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معاون سياسي وزير كشور گفت: در نشست احزاب با 
وزير كش��ور، اصالح طلبان از رد صالحيت ابراز نگراني 
كردند در حالي كه از همه افراد در چارچوب قانون دفاع 
مي شود. به گزارش ايرنا جمال عرف روز يك شنبه در 
جلسه با معتمدان و اقشار استان همدان اظهار داشت: 
به غير از جرايمي كه مراجع چهارگانه اعالم مي كنند ما 
مكلف به دفاع از حقوق افراد و نظام هستيم. وي با بيان 
اينكه نشست هاي مستمري با ناظران بر انتخابات برگزار 
شده است تاكيد كرد: با كنار هم گذاشتن متغيرها در 
مي يابيم كه يكي از عوامل موثر در افزايش مش��اركت 
در انتخابات فراهم كردن زمينه رقابت داوطلبان بوده و 
نفس رقابت حضور نمايندگان همه ساليق در انتخابات 
است.  معاون سياسي وزير كش��ور ادامه داد: با توجه به 
جو و فضاي حاكم بر مناطق و كشورهاي حاشيه ايران 
و تاكيد و اصرار مستمر رهبر فرزانه انقالب بر مشاركت 
حداكثري همه تالش مي كنند مش��اركت حداكثري 
فراهم شد.   عرف در پاس��خ به يكي از حاضران درباره 
وجود اخت��الف در بين اصالح طلب��ان گفت: اختالف 
بين همه گروه ها اصولگرايان و اصالح طلبان به داليلي 
وج��ود دارد حتي به عن��وان نمونه درص��دد عضويت 
۲ تن از نمايندگان دبي��ران كل احزاب اصالح طلب در 
كميسيون ماده ۱۰ احزاب بوديم كه در اقدامي جالب 
و عجيب به جاي اصولگرايان، اصالح طلبان نسبت به 
اين موضوع اعتراض و جلس��ه را ترك كردند در حالي 
كه تصميم كميسيون ماده ۱۰ احزاب به نفع آنها بود. 
معاون سياسي وزير كشور با بيان اينكه آستانه تحمل 
احزاب كاهش يافته است گفت: انتخابات با شكل گيري 
ستاد بر چهار اصل مشاركت حداكثري، سالمت، رقابت 
و امنيت پايه گذاري ش��د كه در حضور امنيت با همت 

مردم و نهادهاي مسوول احساس تهديد جدي نداريم.
عرف با تاكيد بر اينك��ه همه مكلف به اج��راي قانون 

هس��تند افزود: در حوزه رقابت سعي داريم يك فضاي 
رقابتي در كش��ور ايجاد ش��ود كه در اين زمينه ساير 
نهادهاي مس��وول در زمينه انتخابات ني��ز اين نگاه را 
دنبال مي كنند. وي اضافه كرد: بخش��ي از س��المت 
انتخابات به داوطلب بر مي گردد و در اين راس��تا قبل و 
در جريان انتخابات و انجام راي گيري در دوم اس��فند 
س��المت انتخابات از نظر چند مقوله بررسي مي شود. 
معاون سياس��ي وزير كش��ور گفت: ورود پول از منشأ 
مجهول كه در سياس��ت كلي انتخابات نيز به ان اشاره 
ش��ده مورد تاكيد اس��ت و يكي از مصاديق س��المت 
انتخابات جلوگيري از خريد و فروش راي است كه در 
قانون به صراحت تاكيد ش��ده و آن را جرم تلقي كرده 
است. عرف افزود: اسفند سال ۹۶ بخشنامه اي از سوي 
وزير كشور با مضمون منشور گفت وگو سياسي منتشر 
و مقرر شد فعاالن استاني به گفت وگو بنشينند چرا كه 
يكي از مهم ترين خالء ها پايين بودن آس��تانه تحمل، 
كم بودن گفت وگوي طرفين بوده در حالي كه اهداف 
همه افراد براي اعتالي كشور و توفيق دولت مشترك 
است.  رييس ستاد انتخابات كشور تاكيد كرد: جريان ها 
بايد بيش از گذشته بحث و گفت وگو داشته باشند و با 
كنار گذاشتن سوءتفاهم ها به جاي افتراق به اشتراك ها 
توجه كنند. عرف با بيان اينكه يكي از وظايف عمومي 
وزارت كشور تقويت و فعال كردن احزاب سياسي است 
اضافه كرد: ۱۷ خانه احزاب در كشور راه اندازي شده و 
از س��ه جريان فعال اصالح طلب، اصولگرا و مستقالن، 
قرار شد هر سال يك حزب رياست اين خانه را بر عهده 
بگيرد.  وي ادامه داد: همچنين وزارت كشور در راستاي 
انسجام و افزايش رضايت مندي مردم سه كميسيون 
ذيل معاونت سياسي وزارت كشور تشكيل داده كه با 
دس��تگاه هاي مختلف در اين زمينه بحث و گفت وگو 

مي شود.

رييس ستاد انتخابات كشور:

از همه افراد در چارچوب قانون دفاع مي شود فراز  جبلي|
مشاور سردبير|

درك ش��رايط ام��روز اقتص��اد ايران چندان س��خت 
نيست. كافيس��ت تجربه ركود اقتصادي س��ال ۹۱ را 
داشته باشيم تا به خوبي متوجه اتفاقات امروز اقتصاد 
ايران ش��ويم. در هر دو زمان دولت در اواخر عمر خود 
بود، ش��وك ارزي به كشور وارد ش��ده بود و تحريم ها 
قسمت هاي يكساني از اقتصاد كش��ور را هدف گرفته 
بود. حتي آمارهاي اقتصادي نيز چندان تفاوتي ميان 
اين دو سال را نش��ان نمي دهند. در هر دو دوره دولت 
براي اتمام كار خود با كارنامه اي قابل قبول، دس��ت به 
تعويق حل مش��كالت زد و به جاي آنكه مشكالت را 
بررسي و حل كند اجازه داد با گذر زمان حل مشكالت 
به گردن دول��ت بعدي بيفتد. اصرار ب��ر تخصيص ارز 
دولتي با ه��دف جلوگيري از افزاي��ش قيمت ها عمال 
سياست يكسان هر دو دوره اس��ت كه منجر به رانت 
ش��د.  تفاوت هايي نيز ميان دو دوره مشاهده مي شود. 
اگر ش��وك ارزي و ركود در دولت احمدي ن��ژاد در دو 
سال آخر رخ داد، در اين دوره شوك ارزي پايان يافته 
اما ۲ سال از عمر دولت باقي اس��ت. در سال ۹۱ همه 
انتظار يك ناجي اميدبخش در اقتصاد را داشتند اما در 
سال ۹8 چنين احساسي وجود ندارد. اما تفاوت مهم 
ديگر در حضور س��اير قوا براي حل مسائل اقتصادي 
دولت است.  تغيير در قوه قضاييه عمال شوك مثبتي 
به اقتصاد بود و بعضي سياست هاي صحيح از سوي قوه 
قضاييه به چش��م مي خورد. برخورد با فساد اقتصادي 
از س��وي هر ش��خص و نهادي عملي صحيح است و 
مي تواند به كشور كمك كند. هرچند اقدامات قضايي 
نمي تواند مشكالت اقتصاد را به صورت كلي حل كند 
و مشكل فساد اقتصادي ريشه در ساختار رانتي اقتصاد 

ايران دارد اما حتي همين تالش ها جاي تقدير دارد.  با 
اين وجود به نظر مي رس��د دولت و قوه قضاييه در اين 
خصوص چندان همراه و هم مس��ير نيستند. رييس 
قوه قضاييه از احياي كارخانه ها به واسطه اقدامات قوه 
قضاييه خبر مي دهد، مشاور رييس جمهور در توييتي 
معني دار درخواست مي كند كه قوه قضاييه فهرست 
كارخانه ها، اقدامات قضايي و وضعيت فعلي هر واحد 
توليدي را منتش��ر كند و در مقابل قوه قضاييه بعد از 
يك روز چنين گزارشي را از طريق خبرگزاري رسمي 
خود منتشر مي كند. به نظر مي رسد جاي اين بحث ها 
نه در توييتر اس��ت و نه خبرگزاري. اگر قرار است همه 
قوا براي بهبود شرايط با يكديگر همكاري كنند ديگر 
نبايد ش��اهد متلك پراني در فضاي مجازي باش��يم. 
قوه قضاييه هم مي توان��د اقدامات خود را به ش��كلي 
گسترده تر و غيرگزينشي انجام دهد تا وضعيت بهتر 
شود. هيچ كس نمي تواند منكر وجود مشكل در اقتصاد 
ايران شود. ش��ايد هيچ كس به اندازه دولتمردان فعلي 
به واسطه مديريت س��ال ۹۲ از خطر گسترش ركود و 
تكرار ش��رايط ۹۱ آگاه نباش��ند. اگر نمي خواهيم در 
سال ۱4۰۰ كشور در شرايطي مش��ابه قرار گيرد بايد 
تمامي قوا براي حل مشكالت همكاري كنند. نهادهاي 
مختلف امنيتي، قضايي و حتي اجتماعي به خوبي اين 
واقعيت را درك كرده اند كه اگر چرخ اقتصاد س��قوط 
كند تمامي تالش ه��اي آنها بي ثمر خواه��د بود و نه 
مي توان امنيت كشور را حفظ كرد نه پاسخگوي انبوه 
پرونده هاي متنوع بود و نه كارهاي فرهنگي اجتماعي 
به نتيجه مي رس��د. به همين دليل است كه نهادهاي 
مختلفي امروز به بحث مبارزه با ركود اقتصادي ورود 
كرده اند اما به نظر مي رسد يك فرماندهي واحد براي 

جلوگيري از اين مناقشات الزم است.

جايي براي مناقشه نيست
گزارشسرمقاله

 همین صفحه  

سرمقاله

جايي براي مناقشه نيست
ام��روز  ش��رايط  درك 
اقتص��اد اي��ران چندان 
سخت نيست. كافيست 
تجربه رك��ود اقتصادي 
سال ۹۱ را داشته باشيم 
ت��ا ب��ه خوب��ي متوجه 
اتفاق��ات ام��روز اقتصاد 
اي��ران ش��ويم. در هر دو 
زمان دولت در اواخر عمر خود بود، ش��وك ارزي به 
كشور وارد شده بود و تحريم ها قسمت هاي يكساني 
از اقتصاد كشور را هدف گرفته بود. حتي آمارهاي 
اقتصادي نيز چندان تفاوتي ميان اين دو س��ال را 
نش��ان نمي دهند. در هر دو دوره دولت براي اتمام 
كار خود با كارنامه اي قابل قبول، دس��ت به تعويق 
حل مشكالت زد و به جاي آنكه مشكالت را بررسي 
و حل كند اجازه داد با گذر زمان حل مش��كالت به 
گردن دولت بعدي بيفتد. اص��رار بر تخصيص ارز 
دولتي با هدف جلوگيري از افزايش قيمت ها عمال 

سياست يكسان هر دو دوره است كه...

فراز جبلي

يادداشت

انتظاراتي كه بايد برآورده كرد
در بيانات روز گذشته 
مقام معظ��م رهبري 
چندي��ن نكت��ه مهم 
وج��ود داش��ت ك��ه 
توج��ه  م��ورد  باي��د 
وزارت صنع��ت و ني��ز 
صنعتگران قرار بگيرد. 
يك��ي از اي��ن ن��كات 
اين بود كه ايشان با اش��اره به سخنان چندي 
پيش وزير صنعت مبني بر اينك��ه هر جا يك 
واحد صنعتي در آستانه تعطيلي قرار بگيرد، به 
كمك آن مي رويم، گفتند: »اين سخنان، عالي 
و خرسند كننده است و حاال بايد پاي اين قول 
بايستند و ديگر مسووالن نيز همين گونه عمل 
كنند.« اينكه يك مسوول در باالترين مقام يك 
وزارتخانه نسبت به تعطيلي واحدهاي صنعتي 
واكنش نش��ان دهد و خواهان ح��ل فوري آن 
اس��ت جاي اميدواري دارد و گفته مقام معظم 
رهبري اش��اره به اين معني اس��ت كه بايد در 
اين مس��ير حركت كنيم. در بخش ديگري كه 
مقام معظ��م رهبري مبني ب��ر اينكه »كاهش 
فشار به مردم و حل مشكالتي همچون گراني، 
تورم و كم ارزش ش��دن پول ملي تنها با اهتمام 
به موضوع توليد ملي امكان پذير خواهد بود.« 
فرمودند را بهتر است به اين محور جلوگيري از 
تورم ارجاع داد. زيرا تورم عمال ماليات منفي بر 
ارزش پول اس��ت يا در بخش ديگري كه نيز به 
رونق توليد اشاره كرده و گفتند»من اقتصاددان 
نيس��تم اما اقتصاددان ها به ص��ورت اجماعي، 
در س��خنان و اظهارنظرهاي خود ش��عار سال 
را تأييد كردند زيرا اش��تغال، ث��روت ملي، رفاه 
عمومي و حتي پيشرفت علمي به واسطه رونق 
توليد به وجود مي آي��د« را مي توان تاكيد مقام 
معظم رهبري بر توليد مل��ي در كنار كليد واژه 
رونق توليد به كار گرفته شده، دانست. در اصل، 
بر كسي پوشيده نيس��ت كه رونق توليد ملي 
باعث كاهش وابس��تگي ارزي به كش��ور هاي 
بيگان��ه وتقويت پ��ول مل��ي و اتكاء ب��ه آن در 
معامالت و مبادالت اقتصادي شده، همچنين 
باعث افزايش توان اقتصادي و باالرفتن قدرت 
چانه زني در معام��الت بين المللي مي ش��ود. 
بنابراين ايش��ان به درستي به رونق توليد ملي، 
حمايت از توليد ملي و نيز صنايعي كه به توليد 
ملي كمك مي كنند، اشاره كردند . در مجموع 
مي توان از سخنان مقام معظم رهبري اينگونه 
برداش��ت كرد كه ايش��ان هم انتظاراتشان را 
از بخ��ش صنعت عن��وان كردند و ه��م اينكه 
صحبت ه��اي وزير صنعت مبن��ي بر پيگيري 
تعطيلي واحدهاي صنعتي رويكرد درس��تي 
اس��ت و بايد ادامه دار باش��د.به همين دليل در 
ادامه فرمودند و تاكيد داش��تند كه وزير صمت 
بايد پ��اي اين قول بايس��تد و در اين مس��ير با 

سرعت بيشتري حركت كند. ان شاءاهلل
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن 
مجلس

صنعت،معدن و تجارت

 دستور آزاد سازی
  ۱۰۴۸ خودروی دپو شده 

صادر شد
 فرشته فريادرس |

 گره ترخيص خودروهاي مانده در گمرك باز شد. 
»تعادل« در گفت وگو با واردكنندگان و كارشناسان 
خودروي��ي، ماج��راي خودروهاي دپو ش��ده، را از 
زواي��اي گوناگوني م��ورد واكاوي قرار داده اس��ت. 
البته نسبت به اين موضوع نگاه هاي متفاوتي وجود 
دارد؛ برخي نوك پيكان انتقاد را به س��مت وزارت 
صمت مي گيرندكه  با مانع تراشي و ناديده گرفتن 
پيشنهادهاي ارايه شده از س��وي گمرك، اين نهاد 
اجرايي را ب��راي صدور مج��وز ترخيص بالتكليف 
گذاشته ومانع از پايان يافتن اين ماجراي جنجالي 
ش��ده اند. اما نگاه ديگري وجود دارد كه براس��اس 
آن خ��ود واردكنن��دگان خودروي��ي مقصر اصلي 
پيش آمدن اين اتفاق هس��تند؛ چون يا منش��أ ارز 
آنها مش��خص نبوده يا مش��كل قضايي ومسائلي 
از اين دست داش��ته اند.  براس��اس ديدگاه دوم كه 
واردكنن��دگان را مقصر ماجرا مي دان��د، زماني كه 
دولت اعالم كرد واردكنندگاني كه منش��أ ارز آنها 
مشخص است و مش��كل قانوني ندارند، مي توانند 
خودروهايشان را ترخيص كنند، اما اقدامي از سوي 
آنها ص��ورت نگرفت. اين امر نش��ان مي دهد، خود 
ش��ركت هاي وارد كننده خ��ودرو، كوتاهي كرده و 

مقصر وضعيت موجود نيز هستند. 
14

ديپلماسي

»ماهاتير محم��د« نخس��ت وزير مال��زي گفت: 
كشورش كه يكي از ش��ركاي تجاري بزرگ ايران 
است، به دليل تحريم ها نمي تواند با تهران مبادالت 
تجاري داشته باشد. به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه 
خبري »فري مالزي تودي«، وي كه روز يك شنبه 
در ي��ك كنفرانس مطبوعاتي در حاش��يه س��ي و 
پنجمين اجالس سران اتحاديه جنوب شرق آسيا 
موسوم به »آ.سه.آن.« سخن مي گفت، با يادآوري 
اين مس��اله كه در اين اج��الس اش��اره اي به اين 
تحريم ها نشد، افزود: به كارگيري تحريم ها، خالف 
قانون اس��ت.  وي گفت: هيچ تبصره اي در سازمان 
ملل وج��ود ندارد مبني ب��ر اينكه كش��وري كه از 
كشوري ديگر ناخشنود است، مي تواند تحريم هايي 
را بر آن كشور و ديگر كشورهاي طرف معامله با آن 
اعمال كند. ماهاتير با تاكيد بر اينكه اكنون مالزي 
نيز مش��مول تحريم اس��ت، افزود: تحريم ها صرفا 
در مورد يك كش��ور به اجرا گذاش��ته نمي شود. با 
وجود تحريم هاي واش��نگتن عليه ته��ران، مالزي 
مناس��بات ديپلماتيك خوب با ايران را حفظ كرده 
اس��ت. ماهاتير محمد گفت: مالزي در حال حاضر 
تحريم مي شود، زيرا ما نمي توانيم با ايران كه شريك 
بسيار بزرگ تجاري مان اس��ت، داد و ستد كنيم. با 
كشورهاي ديگر نيز رفتار مش��ابهي مي شود. وي 
گفت: به موجب كدام قانون آنه��ا مدام از حكومت 
قانون و تجارت مبتني بر قانون دم مي زنند، اما افراد 
بسياري كه از اين مسائل سخن مي گويند يا اين ايده 
را ابداع مي كنند، همان افرادي هستند كه از اصول 
خودشان پيروي نمي كنند.  نخس��ت وزير مالزي 
پيشتر گفته بود كه كواالالمپور تحت فشار است تا 
حساب هاي بانكي ايراني ها و شركت هاي ايراني داير 
در مالزي را به واسطه تحريم هاي ضد ايراني مسدود 
كند. ماهاتير همچنين اعالم كرد كه موضوع جنگ 
تجاري بين امريكا و چين در اجالس روز يك شنبه 
مورد بحث ق��رار گرفت و رهبران ش��ركت كننده 
در مورد اين ن��زاع تجاري ابراز نگران��ي كردند. وي 
افزود: همه اين رهبران احس��اس مي كنند كه اين 
مساله، رشد تجارت و اقتصادشان را مختل مي كند. 
نخست وزير مالزي گفت: آنها خواستار جهاني صلح 
طلب هستند، جايي كه بتوانند با كشورهاي ديگر 
در تعامل تجاري باشند. س��ي و پنجمين اجالس 
سران كش��ورهاي عضو اتحاديه جنوب شرق آسيا 
روز يك شنبه با حضور تعداد زيادي رهبران داخل و 
خارج از اين منطقه در بانكوك پايتخت تايلند با شعار 
تقويت چند جانبه گرايي و ارتباطات و همكاري هاي 
تجاري منطقه اي و بين المللي آغاز به كار كرد.  در 
حال حاضر آسه آن پنجمين اقتصاد بزرگ دنياست. 
براساس برنامه ريزي هاي درون منطقه اي قرار است 
اين بلوك اقتص��ادي تا س��ال ۲۰۳۰ به چهارمين 

اقتصاد بزرگ جهان تبديل شود.

 انتقاد ماهاتيرمحمد
 از اعمال تحريم عليه ايران

گزارش خبري

 كشورهاي سي آي اس 
 بازار هدف صادرات 

محصوالت  مينو

در آستانه شصتمين سالگرد تاسيس مينو 
مطرح شد
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رييس مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه مردم 
ايران هم مانند كردها و اع��راب و ترك ها براي دولت 
امريكا اهميتي ندارند، تاكيد كرد: اين نفت است كه 
براي امريكا مهم است. به گزارش ايسنا، علي الريجاني 
در آغاز جلس��ه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي 
گفت: در پي 4۰ سال گذشته دولت هاي مختلف در 
امريكا براي بازگشت سلطه خود بر مردم ايران راه هايي 
انتخ��اب كردند. اگرچه خس��ارت هايي را به كش��ور 
وارد كرده است ولي به اهداف خود دست پيدا نكرده 
است. عدم توفيق روساي جمهور امريكا به استقامت، 
پايداري و درك عميق ملت ايران مرتبط اس��ت. وي 
افزود: روساي جمهور امريكا از ابتدا دست به اقدامات 
ماجراجويي زدند از تجزيه طلبان حمايت كرده و صدام 

را براي حمله به ايران تش��ويق كردند. تروريست ها را 
مورد حمايت قرار داده و آنه��ا را وادار به جنايت عليه 
ملت كردند. آنها را پن��اه دادند و تحريم هاي گوناگون 
عليه مردم ايجاد كردند و با گستاخي اين جنايات را به 
نام دوستي با ملت ايران عنوان كردند. الريجاني ادامه 
داد: ملت ايران چون هيچ صداقت��ي در گفتار و كردار 
سردمداران امريكا نمي ديدند در مقابل آنها ايستادگي 
كردند. البته برخي بودند كه يا به دليل عدم شناخت 
كافي يا ساده انديشي تبليغات، دولت امريكا را مورد 
توجه قرار داده و دچار خس��ارت شدند. خوش بختانه 
امروز امريكا رييس جمهوري دارد كه زحمت همه را 
براي نشان دادن چهره  واقعي سياست هاي كاخ سفيد 

كم كرده است. 

نفت است كه براي امريكا مهم است

مجلس
عضو هئيت رييس��ه مجلس گفت: مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام بايستي به س��كوت خود در قبال لوايح 
س��ي اف تي و پالرمو پايان ده��د و اگر هم ب��ا اين لوايح 
مخالفت كرد بايس��تي كل عواقب آن را بپذيرد. بهروز 
نعمتي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت به 
وضعيت بال تكليف لوايح سي اف تي و پالرمو در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام اش��اره كرد و گفت: باالخره در 
مباحث س��ي اف تي و پالرمو مجلس ش��وراي اسالمي 
آنها را به تصويب رس��انده و اين  لوايح به شوراي نگهبان 
ارجاع داده شده اند كه شوراي نگهبان هم نظر مخالفي 
در اين رابطه دارند. وي ب��ه پذيرش عواقب تاييد يا عدم 
تاييد لوايح س��ي اف تي و پالرمو از س��وي مجمع اشاره 
و تصريح كرد: ش��أن مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
شأن داوري اس��ت؛ بنابراين يا بايس��تي نظر مجلس را 
بپذيرد يا اينكه نظر ش��وراي نگهبان را مورد قبول خود 
قرار دهد و اين هم شفاف اس��ت. نماينده مردم تهران، 

ري و شميرانات در ادامه افزود: باالخره اگر نظر شوراي 
نگهبان را بپذيرد بايد پاسخگوي اتفاقات بعدي اقتصاد 
كشور باش��د، اگر هم بخواهد كه نظر شوراي نگهبان را 
تاييد نكند كه طبيعي است كه يك س��ري افراد تندرو 
نظير افرادي ك��ه در مقابل مجلس خيم��ه زده بودند، 
نگران ناراحت مي شوند؛ بنابراين بايستي وضعيت اين 
لوايح را تعيين و تكليف كند و مس��ووليت و عواقب آن 
را هم پذيرا باشد. نعمتي تاكيد كرد: حتي امروز برخي 
از كشورهاي دوست ما هم وقتي كه مي خواهند، مراوده 
بانكي انجام دهند به ما اعالم مي كنند كه ما نمي توانيم 
از راه و مسير ديگري پول را به كشورمان منتقل كنند؛ 
بنابراين بايستي چه كاري انجام دهيم. اين نماينده مردم 
در مجلس دهم اظهار كرد: مجمع تشخيص مصلحت 
نظام بايستي به سكوت خود در قبال لوايح سي اف تي 
و پالرمو پايان دهد و اگر هم با اي��ن لوايح مخالفت كرد 

بايستي كل عواقب آن را بپذيرد.

مجمع سكوت خود در قبال لوايح CFT و پالرمو را بشكند

خبر

 رهبر معظم انقالب اسالمي
 در ديدار هزاران نفر از دانشجويان و دانش آموزان: 

 جزييات شناسايي ثروتمندان براي حذف يارانه 
در گفت و گو  با سخنگوي ستاد تبصره ۱۴ بودجه 98 

مذاكره با امريكا هيچ نتيجه اي ندارد 
چون قطعا هيچ امتيازي نمي دهند  يك  شناسنامه 

  اقتصادي 
براي هر ايراني

گ�روه اقتص�اد كالن|  اكن��ون يك مرحل��ه از حذف 
يارانه هاي نقدي افراد پردرآمد اجرا شده و خبرها حاكي 
از آن اس��ت كه در آس��تانه اجراي دور دوم حذف يارانه ها 
هستيم. سوال بسياري از افراد جامعه اين است كه دولت 
چگونه ثروتمندان را شناسايي مي كند. در همين زمينه 
حسين ميرزايي سخنگوي س��تاد تبصره ۱4 بودجه ۹8 
به »تعادل« توضي��ح مي دهد كه اكنون ب��راي هر ايراني 
يك شناس��نامه اقتصادي-اجتماعي تهيه ش��ده كه به 

موجب آن جزييات اطالعات مربوط به وي موجود است. 
از مدرك تحصيلي تا وضعيت حس��اب بانكي. به گزارش 
»تعادل«، مسووالن دولت حسن روحاني در توجيه اينكه 
چرا اقدام به حذف يارانه ثروتمن��دان نمي كنند همواره 
يك توضيح مشخص داش��ته اند: »اطالعات كافي براي 
شناسايي ثروتمندان در اختيار نداريم.« اكنون ولي دولت 
مدتي است كه حذف يارانه ثروتمندان را كليد زده و سوال 

اساسي اين است كه چگونه و ...
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نگاهي به يك دهه هدفمندسازي يارانه هاي انرژي

رشد 52 درصدي يارانه 
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روي موج خبر

 تحليل مسائل عراق با حضور حسن دانايي فر 
در حزب اعتماد ملي؛ حزب اعتماد ملي|

جلس��ه تحليل و بررسي مس��ائل منطقه و عراق با 
حضور حس��ن دانايي فر، سفير سابق ايران در عراق، 
در دفتر سياس��ي حزب اعتماد ملي برگزار شد. در 
اين جلس��هدانايي فر پس از تشريح زواياي مختلف 
اعتراضات فعلي در عراق، به سواالت اعضا و كارشناسان 
دفتر سياسي در رابطه با اين موضوع پاسخ داد.  او در 
اين نشست، بر لزوم حل مسائل عراق از طريق تفاهم و 
گفت وگو تاكيد كرد و اعتراضات مسالمت آميز و به دور 
از خشونت را با توجه به فساد و مشكالت مختلف، حق 
معترضان دانست. او معتقد به وجود امكان حل مسائل 
عراق از طريق تفاهم گروه هاي مختلف و پيشگيري از 

خونريزي هاي بيشتر است. 

