۱۲ تا ۱۸ درصد گندم 
تحويل شده به اين كارخانجات تبديل به سبوس مي شود. 
او ادامه داد: در كشور ساالنه ۱۱ ميليون تن گندم مصرف 
مي ش��ود كه ۱ ميليون و شش��صد هزار تن از آن سبوس 

گرفته مي شود كه مورد استفاده بخش هاي مختلف توليد 
قرار مي گيرد و مهم ترين آنها دام و طيور است. 

كالمي افزود: سبوس بخش مهمي از جيره غذايي دام و 
طيور است، بخش هايي كه محصول نهايي خود گوشت 
قرمز و شير است؛ بنابراين قيمت سبوس تاثير مستقيم بر 
قيمت گوشت قرمز و شير دارد. مديركل دفتر برنامه ريزي 
وزارت صمت خاطرنشان كرد: زمانيكه سازمان حمايت 
قيمت شير را از كيلويي ۲۰۰۰ تومان به ۲۳9۰ افزايش داد 
بر اساس اين افزايش نرخ سبوس نيز ۱۲۵۰ تومان محاسبه 
ش��د و به اين ترتيب، براي جلوگيري از ضرر دامداران و 
مرغداران افزايش قيمت سبوس در قالب افزايش قيمت 
شير ديده شده بود؛ از سوي ديگر در گوشت قرمز هم بهاي 
تمام ش��ده دام زنده سبك ۲۳ تا ۲4 هزار تومان است كه 
بنا به مسائل مختلف اكنون 4۰ تا 4۳ هزار تومان به فروش 
مي رس��د كه باالتر از نرخ مصوب است و از اين جهت نيز 
افزايش قيمت سبوس ضرري را متوجه دامداران نمي كرد. 
كالمي تصريح كرد: منفعت ملي ايجاب مي كرد كه نرخ 
سبوس هم متناسب با نرخي كه در آناليز محاسبه شده 
فروخته شود و ابتدا نرخ ۱۲۵۰ تومان مصوب شد، ولي 
نظر وزير جهاد اين بود كه س��بوس به عنوان محصولي 
كه در داخل كشور توليد مي شود به صورت يارانه اي در 
اختيار مصرف كنندگان كاال قرار بگيرد و به اين ترتيب از 
دامداران و مرغداران حمايت بيشتري صورت پذيرد. او 
تاكيد كرد: اين موضوع مورد بررسي مجدد قرار گرفت 
و نرخ ۱۲۵۰ تومان در جلسه اي كه با حضور معاون اول 
رييس جمهور برگزار شد مورد بررسي مجدد قرار گرفت 
و توافق شد كه همه بخش هاي توليدي از جمله دامداران 

و مرغداران حمايت ش��وند و اگر كارخانجات آرد هم در 
اين ميان زيان كنند ضررش��ان از طري��ق يارانه جبران 
ش��ود و با اين فرض قرار شد قيمت سبوس كاهش پيدا 
كند كه اين موضوع انجام شد و قيمت در جلسه كارگروه 
تنظيم بازار ضمن تعديل به ۱۰۰۰ تومان رسيد. كالمي 
تصريح كرد: طبيعي است كه اين كاهش نرخ موجب ضرر 
كارخانجات آرد شود، ولي دولت اين تفاوت كاهش قيمت 
را نيز به صورت يارانه به آنها مي دهد تا ضرر نكنند و به اين 
ترتيب در نهايت سبوس با قيمت هزار تومان به دامداران 
و مرغداران مي رسد. او ادامه داد: اين كمك مضاعف دولت 
به دامداران و مرغداران است تا توليد و رقابت بيشتر شود و 
نفع نهايي به جامعه برسد. كالمي تاكيد كرد: در جلسات 
كارشناسي نظر بر ۱۰۵۰ تومان بود، اما براي جلوگيري از 
هرگونه تعارض، نرخ مورد نظر وزارت جهاد مبناي تعيين 

نرخ سبوس قرار گرفت.
مديركل دفتر برنامه ري��زي وزارت صمت همچنين در 
خصوص تاخير ص��ورت پذيرفته در تعيي��ن نرخ خريد 
تضمين��ي گندم اظه��ار كرد: براي س��ال آتي بررس��ي 
كارشناسي قيمت خريد تضميني گندم در سازمان برنامه 
و بودجه در حال انجام اس��ت و هر نرخي كه اعالم ش��ود 
مبناي خريد تضميني گندم از ارديبهشت تا شهريور سال 
آينده است. او ادامه داد: ، اما اگر نرخ زودتر اعالم شود به نفع 
كشاورزان است، زيرا اين رقم در ميزان كشت گندم سال 
آتي تاثير مستقيم دارد؛ چراكه كشاورز مي تواند با توجه به 
نرخ مقايسه كند كه گندم به كارد يا كاالي جايگزيني، چون 
جو، گوجه يا هندوانه تاسودش حداكثر شود و بيشترين 

منفعت را از كشت خود ببرد.

توليد انواع خودرو در مرداد امس��ال نسبت به مرداد سال 
قبل نزديك به ۵۰ درصد كاهش يافت. اين در حالي است 
كه وزير صنعت بارها وعده افزايش توليد خودرو را داده بود. 
توليد انواع خودرو در كشور طي مرداد امسال به 4۷ هزار و 
۳۱۷ دستگاه رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
4۷.۱ درصد كاهش داشته است. طي مرداد امسال توليد 
سواري در كشور به 4۳ هزار و ۷۵۸ دستگاه رسيد كه افت 
4۷.۷ درصدي را در مقايسه با مرداد 9۷ تجربه كرده است.

به گزارش فارس، در مرداد م��اه، توليد محصوالت ايران 
خودرو با كاهش ۵۸.۷ درصدي نسبت به مرداد 9۷ روبرو 
شد و به عدد ۱۷ هزار و ۲4۰ دستگاه رسيد. توليد سواري 
توسط ايران خودرو در مرداد امس��ال به ۱۷ هزار و ۲4۰ 
دس��تگاه رس��يد و به اين ترتيب در مرداد ماه توليد هيچ 
محصول ديگري به جز سواري در اين گروه خودروسازي 
صورت نگرفته است. در مورد گروه خودروسازي سايپا نيز 
بايد به افت ۲۳.4 درصدي توليد انواع خودرو طي مرداد 
امسال در مقايسه با مرداد 9۷ اشاره كنيم. مرداد امسال 
۲۷ هزار و ۲۱۱ دس��تگاه انواع خودرو توسط گروه سايپا 
به توليد رسيد كه شامل ۲4 هزار و ۱۷۵ دستگاه سواري 
و ۳۰۳6 دستگاه وانت بوده است. توليد سواري در سايپا 
طي مرداد امسال افت ۲6.۱ درصدي را تجربه كرده است. 

    كاهش 40 درصدي توليد خودرو در 5 ماه اخير
در مورد وضعيت توليد انواع خودرو در كشور طي ۵ ماه 
ابتداي امسال نيز بايد به افت ۳9.۸ درصدي در مقايسه 
با ۵ ماهه اول 9۷ اش��اره كنيم. از ابتداي س��ال تا پايان 
مرداد امس��ال ۳۱4 هزار و ۲۷۸ دستگاه انواع خودرو در 

كشور به توليد رسيد كه سهم سواري از اين رقم معادل 
۲9۰ هزار و ۸۰۳ دستگاه بوده است. توليد سواري در ۵ 
ماهه ابتداي امسال نس��بت به مدت مشابه سال قبل با 
افت 4۰.۸ درصدي همراه بوده اس��ت. درمورد وضعيت 
توليد گروه صنعتي ايران خودرو طي ۵ ماهه ابتدا امسال 
نيز بايد به افت ۳9.۷ درصدي توليد انواع خودرو در اين 
گروه خودروسازي اشاره كنيم. در اين مدت ۱۳6 هزار و 
99۸ دستگاه انواع خودرو توسط اين گروه خودروسازي 
به توليد رسيد كه سهم سواري معادل ۱۳۵ هزار و 6۷۷ 
دستگاه بوده و توليد سواري در ايران خودرو طي ۵ ماهه 
اول امس��ال افت ۳9.۱ درصدي را تجربه كرده اس��ت. 
بررس��ي وضعيت توليد انواع خودرو در گروه سايپا نيز 
نش��ان مي دهد طي ۵ ماهه ابتداي امسال در اين گروه 
خودروساز افت ۲۸.۵ درصدي توليد انواع خودرو اتفاق 
افتاده است. در اين مدت ۱6۲ هزار دستگاه انواع خودرو 
در گروه خودروسازي س��ايپا به توليد رسيده كه سهم 
سواري معادل ۱4۳ هزار و 69۸ دستگاه بوده است. توليد 
سواري در ۵ ماهه اول امسال در گروه سايپا ۳۱.۵ درصد 
افت را تجربه كرده است. بر اساس اين گزارش، در حالي 
شاهد كاهش توليد خودرو در كشور هستيم كه قرار بود 
به منظور بهبود وضعيت ب��ازار خودرو و اجراي تعهدات 
عقب مانده خودروسازان، توليد شركت هاي خودروساز 
در كشور با روندي افزايشي همراه باشد. در اين خصوص 
رحماني، وزير صنعت نيز بارها براي افزايش توليد خودرو 
وعده داده بود. در عين حال، واقعي شدن قيمت خودرو 
در بازار نيازمند افزايش تيراژ توليد خودروسازان است تا 

بازار سياه خودرو شكل نگيرد.
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 افزايش صادرات 
و كاهش واردات در 5 ماه

