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سخنگوي وزارت خارجه كش��ورمان با بيان اينكه 
نخس��ت وزير پاكس��تان در دومين س��فر خود به 
تهران در سال جاري با رييس جمهور و مقام معظم 
رهبري دي��دار مي كند، گفت: مهم ترين مس��ائل 
منطق��ه و عرص��ه بين الملل و همچني��ن آخرين 
تحوالت روابط دو جانب��ه بين ايران و پاكس��تان 
از مهم تري��ن محوره��اي گفت وگوي اي��ن مقام 

پاكستاني با مقامات جمهوري اسالمي خواهد بود.
س��يدعباس موس��وي با بيان اينكه در چارچوب 
روابط ديرينه و دوس��تانه بين ايران و پاكس��تان، 
عمران خان نخس��ت وزير پاكس��تان دومين سفر 
خود به ايران را در س��ال جاري انج��ام خواهد داد 
افزود: اين سفر در چارچوب همكاري هاي نزديك 
و دوستانه بين دو كشور انجام مي شود و ايشان در 
جريان سفر به تهران عالوه بر ديدار با رييس جمهور 
با مقام معظ��م رهبري ني��ز ديدار مي كن��د. اين 
ديپلمات كش��ورمان با بيان اينكه مسائل منطقه، 
عرصه بين المل��ل و آخري��ن تح��والت در روابط 
دوجانبه ايران و پاكس��تان از مهم ترين محورهاي 
گفت وگوي اين مقام پاكستاني با مقامات جمهوري 
اسالمي ايران خواهد بود در پاسخ به اين سوال كه 
آيا نخست وزير پاكستان بر اس��اس اخبار منتشر 
شده براي ميانجي گري بين تهران و رياض به ايران 

سفر مي كند گفت: از موضوع ميانجي گري مطلع 
نيستم. بايد ديد كه ايشان در جريان اين سفر چه 
مذاكرات و محورهايي را مطرح مي كنند. طبيعتا 
موضوع��ات منطق��ه اي و تح��والت در منطقه از 
محورهاي گفت وگوي ايشان با مقامات جمهوري 
اس��المي ايران خواهد بود. موس��وي در گفت وگو 
با خبرگزاري صدا و سيما خاطرنش��ان كرد: ايران 
بارها اعالم كرده كه با ميانجي و بدون ميانجي آماده 
است با همسايگان خود از جمله عربستان گفت وگو 
و رايزني كند كه اگر س��وءتفاهمي وجود دارد اين 
سوءتفاهم ها برطرف شود. چنانكه اجازه ندهيم كه 
اشخاص ثالث و كشورهاي فرامنطقه اي از شرايط 
در منطقه سوءاس��تفاده كنند و بخواهن��د از اين 
طريق در امور منطقه دخالت كنند. اين ديپلمات 
كش��ورمان با تاكيد بر اينكه آمادگ��ي جمهوري 
اسالمي ايران براي گفت وگو با كشورهاي منطقه 
ش��امل همه اس��ت و ما اين موضوع را بارها اعالم 
كرده ايم ادامه داد: طرح ه��ا و ابتكاراتي نيز در اين 
راستا از سوي جمهوري اسالمي ايران مطرح شده 
است و ما از كشورهايي كه با حسن نيت خواستار 
ايجاد امنيت در منطقه هستند استقبال كرده ايم 
و اگر در جريان اين س��فر اين موضوع مطرح شود 

ايران اين صحبت ها را خواهد شنيد.

سخنگوي وزارت خارجه: 

آماده ايم با عربستان با ميانجي يا بدون ميانجي 
گفت وگو كنيم

مجيداعزازي|
دبيرگروهراهوشهرسازي|

1-آنگونه كه مركز مطالعات و برنامه ريزي ش��هر تهران 
اعالم كرده ۴۲ درصد تهراني ها مس��تاجر هس��تند و با 
افزايش قيمت رهن و اجاره مسكن، اين گروه در معرض 
خطر حذف از ش��هر ق��رار دارند. اين در حالي اس��ت كه 
به دليل جهش هاي قيمتي متوالي در سال هاي 86، 91 
و 97 ق��درت خريد متقاضيان مصرفي واحد مس��كوني 
به ش��دت كاهش يافته اس��ت به گونه اي كه در پي اين 
جهش ها، امكان خانه دار ش��دن مس��تاجران تهراني با 
پس انداز تقريبا صفر شده اس��ت و سال هاي انتظار براي 
خانه دار ش��دن خانوار به ۴3 س��ال افزايش يافته است. 
گزارش رس��مي بانك مركزي از تحوالت بازار مس��كن 
تهران در فروردين س��ال جاري حاك��ي از افزايش 10۴ 
درصدي قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده است. 
در نيمه نخست سال جاري نس��بت به دوره مشابه سال 
قبل متوسط قيمت هر متر مربع 88.۴ درصد بوده است. 

۲-اجاره مسكن در شهر تهران بطور متوسط حدود 50 
تا 70 درصد از س��بد هزينه خان��وار را به خود اختصاص 
مي دهد، و حقوق ۲ تا 3 ميليون توماني كارگر و كارمند 
را مي بلعد و هزينه خوراك،  پوشاك، آموزش و بهداشت 
و... را در اولويت هاي بعدي قرار مي دهد يا اساس��ا از سبد 
هزينه خانوار ح��ذف مي كند. اين در حالي اس��ت كه در 
كشورهايي كه توانسته اند بر مشكل مسكن غلبه كنند، 
سهم مسكن از سبد هزينه خانوار كمتر از ۲0 درصد است. 
بررس��ي هاي ميداني از نرخ ها در بازار رهن و اجاره شهر 
تهران نيز نشان مي دهد، كرايه اغلب واحدهاي متوسط 
متراژ در مناطق مختلف پايتخت ب��دون در نظر گرفتن 

پول پيش، باالي ۲ ميليون است.
3-خانه دار شدن مردم از طريق پس انداز و تنوع بخشي 
به تسهيالت خريد، سياس��تي بود كه عباس آخوندي، 
 وزي��ر راه و شهرس��ازي در دول��ت اول حس��ن روحاني 
دنبال مي كرد، اما اين سياس��ت به دليل جهش ناگهاني 
مسكن در س��ال 97 كارآمدي خود را از دست داد. قبل 
از اجراي اين سياس��ت نيز طرح مسكن مهر بنا به داليل 
مختلف از جمله س��اخت و س��از در بيابان و مكان هاي 

فاقد زيرساخت هاي شهري در خانه دار كردن متقاضيان 
مصرفي ناموفق جلوه گر ش��د، به گون��ه اي كه همچنان 
چند ده هزار واحد مسكوني آن به متقاضيان كه اغلب از 
اقشار متوسط و ضعيف جامعه هستند، تحويل داده نشده 
است. البته سياست هاي اشتباه دولت ها در حوزه مسكن 
محدود به دولت هاي يادشده نيست و آمارهاي سال هاي 
دور از سياس��ت گذاري هاي اش��تباه پرده برمي دارد. بر 
اساس نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 65 حدود 
80 درصد از خانوارها مالك بوده اند اما اين رقم در سال 95 
به 5۴ درصد افت كرده است. اين مساله نشان مي دهد كه 
دست كم 30 سال گذشته سياست هاي مسكني دولت ها 

نتوانسته باري از دوش مستاجران بردارد.
۴- الينحل ماندن مش��كل تامين مس��كن خانوارهاي 
ايراني داليل متعددي دارد، اما در راس آنها، »جهش هاي 
تورم��ي« ق��رار مي گيرن��د. جهش هايي ك��ه بي ثباتي 
را در فض��اي بازارها، بنگاه ه��اي اقتص��ادي و خانوارها 
تزريق مي كنند. به همين دليل اس��ت كه ش��ايد بتوان 
سياس��ت گذاران حوزه مس��كن را متهمان درجه دو در 
شكل دهي به وضعيت فعلي مسكن قلمداد كرد و انگشت 
اتهام را به س��وي برنامه ريزان و سياس��ت گذاران اقتصاد 
كالن نش��انه رفت. چرا ك��ه سياس��ت گذاران اين حوزه 
هيچگاه ش��انس بهره مندي از باد موافق )ثبات نس��بي 
قيمت ها( را نداشته اند و همواره به اجبار در جهت خالف 
روند كلي اقتصاد بايد برنامه ريزي مي كرده اند و همواره هم 

برنامه هاي آنها نتايج ناموفقي داشته اند.
5- مس��كن ضروري ترين و مهم ترين كااليي اس��ت كه 
هر خانوار متقاضي بالقوه آن به ش��مار مي رود و به نوعي 
ماحصل چندين سال كار و بهره وري و ثروت يك خانوار 
قلمداد مي شود. محروم ش��دن بخشي از جامعه از خريد 
اين كاال نه تنها به زندگي روزمره اين دسته از خانوارها به 
دليل جابه جايي هاي مكرر ساالنه آسيب مي زند بلكه به 
عامل بسيار مهم در نابرابري در ثروت و شكاف طبقاتي در 
جامعه نيز دامن مي زند. اميد است كه مسووالن كشور با 
پيروي از علم اقتصاد و فراهم آوردن زمينه هاي الزم براي 
اصالح ساختارها و سياس��ت هاي كالن اقتصاد شرايط 

بازگشت آرامش به خانوارها را فراهم آورند.

مسكن در برابر باد مخالف
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

مسكن در برابر باد مخالف
مركز  ك��ه  1-آنگون��ه 
مطالعات و برنامه ريزي 
شهر تهران اعالم كرده 
۴۲ درص��د تهراني ه��ا 
مس��تاجر هس��تند و با 
افزايش قيم��ت رهن و 
اجاره مسكن، اين گروه 
در مع��رض خطر حذف 
از ش��هر قرار دارند. اين در حالي است كه به دليل 
جهش هاي قيمتي متوالي در سال هاي 86، 91 و 
97 قدرت خريد متقاضيان مصرفي واحد مسكوني 
به شدت كاهش يافته است به گونه اي كه در پي اين 
جهش ها، امكان خانه دار شدن مستاجران تهراني با 
پس انداز تقريبا صفر شده است و سال هاي انتظار 
براي خانه دار شدن خانوار به ۴3 سال افزايش يافته 
است. گزارش رسمي بانك مركزي از تحوالت بازار 
مسكن تهران در فروردين س��ال جاري حاكي از 
افزايش 10۴ درصدي قيمت نسبت به ماه مشابه 

سال قبل بوده است. 

مجيداعزازي
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صنعت،معدن و تجارت

 نمره مساعد 
محيط كسب وكار 

تعادل|نتايج ط��رح پايش ملي كس��ب و كار در 
تابستان سال 1398 نشان مي دهد، شاخص محيط 
كس��ب و كار براي س��ومين فصل متوالي در مسير 
بهبود گام برداش��ته و در بهترين وضعيت طي يك 
سال و نيم گذشته قرار گرفته است. جزييات نتايج 
پايش ملي كسب وكار در تابستان سال 1398 نشان 
مي دهد، رقم شاخص ملي كسب و كار به 6.07 )نمره 
بدترين ارزيابي 10 است( رسيده كه بهتر از وضعيت 

اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته...

اقتصاد اجتماعي

 رد لكه نفتي
 بر ساحل خليج فارس

نزديك به ي��ك ماه اس��ت كه نف��ت در نزديكي 
س��احل خارك نش��ت كرده، به دري��ا مي ريزد و 
خليج فارس را فتح مي كند. آلودگي ناشي از اين 
لكه ها به سواحل گناوه، ريگ تا قلعه سفيد رسيده 
و سطح گسترده اي از سواحل را آلوده كرده است، 
آنطور كه منابع محل��ي مي گويند حتي البه الي 
سنگ هايي كه در فرودگاه خارك ريخته شده هم 
پر از نفت است. با اين حال بعد از گذشت يك ماه از 
اين اتفاق و شروع عمليات پاكسازي، اگرچه حاال 
لكه نفتي در عكس هاي هوايي معلوم نيست و به 
نظر مي رسد مهار ش��ده اما كارشناسان معتقدند 
نفت در ساحل يا كف دريا نشسته ، يا تبخير شده و 
بخشي از آن هم بين سنگ ها نفوذ كرده كه ديگر 
امكان پاكس��ازي آن وجود ندارد. اين وضعيت در 
حالي است كه بر اساس اعالم سازمان بين المللي 
دريانوردي، خليج فارس جزو مناطق حس��اس از 

نظر محيط زيستي اعالم شده و ...
12

دولت

رييس جمهور در احكام جداگانه اي و با استناد به 
بند الف ماده 8 و بنده��اي 10، 1۲، 13 و 1۴ ماده 
9 و در اج��راي م��اده 11 اليحه قانوني تش��كيل 
ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش مصوب س��ال 
1358 )اصالح��ي م��ورخ 1381.7.۲9 مجلس 
شوراي اسالمي(، 10 عضو ش��وراي عالي آموزش 
و پرورش را براي يك دوره ۴ ساله منصوب كرد. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، حجت االسالم 
والمس��لمين دكتر حس��ن روحاني، با عنايت به 
معرفي وزراي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات 
و فناوري، خانم دكتر سيما فردوسي و آقايان دكتر 
علي اصغر فاني و دكت��ر محمود مهرمحمدي را به 
عنوان »عضو ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش« 
منصوب كرد. خانم دكتر طبيه ماهروزاده و آقايان 
دكتر غالمعل��ي حدادعادل و دكتر غالمحس��ين 
رحيمي نيز با عنايت به معرفي ش��وراي روس��اي 
فرهنگس��تان هاي كش��ور به عنوان عضو شوراي 
عالي آموزش و پرورش منصوب شدند. همچنين 
با عنايت به معرفي شوراي معاونان وزارت آموزش 
و پرورش، خانم مريم رنگ آميز طوس��ي و آقايان 
حبي��ت اهلل گودرزي دورك��ي و ج��واد نوبختي با 
حكم رييس جمهور به عنوان عضو ش��وراي عالي 
آموزش و پرورش منصوب ش��دند. حجت االسالم 
والمس��لمين آقاي عبدالكريم بهجت پ��ور نيز با 
عنايت به معرفي ش��وراي عالي ح��وزه علميه قم 
به عنوان عضو ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش 
منصوب شد. رييس جمهور در اين احكام، توفيق 
اعضاي جديد ش��ورا را در انجام وظايف محوله با 
رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور 
اخالقي دول��ت تدبير و امي��د از خداون��د متعال 

مسألت كرده است.

۱۰ عضو شوراي عالي آموزش 
و پرورش منصوب شدند

حسن روحاني رييس جمهوري اليحه اصالح 
موادي از قانون محاسبات عمومي كشور را به 
مجلس شوراي اسالمي ارسال كرد. به گزارش 
پايگاه اطالع رس��اني دفتر هيات دولت، هيات 
وزيران در جلسه ۲7 ش��هريور 1398 با هدف 
به كارگيري كارمندان پيماني در پس��ت هاي 
امين ام��وال، عامل ذيحس��اب و كارپ��رداز با 
اصالح م��وادي از قانون محاس��بات عمومي 
كش��ور موافق��ت كرد. براس��اس اي��ن اليحه 
دستگاه هاي اجرايي مي توانند »مستخدمين 
ثابت و عناوين مش��ابه در دس��تگاه هايي كه 
فاقد عنوان رسمي هس��تند« و »پيماني« را 
در پست هاي امين اموال، عامل ذي حساب و 

كارپرداز منصوب كنند. 

ارسال اصالح موادي از قانون 
محاسبات عمومي كشور به مجلس

خبر

معاون اداري، مال��ي و مديريت منابع وزارت علوم 
از اج��راي 500 پ��روژه در حوزه مديريت س��بز 
دانشگاه ها خبر داد و گفت: در راستاي برنامه هاي 
مديريت سبز دانش��گاه ها پايان نامه هاي كاغذي 
دانش��جويان نيز از مهر جاري حذف خواهد شد. 
به گزارش ايس��نا، محمدتقي نظرپور در سومين 
نمايش��گاه دس��تاوردهاي اجرايي دانش��گاه ها، 
موسسات آموزشي، پژوهش��ي و پارك هاي علم 
و فناوري با تاكيد بر اينكه اين نمايش��گاه با هدف 
نمايش عملكرد و توانمندي هاي مراكز آموزشي 
و پژوهش��ي و با همكاري وزارت علوم و س��ازمان 
برنام��ه و بودجه در ح��ال برگزاري اس��ت گفت: 
در واقع همه دانش��گاه ها عالقه مند به مشاركت 
براي حض��ور در اين برنام��ه بودند ام��ا به دليل 
محدوديت هاي جا حداكثر 50 دانش��گاه، مراكز 
پژوهشي و پارك ها بسته به نوع كار و اقدامي كه 
انجام داده بودند توانستند در اين مراسم مشاركت 
داشته باش��ند. در واقع اين برنامه هر دو سال در 
حوزه مديريت س��بز به منظور نمايش طرح هاي 
اجرا ش��ده و در دس��ت اجراي آم��وزش عالي در 
اين عرصه برگزار مي ش��ود. مع��اون اداري، مالي 
و مديريت مناب��ع وزارت عل��وم همچنين گفت: 
در س��ومين نمايش��گاه دس��تاوردهاي اجرايي 
در ح��وزه مديريت س��بز طرح ه��اي مبتكرانه و 
نوآوران��ه زيادي ب��ا توانمندي هاي ب��اال و ميزان 
تاثيرگذاري هاي بيشتر در زمينه هاي كشاورزي، 
آب، محيط زيس��ت، پس��ماند و تاثير گذاري آن 
در عرصه اقتصاد و غيره به نمايش گذاش��ته شده 
است. نظر پور همچنين به برخي منابع تخصيص 
يافته و اقدامات انجام ش��ده در ح��وزه مديريت 
س��بز اش��اره كرد و گف��ت: از س��ال 96 تاكنون 
رديف بودجه مش��خصي در اختي��ار وزارت علوم 
تحت عنوان مديريت س��بز و به منظور حمايت 
از اجراي پروژه هاي اين عرصه قرار گرفته اس��ت 
و خوش��بختانه تاكنون توانس��تيم 180 ميليارد 
تومان س��رمايه گذاري ملي در اين عرصه داشته 
باش��يم. به گفته معاون اداري، مال��ي و مديريت 
منابع وزارت علوم، از سال 96 تاكنون بيش از 100 
طرح مهم در حوزه مديريت س��بز در دانشگاه ها 
اجرايي شده است و ش��وراي راهبردي مديريت 
سبز در 150 دانشگاه، ۴0 پارك و 10 پژوهشگاه 
راه اندازي كرده اس��ت. وي همچنين خاطرنشان 
كرد: اجراي 500 پروژه مديريت س��بز، كاش��ت 
بيش از يك ميليون نهال در دانش��گاه ها طي سه 
سال گذشته ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل هاي 
مرتبط با حوزه مديريت سبز و همچنين همكاري 
با معاونت علم��ي رياس��ت جمهوري، حمايت از 
پايان نامه هاي دانشجويي با موضوع مديريت سبز 

از جلمه اقدامات انجام شده در اين عرصه است.

 آغاز حذف
 پايان نامه هاي كاغذي

جهان

پنس رييس جمهور  بهتري 
خواهد بود؟
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رييس جمهور روسيه گفت: يك قدرت بزرگ مانند 
ايران با قرن ها قدمت، مطمئن��ا منافع خاص خود 
را دارد ك��ه بايد به آن احترام گذاش��ت. به گزارش 
فارس، »والديمير پوتين« رييس جمهور روس��يه 
در مصاحبه اي با شبكه س��عودي العربيه، اسكاي 
نيوز عربي و شبكه خبري راشاتودي، گفت، توسعه 
ناتو به سوي مرزهاي روس��يه، مسكو را خوشحال 
نمي كند. براس��اس گ��زارش خبرگزاري روس��ي 
»تاس«، پوتين در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه 
آيا روسيه نگران توس��عه ناتو به سمت شرق است، 
گفت: »اين ي��ك بلوك نظامي اس��ت و زماني كه 
تسهيالت زيرساختي به سمت مرزهاي ما توسعه 

مي يابد، اين موضوع ما را خوشحال نمي كند.«
طبق گفته وي، روس��يه اين مس��اله را يك تهديد 
مي داند، حتي اگر ناتو، مسكو را متقاعد كند كه اين 
يك تهديد نيست. پوتين همچنين اظهار داشت: 
»ما هميشه اينگونه احس��اس مي كرديم و بارها و 
بارها به آنها در خصوص اين موض��وع گفته ايم اما 

آنها همچنان اين پاس��خ را مي دهند: هيچ ترسي 
وجود ندارد، اين موضوع برعليه شما نيست، چيزي 
براي ترس وجود ندارد زيرا ناتو در حال تغيير است. 
اين )ناتو( ديگر يك سازمان نظامي نيست.« پوتين 
با اشاره به اينكه تمام كشورها بايد منافع تهران را در 
نظر بگيرند، گفت: »يك قدرت بزرگ مانند ايران با 
قرن ها قدمت، مطمئنا منافع خاص خود را دارد كه 
بايد به آن احترام گذاش��ت.« پوتين گفت: »درك 
جزييات و مسائل نياز به مذاكره دارد. بدون مذاكره 
حل و فصل هر مس��اله اي غيرممكن است. تصور 
مي كنم ك��ه مي توانم نگراني هاي ام��ارات متحده 
عربي و عربستان سعودي را در ميان بگذارم اما تنها 
دو كشور درگير مي توانند مسائل دوجانبه )خود( 

را حل كنند.«
پوتين با اشاره به اينكه مسكو روابط خوبي را با ايران 
و كش��ورهاي عربي حفظ كرده اس��ت، گفت: »در 
مورد سوريه، ما تمام تالش خود را خواهيم كرد تا 

شرايطي را براي يك روند مثبت ايجاد كنيم.«

پوتين: كشورها بايد به منافع ايران احترام بگذارند

ديپلماسي

قيمت فروش كود اوره واحده��اي توليدي براي تحويل 
به شركت هاي خدمات حمايتي كشاورزي توسط هيات 
وزيران تصويب و ابالغ شد.  هيات وزيران به استناد اصل 
138 قانون اساس��ي جمهوري اس��المي اي��ران، قيمت 
فروش هر كيسه پنجاه كيلويي كود اوره را درب واحدهاي 
توليدي و تحويل به شركت خدمات حمايتي كشاورزي 
به مبلغ 398 هزارو 1۲5 ريال تعيين كرد. براس��اس اين 
مصوبه، قيمت فروش ك��ود اوره به كش��اورزان با افزودن 
هزينه هاي جانبي م��ورد تاييد س��ازمان برنامه و بودجه 
كشور محاسبه مي شود.  همچنين مسووليت نظارت بر 

توزيع كودهاي ياد ش��ده تا مصرف نهايي برعهده وزارت 
جهاد كشاورزي )ش��ركت خدمات حمايتي كشاورزي( 
است. س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور موظف است ما به 
التفاوت حداقل قيمت كشف شده در بورس كاال در 6 ماهه 
گذشته با قيمت فروش شركت هاي پتروشيمي به بخش 
كشاورزي را پس از حسابرس��ي يارانه اي در لوايح بودجه 
س��نواتي پيش بيني كند تا پ��س از تصويب و تخصيص 
اعتبار توسط وزارت جهاد كشاورزي در اختيار شركت هاي 
مذكور قرار گيرد.  اين مصوبه به دستور اسحاق جهانگيري 

معاون اول رييس جمهوري تصويب و ابالغ شده است.

نرخ كود اوره سال ۹۸ تعيين تكليف شد

كشاورزي

 گزارش گاردين درباره وضعيت تاريخي
 انتشار گازهاي گلخانه اي نفتي ها

 رييس سازمان برنامه و بودجه 
از آخرين تحوالت بودجه ۹۹ خبر داد

سهم 35 درصدي غول هاي 
نفتي در تغييرات اقليمي نقشه جدايي نفت 

از بودجه جاري
گروهاقتصادكالن|از زماني ك��ه دولت اعالم كرده 
تصميم دارد منابع نفتي را از بودجه جاري حذف كند و 
منابع حاصل از آن را صرفا در پروژه هاي عمراني هزينه 
كند، براي بسياري جاي اين س��وال به وجود آمده است 
كه دولت هزينه هاي سنگين خود را از چه منبعي تامين 
خواهد كرد؟ چه منبعي براي دولت وجود دارد كه بتواند 
جور بودجه را بكشد؟ اين سوالي است كه ديروز رييس 
سازمان برنامه و بودجه به آن پاسخ گفته است. به گفته 
نوبخت 1300 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از انواع 
يارانه پنهان و آشكار منابعي اس��ت كه دولت بر آن براي 
پوشاندن هزينه هاي بودجه كه پيش تر از طريق فروش 
نفت جبران مي ش��د حساب باز كرده اس��ت. به گزارش 

»تعادل«، به ايام تقديم اليح��ه بودجه دولت به مجلس 
نزديك مي شويم. بودجه اي كه قرار است نسبت به آنچه 
تاكنون بودجه تغييرات اساس��ي كند و اكن��ون دو ماه 
مانده به موعد نهايي ش��دن اليحه بودجه،  برخي اخبار 
درباره كليات آن منتشر مي ش��ود. در همين راستا روز 
گذشته رييس س��ازمان برنامه و بودجه با اشاره به روند 
اصالح ساختار بودجه گفته است: ساختار اليحه بودجه 
در ۴محور تهيه شد محور اول منابع و درآمدهاي پايدار 
اس��ت؛ محور بعدي تحت عنوان هزينه هاي كارا، محور 
س��وم كه اصالحات در آن وجود دارد محور ثبات سازي 
اقتصادي است و محور چهارم در مورد نهادسازي بودجه 

است كه مراحل بودجه را تغيير خواهيم داد. 
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 رييس كل بانك مركزي با اشاره به تامين ارز واردات
از محل صادرات غير نفتي مطرح كرد

ذخاير ارزي در يك  سال 
گذشته افزايش يافته است

 صفحه 4  

 صفحه 3  



روي موج خبر

  ش�رارت در آبراه ه�اي بين المللي بدون 
پاسخ  نمي ماند

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: راهزني دريايي 
و ش��رارت در آبراه ه��اي بين المللي ك��ه با هدف 
ناامن سازي رفت و آمد ش��ناورهاي تجاري انجام 
مي ش��ود بدون پاس��خ نخواهد ماند. ب��ه گزارش 
مهر، درياب��ان علي ش��مخاني با اش��اره به حمله 
موشكي بامداد جمعه به نفت كش ايراني دردرياي 
سرخ، گفت: راهزني دريايي و شرارت در آبراه هاي 
بين الملل��ي كه با هدف ناامن س��ازي رف��ت و امد 
شناورهاي تجاري انجام مي شود بدون پاسخ نخواهد 
ماند. وي افزود: كميته ويژه بررسي موضوع حمله 
به شناور سابيتي كه در نزديكي سواحل عربستان 
س��عودي در درياي س��رخ هدف دو موش��ك قرار 
گرفت تش��كيل ش��ده و گزارش آن به زودي براي 
اخذ تصميم به مراجع مسوول ارايه مي شود. دبير 
شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: با بررسي تصاوير 
ويديويي موجود و شواهد اطالعاتي جمع آوري شده، 
سرنخ هاي اصلي اين ماجراجويي خطرناك به دست 
آمده است. ش��مخاني به اقدامات تخريبي ديگري 
كه طي ماه هاي گذش��ته عليه نفتكش هاي ايراني 
»هپينس و هلم« در درياي سرخ صورت پذيرفته 
اشاره و خاطرنش��ان كرد: ناامن س��ازي آبراه هاي 
بين المللي، مخاطرات نگران كننده اي را براي اقتصاد 
جهاني به دنبال خواهد داشت و مسووليت عواقب آن 
متوجه برنامه ريزان، مجريان و پشتيباني كنندگان از 

اينگونه اقدامات تحريك آميز خواهد بود.

  نش�ان نصر درجه ۲ سيزده سال پيش به 
سرلشكر باقري اعطا شده است؛سپاه نيوز|

نشان نصر درجه ۲، ۱۳ سال پيش از سوي فرماندهي 
معظم كل قوا به سرلشكر باقري اعطا شده است. مركز 
ارتباطات و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح 
در واكنش به انتشار خبري با عنوان »سرلشكر باقري 
مفتخر به دريافت نشان نصر درجه يك شد«، اعالم 
كرد: اين نش��ان »نصر درجه دو« است كه ۱۳ سال 
پيش از سوي فرماندهي معظم كل قوا، به سرلشكر 
محمد باقري اعطا شده است و ارتباطي به نشان هاي 
اعطا شده اخير از س��وي رهبري ندارد. نشان نصر 
درجه يك باالترين نشان نظامي در حوزه پشتيباني 
رزم است كه اخيرا به برخي از فرماندهان نظامي نيز 
اعطا شده است. اين نشان در سه سطح يك، دو و سه 
به فرماندهان و افرادي كه در حوزه پشتيباني نقش 

ايفا مي كنند، اعطا مي شود.

  نخستين واكنش دولت سعودي نسبت به 
نفتكش حادثه ديده ايراني؛فارس|

س��خنگوي اداره مرزباني دولت س��عودي در اولين 
واكن��ش به حادثه نفتكش ايراني در درياي س��رخ، 
مدعي ش��د كه قصد كمك رساني به اين نفتكش را 
داشته است. سخنگوي اداره مرزباني سعودي ديروز 
در اولين واكنش به حادثه ب��راي نفتكش ايراني در 
درياي سرخ و در نزديكي ساحل »جده« مدعي شدكه 
مرزباني سعودي قصد كمك رساني داشته اما نفتكش 
ايراني جي پي اس خود را خاموش كرده و تماس ها را 
بي پاسخ گذاشته است. به گزارش خبرگزاري رسمي 
عربستان سعودي )واس(، در بيانيه صادر شده آمده 
است: هنگامي كه در حال تحليل اطالعات از سوي 
مراكز هماهنگي جهت امدادرساني بوديم، مشخص 
شد كه نفتكش به مسير خود ادامه داده و از مسافت ۶۷ 

مايل دريايي ساحل جده دور شده است.«

  مقصران س�يل فروردين ماه به دادس�را 
معرفي شدند؛باشگاه خبرنگاران|

مش��اور رييس قوه قضاييه از معرفي مقصران سيل 
فروردين ماه امس��ال به دادسرا خبر داد. ناصر سراج 
در رابطه با گزارش سازمان بازرسي درخصوص سيل 
فروردين ماه امسال گفت: در رابطه با علت يابي سيل 
امسال از ۳۱ استان گزارش تهيه كرديم كه اولويت با 
۴استان سيل زده بود. سراج بيان كرد: گزارش هاي 
تهيه ش��ده بيش از ۴ هزار صفحه است كه تحويل 
رييس قوه قضاييه داده ش��د. س��راج ادام��ه داد: در 
گزارش هاي تهيه شده از سوي سازمان بازرسي كل 
كشور تمام افراد و دستگاه هايي كه به لحاظ مسووليت 
خود در وقوع س��يل و خسارت هاي بعد از آن مقصر 

بودند، شناسايي و به دادسرا ها معرفي شدند.

  نامه دولت ب�ه مجلس براي بازپس گيري 
يك اليحه؛تسنيم|

احمد بيگدلي عضو كميسيون اجتماعي مجلس از 
نامه دولت به مجلس براي پس گيري اليحه اصالح 
و دايمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري 
خبر داد. بيگدلي با تأكيد بر اينكه طبق آيين نامه 
داخلي مجلس زماني ك��ه كليات يك اليحه در 
مجلس تصويب مي شود  امكان بازپس گيري آن 
از سوي دولت وجود ندارد، مگر اينكه نمايندگان 
در جلس��ه علني به آن رأي مثبت دهند، اضافه 
كرد: اعضاي كميسيون مشترك نيز در نامه اي به 
هيات رييسه مخالفت خود با پس گرفتن اليحه 
مذك��ور را اعالم كرده اند و منتظر پاس��خ هيات 

رييسه هستند.

  سياست اصولی ايران، حمايت از سوريه؛ 
صداوسيما|

مش��اور مقام معظم رهب��ری در امور بين الملل 
در ديدار با س��فير س��وريه در تهران بر توس��عه 
همکاری ها ميان دو کشور و حفاظت از تماميت 
ارضی س��وريه تاکيد کرد . علی اکبر واليتی در 
ديدار با آقای عدنان حسن محمود سفير سوريه در 
تهران، در خصوص توسعه همکاری های دوجانبه 
به بح��ث و تبادل نظ��ر پرداخت و ب��ر ضرورت 

حفاظت از تماميت ارضی سوريه تاکيد کرد.
مش��اور مقام معظم رهب��ری در امور بين الملل 
گفت: سياست اصولی ايران حمايت از ملت، دولت 
سوريه و دفاع از مواضع به حق اين کشور است و 
بايد همکاری ها برای مبارزه با تروريسم و جريانات 

افراطی تا محو کامل آنان ادامه يابد.

ايران۲

رايزن نمايندگي كشورمان در سازمان ملل مطرح كرد

كودكان قربانيان تروريسم اقتصادي امريكا
گروه ايران|

»ك��ودكان قرباني��ان تروريس��م اقتص��ادي امريكا 
هس��تند.« اين عبارتي اس��ت كه رايزن نمايندگي 
كشورمان در س��ازمان ملل در نشستي كه با موضوع 
حقوق ك��ودكان برگزار مي ش��ود با اس��تفاده از آن 
تالش مي كند ب��ه حقوق تضييع ش��ده كودكان در 
مواجهه با تروريس��م اقتصادي اياالت متحده اشاره 
كند. تروريس��مي ك��ه از طريق ش��ديدترين نظام 
تحريم هاي اقتصادي اياالت متحده به مردم و كودكان 
ايراني، سوري و يمني تحميل شده و حقوق طبيعي 
آنه��ا را پايمال مي كند. كودكاني ك��ه امرروز ردپاي 
محروميت هاي تاريخي آنها را هم در س��وريه هم در 

يمن و ...مي توان به عينه مشاهده كرد. 
در روزها و هفته هايي ك��ه امريكا و متحدانش تالش 
مي كنند تا اين ديدگاه را در سطح رسانه هاي گروهي 
تروي��ج كنند كه جهت گي��ري تحريم هاي اقتصادي 
متوجه مسووالن رده  باالي كشور است و دامنه تحريم ها 
گروه هاي مختلف مردمي و جمعيتي را در بر نمي گيرد، 
ايران تالش مي كند تا با ارايه تصويري ش��فاف، افكار 
عمومي جهاني را متوج��ه اين واقعيت عريان كند كه 
رويكرد تحريمي اياالت متحده مس��تقيما گروه هاي 
مردمي به خصوص كودكان و بيماران را نش��انه رفته 
اس��ت؛ رويكردي كه حس��ني نژاد رايزن نمايندگي 
كش��ورمان در س��ازمان ملل آن را نماد بازر تروريسم 
اقتصادي تحليل و تفس��ير مي كند و از افكار عمومي 
جهاني و مسووالن تصميم ساز در ارگان هاي بين المللي 
مي خواه��د كه در براب��ر اين »نروريس��م اقتصادي« 

بي تفاوت نباشند.
 رايزن نمايندگي كش��ورمان در س��ازمان ملل تاكيد 
مي كند كه كودكان ايراني قربانيان نخس��ِت قتل عام 
اقتصادي ناشي از اقدامات يكجانبه  قهرآميزي هستند 
كه امريكا ب��ا نقض همه  اصول حقوق��ي بين المللي و 
هنجار هاي پذيرفته شده  اخالقي و انساني، عليه آنان 
به كار گرفته اس��ت. »محمد حس��ني نژاد پيركوهي« 
در نشس��ت كميته سوم مجمع عمومي اين سازمان با 
موضوع »ارتقا و پاسداري از حقوق كودكان« تاكيد كرد: 
با وجود گام هايي كه براي اجراي كنوانس��يون حقوق 

كودك برداشته ش��ده، هنوز هم ميليون ها كودك در 
سرتاس��ر جهان، زندگي خود را در منازعات مسلحانه، 
جنگ ها و اشغال خارجي سپري مي كنند. اين واقعيِت 
تلخي است كساني كه عموما كودكان را هدف حمالت 
خود قرار مي دهند، در تهيه  سالح و تجهيز زرادخانه هاي 
خود با هيچ مش��كلي مواجه نيستند. به عالوه نزديك 
به ۴۲۰ ميليون كودك كه تقريبا يك پنجم جمعيت 
كودكان جهان را تشكيل مي دهند، در بحبوحه  منازعات 
زندگي مي كنند و هيچ اطميناني به فرداي خود ندارند.  
رايزن كش��ورمان اين موضوع را كه يك سوم جمعيت 
جهان در كشور هايي زندگي مي كنند كه آماج اقدامات 
يكجانبه  قهرآميز نامشروع يا محاصره  غيرانساني قرار 

دارند، واقعيتي دردآور و بس��يار نگران كننده دانست و 
گفت: در شرايط سكوت و بي تفاوتي جهاني نسبت به اين 
اقدامات نامشروع، آسيب پذيرترين اقشار جامعه به ويژه 
كودكان و افراد نيازمند به مراقبت هاي حياتي پزشكي 
مانند كودكاني كه از سرطان خون يا ساير انواع سرطان ها 
و بيماري هاي نادر، رنج مي برند، قربانيان اصلي اقدامات 
يكجانبه  قهرآميز امريكا هستند. تهديد جان كودكان به 
منظور دستيابي به اغراض سياسي چيزي جز تروريسم 
اقتصادي نبوده و نظر به عواقب حاد اقدامات قهرآميز 
بر زندگي كودكان، ضرورت دارد كه سازمان ملل، تاثير 
اقدام��ات مزبور بر وضعيت ك��ودكان را مورد ارزيابي و 

بررسي عميق و جدي قرار دهد.

     پاسخگويي به مطالبات
نماينده كش��ورمان در بخش ديگري از سخنان خود 
اظهار داشت كه ايران با وجود ۴ دهه شرايط ناعادالنه 
و نابهنجار محيط خارجي، پيشرفت هاي قابل توجهي 
در بهبود شرايط زندگي كودكان داشته است و برخي 
از اقدامات اخي��ر دولت جمهوري اس��المي ايران در 
ح��وزه  پاس��داري و ارتقاي حقوق كودك را به ش��رح 
ذيل برش��مرد و از جمله به ابتكار وزارت دادگستري 
به عن��وان مرجع ملي هماهنگي و نظ��ارت بر اجراي 
كنوانس��يون حقوق كودك در نام گذاري سال ۱۳۹۸ 
 به عنوان س��ال »تحول در حقوق كودك« اشاره كرد.
 وي افزود: تحت ش��عار تحول در حق��وق كودك و به 

منظور ارتقاي آگاهي و ارايه  مشاوره و ترويج و پاسداري 
از حقوق كودكان، تاكنون يازده »كلينيك تخصصي 
حقوق كودك« در مراكز استاني داير شده و براساس 
برنامه ريزي ها، اين مراكز به زودي در سطح ملي و در 
همه  استان ها راه اندازي خواهد شد. بعالوه در سطوح 
تقنيني و سياس��ت گذاري، اصالحي��ه  قانون ملي به 
تصويب رس��يد و از اوايل اكتبر ۲۰۱۹ اجرايي شد و به 
موجب آن مقرر گرديد به فرزنداِن مادران ايراني كه با 
مردان غيرايراني ازدواج كرده اند، تابعيت اعطا شود. وي، 
اين اقدام را گام مهمي در جهت تعيين تكليف بسياري 

از كودكان به لحاظ تابعيت، دانست.
 رايزن نمايندگي كش��ورمان در نيوي��ورك، تصويب 
»سند ملي كار شايسته و سياست هاي اشتغال مبتني 
بر س��ند ملي كار شايس��ته« در ماه مه ۲۰۱۹، كه در 
آن راهبرد هاي موثري در رابطه با »محو كار كودكاِن 
كار، به ويژه بدترين اش��كاِل كاِر كودك« پيش بيني 
شده است را بس��يار مهم قلمداد كرد و ضمن اشاره به 
انتشار دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش هاي انساني 
توسط قوه قضاييه، تاكيد كرد كه مواد متعددي از اين 

دستورالعمل، به حقوق كودكان مربوط مي شود.
وي با اشاره به تصويب اليحه  جامعي با عنوان »حمايت 
از كودكان و نوجوانان« از طي مراحل قانوني اين اليحه 
خبر داد و دسترسي كودكان به خدمات و مراقبت هاي 
بهداشتي و آموزش كيفي را دو پايه  اصلي سياست هاي 
ملي توسعه  ايران دانس��ت و دستيابي به اهداف مورد 
توافق بين المللي درخصوص م��رگ و مير كودكان و 
مادران باردار از طريق اختصاص پوشش ملي زايمان 
بي خطر، واكسيناسيون و بهبود تغذيه  كودك را از موارد 

قابل ذكر در اقدامات كشورمان معرفي كرد.
رايزن كش��ورمان در پايان، اظهار داش��ت كه پوشش 
تحصيالت در ايران براي رده  ابتدايي ۹۹ درصد، دو سال 
نخست دبيرستان ۹۴ درصد و دو سال آخر دبيرستان، 
۸۴ درصد اس��ت. در حال حاضر، نزديك به ۵۰۰ هزار 
نفر دانش آموز تبعه  خارجي فارغ از وضعيت پناهندگي، 
در مدارس سرتاسر كشور مشغول به تحصيلند كه اين 
وجه از كمك ايران به جامعه  جهاني به اندازه اي كه بايد، 

مورد توجه قرار نگرفته است.

وزير كشور: 

زائران اربعين زمان رفت و برگشت خود را مديريت كنند
با نزديك شدن به موعد اربعين و آغاز بازگشت زائران 
از حرم حس��يني وزير كشور از مس��افران مي خواهد 
كه برنامه بازگش��ت خود از ع��راق را مديريت كنند تا 
با مشكالتي چون شلوغي، ترافيك و... مواجه نشوند. 
رحماني فضلي با اشاره به تمهيدات تازه در تسهيل سفر 
زائران به عتبات عاليات در ايام اربعين گفت: با افزايش 
تعداد اتوبوس ها و وسايل حمل و نقل اعزامي، ترافيك 
مسيرها افزايش مي يابد، بنابراين زائران و كساني كه در 
مرزها هستند به مرور و به تناسب ظرفيت جاده ها، سفر 
خود را مديريت كنند. وزير كشور ديروز درباره تازه ترين 
اقدامات وزارت كشور و ستاد مركزي اربعين با تاكيد بر 
اينكه حمل و نقل از حوزه هاي مهم در برگزاري مراسم 
اربعين است؛ گفت: پيش بيني ما براي حمل و نقل در 
ايام مراسم اربعين حدود ۸ هزار اتوبوس بوده كه تعداد 
چهار ي��ا پنج هزاركاميون هم در ص��ورت لزوم به اين 
تعداد افزوده خواهد شد. اين تعداد هم براي اين سوي 

مرز و هم سمت عراق است، ما نمي توانيم تعداد زيادي 
وسيله به آن س��وي مرز بفرستيم دليل آن هم روشن 
است چون هم مسير مهران-كوت- نجف و هم مسيري 
كه از بصره طي مي شود داراي جاده اي باريك است و 

مشكالت زيادي دارد.
رحماني فضلي با اش��اره به اينكه تعداد زائرين ايراني و 
عراقي بسيار زياد اس��ت؛ گفت: به دليل همين تعداد 
باالي زائران مسيري كه در ۳ يا ۴ ساعت طي مي شود 
ممكن است ۱۰ ساعت هم طول  كشد كه اين موضوع 
س��رعت كاميون ها و اتوبوس ها را كم ك��رده و امكان 
اينكه مسافر را خالي كنند و دوباره برگردند خيلي كم 

مي شود.
وزير كش��ور اف��زود: با افزاي��ش تعداد ماش��ين هاي 
اعزام��ي ترافي��ك افزاي��ش مي ياب��د بنابراين خود 
زائري��ن و كس��اني كه در مرز هس��تند به م��رور و به 
 تناسب ظرفيت جاده ها س��فر خود را مديريت كنند.

 بسته ش��دن مرزها به مدت يك يا دوساعت به دليل 
همين تنظيم تردد و ترافيك است.

رحماني فضل��ي با تاكي��د بر اينكه هيچ مش��كلي در 
تامين اتوبوس نداريم؛ گفت: در حوزه موكب ها بيش 
از ۲۵۰۰موك��ب داخل عراق وج��ود دارد و امكانات، 
ت��داركات و خدم��ات در حوزه هاي مختل��ف فراهم 
است همچنين درباره مش��كل آب با توجه به گرماي 
هوا مش��كالتي وجود داش��ته كه س��ريعًا رفع شده و 
مشكلي نداشته و نخواهيم داشت. وزير كشور ضمن 
درخواس��ت از هموطنان و زائ��ران براي كاهش مدت 
اقامت خ��ود در عراق گف��ت: از تع��داد دو ميليون و 
۵۰۰ هزار نفر زائري كه از ابتداي محرم به عراق س��فر 
كرده اند تا به ام��روز حدود ۸۰۰ هزار نفر برگش��تند 
يعن��ي ي��ك ميلي��ون و ۸۰۰ هزارنفر ايران��ي داخل 
 عراق هس��تند كه روز به روز تعدادشان زياد مي شود.

وي ادامه داد: اگر همين نسبت به دو ميليون و ۵۰۰ هزار 

نفربه ۸۰۰ هزار نفر تا آخر ادامه يابد ما در ۲ يا ۳ روز آخر 
با بيش از دو ميليون جمعيتي روبرو خواهيم كه قصد 
برگشتن دارند و در زمان برگشت قطعًا دچار زحمت و 

مشكل خواهند شد.
رحماني فضلي خاطرنش��ان كرد: عراقي ها بعدازظهر 
اربعين تمام موكب ه��اي خود را جمع مي كنند البته 

پيش بيني شده اس��ت كه يك يا دو روز پس از اربعين 
موكب هاي ما در داخل عراق س��رويس دهي داش��ته 
باشند اما آنها نمي توانند به تنهايي پاسخگوي جمعيت 
باش��ند و تنها راه حل اين است كه زائران پس از يك يا 
دو روز به كشور بازبرگردند تا ما بتوانيم سفر را به خوبي 

مديريت كنيم.
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چهره ها

 امريكا به دنبال تضعيف
و تجزيه سوريه است

سفير پيشين انگليس در 
دمشق بدون جانبداري از 
اقدام نظامي تركيه، امريكا 
را مقصر اصلي ناآرامي ها 
در شمال سوريه دانست و 
گفت: واشنگتن با تحريك 
كردها براي تاسيس دولت 
مستقل، به دنبال تضعيف و تجزيه سوريه است. پيتر 
فورد دي��روز در گفت وگو با ايرنا افزود: دولت تركيه 
در ابتدا به دنبال جلوگيري از ظهور دولت مستقل 
كرد در شمال سوريه است. اين موضوع مهم است 
و بايد مورد توجه ق��رار گيرد. يعني تركيه به دنبال 
ايجاد منطق��ه امن و حفاظ��ت از مرزهاي تركيه و 
سوريه نيست و موضوع عميق تر و مهم تر است. وي 
ادامه داد: ايده اين است كه تركيه با تصرف شهرهاي 
مهمي مثل »تل ابيض« و »حس��كه« ايجاد دولت 
مس��تقل كرد را غيرممكن كند. فرود كه از س��ال  
۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ س��فير انگليس در س��وريه بوده، 
گفت: از س��ويي بايد در نظر داشت كه مقصر اصلي 
اين تحوالت اياالت متحده امريكاست كه بدون هيچ 
عذري پس از شكست داعش در شمال سوريه ماند. 
وي با بيان اينكه امريكا مروج اصلي جدايي كردها از 
سوريه است، افزود: نيروهاي امريكايي مناطق مهم 
س��وريه را كه از نظر منابع انرژي و غالت غني است 
تصرف كرده و به كردها وعده دادند كه ما از شما در 
مقابل تركيه و بشار اس��د حمايت مي كنيم. فورد 
نتيجه گرفت امريكا ب��ا اين كار حس ملي كردها را 
براي تاسيس دولت مستقل در اين منطقه تحريك 
كرد. سفير اسبق انگليس ادامه داد: قبل از آن كردها 
در جامعه سوريه ادغام ش��ده بودند و بحث جدي 
درباره ايجاد دولت مستقل مطرح نبود. اما از حدود 
دو سال پيش كه امريكايي ها منطقه را اشغال كرده و 

باقي ماندند اين بحث شكل گرفته است.

فناوري نانو نقش ويژه اي در 
ارتقاي قدرت بازدارندگي دارد
وزير دف��اع و پش��تيباني 
نيروه��اي مس��لح گفت: 
شركت هاي دانش بنيان و 
فناوري هاي نانو به عنوان 
عقب��ه راهب��ردي صنعت 
دفاعي نقش وي��ژه اي در 
ارتقاي قدرت بازدارندگي 
دارد. به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت دفاع، امير 
س��رتيپ حاتمي با حضور در دوازدهمين جشنواره 
فناوري نانو در محل نمايش��گاه بين المللي تهران از 
توانمندي هاي ملي كشور در حوزه فناوري نانو بازديد 
كرد. امي��ر حاتمي در جريان بازدي��د از دوازدهمين 
جش��نواره فناوري نانو در محل نمايشگاه بين المللي 
تهران با تش��ريح جايگاه ايران در ح��وزه فناوري نانو 
اظهار داشت: ايران با همت متخصصان و دانشمندان 
خود در حوزه »نانو« به جايگاه رفيعي در جهان دست 
يافته است. وي با اشاره به فعاليت شركت دانش بنيان 
و صنعتي در كشور اظهار داشت: توليد بيش از صدها 
محصول، رشد صعودي بازار محصوالت در سال هاي 
اخير و صادرات محصوالت نانو به بيش از ده ها كشور 
دني��ا از مهم ترين دس��تاوردهاي ايران اس��المي در 
زمينه نانو به ش��مار مي رود. وزير دفاع فناوري  نانو را 
يك فناوري  قدرت س��از عنوان كرد و اظهار داش��ت: 
علم »نانو« مي تواند صنايع دفاعي ما را در حوزه هاي 
الكتروني��ك، هوايي، دريايي و فضايي رش��د داده و با 
تحول اساسي مواجه كند. امير سرتيپ حاتمي با بيان 
اينكه فناوري نانو داراي دامنه استفاده وسيع در صنايع 
دفاعي- نظامي است، افزود: فناوري نانو تأثير عمده اي 
در پيشرفت هر چه بيشتر س��امانه هاي دفاعي دارد. 
وي تصريح كرد: همواره از ش��ركت هاي دانش بنيان 
و فن��اوري نانو حمايت و پش��تيباني كرده ايم و براي 
بهره مندي هر چه بيش��تر از دستاوردهاي اين حوزه 

تالش خود را به كار خواهيم بست.

تركيه و سوريه با كمك يكديگر 
از مرزهايشان محافظت كنند

وزير امور خارجه كشورمان 
با اشاره به گفت وگوي خود با 
شبكه تي آرتي تاكيد كرد كه 
تركيه و سوريه بايد به همراه 
يكديگر از مرزهايشان دفاع 
كنند و ايران مي تواند به آنها 
كمك كند. به گزارش ايسنا، 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان با انتشار 
پيامي در حساب كاربري خود در توييتر به انتشار بخشي 
از صحبت هايش با شبكه تي آرتي درباره مساله سوريه و 
حمله اخير تركيه به شمال اين كشور پرداخت. ظريف 
تصريح كرد: توافق آدانا ميان تركيه و سوريه همچنان 
معتبر اس��ت و مي تواند بهترين راه براي دستيابي به 
امنيت باشد. ايران مي تواند براي گردهم آمدن كردهاي 
سوريه، دولت سوريه و تركيه كمك كند تا ارتش سوريه 
به همراه تركيه بتوانند از مرزهايشان محافظت كنند. 
رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان در بخش ديگري 
از اين مصاحبه كه روز جمعه منتشر شد، به طرح صلحي 
اش��اره كرد كه وي در ابتداي فعاليتش به عنوان وزير 
امورخارجه به همتاي ترك خود ارايه داده بود. ظريف 
گفت: من در طرحم خواهان آتش بس فوري، برقراري 
مذاكرات داخلي در سوريه و انتخابات شدم. حال نيز 
معتقدم به مذاكرات داخلي در سوريه و قانون اساسي در 
سوريه نياز است. ما بايد براي انتخابات آتي سوريه كه 
در سال ۲۰۲۱ برگزار مي شود آماده شويم. از نظر من 
در وهله اول تبيين قانون اساسي سوريه حائز اهميت 
است. وزير امور خارجه همچنين در پيامي ديگر كه در 
توييتر منتشر كرد با انتشار كليپي از سخنراني اخير رهبر 
انقالب درباره حرام بودن ساخت، استفاده و نگهداري 
سالح اتمي در توييتر خود نوشت: رهبر ايران، دير زماني، 
كامال روشن ساخته اند كه تسليحات اتمي، غيراخالقي 
و نقض اصول اسالمي است بنابراين ساخت، دستيابي، 

انبار كردن و استفاده از آن ممنوع است.

 شفافيت يك مساله 
جناحي نيست 

نماين��ده مردم ته��ران در 
مجلس دهم معتقد است: 
مساله شفافيت يك مساله 
جناح��ي نيس��ت در واقع 
ما اي��ن بح��ث را جناحي 
نمي بينيم كه رقبا بخواهند 
آن را در ماه هاي منتهي به 
انتخابات مصادره به نفع خود كنن��د. پروانه مافي در 
گفت وگو با ايلنا، درباره ش��فافيت آرا و لزوم شفافيت 
در تمام عرصه هاي تصميم گيري كشور و اينكه بيان 
مي ش��د نمايندگان اصالح طلب مجلس با شفافيت 
مخالفت مي كنند، گفت: به هيچ عنوان اينگونه نيست، 
طرح شفافيت ابتدا از سوي فراكسيون اميد مطرح شد 
اس��امي امضاكنندگان اين طرح هم كامال مشخص 
است چه كساني هس��تند. وي تاكيد كرد: اميدي ها 
در ابتدا مساله ش��فافيت آرا مطرح كردند، آنها بودند 
كه فراكسيون شفافيت را در مجلس تأسيس كردند و 
در مباحث خود ضرورت اين موضوع را گوشرد كردند 
و گفتند كه شفافيت در تمامي اركان بايد وجود داشته 
باش��د. وي ادامه داد: اعضاي فراكسيون اميد خواهان 
شفافيت در بخش هاي ديگر مانند قوه قضاييه و مجريه 
هستند. اينكه رقبا به نفع خودشان اين مساله را مصادره 
كنند اخالقي نيست تمامي س��وابق اين طرح كامال 
مشخص است و نشان مي دهد چه كساني از روز اول به 
دنبال آن بودند. وي تاكيد بر اينكه نگاه فراكسيون اميد 
اين نيست كه طرح شفاف سازي را محدود به جريان 
اصالحات كنند، گفت: ه��ر دو جريان اصالح طلب و 
اصولگرا بايد به دنبال شفاف سازي در تمامي نهادهاي 
تصميم گير باش��ند. نماينده مردم تهران در مجلس 
دهم خاطرنشان كرد: نبود يك فضاي شفاف در كشور 
باعث شده است رانتخوران، سوءاستفاده چيان و كساني 
كه به دنبال مفسده هستند يك فضاي مناسب براي 

اعمال شان كه ضد منافع ملت است، پيدا كنند.

ثبت نام بيش از ۳ ميليون زائر 
در سامانه »سماح«

دبير ستاد مركزي اربعين 
گف��ت: دي��روز ثبت نام 
در سامانه س��ماح از مرز 
۳ ميلي��ون و ۵۰ ه��زار 
نفر گذش��ت. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران احمد 
محمدي فر دبير س��تاد 
مركزي اربعين گف��ت: ديروز ثبت نام در س��امانه 
سماح از مرز ۳ ميليون و ۵۰ هزار نفر گذشت؛ با توجه 
به اينكه امروز تردد پرحجم زائران از مرزهاي كشور را 
داشتيم اما خوشبختانه تردد به نحو رواني انجام شد. 
محمدي فر ادامه داد: دولت عراق امروز كمك هاي 
خوبي درباره حمل و نقل انجام داد و زائران از سمت 
عراق هم توانستند به شهرهاي زيارتي منتقل شوند؛ 
اما همچنان زائران بسياري در مرزهاي چهارگانه ما 
هستند؛ به همين دليل توصيه مي شود در صورت 
همراه داشتن افراد سالمند، كودك يا بيمار، زائران 
مديريت الزم را قبل از س��فر داشته باشند تا دچار 

مشكل نشوند.
 او افزود: در تالش هس��تيم تا خدماتي مانند آب را 
كه مورد نياز زائران اس��ت در ايران و عراق برطرف 
كنيم. خوشبختانه موكب ها در عراق و ايران در حال 
آماده سازي براي خدمات رساني هستند. محمدي فر 
با بيان اينكه مرز خس��روي محدوديت زماني دارد، 
گف��ت: زائراني كه قصد تردد از اين م��رز را دارند، با 
مديريت سفر خود مي توانند در ساعت مجاز براي 
تردد از اين مرز بس��ياري از مش��كالت را پشت سر 
بگذارند. همچنين ظرفيت اين مرز محدود است؛ 
اميدواريم در آينده بتوانيم ظرفيت مرز خس��روي 
را افزايش دهيم. دبير س��تاد مركزي اربعين گفت: 
برخي از زوار در آن سوي مرز به دليل همراه نداشتن 
ارز كافي دچار مش��كالتي شدند، توصيه مي كنيم 

تا حتمًا تمامي زوار ارز كافي همراه داشته باشند.



3 كالن

رييس سازمان برنامه و بودجه از آخرين تحوالت بودجه 99 خبر داد

نقشه جدايي نفت از بودجه جاري
گروه اقتصاد كالن|

از زماني كه دولت اعالم كرده تصميم دارد منابع نفتي را از 
بودجه جاري حذف كند و منابع حاصل از آن را صرفا در 
پروژه هاي عمراني هزينه كند، براي بسياري جاي اين سوال 
به وجود آمده است كه دولت هزينه هاي سنگين خود را 
از چه منبعي تامين خواهد كرد؟ چه منبعي براي دولت 
وجود دارد كه بتواند جور بودجه را بكشد؟ اين سوالي است 
كه ديروز رييس سازمان برنامه و بودجه به آن پاسخ گفته 
اس��ت. به گفته نوبخت 1300 هزار ميليارد تومان منابع 
حاصل از انواع يارانه پنهان و آشكار منابعي است كه دولت 
بر آن براي پوشاندن هزينه هاي بودجه كه پيش تر از طريق 

فروش نفت جبران مي شد حساب باز كرده است.
به گزارش »تعادل«، به ايام تقديم اليحه بودجه دولت به 
مجلس نزديك مي شويم. بودجه اي كه قرار است نسبت 
به آنچ��ه تاكنون بودجه تغييرات اساس��ي كند و اكنون 
دو ماه مانده به موعد نهايي ش��دن اليحه بودجه،  برخي 
اخبار درباره كليات آن منتش��ر مي شود. در همين راستا 
روز گذشته رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به روند 
اصالح ساختار بودجه گفته است: ساختار اليحه بودجه در 
4 محور تهيه شد محور اول منابع و درآمدهاي پايدار است؛ 
محور بعدي تحت عنوان هزينه هاي كارا، محور سوم كه 
اصالحات در آن وجود دارد محور ثبات س��ازي اقتصادي 
است و محور چهارم در مورد نهادسازي بودجه است كه 

مراحل بودجه را تغيير خواهيم داد. 
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه براساس 
الگوي تهيه شده ابتدا روي منابع متمركز شديم، گفت: 
منابع بودجه سال آينده متفاوت از سنوات گذشته خواهد 
بود و عمدتا معطوف به س��ه محور است. نفت را از منابع 
جاري بودجه حذف كرديم و سال  آينده ريالي را از منابع 
نفت در اين بخش اس��تفاده نخواهيم ك��رد و صرفا براي 
طرح هاي عمراني و تملك دارايي هاي سرمايه اي استفاده 
مي شود.  پيش تر نيز نوبخت سخناني درباره خروج نفت 
از بودج��ه و جايگزيني آن با منابع ديگر مطرح كرده بود. 

با اين همه وابستگي 60 درصدي بودجه دولت به منابع 
نفتي براي بسياري اين سوال را ايجاد كرده بود كه دولت 
با اتكا به كدام منابع مي تواند اين هزينه ها را تامين كند؟ 
روز گذشته نوبخت راجع به اين موضوع هم توضيح داده 
و در م��ورد جايگزين هاي حذف درآمد نف��ت از بودجه 
جاري عنوان كرد: جايگزين نفت سه منبع جديد خواهد 
بود. ابتدا يارانه هاي پنهان و آشكار كه حدود 1300 هزار 
ميليارد تومان است و بخشي از آن را براي جايگزيني درآمد 

نفت استفاده خواهيم كرد.  همچنين نوبخت به ماليات به 
عنوان منبع دوم جايگزين درآمد نفتي اشاره كرده و گفت: 
 محل دوم جبران نفت در بودجه منابع مالياتي است كه به 
دو بخش بنگاه و خانوار تقسيم كرده ايم. براي اينكه از نظر 
توليد بنگاه ها فعال تر شوند تخفيفات مالياتي و يك كاهش 
ضرايب مالياتي براي بنگاه هاي توليدي در نظر گرفته شد. 
همچنين پايه هاي جديد ماليات بر عايدي سرمايه تعريف 
كرديم.  وي به مولدس��ازي دارايي هاي دولت هم اشاره و 

اظهار كرد: يكي از بخش هاي ديگر درآمدسازي مربوط 
به مولدسازي دارايي هاي دولت است كه واقعا بهره وري 
ندارد و براس��اس گزارش ها هفت ميليون ميليارد تومان 
دارايي هاي دولت وجود دارد كه بابت خدماتي كه عرضه 
مي ش��ود صرف مي ش��ود.  نوبخت در مورد هزينه هاي 
بودجه اي سال 99 كل كشور بيان كرد: در همه هزينه هايي 
كه اكنون انجام مي شود. تشكيك وجود دارد كه آيا بايد 
دول��ت اين كار را انجام دهد ي��ا بخش خصوصي و اينكه 

مي توان با مدل بهينه تري اين كارها را انجام داد يا خير.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه اكنون 
بيش از هزار دستگاه و رديف در بودجه سال جاري داريم، 
گفت: همچنين 9 هزار برنامه رديف براي آ نها وجود دارد 
و اي��ن مباحث را به مجلس ارايه مي كنيم و فرصت كافي 
نيز به منظ��ور تدقيق اين رويكرد وجود دارد. براس��اس 
برنامه محوري كه به ترتيب مربوط به امور، فصول، برنامه، 
طرح و پروژه تعريف ش��ده مورد بررسي مي كنيم و به دو 

دسته سياست گذار و مجري تقسيم مي كنيم.
وي ادام��ه داد: براي مثال برنامه درماني توس��ط وزارت 
بهداش��ت، نفت، آموزش و پرورش، ق��وه قضاييه و همه 
دستگاه ها به نوعي اين برنامه را دارند. اما سياست گذار آن 
را تعيين مي كنيم و با دستگاه سياست گذار، سازمان برنامه 
و دستگاه مجري موافقتنامه ها مبادله خواهد شد و به عنوان 
سند اجرايي در دولت تصويب و به مجلس ارايه مي شود. 