 واكنش وزارت اطالعات به آزادي حسن 
عباسي؛ روابط عمومي وزارت اطالعات|

مركز روابط عمومي واطالع رساني وزارت اطالعات 
در واكنش به حواش��ي مطرح ش��ده درباره آزادي 
حسن عباس��ي از زندان يادآورشد: وزارت اطالعات 
صرفاً از دروغ پراكني هاي وي عليه دستگاه اطالعاتي 
نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران شاكي بوده 
و تش��خيص جرم و محكوم كردن اين فرد به عهده 
مرجع محترم قضايي بوده است. در اطالعيه روابط 
عموم��ي وزارت اطالعات آمده اس��ت: چند روزي 
اس��ت عده اي، نمايشي را به راه انداخته اند تا يكي از 
محكومين دستگاه محترم قضايي را كه به تازگي و 
به صورت مش��روط از زندان آزاد شده است، از دروغ 
پراكني ها و اتهامات و جرايم مرتكب شده تبرئه نمايند. 
اين افراد قضا ستيز، وزارت اطالعات را عامل زنداني 
ش��دن فرد مورد نظر معرفي مي كنند؛ درحالي كه 
وزارت اطالعات صرفا از دروغ پراكني هاي وي عليه 
دستگاه اطالعاتي نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ايران شاكي بوده و تشخيص جرم و محكوم كردن اين 
فرد به عهده مرجع محترم قضايي بوده است. اقدامات 
اين عده مي تواند باعث وهن جايگاه دستگاه قضا شود 
كه در دوره جديد مسووليت در آن، اميدهاي فراواني 
را در دل مردم براي مبارزه با فس��اد به وجود آورده و 

اميدواريم قوه قضاييه با روشنگري مانع آن شود.

 نظريه كارشناس�ي به وكالي محمدعلي 
نجفي ابالغ شد؛ ميزان|

قاضي كش��كولي از ابالغ نظريه كارشناسي پرونده 
قتل ميترا استاد به وكالي محمدعلي نجفي خبر داد 
و گفت: وكال ۷ روز مهلت دارند كه نظريه كتبي خود را 
به ما اعالم كنند. قاضي محمد كشكولي قاضي پرونده 
قتل ميترا استاد در جمع خبرنگاران درباره با آخرين 
وضعيت اين پرونده گفت: نظريه كارشناسي به وكالي 
محمدعلي نجفي ابالغ شد و وكال ۷ روز مهلت دارند 
كه نظريه كتبي خود را به ما اعالم كنند. وي گفت: اگر 
وكال به نظريه كارشناسي اعتراضي داشتند بايد هيات 
قضايي بررسي كند كه آيا اين اعتراضات قابل اجابت 
هست يا نيست. قاضي كشكولي افزود: بعد از طي اين 
مراحل وقت دادرس��ي تعيين و به پرونده رسيدگي 

مي شود. وي گفت: دادگاه علني خواهد بود.

  نظر رهبري درباره چندهمس�ري كامال 
روشن است؛ ايلنا|

معاونت زنان و نهاد خانواده رياست جمهوري تاكيد 
كرد: به جاي تبليغ چندهمس��ري بايد معضالت و 
مش��كالت از س��ر راه ازدواج جوانان برداشته شود. 
معصومه ابتكار، در واكنش به تبليغ چندهمسري در 
يكي از برنامه هاي صدا و سيما گفت: ما بايد مشكالت 
و معضالتي كه بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد 
را برطرف كنيم ت��ا آنان خانواده خود را تش��كيل 
دهند. معاونت زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري 
يادآور ش��د: نظر صريح مقام معظم رهبري درباره 
چندهمسري كامال مشخص است ايشان فرمودند 
كه حتي شوخي آن نبايد انجام شود و مردي كه يك 
همسر رسمي و قانوني دارد و با آن زندگي مي كند 
نبايد چنين موضوعي را مطرح كن��د زيرا خانم را 

نسبت به ادامه زندگي دلسرد مي كند.

  محل اختفاي مفسدان اقتصادي فراري 
مشخص شد؛ باشگاه خبرنگاران|

ششمين جلسه رسيدگي به پرونده اتهامات علي 
ديواندري و ۸ مته��م ديگر مبني بر اخالل در نظام 
اقتصادي كش��ور ديروز در ش��عبه اول دادگاه ويژه 
مفاس��د اقتصادي و به رياست قاضي موحد برگزار 
شد. متهمان پرونده از طريق تشكيل و سردستگي 
شبكه كالهبرداري و خيانت در امانت نسبت به وجوه 
بانك هاي ملت و پارس��يان خريد و فروش كشتي، 
پرداخت وجوه به مهدي فالحتيان، واگذاري نفت 
خام به رحمت اهلل باختري، تحصيل مال نامشروع و 
موضوع سفر هاي محرمانه در كنار قاچاق حرفه اي 
ارز به تركيه تح��ت پيگرد قانوني قرار گرفته اند. در 
ابتداي جلسه قاضي موحد با بيان اينكه همچنان 
3 متهم اين پرونده يعني آقايان سعادتي، باختري 
و خانم س��مانه حضرتي آشتياني متواري هستند، 
گفت: حس��ب اطالع، دوتن از متهمان متواري در 

لندن و يكي ديگر در كشور سوييس حضور دارند.

  ايران نقشي در تامين امنيت عراق ندارد-
ايسنا|

وزير كشور دولت دوازدهم مي گويد: ايران براي تامين 
امنيت مراسم اربعين در خاك عراق هيچ نقشي نداشته 
است. عبدالرضا رحماني فضلي در جلسه ستاد مركزي 
اربعين با بيان اينكه امنيت واقعي در مراسم اربعين در 
عراق وجود داشت، اظهار كرد: ما هيچ نقشي در تامين 
امنيت داخل عراق نداشتيم. خبرنگاران از من سوال 
پرسيدند كه آيا براي تامين امنيت در عراق با دولت عراق 
به توافق رسيده ايد كه من گفتم نه دولت عراق چنين 
درخواستي از ما داشته است و نه ما چنين تقاضايي 
داشته ايم. وزير كشور با اشاره به اينكه دولت عراق هيچ 
چيزي كم نداشت خاطرنشان كرد: البته كمبود وجود 
داش��ت ولي با همكاري  و هماهنگي هاي كه بين دو 

دولت انجام شد اين مراسم به خوبي برگزار شد. 

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از دانشجويان و دانش آموزان: 

مذاكرهباامريكاهيچنتيجهاينداردچونقطعاهيچامتيازينميدهند
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اس��المي 
صبح روز گذش��ته )يكشنبه( و در آس��تانه ۱3 آبان روز 
مل��ي مبارزه با اس��تكبار جهاني در ديدار ه��زاران نفر از 
دانش آموزان و دانش��جويان سراس��ر كشور، نسل جوان 
پرتوان، پرنش��اط و پرانگيزه را نعمتي بزرگ و ذخيره اي 
ارزشمند براي ايران خواندند و با اشاره به استمرار خصومت 
عميق امريكا با ملت ايران از كودتاي ۱33۲ تاكنون تأكيد 
كردند: امريكاي گرگ صفت البته ضعيف تر اما وحشي تر 
و وقيح تر شده است و در مقابل، جمهوري اسالمي ايران 
با دفاع مقتدرانه و منع مس��تدل مذاكره، راه نفوذ و ورود 
مجدد امريكا به كشور را سد كرده است. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهب��ري؛ رهبر انقالب 
اس��المي همچنين »رونق توليد« را كليد حل مشكالت 
اقتصادي مردم از جمله گراني، تورم و كم شدن ارزش پول 
ملي خواندند و افزودند: نبايد همچنان كه مدتي بيهوده 
منتظر برجام مانديم حاال در انتظار اقدامات اروپايي ها يا 
مسائل ديگر معطل بمانيم بلكه بايد به داخل دل ببنديم و 

همه توان را براي رونق توليد به كار گيريم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي كودت��اي ۲۸ مرداد ۱33۲ را 
سرآغاز دشمني آشكار شيطان بزرگ با ملت ايران خواندند 
و افزودند: امريكايي ها با آن كودتا، حتي به دولت مصدق كه 
به آنها اعتماد كرده بود رحم نكردند و با ساقط كردن دولت 
ملي، دولتي وابس��ته، فاسد و ديكتاتور را روي كار آوردند 
و به اين شكل بزرگ ترين دشمني ممكن را در حق ملت 

ايران انجام دادند.
ايش��ان افزودند: دولتي كه با كودتا سرنگون شد، در واقع 
چوب اعتماد به ش��يطان بزرگ را خ��ورد و امريكايي ها 
به واسطه رژيم پهلوي بر نيروهاي مسلح، نفت، سياست، 
فرهنگ، اقتصاد و همه عرصه هاي كش��ور تسلط كامل 
يافتن��د. رهبر انقالب با اش��اره به اينك��ه برخي از جمله 
امريكايي ها در تالش��ند با تحريف تاريخ، آغاز خصومت 
امريكا با ايران را به تس��خير النه جاسوس��ي ربط دهند، 
خاطرنش��ان كردند: امريكايي ها از ابتداي روابط با ايران، 
با طرح هاي به ظاهر دوستانه، باطنا با ملت ايران دشمني 
مي كردند كه اين دشمني با كودتاي ۲۸ مرداد علني شد 
و اين مقط��ع آغاز خصومت علني امريكا با ايران اس��ت. 
ايشان كودتاي مرداد ۱33۲ را موجب آگاهي بيشتر ملت 
خواندند و افزودند: ۱0 سال بعد در سال ۱3۴۲ كه مبارزات 
اسالمي و مردمي شروع شد، امام خميني با درك موضع 
حقيقي و قلبي مردم، اين واقعيت را بيان كردند كه امروز 
در اذهان ملت ايران هيچ فردي منفورتر از رييس جمهور 

امريكا نيست.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با بيان اين واقعيت كه امريكا از 
آن روز تا امروز هيچ تغييري نكرده اس��ت، گفتند: همان 
ش��رارت، همان گرگ صفتي، همان ت��الش براي ايجاد 
ديكتاتوري بين المللي و همان سلطه طلبي بي حد، امروز 
نيز در امريكا وجود دارد البته با وحش��ي گري و وقاحت 
بيشتر. ايشان با يادآوري فشار و خفقان حاكم بر ايران در 
دوران رژيم ديكتاتوري وابسته به امريكا گفتند: انقالب 
اسالمي اساس��ًا عليه امريكا و آن رژيم وابسته بود و عامه 
مردم به رهبري امام خميني، بس��اط پادش��اهي فاسد و 
وابس��ته را جمع كردند و جمهوري اسالمي را بر سر كار 
آوردند. رهبر انقالب با يادآوري برخي اقدامات امريكايي ها 
در ۴۱ سال گذشته از جمله تهديد، كودتا، تحريم، تحريك 

قوميت ها، تجزيه طلبي، آشوب طلبي، محاصره اقتصادي، 
نف��وذ و روش هاي ديگر تأكيد كردن��د: آنها در اين مدت 
هرچه بلد بودند و مي توانستند عليه نهادهاي برخاسته از 
انقالب به ويژه اصل جمهوري اسالمي توطئه و اقدام كردند 
كه البته ما هم در مقابل هر كاري توانس��تيم كرديم و در 

موارد زيادي حريف را به گوشه رينگ برديم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي »س��د ك��ردن راه نفوذ مجدد 
سياسي و تسلط دوباره امريكايي ها بر ايران« را مهم ترين 
پاسخ جمهوري اس��المي در مقابل توطئه هاي حاكمان 
واشنگتن برش��مردند و تأكيد كردند: منع مكرر مذاكره 
ب��ا امريكا يك��ي از ابزارهاي مهم بس��تن راه ورود آنان به 
ايران عزيز اس��ت. ايش��ان مخالفت جمهوري اسالمي با 
امريكايي ها را داراي منطقي مستحكم خواندند و افزودند: 
اين روش عقالني، راه نفوذ مجدد امريكايي ها را مي بندد، 
ابهت حقيقي و اقتدار ايران را به جهانيان ثابت مي كند و 
ابهت پوشالي طرف مقابل را در دنيا فرو مي ريزد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تكبر و خوي استكباري امريكا 
خاطرنشان كردند: امريكايي ها كه براي مذاكره با سران 
كش��ورها بر س��ر آنها منت مي گذارند، سال هاست براي 
گفت وگو با مقامات ايران اص��رار مي كنند اما جمهوري 
اسالمي امتناع مي كند كه تحمل اين مساله براي دشمنان 
ملت خيلي سخت است، زيرا به جهانيان ثابت مي كند در 
دنيا حكومتي وجود دارد كه قدرت غاصبانه و ديكتاتوري 
بين المللي امريكا را قبول ندارد و زير بار حرف زور نمي رود.

رهبر انقالب مذاكره با امريكا را حقيقتاً بي نتيجه برشمردند 
ل مشكالت  و تأكيد كردند: برخي كه مذاكره با امريكا را حالاّ
مي دانند، صددرصد اشتباه مي كنند و هيچ نتيجه اي از 
گفت وگو با امريكايي ها حاصل نخواهد شد، چرا كه آنها 

يقينًا و قطعًا هيچ امتيازي نخواهند داد.

ايشان در همين زمينه اين واقعيت را يادآوري كردند كه 
طرف مقابل، نشستن مقامات ايراني پشت ميز مذاكره را 
به معناي به زانو درآوردن جمهوري اسالمي مي داند و از 
اصرار بر مذاكره اين هدف را دارد كه به جهانيان بگويد فشار 
حداكثري و تحريم ها سرانجام نتيجه داد و ايراني ها به زانو 
درآمدند. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: اگر مسووالن 
جمهوري اس��المي س��اده لوحي مي كردند و به مذاكره 
مي رفتند، از فشارها و تحريم ها هيچ چيزي كم نمي شد، 
بلكه راه براي طرح رسمي توقعات و تحميل هاي جديد 

امريكايي ها باز مي شد.
رهبر انقالب با اش��اره ب��ه تالش ه��اي بي نتيجه امريكا 
براي حذف يا محدود كردن قدرت دفاع موش��كي ايران 
افزودند: امروز به فضل الهي و همت جوانان ميهن، داراي 
موش��ك هاي دقيق با ُبرد دو هزار كيلومتر هس��تيم كه 

مي تواند به هر هدفي با خطاي فقط يك متر اصابت كند.
ايش��ان گفتند: اگر به مذاكره مي رفتيم، امريكايي هاي 
متوقع پ��اي موش��ك ها را به ميان مي كش��يدند و مثاًل 
مي گفتند بايد موشك هاي ايران حداكثر ۱۵0 كيلومتر 
ُبرد داشته باشد كه اگر مسووالن ما اين را مي پذيرفتند، 
پدر كش��ور در مي آمد و اگر نمي پذيرفتند همين آش و 
همين كاس��ه تكرار مي ش��د. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
تجربه هايي نظير مذاكرات بي نتيجه كوبا و كره شمالي با 
امريكا را درس آموز خواندند و گفتند: مسووالن امريكا و 
كره شمالي متقاباًل قربان صدقه يكديگر هم رفتند اما در 
نهايت امريكايي ها براساس روال خود در مذاكرات، يك ذره 

از تحريم ها كم نكردند و هيچ امتيازي ندادند.
ايشان با اشاره به اصرار دولت فرانسه به واسطه گري گفتند: 
ل همه  رييس جمهور فرانسه يك مالقات با ترامپ را حالاّ
مشكالت ايران دانسته بود كه بايد بگوييم اين شخص يا 

خيلي ساده است يا همدست امريكايي هاست. رهبر انقالب 
اسالمي افزودند: اخيراً نيز با اينكه مي دانستم نمي شود، اما 
براي امتحان و به منظور روشن شدن موضوع براي همگان، 
گفتم با وجود خطايي ك��ه امريكايي ها با خروج از برجام 
مرتكب شدند، اگر همه تحريم ها را بردارند، مي توانند در 
مجموعه برجام شركت كنند اگرچه مي دانستم كه قبول 

نمي كنند و به همين صورت هم شد.
ايشان با طرح اين سوال كه حداّ توقف خواسته ها و توقعات 
امريكا از ايران كجاس��ت، گفتند: آنها فعاًل مي گويند در 
منطقه فعال نباشيد، به جبهه مقاومت كمك نكنيد، در 
برخي كشورها حضور نداشته باشيد و توان دفاعي و توليد 
موشك خود را متوقف كنيد و بعد از اين خواسته ها خواهند 
گفت از قوانين و حدود ديني دس��ت برداريد و بر موضوع 
حجاب اسالمي نيز تأكيد نكنيد، بنابراين خواسته هاي 
امريكا هيچگاه تمامي ندارد. رهبر انقالب اسالمي افزودند: 
من چند سال قبل در ديدار با مسووالن در همين حسينيه 
گفتم آنجايي كه امريكا متوقف خواهد شد و ديگر توقع 
جديدي مطرح نخواهد كرد، كجاس��ت؟ توقعات امريكا 
حداّ يقف ندارد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اينكه 
امريكايي ها به دنبال بازگرداندن ايران به شرايط پيش از 
انقالب هستند، تأكيد كردند: انقالب اسالمي محكم تر از 
اين حرف هاس��ت و اراده پوالدين و عزم راسخ جمهوري 
اس��المي هيچ گاه اجازه نخواهد داد ك��ه امريكا با چنين 

ترفندهايي بار ديگر به ايران بازگردد.
ايشان در ادامه سخنان خود به مس��ائل داخلي كشور و 
موضوع رونق توليد اش��اره كردند و گفتند: ۸ ماه از اعالم 
شعار س��ال گذش��ت. البته در اين ۸ ماه برخي كارهاي 
خوب انجام گرفته است اما بخش هايي هم وجود دارند كه 

همچنان به كار و تالش بيشتر نياز دارند.

رهبر انقالب اسالمي با اشاره به اينكه كليد حل مشكالت 
اقتصادي كش��ور در گرو رونق توليد است، افزودند: من 
اقتصاددان نيستم اما اقتصاددان ها به صورت اجماعي، در 
سخنان و اظهارنظرهاي خود شعار سال را تأييد كردند زيرا 
اشتغال، ثروت ملي، رفاه عمومي و حتي پيشرفت علمي 

به واسطه رونق توليد به وجود مي آيد.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: كاهش فش��ار 
به م��ردم و حل مش��كالتي همچون گراني، ت��ورم و كم 
ارزش شدن پول ملي تنها با اهتمام به موضوع توليد ملي 
امكان پذير خواهد بود. ايشان با اشاره به سخنان چندي 
پيش وزير صنعت مبني بر اينكه هر جا يك واحد صنعتي 
در آستانه تعطيلي قرار بگيرد، به كمك آن مي رويم، گفتند: 
اين سخنان، عالي و خرسند كننده است و حاال بايد پاي 
اين قول بايستند و ديگر مسووالن نيز همين گونه عمل 
كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با انتقاد از رويكرد »منتظر 
خارجي ها ماندن« گفتند: يك مدت معطل برجام بوديم، 
يك مدت ديگر هم معطل دس��تور رييس جمهور امريكا 
ب��راي تمديد مهلت هاي 3 ماهه اي بوديم كه متأس��فانه 
در برجام گذاشته اند، و يك مدت هم معطل بمانيم براي 
رييس جمهور فرانسه و برنامه هاي فرانسوي ها، در حالي 
كه اين انتظارها، س��رمايه گذار و فعال اقتصادي را دچار 
بالتكليفي مي كند و كش��ور را به رك��ود و عقب ماندگي 

مي كشاند.
ايش��ان تأكيد كردند: اي��ن انتظارها را ره��ا كنيد. البته 
نمي گويم رابطه ها را قطع كنيد بلكه مي گويم به خارجي ها 

دل نبنديد و فقط به داخل دل ببنديد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي به سخنان يكي از استانداران 
درب��اره انعقاد ۹0 هزار ميليارد تومان قرارداد در اس��تان 
طي چند ماه اش��اره كردند و گفتند: اين نش��ان دهنده 
بخش كوچكي از ظرفيت هاي بي شمار استان هاست كه 
بايد روي همين ظرفيت ها متمركز شد و آنها را پيگيري 
كرد. ايشان يكي ديگر از راه هاي رونق توليد را جلوگيري 
از واردات كاالهاي داراي توليد داخل دانستند و افزودند: 
عده اي هستند كه حيات و ثروت بادآورده شان وابسته به 
واردات است اما واردات زائد و بي رويه موجب ورشكستگي 
توليد داخل و بيكار ماندن جوانان خواهد ش��د، بنابراين 
عالج واقعي مشكالت اين است كه دولت و مجلس، براي 
عملياتي و اجرايي شدن سياس��ت هاي صحيح ابالغي، 
برنامه ريزي كنند. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در بخش 
ديگري از سخنانشان، با تمجيد از خصوصيات نسل جوان 
از جمله انگيزه، انرژي و آمادگي براي انجام دادن وظايف 
گفتند: كشور به معناي حقيقي كلمه به اين نسل احتياج 
دارد چرا كه اين جوانان متدين هس��تند كه با احس��اس 
مس��ووليت و در صراط مس��تقيم ايران را مي سازند و به 
پيش خواهند برد. ايشان با انتقاد مجدد از موضوع محدود 
كردن نسل افزودند: آثار چنين اقدامات خطرناكي دو دهه 
بعد آشكار خواهد شد كه ايران ديگر از نسل جوان متراكم 
برخوردار نيس��ت. رهبر انقالب با اشاره به قول مسووالن 
براي برطرف كردن مش��كالت موجود و مقابله با تحديد 
نسل تأكيد كردند: اين موضوع بايد با جديت دنبال شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان سخنان خود گفتند: 
ظرفيت هاي كشور بسيار زياد است و جمهوري اسالمي 
به حول و قوه الهي و به كوري چشم آنهايي كه نمي توانند 

ببينند، از همه مشكالت، سرافراز بيرون خواهد رفت.

ظريف: در دنيا معروفم كه براي دفاع از مردم و نظام سينه چاك مي كنم

چهگروههاييازپولشويينفعميبرند؟
گروه ايران |

رييس دستگاه ديپلماس��ي كشورمان ديروز در شرايطي 
براي پاس��خگويي به پرس��ش هاي مطرح ش��ده راهي 
بهارستان شد كه بر اساس آمارهاي اعالم شده طي 3ماه 
گذشته بيش از ۸بار از سوي طيف خاصي از نمايندگان كه 
در دايره مخالفان برجام قرار مي گيرند روبه روي نمايندگان 
مجلس ايس��تاد و به پرسش هاي آنان پاسخ گفت. اين بار 
اما ابطحي نماينده خميني ش��هر و از اعضاي نزديك به 
جبهه پايداري با طرح اين پرسش كه چرا وزير امور خارجه 
كش��ورمان از پولش��ويي بيش از 30هزار ميليارد توماني 
صحبت كرده است و از ظريف خواسته تا اسناد اين ميزان 
پولش��ويي را ارايه كند. ضمن اينكه از ظريف خواست تا 
توضيح دهد دليل انفعال در برابر 3 كشور اروپاي چيست؟ 
ظريف در پاس��خ به پرسش هاي مطرح ش��ده گفت: روز 
گذشته شوراي امنيت ملي تصميم گرفت كه جلسه خود 
را امروز س��اعت ۱۵ برگزار كند، از هيات رييسه مجلس 
درخواست كردم كه طرح سوال از بنده را عقب انداخته تا 
سر فرصت جواب دهم كه با آن مخالفت شد لذا امروز براي 
هشتمين بار در طول 3 ماه گذشته براي پاسخ به سوال در 
صحن مجلس حاضر شده و به جلسه شوراي امنيت نرفتم.
وي افزود: بنده مسوول دفاع از جمهوري اسالمي در خارج 
از كش��ور هس��تم و همگان نحوه دفاعم را در تلويزيون يا 
كليپ هاي پخش شده ديده اند، لذا معلوم است چه كساني 
به خاطر منافع داخلي سوال مي كنند ولي مسائل مربوط 

به امنيت ملي مهم تر از آن است كه با بحث هاي جناحي 
مورد توجه قرار گيرد. وزير خارجه تاكيد كرد: اتهامي كه 
به جمهوري اسالمي مي بندند آن است كه نمي خواهد به 
اين كنوانسيون ها بپيوندد چون نمي خواهد با پولشويي و 
تروريس��م مقابله كند. من در پاسخ گفته ام كه گروه هاي 
فشاري هستند كه منافع ملي شخصي دارند. اين موضوع را 
به وضوح مي توانيد در دادگاه سلطان سكه و ساير دادگاه ها 
ببينيد كه چه چيزي درباره پولشويي گفته اند. يا اينكه در 
دادگاه هاي ديگر چه چيزهايي درباره  روش هاي پولشويي 
گفته شده اس��ت. البته كه دامن نظام جمهوري اسالمي 
مبرا، پاك، و منزه از اين حرف هاس��ت. وزير خارجه ادامه 
داد: صحبت ه��اي بنده در اينجا و در جهت صحبت هايي 
است كه در خارج از كش��ور در دفاع از جمهوري اسالمي 
ايران مي زنم. منافعي كه باعث مخالفت با حركت مقابله با 
پولشويي مي شود منافع دارندگان پول است. و مواردي كه 
هزار هزار ميليارد تومان در حوزه پولشويي توسط باندهاي 
قاچاقچي، باندهاي قاچاق ارز و سكه، و باندهايي كه امروز در 
دادگاه هاي جرايم اقتصادي مورد محاكمه قرار مي گيرند، 
توسط آنها مطرح ش��ده و عليه آنها در دادگاه حكم صادر 
مي شود كه يكي از اين حكم ها هم اعدام بوده است.  ظريف 
خاطرنشان كرد: كساني كه حرف هاي من از باب حمايت از 
نظام و مقابله با مفسدان را تبديل به مخالفت با نظام مي كنند 
بايد به اين سوال پاس��خ دهند كه چرا حرف هاي مخالف 
امنيت ملي مي زنند. ظريف در بخش دوم صحبت هايش 

و بعد از اظهارات ابطحي گفت: بنده در جلسه اي در دوحه 
سخنراني كردم و گفتم امريكا در دنيا علم مذاكره را در دست 
گرفته است آن هم كشوري كه قانون شكن است و بايد چهره 
نفاق آلودش براي همه مشخص شود. ما نبايد اجازه اين كار 
را بدهيم كه ادعا كنند ما آماده مذاكره بي قيد و شرط با آنها 
هستيم و اينكه آن قانون شكن بخواهد به ما بگويد ايران 
اهل مذاكره نيست. وزير خارجه با تاكيد بر اينكه ايران اهل 
مذاكره، گفت وگو و صحبت اس��ت، افزود: بايد صحبت بر 
اساس مقررات بين المللي باشد. آنچه كه بنده گفتم كلمه اي 
كمتر از مقام معظم رهبري نبود كه فرمودند امريكا بايد به 
برجام برگردد اگر بخواهد مذاكره ش��ود. لذا بنده از خودم 
صحبت نمي كنم. اگر انتقادي داريد انتقاد را به بحث مطرح 

شده بيان كنيد. من مجري سياست هاي نظام هستم.
وي افزود: آنچه در آن جلسه عرض كردم و هنوز هم مي گويم 
آن است كه منافع شديدي در كش��ور براي جلوگيري از 
مقابله نظام جمهوري اسالمي با پولشويي وجود دارد. ما به 
خارجي ها كار نداريم. بحث ما مقابله نظام با پولشويي است. 
اين همان چيزي است كه مقام معظم رهبري فرمودند: اگر 
اقدام كنيد صداي خيلي ها در مي آيد و ايشان فرمودند كه اگر 
در مقابله با فساد اقدام كنيد صداي خيلي ها درخواهد آمد. 
اين خيلي ها چه كساني هستند. اين را براي مردم مشخص 
كنيد كه خطاب رهبري چه كساني هستند. اگر مي خواهيد 
به صحبت ها و صداهاي بيگانه توجه كنيد ببينيد از من نقل 
مي كنند يا از آقاي حسين شريعتمداري كه به بنده حمله 

كرده بود. ببينيد از چه كس��ي نقل كرده و براي چه كسي 
جش��ن گرفته اند. آيا براي حرف من بوده كه گفته ام نظام 
جمهوري اسالمي حامي تروريسم نيست بلكه گروه هاي 
فشاري هستند كه منافع از پولشويي مي برند. آنها هزاران 
ميليارد تومان از پولشويي منفعت مي برند كه اگر نبود نياز 
نبود قوه قضاييه و دولت ۶0 صفحه آيين نامه براي مقابله با 
پولشويي تصويب كنند مگر دو هفته گذشته دولت و قوه 
قضاييه ۶0 درصد آيين نامه تصويب نكرد پس اگر پولشويي 
در ايران وجود ندارد و گروه هاي فاسدي پولشويي نمي كنند 
پس سلطان سكه را به چه جرمي اعدام كردند. وي اضافه 
ك��رد: چرا صحبتي كه در دفاع از جمهوري اس��المي و رد 
اتهامات بيگانگان و منافقان شده را تبديل به صحبت عليه 
نظام كرديم. چرا آقاي شريعتمداري آن كار را كرد و كيهان 
آن مقاله ها را نوشت. آن مقاله ها اسباب دست روزنامه هاي 

غربي و نه عرايض بنده ش��د.  وزي��ر خارجه درباره برخورد 
با ۱+۵ گفت: ۶ قطعنامه شوراي امنيت كاردستي برخي 
دوستان بود. همان كاغذپاره ها كه فقط با توافق ۵ عضو دايم 
شوراي امنيت قابل لغو بود و در غير اين صورت لغو نمي شد. 
لذا ما نمي خواستيم با امريكا مذاكره كنيم. من بعد از سال ها 
زندگي در غرب عاشق و شيفته مذاكره با غربي ها نيستم. 
بيش از هر كسي بنده اين فشارها را تحمل كردم.  ظريف 
در پايان گفت: من از نمايندگان مجلس عذر مي خواهم كه 
ناگزيرم ساعت 3 بعد از ظهر در جلسه شوراي امنيت شركت 
كنم. قرار بود اين جلسه شب گذشته تشكيل شود كه به امروز 
موكول شد. در اين هنگام ظريف جلسه مجلس را ترك كرد 
كه باعث اعتراضات ابطحي نماينده سوال كننده شد كه چرا 
وزير خارجه طبق آيين نامه تا پايان صحبت هاي او در جلسه 

مجلس حضور نداشت.