ش�اتا| براس��اس گزارش معاونت طرح و برنامه 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در ۵ ماهه اول 
امس��ال صادرات كاالهاي غيرنفتي6۰.۷ ميليون 
ت��ن و با ارزش ۱۷.۷ ميليارد دالر نس��بت به مدت 
زمان مشابه س��ال قبل به لحاظ وزني ۲9.9 درصد 
رش��د داش��ته و به لحاظ ارزش دالري 9.۱ درصد 
كاهش داشته است؛ همچنين از ميان 44 محصول 
منتخب صنعتي و معدن��ي، ۲۷ محصول افزايش 
توليد داشته اند. بر اساس اين گزارش، ميزان واردات 
به كشور ۱4.۱ ميليون تن، به ارزش ۱۷.۷ ميليارد 
دالر كه به لحاظ وزني و ارزش دالري به ترتيب ۰.۱ 
و 6.۸ درصد كاهش را نش��ان مي دهد. در گزارش 
مربوطه اعالم شده است؛ تعداد ۲ هزار و ۳99 فقره 
پروانه بهره برداري با حجم س��رمايه گذاري بالغ بر 
۱۷.۵ هزار ميليارد تومان و اشتغال ۳۸ هزارو ۷9۷ 
نفر صادره شده كه در تعداد مجوز صادره با افزايش 
۸.4 درصدي نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
مواجه بوده اس��ت. همچنين تعداد ۱۰هزارو ۵۲6 
فقره جواز تاس��يس با پيش بيني س��رمايه گذاري 
۱۰۷.9 هزار ميليارد تومان و پيش بيني اشتغال۲44 
هزارو ۵96 نفر صادر شده است كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به ترتيب ۱۸.4، ۱۸.6 و ۱۸ درصد 
رشد را نشان مي دهد. مجوزهاي صنفي صادر شده 
۱4۸.6 هزار فقره بوده اس��ت كه نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل ۱.9 درصد كاهش داشته است. در 
بخش معدن تعداد 4۰4 فقره پروانه اكتشاف، ۱9۵ 
فقره گواهي كشف و ۲۲۸ فقره پروانه بهره برداري 
صادرشده است كه نس��بت به دوره قبل در تعداد 
پروانه اكتش��اف ۳.۳ درصد كاه��ش و در گواهي 
كش��ف ۸.9 درصد افزايش و در پروانه بهره برداري 
۳.4 درصد كاهش داشته است. همچنين از ميان 
44 محصول منتخب صنعتي و معدني، ۲۷ محصول 
افزايش توليد داشته اند. فوالد خام با ۱۰ ميليون تن، 
6.۵ درصد، محصوالت پتروشيمي با ۲۳.۲ ميليون 
تن، ۱.6 درصد، كاتد مس ب��ا ۱۱۱.۷هزار تن، ۱۸ 
درصد، سيمان با ۲4.4 ميليون تن، ۰.6 درصد و لوازم 
خانگي )شامل تلويزيون، يخچال و فريزر و ماشين 
لباسش��ويي( با 9۷۸.۵ هزار دس��تگاه، ۰.۷ درصد 
رش��د توليد داشته اند. الزم به ذكر است كه از ميان 
كاالهاي گروه لوازم خانگي يخچال و فريزر با ۵۱۵.۳ 
هزار دستگاه افزايش توليد ۱۳.6 درصدي را داشته 
است. يادآور مي شود، در ۵ ماهه اول سال 9۸ تعداد 
۳۷ طرح سرمايه گذاري خارجي، صنعتي، معدني 
و تجاري، با مجموع سرمايه گذاري 6۱۸.۷ ميليون 
دالر، به تصويب هيات سرمايه گذاري خارجي رسيده 
است. در راستاي اجراي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي، 
تا پايان مرداد ۱۳9۸ جمعا مبلغ ۲6494.۳ ميليارد 
تومان تسهيالت به ۳۸ هزارو 66 واحد در قالب پروژه 
رونق توليد پرداخت ش��ده است. تسهيالت برنامه 
توليد و اش��تغال )از محل تسهيالت تبصره ۱۸( تا 
پايان م��رداد ۱۳9۸ تعداد ۷9۵ واحد به بانك هاي 
عامل معرفي كه از اين تعداد، 9 واحد تسهيالت خود 
را به ارزش ۱۰۸.9 ميليارد تومان دريافت كرده اند. 
تسهيالت پرداختي بانك ها و موسسات اعتباري در 
4 ماهه اول سال 9۸ به بخش هاي اقتصادي به ميزان 
۲۱۸.۸ هزار ميليارد تومان است و اين در حالي است 
كه تسهيالت بخش صنعت و معدن به 6۰.۳ هزار 
ميليارد تومان رسيده است. در بخش بازرگاني نيز 
۳۸.9 هزارميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده و 
در مجموع سهم تسهيالت بخش صنعت و معدن و 
بازرگاني، به ترتيب ۲۷.۵ و ۱۷.۸ درصد از مجموع 
تسهيالت پرداختي بانك در سطح كشور بوده است. 

 فصلي نو
در مناسبات ايران و اوراسيا

رييس اتاق بازرگاني ايران با اش��اره به سفر قبلي 
رييس جمهور كش��ورمان به قرقيزستان، گفت: 
در جريان سفر حس��ن روحاني به قرقيزستان و 
ديدار با مقامات عالي آن كش��ور، سطح جديدي 
از روابط بين دو كش��ور ايجاد ش��ده كه مي تواند 
براي توسعه مناس��بات اقتصادي و تجاري مورد 
استفاده قرار بگيرد. غالمحسين شافعي در ديدار 
با نايب رييس ش��وراي تجاري اتحاديه اوراس��يا 
افزود: با توجه به اينكه اوراسيا مقام اول در انرژي 
جهان و مقام چهارم در فلزات و آهن را داراست و با 
توجه به توانايي اين منطقه، نقش آن در معادالت 
اقتصادي جهاني بسيار ارزنده است. او ادامه داد: 
قرابت طوالني ميان فعاالن اقتصادي دو كش��ور 
وجود داشته است و اين سفر مي تواند فصلي نو نيز 
در توسعه همكاري ها با اوراسيا ايجاد كند. شافعي 
گفت: اوراسيا مي تواند زمينه همكاري با منطقه 
هندوچين و شرق را فراهم كند و با توجه به اينكه 
بيش از 6۵ درصد از نيازهاي كشورهاي عضو در 
داخل خودشان قابل تأمين است، بايد از اين امتياز 

ويژه بهره ببرد.
در ادام��ه ايبرايف، نايب رييس ش��وراي تجاري 
اتحاديه اوراسيا با ابراز اميدواري نسبت به ارتقاي 
روابط تجاري ايران و اوراسيا، گفت: تحريم هاي 
ايران باعث كاهش س��طح روابط دو كشور شده 
و پيش��نهاد مي ش��ود از ظرفيت هاي اقتصادي 
دو كشور اس��تفاده كرده و بحث سرمايه گذاري 
مشترك نيز در اولويت كار قرار گيرد. در اين جلسه 
مقرر شد اتاق هاي دو كش��ور نسبت به تشكيل 
كميته مش��ترك همكاري ها اقدام كنند و براي 
تحقق نقشه راه ترسيمي در اين جلسه تالش شود.

قائم مقام فروش ايران خودرو 
بازداشت شد

ايسنا| مصطفي خان كرمي قائم مقام فروش ايران 
خودرو در محل كارش بازداش��ت ش��د. خان كرمي 
مع��اون فروش ايران خودرو روز گذش��ته از س��وي 

دادسراي كاركنان دولت بازداشت شده است.



15 جهان

واكنش منفي بازارها به اخبار آغاز تحقيقات درباره استيضاح ترامپ 

نارضايتي كارشناسان اقتصادي از عملكرد نخست وزير هند

گاردين: زمان استيضاح فرا رسيده است

اقتصاد، ديگر اولويت اول »مودي« نيست 

گروه جهان|
 نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان امريكا، دستور 
داده تا درباره آغاز فرايند استيضاح رييس جمهوري اياالت 
متحده، تحقيقات آغاز شود. انتشار خبر آغاز تحقيقات درباره 

روند استيضاح ترامپ، بازارهاي جهاني را متالطم كرد.
به گزارش خبرگزاري آلمان، دس��تور نانس��ي پلوس��ي 
رييس مجلس نمايندگان امريكا، پس از افش��اي اخباري 
درباره تماس تلفني دونالد ترامپ و وولوديمير زلنس��كي 
رييس جمهوري اوكراين، صادر شد. دموكرات ها در كنگره، 
ترامپ را متهم كرده اند كه براي كس��ب اطالعات زيان بار 
عليه جو بايدن )رقيب انتخاباتي(، رييس جمهوري اوكراين 

را تحت فشار قرار داده است. 
دونالد ترامپ هرچند پذيرفته كه با همتاي اوكرايني اش 
درباره بايدن صحبت كرده ولي اصرار دارد كار اش��تباهي 
نكرده است. او پيشتر فرد افشاگر تماس تلفني خود را فردي 
با رويكردي شديدا حزبي توصيف كرده بود. نانسي پلوسي 
رييس مجلس نمايندگان امريكا گفته: »رييس جمهوري 
بايد پاسخگو باشد. هيچ كسي فراي قانون نيست. بنا بر اين، 
امروز اعالم مي كنم كه مجلس نمايندگان روند تحقيقات 
رسمي براي استيضاح را آغاز مي كند.« تنها دونالد ترامپ در 
پيام هاي توييتري نوشته: در چنين روز مهمي در سازمان 
ملل كه او كارهاي زيادي انجام داده و موفقيت هاي زيادي به 
دست آورده، دموكرات ها عمدا سعي دارند دستاوردهاي او 
را با چنين اخباري خراب كنند. او اين اقدامات را آزار و اذيت 