مع��اون رييس جمهور ادام��ه داد: از نظر ما با اين ش��يوه 
برنامه ريزي، نگاه مجلس معطوف به بودجه و دستگاه هاي 
سياست گذار مي شود. در طرح اصالح ساختار به نظر ما 
نياز نيست كه مجلس به بخش اجرايي با توجه به كمبود 
وقت ورود كند. البته مجلس اين اختي��ار را دارد. ما نگاه 
خود را اعالم مي كنيم. بنابراين س��ال آين��ده بودجه دو 
بخش دارد 1: بودجه دستگاه هاي سياست گذار؛ 2: بودجه 
دستگاه هاي مجري. همچنين خبرهايي از تصميم گيري 
درباره منابع و مصارف سال 1400 هم به گوش مي رسد. 
نوبخت در اين زمينه اضافه كرد: بودجه س��ال آينده دو 
ساالنه خواهد بود و براي سال 1400 را هم براساس مدل 
غلطان ارسال مي كنيم كه با توجه به رخدادهاي سال آينده 
امكان اصالح آن وجود دارد. نمي خواهيم منابع را مصرف 
كنيم چرا كه از  آينده خبر نداريم چه اتفاقي خواهد افتاد 
به همين دليل نگاهي به آينده خواهيم داشت. همچنين 
بخشي از طرح هاي عمراني به استان ها واگذار مي شود و به 
تبع اختيارات بيشتري به عنوان يك دستگاه سياست گذار 

خواهند داشت.
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فرصت ها و تهديدات  فناوري هاي مالي كدامند؟

آشتي  گام به گام با فناوري مالي
گروه اقتصاد كالن|

فناوران مالي به عنوان يكي از جديدترين كسب وكارها 
در دنياي امروز، به مش��تريان خ��ود خدمات مالي ارايه 
مي كنند كه پيش از اين منحصراً توسط بانك ها، بيمه ها 
و شركت هاي محدودي ارايه مي شده است و مزيت اين 
شركت ها ارايه خدمات نوين، آسان و ارزان تر به مشتريان 
بيشتر اس��ت.  خدمات ارايه شده توسط اين شركت ها، 
حوزه هاي متعددي ازجمله خدمات پرداخت، تسهيالت، 
انتقال پول، بيمه و... را ش��امل مي ش��ود. ازسوي ديگر 
استقبال چشمگير مشتريان از اين خدمات سبب شده 
است تا سرمايه گذاري هاي زيادي در اين حوزه انجام شود 
به طوري كه در سال 2018، بيش از 40 ميليارد دالر در 

اين حوزه سرمايه گذاري شده است.
با توسعه و رشد فناوري هاي مالي، برخي از سياست گذاران 
از آن به عنوان يك فرصت رشد براي اقتصاد ياد مي كنند 
و درصدد همراهي و كمك به توس��عه آنها هستند؛ اما 
ازس��وي ديگر برخي آن را به عنوان ي��ك تهديد براي 
اقتصاد و كسب وكارهاي موجود تلقي مي كنند. طبق نظر 
دپارتمان سياست گذاري پارلمان اروپا، حضور و فعاليت 
نوآوران مالي مي تواند بر كارايي و ارتقاي سيس��تم هاي 
مالي تاثيرگذار باشد و در مقابل چالش ها و نگراني هايي 
را نيز مي تواند در پي داشته باشد كه وظيفه سياست گذار 
در اين ش��رايط برقراري توازن ميان آثار مثبت و منفي 
فعاليت اين شركت هاس��ت. به گزارش »تعادل« مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اساليم اخيرا در گزارشي به 
رابطه حكمران و فناوري هاي مالي در ايران پرداخته است 
كه در اين گزارش آمده اس��ت: در ايران كسب وكارهاي 
جديدي در حوزه مالي در سال هاي اخير ايجاد شده كه 

توانسته اند خدمات جديد و مناسبي به مشتريان ارايه 
دهند و مورد اس��تقبال گسترده مردم قرار گرفته است. 
با توس��عه و گسترش اين بازار، ش��اهد گسترش تعداد 
ش��ركت ها و حجم سرمايه گذاري در اين حوزه هستيم 
و همين موضوع سبب توجه بيشتر به اين كسب وكار و 

فرصت ها و تهديدهاي آن شده است.
طبق تعريف كميته بانك��داري بازل، فناوري هاي مالي 
عبارت است از نوآوري هاي مالي مبتني بر فناوري عبارت 
كه مي تواند منجر به ايجاد مدل هاي كسب وكار جديد، 
برنامه هاي كاربردي، فرايندها يا محصوالتي شود كه بر 
بازارهاي مالي، موسسات مالي يا ارايه دهندگان خدمات 
مالي تاثير مي گذارد. بدين ترتيب طيف گس��ترده اي از 
كسب وكارها مشمول اين تعريف خواهند بود. با توجه به 
كاركرد و آثار هركدام از اين كسب وكارها ضروري است با 
دسته بندي آنها، به شناخت بهتري از حوزه فعاليت هريك 
از آنها دست يابيم تا بتوانيم براي توسعه و تنظيم گري 
آنه��ا راهكارهاي مناس��بي اتخاذ كني��م.  طبقه  بندي 
فناوري هاي مالي براساس نوع خدمت عبارت اند از: پول 
ديجيتال، خدمات پرداخت، كيف پول الكترونيك، ارايه 
زيرساخت هاي خدمات بانكي، اعطاي تسهيالت، مشاوره 
امور مالي شخصي و مديريت دارايي اشخاص و شركت ها، 
مديريت س��رمايه گذاري، فناوري هاي حوزه تطبيق با 

مقررات و فناوري هاي حوزه نظارت.

   فرصت ها و تهديدات فناوري هاي مالي
حوزه فناوري هاي مالي در س��ال هاي اخير رش��د قابل 
توجهي داش��ته و اين موضوع س��بب ش��ده اس��ت تا 
سياس��ت گذاران به دنبال اتخاذ سياس��ت مناسب در 
مواجهه با اين موضوع باشند. با مطالعه مستندات مربوط 

به كشورهاي مختلف مشاهده مي شود كه تمامي اين 
كشورها نگاهي مثبت به توسعه فعاليت اين شركت ها در 
اقتصاد دارند و آن را يكي از فرصت هاي رشد اقتصادي و 
بهبود رفاه مردم تلقي مي كنند، اما در مقابل معتقدند كه 
ادامه فعاليت اين شركت ها مي تواند آثار نامطلوبي داشته 

باشد و ريسك هايي براي اقتصاد به همراه بياورد.
براي مثال دپارتمان سياس��ت گذاري پارلمان اروپا در 
خردادماه س��ال 1396 بيان كرد ك��ه فناوران مالي اين 
شانس را دارند تا كارايي سيستم هاي مالي و نظام بانكي 
را ارتق��ا دهند؛ اما ازس��وي ديگر ظهور اين ش��ركت ها 
به علت عدم وجود ش��فافيت و مق��ررات در اين حوزه، 
مي تواند بر ثبات مالي اثر سوء گذارد. چالش كليدي براي 
سياست گذاري مالي، ايجاد توازن بين تسهيل گري در 
توس��عه فناوري هاي مالي از يك سو و مديريت صحيح 
ريسك هاي محتمل ازسوي ديگر است. راهكار نيز تعامل 
مستمر سياس��ت گذاران و بانك هاي مركزي با فناوران 
مالي اس��ت تا بدين ترتيب بتوانند با شناخت و تحليل 
صحيح آثار اين شركت ها بر اقتصاد و نظام بانكي، تصميم 
مناس��بي اتخاذ كنند. همچنين كميته نظارت بانكي 
بازل 2 در مهرماه 1396 يك س��ند مش��ورتي با عنوان 
»پيامدهاي پيش��رفت فناوري ب��راي بانك ها و ناظران 
بانكي« ريسك هاي اين كس��ب وكارها براي بانك ها و 
سيستم بانكي را شناس��ايي و برمبناي آن راهكارهايي 
به بانك ها و نهادهاي ناظر پيشنهاد كرده است.  در اين 
گزارش ريسك هاي فناوري هاي مالي در بخش مشتريان 
حريم خصوصي اطالعات، امنيت اطالعات، عدم تداوم 
سرويس هاي بانكي و شيوه هاي بازاريابي نامناسب معرفي 
شده اس��ت و فرصت ها نيز دسترسي بيشتر به خدمات 
مالي، سرويس هاي بانكي متناسب با نياز، هزينه كمتر 

مبادالت و سرويس هاي بانكي سريعتر اعالم شده است. 
همچنين براي نظام بانكي نيز ريس��ك هاي راهبردي، 
ريسك كاهش س��ودآوري، افزايش ريسك عملياتي، 
ريس��ك تطبيق ازجمله عدم امكان رعاي��ت مقررات، 
حفاظت از مشتريان و اطالعات آنها، پولشويي- ريسك 
تامين مالي تروريسم و ريسك نقدينگي و نوسانات منابع 
بانكي به عنوان ريس��ك اعالم ش��ده است و همچنين 
فرايندهاي بهبوديافته و كاراتر، كمك به نهاد تنظيم گر 
براي ارتقاي تنظيم گري، اس��تفاده نوآورانه از داده براي 
بازاريابي و مديريت ريسك، تاثير مثبت بر ثبات اقتصادي 
با توجه به گسترش رقابت به عنوان فرصت معرفي شده 
است. يكي از مهم ترين مسائل پيش روي حاكميت ها 
نحوه تعامل بهينه با بنگاه هاست به نحوي كه منافع آنها 
براي نظام مالي حداكثر شود و مضرات آنها حداقل. يكي 
از روش هايي كه از س��ال 2015 تاكنون توس��ط برخي 
كشورها اس��تفاده شده است اس��تفاده از »سندباكس 
تنظيم گر« يا »محيط كنترل نوآورانه« بوده است. هدف 
از ايجاد محيط كنترل نوآورانه، تطبيق فعاليت فناوران 
مالي با مقررات مالي است به طوري كه مانعي براي توسعه 
اين شركت ها نباشد و ازطرف ديگر موجب تضييع حقوق 
مصرف كنندگان نيز نشود. با اين راهكار، اين شركت ها 
مي توانند در يك فضاي امن و واقعي، خدمات خود را ارايه 
كنند. مركز پژوهش هاي مجل��س در ادامه به اقدامات 
انجام ش��ده در رابطه با فناوران مالي در ايران پرداخته 
و آورده اس��ت: هيات دولت، در جلس��ه روز 13 آبان ماه 
1397 مصوبه اي درخصوص فناوران مالي داش��ته كه 
طبق آن بانك مركزي مكلف شده است كه چارچوب ها 
و ضوابط بانكي پرداخ��ت خرد، كيف پول الكترونيك و 
پرداخت هاي مبتني بر انواع فناوري ها را ظرف يك ماه از 

ابالغ اين مصوبه تدوين و ابالغ كند. همچنين طبق اين 
مصوبه، بانك مركزي موظف شده است كه فضاي آزمون 

نوآورانه را با هدف گسترش نوآوري ايجاد كند. 

   رابطه سياست گذاران با فناوري هاي نوين
سياس��ت گذاران در مقايسه با ساليان قبل كه رويكرد 
بس��ته و محافظه كارانه اي در مواجهه با فناوران مالي 
داشتند، اكنون رويكرد مثبت تري پيدا كرده اند كه اين 
موضوع سبب شده اس��ت به دنبال راهكارهايي براي 
بهره مندي از اين فرصت باشند. با اقدامات اوليه نهادهاي 
مختلف به خصوص مصوبه هيات دولت در موضوع ايجاد 
سندباكس، كماكان سياست ها و برنامه هاي عملياتي به 
ندرت ارايه شده است. اين موضوع فعاليت فناوران مالي 
در كشور و توسعه آنها را با چالش روبه رو خواهد كرد و 
نتيجه آن، سرمايه گذاري و فعاليت محدود در اين حوزه 

خواهد بود.
اين در شرايطي اس��ت كه حاكميت در راستاي بهبود 
محيط كسب وكار و افزايش كارايي و كاهش هزينه ها 
بايد به دنبال حماي��ت از ايده ها و نوآوراني باش��د كه 
مي توانند خدمات مفيد و ارزش افزوده اقتصادي ايجاد 
كنند و در دنياي امروز، فناوران مالي نقشي كليدي در 

اين عرصه دارند.
به ه��ر حال تصميم دول��ت و بانك مرك��زي به ايجاد 
س��ندباكس نش��انه خوبي از اس��تفاده برنامه ريزان از 
تجربيات س��اير كشورهاس��ت كه بايد برخالف روند 
گذشته، ش��اهد عملياتي ش��دن آن در بانك مركزي 
باشيم. ورود موثر سياس��ت گذار به اين حوزه، نيازمند 
وجود زيرساخت قانوني و حقوقي از يك سو و جديت و 
چابكي بانك مركزي در فرايند اجرا ازسوي ديگر است.

رانت  از محل افزايش سقف معافيت هاي مالياتياطالعات حساب هاي باالي 5 ميليارد تومان در اختيار سازمان امور مالياتي
مدي��ركل مبارزه با پولش��ويي س��ازمان مالياتي گفت: 
بانك مركزي متعهد اس��ت كه اطالعات حساب هايي با 
گردش مالي باالي 5 ميليارد تومان را در اختيار سازمان 
امور مالياتي قرار دهد. ه��ادي خاني، مديركل مبارزه با 
پولشويي سازمان امور مالياتي در گفت وگو با مهر، با اشاره 
به بررسي »حساب هاي بانكي مشكوك« توسط سازمان 
امور مالياتي گفت: بانك مركزي متعهد شده كه اطالعات 
حساب هايي با گردش مالي باالي 5ميليارد تومان را در 
اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد كه اين امر تاكنون 
براي سال هاي 95، 96 و 97 تحقق يافته و سازمان امور 
مالياتي در حال بررسي ريزداده هاي اين حساب ها است. 
وي با بيان اينكه پديده حساب هاي اجاره اي از مهم ترين 
دغدغه هاي اين سازمان در مسير مبارزه با فرار مالياتي 
است، گفت: ريشه به وجود آمدن حساب هاي اجاره اي به 
اجراي نادرست قوانين و مقررات مرتبط با اعتبار سنجي 
افراد حقيقي و حقوقي برمي گردد؛ به طوري كه بر اساس 
ماده 186 قانون ماليات هاي مس��تقيم، صدور يا تمديد 
كارت بازرگاني و پروانه كس��ب و كار اش��خاص حقيقي 
يا حقوقي بايد با توجه به اس��تعالم از اداره امور مالياتي 
مبني بر پرداخت بدهي ه��اي مالياتي فعاالن اقتصادي 
باشد اما اين روند تاكنون به درستي اجرا نشده است. وي 
با اشاره به بررسي حس��اب هاي بانكي مشكوك توسط 
سازمان امور مالياتي گفت: در كشور بيش از 500ميليون 
حس��اب بانكي وجود دارد كه اين تعداد حساب بانكي، با 
توجه به جمعيت كشور بسيار قابل توجه است و سازمان 
امور مالياتي براي اينكه بتواند حواشي و جرايم احتمالي 
مرتبط با اين حساب هاي  بانكي را مديريت كند، بيش از 

يكسال است كه بررسي حساب هاي بانكي مشكوك را 
در دس��تور كار خود قرار داده است. خاني در ادامه افزود: 
بررسي حساب هاي بانكي توسط سازمان امور مالياتي در 
جلسات مشترك با بانك مركزي مورد توافق طرفين قرار 
گرفت و بانك مركزي متعهد شد كه اطالعات حساب هايي 
با گردش مالي باالي 5ميليارد تومان را در اختيار سازمان 
امور مالياتي قرار دهد كه اين امر تاكنون براي سال هاي 
95، 96 و 97 تحقق يافته و سازمان امور مالياتي در حال 
بررس��ي ريزداده هاي اين حساب ها است. وي با اشاره به 
برخورد با سوءاستفاده كنندگان از حساب هاي اجاره اي 
اظهار داشت: سازمان امور مالياتي در تالش است كه در 
حين بررسي اين حس��اب هاي بانكي فعاالن اقتصادي 
حقيقي را شناسايي كند؛ به عبارت ديگر مي بايست در 
طي اين بررسي ها مشخص ش��ود كه چه كساني از اين 
حساب ها اس��تفاده مي كنند و اگر سازمان امور مالياتي 
متوجه ش��ود كه اين افراد فعال اقتصادي بوده و تاكنون 
پرونده مالياتي نداشته اند، آنها را به عنوان موديان مالياتي 
شناسايي كرده و طبق قانون از آنها ماليات اخذ مي كند 
اما اگر مشخص شود كه صاحبان اصلي اين حساب هاي 
فعال اقتصادي نيستند و حساب  خود را در اختيار ديگران 
قرار داده اند، اين س��ازمان به دنبال ذي نفعان اصلي اين 
حساب ها خواهد بود و با توجه به مواد قانوني ماده 274 
به شدت با مجرمان برخورد خواهد كرد. اين مقام مسوول 
در سازمان امور مالياتي با اشاره به راه اندازي سامانه نهاب 
)سامانه اي يكپارچه حاوي اطالعات هويتي مشتريان( 
و كاربرد آن براي پيش��برد اهداف سازمان امور مالياتي 
گفت: بسياري از مشكالت موجود در حوزه ماليات و فرار 

مالياتي ريش��ه  در بيرون از سازمان مالياتي دارد چرا كه 
سازمان امور مالياتي در حال حاضر تنها مي تواند با معلول 
جرايم مالياتي برخورد كند و براي رفع علت اصلي وقوع 
اين جرايم نياز به توسعه سامانه هايي مانند سامانه نهاب و 
استفاده بهينه از آنها براي تكميل اطالعات موديان مالياتي 
دارد. وي افزود: همچنين نظارت بر اجراي درست قوانين 
مالياتي بر اساس استفاده از اين نوع سامانه ها مي تواند ريشه 
بسياري از اين اختالالت اقتصادي مانند فرار مالياتي را از 
بين ببرد مديركل مبارزه با پولشويي سازمان امور مالياتي 
با تشريح موانع پيش رو براي مقابله با جرايم مالياتي گفت: 
به دليل وجود كلمه »مالي��ات« در موضوع فرار مالياتي 
هميشه اين برداشت اشتباه وجود داشته كه سازمان امور 
مالياتي متولي اصلي مبارزه با اين پديده مخرب است؛ در 
حالي كه اين مساله يك مشكل فرا سازماني و ملي است و 
تمامي دستگاه هاي متولي اقتصاد كشور بايد در مورد اين 
پديده با يكديگر همكاري كرده و نقش خود را ايفا كنند اما 
متاسفانه به نظر مي رسد تالش هاي صورت گرفته توسط 
ديگر سازمان هاي ذي صالح كفايت الزم را نداشته است.

خاني در پايان با اشاره به پيامد حساب هاي اجاره اي براي 
افراد ناآگاه گفت: به طور معمول در پشت پرده اين گونه 
تخلفات ناآگاهي و فقر عده اي از افراد جامعه وجود دارد كه 
به دليل سوءاستفاده برخي طمعكاران از اين فرصت، فرار 
مالياتي توسط حساب هاي اجاره اي به وقوع مي پيوندد؛ 
اجاره دهندگان حس��اب هاي بانكي باي��د بدانند كه هر 
فعاليت اقتصادي پيامدهاي خاص خود را دارد و سازمان 
امور مالياتي طبق قوانين خود، درآمدهاي افراد را بررسي 

كرده و ماليات مربوط به آنها را اخذ خواهد كرد. 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه افزايش س��قف معافيت  هاي مالياتي 
موجب رانت و عدم ش��فافيت مي شود، گفت: بايد 
تالش كنيم پايه هاي مالياتي افزايش يابد و از فرار 
ماليات��ي جلوگي��ري كنيم تا بتواني��م در مجموع 

معافيت هاي مالياتي را كاهش دهيم.
علي اكبر كريمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با خانه ملت، هرگونه 
معافيت مالياتي براي دس��تگاه ها و نهادها را نوعي 
رانت براي دريافت كنندگان اين امتياز دانس��ت و 
اظهار كرد: طبق برآوردها، نزديك به نيمي از منابع 

مالياتي كشور مشمول معافيت است.
وي ب��ا بيان اينكه مي��زان معافي��ت مالياتي براي 
اقتصاد كش��ور موضوع خوبي نيس��ت، گفت: اگر 
واقعا بخواهيم اقتصاد ماليات محور داش��ته باشيم 
كه درآمدهاي دولت از محل ماليات ها تامين شود، 
مثل بسياري از كشورها كه نفت و منابع زيرزميني 
ندارند، بايد در اين زمينه تالش كنيم كه درآمدهاي 
ماليات��ي را افزاي��ش دهيم. نماينده م��ردم اراك، 
كميجان و خنداب در مجلس تصريح كرد: ممكن 
است يك رويكرد در حوزه اخذ ماليات اين باشد كه 
موديان مالياتي كه در سازمان مالياتي پرونده دارند، 
نظير بنگاه هاي توليدي و فعاالن اقتصادي، آنها را 
براي دريافت ماليات بيشتر تحت فشار قرار دهيم 
كه اين خالف منطق اقتصادي در ش��رايط موجود 
اقتصادي كش��ور اس��ت. كريمي با تاكيد بر اينكه 
در ش��رايط موجود اقتصادي صناي��ع و واحدهاي 

توليدي با مش��كالتي نظير ركود و شرايط ديگري 
مواجه هستند، گفت: در اين شرايط سياست توسعه 
ماليات يك سياست ضد توليد است، به همين خاطر 
پيشنهاد ما اين است كه در همين شرايط، ماليات بر 
عملكرد براي بنگاه هاي توليدي را از نرخ 25 درصد 
كاهش دهيم، دولت ه��م در اين زمينه نظر مثبت 
دارد. وي ادام��ه داد: معتقدم س��قف معافيت هاي 
مالياتي در شرايطي كه با كمبود منابع و درآمدهاي 
نفتي مواجهيم، منطقي و عاقالنه نيست و موجب 
رانت و عدم مي شود، اما از طرف ديگر نيز بايد تالش 
كنيم پايه هاي مالياتي افزايش يابد و از فرار مالياتي 
جلوگيري كنيم تا بتوانيم در مجموع معافيت هاي 
مالياتي را كاهش دهيم. عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس افزود: بنده ب��ا معافيت هاي مالياتي كه به 
صورت گسترده شامل بسياري از بخش ها مي شود، 
موافق نيس��تم؛ اصوال معافيت مالياتي نوعي رانت 
و يارانه محس��وب مي شود و في نفس��ه باعث عدم 

شفافيت نيز مي شود.
كريمي در پايان اذعان كرد: به عنوان مثال، وقتي به 
كسي معافيت مالياتي مي دهيد، قيمت تمام شده اي 
كه ب��راي محصولش ص��رف مي كند، ب��ا واقعيت 
تطبيق ن��دارد، در نتيجه منجر ب��ه پنهان كاري و 
نبود شفافيت خواهد ش��د، بنابراين معتقدم همه 
بايد مش��مول پرداخت ماليات باش��ند و آن دسته 
از توليدكنندگان��ي ك��ه بايد مش��مول كمك ها و 
مساعدت ها باشند، دولت جداگانه به آنها كمك و 

يارانه اختصاص دهد. 

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )98(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

فصل هفتم 
منتقدان مقررات مدعي هستند كه سيستم حقوقي 
امريكا براي بازدارندگي استثمار و بهره جويي كفايت 
مي كند و نمونه بارز جنايتكاران محكوم شده مانند برني 
مداوف كه از ديگران بهره كشي كرده بود، كفايت آن 
را نشان مي دهد.اما موضوع اين نيست: ما به مقرراتي 
نياز داريم تا كار را براي رفتارهاي بدي كه در وهله اول 
رخ مي دهد بسيار سخت و مشكل كند. بهتر اين است 
كه از اين كنش ها جلوگيري شود تا بعد از آنكه رخ داد 
لجن ها را پاك كرد زيرا خرابي را نمي توان به طور كامل 
بازسازي كرد- همچنان كه نمونه مداوف به اندازه كافي 
واضح و روشن است. به همين خاطر ما بايد مقرراتي 
داشته باشيم كه مانع رفتارهاي غارتگرانه شود مانند 
دانشكده هايي كه از تمايل طبيعي افراد براي پيش 
بردن بهره مي برد و  به نفع خود اس��تفاده مي كنداما 
هيچ ارزشي را حمل نمي كند؛ يا وام هاي غارتگرانه اي 
كه بازار ره��ن پيش از بحران را نش��انه گرفته بود يا 
آنكه امروزه روز پرداخت وام را نشانه مي گيرد.  كوتاه 
سخن آنكه، ما به مقرراتي نياز داريم كه بازارها را مانند 

آن طور ك��ه بايد كار 
كند به كار بيندازد- به 
ي��ك روش رقابتي، با 
تراكنش هايي ميان 
گروه ه��اي مطلع كه 
يك گروه به دنبال آن 
نيست كه از ديگري 
بهره ببرد. بازارها بدون 
اطمين��ان از اينك��ه 

مي توانند به طور منطقي خوب تنظيم شوند، ممكن 
است حتي از بين هم بروند. اگر يك بخت خوبي وجود 
مي داشت اما جز يك كالهبرداري چيز ديگري نبود، 

چه كسي سهم مي خريد؟ 

    فرآيند تنظيم مقررات
طراحي يك سيستم مقرراتي خوب، كار آمد بسيار 
س��خت اس��ت اما اگر اين كار با تركيب تخصص و 
امتحان و توازن صورت گيرد يك كار بس��يار خوب 
صورت گرفته است. ما مي خواهيم تا آنجا كه ممكن 
است از سياسي شدن فرايند تنظيم مقررات اجتناب 
كنيم. كنگره مجموعه اي از اهداف و برنامه هاي هدف 
مقررات را همراه با مسووليت براي جزييات مقرراتي 
كه بر عهده آژانس هاي مستقل اما پاسخگو مي گذارد، 
مي ريزد كه ب��ه نوبه خود نيت كنگ��ره را تا آنجا كه 
امكان پذير است بي طرف نشان مي دهد )حداقل در 
تئوري(. ما مقررات را خلق كرده ايم تا اطمينان حاصل 
كنيم كه مقررات عادالنه و كارآمدانه ساخته و اعمال 
شده اند. براي مثال، تمامي مقررات اصلي سيستم 
ما الزام دارند ت��ا يك تجزيه و تحليل هزينه – فايده 
بكنند – منافع قواعد در برابر هزينه ها را بس��نجند. 
نوعا، منافع ضريبي از هزينه ها هستند. مقررات بايد، 
»نكته ها و اظهارنظرها« را بگنجاند، يك فرايند شفافي 
كه در آن، افرادي كه نگران مقررات هستند بتوانند 
اعتراضات خود را مطرح سازند. اظهارنظر كنندگان 
مي توانند بهبودها و جايگزين ها را پيشنهاد سازند. در 
اين صورت آژانس پيشنهاد مي كند كه مقررات بايد 
به اظهارنظرات پاسخ دهد كه در نهايت يك نسخه 
نهايي صادر مي شود. و آن دسته از افرادي كه مقررات 
را دوست ندارند مي توانند آن را در دادگاه به چالش 
بكش��ند و اين بحث را مطرح سازند كه اين مقررات 
با اهدافي كه توسط كنگره تنظيم شده تطابق ندارد، 
اينكه از برخي ازقواعد، مقررات، برداشت دولت تخلف 
شده يا اينكه فرايند صدور قاعده به طور مناسب صورت 
نگرفته است. كوتاه س��خن آنكه ما در فرايند صدور 
مقرراتي خودمان حفاظ هاي بي شمار دمكراتيك را 
اعمال كرده ايم. اما اين به آن معنا نيست كه هر قاعده 
آيده آل است. غالبا نسبت به آنجا كه بازار رو به تحول 
است، اطالعات دقيقي وجود ندارد و دنيا آن طور كه 
مورد انتظار ما است نمي چرخد.گاهي اوقات دنيا تغيير 
مي كند و يك قاعده كه در يك زمان معنا مي داد در 
زمان ديگر معنا نمي دهد. اما تمامي نهادهاي بشري 
جايزالخطا هستند. ما در خلق يك چارچوبي كه كار 

بكند، يك كار معتبري انجام داده ايم .

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

 تصويب جزييات 
معافيت هاي مالياتي واردات

هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و 
كار، جزييات معافيت هاي مالياتي واردات را تصويب 
ك��رد. به گزارش مهر،  اين هي��ات در رابطه با مصوبه 
پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان 
امور مالياتي كشور و گمرك ايران در خصوص ماليات 
علي الحساب چهار درصد واردات كاال، تصميماتي را 
به تصويب رساند. بر اين اساس؛ طبق دستورالعمل 
دريافت ماليات علي الحساب از وارد كنندگان، واردات 
قطعي كاال توسط كليه اشخاص حقيقي و حقوقي 
مشمول پرداخت ماليات علي الحساب واردات كاال به 
نرخ چهار درصد ارزش گمركي مندرج در اظهارنامه 
گمركي اس��ت. اين در حالي اس��ت ك��ه واحدهاي 
تولي��دي داراي پروانه معتبر، س��ازمان هاي دولت و 
تعاوني هاي مرزنش��ينان كاالهاي وارداتي معاف از 
پرداخت حقوق ورودي ماده )119( قانون امور گمركي 
مشمول پرداخت ماليات علي الحساب چهار درصد 
نمي شود. اشخاصي كه   در سال اخير نسبت به تصميم 
اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني اقدام كرده اند 
تا ميزان مجاز طبق مصوبه نيازي به پرداخت ماليات 
علي الحساب واردات ندارند. اين در شرايطي است كه 
اس��تفاده مجدد از سقف واردات مستلزم پرداخت يا 
ترتيب پرداخت بدهي هاي قطعي مالياتي و همچنين 
پرداخت ماليات علي الحساب وارداتي است كه قصد 

استفاده مجدد از آن وجود دارد.

خبر كالن



بانك و بيمه4اخبار

رييس كل بانك مركزي با اشاره به تامين ارز واردات از محل صادرات غير نفتي مطرح كرد

قيمت سكه به زير 4 ميليون تومان رسيد
ذخاير ارزي در يك  سال گذشته افزايش يافته است

۵ هزار ميليارد ريال اعتبار ويژه سرمايه در گردش پوشش بيمه اي زائران در اربعين

گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مركزي گفت: ذخاير اسكناس ارزي 
كشور طي يك سال گذشته نه تنها كاهش نيافته بلكه 
افزايش يافته و براي بهبود بيش از پيش اين شرايط نيز 
تالش مي شود. عالوه بر آن امسال بخش مهمي از ارز 
مورد نياز كشور براي واردات از طريق صادرات غيرنفتي 

تامين شده است.
عبدالناصر همتي در جلسه شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي آذربايجان غربي، افزود: درخواست 
من از همه فعاالن اقتصادي كشور اين است كه شرايط 
كشور را درك كنند زيرا كشورمان در شرايط ويژه اي 
اس��ت و هيچ كس جز مردم و مسووالن ايران به منافع 
ملي ما فكر نمي كند. مشكالت فعلي كشور قابل حل 
است ولي بايد در كنار هم براي رد شدن از موانع موجود 

تالش كنيم.
همتي با تاكيد بر اينكه مشكالت صادركنندگان استان 
در نحوه برگشت ارز حل مي شود، ادامه داد: بايد سعي 
كنيم بين صادرات و واردات تعادل ايجاد كنيم كه در 
اين خصوص نقش فعاالن اقتصادي بسيار اثرگذار است.

رييس كل بانك مركزي با ابراز خرس��ندي از ديدارها 
و جلس��ات خوب و س��ازنده خود با فعاالن اقتصادي 
آذربايجان غربي، گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصاد كشور امري ضروري است و از اين رو 
معاونت ارزي بانك مركزي تالش خواهد كرد مشكالت 
فعاالن اقتصادي و صادركنندگان در زمينه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات را برطرف كند.رييس كل بانك 
مركزي در پايان با تعدادي از توليدكنندگان اس��تان 
به صورت جداگانه مالقات و مس��ائل آنان را بررسي و 

دستورات الزم براي حل مشكالت آنها را صادر كرد.

  نرخ ها در بازار 
روز ش��نبه 20 مهر 98، قيمت جهان��ي اونس طال با 
كاهش قابل توجه 21 دالري نسبت به روز پنج شنبه به 
1488 دالر رسيد. همچنين با اعالم نرخ دالر در بازار 
آزاد و معام��الت نقدي، به قيمت 11460 تومان، بازار 
ارز و طال در داخل كش��ور با كاهش قيمت همراه شد. 
مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار يك ميليون و 
758 هزار تومان، هر گرم طال 18 عيار 405 هزار و 800 
تومان، سكه طرح جديد با كاهش 10 هزار توماني به 3 
ميليون تومان و 990 هزار، طرح قديم 3 ميليون و 985 
هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 30 هزار تومان، ربع 
سكه يك ميليون و 230 هزار تومان و سكه يك گرمي 

830 هزار تومان معامله شد. 
صرافي هاي مجاز بانك مركزي نيز قيمت خريد دالر 
را 11 هزار و 300 تومان و قيمت فروش آن را 11 هزار 
و 400 تومان اعالم كرده اند كه ثابت بوده اس��ت. اين 
صرافي ها هر يورو را به قيم��ت 12 هزار و 500 تومان 

مي خرند و 12 هزار و 600 تومان مي فروشند.
همچنين سامانه س��نا نرخ ميانگين ارز براي روز پنج 
شنبه 18 مهر 98 را براي دالر 11 هزار و 357 تومان، 
يورو 12 ه��زار و 539 تومان، پون��د انگليس 13 هزار 
و 927 توم��ان، درهم امارات 3 ه��زار و 98 تومان، لير 
تركيه 2 هزار و 58 تومان و يوآن چين يك هزار و 685 

تومان اعالم كرد. 
در بازار ارز رسمي، بانك مركزي نرخ 47 ارز را براي شنبه 
اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 23 ارز مانند يورو و پوند 
نسبت به روز پنج شنبه افزايش و قيمت 14 واحد پولي 
ديگر كاهش يافت. نرخ دالر و 9 ارز ديگر نيز ثابت ماند. 
بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي شنبه 
20 مهر ماه 98 بدون تغيير نس��بت به روز پنج شنبه 
42هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس 
با 1765 ريال افزايش نسبت به روز پنج شنبه 53 هزار 
و 130 ريال و هر يورو نيز با 236 ريال رش��د نسبت به 

روز پنج شنبه 46 هزار و 378 ريال ارزش گذاري شد.
از سوي ديگر، در رابطه با مس��ائل بازار طال، عصر روز 
شنبه، نشست مشورتي تدوين سند راهبردي صنعت 
طال و فلزات گرانبها، هم اكنون در اتحاديه طال و جواهر 
تهران با حضور فعالين صنعت طال و جواهر برگزار شد. 
در بازار جهاني طال نيز، نتيجه نظرس��نجي اين هفته 
كيتكو درباره تغيي��رات قيمت طال در هفته پيش رو، 
س��رمايه گذاران نسبت به رش��د قيمت ها خوشبين 

هستند اما تحليلگران چنين ديدگاهي ندارند.
قيمت طال در بازارهاي جهاني روز پنجشنبه به باالترين 
سطح خود در يك هفته اخير رسيده است. به گزارش 

رويترز، كاهش اميدواري ها درباره پيشرفت مذاكرات 
تجاري امريكا و چين موجب شده است تا شاخص سهام 
در بازارهاي بين المللي با كاهش روبه رو شده و اين مساله 
در نهايت به نفع قيمت جهاني طال شود.بر اساس اين 
گزارش قيمت هر اونس طال با 0.4 درصد رشد به بيش 
از 1511 دالر رس��يد كه باالترين قيمت در يك هفته 
اخير به شمار مي رود. امريكا قصد دارد از 15 اكتبر تعرفه 
واردات كاالهاي چيني به ارزش 250 ميليارد دالر را از 

25 به 30 درصد افزايش دهد.
جنگ تجاري 15 ماهه بين دو كش��ور به ضرر اعتماد 
تجاري بوده و س��رمايه گذاري در بخش هاي صنعتي 
و تجاري را به ش��دت كاهش داده است.تازه ترين متن 
منتشر ش��ده از مذاكرات مقام هاي ارشد فدرال رزرو 
امريكا نشان مي دهد كه سياست گذاران پولي اياالت 
متحده درباره مسير آتي سياست هاي پولي اختالف 

نظر اساسي دارند.

   شاخص ارزي زير۱۱۵۰۰ تومان باقي ماند
در پنجمين روز هفته گذشته، نوسانات بازار ارز و سكه 
به شكل كامال مشهودي كاهش پيدا كرده بود. دالر در 
اين روز توان عبور از سطح 11 هزار و 500 توماني را از 
خود هرگز نشان نداد و از آن سو معامله گران نيز تمايل 

چنداني براي فروش ارز نداشتند.
اين موضوع موجب شده بود كه دامنه نوسان دالر بسيار 
محدودتر شود و در بازه 11 هزار و 470 تا 11 هزار و 485 
تومان قرار بگيرد. در واقع فاصله كف و سقف شاخص 
ارزي در روز چهارش��نبه تنها 0.13 درصد بود؛ اين در 
حالي بود كه روز سه شنبه فاصله بين اين دو نرخ باالي 
0.4درصد بود. اين ارز در روز سه شنبه 50 تومان افزايش 
قيمت را تجربه كرده بود و روز چهارشنبه با افت جزئي 

5توماني به بهاي 11 هزار و 480 تومان رسيد.
به گفته فعاالن، نوس��انات بازار ارز در روز چهارشنبه 
به اندازه اي محدود شده بود كه معامله گران بيشتر از 
بازار ارز، اخبار را دنبال كرده يا به بازارهاي ديگر توجه 
خود را معطوف كرده بودن��د. مي توان گفت بازار ارز با 
تقاضاي خاصي روبه رو نيست و از آن سو فروشندگان 
نيز حداقل در سطوح فعلي تمايل خاصي براي فروش 
ندارند. در اين شرايط، خريد و فروش هاي بازار بيشتر بر 
مبناي نياز صورت مي گيرد و به ندرت فردي به دنبال 
حفظ ارزش پول به ب��ازار دالر و يورو مراجعه مي كند. 
تقاضايي كه اين روزها در بازار ارز بيشتر از ساير تقاضاها 
به چشم مي آيد، نيازي است كه برخي از زوار اربعين به 
تهيه ارز دارند. اين موضوع موجب شده كه بعضا برخي 
از صرافي هاي دولتي يا غيردولتي نس��بت به گذشته 
كمي با تقاضاي بيشتري مواجه شوند و بعضا درب اين 
صرافي ها جمعيت بيشتري نسبت به گذشته حضور 
داشته باش��ند. با اين حال، آنچه مسلم است و از روند 
قيمت مشخص مي ش��ود، اين تقاضا وضعيت بازار ارز 
را تحت تاثير قرار نداده اس��ت و نوس��انات بازار در يك 

ماه اخير بسيار محدودتر از گذش��ته شده است. دالر 
در هفته هاي اخير توان عبور از سطح 11 هزار و 550 
تومان را نداشته و هم زمان در برابر پايين رفتن از مسير 
11 هزار و 350 تومان مقاومت كرده است. در شرايطي 
كه دالر و يورو در بازار ارز تقاضاي زيادي ندارند، تقاضاي 
افراد عادي براي دينار عراق باال رفته و قيمت اين ارز در 
مقطعي به باالي مرز 10 هزار توماني رفته است. ديروز 
عنوان مي شد كه در شهرهاي مرزي ارزش دينار عراق 
حدود 9 هزار و 600 تا 9 هزار و 700 تومان اس��ت ولي 
در بازار ارز داخلي دينار عراق بعضا توسط صرافي ها تا 
10 هزار و 250 تومان به فروش مي رفت. البته از دالالن 
مي شد دينار عراق را تا 9 هزار و 900 تومان نيز خريد. 
البته مي��زان دينار به گفته فع��االن در بازار در بعضي 
روزها باال نيست و حتي بعضا گزارش شده است كه به 
جاي دينار به خريداران پيشنهاد مي شود كه اقدام به 

تهيه دالر كنند.
البته پيش تر خبرگزاري ها اعالم كرده بودند صرافي هاي 
مجاز كه تح��ت نظارت بانك مركزي فروش ارز را آغاز 
كرده اند و محدوديت��ي براي فروش دين��ار به زائران 
اربعين ندارند و مي گويند زائران هر ميزان كه بخواهند 
مي توانند دينار بخرند، ضمن آنكه صرافي هاي بانكي 
به ازاي هر پاسپورت 100 يورو يا معادل آن 125 هزار 
دينار عراق مي دهند. به گزارش خبرگزاري تس��نيم، 
متقاضيان خريد ارز بايد ش��خصا با در دست داشتن 
اصل كارت ملي و كپي آن به صرافي ها مراجعه كنند، 
ضمن آنكه بايد كارت بانكي و سيم كارت به نام شخص 
خريدار باشد. در اين شرايط به نظر مي رسد كه ميزان 
كمبود دينار عراق در بازار زياد نيست؛ ولي به  هرحال در 
شرايطي كه تقاضا در بازار دالر باال نيست، نوسان گيران 
سعي مي كنند س��ود بيش��تري را از خريداران دينار 

نصيب خود كنند.
در روزي كه قيمت دالر كاهش��ي بود، سكه تمام بهار 
آزادي نيز 3 هزار تومان از ارزش خود را از دس��ت داد و 
به بهاي 4 ميليون و 12 هزار تومان رسيد. اين افت در 
حالي رخ داد كه ديروز بهاي طالي جهاني تا س��اعت 
5بعدازظه��ر باالي مرز هزار و 500 دالري بود و به اين 
ترتيب افت سكه را مي توان به همان كاهش شاخص 

ارزي نسبت داد.
نرخ برابري پوند انگليس در برابر دالر امريكا ظهر روز 
چهارشنبه پس از انتشار گزارشات مختلف از افزايش 
احتمال شكست مذاكرت برگزيت، به شدت افت كرد.

سي ان بي سي گزارش داد، ظهر چهارشنبه پس از انتشار 
گزارشات مختلف از افزايش احتمال شكست مذاكرت 
برگزيت، نرخ برابري پوند با دالر امريكا به ش��دت افت 
كرد. يك منبع آگاه از دانينگ  استريت، گزارش داد كه 
صدر اعظم آلمان، آنگال مركل، به نخست وزير انگليس، 
بوريس جانس��ون، گفته است كه رس��يدن به توافق 

»به شدت نامحتمل« است.
همچنين ساير رسانه ها اعالم كردند كه مقامات دولتي 

به اين خبرگزاري اطالع داده اند كه اتحاديه اروپا تمايلي 
ندارد حتي يك سانتي متر مواضع خود را تغيير دهد. 
هفته گذشته، بوريس جانسون طرح پيشنهادي جديد 
برگزيت را به بروكس��ل ارايه كرده بود.پس از انش��ار 
گزارشات احتمال شكست مذاكرات برگزيت، تا ساعت 
13:30 به وقت تهران، نرخ برابري پوند انگليس 0.47 
درصد در مقابل دالر امريكا تضعيف شد و به 1.2235 

واحد رسيد.

  ريزش مجدد ارزش لير
از سوي ديگر، ارزش لير پس از تهديدات جديد امريكا بر 
ضد تركيه مجددا كاهش يافت. به گزارش رويترز، پس 
از آنكه تركيه بر سر استقرار يك منطقه امن در شمال 
سوريه با امريكا به توافق نرسيد، ارتش تركيه از چند روز 
پيش اقدام به حمله به مواضع كردها در شمال سوريه 
كرده است. اين حمله با مخالفت برخي از كشورها مواجه 
شده و پنتاگون نيز با صدور بيانيه اي اعالم كرد كه از اين 

حمله حمايت نخواهد كرد.
از طرف ديگر اتحاديه اروپ��ا و امريكا، تركيه را تهديد 
كرده اند كه درصورت متوقف نش��دن فوري حمالت 
ارت��ش تركيه به مواض��ع كردها در س��وريه با عواقب 
سنگيني مواجه خواهد ش��د. در تازه ترين واكنش ها، 
استيون منوچين- وزير خزانه داري امريكا گفته است 
كه رييس جمهور اين كشور اجازه اعمال تحريم هاي 
موثر براي مجازات تركيه را داده است هر چند كه فعال 

ترجيح خزانه داري آن است كه اين كار را انجام ندهد.
از طرف ديگر مجلس نمايندگان و سناي امريكا نيز به 
تركيه هش��دار داده است تداوم حمالت باعث تحريم 
تركيه خواهد ش��د. پيش تر سناتور ليندزي گراهام از 
رايزني با س��ناتورهاي ديگر براي اعمال تحريم عليه 
تركيه و حتي تعليق عضويت اين كشور در ناتو خبر داده 
و دونالد ترامپ نيز تهديد كرده است كه اقتصاد تركيه 

را نابود خواهد كرد.
در واكنش به اي��ن تهديدات اخي��ر، در آخرين روز از 
معامالت هفتگي بازارهاي ارزي استانبول، ارزش لير 
باز هم نزولي بود و دالر كه پيش تر نيز با ثبت 5.8305 
لير به باالترين سطح خود در طول يك ماه اخير رسيده 

بود، مجددا با يك درصد افزايش به 5.89 لير رسيد.
يك معامله گر ارزي در استانبول كه خواست نامش فاش 
نشود به رويترز گفت: در حالي كه بيانيه هاي قبلي امريكا 
نوعي چراغ سبز به تركيه بود، حاال مشخص نيست چه 
خواهد شد و سواالت زيادي در خصوص تحوالت آينده 

پيش آمده است.
روابط امريكا و تركيه كه پيش تر نيز بر سر خريد سامانه 
دفاع موشكي از روسيه متشنج شده بود اكنون به سطح 
شكننده اي رسيده اس��ت. سال گذشته نيز در نتيجه 
تنش با واشنگتن بر سر بازداشت يك تبعه امريكايي در 
تركيه كه به اعمال تحريم هايي از طرف امريكا منتج شد، 

ارزش لير در برابر دالر حدود يك سوم كاهش يافت.

عالوه بر دالر، ارزش لير در برابر ديگر همتايان مهم خود 
نيز با كاهش محسوسي مواجه شد تا جايي كه هر يورو 
به 6.4963 لير، هر پوند انگليس به 7.4422 لير و هر 

فرانك سوييس به 5.9021 لير افزايش يافتند.

  دالر در پايين ترين سطح 3 ماه اخير
از سوي ديگر، دالر نتوانست به خوبي از اخبار مربوط به 
توافق تجاري امريكا و چين بهره برداري كند. به گزارش 
رويترز، مقامات امريكايي و چيني در پايان ديدار خود 
در واشنگتن اعالم كردند به توافقات اوليه بر سر پايان 
دادن ب��ه جنگ تج��اري رس��يده اند و دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا پس از اين توافق كه شامل خريد 
محصوالت بيشتر كشاورزي امريكا توسط چين مي شود 
نيز گفته است كه كشاورزان امريكايي به دنبال رسيدن 
به »فاز نخست توافق« بايد اكنون به دنبال تراكتورهاي 
بزرگ تري باشند. اين اخبار كامال معامله گران را نسبت 
به خريد ارزهاي اروپاي��ي ترغيب كرد اما ارزهاي امن 

نزولي شدند.
شاون اوزبورن، تحليلگر ارشد بازار در بانك »اسكوشيا« 
گفت: به نظر مي رس��د با پيشرفت نس��بي در جريان 
مذاكرات تجاري، تمايل براي خريد ارزهاي امن كاهش 
پيدا كرده است و همين مساله ارزش دالر را در برابر يورو 

و ين تضعيف كرد.
در آخرين روز از معام��الت بازارهاي ارزي جهاني، هر 
دالر به باالترين س��طح 2.5 ماه اخير در برابر ين ژاپن 
رسيد و نرخ برابري دالر با 0.5 درصد افزايش به 108.76 
ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا 
با 0.2 درصد كاهش به ازاي 1.4733 دالر مبادله شد.

ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، با 0.37 درصد كاهش 

در مقايسه با روز قبل به سطح 98.045 واحد رسيد.
م��ارك آن��دره فونگ��رن، استراتژيس��ت بازارهاي 
ارزي جهاني در موسس��ه »م��اف« گفت: يك توافق 
تج��اري بي��ن امريكا و چي��ن هنوز قطعي نش��ده و 
پيش��رفت هاي كمي در روزهاي اخير به دست آمده 
است. سرمايه گذاران همچنين منتظر نشست ماهانه 
كميته بازار باز فدرال رزرو هستند تا مشخص شود آيا 
نرخ بهره مجددا كاهش خواهد يافت يا خير. حدس 
من اين اس��ت كه جروم پاول )رييس بانك مركزي 
امريكا( و همكارانش سياست هاي محرك بيشتري 
را اتخاذ خواهند كرد. شايد در كوتاه مدت اين مساله 

باعث تضعيف دالر شود.
در آخري��ن روز از معام��الت هفتگ��ي ارزي جهاني 
همچني��ن ارزش هر يورو ب��ا 0.2 درص��د افزايش به 
1.1042 دالر رس��يد ت��ا ارزش ي��ورو در برابر دالر به 
باالترين س��طح خ��ود در 3 ماه اخير برس��د و پس از 
مدت ها، كانال 1.10 دالري مجددا فتح ش��ود. مانند 
يورو، ديگر ارز مهم اروپايي يعني پوند نيز پس از آنكه 
گزارش��اتي از احتمال توافق انگليس با اتحاديه اروپا 
منتشر شد، در برابر دالر دست به صعود زد تا جايي كه 

هر پوند به 1.2649 دالر رسيد.
از طرف ديگر ميش��ل بارنيه، مسوول ارشد اتحاديه 
اروپ��ا در مذاكرات برگزيت، ديدار خود با اس��تفان 
باركلي، همتاي انگليس��ي را بسيار سازنده توصيف 
ك��رده و طرف انگليس��ي نيز اعالم كرده اس��ت كه 
اتحاديه اروپا و انگليس بر سر تشديد تالش ها براي 
رس��يدن به يك توافق تا پيش از فرا رسيدن مهلت 
زماني مقرر ب��راي خروج انگلي��س از اتحاديه اروپا 

توافق كرده اند.
پيش تر بوريس جانسون، نخست وزير اين كشور گفته 
بود، انگليس را تحت هر ش��رايطي از اتحاديه اروپا در 
سي و يكم اكتبر خارج خواهد كرد. مجلس اين كشور 
شديدا با خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا مخالف است 
و اليحه اي را در اين خصوص براي الزام دولت به حصول 
توافق با اتحاديه اروپا پيش از ترك اين اتحاديه تصويب 
كرده و به تاييد ملكه رسانده است. هر فرانك نيز به ازاي 

1.0032 دالر مبادله شد.
ارزش دالر امريكا در برابر همتاي كانادايي و سنگاپوري 
كاهش يافت تا جايي كه هر دالر امريكا به ترتيب به ازاي 
1.3201 و 1.3728 دالر كانادا و سنگاپور معامله شد. 
همچنين در بازار فلزات گرانبها، بهاي هر اونس طال براي 
تحويل فوري با كاه��ش 0.81 درصدي به 1488.70 
دالر رسيد و هر اونس نقره با كاهش 0.33 درصدي به 

ازاي 17.54 دالر مبادله شد.

همه زائران اربعين حسيني كه در سامانه سماح ثبت نام 
كرده اند، تحت پوشش بيمه قرار دارند. ميليون ها زائر 
ايراني در روزهاي اخير براي شركت در مراسم معنوي 
اربعين عازم عراق ش��ده اند كه تا پايان مراسم اربعين 

تحت پوشش بيمه قرار دارند.
به گزارش »تعادل«، شماري از زائران در روزهاي اخير 
دچار سانحه ش��ده و جان باخته اند كه بيمه ايران كه 
پوشش بيمه اي زائران اربعين را بر عهده دارد گزارش 
داد: پس از شناسايي و احراز هويت اجساد، در صورت 
ثبت نام در سامانه سماح، مش��مول پرداخت غرامت 
فوت بر اثر حادثه به مبلغ دو ميليارد ريال خواهند شد.

بر اس��اس اين گزارش، هزينه هاي انتقال پيكرهاي 
جانباختگان به ش��هر محل اعزام نيز توس��ط بيمه 
پوش��ش داده مي شود.كارشناس��ان بيم��ه در نقاط 
مختلف عراق و مس��يرهاي تردد زائ��ران ايراني از 4 
گذرگاه  مرزي تا ش��هرهاي نجف، بغداد و كاظمين 
مس��تقر بوده و بالفاصله پس از اعالم حادثه خدمات 

درماني خود را آغاز كرده اند.
هزينه هاي درمان مصدومان اين حوادث رانندگي در 

بيمارستان هاي عراق، انتقال آنان به ايران و شهر محل 
اعزام و درمان در كشورمان تا سقف 270 ميليون ريال 

تحت پوشش بيمه قرار دارد.
زائران اربعين حس��يني با ثبت نام در سامانه سماح يا 
خريد بيمه نامه اربعين به طور ش��خصي مي توانند از 
خدمات بيمه بهره مند شوند. پوشش بيمه اي هريك 
از بيمه ش��دگان در مس��يرهاي زميني از فاصله 50 
كيلومتري پايانه هاي مرزي رسمي جمهوري اسالمي 
ايران آغاز و در طول مدت اقامت در ش��هرهاي نجف 
اشرف، كربالي معلي، كاظمين، سامراء و مسيرهاي 

منتهي به آنها ادامه خواهد داشت.
تعهدات بيمه اي زائ��ران اربعين، 24 س��اعت پس از 
خروج بيمه شده از خاك عراق و ورود به كشور خاتمه 
مي يابد. همچنين مدت زمان پوشش بيمه اي هر يك 

از بيمه شدگان در كشور عراق حداكثر 30 روز است.
 حق بيمه اعمال شده براي تعهدات بيمه اي در مقابل 
بيش از 510 ميليون تومان پوشش بيمه اي 15 هزار 
تومان بوده و نسبت به س��ال گذشته با وجود افزايش 

تعهدات بيمه گر حق بيمه افزايش نيافته است.

ريي��س كل بانك مرك��زي گفت: پنج ه��زار ميليارد 
ريال اعتبار ويژه براي سرمايه در گردش بخش توليد 
آذربايجان غربي اختصاص يافت كه به صورت تسهيالت 

در اختيار صاحبان آنها قرار مي گيرد.
به گزارش ايرنا، عبدالناصر همتي جمعه شب در پايان 
س��فرش به اروميه و در گفت وگو با خبرنگاران افزود: 
بيشتر از اين ميزان نيز اگر الزم باشد، بانك ها مي توانند 
تامين كنند تا مش��كالت بخش توليد در اين استان 

حل شود.
وي اضاف��ه كرد: يك��ي از مهم ترين درخواس��ت هاي 
بخش توليد آذربايجان غربي، لزوم وجود نقدينگي در 
واحدهاي توليدي بود كه قرار است واحدهاي نيازمند در 
اين خصوص از سوي استانداري احصا شده و در اختيار 
بانك مركزي قرار گيرد تا زمينه اعطاي تسهيالت به 

آنها فراهم شود.
وي با اش��اره به برگزاري جلسه چهارساعته با فعاالن 
اقتص��ادي آذربايجان غربي و نتايج بس��يار خوب اين 
جلسه، بيان كرد: يكي از مهم ترين مشكالت اين فعاالن 
نحوه برگش��ت ارز ناش��ي از صادرات بود كه تصميم 

گرفته شد حداقل 50 درصد نخست اين ارز به صورت 
اسكناس وارد كشور شود.

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه آذربايجان غربي 
در سال جاري روند بسيار خوب صادراتي را پشت سر 
گذاشته  است، ادامه داد: در 6 ماه نخست امسال شاهد 
صادرات 900 ميليون دالري از اين اس��تان بوديم كه 

اين رقم تا پايان سال به 2 ميليارد دالر خواهد رسيد.
همتي تاكيد كرد: بازگشت اين ميزان ارز صادراتي براي 
ما بسيار مهم است و تسهيل بازگشت را در دستور كار 
داريم. وي گفت: بانك مركزي همراهي با تجار را همواره 
در سرلوحه كار خود قرار داده و درصدد حل مشكالت 

اين بخش با توجه به ظرفيت هاي منطقه اي است.
همتي در س��فري يك روزه به آذربايجان غربي ضمن 
بازديد از واحدهاي توليدي آذربايجان غربي، جلسه اي 
چهار ساعته با فعاالن اقتصادي، تجار و توليدكنندگان 

استان داشت.
ريي��س كل بان��ك مركزي كه در جلس��ه ش��وراي 
گفت وگوي اس��تان آذربايجان غربي سخن مي گفت 
ضمن تش��كر از حضور نمايندگان استان در مجلس، 

اعضاي اتاق بازرگاني و فعاالن اقتصادي اين اس��تان 
گفت: خوش��بختانه امروز ديدارها و جلسات خوب و 
س��ازنده اي داش��تيم و به بيان بهتر، هدف از اين سفر 
شناسايي مشكالت استان و برطرف كردن آنها و يافتن 

راه حل هايي براي پيشبرد امور در استان است.
 به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي، دكتر همتي 
با بيان اينكه بايد تالش كنيم ميان صادرات و واردات 
تعادل ايجاد كنيم. در خصوص نقش فعاالن اقتصادي 
در حل مشكالت كشور خاطرنشان كرد: درخواست من 
اين اس��ت كه فعاالن اقتصادي، شرايط كشور را درك 
كنند زيرا كشورمان در شرايط ويژه اي است و هيچ كس 
جز مردم ايران به منافع ملي ما فكر نمي كند و ما بايد 

براي همه موارد پيش بيني داشته باشيم.
 رييس كل بانك مركزي با اش��اره به اينكه مشكالت 
فعلي كشورمان قابل حل است عنوان كرد: در يك سال 
گذشته خوشبختانه ذخاير اسكناس ارزي مان نه تنها 
كاهش پيدا نكرده بلكه افزايش نيز داشته است و امسال 
بخش مهمي از ارز مورد نياز كشور براي واردات از طريق 

صادرات غيرنفتي تامين شد.
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آواي مهر و مقاومت درمدارس 
شهداي بانك رفاه كشور 

به مناسبت اول مهرماه و همزمان با آغاز سال تحصيلي 
جديد و بازگش��ايي مدارس، آواي مه��ر و مقاومت 
به طور همزمان در مدارس بانك رفاه در سراسركشور 
طنين انداز شد. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه 
كارگران، رحمتي عض��و هيات مديره به همراه قزل 
بيگلو مدير ام��ور ناحيه دو و س��عيدي رييس اداره 
روابط عمومي بانك رفاه با حضور در مدرسه 9 كالسه 
شهداي بانك رفاه كارگران فاروج در استان خراسان 
شمالي ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس و ياد و نام 
شهداي 8 سال جنگ تحميلي، آغاز فصل بهار تعليم 
و تربيت را تبريك گفت و اظهار داشت: ديروز در سي و 
نهمين سالگرد دفاع مقدس شاهد رژه با صالبت دالور 
مردان نيروي مسلح كشور سرفرازمان بوديم و امروز 
شاهد رژه منظم شما دانش آموزان و آينده سازان ميهن 
اسالمي هستيم كه به سوي دانايي پيش مي رويد. 
وي با اشاره به رشادت هاي رزمندگان در دوران دفاع 
مقدس از كاركنان ش��بكه بانكي به عنوان سربازان 
نظام اقتصادي كشور ياد كرد و افزود: امروز كاركنان 
بانك هاي كشور در جبهه اقتصاد و مبارزه با تحريم هاي 
ظالمانه دشمنان قسم خورده كشورمان در حال پيكار 
هستند كه اميدواريم به لطف و فضل پروردگار و در ظل 
توجهات حضرت ولي عصر)عج( مانند جنگ تحميلي 
و با زعامت مقام معظم رهبري، در اين كارزار پيروز و 
سربلند باشيم. عضو هيات مديره بانك رفاه با اشاره به 
سوابق درخشان بانك رفاه در حوزه مسووليت هاي 
اجتماعي تصريح كرد: بانك رفاه به عنوان يك بانك 
اجتماعي بزرگ تاكنون اقدامات گسترده اي در حوزه 
مس��ووليت هاي اجتماعي از جمله احداث و تجهيز 
مدارس در اس��تان هاي كم برخوردار كشور، كمك 
به س��يل زدگان، اهدا آمبوالنس به بيمارس��تان ها، 
مشاركت و حمايت مالي به مراكز درماني- بهداشتي، 
كمك به نخبگان و مراكز دانش بنيان، حمايت مالي 
به نيازمندان تحت پوش��ش كميته امداد و سازمان 
بهزيستي داشته و در اين راه گام هاي موثري برداشته 
است. در ادامه طي مراسمي عضو هيات مديره بانك 
زنگ مهر و مقاومت را در مدرس��ه ش��هداي فاروج 
استان خراسان شمالي به صدا درآورد كه اين مراسم 
به طور مشابه و همزمان در مدارس احداث و تجهيز 
شده توسط بانك رفاه درسراس��ر كشور و با حضور 
مديران شعب استان ها و مقامات استاني برگزار و به 
دانش آموزان اين مدارس بسته هاي لوازم التحرير از 

طرف بانك رفاه اهدا شد.
گفتني است، مدرسه ش��هداي بانك رفاه كارگران 
فاروج در استان خراسان ش��مالي در سال 1390 با 
اعتباري بالغ بر 3 ميليارد ريال و با مشاركت بانك رفاه 
احداث شده و در حال حاضر 100 دانش آموز در مقطع 
متوسطه در اين مدرسه مشغول به تحصيل هستند.

براي تامين مالي واحد توليدي 
بانك  بهتر است يا بورس؟

در ش��رايطي كه منابع بانكي ب��راي تامين مالي 
بنگاه هاي اقتصادي محدود اس��ت، اين بنگاه ها 
مي توانند از طريق بازار سرمايه تامين مالي خود 
را انجام دهند، اما بايد انضباط و شفافيت مالي را 

رعايت كنند.
به گزارش ايسنا، پس از آنكه امسال از سوي مقام 
معظم رهبري س��ال رونق توليد نام گذاري شد، 
بانك مركزي وظيفه ويژه اي يافت تا تامين مالي 
بنگاه هاي اقتصادي را انجام دهد و در همين راستا 
منابعي براي پرداخت تسهيالت به بخش توليد از 

سوي بانك ها در نظر گرفته شد.
با اين ح��ال هنوز برخي از واحده��اي اقتصادي 
نسبت به عدم تامين س��رمايه در گردش و منابع 
موردنيازشان شكايت دارند و معتقدند كه نقدينگي 

الزم براي بهبود وضعيت توليد وجود ندارد.
اغلب اقتصاددان��ان نيز بر اي��ن باورند كه حجم 
باالي نقدينگي سرگردان كش��ور بايد به سمت 
بخش هاي مولد كش��ور حركت كند، حال آنكه 
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي گفته 
بود كه نقدينگي سرگردان در كشور وجود ندارد 
و در واقع نقدينگي به سمتي مي رود كه بازدهي 
بيشتري داشته باشد. بر همين اساس بود كه سال 
گذشته بخش عمده اي از نقدينگي مردمي وارد 
بازار ارز شد و نوسانات و التهابات بازار ارز را نيز رقم 
زد و بانك مركزي در همين راستا تصميم گرفت 
با ايجاد ثب��ات در بازار نقدينگ��ي را از اين بخش 
خارج كن��د، چراكه س��رمايه گذاري در بازار ارز و 
سكه تورم زاس��ت. با وجود ثبات در بازار ارز، سكه 
و ساير بازارهاي اين چنيني، اين روزها از جذابيت 
سرمايه گذاري در اين بازارها كاسته شده و مردم 
بايد مح��ل ديگري را براي اي��ن موضوع انتخاب 
كنند كه با توجه به وضعيت خوب بازار سرمايه در 
مدت اخير، س��رمايه گذاري در اين بازار مي تواند 
بهترين س��رمايه گذاري براي مردم باشد. اما بازار 
سرمايه تنها براي س��رمايه گذاري مردم نيست و 
واحدهاي توليدي كه نياز به تامين مالي دارند هم 
بايد بدانند كه مي توانند از اين طريق تامين مالي 

خود را انجام دهند.