  Mon. Nov 4.   دو شنبه    13 آبان 1398   6  ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1514  2019 

رزمايش مشترك ايران، روسيه و چين دي ماه برگزار مي شود
فرمانده نيروي دريايي ارتش از برگزاري رزمايش مشترك ايران، چين و روسيه در دي ماه ۹۸ خبر داد و گفت: هيات هايي از 
نيروي دريايي روسيه و چين با حضور در تهران در حال برنامه ريزي براي برگزاري رزمايشي مشترك در دي ماه هستند كه اين 
جلوه ديگري از اقتدار ايران است. امير دريادار »حسين خانزادي« درجريان بازديد از پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور 
دانشگاه شهيد بهشتي به حضور هياتي از نيروي دريايي روسيه و چين در تهران اشاره كرد و اظهارداشت: امروز هيات هايي از 
نيروي دريايي روسيه و چين در تهران هستند كه به همراه ايران طرح ريزي رزمايش مشترك در دست انجام است كه اميدواريم 
در دي ماه اين رزمايش برگزار شود. دريادار خانزادي به دستاوردهاي نيروي دريايي ايران اشاره كرد و يادآور شد: نيروي دريايي 
به فناوري دست يافته كه پرتاب موشك از عرشه زير سطحي و از زير دريا انجام مي شود كه نيروي انساني و زيردريايي، موشك 
و كپسول موشك به طور كامل بومي و ايراني هستند. وي همچنين با بيان اينكه قدرت دريايي در گرو قدرت تمدني است، گفت: تمدن دريايي همان 
مردمي هستند كه كنار درياها اسكان دارند. او گفت :  بزرگ ترين ناو لجستيكي خاورميانه در اختيار ايران است و با يك بار سوخت گيري مي تواند يك دور، 

دور كره زمين بزند اما بسياري گمان نمي كردند اين اتفاق رخ دهد. 

موضوع حقوق بشر يك تهديد نيست، فرصت است 
 رييس قوه قضاييه، موضوع حقوق بش��ر را براي جمهوري اسالمي نه به عنوان يك تهديد بلكه به عنوان فرصتي 
براي تبيين مباني ديني حقوق بشر، عملكرد نظام در اين عرصه و ادعاي عليه مدعيان حقوق بشر دانست و از همه 
جريان هاي مستقل حقوق بشري خواست كه پيگير محاكمه موسسان و حاميان داعش باشند. به گزارش اداره كل 
روابط عمومي قوه قضاييه، حجت االسالم سيد ابراهيم رييسي در جلسه شوراي عالي حقوق بشر افزود: اگر با دقت به 
كارنامه مدعيان حقوق بشر و عملكرد ايران در اين عرصه نگاه شود، مي توان كيفرخواست بلندي كه همه حقوقدانان 
آزاده دنيا آن را تاييد مي كنند، عليه مدعيان حقوق بشر به ويژه امريكا ارايه كرد. اين كيفرخواست بايد در يك دادگاه 
عادالنه بين المللي مطرح تا مشخص شود كه جنايات در يمن، فلسطين و اقصي نقاط عالم توسط چه كساني ارتكاب 
مي يابد.  آيت اهلل رييس��ي اظهار كرد: امريكا رسما مي گويد داعش را ما ساختيم. موسسان و حاميان اين جنايات هولناك توسط داعش در 
منطقه بايد محاكمه شوند. چگونه است كه خودشان مي گويند رهبر داعش را كشته ايم و خودشان هم خبر تعيين جانشين او را مي دهند و به 

هيچ وجه اجازه نمي دهند كسي بفهمد سرنوشت قضيه چه بوده است.

چهره ها



3 كالن

سخنگوي ستاد تبصره ۱۴ بودجه ۹۸ در گفت و گو  با »تعادل« جزييات شناسايي ثروتمندان براي حذف يارانه را تشريح كرد

هر ايراني يك شناسنامه اقتصادي
گروه اقتصاد كالن| 

اكنون يك مرحله از حذف يارانه هاي نقدي افراد 
پردرآمد اجرا شده و خبرها حاكي از آن است كه 
در آستانه اجراي دور دوم حذف يارانه ها هستيم. 
سوال بسياري از افراد جامعه اين است كه دولت 
چگونه ثروتمندان را شناسايي مي كند. در همين 
زمينه حسين ميرزايي سخنگوي ستاد تبصره ۱۴ 
بودجه ۹۸ به »تعادل« توضيح مي دهد كه اكنون 
براي هر ايراني يك شناسنامه اقتصادي-اجتماعي 
تهيه ش�ده كه به موجب آن جزيي�ات اطالعات 
مربوط ب�ه وي موجود اس�ت. از مدرك تحصيلي 
تا وضعيت حس�اب بانكي. به گ�زارش »تعادل«، 
مسووالن دولت حسن روحاني در توجيه اينكه چرا 
اقدام به حذف يارانه ثروتمندان نمي كنند همواره 
يك توضيح مشخص داشته اند: »اطالعات كافي 
براي شناس�ايي ثروتمندان در اختي�ار نداريم.« 
اكن�ون ولي دولت مدتي اس�ت كه ح�ذف يارانه 
ثروتمندان را كليد زده و سوال اساسي اين است 
كه چگون�ه و به چه طريقي اين مهم بعد س�ال ها 
صورت گرفته است؟ در هيمن زمينه »تعادل« با 
حسن ميرزايي سخنگوي ستاد تبصره ۱۴ بودجه 

۹۸ گفت وگو كرده است كه در ادامه مي خوانيد: 

 درباره پروسه حذف يارانه ها توضيح دهيد. چه 
مكانيزمي به كار بستيد؟

 فرآيند حذف يارانه نقدي دهك ها فرآيندي استاندارد و 
حرفه اي است. ما كاري را انجام داده ايم كه در نظام هاي 
پيشرفته رفاه و تامين اجتماعي دنيا يك منوال طبيعي 
است.  يك پايگاه داريم كه به صورت دايم اطالعات افراد 
را به روزرساني مي كند. به اين ترتيب كه براي هر ايراني 
يك شناسنامه اقتصادي-اجتماعي درست كرده ايم. اين 
شناسنامه مبتني بر كدهاي ملي است و افراد بر مبناي 
آن مي توانند يك كاتالوگ اطالعاتي از خود مشاهده 
كنند. جالب است بگويم كه اين اطالعات به اندازه اي 

دقيق است كه افراد را سورپرايز خواهد كرد. 
 اين اطالعات بر چه مبنايي گردآوري شده اند؟

اين اطالعات بر مبناي آزمون وسع گردآوري شده اند 
و نش��ان مي دهد يك خانوار در چه اس��تاني زندگي 
مي كند؟ شهري اس��ت يا روستايي؟ ميانگين سني و 
درآمدي خانوار چقدر است؟ ميانگين تحصيالت خانوار 
به چه ميزان است؟ وضعيت درماني اعضاي خانوار به 

چه صورت است؟ وضعيت شغلي خانوار چگونه است؟ 
اينكه مثال پزش��ك يا جزو هيات علمي در دانشگاه ها 
هس��تند؟ يا ...؟ آيا كارت بازرگاني دارن��د يا خير؟ در 
كنار اين م��وارد اطالعات مربوط به اظهارنامه مالياتي 
همچنين خودروها و مسكني كه مالك آن هستند و 
ساير اطالعات مورد نياز در اين پايگاه رصد مي شود. بر 
مبناي اين اطالعات طي فرمولي به رتبه اي مي رسيم 
و بر مبناي اي��ن رتبه اعتباري افراد را دس��ته بندي و 

دهك بندي مي كنيم.

 برخي افراد نسبت به دس�ته اي كه در آن قرار 
گرفته اند، اعتراض دارند. چه برنامه اي داريد؟

پس از اطالع رس��اني به مردم كه ج��زو كدام يك از 
دهك ها محسوب مي ش��وند، بخشي از آنها اعتراض 

كردند. 
در پ��ي اي��ن اعتراض��ات، مج��وز دسترس��ي ب��ه 
حس��اب هاي بانك��ي اف��راد معت��رض را گرفتي��م 
 و آم��ار تراكنش ه��اي بانك��ي آنه��ا را درآوردي��م. 
بر مبناي اين تراكنش ها، گفتيم اگر به ترتيب متوسط 

مجموع تراكنش هاي خريد يك خانوار 1 نفره در 4 ماه 
ابتدايي سال بيش از 4ميليون تومان، خانواده 2نفره 
بيش از 5 ميليون تومان، خانواده 3 نفره 6 ميليون و 
پانصد هزار تومان، خانواده 4 نفره 7 ميليون و پانصد 
هزار تومان و در نهايت يك خانواده 5نفره 8 ميليون 
و پانصد هزار تومان باشد، مشمول حذف مي شوند و 
براي خانوارهاي باالي 6 نفر و بيش��تر نيز به ازاي هر 
نفر مبلغ 500 هزار تومان به سقف معين شده اضافه 

خواهد شد.

 چه تعداد معترض در فرآيند حذف اعتراضات 
خود را در سامانه يارانه به ثبت رسانده اند؟

از بين حدود 270 هزار خانواري كه يارانه نقدي آنها حذف 
ش��ده، كمتر از 10 درصد اعتراض خود را در سامانه يارانه 
وزارت كار ثبت كرده اند. دالي��ل مختلفي براي اعتراض 
از س��وي افراد اعالم شده است. حدود نيمي از معترضين 
به داليلي نظير دراختيار ق��رار دادن كارت بانكي خود به 
ديگران، انجام كارهاي مالي به نيابت از سايرين، اجاره دادن 
كارت بانكي و نظاير آن، مسووليت تراكنش هاي بانكي خود 
را نپذيرفته اند. همچنين برخي ديگر از معترضين بدون ذكر 
دليل، صرفا درخواست برقراري مجدد يارانه خود را كرده اند. 
برخي از معترضان ديگر نيز ب��راي توجيه تراكنش هاي 
بانكي باالي خود، داليلي نظير بيماري و ورشكستگي را 
اعالم كرده و گفتند اگر طي 4 ماه قبل اوضاع مالي ما خوب 
بوده است، اما اكنون ورشكسته هستيم! براي مثال با فردي 
تماس گرفتيم و او به وضوح اعالم كرد حس��اب خود را 1 
ميليون تومان در ماه اجاره داده است، در مجموع حدود 80 
درصد از داليل مطرح شده از سوي معترضان قابل پذيرش 
نبوده و طبق بررس��ي هاي دقيقي كه انجام شد، اين افراد 

ديگر مشمول دريافت يارانه نقدي نبودند.
  ولي به هر حال برخي اعتراضات به جا بوده است؟

اما در خصوص ساير خانوارهاي معترض كه داليل مطرح 
شده توسط ايشان نيازمند دريافت اطالعات بيشتري دارد، 
بايد پس از دريافت پيامك از ستاد اجرايي تبصره 14، به 
س��ايت mcls.gov.ir.yaraneh10 مراجعه كرده 
و پرسش��نامه تكميلي اعتراض را تكميل كنند. تكميل 
فرم مذكور منوط به پذيرش ماده 10 قانون هدفمندي 
يارانه ها است كه به صراحت اعالم كرده، چنانچه اطالعات 
اظهار شده توسط افراد صحت نداشته باشد، دولت ضمن 
جلوگيري از ادامه پرداخت، مي تواند نسبت به استرداد 
وجوه و يارانه هاي پرداختي اق��دام كند. همچنين ما از 
تعدادي خانوارهيچ شماره تماس��ي براي اطالع رساني 
نداشتيم و مجبور به ارس��ال پيامك براي 4 الي 5 نفر از 

اعضاي خانوار شديم.
 پيش بيني مي كنيد كه تا انتهاي سال چه ميزان 
منابع از محل حذف يارانه نقدي 3 دهك پردرآمد 

حاصل شود؟
هنوز برآورد دقيقي در دسترس نيس��ت اما اگر فرآيند 
حذف يارانه 3 دهك پردرآمد به درس��تي پيش برود، در 
سال حدود 12 الي 14 هزار ميليارد تومان درآمد از اين 

محل ذخيره خواهد شد .
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  فصل هشتم- راه پيش رو

اگر از مسير »سنترال ولي كاليفرنيا« رانندگي كنيد، 
كارگران مهاج��ري را مي بينيد ك��ه در مزارع خم 
شده اند: آنها در يك ترس دوگانه زندگي مي كنند، آب 
آلوده مي آشامند، از بيماري ها رنج مي برند و از لحاظ 
سياسي هم بي قدرت هستند. بسياري از آنها از نسل 
آن دسته از كارگراني هستد كه به كشور خودشان 
برگشته اند و اينها هم از مرز به اين طرف آمده اند- در 
اينجا هيچ راهي براي اعطاي حقوق سياسي به آنها 
وجود ندارد . اين تصوير تا اندازه اي ياد آور مزارع پنبه 
اياالت جنوبي قبل از جنگ داخلي امريكاست. بدتر 
از آن، نظام سياسي و اقتصادي ما در كنار يكديگر كار 
مي كنند تا اي��ن غايت هاي بي عدالتي باقي بمانند: 
انبوه نيروي كار ارزان محبوس فراهم مي كند و از آن 
طرف اطمينان مي دهد كه تعداد زيادي از مردمي 
كه ش��ايد به نفع دمكرات ها راي بدهن��د، در دادن 
راي ناديده انگاش��ته مي ش��وند؛ نيروي كار موقت 
مهاجر بدون داشتن راهي براي شهروندي اطمينان 
مي دهد كه شكايت اين كارگران، حداقل توسط خود 
آنها، نمي تواند در فرآيند سياسي روي آنتن برود .اين 

افراد، مهاجران موقت 
هستند، حتي با آنكه 
آنها هر سال پشت سر 
هم به اينجا مي آيند 
و اياالت متحده براي 
آنها فقط منبع زندگي 
كردن است زيرا ما به 
آنها به اين خاطر كه 
ش��ايد به شهروندي 

با صدا منجر بش��وند، اجازه اقامت دايم نمي دهيم 
. كارفرمايان هم اين نظم و ترتيب را دوس��ت دارند 
زيرا نه تنها براي آنها منبع نيروي كار ارزان و مطيع 
هستند بلكه دستمزد پايين كارگران كمك مي كند 

تا دستمزد جاهاي ديگر هم پايين مي آيد .
  جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت سياسي: 

نگهداري بازبيني ها و توازن در سيستم ما
تجربه طوالني با دموكراسي، اهميت سيستم هاي 
بازبيني و توازن را نشان داده است. دموكراسي درباره 
اين تضمين است كه هيچ فرد يا گروهي قدرت بيش 
از ان��دازه ندارد- و به درس��تي، اليحه حقوق اياالت 
متحده براي اين اطمنيان طراحي شده بود كه حتي 
يك اكثريت نتواند آزادي هاي مشخص را از يك اقليت 
بگيرد. اين به آن خاطر درس��ت شده بود كه قدرت 
بيش از اندازه غالبا مورد سوءاستفاده واقع مي شود 
)همان طور كه لرد آكتون گفته است »قدرت فساد 
مي آورد و قدرت مطلق به طور مطلق فساد مي آورد«(، 
و تمامي اف��راد و نهادها جايز الخطا هس��تند. يك 
سيستم از بازبيني و توازن براي جلوگيري از تراكم و 
سوءاستفاده از قدرت حياتي است . هشدار داده شده 
كه رييس جمهوري ترامپ سيستم ما و دموكراسي 
حرفه اي ما را به تحليل مي برد به همين خاطر بايد 
مانع سياسي كردن فرآيند جامعه شد. او براي مثال، 
خواستار افزايش اختيار براي اخراج كاركنان دولت 
ش��ده، تالش معكوس��ي كه براي بيش از يك قرن 
براي غيرسياسي كردن دولت شده بود .سياست ها 
از جمله قواعد و مقرراتي كه كش��ور ما را مي گرداند 
از طريق فرآيند سياسي تنظيم شده است اما اجراي 
سياس��ت ها بايد عادالنه و عيني باش��د و از طريق 
بروكراسي غيرسياسي اداره شود. يكي از نقاط قوت 
اياالت متحده شايستگي و يكپارچگي بروكراسي 
آن بوده و ترامپ به دنبال به تحليل بردن آن اس��ت. 
»اليحه حق« براي مدت طوالني ناشايستگي دولت 
را مورد انتقاد قرار داده؛ شايد اين »اصالحات« به اين 
خاطر است تا رس��الت خود را كه بخشي از موضوع 
انضمامي روز براي به تحليل بردن دولت است را تحقق 
بخشند كه منجر به دولتي  شود كه درواقع ضعيف تر 
و سياسي تر است.  الزم به گفتن نيست كه يك بخش 
كليدي پيشرفت بحث سياسي روز، مقاومت در برابر 
اين تالش ها نسبت به تضعيف سيستم ما بوده است؛ 
درواقع، درسي كه مي آموزيم اين است كه ما نياز داريم 
تا سيستم خودمان را از بابت بازبيني و توازن و نقش 
خدمات مدني حرفه اي مان و استقالل آژانس هاي مان 
را تقويت كنيم. ما نياز به آن داريم كه بيشتر فكر كنيم 
كه چگونه مي توانيم پاسخگويي دمكراتيك را حفظ 
كنيم و در همان حال مانع سياس��ي كردن شويم و 
حرفه اي گري، كارآمدي و بازدهي دولت را تقويت 
كنيم . كشورهاي ديگر نش��ان داده اند كه مي توان 

آن را انجام داد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

رشد  مصوبات جذب 
سرمايه گذاري  خارجي 

معاون وزير اقتصاد با تشريح بخش هاي اقتصادي كه 
سرمايه گذاران خارجي خواهان ورود به آنها بوده اند، 
گفت: طرح هاي مصوب سرمايه گذاري خارجي نسبت 
به نيمه نخست سال ۹7 رشد 20 درصدي داشته اند. 
سيدعلي محمد موسوي   گفت: با وجود تحريم هاي 
اقتصادي يك جانبه امريكا، فشارهاي اقتصادي عليه 
كش��ور و محدوديت هاي نقل و انتقال مالي و پولي 
ناشي از تحريم جريان ورود سرمايه گذاري خارجي 
در سال جاري همچنان ادامه داشته است. وي گفت: 
در نيمه نخست امسال، تعداد 75 طرح سرمايه گذاري 
با مشاركت سرمايه گذاران خارجي به ارزش سرمايه 
خارجي معادل 136۹ ميليون دالر به تصويب هيات 
سرمايه گذاري خارجي رسيده است. وي افزود: اين 
طرح ها در حال حاضر مجوزهاي مربوطه را از وزارت 
اقتصاد دريافت كرده اند. به گفته موس��وي، ميزان 
طرح هاي مصوب ش��ده در سرمايه گذاري خارجي 
نسبت به نيمه سال ۹7 رشد 20 درصدي داشته است.

خبر كالن

تورم توليدكننده برق منفي شد
ش��اخص قيمت توليدكننده بخ��ش برق در س��اعات اوج بار در 
فصل تابستان س��ال ١٣٩٨ به عدد ١٢٨,٧٢ رسيد كه نسبت به 
شاخص فصل مشابه س��ال قبل )١٢٩.٩٦(، ٠.٩٥ درصد كاهش 

داشته است.
ش��اخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل تابس��تان سال 
١٣٩٨ ب��ه عدد ١٣٤,٣٢ رس��يد كه نس��بت به ش��اخص فصل 
 مش��ابه س��ال قبل )١٣٦.٢٦(، ١.٤٢ درصد كاهش داشته است. 
درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در 4  فصل منتهي 
به فصل تابستان سال ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ 

تورم ساالنه(، ٣.٤٨- است. 
شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل 
تابستان سال ١٣٩٨ به عدد ١٢٨,٧٢ رسيد كه نسبت به شاخص 
فصل مش��ابه س��ال قبل )١٢٩.٩٦(، ٠.٩٥ درصد كاهش داشته 
است. درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در ساعات 

اوج  بار، در 4 فصل منتهي به فصل تابستان سال ١٣٩٨ نسبت به 
دوره مشابه س��ال قبل )ميانگين تورم ساالنه(، ٠.٧٥- مي باشد. 
شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان بار در فصل 
تابستان سال ١٣٩٨ به عدد ١٣٠,٩٧ رسيد كه نسبت به شاخص 
فصل مشابه سال قبل )١٣٢.٥١(، ١.١٦ درصد كاهش داشته است. 
درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در ساعات ميان بار، 
در 4  فصل منتهي به فصل تابس��تان سال ١٣٩٨ نسبت به دوره 

مشابه سال قبل )ميانگين تورم ساالنه(، ٤.٥٥- است. 
شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات كم بار در فصل 
تابستان سال ١٣٩٨ به عدد ١٤٧,٧١ رسيد كه نسبت به شاخص 
فصل مشابه سال قبل )١٥١.٢٦(، ٢.٣٥ درصد كاهش داشته است. 
درصد تغييرات ميانگين شاخص كل بخش برق در ساعات كم بار 
در 4 فصل منتهي به فصل تابس��تان س��ال ١٣٩٨ نسبت به دوره 

مشابه سال قبل )ميانگين تورم ساالنه(، ٣.٣٦- است.

تورم توليد كننده خدمات 30 درصد شد
آنگونه كه مركز آمار از جزييات ت��ورم توليدكننده خدمات در فصل 
تابس��تان گزارش داده است، تورم فصلي در تابس��تان 13۹8 به 7,3 
درصد رسيده است. همچنين تورم نقطه اي گروه خدمات در تابستان 
سال جاري به 30,۹ درصد و تورم س��االنه آن به 30,1 درصد رسيده 
است. تغييرات ش��اخص قيمت توليدكننده بخش هاي خدمات كل 
كشور نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( در فصل تابستان١٣٩٨ به ٧,٣ 
درصد رسيد كه در مقايسه با شاخص فصل بهار ١٣٩٨، معادل ١.٤ واحد 
درصد افزايش دارد. كمترين تورم فصلي به ترتيب مربوط به بخش هاي 
»خدمات واس��طه گري هاي مالي )بيمه( «، )٠.٨ درصد(، »خدمات 
آم��وزش« )١.٤ درصد( و »خدمات مس��تغالت، اجاره و فعاليت هاي 
كسب و كار« )٥.٢ درصد( است. بيشترين تورم فصلي توليد نيز مربوط 
به »خدمات بهداشت و مددكاري اجتماعي« )١٠.٥ درصد( بوده است.  
همچنين تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش هاي خدمات كل 
كشور نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل 

تابس��تان ١٣٩٨ به ٣٠,٩ درصد رسيد كه در مقايسه با همين اطالع 
در در فصل بهار ١٣٩٨، معادل ١.٧ واحد درصد كاهش داش��ته است. 
به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط ارايه دهندگان خدمات به 
ازاي توليد خدماتشان در داخل كشور، در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت 
به فصل تابس��تان١٣٩٧، ٣٠.٩ درصد افزاي��ش دارد. در بخش هاي 
خدمات كمترين ن��رخ مربوط به بخش »خدمات آم��وزش« )١٨.٤ 
درصد( و بيش��ترين نرخ مربوط به بخش »خدمات هتل و رستوران« 
)٥٧.٣ درصد( است. تغييرات ميانگين شاخص كل قيمت توليدكننده 
بخش هاي خدمات در 4 فصل منتهي به فصل تابستان١٣٩٨ )تورم 
ساالنه( به ٣٠,١ درصد رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل ٢.٨ واحد 
درصد افزايش نشان مي دهد. در فصل مورد بررسي، در ميان بخش هاي 
خدمات در كشور، كمترين تورم س��االنه مربوط به بخش »خدمات 
مستغالت، اجاره و فعاليت هاي كسب و كار« )١٨.٢ درصد( و بيشترين 
آن مربوط به بخش »خدمات هتل و رستوران« )٤٨.٥ درصد( است. 

ابهام اليحه تجارت ريسك حقوقي را افزايش مي دهد
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه قانون نبايد مبهم نوشته 
ش��ود، گفت: اگر به جزييات توجه نشود قطعا اليحه 
تجارت مي تواند باع��ث تبديل اختالفات بين تجار به 

پرونده هاي قضايي طوالني مدت شود.
محمد علي دهق��ان دهنوي در گفت وگ��و با مهر، در 
خصوص ايرادات مواد اليحه تجارت كه اخيرا در مجلس 
به تصويب نمايندگان رسيده است، اظهار كرد: موادي 
از اليحه تجارت ابهام دارد و مسائل به صورت غيرقطعي 

بيان ش��ده اس��ت، مثال از مفاهيم��ي همچون »ظن 
متعارف« و »تلقي« سخن به ميان آمده است در حالي 
كه معلوم نيست چه كسي متعارف بودن را تشخيص 
مي دهد؛ ضمن اينكه ممكن است چيزي از نظر فردي 

متعارف و از نظر فرد ديگري غير متعارف باشد.
وي اف��زود: نبايد ابهامي در قانون قرارداده ش��ود مگر 
اينكه در مواد ديگر قانون تعريف ش��ده باشد و مرجع 
تشخيص آن مشخص باشد. قطعا وجود ابهام، ريسك 

حقوقي را افزايش مي دهد بر همين اساس حتي االمكان 
قانون بايد به نحوي نوشته شود كه امكان ارايه تفسير 
دوگانه و چندگانه از آن نباش��د. معاون امور اقتصادي 
وزير اقتصاد، تاكيد كرد: اگر به اين جزييات توجه نشود 
قطعا اين اليحه مي تواند ريس��ك تج��ارت را افزايش 
دهد و باعث تبديل اختالفات بين تجار به پرونده هاي 
قضايي طوالني مدت شود. دهقان دهنوي در خصوص 
فرآين��د طوالني تدوين اليحه تج��ارت گفت: تدوين 

اليحه تج��ارت مدت زيادي طول كش��يد و تغييرات 
زيادي در آن اعمال شد كه اليحه را از ساختار منسجم 
خود خارج كرد در حالي ك��ه وقتي اليحه اي در حال 
 تدوين است جامعيتي براي آن در نظر گرفته مي شود.