رييس جمهور توصيف كرده است.
۱۴۰ نفر از نمايندگان دموكرات در ارتباط با موضوع رسوايي 
اوكراين خواهان استيضاح و بركناري ترامپ شدند. ده ها 
نفر از سياس��تمداران دموكرات نيز با سخنان مشابهي بر 
لزوم استيضاح ترامپ تأكيد كرده بودند. از همين رو، انتظار 
مي رفت كه پلوسي نيز از طرح استيضاح ترامپ حمايت كند. 
اين در حالي است كه او پيشتر در موضوع كمك روسيه به 
ستاد انتخاباتي ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ با استيضاح موافقت 
نكرده بود.  در صورتي كه اقدام پلوس��ي به فرايند رسمي 
استيضاح ترامپ بيانجامد، سومين بار در تاريخ امريكاست 
كه چنين فرايندي شامل رييس جمهور مي شود. پيشتر 

فرايند رسمي استيضاح شامل اندرو جانسون -۱۸۶۸- و 
بيل كلينتون -۱۹۹۸- شده بود، كه هر دو از سوي سنا تبرئه 
شدند. مجلس نمايندگان س��ال ۱۹۷۴ فرايند استيضاح 
ريچارد نيكسون رييس جمهوري وقت، را نيز صادر كرده بود. 
اما نيكسون پيش از آنكه فرايند آغاز شود، براي نخستين بار 

در تاريخ امريكا، از مقام رياست جمهوري كناره گرفت.
روزنامه واشنگتن پست براي اولين بار گزارش داد كه يك 
مقام اطالعاتي از اظهارات ترامپ در جريان گفت وگوي 
تلفني با رييس جمهوري اوكراين، نزد بازرس كل سازمان 
خود شكايت كرده  اس��ت. در اين گزارش به نقل از مقام 

اطالعاتي گفته شده، ترامپ از مقام هاي اوكرايني خواسته 
اطالعاتي درباره فعاليت هاي اقتصادي بايدن در اوكراين 
به او بدهند و در مقابل، ترامپ حمايت نظامي از اين كشور 
را بيش��تر خواهد كرد. مطرح شدن اين مساله در كنگره 
سبب شد كه ترامپ دستور دهد متن مكالمه تلفني او با 
همتاي اوكرايني اش را بطور كامل از حالت طبقه بندي 

سري خارج كنند. 
 ترامپ پيشتر تاكيد كرده بود كه از منظر او اقدامات جو 
بايدن شرم آور اس��ت. او بايدن را متهم كرده كه به حفظ 
موقعيت پس��رش كمك كرده و بايد درباره فعاليت مالي 

 آنها تحقيق صورت گي��رد. بايدن نيز با انتقاد ش��ديد از 
رييس جمهوري خواستار انتشار كامل فايل صوتي مذاكره 

ترامپ و زلنسكي شده بود.
اخبار مربوط به افزايش احتمال اس��تيضاح ترامپ باعث 
افزايش نااطميناني سرمايه گذاران به شرايط حاكم بر بازارها 
شده است. به گزارش اسوشيتدپرس، در معامالت چهارشنبه 
بازارهاي بورس در اروپا، ش��اخص »فوتسي۱۰۰« بورس 
لندن با ۰.۴۷درصد كاهش تا ۷۲۹۱.۴۳ واحد پايين رفت، 
شاخص كك۴۰ بورس پاريس ريزش ۰.۰۴درصدي داشت 
و شاخص دكس۳۰ بورس فرانكفورت در آلمان نيز با كاهش 

۰.۲۸درصدي بسته ش��د. در وال استريت نيز شاخص ها 
عمدتا نزولي بودند از جمله شاخص داوجونز ايدانستريال 
اوريج كه ۰.۵۳درصد ريزش كرد. شاخص اس اندپي۵۰۰ 
نيز ۰.۸۴ درصد ريزش داشت. در معامالت بورس هاي آسيا 
نيز به عنوان مثال شاخص »نيكي۲۲۵« بورس توكيو ژاپن 

ريزش ۰.۳۵درصدي را تجربه كرد.

  روند استيضاح  در كنگره 
استيضاح معموال بايد از طرف كميته قضايي يا هيات ديگري 
به صالح ديد مجلس نمايندگان مطرح ش��ود. پس از آن 
مجلس نمايندگان مي تواند بطور رسمي تقاضاي استيضاح 
كند. تقاضاي استيضاح بايد به تاييد نيمي از اعضاي مجلس 
نمايندگان برسد تا رسميت پيدا كند و به اين ترتيب روند 
استيضاح آغاز مي شود. در اين صورت مجلس نمايندگان، 
كه در حال حاضر اكثريت آن در دس��ت دموكرات هاست، 
به عنوان »مدعي العموم«، نقش دادستان را ايفا مي كند. 
رييس جمهوري امريكا مي تواند وكالي شخصي خودش را 
داشته باشد و از خود در كنگره دفاع مي كند. در اين ميان، 
مجلس سناست كه نقش قاضي را ايفا مي كند و قدرت نهايي 
و راي آخر را دارد. اگر دو سوم كل سنا، در صورت آغاز و فرجام 
يافتن فرايند، راي به عدم كفايت رييس جمهوري بدهد، در 
آن صورت ممكن اس��ت راي به بركناري او صادر شود. در 
حال حاضر بيش از نيمي از سنا در اختيار جمهوري خواهان، 

هم حزبي هاي ترامپ، است. 
گاردين با اشاره به قوت گرفتن استيضاح ترامپ نوشته: »از 
مسائل و اغراض سياسي كه بگذريم، حقيقت بزرگ تر اين 
است كه دموكراسي امريكايي در چنان شرايط خطرناكي 
قرار دارد كه دفاع از آن مهم تر از هر نتيجه سياسي كوتاه مدتي 
است. دونالد ترامپ نشان داده كه دموكراسي و ارزش هاي 
دموكراتيك هيچ معنايي برايش ندارند و در چنين شرايطي، 
حكم قانون اساسي كامال روشن است. نمايندگان مسوول 
كنگره بايد كاري كنند. اگر امروز كه تماميت دموكراسي 
امريكا توسط كس��ي كه قرار بوده مجري دفاع از آن باشد 
تهديد مي ش��ود، كاري نكنند، پس چه زماني قرار اس��ت 

دست به كار شوند؟«

گروه جهان|
 تفاوت بس��يار كمي ميان احزاب مختلف سياسي در 
هند بر سر اقتصاد ديده مي شود. به همين علت نارندرا 
مودي نخست وزير هند، قصد دارد با اقداماتي چشمگير 
در بخش هاي اجتماعي و فرهنگي خ��ود را از احزاب 
ديگر متمايز كند. نشريه فارن پاليسي نوشته، همه فكر 
مي كنند اقتصاد مساله ش��ماره يك هند براي مودي 

است، اما اينطور نيست.
در اين گزارش آمده، پيروزي اخير مودي نخست وزير 
هند، در انتخابات و به دست گرفتن سكان هدايت اين 
كش��ور براي بار دوم باعث ش��ده تا انتظارات از او براي 
پايه ريزي يك دوره جديد اقتصادي باال بگيرد. مودي و 
حزب بهاراتيا جاناتا )BJP( به مدت ۵سال ديگر و البته با 
اختيارات بيشتر قدرت را در  دست خواهند داشت. در 
۱۰۰روز نخست دور دوم نخست وزيري مودي مواردي 
چون بودجه ساالنه، قوانين پارلماني و سخنراني هاي 
مودي در انظارعمومي نشان مي دهد كه اولويت هاي 
سياسي و فرهنگي حزب بهاراتيا جاناتا از دغدغه هاي 
اقتصادي پيشي گرفته است. اين در حالي است كه رشد 
توليد ناخالص داخلي هند به كمترين ميزان خود در 

شش سال اخير، يعني پنج درصد رسيده است. 
اين تغيير رويكرد و ترجيح مسائل اجتماعي و فرهنگي 
به دغدغه هاي اقتصادي را مي توان در اهداف بلندمدت 
حزب بهاراتيا جاناتا مشاهده كرد از سلب اختيارات ويژه 
منطقه خودمختار كشمير گرفته تا لغو قوانيني مانند 

سه طالقه كردن زنان. حزب بهاراتيا جاناتا همچنين 
ب��ه وعده خود مبني ب��ر ثبت نام ملي ش��هروندان در 
ايالت شرقي آسام نيز عمل كرده است؛ طبق اين قانون 
مهاجراني كه نتوانند حضور قانوني خود در كش��ور را 
ثابت كنند بايد از كشور خارج شوند. اين مساله باعث 
نگراني جامعه مسلمان هند شده است. سختگيري به 
جامعه مسلمانان يكي يكي ازوعده هاي انتخاباتي حزب 
بهاراتيا جاناتا بوده كه در ميان اكثريت هندو محبوبيت 
دارد. اما مي توان گفت كه اولويت هاي امروز دولت هند 
باعث شده تا مودي دغدغه هاي اقتصادي را كنار بگذارد. 
زماني كه مودي ۲۰۱۴ به قدرت رسيد انتظار مي رفت 
كه بتواند مجموعه اي از سياست هاي تجاري كه را براي 
تحويل اقتصادي در پيش بگيرد؛ به ويژه كه او پيشتر 
كارنامه درخشاني در اين باره در گجرات داشت. مودي 
با وجود برنامه هاي زيادي كه داشت اما نتيجه چنداني 
نگرفت. با وجود شعارهاي تبليغاتي متعدد در جهت 
كسب حمايت عمومي، او بسياري از برنامه هاي رفاهي 
اوليه در كنگره هند را حفظ كرد. مثال در سال ۲۰۱۵ 
او برنامه تضمين اشتغال روستاييان را به عنوان عامل 
فقر در كشور به س��خره گرفت اما در همان سخنراني 
اعالم كرد كه بصيرت سياس��ي او اجازه نمي دهد اين 
برنامه را لغو كند. پس دولت همچنان به حمايت خود از 
طرح اشتغال روستاييان ادامه داد كه بودجه ساالنه آن 
حدود ۸.۳ميليارد دالر است. در واقع از نظر اجتماعي 
حدفاصل هاي سياست دولت بهاراتيا جاناتا فرق چنداني 

با كنگره ندارد. بسياري از برنامه هاي حزب مودي مانند 
برنامه هند پاك، شكل ديگري از برنامه هاي دولت هاي 
قبلي بودند. در دولت مودي اين برنامه ها به شكل بهتري 

تامين مالي شده و بهتر به مردم معرفي شدند.