يك سال تنفس و ۵ سال تقسيط 
پس از پرداخت ۵ درصد بدهي

گروه بانك و بيمه|  مصوبه جديد س��تاد تسهيل 
كشور براي تمديد بدهي واحدهاي توليدي مشخص 
ش��د. به گزارش ايِبنا، مصوبات هش��تاد و پنجمين 
جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد اعالم شد كه 
براين اساس واحدهاي توليدي داراي بدهي معوق 
در س��ال 98 با پرداخت تنها 5 درصد از اصل و سود 
بدهي به عنوان پيش پرداخت، از سرفصل غيرجاري 
خارج شده و بدهي آنها پس از يك سال تنفس، 5 سال 
تقسيط مي شود. بر اساس اين مصوبه، محروميت هاي 
بدهكاران غيرجاري از جمله عدم دريافت خدمات 

بانكي مشمول اين افراد نخواهد شد.
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سبزپوشي بورس تهران پس از يك هفته ناكامي
گروه بورس| محمد امين خدابخش|

در نخس��تين روز هفته ش��اخص كل بورس تهران با 
رش��دي قابل توجه به كار خود خاتمه داد. در اين روز 
نماگر اصلي ب��ورس تهران به ميزان 9 هزار و 10 واحد 
افزايش يافت و به س��طح 322 هزار و 60 واحد رسيد. 
رشد 2.88 درصدي نماگر اصلي اين بازار در حالي ديروز 
به وقوع پيوست كه در معامالت هفته قبل از آن به مدت 
سه روز كليت داد و ستدها در بازار منفي بود. به همين 
دليل بسياري، ضعف تقاضا در بيشتر نمادهاي بازار را 
ناشي از آمادگي براي براي افت بيشتر قيمت ها تلقي 
كردند. دليل اين ديدگاه نيز رشد قابل توجهي بود كه 

بازار سرمايه در ماه هاي اخير داشته است. 

   صعود اين بار از مسيري متفاوت
فعاالن بازار سهام كه در ماه هاي گذشته شاهد افزايش 
كم سابقه قيمت در بسياري از نمادهاي بازار بودند، از 
آن رو كه از س��ال 92 تا سال جاري به تغييرات قيمت 
نوس��اني و كم حجم در قيمت س��هام عادت داشتند، 
حاال با ديده ترديد به افت قيمت مي نگرند. با اين وجود 
همان طور كه در گزارش هاي قبلي نيز به آن اشاره شده 
است، ماهيت رشد قيمت ها در شرايط فعلي با آنچه در 

سال 92 گذشته است به كلي تفاوت دارد. 
در حالي كه در آن زمان رشد قيمت ها به شكلي شتابان 
و بيشتر با اتكا به خوشبيني هاي سياسي همچون لغو 
تحريم ها، تداوم يافت و در طول چندماه قيمت برخي 
از نمادهاي بورس��ي را حتي بيش از 10 برابر كرد، در 
حال حاضر شاهد آن هستيم كه بازده كسب شده در 
بورس و فرابورس بيش از آنكه از خوش��بيني منبعث 
شود، از گزارش هاي مالي ش��ركت ها ناشي مي شود. 
به عبارتي حتي از نظر بنيادي و صورت هاي مالي نيز 
نمي توان رشد فعلي بازار را با پديده حبابي 6 سال قبل 

مقايسه كرد. 
آن طور كه به نظر مي آيد، افزايش تعداد ش��ركت هاي 
حاضر در بازار سهام كه در سال هاي گذشته و در غالب 
فرآيند عرضه اوليه ش��كل گرفته اس��ت باعث شده تا 
هجوم نقدينگي به سمت نمادهاي بورس و فرابورسي 
در ش��رايط فعلي جلوي رشد حباب گونه قيمت ها در 
چنين س��هامي را بگيرد. اين عامل اگرچه در تمامي 
نمادها صادق نيس��ت و برخي سهم هاي كوچك بازار 
كه به راحتي و با حجم اندك نقدينگي با نوسان قيمت 
مواجه مي شوند را تحت تاثير قرار داده است، با اين حال 
نتوانس��ته كليت بازار را از خود متاثر كند و همچنان 
برخي از نمادها به خصوص نمادهاي سنگين وزن بازار 
قابليت افزايش قيمت حتي از لحاظ بنيادي را نيز دارند. 

   ارزش جايگزيني، تغييري فراتر از انتظار
با اينكه مي توان در بررسي وضعيت بازار تنها به ارزش 
بنيادي سهام بسنده كرد و با همين معيار گفت كه بازار 
به اندازه كافي رشد كرده و در ماه هاي آينده پتانسيل 
بيش��تري براي افزايش قيمت ها ندارد. اما نبايد از اين 
نكته نيز غافل ش��د كه ارزش گذاري يك دارايي مالي 
همچون سهام تنها از طريق، سود احتمالي آن دارايي 

در آينده دور يا نزديك صورت نمي گيرد. 
در حالي كه قيمت ارز در يك سال گذشته رشد قابل 

توجهي داشته و تقريبا سه برابر شده است، بسياري از 
شركت ها در ارزشي پايين تر از قيمت واقعي خود معامله 
مي شوند. دليل اصلي اين اتفاق نيز نه سود تحليلي اين 
ش��ركت ها، بلكه ارزش جايگزيني باالي آنها است كه 
همچنان با قيمت ها فعلي تعديل نشده است، مضاف 
بر اينكه حاال در ش��رايط تحريم��ي، ارزش تجهيزات 
دارايي هاي برخي از موسسات، نه فقط بر مبناي قيمت 
فروش آنها در خارج از كشور كه بر مبناي قيمتي است 
كه اين دارايي ه��ا با احتس��اب دور زدن تحريم ها در 

شرايط فعلي دارند. 
همين امر سبب شده تا شركت هاي بسياري در حال 
حاضر مزيت انجام افزايش سرمايه در شرايط فعلي را 
داشته باش��ند و از همين طريق به واقعي كردن ارزش 
دارايي ه��اي خود بپردازند. چني��ن رويكردي نه تنها 
موجب شفافيت بيش��تر دارايي هاي شركت ناشي از 
تخمين ارزش كارشناسي آنها مي شود بلكه مي تواند، 
قيمت واقعي اين نمادها در تابلوي معامالت بازار سهام 
را نيز مش��خص كند. البته ذكر اين نكته نيز ضروري 
است كه بسياري از شركت هاي ياد شده نه تنها مشمول 
شرايط فوق مي شوند بلكه با بهبود ارزش دارايي هاي 
خود از شموليت ماده 141 قانون تجارت نيز رهايي يافته 

و در يك قدمي ورشكستگي نيز نخواهند بود.

   اندر احواالت نسبتي كه تغيير كرد
از تمامي عوامل گفته شده كه بگذريم، در حال حاضر با 
يك عامل ديگر يعني تغيير نسبت قيمت به درآمد نيز 
رو به رو هستيم. در حالي كه افزايش ميزان P/E بازار در 
شرايط فعلي امري طبيعي است و نسبت قيمت به سود 
هر سهم همواره در مواقع رونق بازار بيشتر مي شود. با 
اين حال رشد اين نسبت در شرايط فعلي كه نرخ سود 
بانكي براي س��پرده گذاري 1 ساله 15 درصد است، به 
اين معن��ا خواهد بود كه P/E در ح��دود 6 واحد براي 
بسيار از نمادهاي بازار غيرمنطقي نخواهد بود. تحليل 
اين عامل از جنبه ديگر نيز مهم است. در شرايطي كه با 
عموميت نيافتن صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد 
ثابت يا مختلط باعث شده تا بسياري از مردم تنها بانك ها 
را به عنوان مرجع كس��ب س��ود كم ريسك بشناسند 
)صندوق ها عموما نسبت به بانك ها سود بيشتري به 
پول مردم مي پردازند(، طبيعي است كه P/E بازار از 5 
فراتر رود. مضاف ب��ر اينكه گزارش هاي كدال نيز تا به 
اينجا حكايت از آن دارند كه نس��بت ياد شده با بهبود 
عملكرد شركت مي تواند به راحتي تغيير كند و تحت 
تاثير درآمدزايي ريالي آنها قرار گيرد. بنابراين نمي توان 
انتظار داشت كه تحليل و انتظارات فعاالن بازار تا پايان 
سال مالي شركت ها، چه در جهت مثبت و چه منفي 

دستخوش تغيير نشود.
براي بررسي بيش��تر وضعيت بازار در شرايط فعلي و 
ارزيابي احتماالت پيش به گفت وگو با مجتبي شهبازي 
كارشناس بازار سرمايه پرداختيم و از وي داليل رشد 
2.88 درصدي روز گذش��ته و احتمال ت��داوم آن در 

روزهاي آتي را جويا شديم.
اين كارش��ناس در مورد جهش 9 هزار واحدي نماگر 
بورس تهران گفت: اگرچه رش��د دي��روز در نمادهاي 
بزرگ بازار قابل توج��ه بود، با اين وجود نبايد از خاطر 

برد كه نوس��ان همواره بخ��ش از ذات بازارهاي مالي 
اس��ت. از اين رو نمي توان انتظار داشت كه تنها با اتكا 
بر يك رش��د بزرگ و قابل توجه كلي��ت حركت بازار 
شارپي تر از روزهاي گذش��ته باشد. وي همچنين در 
خصوص توجيه نقد شدن برخي از فعاالن بازار افزود: 
همان طور كه مي دانيم، آن دسته از سرمايه گذاران كه 
تا اين مرحله از صعود بورس بازده قابل توجهي كسب 
كرده اند، آمدگ��ي الزم براي نقد كردن دارايي خود در 

موعد مقتضي را دارند. 
ش��هبازي ادام��ه داد: در حال حاضر ش��اهد انتش��ار 
گزارش ه��اي 6 ماهه روي تارنماي كدال هس��تيم. تا 
اينجاي كار گزارش ها حكاي��ت از آن دارند كه در نيم 
سال اول ساري مالي جاري بسياري از نمادهاي حاضر 
در بازار س��هام رشد س��ودآوري خوبي نسبت به دوره 
قبل داشته اند.اين كارش��ناس بازار سهام تاكيد كرد: 
در حال حاض��ر آنچه بيش از هر چيز مي تواند تاثيري 
مثبت بر روند رو به رش��د بورس داش��ته باشد، تغيير 
موئلفه هاي بنيادي )ب��راي مثال افزاي��ش ارزندگي 
مطابق با گزارش هاي 6 ماهه( يا تداوم رشد فزاينده ورود 
نقدينگي به بازار سرمايه است. در صورتي كه گزينه دوم 
را شاهد باشيم مي توان گفت كه حتي نقد شدن فعاالن 
فعلي بازار نيز تاثيري بر تابلوي معامالت نخواهد داشت. 
مدير معامالت كارگزاري پاسارگاد در پايان خاطرنشان 
كرد: در حال حاض��ر گروه هايي نظير صنايع فعال در 
بخش فلزات اساس��ي، پتروپااليشي و بانك ها شرايط 
نسبت به ساير گروه ها بهتر است. عالوه بر اينكه بسياري 
از شركت ها نيز ممكن اس��ت در ادامه سال جاري به 
دليل تجديد ارزياب��ي دارايي ها به افزايش س��رمايه 

مبادرت كنند.

   اقبال بازار به سمت بزرگ ترها برگشته است
همچنين مس��عود علي��زاده، ديگر كارش��ناس بازار 
سرمايه در خصوص كس��ب بازدهي فراتر از انتظار در 
ماه هاي اخير گفت: بازار سرمايه ايران در اين ايام يكي 
از پر التهاب ترين دوران خود را پش��ت سر مي گذارد. 
بازدهي اين بازار در ماه هاي گذشته باعث شده توجه 
بسياري از مردم به اين بازار جلب شود. ورود پول از ساير 
بازارهاي س��رمايه گذاري همانند ارز، طال و مسكن به 
بورس همواره با خود هيجانات بسياري همراه دارد. در 
ماه هاي گذشته نيز ورود پول از ساير بازارها به بورس 
باعث گرديد تحرك زي��ادي در بورس صورت گيرد و 
بسياري از شركت هاي بازار بازدهي باالتر از 100 درصد 

را به ثبت رسانند.
اين كارشناس بازار سهام ادامه داد: از داليل عمده رشد 
ماه هاي اخير بازار را مي توان افزايش نرخ ارز، افزايش نرخ 
تورم و افزايش سود آوري شركت ها عنوان نمود . همواره 
با افزايش نرخ ارز در بازار توجه به س��وي شركت هاي 
صادرات محور جلب شده و اين شركت ها بازدهي هاي 
مطلوبي را براي س��رمايه گذاران به ارمغ��ان آورده اند. 
صنايع كوچك تر بازار عموما با تاخير اين هيجانات را در 
خود منعكس مي كنند و با توجه به جو بازار اين صنايع 

نيز عموما دچار رشد مي شوند.
وي خاطرنش��ان كرد: شركت هاي زيانده نيز عموما با 
رشد قيمت مواجه مي ش��وند و از مهم ترين داليل آن 
را مي توان به افزايش قيمت دارايي هاي اين شركت ها 
با افزايش ن��رخ تورم و در نتيج��ه برنامه هاي افزايش 
س��رمايه آنها از محل تجديد ارزيابي دارايي هايش��ان 
اشاره كرد. طي هفته هاي گذشته صنايع كوچك بازار 
همانند صنايع دارويي، س��يماني، خودرويي و... نظر 

سرمايه گذاران را به خود جلب كردند و با رشد قيمت 
مواجه شدند و پس از هر رشد شديد قيمتي بازار نياز به 
اصالح دارد.بنابراين طي هفته گذشته بازار تخليه انرژي 
در اين گروه ها به خود ديد و بسياري از سرمايه گذاراني 
را با ترس روبرو كرد. اما با توجه به اينكه روند كلي بازار 
صعودي بوده و بسياري از صنايع هنوز زير ارزش هاي 
ذاتي خود قرار دارند و از لحاظ بنيادي اهداف باالتري 
را مي بينند، طبيعي است كه پول از صنايع كوچك به 
س��مت صنايع بزرگ تر همچون صنعت پتروشيمي، 

پااليشي، فلزات و معدني هدايت شود. 
اين كارش��ناس ب��ازار س��رمايه گفت: به ط��ور كلي 
مي ت��وان اين طور نتيجه گرفت كه ب��ازار از اين پس 
توجه بيشتري به صنايع بنيادي داشته باشد و عالقه 
سرمايه گذاران به سمت صنايع با پتانسيل سودآوري 
باالتر جلب ش��ود. همچنين پيش بيني مي شود كه 
صناي��ع كوچك با توجه كه ريس��ك هاي موجود در 
آنها كم كم وارد حاشيه شده و پول هوشمند از سمت 
صنايع كوچك تر رفته رفته به س��مت صنايع بزرگ 
و صادرات محور هدايت ش��ود. در نهايت با توجه به 
ظرفيت هاي موجود در صنايع صادرات محور و بنيادي 
مي توان گفت پتروشيمي ها، پااليشي ها و فرآورده هاي 
نفتي، صنعت فلزات اساس��ي، معدني ها و كانه هاي 
فلزي به همراه ش��ركت هاي وابس��ته به اين صنايع 

مي توانند در آينده پرچم دار بازار باشند. 
شايان ذكر اس��ت با توجه به رشد اخير بازار و احتمال 
اصالح، سرمايه گذاران بايد در اين روزها بيش از بيش 
به رعايت اصول مديريت سرمايه و ريسك دقت داشته 
و از س��رمايه گذاري در صنايع با نقدشوندگي پايين و 
شرايط نامناسب بنيادي تا حد امكان خودداري كنند.

گروه بورس| شاخص كل بورس در اولين روز هفته 
بيش از 9 هزار واحد رش��د داش��ت كه در نهايت اين 

شاخص به رقم 322 هزار و 59 واحد رسيد.
براساس معامالت روز گذشته، بيش از سه ميليارد و 
۷۷1 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
19 هزار و 183 ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با يك هزار و ۷60 واحد افزايش 
به 93 هزار و 61 واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با 

يك هزار و 1۷8 واحد رش��د به 62 هزار و 295 واحد 
رسيدند.ش��اخص آزاد شناور نيز 9 هزار و 4۷4 واحد 
افزايش به رقم 3۷1 هزار و 546 واحد رسيد، شاخص 
بازار اول 6 هزار و 489 واحد و ش��اخص بازار دوم 18 
ه��زار و 589 واحد افزايش داش��تند.عالوه بر اين در 
بين تمامي نمادها، صنايع پتروشيمي خليج فارس 
)فارس( با ۷02 واحد، فوالد مباركه اصفهان )فوالد( 
با 618 واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( با 454 

واحد، معدني و صنعتي گل گهر )كگل( با 3۷3 واحد، 
پااليش نفت تهران )شتران( با 32۷ واحد، نفت و گاز 
پتروشيمي تامين )تاپيكو( با 30۷ واحد و گسترش 
نفت و گاز پارسيان )پارسان( با 303 واحد بيشترين 

تأثير مثبت را بر شاخص كل داشتند.
در مقابل سرمايه گذاري نيرو )ونيرو( با 55 واحد، البرز 
دارو )دالبر( با 31 واحد، گروه دارويي سبحان )دسبحا( 
با 25 واحد و دارويي رازك )درازك( با 23 واحد از جمله 

گروه هايي بودند كه افت شاخص بورس را رقم زدند.
بر اين اس��اس، در بين نمادهاي روز قبل، نماد بانك 
ملت، بانك تجارت، بانك اقتصاد نوين، سايپا، بانك 
صادرات ايران، نفت سپاهان و صنايع ريخته گري ايران 

در گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند.
گروه شيميايي در معامالت ديروز، صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه 294 ميليون و 
456 هزار برگه سهم به ارزش 2 هزار و 365 ميليارد 

ريال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نيز طي روز قبل، بيش از 85 واحد 
رش��د داش��ت و روي كانال چهار هزار و 154 واحد 
ثابت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و 432 

ميليون برگه س��هم به ارزش بي��ش از هفت هزار و 
9۷9 ميليارد ريال داد و س��تد ش��د. در بين تمامي 
نمادها، س��نگ آهن گهرزمين )كگهر(، پتروشيمي 
مارون )مارون(، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه 
)ميدكو(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروشيمي 
زاگرس )زاگرس(، پااليش نفت شيراز )شراز( و قاسم 
ايران )قاسم( بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص اين 

بازار داشتند.
در مقابل توليد برق عسلويه مپنا )بمپنا(، توليد نيروي 
برق دماوند )دماوند(، بيمه پاس��ارگاد )بپاس( و س. 
توسعه و عمران اس��تان كرمان )كرمان( و بانك دي 

)دي( مانع از رشد بيشتر اين شاخص شدند.
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آخرين مصوبات كميته 
گواهي نامه هاي حرفه اي

براساس اعالم مركز آموزش سازمان بورس و اوراق 
بهادار، چهل و نهمين جلسه كميته گواهي نامه هاي 
حرفه اي با موضوع تمديد گواهي نامه ها برگزار شد.به 
گزارش سنا، رييس مركز آموزش سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: براساس مصوبات جديد، تمامي 
افرادي كه تا سال 1396 در دوره هاي آموزشي ويژه 
تمديد گواهي نامه ها شركت نموده اند، از 100 درصد 
امتياز براساس باالترين گواهي نامه اخذ شده بهره مند 
مي گردند.  )اين امتياز از سوي مركز آموزش محاسبه 
 شده و در حال حاضر روي سايت اين مركز به آدرس
 HTTPS: //ICMC.SEO.IR قرار گرفته است.( 
شاهين احمدي با اشاره به امتيازبندي صورت گرفته 
گفت: اين امتياز از تاريخ تصويب )1398/0۷/16( به 
مدت سه سال قابل استفاده بوده و افرادي كه تمايل 
دارند گواهي نامه آنان براساس امتياز اخذ شده تمديد 
شود، مي توانند درخواست خود را به مركز آموزش 
ارايه دهند. امتياز مذك��ور پس از اتمام مهلت داده 
شده لغو گرديده و تمامي دارندگان گواهي نامه هاي 
حرفه اي بايستي مطابق دستورالعمل تمديد گواهي 
نامه ها اقدام كنند.رييس مركز آموزش تأكيد كرد: 
افرادي كه با احتساب امتياز دوره هاي قبلي و امتياز 
سوابق ش��غلي و تحصيلي، امتياز الزم براي تمديد 
گواهي نامه ها را به دس��ت نياورده اند، بايس��تي در 
دوره هاي آموزشي شركت نمايند.احمدي همچنين 
با اشاره به آماده نبودن زيرساخت هاي الزم از سوي 
برخي موسسات و مراكز برگزاري دوره هاي تمديد 
گف��ت: با موافقت كميته گواهي نامه ها مقرر ش��د 
مهلت ش��ركت در دوره هاي آموزشي ويژه تمديد 
گواهي نامه ها تا بيس��تم اس��فندماه س��ال جاري 

تمديد شود.

رشد  بي سابقه شاخص ها
در بورس هاي جهاني

رس��يدن امري��كا و چين ب��ه فاز نخس��ت توافق 
تجاري با استقبال كم س��ابقه بورس هاي جهاني 
و رش��د ش��اخص ها در اين بازارها مواجه شد. به 
گزارش رويترز، بروز نشانه هاي مثبت از تحوالت 
جنگ تج��اري و برگزيت باع��ث جهش نيرومند 
شاخص هاي بورسي در سراسر جهان شد. پس از 
پايان ديدار ليو هه، معاون نخست وزير چين با رابرت 
اليت هايزر، وزير بازرگاني و اس��تيون منوچين، 
وزير خزانه داري امري��كا، دو طرف اعالم كردند به 
فاز اول توافق بر س��ر مس��ائل تجاري رسيده اند و 
طرف امريكايي نيز اعالم كرد در نتيجه اين توافق 
از تصميم قبلي خود براي اعمال تعرفه هاي جديد 
بر محصوالت چيني منصرف ش��ده است.چين و 
امريكا اكنون 15 ماه اس��ت كه درگير يك جنگ 
تجاري تمام عيار ش��ده اند و هر ك��دام از طرفين، 
ط��رف ديگر را مقص��ر وضعيت كنون��ي معرفي 
مي كند. اين جنگ كه به گفته بانك جهاني تا ۷00 
ميليارد دالر به اقتصاد جهان خسارت وارد كرده، در 
ماه هاي اخير اصلي ترين عامل تعيين مسير حركت 
بازارهاي مالي بوده است.مايك بل، استراتژيست 
بازارهاي جهاني در موسسه »جي پي مورگان است 
منيجمنت« گفت: شاهد يك مذاكره مثبت بوديم 
و ممكن است طرفين آهسته آهسته به توافقات 
بيشتري برس��ند كه فضا را براي رسيدن به توافق 
نهاي��ي هموار كند.در وال اس��تريت ش��اخص ها 
به ش��دت افزايش��ي بودند تا جايي كه ش��اخص 
»داوجونز ايدانستريال اوريج« 1.21 درصد جهش 
كرد و به 26 هزار و 816.59 واحد رسيد، شاخص 
»اس اند پي 500« با 1.09 درصد افزايش تا سطح 
29۷0.28 واح��دي ب��اال رفت و ديگر ش��اخص 
مهم بورس��ي يعني »نزدك كامپوزيت« با صعود 
1.34 درصدي در سطح 805۷.04 واحدي بسته 
شد.در ديگر مناطق جهان و در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، روند صعودي كامال محسوس بود 
تا جايي كه شاخص »فوتسي 100« بورس لندن 
با جهش 0.84 درصدي ت��ا ۷24۷.08 واحد باال 
رفت، ديگر شاخص هاي مهم بورسي در اروپا نيز 
صعودي بودند؛ به گونه اي كه شاخص »كك 40« 
بورس پاريس با صعود 1.۷3 درصدي در س��طح 
5665.46 واحد بسته شد و شاخص »دكس 30« 
بورس فرانكفورت در آلمان با پرش 2.86 درصدي 
و ايستادن در سطح 12 هزار و 511.65 واحدي به 
كار خود خاتمه داد. در مادريد شاخص »ايبكس 
35« ح��دود 1.86 درصد باال رفت و به 92۷3.80 
واحد رسيد.اسكات براون، كارشناس ارشد مسائل 
اقتصادي در موسس��ه »ريموند جيمز« گفت: در 
طول ماه هاي اخير شاهد وجود يك فضاي مه آلود 
و نامطمئن بر سر بازارها بوده ايم و اكنون سرنخ هايي 
داريم كه نشان مي دهد اين فضا در حال از بين رفتن 
است. هنوز زود اس��ت بگوييم به آخر خط جنگ 
تجاري رسيده ايم اما چيزي كه مشخص است اين 
است كه وضعيت بهتر شده است.از سوي ديگر در 
معامالت بورس هاي آس��يا، ش��اخص »نيك كي 
225« بورس توكيو ژاپن با صعود 1.15 درصدي تا 
سطح 21 هزار و ۷9۷.8۷ واحدي باال رفت، شاخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ با جهش 2.34 
درص��دي به 26 هزار و 308.44 واحد رس��يد. در 
چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« با پرش 0.96 
درصدي در س��طح 3911.۷2 واحد بسته شد.در 
بازار طالي سياه، هر بش��كه نفت »وست تگزاس 
اينتر مديت« با 1.15 درصد افزايش به 54.۷0 دالر 
رسيد و نفت خام برنت درياي شمال با افزايش 1.41 
درصدي به ازاي 60.51 دالر در هر بش��كه مبادله 
شد.همچنين در بازار فلزات گرانبها، بهاي هر اونس 
طال براي تحويل فوري با كاهش 0.81 درصدي به 
1488.۷0 دالر رسيد. هر اونس نقره با كاهش 0.33 

درصدي به ازاي 1۷.54 دالر مبادله شد.

احمداشتياقي:كارشناسبازارسرمايه:

جريانپولبهسمتبازارسرمايهادامهداردحجممعامالتبورسباشرايطآرمانيفاصلهدارد
عوامل و متغيرهاي بنيادي متعدد در بازار س��رمايه از جمله حضور 
شركت هاي سودده و بزرگ در اين بازار و عدم جذابيت در بازارهاي 
موازي، حجم معامالت بورس را با رشد چشمگيري مواجه كرده است.

احسان عس��كري، كارشناس بازار سرمايه با بيان اين مطلب به سنا 
گفت: اگرچه هنوز حجم معامالت با شرايط آرماني فاصله دارد، اما 
تقويت فرهنگ سرمايه گذاري در مسير شفاف و قانوني و صد البته 
به نفع اقتصاد، عالقه مندي دولت به حضور مردم براي سهامداري، 
افزايش حجم نقدينگي در جامعه و افزايش ريسك سرمايه گذاري 
سفته بازانه در بازارهاي موازي، اميدها براي رشد بيشتر بازار سرمايه 
در روزهاي آتي را افزايش داده است .عسكري افزود: افزايش سطح 
آگاه��ي مردم براي حف��ظ ارزش پول از طريق س��رمايه گذاري در 
دارايي هاي مالي به عنوان يك س��پر تورمي، اراده قوي در نهادهاي 
ناظر بازار براي افزايش سطح دانش و آگاهي مردم در خصوص بورس 
و اوراق به��ادار از دوران نوجواني و جواني نيز از ديگر داليل رويكرد 

مثبت به بازار سرمايه است.
وي در عي��ن حال افزود: حجم معامالت فعلي، منطبق بر ش��رايط 
آرماني نيست و پيش بيني مي ش��ود اين حجم از معامالت با رشد 
حداقل 50 درصدي در يك سال آتي همراه باشد كه در صورت تحقق، 

دستاورد بزرگي براي بازار سرمايه خواهد بود.
 اين كارش��ناس بازار س��رمايه در ادامه با اش��اره ب��ه صندوق هاي 
س��رمايه گذاري و تاكيد بر ورود سرمايه گذاران جديد از طريق اين 
صندوق ها گفت: متاسفانه بخش اعظم س��رمايه گذاران خرد بازار 
سرمايه، نسبت به عملكرد و س��اختار صندوق هاي سرمايه گذاري 
آشنايي الزم را ندارند و مس��تقيمًا اقدام به خريد در بازار مي كنند. 

اگر فرض بگيريم 30 درصد اين افراد دانش سرمايه گذاري و تحليل 
صورت هاي مالي را دارا نباشند، رفتارهاي هيجاني باال خواهد رفت و 
در زمان نوسانات عادي بازار كه بخشي از آن اصالح موقتي مي تواند 
باش��د، معامالت هيجاني انجام خواهند داد.وي ادامه داد: معامالت 
اين افراد متاسفانه براساس اطالعات بنيادي نيست و اكثرا مبتني 
بر تحليل تكنيكال يا رجوع به توصيه هاي سايرين از جمله فعاالن 

فضاي مجازي اقدام به معامله مي كنند.
عسكري افزود: از اين رو شاهد هستيم سرمايه گذاران خرد در شرايط 
منفي، بيشتر از حقوقي ها ترس براي خريد يا فروش سهم دارند ولي 
حقوقي ها نسبت به سهم هايي كه اعتقاد به بنيادين بودن آن دارند، 
وارد معامله مي ش��وند و عموما هم صندوق هاي سرمايه گذاري و به 

خصوص از نوع بازارگرداني در اين شرايط فعال ترند.
وي سپس در پاسخ به اين سوال هم كه چرا بعضي سهامداران خرد 
و بورس اولي ها كه در روزهاي قبل عمدتا خريدار بودند، به تازگي به 
صف هاي فروش پيوسته اند، گفت: اگرآموزش تازه واردها در خصوص 
اعتماد به صندوق هاي سرمايه گذاري و سبدگردان ها با قوت بيشتري 

دنبال شود، شاهد اين صف آرايي نخواهيم بود.
عسكري ادامه داد: به هر حال از آنجا كه طعم عرضه هاي اوليه به كام 
تازه واردها به خصوص با سرمايه هاي پايين شيرين است، اين گروه 
تالش مي كنند مستقيما در بازار سرمايه گذاري كنند كه نه به صالح 
خودشان خواهد بود و نه به صالح ساير فعاالن.به گفته اين كارشناس 
بازار سرمايه، همچنين ترس از جاماندن در بازار به دليل كم تجربگي 
و عدم شناخت از فراز و نشيب بازار، موجب مي شود اين افراد عموما 

در صف ها قرار بگيرند.

در حال حاضر بازار به سهم هاي بنيادين توجه دارد؛ اين سهم ها كه 
از رشدهاي اخير بازار عقب مانده اند با رشد خود به حركت صعودي 

بازار قدرت بخشيده اند.
احمد اشتياقي، كارشناس بازار س��رمايه ضمن بيان مطلب باال در 
بررس��ي روند صعودي اين روزهاي ش��اخص به پايگاه خبري بازار 
سرمايه )س��نا( گفت: به نظر من اين س��هم ها زير ارزش ذاتي شان 
معامله مي شدند و بعضا در حال حاضر P/Eهاي زير چهار دارند؛ حال 
با توجه به اينكه گزارش هاي ش��ش ماهه در حال انتشار است، براي 
بازار مشخص شده كه اين سهم هاي بنيادي سود شش ماهه خوبي 
مي توانند به بازار گزارش كنند؛ باتوجه به اين موضوع بازار به استقبال 
اين سهم ها رفته اند؛ به طور مثال گروه محصوالت پتروشيمي و فلزي 

معدني در چنين شرايطي هستند.
اش��تياقي اضافه كرد: از ط��رف ديگر به نظر مي رس��د در خصوص 
سهم هاي بنيادي كه عمدتا صادرات محور هم هستند، بازار به اين 
يقين رسيده است كه بنا به شرايط اخير )كاهش نرخ ارز( سود اين 
شركت ها مي تواند ريزشي نبوده، بلكه ممكن است با افزايش هايي هم 
همراه باشد.وي در خصوص تاثير قانون تجديد ارزيابي ها بر بازار اظهار 
كرد: عالوه بر اين زمزمه هاي تجديد ارزيابي شركت ها نيز وجود دارد. 
سرمايه گذاران اين موضوع را مثبت ارزيابي مي كنند؛ باتوجه به اينكه 
در اين خصوص دارايي شركت به رخ بازار كشيده مي شود، مي توان 
گفت كه اين اتفاق در رش��د بازار بي تاثير نيست و حتي مي تواند در 
بازار اثر مثبت داشته باشد. به طور مثال اگر شركت هاي باپتانسيل 
باال و  EPSمحور هم مورد تجديد ارزيابي قرار بگيرند، مي توانند سبب 
تحرك در بازار ش��وند.اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: البته 

ممكن است شركت هاي توليدي نتوانند از اين قانون استفاده زيادي 
داشته باشند، اما به نظر من همان طور كه اشاره كردم، اين موضوع 
مي تواند از نگاه س��رمايه گذاران موثر واقع شود؛ اين انتظار مي تواند 

افزايش را براي شاخص در نظر داشته باشد.
اشتياقي در مجموع كليت بازار در گروه هاي مختلف را داراي پتانسيل 
و ظرفيت مطلوبي براي ادامه رشد دانست و گفت: به نظر من شاخص 
حباب ندارد؛ به اين معني كه اگر با نگاه س��هام بنيادي، شاخص را 
بررسي كنيم، مشاهده مي كنيم كه شاخص مي تواند به رشد خود 

ادامه دهد و ريزش عميقي نداشته باشد.
مديرعامل كارگزاري بانك آينده پيش بيني كرد: شركت هاي داراي 
سهام بنيادي گزارش هاي خوبي به بازار ارايه خواهند كرد. با در نظر 
گرفتن اين موضوع هم بايد گفت كه بازار به اس��تقبال گزارش هاي 
خوب شش ماهه رفته اس��ت. به نظر مي رسد بدون در نظر گرفتن 
تجديد ارزيابي سهام، بازار نهايتا تا آخر مهرماه در فاز صعودي باقي 

بماند و بعد از آن تا آمدن گزارش هاي 9 ماهه به استراحت بپردازد.
اش��تياقي تصريح ك��رد: تاكنون تحريم ه��ا روي تولي��د و فروش 
شركت ها اثر با اهميتي نداشته اند؛ اما در نظر داشته باشيد كه بازار 
هميشه موضوع تحريم ها را رصد مي كند و نسبت به خريد و فروش 

عكس العمل نشان مي دهد.
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص فضاي رقابت بازارهاي موازي 
با بازار سرمايه نيز اظهار كرد: در حال حاضر بازارسرمايه رقيبي ندارد 
به طوري كه در مواجهه با بازارهاي موازي در حالت خنثي قرار گرفته 
اس��ت. بنابراين، جريان پول كماكان در اين بازار جريان دارد و اين 

موضوعي است كه در روند افزايش شاخص تاثيرگذار است.



تشكلها6اخبار

در نشست تخصصي اتاق تهران مطرح شد 

نقد فعاالن اقتصادي به طرح وزارت اقتصاد
تعادل| 

در هفتمين نشست كميس�يون بهبود محيط 
كس�ب وكار و رفع موان�ع توليد ات�اق تهران 
»طرح پايش استاني محيط كسب وكار« كه از 
سوي اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان 
تهران در دس�ت اجرا قرار گرفته است، مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت. اغلب حاضران اين 
كميس�يون بر اين باور بودند ك�ه قانون بهبود 
مس�تمر فضاي كسب و كار، س�نجش و اعالم 
شاخص هاي ملي محيط كسب وكار را به اتاق ها 
واگذار ك�رده و اتاق ايران ب�ه صورت فصلي و 
مستمر در حال پايش اين شاخص است. ديدگاه 
آنها اين بود كه وزارت امور اقتصادي و دارايي 
به جاي موازي كاري و هزينه كرد در اين حوزه، 
به گزارش هاي اتاق ايران رجوع و اعتماد كرده 
و روي راهكاره�اي بهبود فضاي كس�ب وكار 

متمركز شود. 
البته نماينده وزارت ام�ور اقتصادي و دارايي 
در اين نشست توضيح داد كه تشكيالتي براي 
بهب�ود فضاي كس�ب و كار در اي�ن وزارتخانه 
ش�كل گرفته و اين تش�كيالت براي پيشبرد 
اهداف خود نياز به تحقيقات دارد. او افزود: ما 
در اجراي اين پروژه نه تنه�ا به دنبال دريافت 
تاييدي�ه اتاق خواهيم بود ك�ه بدون همكاري 
اتاق نمي توانيم اين ط�رح را پيش ببريم؛ چرا 
كه بنگاه هاي اقتصادي مايل به ارايه اطالعات 

اقتصادي خود به ما نيستند.

نمايندگان بخش خصوصي در نشس��ت كميسيون 
بهب��ود محيط كس��ب وكار و رفع موان��ع توليد اتاق 
بازرگان��ي تهران، با نقد ط��رح وزارت امور اقتصادي 
و داراي��ي براي پايش اس��تاني محيط كس��ب وكار، 
پيشنهاد كردند وزارتخانه از آنچه اتاق بازرگاني تهيه 
مي كند سود برده و تمركز خود را به رفع موانع احصا 

شده در گزارش اتاق معطوف كند.
عليرض��ا فتح��ي ك��ه ب��ه نمايندگ��ي از اداره كل 
اموراقتصادي و دارايي اس��تان ته��ران در هفتمين 
نشس��ت كميس��يون تس��هيل كس��ب وكار و رفع 
موانع توليد اتاق تهران حض��ور يافته بود، ابتدا از دو 
بخش��نامه وزير امور اقتصادي و دارايي به س��ازمان 

امور مالياتي و گمرك براي بهبود محيط كسب وكار 
و تس��هيل خدمات رس��اني به صاحبان كسب و كار 
رونمايي كرد. در بخش��نامه مالياتي فرهاد دژپسند 
كه در تاريخ 26 مرداد ماه صادر شده، اصالح فرآيند 
ثبت نام موديان مالياتي، اصالح ش��يوه نامه اجرايي 
تبصره )1( ماده )186( قانون ماليات هاي مستقيم 
در جه��ت ايجاد وحدت روي��ه در فرايند اجراي آن، 
 الكترونيكي شدن فرايند ماليات نقل و انتقال امالك 
)گواهي ماده 187( براي واحدهاي مس��كوني شهر 
تهران، برخط شدن كامل فرايند ابالغ و رسيدگي به 
درخواست هاي تقسيط بدهي مالياتي، صدور گواهي 
مفاصاحس��اب ماليات ب��ر ارزش اف��زوده به صورت 
الكترونيكي و طي 48 ساعت، تنقيح كليه مقررات و 
بخشنامه هاي مالياتي و پيشنهاد موارد تنقيحي مورد 

تاكيد قرار گرفته است.
در بخشنامه دژپسند به گمرك نيز كه در همان تاريخ 
صادر شده، مواردي چون اصالح شيوه نامه راهبري 
سامانه هاي الكترونيكي با نظرخواهي از نمايندگان 
بخش خصوصي )انجمن كارگزاران گمركي(، اصالح 
رويه هاي مربوط به ارزش گذاري كاال، اطالع رساني 
و اعالم ش��فاف نرخ هاي خدمات انب��ارداري، تهيه 
سيس��تم رتبه بندي فعاالن اقتصادي براي كسب و 
كارهاي كوچك، متوسط و بزرگ با همكاري معاونت 
امور اقتصادي و اتاق بازرگاني ايران مورد تاكيد قرار 

گرفته است.
فتحي در ادامه به تشريح طرح پايش استاني بهبود 
محيط كس��ب و كار پرداخت وگفت: كارفرماي اين 
طرح، وزارت امور اقتص��ادي و دارايي بوده و مجري 
آن مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب 
و كار خواهد بود كه از همكاري علمي سازمان جهاد 

دانشگاهي تهران نيز بهره خواهد گرفت.
 او با بيان اينكه جامعه آم��اري اين طرح، بنگاه هاي 
توليدي و خدماتي فعال خواهن��د بود، توضيح داد: 
23هزار و 906 بنگاه اقتصادي به عنوان جامعه آماري 
اين طرح برگزيده شده اند كه 4202 بنگاه مربوط به 
استان تهران است. همچنين، اندازه نمونه كل كشور 
با خط��اي 7.5 درصد، 2910 بن��گاه اقتصادي بوده 
و اندازه نمونه اس��تان تهران ب��ا همين درصد خطا، 
120بن��گاه اقتصادي اس��ت. روش نمونه گيري نيز 
كوكران بوده اس��ت.  او س��پس در مورد طبقه بندي 

بنگاه هاي مش��مول طرح پايش توضيح داد كه اين 
بنگاه ها ش��امل 5گروه »صنعت، ساختمان، حمل و 
نقل، خدمات و فناوري اطالعات« اس��ت. فتحي در 
ادامه پرسشنامه الكترونيكي اين طرح را به نمايش 
گذاشت و از اتاق تهران درخواست كرد كه در راستاي 

پيشبرد اين پروژه با وزارت اقتصاد همكاري كند.
 ام��ا اين طرح ب��ا انتقاد فعاالن اقتص��ادي عضو اين 
كميس��يون مواجه ش��د. نظر آنها اين بود كه قانون 
بهبود مس��تمر فض��اي كس��ب و كار، س��نجش و 
اعالم ش��اخص هاي مل��ي محيط كس��ب وكار را به 
اتاق ها واگذار كرده و اتاق اي��ران به صورت فصلي و 
مس��تمر در حال پايش اين ش��اخص است. ديدگاه 
آنه��ا اين بود ك��ه وزارت ام��ور اقتص��اد و دارايي به 
ج��اي م��وازي كاري و هزينه كرد در اي��ن حوزه، به 
گزارش هاي اتاق اي��ران رجوع و اعتماد كرده و روي 

 راهكارهاي بهبود فضاي كس��ب وكار متمركز شود.
علي اصغر اژدري، كارشناس كميسيون بهبود محيط 
كس��ب و كار اتاق تهران بر اي��ن عقيده بود كه حتي 
در ص��ورت انجام اين پايش توس��ط وزارت اقتصاد، 
نتايج آن بدون تاييد بخش خصوصي براي نهادهاي 

بين المللي قابل پذيرش نخواهد بود.
در ادامه اين جلس��ه، زهرا اسدي نيز كه وزارت امور 
اقتص��ادي و داراي��ي را در اين نشس��ت نمايندگي 
 مي ك��رد، توضيح داد كه تش��كيالتي ب��راي بهبود 
فضاي كس��ب و كار در اين وزارتخانه ش��كل گرفته 
و اين تش��كيالت براي پيش��برد اهداف خود نياز به 
تحقيق��ات دارد. او اف��زود: ما در اج��راي اين پروژه 
نه تنه��ا به دنب��ال درياف��ت تاييديه ات��اق خواهيم 
بود كه بدون هم��كاري اتاق نمي تواني��م اين طرح 
را پيش ببري��م؛ چرا كه بنگاه ه��اي اقتصادي مايل 

 ب��ه اراي��ه اطالعات اقتص��ادي خود به ما نيس��تند.
محمدرض��ا نجفي منش، رييس كميس��يون بهبود 
محيط كسب وكار و رفع موانع توليد اتاق تهران هم 
با اشاره به اينكه هدف وزارت اقتصاد، احصاي داليل 
بروز مشكالت و بهبود فضاي كسب وكار است، گفت: 
همه اين موارد را اتاق ايران در گزارش هاي مس��تمر 
خود احصا  مي كن��د و وزارت امور اقتصادي و دارايي 
 مي توان��د از اين اطالعات اس��تفاده و منابع و انرژي 
عوامل خود را به بهبود اين ش��رايط معطوف كند. او 
سپس پيشنهاد كرد كه در هر نشست كميسيون، هر 
يك از شاخص هاي كسب وكار و چالش هاي ارتقاي 
رتبه اي��ران در اين ش��اخص ها با حض��ور نهادهاي 
ذي ربط از جمله نماين��دگان وزارت امور اقتصادي 
ودارايي مورد بررسي قرار گيرد كه اين پيشنهاد مورد 

اقبال حاضران اين كميسيون قرار گرفت.

دستور براي كاهش قيمت رب گوجه
واكنش معاون سازمان حمايت به خبر گراني رب گوجه ؛

به گفته معاون س��ازمان حمايت، ب��ا توجه به تداوم 
روند كاهش��ي قيمت گوجه فرنگي، ب��ه واحدهاي 
توليدي بر ضرورت كاهش مجدد قيمت تاكيد شده 
و با پيگيري هاي انجام شده برخي از واحدها نسبت 
به تعديل قيمت محصوالت خود از درب كارخانه تا 

12000 تومان و كمتر اقدام كرده اند.
سيدداود موسوي در واكنش به انتشار خبري از سوي 
خبرگزاري تسنيم مبني بر گران بودن قيمت رب، با 
بيان اينكه در حال حاضر رب گوجه فرنگي در زمره 
كاالهاي بند )ج( ابالغيه شماره 60/151780 مورخ 
10 شهريور ماه 97، كارگروه تنظيم بازار قرار دارد و 
قيمت اينگونه اقالم بر اس��اس ضوابط قيمت گذاري 
مص��وب و درصدهاي مجاز س��ود حلقه هاي توزيع، 
توس��ط واحدهاي توليدي تعيين مي ش��ود افزود: 
ه��ر واحد تولي��دي در صورت انعكاس ش��كايت به 

اين سازمان و س��ازمان هاي صنعت معدن و تجارت 
يا تعيين قيمت غير متعارف حتما بايد پاس��خگوي 
عملكرد خود باشد. معاون نظارت بر كاالهاي مصرفي 
و شبكه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت ادامه 
داد: در همين راستا و از تيرماه سال جاري و با توجه 
به روند كاهش��ي قيمت گوجه فرنگي به عنوان ماده 
اوليه اصلي مورد مصرف در توليد رب و استمرار اين 
روند انتظار مي رفت كليه واحدهاي توليدي قيمت 
محصوالت خود را تعديل كنن��د كه با توجه به عدم 
اقدم مناسب در جهت تعديل قيمت و به دليل درج 
قيمت نامتعارف و با توجه به انتظار مصرف كنندگان 

موضوع در دستور كار اين سازمان قرار گرفت.
اين مقام مسوول در عين حال افزود: در همين راستا 
جلساتي با واحدهاي توليدي اصلي و انجمن ذي ربط 
منعق��د و با توجه به اظهارات ايش��ان مبني بر اينكه 

محصوالت توليدي موجود در بازار از توليدات با گوجه 
فرنگي س��ال قبل و موجودي اسپتيك كارخانجات 
گذش��ته بوده و همچنين وجود كاال در شبكه هاي 
توزيع و مراكز عرضه، و در گام اول و در حالي كه قيمت 
اين محصول در بازار بيش از 20 هزارتومان )درج روي 
محصول( وجود داشت حداكثر قيمت قوطي فلزي 
800 گرمي رب گوجه فرنگي با درب آس��ان بازشو 
معادل 165000 ريال م��ورد توافق قرار گرفت و در 
سامانه 124 اين س��ازمان به عنوان حداكثر قيمت 

قابل قبول ثبت گرديده است.
نكت��ه حايز اهمي��ت اينك��ه قيمت مذك��ور كه در 
مردادماه عملياتي شده به عنوان سقف قيمت و براي 
كيفي ترين محصول مالك عمل ب��وده و با توجه به 
كاهش قيمت گوجه و با عنايت به رقابت گسترده در 
اين صنعت قطعا ش��اهد كاهش قيمت رب خواهيم 

ب��ود و همانطوريكه ب��ه كرات اعالم ش��ده عرضه با 
قيمت هاي كمتر همواره مورد تقدير است.

موس��وي اضافه كرد: متعاقب آن موض��وع به كليه 
س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت منعكس و بر 
نظارت ج��دي و دقيق بر واحده��اي توليدي براي 
رعايت قيمت مذكور تاكيد و اعالم شد از تاريخ ثبت 
قيمت در س��امانه اين س��ازمان، توليد كاال بيش از 
نرخ مذكور تخلف بوده و ضرورت دارد در اين زمينه 
برخورد قانوني الزم معمول شود كه پرونده هايي نيز 
در اين خصوص تش��كيل شده و همچنين مجدداً به 
كليه ش��ركت هاي توليدي رعايت حاشيه سودهاي 

قانوني ابالغ شده است.
به گفته وي در حال حاضر و ب��ا توجه به تداوم روند 
كاهش��ي گوجه فرنگي، موضوع مجدد در دس��تور 
كار اين س��ازمان قرار گرفته و به واحدهاي توليدي 

ضرورت كاهش مجدد قيمت تاكيد شده و بر اساس 
پيگيري هاي صورت گرفته مجددا برخي از واحدها 
نس��بت به تعديل قيمت محصوالت خ��ود از درب 
كارخانه تا 12000 تومان و كمتر نيز اقدام كرده اند 
ضمن اينكه تفاهماتي با فروش��گاه هاي زنجيره اي 
انجام داده اند تا نس��بت به تعديل قيمت هاي قبلي 
در س��طح عرضه نيز انجام ش��ود كه ب��ه وضوح در 
سطح فروشگاه هاي زنجيره اي و برخي صنوف قابل 
رويت است. موس��وي متذكر شد: با توجه به كاهش 
قيمت گوجه فرنگي و كاهش موجودي هاي قبلي در 
ش��بكه هاي توزيع و هماهنگي واحدهاي توليدي با 
مراكز عرضه و از طرفي رقابتي بودن اين كاال دربازار 
قطعا ش��اهد كاهش قيمت و هماهنگي بيش��تر در 
نرخ هاي مورد عمل خواهيم بود و روند كاهش قيمت 

به طور ملموس تري مشاهده خواهد شد.

عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان خشكبار ايران تشريح كرد

چشم انداز قيمتي زعفران در سال جاري
عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان خش��كبار 
ايران به بررسي مهم ترين اتفاقات موثر بر قيمت پسته 
و چشم انداز آتي قيمت اين ُدردانه صادرات غيرنفتي 

كشور پرداخت.
مظف��ر محمدي در گفت وگو با خبرگزاري تس��نيم 
با بيان اينكه 10 فاكتور مهم آينده روش��ني را پيش 
روي بازار پس��ته ايران قرار داده است، گفت: اولين 
اتفاق مهم كه مي تواند آثار مثبتي بر بازار پسته ايراني 
داش��ته باش��د، عضويت ايران در اتحاديه منطقه اي 
اوراس��يا از چهارم آبان ماه امسال است. به طوري كه 
موافقتنامه موق��ت ترتيبات منطقه آزاد تجاري بين 
ايران و اتحاديه اوراس��يا از ٥ آبان ماه امسال اجرايي 
مي شود و 502 قلم كاال از جمله پسته از ايران بدون 

تعرفه صادر خواهد شد.
به گفته عضو هيات مدي��ره اتحاديه صادركنندگان 
خشكبار ايران، در نتيجه اين توافق، تعرفه صادرات 
پسته نيز به كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراسيا شامل 
روسيه، بالروس، قزاقستان، قرقيزستان و ارمنستان 
براي ايران برداش��ته مي شود كه به كمك اين اتفاق 
مهم، ميزان قابل توجهي پسته به اين كشورها صادر 

خواهد شد. 
وي عامل دوم را قيمت هاي اعالمي از سوي شركت 
پارامون��ت امري��كا عنوان ك��رد و اف��زود: هلدينگ 
كش��اورزي پارامون��ت اياالت متح��ده امريكا اخيرا 
قيمت پس��ته را 1.4 دالر افزاي��ش داده و با توجه به 
قيمت بااليي كه اين ش��ركت اعالم كرده، چيني ها 
مجبورند پس��ته مصرفي خ��ود را از ايران خريداري 
كنند و همين امر در افزايش قيمت اين محصول در 

دنيا اثر گذار است.
محمدي در بيان عامل س��وم تاكيد كرد: اتفاق مهم 
ديگ��ر كه عامل موثر در رش��د قيمت پس��ته ايراني 
محسوب مي ش��ود، اعمال تعرفه 45 درصدي براي 
واردات از امريكا توس��ط كش��ور چين اس��ت. چين 

كه بزرگ ترين خريدار پس��ته امريكاس��ت، به علت 
سياس��ت هاي امريكا براي فروش اس��لحه به تايوان 
به شدت سياست هاي ضد امريكايي در پيش گرفته 
كه تا امروز بي سابقه بوده كه اعمال تعرفه 45 درصدي 
واردات كااله��اي امريكايي نيز در راس��تاي همين 

سياست ها بوده است. 
در نتيجه به نظر مي رس��د پس��ته ايراني جايگزين 
اصلي پسته امريكايي براي چين خواهد بود و افزايش 
قيمت هاي صادراتي به مدد فزوني تقاضا براي پسته 

كشورمان تحت تاثير اين عامل محتمل است.
وي در بي��ان چهارمي��ن مورد گفت: خوش��بختانه 
پس��ته امريكا مورد پس��ند خريداران هن��دي قرار 
نگرفته و اين كش��ور قصد دارد بيش��ترين نياز خود 
را ب��ه اين محصول از بازار اي��ران تأمين كند. در اين 
رابطه، با توجه به اينكه هن��د بيش از يك ميليارد و 
350ميليون نفر جمعيت دارد، تقاضاي قابل توجهي 
را براي پس��ته ايران��ي ايجاد خواهد ك��رد و همين 

 رش��د تقاضا در افزاي��ش قيمت ها نيز موثر اس��ت.
اين عض��و هيات مدي��ره اتحادي��ه صادركنندگان 
خش��كبار ايران در بي��ان پنجمين عامل به رش��د 
تقاضاي مصرف پسته در كشور امريكا در پي تبليغات 
گسترده در اين كشور اشاره و اظهار داشت: با توجه به 
جمعيت حدود 327 ميليون نفري امريكا، تقاضاي 
خريد و مصرف پسته توس��ط مردم اين كشور رو به 
افزايش گذاشته است؛ در نتيجه به نظر مي رسد تجار 
امريكايي مقدار پس��ته كمتري را به ديگر كشورها 

صادر كنند.  
از اين رو، مي توان انتظار داشت كه كشورهاي خريدار 
پسته از امريكا مجبور خواهند بود پسته موردنياز خود 
را از ايران تامين كنند و اين به معناي رشد تقاضاي 
پسته ايراني و در نتيجه افزايش قيمت ها خواهد بود.

اي��ن صادركننده پس��ته افزود: موض��وع بعدي كه 
مي توان آن را به عنوان ششمين عامل موثر بر رشد 
قيمت پس��ته در ايران تلقي كرد، برداش��تن تعرفه 

واردات پس��ته به چي��ن از 27 درصد ب��ه 5 درصد 
اس��ت؛ به طوري كه ب��راي واردات اي��ن محصول به 
چين 12درصد عوارض گمركي و 15 درصد ماليات 
دريافت مي شد كه اين رقم به 5 درصد كاهش يافته 

است.
وي هفتمي��ن موض��وع را بح��ث تعه��دات ارزي 
صادركنندگان آجيل و خشكبار عنوان كرد و افزود: 
در پي جلس��ه نمايندگان اتحادي��ه صادركنندگان 
آجيل و خش��كبار با بانك مركزي، مشكل تعهدات 
ارزي )واريز ارز حاصل از صادرات به س��امانه نيما( 
حل شد و مقرر گرديد با ارايه ارز به صرافي هاي مورد 
تاييد بانك مركزي بر مبناي نرخ آزاد، رفع تعهد ارزي 
از صادركنن��دگان صورت بپذيرد كه براس��اس اين 
تصميم، انتظار مي رود افزايش تقاضا و خريد از سمت 
صادركنندگان بزرگ براي صادرات پس��ته صورت 
گيرد.  به اين ترتيب، با افزايش تقاضا و خريد از طرف 
صادركنندگان بزرگ و عمده، صادرات همانند قبل 
رونق خواهد گرفت و بايد منتظر حركت رو به رشد 

بازار و در پي آن تحريك قيمت ها بود.
به گفته محمدي، هشتمين موضوع اثرگذار بر قيمت 
پسته اين اس��ت كه با توجه به اطالع رساني صورت 
گرفته از سوي انجمن پسته و جهاد كشاورزي استان 
كرمان، كش��اورزان و باغداران پسته در سال جاري 
محصول برداشت شده خود را به يك باره به بازار عرضه 
نمي كنند. به اين ترتيب، عرضه تدريجي پسته به بازار 

از افت قيمت ها جلوگيري مي كند.
عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان خش��كبار 
ايران كاهش حدود 30 درصدي حجم توليد پس��ته 
فندقي طبيعي خندان نسبت به پيش بيني هاي قبلي 
را به عنوان عامل نهم ذكر كرد و اظهار داشت: در سال 
جاري به دليل اينكه حجم توليد پس��ته دهان بسته 
و پس��ته پوك باال رفته، در نتيجه مقدار توليد پسته 
فندق��ي طبيعي خندان ح��دود 30 درصد پايين تر 

از انتظ��ارات قبلي اس��ت. به همي��ن دليل مي توان 
پيش بيني رشد قيمت ها را در بازار داشت.

وي در بيان آخرين نكته، راه اندازي معامالت گواهي 
س��پرده و قراردادهاي آتي پس��ته در بورس كاالي 
ايران را از عوامل موثر بر واقعي ش��دن قيمت پسته 
در بازارهاي صادراتي برشمرد و در اين زمينه تصريح 
كرد: راه اندازي معامالت پسته در بورس باعث رشد 
كيفيت محصول از زمان برداش��ت توسط كشاورز تا 

صادرات آن توسط تاجر مي شود. 
به طوري كه نگهداري پسته كشاورزان در انبارهاي 
بورسي و الزام به رعايت اس��تانداردهاي مورد تاييد 
بورس موجب مي شود مشتريان خارجي با اطمينان 
نس��بت به كيفيت محصول، بيش از پيش نسبت به 
خريد پسته از ايران راغب باشند و همين امر مي تواند 
سيگنال مثبت به قيمت پسته ارايه كند. زيرا با اين 
مكانيس��م معامالتي ش��فاف، دالالن��ي كه كيفيت 
پسته صادراتي را پايين مي آورند حذف شده و تجار 
صادركننده با اطمينان خاطر، با خريد از بورس پسته 

مرغوب تري را صادر مي كنند.
اين عض��و هيات مدي��ره اتحادي��ه صادركنندگان 
خش��كبار ايران در خاتمه سخنان خود با بيان اينكه 
پس��ته يكي از محصوالت استراتژيك استان كرمان 
محسوب مي شود، در خصوص صادرات اين محصول 
گفت: طي 4 دهه گذشته و در اوج تحريم هاي امريكا 
علي��ه ايران هيچگاه صادرات اي��ن محصول متوقف 
نش��ده و دليل اين مساله هم مزيت هاي باالي توليد 
اين محصول در استان كرمان است. پسته به عنوان 
مهم تري��ن محصول كش��اورزي صادرات��ي كه ارز 
قابل توجهي را عايد كشور مي كند، امسال آينده اي 
روش��ن را پي��ش رو دارد و ب��ا توجه ب��ه پيش بيني 
افزايش برداشت محصول در سال جاري، ايران و به 
ويژه اس��تان كرمان رقيبي عمده براي پسته امريكا 

محسوب مي شود.
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 رتبه جهاني ايران
در توليد و صادرات طال

ايس�نا|  رييس اتحاديه ط��ال و جواهر تهران 
با انتق��اد ب��ه قرارگي��ري اي��ران در رتبه آخر 
صادركنندگان در ميان 7 كشور برتر توليدكننده 
طال، گف��ت: در س��ند راهب��ردي صنعت طال 
بايد به آموزش، طراح��ي و رفع موانع صادراتي 
توجه ويژه اي صورت گيرد. ابراهيم محمدولي 
در رابطه با تدوين س��ند راهبردي صنعت طال 
و فل��زات گرانبه��ا كه از س��وي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خبر تهيه و تدوين پيش نويس 
آن منتش��ر شده، گفت: جلس��ات متعددي در 
زمينه بررسي ش��رايط توليد و صادرات صنعت 
طال ب��ا وزارت صنعت، مع��دن و تجارت برگزار 
ش��ده كه مجموع اين جلسات منجر به آن شد 
كه اين صنعت در زمينه توليد صادرات محور، 
نياز به برنامه ريزي، رفع موانع دس��ت و پاگير و 
حمايت هاي منطقي دارد. رييس اتحاديه طال و 
جواهر تهران ادامه داد: بررسي ها حكايت از آن 
دارد كه با رونق صنعت طال در تمام ابعاد و توجه 
ويژه بر توليد صادرات محور، اين صنعت ارزآوري 
و اشتغال زايي قابل توجهي خواهد داشت. وي 
با اشاره به اينكه سند راهبردي در حال ايجاد و 
شكل گيري است، تاكيد كرد: در سند راهبردي 
صنعت طال بايد توجه ويژه اي به رفع موانع حاكم 
در ثبت سفارش و تامين مواد اوليه، حمل و نقل 
فرودگاه��ي و فرآيندهاي گمركي داش��ت و از 
سوي ديگر بانك مركزي بايد در رابطه با قوانين 
توليد و صادرات طال، تجديدنظر داش��ته باشد. 
محمدولي خاطرنش��ان كرد: در ارتقاء كيفيت 
و توس��عه صنعت طال بايد نگاه ويژه اي به ايجاد 
شهرك صنعتي طال وجود داشته باشد و در اين 
شهرك فعاالن صنف به سرمايه گذاري در زمينه 
آموزش و ارتقاء طراحي توجه داش��ته باش��ند. 
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران بيان كرد: در 
ماه هاي اخير به واسطه افزايش هزينه هاي توليد، 
ميزان توليد صادرات محور به شدت كاهش يافته 
كه اگر موانع توليد و صادرات رفع شود، ظرفيت 
فعلي كشور توان پاس��خگويي به نياز داخلي و 
بازارهاي صادرات��ي را دارد. وي گفت: ايران در 
بين 7 كشور برتر توليدكننده طال قرار دارد كه 
متاس��فانه در بعد صادراتي رتبه آخر را در بين 

اين 7 كشور دارد.

درج قيمت نان و 
وزن چانه اجباري شد

تسنيم| رييس انجمن ملي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان، گفت: براساس مصوبه ستاد 
تنظيم بازار بايد نانوايي هاي آزاد پز ضمن اعالم 
وزن چانه قيمت نان ها را به مردم اعالم كنند در 
غير اين صورت تخلف انجام شده است. حسين 
ابراهيمي رييس انجمن ملي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان در خصوص تغييرات قيمت نان 
با اشاره به تش��ديد واحدهاي نظارتي بر فروش 
نان در نانوايي ها، اظهارداشت: براساس مصوبه 
ستاد تنظيم بازار بايد نانوايي هاي آزاد پز ضمن 
اعالم وزن چانه قيمت نان ه��ا را به مردم اعالم 
كنند در غير اين صورت تخلف انجام شده است. 
وي اف��زود: عالوه بر اين نص��ب بنر قيمت انواع 
نان در نانوايي ها اجباري ش��ده است.  صادقي 
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران در خصوص قيمت نان ب��ا آراد يارانه اي 
و آزادپز در اس��تان تهران گفت��ه بود: در بخش 
يارانه اي قيمت نان در شهر تهران بربري با 560 
گرم وزن چانه هزار تومان، سنگك با 560 گرم 
وزن چانه يك هزار و 200 تومان، تافتون 230 
گرم وزن چان��ه 550 تومان و لواش با 150گرم 
وزن چانه 300 تومان اعالم شد. رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: در 
بخش نانوايي هاي آزادپز شهر تهران قيمت نان 
بربري با 580 گرم وزن چانه هزار و 500 تومان، 
س��نگك با 650 گرم وزن چانه يك هزار و 800 
تومان، تافتون 280 گرم وزن چانه 850 تومان 
و لواش با 170گرم وزن چانه 450 تومان است.