وي ادامه داد: در جريان تدوين نهايي اين اليحه دقت 
نظ��ر الزم صورت نگرفته و موادي از اليحه تجارت نيز 
مورد انتقاد بسياري از صاحب نظران و فعاالن اقتصادي 
واقع شده اس��ت. دهقان دهنوي درباره پيامد اجراي 

س��ريع اين اليحه نيز، گفت: تغيير قانون تجارتي كه 
مربوط به بيش از 80 س��ال پيش اس��ت قابل قبول و 
توجيه پذير اس��ت منتها اين درست نيست كه بعد از 
اينكه تغيير اساسي در قانون داديم بخواهيم بالفاصله 
آن را اجرا كنيم. معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد افزود: 
در خصوص اينكه بعد از سال 1400 اليحه به صورت 
دفعي يا تدريجي اجرا شود بايد تامل و دقت كرد، مثال 

مي توان اليحه تجارت را به صورت تدريجي اجرا كرد.

درآمد ۴0هزارميليارد توماني با ماليات ارزش افزوده
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان مالياتي با بيان اينكه مجوزي از 
سوي سازمان درخصوص بالمانع بودن ترخيص واگن هاي مترو بدون 
پرداخت ماليات ارزش افزوده صادر نشده گفت: درآمد 40هزار ميليارد 
توماني از محل ماليات ارزش افزوده در نيمه اول سال محقق شده است.

محمد مس��يحي، با بيان اينكه بر اس��اس قانون بودجه سال ۹8 بايد 
100 هزار ميليارد ماليات از محل ارزش افزوده و عوارض وصول شود، 
گفت: بر اين اس��اس در س��ال جاري بايد نزديك به 70 هزار ميليارد 
تومان ماليات وصول شود و همچنين بايد 30 هزار ميليارد تومان نيز 

عوارض دريافت شود.
معاون ماليات ارزش افزوده سازمان مالياتي گفت: در 6 ماهه اول امسال 
حدود 40 هزار ميليارد تومان از محل قانون ماليات بر ارزش افزوده، 

عوارض و ماليات ارزش افزوده، ماليات وصول شده است.
به گفته اين مقام مسوول در سازمان مالياتي، 28 هزار ميليارد تومان از 
اين ارقام ماليات و 12 هزار ميليارد تومان مابقي نيز عوارض بوده است.

وي گفت: يكي از مهم تري��ن كاركردهاي ماليات بر ارزش افزوده اين 
است كه فعال اقتصادي را در حكم مامور وصول ماليات قرار مي دهد كه 
به نيابت از دولت، ماليات را از حلقه بعد دريافت و به حلقه قبل پرداخت 

و آنها را تهاتر مي كند.
مسيحي افزود: در معامالت بخش خصوصي و دولت از آن جا كه دولت 
عمدتاً به عنوان مصرف كننده و فعال اقتصادي است، اين تمكين ضعف 
به شمار مي رود و به همين علت تمركز بر اين شده تا الزام بخش هاي 

دولتي باال برود.
وي با بيان اينكه، شهرداري ها با توجه به قانون ماليات بر ارزش افزوده 
در اين حوزه ذي نفع محسوب مي شوند، گفت: 18 هزار ميليارد تومان 

از محل قانون مذكور به ش��هرداري ها پرداخت شده است. مسيحي 
با اش��اره به اختالفات س��ازمان امور مالياتي با برخي شهرداري ها در 
پرداخت ماليات و عوارض قانوني گفت: با توجه به اينكه شهرداري ها 
در بحث قانون ماليات ارزش افزوده ذي نفع به حساب مي آيند و ساالنه 
مبالغ قابل توجهي نيز از اين محل دريافت مي كنند، بايد در اين حوزه 

پيشگام باشند.
وي افزود، پيمانكاران به دفعات به س��ازمان امور مالياتي مراجعه و از 

عدم پرداخت و اجراي توافقات توسط شهرداري ها گاليه مي كنند.
مسيحي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت بدهي شهرداري 
تهران به س��ازمان امور مالياتي درخص��وص واردات واگن هاي مترو 
گفت: عالقه مند نيستيم از اقدامات اجرايي درخصوص شهرداري ها 

استفاده كنيم.
مع��اون ماليات بر ارزش افزوده همچنين گفت: س��ازمان مالياتي، با 
توجه به قانون، امكان استفاده از اقدامات اجرايي درباره حساب هاي 
بانكي بدهكاران سازمان وجود دارد اما ما عالقه مند نيستيم كه درباره 
ش��هرداري ها كه از ذي نفعان قانون ماليات ارزش افزوده هس��تند از 

برخوردهاي اينچنيني بهره بگيريم.
وي تأكيد كرد، تا اين لحظه هيچ گونه مجوزي از سوي سازمان مالياتي 
درخصوص بالمانع بودن ترخيص واگن ها بدون پرداخت ماليات ارزش 

افزوده صادر نشده است.
معاون سازمان مالياتي با انتقاد از معافيت هاي مالياتي بيش از 40 درصد 
اقتصاد كشور گفت: اثر اين معافيت ها فقط در بخش ماليات نيست بلكه 
شكاف سياست گذاري غلط و بي رويه ايجاد مي كند و به بخش مشمول 

ماليات هم فشار مي آورد.

استقبال مجلس از بودجه بدون نفت
يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه »دو ساالنه 
شدن بودجه با قانون اساسي مغايرت دارد« درباره  جايگزيني درآمدهاي 
نفتي گفت كه مجلس ش��وراي اس��المي از بودجه بدون نفت استقبال 
مي كند. علي اصغر يوس��ف نژاد در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اظهارات 
اخير رييس س��ازمان برنامه و بودجه درباره ارايه  اليحه بودجه به صورت 
دوساالنه اظهار كرد: ما بايد مبنا و مصداق قانوني را براي دو ساالنه بودن 
بودجه پيدا كنيم آن طور كه از قانون اساس��ي و قوانين عادي بر مي آيد 
بودجه عملكرد ساالنه است و براساس عملكرد، رفتار مالي و سياست هاي 
اقتصادي از ابتداي سال تا انتهاي سال تنظيم مي شود. بنابراين ما بودجه را 
ساالنه مي دانيم. وي اضافه كرد: باالتر از بودجه ما يك برنامه توسعه 5 ساله 
داريم و آنچه تا االن گفته مي شد اين بود كه بودجه ساالنه برشي از برنامه 
5ساله است و سايه قوانين باالدستي مثل قانون برنامه و سياست هاي كلي 
بايد بر بودجه ساالنه حاكم باشد و تجميع 5 سال بودجه، يك قانون برنامه 
را تاييد كند وقتي از بودجه دو ساالنه حرف مي زنيم اولين سوال اين است 

كه تكليف قانون برنامه 5 ساله چيست؟
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه »تسلط، ارزيابي و علمكرد 
بودجه ساالنه بر بودجه سال هاي آتي اثر مي گذارد«، ادامه داد: ما عملكرد 
سال هاي گذشته را داريم و براساس آن بودجه سال آينده را مي نويسيم 
كه آن هم ساالنه است حتي عملكرد س��ال جاري و سال گذشته هم به 
سختي بررسي مي شود و اگر بخواهد بودجه دو ساالنه باشد به نظر من كار 
بودجه نويسي و ارزيابي آن سخت تر مي شود ضمن اينكه با قانون اساسي 
هم مغايرت دارد، زيرا قانون اساسي بودجه را ساالنه ديده است. يوسف نژاد 
با بيان اينكه »پيش بيني بودجه دو ساالنه بايد راندمان و اثربخشي آن را باال 
ببرد«، تاكيد كرد: بايد ببينيم اين كار چه كمكي به اقتصاد كشور مي كند 

و دولت چه توضيح و توجيهي براي دو ساالنه شدن بودجه دارد يعني در 
مقابل آنچه از دست مي دهيم چه چيزي را به دست مي آوريم.

اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي درباره اظهارات محمدباقر 
نوبخت مبني بر قطع وابس��تگي هزينه هاي جاري به درآمدهاي نفتي 
اظهار كرد: اين جزو آم��ال و آرزوهاي دولت ها بوده ك��ه بودجه را بدون 
نفت ببندند و هر دولتي اين كار را بكند قطعا از افتخارات آن است. البته 
سال ها اين شعار داده شده ولي عملي نشده و قطعا هم كار سختي است و 
جايگزين آن بايد مشخص شود. آيا ماليات جايگزين درآمد نفتي مي شود 
يا صرفه جويي يا واگذاري خدمات دولت. نبايد از ياد ببريم كه 80 درصد 
درآمدهاي ما هزينه هاي جاري است و كمتر از 20 درصد درآمدها صرف 
امور غيرجاري مي ش��ود كه اين يك خطر اس��ت. از طرفي بودجه سال 
جاري نوعي چسبندگي دارد و نيازمند تخصيص 100 درصدي است و 

نمي توان از آن گذشت.
وي ادامه داد: اگر دولت با همكاري مجلس شوراي اسالمي بتواند اين كار 
را انجام دهد قطعا افتخاري براي دولت و مجلس شوراي اسالمي خواهد 
بود. مهم اين است كه چه طور مي خواهيم جايگزين منابع نفتي را مشخص 
كنيم و از كدام محل بيش از 300 هزار ميليارد تومان هزينه جاري تامين 
مي ش��ود در حال حاضر 110 تا 115 ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي 
است مابقي آن قرار است از كجا تامين شود. آن هم در شرايطي كه گردش 
مالي در توليد آنقدر زياد نيست كه بخواهيم ماليات زياد ببنديم. يوسف نژاد 
در پايان با تاكيد بر ضرورت بودجه نوسي بر مبناي عملكرد تصريح كرد: 
اگر وابستگي بودجه به نفت وجود نداشته باشد و بودجه بدون نفت بسته 
شود كار پسنديده اي است كه مجلس شوراي اسالمي هم از آن حمايت 
مي كند ولي دولت بايد بگويد جايگزين درآمد نفتي بايد از كجا تامين شود.

   فرآيند حذف يارانه نقدي دهك ها فرآيندي استاندارد و حرفه اي است. ما كاري را انجام داده ايم كه در نظام هاي پيشرفته رفاه و تامين اجتماعي 
دنيا يك منوال طبيعي است.  يك پايگاه داريم كه به صورت دايم اطالعات افراد را به روزرساني مي كند. به اين ترتيب كه براي هر ايراني يك شناسنامه 
اقتصادي-اجتماعي درست كرده ايم. اين شناسنامه مبتني بر كدهاي ملي است و افراد بر مبناي آن مي توانند يك كاتالوگ اطالعاتي از خود مشاهده 

كنند. جالب است بگويم كه اين اطالعات به اندازه اي دقيق است كه افراد را سورپرايز خواهد كرد. 

برش
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»تعادل«ازاثرافزايشقيمتاونسجهانيطالبربازارگزارشميدهد

سكه چهار ميليوني شد 

بانك صادرات هزار ميليارد در حمايت از آسيب ديدگان سيل لرستان تسهيالت داد

عملكردمثبتبانكپاسارگادهمسوباشفافسازي

گروه بانك و بيمه |
روز يكشنبه 12 آبان 98، در بازارهاي جهاني نرخ اونس 
طال به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني بدون تغيير نسبت 
به روز ش��نبه 1514 دالر باقي ماند اما اين نرخ نسبت 
به قيمت زير 1490 دالر هفته گذشته نشانه افزايش 
قيمت جهاني طال و اثر آن بر رش��د قيمت سكه و طال 
در ايران است. همچنين با اعالم نرخ دالر در بازار آزاد 
و معامالت نقدي به قيمت 11360 تومان، نرخ طال و 
س��كه با افزايش اندك قيمت مواجه شد و مظنه يك 
مثقال طالي آب شده 17 عيار با 4 هزار تومان افزايش 
نسبت به روز شنبه يك ميليون و 777 هزار تومان، هر 
گرم طالي 18 عيار 410 هزار و 300 تومان، سكه طرح 
جديد با افزايش 14 هزار توماني 4 ميليون و 13 هزار 
تومان، طرح قديم 4 ميليون و 5 هزار تومان، نيم سكه با 
افزايش 10 هزار توماني نسبت به روز شنبه 2 ميليون و 
80 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 280 هزار تومان 

و سكه يك گرمي 840 هزار تومان معامله شد.
به گزارش »تعادل«، صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
قيمت خري��د دالر را 11 ه��زار و 150 تومان و قيمت 
فروش آن را 11 هزار و 300 تومان اعالم كرده اند. اين 
صرافي ها هر يورو را به قيم��ت 12 هزار و 450 تومان 

مي خرند و 12 هزار و 600 تومان مي فروشند. 
در س��امانه س��نا نيز نرخ لحظه اي دالر به 11300 و 
نرخ يورو به 12600 تومان رس��يد. س��امانه سنا نرخ 
ميانگين ارز براي يكشنبه 12 آبان 98 را براي دالر 11 
هزار و 169 تومان، ي��ورو 12 هزار و 444 تومان، پوند 
انگليس 14 هزار و 142 تومان، درهم امارات 3 هزار و 
53 توم��ان، لير تركيه 2 هزار و 28 تومان و يوآن چين 
يك هزار و 672 تومان اعالم كرد.  در بازار ارز رس��مي 
نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را براي روز يكشنبه اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ تمام ارزها بدون تغيير نسبت 
به روز ش��نبه ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي 
هر دالر امريكا براي روز يكشنبه 12 آبان ماه 98 بدون 
تغيير نسبت به روز شنبه 42 هزار ريال قيمت خورد. 
همچنين هر پوند انگلي��س 54 هزار و 330 ريال و هر 
يورو نيز بدون تغيير نسبت به روز شنبه 46 هزار و 896 
ريال ارزش گذاري شد. همچنين قيمت ارز مسافرتي 
در بانك ها همچنان از قيمت فروش آن در بازار باالتر 
است؛ بطوري كه قيمت فروش ارز مسافرتي در بانك ها 
12 هزار و 602 تومان اعالم شده كه با احتساب كارمزد 
به حدود 13 هزار تومان مي رسد كه نسبت به روزهاي 

قبل كاهش يافته است.

  افزايش فاصله نرخ خريد و فروش دالر 
اخت��الف بين قيمت خري��د و ف��روش دالر و يورو در 
صرافي هاي مجاز بانك مركزي از 100 تومان به 150 
تومان افزايش يافته اس��ت. پس از ي��ك دوره كاهش 
قيمت ها در بازار ارز، نرخ ارز اين روزها روند افزايش��ي 
به خود گرفته و بر همين اساس بانك ها 12 آبان ماه هر 
دالر امريكا را 11 هزار و 294 تومان و هر يورو را به قيمت 
12 هزار و 451 تومان مي خرند. قيمت خريد هر پوند 
انگليس در بانك ها نيز 13 هزار و 904 تومان اعالم شده 

است كه نسبت به روز قبل تفاوتي ندارد.
همچنين صرافي ه��اي مجاز بانك مركزي نيز قيمت 
خري��د دالر را 11 ه��زار و 150 تومان و قيمت فروش 
آن را 11 ه��زار و 300 تومان اعالم كرده اند كه قيمت 
خريد ارز تغييري نكرده، اما قيمت فروش آن 50 تومان 
افزايش يافته است. اين صرافي ها هر يورو را به قيمت 
12 هزار و 450 تومان مي خرند و 12 هزار و 600 تومان 
مي فروش��ند.اين در حالي است كه پيش از اين فاصله 

نرخ خريد و فروش دالر و يورو 100 تومان بود.

  سكه ۴ ميليوني شد
يك فع��ال بازار طال ني��ز گفت: ب��ازار ارز و طال روند 
افزايشي را در پيش گرفتند كه البته اين روند در بازار 
طال و سكه پررنگ تر بود؛ به طوري كه سكه تمام طرح 
جديد و قديم كه مدتي بود به زير سه ميليون بازگشته 
بود، دوباره به چهار ميليون رسيد. قيمت سكه تمام با 
20 هزار تومان افزايش، به چهار ميليون رسيده است 
و سكه طرح قديم نيز با افزايش 25 هزار توماني، چهار 
ميليون و 5000 تومان قيمت دارد. قيمت نيم سكه 
دو ميليون و 80 هزار تومان است كه 10 هزار تومان 
افزاي��ش قيمت را تجرب��ه مي كند. ربع س��كه هم با 
افزايش 10 ه��زار توماني قيمت، يك ميليون و 280 
هزار تومان معامله مي ش��ود. در اين ميان سكه يك 
گرمي بيش��ترين افزايش قيمت )30 هزار تومان( را 
داشته و 840 هزار تومان عرضه مي شود. همچنين هر 
گرم طالي 18 عيار در طالفروشي ها با 3000 تومان 
افزايش قيمت به 409 هزار تومان رس��يده است. در 
بازارهاي جهاني نيز قيمت ها صعودي بوده و هر اونس 

طال 1514 دالر و 80 سنت معامله مي شود.
فعاالن بازار طال و س��كه معتقدند حباب قيمت سكه 
تمام و نيم سكه با توجه به نبود تقاضا در بازار، به صفر 
رسيده است؛ آن طور كه محمد كشتي آراي مي گويد: 
چند هفته اي اس��ت كه تقاضايي براي خريد س��كه 
در بازار وجود ن��دارد و هم اكنون اين ب��ازار در ركود 

شديد است.
در عين حال در بازار ارز نيز تقاضا براي ارز كم شده و 
فقط خريداران واقعي در اين بازار هستند. بازاري ها 
مي گويند: تقاضاي كاذب ديگر ب��راي دالر نداريم و 
با توجه به افت و خيزهايي كه در س��ال قبل داش��ت 
و آرامش نس��بي ماه هاي اخير ديگر كس��ي به نيت 
سرمايه گذاري وارد اين بازار نمي شود. فعاالن بازار ارز 
معتقدند: خروج بازيگران بزرگ از بازار ارز، فروشنده 
شدن بازيگران خرد، رفتارهاي موثر بازارساز، افزايش 
عرضه و كاهش تقاضا و راه اندازي بازار متشكل ارزي 
از مهم ترين داليل كاهش شديد قيمت ارز در روزهاي 

گذشته به حساب مي آيد.

  كاهش قيمت س�كه در ش�هريور نس�بت به 
ماه قبل 

به گزارش ايِبنا، براس��اس آمار بانك مركزي، متوسط 
قيمت فروش يك س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم 
در بازار آزاد ش��هر تهران در شهريورماه سال جاري 4 
ميليون و 40 هزار تومان بود كه در مقايسه با ماه قبل 
1.7 درصد كاهش و نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 
2.8 درصد افزايش نش��ان مي دهد. همچنين حداقل 
و حداكثر نرخ فروش س��كه مذكور در ماه ياد شده به 
ترتيب 3 ميليون و 957 هزار تومان و 4 ميليون و 121 
هزار تومان بوده است. متوسط قيمت فروش يك سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد در شهريورماه ١٣٩٨ در 
بازار آزاد شهر تهران 4 ميليون و 94 هزار و 900 تومان 
بود كه در مقايس��ه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتيب 2.6 درصد و 5.4 درصد كاهش نشان مي دهد. 
همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش سكه مذكور در 
ماه ياد ش��ده به ترتيب 4 ميليون و 11 هزار تومان و 4 

ميليون و 190 هزار تومان بوده است.
متوسط قيمت فروش يك س��كه تمام بهار آزادي در 
ش��ش ماه اول س��ال ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران با 
طرح قدي��م 4 ميليون و 397 ه��زار و 900 تومان و با 
طرح جديد 4 ميليون و 533 هزار و 900 تومان بود كه 
نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٧ به ترتيب 63.4 درصد 
و 58.1 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه 
نرخ سكه در شش ماه نخست سال جاري روند نزولي 
را طي كرده است. متوسط قيمت سكه طرح جديد در 
مرداد ماه 4 ميليون و 203 هزار و 200 تومان، تيرماه 4 
ميليون و 470 هزار و 100 تومان، خرداد ماه 4 ميليون 
و 663 هزار و 800 تومان، ارديبهشت ماه 5 ميليون و 7 
هزار و 400 تومان و در فروردين ماه 4 ميليون و 798 

هزار و 800 تومان بوده است.

 چرا دالر اين روزها آرام است
يك استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي گفت: بهبود 
شرايط اقتصادي چيزي جز توليد بيشتر و ايجاد ارزش 
افزوده نيست، اقتصاد زماني مي تواند پيشرفت داشته 

باشد و ارزش پول خود را حفظ كند كه توليد در آن به 
راحتي انجام و ارزش افزوده ايجاد شود.

دكتر غديرمهدوي كليشمي در گفت وگو با ايسنا، در 
خصوص ثبات نرخ ارز طي چند ماه اخير گفت: واقعيت 
اين اس��ت كه طي سال هاي اخير قيمت دالر در ايران 
بيش از آنكه تحت تأثير مسائل اقتصادي باشد از شرايط 
سياسي اثر پذيرفته است به اين معني كه در دوره هاي 
زيادي قيمت ارز سركوب شده و با حدوث يك شوك 
سياسي يا ريسكي برونزا به يك باره قيمت ارز با شوك 

بزرگي افزايش يافته است. 
مهدوي افزود: با در نظ��ر گرفتن اين موضوع مي توان 
گفت كه ثبات نسبي حاكم در بازار ارز كه در مدت اخير 
ايجاد شده ناش��ي از ثبات نسبي در وضعيت سياسي 

كشور است.
مه��دوي افزود: اگ��ر بخواهيم ريش��ه هاي اقتصادي 
نوس��انات دالر را در اقتصاد ايران بررسي كنيم بايد به 
وضعيت نقدينگي و رشد اقتصادي و نسبت آن با قيمت 

روز ارز توجه داشته باشيم.
وي با بيان اينكه بر اس��اس پژوهش��ي ميانگين رشد 
اقتصادي واقعي ساالنه ايران پس از انقالب يك تا يك 
و نيم درصد بوده است گفت: طي بررسي هاي صورت 
گرفته، حجم نقدينگي در اقتصاد ايران پس از انقالب 
حدود 3500 برابر شده است، با توجه به ميانگين رشد 
اقتصادي و قيمت هفت توماني دالر در سال 57، قيمت 
واقعي دالر در شرايط فعلي اگر بخواهد با اين واقعيت ها 

تطابق داشته باشد ارقامي غير از نرخ هاي فعلي است.
اين عضو شوراي شهر كرج با بيان اينكه قيمت برابري 
ارز در اقتصادهاي توسعه يافته تا حد زيادي تحت تأثير 
شرايط اقتصادي اس��ت، ادامه داد: زماني كه در ژاپن 
مشغول به تحصيل بودم وضعيت برابري دالر و ين را 
طي 50 سال پس از جنگ جهاني دوم و احياي اقتصاد 
ژاپن مورد بررسي قرار دادم، حاصل اين پژوهش اين بود 
كه نرخ برابري بطور كاماًل قانونمند براساس ميزان تقاضا 

براي دالر و شرايط اقتصادي تغيير مي كند.
وي افزود: به عن��وان نمونه ژاپني ها در ماه آگوس��ت 
تعطيالتي به نام »گلدن ويك« دارند كه در اين هفته به 

خاطر تعطيالت زياد سفرهاي خارجي افزايش زيادي 
پيدا مي كند و بين سه تا چهار ميليون نفر از كشور خارج 
مي ش��وند، بنابراين تقاضا براي دالر باال مي رود و نرخ 
دالر در برابر ين بين 10 تا 15 درصد افزايش مي يابد، با 
اتمام سفرها دوباره اين نرخ به حالت اوليه بازمي گردد.

مهدوي خاطرنش��ان كرد: اين تغيير ن��رخ برابري در 
شرايطي كه دولت تصميم به سرمايه گذاري خارجي 
مي گيرد هم به وجود مي آيد، نتيجه اينكه قيمت ارز در 
چنين اقتصادهايي بطور نظام مند تحت تأثير شرايط 
اقتصادي است، اما در ايران چنين شرايطي وجود ندارد 
و در بسياري از سال ها نرخ ارز به صورت برون زا تعيين 
مي ش��ود و زماني كه شوك سياسي اتفاق مي افتد؛ به 
يك باره قيمت ارز چند برابر مي ش��ود. به عنوان مثال 
زماني كه ترامپ صحبت هايي عليه ايران مطرح كرد و 
احتمال وقوع جنگ مي رفت نرخ ارز حتي تا 20 هزار 
تومان هم باال رفت اما اكنون كه شرايط سياسي آرام و 
لحن سخنراني ها آرامتر شده نرخ ارز پايين آمده است.

وي ادام��ه داد: بطور كلي در ثبات اخير نرخ ارز اگرچه 
نظارت ها اثر داش��ته اما اين اثرات حاش��يه اي است. 
واقعيت اين است كه بهبود شرايط اقتصادي چيزي جز 
توليد بيشتر و ايجاد ارزش افزوده نيست، اقتصاد زماني 
مي تواند پيشرفت داشته باشد و ارزش پول خود را حفظ 
كند كه توليد در آن به راحتي انجام و ارزش افزوده ايجاد 
ش��ود. اما اقتصادي كه انواع موانع را پيش روي توليد 
دارد و ب��ا محدوديت هاي زيادي در س��رمايه گذاري، 
بوروكراسي، تكنولوژي، تأمين مواد اوليه و ريسك هاي 
متنوع و ... مواجه است ، قادر به پاسخگويي به نيازها و 
تقاضاي كل اقتصاد نيست و در چنين شرايطي تورم 
ايجاد شده و پول ملي تا حد زيادي ضعيف خواهد شد.

  اتخاذ تدبير ارزي براي استفاده از ظرفيت 
اتحاديه اوراسيا

از سوي ديگر، حسن فروزان فرد كارشناس اقتصادي در 
گفت وگو با ايِبنا درباره عضويت ايران در اتحاديه اوراسيا 
و برداش��تن شدن تعرفه ها براي بيش از 800 قلم كاال 
اظهار داشت: در ش��رايط سخت اقتصادي به هر حال 
مفري به نام اتحاديه اروسيا براي كشور ايجاد شده كه 
موارد جالب توجهي به حوزه در حوزه صنايع غذايي و 

كشاورزي در آن ديده مي شود.
وي اف��زود: ب��ه عنوان نمون��ه در حوزه انواع و اقس��ام 
ماهي هاي خوراكي كه در ايران بس��تر مناسبي براي 
توليد آن وجود دارد يا ظرفيت خالي براي توليد داريم، 
تعرفه هاي ترجيحي وضع ش��ده اس��ت. البته تمامي 
تعرفه ها صفر نخواهد ش��د اما تعرفه ترجيحي خوبي 

وضع شده است.
رييس كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با فساد در 
عين حال تصريح كرد: كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا، 
فاصله نزديكي با ايران دارد و رفت  و آمد به آنها با توجه 
به شرايط سختي كه در تعامالت بين المللي براي ايران 
ايجاد كرده اند، كار دش��واري نيست. نكته مهم درباره 
عضويت ايران در اتحاديه اوراس��يا آن اس��ت كه بايد 
راهكاري جدي و عملياتي براي مبادله ارز با كشورهاي 
اين اتحاديه پيدا كنيم. به نظر مي رس��د كه هم بانك 
مركزي، هم اتاق بازرگاني و هم فعاالن اقتصادي بايد 
براي يافتن مكانيزم ارزي مناسب با يكديگر همكاري 

كنند تا بتوان از اين ظرفيت به خوبي استفاده كرد.
فروزان فرد در عين حال تصريح كرد كه بايد تشكل هاي 
تخصصي با همكاري ات��اق بازرگاني و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مطالعات فش��رده اي را براي مشخص 
كردن تعرفه هاي ترجيحي با اتحاديه اوراسيا آغاز كنند 

تا بتوان از آن در ظرفيت سازي كشور استفاده كرد.