  بازگشت به برنامه هاي رفاهي براي فقرا 
يكي از موفقيت هاي حزب بهاراتيا جاناتا نه تنها ايجاد 
تغييرات در بازار بلكه ارايه بهتر برنامه هاي دولتي بوده 
است. مثال دولت مودي بين سال هاي ۲۰۱۹-۲۰۱۴ 
توانست گازهاي خوراك پزي جديد را بين ۷۲ ميليون 
خانواده فقير تقسيم كند. همين مساله نشان مي دهد 
كه چگونه حزب مودي توانست در انتخابات سال ۲۰۱۹ 
موفق عمل كند، زيرا توانست راي بسياري از روستاييان 

و مخصوصا زن ها را از آن خود كند.
طبق انتظارات، دولت دوم مودي هم به گسترش طرح 
رفاه اجتماعي و ارايه خدمات به مردم ادامه خواهد داد 
اما مانند دولت هاي قبلي نمي تواند فقر در هند را كامال 
ريشه كن كند، كشوري كه ۲۲درصد از جامعه آن فقير 
هستند. در هند رفاه هميشه مقدم بر تغييرات اقتصادي 
است، به گونه اي كه اين مساله مي تواند نتايج انتخابات 
و آراي مردم را رقم بزند. اين مساله به بهترين شكل در 
سخنراني سال ۲۰۱۹ مودي مشخص شد. او گفت كه 
در هند قرن بيس��ت ويكم فقط دو دسته حضور دارند: 
كساني كه فقيرند و كس��اني كه براي از بين بردن فقر 
اين مردم تالش مي كنند. منظور او تالش حزب بهاراتيا 

جاناتا براي متمايز كردن حزبش و تالش دولت او براي 
از بين بردن فقر بود. با وجود اينكه قرار است طي ۵سال 
آينده اقتصاد هند از ۲۰۸ ميليارد دالر به ۵تريليون دالر 
افزايش يابد اما در بودجه ساالنه آن هيچ تغيير خاصي از 

نظر اقتصادي ديده نمي شود. 
تا پيش از س��ال۲۰۱۴ حزب بهاراتي��ا جاناتا به عنوان 
يك ح��زب رده باال در نظر گرفته مي ش��د كه در ميان 
طبقه تاجران از حمايت ويژه اي برخوردار بود. در سال 
۲۰۱۴ اين حزب به عنوان يك ائتالف اجتماعي و ملي 
معرفي شد و در سال ۲۰۱۹ نيز همان برنامه هاي قبلي 
خود را دنبال كرد، به عالوه عملكرد خوبي در بخش هاي 
روستايي از خود نشان داد، مانند ايجاد شغل براي فقرا و 
كاهش فشار كشاورزان. اين مساله داليل مختلفي دارد، از 
جمله شهرت مودي، منابع مالي مناسب BJP براي تامين 
هزينه هاي انتخابات، برنامه هاي رفاهي دولت و ضعف 

حزب مخالف. از سوي ديگر شاخص هاي اجتماعي نظير 
نرخ رشد و بازار سهام تاثير محدودي بروي جنبه هاي 

انتخاباتي او داشته اند.
هرچند ميزان رشد اخير و شكوفايي جامعه تجاري هند، 
نش��ان دهنده حركت دولت بود. با ث��روت بادآورده اي 
كه ش��امل پرداخت ۲۴.۴ميليارد دالر از س��وي بانك 
مركزي به دولت بود، دولت مودي اعالم كرد كه برخي از 
بانك هاي غيركارآمد را باهم ادغام مي كند و برخي قوانين 
سرمايه گذاري خارجي ها را در كشور تسهيل مي كند. 
دولت همچنين نرخ اضافه ماليات را براي سرمايه گذاران 
داخل��ي و خارجي حذف كرده اس��ت. ام��ا تمامي اين 
برنامه ها چيزي نيستند كه اقتصاددان ها از دولت مودي 
انتظار داشتند؛ آن ها به دنبال افزايش شاخص هاي بازار 
سهام و نرخ رشد اقتصادي هستند كه از قضا اين روزها 

حال روز خوشي ندارند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

برزيل: جنگل هاي آمازون 
ميراث بشريت نيست

گروه جهان| رييس جمهوري برزيل در س��خنراني 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در پاسخ به انتقادها 
در مورد آتش سوزي جنگل هاي آمازون، گفته »اين حرف 
غلطي است كه گفته مي شود جنگل هاي آمازون ميراث 
بشريت اس��ت.«  به گزارش فرانس۲۴، ژايير بولسونارو 
رييس جمهوري راستگراي افراطي برزيل كه به  دليل 
آتش سوزي در آمازون مورد حمله قرار گرفته است، در 
سازمان ملل گفته جنگل هاي باراني قلمرو حاكميتي 
اين كش��ور اس��ت. او گفته: »اين يك اشتباه است كه 
بگوييم آمازون ميراث بش��ريت است و دانشمندان نيز 
به غلط مي گويند كه جنگل هاي آمازون ريه هاي جهان 
هستند.« بولسونارو سپس به انتقاد مخالفان پرداخت و 
گفته: »در حالي كه ممكن است هر كشور با مشكالتي 
روبرو شود اما با شروع آتش سوزي در جنگل هاي آمازون 
برخي رسانه هاي بين الملل به جاي واقعيات، گزارش هاي 
احساس��ي در مورد اين حادثه منتش��ر كردند. برخي 
كشورها هم با استفاده و توس��ل به بازي هاي رسانه اي 
به جاي كمك، با رفتاري بي ادبانه و با روحيه استعماري 
ب��ه برزيل حمله كردن��د. آنها حتي آنچه م��ا به عنوان 
مقدس تري��ن ارزش حاكميت خود، در نظر مي گيريم 
را زير سوال بردند.« اشاره بولسونارو به امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه، اس��ت كه در نشست گروه ۷ 
به شدت از سياست هاي ضدمحيط زيستي بولسونارو 
انتقاد ك��رده بود. درگيري لفظي رهبران دو كش��ور تا 
جايي ادامه پيدا كرد كه پاي همسرانش��ان نيز به ميان 
كشيده شد و بولسونارو به اختالف سني زياد ماكرون و 
همسرش، كنايه زد، رفتاري كه با واكنش هاي گسترده 

در شبكه هاي مجازي روبرو شد. 

رويگرداني 3 نماينده عرب 
از نخست وزيري »گانتس« 

گروه جهان|جايگاه بنيامين نتانياهو نخس��ت وزير 
رژيم صهيونيس��تي و حزبش، ليكود، در پي تصميم 
س��ه تن از سياس��تمداران عرب در برابر بني گانتس 
رهبر حزب آبي- سفيد، تقويت شده است. به گزارش 
آسوشيتدپرس، فهرست مشترك عرب ها در انتخابات 
سرزمين هاي اشغالي ۱۳ كرسي را به دست آورده است. 
اين گروه به رئوون ريولين رييس  رژيم اسراييل خبر داده 
بود كه از نخست وزيري بني گانتس حمايت مي كند اما 
روز بعد، يك گروه داخلي در اين فهرست اعالم كرد كه 
حمايتش را پس مي گيرد. اين نخستين بار بود كه اعراب 
از يك سياستمدار يهودي براي نخست وزيري حمايت 
كرده بودند. ايمن عوده رهبر اين فهرس��ت به ريولين 
گفته بود، اولويت ما ساقط كردن دولت نتانياهو است و 
حمايت مان از نخست وزيري بني گانتس با هدف پايان 
دادن به دوران نخست وزيري بنيامين نتانياهو است. 
اما گروه تجمع دموكراتيك ملي يا »بلد« با پشيماني از 
موضع رهبر اين فهرست، تاكيد كرده اعراب بايد مانند 
سنت ۷۰ سال گذشته از دخالت در تعيين نخست وزير 
خودداري كنند. به گفته رهبر »بلد«، عرب ها شهروندان 
داراي حقوق مس��اوي نيس��تند و قانون دولت- ملت 
يهود اين امر را ثابت كرد. بلد س��ه كرسي از ۱۳ كرسي 
فهرست مشترك اعراب را به خود اختصاص داده است. 
خروج تجم��ع دموكراتيك ملي از فهرس��ت حاميان 
نخست وزيري بني گانتس، احتمال واگذاري تشكيل 
دولت جديد به رهبر حزب آبي- سفيد را تضعيف كرده 
است. غير از ۳۳نماينده آبي- سفيد و ده نماينده عرب، 
ائتالف كارگر- گشر با شش كرسي و اردوي دموكراتيك 

با پنج كرسي خواهان نخست وزيري گانتس هستند.