از سوي ديگر، نماينده وزير صمت در اتاق اصناف 
ايران از تش��ديد نظارت ه��اي الزم همزمان با 
افزايش قيمت نان ب��راي جلوگيري از هرگونه 
سوءاستفاده از قيمت هاي مصوب اخير خبر داد.

ابراهيم درستي در واكنش به گران شدن قيمت 
نان و نظارت هاي اتاق اصناف بر نظارت بر اجراي 
قيمت هاي مصوب اخير و برخ��ورد با هرگونه 
گرانفروش��ي نان اظهار كرد: نكت��ه قابل توجه 
آن اس��ت كه قيمت نان در 5 سال گذشته هيچ 
افزايش نداشته و اين در حالي است كه با در نظر 
گرفتن افزايش دستمزدها، افزايش قيمت انرژي 
و باالرفتن هزينه ها طي اين 5 س��ال، منطقي 
ب��ود كه قيمت ن��ان اصالح ش��ود. نايب رييس 
اتاق اصناف تهران ادامه داد: از سوي ديگر قبل 
از اين اق��دام، بس��ياري از نانوايي ها به صورت 
غيركارشناس��ي، اقدام ب��ه افزايش قيمت هاي 
عرضه نان خود ك��رده بودند كه اين اقدام اخير 
باعث شد تا قيمت نان از آن وضعيت خارج و به 

صورت قانونمند درآيد.
وي تاكيد كرد: ما معتقديم افزايش قيمت نان 
و قيمت هاي مصوب اخير باعث خواهد ش��د تا 
كيفيت نان هاي عرضه شده به مصرف كنندگان 
قطع��ًا باالتر رود و نان با كيفيت تري به دس��ت 
مردم برس��د. نماين��ده وزير صنع��ت، معدن و 
تج��ارت در اتاق اصناف اي��ران در پايان با بيان 
اينكه نظارت هاي الزم براي جلوگيري از هرگونه 
سوءاستفاده از قيمت هاي مصوب اخير تشديد 
مي شود خاطرنشان كرد: اتاق اصناف، بازرسي ها، 
اتحاديه هاي ذي ربط و بازرسان سازمان حمايت 
حتمًا نظارت هاي خود را براي برخورد با هرگونه 

سوءاستفاده اي تشديد مي كنند.



طالي سياه 7 انرژي

گزارشگارديندربارهوضعيتتاريخيانتشارگازهايگلخانهاينفتيها

سهم 35 درصدي غول هاي نفتي در تغييرات اقليمي
گروه انرژي|ترجمه: فرداد احمدي|

در حال حاضر سهم قابل توجه شركت هاي نفتي جهان 
در انتشار گازهاي گلخانه اي مورد وفاق همگان است، اما 
اينكه بطور دقيق هر يك از غول هاي نفتي جهان مسبب 
چه ميزان از گازهاي گلخان��ه اي موجود در جو زمين در 
طول تاريخ معاصر بوده اند، موضوع گزارش��ي اس��ت كه 
اخيرأ »گاردين« منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش، 
35 درصد انتش��ار گازهاي گلخانه اي س��هم 20 شركت 
برتر نفتي جهان است كه 12 عدد از آنان دولتي و 8 عدد 
شركت هاي چندمليتي هستند. همچنين شركت آرامكو 
عربستان سعودي با اختالف، در صدر آلوده كنندگان جو 
زمين قرار دارد. اما بايد توجه داشت كه گزارش پيش رو، 
تمام مسووليت تغييرات انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي 
از مصرف س��وخت هاي فس��يلي را به پاي شركت هاي 
توليد كننده آن مي نويسد و اين در حالي است كه مناسبات 
بازار كه مبتني بر عرضه و تقاضا است حكم مي كند كه هر 
دو طرف توليدكننده و مصرف كننده مس��ووليت داشته 
باش��ند. نگرش حاكم بر گزارش از اي��ن منظر نيز جالب 
است كه بيشتر ش��ركت هاي توليدكننده سوخت هاي 
فسيلي يا در كشورهاي در حال توسعه مستقر هستند يا 
توسط شركت هاي متعلق به كشورهاي توسعه يافته اداره 
مي شوند، اما فعاليت آنان در كشورهاي در حال توسعه اي 
است كه اقتصادشان به نفت وابسته است. از همين رو، نگاه 
يك جانبه گرايانه گزارش مورد تأييد »گروه انرژي« نيست، 

اما داده هاي موجود در آن قابل توجه است.
گاردين 20 ش��ركت بهره بردار از سوخت هاي فسيلي را 
معرفي كرده است كه با با بهره برداري بي امان از ذخاير نفت، 
گاز و زغال سنگ جهان، بطور مستقيم در انتشار بيش از 
يك سوم از انتشار گازهاي گلخانه اي در دوران مدرن نقش 
داش��ته اند. داده هاي جديد محققان مطرح جهان فاش 
مي كند كه اين گروه از شركت هاي دولتي و چندمليتي 
چگونه وضعيت اضطراري اقليمي را به سمت تهديد آينده 
بشريت هدايت مي كنند و نشان مي دهد كه اين شركت ها 
چطور با وجود آگاهي از تأثير مخرب شديد صنايعشان بر 
كره زمين، به توسعه دادن فعاليت هاي خود ادامه داده اند.

اين تحليل ها توسط »ريچارد هيد« از موسسه »مسووليت 
اقليمي« در امريكا انجام ش��د كه مقام برجس��ته اي در 
راهب��ري افكار عموم��ي جهان در م��ورد آگاهي از نقش 
بزرگ نفت در تش��ديد ش��رايط اضطراري اقليمي دارد. 
در اين تحليل ها ارزيابي مي ش��ود كه شركت هاي جهان 
چه چيزي از زمين اس��تخراج مي كنند و چقدر مسوول 
گازهاي انتش��ار يافته حاصل از اين سوخت هاي فسيلي 
از سال 1965 به اين طرف هستند. بايد به اين نكته توجه 
كرد كه كارشناسان مي گويند كه آسيب زيست محيطي 
سوخت هاي فسيلي، امري مورد توافق هم رهبران صنعتي 
و هم سياس��ت مداران اس��ت.20 شركت نخست ليست 
شركت هاي منتشر كننده گازهاي گلخانه اي در مجموع 35 
درصد از كل دي اكسيدكربن و متان مربوط به حوزه انرژي 
در سراسر جهان را وارد جو مي كنند و از سال 1965 تاكنون 

معادل 480 ميليارد تن دي اكسيد كربن توليد كرده اند. 
در اين ليست نام شركت هاي سرمايه گذاري مانند شورون، 
اگزون، بريتيش پتروليوم و شل و نيز شركت هاي دولتي 
مانند آرامكو سعودي و گازپروم قرار دارد. شورون در صدر 
فهرست 8 شركت متعلق به س��رمايه گذاران قرار دارد و 
اگزون، بريتيش پتروليوم و شل نيز پس از آن هستند. اين 
4 شركت جهاني با هم مسوول بيش از 10 درصد از انتشار 

دي اكسيد كربن جهان را از سال 1965 بوده اند.
12 ش��ركت ديگر اين ليس��ت 20 تايي دولتي هستند 
ك��ه با هم مس��وول اس��تخراج 20 درصد از كل انتش��ار 
دي اكسيدكربن از سال 1965 هستند. مقام نخست آالينده 
جو متعلق به ش��ركت دولتي آرامكو سعودي است كه به 
تنهايي 4.38 درصد از كل انتشار دي اكسيد كربن جهان را 

به خود اختصاص داده است.
مايكل مان، يكي از دانشمندان برجسته جهان در حوزه 
اقليم شناسي مي گويد كه اين يافته ها مشخص مي كنند 
كه شركت هاي فعال در زمينه سوخت هاي فسيلي چقدر 
در آلودگي جو نقش دارند. وي از سياست مداران خواسته 
اس��ت كه در مذاكرات آينده درباره اقليم كه قرار است در 
ماه دسامبر در شيلي برگزار شود، براي مهار فعاليت هاي 
اين شركت ها اقدام كنند.مايكل مان اظهار كرد: »تراژدي 

بزرگ بحران اقليمي اين است كه 7.5 ميليارد نفت بايد 
تاوان آن را با زندگي در يك سياره در حال تخريب بپردازند، 
در حالي كه تعداد معدودي از ذي نفعان نفتي مي توانند به 
ثبت ركورد در س��ودآوري ادامه دهند. اين يك شكست 
اخالقي بزرگ در سيستم سياستي ما است كه اجازه چنين 

اتفاقي را مي دهد.«
ليست آاليندگان جهاني از گزارش هاي ساالنه توليد خود 
شركت هاي فعال در حوزه نفت، گاز طبيعي و زغال سنگ 
تهيه شده و س��پس محاس��بات درباره اينكه چه مقدار 
دي اكسيدكربن و متان در كل زنجيره تأمين آنها، يعني 
از استخراج تا مصرف نهايي به جو ساطع مي شود، انجام 
گرفته است. نتيجه به دست آمده بدين شرح است كه 90 
درصد از آاليندگي هاي منتسب به 20 متهم اصلي تغييرات 
آب و هوايي ناشي از مصرف محصوالت آنها مانند بنزين، 
سوخت جت، گاز طبيعي و زغال سنگ حرارتي است. 10 
درصد از گازهاي گلخانه اي منتسب به اين شركت ها نيز 
در استخراج، پااليش و تحويل سوخت هاي مصرفي نهايي 

انتشار مي يابد.
روزنامه گاردين با 20 شركت مطرح در ليست تماس گرفت 
و 8 شركت پاسخ دادند. برخي از آنها معتقدند كه مسوول 
مستقيم اينكه مصرف كنندگان چگونه نفت، گاز طبيعي 
و زغال سنگ استخراج شده را مصرف مي كنند نيستند. 

چندين ادعاي بحث برانگيز نيز مطرح شد مبني بر اينكه 
اثرات آسيب هاي زيست محيطي سوخت هاي فسيلي به 
سال ها 1950 ميالدي برمي گردد يا اينكه كل مجموعه 
صنعت در تأخير در اقدامات زيس��ت محيطي حفاظتي 
نقش داشته است. بيشتر آنها صراحتأ علم اقليم شناسي را 
پذيرفتند و برخي از آنها ادعا كردند كه از اهداف مندرج در 
توافق نامه پاريس براي كاهش توليد گازهاي گلخانه اي و 
حفظ دماي جهاني تا حداكثر 1.5 درجه سلسيوس باالتر 

از عصر پيشاصنعتي حمايت مي كنند.
همگي ش��ركت ها تالش هايي را براي سرمايه گذاري در 
منابع انرژي تجديدپذير يا كم كربن انجام داده اند و گفتند 
كه ش��ركت هاي توليدكننده سوخت هاي فسيلي نقش 
تعيين كننده اي در رفع بحران تغيي��رات اقليمي دارند. 
پتروچاينا اعالم كرد كه حساب اين شركت از شركت سلف 
خود، يعني »چاينا نشنال پتروليوم« جداست و بنابراين 
هيچ مسووليتي در قبال انتشارات گازهاي گلخانه اي آن 

شركت ندارد.
آخرين مطالعات برگرفت��ه از كارهاي قبلي ريچارد هيد 
و تي��م وي بر روي نقش تاريخي ش��ركت هاي س��وخت 
فسيلي در تشديد بحران اقليمي متمركز است. نقش اين 
شركت ها در انتش��ار گازهاي گلخانه اي بسيار زياد بوده 
است. بر اساس تحقيقات منتشر شده در سال 2017 كه 

توسط »پيتر فرامهوف« در اتحاديه »دانشمندان نگران در 
امريكا و همكاران« انجام گرفته، انتشار دي اكسيدكربن و 
متان از 90 شركت بزرگ انتشار دهنده اين گازها، مسوول 
بيش از نيمي از افزايش دماي جهاني و نزديك به يك سوم 
از باال رفتن سطح آب درياها بين سال ها 1880 تا 2010 
بوده اند. محققان اعالم كردند كه چنين تحقيقاتي منجر 
به در نظر گرفتن مسووليت هاي تاريخي شركت ها براي 

تغيير شرايط خواهد شد.
هيد بيان كرد: »اين شركت ها و محصوالت آنها به شكل 
اساسي در قبال اضطرار اقليمي مسووليت دارند. آنها در 
كل اقدام��ات ملي و جهاني را براي چندين دهه به تأخير 
انداختند و ديگر نمي توانند در پشت دود توليداتشان مخفي 

شوند كه مصرف كنندگان طرف هاي مسوول هستند.«
وي ادامه داد: »مديران ش��ركت هاي ح��وزه نفت، گاز و 
زغال سنگ مانع تراشي مي كنند و پيشنهادهاي مبتذل 
مي دهند، در حالي كه سرمايه هاي گسترده، مهارت فني و 
تعهد اخالقي آنها به جاي خنثي كردن تالش ها براي تغيير، 

بايد صرف آينده كم كربن شود.«
هيد بيان كرد: »س��ال 1965 به اين دليل به عنوان نقطه 
شروع انتخاب شد كه تحقيقات جديد نشان مي دهد در آن 
مرحله از تاريخ، تأثير زيست محيطي سوخت هاي فسيلي 
توسط رهبران حوزه صنعت و سياست مداران؛ به ويژه در 

اياالت متحده؛ به رسميت شناخته شد.«در ماه نوامبر سال 
1965، ليندون جانسون، رييس جمهور امريكا گزارشي را 
منتشر كرد كه توسط پنل آلودگي زيست محيطي كميته 
مشاوره علمي رياست جمهوري اين كشور نگارش شده 
بود و در آن، تأثيرات احتمالي ادامه توليد س��وخت هاي 
فسيلي در گرمايش جهاني نشان داده شده است. در همان 
سال، مديرعامل موسسه نفت امريكا در گردهمايي ساالنه 
اين موسسه بيان كرد: »يكي از مهم ترين پيش بيني هاي 
گزارش رياس��ت جمهوري اين است كه دي اكسيدكربن 
با سوختن زغال سنگ، نفت و گاز طبيعي وارد جو زمين 
مي شود و با چنين ميزاني از انتشار دي اكسيدكربني، تا سال 
2000 تعادل گرمايي زمين چنان تغيير مي كند كه احتماأل 
باعث ايجاد اختالل گسترده در آب و هواي جهاني، فراتر از 

شرايط محلي و ملي مي شود.«
هيد در ادامه افزود: »شركت هاي پيشرو و گروه هاي صنعتي 
از اواخر دهه 1950 نسبت به تغييرات اقليمي ناشي از تداوم 
استفاده از محصوالت توليديشان آگاه بودند يا به عمدأ آن 

را ناديده مي گرفتند.«
هدف تحقيقات هيد نگه داشتن حساب آن شركت هايي 
اس��ت ك��ه بيش��ترين مس��ووليت را در قبال انتش��ار 
دي اكسيدكربن دارند تا بدين صورت بحث هاي عمومي 
و سياسي را از تمركز بر فقط مسووليت هاي فردي تغيير 
دهد. اين گزارش در راستاي هشدار سازمان ملل در سال 
2018 است كه بر اس��اس آن جهان فقط 12 سال براي 
جلوگيري از بدترين عواقب ناشي از گرم شدن جهاني زمين 
و مح��دود كردن درجه حرارت كره زمين به حداكثر 1.5 

درجه سلسيوس بيشتر از دوران پيشاصنعتي وقت دارد.
اين مطالع��ه نش��ان مي دهد ك��ه بس��ياري از بدترين 
تخطي كنندگان، همان ش��ركت هاي س��رمايه گذاري 
هستند كه نام خانوادگيشان در سراسر جهان پيچيده است 
و ميلياردها پوند )واحد پول انگلستان( براي البي دولت ها 
خرج مي كنند و خود را به عنوان دغدغه مند محيط زيست 

جا مي زنند.
در اوايل سال جاري يك مطالعه نشان داد كه پنج شركت 
نفتي نخست ليست ساالنه نزديك به 200 ميليون دالر 
خرج البي هايي مي كنند تا سياست هاي مقابله با تغييرات 

اقليمي را متوقف كرده يا به تأخير بياندازند.
هيد بيان كرد كه اين شركت ها »مسووليت اخالقي، مالي و 
حقوقي قابل توجهي در قبال بحران اقليمي داشته و وظيفه 

متناسبي براي كمك به حل اين مشكل دارند.«
وي اضافه كرد: »اگر چه مصرف كنندگان؛ چه افراد و چه 
شركت ها؛ انتشار دهندگان نهايي دي اكسيد كربن هستند، 
اما موسسه »مس��ووليت اقليمي« تمركز خود را بر روي 
شركت هاي توليدكننده س��وخت هاي فسيلي گذاشته 
اس��ت كه از نظر اين موسس��ه، پنجه اتحاد آنها بر گلوي 
س��وخت هاي غيركربني و تحقيقات ميزان انتشار كربن 

فشرده شده است.
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جهش هفتگي قيمت نفت
ايسنا|قيمت هاي نفت روز جمعه در واكنش 
به پيشرفت مذاكرات تجاري امريكا و چين كه 
نگراني ها نسبت به تقاضا براي انرژي را تسهيل 
كرد و خبر انفج��ار در يك نفتكش ايراني، روند 
افزايش��ي پيدا كردند و به رشد هفتگي حدود 

چهار درصد دست يافتند.
بهاي معامالت آتي وس��ت تگزاس اينترمديت 
امريكا يك دالر و 15 سنت يا 2.2 درصد افزايش 
پيدا كرد و در 54 دالر و 70 س��نت در هر بشكه 
بسته ش��د و براي كل هفته 3.6 درصد افزايش 

نشان داد.
بهاي معامالت آتي نفت برن��ت يك دالر و 41 
س��نت يا 2.4 درصد افزايش يافت و در 60 دالر 
و 51 سنت در هر بشكه بس��ته شد و براي كل 
هفته 3.7 درصد ثبت ك��رد. در حالي كه هر دو 
شاخص قيمت در دو هفته گذشته بطور متوالي 

كاهش داشتند.
بلومبرگ روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش 
كرد امريكا و چين روز جمعه به يك توافق جزئي 
رسيدند كه ممكن است به آتش بس در جنگ 
تجاري منتهي ش��ود. تحت اي��ن پيمان، چين 
با دادن برخي از امتيازات كش��اورزي به امريكا 
موافق��ت خواهد كرد و امريكا ني��ز در برخي از 
تعرفه هاي اعمال شده تجديدنظر خواهد كرد. 
اين خبر از صعود بازارهاي سهام امريكا حمايت 

كرد و به افزايش قيمت هاي نفت كمك كرد.
قيمت ها پيش از آن تحت تاثير خبر انفجار در 
يك نفتكش ايراني كه متحمل خساراتي شد، 

روند صعودي پيدا كرده بودند.
به گفت��ه كايلين بيرچ، اقتص��اددان جهاني در 
واحد اطالعات اكونوميست، حمالت پهپادي 14 
سپتامبر كه باعث فلج شدن نيمي از توليد نفت 
عربستان سعودي داشت، ريسك ژئوپليتيكي 
را در قيمت ها اضافه كرد. پيش از اين حمالت، 
قيمت هاي نفت روند نزولي داش��ت و تحوالت 
اخير نشان مي دهد كه از تنش ها در خاورميانه 

كاسته نشده است.
اميدها به يك نتيجه مثبت در مذاكرات تجاري 
امريكا و چين نيز باعث شد شاخص هاي قيمت 
نفت روز پنج شنبه رشد چشمگيري پيدا كنند و 
قيمت هاي وست تگزاس اينترمديت و نفت برنت 
به باالترين سطح در بيش از يك هفته گذشته 

صعود كردند.
لوكمان اوتونوگا، تحليلگر ارش��د در ش��ركت 
FXTM به ماركت واچ گفت: خبر آتش سوزي 
در ي��ك نفتكش ايراني ممكن اس��ت اندكي از 
صعود قيمت ها حمايت كن��د اما تمركز اصلي 
بازار روي مذاكرات تجاري در واشنگتن خواهد 
بود. قيمت هاي نفت به دليل ابهامات تجاري و 
كندي رشد اقتصاد جهاني، به شدت تحت تاثير 
مس��ائل بخش عرضه قرار دارد و اگر مذاكرات 
تجاري مايوس كننده باشد، ممكن است با وجود 

تنش هاي ژئوپليتيكي، قيمت ها پايين رود.
در اين بين در گزارش ماهانه آژانس بين المللي 
انرژي كه روز جمعه انتشار يافت، رشد تقاضاي 
جهاني براي نفت به ميزان يك ميليون بش��كه 
در روز در س��ال 2019 و 1.2 ميليون بشكه در 
روز در سال 2020 پيش بيني شد كه 100 هزار 
بشكه در روز كمتر از پيش بيني قبلي اين آژانس 
بود و ضعيف ترين نرخ ازسال 2016 خواهد بود.

اين گزارش پس از گزارش ماهانه اوپك منتشر 
شد كه پيش بيني خود از رشد تقاضاي جهاني 
ب��راي نفت در س��ال 2019 را كاه��ش داد اما 
برآوردش از رش��د تقاض��ا در س��ال 2020 را 
تغيير نداد. همزمان اين گگروه دورنماي رشد 
 عرضه غيراوپك در س��ال 2019 و 2020 را نيز 

تنزل داد.
بر اس��اس گزارش مارك��ت واچ، آمار اقتصادي 
ضعيف سپتامبر در امريكا و اتحاديه اروپا باعث 
شد نفت افزايش قيمت چشمگيرتري پيدا نكند.
همچنين گ��زارش ش��ركت خدم��ات انرژي 
بيكرهيوز نش��ان داد ش��مار دكل هاي حفاري 
نفت فعال امريكا هفته گذش��ته دو حلقه رشد 
كرده و به 712 حلقه رسيده است كه نخستين 
افزايش هفتگي پس از هفت هفته كاهش بود. 
شمار دكل هاي حفاري نفت و گاز فعال امريكا 

نيز يك حلقه رشد كرد و به 856 حلقه رسيد.

سامانه پيامكي روزنامه تعادل
 به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

انتشار دی اکسيدکربن 5 شرکت نخست از سال 1965 تاکنون
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نگاهي به اهداف ملي و منطقه اي اردوغان 

داليل حمله تركيه به سوريه و بي تفاوتي ترامپ

»چشمه صلحي« كه شمال سوريه را به هم ريخت

نويسنده:  حسن كريمي|
 دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه تهران|

مقدمه
منطقه شمال شرقي سوريه كه شامل استان هاي حسكه و 
بخش هايي از استان رقه، حلب و ديرالزور است، حدود يك 
چهارم از خاك سوريه را شامل مي شود و محل سكونت اقوام 
مختلفي اعم از كرد، عرب، تركمن، آشوري و مسيحي است. 
اين منطقه به دليل برخورداري از منابع غني آب آشاميدني 
به واس��طه رود فرات، منابع انرژي مثل نفت و بعضا گاز و 
نهايتا زمينهاي مرغوب كشاوري در كشور سوريه شهره 

خاص و عام است.
عده كثيري از ساكنان اين منطقه كردها هستند. اكرادي كه 
از زمان فروپاشي خالفت عثماني در تقسيم بندي استعماري 
جز جغرافياي سوريه ش��دند و دولتمردان سوري نه تنها 
بسياري از آنها را از سر راه برداشتند، بلكه به عده كثيري از 
بازماندگان نيز شناسنامه ندادند و تا آنجا كه توانستند سعي 
در امحاي هويت كردي كردند. اما اكراد اين منطقه از دهه 
1960م. تاكنون نه تنها براي حفظ هويت خود كوشيدند، 
بلكه بس��ياري از فرماندهان و گريالهاي حزب كارگردان 
كردستان نيز از كردستان سوريه هستند. نمونه بارز آنها 
»باهوز اردل« است كه سال هاست دستگاه اطالعاتي تركيه 
را مات و مبهوت حركات گرياليي خود كرده است و حاصل 
سال ها مبارزه او در كوه هاي قنديل، همان »يگانهاي مدافع 
خلق كرد« موسوم به )ي.پ.گ( در كردستان سوريه است. 
گروهي كه نه تنها موفق شد اعجاب جهاني را برانگيزد، بلكه 
مساله كرد را در منطقه جنوب غرب آسيا جهاني كرد؛ چرا 
كه تا قبل از حمله داعش كسي نمي دانست روژ آوا )شرق 
كردستان( كجاست؟ باهورز اردل كيست؟ اما شكل گيري 
داعش با وجود مصيبت هايي كه براي كردس��تان داشت، 
بطور قاطع بايد گفت منبع بازتاب فضايي كردس��تان در 
جهان سياست و رقابتهاي ژئوپليتيكي بود. االن همه )از 
شرق عالم گرفته تا غرب عالم( مي دانند كه كردها كيستند 
و كردستان كجاست؟ دو سوال اينجا مطرح مي شود اول 
اينكه چرا كه اردوغان اينقدر براي حمله به س��وريه اصرار 
دارد؟ سوال دوم اينكه چرا ترامپ كردها را همچون روساي 
جمهور سابق امريكا رها كرد و سومين خيانت را در تاريخ 

سياسي اياالت متحده عليه كردها مرتكب شد.

   اصرار اردوغان به حمله
رجب طيب اردوغان رييس جمهوري اس��ت كه متاثر از 
هم حزبي خود احمد داوود اوغلو و تئوري او به نام »عمق 
استراتژيك« درصدد قلمروسازي ژئوپليتيكي يا به تعبيري 
ديگر بازساخت گذشته در آينده است. او بدون اينكه درك 
درستي از تحوالت جهاني داش��ته باشد فريب موقعيت 
ژئوپليتيكي كشورش را خورده است؛ چرا كه تركيه يك 
كشور معبري است و كشور- ملت تركيه حيات و مماتش 
وابسته به اين موقعيت است. موقعيت ژئوپليتيكي يك كشور 
بسيار مهم اس��ت، اما همه چيز نيست و يك سياستمدار 
كاركش��ته بايد فراتر از آن بينديشد و درصدد رفع نواقص 
موقعيت ژئوپليتيكي كشورش باش��د؛ چرا كه تركيه به 
لحاظ عوامل متغير ژئوپليتيكي مشكل دارد و قلمرو سازي 
ژئوپليتيكي آن در سوريه نيز به خاطر همين مساله است. 
بعد از اينكه در س��ال 2014م. داعش به وجود آمد. دولت 
مركزي سوريه براي اينكه بتواند بهتر با اين گروه افراطي 
مبارزه كند. مناطق ش��مال و شمال ش��رقي را در اختيار 
كردها قرار داد. كاري كه از نظر كارشناسان تاكتيكي بود. 
اما اين اقدام فرصت خوبي براي كردها بود. چرا كه آنها نه 
تنها توانستند داعش را به كمك ائتالف بين المللي شكست 
دهند، بلكه با ايجاد كانتون، يك منطقه خودگردان را در 
شمال و شمال ش��رق سوريه تاسيس كردند. اين منطقه 
خودگردان و مي��زان موفقيت آن در اوج مب��ارزه با گروه 
داعش به حدي بود كه باعث تعجب همگان شد؛ چرا كه 
نه تنها كردها امنيت را در منطقه خود برقرار كردند، بلكه با 
نوشتن قانون و به تعبير خودشان »ياسا« به مديريت منطقه 
پرداختند. همين مساله بود كه باعث نگراني ترك ها شد؛ 
چرا كه ترك ها به شدت نگران بودند كه مبادا يك منطقه 
خودگردان ديگري شبيه به اقليم كردستان تاسيس شود. 
اين اقليم كردي كه از كانتون جزيره تا كانتون عفرين امتداد 
داشت باعث شد تا فاصله كردستان با درياي مديترانه )درد 
هميشگي كردها( به كمترين مقدار برسد. همين مساله 
مايه نگراني ترك ها شد و منجر به دو عمليات سپر فرات 
در سال 2016م. و عمليات عفرين در سال 2018م. شد.اما 
عمليات جديد با رمز »چش��مه صلح« هم اكنون )اكتبر 
2019م.( در جريان اس��ت و مكمل حمالت قبلي است. 
هدف اصلي اردوغان و دولتمردان ترك از اين حمله كه به 

بيماري و كابوس براي آنها تبديل شده است مي تواند در دو 
مقياس ملي و منطقه اي بررسي شود: 

   1- مقياس ملي
در مقياس ملي حكومت فعلي تركيه با چالش هاي فراواني 
مواجه است. ميزان گستردگي اين چالش ها به حدي است 
كه آينده نظام سياسي حاكم بر اين كشور را به خطر انداخته 
است. اردوغان و هم حزبي هايش در سال 2002م. حاكميت 
را در اين كشور اوراسيايي با رونق اقتصادي آغاز كردند. اما 
به مرور زمان به خصوص از سال 2010م. به اين سو تركيه با 
مشكالتي مواجه شده است كه براي رهايي از اين مشكالت 

درصدد فرافكني است: 
الف -تغيير در ساختار سياسي تركيه

تركيه تا قب��ل از اينكه نظام آن به رياس��تي تغيير يابد از 
سوي كشورهاي غربي از جمله امريكا به عنوان يك الگوي 
دمكراتيك براي كشورهاي اسالمي منطقه تجويز مي شد، 
اما تغيير س��اختار سياس��ي و قبضه كردن قدرت توسط 
اردوغان و اقدامات افراط گونه آن باعث شد تا دموكراسي در 
اين كشور با مشكل مواجه شود. امروزه بسياري از احزاب 
در تركيه از تغيير نظام پارلماني در اين كشور به رياستي 
بسيار ناخرسند هستند. اين ناخرسندي حتي به همفكران 
اردوغان نيز سرايت كرده اس��ت و منجر به جدايي داوود 
اوغلو، عبداهلل گل، علي باباجان و… شده است. اردوغان 
براي اينكه از ميزان اين ناخرسندي بكاهد با اقدامات فراملي 
درصدد همراهي افكار عمومي با خود، به حاشيه راندن رقبا و 

تثبيت ساختار سياسي فعلي در تركيه است.
ب -  اقتصاد نابسامان تركيه

اقتصاد تركيه برخالف دهه اول حاكميت حزب عدالت و 
توسعه كه سرشار از رونق بود و تركيه را در رتبه 17 اقتصاد 
جهان قرار داد، امروزه روزگار خوشي ندارد. تورم، افزايش 
بيكاري و كاهش ارزش پول ملي باعث شده است تا از جايگاه 
مردمي آن كاسته شود. بدون شك همين موقعيت متزلزل 
باعث شده تا دولت تركيه براي جبران منابع مالي خود دست 
به دامان بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و كشورهاي 
ثروتمند از جمله كش��ور كوچك قطر و امثال آن شود. از 
سوي ديگر نيز رييس جمهور امريكا با دست گذاشتن بر 
روي پاشنه آشيل تركيه يعني اقتصاد آن، مدام از نابودي 

اقتصاد اين كشور سخن مي گويد.
ج -ترس از قدرت نرم افزاري كردها در تركيه

از س��ال 2012م. حزب دمكراتيك خلق ها كه تركيبي از 
اكراد، چپ ها و ليبرال ها هستند در تركيه تشكيل و وارد 
كارزار انتخاباتي ش��د. اين حزب اگرچه مختلط است، اما 
در تركيه به نام حزب كردها ش��ناخته مي ش��ود و ميزان 
تاثيرگذاري آن بر فضاي سياسي تركيه به حدي بوده است 
كه نه تنها در كردستان، بلكه در ميان ترك ها نيز محبوبيت 
پيدا كرده است. اين اتفاق باعث شد تا از يك سو كردهايي كه 
تا ديروز »گرگ كوهستان« بودند، در پارلمان و قانونگذاري 
موثر واقع شوند و نقشي تعيين كننده در ائتالف ها داشته 
باشند، در انتخابات شهرداري ها بالغ بر 100 شهر را مديريت 
كنند، در كالن شهر استانبول در پيروزي »امام اوغلو« موثر 

واقع شوند و نهايتا بسياري از طرفداران حزب حاكم عدالت 
و توسعه به س��مت آن گرايش يابند و از همه اينها مهم تر 
براي همگان ثابت شود كه دولت تركيه هيچ عالقه اي به 
حل مساله دمكراتيك كردها در اين كشور ندارد. لذا حمله 
به ش��مال و شمال شرق سوريه و به كشتن دادن سربازان 
ترك مي تواند كينه ديرينه كرد و ترك را احيا نموده و باعث 

تنفر مردم تركيه از كردهاي آن كشور و حزب آنها شود.

   2 - مقياس منطقه اي
در مقياس منطقه اي نيز مي ت��وان گفت كه تركيه بنا به 
داليل زير به دنبال حمله به ش��مال شرقي سوريه و اكراد 

اين منطقه است: 
الف -جلوگي�ري از ت�داوم كانتون ه�اي كردي و 

اضمحالل آنها
بدون شك كانتون هايي كه در كردستان سوريه مديريت 
مي كنن��د بنا بر گ��زارش برخي منابع ك��ردي و عربي به 
اندازه اي عملكرد آنها خوب بوده است كه توانسته رضايت 
اكثر س��اكنان منطقه از كردها گرفته تا ترك ها، عرب ها، 
آشوري ها و مسيحي ها را به دس��ت آورد. در اين مناطق 
خودگردان تنها كردها مديريت نمي كنند، بلكه اقوام ديگر 
نيز هس��تند و مديريت در آنها همگاني اس��ت. اگرچه در 
برخي از نقاط كردها به واسطه ترس از نفوذ دولت سوريه، 
داعش و بعضا جاسوسان ترك، خود در راس مديريت قرار 
دارند، اما كردها تا آنجا كه امكان داشت سعي كردند همه در 
مديريت منطقه نقش داشته باشند. همين مساله همگرايي 
ميان اقوام و مذاهب در مديريت منطقه مايه نگراني تركيه 
در زمينه تداوم منطقه خودگردان شمال سوريه شده است.
ب -  منطق�ه خودگ�ردان مكاني ب�راي همگراني 
بيشتر ميان باكور )شمال كردستان( و روژآوا )شرق 

كردستان( 
 نگاهي به بافت جمعيتي كردس��تان سوريه و كردستان 
تركيه از آن حكايت دارد كه نه تنها به لحاظ زباني و فرهنگي 
بسيار ش��بيه تر از بقيه نقاط كردس��تان هستند، بلكه به 
لحاظ ايدئولوژيكي نيز به يك ايدئولوژي تعلق دارند و همه 
وامدار رهبر دربند خود »عبداهلل اوجالن« هستند و تمام 
آنچه كه در »روژآوا و باكور« روي مي دهد به افكار اوجالن 
بر مي گردد. در س��ال هايي كه اوجالن با حكومت تركيه 
درگير بود، سوريه به واس��طه منازعه ژئوپليتيكي بر سر 
»آب فرات« و »استان اسكندرون )هاتاي( « به مكاني براي 
مبارزه اوجالن با تركيه تبديل شده بود و عده زيادي از اكراد 
سوري گريالي اوجالن بودند. امروزه نيز يگان هاي مدافع 
خلق كرد متاثر از رهبران قندي��ل يعني »مراد كارايالن، 
جميل بايك، فرهاد كالكان، باهوز اردل و صوفي نورالدين« 
از شاگردان اوجالن هستند. لذا تثبيت اين منطقه كردي 
يعني تثبيت پايگاه دايمي ب��راي تبليغ فرهنگ كردي و 
مبارزه براي رهايي باكور كردستان )كردستان تركيه( از 

سلطه دولتمردان ترك است.
ج -تثبيت منطقه خودگردان و كاس�تن از ميزان 

اتكاي كردستان عراق به تركيه
كردس��تان عراق نيز همچون كردستان سوريه سرشار از 

منابع آب، نفت، كش��اورزي مرغوب و مناطق توريستي 
و گردشگري اس��ت. اين منطقه به درياي آزاد راه ندارد و 
نيازمند به كشورهاي همجوار از جمله تركيه است. تركيه 
كريدور اصلي صدور نفت و گاز كردستان به خارج است. در 
واقع همين تنگناي ژئوپليتيكي باعث شد تا كردها به واسطه 
اختالف��ي كه با دولت مركزي عراق بر س��ر نفت و بودجه 
داشتند براي هميشه وابسته به تركيه باشند و تركيه هر طور 
كه خواسته با كردها رفتار كرده است، حداكثر اين بدرفتاري 
تركها با اكراد اقليم كردستان، منزوي كردن ژئوپليتيكي 
كردستان در جريان رفراندوم 2017م. و حداقل آن نفوذ 
ژئوپليتيكي در عمق 20 كيلومتري خاك كردستان عراق 
به بهانه مبارزه با حزب كارگران كردستان است. اگر منطقه 
خودگردان كردي در شمال سوريه تثبيت بشود مي تواند از 
ميزان اتكاي اقليم كردستان به تركيه بكاهد و دولتمردان 
اقليم با همكاري منطقه خودگردان كردي در روژآوا و دولت 
سوريه كه ميانه خوبي به لحاظ تاريخي با تركيه ندارد اقدام 
به ارتباط با درياي آزاد يا همان مديترانه نمايند، مساله اي 
كه دور از دسترس نيست و عايدات آن مي تواند نه تنها منجر 
به رونق دو بخش كردستان، بلكه منجر به رونق اقتصادي 

دولت سوريه نيز بشود.
د - تغيير در بافت جمعيتي شمال شرق سوريه

يكي ديگر از اهداف تركيه در شمال شرق سوريه، تغيير در 
بافت جمعيتي اين منطقه و از حداكثر انداختن اقليت كرد 
در اين بخش از سوريه است. تركيه با اين حمله درصدد آن 
است تا پس از تسلط بر عمق 30 كيلومتري سوريه و به تعبير 
خود آنها ايجاد منطقه امن، حدود 3.5 ميليون آواره سوري 
را كه عمدتا عرب هستند در آنجا اسكان دهد. اگر چنين 
اتفاقي رخ دهد معني  اي جز تغيير بافت جمعيتي شمال 
شرق سوريه نمي تواند داشته باشد. اگرچه مقامات ترك 
بارها اعالم كرده اند كه درصدد تغيير بافت جمعيتي نيستند، 
اما بدون شك يكي از اهداف استراتژيك آنها در شمال سوريه 
همين مساله و به حداقل رساندن كردها است؛ مساله اي 
كه شكست آن بيشتر از موفقيت آن است؛ چرا كه به مرور 
زمان اعراب ساكن در اين منطقه در صورت برقراري ثبات 

در سوريه به مكان اصلي سكونت خود باز خواهند گشت.
و - به قدرت رساندن اخوان المسلمين در سوريه و 

چرخش سياست خارجي آن به سمت تركيه
تركيه با اش��غال گري به دنبال آن است تا در تدوين قانون 
اساس��ي آينده سوريه نقش موثري داشته باشد و از سوي 
ديگر عناصر وابس��ته به خود كه عمدتا اخوان المسلمين 
هستند را در اين كشور عربي حداقل به يك جايگاه مهم 
سياسي و تاثيرگذار در سياست آن برساند؛ چرا كه به قدرت 
رسيدن اخوان يعني چرخش سياست خارجي آن كشور 

به سمت تركيه و كاهش نقش بقيه در اين كشور عربي. 

    بي تفاوتي ترامپ نسبت به كردها
اقدام امريكا در خروج از شمال سوريه، از نظر صاحب نظران 
به عنوان س��ومين خيانت تاريخي اين كشور قدرتمند به 
كردها قلمداد ش��ده است. دو مورد قبلي آن يكي در سال 
1975م. و در جريان ش��ورش موسوم به »شورش ايلول« 

عليه حكومت بعث عراق بود كه با مالقات شاه مخلوع ايران 
و صدام حسين در الجزاير و قرارداد آن، امريكا پشت كردها 
را خالي كرد و ديگري در هزاره سوم و در جريان رفراندوم 
2017م. بود. زماني از هنري كسينجر پرسيدند براي چه 
كردها را در س��ال 1975م. رها كردي��د و از آنها حمايت 
نكرديد. او در جواب مي گويد: »ش��ما عمليات سري را با 
ماموريت مبلغان مسيحي اشتباه گرفتيد« يا در نقل قول 
ديگري از كسينجر آمده است: »كه با كردها پيمان ببند، 
اگر آنها چيزي به دس��ت آوردند به آنها بده، اگر چيزي به 
دس��ت نياوردند به درك.« امروز از ترامپ ميپرسند چرا 
ش��ما كردها را رها كرديد. در جواب مي گويد كه »كردها 
در جنگ دوم جهاني و در عمليات نرماندي از ما حمايت 
نكردند«، اگرچه او مي گويد كه ما كردها را دوست داريم و 
هرازچندگاه��ي از طريق توئيت، تركيه را تهديد مي كند 
كه اگر پا را از گليم فراتر بگذارد اقتصادش را نابود مي كند. 
اين حرف رييس جمهوري است كه تنها پول برايش مهم 
است و برتري اقتصاد امريكا. تحليل در مورد خروج امريكا 
از شمال سوريه بسيار سخت است؛ چرا كه اوال شخصيت 
ترامپ غيرقابل پيش بيني است. در ثاني خبر دقيقي در مورد 
بسته پيشنهادي اردوغان به ترامپ در دسترس نيست. اما 
هر دليلي كه داشته باشد، بي ربط به اقتصاد و پول نمي تواند 
باشد. در ارتباط با خروج ترامپ، سواي منافع ملي، دو نكته 
كه عمدتا جنبه داخلي دارند بيشتر به چشم مي آيد. يكي 
به ماج��راي »اوكراين گيت« بر مي گردد. مس��اله اي كه 
باعث شده است تا مجلس نمايندگان امريكا او را به علت 
»سوءاس��تفاده از قدرت«، تهديد به »استيضاح« نمايد. 
ترامپ با درك اين مساله كه نظاميان و زندگي آنها جايگاه 
مهمي در افكار عمومي امريكا دارد، درصدد است تا با خارج 
كردن نظاميان در سوريه گذشته از افزودن به محبوبيت 
خود، اندكي نيز از فش��ار افكار عمومي به واسطه ماجراي 
»اوكراين گيت« بكاهد. در ثاني انتخابات رياست جمهوري 
امريكا در پيش است ترامپ در دوره قبل با وعده تزريق ثروت 
به امريكا و ايجاد اشتغال بر سر كار آمد. در اين زمينه نيز به 
نس��بت خوب عمل كرد. به گونه اي كه ميزان بيكاري در 
امريكا هم اكنون به پايين ترين ميزان خود در چند سال اخير 
رسيده است. بنابراين شايد در بسته پيشنهادي اردوغان به او 
مساله پول در ميان باشد. به اين معنا كه تركيه بتواند با اندكي 
پيشرفت در خاك سوريه و رعايت خطوط قرمز امريكا، از 
ايران و روسيه فاصله گرفته و ضمن نزديك شدن به امريكا 

بتواند به هواپيماهاي اف- 35 دسترسي پيدا كند.

   نتيجه گيري: 
منطقه شمال و شمال شرقي سوريه كه محل سكونت 
اكراد و منطقه خودگردان آنهاس��ت، به واس��طه خروج 
نيروهايي امريكاي��ي و حمله تركيه به آن توجه محافل 
جهاني و بين المللي را به خود جلب كرده اس��ت. تركيه 
كه از دو سال قبل تاكنون نسبت به حمله به اين منطقه 
هشدار مي داد و به قول خود درصدد نابودي كريدور ترور 
در مرزهاي جنوبي خود اس��ت، باالخره تهديد خود را با 
خروج نيروهاي امريكايي عملي كرد و با عمليات موسوم 
به چشمه صلح به شمال سوريه حمله كرد. هدف اردوغان 
از اين حمله در مقياس ملي به واسطه ساختار نابسامان 
سياس��ي، وضع بد اقتصادي و ترس از قدرت نرم افزاري 
كردها بود. اما در مقياس منطقه اي نيز عواملي همچون 
جلوگيري از ت��داوم كانتونهاي كردي و اضمحالل آنها، 
نقش منطقه خودگردان در همگراني بيشتر ميان باكور 
)شمال كردستان( و روژآوا )شرق كردستان(، تثبيت اين 
منطقه خودگردان و نقش آن در كاستن از ميزان اتكاي 
كردستان عراق به تركيه، تغيير در بافت جمعيتي شمال 
شرق سوريه و نهايتا به قدرت رساندن اخوان المسلمين 
در سوريه در حمله تركيه دخيل بودند. اما آنچه كه براي 
كارشناسان و ناظران منطقه اي جاي تعجب بود، خروج 
غيرمنتظره امريكا و عدم حمايت آن��ان از اكراد در برابر 
حمالت تركها بود كه از آن به نام سومين خيانت تاريخي 
امريكا به كردها تعبير مي شود. تحليل در مورد اينكه چرا 
امريكا نسبت به كردها بي تفاوتي كرد، كار بسيار سختي 
است؛ چرا كه اوال پيش بيني ترامپ كار سختي است. در 
ثاني هيچ خبري از بسته پيشنهادي اردوغان به ترامپ 
در دسترس نيس��ت. اما هرچه هست به مساله اقتصاد 
برمي گردد. در هر حال بايد منتظر ماند و ديد كه در آينده 
چه اتفاقي مي افتد. آيا خيانت ديگري در پرونده امريكا 
عليه كردها ثبت مي ش��ود؟ يا اينكه ن��ه و ترامپ با يك 
تصميم عجيب و غريب مثال ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر 

شمال سوريه همه را شوكه خواهد كرد.
منبع: مركز بين المللي مطالعات صلح 

عليرضا جباري| ايرنا|
 عمليات »چشمه صلح« تركيه در شمال سوريه در حالي 
از سومين روز گذشت كه گفته شده تاكنون بيش از 340 
غيرنظامي كشته، صدها نفر زخمي و هزار نفر از ساكنان 
اين مناطق از خانه هاي خود آواره شده اند و اين در حالي 
اس��ت كه منابع تركيه گفته اند كه عمليات اين كشور در 

سراسر مرزهاي دو كشور همچنان ادامه خواهد داشت.
تركيه كه از ماه ها قبل » ديپلماسي جنگ « در منطقه و 
جهان را براي شروع يك درگيري نظامي در شمال سوريه، 
كليد زده بود، به اعتقاد بس��ياري از كارشناسان و ناظران 
بين المللي به خوبي توانست حرف خود را براي حمله به 
شمال اين كش��ور و به ويژه اكراد ساكن در اين منطقه به 
كرسي بنشاند، بطوري كه ش��وراي امنيت سازمان ملل 
متحد هم نتوانس��ت حتي يك بيانيه » نيم بند « را عليه 

حمالت ترك ها در شمال سوريه صادر كند.
اتحاديه اروپا و در راس آنها كشور آلمان كه گفته مي شود 
بزرگ ترين حامي اكراد منطقه به خصوص كردهاي ساكن 
در جنوب تركيه و شمال س��وريه است، معتقد است كه 
مشكل اصلي منطقه عناصر وابسته به داعش هستند كه 

هم اكنون تعداد زيادي از آنها در زندان كردها به سر مي برند.
بدون ترديد مس��اله مهاجرت و مهاج��ران از مهم ترين 
معض��الت يا به عب��ارت بهتر، از مهم تري��ن نقاط ضعف 
اروپاييان به شمار مي رود. اروپاييان معتقدند بسياري از 
عناصر داعش كه بعضا از بافت جمعيت مهاجر و س��اكن 
در كشورهاي اروپايي به اين سازمان مخوف تروريستي 
پيوسته و به شمال سوريه رفته اند، در صورت ادامه جنگ 
ممكن اس��ت بار ديگر بخواهند به محل سكونت خود در 
اروپا بازگردند كه اين مساله مي تواند ناامني هاي زيادي را 
در آينده در اروپا به دنبال داشته باشد. هر چند هسته هاي 
سازماني داعش تا حدودي از هم گسيخته و متالشي شده، 
اما عناصر اروپايي وابسته به اين گروه تروريستي انگيزه هاي 
زيادي براي بازگشت به خانه هايشان و حتي درگير شدن 

با اروپاييان دارند.
بنابراين اروپايي هايي كه هرگز نمي توانند تصور حضور 
داعش��ي ها را در داخل كشورشان داش��ته باشند از اين 
موضوع بطور پيدا و پنهان وحشت دارند و به همين علت 
با هرگونه درگيري منجر به آزادي عناصر داعش از شمال 
سوريه مقابله خواهند كرد. آنها حتي حاضر به پرداخت 

هزينه هاي مقابله با داعش در خارج از مرزهاي خود از جمله 
در شمال سوريه هستند و به همين دليل آشكارا به اكراد 
منطقه در اين زمينه كمك كرده و از آنها حمايت مي كنند.

بنابراين موضوع هجوم بي برنام��ه آوارگان كرد به اروپا و 
احياي تهديد داعش كه مي تواند اروپا را نش��انه بگيرد، از 
مهم ترين نگراني هاي كشورهاي اروپا از حمله تركيه به 
شمال سوريه است. عالوه بر اين تركيه با تهديد رهاسازي 
حدود س��ه ميليون پناهجو به سمت قاره سبز عمال يك 
مشكل جدي براي اروپايي ها به شمار مي رود كه در صورت 
عملي شدن تهديدهايش بطور جد مي تواند منافع اتحاديه 

را به مخاطره بيندازد.
در اين ميان اما، امريكا از ساير بازيگران كمتر نگراني دارد 
و به نظر مي رسد با يك بازي دوجانبه كه مسبوق به سابقه 
است، هم با ترك ها هماهنگ است و هم كردهاي ساكن 

در شمال سوريه! 
ساير بازيگران حاضر در سوريه از جمله روسيه اما معتقدند 
كه بايد موضوع از طريق گفت وگو با دولت مركزي سوريه 
حل و فصل شود و گزينه جنگ نمي تواند انتخاب مناسبي 
نه براي تركيه و نه هيچ كش��ور ديگري باشد. صرف نظر 

از همه اي��ن مواضع آنچه كه بيش از هم��ه در پس پرده 
عمليات نظامي تركيه در ش��مال سوريه موجب نگراني 
است، شعله ور شدن دوباره آتش جنگ در منطقه اي است 
كه مدتي بود آرام آرام به س��مت آرامش پيش مي رفت. 
منطقه اي كه تحت حاكميت دولت قانوني سوريه قرار دارد 
و اگر اخالل يا تنشي نيز در آنجا وجود دارد بايد با حمايت 
همه جانبه از دولت دمش��ق، زمينه آرام كردن منطقه را 

به واسطه دولت قانوني اين كشور فراهم كرد.
نگراني ديگر بهره برداري اسراييل از ناآرامي هاي منطقه 
است . بروز هرگونه ناآرامي مي تواند زمينه را براي احياي 
نقشه هاي شوم رژيمي دانست كه حيات خود را مرهون 
و مديون ناامني و ناآرامي اس��ت. چرا كه سوريه به عنوان 
يك كشور عربي و نيز كشوري كه در خط مقدم مبارزه با 
صهيونيست ها قرار دارد، در صورت كسب آرامش ممكن 
اس��ت حيات صهيونيست ها در س��رزمين هاي اشغالي 
را به مخاطره بيندازد و اين موضوعي اس��ت كه دستكم 
اش��غالگران قدس به س��ادگي نمي توانند از كنار آن رد 
شوند. بنابراين بايد بدانيم كه تالش اسراييل كه رژيمي 
بحران زي است، تداوم بحران و مشغول كردن كشورهاي 

 خط مقدم مب��ارزه و مقاومت از جمله س��وريه اس��ت .
در كنار اين، آن��كارا بايد يك نكته را به خوبي درك كرده 
باشد. موضوعي كه ممكن است در صورت ناديده گرفتن 
آن، براي مدت ها در باتالقي به نام »شمال سوريه« گرفتار 
شود. اينكه ممكن اس��ت امريكا با وجود تمام قول هايي 
ك��ه داده، تركيه را ابتدا مورد تحريم اقتصادي قرار دهد و 
همزمان نيز تسليحات بيشتري را در اختيار اكراد مسلح 
در شمال سوريه قرار دهد و آنها هم با استفاده از جغرافياي 
منطقه، ارتش كالسيك و س��نگين تركيه را در منطقه 
زمين گير كرده و در نهايت جنگ فرسايشي بدون نتيجه اي 
را با ترك ها آغاز كنن��د. در اين صورت تركيه تنها بازنده 
اصلي اين جنگ خواهد ب��ود حتي اگر بتواند ارتش خود 

را در برخي مناطق شمال سوريه بر نقطه اي مسلط كند.
بنابراين بهترين راهكار براي برون رفت از اين مشكل رايزني 
با دمشق براي مهار عناصر مسلح كرد منطقه خواهد بود كه 
در اين صورت هم از هدر رفتن هزينه هاي بيشتر جلوگيري 
و هم از خونريزي اجتناب خواهد شد و هم تالشي خواهد 
بود براي برقراري صلحي واقعي در سايه آرامش و نه دامن 

زدن به جنگي در لفافه »چشمه صلح«.
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پناهجويان وجه المصالحه 
تقابل تركيه و اروپا

رويترز| رييس جمه��ور تركيه اتحاديه اروپا را 
تهديد كرد كه مرزهاي كشورش به اروپا را به روي 

پناهندگان سوري خواهد گشود.
رجب طي��ب اردوغان، رييس جمهور تركيه روز 
پنجش��نبه در طول س��خنراني خود كه توسط 
كانال تلويزيوني NTV پخش مي شد با انتقاد از 
اتحاديه اروپا به دليل محكوميت عمليات مرزي 
آنكارا »چشمه صلح« در س��وريه، تهديد نمود 
مرزهاي كشورش به اروپا را به روي پناهندگان 

سوري خواهد گشود.
اردوغ��ان گفت: »هي، اتحادي��ه اروپا به خودت 
بيا! اگر ش��ما تالش كنيد عملي��ات نظامي ما را 
اش��غالگري بناميد كار ما س��اده خواهد بود- ما 
گذرگاه هاي م��رزي خود را ب��از خواهيم كرد و 
3/6ميليون پناهنده را به سمت شما مي فرستيم.«

»دونال توسك« رييس شوراي اروپا تهديدهاي 
»رجب طيب اردوغان« رييس جمهوري تركيه 
درباره فرستادن ميليون ها آواره سوري به اروپا را 
»كامال نابجا« خواند و عمليات آن كشور در شمال 

سوريه را بي ثبات كننده توصيف كرد.
به گزارش رويترز، توسك كه به قبرس سفر كرده 
است، روز جمعه گفت كه عمليات يكجانبه تركيه 
در شمال سوريه مايه نگراني شديد است و آنكارا 

بايد آن را متوقف كند.
وي در عين حال اظهار داش��ت كه نگراني هاي 
امنيتي تركيه بايد به روش سياسي و ديپلماتيك 

رفع شود.
رييس ش��وراي اروپا گفت: مداخله نظامي فقط 
وضعيت را بدتر مي كند. اق��دام نظامي به جاي 
ايجاد ثبات، بي ثباتي بيشتر در منطقه مي آفريند. 
چنين اقدامي رنج غيرنظاميان را بيشتر كرده و 
ضمن افزايش آوارگان، پيشرفت هاي به دست 
آمده توسط ائتالف جهاني عليه داعش را تهديد 

مي كند.
توسك اظهار داشت: تركيه بايد بداند كه نگراني 
اصلي ما اين است كه اقدامات آنها منجر به يك 
فاجعه انس��اني ديگر مي ش��ود كه اين موضوع 

غيرقابل قبول است.
وي افزود: ما نمي پذيريم ك��ه آوارگان به عنوان 
سالحي عليه ما و براي باجگيري از ما به كار رود. 
م��ن تهديدهاي روز گذش��ته رييس جمهوري 

اردوغان را كامال نابجا مي دانم.
اردوغان روز پنجش��نبه تهديد كرده بود كه اگر 
اتحاديه اروپا حمله تركيه به ش��مال س��وريه را 
اش��غالگري توصيف كند، آنكارا »دروازه ها را باز 

كرده و 3.6 ميليون آواره را به اروپا مي فرستد.«
اتحاديه اروپا در سال 2016 طي توافقي با آنكارا 
پذيرفت كه براي جلوگيري از ورود موج مهاجران 
به اروپا، كمك هايي در اختيار تركيه قرار دهد. اما 
تركيه مي گويد كه ارايه اين كمك هاي مالي كند 
بوده و بخش ناچيزي از 40 ميلياردي را كه صرف 

كرده، از اروپا دريافت كرده است.
ارتش تركيه ب��ه همراه گروه هاي تروريس��تي 
هم پيمان خود از روز چهارشنبه عملياتي را با نام 
»چشمه صلح« به بهانه مبارزه با كردهاي سوريه 

در شمال و شمال شرق اين كشور آغاز كرد.
اردوغان پيشتر در 5 سپتامبر نيز تهديد مشابهي 
را اعالم كرد و از اتحاديه اروپا خواست تا از اهداف 
آنكارا براي ايجاد يك منطقه امنيتي در سوريه 

حمايت كند.

 هشدار به تركيه
درباره تبعات حمله به سوريه

بلومبرگ )امري�كا(| وزير دفاع امريكا گفت: 
اگرچه ما اقدامات الزم براي حفاظت از نيروهاي 
امريكاي��ي را انجام داده ايم، ام��ا اقدامات تركيه 
در س��وريه مي تواند به نيروهاي اياالت متحده 

آسيب برساند.
مارك اس��پر با توجه به حمالت ارتش تركيه در 
شمال شرقي سوريه در تماس تلفني با خلوصي 
آكار همتاي تركي خويش در مورد تبعات جدي 

حمالت به شمال سوريه هشدار داد.
وزي��ر دفاع امريكا متذكر ش��د، اياالت متحده با 
اقدامات هماهنگ نشده تركيه در سوريه مخالف 
است و اگر ارتش اين كشور همچنان به فعاليت 
خود ادامه دهد، با عواقب جدي مواجه خواهد شد.

اسپر در اين تماس تلفني متذكر شد كه عمليات 
تركيه در سوريه پيش��رفته ائتالف جهاني عليه 
داعش را در س��ال هاي اخير ب��ه خطر انداخته و 
واشنگتن نسبت به هرگونه حركتي كه مي تواند به 
نيروهاي اياالت متحده در منطقه آسيب برساند 

هشدار مي دهد.
پنتاگون در بيانيه اي اعالم كرد، در حالي كه وزير 
امور خارجه امريكا مجددا تأكي��د كرد كه ما به 
روابط دوجانبه استراتژيك خود با تركيه اهميت 
مي دهي��م، اما اين حمالت تبع��ات جدي براي 

تركيه خواهد داشت.
به گفت��ه پنتاگون، وزير دف��اع در تماس تلفني 
با همتاي تركي از آنكارا خواس��ت تا به حمالت 
خود در شمال شرقي سوريه پايان دهد تا اياالت 
متحده، تركيه و شركاي منطقه اي بتوانند قبل از 
اينكه دير شود، يك راه حل مشترك براي كاهش 

تنش در منطقه بيابند.
ارتش تركيه از روز چهارش��نبه به بهانه »مقابله 
با تروريس��م« و »پاكسازي مرز سوريه و تركيه« 
از حضور ش��به نظاميان كردي كه آن��كارا آنها را 

تروريست مي داند، به شمال سوريه حمله كرد.
آغاز عملي��ات نظامي تركيه ي��ك روز بعد از آن 
صورت گرفت كه »دونالد ترامپ« رييس جمهور 
امريكا پس از تماس تلفني با اردوغان، از تصميم 
خود براي خارج كردن نظاميان امريكايي از شمال 
سوريه خبر داد. كردها اين اقدام امريكا را »خنجر 

از پشت« توصيف كرده اند.
منبع: عصر ديپلماسي



يادداشت 9 بانك و بيمه

به دنبال رشد بانكداري الكترونيك ضرورت كاهش شعب مطرح است

كاهش تعداد شعب ساده نيست

محتمل ترين وضعيت قيمت دارايي متناسب با روند نرخ ارز

اوراق سلف موازي يا اسناد خزانه اسالمي

 محمد گلشاهي| 
۸ بانك دولتي شامل بانك ملي، مسكن، سپه، كشاورزي، 
توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانك و توسعه 
تعاون با ۸۶۶۵ ش��عبه نزديك به ۴۰ درصد شعب كل 

كشور را شامل مي شوند.
امروزه كمتر خياباني را مي توان يافت كه در آن اثري از 
بانك يا موسسه اعتباري نباشد با اين وجود و تا قبل از 
گسترش خدمات پرداخت الكترونيكي همواره شاهد 
صف هايي طوالني براي دريافت خدمات بانكي بوديم؛ 
البته امروزه به لطف ابزار گوناگون پرداخت مراجعه به 
بانك ها كمتر از گذشته شده است و آن شلوغي و ازدحام 
گذشته ديگر بر بانك ها حاكم نيس��ت. اما همزمان با 
كاهش ازدحام ش��عب بانك ها صحبت هايي در رابطه 
با باال بودن تعداد شعب بانك ها در كشور مطرح شده و 
آمارهايي در رابطه با مقايسه تعداد شعب يا سرانه آن در 
ايران با ساير كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه 
ارايه شده و در مجموع، نتيجه گيري بر اين بوده كه تعداد 
شعب در كشور ما بيش از استاندارد آن در جهان است.