عضو هيات مديره بانك صادرات ايران گفت: بانك صادرات 
ايران از ابتداي س��ال تاكنون ١١٠ هزار فقره تس��هيالت 
تكليفي اعطا كرده كه به بخش حمايت از آسيب ديدگان 
سيل استان لرستان با محوريت بخش مسكن هزار ميليارد 
ريال تخصيص يافته و در فاز بعد پرداخت وام كشاورزي را 
در دستور كار خود قرار داده كه به سرعت به نتيجه خواهد 
رسيد. امير يوسفيان در آيين افتتاح ٢٨ پروژه  بازسازي شده 
مناطق سيل زده لرس��تان )از محل كمك هاي همكاران 
شاغل و بازنشسته بانك صادرات( كه با حضور معاون عمراني 
استاندار، مديريت ش��عب و روساي حوزه بانك در استان 
لرستان، اعضاي ستاد خيرين مدرسه ساز بانك صادرات 
ايران و س��اير مقامات محلي برگزار ش��د، ابراز كرد: بانك 

صادرات ايران از ابتداي سال تاكنون مشتاقانه به اندازه كل 
منابع چندين ساله يك بانك خصوصي، مصارف تكليفي 
پرداخت كرده به نحوي ك��ه در اين مدت ١١٠ هزار فقره 
تسهيالت تكليفي در نقاط مختلف كشور به ميزان ٩٠ هزار 
ميليارد ريال اعطا كرده است. وي افزود: در استان لرستان 
همزمان با توجه به حمايت از آسيب ديدگان از سيل سال 
٩٨، توجه به بنگاه هاي كوچك و متوسط نيز ادامه داشته 
است. در اين بخش بانك صادرات ايران در استان لرستان 
س��ه هزار و ١١٣ فقره تسهيالت به ميزان سه هزار و ٧٠٠ 
ميليارد ريال تخصيص داده است. همزمان در اين استان 
دو هزار فقره وام ازدواج پرداخت ش��ده كه نشان مي دهد 
س��اير بخش هاي حمايتي نيز از ديد بانك صادرات ايران 

دورنمانده است. عضو هيات مديره بانك صادرات ايران گفت: 
توسعه اقتصادي استان لرستان در دستور كار مديران بانك 
صادرات لرستان است كه عموم مردم از مزاياي آن بهره مند 
خواهند ش��د. اين درحالي است كه درصد سپرده گذاران 
قرض الحسنه به داليل مختلف در كشور كاهش يافته با 
اين حال بانك صادرات ايران حمايت هاي خود را با وقفه 
مواجه نكرده به نحوي كه نس��بت مصارف قرض الحسنه 
بانك صادرات ايران به منابع آن به ١١٠ درصد رسيده كه 
اين ميزان در حالت عادي نبايد از ٩٠ درصد فراتر برود.  وي 
ضمن تشكر از ستاد خيرين مدرسه ساز بانك صادرات ايران، 
گفت: نگرش و مدل بانكداري ما نسبت به قبل از انقالب 
تغيير كرده و از يك نگاه صرفاً تجاري و سودآور در بانكداري 

ربوي به بانكداري اسالمي با عقود مختلف تغيير ماهيت 
داده و عالوه بر فعاليت تجاري در چارچوب عقود اسالمي 
به فعاليت عام المنفعه و مس��ووليت هاي اجتماعي توجه 
و اهتمام ويژه داشته اس��ت. يوسفيان اظهار كرد: در كنار 
اين نگرش در مجموعه بانك صادرات ايران، سهامداراني 
داريم كه توقع سودآوري از عملكرد بانك دارند با اين وجود 
نظام بانكي طي سال هاي اخير با تمامي امكانات و قدرت به 
حمايت از آسيب ديدگان حوادثي همچون سيل سال ٩٨ 
پرداخته و تالش ك��رده تا درصدي از آالم اين رويدادهاي 
ناگوار را كاهش دهد.عملكرد ستاد خيرين مدرسه ساز بانك 
صادرات ايران نيز نشان از اهتمام كاركنان بانك صادرات 
ايران به اجراي اين نگرش دارد. در اين مراس��م همچنين 

جمال فقيهي، مدير شعب بانك صادرات لرستان با ارايه 
گزارش��ي از بازسازي ٢٨ باب مدرس��ه، دبيرستان، خانه 
بهداشت و ... در اين استان، اهداي بيش از سه ميليارد ريال 
كمك هاي نقدي همكاران بان��ك صادرات ايران و اهداي 
اقالم مختلف ضروري خبر داد و افزود: تاكنون چهار هزار و 
٨٠٠ فقره وام قرض الحسنه حوادث غيرمترقبه بالغ بر ٩٦٨ 
ميليارد ريال پرداخت شده است. هموطنان آسيب ديده از 
سيل فروردين ماه طي شش ماه اول سال جاري، بيش از 
١٢ هزار و ٦٥٥ فقره وام قرض الحسنه به ارزش بيش از سه 
هزار و ٥٦٥ ميليارد ريال از بان��ك صادرات ايران دريافت 
كرده اند كه روند پرداخت تسهيالت به آسيب ديدگان از 

سيل همچنان در شعب اين بانك ادامه دارد.

رش��د 132.18درصدي درآمد غيرمش��اع تسهيالت 
اعطايي، افزايش 75 درصدي درآمد كارمزد و رشد12.11 
درصدي جذب منابع، بخش��ي از نتايج عملكرد مثبت 
بانك پاسارگاد نسبت به دوره مياني شش ماهه سال 97 
 بوده اس��ت و اين عملكرد مثبت، زمينه انتشار زودتر از 
موعد صورت هاي مالي حسابرسي نشده بانك پاسارگاد 
در كدال س��ازمان بورس را فراهم كرد. به گزارش عصر 
ايران، يكي از مهم ترين رويكردهايي كه مي تواند منجر 
به موفقيت فعاليت بانك ها در مسير سياست هاي كالن 
اقتصادي كشور شود، عملكرد شفاف و ارايه اطالعات بر 
اساس قوانين و مقررات است. يكي از اين الزامات انتشار 
صورت هاي مالي حسابرسي نشده بانك در كدال سازمان 
بورس است كه بانك پاسارگاد پيش از موعد مقرر اقدام 
به انتشار آن كرده اس��ت. با آگاهي از جزييات عملكرد 
شش ماهه نخس��ت س��ال 98 با توجه به EPS اعالمي 
بانك كه به مبلغ 151ريال در گزارش تدوين ش��ده، در 
اين گزارش به نقاط قوت عملكردي پرداخته مي شود. با 

توجه به اينكه رعايت تمام قوانين و مقررات بازار بين بانكي 
و كفايت منابع نزد بانك مرك��زي از مقدمات بانكداري 
است، بانك پاسارگاد در چند سال اخير ضمن تأكيد بر 
اجراي مصوبات و مقررات بانك مركزي و شوراي پول و 
اعتبار به كفايت منابع نيز نگاه ويژه اي داشته؛ به گونه اي 
كه نه تنها نزد بانك مركزي بدهكار نشده، بلكه پشتيبان 
س��اير بانك ها در زمينه كس��ري منابع نيز بوده است. 
افزايش 75درصدي درآمد كارمزد نسبت به دوره مياني 
شش ماهه سال 97 از ديگر دستاوردهاي بانك پاسارگاد 
بوده است، با وجود اينكه تا حدودي تحريم ها موجب ركود 
در بازار كاال و خدمات شده بود و پيش بيني مي شد اين 
موضوع تراكنش هاي مالي و ... را نيز تحت تأثير قرار دهد؛ 
اما عملكرد بانك پاسارگاد كه متكي بر اعتماد مشتريان 
بوده اس��ت در ش��ش ماهه نخست س��ال 97، افزايش 
100درصدي كارمزد ضمانتنامه هاي صادره و افزايش 
93 درص��دي كارمزد پرونده هاي اعتباري مش��تريان 
و افزايش كارم��زد عمليات ارزي را نش��ان مي دهد كه 

بيانگر همت و اراده بانك پاسارگاد در كسب درآمدهاي 
غيرمشاع بوده است. از طرفي در بخش درآمد غيرمشاع 
تسهيالت اعطايي، بانك افزايش 132.18درصدي داشته 
كه ناشي از عملكرد بهينه در بخش فعاليت هاي ريالي و 
ارزي مربوط به وجه التزام بدهكاران اعتبارات اسنادي و 
ضمانتنامه هاي تسهيالت ارزي بوده است. نبايد فراموش 
كرد كه بانك پاسارگاد به عنوان يكي از موتور هاي محرك 
توسعه اقتصادي با تكيه بر سوخت اصلي اين موتور كه 
هم��ان گنجينه اعتماد عمومي و مردمي اس��ت، وجوه 
س��پرده گذاران را در چرخه توليد، صنعت و كشاورزي 
به جريان انداخته و زمينه ايجاد ارزش افزوده و افزايش 
توليد ناخالص داخلي را فراهم كرده است و اين مهم به 
دست نمي آمد مگر با جلب اعتماد مردمي. با اين پشتوانه، 
بانك پاسارگاد توانسته اس��ت در بخش جذب منابع با 
تدابيري كه از سوي مديران عاليرتبه بانك انجام گرفته، 
رشد12.11 درصدي را در دوره مالي تجربه كند. در اين 
راس��تا، بانك به وكالت از سوي مردم سپرده هاي آنان را 

جمع آوري، منابع اس��تحصالي را با انعقاد قراردادهاي 
متكي ب��ه عقود اس��المي در اختيار س��رمايه گذاران و 
كارآفرينان قرار داده است تا كشور از پيچ ركود و تحريم 
عبور كند. همچنين كاهش هزينه بهاي تمام شده پول از 
18.35 درصد به 16.88 درصد )هزينه اي كه بابت سود 

سپرده ها پرداخت مي شود( از ديگر اقداماتي بوده است 
كه بانك پاسارگاد در دو سال اخير با تغيير پورتفوليوي 
بانك پاسارگاد از جذب منابع گران قيمت به سمت جذب 
منابع ارزان قيمت، رويكرد جديدي را پيش گرفته و در 

تحقق اهداف اين بخش نيز موفق بوده است.
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 ١٧هزار ميليارد تومان
وام ازدواج براي ۵۵۰ هزارنفر 

در راس��تاي اجراي بند )ال��ف( تبصره 16 قانون 
بودج��ه س��ال جاري كش��ور مبني ب��ر اعطاي 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج به زوج ها، 171 
هزار و 906 ميليارد ريال در قالب 549 هزار و 760 
فقره وام قرض الحسنه ازدواج از ابتداي سال جاري 
تا پايان مهر ماه توسط نظام بانكي به متقاضيان 

پرداخت شده است.
به گزارش روابط عموم��ي بانك مركزي، در اين 
مدت تعداد 25 ه��زار و 494 فقره تس��هيالت 
قرض الحسنه ازدواج به ايثارگران با سقف فردي 
600 ميليون ريال پرداخت ش��ده است. گفتني 
است در س��ال جاري با توجه به مفاد بند )الف( 
تبص��ره 16 قانون بودجه كل كش��ور، به منظور 
حمايت از ازدواج جوانان، از محل منابع پس انداز 
و جاري قرض الحس��نه نظام بانكي، تسهيالت 
قرض الحسنه ازدواج به زوج هايي كه تاريخ عقد 
آنها بعد از يك فروردين 1396 اس��ت و تاكنون 

وام ازدواج دريافت نكرده اند، پرداخت مي شود.
تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج براي هريك از 
زوج ها در سال 1398 30 ميليون تومان با دوره 
بازپرداخت پنج س��اله با اخذ يك ضامن معتبر و 
سفته است. بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
مي توانند يارانه پرداختي به اشخاص را به عنوان 

تضمين در اين زمينه بپذيرند.

 فين  تك ها پيشران
رشد صنعت بانكي هستند

معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: كسب 
و كارهاي سنتي بايد فناوري هاي جديد و كسب 
و كارهاي نويني كه بر بستر اين فناوري ها شكل 
گرفته ان��د را به عنوان يك واقعي��ت بپذيرند و با 
تعامل بتوانند از ظرفيت هاي جديد موجود براي 
رشد استفاده كنند؛ بانك هاي كشور تا به امروز 
نسبت به س��اير بخش ها اقدامات چشمگيري 
داش��ته اند كه همين موضوع باعث ش��ده تا در 
نهادهاي پولي كش��ور اتفاق��ي متحول كننده و 

بزرگ رخ دهد.
عليرضا دليري در گفت وگو با ايِبنا با اش��اره به 
اقدامات بانك هاي كش��ور در زمينه بهره گيري 
از فناوري هاي جديد و تعامل با كسب و كارهاي 
نوين افزود: بانك ها با ايجاد ظرفيت هاي الزم در 
زمينه همكاري با كسب و كارهاي نوين از جمله 
فين تك ها، اس��تفاده از فناوري ه��اي جديد و 
تحقيقات و ارايه مدل هاي آزمايشي محصوالت 
پول��ي و بانكي مبتن��ي بر فناوري ه��اي جديد 
توانسته اند تا تحوالتي ايجاد كنند كه البته بايد 
زودتر از زمان فعلي رقم مي خورد اما پيشرفت هاي 
انجام شده باعث شده تا بانكداري الكترونيك رشد 
داشته باشد و به معيارهاي جهاني نزديك شويم.

وي ادامه داد: كسب و كارهاي نوين به خصوص 
فين تك ها  يكي از مهم ترين بازيگران آينده صنعت 
خدمات مالي و بانكي خواهند بود و هم اكنون نيز 
توانسته اند تا سهم بازار خوبي از ارايه خدمات مالي 

و بانكي را همچون بيمه دريافت كنند.
دليري با اش��اره به مدل همكاري فين تك ها و 
ش��بكه بانكي خاطرنش��ان كرد: اعتقاد دارم كه 
فين تك ها پيشران رشد صنعت بانكي هستند و 
بايد بانك ها كسب و كارهاي نوين را جدي بگيرند 
و با تغييراتي در مدل كسب و كار نسبت به تعامل 

با آنها اقدام كنند.

اثرانگشت و تلفن همراه 
جايگزين كارت بانكي مي شود

يك مس��وول نظ��ام بانكي با اش��اره به گس��ترش 
پرداخت ه��اي مبتني بر تلفن همراه و اثرانگش��ت 
به ج��اي كارت بانك��ي، گفت: در ص��ورت افزايش 
كارمزد بانكي، ميزان اس��تفاده از پرداخت با تلفن 
هم��راه به دليل هزينه كمتر بي��ن 20 تا 30 درصد 
افزايش مي يابد. به گزارش ايرنا، محمد مهدي صادق 
روز يكشنبه در نشست خبري با اشاره به گسترش 
نظام بانكداري نوين و گسترش نظام هاي پرداخت 
غيركارتي، گفت: پرداخت با اس��تفاده از روش هاي 
بيومتريك )مانند اثر انگشت( در دست طراحي قرار 
دارد كه در آينده، اجرايي خواهد ش��د. وي با اشاره 
به آغاز به كار س��امانه پرداخت و خريد بدون نياز به 
كارت بانكي )كيو. آر- QR(، اظهار داشت: با استفاده 
از باركدهاي 2 بعدي، نيازي به همراه داشتن كارت 
بانكي براي پرداخت نيست.بر اساس اين امكان، با 
نصب نرم افزار و اپليكيشن در تلفن همراه مي توان 
پرداخت را انجام داد. وي با بيان اينكه اين ابزار براي 
پرداخت هاي خرد استفاده مي ش��ود، ادامه داد: در 
اين سامانه، عالوه بر پرداخت آنالين امكان پرداخت 
با كيف پول الكترونيكي وجود دارد.در حال حاضر 
حدودا  براي پنج درصد پذيرنده هاي فروشگاهي، اين 
ابزار جديد فعال شده است كه تا پايان امسال به 20 
درصد افزايش مي يابد. صادق به احتمال تغيير كارمزد 
خدمات بانكي اشاره كرد و گفت: در صورت تصويب 
تغيير كارمزده��ا و افزايش آن، مي��زان گرايش به 
پرداخت با تلفن همراه به دليل كارمزد پايين، افزايش 
خواهد يافت.برآورد مي شود در صورت تغيير نظام 
كارمزد بانكي، بين 20 تا 30 درصد به حجم استفاده 
از پرداخت با تلفن همراه افزوده ش��ود. بحث تغيير 
كارمزد مدت هاست مطرح شده اما به دليل فرآيند 
پيچيده، تاكنون نهايي نشده است. وي با اشاره به روند 
رو به گسترش پرداخت با تلفن همراه در كشورهاي 
مختلف گفت: در كشورهايي مانند چين تا 20 درصد 
پرداخت ها از طريق تلفن همراه انجام مي شود. البته 
در كشورهايي مانند ايران و مناطق توسعه يافته كه 
در طي سال هاي گذشته زيرساخت هاي پرداخت 
كارتخوان فراهم شده، ميزان استفاده از كارتخوان در 

مقايسه با تلفن همراه بيشتر است.



آمار معامالت 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از عرضه سهام بزرگ ترين شركت نفتي جهان؛ انتظارات برآورده شد؟

كارشناس بازار سرمايه مطرح كرددر فرابورس ايران برگزار شد

دو شرط واگذاري سرخابي ها از طريق فرابورس

»آرامكو«    2  درصد سهامش را  عرضه كرد

»واقع بيني« شرطي الزم براي سرمايه گذاري در بازار سرمايهدرخواست تاسيس صندوق اكتشاف 

شفافيت صورت هاي مالي و افزايش سرمايه

گروه بورس |محمد امين خدابخش|
روز گذش��ته س��هام شركت نفت عربس��تان سعوي 
)آرامكو( كه بزرگ ترين ش��ركت نفتي جهان است 
در ب��ورس رياض عرض��ه ش��د و بزرگ ترين عرضه 
عالي  ترين بازار سهام را رقم زد. به موجب اين عرضه 
كه مدت طوالني است حواشي آن بر سر زبان ها افتاده 
و چگونگي آن محل بحث كارشناسان است، 2 درصد 
از سهام اين شركت به روش بوك بيلدينگ در اختيار 
خريداران س��عودي قرار گرفت. به نظر مي رس��د كه 
فروش سهام اين شركت با اين ابعاد در داخل عربستان 
سعودي پس از آن انجام مي شود كه بسياري از افراد 
ذي نفوذ در حاكميت پادش��اهي س��عودي از عرضه 
بلوك 5 درصدي پردرآمدترين شركت جهان در وال 

استريت، حداقل تا آينده نزديك مايوس شده اند. 

  غافلگيري حمالت
مقامات سعودي پيش از اين از قصد خود بر اي عرضه 
اوليه 5 درصد از سهام تنها ابر شركت نفتي خاورميانه 
در بازار س��هام نيويورك خبر داده بودند. با اين حال 
به نظر مي رس��د كه وقوع انفجارهاي 14 س��پتامبر 
س��ال جاري ميالدي كه حاصل حمله هاي موشكي 
و پهپادي محور مقاومت بوده اس��ت، انجام اين مهم 
را به تاخير انداخته اس��ت. به موجب اين حمالت كه 
از س��وي نيروهاي انصاراهلل يمن به تاسيسات نفتي 
آرامكو در بقي��ق و خريص انجام ش��د، 5.7 ميليون 
بشكه از صادرات نفتي عربستان قطع شد. ميزان ياد 
شده تقريبا نيمي از توليد عربستان را هدف گرفت و 
توانست ضمن تحميل خسارات جدي به تاسيسات 
نفتي عربستان، زيان سنگيني را به روند ارزش گذاري 
شركت آرامكو وارد كند. اين حمالت در زمان توجه 
بسياري از رسانه ها را به خود جلب كرد و موجب شد 
تا بسياري از مفسران بازارهاي مالي را روي تحوالت 
سياسي خاورميانه حساس كند. دليل اين حساسيت 
توجه بس��يار زياد بازارهاي جهاني به تحوالت حوزه 
انرژي است كه تاثير مستقيم و با اهميتي روي قيمت 
تمام شده محصوالت توليدي در سراسر جهان دارد.

با اينكه اين حمالت در زمان تعطيالت هفتگي بازار 
جهاني رخ داد اما در روز دوش��نبه هفته بعد توانست 
فشار رواني سنگيني را بر جريان تقاضا وارد كند. اما در 
همان ساعات اوليه با تضمين عربستان در پاسخگويي 
كه جبران كاهش عرضه احتمال��ي همراه بود، تاثير 
س��نگيني بر جريان قيمت در معام��الت بازارهاي 
جهاني گذاش��ت و توانس��ت قيمت نفت را تا حدود 
10 دالر در ابت��داي معامالت روز دوش��نبه افزايش 
دهد. دليل توجه بسيار زياد بازارها به تحوالت آرامكو 

سهم 10بيش از درصدي آن از بازار نفت جهان است. 
گفتني است، ميزان توليد نفت روزانه در جهان حدود 

100 ميليون بشكه است.

  از اس�تخراج در خان�ه شيش�ه اي تا كاهش 
رتبه اعتباري

از تاثيرات دفعي حمالت بر تاسيسات نفتي آرامكو كه 
بگذريم شايد بتوان مهم ترين اثر بلندمدت اين حمله 
را كاهش ارزش كارشناسي اين شركت نفتي به سبب 
افزايش ريسك هاي دانست كه پس از حمالت بقيق 
و خريص بر روند فعاليت آرامكو تحميل ش��ده است. 
ش��ركت نفت س��عودي كه تا مدت ها هيچ جزيياتي 
از نحوه درآمدزايي و عملكرد خود منتش��ر نمي كرد 
و حتي تاسيس��ات مورد اش��اره در اين گزارش را تا 
مدت ها از چشم جهانيان پنهان نگه داشته بود، حاال 
با ريس��ك غيرقابل كنترلي رو به رو است كه عوامل 
تعيين كنن��ده آن در خ��ارج از مرزهاي اين كش��ور 
تعيين مي شوند. همين امر باعث مي شود تا زماني كه 
تنش هاي منطقه اي در خاورميانه تداوم داشته باشد 
س��ايه اين ريسك مهم بر فعاليت آرامكو نيز ادامه دار 

شود نه تنها ارزش شركت بلكه هزينه تامين مالي آن 
را نيز در بازارهاي جهاني افزايش دهد. الزم به تاكيد 
اس��ت كه بخش مهمي از رشد شركت نفت سعودي 
در سال هاي گذشته از طريق تامين مالي بوده كه اين 
ش��ركت با رتبه اعتباري باال و به تبع آن هزينه اندك 
از بانك ها و بازارهاي اوراق بدهي جذب كرده است. تا 
به حال گزارش قابل اتكايي از تغييرات رتبه اعتباري 
آرامكو تا روز عرضه منتش��ر نشده است اما به استناد 
آنچه موسسه رتبه بندي Fitch در 30 سپتامبر سال 
جاري ميالدي مطرح كرده است، پس از انجام حمالت 
ياد شده به تاسيسات اين شركت رتبه اعتباري آرامكو 

از +A به A كاهش يافته است.

 چرا عرضه آرامكو تا اين حد مهم است؟
بزرگ ترين غ��ول نفتي جهان كه در س��ال ميالدي 
گذش��ته بي��ش از 111 ميلي��ارد دالر س��ودآوري 
داش��ته اس��ت كه بنا بر ارزيابي بلومبرگ، سود اين 
ش��ركت در س��ال مالي 2018 برابر با س��ود ساخته 
 EXXON« ش��ده در صورت هاي مالي سه شركت
MOBIL، »APPLE« و »ALPHABET« ب��وده 

است. شركت هاي ياد شده كه در اين برررسي از آنها 
نام برده شده است پس از »آرامكو« در رتبه هاي بعدي 
درآمدزايي در شركت هاي جهان قرار دارند. بنا بر آنچه 
مقامات پادشاهي سعودي گفته اند، با وجود فشارهاي 
وارده در س��ال جاري روند سود سازي آرامكو باز هم 
تداوم يافته و اين شركت موفق شده در گزارش هاي 
نه ماه سال ميالدي فعلي 68 ميليارد دالر سود خالص 
بسازد. اين در حالي است كه طي همين مدت درآمد 
ناخالص آرامك��و از تمامي مناب��ع درآمدي موضوع 
فعاليت شركت بيش از 244 ميليارد دالر بوده است. 
اين عرضه پس از آن انجام مي ش��ود كه در سال هاي 
اخير همواره بحث ها در خصوص فروش سهام شركت 
نفتي س��عودي داغ بوده و پادش��اهي اين كش��ور به 
خصوص شخص محمد بن س��لمان تالش زيادي را 

براي تسريع روند عرضه شركت داشته است. 
گزارش ها حكايت از آن دارد كه اصرار سعودي ها براي 
فروش اين ش��ركت پس از آن شروع شده كه با روي 
كار آمدن ملك سلمان پادشاه فعلي عربستان، نايب 
وي محمد بن سلمان در تالش است تا طي برنامه اي 
وابستگي اقتصاد اين كشور نفت خيز را به طالي سياه 

به حداقل برساند. به همين منظور مقامات سعودي 
در نظر دارند تا سال 2030 ميالدي اين مهم را محقق 
كنند. همچنين اما و اگرهايي در مورد نياز به تامين 
مالي شهري مطرح است كه محمد بن سلمان وليعهد 
س��عودي در نظر دارد تا آن را به شكلي مدرن، در دل 

صحرا و با هزينه 500 ميليارد دالري بنا كند. 

  خم شدن شاخص ها زير بار عرضه سنگين
عرضه آرامكو روز گذشته در حالي انجام شده كه حجم 
سنگين سهام فروخته شده در بورس رياض در ميانه 
معامالت تا 2.4 درصد از ارزش كل اين بازار كم كرد 
و از قيمت 84 درصد از نمادهاي اين بازار كاس��ت. با 
اين حال گفتني اس��ت كه شاخص اين بازار در پايان 
معامالت روز يك ش��نبه بيش از 1.9 درصد عقبگرد 
نك��رد. دليل اين كاه��ش افزايش عرضه ها توس��ط 
س��رمايه گذاراني بود كه در نظر داش��تند تا با تامين 
نقدينگي اين عرضه حدودا 40 ميليارد دالري را كه 
معادل تنها 2 درصد از س��هام شركت ياد شده بود را 
خريداري كنند. البته بايد به خاطر داشت كه ارزش 
ياد ش��ده بر اساس رقم اعالم ش��ده از سوي وليعهد 
سعودي است كه ارزش شركت را 2 هزار ميليارد دالر 
اعالم كرده است. بنا بر آنچه بلومبرگ در بررسي هاي 
خود اعالم كرده است، ارزش كنوني آرامكو كه مقامات 
عربستان نيز با آن توافق كرده اند رقمي بين 1.8 تا 1.6 

هزار ميليارد دالر است.
به نظر مي آيد آنچه در حال حاضر توانسته بر جذابيت 
عرضه سهام شركت نفت س��عودي براي خريداران 
خرد بورس رياض بيفزايد، دريافت سهام جايزه پس 
از اين عرضه اوليه است كه از طرف مقامات نفتي اين 
كشور به خريداران وعده داده شده است. از طرفي به 
دليل آنكه برخي از مفسران انتظار دارند تا قيمت نفت 
در ماه هاي آتي با رشد مواجه شود، مي توان گفت كه 
فروش سهام شركت به خريداران داخلي در عربستان 
انگيزه آنها براي شركت در ساير عرضه هاي دولت را 
افزايش خواهد داد چراكه رشد قيمت نفت تا 87 دالر 
كه از س��وي تحليلگرانCNBC پيش بيني شده به 
افزايش س��ودآوري آرامكو در پايان سال مالي جاري 

مي انجامد.
گفتني است هدف عربستان از اين عرضه تنها كسب 
وجوه حاصل از فروش س��هام نبوده و اين كش��ور در 
نظر دارد تا با فروش بخش��ي از سهام خود در آرامكو 
ب��ه تامين مال��ي 2 تريليون دالري ب��راي طرح هاي 
سرمايه گذاري بپردازند. با اين حال شنيده ها حاكي 
از آن اس��ت كه آرامكو پس از عرضه اين شركت قادر 
به تامين مالي بيش از 1.6 ميليارد دالر نخواهند بود.