كره جنوبي خواستار تعامل 
اقتصادي با كره شمالي شد

گروه جهان|رييس جمه��وري كره جنوبي در مقر 
سازمان ملل متحد گفته سئول در ازاي پيشرفت در 
زمينه خلع سالح هسته اي خواستار تعامل اقتصادي 
با كره شمالي است. به گزارش واشنگتن پست، »مون 
جائه اين« در سخنراني نشست ساالنه مجمع عمومي 
س��ازمان ملل گفته: »س��ئول امنيت كره شمالي را 
تضمين خواهد كرد و ما اميدواريم كره ش��مالي نيز 
همين كار را براي كره جنوبي انجام دهد. تضمين هاي 
امنيتي متقابل به روند سريع خلع سالح هسته اي و 
فراهم ش��دن صلح در شبه جزيره كره كمك خواهد 
كرد.«  رييس جمهوري كره جنوبي همچنين خواستار 
برقراري منطقه صلح بين المللي ميان دو كره با دفاتر 
سازمان ملل و ساير گروه هاي بين المللي در آنجا شد. 
جائه اين باني ديپلماس��ي اوليه اي كه به نشست اول 
ترامپ با كيم در س��نگاپور منتهي ش��د، در ديدار با 
ترامپ گفته: »ديدار ژوئن سران امريكا و كره شمالي 
در منطقه غيرنظامي در مرز كره، لحظه اي تاريخي 
بود و انتظ��ار مي رود مذاكرات امريكا و كره ش��مالي 
بزودي از سر گرفته شود.«  ترامپ و كيم تاكنون سه 
بار با هم ديدار كردند. نشست اول آنها به سال پيش در 
سنگاپور و امضاي توافقنامه اي مبهم و فاقد ضمانت 
اجرا برمي گردد. اين دو، فوريه امس��ال در هانوي نيز 
ديدار كردند كه مطالبات بيش از حد ترامپ و امتناع 
كيم از پذيرش آن موجب توقف مذاكرات نمايندگان 
دو كشور تاكنون شده است. ترامپ ژوئن امسال نيز در 
منطقه اي غيرنظامي واقع در مرز دو كره با كيم ديدار 
كرد و پس از آن، از شروع دوباره مذاكرات دو كشور در 

آينده نزديكي خبر داد كه هنوز نرسيده است.

بزرگ ترين سازنده اتوبوس 
بريتانيا هم ورشكست شد

گ�روه جه�ان| دو روز پس از اعالم ورشكس��تگي 
قديمي ترين آژانس گردش��گري بريتانيا، بزرگ ترين 
و تنها ش��ركت باقيمانده س��ازنده اتوبوس اين كشور 
موسوم به »رايت باس« هم ورشكست شد. به گزارش 
ايرنا، اين ش��ركت بر اثر بحران هاي اقتصادي ناشي از 
برگزيت كه همچون س��ونامي ده ها ش��ركت ديگر را 
در سه سال گذش��ته درنورديده است، چهارشنبه در 
وضعيت »ادمينستريشن« قرار گرفت و به اين ترتيب 
يك ه��زار و ۴۰۰ نف��ر از كاركنان اين ش��ركت بيكار 
شدند. بر اساس رويه حقوقي در بريتانيا، شركت هايي 
كه توانايي تس��ويه بدهي خود را ندارند به اصطالح در 
وضعيت »ادمينستريش��ن« قرار مي گيرند كه مشابه 
اعالم ورشكستگي در ساير كشورهاست، با اين تفاوت 
كه شركت بدهكار امتياز مديريت تشكيالت خود را براي 
تسويه بدهي به مجموعه ديگري واگذار مي كند. اسناد 
مالي منتشر شده نشان مي دهد كه اوضاع مالي رايت باس 
يك سال پس از برگزاري همه پرسي برگزيت افول كرد 
و با وجود تعديل نيرو در دو س��ال گذشته نتوانست از 
ورشكستگي فرار كند. اين شركت بريتانيايي ۲۰۱۲ 
موفق شد تا در مناقصه به روزرساني ناوگان اتوبوس شهر 
لندن پيروز شود و بعدها به نام اتوبوس بوريس جانسون 
شهردار سابق لندن و نخست وزير فعلي بريتانيا، معروف 
شد. منتقدان همان موقع اعالم كردند كه اتوبوس هاي 
جديد گران و به صرفه نيس��ت اما جانس��ون پيش از 
برگزاري همه پرسي برگزيت در ۲۰۱۶ از كارخانه اين 
ش��ركت بازديد و اعالم كرد كه شهرداري ۲۰۰ فروند 
اتوبوس جديد خريداري خواهد كرد. قرداد خريد اين 

تعداد اتوبوس ۶۲ ميليون پوند برآورد شد.

مرحله پاياني مذاكرات تجاري 
ژاپن و امريكا 

گروه جهان| ژاپن و اياالت متحده امريكا همزمان 
با برگزاري نشستي ميان رهبران دو كشور در روز 
چهارشنبه، در حال كار روي آخرين نكات حل نشده 
يك پيمان تجاري هستند. تاويزيون دولتي ژاپن 
گزارش داده، »توشيميتسو موتگي« وزير خارجه 
ژاپن در نيويورك ب��ا رابرت اليتزر نماينده تجاري 
امريكا، ديدار كرده اس��ت. هدف دولت هاي امريكا 
و ژاپن اين بود كه آبه ش��ينزو نخست وزير ژاپن، و 
دونالد ترامپ رييس جمه��ور امريكا، اين پيمان را 
طي ديدارشان به امضا برسانند. با اين حال، مقامات 
گفتند كه اكنون امضاي اين پيمان ممكن اس��ت 
به تاخير بيافتد. امريكا و ژاپن سه ماه پيش به يك 
توافق دوجانبه كلي دست يافتند كه طي آن ژاپن 
قصد دارد بازار خود را به روي محصوالت كشاورزي 
و دامداري امريكا باز كند و در مقابل واشنگتن تعرفه 
گمركي برخي قطعات يدكي و خودرو هاي ژاپني 
را كاهش خواهد داد. چني��ن توافقي براي دونالد 
ترامپ و آبه شينزو پيروزي در بخش هاي كليدي 
به همراه خواهد داش��ت؛ به ويژه آنكه كش��اورزان 
بخش قابل توجهي از راي دهن��دگان امريكايي را 
تش��كيل مي دهند اين در حالي اس��ت كه دونالد 
ترامپ به دنبال پيروزي دوباره در انتخابات ۲۰۲۰ 
ميالدي است. دونالد ترامپ همواره نارضايتي خود 
را درباره كس��ري تجاري امريكا و ژاپن كه در سال 
۲۰۱۸ حدود ۶۸ ميليارد دالر بوده و حدود دو سوم 
آن مربوط به صادرات خودرو بود اعالم مي كند. او 
تهديد كرده بود كه تعرفه گمركي ۲۵ درصدي بر 

قطعات يدكي و خودرو هاي ژاپني اعمال مي كند.
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استقبال پوند بريتانيا 
از راي ديوان عالي 

گروه جهان| مخالفت ديوان عالي بريتانيا با تصميم 
بوريس جانسون نخست وزير اين كشور براي تعليق 
پارلم��ان، باعث تقويت ارزش پوند ش��د. به گزارش 
رويترز، دي��وان عالي بريتانيا اع��الم كرده تصميم 
نخست وزير براي تعليق موقت پارلمان غيرقانوني بوده 
است. اين مساله اميدها به جلوگيري از خروج بدون 
توافق بريتانيا از اتحاديه اروپا را تقويت كرده است. در 
پي راي ديوان عالي، پارلمان بريتانيا چهارش��نبه با 
برگزاري نشستي فعاليتش را از سر گرفت. بوريس 
جانس��ون نخس��ت وزير محافظه كار، هم كه براي 
حضور در نشس��ت مجمع عمومي سازمان ملل به 
نيويورك سفر كرده بود زودهنگام به بريتانيا بازگشت. 
گمانه زني هايي در خصوص احتمال صدور فراخوان 
برگزاري انتخابات سراس��ري زودهنگام از سوي او 
مطرح شده اس��ت. راي ديوان عالي بيش از همه در 
بازار ارز موثر بود. نيل ويلسون تحليل گر ارشد بازار، در 
اين باره گفته: »به نظر مي رسد از نظر فعاالن بازار، اين 
راي عليه دولت مثبت بوده است.« چهارشنبه ارزش 
پوند در برابر دالر و يورو حدود ۰.۵درصد تقويت شد. 
با اين حال پوند نتوانست در برابر ارزهاي امن صعود 
محسوسي داشته باشد و تقريبا بدون تغيير نسبت به 
قبل و به ازاي ۱.۲۲۷۳ فرانك سويس و ۱۳۳.۵۰۱۶ 
ين ژاپن مبادله ش��د. جوردن راكستر استراتژيست 
بازار ارز در موسسه نامورا، گفته: »هر چيزي كه ضد 
جانسون و به نفع نمايندگان مخالف باشد مي تواند 
باعث كاهش نااطميناني بازار نسبت به خروج بدون 
توافق از اتحاديه اروپا شود و اين خبر خوبي براي پوند 
خواهد بود.«  از سوي ديگر روزنامه تلگراف به نقل از 
منابع آگاه نوشته كه جرمي كوربين رهبر حزب مخالف 
كارگر قصد دارد تا پس از آغاز به كار مجدد مجلس، 
براي باز پ��س گرفتن راي اعتم��اد از دولت بوريس 
جانسون تالش كند. به اعتقاد ناظران، در شرايطي كه 
دولت از در اختيار داشتن اكثريت در مجلس مطمئن 
نيس��ت، اين احتمال وجود دارد كه دولت س��قوط 
كند. از س��وي ديگر بوريس جانسون گفته است كه 
از تصميمش براي خارج ك��ردن بريتانيا از اتحاديه 
اروپا تحت هر شرايطي در سي و يكم اكتبر منصرف 
نمي شود. جانسون به تعويق انداخحتن برگزيت را 
خيانت به رفراندوم سال ۲۰۱۶ مي داند. او گفته بريتانيا 
به جاي همه پرسي درباره برگزيت، به انتخابات مجدد 
مجلس نياز دارد تا تكليف مشخص شود، درخواستي 

كه با مخالفت حزب كارگر روبرو شده است. 

كاهش سرمايه گذاري 
خارجي در تركيه

وزارت صنع��ت و فن��اوري اع��الم كرده اس��ت 
كه تا پاي��ان جوالي ح��دود ۵.۴۲ ميليارد دالر 
سرمايه گذاري خارجي در اين كشور انجام شده 
كه در مقايس��ه با رقم ۶.۲۵ ميلي��ارد دالري در 
مدت مشابه سال پيش، ۱۳.۳درصد كاهش پيدا 
كرده است. به گزارش خبرگزاري آناتولي، ميزان 
سرمايه گذاري در سهام شركت هاي ترك از ساير 
بخش ها بيشتر بوده، به گونه اي كه سرمايه گذاران 
خارجي در هفت ماه نخست امسال ۳.۶ ميليارد 
دالر در بازار سهام تركيه سرمايه گذاري كرده اند. 