نخست براي بررس��ي اين موضوع بايد مطرح كرد كه 
يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه در اين قبيل مقايسه ها 
مورد غفلت قرار مي گيرد بحث تفاوت نظام بانكي كشور 
با نظام بانكي كش��ورهاي در حال مقايسه است. نظام 
بانكداري كشور ما مبتني بر بانكداري بدون ربا است كه 
اهداف و شرايط خاصي بر آن حاكم است كه اين اهداف 
و شرايط متفاوت سبب شده نياز به شعب بيشتري در 

كشور ايجاد شود.
به عنوان نمونه در متن قانون بانكداري بدون ربا مصوب 
س��ال ۱۳۶۲ در فصل اول و در ماده يك آن در رابطه با 
اهداف نظام بانكي آمده اس��ت: »استقرار نظام پولي و 
اعتباري بر مبناي حق و عدل )با ضوابط اس��امي( به 
منظور تنظيم گردش صحيح پ��ول و اعتبار در جهت 
سامت و رشد اقتصاد كش��ور«. يكي از تفاسيري كه 
نس��بت به مفهوم عدل در اين بخش آم��ده عدالت در 
دسترسي به امكانات بانكي در كل شهرها و روستاهاي 
كشور است، شايد از نظر تحليل هزينه و فايده بسياري 
از شعبي كه در نقاط روستايي افتتاح شده فاقد كارآيي 
باشد و س��ود چنداني را نصيب بانك نكند اما محروم 
نمودن اين افراد از خدمات بانكي به بهانه صرفه جويي 
در هزينه ها چندان با ماهيت بانكداري اسامي كشور 
همخواني ندارد چرا كه از اهداف آن نيز كسب سود نيامده 
بلكه رشد و توسعه اقتصادي كشور را مبنا قرار داده است. 
از طرف ديگر ساختار برآمده از اين قانون نيز در طول اين 

سال ها به نحوي رشد يافته كه امكان تغيير آن را سخت 
مي كند. براي بررس��ي اين موضوع بايد به گروهبندي 
بانك ها بر اساس نوع فعاليت و سهامداري بپردازيم. با 
استفاده از اطاعات مندرج در سايت بانك مركزي نتايج 

ذيل حاصل مي شود: 
 گروه اول ش��امل ۱۶ بانك و موسسه غيردولتي: بانك 
آينده، اقتصاد نوين، ايران زمين، پارس��يان، پاسارگاد، 
خاورميانه، دي، سامان، سرمايه، سينا، شهر، كارآفرين، 
گردشگري، توسعه، ملل و نور با ۳۲۶۱ شعبه در حدود 

۱۵ درصد كل شعب را شامل مي شوند.
 گروه دوم ۵ بانك و موسسه ادغامي در بانك سپه شامل 
انصار، حكمت ايراني��ان، مهر اقتصاد، قوامين و كوثر با 
حدود ۳۰۷۴ شعبه )تعداد شعب بانك مهراقتصاد بطور 
تقريبي و از سايت آن بانك درج شده( در حدود ۱۴درصد 

كل شعب بانك هاي كشور را شامل مي شوند.
 گروه سوم ۴ بانك خصوصي شده تجارت، رفاه كارگران، 
صادرات و ملت با ۶۲۶۱ شعبه حدود ۲۸.۵ درصد كل 

شعب را شامل مي شوند
 گروه چه��ارم ۲ بانك قرض الحس��نه مهر و رس��الت 
ب��ا ۷۷۴ش��عبه در ح��دود ۳.۵ درصد كل ش��عب را 
دربر مي گيرند. گروه پنجم ۸ بانك دولتي شامل بانك 
ملي، مسكن، سپه، كشاورزي، توسعه صادرات، صنعت 
و معدن، پس��ت بانك و توس��عه تعاون با ۸۶۶۵ شعبه 
نزديك به ۴۰ درصد شعب كل كشور را شامل مي شوند.

بر اساس اين اطاعات بيشتر شعب مربوط به بانك هاي 
دولتي بوده و پس از آن نيز بانك هاي خصوصي شده قرار 
دارند در كنار اينها بانك هاي در حال ادغام با بانك سپه 
نيز تقريبا معادل كل بانك هاي گروه اول شعبه دارند. 
حال بايد پرسيد آيا مي توان شعب بانك هاي دولتي را با 
توجه به نظام استخدامي و ساير قوانين موجود در كشور 
كاهش داد؟ در بسياري از برنامه هاي توسعه و قوانين 
كشور برنامه ويژه اي براي بانك هاي دولتي و خصوصي 
شده به خصوص در مناطق محروم و آسيب پذير در نظر 
گرفته شده اس��ت كه لزوم وجود آنها را در اين مناطق 
ضروري مي كند. از سوي ديگر قوانين استخدامي كشور 
به خصوص براي نيروهاي دولتي به گونه اي اس��ت كه 
تعديل اين نيروها را امري بسيار سخت خواهد كرد. در 
مورد بانك هاي خصوصي شده نيز اين موضوع حاكم 
است. بسياري از كاركنان اين بانك ها كاركنان رسمي 
هستند و امكان تعديل آنها دشوار است. در واقع اگر هم 
بخواهيم شعب اين بانك ها را كاهش دهيم اگر راهكاري 
براي نيروهاي مازاد ش��عب نداريم مجبور خواهيم بود 

به تدريج و در س��اليان طوالني با عدم استخدام جديد 
يا راهكار ديگر به اين تعديل بپردازيم. اگر شعب گروه 
دوم كه ۵ بانك و موسسه ادغامي در بانك سپه هستند و 
هنوز راهكاري براي نيروهاي آن پيدا نشده حذف شوند 
نزديك به ۳ هزار شعبه مازاد برچيده خواهد شد كه البته 

امكان اجرايي شدن آن بسيار خوشبينانه است.
 از طرفي س��هم بانك هاي گ��روه اول تنه��ا در حدود

۱۵ درصد كل ش��عب و در حدود ۳۲۶۱ ش��عبه براي 
۱۶ بانك و موسس��ه يعني بطور متوسط ۲۰۰ شعبه 
براي بانك هاي اين گروه اس��ت كه رقم چندان بااليي 
نيست. اما اينكه چرا اين تعداد بانك خصوصي به صورت 
تخصصي تر در حوزه هاي مختلف فعاليت نمي كنند جاي 
سوال دارد. ادغام بانك هاي نظامي در بانك سپه نشان 
داد كه تعدد بانك ها خواه ناخواه باعث افزايش ش��عب 
خواهد شد كه گاهي اوقات لزومي براي وجود اين همه 

بانك نيست و وظايف آن قابل اجرا در يك بانك است. 
البت��ه بايد به توزيع ناهمگون ش��عب ني��ز توجه كرد. 

بانك هاي گروه اول اكثر شعب خود را در شهر تهران يا 
مراكز استان ها قرار داده اند در حالي كه بانك هاي ساير 
گروه ها در همه نواحي كش��ور اقدام به تاسيس شعبه 
كرده اند. ناهمگوني توزيع ثروت در كشور سبب شده تا 
بانك هاي گروه اول كه شامل بانك هاي خصوصي بوده 
و س��ودآوري براي آنان اهميت بااليي دارد، شهرهاي 
ب��زرگ را هدف خود قرار دهند و هزينه هاي تاس��يس 
ش��عب در شهرستان ها و روستاها را با توجه به بازده آن 
قبول نكنند. در واقع در شهر تهران و شهرهاي بزرگ با 
انبوهي از شعب بانك ها مواجه هستيم كه شايد برخي 
از آنها در ساعاتي از روز بدون مشتري باشند اما ممكن 
است سپرده هايي جذب نمايند يا تسهياتي اعطا نمايند 
كه درآمد بانك از قبال آنها بيش از بسياري از مجموعه 
شعب شهرهاي كوچك باشد. در واقع ما هر چه به سمت 
خصوصي شدن حركت كنيم اولويت سودآوري شعب 
باالتر م��ي رود و عاقه بانك ها به تمركز بر روي تهران و 
شهرهاي بزرگ بيش��تر خواهد شد.در پايان بايد گفت 

بحث كاهش تعداد شعب بانك ها را از چند وجه و زاويه 
بايد مورد بررسي قرار داد. از يك سو نظام بانكداري كشور 
كه نظام بانكداري بدون ربا است اهميت دو چنداني به 
بحث عدالت در دسترسي به امكانات داده است و مطرح 
كرده كه دسترسي به خدمات بانكي تنها در شهرهاي 
بزرگ و تهران نباشد و مناطق كمتر برخوردار نيز امكان 
استفاده از اين خدمات را داشته باشند. در كنار آن بسياري 
از برنامه هاي توس��عه اي كش��ور، بانك ها به خصوص 
بانك هاي دولتي و خصوصي شده را ملزم به اقداماتي در 
مناطق محروم كرده تا سبب بهبود وضعيت اين مناطق 
شود. همچنين بايد گفت عطش بانكداري در كشور نيز 
هر روز گريبان نهادي را مي گيرد كه در صورتي كه بانك 
مركزي سياس��ت كاهش شعب را در دس��تور كار دارد 
مي بايست شرايط سخت گيرانه تري را نسبت به گذشته 
براي كسب مجوز تاسيس بانك ارايه دهد. آنگونه كه از 
شواهد بر مي آيد فرآيند كاهش شعب امري زمانبر است 

كه بايد در طول ساليان و با برنامه هدفمند به آن رسيد.

نرگس رزبان|
برخي كارشناسان معتقدند كه وضعيت ركود و ثبات قيمت 
در بازار دارايي هاي مختلف، حداقل براي چند فصل ادامه 
خواهد داشت مگر آنكه متناسب با تغيير نرخ ارز، نقدينگي 
و تحوالت ديگر، تغييرات��ي در قيمت ها و خريد و فروش 

دارايي ها انجام شود
براين اساس، محتمل ترين س��ناريو در بازار هايي مانند 
مسكن رسيدن به ثبات قيمت اسمي طي ماه هاي آينده 
و مان��دگاري در ركود حداقل براي ۴ فصل اس��ت، مگر 
اينكه شاهد افزايش نرخ ارز باشيم و با متغيرهاي غيرقابل 
پيش بيني در اقتصاد مواجه باشيم. همچنين پيش بيني 
نمي شود تعداد پروانه هاي ساختماني با افزايش قابل توجه 
همراه باش��د. بر اين اس��اس كاهش عرضه مسكن خود 
چالشي ديگر براي سال هاي پيش رو در بازار مسكن است.

بررسي روند معامات و قيمت مسكن نشان مي دهد كه 
بازار مس��كن وارد فاز ركودي شده اس��ت. مطابق با روند 
تاريخي بازار مسكن، بعد از تجربه دوران رونق قيمتي اين 

بازار وارد دوره ركود با طول عمر طوالني تر مي شود.
تجارب گذش��ته بازار مسكن نشان مي دهد كه تحوالت 
در اين بازار عمدتًا از دو دسته عوامل درون و برون بخشي 
منبعث مي شود. هر يك از اين عوامل به اقتضاي شرايط 
حاكم بر اقتصاد، در مقط��ع زماني مختص خود، در بروز 
تحوالت قيمتي ايفاي نقش مي كن��د. به عبارتي ميزان 

اثرپذيري بازار از هر ي��ك از عوامل هدايتگر آن، در همه 
دوره ها يكسان نيست، بلكه متناسب با شرايط اقتصادي، 

درجه اهميت آنها تا حدودي متفاوت است.
بررس��ي قيمت در بازار مس��كن حاكي از اين است كه از 
خرداد ماه سال ۱۳۹۲ تا پايان سال ۱۳۹۵ قيمت اسمي 
مسكن از ثبات نسبي برخوردار بوده است، اين در حالي 
است كه در همين دوره نرخ تورم عمومي )با وجود كاهش(، 
همواره باالتر از ۸ درصد بوده و نرخ سود اسمي سپرده هاي 
بانكي )به عنوان بازدهي دارايي جايگزين و بدون ريسك( 
نيز قابل توجه بوده است. از طرف ديگر مقايسه بازده مسكن 
با بازده بازارهاي موازي و نرخ تورم از ابتداي سال ۱۳۹۰ تا 
پاييز سال ۱۳۹۶ )به قيمت سال پايه( نشان مي دهد كه 

بازده اين بازار از ساير بازارها پايين تر بوده است.
لذا طبيعي بوده ك��ه مطابق با روند تاريخ��ي دوره هاي 
رونق و ركود، همچنين به منظور جبران عقب افتادگي از 
بازده ساير بازارها، قيمت مسكن نيز به عنوان يك كاالي 
اقتصادي، با افزايش مواجه گردد. بر اين اساس از ماه هاي 
ابتدايي سال ۱۳۹۶ شاهد افزايش تدريجي و بطئي قيمت 
در بازار مس��كن بوديم بطوري كه قيمت يك متر مربع 
آپارتمان در ش��هر تهران از حدود ۴.۳ ميليون تومان در 
فروردين ۹۶ به حدود ۵.۶ ميليون تومان در اس��فند ماه 

همان سال رسيد.
تعداد معامات مسكن در سال ۹۶ در سطح بسيار خوبي 

قرار داش��ت. بطوري كه به ج��ز فروردين ماه كه به دليل 
مقارن شدن با ايام نوروز معمواًل تعداد معامات كم است، 
در ساير ماه ها تعداد معامات در سطح بااليي رقم خورد. 
بر اين اساس در دي ماه ۹۶، انجام حدود ۲۰ هزار معامله 
آپارتمان در شهر تهران مشاهده شد. همچنين مجموع 
كل معامات انجام شده شهر تهران در سال ۹۶ به بيش از 

۱۸۱ هزار فقره رسيد.
در س��ال ۱۳۹۷ شاهد افزايش قابل توجه قيمت مسكن 
در ش��هر تهران و به تبع آن در ديگر مناطق كشور بوديم. 
در اين سال قيمت يك متر مربع آپارتمان در شهر تهران 
از متر مربعي حدود ۶ ميليون تومان در ارديبهشت ماه به 
بيش از ۱۱ ميليون تومان در اسفند ماه ۹۷ افزايش يافته 
كه اين به معناي رشد بيش از ۹۰ درصدي قيمت در كمتر 
از يكسال بود. آنچه كه در سال ۹۷ برخاف ديگر دوره اي 
رونق مسكن اتفاق افتاد اين بود كه با وجود افزايش قيمت 

مسكن در اين سال، تعداد معامات كاهش يافت.
مجموع تعداد معامات انجام شده در سال ۱۳۹۷ به چيزي 
حدود ۱۳۰ هزار فقره بالغ شد كه حدود ۲۸ درصد كاهش، 
نسبت به سال قبل را رقم زد. الزم به توضيح است كه عمده 
دليل تحوالت بازار مس��كن در اين سال نشات گرفته از 
تحوالت اقتصاد كان و در راس همه آنها افزايش نقدينگي 
و نرخ ارز بود. كاهش تع��داد معامات نيز عمدتًا به ورود 

نقدينگي به بازارهاي طا و ارز مربوط مي شد.

در ماه هاي ابتدايي سال ۹۸ باز هم شاهد افزايش قيمت 
مسكن در بازار بوديم. بر اين اساس بيشترين افزايش قيمت 
مسكن در ارديبهشت ماه اتفاق افتاد كه نسبت به فروردين 
همان سال حدود ۱۱.۵ درصد رشد قيمتي را شاهد بوديم. 
پس از آن از سرعت افزايش قيمت در بازار كاسته شد و در 
مرداد ماه با پديده كاهش قيمت به ميزان حدود ۳ درصد 
نس��بت به تير ماه مواجه بوديم. اي��ن كاهش قيمت در 
شهريور ۹۸ نيز البته با شيب مايم تر ادامه يافت و به حدود 

۱.۷- درصد نسبت به مرداد ماه رسيد.
نكته قابل توجه اين است كه در تمامي ماه هاي سال ۹۸ 
با كاهش رشد معامات مسكن نسبت به ماه مشابه سال 
قبل و بعضًا ماه هاي قبل در همان سال مواجه بوده ايم. در 
نمودارهاي زير نرخ رشد معامات و قيمت آپارتمان در شهر 
تهران در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان داده 
شده است. همچنين از جهت حركت نمودار مي توان روند 
حركت قيمت در هر ماه نسبت به ماه قبل را مشاهده كرد.

تمامي موارد پيش گفته و بررس��ي هاي صورت گرفته از 
روند معامات و قيمت مس��كن نش��ان مي دهد كه بازار 
مسكن وارد فاز ركودي شده است. مطابق با روند تاريخي 
بازار مسكن، بعد از تجربه دوران رونق قيمتي اين بازار وارد 
دوره ركود با طول عمر طوالني تر مي شود. بنابراين ورود به 
فاز ركودي از اين منظر طبيعي است. اما در شرايط جاري 
اقتصاد كشور عاوه بر اين مورد، مسائل سياسي و ابهام در 

توافق هسته اي مي تواند نقش غيرقابل انكاري بر تحوالت 
بازار مس��كن در ماه هاي آتي داش��ته باشد. نااطميناني 
حاصل از عدم قطعيت ها در فضاي سياسي بخش زيادي 
از فعاليت هاي حقيقي در اين بخش را متوقف كرده است. 
همچنين تعداد معامات خريد و فروش مسكن به طرز 
بي س��ابقه اي كاهش يافته و در شهريور ماه به زير ۳۰۰۰ 

فقره در شهر تهران رسيده است.
چنانچه متغيرهاي سياسي و به ويژه نرخ ارز ثابت بماند، 
بازار مسكن به روند كاهش قيمت البته با شيب بسيار كمتر 
ادامه خواهد داد تا اينكه به نقطه ثبات قيمت اسمي برسيم. 
در اين حالت نرخ رشد قيمت مسكن كمتر از تورم عمومي 
پيش بيني مي شود. اما چنانچه مسائل سياسي در كشور به 
گونه اي رقم بخورد كه افزايش قيمت ارز را به دنبال داشته 
باشد، روند كاهشي قيمت در بازار مسكن متوقف شده و 

چه بسا شاهد افزايش قيمت اندكي در اين بازار باشيم.
در اين حالت با توجه ب��ه ميزان افزايش نرخ ارز، نرخ هاي 
متفاوتي از افزايش قيمت مي تواند در اين بازار رقم بخورد. 
اما با توجه به اينكه حجم نقدينگي مورد نياز براي خريد 
مسكن بسيار فزوني يافته و تامين مسكن براي خانوارها 
با صعوبت همراه است، قدرت خريد خانوار عامل بازدارنده   
افزايش شديد قيمت در بازار مسكن خواهد بود و به واسطه 
كاهش قدرت خريد سمت تقاضا، بازار پتانسيل جهش 

قيمت را ندارد.

رسول خوانساري|
اوراق سلف موازي به دليل جذابيت هاي خاص مي تواند 
به عنوان يك گزينه مناسب هم براي ناشران و هم براي 
سرمايه گذاران مورد توجه قرار گيرد و به ويژه در زمينه 

كاالهاي استراتژيك همچون گندم و نفت انتشار يابد.
از جمله ابزارهاي مالي كه در بازار سرمايه ايران منتشر 
شده، اوراق سلف موازي است. هرچند كه حجم انتشار 
اين اوراق در مقايسه با اسناد خزانه اسامي تاكنون بسيار 
كمتر بوده است، ولي با توجه به ويژگي هاي خاصي كه 
اين اوراق دارد، مي تواند به عنوان يكي از ابزارهاي مالي 
مناسب براي تامين مالي بنگاه هاي دولتي و غيردولتي 
مورد استفاده قرار گيرد. در ادامه ضمن معرفي مختصر 
اي��ن دو ن��وع اوراق به بررس��ي جذابيت ه��اي خاص 
اوراق س��لف موازي در مقايسه با اسناد خزانه اسامي 

مي پردازيم.
اوراق سلف موازي، اسنادي است كه نشان دهنده انعقاد 
قرارداد سلف )پيش فروش( ميان ناشر و خريداران آن 
است. معامله اوراق سلف در بازار ثانوي، بر مبناي قرارداد 
س��لف موازي انجام مي شود. بدين صورت كه در طول 
دوره معاماتي قرارداد، خريدار سلف اول مي تواند اقدام 
به فروش دارايي پايه به ميزان خريداري شده در قرارداد 
اول به شخص ديگري در قالب يك قرارداد سلف ثانوي 
)موازي( كند. اين فرآيند مي تواند به همين صورت ادامه 
يابد و خريدار سلف دوم نيز در قالب يك معامله سلف 

ديگر آن را به فرد ديگري بفروشد.
ناشران دولتي و غيردولتي مي توانند از اوراق سلف موازي 

براي تامين مالي نيازهاي عملياتي خود استفاده كنند. 
براي مثال شركت ملي نفت به منظور پيش فروش نفت 
و تامين منابع مالي، مي تواند اوراق سلف موازي منتشر 
كن��د. از آنجا كه اين اوراق براي تامين مالي اس��تفاده 
مي شوند، نهاد واس��ط اوراق را به همراه حواله تحويل 
خريداري كرده كه نشان دهنده تعهد شركت ملي نفت 

براي فروش نفت به دارنده اوراق سلف است.
نهاد واس��ط اوراق سلف موازي را ضمن ارايه تضمين و 
تعهدات به سرمايه گذاران فروخته و ناشر اوراق از محل 
تفاوت قيمت نقد و سلف سودي به دارندگان اوراق سلف 
موازي خواهد داد. همچنين از كاربردهاي مهم ديگر 
اوراق س��لف، جبران كسري بودجه شركت ها يا دولت 
است كه به جاي پيش فروش محصوالت و مواد خام به 
خارج از كشور به ويژه در زماني كه بنا به داليل سياسي 
و اقتصادي قيمت پيش فروش مواد خام پايين است، 
مي تواند با انتشار اوراق سلف محصوالت را مستقيمًا به 
مردم پيش فروش كند و در زمان سررسيد به وكالت از 
طرف صاحبان اوراق محصوالت يا مواد خام را در بازار 
جهاني بطور نقدي بفروشد و از اين راه با صاحبان اوراق 

تسويه كند.
اوراق سلف موازي استاندارد، اوراق بدون كوپن و اغلب 
با سررسيد كوتاه مدت است. همچنين به منظور رقابت 
اين ابزار با س��اير ابزارهاي بازار پول و سرمايه و افزايش 
جذابيت اين اوراق، اكثر اوراق سلف منتشره منضم به 
اختيار خريد براي ناشر و اختيار فروش براي دارندگان 
اوراق با نرخ هاي متناظر بازار پول و سرمايه بوده است. 

بطور كلي اوراق سلف موازي استاندارد يكي از ابزارهاي 
پركاربرد محسوب مي شود كه از نظر مدت زمان انتشار 
از انعطاف پذيري مطلوبي ب��راي واحدهاي توليدي و 

بنگاه هاي اقتصادي برخوردار است.
يكي ديگر از اوراق پركاربرد منتشر شده در بازار سرمايه 
ايران، اسناد خزانه اسامي است كه به عنوان يكي از انواع 
اوراق خريد دين طي ساليان اخير منتشر شده است. 
اسناد خزانه اسامي، اوراقي مبتني بر بدهي دولت به 
نظام بانكي، ذي نفعان و تامين كنندگان منابع بوده و 
به وسيله خزانه داري كل وزارت امور اقتصادي و دارايي 

منتشر مي شود.
اين اسناد به صورت متحدالشكل با قيمت هاي اسمي و 
دوره هاي سررسيد متنوع، بدون كوپن سود، با تضمين 
بازپرداخت در سررسيد توس��ط وزارت امور اقتصادي 
و دارايي و قابليت دادوس��تد در ب��ازار ثانويه تا پيش از 
سررسيد انتشار مي يابد و در قبال بدهي هاي مسجل 
خزان��ه داري كل، در اختيار طلب��كاران قرار مي گيرد. 
فروش اين اوراق در بازار توسط پيمانكار، تنزيل دين نزد 
شخص ثالث محسوب مي شود و بازار ثانوي آن بر اساس 

خريد و فروش دين شكل گرفته است.
هر يك از دو نوع اوراق سلف موازي و اسناد خزانه اسامي 
شرايط و ويژگي هايي دارند و مي توان متناسب با نيازهاي 
ناشران و سرمايه گذاران از آنها استفاده كرد. در عين حال 
اوراق سلف موازي از برخي جذابيت هاي خاص برخوردار 

است كه در اينجا بطور خاصه به آنها اشاره مي شود: 
- اوراق س��لف م��وازي ب��راي كمك ب��ه تامين مالي 

توليدكنندگان قابل انتشار است. اين در حالي است كه 
اسناد خزانه اسامي بيشتر با هدف تسويه بدهي منتشر 
مي شود و نمي توان بطور مس��تقيم براي تامين مالي 
توليد از آن استفاده كرد. براي مثال دولت مي تواند براي 
فروش كاالهاي استراتژيك همچون نفت و گندم از اين 

نوع اوراق استفاده كند.
- برخاف اسناد خزانه اسامي مي توان در اوراق سلف 
موازي از قرارداد اختيار معامله خريد و اختيار معامله 
فروش به ص��ورت تبعي ضمن عقد س��لف در فرآيند 
انتشار اس��تفاده كرد. خريداران و فروشنده سلف كاال 
ضمن قرارداد س��لف كاال ش��رط مي كنند كه خريدار 
سلف حق فروش مقدار معيني از كاال را به قيمت معين 
درسررسيد داشته باشد و فروشنده نيز حق خريد معيني 
از كاال به قيمت معين در سررسيد داشته باشد. همچنين 
فروشنده ضمن قرارداد س��لف كاال اجازه مي دهد كه 
خريدار س��لف اين دو اختيار را به خريدار سلف موازي 
كاال منتقل نمايد. به دليل اينكه اختيار فروش در اين 
قرارداد وجود دارد، اگر خريدار متضرر ش��ود، مي تواند 
به قيمت مشخص به ناشر بفروشد. بنابراين دارندگان 
اوراق مي توانند در زمان هايي كه در سررسيد، قيمت نقد 
)قيمت بازاري( كمتر از حد انتظار آن مي شود، كاالهاي 
پيش خريد شده را به فروشنده با قيمت از پيش تعيين 

شده به فروش برسانند.
- امتياز ديگر اوراق سلف موازي نسبت به اسناد خزانه 
اسامي، استفاده از اين ابزار به منظور پوشش ريسك 
است. سرمايه گذاري كه دغدغه افزايش يا كمبود كاال را 

در آينده دارد، مي تواند با پيش خريد آن از طريق اوراق 
س��لف، خود را در برابر ريسك هاي مختلفي همچون 

نوسانات قيمت پوشش دهد.
- در اوراق سلف موازي مي توان يك حداقل و حداكثر 
سود تعيين كرد. بنابراين امكان تعيين دامنه سود در 
اين اوراق وجود دارد و از اين نظر براي افراد ريسك گريز 

مناسب است.
- اوراق س��لف موازي به پشتوانه كاال صادر شده و به 
ضمانت نهادهاي مالي معتبر و در برخي موارد حتي به 
پشتوانه دولت منتشر مي شود. بنابراين سرمايه گذاران 
از ضمانت و بازپرداخت اصل و سود آن خيال آسوده اي 
خواهند داش��ت. با توجه به اينكه بازپرداخت اصل و 
سود اين اوراق از سوي نهادهاي مالي معتبر تضمين 
مي شود، منابع مالي جذب ش��ده به كمك اين ابزار 
مال��ي در طرح هاي با توجيه اقتصادي هزينه ش��ده 
و از ورود اي��ن منابع به امور بدون ص��رف اقتصادي 

پيشگيري مي شود.
- اوراق س��لف موازي از جه��ت محل مصرف منحصر 
به پروژه خاصي نبوده و وج��وه حاصل از فروش آن به 
مالكيت ناشر درآمده و ناشر مي تواند وجوه را در هر امري 

كه خود صاح مي داند مورد استفاده قرار دهد.
در مجموع مي توان گفت اوراق س��لف موازي به دليل 
جذابيت هاي خاصي ك��ه دارد مي تواند به عنوان يك 
گزينه مناسب هم براي ناشران و هم براي سرمايه گذاران 
مورد توج��ه قرار گي��رد و به ويژه در زمين��ه كاالهاي 

استراتژيك همچون گندم و نفت انتشار يابد.
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مخالفت با پذيرش 
هدفمندسازي يارانه ها 

وهاب قليچ|عدم احس��اس كارآمدي كافي در 
نظام تامين اجتماعي كشور و كوچكي چتر حمايتي 
آن يكي از علل قابل ذكر در خصوص عدم پذيرش و 

مقاومت در برابر اصاح نظام يارانه هاست.
پرداخت يارانه نقدي از روز اول با نظرات موافق و 
مخالف عديده اي همراه بود. يارانه اي كه قرار بود 
به نحو هدفمند توزيع ش��ود، اما به نحو مساوي 
بين اكثر قريب به اتفاق افراد جامعه تقسيم شد. 
گرچه نقايص اين روش از ابتدا توسط اقتصاددانان 
مورد گوشزد قرار داشت اما اولويت دهي به برخي 
از مسائل ديگر توسط دولت هاي مختلف، مانع از 
اجراي اصاحات اساس��ي در نظام توزيع يارانه ها 
شد. اين عدم اصاح و ادامه مسير قبلي، افزون بر 
عوارض منفي اقتصادي و مالي كه بر دولت و نظام 
بودجه اي كش��ور تحميل كرد يك عارضه منفي 
ديگر هم داش��ت: عادت دهي جامعه به دريافت 
يارانه نقدي و در پس آن، شيوع اعتراضات شديد به 
هنگام تغيير رويه سابق، حتي بعضا از سوي عده اي 

از متمولين جامعه!
نكته جالب آن است كه عموما كليدواژه مشترك 
معترضي��ن در واژه »عدالت« متبلور مي ش��ود؛ 
بدين ادعا و تفس��ير كه عدالت حكم مي كند كه 
همگان در درآمدهاي فروش منابع طبيعي كشور 
سهيم باشند! اين در حالي است كه اتفاقا موافقان 
هدفمندس��ازي يارانه ه��ا و ح��ذف يارانه نقدي 
دهك هاي باالي جامعه هم استدالل خود را بر پايه 
مفهوم »عدالت« استوار مي دارند و ادامه روند فعلي 

را تجلي بارز »بي عدالتي« برمي شمارند.
نگارنده درباب مفهوم عدالت و ارتباط آن با نظام 
توزي��ع درآمد و ث��روت در يادداش��ت هاي قبلي 
توضيحاتي را ارايه داده است كه ضرورِت اجتناب 
از تكرار مباحث، خوانندگان عاقه مند را به مطالب 
گذشته ارجاع مي دهد؛ اما سخن ديگر آنكه به نظر 
مي رسد جهت اجراي بهتر و كم هزينه تر اصاح 
نظام يارانه  بايد به ريش��ه ها توجه شود و توقف در 
خود موضوِع محل نقد، متوليان را ديرتر به سرمنزل 
مقصود مي رساند. آنچه اين تصور را در ذهن گروهي 
ايجاد كرده است كه اين نوع اقدامات جهت اصاح 
نظام يارانه، غيرعادالنه است ريشه در حداقل پنج 
مورد نقص و خطاي سياست گذاران و مجريان امر 

در گذشته دارد: 
مورد اول: فقدان نظام اطاعاتي جامع و ش��فاف 
كه اين اطمينان را به سياست گذار، مجري و آحاد 
جامعه بدهد كه تصميمات اتخاذ شده برآمده از 
يك نظام اطاعاتي دقيق و كامل است كه كمترين 
خط��ا را در خود دارد. طبيعي اس��ت اين فقدان، 
موجب بروز اش��تباهات و خطاهاي محاسباتي 
)بيش از س��طح نرمال( در شمول يا عدم شمول 
افراد در دريافت يارانه نقدي مي شود. نياز به پيوند 
و همكاري بهتر و بيشتر مراكز اطاعاتي موجود 
در نظام هاي مالي، بانكي، بازرگاني و غيره كشور 
موردي اس��ت كه به  وضوح در كش��ور احساس 
مي ش��ود و هنوز اقدامات صورت گرفته در جهت 

رفع اين نياز، راضي كننده نيست.
م��ورد دوم: ضعف اج��راي قواعد ب��ازار در نظام 
قيمت گ��ذاري و رقابت س��الم بي��ن بخش هاي 
اقتصادي كه صد البته با رخداد معضاتي همچون 
نقص فرآيندهاي خصوصي س��ازي، گس��ترش 
بي ضابطه خصولتي ها، وجود برخي نارسايي هاي 
نظام حقوقي و نظارتي، سوءاس��تفاده گروه هاي 
خاص از اطاعات نامتقارن و نفع بري از رانت هاي 
اطاعاتي و نيز افزاي��ش تحريم هاي بين المللي 
و تحديد بودجه  دولتي كه منجر به تنگ ش��دن 
منابع حمايتي مي ش��ود، تشديد شده است. اين 
ضعف باعث مي شود كه عده اي بنا به تجارب قبلي 
و پيش فرض هاي ذهني، پرداخت مساوي يارانه 
نقدي در شرايط غيركارا و غيربهينه اجتماعي را به 
هرگونه تفكيك و اعطاي گزينشي آن ولو در شرايط 

كاراتر اجتماعي ترجيح دهند!
مورد سوم: عدم احساس وجود نظام مالياتي كارا 
و عادالنه در كشور كه با نشر اخباري همچون فرار 
مالياتي برخي از اصناف متمول در جامعه همراه 
مي ش��ود، يكي ديگر از ريشه هاي مقاومت و عدم 
باورپذيري اصاح نظام يارانه هاي نقدي براساس 
مفهوم عدالت اس��ت. به عبارتي بايد پذيرفت كه 
درك و پذيرش عمومي اين واقعيت كه در جامعه اي 
كه در آن برخي از متموالن با درآمدهاي كان از 
پرداخت ماليات قانوني طفره مي روند، قطع يارانه 
اندك نقدي گروه هايي با س��طح درآمدي كمتر 

كمي سخت و دشوار است.
مورد چهارم: عدم احساس كارآمدي كافي در نظام 
تامين اجتماعي كشور و كوچكي چتر حمايتي آن 
يكي ديگر از موارد قابل ذكر در اين مبحث است. 
بي ش��ك با مش��اهده يك نظام تامين اجتماعي 
قدرتمند و اعتماد به آن، بخش زيادي از مقاومت ها 

در برابر اصاح نظام يارانه ها كاهش مي يابد.
مورد پنج��م: عدم توجيه و تفهيم مناس��ب فضا 
و اذه��ان جامعه و فرهنگ س��ازي كافي در قبال 
مي��زان و مفهوم يارانه هاي نق��دي و غيرنقدي و 
كاركردهاي متفاوت آن، معيارها و شاخص هاي 
شناسايي دهك هاي باالي درآمدي جهت حذف 
يارانه نقدي، نحوه هزينه ك��رد يارانه هاي نقدي 
حذف ش��ده در اقتصاد و حتي بيان واقعيت هاي 
ناظر به محدوديت  بودجه اي كشور نيز در اين مورد 
بي تاثير نخواهد بود.كام آخر آنكه راه حل دستيابي 
بيشتر به اقناع عمومي در هدفمندسازي يارانه ها و 
حركت سريع تر به سمت عدالت اجتماعي را بايد 
در م��واردي همچون ايجاد نظام اطاعاتي جامع 
و شفاف، زمينه س��ازي اجراي بهتر قواعد بازار در 
قيمت گ��ذاري و رقابت س��الم، تقويت كارآمدي 
نظام مالياتي، بهبود نظ��ام تامين اجتماعي و در 
انتها فرهنگ سازي و توجيه و تفهيم مناسب اذهان 
جامعه نسبت به اصول و الزامات نظام عدالت مدارانه 

توزيع يارانه ها دانست.
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بااينترنتپرداخت،مرزهايبينفرآيندخريدوپرداختازبينميرود

IoP چشم انداز IoT در حوزه پرداخت
گروه دانش و فن |

از وسايل نقليه گرفته تا خودروها، حجم و تنوع اشيايي 
كه به اينترنت وصل مي ش��وند، رو به رش��د است. طبق 
گ��زارش منتشرش��ده در وب س��ايت فورب��س، تعداد 
دس��تگاه هاي اينترنت اش��يا  )IoT( در سطح جهان از 
7.9 ميليارد در س��ال 2019 به 13.8 ميليارد در س��ال 
2024 گسترش مي يابد و اين اشياء جداي از رايانه هاي 
شخصي، تلويزيون هاي هوش��مند و كنسول هاي بازي 
هستند. اين مجازي سازي سريع دنياي فيزيكي، توجه 
چشمگير اكوسيستم پرداخت را با چشم انداز موارد جديد 
استفاده از تجارت و فرصت هاي بازار جلب كرده است. اين 
موضوع همچنين توجه شركت هاي فناوري و OEMها 
)توليدكننده تجهيزات اصلي( را به خود جلب مي كند، 
شركت هايي كه پرداخت   را به عنوان خدمتي كه مي تواند 
باعث افزايش تعامل دستگاه ها و حمايت از جريان هاي 
جديد درآمدي شود، در نظر مي گيرند. اينترنت اشيا در 
بنيادي ترين سطح خود، گسترش شبكه پذيرش پرداخت 
را با تبديل هر وسيله متصل به بستر هاي خريد، تسريع 
مي كند. پيش بيني مي شود كه تراكنش هايي كه قابليت 
استفاده از اينترنت اش��يا را دارند، طي چند سال آينده، 
نرخ رشد مركب ساالنه را در امريكا، 125 درصد افزايش 
دهند. در حالي كه بسياري از معامالت اينترنت پرداخت 
)IoP( با پرداخت از طريق كانال هاي ديگري مش��خص 
مي شوند )به عنوان مثال، اينكه تراكنش با استفاده از يك 
كارت اعتباري در پمپ سوخت، اكنون از طريق وسيله 
نقليه انجام  شود(، فرصتي براي پرداخت جديد خالص و به 
دنبال آن درآمد ِ در دسترس است. انتظار مي رود تا سال 
2022، حدود 7.5 ميليارد دالر معامالت جديد از طريق 
اينترنت پرداخت به امريكا منتقل شود ، مانند مواردي كه 
براي معامالت خرد هم استفاده از كارت هاي اعتباري را 

جايگزين پول نقد مي كنند. 
همه اين موارد حاكي از آن است كه اينترنت پرداخت و 
افزايش ارتباطات داخلي در سراسر جهان، به يك ابرروند 
در چند س��ال آينده تبديل خواهد ش��د. با اين مدل از 
دس��تگاه ها كه مي توانند به صورت خودكار، پرداخت ها 
را در كنترل داش��ته باشند، ما شاهد قدم هايي جديد در 
دگرديسي ديجيتال بانك ها، فراتر از گوشي هاي موبايل 
هوشمند و پوش��يدني ها هس��تيم. اينترنت پرداخت، 
پرداخت ه��اي ديجيتال بيش��تري را در زندگي روزمره  
مشتريان قرار خواهد داد. اين فناوري، شيوه هاي مصرف 
مردم را تغيير داده و روي الگوهاي هزينه آنها تأثير خواهد 
گذاشت. اين پرداخت هاي جديد، به صورت عمده مبتني 
بر كاربرد خدمات هستند. همه اين تراكنش ها به افزايش 
خريد آنالين منجر مي شود و مرزهاي بين فرآيند خريد و 

پرداخت را از بين مي برد. اشيا  متصل همچنين يك ابزار 
قدرتمند براي آگاهي بهتر نسبت به عادات مصرف كننده 
هس��تند. اما در عين حال، دگرديسي اصلي اينجا اتفاق 
مي افتد كه چه زماني اش��ياء بازيگران اصلي تراكنش ها 
خواهند بود. اينكه اينترنت اش��يا، و به صورت خاص تر 
اينترنت پرداخت، اليه جديدي از اقتصاد را با س��رويس 
و كاربرد تحت مدل هاي پرداخت ايجاد خواهد كرد. اين 
پرداخت ها در حال حاضر وجود دارند و ش��روع شده اند. 
س��فارش مجدد برخي از مواد غذايي ك��ه در يخچال يا 
آشپزخانه شما مورد نياز هستند و تمام شده اند، اكنون از 
طريق صفحه نمايش اين وسايل در امريكا ميسر است و 
شما مي توانيد هزينه مواد غذايي خود را از همان صفحه 

نمايش يخچال به راحتي پرداخت كنيد. 

    چالش هاي�ي ك�ه اينترنت پرداخ�ت با آن 
روبه رو است

موفقيت اينترنت پرداخت )و شركت هاي حاصل از آن(، 
به تسهيالتي كه براي مشتري ارايه مي كند، بستگي 
دارد، اما اينترنت پرداخت ه��م با چالش هايي مواجه 
است كه اگر به درستي مورد توجه قرار نگيرند ، با شروع 
بازار اينترنت پرداخت، ممكن است براي ارايه دهندگان 
خدم��ات پرداخت تهديد محس��وب ش��وند. يكي از 
مهم ترين اين چالش ها، اعتماد و پذيرش مصرف كننده 
است. تجارت هاي مبتني بر اينترنت اشيا، فرصتي براي 
ريسك سرمايه گذاري و انتظار براي بازگشت آن نيست. 
همانطور كه استقبال زياد مصرف كنندگان از پرداخت  با 
 )contactless( استفاده از تلفن همراه بدون تماس
نشان مي دهد، برطرف كردن نگراني هاي امنيتي يكي 
از مهم ترين موانعي است كه بايد قبل از شروع معامالت 
اينترن��ت پرداخت، ب��ه آنها توجه ش��ود. اين موضوع 
نيازمند تالشي مضاعف از طرف تجار، ارايه دهندگان 
خدمات پرداخت و شركت هاي فناوري براي آموزش 
مصرف كنندگان در فناوري هاي امنيتي موجود براي 
محافظت از آنهاست، آن هم با ادبياتي كه مصرف كننده 
با آن آشنا باشد. ذي نفعان اينترنت پرداخت، همچنين 
بايد در مورد نحوه جمع آوري و اس��تفاده از داده هاي 
مشتري شفاف باش��ند، با توجه به اينكه 85 درصد از 
مصرف كنندگان احساس مي كنند هيچ گونه كنترلي بر 
ميزان داده هاي شخصي كه مشاغل در حال جمع آوري 
آنها به صورت آنالين هس��تند، ندارند. به عالوه براي 
تحريك مصرف كننده به استفاده از روش جديد، يك 
روش قابل توجه و بهتر از چيزي كه در حال حاضر وجود 
دارد، مورد نياز است، اين بدين معناست كه اگر معامله 
به روش اينترن��ت پرداخت به نحو قابل مالحظه اي 

س��ريع تر و راحت تر از ابزارهايي كه همين حاال هم 
وجود دارد نباشد، رقابت را واگذار مي كند. 

چالش ديگر، ادغام و فعال سازي است. اينترنت پرداخت 
به صنعت پرداخت ني��از دارد تا با ش��ركت هايي مانند 
OEM هاي خودكار و معمارهاي فني مانند سيستم هاي 
سرگرمي رسانه اي، كه بطور سنتي با معامالت در ارتباط 
نبوده ان��د، همكاري كن��د. اين موضوع باع��ث افزايش 
اهميت م��واردي مانند خدمات خرد، توس��عه نرم افزار 
 )API( و رابط هاي برنامه نويسي كاربردي )DevOps(
براي ارايه دهندگان خدمات پرداخت مي شود كه بتوانند 
اين همكاري را ساده تر كنند. انواع جديد ارايه دهندگان 
واس��ط نيز براي ايجاد بافت پيوندي بين ش��ركت هاي 
پرداخت و فن��اوري ضروري اس��ت. ان��واع مختلفي از 
اس��تارت آپ ها از جمله Networks FitPay، P97 و 
PayByCar در حال حاضر پديد آمده اند كه به تكميل 

اين نقش كمك كنند. 
يكي ديگر از اين چالش ها، امنيت و تأييد اعتبار دستگاه 
است،  همانطور كه گستردگي حمالتي مانند بات نت هاي 
ميراي نش��ان مي دهد، نقاط پاياني اينترنت اش��يا هم 

درمعرض خطر قرار دارند. اين نقاط پاياني از آنجايي كه با 
داده هاي مالي در تماس هستند، در معرض خطر بيشتري 
قرار خواهند گرفت و اين موضوع باعث مي شود كه براي 
كالهبرداران هم جذاب تر باش��ند. همه اين موارد باعث 
ايجاد يك نگراني جدي براي ش��ركت هاي ارايه دهنده 
خدمات پرداخت مي شود كه وظيفه شان تسهيل معامالت 
امن در دستگاه هايي اس��ت كه غالبًا پرداخت، تجارت و 

امنيت قوي در نظر ندارند.
مالكيت داده ها نيز يكي ديگر از چالش هاي موجود است. 
معامالت اينترنت پرداخت، اطالعاتي غني را توليد مي كند 
كه مي تواند براي تأكيد بر تجربيات مشتري و مدل هاي 
جديد درآمدي استفاده شود. چالش استفاده از اين داده ها 
در قالب اش��تراك گذاري توافق نامه ها بين شركت هاي 
ارايه دهنده خدمات پرداختي، بازرگانان، مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان فناوري ايجاد مي شود. شركت كنندگان 
در بازار اينترنت پرداخت همچنين الزم است از مهارت ها 
و فنا وري هاي مناس��ب براي تبديل صحي��ح داده ها به 
عمل برخوردار باش��ند. شركت مستركارت به نوبه خود 
600 ميليون دالر براي دس��ت يابي به فناوري كاربردي 

Applied Predictive Technologies در 
س��ال 2015 و 600 ميليون دالر براي ش��ركت هوش 
مصنوعي Brighterion در سال 2017 هزينه كرده 
است. همچنين شركت خدمات پرداخت ويزا طي پنج 
سال گذشته تقريبًا 500 ميليون دالر در ابتكارات هوش 
مصنوعي و زيرساخت داده ها سرمايه گذاري كرده است.

در نهايت، تا زماني كه اينترنت اشيا در حال شتاب گيري 
باش��د، ما ش��اهد تغيي��ر در چش��م انداز پرداخت ها با 
تكامل اينترنت پرداختي  هس��تيم، جايي كه مي توان از 
دس��تگاه هاي متصل به هم، ب��راي پرداخت هزينه ها با 
كمترين دخالت انساني استفاده كرد، همچنانكه همين 
 FitPay حاال هم ارايه دهندگان خدمات پرداخت مانند و
و Amazon Dash، توانايي هاي پرداخت بدون تماس 
را براي دس��تگاه هاي پوش��يدني امكان پذير مي كنند. 
البته اينترنت پرداخت هنوز در حد يك پروتكل اس��ت 
اما انتظار مي رود ك��ه بزرگ ترين بخش در حال تكامل 
دنياي تكنولوژي شود، آينده اي كه در آن پول وجود دارد 
اما پرداخت ها با بهر ه گيري تكنولوژي، به شيوه اي جديد 

بازتعريف مي شوند.
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درحالي كه با توجه به هزينه هاي باالي اينترنت در سرويس 
رومينگ اپراتورهاي ايراني، به زائران اربعين توصيه شده بود 
از سيم كارت هاي عراقي براي خدمات اينترنتي استفاده 
كنند، به نظر مي رس��د ك��ه از روزهاي گذش��ته به دليل 
مشكالت در كش��ور عراق، اينترنت اين سيم كارت ها در 

برخي مناطق با مشكالتي مواجه است.
اخباري مبني بر مشكالت اينترنت سيم كارت هاي عراقي 
منتشر و اين موضوع مطرح شده كه براساس تماس زائران 
اربعين، اينترنت س��يم كارت هاي عراقي زائران به دليل 
مسائل امنيتي و ناآرامي هاي اخير در اين كشور قطع است. 
در اين راستا، اس��ماعيل رادكاني -مشاور وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات در ام��ور تامين و بهب��ود ارتباطات 
مناسبت هاي مذهبي، ملي و منطقه اي- گفت: »استفاده 
از اينترنت سيم كارت هاي عراقي در حال حاضر بستگي به 
شرايط آن كشور دارد كه به دليل خاص بودن اين شرايط، 
ممكن اس��ت در مناطقي محدوديت هايي ايجاد ش��ود، 
همانطور كه چند روز پيش هم اينترنت سيم كارت هاي 
عراقي مشكالتي داشت؛ براي مثال ممكن است در نجف 
محدوديتي نباش��د، اما در كربال مشكالتي وجود داشته 
باشد. كشور عراق هم شرايط خاص خود را دارد و با توجه به 
شرايطي كه در اين كشور وجود دارد، امكان دارد با مسائل 
امنيتي مواجه باش��ند. تصميم درباره وضعيت اينترنت 
سيم كارت هاي عراقي با آن كشور است و ايران هم نمي تواند 
نقشي در تصميم هاي آنها داشته باشد يا اينكه در مباحث 
امنيتي آنها وارد شود، اما مطابق اخباري كه منتشر شده، 

وضعيت كنوني در اين كشور بهتر شده است.«
اين در حالي اس��ت كه محمدجواد آذري جهرمي درباره 
توسعه زيرساخت هاي ارتباطي و با بيان اينكه عراق به خاطر 
مشكالت امنيتي اينترنت خود را در روزهاي اخير قطع يا 
محدود كرده است، به راديو اربعين اعالم كرده بود: »زائران 

مي توانند از رومينگ اپراتوره��اي ايراني كه 300 درصد 
هم ارزان تر نسبت به سال قبل شده استفاده كنند. درباره 
مكالمات صوتي هم بايد گفت سابقاً سيم كارت هاي عراقي 
به صرفه تر بودند اما با مذاك��رات و تالش هايي كه صورت 
گرفت امروز مكالمات با ايران از طريق س��يم كارت هاي 
ايراني و رومينگ، مقرون به صرفه تر است كه البته جدول 
آن در اختيار زائران قرارگرفته است. در خصوص استفاده 
از اينترنت اما بايد گفت هنوز س��يم كارت عراقي مقرون 
به صرفه تر است اما به هر صورت بايد گفت رومينگ ايران 
با كاهش قابل توجه روبرو شده و البته در اختيار زائران قرار 
دارد.« طي روزهاي گذشته اينگونه اعالم شد كه در تمام 
مسير حضور زائران اربعين، اينترنت سيم كارت هاي عراقي 
قطع است اما اينترنتي كه ويژه زائران به صورت رومينگ 
از بس��ته هاي اينترنت ايراني در اختيار زائران ايراني قرار 
مي گيرد، از اينترنت ايران اس��ت و كس��اني كه در اوضاع 
قطعي اينترنت در عراق از اينترنت رومينگ استفاده كنند، 
اينترنتشان برقرار اس��ت. در اين راستا به زائران پيشنهاد 
مي ش��ود كه چه با س��يم كارت ايراني و چه با سيم كارت 
عراقي، به خانواده  و آشنايان خود بگويند تا بيشتر از ايران 
با آنها تماس گرفته ش��ود چون در اين صورت مقداري از 
هزينه شان در مقايسه با حالتي كه تماس از عراق به سمت 

ايران آغاز شود، كاهش پيدا مي كند.

نايب رييس ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت در خصوص 
راه حل كاهش هزينه هاي ارتباطي زائران گفت: پيشنهاد 
ما اين اس��ت كه زائران چه با س��يم كارت ايراني و چه با 
س��يم كارت عراقي، به خانواده  و آشنايان خود بگويند تا 
بيشتر از ايران با آنها تماس گرفته شود چون در اين صورت 
مقداري از هزينه شان در مقايسه با حالتي كه تماس از عراق 

به سمت ايران آغاز شود، كاهش پيدا مي كند.
به گزارش ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت، سجاد بنابي 
درخص��وص اقدام��ات و تمهي��دات وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات براي ايام اربعين گفت: »يكي از اقدامات 
وزارت ارتباط��ات در حوزه هماهنگي ب��راي ايام اربعين 
امس��ال اين بود كه به اپراتورهاي داخلي كمك شد تا با 
همكاري اپراتورهاي عراقي، شاهد عرضه اينترنت رايگان 
پرسرعت به زائران حسيني)ع( در برخي نقاط در مسير 
پياده  روي اربعين باشيم.« وي در خصوص قرارگرفتن يا 
نگرفتن بالن هاي ارتباطي در مرزهاي كشور توسط وزارت 
ارتباطات گفت: »با توجه به حجم و تعداد باالي جمعيتي 
كه در حال خروج از مرزها هس��تند، م��ا ديديم كه اگر از 
بالن هاي ارتباطي اس��تفاده كنيم، خيلي سريع ظرفيت 
اين بالن ها پر مي ش��ود. بنابراين به اين نتيجه رسيديم 
كه اين ظرفي��ت را از طريق مجموعه مخاب��رات ايران و 
اپراتورها و تقويت شبكه هاي ارتباطي اپراتورها در اختيار 
مردم بگذاريم؛ به اين صورت كه در مس��ير مرزي )داخل 
قسمت ايران( شركت مخابرات ايران، واي فاي ارايه دهد 
و اپراتورها هم ارتباط اينترنت هاي خود را تقويت كنند تا 
كاربران بيشتري بتوانند از آن استفاده كنند.« نايب رييس 
هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت در پاسخ به اين 
سوال كه آيا پيشنهادي از سوي ايران به طرف عراقي براي 
رايگان ش��دن مكالمات در ايام اربعين ارايه ش��د يا خير، 
گف��ت: »مذاكرات مفصلي بين م��ا و طرف عراقي جهت 

كاهش هزينه اينتركانكشن براي زائران صورت گرفت و 
توانستيم بيش از 30 درصد از هزينه انتقال ترافيك صوتي 
را بين ايران و عراق تخفيف بگيريم؛ البته ما آمادگي اين را 
داشتيم تا اين هزينه را به صفر برسانيم اما با توجه به اينكه 
اين هزينه در ايام اربعين يكي از بخش هاي عمده درآمدي 
براي كشور عراق در حوزه ارتباطي است، طرف عراقي با 

اين پيشنهاد موافقت نكرد.«
بنابي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ناآرامي هاي چند 
روز اخير در عراق، اگر مشترك يكي از اپراتورها در ايران 
بسته اينترنت ويژه اربعين را خريداري كند ولي اينترنت 
در كشور عراق قطع ش��ود، تكليف بسته هاي خريداري 
شده اش چه مي ش��ود، گفت: »اينترنتي كه ويژه زائران 
به صورت رومينگ از بسته هاي اينترنت ايراني در اختيار 
زائران ايراني قرار مي گيرد، از اينترنت ايران است و كساني 
كه در اوضاع قطعي اينترنت در عراق از اينترنت رومينگ 
استفاده كنند، اينترنت شان برقرار است ولي اگر بخواهند 
سيم كارت عراقي بگيرند و از اينترنت آن استفاده كنند، 
در صورت قطعي اينترنت در كشور عراق با مشكل مواجه 
مي ش��وند.« نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات 
زيرساخت اظهار كرد: »امسال قيمت هزينه مكالمه كشور 
عراق از طريق س��يم كارت ايراني در مقايسه با مواقع غير 
از اربعين حدود 40 تا 50 درصد كاهش داشته كه اين امر 

ناش��ي از مذاكراتي بوده كه بين وزارت هاي ارتباطات دو 
كشور و همچنين اپراتورهاي ايراني و عراقي صورت گرفته 
است . سال گذشته بسته هاي اينترنتي اپراتورهاي ايراني 
4٠ مگابايت و ١٠٠ مگابايتي بود اما امسال هم روزانه ١٠ 
مگابايت اينترنت رايگان مي دهند و هم بسته يك گيگ 
عرضه مي كنند كه نسبت به پارسال قيمت آن يك سوم 
شده است.« همچنين به گزارش سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي، حسين فالح جوشقاني- معاون وزير 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات- اظهار ك��رد: »با توجه به 
آسيب هاي ناشي از سيل اخير در زيرساخت هاي منتهي 
به پايانه مهران، با اجراي 500 كيلومتر فيبرنوري شبكه اين 
منطقه بطور كامل به سازي شده است و شركت ارتباطات 
زيرساخت در مسيرهاي منتهي به اين پايانه، به منظور 
باالبردن ضريب پايداري شبكه، مسير پشتيبان ايجاد كرده 
و ظرفيت پهناي باند ورودي استان ايالم از 47 گيگابيت به 
110 گيگابيت افزايش داده است. ظرفيت هاي ايجادشده 
در زيرساخت ارتباطي پايانه هاي مرزي عالوه بر تامين نياز 
اپراتورهاي حوزه ICT، نياز ساير دستگاه هاي خدماتي، 
امنيتي، امدادرسان، صدا و س��يما و راهنمايي رانندگي 
را پوش��ش مي دهد.« وي با اشاره به مذاكرات انجام شده 
با رگوالتوري ع��راق افزود: »با توجه ب��ه تمركز و تجمع 
تجهيزات مخابراتي ب��راي تامين ارتباطات با كيفيت در 
نقاط مرزي براي زائران، فضاي فركانسي اين مناطق نيز به 
صورت مستمر پايش مي شود تا درصورت ايجاد تداخالت 
فركانس��ي يا سرريز سيگنال، مش��كالت در سريع ترين 
زمان ممكن برطرف شود. در پايانه مرزي مهران با وجود 
هزينه هاي باالي سرمايه گذاري، بسياري از سايت هاي 
سيار و موقتي به سايت هاي دايمي تبديل شده اند تا عالوه 
بر ايام ويژه اربعين، زمينه دريافت سرويس با كيفيت براي 

زائران در تمامي ايام سال فراهم شود.«

با توجه به سوءاستفاده از اطالعات هويتي و سيم كارت هايي 
كه بدون آگاهي افراد به نامشان ثبت شده، بايد با مراجعه به 
سامانه استعالم تعداد سرويس هاي مشتركين اپراتورهاي 
مخابراتي، از تعداد س��يم كارت هايي كه به نام شماست، 
مطلع شويد و همچنين در صورت دريافت پيامكي مبني بر 
ثبت  سيم كارت، درصورتي كه بدون اطالع شما انجام شده، 
نسبت به قطع آن اقدام كنيد. به گزارش ايسنا، سوءاستفاده 
از اطالعات هويتي به روش هاي مختلفي انجام مي شود؛ در 
برهه اي از زمان، با مس��دود كردن سرشماره هاي پيامكي 
تبليغات، استفاده از شماره هاي شخصي براي ارسال پيامك 
تبليغاتي زياد شد و سودجويان با در دست داشتن اطالعات 
هويتي افراد، به ثبت س��يم كارت هايي به ن��ام آنها و بدون 
اطالعش��ان اقدام مي كردند تا از اين سيم كارت ها جهت 
تبليغات استفاده كنند. از طرفي در ماه هاي اخير، موضوع 
ثبت سيم كارت هايي با استفاده از اطالعات مسافران داغ شده 
است؛ پس از اجراي طرح رجيستري، واردات گوشي هاي 

مسافري با هزينه  پايين تر، موجب شد سودجويان كه مسافر 
نبودند هم، از اين امكان فراهم شده كه با استفاده از كارت 
ملي، امكان واردات يك گوشي وجود داشت، استفاده كنند. 
در برهه اي، شرايط اين طور بود كه قاچاقچي بارش را بدون 
ثبت سفارش به صورت قاچاق وارد كشور مي كرد و با عنوان 
گوشي مسافري مي توانست كد رجيستري بگيرد. موضوع 
واردات گوشي مسافري توسط كساني كه واقعا مسافر نبودند 
و از اطالعات مسافران سوءاستفاده كردند، به اينجا ختم نشد. 
اگرچه با اتصال سامانه هاي نيروي انتظامي و گمرك، ديگر 
فقط كارت ملي براي واردات گوشي مسافري كافي نيست 
و مسافر واقعي مي تواند از اين امكان استفاده كند؛ برخي 
با گرفتن اطالعات مسافران، به واردات گوشي به اسم آنها 
اقدام كردند و اين موضوع واكنش وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات را در پي داش��ت و وي از كالهبرداري عده اي كه 
به حاجيان امسال س��يم كارت رايگان داده اند و از مدارك 
آنها سوءاستفاده و گوشي قاچاق ثبت كرده اند، خبر داد. به 

همين جهت، پيمان قره داغي -مديركل حفاظت از حقوق 
مصرف كننده رگوالتوري- با اشاره به سوءاستفاده از مدارك 
هويتي حجاج براي ثبت سيم كارت بدون اطالع آنها گفت: 
»از اين سيم كارت ها براي ثبت گوشي تلفن همراه به صورت 
مسافري در سامانه گمرك استفاده شده بود، به همين دليل 
براي جلوگيري از تضييع حقوق كاربران ضروري اس��ت، 
مشتركين تلفن همراه از اسناد هويتي خودشان بطور جدي 
محافظت كنند و درصورت ثبت سيم كارت به نام آنان بدون 
اطالع خودشان، حتماً سيم كارت را غيرفعال كرده و شكايت 
خود را در سامانه ثبت و پاسخگويي به شكايات 195 ثبت 
كنند.« وي همچنين اعالم كرد: »چنانچه زائران اربعين 
پيامكي با عنوان )ماسك( سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي مبني بر صدور سيم كارت به نام آنان دريافت كردند، 
بايد به دفاتر فروش اپراتورها مراجعه و سيم كارت ثبت شده را 
مسدود و غيرفعال كنند. رگوالتوري بطور مستمر بر عملكرد 
دفاتر فروش اپراتورها و دفاتر پيشخوان خدمات دولت در 

بروزمشكلاينترنتدرسيمكارتهايعراقي تماسازايرانبهعراقارزانتراست

سيم كارت هاي اضافي را حتما مسدود كنيد

عينكي كه با رايانه ارتباط 
برقرار مي كند

عينكي ابداع شده كه با كمك حسگرهاي مختلف 
روي دسته و پد بيني به كاربر كمك مي كند با چشمك 
زدن و حركت دادن سر قابليت هايي در رايانه را فعال 
كند. به گ��زارش مهر به نقل از نيواطلس، افراد دچار 
معلوليت جسمي يا كساني كه درگير انجام چندكار 
باهم هستند، براي اس��تفاده از رايانه دچار مشكل 
مي شوند. هرچند سيستم هاي كمكي ابداع شده اند كه 
روي رايانه نصب مي شوند اما اكنون عينكي ابداع شده 
كه نياز به اين سيستم هاي كمكي را حذف مي كند. 

ب��ه اين ترتيب فرد فق��ط با اس��تفاده از عينكي كه 
به چش��م دارد مي توان��د قابليت هاي��ي در رايانه را 
فعال كند. اين گج��ت HiiDii Glasses نام دارد 
 GWD Bio Intelligence و اس��تارت آپ
آن را ابداع كرده اس��ت. شيشه هاي عينك قابليت 
شخصي سازي دارند و افراد مي توانند آنها را برحسب 
نمره عينك فرد تعيين يا از شيشه هاي عادي استفاده 
كنند. حسگرهاي ژيروسكوپ در دسته سمت راست 
عينك حركات سر كاربر را رديابي مي كنند. از سوي 
ديگر پدهاي كنار بيني به كار رفته در گجت حركات 
پوستي فرد در زمان چشمك زدن را رديابي مي كنند. 
البته اين سيستم بسته شدن طبيعي چشمان كاربر 
را رديابي نمي كند، اما چش��مك زدن هاي متوالي 
معادل كليك روي مكان نماي نمايشگر رايانه است. 
نمايش��گر به وس��يله بلوتوث به اين گجت متصل 
مي شود. دوبار چشمك زدن به عنوان دبل كليك است 
 ،Hold و دوبار چشمك زدن سريع نيز قابليت هاي
انتخاب آيتمي روي نمايش��گر و كش��يدن آن روي 
صفحه )drag( را فعال مي كند. ميزان فاصله انتقالي 
نيز به وس��يله حركت دادن سر مشخص مي شود. 
يك چشمك نيز به معناي رها كردن آيتم انتخابي 
است. اين عينك با رايانه و لپ تاپ هاي مك و ويندوز 
و همچنين تبلت و موبايل ه��اي اندرويد همخوان 
مي شود. گجت داراي يك پورت يو اس بي براي شارژ 
است. يك ساعت شارژ باتري ليتيوم يوني آن براي 10 
ساعت استفاده كافي است. اين عينك هم اكنون در 
وب سايت كيك استارتر براي جمع آوري سرمايه اوليه 
عرضه شده است. قيمت آن در اين وب سايت 69 دالر 
است اما در صورت عرضه تجاري با بهاي 189 دالر در 

بازار عرضه مي شود.

 نارضايتي نوجوانان
از مطالب والدين در اينترنت

در شرايطي كه بس��ياري از والدين عالقه زيادي به 
ارس��ال محتواي آنالين در مورد فرزندانشان دارند، 
نوجوانان 25 كشور دنيا چندان از اين اقدام پدرها و 
مادرانش��ان خرسند نيستند. به گزارش مهر به نقل 
از ياهونيوز، بررسي كه در اين زمينه توسط شركت 
مايكروس��افت در 25 كش��ور جهان صورت گرفته 
حاكيس��ت 42 درصد از نوجوانان 13 تا 17 ساله از 
محتواي مطالبي كه والدينشان در اينترنت در مورد 
آنها به اشتراك مي گذارند، راضي نيستند. تنها 17 
درصد از اين افراد اين مس��اله را موضوعي كوچك و 
كم اهميت دانسته اند و 11 درصد مشكل يادشده را 
خيلي بزرگ و 14 درصد متوسط توصيف كرده اند. 
اين بررسي در كشورهاي آرژانتين، بلژيك، برزيل، 
كانادا، شيلي، كلمبيا، فرانس��ه، آلمان، مجارستان، 
هند، اندونزي، ايرلند، ايتاليا، هلند، مالزي، مكزيك، 
پرو، لهستان، روسيه، س��نگاپور، آفريقاي جنوبي، 
تركيه، انگليس، امريكا و ويتنام انجام شده است. از 
ميان پرسش ش��وندگان نوجوان، 80 درصد والدين 
را الگوي فعاليت مناس��ب در فضاي آنالين معرفي 
كرده اند و معلمان با 49 درصد، س��اير بزرگساالن، 
قهرمانان ورزشي و سلبريتي ها با 22، 17 و 15 درصد، 

در رتبه هاي بعدي بوده اند.