پنل تخصصي اس��تارتاپ هاي معدني و ش��ركت هاي دانش بنيان با 
موضوع »گذار ابزارهاي تامين مالي و سرمايه گذاري در معدن و صنايع 
معدني« با حض��ور رضا غالمعلي پور، معاون پذي��رش و بازارپژوهي 

فرابورس ايران در نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد.
به گزارش سنا، معاون پذيرش و بازارپژوهي فرابورس در اين پنل با اشاره 
به روند تامين مالي شركت ها و صنايع در كشورهاي مختلف عنوان كرد: 
در حالي كه به صورت سنتي كسب وكارهاي كوچك براي تامين مالي 
به سراغ منابع بانكي مي روند اما در كشورهاي پيشرفته عمده بار تامين 

مالي بر عهده بازار سرمايه است.
وي افزود: در كشور ما تامين  مالي عمدتا وابسته به سيستم بانكي بوده و 
به لحاظ سنتي اقتصادمان بانك محور است و در حالي كه طي سال هاي 
اخير روند ورود صنايع مختلف و اقب��ال بنگاه هاي اقتصادي به بازار 
سرمايه سير شتاباني به خود گرفته است اما همچنان با استانداردهاي 

جهاني فاصله داريم.
به گفته رضا غالمعلي پور، پذيرش شركت ها در بازار سرمايه از طريق 
عرضه بخش��ي از سهام ش��ركت در اين بازار، سهم موثري در تجهيز 
مناب��ع براي بنگاه هاي اقتص��ادي دارد و كمك مي كن��د تا از طريق 
افزايش س��رمايه سايز شركت بزرگ و روند توسعه با شتاب بيشتري 

پي گرفته شود.
وي با تاكيد بر اينكه با عرضه بخشي از سهام شركت در بازار سرمايه در 
واقع دارايي مالي صاحب شركت ارزش مي خورد، عنوان كرد: اين امر 
كمك مي كند تا آن بخش از دارايي عرضه شده نقدشونده تر شده و به 
راحتي امكان تامين مالي از طريق بانك نيز به مدد وثيقه گذاري سهام 

شركت در سيستم بانكي سهل تر از گذشته شود.

معاون پذيرش و بازارپژوهي فرابورس يادآور شد: طي سال هاي اخير 
در حوزه شركت هاي معدني كه در بازارهاي فرابورس و بورس پذيرش 
شده اند رشد خوبي را شاهديم و اين شركت ها تقريبا از تمامي ابزارهاي 

تامين مالي بازار سرمايه بهره گرفته اند.
وي يكي از مهم ترين ظرفيت هاي بازار س��رمايه براي تجهيز منابع 
اين قبيل شركت ها را انتشار اوراق تحت عنوان صكوك و تامين مالي 
بر پايه اس��تقراض عنوان كرد و افزود: بس��ته به اينكه شركت با چه 
هدفي و تحت چه قراردادي تامي��ن مالي مي كند، نوع صكوك نيز 

متفاوت خواهد بود.
به گفته معاون پذيرش و بازارپژوهي فرابورس، شركت مي تواند از طريق 
انتشار صكوك اجاره، منفعت )پيش فروش منافع آتي شركت( يا اوراق 

مشاركت در بازار سرمايه منابع الزم را جذب كند.
غالمعلي پور در پنل تخصصي »استارتاپ هاي معدني و شركت هاي 
دانش بني��ان« به س��اير ابزارهاي تامي��ن مالي بازار س��رمايه براي 
شركت هاي معدني اش��اره كرد و گفت: صندوق هاي سرمايه گذاري 
ابزار جديدي به شمار مي روند كه از 10 سال پيش و به دنبال تصويب 
قانون ابزارها و نهادهاي مالي جديد در ايران تعريف شده اند. در حال 
حاضر صندوق هاي جسورانه و پروژه دو صندوقي هستند كه مي توان 

از ظرفيت هاي آنها براي تامين مالي شركت هاي معدني بهره برد.
معاون پذيرش و بازارپژوهي فرابورس ادامه داد: اخيرا براي تاس��يس 
يك صندوق براي بحث اكتشاف درخواست داشته ايم. در اين صندوق 
يك سوم آورده پهنه هاي معدني و نه آورده نقدي است و دو سوم باقي 
منابع صندوق نيز آورده مردم و سرمايه گذاران خواهد بود بدون آنكه 

در موضوع مالكيت ورود كنند.

به گفته يك كارشناس بازار سرمايه، نقطه مقابل سهام شركت هاي 
كوچك، سهام ش��ركت هاي بزرگ و برخي س��هام بنيادي است، 
به طوري كه اين سهام اوضاع خوبي دارند و مي توانند كماكان بيشتر 
از بازارهاي جايگزين ايجاد س��ودآوري كنن��د. در اين ميان نكته 
بااهميت براي سرمايه گذاران مقايسه معامالت سهام با بازارهاي 
جايگزين است. در حال حاضر سهام بزرگ اين امكان را دارند كه 
اگر از لحاظ بنيادي هم پش��تيباني شوند مي توانند بيشتر از ساير 

بازارها سودآوري داشته باشند.
به گزارش سنا، مديرعامل شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن 
با بررس��ي رفتار فعلي معامله گران بازار س��هام اظهار كرد: يكي از 
داليلي كه سهام شركت هاي بزرگ بنيادي راه خود را از شركت هاي 
كوچك جدا كردند، تاثير گزارش ه��اي مثبت بود اما نبايد انتظار 

داشته باشيم كه اين روند با سرعت زيادي ادامه پيدا كند.
وي در ادام��ه گف��ت: براي اينكه بورس بتواند با رش��د پرش��تاب 
سقف هاي قبلي خود را بشكند، نيازمند برخي محرك هاي جدي 
است. در حال حاضر سهام كوچك موجود در بازار اكنون وارد فاز 

بررسي و اصالح شده اند. 
از طرفي ديگر سهام بزرگ ضمن داشتن توان سودآوري مناسب تر 
نسبت به بازارهاي جايگزين اما براي اينكه بتوانند سقف را پرشتاب 
شكس��ته و به عددهاي باالتري برسند نياز به همراهي قيمت هاي 

جهاني دارند.
وي تصريح كرد: همچنين بس��ياري از اين شركت ها، درآمدهاي 
صادرات��ي دارند كه با توجه به كاه��ش قيمت دالر و احتمال باقي 
ماندن آن در سطح قيمتي موجود، توان ايجاد محركه الزم را ندارد، 

خصوصا كه مس��ائل تورمي به افزايش هزينه ها انجاميده اس��ت. 
اين موارد به ايجاد حاش��يه سود فشار مي آورد. بنابراين با توجه به 
توضيحات ارايه شده، به نظر مي رسد در فضاي كنوني فعال شاهد 

روند متعادلي در بازار سرمايه باشيم.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه، انتش��ار گزارش هاي ش��ش ماهه 
ش��ركت ها را يكي از مهم تري��ن داليل س��رمايه گذاري مجدد با 
چشم انداز سودآوري معقول حداقل تا پايان سال دانست و افزود: 
البت��ه نكته اي ك��ه تاثيرگ��ذاري اصلي را در اي��ن خصوص دارد، 
انتظارات تحليلگران، معامله گران و سرمايه گذاران بورس نسبت 
به گزارش هاست. اين گزارش هاي خوب را بسياري از تحليلگران 
پيش بيني مي كردن��د، به نحوي اين موضوع تاثي��ر خود را تا حد 

زيادي بر قيمت ها گذاشته است.
تقي خان تجريش��ي در خصوص تحوالت اخير بازارهاي جهاني و 
تاثير آن بر قيمت محص��والت گفت: به طور طبيعي افت قيمت ها 

به طور مستقيم بر سودآوري شركت ها تاثير مي گذارد. 
داليل مختلفي براي اين افت وجود دارد، بخشي از آن قوي شدن 
دالر است كه به كاهش قيمت در كل بازار كاموديتي منجر مي شود. 
عالوه بر آن موضوع جنگ تجاري بين امريكا و چين اس��ت كه به 
نظر مي رس��د هنوز به فرجام نرسيده است و برخي از گمانه زني ها 
بر اين اس��ت كه امريكا به هر نحوي مي خواهد قدرت چين را مهار 
كند. بنابراين جنگ تجاري روي تقاضاي كلي محصوالت و به طور 
خ��اص روي چين تاثي��ر مي گذارد كه در ادام��ه روي محصوالت 
كاالمحور شركت هاي بورسي ما كه چين مشتري اصلي شان است 

هم متاثر مي شود.

مدير بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
جلس��ه امروز با وزير ورزش گفت: دو شرط مهم براي 
واگذاري باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس از طريق 
فرابورس ش��امل شفافيت  صورت هاي مالي و افزايش 

سرمايه است.

  ضرورت شفافيت صورت هاي مالي
علي بيگ زاده مدير بازار اوليه س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در گفت وگ��و با فارس، در م��ورد حضورش در 
جلسه امروز با حضور وزير ورزش كه در مورد واگذاري 
دو باشگاه فرهنگي ورزشي اس��تقالل و پرسپوليس 
برگزار شده بود، گفت: براساس بند ه� تبصره 2 قانون 
بودجه 1398 كل كشور وزارت ورزش و جوانان مكلف 
است با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان 
خصوصي سازي حداكثر تا پايان شهريور 98 شرايط 
پذيرش دو ش��ركت فرهنگي ورزش��ي پرسپوليس و 

اس��تقالل را در بازار پايه فرابورس فراهم كند. پس از 
پذيرش در بازار پايه فرابورس و عرضه 5درصد س��هام 
ه��ر يك از اين دو ش��ركت جهت كش��ف قيمت، 51 
درصد س��هام آنها به صورت بلوكي و باقي سهام خرد 

عرضه مي شود.

  بند ه تبصره 2 قانون بودجه 98
بيگ زاده افزود: جلسه با وزير ورزش در مورد اين تكليف 
قانوني بود، اما نكته مهم براي واگذاري اين دو شركت 
كه به صورت باشگاه فرهنگي ورزشي هستند، شفافيت 
صورت هاي مالي، تعيين و تكليف برند، دارايي ها و بدهي  

آنها و نيز افزايش سرمايه اين شركت ها است.
وي در مورد اينكه قانون تكليف كرده تا پايان شهريور 
اين دو باشگاه واگذار شوند، در حالي كه دو ماه از شهريور 
گذشته است، گفت: تكليف قانون بودجه يك يك قانون 
يك ساله اس��ت، تا پايان سال است و هر موقع شرايط 

واگذاري اين دو باشگاه از طريق فرابورس فراهم شود، 
اين كار انجام خواهد شد و وزارت ورزش مكلف است، 

طبق قانون، زمينه واگذاري را فراهم كند.
به گفته مدير بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار، 
وزارت ورزش با همكاري س��ازمان خصوصي س��ازي 
و س��ازمان بورس بايد نس��بت به فراهم كردن زمينه 
واگذاري دو باش��گاه س��رخابي ها اقدام كند، اما تا اين 
لحظه صورت هاي مالي دو باش��گاه ارايه نشده است و 
اين صورت هاي مالي كه بايد حسابرسي شده و توسط 
بازرس قانوني تأييد شده باشند براي ارايه در بورس و 

براي اطالعات مردم ارايه شود.
بيگ زاده ب��ا بيان اينكه حضور هر ش��ركت در بورس 
ضوابط خود را دارد، گفت: مهم ترين نكته ش��فافيت 
صورت هاي مالي و اطالعات شركت است كه بايد براي 
سهامداران ارايه شود. همچنين يكي از اين باشگاه ها 
يعني باشگاه اس��تقالل بايد از حالت شركت سهامي 

خاص به شركت س��هامي عام تبديل شود، اما باشگاه 
پرسپوليس هم اكنون سهام عام است و ساختار حقوقي 

سهامي عام دارد. 
به گفته وي، بايد صورت هاي مالي شفاف و حسابرسي 
ش��ده و داراي بندهاي حسابرسي كه تعيين تكليف 
ش��ود، ميزان دارايي ها، بدهي، ارزش برند دو باشگاه 
بايد به صورت شفاف مشخص شده و در گزارش هاي 

حسابرسي شده و با حضور بازرس قانوني ارايه شود.
مدير بازار اوليه س��ازمان بورس و اوراق بهادار در مورد 
ارزش گذاري برند دو باشگاه سرخابي گفت: اين كار بايد 
از طريق سازمان خصوصي سازي و به وسيله كارشناسان 
رسمي دادگستري انجام ش��ود و برند اين دو باشگاه 

ارزش گذاري شوند.
به گفته بي��گ زاده در حال حاضر صورت هاي مالي دو 
باشگاه سرخابي مشخص نيس��ت و از طرفي سرمايه 
شركت ها پايين است و در حد يك تا 10 ميليون تومان 

سرمايه اسمي است كه براي واگذار شدن بايد سرمايه 
دو باشگاه افزايش پيدا كند و بايد هيات مديره اين دو 

باشگاه در اين زمينه اقدام كنند.
مدير بازار اوليه س��ازمان بورس و اوراق بهادار در مورد 
اينكه در صورت تصويب صورت هاي مالي حسابرسي 
شده آيا دو باشگاه از طريق كدام بازار عرضه مي شوند، 
گفت: در قانون بودجه تأكيد ش��ده است كه از طريق 
ب��ازار فرابورس عرض��ه ش��وند و وزارت ورزش در اين 
زمينه مكلف اس��ت كه دو باشگاه را از طريق فرابورس 

عرضه كند.
دو ش��ركت فرهنگي ورزش��ي فوتبالي اس��تقالل و 
پرسپوليس مشمول ماده 141 قانون تجارت و يعني 
شركت هايي هس��تند كه داراي زيان انباشته بيش از 
سرمايه خود هستند و بايد اين مشكل براي باشگاه ها 
رفع شود و برند آن دو به شكل شفاف قيمت گذاري شود 
تا بتوان از طريق فرابورس به مردم و هواداران ارايه شود.

  Mon. Nov 4.   دو شنبه    13 آبان 1398   6  ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1514  2019 

شاخص بورس رشد كرد
گروه بورس| روز گذشته شاخص كل بورس تهران 
230 واحد رشد داشت كه در نهايت اين شاخص به 
رقم 308 هزار و 960 واحد رسيد. براساس معامالت 
روز يكشنبه، بيش از سه ميليارد و 517 ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 14 هزار و 45 ميليارد 
ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( 
با يك هزار و هش��ت واحد افزايش به 86 هزار و 104 
واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 674 واحد رشد 
به 57 هزار و 574 واحد رسيدند. شاخص آزاد شناور 
نيز 829 واحد افزايش به رقم 353 هزار و 576 واحد 
رسيد، شاخص بازار اول 166 واحد و شاخص بازار دوم 
471 واحد افزايش داشتند. عالوه بر اين در بين تمامي 
نمادها، ايران خودرو )خودرو( ب��ا 141 واحد، گروه 
صنعتي پاكشو )پاكشو( با 99 واحد، سايپا )خساپا( با 
91 واحد و گسترش نفت و گاز پارسيان )پارسان( با 88 
واحد و گروه مديريت سرمايه گذاري اميد )واميد( با 69 
واحد بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل داشتند.

در مقابل بانك ملت )وبملت( با 228 واحد، پتروشيمي 
پارس )پارس( با 119 واحد، پتروشيمي مبين )مبين( 
با 105 واحد و بانك پاسارگاد )وپاسار( با 105 واحد، 
پااليش نفت تهران )ش��تران( با 91 واحد و صنايع 
پتروشيمي خليج فارس )فارس( با 90 واحد از جمله 

گروه هايي بودند كه افت شاخص بورس را رقم زدند.
برپايه اين گزارش، در بين نمادها، نماد بانك تجارت، 
بانك ملت، بانك اقتصاد نوين، سايپا، مس شهيد باهنر، 
ايران خودرو و صنايع شيميايي ايران در گروه نمادهاي 
پربيننده قرار داشتند. گروه خودرو در معامالت ديروز 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه يك ميليارد و 37 ميليون برگه سهم به ارزش 2 
ميليارد و 855 ميليون ريال داد و ستد شد. شاخص 
فرابورس نيز در روز 2 واحد افت داشت و بر روي كانال 
سه هزار و 914 واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار 
يك ميليارد و 50 ميليون برگه سهم به ارزش بيش از 
هفت هزار و 50 ميليارد ريال داد و ستد شد. در بين 
تمامي نمادها، قاسم ايران )قاسم(، نيروگاه زاگرس 
كوثر )بزاگرس(، مديريت انرژي اميد تابان هور )وهور( 
بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص اين بازار داشتند. در 
مقابل نماد پتروشيمي مارون )مارون(، سهامي ذوب 
آهن اصفهان )ذوب(، توليد برق عسلويه مپنا )بمپنا(، 
پااليش نفت الوان )شاوان(، هلدينگ صنايع معدني 
خاورميانه )ميدكو(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( و 
پتروشيمي زاگرس )زاگرس( بيشترين تاثير منفي را 

بر شاخص برجاگذاشتند.

  »كتوكا« براي هرسهم ۱۲۴۹ ريال سود محقق 
كرد: شركت توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا در 
صورت هاي مالي 6ماهه اعالم كرد براي هرسهم يك 

هزار و 249ريال سود محقق كرده است.
ش��ركت تولي��دي و خدم��ات صنايع نس��وز توكا 
صورت هاي مالي 6ماهه منتهي به 31شهريور1398 
را اعالم كرد. اين شركت در دوره مورد گزارش براي 
هرسهم يك هزار و 249ريال سود محقق كرده است.
»كتوكا« س��ود عملياتي اين دوره را در مقايس��ه با 
دوره مشابه سال گذشته با رشد 340درصدي مبلغ 
253ميليارد ريال و سود خالص را با رشد 366درصدي 

مبلغ 187ميليارد ريال اعالم كرد.
سود انباشته اين شركت نس��بت به مدت مشابه با 
رش��د 43درصدي مبلغ 335ميليارد ريال منتشر 

شده است.
در اه��داف و برنامه هاي راهبردي اين ش��ركت در 
خصوص توليد و فروش محصوالت اعالم شده است 
كه قصد دارد بهاي تمام شده با تنظيم قرارداد هاي 
ميان مدت با تأمين كنندگان داخلي را كاهش دهد 
و همچنين وارد بازارهاي جديد شود. از سوي ديگر 
توسعه محصوالت و خدمات جديد از طريق تقويت 
واحد كنترل كيفيت و اس��تفاده از نيروهاي جديد، 
تركيب بهينه مواد اوليه براي كاهش نرخ و همچنين 
بازنگري نقشه استراتژيك جهت اهداف و برنامه ريزي 
زمان و فروش بيشتر جهت افزايش ثروت سهامداران 
را در دستور كار دارد. »كتوكا« قرار است طرح توسعه 
منطقه ويژه هرم��زگان را تكميل كرده و به تركيب 
جديد توليد جهت كاهش بهاي تمام شده محصوالت 

دست يابد.

  افت در فروش »كاوه«: شركت فوالد كاوه جنوب 
كيش در گزارش فعاليت مه��ر1398 از افت اندك 
در فروش خود خبر داد. ش��ركت فوالد كاوه جنوب 
كيش در گزارش فعاليت ماهانه يك ماهه منتهي به 
30مهر1398 فروش خود را نسبت به شهريور1398 
با افت مبل��غ 3هزار و 815ميلي��ارد و 378ميليون 
ريال اعالم كرده اس��ت. مبلغ فروش اين شركت در 
شهريور1398 به 4هزار و 686ميليارد و 897ميليون 

ريال رسيده بود.
اين شركت در مدت مورد گزارش 20هزار و 110تن 
شمش بيلت داخلي، 71هزار و 379تن شمش بيلت 
صادراتي، يك هزار تن آهن اس��فنجي كارمزدي و 
13هزار و 565تن آهن اسفنجي داخلي فروخته است.

»كاوه« طي ش��هريور1398 مبلغ ف��روش خود را 
4هزار و 686ميليارد و 897ميليون ريال اعالم كرده 
اس��ت. همچنين از ابتداي س��ال مالي تا پايان دوره 
مالي 30مهر1398 مبلغ فروش خ��ود را 30هزار و 

592ميليارد و 815ميليون ريال منتشر كرده است.
شايان ذكر اس��ت؛ اين ش��ركت در گزارش 6ماهه 
منتهي به 31شهريور1398 توانسته براي هرسهم 
522ريال سود بسازد. عالوه بر اين در برآورد شركت 
از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي 
ب��راي دوره 6ماهه منتهي به 29اس��فند1398، در 
مرداد1398 ثبت مرحله اول افزايش سرمايه از مبلغ 
7هزار ميليارد ريال به 11هزار ميليارد ريال انجام شد 
و پيگيري هاي الزم در خصوص مرحل��ه دوم آن از 
مبلغ 11هزار ميليارد ريال به 15هزار ميليارد ريال 

در حال انجام است.

خبر

در بازار

روي خط شركت ها 



تشكلها6اخبار

 رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران مطرح كرد

رانت ۱۵ درصدي كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف
ماجراي كارت هاي بازرگاني موس�وم به كارت هاي 
اجاره اي و يك بار مصرف، موضوعي نيس�ت كه به 
سادگي بتوان از آن گذشت. در اقتصاد ايران، هميشه 
جاي خالي آينده نگري، موانعي را براي حضور بخش 
خصوصي حقيقي ايجاد كرده است كه از جمله  آن 
همين كارت هاي بازرگاني اجاره اي است. جمشيد 
نفر، رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق 
بازرگاني ايران در گفت وگو با اتاق ايران از مشكالت 
عديده اي كه اي�ن كارت ها ب�راي صادركنندگان 
ايج�اد كرده اند خب�ر داد و ابراز امي�دواري كرد با 
نظارت بر اجراي قانون و همكاري با بخش خصوصي 
حقيقي كشور، اين مشكالت حل و فصل شوند. متن 

گفت وگو با جمشيد نفررا در ادامه بخوانيد.

  از مش�كالت ايجاد ش�ده توس�ط كارت هاي 
بازرگان�ي يك بار مصرف ب�راي صادركنندگان 
بگوييد. آيا آماري در خصوص حجم صادرات از 
طريق كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف داريد؟

 ابتدا بايد بگويم كه بانك مركزي از همان ابتدا بايد با اين 
قضيه برخورد محكمي مي كرد. آنها تصميم گرفتند كه 
صادرات را تقسيم بندي كنند به رقم هاي يك، سه و پنج 
ميليون دالر كه اين بخشنامه در نهايت نتيجه مطلوبي در 
پي نداشت و زمينه گسترش بي رويه استفاده از كارت هاي 
يك بار مصرف را فراهم كرد. بر اساس آمار موجود، از مسير 
۶ هزار كارت بازرگاني، حدوداً پنج ميليارد و ۴۰۰ ميليون 
دالر صادرات صورت گرفته است كه يقينًا ارزهاي حاصل 
از اينگونه صادرات، به كشور باز نخواهند گشت. در چنين 
فضايي بود كه بس��ياري از صادركنندگاِن متعهد، از بازار 
كناره گيري كردند. خروج اين صادركنندگان خوش نام 
از بازار، درصد بازگشت ارز را كاهش مي دهد و كارت هاي 

يك بار مصرف، رقابت در بازار را به هم زدند.
 طبق پژوهش ها و تحقيقات صورت گرفته، ما دريافتيم كه 
در يك دوره زماني، سهم قابل توجهي از صادرات غير نفتي 
كش��ور )حدودا 15 درصد( از طريق كارت هاي بازرگاني 
يك بار مصرف ص��ورت مي گيرد. بدتر از اي��ن رقم بايد به 
تصميماتي اشاره كرد كه بر اس��اس آن، امتياز ويژه براي 
آدم هاي بي اهليت ايجاد شد؛ درحاليكه تصميمات ما بايد به 

گونه اي باشند كه چنين موقعيتي براي اشخاص فاقد اهليت 
ايجاد نكنيم و در مقابل آن، آدمهايي را كه اهليت دارند و در 
صادرات، اخالق و منافع كشور را مدنظر قرار مي دهند، وارد 

فضاي صادرات كشور كنيم.
  به خروج ميليارد دالري صادركنندگان نمونه 
اش�اره داش�تيد. واقعا عامل اين خروج، وجود 

همين كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف بود؟
 بله وجود اين كارت ها و بخش��نامه هاي نادرس��ت، عامل 
خروج ميليارد دالري س��رمايه گذارها از بازار بود. شخصا 
به رييس محترم بانك مركزي اين معضل را خاطرنش��ان 
كردم صادر كننده اي كه داراي اهليت است، محال است كه 
قوانين كشور خود را زير پا بگذارد. اگر زماني هم اين اتفاق 

افتاد، بالشك عامل اصلي آن مقرراتي است كه امكان اجرا 
ندارند. ما بايد قوانيني وضع كنيم كه به صورت صددرصدي 
قابلي��ت اجرا ش��دن دارند و در عين حال ك��ه اين قوانين 
پياده مي شوند، هيچ لطمه اي به توليد كننده و همچنين 

صادر كننده وارد نشود. 
  ب�ا اي�ن اوص�اف، آي�ا امي�دي هس�ت ك�ه 
صادركنندگان�ي كه از بازار خارج ش�ده بودند، 

مجدد به بازار بازگردند يا خير؟
 بايد منتظر ماند. واقعا مشخص نيست. در كشوري مثل 
آلمان كسي جرات نمي كند ماليات خود را نپردازد. مقررات 
در اين كشور آنقدر سخت گيرانه اند كه كسي به خودش اجازه 
نمي دهد مقررات را زير پا بگذارد. نظارت بر مقررات، بايد به 

صورت بسيار دقيقي صورت بگيرد. همه ما مي دانيم كه از 
جمله وظايف نمايندگان مجلس، قانون گذاري و همچنين 
نظارت بر اجراي قانون است. آنها قانون گذاري مي كنند؛ 
ولي نظارت بر آن را رها كرده اند. ضمن چنين فضايي اميد به 
اجراي قانون كمرنگ مي شود. هر چند كه ما اميدواريم ضمن 
تدوين و نظارت بر قوانين، مشكالت صادركنندگان كشور تا 
حد زيادي حل شود.  در حال حاضر بانك مركزي نظارت هاي 
خود را از حالت فيزيكي خارج كرده است. اين خبر خوبي 
تلقي مي شود. ما نبايد خود را به برخي از نظارت هاي فيزيكي 
مقيد كنيم چرا كه با وجود پيشرفت ابزارهاي علمي، اعمال 
كنترل هاي موثرتر چندان دشوار نخواهد بود و نرم افزارها 
به ما كمك مي كند كه نظارت هاي خود را از حالت فيزيكي 

خارج كرده و موقعيت هاي بهتري را براي اقتصاد كشور و به 
خصوص مساله صادرات مهيا كنيم.