بيشتر سرمايه گذاران از قاره اروپا بوده اند. 

آماده باش نظامي 
در افغانستان براي انتخابات

همزم��ان ب��ا نزدي��ك ش��دن ب��ه روز انتخابات 
رياست جمهوري افغانستان و افزايش تهديد طالبان، 
نظامي��ان افغان براي تامين امني��ت اين انتخابات 
از صبح چهارش��نبه به حالت آماده باش درآمدند. 
به گزارش خبرگزاري طلوع، فرمانده كل عمليات 
ويژه ارتش افغانستان به شهروندان اطمينان داده 
با تمام توان در برابر شورشيان ايستادگي خواهند 
كرد و نمي گذارند كه اين شورشيان روند انتخابات را 
مختل كنند. طالبان با تحريم انتخابات تهديد كرده 
كساني كه در راي گيري شركت كنند را هدف قرار 
خواهند داد. انتخابات رياست جمهوري افغانستان 

قرار است اوايل هفته آينده برگزار شود. 

22 كشته و 700 زخمي 
در زلزله پاكستان 

زمين لرزه اي ۵.۸ ريش��تري سه شنبه در شمال 
شرقي پاكستان دست كم ۲۲ كشته و ۷۰۰ زخمي 
برجاي گذاشته است. مقامات بيمارستاني كشمير 
پاكس��تان گفته اند بيشتر زخمي هاي اين زلزله 
بطور سطحي زخمي شده اند و بعد از مداواي سريع 
از بيمارستان مرخص شده اند. اين زلزله به جاده 
اصلي منتهي به شهر ميرپور در بخش پاكستاني 

كشمير آسيب جدي وارد كرده است. 

 اردوغان: قدرت هسته اي 
يا براي همه، يا هيچ كس

رجب طيب اردوغان رييس جمه��وري تركيه، در 
نشست عمومي س��ازمان ملل گفته داشتن قدرت 
هس��ته اي يا بايد براي همه كش��ورها آزاد شود يا 
بطور كامل ممنوع اعالم شود. اردوغان هشدار داده 
»نابرابري« ميان دولت هايي كه قدرت هس��ته اي 
دارند و آنهايي كه ندارن��د، نظم جهاني را تضعيف 
مي كند. رييس جمهوري تركيه پيش تر نيز گفته 
بود كه مايل است از منافع و مواضع كشورش مانند 
رژيم اسراييل محافظت شود؛ برخي تحليلگران بر 
اين باورند كه او تلويحا به  دنبال دستيابي به زرادخانه 
هسته اي است. اسراييل تاكنون سياست مبهمي 
پيرامون موضوعات هسته اي اتخاذ كرده و از تاييد يا 
انكار قابليت هاي هسته اي خود امتناع ورزيده است.
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عكسروز

چهرهروز

وزيرارشاد:فيلمموالنادرايرانساختهنميشود
 پس از جنجال هايي كه در چند روز گذشته بر سر ساخت سريالي درباره موالنا اتفاق افتاد، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: ساخت فيلم 
» شمس و موالنا« در ايران اتفاق نمي افتد و به همين دليل مسير اخذ پروانه نمايش را سپري نكرده است. سيدعباس صالحي، افزود: همانطور 
كه مطلع هستيد مراحل اخذ مجوز پروانه ساخت فيلم هايي كه در داخل كشور ساخته مي شود، در ايران سپري مي شود و سپس نوبت به 
پروانه نمايش مي رسد.در حال حاضر به دليل اينكه ساخت اين فيلم در ايران اتفاق نمي افتد مسير خود را طي نكرده تا در فضاي سازمان 
سينمايي تحليل شود. بطور طبيعي استفتاء، مسير كسب نظر مراجع است كه قابل احترام بوده و احترام شان واجب است. اما قوانين كشور 
مسير خود را طي مي كند، همانطور كه مي دانيد سريال ها و فيلم هاي متعددي در صدا و سيما در خصوص اين شخصيت ها توليد و عرضه شد.

بازارهنر

جايزه روس ها براي »سيمين« ايراني
فيلم س��ينمايي »س��يمين« ب��ه تهيه كنندگي و 
كارگردان��ي مرتض��ي آتش زم��زم در هجدهمين 
جش��نواره بايكال در كش��ور روس��يه، جايزه ويژه 
هيات داوران را دريافت كرد. به گزارش ايسنا، فيلم 
»سيمين« در اين جشنواره كه در شهر ايركوتسك، 
مركز استان سيبري روسيه و با شعار مردم و محيط 
زيست برگزار شد در سه نوبت به نمايش گذاشته شد.

اين فيل��م اخيراً در دهمين جش��نواره بين المللي 
فيلم جاگران دهلي در هند نيز حضور يافته است.  
»سيمين« فيلمي درباره علت خشك شدن زاينده 
رود و تاثيرات آن بر زندگي مردم به ويژه كشاورزان 
اس��ت. قصه در فضايي اس��تعاري روايت مي شود 
و ش��خصيت مادر در آن نم��ادي از آب و رودخانه 

است. قصه اين فيلم برداشتي از مستند »رودي كه 
كشته شد« است كه به مشكالت اصلي زاينده رود 
و روند خشك ش��دن آن مي پرداخت و سال ۹۳ در 
شانزدهمين جشن مستند سينماي ايران به عنوان 

بهترين فيلم برگزيده شد.

تاريخنگاري

اشغالبستان
هجوم نيروهاي عراقي به خوزستان بعد از ۳1 شهريور 1۳5۹ از محورها و معابر متعدد 
و با به كارگيري نيروهاي زرهي و مكانيزه مجهز، باعث تصرف بخش هاي وسيعي از 
استان خوزستان شد؛ بطوري كه دشمن تا چند كيلومتري دزفول و اهواز پيشروي 
كرد. نيروهاي نظامي عراق در اوايل جنگ تحميلي از طريق تنگ چزابه و جاده مرزي 
جفير به بستان حمله كرد و با اشغال بستان و 70 روستاي اطراف آن عده اي از اهالي 
اين شهر را شهيد و به اسارت خود در آورد و جنايات بي شماري را نيز در اين منطقه 
مرتكب شد. در جبهه هاي مياني خوزستان، نيروهاي بعثي با تصرف شهر بستان 
حمله خود را به منظور قطع جاده اهواز – دزفول ادامه داده و قسمت هاي وسيعي از 
دشت عباس را به تصرف خود درآوردند و در پايين رودخانه كرخه متوقف و مستقر 
شدند . در محور جنوبي رودخانه كرخه، پس از تصرف بستان و ادامه پيشروي خود، 
شهر سوسنگرد را نيز به تصرف در آوردند . در شمال رود كرخه نيز با تصرف ارتفاعات  
اهلل اكبر پادگان نظامي دشت آزادگان مورد تهديد قرار گرفت، اما در جبهه مياني 
بستان و مناطق گس��ترده اي از استان خوزستان با وجود اجراي چندين عمليات 

كوچك و بزرگ تا مهر ماه 60 اين مناطق همچنان در تصرف دشمن بود.

برگزاري كارگاه هاي فيلمسازي فيلمسازان ايراني و فنالندي
كارگاه هاي فيلمسازي با موضوع همكاري و توليد 
فيلم مشترك ميان ايران و فنالند همزمان با هفته 
فيل��م فنالند در تهران، مش��هد و اصفه��ان برگزار 
مي ش��ود. اين كارگاه ها روز شنبه 6 مهرماه ساعت 
20 تا 21:۳0 با حضور كتايون شهابي پخش كننده 
بين المللي و تهيه كننده سينماي ايران، لس سارينن 
مديرعامل بنياد فيلم فنالند و كارل آهو تهيه كننده 
فنالن��دي در خانه هنرمندان اي��ران در تهران، روز 
دوشنبه 8 مهرماه س��اعت 1۹ تا 21 با حضور نويد 
محمودي كارگردان سينماي ايران، لس سارينن 
مديرعامل بنياد فيلم فنالند و كارل آهو تهيه كننده 
فنالندي در پرديس س��يتي س��نتر اصفهان و روز 
چهارشنبه 10 مهرماه ساعت 1۹ تا 21 با حضور بهنام 
بهزادي كارگردان ايراني، يانا پاسكاال مدير بين الملل 
بنياد فيلم فنالند و ريتا آلتو كارگردان فنالندي در 
پرديس هويزه مشهد برگزار خواهد شد. هفته فيلم 

فنالند با مشاركت موسس��ه هنروتجربه سينماي 
ايرانيان و بنياد فيلم فنالند از ٦ الي ١٢ مهرماه 1۳۹8 
به صورت همزمان در خانه هنرمندان ايران در تهران، 
پرديس سينمايي هويزه مشهد و پرديس سينمايي 
سيتي سنتر اصفهان برگزار مي شود و طي اين هفته 
فيلم، ٩ فيلم بلند و ٧ فيلم كوتاه فنالندي به نمايش 
در مي آيد. افتتاحيه اين هفته فيلم عصرگاه شنبه 6 

مهرماه ساعت 17 در خانه هنرمندان خواهد بود.