 ارزش سهام اپل
به باالترين رقم در تاريخ رسيد

ارزش سهام اپل روز گذشته به باالترين رقم در تاريخ 
اين كمپاني رس��يد تا ركورد جدي��دي را براي اين 
شركت پرطرفدار رقم بزند. با اين اتفاق، اپل جايگاه 
خود را بين شركت هاي تريليون دالري جهان تثبيت 
كرد. به گزارش ديجياتو، سهام اپل روز درخشان خود 
را با قيمت 232.95 دالر ش��روع كرد اما در ادامه روز 
توانست به حداكثر مقدار خود در تاريخ اين شركت 
يعني 237.64 دالر برسد. با اين حساب افزايش قيمت 
سهام اپل در يك روز به 2.66 درصد معادل 6.12 دالر 
رسيد. آخرين باري كه اپل در بازار سهام ركوردشكني 
كرد، به اكتبر 2018 برمي گردد. در آن زمان قيمت 
سهام اپل در ميانه روز به 233.47 دالر رسيد. ركورد 
جديد يعن��ي 237.64 دالر، ارزش بازار اپل را به رقم 
1.07 تريليون دالر رس��اند تا جايگاه اين شركت در 
جمع تريليون دالري ها، بيش از پيش تثبيت شود. 
افزايش قيمت سهام اپل را مي توان به پيش بيني هاي 
مثبت در مورد توافق تجاري بين امريكا و چين نسبت 
داد. به گزارش CNN مذاكره كنندگان اصلي اين دو 
كشور مي گويند كه به توافق اوليه دست يافته اند اما 
هنوز تا دستيابي به راهكار جامع و نهايي، راه طوالني در 
پيش دارند. اين توافق مي تواند تعرفه هاي اعمال شده 
روي كاالهاي چيني را كاهش دهد و به شركت هايي 
مثل اپل كمك كند تا فعاليت ساده تري در بازار داشته 
باشند. توافق اوليه بين چين و امريكا همچنين مي تواند 
اعمال تعرفه هاي آتي روي برخي محصوالت كه از 15 
دسامبر )24 آذر( فعال مي شوند را نيز متوقف سازد. 
اين تعرفه ها قيمت واردات آيفون از چين را حدود 10 
درصد افزايش مي دادند. ركوردشكني قيمت سهام 
اپل همچنين خبر بس��يار خوبي براي سهامداران و 
سرمايه گذاران محسوب مي ش��ود، آن هم درست 
زماني كه اپل مي خواهد گزارش مالي جديد خود را 
اعالم كند. گزارش مالي سه ماهه سوم اپل در تاريخ 30 
اكتبر برابر با 8 آذرماه منتشر مي شود و به احتمال زياد 
شاهد عملكرد خوب گوشي هاي جديد اين شركت 

يعني سري آيفون 11 نيز خواهيم بود.

فروش و فعال سازي سيم كارت هاي تلفن همراه نظارت كرده 
و با متخلفان در اين زمينه به شدت برخورد مي كند.« كاربران 
بايد توجه داشته باشند كه عدم دقت در نگهداري سيم كارت 
ممكن است باعث شود اين س��يم كارت دردسترس افراد 
س��ودجو قرار گيرد و آنه��ا با فعال كردن س��يم كارت، در 
شبكه هاي اجتماعي عضو شده و به فعاليت هاي مجرمانه 
اقدام كنند، اقدام به ارسال پيامك هاي تبليغاتي كرده يا براي 
معافيت هاي گمركي جهت واردات گوشي هاي مسافري از 

اين سيم كارت ها استفاده كنند.
 درصورت هرگونه ايجاد مزاحمت از طريق س��يم كارت يا 
ارتكاب اعمال مجرمانه، اين مالك سيم كارت است كه در 
وهله اول بايد در محاكم قضايي پاسخگو باشد، زيرا قانون وي 
را دارنده سيم كارت مي شناسد؛ هرچند بعد از بررسي هاي 
فني مي توان مش��خص كرد كه اين تماس از س��وي وي 
صورت نگرفته است، اما قانون در ابتدا مالك سيم كارت را 
مي خواهد و وي بايد پاس��خگوي محاكم قضايي و شاكي 
باشد تا بعد كه مجرم اصلي شناس��ايي شود. در اين راستا 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعالم كرده 
كه درطرح احراز هويت و س��اماندهي سيم كارت ها براي 

جلوگيري از سوءاس��تفاده احتمالي و براي اينكه ديگر در 
ايران سيم كارت بدون هويتي وجود نداشته باشد، سامانه 
استعالم تعداد خطوط مشتركين را راه اندازي كرده است. 
بدين ترتيب كاربران با مراجعه به پورتال س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي در بخش خدمات الكترونيكي 
يا در نشاني اينترنتي mobilecount.cra.ir مي توانند 
از تعداد خطوطي كه با كد ملي آنان ثبت ش��ده، آگاه شده 
و نس��بت به غيرفعال كردن خطوطي كه از آنها اس��تفاده 
نمي كنند، اقدام كنند. همچنين كاربران مي توانند با ارسال 
كد مل��ي مالك خط به يكي از ش��ماره هاي 3000150 و 
3000504901 از طريق يكي از خطوط تحت مالكيت، 
از تعداد س��يم كارت هايي كه به نام آنهاست، مطلع شوند. 
مشتركان تلفن همراه درصورت مشاهده هرگونه مغايرت 
در تعداد خطوط ثبت شده به نام خودشان مي توانند براي 
جلوگيري هر نوع سوءاستفاده احتمالي، شخصا به دفاتر 
خدمات مشتركين اپراتورها مراجعه كنند و با ارايه كارت 
ملي از تمامي خطوط به نامشان كه ممكن است بدون اطالع 
مشترك به نام وي ثبت شده باشد، آگاه شده و براي قطع هر 

يك از سيم كارت ها اقدام كنند.
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تعادل فرآيند تخصيص اعتبارات ناشي از سيل را بررسي مي كند

بازخواني دغدغه هاي بر زمين مانده
گروهبنگاهها|

روزهاي ميان��ي مهرم��اه 97 بودکه موض��وع بارش 
بی س��ابقه باران در کمتر از 24 ساعت حجم عظيمی 
از ویران��ی و اندوه را برای مردم در برخي اس��تان هاي 
ش��مالي، غربي و جنوبي كشور ایجاد كرد. بحراني كه 
بس��ياري از زیرس��اخت هاي بخش كشاورزي؛ حمل 
و نقل، كس��ب و كار و ....را در ای��ن مناطق از بين برد و 

ردپایي از ویراني را بر جاي گذاشت. 
اما از همان آغاز، مس��ووالن منطقه اي و سراس��ري با 
حضور در مناط��ق بحراني تاکيد كردن��د كه فرآیند 
احياي این مناطق را هرچه سریع تر در دستو.ر كار قرار 
خواهند داد.  مس��ووالني كه بر ترميم هر چه سریع تر 
تاسيسات، اماکن و روستاها و تخصيص اعتبارات الزم 
تاكيد كردند و به صاحبان صنایع و كش��اورزان وعده 
دادند كه بازه��م رونق به كس��ب و كار آنها بازخواهد 

گشت.
دی��روز مدی��رکل دفتر مدیری��ت بح��ران و کاهش 
مخاطرات بخش کش��اورزی، اع��داد و ارقام تازه اي از 
كمك هاي بالعوض و پروژه هاي عمراني به كشاورزان 
در مناطق س��يل زده ارائه كرد كه بر مبناي آمار ارائه 
ش��ده مي توان یكبار دیگ��ر نگاهي ب��ه فرآیند احيا و 

بازآفریني این مناطق انداخت. 
موسوي با اشاره به این تسهيالت گفت: از ابتدای امسال 
تا ۱۵ مهرماه پن��ج هزارو ۸4۰ ميلي��ارد ریال کمک 
بالعوض و تسهيالت به سيل زدگان بخش کشاورزی 

پرداخت شده است.
به گ��زارش وزارت جهاد کش��اورزی، »س��يد محمد 
موسوی« درباره آخرین وضعيت اجرای مصوبات دولت 
ب��رای پرداخت کمک بالعوض به خس��ارت دیدگان 
از س��يل در بخش کش��اورزی اظهارداشت: بر اساس 
گزارش های دریافتی از سازمان های جهاد کشاورزی 
استان های خسارت دیده از سيل تا تاریخ ۱۵ مهرماه 
ماه سال جاری، تعداد 227 هزار و 97۳ پرونده به مبلغ 
۱4 هزارو ۱2۸ ميليارد ریال در کميته های تخصصی 
شهرس��تان های استان های خس��ارت دیده از سيل 
بررسی و تایيد ش��د و تعداد ۱4۰ هزار و 42۵ پرونده 
به مبلغ هفت هزارو ۱۵۵ ميليارد ریال پس از بررسی، 

مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است.
وی افزود: در استان های گلستان، مازندران، خوزستان، 
لرستان، همدان، اصفهان، کردس��تان، فارس، ایالم، 
چهارمح��ال و بختي��اری، کرمانش��اه،کهگيلویه و 
بویراحمد، خراس��ان ش��مالی و یزد تعداد 9۰ هزارو 
۶۱۱  پرونده به مبلغ پنج هزارو 9۰۰  ميليارد ریال به 
مرحله پرداخت رس��يده است که بر اساس ماده چهار 
دستورالعمل اجرایی ابالغی نهم تيرماه 9۸ وزیر جهاد 

کشاورزی، متناسب با ميزان تخصيص، سه هزارو ۵۶۱ 
ميليارد ریال مبلغ مذکور به حساب خسارت دیدگان 
واریز ش��د. مدیرکل دفتر مدیریت بح��ران و کاهش 
مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهيالت 
قرض الحسنه بانکی به خس��ارت دیدگان از سيل در 
بخش کشاورزی عنوان کرد: تاکنون، تعداد ۱۱۱ هزار 
و ۱۰ پرونده به مبلغ هشت هزارو ۶۶۵ ميليارد ریال از 
طریق سازمان جهاد کشاورزی استان های خوزستان، 
گلس��تان، لرس��تان، مازندران، کرمانشاه، کردستان، 
س��منان، فارس، البرز، هم��دان، آذربایج��ان غربی، 
یزد، ایالم، قزوین، گيالن، خراسان جنوبی، اصفهان، 
چهارمحال و بختياری، آذربایجان ش��رقی، خراسان 
شمالی، سيستان و بلوچستان، کهگيلویه و بویراحمد 

و هرمزگان به بانک های عامل معرفی شد.
 وی ادامه داد: در اس��تان های خوزس��تان، گلستان، 
لرستان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایالم، فارس، 
هم��دان، چهارمحال و بختي��اری، اصفه��ان، البرز، 
سيستان و بلوچس��تان، قزوین و خراسان شمالی در 
مجموع ب��ه تعداد 2۳ ه��زارو ۳22 پرونده به مبلغ دو 
هزار و 279 ميليارد ریال خسارت پرداخت شده است.  

پرسش��ي كه با این مقدمات و این توضيحات به ذهن 
خطور مي كند آن است كه آیا این كمك هاي نقدي و 
خدماتي در منطقه منجر به بهبود شاخص هاي زیستي 
و كسب و كار در منطقه شده است یا اینكه كشاورزان 
صحبت هاي دیگري دارند كه باید به گوش مسووالن 
رس��انده ش��ود.  بر همين اساس س��راغ دیدگاه هاي 
مردم و مسووالن محلي رفتيم تا نگاهي به وعده هایي 
بيندازیم كه در زمان بحران مطرح شدند اما همچنان 

بر زمين مانده است. 

  خش�کرود محت�اج تکمی�ل دهن�ه پ�ل و 
دیواره سازی

خدیجه س��ليمی پور دهيار روس��تای خش��کرود در 
پاس��خ به این پرسش كه آیا زیرساخت هاي الزم براي 
بهبود شاخص هاي كشاورزي و كس��ب و كار در این 
منطقه برداش��ته شده است، مي گوید: مطابق دستور 
مقام��ات بنا بود دهنه های پل روس��تا افزایش یافته و 
عمليات دیواره سازی به ش��کل کامل انجام گيرد که 
هنوز این اتفاق نيفتاده است.. وی از تخصيص نيافتن 
اعتبار خسارات کشاورزی به روستایيان سخن گفت و 

تاکيد کرد: باغات مجاور رودخانه آسيب جدی دیدند 
اما عليرغم بررس��ی و آماربرداری کارشناس��ان جهاد 
کشاورزی و اعالم خسارت 2۰۰ ميليون تومانی تاکنون 
 ریالی به کشاورزان آس��يب دیده تعلق نگرفته است.

دهيار روستای خشکرود با بيان اینکه در ساخت دیواره 
۵۰ متری ساخته ش��ده از بتون استفاده نشده است، 
یادآور شد: اگر سيل دیگری در راه باشد، احتمال بروز 
خسارات مضاعف بوده و حتی امکان تخریب پل روستا 

نيز وجود دارد.
از دیگر مناطق آسيب دیده شهرستان تنکابن می توان 
به تخریب دو پل ب��زرگ "قریب" و "توکله" به ترتيب با 
خسارت ۵۰ و ۱۰۰ درصدی اشاره کرد که از این ميان 
پل قریب به جهت تخریب تنها دیواره ها و گوشواره های 
جانبی، پس از عمليات شن ریزی و دپوی مصالح رود در 
کناره ها به سرعت بازگشایی و آسفالت شد اما پل توکله 
به واس��طه تخریب ۱۰۰ درصدی در سيل همچنان 
چش��م انتظار بازسازی اس��ت. ایجاد یک پل باکسی 
موقت اکنون باعث تردد افراد و خودروهاست مضاف بر 
اینکه عمليات احداث ساخت پل اصلی توکله به تازگی 

آغاز شده و در مراحل ابتدایی قرار دارد.

  نبود آب شرب  در روستا یک سال پس از سیل
رئيس شورای اسالمی روستای مهاجرآباد که از نبود 
آب ش��رب در روستا یک س��ال پس از حادثه سيل به 
ش��دت گالیه مند اس��ت، اظهار کرد: نبود آب شرب، 
الیروبی نکردن رودخانه مجاور روستا و دپوی مصالح 
آب آورده و نيز مش��کالت راه دسترسی روستا که در 
چند نقطه تردد وسایل نقليه افراد را با مشکل مواجه 
کرده اس��ت، مهم ترین مش��کالت روس��تا بوده که با 
گذش��ت بيش از یک س��ال از حادثه سيل همچنان 

عليرغم پيگيری های متعدد پابرجاست.
ایران گلين عباسيان در گفت وگو با ایسنا تصریح مي 
كند: برق��راری خطوط ب��رق، گاز و تلفن و همچنين 
سنگ چينی و دیواره سازی ۱۰۰ متر حاشيه رودخانه 
تنه��ا اقداماتی بود که در این مدت اجرا ش��د که البته 

عمليات دیواره سازی در دو نقطه ادامه دارد.
رئيس شورای اسالمی روستای مهاجرآباد با بيان اینکه 
الیروبی نکردن رودخانه مجاور روستا باعث شده تا در 
بارش های امسال مسير رودخانه مجدد منحرف شود، 
خاطرنش��ان کرد: قطع نش��دن انهار باالدست مسير 
رودخانه که دقيقا در ميان رودخانه قرار داش��ته و نيز 
مصالح دپو ش��ده در داخل رودخانه با بارشی مشابه، 
خسارات به مراتب بيشتری را عاید روستا خواهد کرد. 
گلين عباسيان به تعطيل شدن چهار مزرعه پرورش 
ماهی روستا اشاره و اظهار کرد: در حادثه سيل پارسال 
یک واحد ب��ه طور کامل تخریب ش��د و باقی واحدها 
به دليل انحراف مس��ير رودخان��ه و نبود آب غيرفعال 

شده اند.
وی به شاغالن بيکار این واحدها اشاره و تصریح کرد: در 
سالی که باید توليد مورد حمایت قرار گرفته و رونق یابد 
واحدهای پرورش ماهی روستا تعطيل شده و همچنين 
باغ های آسيب دیده روس��تا ریالی به عنوان خسارت 

سيل دریافت نکرده اند.
رئيس شورای اسالمی روستای مهاجرآباد با بيان اینکه 
پس از س��يل، مصالح مازاد و چوب درختان در داخل 
رودخانه برداشت ش��د و ریالی از حجم عظيم درآمد 
حاصله در اختيار روس��تا برای جبران خسارات سيل 
قرار نگرفت، اظهار کرد: این مصالح و آورده س��يل در 
حکم انفال بوده و سوال اینجاست که این انفال را چه 

کسی برده و در کجا هزینه شده است.
مجموعه اظهارنظرهاي مردم و مسووالن نشان دهنده 
شكاف عظيمي اس��ت كه ميان وعده هاي ارائه شده و 
واقعيات موجود در منطاق آس��يب دیده به چشم مي 
خورد. شكاف عظيمي كه براي پوشش آن باید یكبار 
دیگر پاي صحبت مردم آسيب دیده نشست و به درد 

دل هایشان گوش فرا داد.

معاون زنان و خانواده رييس جمهوري:

 ۴۱ درصد از تسهیالت اشتغال روستایي را زنان دریافت كردند
گروهبنگاهها|

معاون زنان و خانواده ریيس جمهور گفت: 4۱درصد 
از تس��هيالت اش��تغال روستایي در كش��ور را زنان 
دریافت كردن��د. معصومه ابتكار دیروز در جلس��ه 
زنان فرهيخته و فعال اقتصادي مازندران، با اش��اره 
به اینكه فع��االن كارآفرین در كش��ور مي توانند از 
تجربيات ح��وزه كارآفریني اس��تفاده كنند، افزود: 
تسهيالت پایدار روستایي یكي از تسهيالت اشتغال 
زا است كه در كش��ور 4۱ درصد از این تسهيالت را 

زنان دریافت كردند.
معاون زن��ان و خانواده ریيس جمه��ور گفت: چند 
محصول توليدي كشاورزي در مازندران موفق شدند 
برند محصول سالم دریافت كنند كه به حفظ خاك و 

آب هم كمك مي كند.
وي ب��ا بي��ان اینكه آم��اده همكاري براي توس��عه 
طرح ه��اي روس��تایي هس��تيم، ادام��ه داد: طرح 
تاب آوري اجتماعي هم از طرح هایي اس��ت كه اجرا 
مي كنيم و در مازندران به شكل موفق اجرایي شده 

است.

ابتكار با اش��اره به اجراي طرح توان افزایي سمن ها 
خاطرنش��ان كرد: س��من هایي ك��ه طرح هایي در 
راس��تاي اهداف دولت دارن��د مي توانند از حمایت 
دولت برخوردار ش��وند. وي با تاكيد بر توان افزایي 
تش��كل ها افزود: براي این طرح تاكنون پنج جلسه 
تش��كيل شده و جلسه شش��م به زودي در خرم آباد 

برگزار مي شود.
این مسوول تصریح كرد: پيرو جلساتي كه تاكنون با 
وزرا و صاحب نظران در قالب ستاد اقتصاد مقاومتي 
داش��تيم رایزني  ب��ا مع��اون اول ریيس جمهور هم 
صورت گرف��ت و مصوب��ات آن جلس��ه را پيگيري 
مي كنيم. وي با اشاره به اجراي طرح ملي گفت وگوي 
خانواده گفت: خانواده در دنيا در معرض آسيب هایي 
است كه ناشي از انقالب دیجيتال و تحوالت جوامع 
است، برخي كش��ورها براي خود وزارتخانه تنهایي 
تشكيل دادند چون در حال حاضر بحران سالمندي 

در بسياري از كشورها وجود دارد.
معاون ریيس جمهوري با بيان اینكه در این راس��تا 
طرح مل��ي گفت وگوي خان��واده را اجرایي كردیم، 

اظهار كرد: مرحله نخس��ت این طرح سال گذشته 
در مازندران اجرا شد كه مساله یابي مشاركتي بود.

ابت��كار اف��زود: یكي از مس��ائل مش��ترك، اختالل 
ارتباطي اس��ت، بين اعضاي خانواده گسست اتفاق 
افت��اده و ميزان كلماتي ك��ه بين خان��واده مبادله 
مي ش��ود باید ۱۵۰۰ كلمه باش��د كه ب��ه كمتر از 
4۰۰كلمه كاهش یافته است. معاون ریيس جمهور 
با اشاره به افزایش خش��ونت كالمي گفت: كاركرد 
اصلي خانواده، كاركرد حمایتي است تا آرامشي كه 
گم  شده بشر امروز اس��ت در خانواده به وجود آید. 
ابتكار ادامه داد: هدف طرح تقویت مهارت گفت وگو 
و مهارت زندگي است كه در اسناد جهاني به عنوان 

بهداشت روان آمده كه پيگيري مي كنيم. 
وي اظهار كرد: در عرصه قوانين در دولت دوازدهم 
تاكنون حداقل پنج الیحه، ارایه دادیم و الیحه تامين 
امنيت زنان در برابر خش��ونت توسط قوه قضایيه به 
دولت ارس��ال شده است. این مس��وول یادآور شد: 
اصالح شروط طالق، كودك همسري، توجه به زنان 
در كارگاه ه��اي توليدي و براب��ري دیه زن و مرد در 

كميسيون لوایح در حال بررسي است. ابتكار گفت: 
زمينه براي اصالح قوانين در چارچوب شرع مقدس و 

قانون اساسي فراهم است تا از این فرصت براي بهبود 
وضعيت زنان و خانواده و جامعه ایراني بهره بگيریم.

پرداخت ۱۱۵.۸ ميليارد تومان 
كمك بالعوض به سيل زدگان

گلستان|ریيس ستاد 
بازسازي مسكن گلستان 
گفت: تاكنون ۱۱۵ ميليارد 
و ۸۰۰ ميلي��ون توم��ان 
كمك بالعوض ساخت و 
نوس��ازي و كمك هزینه 
معيش��تي به 22 ه��زار و 
۸7۱ مالك خس��ارت دیده پرداخت شد. به گزارش 
تسنيم، داوود خس��روي دیروز در جمع خبرنگاران 
درباره آخرین وضعيت بازسازي واحدهاي مسكوني 
خسارت دیده در مناطق س��يل زده استان گلستان 
اظهار داش��ت: از مجم��وع 2۱ ه��زار و ۱۱2 واحد 
خسارت دیده در استان 7 هزار و 4۰7 واحد احداثي 
و ۱۳ هزار و 7۰۵ واحدمسكوني نيز تعميري بودند. 
وي با بيان اینكه حجم خسارت هاي سيل در روستاها 
بيش از مناطق ش��هري بود، یادآور شد: از این تعداد 
۱4 هزار و 4۱ واحدمس��كوني در روستاهاي استان 
خسارت دیدند كه ۶ هزار و ۸2 واحد احداثي و 7 هزار 
و 9۵9 واحد تعميري هستند. ریيس ستاد بازسازي 
بنيادمسكن استان با اشاره به معرفي 27 هزار و 7۵ 
مالك خسارت دیده به بانك هاي عامل گفت: بانك ها 
تاكنون با 2۱ هزار و ۶4۶ مالك قرارداد امضا كرده اند.

 مشكلي در توزيع دينار 
براي زائران وجود ندارد

البرز|مدی��ركل تعزیرات 
حكومتي استان البرز با اشاره 
به نياز زائران اربعين به دینار 
براي س��فر به عراق گفت: 
توزیع دینار به خوبي و بدون 
هيچ مشكلي در صرافي هاي 
اس��تان انج��ام مي ش��ود. 
علي اكبر مختاري در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین 
وضعيت جابه جایي زائرین اربعين به مرز گفت: متأسفانه 
دو ش��ركت حمل و نق��ل در پایانه ش��هيد كالنتري با 
سوءاستفاده از این ایام، به جاي دریافت ۱۸۰ هزار تومان، 
22۰ هزار تومان از زائرین براي سفر به مرز مهران دریافت 
كرده بودند. پس از مشخص شدن موضوع، با حضور تيم 
تعزیرات براي این دو شركت پرونده تشكيل و پول هاي 
اضافي به افرادي كه در پایانه حضور داشتند بازپس داده 
شد، سایر زائرین هم مي توانند با نگه داشتن رسيد سفر 
خود، پس از بازگش��ت از س��فر وجه اضافي را دریافت 
كنند. این مسوول از یك تخلف دیگر در حوزه حمل و 
نقل اربعين هم خبر داد و گفت: برخي از ش��ركت هاي 
مسافربري با این بهانه كه بليت براي سفر به مرز وجود 
ندارد مسافران را به بيرون از پایانه هدایت و با مبالغ باالتري 

آنان را سوار اتوبوس مي كردند كه با آنها برخورد شد.

 موج بازگشت زائران اربعين 
به داخل خاك كشور

ايالم|استاندار ایالم از آغاز 
موج بازگشت زائران از مرز 

بين المللي مهران خبر داد.
به گ��زارش روابط عمومي 
اس��تانداري ایالم قاس��م 
سليماني دشتكي استاندار 
ایالم گف��ت: در كنار حجم 
زی��اد خروج زائران از مرز مهران، موج بازگش��ت زائران 
اربعين به داخل خاك كشور نيز از طریق این مرز در حال 
شكل گيري است. بيش از ۶۶ هزار نفر طي 2۱ ساعت 
گذشته از طریق مرز مهران وارد كشور شده اند كه نسبت 
به مدت مشابه رشد ۱2 برابري نشان مي دهد. سليماني 
دشتكي تصریح كرد: به طور قطع آمار بازگشت زائران در 
روز هاي آینده سير صعودي خواهد داشت چرا كه با توجه 
به تجارب گذشته در مرحله بازگشت تراكم جمعيت 
نسبت به مرحله رفت بيشتر است. تجربه سال هاي قبل 
نشان داده است كه در مرحله بازگشت تعداد زیادي از 
زائران كه از دیگر مرز ها به كشور عراق سفر كرده اند در 
مرحله بازگشت، مرز مهران را براي ورود به كشور با توجه 
به نزدیكي مسير انتخاب مي كنند بنابرین همه دستگاه ها 
و مس��ووالن دس��ت اندركار اربعين باید براي عمليات 

سنگين موج برگشت زائران در آمادگي كامل باشند.

بيش از ۲ ميليارد دالر كاال از مرز 
باشماق كردستان ترانزيت شد
كردس�تان|799 هزار و 
97۶ ت��ن كاال ب��ه ارزش 2 
ميليارد و ۵۰ ميليون دالر 
از ابتداي امس��ال ت��ا پایان 
ش��هریور )۶ ماهه نخست( 
از مرز باش��ماق كردستان 
ترانزیت ش��ده اس��ت. مرز 
رسمي باشماق مریوان تنها مرز ترانزیتي كردستان و 
یكي از مهم ترین مرزهاي رسمي زميني ایران با اقليم 
كردس��تان عراق به ش��مار مي آید. مدیركل گمركات 
كردستان دیروز در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: ميزان 
ترانزی��ت خارجي مبداء از گمرك باش��ماق در ۶ ماهه 
امسال 29۵ هزار و 2۵2 تن به ارزش ۱9۱ ميليون و 7۳۶ 
هزار و ۱۱ دالر بوده است. بختيار رحماني پور اضافه كرد: 
27 هزار و 442 تن كاال به ارزش 9 ميليون و ۳۰۶ هزار و 
7۳۸ دالر هم در این مدت ترانزیت داخلي مبدا از گمرك 
باشماق انجام شده اس��ت. وي ميزان ترانزیت خارجي 
مقصد از گمرك باشماق را 477 هزار و 2۸2 تن كاال به 
ارزش یك ميليارد و ۸49 ميليون و ۸7۱ هزار دالر اعالم 
كرد و گفت: این ميزان ترانزیت خارجي مقصد در ۶ ماهه 
امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته از لحاظ 

ارزش ریالي ۱۰7 درصد رشد داشته است.

 كرمانشاه ديگر 
جزو استان هاي گران نيست

كرمانشاه|ریيس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي استان 
كرمانش��اه گفت: بر اساس 
آمارهاي موجود، كرمانشاه 
ش��هریور س��ال گذش��ته 
سومين استان گران كشور 
بود كه امس��ال به بيست و 
سومين استان رسيده ایم. به گزارش ایسنا، حبيب اهلل 
وفایي در جلسه ش��وراي برنامه ریزي و توسعه استان 
كرمانشاه كه 2۰ مهر برگزار شد، با بيان اینكه نرخ تورم 
كشور در شهریور امسال 42.7 درصد اعالم شده، گفت: 
كرمانشاه با نرخ تورم 4۱.۰2 درصدي، رتبه 2۳ كشور 
را دارد كه اگرچه رتبه خوبي نيس��ت، اما در مقایسه با 
سال هاي گذشته قابل قبول اس��ت.وي اضافه كرد: بر 
اساس آمارهاي موجود استان كرمانشاه شهریور سال 
گذشته سومين استان گران كشور بود كه امسال بيست 
و سومين استان گران كشور اس��ت. وفایي در ادامه به 
كاهش نرخ بيكاري استان اشاره كرد و با بيان اینكه در 
حال نزدیك شدن به متوسط نرخ بيكاري كشور هستيم، 
اظهار كرد: تابستان امس��ال نرخ بيكاري در 2۳ استان 
كشور و از جمله استان كرمانشاه روند كاهشي داشته كه 
كرمانشاه با 2.۵ درصد كاهش در جایگاه هشتم قرار دارد.
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نامگذاري خیاباني در پایتخت 
فرهنگي اروپا به نام خراسان

مشهد|مشاور امور بين الملل ش��هردار مشهد از 
نامگذاري خياباني در پایتخت فرهنگي اروپا به نام 
خراسان خبر داد. حسين كشيري گفت: در مراسمي 
كه با حضور نایب ریيس شوراي اسالمي شهر مشهد، 
مقامات دیپلماتيك، شهردار ماترا و مقامات ایتاليایي 
برگزار شد، در بخش جدید شهر ماتراي ایتاليا، خياباني 
به نام خراسان نامگذاري و سردیس فردوسي شاعر 
حماسه س��راي ایراني نيز جانمایي شد تا همزمان 
با افتتاح پارك بزرگ ماترا نصب ش��ود. كش��يري با 
اشاره به اینكه ماترا، شهري در جنوب ایتاليا است و به 
عنوان پایتخت فرهنگي اروپا در سال 2۰۱9شناخته 
مي شود، افزود: این شهر باستاني در دل صخره ها بنا 
شده و داراي قدیمي ترین غارهاي مصنوعي جهان 
است و هرساله تعداد زیادي از گردشگران جهان را به 

خود جذب مي كند.

ورود ۱00 دستگاه اتوبوس از 
مرز شلمچه به خاك عراق

اهواز|استاندار خوزس��تان با بيان اینكه مقرر شد 
امروز تعداد بالغ بر ۱۰۰ دستگاه اتوبوس از مرز شلمچه 
وارد عراق كنيم، عنوان كرد: روز گذش��ته تعداد 4۰ 
دستگاه اتوبوس از مرز شلمچه و تعداد 2۱ دستگاه 
اتوبوس از مرز چذابه ارسال شد. غالمرضا شریعتي 
در رابطه با آخرین اقداماتي كه در رابطه با تس��هيل 
با حمل و نق��ل زائران در عراق صورت گرفته، با بيان 
اینكه برنامه ریزي هاي ما براي برگشت زائران نيز انجام 
شده است، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: پيش بيني 
مي شود در اواسط این هفته یك موج افزایشي از زائران 
به سمت عراق را داشته باشيم. وي افزود: مشكالتي 
كه پيش آمده آن سوي مرز است و پایانه هاي مرزي ما 
هيچ گونه مشكلي به لحاظ تامين وسایل حمل و نقل، 

غذا، آب و امكانات بهداشتي نداریم.

 كشف بیش از صد هزار لیتر 
سوخت قاچاق

بندرعباس|فرمان��ده مرزباني هرمزگان گفت: با 
هماهنگي ماموران مرزباني ایران و گارد ساحلي كشور 
عمان، صد و ۱۳ هزار ليتر سوخت قاچاق كشف شد. 
سرهنگ حسين دهكي فرمانده مرزباني هرمزگان 
گفت: با هماهنگي ماموران مرزباني جمهوري اسالمي 
ایران و گارد ساحلي كشور عمان، صد و ۱۳ هزار ليتر 
سوخت قاچاق كشف شد. او افزود: سوخت  قاچاق با 
هماهنگي صورت گرفته با گارد ساحلي كشور عمان، از 
یك فروند موتور لنج كشف و تحویل مرزبانان هرمزگان 
ش��د. فرمانده مرزباني هرمزگان گفت: در این رابطه 

یازده نفر دستگير شدند.

ایجاد كلكسیون گیاهان 
دارویي در دانشگاه تبریز

تبريز|عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه 
تبریز از ایجاد كلكسيون گياهان دارویي در ایستگاه 
تحقيقاتي و آموزشي خلعت پوشان این دانشگاه خبر 
داد و گفت: احداث و اجراي كلكسيون گياهان دارویي 
به طور جدي از سال 97 شروع شد و برخي گونه ها از 
جمله زعفران نيز از قبل كش��ت شده بودند. سعيده 
عليزاده سالطه، در تش��ریح این خبر اظهار كرد: این 
كلكسيون به مساحت چهار  متر مربع، شامل دو بخش 
گياهان دارویي چند ساله و یك ساله بوده و به منظور 
پيشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي گروه هاي آموزشي 
دانشكده كشاورزي دانشگاه تبریز ایجاد شده است. وي 
گفت: آشنایي دانشجویان كارشناسي و ارشد رشته 
باغباني با گياهان دارویي و بررسي شرایط كشت و كار 
این گياهان از اهداف اصلي ایجاد این كلكسيون است.

بیش از ۱۳ هزار انبار كاال در 
سمنان ثبت شد

سمنان|معاون نظارت، بازرسي و حمایت از حقوق 
مصرف كننده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
س��منان گفت: به منظور كنترل ورود و خروج كاال 
۱۳هزار و 4۰۵ انبار و مركز نگهداري كاال در استان ثبت 
شد. مهدي یحيایي اظهارداشت: این انبارها و مراكز 
نگهداري كاال به ثبت رسيده در استان سمنان بيشتر 
مربوط به واحدهاي عمده و خرده فروش��ي اصناف 
است. یحيایي ادامه داد: از مجموع انبارهاي ثبت شده 
در سامانه، یك هزار و ۱24 انبار مربوط به واحدهاي 
صنعتي، 2 ه��زار و ۳۰۱ انبار مرب��وط به واحدهاي 
كش��اورزي، یك هزار و 4۶۰ انبار و مراكز نگهداري 
كاال، ۳۶۶ انبار مربوط به معادن، پنج هزار انبار مربوط 
به اصناف و بقيه بهداشتي و درماني، دامي و طيور است.

 عرضه سنگ هاي اصفهان 
با برند ایتالیا و چین در دنیا

اصفهان| ریيس انجمن سنگ اصفهان گفت: امروز 
بسياري از س��نگ هاي موجود در اصفهان همچون 
الش��تر اصفهان با برند ایتاليا و برخي سنگ ها نيز با 
برند چين به بازار عرضه مي شود. رضا احمدي با تأكيد 
بر اینكه در دوران تحریم ها باید از كاالهاي سياسي 
همچون نفت دوري كنيم به كاالهایي غيرسياسي 
بخش توليد و صنعت همچون سنگ روي آوریم، اظهار 
كرد: متأسفانه یكي از معضالت صنعت سنگ مربوط 
به ماده خام یا همان بلوك است كه با نرخ مناسب به 
كشورهاي خارجي صادر مي شود و این موجب شده 
تا ۶۰ درصد صنعت سنگ زمين گير شود و نتواند به 
تعهدات خود عمل كند. وي با بيان اینكه مقام معظم 
رهبري در بخش ص��ادرات، بارها تأكيد كرده اند كه 
خام فروشي اشكال دارد، تصریح كرد: متأسفانه صنعت 
سنگ امروز دچار مافيا شده و سنگ خام با نرخ مناسب 
صادر مي شود و وقتي ما دچار كمبود شویم طبيعتًا 

مانور دادن بر روي آن كم مي شود.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

نشت نفت در نزديكي جزيره خارك از يك ماه گذشته خليج فارس را آلوده كرده است

رد لكه نفتي بر ساحل خليج فارس

افزايش ۲ برابري قيمت داروهاي خاص داخلي 

نزديك به يك ماه اس��ت كه نفت در نزديكي س��احل 
خارك نشت كرده، به دريا مي ريزد و خليج فارس را فتح 
مي كند. آلودگي ناشي از اين لكه ها به سواحل گناوه، 
ريگ تا قلعه سفيد رسيده و سطح گسترده اي از سواحل 
را آلوده كرده اس��ت، آنطور كه منابع محلي مي گويند 
حتي البه الي سنگ هايي كه در فرودگاه خارك ريخته 
شده هم پر از نفت است. با اين حال بعد از گذشت يك 
ماه از اين اتفاق و شروع عمليات پاكسازي، اگرچه حاال 
لكه نفتي در عكس هاي هوايي معلوم نيست و به نظر 
مي رسد مهار ش��ده اما كارشناسان معتقدند نفت در 
ساحل يا كف دريا نشسته ، يا تبخير شده و بخشي از آن 
هم بين سنگ ها نفوذ كرده كه ديگر امكان پاكسازي 
آن وجود ندارد. اين وضعيت در حالي است كه بر اساس 
اعالم سازمان بين المللي دريانوردي، خليج فارس جزو 
مناطق حساس از نظر محيط زيستي اعالم شده و حاال 
اين آلودگي نفتي هم زخم تازه اي به آن وارد كرده است. 

  محيط زيست شكايت مي كند
رييس اداره محيط زيست دريايي استان بوشهر معتقد 
اس��ت منش��أ آلودگي نفتي آب ه��اي خليج فارس از 
تاسيسات دريايي و خطوط لوله  نفتي دريايي فالت قاره 
در خارك شناسايي شده، اما وسعت و خسارت ناشي 
از نشت نفت هنوز مشخص نيست. محمدامين طالب 
درباره عمليات پاكسازي گفت: عمليات پاكسازي در 
شهر گناوه توسط شركت نفت فالت قاره بهرگان تقريبا 
انجام شده و در خارك نيز با توجه به تصاوير نهايي كه 
امروز دريافت شد بخش بسيار زيادي پاكسازي و مابقي 
نيز به سرعت در حال انجام است. با اين حال پس از اتمام 
عمليات پاكسازي پيگيري هاي قضايي براي اين مساله 
انجام مي شود و خسارت هاي محيط زيستي اين اتفاقات 
را از نفت فالت قاره مطالب��ه مي كنيم. اين آلودگي ها 
بر سواحل آسيب رس��انده و همچنين بر زيست و زاد 
و ولد آبزيان تاثيرگذار است. ميزان خسارت هاي اين 
آلودگي بر آبزيان بايد برآورد و تعيين ش��ود كه پس از 
پايان عمليات پاكسازي و طي چند دوره كارشناسي 

انجام خواهد شد.
او علت نشت نفت را فرسودگي لوله ها دانسته و بيان كرد: 
در بسياري از مناطق سكوهاي حفاري در درياها مستقر 
اس��ت و عمده ترين آلودگي نشت نفت نيز از لوله هاي 
انتقالي از بس��تر دريا است كه كوچك ترين برخورد با 
اين لوله ها سبب انتشار آلودگي مي شود، آلودگي كه 

شايد جبران آن سال هاي زيادي طول بكشد. در كنار 
آلودگي هاي نفتي كه مستقيما وارد آب  مي شود، نشت 
لوله هاي انتقال نفت نيز باعث آلودگي مي شود كه اين 
نشت ها عمدتاً به علت فرسودگي لوله هاي انتقال است.

  اگر نفت ال به الي سنگ ها نفوذ كند
ديگر امكان پاكسازي آن نيست

اگرچه رييس اداره محيط زيست دريايي استان بوشهر 
معتقد است پاكسازي تقريبا انجام شده و آلودگي در 
حال جمع شدن اس��ت اما كارشناسان نظر ديگري 
داشته و معتقدند عمليات پاكسازي بايد ادامه داشته 
باشد. احسان گلستاني، رييس اداره ايمني و حفاظت 
دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي اس��تان بوش��هر 
درباره شرايط فعلي منطقه و عمليات پاكسازي گفت: 
در ساحل و نقاطي كه پالژ هس��ت امكان پاكسازي 
وجود دارد اما در نقاطي كه س��نگ است كار سخت 
مي ش��ود. در حال حاضر دو حالت وج��ود دارد، يا با 
استفاده از دستگاه شست وشوي فشار قوي براي جدا 
كردن نفت با امكان جمع آوري آن يا با استفاده از بوم 
جاذب اقدام به برداش��تن لكه هاي نفتي مي شود كه 
پد جاذب با جذب لكه ها از پيش��روي آن جلوگيري 
مي كند. با اين حال در سراس��ر ساحل امكان اين كار 
وجود ندارد و لكه هاي نفت نيز با اين دستگاه ها بطور 
كامل جدا نمي شود. لذا روش ديگري كه به كار مي رود 
استفاده از مواد خورنده بيولوژيك است، اما به دليل 
گران بودن آن و اينكه س��احل در معرض اس��تفاده 
مردم است نبايد كل س��احل را با آن شست وشو داد.

در بعضي از قسمت هاي ساحل امكان اين كار وجود 
ندارد، براي نمونه البه الي سنگ هايي كه در فرودگاه 
خارك ريخته شده پر از نفت است و شما نمي توانيد 
هيچ دسترسي به آن داشته باشيد، يا در اسكله هاي 
فالت قاره و شركت نفت سنگ ها روي هم ريخته است 
كه اگر نفت البه الي اين سنگ ها نفوذ كند ديگر امكان 
پاكسازي آن وجود ندارد و در صورت جدا شدن آن نيز 

به دريا ريخته مي شود.
رييس اداره ايمني و حفاظت دريايي اس��تان بوشهر 
افزود: ما اعالم كرديم و نامه زديم كه عمليات پاكسازي 
ادامه يابد. به بخشداري خارك هم نامه فرستاديم كه 
اين داستان تمام نشود. اما همچنان نفت هاي شناور 
روي ساحل غلتيده و با سنگ تركيب شده و به سنگ 
نفت )قير( تبديل مي شود. در اين شرايط يا بايد سنگ 

تراشيده شود كه سخت است يا اينكه مجسمه سازي 
انجام شود كه نياز به نيروي زيادي دارد. 

او بيان كرد: اگر زمان اطالع رساني و اقدام عقب بيفتد 
نفتي كه جمع نش��ده و اليه نفتي ب��ه ضخامت ۴ يا ۵ 
سانتي متر بطور متمركز روي آب شناور است شروع به 
گسترش و پهن شدن كرده و مي بينيد اليه اي كه در 
يك مايل بود، به يك باره ۳۰۰ كيلومتر مربع را با اليه 
يك ميكروني آلوده مي كند كه ماهواره اين را نش��ان 
مي دهد و ديگر قابل جمع آوري نيست. چون وسعت 
زياد است و دستگاهي وجود ندارد كه اين كار را انجام 
دهد، عالوه بر اين با گذشت زمان مواد نفتي تبخير شده 
و در مجاورت آب حالت ارده مانند پيدا مي كند كه ديگر 
دستگاه ها قدرت مكندگي آن را از دست مي دهند. در 
حال حاضر تصاوير ماهواره اي هيچ آلودگي در دريا را 
نشان نمي دهد و نفتي در دريا نيست بلكه به ساحل يا 

كف دريا نشسته اند.

  آناليز و پايش خليج فارس؛ به زودي
وضعيت نش��ت نفت در خليج فارس كه يك ماه از آن 
مي گذرد و هنوز هم بطور كامل پاكس��ازي نشده، در 
حالي اس��ت كه معاون محيط زيست دريايي سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت از آناليز و پايش خليج فارس 
خبر داد. احمدرضا الهيجان زاده روز گذش��ته درباره 
اين موضوع گفت: بر اساس اعالم سازمان بين المللي 
دريانوردي، خليج فارس جزو مناطق حس��اس از نظر 
زيست محيطي اعالم شده است، برخي از قسمت هاي 
شمال غرب آن- در محدوده خورموسي و اروند كنار- نيز 
جزو مناطق به ويژه حساس از نظر زيست محيطي به 

حساب مي آيد.
او درب��اره آلودگي هاي محيط زيس��تي خليج فارس 
افزود: تردد تعداد زيادي نفتكش در حوزه خليج فارس 
س��بب مي ش��ود كه مقدار زيادي آالينده مرتبط با 
تركيبات آلي مواد نفتي به آن وارد ش��ود همچنين 

ميدان ه��اي نفتي و گازي كه در بس��تر خليج فارس 
قرار گرفته اس��ت انتقال آلودگي به آن را درپي دارد. 
از طرف ديگر كشورهاي جنوبي حاشيه خليج فارس 
تقريب��ا ۶۰ درص��د آب ش��يرين كن هاي دني��ا را به 
خودشان اختصاص داده اند. اين كشورها بدون رعايت 
حداقل الزامات زيس��ت محيطي نس��بت به احداث 
آب ش��يرين كن ها و تخليه ش��ورابه به خليج فارس 
اقدام مي كنن��د كه بر كاهش كيفي��ت خليج فارس 

اثرگذار است.
از س��وي ديگر تخليه فاضالب  ش��هرهاي حاش��يه 
خليج ف��ارس يكي ديگر از مناب��ع آلودگي اين حوزه 
است همچنين برخي از كشورهاي حاشيه خليج فارس 
مانند ام��ارات و قطر اقدام به ايج��اد مراكز تفريحي 
در خليج ف��ارس كرده اند كه اين اق��دام آنها خارج از 
توافق هاي كنوانسيون هاي بين المللي و استانداردهاي 

علوم محيط زيستي است.

وزير بهداشت ضمن اشاره به موضوع ايدز در لردگان، 
درب��اره افزايش قيم��ت برخي داروه��ا توضيح داد. 
س��عيد نمكي درباره افزايش قيم��ت دارو نيز گفت: 
ما با داروهاي��ي طرف بوديم كه چون توليد آن صرفه 
اقتصادي براي توليد كننده نداشت با پنج برابر قيمت 
وارد كشور مي ش��د. در اين زمينه در مورد داروهاي 
خاص قيمت ها تا دو برابر افزايش پيدا كرد كه منجر 
به آن شد تا توليد كننده دلگرم شده و از واردات دارو 
بي نياز شويم. با اين افزايش قيمت باز هم قيمت دارو 
يك پنجم قيمت واردات ماند. البته در اين زمينه بايد 

با بيمه همفكري هايي شود.
نمكي در ادامه صحبت هايش با اشاره به ماجراي ايدز 
در لردگان، گفت: حدود ۴۰ هزار بيمار اچ آي وي مثبت 
در كشور شناسايي ش��ده اند كه هيچ كس نمي داند 
كه اين افراد كجا هس��تند. بنابراي��ن ما محرم مردم 
مملكت هستيم. درباره لردگان نيز اين اولين بار است 
كه مشخص شد بيماران مبتال به اين بيماري متعلق 
به يك منطقه خاص هس��تند كه اين را هم ما اعالم 
نكرديم، بلكه ما از چند ماه قبل در جريان اين قضايا 
بوديم و داشتيم با ش��دت و به صورت چراغ خاموش 
با حفظ محرمانگي و عزت مردم آن منطقه، روي آن 

كار مي كرديم.
وي اف��زود: ناگه��ان ب��ه داليلي ك��ه خيل��ي آنها را 
ب��از نمي كنم، ب��ا بيان اي��ن موضوع از س��وي يكي 
از عزي��زان و جل��ب به��ورز زحمتك��ش آن منطقه 
اي��ن ماجرا مطرح ش��د. م��ا مي دانس��تيم كه بحث 
انتقال از س��رنگ آلوده، علمي نيست. من به عنوان 
ايمونولوژيست كه ۳۰ سال است در اين حوزه معلمي 
 مي كنم، مي دان��م كه چنين حرفي علمي نيس��ت.

نمكي اظهار كرد: اتفاقي كه افتاد بهره برداري ناصواب 

بيگانگاني بود كه مي خواس��تند پروژه خود را پيش 
نبرند و موض��وع بالفاصله روي آنتن خبرگزاري هاي 
آن طرف رفت و بالفاصله برخي از عناصر ضد انقالب 
در خارج مصاحبه كردند و اين موضوع را به عنوان كار 
زشت نظام ارايه خدمت جلوه دادند و اذهان عمومي 
را مشوش كردند كه سرنگ آلوده به اچ آي وي در نظام 

ارايه خدمات كشور باعث اين موضوع شده است.
وي تاكيد كرد: آنقدر اعتماد مردم به نظام ارايه خدمات 
باال است كه ما براي غربالگري فشار خون ۲۰ ميليون 
نفر را پيش بيني كرده بوديم، اما نزديك به ۳۱ ميليون 
نفر مراجعه كردند. خيلي برايشان سنگين بود كه نظام 
ارايه خدمت اين كشور آنقدر وجاهت دارد كه مردم به 
آن اعتماد دارند و مراجعه مي كنند. بالفاصله قرار بود 
كه طرح كشوري كنترل ديابت را در برنامه بگذاريم، 
اما در پيك اين تصميم آمدند و ذهن مردم را مشوش 

كردند كه نظام س��المت ايران مي خواهد تست قند 
خون انجام دهد و مردم به اين صورت آلوده ش��دند. 
مي خواستند ذهن مردم را مشوش كنند تا اين اقدام 

انجام نگيرد.
نمك��ي ادام��ه داد: ضمن اينكه به هر ح��ال ما كامال 
اين جمعيت را تحت پوش��ش ق��رار داديم و مراقبت 
مي كنيم. همراهي مردم روس��تا بسيار خوب است. 
اينكه نامه بنده را پررنگ كردند هم نوعي ش��يطنت 
بود. بنده اعالم كردم كه اين انتقال حاصل مواردي از 
قضا روابط نامطلوب بوده است كه آن را براي مردم به 
عنوان روابط نامشروع جنسي تفسير كردند. درحالي 
كه من هيچ گاه چنين جس��ارتي را ب��ه مردمان آن 
منطقه نداشتم. وقتي ما از نامطلوب صحبت مي كنيم 
منظورمان يك پروس��ه اقدامي و اجرايي اس��ت كه 
مي تواند مطلوب يا نامطلوب باش��د كه با نامش��روع 

متفاوت اس��ت. بچه دو س��اله يا خان��م پاكدامني با 
مردي زندگي كرده ك��ه آن مرد به هر دليل چندين 
سال قبل آلوده شده، چطور مي توان گفت كه رابطه 
نامشروع داشته است. بنابراين در تفسير اين موضوع 

هم بدجنسي شد.

  حمايت هاي رواني از مردم لردگان
وزير بهداشت همچنين در زمينه حمايت هاي رواني 
از مردم لردگان، گفت: پيش از آنكه اين ايام پر التهاب 
آغ��از ش��ود، تيم هاي روانشناس��ي و روانپزش��كي 
باليني كه پي��ش از اين مرتبط با اي��ن موضوع هم 
كار ك��رده بودند، در قالب ۱۶ تيم ب��ه منطقه اعزام 
كرديم. همچنين مراكز جامع سالمت را براي مردم 
منطقه داير كرده و خوشبختانه تاكنون با همكاري 
خوب مردم مواجه بوده ايم. از روز گذشته نيز انجام 
تس��ت هاي تكميلي مرتبط با اچ آي وي آغاز ش��ده 
اس��ت و عالوه بر حمايت روان��ي، درماني و دارويي، 
حمايت ه��اي ديگري هم از مردم به عمل آورده ايم. 
البته نمي توان از نقش حمايتگر بهزيس��تي در اين 

ميان غافل بود.
نمكي ماجراي ل��ردگان را به عنوان يك حركت  مهم 
براي آغاز مش��اركت هاي بين بخشي عنوان و اظهار 
كرد: مش��كالت ايجاد ش��ده در بيماري اي��دز، تنها 
متوجه نظام س��المت نيس��ت، بلكه مشكل ناشي از 
فرآيند مديريت اجتماعي يك كش��ور است. مگر ما 
در تصادفات جاده اي چقدر مقصريم يا نقش وزارت 
بهداشت در خشونت هاي اجتماعي و بروز حادثه براي 
افراد چه ميزان اس��ت؟. اما اگر يك لحظه از خدمت 
رساني غافل ش��ويم، بزرگ ترين لطمه ها به سالمت 

مردم وارد مي شود.

  دارو و تجهيزات پزشكي تحريم است
نمك��ي همچنين گف��ت: با وج��ود ادع��اي كاذب 
امريكايي ها، دارو و تجهيزات پزشكي تحريم است و 
ما طي اجالس مدارك و مستندات مظلوميت مردم 
كشور را اعالم مي كنيم تا به گوش جهانيان برسد. البته 
براي گشودن راه هاي ديپلماتيك نيز جهت واردات 

دارو و تجهيزات تالش خواهيم كرد.
وي درباره وضعيت دارويي بيماران خاص نيز گفت: 
تا اين لحظه اجازه نداديم كه هيچ بيماري در زمينه 
داروهاي خاص دچار مشكل شود. گرچه ما به عنوان 
مديران نظام سالمت س��ختي هاي زيادي را تحمل 
مي كنيم، اما اج��ازه نمي دهيم بيماران فش��اري را 
تحمل كنند. در اين زمينه اوال بر توليد داخلي تكيه 
كرده ايم. به عن��وان مثال در حال حاض��ر داروهاي 
بيماران تاالسمي را در داخل كشور مي سازيم. از سوي 
ديگر داروهاي وارداتي را هم با مكانيزم هاي مختلف 

وارد مي كنيم.
وي در پاسخ به سوالي در زمينه وضعيت صادرات دارو 
و ايجاد زمينه هاي بيش��تر در اين حوزه طي اجالس 
وزراي بهداشت منطقه مديترانه شرقي، گفت: قطعا 
در اي��ن زمينه به وي��ژه در مذاك��رات دو جانبه بنده 
صحبت خواه��م كرد. در حال حاض��ر داروهاي مان 
به ويژه داروهاي بيولوژيك به كشورهاي مختلف صادر 
مي شود، اما رقباي بين المللي زيادي داريم و به راحتي 
نمي گذارند با قيمت يك پنجم كه بس��يار پايين تر از 
قيمت برندهاس��ت، در بازار جهاني حضور يابيم. در 
عين حال از جنبه هاي سياسي و ديپلماتيك هم خيلي 
دوس��ت ندارند كه ما در بازار دنيا حضور پيدا كنيم. 
بنابراين كار بازاريابي براي صادرات دارو بسيار سخت 
است، اما ما در اين زمينه اقداماتي را انجام خواهيم داد.
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سرنوشت قانون سالمت روان 
مديركل دفتر سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت 
بهداشت ضمن ارايه توضيحاتي در خصوص تغييرات 
صورت گرفته در قانون سالمت روان، از برطرف شدن 
چالش پوشش هاي بيمه  درماني اين بيماران در آينده 
خبر داد. احمد حاجبي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
اصالحات صورت گرفته بر قانون سالمت روان، گفت: 
تغييرات صورت گرفته بر اين قانون شامل اصالحاتي 
كوچك است و تغيير عمده اي صورت نگرفته است. 
قانون س��المت روان از دو كميس��يون اجتماعي و 
كميسيون لوايح مجلس شوراي اسالمي گذر كرده 
و در زمين��ه تغيي��رات صورت گرفته ب��ا ذي نفعان 
صحبت هايي شده اس��ت. وي افزود: قانون سالمت 
روان پس از اصالحات ص��ورت گرفته آماده مطرح 
شدن در هيات دولت است و به زودي ابالغ خواهد شد. 
مديركل دفتر سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت 
بهداشت در خصوص پوشش بيمه اي بيماران اعصاب و 
روان كه از چالش هاي آنان است، گفت: طي جلساتي 
كه با شوراي عالي بيمه داشته ايم، تصميم گرفته ايم 
تا سقف پوشش بيمه اي ۵۶ روزه براي درمان بيماران 
اعصاب و روان برداشته شود. او گفت: با برداشتن سقف 
پوشش بيمه اي، دوره هاي درماني متناسب با وضعيت 
بيمار طي مي شود. اميدواريم اين مشكل بيماران نيز 

به زودي برطرف شود.

چرا كتاب درسي به دست 
بعضي دانش آموزان نرسيد؟ 

معاون س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش��ي 
وزارت آموزش و پرورش علت نرسيدن كتاب درسي 
به برخي دانش آموزان در س��ال تحصيلي جديد را 
تشريح كرد و درباره رصد بازار سياه كتاب درسي خبر 
داد. علي باقرزاده درباره آخرين وضعيت رفع كمبود 
كتاب هاي درسي به خصوص در تهران اظهار داشت: 
ما از هفته اول مهرماه كه اين مساله ظهور و بروز كرد، 
مدام پيگير ماجرا هستيم. بخش مهمي از نرسيدن 
كتاب به دست برخي از دانش آموزان، به عدم ثبت نام 
به موقع آنها در مدارس بازمي گردد. اگر ش��ما روند 
ثبت نام دانش آموزان در تمام دوره ها را رصد كنيد، 
مي بينيد كه از اول مهرماه ۹۸، ۷۰۰ هزار دانش آموز 
تازه ثبت نام كرده داريم؛ درحالي كه توزيع كتاب هاي 
درسي به استان ها و مناطق تا ۲۵ شهريور سال ۹۸ 
انجام شده بود. او ادامه داد: به عبارت ديگر، عده اي از 
دانش آموزان ثبت نام خود را به موقع انجام نداده بودند 
كه كتاب به موقع به دستشان برسد، حال يا به دليل 
اينكه دانش آموز محل جغرافيايي خود را تغيير داده، 
اين ثبت نام ديرهنگام رخ داده يا آنكه بطور مثال يك 
مدرسه غيردولتي كه تا سال گذشته تنها دوره دبستان 
را برپا مي كرده، مجوزش را تغيير داده و براي متوسطه 
اول هم مجوز گرفته و ما اين مدرس��ه را در س��امانه 
»سناد« به نام مدرسه ابتدايي مي شناسيم و كد آن دير 
وارد اين سامانه شده است، پس براي دانش آموزانش 
برنامه ارسال كتاب نداشته ايم. باقرزاده افزود: موضوع 
اين است كس��اني كه به هر دليل در مهرماه ثبت نام 
كرده اند، ما اساساً از وجودشان در آن منطقه و استان 
بر اساس سامانه سناد بي اطالع بوده ايم هرچند ما چاپ 
كتاب هاي درسي را بر اساس شمار دانش آموزان سال 
گذش��ته، با دو درصد افزايش انجام داديم اما ممكن 
است اين رشد دانش آموز براي امسال، توزيع نامتقارني 
نسبت به پيش بيني ما در استان ها و مناطق داشته 
باشد.  معاون سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش ديگري 
مبني بر اينكه عده اي دانش آموزان در يك رش��ته 
ثبت نام كرده اند و در سامانه سناد نيز براي همان رشته، 
كتاب درسي ثبت نام كرده اما اواخر شهريور ماه رشته 
تحصيلي يا مدرسه خود را تغيير داده اند و نمي دانند 
كه چگونه مي توانند براي رش��ته جديد كتاب تهيه 
كنند يا هزينه پرداخت شده قبلي را پس بگيرند، بيان 
كرد: اگر خاطرتان باشد ما بارها اطالع رساني كرده ايم 
كه بحث ويرايش كتاب درسي از ۱۵ مرداد در سامانه 
سناد فعال شده بود كه اگر دانش آموزان به هر دليلي 
رشته خود را تغيير دادند، در اين سامانه تغيير سفارش 
دهند. اين امكان تا اول مهرماه باز بود و حتي ما امكان 
ويرايش را تا ۱۵ مهرماه باز گذاشته بوديم. به هر حال 
ما براي هر فرد، بنا به استناد سامانه سناد، كتاب توزيع 
مي كنيم. متأس��فانه بس��ياري از دانش آموزان اين 

ويرايش را انجام نداده اند.

كاهش ۵۰ درصدي فقر 
تغذيه اي كودكان محروم

مديركل امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي 
كشور با بيان اينكه تا االن براي طرح توزيع يك وعده 
غذاي گرم در روس��تا مهدها فقط به بودجه دولتي 
اكتفا شده است، گفت: با استفاده از همكاري صاحبان 
صنايع و شركت ها براي اداي مسووليت اجتماعي شان 
مي توان اين طرح را گسترش داد. سعيد بابايي با بيان 
اينكه يكي از موفقيت آميزترين طرح هايي كه در حوزه 
كودكان در حال انجام اس��ت، طرح توزيع يك وعده 
غذاي گرم درروستا مهدها و مناطق حاشيه اي است، 
افزود: علت موفقيت اين طرح اين اس��ت كه جامعه 
مخاطب را درست انتخاب كرده و در روستا مهدها و 
مناطق حاشيه شهر كه افراد با دهك هاي اقتصادي 
پايين تري هستند، در حال انجام است. او با بيان اينكه 
اين طرح تأثير مس��تقيمي روي روند رشد كودكان 
دارد اظهار كرد: بر اساس آخرين آمار استخراج شده 
كه توسط پايش هاي وزارت بهداشت به دست آمده 
است، ۵۰ درصد از مشكالت كودكان كه به دنبال فقر 
غذايي ايجاد مي شد، كاهش يافته است. مديركل امور 
كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور با اشاره 
به محدوديت و مشكالت اين طرح نيز به ايسنا گفت: 
بزرگ ترين مشكلي كه همه طرح هاي ما با آن روبرو 
هستند، بودجه است. با توجه به تورمي هم كه وجود 
دارد و افزايش قيمتي كه در اقالم غذايي اتفاق افتاده 
است نيازمند اين هستيم كه اگر مي خواهيم روزها و 
كودكان بيشتري را تحت پوشش قرار دهيم، اعتبارات 

بيشتري دريافت كنيم.

توپ توافق پاريس در زمين سازمان محيط زيستاليحه حبس زدايي زندانيان مهريه در دستور كار كميسيون قضايي
عضو كميس��يون قضاي��ي و حقوق��ي مجلس گفت: 
كميسيون قضايي مجلس همچون قوه قضاييه معتقد 
است كه بايد جمعيت زندان ها به صورت قانوني كاهش 
پيدا كند؛ بنابراين اليحه حبس زدايي در دس��تور كار 
مجلس قرار داده شد. حس��ن نوروزي با انتقاد از رشد 
زندانيان مهريه گفت: رشد بيش از اندازه قيمت طال و 
سكه نه تنها باعث افزايش تورم چند برابري در جامعه 
شد بلكه عاملي بر رشد آسيب هاي اجتماعي از جمله 
افزايش زندانيان به خصوص زندانيان مهريه شده است.