  بر اساس اخبار موجود، كارت هاي بازرگاني يك بار 
مصرف براي مساله صادرات، مصائب زيادي را ايجاد 
كردند. اتاق بازرگاني ايران و كميس�يون توس�عه 
صادرات غير نفتي، آيا پيش�نهادي جهت حل اين 

معضل داشته است يا خير؟
 ببينيد؛ در حال حاضر يكي از دردهاي بزرگ جامعه اين 
است كه به بخش خصوصي چندان ارزشي نمي دهند. 
هر چند ظاهرا مس��ووالن س��خن ما را مي شنوند. اما 
اين حرف شنوي موثر نيست. عدم اهميت به سخنان 
و خواس��ته هاي بخش خصوصي، منجر مي شود كه 
با مش��كالت ام��روزي مواجه ش��ويم. از هم��ان ابتدا 
پيشنهاداتي در اين زمينه مطرح شد. اما در كمال تاسف 

بايد بگويم كه به پيشنهادات ما توجه نشد.
 چندي پيش وزير محترم صمت، در صبحانه اي كاري 
اين مس��اله را مطرح كردند كه بخش خصوصي بايد 
بپذيرد كه نسبت به سال گذشته، رشد خوب و حركت 
مناسبي داشته ايم. اما بايد بدانيم همين حركت رو به 
جلو كه وزير محترم به آن اش��اره دارد، ۸ ماه پيش در 
قالب يك پيشنهاد از سوي بخش خصوصي مطرح شده 
بود. ما هشدارها و پيشنهادهاي الزم را ارايه نموديم. اما 

كسي به آن توجهي نكرد.
اگر امروز ۷1 درصد از ارز صادراتي به كشور بازگشته، اين 
اتفاق در ۸ ماه پيش و در سال گذشته مي توانست رخ بدهد. 
به راستي وضعيت اقتصادي و دارايي هاي ارزي كشور اكنون 
چگونه بود؟ اگر اين اتفاق مي افتاد، در وهله اول كارت هاي 
بازرگاني يك بار مصرف وسعت نمي يافت. ثانياً تمام صادرات 
ازسوي صادركننده داراي اهليت اجرايي مي شد. ثالثا ما به 
لحاظ زماني، زودتر از ام��روز به موقعيت كنوني در زمينه 
بازگش��ت ارز به كشور مي رس��يديم.  بخش خصوصي در 
حقيقت بازوي قواي سه گانه كش��ور است. آنها بايد به ما 
كمك كنند كه براي رفع مشكالت كشور، وارد ميدان شويم. 
مسووالن بايد صداي بخش خصوصي واقعي را بشنود. زماني 
مي توانيم دست به فعاليت بزنيم و مشكالت اقتصادي، از 
جمله مش��كالت صادرات كشور را حل و فصل نماييم كه 

صداي بخش خصوصي واقعي كشور را بشنويم.

يك فرصت منحصر به فرد در انتظار اقتصاد ايرانواسطه ها عامل التهاب بازار خودرو
دبير انجمن خودروسازان با انتقاد از اظهارات رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
در مورد برخي افزايش قيمت هاي اخير گفت: ايشان 
بيشتر از هر كسي به عوامل افزايش قيمت ها در بازار 
نزديك و آشنا هستند و نام بردن از خودروسازان به 
عنوان عامل گراني با هدف انحراف افكار و تشويش 

اذهان عمومي صورت مي گيرد. 
احمد نعمت بخش در گفت وگو با ايس��نا افزود: خبر 
توقف توليد پرايد هفته پيش بطور رس��مي از سوي 
شركت س��ايپا تاييد و اعالم ش��د و بديهي است كه 
پس از انتشار آن، جو رواني بازار درباره خودرويي كه 
فروش آن نيز به زودي كامال متوقف مي شود، كمي 

ملتهب شود و قيمت آن تغيير كند.
وي با بيان اينك��ه ادعاي ريي��س اتحاديه در مورد 
كاهش عرض��ه پرايد به بازار از روي ناآگاهي صورت 
گرفته اس��ت، اف��زود: “عدم عرضه مناس��ب “ تنها 
عبارتي است كه در مصاحبه هاي گوناگون ايشان به 
عنوان دليل افزايش قيمت تكرار مي شود اما گويا اين 
بار فراموش كردند كه گروه سايپا به صورت رسمي 
پايان توليد و عرض��ه پرايد به بازار را اعالم كرده و از 

اين بابت، انتقادي به اين خودروس��از وارد نيس��ت. 
دبير انجمن خودروسازان به س��ابقه عرضه خودرو 
پرايد به بازار هم اشاره كرد و گفت: در دو ماه گذشته 
فروش اينترنتي محصوالت خانواده پرايد توس��ط 
سايپا انجام ش��ده و در آخرين عرضه، فروش نقدي 
و اعتباري پرايد 1۳1 به مدت 1۰ ش��بانه روز روي 
سايت اينترنتي سايپا فعال بود. با اين وصف به نظر 
مي رسد آقاي موتمني بايد در تعريف خود از “عرضه 

كم “ بازنگري كند.
وي ادام��ه داد: برخ��الف اظهارات آق��اي موتمني 
درخصوص كاه��ش عرضه، س��ايپا باهدف تحويل 
خودروهاي معوقه خانواده پرايد، توليد و تحويل اين 
محصوالت را افزايش داد كه در مهرماه شاهد افزايش 

توليد نسبت به شهريور بوديم.
نعم��ت بخش به نوس��انات قيمت خ��ودرو در بازار 
در حدود يكس��ال گذشته نيز اش��اره كرد و افزود: 
نقش آفريني واس��طه ها در التهاب ه��اي صنعت و 
ب��ازار خودرو پس از اعم��ال تحريم هاي اخير باعث 
ش��د قيمت خودرو در نمايش��گاه ها نزديك به 15 
ميليون تومان بيش��تر از قيمت كارخانه ش��ود اما 

تالش خودروس��ازان باعث بازگشت آرامش به اين 
بازار و شكستن حباب واسطه گري شد.  دبير انجمن 
خودروسازان با اشاره به سابقه خروج پيكان از خط 
توليد افزود: در بازار كشور ما معموال خودروهايي كه 
با توقف توليد مواجه مي ش��وند، در بدو امر افزايش 
قيمت را تجربه مي كنند ام��ا به تدريج و با فروكش 
كردن اين التهاب رواني، بازار به تعادل بازمي گردد.

نعمت بخش در پايان تاكيد كرد: كساني كه افزايش 
يك ميليون توماني يك خودروي در حال خروج از 
خط توليد و بازار را به خودروسازان نسبت مي دهند، 
بگويند عامل شكستن حباب و كاهش 1۰ ميليون 
توماني همين خودرو در بازار آزاد كه خودروسازان 
هيچ س��ودي از افزايش قيمت ها در آن ندارند، چه 

كسي بوده است؟
به گزارش ايس��نا، س��عيد موتمني، رييس اتحاديه 
نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با بيان 
اينكه سايپا و ايران خودرو عامل گراني هاي اخير در 
بازار خودرو هستند، در مورد داليل گراني هاي اخير 
گفته بود كه شركت هاي خودروسازي نتوانسته اند 

نياز بازار را تامين كنند و عرضه كم بوده است.

رييس اتاق بازرگاني ايران و روسيه معتقد است كه پيوستن 
به اتحاديه اقتصادي اوراسيا مي تواند براي اقتصاد ايران يك 
فرصت منحصر به فرد به وجود آورد كه استفاده از آن منوط 
به فراهم كردن شرايط داخلي است.  هادي تيزهوش تابان 
اظهار كرد: در تجارت امروز، حضور در اتحاديه هاي تجاري 
بين المللي و منطقه اي براي كشورها اهميت زيادي دارد و با 
توجه به حجم باالي تجارت ميان كشورهاي حاضر در يك 
منطقه، اين حضور مي تواند مقدم��ات افزايش صادرات و 

وسعت بخشيدن به بازارهاي صادراتي را فراهم كند.
به گفته وي، امروز اقتصاد ايران به سمت صادرات غيرنفتي 
در حال حركت است و اين برنامه نياز به يك پيگيري جدي 
در بازارهاي منطقه دارد و در اين ميان كشورهاي اوراسيا 

مي توانند براي ايران اهميت زيادي داشته باشند.
رييس اتاق بازرگاني ايران و روسيه با بيان اينكه عضويت 
در اين اتحاديه در گام نخس��ت، تعرفه ترجيحي تجارت 
براي كااله��اي ايراني به ارمغان م��ي آورد، توضيح داد: در 
بين كشورهاي اوراسيا، روسيه حضور دارد كه بازار بسيار 
گس��ترده اي دارد. هرچند ما در س��ال هاي گذشته نيز با 
روس ها تجارت داشته ايم اما براي آنكه بتوانيم صادرات خود 
را افزايش دهيم، تعرفه ترجيحي به كاهش قيمت تمام شده 

كاالهاي ايراني در اين بازار منجر مي شود و همين مساله 
توان رقابت پذيري ما در بازارهاي منطقه را باال خواهد برد. 
تيزهوش تابان با اشاره به عملكرد قابل دفاع صادركنندگان 
ايراني در ماه هاي گذشته، اظهار كرد: در گام بعدي ما بايد 
به سمت واقعي شدن نرخ  كاالهاي صادراتي حركت كنيم 
تا امكان رقابت با خارجي ها در بازار اوراسيا را داشته باشيم. 
عضويت در اين اتحاديه مي تواند به واقعي شدن اين نرخ ها 
نيز كمك كند. به گفته وي، ايران در صورت حضور موفق در 
اورسيا شانس آن را خواهد داشت تا كاالهاي خود را به ساير 
كشورهاي اروپايي و آسياي ميانه نيز معرفي كند و به اين 
ترتيب در آينده نه چندان دور، ميزان صادرات غيرنفتي خود 
را افزايش دهد. به گزارش ايسنا، با طي شدن مقدمات الزم از 
پنجم آبان امسال، عضويت ايران در اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
آغاز شد. اين عضويت فعال به شكل آزمايشي آغاز شده و پس 
از سه سال مي تواند به عضويت دايم منجر شود. اوراسيا با ۲۰ 
ميليون متر مربع وسعت جغرافيايي و بيش از 1۸۰ ميليون 
نفر جمعيت، يكي از اصلي تري��ن اتحاديه هاي اقتصادي 
منطقه به شمار مي رود. تعرفه هاي ترجيحي، مشوق هاي 
صادراتي و معافيت هاي گمركي، بخشي از مزايايي است كه 

با عضويت ايران در اتحاديه اوراسيا تامين مي شود.
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 امكانات حمل و نقلي ايران
 براي صادرات به اوراسيا

غالمحس��ين ش��افعي رييس اتاق اي��ران خبر داد: 
با پيگيري هاي به عمل آمده از س��وي ات��اق ايران، 
اميدواريم اولي��ن دفتر تجارت ملي ايران، طي ۲ ماه 
آينده در روس��يه كار خود را آغ��از كند. رييس اتاق 
ايران گفت: پيوستن ايران به اتحاديه اوراسيا، ظرفيت 
توسعه روابط اقتصادي را فراهم مي كند اما به موازات 
رش��د اين ظرفيت ها، بايد زيرس��اخت ها نيز فراهم 
شوند. غالمحسين ش��افعي در هفتادمين نشست 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي خراسان 
رضوي عنوان كرد: در نشستي كه با رييس جمهوري 
كشورمان داشتيم، اين نكته را مطرح كرديم كه اگر 
تعامالت ايران با كشورهاي اوراسيا به رشد مثال 1۰ 
برابري ظرفيت مب��ادالت بينجامد، حمل كاالهاي 
صادراتي با چه زيرس��اختي انج��ام خواهد گرفت؟ 
بپذيريم كه اندازه امكانات ما در حوزه حمل و نقل ريلي 
و ناوگان حمل سردخانه اي به ميزان پاسخگويي براي 
ظرفيت هاي آتي نيست. رييس اتاق مشهد ادامه داد: 
در همان جلسه وزير راه توضيحات اميدواركننده اي 
در اين خصوص ارايه كرد. به استناد آنچه عنوان شد، 
بهسازي و نوسازي و همچنين توسعه حمل و نقل ريلي 
از برنامه هاي دولت در مسير اجراي برنامه ششم توسعه 
خواهد بود كه با فعال شدن كارخانه هاي واگن سازي 
زنجان و پارس شرايط براي اين منظور فراهم مي آيد. 
ش��افعي با ذكر اين نكته كه؛ بخش��ي از مشكالت 
حمل و نق��ل ريلي ما مربوط به كش��ورهاي مقصد 
است، يادآور شد: در حال حاضر اگر قرار باشد كااليي 
از طريق مسير ريلي مشهد به كشورهاي آسياي ميانه 
برود، به واس��طه مسائلي كه در طول مسير و به ويژه 
در آن س��وي مرز وجود دارد، اين انتقال با ميانگين 
سرعت حدود 1۰تا 1۲ كيلومتر انجام مي گيرد كه 
بسيار كم است و بايد در اين رابطه تدبيري انديشيده 
شود. تاكيد داريم كه شماري از اشكاالت بايد از جانب 
طرف مقابل پيگيري و حل و فصل شود. براي همين 
منظور مقرر است در كميسيون مشتركي با كشورهاي 
مقصد، اين موضوع به بحث گذاشته شود. رييس اتاق 
ايران خاطرنشان كرد: با پيگيري هاي به عمل آمده از 
سوي اتاق ايران، اميدواريم اولين دفتر تجارت ملي 
ايران، طي ۲ ماه آينده در روسيه كار خود را آغاز كند. 

آثاركاهش نرخ  ماليات  
توليدكنندگان

بهرام ش��كوري رييس كميس��يون معدن اتاق 
بازرگاني با اشاره به ضرورت كاهش نرخ ماليات 
بر بخش توليد، گفت: متاسفانه در اجراي عدالت 
در بخش ماليات ضع��ف وجود دارد. بخش هاي 
مختلفي در حوزه اقتص��اد فعاليت مي كنند كه 
نسبت به نوع فعاليت شان دولت نرخ  هاي ماليات 
خاصي را اعمال مي كند. او بيان كرد: توليد، يكي 
از بحث هايي است كه ريسك سرمايه گذاري در 
آن باالس��ت چرا كه در آن نه تنها بحث افزايش 
توليد بلكه بحث نيروي انساني، بيمه، ماليات و 
آاليندگي هاي محيط كار جزو مشكالت اين حوزه 
كاري به شمار مي رود. شكوري با تاكيد بر اينكه 
بايد به توليد اهميت داد و آن را با تجارت مقايسه 
نكرد، گفت: به عنوان مثال در صورتي كه توليد 
سيمان با مشكلي مواجه شود نمي توان به راحتي 
از اين مشكل عبور يا جايگزين كرد. توليد و تجارت 
به يكديگر متصل هس��تند. رييس كميسيون 
مع��دن اتاق بازرگاني ادام��ه داد: در صورت بروز 
مشكل در حوزه تجارت سيمان، توانايي جايگزين 
نوع ديگري از كاالي تجاري وجود دارد اما براي 
تعدي��ل و يا تعطيل��ي كارخانه توليد س��يمان، 
مش��كالت مختلفي از جمله افزاي��ش بيكاري 
قش��ر بااليي از كارگران در جامعه شده و امكان 
جايگزيني آن بسيار سخت است. او افزود: دولت ها 
بايد بخش توليد صنايع را تقويت و حمايت كنند 
چرا كه امس��ال مورد تاكيد رهبري و سال رونق 
توليد و اقتصادي نام گرفته است. شكوري تشريح 
كرد: امسال سهم ماليات در بودجه كشور افزايش 
و درآمدهاي نفتي كاهش پيدا خواهد كرد. بنابر 
اين دولت ها اگر نرخ ماليات توليد را كاهش بدهند 
ميزان توليدات ملي افزايش پيدا كرده و س��هم 

درآمد دولت از بخش توليد بيشتر مي شود.

اسامي واردكنندگان تجهيزات 
پزشكي با ارز دولتي اعالم نشد

رييس اتحاديه تهيه و توزيع كنندگان تجهيزات 
پزش��كي با گاليه از بانك مركزي گفت: ما بارها 
از دوس��تان بانك مركزي درخواست كرده ايم تا 
ليست افرادي كه در صنف ما ارز دولتي دريافت 
كرده اند را اعالم كنند ولي تاكنون چنين اتفاقي 
نيفتاده است. قاسم نوده فراهاني در گفت وگو با 
تسنيم، با اشاره به اعمال محدوديت هايي براي 
تخصيص ارز دولتي اظهار ك��رد: علي رغم آنكه 
بخشي از تجهيزات پزش��كي مورد نياز كشور از 
خارج بايد تامين ش��ود و البت��ه ارز دولتي نيز به 
آن اختصاص داده نمي ش��ود و واردات اين اقالم 
با ارز نيمايي صورت مي گيرد، ولي خوشبختانه 
كمبود خاصي در تامي��ن نيازهاي جامعه براي 
تجهيزات پزش��كي وجود ندارد. رييس اتحاديه 
تهي��ه و توزيع كنندگان تجهيزات پزش��كي در 
خصوص ارز ۴۲۰۰ توماني داده شده به برخي وارد 
كنندگان تجهيزات پزشكي و توزيع اين تجهيزات 
با قيمت آزاد در بازار گفت: اين درس��ت است كه 
تعدادي از همكاران ما ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت 
كردند لذا اين افراد بايد بر اساس ضوابط و مقررات، 
پاسخگوي ارز دولتي كه دريافت كرده اند باشند. 
وي ادامه داد: متاسفانه علي رغم آنكه ما به عنوان 
اتحاديه مربوطه، بارها از دوستان بانك مركزي 
درخواست كرده ايم تا ليست افرادي كه در صنف 
ما ارز دولتي گرفته اند را اعالم كنند ولي تاكنون 

چنين اتفاقي نيفتاده است. 

مشاور عالي رييس اتاق بازرگاني تهران مطرح كردنشست كارشناسي اقتصاد هوشمند از سوي كميسيون فناوري اطالعات  اتاق ايران برگزار شد

راهكارهاي تركيبي براي تامين بودجه  غيرنفتياقتصاد هوشمند؛ نيازمند مقررات زدايي
اولين نشست كارشناس��ي »اقتصاد هوشمند« با حضور 
فعاالن حوزه فن��اوري اطالعات و ارتباطات و مس��ووالن 
بخش دولتي برگزار ش��د. »ضرورت حذف مقررات زائد« 
و »تسهيل گري براي بخش خصوصي« دو موضوع مهمي 
بودند كه حاضران در اين نشست به منظور تحقق اقتصاد 
و شهر هوش��مند بر اجرايي شدن آنها تأكيد داشتند. قرار 
است سلسله نشست هاي اقتصاد هوشمند ادامه يابد و در 

هر نشست به يكي از ابعاد اين اقتصاد نوين پرداخته شود.
محمدرضا طاليي رييس كميس��يون فناوري اطالعات و 
ارتباطات اتاق ايران، ضمن تشريح اهداف اين كميسيون 
در دوره نهم و ضرورت برگزاري سلسله نشست هاي مرتبط 
با اقتصاد هوشمند كه نقش اساسي در توسعه پايدار دارد، 
گفت: اقتصاد هوشمند و ش��هر هوشمند اساس حركت 
به سوي كشور هوش��مند اس��ت و آنچه براي تحقق اين 
هدف اهميت دارد، مقررات زدايي از اقتصاد هوشمند است؛ 
اقدامي كه در حال حاضر در برخي از كشورهاي هم جوار ما 
اتفاق افتاده و در برخي كشورهاي همسايه مدت زمان ثبت 
يك شركت برخالف كش��ور ما كه حداقل 1 تا ۲ ماه طول 

مي كشد، در ۳۰ دقيقه صورت مي گيرد.
به اعتقاد طاليي، حذف مقررات زائد از حوزه فاوا و اقتصاد 
هوش��مند در گروي تعام��ل و همفك��ري دولت و بخش 
خصوصي با يكديگر اس��ت. او همچني��ن به ضرورت جا 
افتادن قوانين مرتبط با حوزه فاوا در ميان نهادهاي دولتي 
پرداخت و خاطرنشان كرد: بعد از گذشت 1۸ سال توانستيم 
آيين نامه اي درباره صادرات ف��اوا تصويب كنيم و در حال 
حاضر عمده چالش فعاالن اين حوزه است كه جا بيندازند 

كه خدمت را هم مي شود عالوه بر كاال، صادر كرد.
او همچنين با انتقاد از عملكرد وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات در حوزه فاوا، افزود: متأسفانه عملكرد اين وزارتخانه 
نشان مي دهد كه وزارت ارتباطات و اطالعات روي برخي 
مسائل متوقف ش��ده اس��ت. ضمن اينكه حوزه فناوري 
اطالعات در اين وزارتخانه بسيار كمرنگ است و چيزي براي 

عرضه ندارد. بر همين اساس فعاالن حوزه فاوا بر اين باورند 
اولين قدم تغيير نام وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به 

وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات است.
در ادامه حميدرض��ا احمديان مديركل دفت��ر نوآوري و 
حمايت از س��رمايه گذاري وزارت ارتباطات تأكيد كرد: در 
بحث هاي مربوط به هوش��مندي و هر آنچه پيشوند اين 
كلمه مانند شهر هوشمند يا اقتصاد هوشمند قرار مي گيرد، 
اول ازهمه بايد مشخص كنيم كه كدام مقوله براي ما مهم تر 
است، شهريا اقتصاد يا هوشمندي صرف؟ به باور مديركل 
دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه گذاري وزارت ارتباطات 
يكي از چالش هاي مهم در اين حوزه اين است كه هنوز به 
وحدت فكري نرسيده ايم و بايد بپذيريم كه اقتصاد و شهر 
هوشمند هركدام ابعادي دارند كه صرف توجه به يك بعد 
آن، مشكلي را حل نخواهد كرد و منجر به توسعه هم نخواهد 
شد. به باور او، اقتصاد هوشمند در كنار اقتصاد سنتي است 
كه معنا مي يابد و اقتصاد هوشمند هيچ كدام از مولفه هاي 
اقتصاد س��نتي را نقض نمي كند. احمديان ضمن تشريح 
مولفه هاي اقتصاد هوشمند با تأكيد بر ضرورت بهره مندي 
فعاالن اقتصادي از ابزارهاي نوين ديجيتال افزود: س��ال 
آينده سال سختي براي اقتصاد كشور است و در اين شرايط، 
فعاالن اقتصادي ب��راي اينكه بتوانند به فعاليت هاي خود 
ادامه دهند و در بازارهاي رقابتي دوام بياورند، الزم است كه 
با ادبيات جديد اقتصاد مانند »اقتصاد اشتراكي« به درستي 
آشنا شوند تا آنها را به كار ببندند. علي شميراني كارشناس 
حوزه فاوا نيز در اين جلسه بابيان اينكه پيش نيازهاي تحقق 
اقتصاد هوشمند، دولت الكترونيك است، گفت: متأسفانه 
درحالي كه كشورهاي موفق مانند چين، قوانين حوزه فاوا 
را بومي س��ازي كرده اند اما ما هنوز اندر خم يك كوچه ايم. 
او با تأكيد بر اين نكته كه اقتصاد هوش��مند امروز نيازمند 
مقررات زدايي است، نقش دولت را تسهيل فعاليت ها براي 
بخش خصوصي دانست و تأكيد كرد: اين بخش خصوصي 
است كه بايد بازيگر اصلي اقتصاد هوشمند شود؛ چراكه اين 

بخش مي داند چه چيزهايي را ب��راي خود فراهم و چطور 
فعاليت هايش را در مس��ير درست هدايت كند. تضمين و 
تشويق سرمايه گذاري ها، اشتراك گذاري داده و به رسميت 
شناختن دارايي هاي ديجيتال ازجمله پيشنهادهاي اين 
فعال حوزه فاوا بود كه به منظور پياده سازي اقتصاد هوشمند 
به آنها پرداخت و خواس��تار اجرايي ش��دن آنها شد. علي 
عبدالهي رييس مركز فناوري اطالعات و توس��عه اقتصاد 
هوشمند وزارت اقتصاد نيز در نشست كارشناسي اقصاد 
هوشمند كميسيون فناوري اطالعات ارتباطات اتاق ايران 
مطرح كرد: پديده فناوري اطالعات و ارتباطات تنها محصول 
ظهور يك فناوري نوين در حوزه خاصي از علم نيست بلكه 
ناشي از تحوالتي است كه اثرات آن، كليه عرصه هاي زندگي 
را تحت تاثير قرار داده است. او در همين زمينه از »پارادايم 
ديجيتالي شدن« صحبت و تاكيد كرد: بر اساس اين پارادايم، 
به زودي جمعيت برخط دنيا از جمعيت واقعي بيشتر خواهد 
شد. عبدالهي تصريح كرد: در حال حاضر از پارادايم ديجيتالي 
شدن، وارد پارادايم هوشمندسازي شده ايم و نكته اي هم كه 
در اين فرآيند بايد مورد توجه قرار گيرد، تغيير تفكر درباره 
هوشمندسازي است. بايد توجه كنيم كه هوشمندسازي 
يك ابر فرصت هم براي بخش خصوصي و هم بخش دولتي 

است و ما چاره اي نداريم كه به اين پاردايم تن دهيم.
رييس مركز فناوري اطالعات و توس��عه اقتصاد هوشمند 
وزارت اقتصاد با اشاره به چالش هاي فعلي موجود در اقتصاد 
كش��ور از جمله فرارهاي مالياتي، مقابله با اين چالش ها 
را در گروي هوشمند س��ازي دانست و تاكيد كرد بايد اين 
هوشمندسازي را در ساير بخش ها از جمله گمرك و بيمه 

نيز پياده كرد.
عبدالهي تعامل و يكپارچگي را مهم ترين چالش ديجيتالي 
ش��دن و هوشمندس��ازي در ايران عنوان كرد و براي حل 
اين مش��كل افزود: در مسير مقررات زدايي، دولت و بخش 
خصوصي س��ه راه در پيش رو دارند؛ اول مش��اركت، دوم 

آموزش و سوم آزمايش است.