نمايش ۹ فيلم ايراني در بارسلونا
۹ فيلم منتخب از سينماي ايران در هفتمين دوره 
جش��نواره فيلم هاي آسيايي بارس��لونا روي پرده 
مي رود. فيلم »رقص پا« ساخته مزدك ميرعابديني 
در بخش مسابقه رسمي اين دوره جشنواره به نمايش 
درمي آيد و سه فيلم روزهاي نارنجي )آرش الهوتي(، 
اردك لي )بهروز غريب پ��ور( و اتاق تاريك )روح اهلل 
حجازي( در بخ��ش پانوراماي روي پ��رده خواهد 
رفت. همچنين در بخش اكتشافات، فيلم هاي يه وا 
)آناهيد آباد( و اولين امضا ب��راي رعنا )علي ژكان( 
اكران مي ش��ود و فيلم هاي نس��ترن هاي وحشي 
)رهبر قنبري( و پاستاريوني )سهيل موفق( در بخش 
توسعه سينماي آسيا- اقيانوسيه )نت پك( به نمايش 
درمي آيد. آستيگمات )مجيدرضا مصطفوي( نهمين 
فيلم ايراني است كه در اين دوره جشنواره، در بخش 
نمايش هاي ويژه اكران خواهد شد. هفتمين دوره 
جشنواره فيلم هاي آسيايي بارسلونا با هدف نزديك 

كردن مخاطبان محص��والت فرهنگي با روايت ها 
و داستان هاي قاره آس��يا و نمايش گزيده توليدات 
سينمايي 25 كش��ور اين قاره، از 12 مهر تا ۹ آبان 
سال جاري )۴ تا ۳1 اكتبر( برگزار مي شود. در اين 
رويداد، منتخبي از آثار سينماي ايران، با همكاري 
و همت جشنواره فيلم هاي آسيايي بارسلونا، بنياد 
سينمايي فارابي و ساير پخش كنندگان فيلم از ايران 

روي پرده خواهد رفت.

اكران »۲۳ نفر« در كتابخانه ملي ايران
فيلم سينمايي »2۳ نفر« ساخته مهدي جعفري 
در س��ازمان اس��ناد و كتابخانه ملي ايران اكران 
مي ش��ود. اين فيلم س��ينمايي ش��نبه 6 مهرماه 
ساعت 1۴ با حضور عوامل فيلم در تاالر همايش 
قلم كتابخانه مل��ي ايران به نماي��ش در مي آيد. 
»2۳ نفر« جديدترين محصول س��ازمان هنري  
رسانه اي اوج است كه مهدي جعفري كارگرداني 
آن را بر عهده داش��ته اس��ت و رضا نوري، مجيد 
پتكي و عبدالحليم تقلبي ج��زو بازيگران اصلي 
آن هس��تند. اين اثر س��ينمايي روايت گروهي از 
رزمندگان نوجوان ايراني اس���ت ك�ه در جريان 
جنگ ايران و ع��راق در سال 1۳61 ب��ه اسارت 
نيروهاي عراقي درآمدند. مهدي جعفري پيش از 
اين مستند »2۳ نفر و آن يك نفر« را توليد كرده 

بود كه جزو اولين آثار در معرفي نوجوانان حاضر 
در جنگ بود. اعضاي كتابخان��ه ملي ايران براي 
تماشاي اين فيلم مي توانند روز شنبه 6 مهرماه از 
ساعت ۹ الي 11:۳0 براي دريافت بليت رايگان به 
نماينده روابط عمومي سازمان مستقر در محوطه 

آبنماي كتابخانه ملي مراجعه كنند.

میراثنامه

نمايشتاريخاسپانيادرايران
 ۳00 اثر از موزه باستان شناسي آليكانته در والنسياي اسپانيا به مدت 6 ماه در موزه 
ملي ايران برپاست يكي از اين آثار قديمي ترين اثر هنر تجسمي به نمايش درآمده در 
ايران است. نمايشگاه ميراث باستان شناسي اسپانيا گزيده اي از موزه باستان شناسي 
آليكانته در موزه ملي ايران از ۳1 ش��هريورماه ۹8 تا 26 فروردين ماه ۹۹ در سالن 
نمايشگاه هاي موقت موزه باستان شناسي و هنر دوره اسالمي برگزار شده است. در 
اين نمايشگاه ۳00 اثر فرهنگي- تاريخي از موزه باستان شناسي اليكانته در والنسياي 
اسپانيا از دوران پارينه سنگي تا دوره معاصر به نمايش گذاشته شده است كه به نوعي 
تأثيرات همجواري با درياي مديترانه را مي توان در آنها مشاهده كرد. اين نمايشگاه 
در مجموع به سه گالري مختلف تقسيم شده است. در گالري اول كه دوران پارينه 
سنگي تا دوره مفرغ را نشان مي دهد قديمي ترين اثر به نمايش درآمده تبر دستي 
مربوط به دوره پارينه سنگي قديم است كه در نزديكي مادريد كشف شده و قدمت 
آن حدود ۳5 هزار س��ال اس��ت. ابزارهاي دوره هاي پارينه سنگي مياني مربوط به 
انسان هاي نئاندرتال و دست س��اخته هاي دوران پارينه سنگي جديد و فراپارينه 
سنگي مربوط به انسان مدرن نيز به نمايش درآمده است. از جمله آثار جالب توجه 
اين بخش، سنگ حكاكي شده اي از فرهنگ مگدلني با نقش سر يك اسب سان با 
قدمت 17 هزار سال است. اين نمونه قديمي ترين اثر هنر تجسمي است كه تاكنون 
در ايران به نمايش گذاشته شده است. در گالري دوم نيز آثاري مربوط به دوره هاي 
آهن، فينيقي، ايبري، رومي، اسالمي )اموي(، مسيحيت و قرون وسطي به نمايش 
گذاشته شده است. در اين مجموعه ظرف س��فالي خاكستردان به همراه اشيايي 
موسوم به سوسك مصري )اين اشياء همزمان در ايران هم كشف شده است( و قالب 
س��نگي فلزگري و آثار فلزي بيانگر ارتباط با شرق هستند. اما با توجه به كيفيت و 
تعدد آثار به نظر اوج فرهنگ هاي باستان شناختي اليكانته را بايد در دوره 550 تا 
200 پيش از ميالد جست وجو كرد. مرد اسب سوار كه به عنوان آرم نمايشگاه نيز 
انتخاب شده، نقش تزئيني خمره منقوشي اس��ت كه مربوط به دوره ايبري است. 
مجمر سفالي به شكل الهه باربري زمين و حاصلخيزي اسپانيايي در اساطير يونان، 
نيم تنه گچي شاهزاده خانم شهر الچه در اين دوره به چشم مي خورد. در اين گالري 
يك ويترين به سكه ها اختصاص داده شده كه شامل 28 قطعه است. در گالري سوم 

نيز آثاري از عصر مدرن و معاصر كه بيش��تر مجموعه داران، آنها را در اختيار موزه 
آليكانته قرار داده اند ش��امل آثار چوبي، سفالي، شيشه و كاشي به نمايش گذاشته 
شده است. نمونه اي از نقاشي پشت شيشه و عكاسي شامل صحنه هاي گاوبازي از 
قديمي ترين نمونه هاي اين دوره اس��ت. در گالري چهارم نيز اسناد روابط سياسي 
ايران و اسپانيا در سده 17 ميالدي )دوره صفويه( در معرض ديد قرار گرفته است. 
در آن زمان ايران و اسپانيا دشمني مشتركي به نام امپراتوري عثماني داشتند كه به 
منظور حفاظت از مرزهاي خود در مقابل اين دشمن، معاهدات نظامي امضاء كردند. 
در اين بخش 18 سند از روابط سياسي دو كشور گزارش هاي سفير اسپانيا به دربار 
درخصوص فعاليت هاي سياسي اش در ايران به چشم مي خورد. يكي از اين اسناد، 
استوارنامه سفير ايران در دربار اسپانيا است و نمونه ديگر ترجمه نامه شاه عباس اول 
به پادشاه اسپانيا )فيليپ سوم( است. اين نمايشگاه تا 26 فروردين ماه ۹۹ هر روز 
از ساعت ۹:00 تا 16:00 ميزبان بازديد كنندگان خواهد بود. قيمت بليت آن نيز 5 
هزار تومان اعالم شده است. برخي از روزها مجموعه موزه ملي ايران براي گروه هايي 

مانند دانش آموزان، بازديد از اين نمايشگاه را رايگان اعالم مي كند.

ايستگاه

»دلتورو«داستانهايشرا
منتشرميكند

»گيرم��و دل  ت��ورو«، 
مط��رح  كارگ��ردان 
مكزيكي از انتشار اولين 
مجموعه داس��تان هاي 
كوتاه خ��ود در س��ال 
2021 ميالدي خبر داد.

هاليوود ريپورتر نوشت: 
اين داستان هاي كوتاه 

كه شامل ماجراهاي ترسناك و عجيبي به سبك 
فيلم هاي »دل  تورو« خواهد بود در قالب كتاب 
الكترونيك��ي و صوتي در س��ال 2021 ميالدي 
توسط كمپاني آمازون به بازار خواهد آمد. »گيرمو 
دل  تورو« در بيانيه اي درباره مجموعه داستان هاي 
كوتاهش گفت: در طول سال هاي گذشته تا به 
امروز از خواندن داس��تان هاي كوتاه گوناگون از 
داستان هاي ترسناك تا افسانه ها الهام گرفته ام و 
اكنون اين فرصت را پيدا كرده ام تا داستان هاي 
خودم را بنويسم و با سايرين به اشتراك بگذارم. 

هنوز مشخص نيست كه آيا خود »دل تورو« قرار 
اس��ت راوي كتاب صوتي اين مجموعه داستان 
كوتاه باشد يا خير. »گيرمو دل  تورو« كه ساخت  
فيلم هاي بلند سينمايي چون »هزارتوي پن«، 
»پسر جهنمي«، »حاشيه اقيانوس آرام« و »قله اي 
به رنگ س��رخ« را در كارنامه سينمايي اش دارد 
در سال 2017 با س��اخت فيلم »شكل آب« به 
بزرگ ترين موفقيت خود دست يافت و عالوه بر 
كسب جايزه شير طاليي ونيز، در 12 شاخه نامزد 
كسب جايزه اسكار ش��د كه در نهايت در چهار 
شاخه از جمله اسكار بهترين فيلم و كارگرداني 
موفق به كسب جايزه شد. »دل  تورو« نويسندگي 
سه قسمت از مجموعه فيلم هاي علمي-تخيلي 

»هابيت« را نيز برعهده داشته است. 