 نماينده مردم رباط كريم و بهارستان در مجلس شوراي 
اسالمي افزود: رشد زندانيان مهريه نتايج منفي از جمله 
اختالف هاي خانوادگي، ط��الق تا افزايش زندانيان را 
به همراه داش��ت، افزايش زندانيان مهريه هزينه مالي 
زيادي براي دولت به همراه داش��ته از طرفي سرمايه 
انساني كه به حبس محكوم مي شوند مي توانند عواقب 
جبران ناپذيري براي زندگي شخصي و اجتماعي حبس 

شونده داشته باشد.
نوروزي يادآور شد: كميسيون قضايي مجلس اعتقاد 
دارد كه بايد جمعيت زندان ها به صورت قانوني كاهش 

پيدا كند، در كميته حقوق��ي و قضايي به اين نتيجه 
رسيديم كه زندان راه حل مناسبي براي دريافت مهريه 
نبوده است، براساس اين طرح حدود ۱۳۰۰ نفر زنداني 
مهريه به دستور رييس قوه قضاييه آزاد خواهند شد. 
سخنگوي كميسيون قضايي به خانه ملت گفت: گاهي 
بانوان به مهريه به عنوان پشتوانه مالي نگاه كرده و حتي 
دربرخ��ي موارد از مهريه به عن��وان حقي براي طالق 
گرفتن استفاده مي كند؛ در اين بين اگر شخص تمايلي 
به جدايي و طالق نداش��ته باشد با تهديد به حبس در 
مقابل پرداختن نكردن مهريه از طرف همس��ر خود 
مواجه مي ش��ود. عضو فراكس��يون نمايندگان واليي 
مجلس يادآور ش��د: عده اي معتقد هس��تند تصويب 
حبس زدايي زندانيان مهريه به ضرر بانوان است؛ چرا كه 
مردان، زنان را مجبور به بسوز و بساز مي كنند حتي در 
بدترين شرايط، در اين ميان بندي به ماده ۱۱۳۰ قانون 
مدني اضافه ش��د، زوجه مي تواند در مواردي كه ادامه 
زندگي زناشويي، را در وضعيت عسر و حرج قرار  دهد و از 
همسر خود طالق بگيرد بر مبناي بند الحاقي اگر زندگي 
زوجين با اكراه باش��د و طرفين عالوه بر اينكه تمايلي 

براي زندگي باهم نداشته باشند، دادگاه حكم به جدايي 
طرفين صادر نمايد. نماينده مردم در مجلس دهم گفت: 
براساس تصميمات گرفته شده براي حبس زدايي مهريه 
اين موضوع در كميسيون قضايي مجلس مورد بررسي 
قرار گرفته و روزهاي آينده در صحن علني مجلس مورد 

تاييد قرار مي گيرد.
نوروزي عنوان كرد: سوءاستفاده از مهريه توسط تعدادي 
از زنان به قدري افزاي��ش يافته كه از آن به عنوان يك 
اهرم فش��ار براي طالق گرفتن استفاده مي كنند؛ اگر 
قانون حبس از مهريه برداشته شود پيش بيني مي شود، 
ازدواج هايي با مهريه پايين صورت گرفته و زندگي هايي 
كه با مهريه هاي هزار و ۲هزار سكه اي كه بيشتر براساس 
احساسات شكل مي گيرد كاهش يابد، با توجه به اين 
طرح حتما طالق در جامعه سير نزولي خواهد داشت.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: مبحث 
مهريه به عنوان يك اصل حقوقي است و بحث كيفري 
نداشته و اگر زوجه توانايي پرداخت مهريه همسر خود را 
داشته باشد بايد اين هديه را حين عقد يا در ادامه زندگي 

به همسر خود پرداخت كند.

با وجود ملزم ش��دن دولت به ارايه تمامي ق��رار دادهاي 
بين المللي به مجلس قبل از پيوستن به آنها، سازمان محيط 
زيست از ارايه سند تعهدات ملي )NDC( كشور در توافق 
پاريس، ممانعت مي كند. اين ممانعت در حالي است كه 
عالوه بر الزام قانون اساسي، مجلس نيز در مصوبه اي در ۹ 
بهمن ۹۷، اين سازمان را ملزم به ارايه سند فوق كرده است.

آبان ماه سال ۹۵ بود كه مجلس شوراي اسالمي موافقت نامه 
پاريس را كه در قالب اليحه از س��وي دولت ارايه شده بود، 
تصويب و به شوراي نگهبان ارسال كرد. دو ماه بعد يعني در 
دي ماه ۹۵، شوراي نگهبان اعالم كرد كه اين موافقت نامه 
ايراداتي دارد كه بايد برطرف شوند تا اين شورا بتواند آن را 
بررسي كند. مهم ترين ايراد شوراي نگهبان به موافقت نامه 
پاريس، عدم ارايه اس��ناد ضميمه اين موافقت نامه تحت 

عنوان سند تعهدات ملي )NDC( بود.
اين سند ش��امل مواردي ازجمله ميزان تعهدات ايران در 
توافق پاريس و نحوه تأمين مالي اين تعهدات مي ش��ود. 
ارايه نشدن سند تعهدات ملي )NDC( از سوي سازمان 
محيط زيست به مجلس درواقع يك پنهان كاري آشكار 
بود كه در راستاي جلوگيري از نظارت مجلس بر پيوستن 

دولت به موافقت نامه پاريس انجام ش��د. سرانجام با رفع 
ايرادات اين قانون تصويب و ابالغ شد.  با گذشتن بيش از ۸ 
ماه از فرصت ۱۰ روزه مجلس به سازمان محيط زيست، اين 
سازمان نه تنها سند تعهدات ملي را به مجلس ارايه نكرده 
بلكه هنوز در تالش است تا بدون تصويب مجلس اين سند 
را نهايي كند. در آخرين اقدام اين س��ازمان براي دور زدن 
مجلس، عيسي كالنتري رييس سازمان محيط زيست در 
نشست خبري پرحاشيه اي كه به مناسبت روز خبرنگار 
در مردادماه امس��ال برگزار ش��د، اعالم كرد ك��ه ايرادات 
شوراي نگهبان نسبت به توافق پاريس برطرف شده است. 
موضوعي كه از سوي اعضاي كميسيون كشاورزي به عنوان 
كميسيون تخصصي موافقت نامه مذكور در مجلس تكذيب 
شد چراكه برطرف شدن ايراد شوراي نگهبان منوط به ارايه 
سند تعهدات به مجلس شوراي اسالمي و تصويب آن در 

مجلس است. موضوعي كه تابه حال محقق نشده است.
حال مشخص نيست كه چرا سازمان محيط زيست باوجود 
صراحت قانوني در بررسي موافقت نامه هاي بين المللي در 
مجلس و نيز مصوبه ۹ بهمن سال ۹۷، كميسيون كشاورزي، 
هنوز سند تعهدات ملي )NDC( را به مجلس ارايه نمي كند.
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اختالف 20 ميليوني هر متر مسكن در منطقه 2
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

بررسي گزارش هاي بانك مركزي و مركز آمار از تحوالت 
بازار مسكن منطقه 2 تهران طي سال هاي اخير نشان 
مي ده��د كه اين منطق��ه همواره در زم��ره 3 منطقه 

پرفروش پايتخت قرار داشته است.
مناطق 5، 2 و 4 تهران طي سال هاي گذشته، مشتريان 
پرطرفداري را در ميان پايتخت نشينان داشته اند كه 
حتي با وجود دو دوره ركودي طي سال هاي 89-97، 
استقبال خوبي از سوي متقاضيان براي خريد مسكن 
در اين منطقه شده است. تحليل تحوالت بازار مسكن 
در منطقه 2 پايتخت طي 9 سال اخير كه توسط مركز 
آمار ايران منتش��ر شده اس��ت، حكايت از آن دارد كه 
بيشترين معامالت ثبت شده در اين منطقه مربوط به 
سال 90 با 20 هزار و 674 فقره معامله و كمترين ميزان 
قراردادهاي خريد و فروش مسكن به سال 89 با 9 هزار 
و 507 فقره اختصاص دارد. ناگفته نماند كه بيشترين 
و كمترين حجم معامالت مسكن در منطقه يك هم 
طي اين سال ها مثل منطقه 2 مربوط به سال هاي 89 

و 90 مي شود. بررسي ها همچنين نشان از آن دارد كه 
بيش��ترين تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن، 
يك س��ال پيش از جهش قيمت ها بوده است. در سال 
90 يعني يك سال پيش از نخستين جهش بازار مسكن 
)92-91( طي س��ال هاي 97-89، بيشترين ميزان 
قراردادهاي خريد و فروش مس��كن در اين منطقه به 
ميزان 20 هزار و 674 فقره معامله ثبت شده است و پس 
از آن هم در سال 96 و يكسال قبل از دومين جهش بازار 
مسكن )98-97( شاهد امضاي 17هزار و 900 معامله 
در منطقه دو تهران بوديم. حجم معامالت مسكن در 
منطقه 2 پايتخت طي س��ال هاي 89-97، فرآيندي 
همراه با فراز و نشيب داشته است و درحالي كه تعداد 
قراردادهاي امضا شده در سال 90 نسبت به سال 89، 
رشد 117 درصدي داشته اس��ت، در سال 91 شاهد 
كاهش 28 درصدي معامالت نسبت به سال 90 بوديم. 
در سال 92 هم كه دوران رونق بازار مسكن بود، حجم 
معامالت در منطقه 2 پايتخت كاهش يافت اما درسال 
93، تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن رشد كرد 

و به 15 هزار و 934 فقره رسيد اما دوباره درسال 94 افت 
كرد و به 13 هزار و 91 معامله رسيد، در سال 95 شاهد 
بهبود نسبي حجم معامالت و رسيدن آن به 15 هزار و 
799 فقره بوديم اما رشد واقعي در سال 96 و با ثبت 17 
هزار و 900 معامله رخ داد، در س��ال 97 هم كه شاهد 
جهش قيمت ها و كاهش ت��وان اقتصادي متقاضيان 
خريد مسكن بوديم، تعداد قراردادهاي خريد و فروش 

مسكن به 10 هزار و 982 فقره رسيد.

   شباهت روند قيمت ها بين منطقه 1 و 2 
بررسي قيمت هر مترمربع زيربنا در منطقه دو تهران 
نشان مي دهد كه بيشترين ميزان متوسط قيمت هر 
متر مربع مسكن در اين منطقه طي سال هاي 89-97 
مربوط به سال 97 و متري 14 ميليون و 40 هزار تومان 
اس��ت و كمترين ميزان قيمت هم به سال 89 و ثبت 

متري 2 ميليون و 200 هزار تومان باز مي گردد. 
نگاه به قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در سال هاي 
گذشته نشان مي دهد، قيمت ها همواره روند صعودي 

داشته اند و بيشترين رشد س��االنه قيمت هم مربوط 
به س��ال 96 نسبت به 97 با رش��د 82 درصدي است، 
ناگفته نماند كه بيشترين رشد ساالنه قيمت مربوط به 
منطقه يك هم مربوط به س��ال 96 نسبت به 97 اما با 
71 درصد رشد مي شود. آمارها حكايت از آن دارد كه 
باالترين مي��زان افزايش قيمت زيربنا در منطقه 2 در 
دومين جهش قيمتي مسكن در سال 97 رخ داده است، 
درحالي كه بررسي نخستين جهش قيمتي مسكن در 
سال 91 و افزايش قيمت مسكن در سال 90 نسبت به 
91، 50 درصد بوده است. اگرچه افزايش قيمت مسكن 
در منطقه 2 طي 10 س��اله اخير، روندي ثابت داشته 
است، اما كمترين درصد رش��د مربوط به سال 93 به 
94 با افزايش 2 درصدي است، درواقع بررسي ها نشان 
مي دهد با وجود آنكه درصد رشد قيمت ها در سال هاي 
متفاوت در مناطق 1 و 2 يكسان نبوده است اما روند رشد 
يكسان بوده است، يعني در هر سالي كه بيشترين رشد 
يا كمترين رشد را در منطقه يك داشته ايم در منطقه 2 

هم شاهد همين اتفاق بوديم.

   قيمت واحدهاي كوچك تر از 100 مترمربع
براس��اس گ��زارش مرك��ز آم��ار متوس��ط قيمت 
هرمترمربع زيربنا در منطقه 2 پايتخت در شهريور 
سال 98، متري 20 ميليون تومان بوده است، گزارش 
روزنامه »تعادل« از متوس��ط قيم��ت هرمترمربع 
مس��كن در اين منطقه نش��ان مي دهد، واحدهاي 
مس��كوني منطقه 2 ك��ه در ش��مال غرب پايتخت 
قراردارن��د ب��االي 20 ميليون تومان هس��تند، اما 
واحدهايي كه در بخش غربي اين منطقه قرار دارند 
ارزان تر هستند و به 11 ميليون تومان هم مي رسند. 
روزنام��ه »تع��ادل«، جدول��ي از قيم��ت 10 واحد 
مس��كوني كوچك تر از 100 مترمرب��ع را در برخي 
محالت اين منطقه ارايه داده است. بررسي قيمت ها 
در 10 محله از منطقه دو پايتخت نشان مي دهد كه 
گران ترين واحد موجود در جدول مربوط به شهرك 
غرب با متري 32 ميليون تومان اس��ت و ارزان ترين 
واحد مربوط به آپارتماني در خيابان آزادي با متري 

11 ميليون و 500 هزار تومان است. 
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انحراف در شهرسازي نيازمند اصالح
گروه راه و شهرسازي| 

سياست شهرسازي در تهران و ساير كالن شهرها، طي 
دهه هاي اخير دچار يك انحراف بزرگ ش��ده است و 
آن بي توجهي به الزامات توسعه مبتني برحمل ونقل 

عمومي است. 
محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي شهر در سومين 
نشست از سلسله نشس��ت هاي امكان و روش اجراي 
توسعه حمل و نقل محور )TOD( در تهران با بيان اين 
مطلب گفت: امروزه همه كالنشهرها به دليل جمعيت 
باال، تحرك فراوان ش��هروندان و توليد انبوه س��فر در 
خطر افتادن در تله حمل و نقل عمومي قرار دارند و به 
همين دليل توسعه مبتني برحمل ونقل عمومي، تالش 
مي كند رابطه اي متعادل و متناس��ب بين بارگذاري و 
كريدورهاي حمل و نقل برقرار كند تا عرضه و تقاضاي 
سفر به صورتي متناسب و متعادل توزيع شود و گره هاي 

ترافيكي ايجاد نكند.
رييس شوراي ش��هر تهران افزود: در طول سي سال 
گذشته، تراكم فروش��ي در تهران، ساختمان هاي دو 
يا سه طبقه را به 5 يا 6 طبقه افزايش داده، يعني طي 
30 سال ما به اندازه كل تاريخ تهران، در معابر شهري 
بارگذاري انجام داده ايم و متاسفانه اين تراكم فروشي، 
براس��اس تقاضا اتفاق افتاده اس��ت نه الگوي حمل 

ونقل عمومي.
 هاشمي با اش��اره به اينكه در طرح تفصيلي موجود، 
فرض اين است كه ميزان تراكم براساس عرض معابر 
بارگذاري شده، ادامه داد: اگرچه اين فرض هم رعايت 
نشده، اما حتي اگر رعايت هم مي شد، اين نقص وجود 
داشت كه چرا به كريدورهاي حمل ونقل عمومي توجه 
نشده است. يك خط مترو روزانه ظرفيت يك ميليون 
سفر را دارد و اين به اندازه يك بزرگراه 50 خط رفت و 
50 خط برگشت است، بنابراين اگر هم مي خواستيم 
مجوز ساخت برج بدهيم، بايد در كنار خط مترو داده 
مي شد نه اينكه در حاشيه يك خيابان 20يا 30 متري 

مجوز برج 30 يا 20 طبقه بدهيم.
به گفته او، تنها راه اصالح اين انحراف در شهرس��ازي 
بازگشت به توسعه مبتني بر حمل ونقل عمومي است، 

ما اكنون در طرح تفصيلي پهنه اي هايي نظير مسكوني 
)R(، فضاي سبز )G( تجاري، و مختلط را داريم و نياز 
به پهنه جديدي با نام پهنه T وجود دارد كه براس��اس 
كريدورهاي حمل ونقل عمومي تهران، بارگذاري در 
اين پهنه صورت گيرد و تا ش��عاع حدود 300 متري از 
يك ايس��تگاه مترو، كه حد متعارف ب��راي پياده روي 
شهروندان است، بارگذاري خدماتي صورت گيرد. اگر 
اين اصالح انجام شود، ديگر به جاي آنكه تراكم فروشي 
در نقاط مورد تقاضا كه معموال نقاط اش��باع و پرگره 
ترافيكي شهر است، انجام شود، در اطراف كريدورهاي 

پرظرفيت حمل ونقل عمومي صورت مي گيرد.

   شناسايي منابع جديد براي حمل و نقل 
سيد حسن رس��ولي، نايب رييس كميسيون برنامه و 
بودجه شوراي شهر تهران نيز دراين نشست از شناسايي 
40 هزار ميليارد تومان منابع جديد براي حمل و نقل 
عمومي خبر داد و گفت: در كميسيون تلفيق شوراي 
اسالمي شهر تهران حدود40 هزار ميليارد تومان منابع 
جديد براي توس��عه حمل و نقل عمومي به ويژه ريلي 

شناسايي شده است.

رسولي با بيان اينكه بر اساس تشخيص و سياست گذاري 
در شوراي اسالمي شهر تهران اصلي ترين مساله مبتال 
به مردم تهران بحث ترافيك و آلودگي هوا است، گفت: 
س��االنه حدود 4 هزار و 500 نفر جان خود را به دليل 
آلودگي هوا از دست مي دهند. اگر اختصاص سنجي 
از ميزان زماني كه شهروندان تهراني در ترافيك هدر 
مي دهند، انجام شود، شايد رقم حدود 30 هزار ميليارد 
تومان برآورد شود. همچنين روزانه بيش از 12 ميليون 
ليتر بنزين در شهر تهران مصرف مي شود كه كمي بيش 
از 10 درصد مصرف كل كشور است. دولت براي مصرف 
اين ميزان سوخت در شهر تهران 4 هزار ميليارد تومان 
يارانه سوخت از محل منابع عمومي پرداخت مي كند. 
اين در حالي است كه برخالف انتظارمان دولت و مجلس 
در تامين پرداخت يارانه بليت مترو به ميزان 30 درصد 

حق السهم با تعلل و اكراه عمل مي كنند.
خزانه دار شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به اينكه از 
مجموعه 18 هزار و 600 ميليارد تومان بودجه ساالنه 
شهرداري تهران، بر اساس مصوبه شوراي شهر 3 هزار 
و 711 ميليارد تومان به توسعه حمل و نقل و عمومي 
به ويژه مترو اختصاص يافته اس��ت، اظه��ار كرد: در 

شاخص هاي برنامه پنج ساله سوم شهر تهران همچنان 
اولويت با توسعه حمل و نقل عمومي به ويژه ريلي است. 
در كميسيون تلفيق شوراي اسالمي شهر تهران حدود 
40 هزار ميليارد تومان منابع جديد براي اين سرفصل 

شناسايي شده است.
او با تاكيد بر اينكه تامين اين بودجه با توجه به تفاوت 
فاحش منابع و مصارف اقدام مسووالنه و جسورانه است 
كه تحقق آن بسيار دشوار است، ادامه داد: يكي از منابع 
جديد در قالب TOD يا توسعه مبتني بر حمل و نقل 
عمومي است كه در كميته TOD به آن پرداخته شده 
است تا در21 ايس��تگاه مترو كه امكان واگذاري هاي 
جديد وجود دارد، عملياتي شود. رقم بدهي شهرداري 
تهران در حال حاضر به 70 هزار ميليارد تومان افزايش 
يافته اما با لحاظ كردن همه محدوديت هاي موجود به 
توس��عه حمل و نقل عمومي خواهيم پرداخت و براي 
اين منظور نيز به دنبال كسب منابع جديد هستيم تا 
به صورت انحص��اري و اختصاصي صرف حمل و نقل 

عمومي به ويژه ريلي شود.
پيروز حناچي، شهردار تهران نيز با اشاره به الگوهاي 
مبتني بر رويكرد انس��ان محوري در ديگر شهر هاي 
جهان گفت: در توسعه شهري بايد سه سطح مورد توجه 
قرار گيرد، كالن )منطقه شهري(، مياني )ناحيه( و خرد 
كه در همه اين سطوح بايد همه حوزه ها مورد توجه قرار 
گيرد. در تجربه جديد كه در تهران صورت مي گيرد هيچ 
شكي نيست كه بايد پياده راه را توسعه داده و از حركت 
خودرو كم كنيم اما اگر اين توسعه بدون مطالعه باشد و 

همه جوانب را نبينيم راه گذشتگان را رفته ايم.
حناچي با اشاره به الگوهاي شهر هاي لندن و سئول در 
اجراي رويكرد انس��ان محوري گفت: در لندن منطقه 
فرسوده و خالي از سكنه با سرمايه گذاري و ايجاد مناطق 
مسكوني و تجاري تبديل به يك مركز پر رونق مي شود 
كه بدون اتصال به ش��بكه حمل و نقل شهري امكان 
چنين تحولي صورت نمي گرفت. س��ئول هم تجربه 
موفقي در ايجاد شهر جديد مبتني بر توسعه حمل و 
نقل و قطار ش��هري و عدم تمركز دارد كه بد نيست به 

اين تجربه نيز اشاره كنيم.

ش��هردار تهران گفت: زماني در اتوبوس هاي شهري 
سئول كه براي 60 تا 70 مسافر طراحي شده بود 200 
نفر سوار مي شدند. از اين رو، مديران اين شهر تصميم 

گرفتند اين شرايط را تغيير دهند. 
تغيير اين ش��رايط هم با ايجاد و توس��عه پياده راه ها 
و پيوستگي بيش��تر آنها همراه بود. حذف بزرگراه ها 
و تجدي��د حيات فض��ا به كمك جري��ان آب از جمله 
رويكردهاي مديران شهري سئول براي تغيير وضعيت 
بود. دقيقا در چنين زماني مديران شهري سئول تصميم 
به برچي��دن بزرگراه هاي طبقاتي گرفتند و در همين 
زمان بود ك��ه ما تصميم به س��اخت بزرگراه طبقاتي 

صدر گرفتيم.
حناچي افزود: در سئول اتفاق ديگري هم افتاده و آن 
اجراي خط��وط اتوبوس هاي تندرو اس��ت. در اجراي 
اين سيستم آنها توانستند عدم تمركز در شهر را اجرا 
كنند و به واسطه اينكه حجم زيادي از ترافيك به تردد 
دانش آموزان و دانش��جويان برمي گشت، مشوق هاي 
خوبي براي اين قشر در نظر گرفتند تا از سيستم هاي 
حمل و نقل عمومي استفاده كنند. اجراي اين سيستم 
توانست تاثير خود را بر ناماليمات شهر گذاشته و حتي 
سبب ارزش افزوده بر زمين هاي تجاري شود. در تهران 
نيز ما سيس��تم اتوبوس هاي تندرو را پياده كرديم اما 
بايد در نظر داش��ت الگوي رويكرد انسان محوري بايد 

برنامه ريزي شده و همه جانبه باشد. 

   حل مشكل با تحقق انسان محوري 
ش��هربانو امان��ي، رييس كميت��ه TOD ني��ز كه در 
اين نشس��ت حضور داش��ت، عنوان كرد: متاسفانه يا 
خوشبختانه در برنامه دوم توس��عه شهر تهران هم از 
TOD اسم برده بودند و قرار بود در اين زمينه مطالعه 
شود يعني TOD سابقه 7 ساله دارد اما تا دوره پنجم 
ش��ورا اقدام خاصي در اين زمينه صورت نگرفت. حل 
مشكل آسيب هاي اجتماعي با تحقق انسان محوري 
ميس��ر اس��ت و آن زمان كه رويكرد م��ا در مديريت 
شهري بر پايه TOD باشد، انسان محوري نيز حادث 

خواهد شد.
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ارزيابي وزير راه و شهرسازي 
از آينده قيمت مسكن

در ش��رايطي كه بازار مس��كن دو افت قيمت در 
ماه هاي مرداد و شهريور را تجربه كرده، وزير راه و 
شهرسازي آينده اين بازار را نزولي ارزيابي كرده 
اس��ت. به گزارش ايسنا، وزير راه و شهرسازي در 
جديدترين اظهارنظر خود روند بازار مس��كن را 
نزول��ي ارزيابي كرده و البته كارشناس��ان نيز با 
مقداري شدت و ضعف، نيمه دوم سال جاري را 
پايان تالطمات قيمتي در بازار مسكن مي دانند 
و معتقدند با كاهش نس��بي قيمت ها معامالت 
به تدريج افزايش پيدا مي كند. محمد اس��المي، 
وزير راه و شهرس��ازي كه در پايان سال گذشته 
اعالم كرده بود مردم از خري��د خودداري كنند 
در روزهاي اخير ني��ز گفته اس��ت: وزارت راه و 
شهرسازي هيچ دخل و تصرفي در قيمت گذاري 
بازار مسكن نداشته، اما مش��خص بود كه رشد 
حباب گونه قيمت ها در دو سال اخير غيرعادي و 
غيرواقعي بوده است. من در انتهاي سال گذشته 
و ابتداي س��ال جاري اعالم كردم كه مردم براي 
كاهش تالطمات بازار مسكن، خانه نخرند، زيرا 
قيمت ها ب��ه صورت غيرواقعي باال رفته اس��ت. 
به گفته اس��المي، وزارت راه و شهرسازي براي 
توانمندسازي خانوارها براي خريد مسكن و ايجاد 
قابليت جهت خانه دار شدن جامعه هدف داراي 
اهميت است. هرچند بازار هنوز كساد است، نمايه  
دريافتي از تعداد معامالت در نيمه مهرماه نشان 
مي دهد به دنبال افت ت��ا 30 درصد قيمت هاي 
پيشنهادي بعضي از خريداران محتاط كه ريسك 
خريد را ب��ه آينده موكول نمي كنن��د وارد بازار 
شده اند. آمار اتحاديه مشاوران امالك معامالت 
تهران از 16 روز ابتداي مهرماه نش��ان مي دهد، 
مبايعه نامه ه��ا مقدار اندكي نس��بت به ماه قبل 
افزايش يافته و از منفي 74 درصد در شهريورماه 
به منفي 69 درصد در مهرماه نسبت به ماه هاي 
مشابه سال گذش��ته رسيده اس��ت. در 16 روز 
ابتداي سال 1398 بالغ بر 2274 قرارداد خريد و 
فروش در شهر تهران به امضا رسيده كه نسبت به 
همين زمان در ماه قبل 26 درصد افزايش و نسبت 
به ماه مشابه س��ال قبل 69 درصد كاهش نشان 
مي دهد. افزايش ناچيز ماهيانه تعداد معامالت 
در مهرماه از اين جهت داراي اهميت اس��ت كه 
در ماه هاي مهر هرس��ال با توجه به پايان فصل 
جابه جايي قراردادها نسبت به شهريورماه 20 تا 
50 درص��د كاهش مي يافت. بطوري كه مهرماه 
س��ال قبل تعداد معامالت نسبت به شهريورماه 
همان سال 43 درصد كاهش يافت. تحرك اندك 
طرف تقاضا در بازار مسكن شهر تهران مي تواند 
ناشي از كاهش قيمت هاي پيشنهادي، ثبات نرخ 
ارز و افزايش اطمينان به شرايط عمومي اقتصاد 
باشد. عده اي از متقاضيان واقعي با توجه به اين 
واقعيت كه افت ماهيانه قيم��ت در زمان ركود، 
كمتر از ميزان افزايش قيمت در زمان رونق است 
در مهرماه وارد بازار شدند. از سوي ديگر هم اكنون 
س��اخت و س��از در تهران ح��دود دو برابر تعداد 
معامالت است و ورود تدريجي واحدهاي نوساز 
به بازار، تهديدي براي آپارتمان هاي كليدنخورده 
و ميانسال محسوب مي شود. واسطه هاي ملكي 
مي گويند سازندگاني كه به نقدينگي نياز دارند 
پس از آنكه فروش را ش��ش ماه تا يك س��ال به 
حالت تعليق درآوردند از تيرماه امسال واحدهاي 
خود را در دفاتر امالك فايل كرده اند. با اين وجود 
معامالت چنگي به دل نمي زند و هنوز نسبت به 

ماه هاي نيمه تعطيل فروردين نيز كمتر است.

 قانون پيش فروش
آپارتمان، ضدتوليد است

فرش��يد پورحاج��ت، دبي��ر كانون سراس��ري 
انبوه س��ازان با بيان اينكه بي توجهي ها و قوانين 
ناصواب باعث ش��ده تا بخش مسكن و ساخت و 
س��از به لبه پرتگاه كشيده ش��ود، گفت: كاهش 
توليد مسكن در آينده تبعات بسيار زيادي براي 
اقتصاد كشور خواهد داشت. فرشيد پورحاجت 
در گفت وگو با فارس در پاسخ به اينكه وضعيت 
ساخت و ساز در كشور به چه شكل است آيا كاهش 
توليد در آينده باعث رش��د قيمت ها نمي شود؟ 
گفت: كاهش توليد مس��كن در آين��ده تبعات 
بسيار زيادي براي اقتصاد كشور خواهد داشت، 
چراكه بخش مس��كن ارتباط پس��ين و پيشين 
با چند صد فعاليت صنفي و اقتصادي داش��ته و 
با آن گره خورده اس��ت. وي افزود: بنابراين عدم 
توجه به صنعت ساختمان كه يك صنعت كامال 
پيشران اقتصادي است به ضرر اقتصاد و اشتغال 
خواهد بود پس رونق بخش مس��كن و س��اخت 
و س��از يك امر بديهي براي رونق اقتصاد اس��ت.
پورحاجت اظهار كرد: دولت بايد ريسك در حوزه 
مسكن را بپذيرد چرا كه در چند سال گذشته در 
اين خصوص اظهارنظرهاي زيادي ش��ده و االن 
هم اعالم مي كنم كه قانون پيش فروش مسكن 
ضد توليد و توس��عه مسكن اس��ت. دبير كانون 
سراسري انبوه س��ازان افزود: سال هاست كه در 
مجلس با وجود اينكه مركز پژوهش هاي مجلس 
و وزارت راه و شهرسازي و حتي كميسيون عمران 
مجلس در خصوص قانون پيش فروش مسكن 
جلسات كارشناس��ي زيادي برگزار و اعالم شده 
كه اين قانون، قانون ناصوابي است و بايد با ساختار 
اقتصادي كش��ور اصالح ش��ود اما هنوز بعد از 5 
سال اين قانون اصالح نشده است و بيمه تامين 
اجتماع��ي كارگران س��اختماني در بالتكليفي 
در مجلس به س��ر مي برد. وي ادامه داد: قوانين 
مالياتي روز به روز عرصه را بر فعاليت هاي حرفه اي 
توليدكنندگان واقعي مسكن تنگ كرده است و 
متاسفانه مي بينيم سوداگران مسكن و دالالن 
نظم بازار مسكن را بر هم مي زنند، اما هيچ قوانين 

مالياتي بر آنها وضع نشده است.
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قيمت كلقيمت هرمترمربع متراژمحله

84242050گيشا

54301620سعادت آباد

75141050فرحزاد

88322816شهرك غرب

65221430مرزداران

90171530ستارخان

7319.81450شهرآرا

9718.041750صادقيه

6419.51250تهران ويال

7111.5816آزادي

   افزايش 24 درصدي درآمدهاي شهرداري
عبدالحميد امامي، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري 
تهران از افزايش 24 درصدي درآمد در 6 ماه نخست امسال 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل خبر داد و گفت: تورم 
مهم ترين عامل افزايش هزينه هاي توسعه و نگهداشت 
شهر و همچنين حقوق و دستمزد، نسبت به سال گذشته 
است. او با بيان اينكه هزينه هاي شهرداري افزايش پيدا كرده 
است، تصريح كرد: بر اساس قانون، امسال بايد به حقوق 
مشموالن قانون كار 36 درصد اضافه مي شد و ما هم اين را 
در شهرداري اعمال كرديم. از طرف ديگر دستمزد و مبلغ 
قراردادهاي پيمانكاران هم مطابق افزايش تورم كه به 43 
درصد رسيده، افزايش يافته است. بنابراين بايد به دنبال 
راهكارهاي درآمدي بيشتري باشيم چراكه آن راهكارها 
كه تاكنون جواب مي داده فقط قسمتي از هزينه ها را تحت 
پوشش قرار مي داد.  معاون شهردار تهران با بيان اينكه تا به 
امروز درآمدهايي كه نياز بوده محقق شده، اما كافي نيست 
و به شدت كم است، گفت: واقعيت اين است كه رقم قابل 
توجهي بدهي به پيمانكاران وجود دارد و پيمانكاران هم 
مستاصل هستند و با افزايش تورم ارزش پول آنها كاهش 
پيدا مي كند. از طرف ديگر بدهي به بانك هم وجود دارد كه 
شهرداري موظف به پرداخت آنهاست. امامي تاكيد كرد: 
با وجود همه مشكالت و كمبود منابع درآمدي، مديريت 
شهري تمام سعي خود را مي كند تا بار جديدي بر دوش 

شهرداري اضافه نشود و شهروندان هم در آرامش زندگي 
كنند.  او از تشكيل ستاد منابع درآمدي پايدار در شهرداري 
تهران خبر داد و افزود: مسووليت اين ستاد بررسي و يافتن 
روش هاي درآمدي پايدار است. بخش بزرگي از درآمدهاي 
شهرداري از طريق درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش 
افزوده تامين مي شود، بر اساس قانون، سه درصد از عوارض 
ماليات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداري است، هم اكنون 
كه اليحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس در حالي بررسي 
است، ما هم در مجلس فعال هستيم چرا كه شهرداري ها به 

اين ارقام و منابع نياز دارند. 

   نامه نگاري براي ايمني  تاوركرين ها
مهدي صالحي مديركل معماري و ساختمان شهرداري 
تهران از مكاتبه ش��هرداري با س��ازمان استاندارد براي 
بازنگري در استانداردهاي تاوركرين ها خبر داد. به گزارش 
ايسنا مهدي صالحي در مورد وضعيت تاوركرين هاي فعال 
در شهر گفت: بر اس��اس آخرين پايش صورت گرفته از 
تاور كرين هاي سطح شهر، حدود 300 دستگاه در سطح 
تهران در حال فعاليت هس��تند.  او بي��ان اينكه تمامي 
تاوركرين هاي فع��ال گواهينامه بهره وري و اپراتور اخذ 
كرده اند، گفت: اما حوادث اخير تاورها، نش��ان مي دهد 
كه كسب اين گواهينامه ها حداقل كاري است كه بايد 
براي نظارت بر روي اي��ن تاوركرين ها انجام گيرد. تاور 

كرين هايي در س��طح شهر فعال هستند كه سال توليد 
آنها براي 1980 يا ١٩٩٠ اس��ت .عمر اين تاورها بسيار 
زياد اس��ت و پاس كردن گواهينامه ها و چك ليست ها 
حداقل كاري اس��ت كه بايد براي نظارت بر فعاليت اين 
تاورهاي قديمي انجام دهند و به نظر مي رسد بايد اقدام 
جدي تري براي كنت��رل تاورها، صورت گيرد. مديركل 
معماري و ساختمان شهرداري تهران شهرداري تهران 
معتقد اس��ت كه بايد اس��تانداردها و چك ليست هاي 
كنترلي تاورها مورد بازنگري قرار گيرد. بررسي دو حادثه 
قبلي تاوركرين ها در تهران، نيز نش��ان داد كه دستگاه 
داراي گواهينامه هاي مربوطه بوده است اما نهايتًا دچار 
سانحه شده است.  او با تاكيد بر بازنگري در استانداردهاي 
تاوركرين ه��ا گفت: البته اين مهم در ح��وزه اختيارات 
ش��هرداري تهران نيس��ت و تنها ما مي توانيم نسبت به 
كنترل گواهي نامه هاي اخذ شده، اقدام كنيم اما در مكاتبه 
رسمي با سازمان استاندارد، درخواست كرده ايم كه نسبت 
به بازنگري تاوركرين ها در پي حوادث اخير در سطح شهر 
تهران اقدام كنند چراكه تاورها گواهي الزم را داشتند اما 
باز هم حادثه ساز ش��دند و به نظر مي رسد اين مهم در 
دستور كار آنها قرار گيرد. تجربه نشان داده است كه صرف 
پاس كردن چك ليست ها و اخذ گواهينامه بهره وري و 
اپراتور براي تاوركرين هاي فعال در سطح شهر تهران كه 

عمدتاً قديمي هستند، پاسخگو نيست.

   بي توجهي به رفع نقاط حادثه خيز پايتخت
محمد عليخاني رييس كميسيون عمران و حمل و نقل 
شوراي شهر تهران گفت: شوراي شهر، شهرداري را ملزم 
به رفع گره هاي كور ترافيكي كرده است، اما تاكنون اين 
كار انجام نشده اس��ت. به گزارش ايلنا محمد عليخاني 
در خصوص تذكر مجدد پليس راه��ور تهران مبني بر 
عدم تالش ش��هرداري در برطرف ك��ردن 200 نقطه 
پرخطر و حادثه خيز ترافيكي اظهار كرد: اين مس��اله به 
تعامل شهرداري در برطرف كردن نقاط حادثه خيز باز 
مي گردد. ش��وراي ش��هر طرحي به تصويب رساند كه 
طي آن ش��هرداري تهران ملزم به رفع نقاط حادثه خيز 
مي ش��ود، اما اين مصوبه با مخالفت معاونت حمل و نقل 
و ترافيك روبرو شد.تاكنون ثابت شده است كه معاونت 
حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران هر چيزي را كه 
قبول داشته باشد، اجرا مي كند و هرچه را كه به آن اعتقاد 
نداشته باش��د، اجرايي نمي كند. عليخاني با بيان اينكه 
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با پليس 
راهور تعامل ندارد، اظهار كرد: اين مساله در بي توجهي 
به اين نقاط حادثه خيز تاثير دارد .بنابراين شهردار تهران 
شخصا بايد به مساله نقاط حادثه خيز و پرترافيك تهران 
ورود كند. شوراي شهر در اجرا نقشي ندارد و تنها مي تواند 
نظارت كند و تذكر دهد،  در نتيجه شهردار بايد خودش 

به اين مساله ورود كند.

   طرح مديريت يكپارچه شهري  در مجلس 
مرتضي الويري رييس شوراي عالي استان ها گفت: طرح 
مديريت يكپارچه شهري دوباره براي بررسي و تصويب 
نمايندگان به مجلس شوراي اسالمي ارسال مي شود. به 
گزارش فارس الويري درباره ارسال مجدد طرح مديريت 
يكپارچه شهري به مجلس گفت: سه ماه قبل طرح مديريت 
يكپارچه ش��هري در مجلس فقط با پنج رأي مخالف از 
تصويب بازماند. اين طرح بسيار مهم است و شوراي عالي 
اس��تان ها طرح مديريت يكپارچه ش��هري را مجددا در 
قالب هاي ديگر براي تصويب به مجلس  ارسال مي كند. 
او گفت: به جاي اينكه طرح مديريت يكپارچه شهري را 
در قالب يك طرح ارايه كنيم، آن را در سه طرح پياده و به 
مجلس ارسال خواهيم كرد. مديريت يكپارچه شهري يكي 
از ملزومات اصلي كالنشهرهاست كه متأسفانه در كشور 
ما اجرايي نمي ش��ود. با اين طرح مي توان چندگانگي در 
اجراي بعضي از امور را از بين برد و ديگر موضوعات مشخص 
متوليان مختلفي نداش��ته باشد، مانند مس��اله ورزش، 
فرهنگ و زيرس��اخت در جامعه.  او گفت: ما در اين طرح 
پيشنهاد داديم كه در داخل شهرها متولي واحدي براي 
تمامي امور داشته باشيم و بهره وري را قطعا باال خواهيم برد. 
مديريت يكپارچه شهري هم در قانون شوراها و هم در قانون 
برنامه توسعه بارها مطرح شده است و با كمك نمايندگان 
مجلس اميدواريم بتوانيم تا پايان سال آن را اجرايي كنيم.

در شهر
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نمره مساعد محيط كسب وكار 
تعادل| 

نتايج طرح پايش ملي كسب و كار در تابستان سال 
1398 نشان مي دهد، ش��اخص محيط كسب و كار 
براي س��ومين فص��ل متوالي در مس��ير بهبود گام 
برداش��ته و در بهترين وضعيت طي يك سال و نيم 
گذشته قرار گرفته است. جزييات نتايج پايش ملي 
كس��ب وكار در تابستان سال 1398 نشان مي دهد، 
رقم شاخص ملي كسب و كار به 6.07 )نمره بدترين 
ارزيابي 10 اس��ت( رس��يده كه بهتر از وضعيت اين 
ش��اخص نس��بت به ارزياب��ي فصل گذش��ته )بهار 
1398 ب��ا ميانگين 6.17( اس��ت. همچنين از ديد 
فعاالن اقتص��ادي مش��اركت كننده در اين پايش، 
در اكثر استان ها، وضعيت بيش��تر مولفه هاي موثر 
بر محيط كس��ب وكار ايران در تابس��تان 1398، تا 
حدودي مساعدتر ش��ده است. اما فعاالن اقتصادي 
در اين پايش »غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات 
قيم��ت مواد اولي��ه و محصوالت، دش��واري تأمين 
مال��ي از بانك ه��ا و بي ثباتي سياس��ت ها، قوانين و 
مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر به كس��ب و كار « 
را نامناس��بترين مولفه ها ارزيابي كردند. در مقابل، 
»محدوديت دسترس��ي به حامل ه��اي انرژي مثل 
برق، گاز، گازوييل و..، محدوديت دسترس��ي به آب 
و محدوديت هاي دسترسي به شبكه تلفن همراه و 
اينترنت« را به عنوان س��ه مولفه مناسب در محيط 
كس��ب وكار عنوان كردند. همچنين براساس نتايج 
اين پايش در تابستان 1398 وضعيت محيط كسب 
وكار در بخش »كشاورزي« در مقايسه با بخش هاي 
»صنعت و خدمات« نامناسب تر ارزيابي شده است.

     وضعيت كسب و كار در فصل دوم 
براساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط كسب وكار 
ايران در تابستان 1398 كه از سوي اتاق ايران منتشر 
شده، رقم شاخص كل، 07/ 6 )نمره بدترين ارزيابي 
10 اس��ت( محاس��به ش��ده كه بهتر از وضعيت اين 
شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته )بهار 1398 
با ميانگين 6/17( است. همچنين اين ارزيابي بيانگر 
آن است كه از ديد فعاالن اقتصادي مشاركت كننده در 
اين پايش، در اكثر استان ها وضعيت بيشتر مولفه هاي 
موثر بر محيط كس��ب وكار ايران در تابستان 1398 
تا حدودي مس��اعدتر شده اس��ت. عدد شاخص در 
تابس��تان 1398 نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل 

)منفي5/17 درصد( مساعدتر شده است. الزم به ذكر 
است كه اين شاخص از طريق ادغام اطالعات حاصل از 
مولفه هاي پيمايشي )28 مولفه( و داده هاي مولفه هاي 
آماري )42 مولفه( به نسبت 80 و 20 محاسبه شده 
است. البته عدد شاخص كسب وكار در سال 95 برابر با 
5/85 بوده كه اين در سال 96 اين رقم با اندكي بهبود 
به 5/78 كاهش يافته است. اما ارزيابي ها نشانگر اين 
است كه شاخص كسب وكار در سال 97 برابر با 6.33 
بوده كه به معناي بدتر ش��دن وضعيت كس��ب وكار 

نسبت به سال ماقبل خود است. 
از سوي ديگر، براس��اس نتايج اين پايش در تابستان 
1398 وضعي��ت محي��ط كس��ب وكار در بخ��ش 
»كش��اورزي« در مقايس��ه با بخش هاي »صنعت و 
خدمات« نامناسب تر ارزيابي شده است. در بين رشته 
فعاليت هاي اقتصادي، رشته فعاليت هاي »سالمت 
انس��ان و مددكاري اجتماعي، اطالعات وارتباطات 
وساختمان«، به ترتيب داراي بدترين وضعيت كسب 
وكار و رش��ته فعاليت ه��اي » فعاليت هاي خدماتي، 
خدمات مربوط به تامين جا و غذا و آبرساني، مديريت 
پس��ماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه« به ترتيب 
بهترين وضعيت كسب وكار را در مقايسه با ساير رشته 

فعاليت هاي اقتصادي دركشور داشته اند.
همچنين بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين، 
ش��اخص ملي محيط كس��ب وكار ايران در تابستان 
1398 عدد 6/22 )عدد 10 بدترين ارزيابي است( به 
دست آمده، كه بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي 
فصل گذش��ته )بهار 1398 با ميانگين 6/29( است. 
ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 6/34 است كه 
در ارزيابي فصل گذشته عدد 6/44 حاصل شده بود و 
ميانگين ارزيابي محيط نهادي )شامل محيط سياسي، 
محيط آموزش��ي وعلمي، محيط فناوري و نوآوري، 
محيط حقوقي و ساختار دولت( عدد 6/13 است كه 
در فصل گذش��ته عدد 6/18 ارزيابي ش��ده بود. نگاه 
اجمالي نشان مي دهد، همانند فصل گذشته محيط 
جغرافيايي با عدد 5/28 و محيط مالي با عدد 8/58 به 
ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط ها بر اساس 

نظريه عمومي كارآفريني شين بوده اند. 
 همچنين براي نخستين بار در پايش ويژه تابستان 98 
موانع و مشكالت محيط كسب وكار شركت هاي دانش 
بنيان نيز استخراج شده است. اطالعات به دست آمده 
بيانگر اين است كه پنج مشكل اولويت دار شركت هاي 

دانش بني��ان به ترتي��ب »بي ثباتي سياس��ت ها«، 
»قوانين و مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر بر كسب 
وكار«، »غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت 
مواد اوليه و محصوالت«، »دش��واري تأمين مالي از 
بانك ها«، »برداشت هاي سليقه اي از قوانين و مقررات 
توسط ماموران محيط زيس��ت، شهرداري، گمرك، 
بهداشت و...« و »وجود رقابت غيرمنصفانه شركت ها 
و موسسات دولتي يا شبه دولتي در بازار« هستند. با 
اين حال ارزيابي ها نش��ان مي دهد، برخي مشكالت 
اين شركت ها در مقايسه با ساير واحدهاي اقتصادي 

كشور حادتر است. 

     وضعيت كسب وكار در استان ها 
از س��وي ديگر، براس��اس يافته هاي اي��ن طرح در 
تابستان 1398، استان هاي »سيستان و بلوچستان، 
خراسان ش��مالي و البرز« به ترتيب داراي بدترين 

وضعيت محيط كسب وكار و استان هاي »آذربايجان 
غربي، گي��الن و زنجان« به ترتي��ب داراي بهترين 
وضعيت محيط كسب وكار نسبت به ساير استان ها 
ارزيابي شده اند. قابل ذكر است كه عدد شاخص براي 
حدود 65 درصد اس��تان هاي كشور از عدد شاخص 
ملي فضاي كس��ب وكار كمتر بوده است. همچنين 
اختالف عدد ش��اخص وضعيت محيط كسب وكار 
در بهترين و بدترين اس��تان حداكثر معادل 1/15 
واحد است كه نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه 
در وضعيت عدد شاخص استان ها نسبت به يكديگر 

است.

     مولفه هاي بد و خوب 
همچنين براس��اس نتاي��ج به دس��ت آمده، فعاالن 
اقتصادي مشاركت كننده در پايش تابستان 1398، 
س��ه مولفه، »غيرقابل پيش بيني ب��ودن و تغييرات 

قيمت م��واد اولي��ه و محصوالت، دش��واري تأمين 
مال��ي از بانك ه��ا و بي ثباتي سياس��ت ها، قوانين و 
مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر به كس��ب و كار« را 
نامناس��بترين مولفه ها ارزيابي كردند. در مقابل سه 
مولفه »محدوديت دسترس��ي به حامل هاي انرژي 
مثل برق، گاز، گازوييل و..، محدوديت دسترس��ي به 
آب و محدوديت هاي دسترسي به شبكه تلفن همراه 
و اينترنت« را مناس��بترين مولفه هاي محيط كسب 
وكار كشور نسبت به ساير مولفه ها ارزيابي كرده اند. 
البته نكته قابل ذكر در اينجا اينكه در 4 دوره نخست 
اجراي اين طرح، »دشواري تأمين مالي از بانك ها« 
به عنوان نامس��اعدترين مولفه كس��ب و كار ارزيابي 
شده بود، اما در 8 دوره اجرا از پاييز 1396 تا تابستان 
1398 غيرقابل پيش بيني ب��ودن و تغييرات قيمت 
مواد اوليه و محصوالت، نامساعدترين مولفه كسب و 

كار ارزيابي شده است.

در6ماهنخستسالجاريافزايشيافت

پيروزبختدرديدارباسفيرسوريهاعالمكرد

سهم 24 درصدي ايران از صادرات به عراق

آمادگيبرايآموزشكارشناسانسوريدرحوزهاستاندارد

ايران با تصاح��ب 24 درصد از س��هم كل صادرات به 
عراق در ميان رقبايي مانند »چين، تركيه، اردن، هند، 

عربستان سعودي و امريكا« در صدر قرار دارد.
رايزن بازرگاني ايران در عراق در گفت وگو با شاتا با اعالم 
اين خبر گفت: 20 درصد از اين سهم در اختيار چين، 
19 و نيم درصد متعلق به تركيه و زير 10 درصد مربوط 
به امريكا بوده است.  ناصر بهزاد اظهار داشت: عالوه براين 
هند با 4 درص��د و اردن با 2 درصد در صادرات به عراق 
سهيم بوده اند و مابقي نيز از كشورهاي ديگر بوده است.

وي بي��ان كرد: در مجموع بر اس��اس آم��ار پنج ماهه 
نخست س��ال جاري حجم صادرات غيرنفتي ايران به 
كشورهاي هدف به لحاظ ارزي معادل 18 ميليارد دالر 
بوده كه از اين مبلغ تقريبا 4 ميليارد دالر آن به كش��ور 
عراق و بقيه به ساير كش��ورهايي مانند چين، تركيه، 
امارات، افغانستان و غيره بوده اس��ت.   بهزاد افزود: در 
مقايس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته به لحاظ ارزش 
ارزي و حجمي ميزان صادرات به عراق 10 درصد رشد 
داشته اس��ت. وي خاطرنشان كرد: تقريبا 25 درصد از 
صادرات ايران معادل 4 و نيم ميلي��ارد دالر به چين و 
 22 درصد معادل 4 ميليارد دالر به عراق بوده اس��ت.
رايزن بازرگاني ايران درعراق با اشاره به اينكه 14 درصد 
از اين حجم صادرات به تركيه، نه و چهار دهم درصد به 
امارات و پنج درصد به كشور افغانستان بوده است، بيان 
كرد: ازمجموع 18 ميلي��ارد دالر صادرات درپنج ماهه 

نخست سال جاري 13 ميليارد دالر به پنج كشورذكر 
شده بوده است. بهزاد خاطرنش��ان كرد: در ميان پنج 
كش��ور مزبور بيش از نيمي از صادرات ايران به خارج از 
كشور مختص به كشورهاي عراق و چين بوده كه عدد 

قابل توجهي است.
وي توضي��ح داد: در اين مدت ص��ادرات ايران به عراق 
تقريبا چهار برابر صادرات به افغانستان، دو برابر نسبت 
به تركيه، دو و سه دهم برابر نسبت به امارات بوده است. 

رايزن بازرگاني ايران درعراق با اشاره به ضرورت توجه و 
حمايت از شركت هاي ايراني موجود در بازار اين كشور 
يادآور شد: س��همي كه ايران در بازار عراق در دو سال 
گذشته داشته قابل توجه و از ثبات الزم برخوردار است.
بهزاد در پاس��خ به اين س��وال كه عمدتا چه كاالهايي 
از ايران به عراق صادر ش��ده اس��ت، توضيح داد: عمده 
كاالهايي كه به عراق صادر مي شوند شامل محصوالت 
غذايي مانند »رب، شيريني، شكالت، پسته، فراورده هاي 

لبني، محصوالت كش��اورزي، مصنوعات پالستيكي، 
محصوالت فوالدي و ساختماني و همچنين محصوالت 

بهداشتي« بوده است.
وي با بيان اينكه ماشين آالت صنعتي نيز از ايران به عراق 
صادر مي ش��ود، گفت: ارزش هر تن كاالهاي صادراتي 
ايران به عراق در پنج ماهه نخست سال جاري به ارزش 
700 دالر بوده است كه نشان مي دهد كاالهاي صادراتي 
به عراق ارزش افزوده بااليي دارند و اين امر مورد توجه 
اس��ت. بهزاد افزود: در حدود 800 رديف كاال در قالب 
گروه هاي مختلف مانند ماش��ين آالت صنعتي، دارو، 
لوازم بهداشتي، نساجي، لوازم خانگي برقي و محصوالت 
دامي به عنوان كاالهاي اولويت دار براي صادرات به عراق 

شناسايي كرده ايم.
 راي��زن بازرگاني اي��ران درع��راق با اش��اره به حجم 
صادرات نفت��ي به عراق ني��ز اظهار داش��ت: عالوه بر 
ص��ادرات كاالهاي غي��ر نفتي آمار ص��ادرات نفتي به 
ع��راق روزانه به ص��ورت ميانگين 38 ت��ا 40 ميليون 
مترمكعب گاز و هزار 200 مگا برق بوده اس��ت كه اين 
 رقم به عدد ص��ادرات ايران به عراق افزوده مي ش��ود.

وي ب��ا بيان اينكه هدف دولت تا س��ال 1400 افزايش 
ميزان صادرات به عراق تا سقف 20ميليارد دالر است، 
توضيح داد: از مهم ترين اقداماتي كه براي تسهيل شرايط 
صادرات و روند توس��عه تجارت بازرگاني به اين كشور 
انجام شده افتتاح مركز دايمي براي بازاريابي و تجارت 

كاالهاي ايران در بغداد بوده اس��ت.  بهزاد خاطرنشان 
كرد: اين مركز با حمايت س��فارت جمهوري اسالمي 
 ايران و مجوز سازمان توسعه تجارت ايران راه اندازي شد. 
وي با اشاره به اينكه با برنامه ريزي هاي صورت گرفته با 
استفاده از اين مركز بازرگانان ايراني مي توانند كاالهايي 
خود را ب��ا معرفي به بازار ع��راق وارد كنن��د، افزود: با 
حمايت ها و پش��تيباني اداري كه انجام شده است اين 

مركز نمايشگاه هاي متعدد نيز برگزار مي كند. 
رايزن بازرگاني ايران درعراق ادامه داد: اين نمايشگاه هاي 
درنقاط مختلف عراق برگزار و ش��ركت هاي ايراني نيز 

براي شركت در اين نمايشگاه ها آماده مي شوند.
وي خاطرنشان كرد: به عنوان مثال از ابتداي سال 18 
رويداد تجاري با حضور هيات هاي بازاريابي و تجاري به 
صورت دوسويه از ايران به عراق و از عراق به ايران برگزار 
ش��ده اس��ت. بهزاد با بيان اينكه اين رويدادها شامل 
برپايي 9 نمايش��گاه در 5 ماهه نخست سال جاري در 

عراق واعزام 9 هيات از كشور عراق به ايران بوده است.
رايزن بازرگاني ايران درعراق در پايان اظهار داشت: بر 
اساس سياست هاي وزارت صنعت و معدن تجارت در 
راستاي توسعه و افزايش صادرات به كشورهاي همسايه 
يك برنامه مفصل در دو بخش پيش بيني شده كه شامل 
بخش اقدامات اجرايي و ديگري مسائل استراتژيك و 
راهبردي براي رونق تولي��د و ايجاد فضاي الزم جهت 

حضور مناسب شركت هاي ايراني در عراق بوده است.

رييس سازمان استاندارد با اش��اره به رتبه 21 ايران 
در مي��ان 160 كش��ور عض��و س��ازمان بين المللي 
استاندارد س��ازي گفت: ما اين ظرفي��ت را داريم كه 
آموزش هاي الزم را به كارشناس��ان س��وري منتقل 
كنيم. به گزارش صدا و سيما، نيره پيروز بخت در ديدار 
با سفير سوريه با اشاره به پيوند عميق ميان دو ملت 
گفت: خوش بختانه روابط دو كشور با وجود فشارهاي 
دشمنان روبه پيشرفت بوده و همكاري ها نويد آينده 

بهتر از شرايط كنوني مي دهد.
وي گفت: ايران هميش��ه در كنار مردم سوريه بوده 
است و اميدواريم مردم س��وريه از مشكالت كنوني 
عبور كنند و اين كشور به ثبات و آرامش برسد. اين 
مقام مسوول با اشاره به يادداشت تفاهم همكاري در 
زمينه استاندارد سازي بين سازمان استاندارد ايران 
و سازمان اس��تاندارد و اندازه گيري سوريه در سال 
2006 گف��ت: خوش بختان��ه همكاري ها در زمينه 
استاندارد رو به گسترش بوده، اما در مجموع چندان 
راضي كننده نيس��ت و بايد براي دستيابي به اهداف 
مش��خص در تفاهم نامه ها تالش كنيم.پيروز بخت 
افزود: هم اكنون فضا براي گس��ترش همكاري هاي 
اقتصادي، تجاري و س��رمايه گذاري بس��يار بيشتر 
شده و سازمان هاي استاندارد ايران و سوريه نيز در 

اين زمينه نقش تس��هيل گري ايفا مي كند.  رييس 
سازمان استاندارد همچنين با اشاره به رتبه 21 ايران 
در ميان 160 كش��ور عضو ايزو )سازمان بين المللي 
استاندارد س��ازي( گفت: م��ا در بخش هاي مختلف 
اين ظرفيت را داريم كه تجارب و آموزش هاي الزم 
را در اختيار كارشناس��ان سازمان استاندارد سوريه 

قرار دهيم. 
وي از تجاوز تركيه به مرزهاي سوريه ابراز تاسف كرد 
و خواستار توقف اين تجاوزها به مردم كرد سوريه شد. 
سفير سوريه نيز با بيان اينكه روابط امروز دو كشور با 
گذشته قابل قياس نيست گفت: دولت سوريه، ايران 
را در اولويت بازس��ازي و توانمندس��ازي كشور خود 
قرارداده است. عدنان حسن محمود افزود: تحريم ها، 
هر دو كش��ور را هدف گرفته است و بايد با كمك هم 
بتوانيم با تحريم مقابله كني��م و هم روابط تجاري و 

اقتصادي خود را به باالترين سطح برسانيم.
وي افزود: هدف دو كشور در روابط اقتصادي تكميل 
مناسبات تجاري، اقتصادي و سرمايه گذاري است و 
بايد به آن دست پيدا كنيم. سفير سوريه گفت: سوريه 
از هر پيش��نهاد، ايده و ابتكاري كه منجر به تحكيم 
روابط با ايران شود استقبال مي كند و همواره در كنار 

يكديگر در برابرتوطئه ها خواهيم بود. 

در اي��ن ديدار حس��ن داناي��ي فر دبير كميس��يون 
همكاري هاي اقتصادي ايران و سوريه نيز گفت: بين 
دو كش��ور به نوعي همكاري هاي آزاد تجاري برقرار 
است و فضا براي گسترش روابط از هر نظر مهياست. 
وي افزود: م��ا در كنار مردم س��وريه بوده ايم و بطور 
طبيعي مسووالن س��وريه نيز ايران را در بازسازي و 
سرمايه گذاري در كش��ور خودشان به عنوان اولويت 

قرار داده اند.
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه ايران با عراق و سوريه 
مبادالت تجاري بسيار خوبي دارد گفت: البته عراق 
عمدتًا بازار مصرفي دارد، اما س��وريه هم بازار مصرف 
دارد و هم خود توليد كننده اس��ت بنابراين ما به آنها 
صادر و از آنه��ا وارد هم مي كنيم. وي افزود: موقعيت 
جغرافيايي سوريه به گونه اي است كه روابط اقتصادي 
و همچنين توليدات مشترك با بخش هاي اقتصادي 
اين كشور در خاك سوريه مي تواند به تدريج فضاي 
اقتص��اد و تجارت ما را با توجه ب��ه بازارهاي چندصد 

ميليوني اطراف سوريه باز و هموارتر كند.
در پايان اين ديدار مقرر ش��د مس��ووالن س��ازمان 
استاندارد و اندازه گيري سوريه براي آشنايي و استفاده 
از ظرفيت هاي استاندارد ايران به كشورمان سفر كنند 

تا زمينه تفاهم هاي بعدي فراهم شود.
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جزييات معافيت مالياتي واردات
ايس�نا |كاالهاي اساس��ي از پرداخ��ت 4 درصد 
ماليات علي الحس��اب واردات معاف ش��د. چندي 
پيش پيشنهادي از س��وي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، س��ازمان امور مالياتي و گمرك در مورد 
ماليات علي الحساب واردات ارايه شده بود كه اخيرا 
اين پيشنهاد در جلسه هيات مقررات زدايي و تسهيل 
صدور مجوزهاي كسب و كار در مورد آن تصميماتي 
اخذ و به تصويب رسيد. طبق دستورالعمل دريافت 
ماليات علي الحساب از وارد كنندگان، واردات قطعي 
كاال توسط كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول 
پرداخت ماليات علي الحس��اب واردات كاال به نرخ 
چهار درصد ارزش گمركي من��درج در اظهارنامه 
گمركي اس��ت. اين در حالي اس��ت كه واحدهاي 
توليدي داراي پروانه معتبر، س��ازمان هاي دولت و 
تعاوني هاي مرز نش��ينان كاالهاي وارداتي معاف 
از پرداخت حقوق ورودي م��اده )119( قانون امور 
گمركي مشمول پرداخت ماليات علي الحساب چهار 
درصد نمي شود. اشخاصي كه طبق اين تصويب نامه 
رتبه بندي اعتباري ش��ده و در سال اخير نسبت به 
تصميم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني اقدام 
كرده اند تا ميزان مجاز طبق مصوبه نيازي به پرداخت 
ماليات علي الحساب واردات ندارند. اين در شرايطي 
است كه اس��تفاده مجدد از سقف واردات مستلزم 
پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي هاي قطعي مالياتي 
و همچنين پرداخت ماليات علي الحساب وارداتي 
است كه قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد.  طبق 
اين دس��تورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پس از ثبت درخواس��ت اس��تفاده مجدد از سقف 
واردات توسط وارد كننده در سامانه جامع تجارت 
ميزان مبلغ واردات قبلي و مشخصات متقاضي را 
به صورت سيستمي به سازمان امور مالياتي اعالم 
مي كند تا پس از پرداخت يا ترتيب پرداخت توسط 
مودي تاييديه سيستمي مربوط در اختيار سامانه 
جامع تج��ارت قرار گرفته و امكان ثبت س��فارش 
بيش از س��قف واردات فراهم شود.  وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ثبت سفارش هاي مشمول ماليات 
علي الحساب واردات يا مواردي كه امكان رتبه بندي 
اعتباري ندارند و طبق تصويب نامه، سقف واردات 
500 هزار دالري براي آنها در نظر گرفته شده است 
را براي اخذ ماليات به صورت سيستمي به گمرك 

اعالم مي كنند.