»ژوليتبينوش«ازآكادمي
اروپاجايزهدستاوردميگيرد

سي و دومين دوره جوايز 
آكادم��ي فيل��م اروپا از 
»ژوليت بينوش« بازيگر 
مطرح سينماي فرانسه 
با اعطاي جايزه دستاورد 
سينمايي تقدير مي كند. 
سايت س��ينماي اروپا 
نوشت: اين بازيگر برنده 

اسكار جايزه دستاورد »سينماي جهان« را روز 
هفتم نوامبر و در جريان برگزاري سي  و دومين 
دوره جواي��ز فيلم اروپ��ا درياف��ت خواهد كرد.  
»بينوش« پيش از اين سه بار جايزه بهترين بازيگر 
زن را براي فيلم هاي »عشاق روي پل« )1۹۹2(، 
»بيمار انگليسي« )1۹۹7( و »شكالت« )2001( 
كس��ب كرده اس��ت. وي در ابتدا براي بازي در 
فيلم هايي چون »سبكي تحمل ناپذير هستي« به 
كارگرداني »فيليپ كافمن« و »شكالت« ساخته 
»السه هالستروم« به شهرت بين المللي رسيد 
و براي بازي در فيلم »بيمار انگليس��ي« ساخته 
»آنتون��ي مينگال« برنده جايزه اس��كار و خرس 

نقره اي بهترين بازيگر زن جشنواره برلين شد. 
»بينوش« كه در فيلم »كپي برابر اصل« ساخته 
عباس كيارس��تمي نيز بازي كرده است، سابقه 
همكاري ب��ا »ژان لوك گ��دار« در فيلم »درود 
برمريم«، »آندره تشينه« در فيلم »قرار مالقات« 
و »ديويد كراننبرگ« در فيلم »كازموپليس« را نيز 
دارد. وي اخيرا در فيلم »حقيقت« به كارگرداني 
»هيروكازو كورئي��دا« در كنار »كاترين دنوو« و 
»اتان هاوك« بازي كرد كه به عنوان فيلم افتتاحيه 
جش��نواره ونيز 201۹ به روي پرده رفت.  سي و 
دومين دوره جوايز آكادمي فيلم اروپا روز هفتم 
نوامبر )16 آبان( در برلين آلمان برگزار مي شود.

اظهارترييسيوفادرموردورودزنانبهورزشگاهها

ليگ واليبال زنان ايران در تاريكي مطلق

الكساندر ش��فرين تصميم جديد يوفا 
براي بازي نكردن تيم هاي باشگاهي و 
ملي اروپايي با كشورهاي محدود كننده 
ورود زن ها به ورزشگاه ها را تشريح كرد. خبرگزاري 
فرانسه نوشت: يوفا در اجالس اخير خود به 55 عضو 
خود پيش��نهاد كرد كه هيچ تيم ملي و باشگاهي از 
قاره اروپا در كشورها يا با كشورهايي كه براي حضور 
زنان در اس��تاديوم هاي فوتب��ال محدوديت ايجاد 
مي كند بازي نكنند. پيشنهادي كه با موافقت تمامي 
كشورهاي عضو روبرو شد و اجرايي مي شود. آلكساندر 
ش��فرين، رييس يوفا در همين رابطه به خبرگزاري 
فرانسه گفت: كميته اجرايي يوفا به تمامي 55 عضو و 
تمامي باشگاه هاي اروپايي توصيه كرد در كشورهايي 
كه زن ها دسترسي محدود به ورزشگاه ها دارند بازي 
نكنند. تا جايي كه ما مي دانيم دو كش��ور در جهان 
هستند كه به زن ها و دخترها اجازه ورود به ورزشگاه ها 
را نمي دهند. ما نمي توانيم آنها را جريمه كنيم چون 

اين حق در اختيار فيفاست ولي نمي توان در اين باره 
نيز ساكت بود.  عالي ترين ش��خص در نهاد يوفا در 
بخش پاياني صحبت خود گفت: به همين دليل توصيه 

ما به تيم هاي تمامي 55 عضو يوفا چه باشگاهي و ملي 
)فوتبال، فوتبال ساحلي و فوتسال( اين است كه در اين 

كشورها و با اين كشورها بازي نكنند.

زمان قرعه كشي ليگ برتر واليبال زنان ايران درحالي 
به تعويق افتاد كه هنوز تكلي��ف اين فصل به دليل 
عدم اع��الم قطعي تيم داري باش��گاه ها مش��خص 
نشده است. فدراسيون واليبال اين روزها در تكاپوي 
قرارداد بستن با باشگاه ها براي برگزاري ليگ واليبال 
زنان است و مدتي است كه با باشگاه ها رايزني كرده 
اما هنوز خبري از اعالم تيم داري بس��ياري از آنها به 
گوش نمي رس��د. چهار ماه پيش »حرمت السادات 
زبردس��ت« نايب رييس زنان فدراسيون واليبال به 
خبرنگار ايرنا گفته ب��ود كه ليگ اين فصل با حضور 
باشگاه هاي بسيار، عالي خواهد بود و زودتر از هميشه 
آغاز مي ش��ود. هنوز جوه��ر اين حرف ه��ا از كاغذ 
روزنامه نگاران خش��ك نشده بود كه خبر رسيد 10 
شهريور آخرين فرصت باشگاه ها براي اعالم حضور 
در ليگ واليبال زنان خواهد بود. دهم ش��هريور هم 
گذشت و به نظر مي رسيد باز هم باشگاه ها تصميم 
قطعي خود را براي شركت در اين فصل اعالم نكردند. 
فدراسيون كه به نظر مي رسيد دوباره در تاريكي مطلق 
قرار گرفته است براي آنكه باشگاه ها را تحت فشار قرار 
دهد سوم مهر را تاريخ قطعي قرعه كشي ليگ واليبال 
زنان قرار داد. زبردست در اين زمينه به ايرنا گفته بود 
كه نمي توانيم بخش خصوصي را مجبور به تيم داري 
كنيم. اين تدبير هم از سوي مسووالن كارساز نشد و 
باش��گاه ها دوباره مسير قبلي را طي كردند و از اعالم 
قاطع تي��م داري در اين فصل س��رباز زدند بنابراين 
زمان قرعه كش��ي نيز به تعويق افت��اد و تاريخ آن به 

زماني نامعلوم موكول شد. اگر به تيم هاي ليگ فصل 
گذشته نگاهي بياندازيم متوجه مي شويم كه همواره 
در هر فصل تكرار قهرمان و نايب قهرمان و نارضايتي 
بازيكنان از مس��ابقات ليگ همواره وجود داش��ته 
است. در فصل گذشته تنها 6 تيم پيكان، ذوب آهن، 
شهرداري سمنان، مبناتجارت كاسپين )تيم اميد(، 
نامي نو و توپكا حضور داشتند. تعداد كم تيم ها از نظر 
لژيونرهاي ايراني ليگ واليبال كمكي به پيش��رفت 
بازيكنان نخواهد كرد. »مائده برهاني« كاپيتان تيم 
ملي واليبال زنان ايران پيش از اين به خبرنگار ايرنا 
گفته بود: تجربه اي كه در ليگ تركيه به دست آوردم 
در ليگ ايران كسب نخواهم كرد. چرا كه زمان ليگ 
ايران خيلي كوتاه و حداكثر چهار ماه است اما ليگ 
تركيه ب��ه مدت هفت ماه برگزار مي ش��ود. طوالني 
بودن ليگ خيلي به رشد بازيكن كمك مي كند ضمن 
اينكه بازيكن��ان خارجي خوبي در ليگ تركيه بازي 
مي كنند. تنها باشگاهي كه در اين فصل براي اولين بار 

به تيم داري واليبال زنان پرداخته، سايپا است كه با 
سرمربيگري »مريم هاشمي« سرمربي پيشين تيم 
ملي واليبال زنان ايران در اين فصل شركت مي كند. 
با وجود آنكه حضور چنين باشگاهي مي تواند اميدي 
براي آغاز يك تغيير در ليگ اين فصل باشد اما قطعي 
نبودن بس��ياري از باش��گاه ها در ليگ نگران كننده 
است و اين امر را بايد در شيوه برنامه ريزي فدراسيون 
براي بهبود شرايط ليگ واليبال زنان مشاهده كرد. 
زبردست پس از اينكه زمان قرعه كشي ليگ برتر يك 
بار ديگر به تعويق افتاد، به ايرنا گفت: وضعيت چند تيم 
مشخص نبود و از ما فرصت خواستند. مجبور شديم 
زمان قرعه كشي را به تعويق بياندازيم تا تعداد بيشتري 
تيم در اين فصل داشته باشيم. وي ادامه داد: مقصر 
نيستيم كه باشگاه ها تصميم خود را براي تيم داري 
واليبال زنان در اين فصل اعالم نمي كنند. چهار باشگاه 
اعالم آمادگي كردند اما منتظريم تا چهار باشگاه ديگر 
تصميم قطعي خود را بيان كنند. زبردست يادآور شد: 
زياد فرصت نداريم تا به باشگاه ها يك ماه زمان بدهيم. 
بسياري از آنها به دليل مشكالت مالي در قراردادهاي 
بازيكنان تصميم قاطع خود را اعالم نكردند. اگر براي 
بس��تن ليگ عجله كنيم بايد اين فصل با 6 تيم آغاز 
شود. سخنان زبردست درحالي مطرح مي شود كه 
هنوز زمان دقيق قرعه كش��ي مشخص نيست و به 
نظر مي رسد ليگ اين فصل ديرتر آغاز خواهد شد و 
بازيكنان بايد در انتظار زمان بيشتري براي حضور در 

مسابقات باشند.

ورزشي
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