۵۰۰۰ پرونده قاچاق تشكيل شد
ش�اتا|  مديركل بازرس��ي و امور قاچاق سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از ارجاع 
5 ه��زار و 7 پرونده قاچاق كاال در س��طح عرضه به 
تعزي��رات حكومتي، ب��ه ارزش بي��ش از يك هزار 
ميليارد ريال در شش ماهه اول سال جاري خبر داد. 
داريوش بهنود قاسمي به آمار فروردين ماه امسال 
در امر مبارزه با قاچاق كاال در سطح عرضه در سراسر 
كشور پرداخت و بيان كرد: طرح مبارزه با قاچاق كاال 
در سطح عرضه از س��ال گذشته بطور همزمان در 
سراسر كشور كليد خورده و همچنان ادامه دارد. او 
با تأكيد بر حساسيت موجود در حوزه سطح عرضه، 
افزود: كارشناسان اين سازمان و بازرسان مستقر در 
س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها، با 
بهره گيري از تمام ظرفيت و امكانات موجود با جّديت 
به اجراي اين طرح پرداخته و آن را پيگيري مي كنند.

مديركل بازرس��ي و امور قاچاق س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان با بيان اين مطلب 
كه در راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال در 
سطح عرضه و حمايت همزمان از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان داخلي، در اين بازه زماني از 214 هزار 
و 735 واحد خرد و كالن در س��طح عرضه بازرسي 
انجام ش��ده است؛ گفت: در اين ب�ازديدها، تعداد 5 
هزار و 7 كالسه پرونده تخلف صنفي به ارزش بيش 
از يك هزار ميليارد ريال تشكيل و براي رسيدگي به 
مراجع ذي صالح ارسال شده است . قاسمي گفت: 
در اين مدت اس��تان تهران با بيش از 35 هزار مورد 
بازرسي و 699 پرونده متشكله و استان البرز با بيش 
از 970 ميليارد ريال ارزش كاالي قاچاق مكشوفه، 
باالترين آمار را در بين استان ها به خود اختصاص 
داده اند. ضمنًا بيشترين ارزش ريالي كاالهاي قاچاق 
مكش��وفه به ترتيب متعلق به ل��وازم رايانه با 583 
ميليارد ريال، لباس و متفّرعات آن با 295 ميليارد 
ريال، مواد خوراك��ي و محصوالت صنايع غذايي با 

208 ميليارد ريال بوده است.
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پنس رييس جمهور بهتري خواهد بود؟

تهديد دوباره امريكا به زمين گير كردن اقتصاد تركيه

گروه جهان| 
»آيا مايك پنس رييس جمه��ور بعدي امريكا خواهد 
ب��ود؟« اين عنوان گزارش اينترنش��نال بيزنس تايمز 
اس��ت كه با اش��اره به افزايش حمايت ها از استيضاح 
دونالد ترامپ نوشته »خيلي ها به اين فكر افتاده اند كه آيا 
مايك پنس رييس جمهوري بهتري خواهد بود يا خير.« 
نشريه نيوزويك نيز با انتشار تصويري از پنس در حال 
اداي سوگند به استقبال رياست جمهوري او رفته است. 
شانس اس��تيضاح ترامپ چقدر است؟ پاسخ اين است 
كه در اين لحظه شمار سناتورهاي جمهوري خواه براي 
بركناري رييس جمهور كافي نيست اما مساله اين است كه 
هر روز بر شمار جمهوري خواهاني كه از استيضاح حمايت 
مي كنند، افزوده مي شود. پس از رسوايي اوكراين گيت، 
آنچه باعث افزايش حمايت ها از استيضاح شده عملكرد 
ترام��پ در خاورميانه ب��وده ك��ه جمهوري خواهان را 
به شدت عصباني كرده اس��ت. تصميم ترامپ براي رها 
كردن كردهاي سوريه موجي از انتقادها را در پي داشته 
است.سي ان بي سي هم با اشاره به گزارش هايي مبني بر 
درخواست پنج دادستان فدرال براي تحقيق درباره نقش 
رودي جولياني وكيل شخصي ترامپ در بحران موسوم به 
اوكراين گيت نوشته: »باال گرفتن نقش رودي جولياني در 
پرونده رسوايي اوكراين، ترامپ را درصدد فاصله گيري از او 
انداخته تا جايي كه گفته نمي داند »جولياني هنوز وكيل 
شخصي او هست يا خير«. به نظر مي رسد تالش ترامپ 
در فاصله گيري از جولياني در بحبوحه گزارش هايي درباره 
تحقيقات از جولياني از سوي بازپرستان فدرال در منطقه 

جنوبي نيويورك انجام گرفته است.« 
جوليان��ي و ترامپ محور اصلي انتقاده��ا از تالش هاي 
مشترك آنان براي تحت فشار قرار دادن دولت اوكراين 
هستند. گفته شده، ترامپ و وكيل شخصي اش در آستانه 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري ۲۰۲۰ از دولت اوكراين 
خواس��ته اند از جو باي��دن نامزد دموكرات ه��ا و معاون 
رييس جمهور سابق امريكا، و و پسرش هانتر بايدن به دليل 

فعاليت غيرقانوني در شركت گاز اوكراين تحقيق كند. 
در همين حال ماري يووانوويچ س��فير سابق امريكا در 
اوكراين، در برابر نمايندگان كنگره گفته فراخواندن او به 
واشنگتن نتيجه اتهامات تاييد نشده و اقدام كساني بوده 

كه انگيزه هاي قابل تاملي داشته اند. او كه به عنوان فرد 
مطلع براي كمك به تحقيقات استيضاح به كنگره خوانده 
ش��ده بود بدون اشاره مستقيم به نام جولياني نسبت به 
نفع شخصي و بازيگران بد در دستگاه ديپلماسي امريكا 
هشدار داده است. يووانوويچ كه ۲۰۱۶ از سوي باراك اوباما 
به عنوان سفير اوكراين برگزيده شده بود ماه مي گذشته 
و تنها چند ماه پيش از به پايان رسيدن دوره ماموريتش 

در اوكراين به واشنگتن فراخوانده شد.
نام ماري يووانوويچ در دو هفته گذشته برجسته تر شده 
چرا كه در كانون تحقيقات استيضاح كنگره قرار گرفته 
اس��ت. اواخر هفته گذشته نيز نام يووانوويچ بار ديگر در 
صدر اخبار قرار گرفت؛ وقتي كه دو نفر از حاميان ستاد 

انتخاباتي دونالد ترامپ از سوي اف بي آي بازداشت و در 
برابر قاضي به نقض قوانين انتخاباتي و پولشويي متهم 
شدند. يكي از اتهام هاي »لو پارناس« و »ايگور فرومن« 
دو تاجر بازداش��ت شده، اين اس��ت كه از طريق كمك 
مالي به يك نماينده جمهوري خواه از او خواسته اند كه 
براي بركناري ماري يووانوويچ به كاخ سفيد فشار بياورد. 
اين دو نفر همچنين از دستياران رودي جولياني، وكيل 
شخصي ترامپ بوده اند و به جولياني كمك مي كرده اند 
كه در اوكراين به دنبال اتهام فساد ادعايي عليه پسر جو 

بايدن، معاون سابق اوباما بروند.
اتهامي كه داليلي براي اثبات آن پيدا نش��ده اما ترامپ 
و جمهوري خواهان مي گويند حض��ور هانتر بايدن در 

هيات مديره يك ش��ركت انرژي در اوكراين با توجه به 
اينكه هيچ تجربه اي در اين باره نداشته، تنها مي تواند به 
علت حضور پدرش، جو بايدن، در كاخ سفيد بوده باشد 
و اينكه بايدن در آن زمان )۲۰۱۶( نقش مستقيمي در 

اجراي سياست هاي امريكا در اوكراين بود.
در آن اي��ام اوكراي��ن در اوج جنگ ه��اي داخل��ي ب��ا 
جدايي طلبان مورد حمايت روسيه در شرق اين كشور بود 
و همزمان مسكو با لشكركشي به شبه جزيره كريمه، اين 
بخش خودمختار را پس از يك همه پرسي مناقشه برانگيز 

از خاك اوكراين جدا و به روسيه ملحق كرده بود.
جلسه اس��تماع يووانوويچ در برابر س��ه كميته پيگير 
تحقيقات اس��تيضاح در مجلس نمايندگان غيرعلني 

برگزار شد اما بخش هايي از سخنان او علني شده است. او 
گفته نمي داند چرا جولياني عليه اش اقدام مي كرده است.

به گزارش بي بي سي، منتقدان مي گويند جولياني در 
يك سال گذشته در اوكراين به دنبال ترغيب دولت اين 
كش��ور براي راه اندازي تحقيقات درباره فساد ادعايي 
شركت انرژي بورسيما و هانتر بايدن كه در هيات مديره 
اين ش��ركت حضور داش��ته، بوده اس��ت. اتهامي كه 
دادستاني اوكراين پيش تر گفته بود تحقيقات درباره 
آن به جايي نرس��يده اس��ت. يووانوويچ همچنين به 
نمايندگان گفته جو بايدن هرگز با او درباره پسرش هانتر 
و شركت نفت وگازي كه او در آن كار مي كرده سخن به 
ميان نياورده است و خود يووانوويچ هم هيچگاه هانتر 
بايدن را مالقات نكرده است. او به كنگره گفته از ۲۰۱۸ 
به واسطه جان ساليوان، معاون وزيرخارجه مطلع شده 
بوده كه ترامپ قصد بركناري او را دارد حتي با وجود اين 

كه از او هيچ خطايي سر نزده است.
پس از بركناري يووانوويچ، كاخ سفيد سرپرست موقت 
براي سفارت امريكا در اوكراين انتخاب كرد؛ بيل تايلر كه 
او هم يك ديپلمات باس��ابقه است. نام تايلر است هم در 
جريان تحقيقات استيضاح برجسته شد چرا كه كورت 
ولكر نماينده ويژه امريكا در اوكراين متن پيامك هاي رد 
و بدل شده ميان خود و تايلر و گوردون ساندلند، سفير 
امريكا در اتحاديه اروپا را به كنگره تحويل داد. يووانوويچ 
در شرايطي براي اداي شهادت به كنگره رفت كه پيشتر 
كاخ سفيد طي نامه اي ۸ صفحه اي به كنگره اعالم كرده 
بود از نظر ترامپ و دولت امريكا تحقيقات آغاز ش��ده در 
كنگره غيرقانوني و بي اساس است و به همين علت هم 

دولت در اين رابطه با كنگره همكاري نخواهد كرد.
گفته ش��ده، ۱7دادستان ويژه س��ابق امريكا كه سابقه 
انجام تحقيقات درباره پرونده رسوايي ريچارد نيكسون 
رييس جمهور پيشين امريكا، را در كارنامه خود دارند در 
نامه سرگشاده اي اعالم كردند از نظر آنها ترامپ مرتكب 
جرايم قابل استيضاح شده و چنانچه اليحه استيضاح او 
از سوي مجلس نمايندگان تقديم مجلس سنا شود، از 
اعضاي جمهوري خواه اين مجلس خواهند خواست كه 
تعصبات حزبي خود را كنار گذاشته و به وظيفه خود در 

قبال قانون اساسي عمل كنند.

گروه جهان| 
رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، مي گويد »با 
وجود فشارهايي كه از چپ و راست مي آيد« به عمليات 
ارتش خود در شمال سوريه ادامه خواهد داد. تركيه در 
چهارمين روز حمله نظامي به سوريه مدعي شده كنترل 
مركز ش��هر رأس العين را به دست گرفته  است، ادعايي 
كه از سوي نيروهاي كرد »ارتش دموكراتيك سوريه« 

تكذيب شده است.
 در همين حال وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( اعالم كرده 
نيروهاي نظامي اين كشور در اطراف كوباني زير آتش 
توپخانه ارتش تركيه قرار گرفته است. امريكا بار ديگر از 
تركيه خواسته به عمليات نظامي در شمال سوريه پايان 
دهد در غير اين صورت تحريم هاي س��ختي عليه آن 

اعمال خواهد شد.
در همين حال، امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، 
در تماس تلفني با دونالد ترامپ همتاي امريكايي، خود 
بر لزوم پايان دادن به حمله نظامي تركيه به سوريه تأكيد 
كرده است. احمد ابوالغيظ دبيركل اتحاديه عرب، نيز اعالم 
كرده حمله نظامي تركيه به سوريه تهاجم به خاك يك 

كشور عربي و تجاوز به حق حاكميت آن است. 
بنا بر اعالم »ديده بان حقوق بشر سوريه« نيروهاي تركيه 
و ارتش ملي سوريه وارد رأس العين شده اند اما نبردها در 
اين شهر همچنان جريان دارد. نيروهاي ترك پيش از اين 

بمباران هاي شهرهاي مرزي از جمله رأس العين در شمال 
شرقي سوريه را بامداد شنبه از سر گرفته بودند. گزارش ها 
حاكي از آن است كه اوضاع در شهر تل ابيض نسبت به 
روزهاي پيش كمي آرام تر است، هرچند صداي تيراندازي 

و انفجار گهگاه شنيده مي شد.
وزارت دفاع تركيه اعالم كرده، در چهار روز عمليات در 
شمال سوريه، ۴۱۵نفر از نيروهاي كرد را كشته است. اما 
ديده بان حقوق بشر سوريه در آماري متفاوت مي گويد 
كه 7۴نيروي كرد در درگيري هاي روزهاي اخير كشته 
شده اند. اين س��ازمان تعداد كشته هاي نيروهاي مورد 
حمايت تركيه را ۴۹نفر ذكر كرده و شمار جان باختگان 
غيرنظامي در مدت را نيز ۲۰نفر ذكر كرده كه بيشتر آنها 

ساكنان شهر تل ابيض بوده اند.
مقامات محلي كرد در سوريه اعالم كردند در اثر حمالت 
اخير تركيه تاكنون بيش از ۱۹۰هزار تن از ساكنان اين 
مناطق آواره شده اند. اين در حالي است كه برآورد اخير 
سازمان ملل متحد از آواره شدن دست كم ۱۰۰هزار تن 

از ساكنان اين مناطق حكايت دارد.

   نيروهاي امريكا زير آتش توپخانه تركيه 
وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( نيز ش��نبه اعالم كرده 
ش��ماري از نيروهاي امريكايي مس��تقر در س��وريه، 
نيمه شب جمعه زير آتش توپخانه تركيه قرار گرفته اند 

اما آسيبي به سربازان امريكايي وارد نشده است. بروك 
دي والت سخنگوي پنتاگون، گفته: »انفجار در چند 
صدمتري محدوده س��ازوكار امنيتي، صورت گرفته، 
منطقه اي كه ترك ها مي دانند نيروهاي اياالت متحده 
در آن مستقر هستند.« پنتاگون تأكيد كرده گرچه هيچ 
تمايلي به درگيري با نيروهاي تركيه ندارد اما نيروهاي 
اياالت متحده، اگر ناگزير شوند، از خود دفاع خواهند 
كرد. از سوي ديگر وزارت دفاع تركيه اعالم كرد فقط به 
آتشي پاسخ داده كه منشأ آن نزديك به پايگاه نيروهاي 
امريكايي در نزديكي كوباني بوده است و در اين ميان 
اقدامات الزم را صورت داده است تا هيچ گونه آسيبي به 

اين پايگاه وارد نشود.
اين در حالي است كه وزارت دفاع تركيه تصريح كرده هيچ 
حمله اي به پست ديده باني اياالت متحده صورت نگرفته، 
و آتش توپخانه تركيه پاسخي بوده است به حمله اي كه به 
پست هاي نظامي اين كشور در نزديكي شهر سوروچ، كه 
در نقطه مقابل كوباني در خاك تركيه واقع است، انجام 

شده بوده است.
در همين حال مقام هاي امريكايي دور جديدي از صدور 
هشدارها به تركيه را آغاز كرده اند؛ از جمله وزير خزانه داري 
امريكا كه گفته واش��نگتن قدرت الزم براي زمين گير 
كردن اقتصاد تركيه را دارد. به گزارش بيزينس اينسايدر، 
استيو منوچين وزير خزانه داري امريكا، هشدار داده تداوم 

وضعيت فعلي، باعث اعمال تحريم هاي كامال موثر عليه 
اقتصاد تركيه خواهند شد. منوچين با بيان اينكه دونالد 
ترامپ به او اختيارات الزم براي اعمال تحريم عليه تركيه را 
داده، به مقامات ترك هشدار داد كه اگر الزم باشد، اقتصاد 
تركيه را تعطيل خواهد كرد. تركيه اما اعالم كرده كه به 

هرگونه اقدام عليه آنكارا پاسخ خواهد داد.
نيويورك تايمز نوشته، تحريم هاي جديد امريكا بيشتر از 
آنكه اقتصاد تركيه را هدف قرار دهد، مقام هاي نظامي و 
دولتي تركيه را هدف قرار خواهد داد. يك مقام آگاه در 
وزارت خزانه داري گفته الگوي تحريم هاي جديد مدنظر 
واشنگتن، مشابه تحريم هايي خواهند بود كه سال گذشته 
و به دنبال بازداشت يك كشيش امريكايي در تركيه عليه 

برخي مقام هاي تركيه از جمله دو وزير وضع شدند. 

اقتصاد تركيه س��ال گذشته را با تورم باالي ۲۰ درصد 
و رش��د اقتصادي منفي به پايان رس��اند و پيش بيني 
مي شود امس��ال نيز ۰.۳درصد كوچك تر شود. ارزش 
لير نيز كه س��ال گذشته حدود ۳۰درصد در برابر دالر 
كاهش يافته بود با تنش هاي جديد وارد دوره ريزشي 

جديدي شده است. 
رويت��رز گزارش داده، ارزش لي��ر تركيه در واكنش به 
تهديدهاي اخير امري��كا و اروپا مبني بر تحريم آنكارا 
نزولي ش��ده و دالر با يك درص��د افزايش به ۵.۸۹ لير 
رسيد. يك معامله گر ارزي در استانبول گفته: »در حالي 
كه بيانيه هاي قبلي امريكا نوعي چراغ س��بز به تركيه 
بود، حاال مشخص نيست چه خواهد شد و پرسش هاي 
زيادي در خصوص تحوالت آينده پيش آمده است.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

استعفايسرپرستوزارت
امنيتداخليامريكا

گروه جهان| سرپرست وزارت امنيت داخلي امريكا، 
بطور غيرمنتظره  از سمت خود كناره گيري كرد. دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا، كناره گيري مك آلينان را 
در يك پيام توييتري اعالم كرده و گفته است او قصد دارد 
در بخش خصوصي فعاليت كند و در آينده زمان بيشتري 
را در كنار خانواده خود بگذراند و به اين خاطر از سمت 
خود كناره گيري كرده است. ترامپ همچنين نوشته 
جانشين سرپرست وزارت امنيت داخلي امريكا درهفته 
آينده معرفي خواهد ش��د.  مك آلينان در آوريل سال 
جاري بطور موقت جايگزين كرستن نيلسن وزير امنيت 
داخلي امريكا، شده بود. در دوره مسووليت مك آلينان 
ورود مهاجران از مكزيك به امريكا كاهش يافته است. 
داليل بركناري كرستن نيلسن در آن زمان اعالم نشده 
بود، اما گفته مي ش��د كه ترامپ از شيوه كار او رضايتي 
نداشته است. بر اساس گزارش رسانه هاي امريكا، ترامپ 
او را متهم كرده بود كه نتوانسته از سرازير شدن مهاجران 
امريكاي التين به سوي مرزهاي امريكا جلوگيري كند. 
مك آلينان از زماني كه بطور موقت سرپرس��تي وزارت 
امنيت داخلي امريكا را برعهده گرفت، سياس��ت هاي 
ترامپ در زمينه محدود ك��ردن ورود مهاجران از مرز 
مكزيك را با جديت بيشتري به اجرا گذاشت و در نتيجه 
شمار مهاجران غيرقانوني از مرزهاي مكزيك به امريكا 
بطور چش��مگيري كاهش يافت. مك آلينان درمدت 
كوتاهي كه سرپرستي وزارتخانه امنيت داخلي را بر عهده 
داشت بيش از۵۰ هزار پناهجو در مكزيك را مجبور كرده 
در انتظار ماموران امريكايي و روند بررسي پرونده هاي 
خود باشند. دموكرات هاي امريكا انتقاد كردند كه اين 

اقدام بي رحمانه و غيرانساني است.

ديداررهبرانچينوهند
باهدفتوسعهروابط

گروه جهان| »ش��ي جين پينگ« رييس جمهوري 
چين، كه با هدف حضور در دومين ديدار غيررس��مي 
رهبران چين و هند به دهلي نو س��فر كرده با »نارندرا 
مودي« نخس��ت وزير هند ديدار كرد. به گزارش راديو 
چين، ش��ي در اين ديدار با اشاره به هفتادمين سالگرد 
ايجاد روابط ديپلماتيك دو كشور گفته بايد با استفاده از 
اين فرصت تبادالت فرهنگي و آموزشي ميان دو كشور 
را تعميق و گسترش داد و بطور مشترك از گفت وگوي 
تمدن ها حماي��ت كرد تا انگيزه جديد توس��عه روابط 
دوجانبه ايجاد شود.  شي جين پينگ پس از پايان سفرش 
در هند از نپال ديدار خواهد كرد. ميزان تجارت چين و 
هند در ۲۰۱۸ به ۹۵ميليارد و ۵۰۰ميليون دالر رسيده 
كه حدود 7۰درصد كل تجارت چين با منطقه آسياي 
جنوبي را شامل مي شود. براساس داده هاي منتشر شده، 
چين در سال هاي متمادي شريك اول تجاري هند بوده 
و عمدتا محصوالت مكانيكي و الكترونيكي، موادشيميايي 
آلي، منسوجات، دستگاه هاي پردازش داده ها و قطعات 
آن را به هند صادر كرده و الماس، محصوالت مكانيكي 
و الكترونيكي، منسوجات و سنگ آهن هم از هند وارد 
كرده اس��ت. عالوه بر اين، هند نيز يكي از مقاصد مهم 
س��رمايه گذاري چين در خارج و همكار مهم چين در 
ساخت تاسيسات زيربنايي بوده است تا پايان جوالي 
سال جاري، شركت هاي چيني ۸ميليارد و۴۰۰ميليون 
دالر در هن��د س��رمايه گذاري كرده اند كه يك س��وم 
سرمايه گذاري كل اين كشور در منطقه آسياي جنوبي را 
شامل مي شود. تا پايان اوت سال جاري، سرمايه گذاري 
هند در چين هم به ۹۲۰ميليون دالر رسيده كه در زمينه 

خدمات نرم افزاري و اجاره مالي صورت بوده است. 

ابهامدرآغازبهكاربهموقع
كميسيونجديداروپا

گروه جهان| كميسيون جديد اروپا در روزهاي اخير 
با موانع جديي مواجه شده كه امكان آغاز به كارش در 
اول ماه نوامبر را تقريبا غيرممكن كرده است. به گزارش 
يورونيوز، اورزوال فن درالين، رييس جديد كميسيون 
اروپا در فرايند انتخاب كميسرهاي كميسيون اروپا، 
ابتدا با بحران در دولت روماني مواجه شد و مجارستان 
نيز نتوانست كميسر جايگزين تعيين كند. همچنين 
در روز پنج شنبه، پارلمان اروپا نامزدي سيلوي گوالر 
فرانسوي را براي عضويت در كميسيون اروپا رد كرد. 
لوموند در تحليل رد ش��دن نامزدي س��يلوي گوالر 
نوشته اين ماجرا شكستي س��نگيني براي امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري فرانسه، بود و او را خشمگين 
كرده است. ماكرون گفته: »نبايد اجازه دهيم بحران 
سياسي اروپا تشديد شود.« نمايندگان پارلمان اروپا 
نامزدي س��يلوي گوالر را با ۸۲ راي مخالف در برابر 
۲۹ راي موافق، رد كردند. س��يلوي گوالر با دو اتهام 
روبروست، اتهام نخست از س��وي سيستم قضايي 
فرانسه و در مورد مشاركت در پرداخت حقوق به يك 
دستيار پارلماني در فرانسه با استفاده از بودجه اروپايي 
مربوط مي شود و دومين اتهام او دريافت دستمزدي 
قابل توجه از شركت يك ميلياردر آلماني-امريكايي 
اس��ت در حالي كه نماينده اروپا بوده است. فرانسه، 
روماني و مجارس��تان باي��د نامزدهايش��ان را براي 
پست هاي كميسيون اروپا معرفي كنند تا بار ديگر 
فرايند تاييد صالحيت آنها در پارلمان اروپا انجام شد. 
با اين حال بعيد به نظر مي رس��د پيش از اول نوامبر، 
فرايند رسيدگي به صالحيت نامزدها پايان پذيرد تا 
كمسيون جديد بتواند كارش را طبق برنامه آغاز كند.

ميلياردهادالرسرمايهگذاري
روسيهدرعربستان

گ�روه جه�ان|در جريان س��فر والديمي��ر پوتين 
رييس جمه��وري روس��يه، ب��ه عربس��تان، برنام��ه 
سرمايه گذاري هاي جديد مسكو در عربستان اعالم خواهد 
شد. به گزارش راش��اتودي، قرار است والديمير پوتين 
رييس جمهوري روسيه، اين هفته از عربستان ديدار كند 
و انتظار مي رود كه در جريان اين سفر، دو طرف چندين 
توافق نامه براي افزايش همكاري هاي اقتصادي با يكديگر 
امضا كنند. كريل ديميتريف مدير صندوق سرمايه گذاري 
مستقيم روسيه، با اشاره به اينكه در حال حاضر با طرف 
عربستاني روي كار بر ۲۵ پروژه به ارزش ۱۰ميليارد دالر 
هستيم، گفته در جريان اين سفر، توافق نامه اي در زمينه 
همكاري در حوزه هوش مصنوعي نيز بين دو كشور امضا 
خواهد شد. صندوق س��رمايه گذاري مستقيم روسيه 
همچنين در بياني��ه جداگانه اي اعالم كرده اس��ت كه 
۱۰توافق نامه بين طرف روسي با سعودي در زمينه هاي 
مختلف به ارزش دو ميليارد دالر امضا خواهد ش��د. اين 
موافقت نامه ها شامل همكاري در مسائل حمل و نقل، 
لجستيك، زيرساخت ها، توليدات نفتي، پتروشيمي و 
كشاورزي نيز خواهد شد كه يك موافقت نامه بطور خاص 
مربوط به همكاري با ش��ركت آرامكو خواهد شد. بحث 
س��رمايه گذاري ۱۰ميليارد دالري روسيه در عربستان 
موضوع تازه اي نيست و براي نخستين بار در سال ۲۰۱۵ 
ميالدي به عنوان بخشي از سند استراتژيك همكاري هاي 
بلندمدت دو طرف رونمايي شد. پوتين روزهاي دوشنبه 
و سه شنبه اين هفته در رياض خواهد بود. در سه ماهه 
نخست امسال، حجم روابط تجاري بين روسيه و عربستان 
به ۵۰۵.۲ ميليون دالر رسيد كه اين رقم در مقايسه با سال 

قبل 7۲ درصد افزايش پيدا كرده است.

كرهشماليازژاپنغرامت
ميخواهد

گروه جهان| وزارت خارجه كره شمالي از ژاپن خواسته 
تا بابت غرق ش��دن قايق ماهيگيري خ��ود در جريان 
برخورد اخيرش با يك قايق گش��ت زني ژاپني غرامت 
پرداخت كند. به گزارش رويترز، برخورد قايق ماهيگيري 
كره شمالي و قايق گشت زني ژاپني دوشنبه گذشته رخ 
داد. س��خنگوي وزارت خارجه كره شمالي گفته: »اين 
تصادف عمدي بود و يك اقدام گانگستري از سوي ژاپن 
بوده است و توكيو بايد اقداماتي را در راستاي جلوگيري 
از وقوع دوباره چنين تصادف هايي در آينده انجام دهد. 
اگر چنين رويدادي بار ديگر اتفاق بيفتد، ژاپن با پيامدهاي 
كامال ناخوشايندي روبرو مي شود.« گارد ساحلي ژاپن 
اعالم كرده، حدود ۶۰ تن از خدمه اين قايق ماهيگيري 
كره شمالي را پس از برخوردش با قايق گشت زني ژاپن 
در آب هاي اين كش��ور نجات داده است. وزارت خارجه 
كره ش��مالي با رد ادعاي دولت توكيو درباره اينكه قايق 
ماهيگيري كره ش��مالي مقصر اين برخورد بوده است، 
اعالم كرد: »اين قايق ماهيگيري در مسير عادي خود در 
حال حركت بود. ژاپن تالش مي كند تا اين اقدام عمدي 
را توجيه كند و مي خواهد خودش را موجه نشان دهد. 
آنها نمي توانند از مسووليت اين تصادف كه به غرق قايق 
ماهيگيري ما منجر شد، فرار كنند.«  همچنين مقام هاي 
ژاپني گفتند، قايق كره شمالي به صورت غيرقانوني در 
منطقه ويژه اقتصادي ژاپ��ن در حال ماهيگيري بوده 
است. آبه شينزو، نخس��ت وزير ژاپن پس از اين حادثه 
اظهار داشت، تحقيقات در اين رابطه آغاز شده است. او در 
جلسه پارلمان اظهار داشت، براي جلوگيري از ماهيگيري 
توسط قايق هاي ماهيگيري خارجي در منطقه اقتصادي 

انحصاري ژاپن اقدامات الزم انجام خواهد شد.
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توافق اوليه امريكا و چين 
در مذاكرات تجارتي

 گروه جهان|ترامپ از دستيابي به توافقي اوليه و 
مهم درباره اختالف تجارتي با چين خبر داد. او پس از 
ديدار با ليو هي، معاون نخست وزير چين اعالم كرد 
كه چيني ها محصوالت كشاورزي به ارزش ۴۰ تا ۵۰ 
ميليارد دالر از امريكا خريداري خواهند كرد. دونالد 
ترامپ روز جمعه ۱۹ بهمن )۱۱ اكتبر( پس از مالقات 
با ليو هي، معاون نخست وزير چين در كاخ سفيد اعالم 
كرد كه دو طرف در مرحله نخست مذاكرات تجاري به 
توافق مهمي دست يافتند. امريكا و چين بر سر ثبت 
مالكيت معنوي فرآورده ها، مسائل ارزي و خدمات 
مالي به توافق رسيدند. همچنين چين متعهد شده 
است محصوالت كشاورزي به ارزش ۴۰ تا ۵۰ ميليارد 
دالر از امريكا بخرد. به گفت��ه ترامپ، بعد از امضاي 
توافق نامه مرحله اول مذاكرات، »مرحله دوم« آغاز 
خواهد شد. رييس جمهوري امريكا همچنين تاكيد 
كرده كه توافق حاصل شده براي هر دو كشور عالي 
است. در مذاكرات ترامپ با معاون نخست وزير چين 
درباره شركت چيني هواوي نيز صحبت شده است. 
هواوي در ليست سياه اياالت متحده قرار دارد و يكي از 
بزرگ ترين موارد اختالف تجارتي ميان چين و امريكا 
محسوب مي ش��ود.  استيون منوچين، وزير دارايي 
امريكا خبر داد كه تعرفه هاي گمركي كاالهاي چيني 
كه قرار بود هفته آينده وضع شود اجرايي نمي شود. 
طبق برنامه هاي قبلي قرار بود كه از روز سه شنبه ۱۵ 
اكتبر تعرفه گمركي كاالهاي چيني به ارزش ۲۵۰ 
ميليارد دالر افزايش يابد. ليو هي، مذاكره كننده ارشد 
چيني هم ضمن ابراز خوشحالي تأييد كرده پيشرفت 
قابل توجهي در بسياري از زمينه ها حاصل شده است.  
دو اقتصاد بزرگ جهان ۱۵ماه است كه با وضع كردن 
تعرفه هاي گمركي بر محصوالت عمال يك جنگ 
تجارتي را آغاز كردند. اين مساله بر اقتصاد جهاني نيز 
تاثير منفي گذاشت و رشد اقتصاد جهاني را كند كرد.  
دليل اصلي اختالف تجارتي چين و امريكا اين بوده 
است كه ترامپ از تراز تجارتي ميان چين و امريكا ابراز 
ناخرسندي كرده بود. ترامپ بارها گفته صادرات 
چين به امريكا بيش از حد زياد است، درحالي كه 
واردات اين كش��ور از امريكا بسيار كم است و اين 
شكاف فزاينده ديگر قابلقبول نيست. حال طرفين 
در مرحله نخست مذاكرات توافق كرده اند. پيشرفت 
در مذاكرات امريكا و چين نامنتظره بود، چونكه 
پيش از آغاز مذاكرات كسي انتظار نتيجه بخش 

بودن اين مذاكرات را نداشت. 

ضرر 13ميليارد دالري بازار 
سهام عربستان 

بازار سهام عربس��تان در هفته گذش��ته و در سايه 
حوادث ژئوسياس��ي منطقه، افتي ۲.۸۵درصدي و 
ضرري ۴۸.7ميليارد ريالي )۱۳ميليارد دالر( را تجربه 
كرده است. روزنامه الوطن امارات نوشته، تحليل گران 
معتقدنده حوادث ژئوپلتيك و همچنين صحبت از 
طرح جديد ش��ركت نفتي آرامكو و فاش نكردن آن 
به شكل رسمي، بر عملكرد بازار سهام عربستان تاثير 
گذاشته است و سرمايه گذاران را به حفظ نقدينگي و 
بهره بردن از عرضه سهام واداشته است. بانك جهاني 
نيز تاييد كرده حمله به تأسيسات نفتي عربستان به 

رشد اقتصادي امسال اين كشور لطمه خواهد زد. 

درخواست بغداد براي 
بازگشت دمشق به اتحاديه عرب 

منابع ديپلماتيك عربي اعالم كردند، اتحاديه عرب 
پيش از برگزاري نشست فوق العاده شنبه خود درباره 
حمله تركيه به خاك سوريه، طي يك جلسه رايزني  
موضوع بازگشت اين كشور به اتحاديه را بررسي كرد. 
به گزارش اسپوتنيك، نشس��ت فوق العاده اتحاديه 
عرب شنبه در مقر اين اتحاديه به درخواست مصر و 
با حمايت تعدادي از كشورهاي عربي و در راس آنها 
عربستان، امارات و كويت و نيز هيات هاي ديپلماتيك 
دايمي كشورهاي عضو اتحاديه برگزار مي شود تا حمله 

تركيه به اراضي سوريه مورد بررسي قرار بگيرد.

پاكسازي 1۲منطقه افغانستان 
از طالبان

وزارت دفاع افغانس��تان اعالم كرده در شش ماه 
گذشته ۱۲ منطقه در استان هاي غزني، بدخشان، 
قندوز، تخار و فارياب بطور كامل از وجود نيروهاي 
طالبان پاكسازي شده اس��ت. به گزارش شبكه 
طلوع، منطقه دشت آرچي در استان قندوز شنبه 
از وجود طالبان پاكسازي شد. در حالي كه امريكا 
و متحدانش با ادعاي مبارزه با طالبان و القاعده، 
تامين امنيت و برقراري نظام مردمس��االري در 
افغانستان، از ۱۹ سال پيش در اين كشور جا خوش 
كرده اند، طالبان و القاعده نه تنها نابود نشدند بلكه، 

بيش از هر زمان ديگري قدرت گرفتند. 

كاهش محدوديت هاي 
اينترنت در عراق 

با گذشت چند روز از پايان اعتراضات خياباني و 
درگيري هاي خونين حاشيه آن، وزارت ارتباطات 
عراق اعالم كرد كه مج��وز الزم براي رفع بخش 
ديگري از محدوديت هاي اينترنت در اين كشور 
صادر شده اس��ت. به گزارش ايرنا، با وجود اعالم 
وزارت ارتباط��ات برخي منابع اعالم كرده اند كه 
اينترنت شبكه هاي تلفن همراه همچنان قطع 
است و فيلترينگ اغلب ش��بكه هاي اجتماعي 
نيز همچنان ادامه دارد. مقامات عراقي علت اين 
تصميم را مقابله با ارتش هاي س��ايبري مستقر 
در خارج از ع��راق براي س��اماندهي اعتراضات 
خش��ونت بار و به انح��راف كش��اندن تجمعات 

مسالمت آميز مردم اعالم كرده بودند. 
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عكسروز

چهرهروز

»كيهان كلهر« كنسرت استانبول را لغو كرد
كيهان كلهر نوازنده و آهنگساز شناخته شده موسيقي ايراني در حاشيه كنسرت شب گذشته خود كه در تاالر »فستيوال هال لندن« برگزار شد، 
در اعتراض به حمله ارتش تركيه عليه كردهاي شمال سوريه كنسرت استانبول خود همراه با »رامبرانت تريو« را لغو كرد. او حين برگزاري اين 
كنسرت ضمن ابراز تاسف از اقدام ارتش تركيه گفت: اين روزها روزهاي سختي براي مردم كرد است. متاسفانه خشونت و جنگي عليه مردم كرد 
شمال سوريه به راه افتاده كه باعث شده تا مردم كرد زير سركوب و ستم رنج بكشند. اين جنك كشته شدگان و آوارگاني به همراه داشته و باعث 
مي شود ما شاهد افزايش پناهجويان باشيم. موضوعي كه برخي از سياستمداران آن را متوجه نمي شوند. كلهر افزود: قرار بود همراه با »رامبرانت 

تريو« طي روزهاي آينده كنسرت را در استانبول داشته باشم. اما من به نشانه احترام به برادران و خواهران كرد اين كنسرت را لغو مي كنم. 

بازارهنر

نخستين تصوير محسن تنابنده در نقش يك قاتل عنكبوتي
نخستين تصوير از بازي محسن تنابنده كه در نقش 
يك قاتل عنكبوتي در فيلم سينمايي »عنكبوت« 
ايفاي نق��ش مي كند، منتش��ر ش��د. درحالي كه 
فيلمبرداري فيلم س��ينمايي »عنكبوت« دومين 
س��اخته ابراهيم ايرج زاد و ب��ه تهيه كنندگي جواد 
نوروزبيگي همچنان در تهران ادامه دارد، نخستين 
تصوير از فيلم منتشر شد. اين اثر كه فيلمنامه اش 
را اكتاي براهني نوشته روايت زندگي مردي است 
)با بازي محسن تنابنده( كه قصد دارد ريشه فساد 
را خش��ك كند و در حقيقت آسيب  شناسي و نقد 
نگاه تند اس��ت. »عنكبوت« كه بعد از »تابس��تان 
داغ« دومين س��اخته ايرج زاد محس��وب مي شود 
براي نمايش در س��ي و هش��تمين جشنواره فيلم 
فجر آماده خواهد ش��د. در اين فيلم سينمايي كه 
اثري پر بازيگر به حس��اب مي آيد بازيگراني چون 
محسن تنابنده، س��اره بيات، ماهور الوند، شيرين 
يزدان بخش، فريد سجادي حس��يني، علي باقري، 
مهدي حس��يني نيا، حميدرضا هدايتي راد، جواد 
يحيوي، گلنوش قهرمان��ي، آتيه جاويد، مهدخت 
مواليي، نيوشا عليپور، يوسف خسروي، غالمعلي 
رضايي، حميد حاجي محم��دزاده، ميثم دامن زه، 
داود ذاكري، سيدجمشيد حسيني، آويسا سجادي، 
سحر عبدالهي و امير سيدي ايفاي نقش مي كنند. 

محمدصادق رنج كشان به عنوان جانشين تهيه كننده 
و سرمايه گذار در فيلم »عنكبوت« حضور دارد. ديگر 
عوامل »عنكبوت« به اين ش��رح است: كارگردان: 
ابراهيم اي��رج زاد، تهيه كننده: ج��واد نوروزبيگي، 
نويسنده: اكتاي براهني، مدير فيلمبرداري: محمود 
كالري، ط��راح چهره پردازي: مجيد اس��كندري، 
طراح صحنه: آيدين ظريف، ط��راح لباس: نازنين 
خزاعي، مدير صدابرداري: طاهر پيش��وايي، مدير 
توليد: شهاب علي بخشي، مدير تداركات: حسين 
ميرزامحمدي، فيلمبردار: سام سليماني، دستيار 
اول كارگ��ردان: محمدرضا كش��ميري، برنامه ريز: 
سيدجواد حسيني، منشي صحنه: مرجان تاجيك، 
عكاس: حبيب مجيدي، پشت صحنه: باران جعفري، 
جلوه هاي ويژه كامپيوتري: سينا قويدل و جلوه هاي 

ويژه ميداني: آرش آقابيك.

تاريخنگاري

تصويب كاپيتوالسيون 
بيست و يكم مهر 1343، قانون اجازه استفاده رايزنان نظامي امريكا در ايران از مصونيت ها 
و معافيت هاي تصريح شده در قرارداد وين )كاپيتوالسيون( مصوب سوم مرداد مجلس 
سنا، در مجلس شوراي ملي نيز به تصويب رسيد. واژه كاپيتوالسيون به معني انعقاد 
عهدنامه و قرارداد يا خود عهدنامه و مفهوم عام حقوقي آن عبارت است از: پيمان هايي 
كه حقوق قضاوت كنسولي و حقوق برون مرزي را به كشور ديگري در قلمرو حاكميت 
ملي كشور ميزبان اعطا مي كند. مقررات كاپيتوالسيون اگر چه از دوران صفويه به صورت 
نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپايي رعايت مي شد، اما به صورت قانون، از دوران قاجار 
و در پي جنگ هاي ايران و روس ب��ه اجرا در آمد. اين مقررات براي اولين بار در 1۸۲۸ 
ميالدي به موجب عهدنامه تركمانچاي از طرف دولت روسيه تزاري بر ايران تحميل 
شد. پس از آن بود كه انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي رسمًا از اين امتياز بهره مند 
شدند. برداشتن موانع حقوقي و قانوني حضور نيروهاي امريكايي در ايران و تضمين 
امنيت آنان براي محمدرضاشاه اهميت داش��ت، به ويژه آنكه وي براي اجراي سريع 
اصالحات اقتصادي و سياس��ي، زير فشار امريكا قرار گرفته بود. در اين شرايط احياي 
نظام كاپيتوالسيون با هدف اعطاي مصونيت سياسي و كنسولي به اتباع امريكايي در 
ايران در دستور كار دولت قرار گرفت . اين چنين بود كه اليحه كاپيتوالسيون در 13 مهر 
134۲ در كابينه علم و در مرداد 1343 در مجلس س��نا به تصويب رسيد. در ۲1 مهر 
1343 حسنعلي منصور نخست وزير وقت اين اليحه را به صورت ناگهاني به مجلس 
شوراي ملي برد. حسين خطيبي نايب رييس وقت مجلس شوراي ملي كه در آن روز به 
جاي عبداهلل رياضي رييس مجلس، مديريت جلسه را برعهده داشت، درباره چگونگي 
تصويب اين اليحه مي گويد: »يك باره ديدم منصور با كليه وزيران كابينه وارد مجلس 
شدند، تعجب كردم زيرا لوايح موجود اهميتي نداشت كه همه كابينه در جلسه حاضر 
شوند. پس از لحظاتي بي مقدمه دكتر ناصر يگانه كه وزير مشاور در امور پارلماني بود 

برخاست و با قيد سه فوريت تقاضا كرد اين اليحه در دستور قرار گيرد. غافلگير شدم... 
طبق آيين نامه مجلس، اگر هيات دولت با قيد فوريت، تقاضاي تغيير دس��تور جلسه 
مجلس را مي كرد مي بايست در مورد آن رأي گيري شود و اگر تصويب مي شد، دستور 
جلسه تغيير مي كرد و تقاضاي دولت مقدم بود. رأي گرفتم اكثريت موافقت كردند، چون 
اكثر نمايندگان عضو حزب ايران نوين بودند و به اين ترتيب اليحه مطرح شد.« مجلس 
شوراي ملي بررسي اين اليحه را در دو نوبت 4 ساعته انجام داد. ۸ ساعتي كه پر بود از 
نطق هاي تند مخالفان پرشمار عليه طرح اين موضوع، اما سرانجام از 13۶ رأي مأخوذه 

اليحه مورد نظر با ۷4 رأي موافق و ۶1 رأي مخالف تصويب شد.

فيلمبرداري »الله« سرانجام تمام شد
فيلمبرداري فيلم سينمايي »الله« به كارگرداني 
اس��داهلل نيك نژاد س��رانجام پس از حدود ۶ سال 
تعليق به پايان رسيد. از سال 9۲ كه فيلمبرداري 
»الله« به تعلي��ق درآم��د، كارگردانش درصدد 
ادامه س��اخت آن بود كه از مدتي قبل مرحله دوم 
فيلمبرداري ب��ا تهيه كنندگي تورج منصوري كه 
مديريت فيلمبرداري را هم از ابتدا برعهده داشت 
شروع ش��د و روز جمعه 19 مهرماه هم تمام شد. 
س��اخت اين فيلم در مرحله اول به تهيه كنندگي 
پروانه پرتو بود و فيلمبرداري 40 درصد باقي مانده 
به تهيه كنندگي تورج منصوري انجام شد كه اين 
بخش توسط حس��ن ايوبي در حال تدوين است. 
البت��ه بخش ابتداي��ي فيلم تدوين ش��ده و گروه 
اميدوار اس��ت كه تا يك ماه آينده تدوين به پايان 
برسد. منصوري همچنين ابراز اميدواري مي كند 
كه اين فيلم در جشنواره فيلم فجر امسال حضور 
داشته باشد. اين فيلم چند سال قبل بر سر مالكيت 
دچار حاشيه هايي شد كه از سرگيري و تمام شدن 
فيلمبرداري اش نشان مي دهد مشكالتي كه مانع 
از ادامه كار بود برطرف ش��ده ولي ب��ا اين حال با 
توجه ب��ه تاخيري كه در ادامه س��اخت اين فيلم 

پيش آمد، هماهنگي براي حضور تمام عوامل فني 
مرحله قبل س��خت بود به همين دليل تغييراتي 
در عوامل ص��ورت گرفته و مث��ال صدابردار قبال 
ايرج شهزادي بود كه به دليل حضور در پروژه اي 
ديگر نتوانست همكاري اش را ادامه دهد و محمود 
كاش��اني صدابرداري كار را تمام كرده است. فيلم 
»الله« درباره »الله صديق« يكي از قهرمان هاي 
اتومبيل راني ايران است. در اين فيلم سارا اميري 
)در نقش الله(، ايرج نوذري، سينان تازچو، نيكي 
كريمي، س��ام قريبيان، همايون ارش��ادي، پيام 
اينالويي، محمود اردالن، اميرعلي دانايي و محمد 
صادقي از جمله بازيگران هستند كه فهرست كامل 

در خبرهاي بعدي منتشر خواهد شد. 

مذاكره محسن شريفيان با »ني انبان« در ايرلند
محس��ن ش��ريفيان، نوازنده و خواننده موس��يقي 
نواحي بوش��هر، آبان ماه س��ال جاري براي شركت 
در بيست و شش��مين فس��تيوال بين المللي »بگ 
پايپ )ني انبان(« به كشور ايرلند سفر مي كند. اين 
رويداد جهاني 14 تا 1۷ نوامبر با حضور هنرمنداني 
از كشورهاي مختلف برگزار خواهد شد. فستيوال 
بين المللي »بگ پايپ )ني انب��ان(« رويداد جهاني 
است و هر ساله در شهر ارمق ايرلند در حالي برگزار 
مي شود كه نوازندگان شاخص ساز بگ پايپ يا همان 
ني انبان از سراس��ر جهان در آن شركت مي كنند و 
تازه هاي موسيقي كشور خود را با يكديگر به اشتراك 
مي گذارند. اين در حالي است كه فستيوال »ويليام 
كندي« امسال محسن شريفيان، نوازنده بوشهري 
س��از ني انبان را به عنوان مهمان ويژه خود معرفي 
كرده است. اين فستيوال جهاني كه در اخبار خود 
محسن شريفيان را مرد افسانه اي توصيف كرده، از 
برگزاري اجراي اين نوازنده ايراني به همراه نوازنده 
سازهاي كوبه اي، محمد جابري و سه نوازنده ديگر 
 Emer و Sylvain Barou خبر داد. در اين برنامه

Mayock و Niall Vallely ك��ه هري��ك از 
نوازندگان نامدار ايرلندي هستند، محسن شريفيان 
را همراهي خواهند كرد. شريفيان پس از همنوازي 
و گفت وگوي موسيقايي با نوازندگان اسكاتلندي و 
 )WOMAD( اجرا در فستيوال بين المللي وومد
در انگلستان اين بار ني انبان خود را به ايرلند مي برد 
تا در راستاي معرفي ساز، فرهنگ و هنر زادبومش 
گام بردارد. محسن شريفيان داراي نشان درجه يك 
هنري ساز ني انبان اس��ت كه روز ۲۲ آذر به اتفاق 
گروه ليان در سالن ميالد نمايشگاه تهران نيز روي 

صحنه خواهد رفت.

میراثنامه

مرمت موزه هنرهاي معاصر تهران به گنجينه رسيد
با گذشت بيش يك س��ال از آغاز فرآيند بازس��ازي موزه هنرهاي معاصر تهران، به 
گفته رييس اين موزه در حال حاضر تنها بخش بازس��ازي گنجينه باقي مانده است. 
نهم ارديبهشت سال 9۷ اعالم شد كه موزه هنرهاي معاصر تهران به دليل تعميرات 
گسترده تا آخر تابستان تعطيل خواهد بود. فرآيندي كه قرار بود حدود شش ماه به 
طول بينجامد، به داليلي آنچه نوسانات زياد قيمت ها در بازار و همچنين نداشتن سرعت 
الزم از سوي پيمان كار اول عنوان شد، هنوز به پايان نرسيده است. بر همين اساس هم 
تير ماه سال جاري هادي مظفري � مديركل دفتر هنرهاي تجسمي � با اعالم اينكه 
تاكنون ۶0 درصد از پروژه مرمت موزه هنرهاي معاصر تهران انجام شده است، شرايط 
خاص اين موزه و ارزش تاريخي كه دارد را از ديگر داليل طوالني شدن فرآيند مرمت و 
بازسازي عنوان كرد. در همين راستا احسان آقايي، رييس موزه هنرهاي معاصر تهران، 
درباره فرآيند بازسازي اين موزه، با بيان اينكه »هم اكنون در حال جابه جايي آثار به 
گنجينه موقت هستيم«، به ايسنا گفت: تنها فضايي كه براي مرمت باقي مانده است، 
گنجينه است. فعال در حال جابه جايي آثار به گنجينه موقت هستيم و از آنجا كه تا زمان 
آماده شدن، آثار در گنجينه موقت خواهند بود، استانداردهاي الزم براي اين فضاي 
موقت نيز فراهم شده است.  او همچنين درباره تغييراتي كه در بخش گنجينه موزه 
قرار است ايجاد شود نيز يادآور شد كه به بخش گنجينه موزه نيز فضايي حدود ۲00 
متر اضافه و تاسيسات هواساز آن از كل هواسازه موزه جدا مي شود. آقايي در پاسخ به 
اين پرسش كه چه زماني بازسازي و مرمت بخش گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران 
تمام مي شود؟ گفت: بستگي به اين دارد كه جابه جايي آثار چقدر زمان مي برد. با توجه 

به اينكه هيچ گاه اين آثار با اين حجم از گنجينه موزه خارج نشده بود، پيش بيني زمان 
جابه جايي سخت است. به هر حال جابه جايي نيز بايد حتما توسط نيروهاي متخصص 
صورت بگيرد كه از نظر تعداد نيز محدود هستند. رييس موزه هنرهاي معاصر تهران 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا برنامه برگزاري نمايشگاه هاي موزه مشخص شده است، 
اظهار كرد: برنامه ها نوش��ته شده است و موزه نيز در دوره جديد خود دو نمايشگاه به 

صورت همزمان خواهد داشت كه هنوز نمي توانيم نام نمايشگاه ها را اعالم كنيم. 

ايستگاه

رابرت دنيرو: منتظر ديدن 
ترامپ در زندان هستم

 ادامه اعتراض ها 
به انتخاب »پيتر هاندكه«

»راب��رت دني��رو« بازيگر 
هالي��وودي با گانگس��تر 
خواندن »دونالد ترامپ« 
گفت: بي صبرانه منتظر 
دي��دن رييس جمهور در 
زندان است. رابرت دنيرو در 
حاشيه نمايش فيلم »مرد 
ايرلن��دي« جديدترين 

همكاري اش با »مارتين اسكورسيزي« در جشنواره 
فيلم لندن در گفت وگو با گاردين گفت: ما يك مشكل 
واقعي و فوري داريم و آن داشتن يك رييس جمهور 
گانگستر است كه فكر مي كند هر كاري كه بخواهد 
مي تواند انجام دهد. مشكل اين است كه اگر او بتواند 
در واقع از آن قس��ر در برود آنگاه همه ما يك مشكل 
داريم. جمهوري خواهان گستاخي كه اطراف ترامپ 
هستند و در واقع از او دفاع مي كند، ترسناك هستند 
و بايد كاري انجام دهيم. »دنيرو« همچنين با اشاره به 
نزاع دنباله دار ترامپ با رسانه ها افزود: اين نارضايتي 
و كساني اس��ت كه درباره آن مي نويسند و آنچه ما 
مي بينيم يك گانگستري روشن است. آنها نمي توانند 
از اين قلدري كردن قسر در بروند و مردم عقل سليم 
دارند و مي بينند چه اتفاقاتي در حال روي دادن در اين 
جهان و اين كشور است. اين بسيار شرم آور است كه 
جمهوري خواهان چنين رفتار بدي دارند.  اين بازيگر 
۷۶ ساله در پاسخ به پرسشي درباره اينكه آيا احتمال 
مي دهد كه ترامپ در نتيجه تالش هاي كنوني براي 
استيضاحش در نهايت به زندان بيفتد نيز گفت: امروز 
ما رييس جمهوري عجيب و غيرطبيعي داريم كه فكر 
مي كند گانگستر است كه حتي يك گانگستر خوب 
هم نيست... گانگسترها ش��رف دارند، با شما دست 
مي دهند از شما قول مي گيرند و به شما قول مي دهند. 

اما اين آدم )ترامپ( چنين چيزي نيست. 

اهداي جايزه نوبل ادبيات 
۲019 به »پيتر هاندكه« 
در كن��ار انتقاده��اي 
جمعي از نويس��ندگان، 
اعت��راض كش��ورهاي 
آلباني، بوسني و كوزوو و 
جمعي از خويش��اوندان 
قرباني��ان نسل كش��ي 

»سربرنيتس��ا« را نيز به دنبال داشت. به گزارش 
فرانس ۲4، اعتراض ها به انتخاب امسال آكادمي 
نوبل در كشورهايي كه از »پيتر هاندكه« همواره 
به عنوان يكي از طرفداران »اسلوبودان ميلوشويچ« 
رييس جمهور سابق صربستان ياد مي شود، ادامه 
دارد. »ادي راما« نخست وزير آلباني در واكنش به 
انتخاب »پيتر هاندكه« به عنوان برنده جايزه نوبل 
سال ۲019 در صفحه توييتر خود نوشت: »هرگز 
فكر نمي كردم براي يك جايزه نوبل احساس تهوع 
به من بدهد. اتخاذ اين تصميم ناشايست از سوي يك 
آكادمي اخالق مدار همچون آكادمي نوبل، شرم را به 
شكل ديگري معرفي كرد. نه ما نمي توانيم تا اين حد 
نسبت به نژادپرستي و نسل كشي بي تفاوت باشيم.«  
»Sefik Dzaferovic« يكي از سياستمداران 
مسلمان كشور بوسني انتخاب »هاندكه« به عنوان 
برنده امس��ال جايزه نوبل ادبيات را »ش��رم آور« 
توصيف كرد. »نرمين توليك« بازيگر اهل كشور 
بوسني كه در جريان محاصره »سارايوو« توسط 
ارتش جمهوري صرب  بوس��ني به شدت آسيب 
ديده بود نيز از اين انتخاب انتقاد كرد. واكنش ها در 
كشور »كوزوو« نيز تفاوت چنداني نداشت. »هاشم 
تاچي« رييس جمهور اين كشور در حساب توييتر 
خود نوشت: »انتخاب آكادمي نوبل درد بسياري را 

براي قربانيان بي شمار به دنبال داشت.«  

اولين قضاوت فغاني در ليگ استراليا

ابراهيم شكوري: نمي دانم »ويلموتس« تا كي دوام مي آورد

داور بين المللي فوتب��ال ايران اولين 
قض��اوت خ��ود را در ليگ اس��تراليا 
انجام داد و از VAR نيز استفاده كرد. 
عليرضا فغاني داور ايراني در ديدار وسترن سيدني 
و س��نترال قضاوت كرد كه اين ديدار اولين تجربه 
قضاوت فغاني در ليگ استراليا محسوب مي شود.  
تيم سيدني در نهايت توانست ۲ بر يك برنده اين 
ديدار ش��ود. گل دوم اين تيم با استفاده از فناوري 
VAR صورت گرفت و فغاني بعد از بازبيني تصاوير 
اع��الم پنالتي كرد. اين داور بين المللي كه در جام 
جهاني روس��يه ديدار رده بندي را بين انگليس و 
بلژيك قضاوت كرد، از اين فصل در ليگ استراليا 
س��وت خواه��د زد. او آخرين بار ديدار اس��تقالل 
و ف��والد را در ليگ ايران قضاوت ك��رده بود كه با 

تساوي يك - يك به پايان رسيد.

سرپرس��ت دبيركلي فدراسيون فوتبال با بيان اينكه 
مارك ويلموتس س��رمربي تيم ملي اي��ران تاكنون 
حتي يك ريال هم دريافتي نداشته است، گفت: نياز 
اس��ت كه در اين زمينه از طرف دولت حمايت شويم. 
ابراهيم ش��كوري درباره اقدامات فدراسيون فوتبال 
براي رفع توقيف پول هاي ايران در فيفا با اس��تفاده از 
حضور نمايندگان فدراسيون جهاني در تهران، گفت: 
نمايندگان فيفا براي بازي ايران و كامبوج در كشورمان 
حضور داشتند. آنها دنبال هدف هاي خودشان بودند. ما 
هم به عنوان فدراسيون فوتبال اهداف خودمان را دنبال 
مي كرديم. زماني كه نمايندگان فيفا در تهران بودند، 
مباحث خود را با آنها در ميان گذاش��تيم به خصوص 
بحث مال��ي و تحريم ها تا بتوانيم پولم��ان را به ايران 
منتقل كنيم. آقاي تاج هم نامه اي را به اينفانتينو رييس 
فيفا ارسال و درخواست كرد مبالغ ايران در فيفا را آزاد 
كنند. او افزود: فوتبال ما مقابل كامبوج روز ويژه اي را 
تجربه كرد. منتظر جواب اينفانتينو هستيم تا ان شاءاهلل 
كمك هاي خوبي از فيفا بگيريم. مش��كالت مالي ما 
بسيار زياد است. از داخل هم يكسري مشكالت وجود 
دارد. 10 ماه است كه از حضورم در فدراسيون مي گذرد 
و در اين مدت هيچ كمك��ي را دريافت نكرده ايم. اگر 
همت اعضاي فدراسيون و همراهي مربيان و كادرهاي 
فني نباشد كار سخت مي شود. همه دست به دست هم 
داده ايم تا از اين مشكالت عبور كنيم. اميدواريم فيفا هم 
نگاه ويژه اي داشته باشد. سرپرست دبيركلي فدراسيون 
فوتبال درباره كرسي هاي ايران در AFC و اينكه چرا 
از اين كرس��ي ها به نفع فوتبال اس��تفاده نمي شود، 
گفت: متاسفانه تحريم ها به شكلي است كه روابط ما 
نتوانسته مشكالت را حل كند. چندبار شخصا نامه اي 

را به خانم فاطما دبيركل فيفا ارسال كردم. آقاي تاج 
چندبار حضوري با آقاي اينفانتينو جلسه داشته است. 
تا به امروز نتيجه اي نگرفته ايم و نتوانستيم مبلغي را 
دريافت كنيم. شكوري اظهار كرد: در AFC ارتباطات 
خوبي با شيخ س��لمان و ديگران داريم. فدراسيون با 
مبالغي كه از AFC دريافت مي شود ... 10 ماه گذشته 
ميزباني هاي خوبي در ايران گرفتيم كه بي سابقه بود. 
فروردين ميزبان اميدها بوديم. خرداد ميزبان فوتسال 
و سپس ميزبان نوجوانان بوديم. اين ميزباني ها به ما 
كمك مي كند. گرفتن ميزباني ها دشوار و برگزاري آن 
دشوارتر است. او درباره تفاوت ويلموتس و كي روش 
گفت: جا دارد از كي روش تش��كر كنم كه براي ايران 
زحمت كش��يد. ويلموتس شخصيت كامال متفاوتي 
دارد. او در چارچوب كار و مسووليتش حركت مي كند 
كه نقطه مثبت است. تغيير و تحولي كه ويلموتس ايجاد 
كرده شور و نش��اطي را به وجود آورده كه همه راضي 
هستند. طرفداري نيست كه از رفتار ويلموتس و سبك 
بازي تيم ملي ناراضي باشد. اين بزرگ ترين دستاورد 
فدراسيون بود. سرپرست دبيركلي فدراسيون فوتبال 
اظهار كرد: قرارداد قبلي )كي روش( مورد بازبيني قرار 

گرفت و يك تي��م روي آن كار كردند. ۲۷ مورد از آن 
قرارداد استخراج شد كه بايد آنها را اصالح مي كرديم 
و در ق��رارداد جديد )ويلموتس( لحاظ مي ش��د. اين 
اتفاق در قرارداد ويلموتس افتاد كه اتفاق بزرگي بود. 
ويلموتس هم با شخصيت بزرگي كه دارد باعث شده 
مردم به تيم ملي نگاه ويژه تري داشته باشند و حس 
وفاداري به تيم ملي برگش��ته است. بازخوردي كه از 
م��ردم مي گيريم، مثبت اس��ت. او در مورد نگراني ها 
نس��بت به اينكه ممكن اس��ت ويلموت��س هم مثل 
كي روش شاكي شود، گفت: ويلموتس در يك شرايط 
حرفه اي وارد ايران شد و از امكانات بازديد كرد. بخش 
بعدي بحث مالي است. تا امروز نتوانستيم حتي يك 
ريال به ويلموتس و كادرش پرداخت كنيم. اين از عهده 
فدراسيون خارج است. نياز است از طرف دولت حمايت 
شويم. تالش مي كنيم پول هايمان را از فيفا بگيريم. 
يكسري مسائل مثل حق پخش هست كه نمي توانيم 
درباره اش صحبت كنيم. اميدواريم آقاي ويلموتس با ما 
همراه باشد. اميدمان به آينده است. شكوري در پاسخ 
به اين سوال كه ويلموتس تا چه زماني مي تواند دوام 
 بياورد؟ اظهار كرد: ما هم نمي دانيم تا كي دوام مي آورد.

 دغدغه اصلي ما همين اس��ت. فك��ر ديگري نداريم. 
بارها دي��ده ام خود آقاي تاج باب��ت اين دغدغه اذيت 
مي شود. مي دانيم كه بايد پول ويلموتس را بدهيم ولي 
متاسفانه نتوانس��ته ايم. بايد از اين مربي تشكر كنيم 
كه تا اين حد حرفه اي است. بعد از بازي با كامبوج به 
ويلموتس خسته نباشيد گفتم. سرمربي تيم ملي فقط 
درباره بازي صحبت كرد و از اين كارش درس گرفتم. 
ويلموتس ما را مجاب كرد بيشتر تالش كنيم تا پولش 

را پرداخت كنيم.

ورزشي
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