بودجه سال آينده حداقل وابستگي به نفت را خواهد داشت؛ 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه سه منبع مهم جايگزين 
درآمدهاي نفتي را يارانه پنهان حامل هاي انرژي، ماليات 
و مولدسازي دارايي هاي دولت اعالم كرده است؛ در حالي 
تدوين بودجه بر اساس كاهش هزينه ها و قطع وابستگي 
بودجه به نفت همواره يكي از خواسته هاي دولت ها بعد از 
انقالب اسالمي بوده بايد ديد اين هدف بزرگ تا چه ميزان 
قابل دستيابي است. ابراهيم بهادراني، مشاور عالي رييس 
اتاق بازرگاني تهران در گفت وگ��و با خبرنگار اگزيم نيوز، 
 لزوم اس��تفاده از راهكارهاي تركيبي را الزمه دستيابي به 
هدف گذاري هاي انجام ش��ده ضروري دانس��ت و گفت: 
معتقدم راهكارهاي تركيبي بهترين روش براي تامين منابع 
براي دولت هستند و پيش از اجراي هر سياستي در اين راستا 
الزم است به منظور عدم فشار به اقشار آسيب پذير، پرداخت 
ما به ازاي نقدي به سه دهك پايين جامعه در اولويت قرار 
بگيرد. وي در خصوص تامين منابع از محل ماليات گفت: 
براساس اعالم دولت نزديك به ۴۰ هزار ميليارد تومان فرار 
مالياتي داريم كه اگر نص��ف آن را بتوان اخذ كرد، ۲۰ هزار 

ميليارد تومان نصيب دولت مي شود.
بهادراني راهكار كسب منابع از محل يارانه پنهان انرژي را يك 
سياست خوب توصيف كرد و گفت: 59۰ هزار ميليارد تومان 
يارانه پنهان در كشور داريم كه اگر بتوانيم همزمان با جذب 
اين منابع، ما به ازاي آن را به دهك هاي پايين يارانه پرداخت 
كنيم، بهترين راه براي تامين منابع براي دولت محسوب 
مي شود. وي خاطرنشان كرد: نكته اي كه در اين حوزه بايد 
توجه داشت اين است كه اگر قرار باشد نرخ حامل هاي انرژي 
كماكان با عددهاي واقعي فاصله داشته باشد، نمي توان به 
نتيجه بخش بودن اين راهكار اميدوار بود؛ البته رييس جمهور 
صريحا اعالم كرده است كه نرخ سوخت افزايش نخواهد داد؛ 
تا زماني كه نرخ حامل هاي انرژي انگيزه قاچاق را سركوب 

نكند اين راهكار راه به جايي نمي برد.
مش��اور عالي رييس اتاق بازرگاني در مورد مولد س��ازي 

دارايي هاي دولت به راهكاري براي تامين منابع، گفت: اگر 
طي اين سياست، دولت دارايي هايش را فروخته و در اختيار 
افراد شايسته اي قرار دهد كه اين دارايي ها را به سوددهي 
برساند و در ادامه ماليات به دولت پرداخت كند، مي تواند 

منابع خوبي را براي دولت فراهم كند.
بهادراني بيان داشت: ۴۰۰ هزار ميليارد تومان بودجه 
دولتي بوده كه دولت تصميم گرفت ۶۳ هزار ميليارد 
تومان آن را كم كند؛ اين در حالي است كه هزينه 1۲5۰ 
هزار ميليارد تومان بودجه شركت هاي دولتي است؛ اگر 
قرار است صرفه جويي شود، با ده درصد صرفه جويي 
مي توان بخش عمده اي از نياز كشور را تامين كرد. بايد 
ديد دولت در راستاي كاهش هزينه هاي بدنه خود تا چه 

اندازه عزم جدي به كار مي بندد.
عضو اتاق بازرگاني گفت: در سال 9۸ بالغ بر 15۰ هزار 
ميلي��ارد تومان از محل درآمده��اي حاصل از فروش 
پيش بيني شد كه در عمل با افزايش تحريم ها و رسيدن 
فروش به حداكثر 5۰۰ هزار بشكه در روز، ۳۰ تا ۴۰ هزار 
ميليارد تومان محقق مي شود تصميم بر آن شد كه با 
كاهش هزينه ها تا ۶۳ هزار ميليارد تومان، منابع صندوق 
ذخيره ارزي، انتشار اوراق اسالمي صندوق توسعه ملي 
و انتشار اوراق مش��اركت اين كمبود جبران شود كه 
نتيجه آن بدهكار ش��دن دولت است. وي در خصوص 
تداوم ثبات نس��بي نرخ ارز گفت: تداوم ثبات فعلي در 
نرخ ارز بستگي به ميزان ذخيره ارزي كشور دارد؛ بانك 
مركزي تقاضاي ارز در بازار را با دو شيوه برخورد قانوني 
و ممنوعيت استفاده آن براي واردات محدود كرده است

در حال حاضر صدور كاالي ما پاس��خگوي ني��از وارداتي 
ماست بنابراين نبايد از نظر عرضه و تقاضا مشكلي وجود 
داشته باشد اگر بتوانيم ارز حاصل از صادرات را 1۰۰ درصد 
به كشور برگردانيم بطور طبيعي نرخ ارز در كانال 1۰ تا 1۲ 
هزار تومان باقي مي ماند و در غير اينصورت با كاهش ذخيره 

ارزي، جهش ارزي اجتناب ناپذير است.



يادداشت 7 انرژي

نگاهي به يك دهه هدفمندسازي يارانه هاي انرژي

رشد52درصدييارانهسوختطييكسال
ب�ا گذش�ت نزدي�ك ب�ه ي�ك ده�ه از آغاز 
هدفمندسازي يارانه انرژي در ايران، همچنان 
بحث بر س�ر نحوه اجراي آن از ابتدا و ش�يوه 
تداوم اين سياست تاكنون، داغ است. اصالح 
تدريجي يا يك باره قيم�ت حامل هاي انرژي 
موضوعي اس�ت كه با گذش�ت چند س�ال از 
اج�راي هدفمندس�ازي يارانه ه�ا، همچنان 
ديدگاه ه�اي متفاوت�ي را در مقاب�ل هم قرار 
مي دهد، ديدگاه هايي كه ميزان تاثيرگذاري 
روش اجراي اين سياس�ت بر اقتصاد را هدف 

قرار مي دهد.

پژوهش��ي تحت عنوان » ارزياب��ي وضعيت يارانه 
حامل هاي هيدروكربوري در كشور از سوي موسسه 
مطالع��ات بين المللي ان��رژي«، رون��د يارانه هاي 
سوخت كش��ور در يك بازه زماني حدودا 14 ساله، 
روندي صعودي ارزيابي مي كند كه در س��ال هاي 
اخير رش��د مضاعف��ي را تجربه كرده اس��ت. طبق 
برآوردهاي صورت گرفته در اين پژوهش، مجموع 
يارانه هاي سوختي كش��ور طي سال هاي 1384 تا 
1397 داراي نوس��ان زيادي بوده و نهايتا در سال 
گذش��ته مجموعا به 3.000.000 ميلي��ارد ريال 
رسيده است. در جدول  مقابل سهم زيربخش هاي 
مختلف در يارانه س��وخت كش��ور طي س��ه سال 

گذشته را مشاهده مي كنيد.
بر اس��اس اين جدول مش��اهده مي كنيد كه رشد 
يارانه هاي سوخت در س��ال 1396 نسبت به سال 
1395 حدود 26 درصد و در س��ال 1397 نس��بت 
به س��ال 1396 حدود 52 درصد اس��ت. از س��وي 
ديگر همچنان كه مش��اهده مي ش��ود سهم بخش 
تجاري، كش��اورزي و خانگ��ي از يارانه ها طي اين 
سال ها كاهش داشته اما سهم حمل و نقل افزايش 

داشته است .
اين گزارش حاكي اس��ت س��هم حامل هاي انرژي در 
يارانه اي��ران در س��ال 2018 ميالدي ب��ه ترتيب در 
بخش فرآورده ه��اي نفتي 26.57 ميلي��ارد دالر، در 
بخش برق 16.58 ميليارد دالر و در زمينه گاز طبيعي 
معادل 26.44 ميليارد دالر بوده اس��ت كه طبق آنچه 
در پژوهش ياد شده آمده؛ نسبت يارانه انرژي ايران به 
توليد ناخالص داخلي كش��ور در سال 2018 ميالدي 
15 درصد بوده است. اين نسبت در ازبكستان معادل 
17 درصد و در ونزوئال معادل 21 درصد است كه بيشتر 
از ايران است. اما اين سهم در برخي كشورهاي منطقه 

از جمله عربستان و كويت به مراتب كمتر از كشورمان 
بوده است. نسبت يارانه انرژي نسبت به توليد ناخالص 
داخلي عربستان در سال 2018 ميالدي 6 درصد و در 

كويت معادل 5 درصد است.
در سال 1396بيش��ترين ميزان توزيع يارانه پنهان 
گاز طبيعي متعلق به گاز خانگي بوده اس��ت. اين را 
آمارهاي منتشر شده در نشست تخصصي يارانه هاي 
انرژي كه در موسسه مطالعات بين المللي انرژي برگزار 

شده بود، نشان مي دهد. 

براساس اين آمار يارانه پنهان گاز طبيعي بخش خانگي 
در سال 96 معادل 8.1 هزار ميليارد بوده است. پس از 
بخش خانگي، صنايع با زيربخش هاي مختلف بيشترين 
 ميزان يارانه پنه��ان گاز را به خ��ود اختصاص دادند. 
ام��ا يارانه پنهان تنها به گاز طبيعي محدود نبوده و در 
زمينه توليد برق نيز اين يارانه گنجانده شده است. در 
اين زمينه بيشترين ميزان يارانه پنهان متعلق به برق 
خانگي و ب��رق صنعتي، هر كدام به مي��زان 4.6  هزار 

ميليارد ريال اختصاص داشته است. 

   حذف تدريجي يا يك باره يارانه انرژي؟
در اين نشس��ت تخصصي، دكتر خياباني پژوهشي 
با عنوان »الگوي تعادل عمومي قابل محاس��به پويا 
براي ارزيابي آثار سياس��ت هاي انرژي روي اقتصاد 
ايران« ارايه كرد كه در اين پژوهش با طرح سواالت 
و مباحث مختلف بر اين موضوع تاكيد مي شود كه؛ 
حذف يارانه ه��اي انرژي چه در س��ناريوي حذف 
يك باره و چه با حذف تدريجي نمي تواند به تنهايي 
و بدون توجه به تكنولوژي نوين كه منجر به افزايش 

بهره وري عوامل توليد مي ش��وند، بهب��ود در روند 
اقتصاد كشور را مهيا س��ازد. سناريو حذف يك باره 
يارانه هاي انرژي اين موضوع را مطرح مي سازد كه 
قيم��ت حامل هاي انرژي به مي��زان هزينه فرصت 
آنها كه براس��اس قيمت هاي بين المللي در نرخ ارز 
رايج اندازه گيري مي شود، افزايش مي يابد. براساس 
نتايج حاصل از اين سناريو، توليد ناخالص داخلي، 
مصرف كل و ميزان اشتغال در فرآيند زمان كاهش 
و به صورت پايدار ادامه مي يابد. براين اس��اس قابل 
پيش بيني است كه سرمايه گذاري و سرمايه نيز به 

صورت پايدار كاهش مي يابند.
اما در س��ناريو ح��ذف تدريجي ياران��ه حامل هاي 
انرژي، آثار منفي حذف يارانه ها روي توليد ناخالص 
از آثار منفي س��ناريو حذف يك ب��اره يارانه  انرژي 
كمتر اس��ت. كاهش رشد س��االنه توليد ناخالص 
در اين س��ناريو تنها 0.7 درصد است. همچنين در 
اين س��ناريو مصرف و نرخ رشد سرمايه گذاري نيز 
كاهش كمتري نس��بت به س��ناريوي قبلي داشته 
است. رفتار س��رمايه گذاري داللت بر اين دارد كه 
سياست تدريجي حذف يارانه ها امكان جايگزيني 
عوامل توليد و افزايش كارايي در مصرف انرژي را به 
بنگاه هاي توليدي مي دهد. بنابراين كاهش رش��د 
اقتصادي نيز در اين س��ناريو كمتر است. نتايج به 
دس��ت آمده در اين بررس��ي بر اين امر تاكيد دارد 
كه با ادامه روند موجود، انحراف قيمت هاي نسبي 
از مقادي��ر تعادلي افزايش يافت��ه و اين امر موجب 
مي شود كه با اتالف بيشتر منابع انرژي در اقتصاد، 
ش��دت انرژي مربوط به بخش هاي مختلف كشور 
همچنان باال نگه داشته شود. همچنين با ادامه روند 
موجود، مص��رف حامل هاي انرژي خانوارها در افق 
زماني رو ب��ه افزايش خواهد بود كه اين نتيجه با دو 

رفتار دو دهه اخير اقتصاد ايران نيز سازگار است. 
دس��تمزد واقعي در هر دو س��ناريوي فوق، روندي 
نزول��ي را به نماي��ش مي گذارد. ام��ا كاهش آن در 
سناريو حذف يك باره يارانه ها چشمگيرتر از سناريو 
حذف تدريجي يارانه ها اس��ت. انتق��ال تكنولوژي 
نوين از كانال ورود كاالهاي سرمايه اي ايراني تبلور 
و با تكميل فرآيند تدريجي،  رش��د اقتصادي نيز به 
همراه آن افزاي��ش مي يابد. از س��وي ديگر حذف 
تدريجي حامل هاي انرژي، مكملي براي تكانه فوق 
محسوب ش��ده كه ورود تكنولوژي نوين با كارايي 
باال در مصرف انرژي را توجيه و ش��دت انرژي را در 

طول زمان كاهش مي دهد.
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اثر توافق دو اقتصاد بزرگ
بر تقاضاي نفت

از مهم تري��ن  يك��ي 
مس��ائلي كه امس��ال 
پيش بيني ه��ا درب��اره 
رش��د اقتص��اد جهاني 
را كاه��ش داد، جنگ 
تجاري مي��ان چين و 
امري��كا ب��وده اس��ت. 
بديه��ي اس��ت ك��ه 
مش��كالت پيش آمده 
ب��راي اقتص��اد جهاني كه باعث كاهش رش��د 
اقتصادي كشورها مي ش��ود، بطور مستقيم بر 
كاهش مصرف نف��ت و فراورده هاي نفتي تأثير 
مي گذارد. اگر دو كش��ور چين و امريكا آن طور 
كه در روزهاي اخير مطرح شده بتوانند به توافق 
رسيده و جنگ تعرفه اي ميان آنها از بين برود، 
چش��م انداز اقتصادي دنيا بهتر خواهد شد كه 
اين امر قطعا افزاي��ش تقاضاي نفت را به دنبال 
خواهد داشت. به تبع اوپك نيز از اين توافق نفع 
خواهد برد و تقاضا براي نفت اين س��ازمان هم 

باالتر خواهد رفت.
اعالم به ثمر رس��يدن فاز نخست توافق تجاري 
ميان چين و امري��كا مي تواند بر تصميم گيري 
اعضاي اوپك و همچنين غيراوپك در نشست 
س��االنه اين گروه كه در اواس��ط آذرماه برگزار 
خواهد ش��د، مبني ب��ر كاهش بيش��تر توليد 
نفت اثرگذار باش��د و احتمال رسيدن به چنين 
تصميمي را تضعيف مي كند. فاز نخست توافق 
تجاري ميان چين و امريكا كه روز شنبه اخبار 
آن منتشر شد، چشم انداز اقتصادي كشورها را 
مثبت تر مي كند و همين امر باعث تقويت قيمت 
نفت خواهد شد؛ چيزي كه اعضاي گروه اوپك 
پالس به دنبال آن هستند. در حال حاضر بعيد 
به نظر مي رسد در نشست بعدي اوپك پالس، 
كاهش توليد اين گروه كمتر يا بيشتر از توافق 
قبلي شود و احتماال در همان حدود يك ميليون 

و 200 هزار بشكه در روز باقي خواهد ماند.
اما توافق تجاري مي��ان دو غول اقتصادي دنيا، 
حداق��ل در كوتاه مدت منفعت��ي را عايد ايران 
نمي كند. زيرا رشد قيمت هاي اين روزهاي نفت 
به دليل اثر رواني اين توافق بر بازار است، اما اثر 
واقع��ي آن بر بازار نفت به اي��ن زودي ها خود را 
نشان نخواهد داد. همچنين با توجه به شرايطي 
كه بر جهان حاكم اس��ت، تصور نمي ش��ود كه 
توافق تجاري ميان اين دو كشور بتواند به ميزاني 
افزايش تقاضا به وجود بياورد كه اياالت متحده 
مجبور شود براي جبران كمبود عرضه نفت خام 
در ب��ازار، معافيت هايي را براي مش��تران نفتي 

ايران در نظر بگيرد. 

سهم يارانه سوخت كشور طي سه سال گذشته
سهم بخش خانگي 

)درصد( 
سهم نيروگاه ها 

)درصد( 
سهم بخش 

حمل ونقل )درصد( 
سهم بخش 

كشاورزي )درصد( 
سهم بخش 

صنعت )درصد( 
سهم بخش 

تجاري )درصد( 
مجموع يارانه ها 
سال)ميليارد دالر( 

21.132.414.83.321.43.7 39.11395
19.532.221.6320.12.649.61396
18.929.624.52.921.32.875.61397

منبع: مركز موسسه مطالعات بين المللي انرژي

مرتضي بهروزي فر
 كارشناس انرژي 
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چشم انداز آينده داعش پس از ابوبكر بغدادي

سود تجاري در پوشش مبارزه با تروريسم

اين هنوز پايان كار داعش نيست 

ترامپازنفتسوريهچهميخواهد؟

آرن پورقدريري|
با شنيدن خبر كشته شدن ابوبكر بغدادي از رسانه ها، 
موجي از شادي همه جهان را فراگرفت. بغدادي رهبر 
مرموز و كاريزماتيك داعش كه مس��وول كشتارهاي 
زيادي در خاورميانه و عمليات هاي تروريستي خونيني 
در كل جهان بود، توسط نيروهاي امريكايي به هالكت 
رسيد اما آيا اين، پايان كار داعش است؟ آيا محو رهبري 
قدرتمند داعش ضرب��ه اي مهلك بر بدن��ه اين گروه 
تروريستي خواهد بود؟ سرنوشت داعش پس از بغدادي 

به چه سمتي مي رود؟

چرامرگبغداديپايانداعشنيست؟
تجربه نشان داده است كه گروه هاي تروريستي خيلي 
زود با مساله تغيير رهبر كنار مي آيند، درست همانطور 
كه اينك القاعده بدون وجود اسامه بن الدن كماكان به 
فعاليت هاي خود ادامه مي دهد. البته نبايد ازنظر دور 
داشت، داعش كه در ماه مارس گذشته با از دست دادن 
شهر باغوز آخرين پايگاه خود در س��وريه را به عنوان 
خالفت اسالمي تا حد زيادي از دست داده است اينك 
با كشته شدن رهبرش بار ديگر شاهد ضربه سختي بر 
پيكر خود خواهد بود اما با توجه به شكل گيري داعش بر 
حول محور يك ايدئولوژي و هدف مقدس، كشته شدن 
رهبر اين گروه فقط مي تواند به معني ضعيف تر شدن 
آن باشد و نه پايانش. آكي پريتز تحليلگر پيشين بخش 
ضد تروريستي سازمان سيا در اين زمينه مي گويد: از 
پاي درآوردن رهبر داعش قدم بزرگي است اما بايد به 
ياد داشت كه داعش فقط يك گروه تروريستي نيست 
بلك��ه گروهي ايدئولوژيك اس��ت. از بين ب��ردن ايده 
خالفت اسالمي بسيار سخت تر از آن است كه بتوان با 

عمليات هاي نظامي و اطالعاتي آن را انجام داد. 
داعشي ها به دنبال يك هدف جهاني و به زعم خودشان 
الهي هستند، هركدام كه در اين راه كشته شوند شهيد 
و راهشان توسط هم رزمانشان ادامه داده خواهد شد. 
به عقيده يورگن تودنهوفر روزنامه نگار آلماني كه 10 
روز مخفيانه با داعش در موصل زندگي كرده اس��ت، 
داعش به دنبال غلبه بر همه جهان اس��ت و هركس را 
كه به تفسير آنها از قرآن اعتقاد نداشته باشد مي كشند. 
تودنهوفر اعتقاد دارد از ديد داعش��ي ها همه مذاهبي 
كه به دموكراسي اعتقاد داشته باشند بايد نابود شوند. 

با توجه به اينكه امريكا براي سر بغدادي مبلغ 25 ميليون 
دالر جايزه تعيين كرده ب��ود و اميد بود كه اين جايزه 
حتي وفادارترين نيروهاي او را وسوسه كند و باوجودي 
كه يكي از پيشرفته ترين سرويس هاي اطالعاتي جهان 
در تعقيب او بود، او توانست سال ها به واسطه كمك و 
حمايت سرسپردگان داعشي، در خفا زندگي و گروه را 
هدايت كند.  بر همين اساس براي چنين سرسپردگاني 
پايان بغدادي، پايان عقي��ده اي نخواهد بود كه به آن 
وفادار هس��تند به خصوص كه بغدادي پيش از مرگ 
خود، محمد س��عيد موال معروف به عبداهلل قر داش را 
به عنوان جانشين خود تعيين كرده و اجازه نداده است 
كه اين به اصطالح خالفت اس��المي اش دچار بحران 

خالفت شود.
البت��ه چنانچ��ه او از قبل پيش بيني چني��ن روزي را 

نمي كرد هم چندان تفاوتي در اص��ل ماجرا به وجود 
نمي آورد، چراكه داعش پيش ازاين نيز رهبران زيادي را 
در نقاط مختلف از دست  داده است و توانسته كماكان به 
فعاليت خود ادامه و نيروهاي تازه نفس را جايگزين آنها 
كند. تعيين جانشين از جانب بغدادي تنها مانع ايجاد 
بحران مشروعيت در اين گروه شده و كار را براي قرداش 
يا هر فرد ديگري كه جانشين وي شود هموارتر مي كند، 
به خصوص اينك كه قرار اس��ت، نيروهاي امريكايي 
سوريه را ترك كنند، رهبر جديد با توجه به بازتر شدن 
فضاي فعاليت هاي اين گروه و همچنين مشغول بودن 
كردهاي س��وريه به جنگ با تركيه، چنانچه موفق به 
تصرف مناطق جديدي به عنوان پايگاه جديد داعش 
شود، مي تواند خيلي زود براي خود وجهه و مشروعيتي 
حتي در حد بغدادي دست وپا كند. بر اساس آمار اخير 
بازرس كميته دفاعي امريكا اينك داعش بين 14 هزار تا 
18 هزار نفر عضو دارد كه با بغدادي بيعت كرده اند. بيش 
از 30 كمپ هم در شمال سوريه وجود دارد كه نزديك 
به 11 هزار نيروي وابس��ته به داع��ش در آنها زندگي 
مي كنند. در كمپي به نام الهول در شمال شرق سوريه 
هم تنها 70 هزار نفر زندگي مي كنن��د كه از خانواده 
داعشي ها هستند.س��اده انگارانه است كه تصور كنيم 
با از ميان برداشته شدن بغدادي، گروهي با اين تعداد 
سرسپرده به راحتي از هم پاشيده شود، بلكه برعكس 
يك نيروي محركه جديد مي تواند بار ديگر موتور كشتار 

آن را روشن و موجب قدرت يابي مجدد آن گردد.
آنچه نيروه��اي داعش را تغذيه مي كند درواقع هوش 
و فراس��ت بغدادي يا جانشين او نيست، بلكه تفكرات 
بنيادگرايانه افراطي و همچنين نابساماني و هرج ومرج 
كشورهاي منطقه و مداخالت امريكا در خاورميانه است 
كه كماكان به قوت و قدرت خود باقي اس��ت. درواقع 
حمله امريكا به عراق و سرنگوني رژيم صدام و متعاقب 
آن بيكاري و كينه بعثي ها و همچنين جنگ و ناآرامي 
در سوريه بود كه ش��رايط را براي قد علم كردن ابوبكر 
بغدادي فراهم كرد. اينك نيز با توجه به نابساماني اوضاع 
اين دو كشور شاخه هاي فعال اين گروه در استان هايي 
مانند دياله، صالح الدين، انبار، كركوك و نينوا در حال 

تجديد قوا هستند.
به عباراتي كش��ته ش��دن بغدادي جز ي��ك پيروزي 
سمبوليك و ابزاري براي توجيه افكار عمومي امريكا 
در مورد خروج نيروهاي اين كش��ور از س��وريه و يك 
برگ برنده براي تبليغات ترامپ در دور بعدي انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا نخواهد بود. درواقع داعش 
پيش ازاين نيز بارها ش��اهد چنين ضربات��ي بوده اما 
كماكان به فعاليت خود ادامه داده است، چراكه نيروي 
محركه اين گروه ش��بيه همان نيرويي است كه تا اين 

ساعت القاعده و طالبان را سرپا نگه داشته است.

فرصتياستثناييبرايداعش
كش��ته ش��دن ابوبكر بغدادي گرچه باعث ش��ادي 
همه م��ردم جهان به خصوص م��ردم خاورميانه كه 
سال هاس��ت زير سايه ترس و وحش��ت قساوت ها و 
وحش��يگري هاي اين گروه زندگي مي كنند، باش��د 
اما اين تصور غلط كه مرگ او لزومًا باعث لنگ شدن 

اين گروه مي شود بسيار خطرناك و بدعاقبت است. 
شايد كمي بدبينانه به نظر برسد اما با توجه به اينكه 
بغدادي در حفظ پيروزي هاي داعش در عراق و سوريه 
نتوانست موفق ظاهر شود و تا حدي محبوبيت خود را 
به عنوان يك رهبر كاريزماتيك براي نيروهاي داعش 
از دست داد، شايد حتي بتوان گفت كه كشته شدن 
وي نيرويي تازه به جسم كم جان داعش خواهد دميد، 
چراكه هم مي تواند آغاز تجرب��ه يك رهبري جديد 
براي اين گروه باشد و هم با شعله ور كردن حس انتقام 
مي تواند انگيزه اي تازه و نو به عمليات هاي تروريستي 

آنها بدهد.
عالوه بر اين، درگيري تركيه با كردهاي شمال سوريه 
آنه��ا را از جنگ در جبهه نبرد ب��ا داعش غافل كرده 
است و همان طور كه مي دانيم كردها يكي از مهم ترين 
نيروها و عوامل شكست داعش و برچيده شدن بساط 
خالف��ت آنها بودند. عدم حضور كرده��ا در اين نبرد 
مي تواند فرصتي مغتنم از سوي نيروهاي داعش براي 

تجديدقوا در برخي از نقاط سوريه باشد.
عالوه بر اين به زعم عده اي، خ��روج نيروهاي امريكا 

از ش��مال س��وريه در اين ش��رايط مي تواند ماجرا را 
پيچيده تر هم كند چنانكه ديويد پترائوس، مدير سابق 
سيا و ژنرال بازنشس��ته ارتش امريكا كه پيش ازاين 
نظارت بر عمليات نظامي امريكا در افغانستان و عراق 
را بر عهده داش��ت، در انتقاد از تصميم دونالد ترامپ، 
رييس جمه��ور امريكا براي خارج ك��ردن نيروهاي 
امريكايي از ش��مال س��وريه گفت: اي��ن كار جنگي 
بي پايان را پايان نمي دهد. بلكه احتمااًل آن را طوالني تر 

مي كند زيرا به داعش فرصتي براي احيا مي دهد. 
نگاه خوش بينانه اي كه در مورد مرگ بغدادي وجود 
دارد اين است كه با مرگ او داعش دچار چنددستگي 
ش��ده و عده زيادي از اعضاي آن،  كه با بغدادي بيعت 
كرده اند ممكن اس��ت به رهبري فرد جديد تن نداده 
و از گروه جدا و ب��ه القاعده بپيوندند. البته كه چنين 
پيش بيني مي تواند درست باشد اما بايد متوجه روي 
ديگر اين س��كه هم بود چراكه ممكن است با رفتن 
بغدادي و روي كار آمدن رهبر جديد، او بتواند حمايت 
افراد بيش��تري را جلب و نيروهاي تازه نفسي از ميان 

مردم عادي و اعضاي القاعده گرد خود جمع آورد.

جمعبندي
گرچه كش��ته ش��دن ابوبكر بغدادي به عن��وان رهبر 
يك��ي از مخوف تري��ن گروه هاي تروريس��تي جهان 
مي تواند تس��كيني براي م��ردم منطق��ه و جهان به 
خصوص خانواده هاي قربانيان اين گروه باشد اما اين 
آرامش نمي تواند چندان دوام داش��ته باش��د چراكه 
گروه هاي هايي مانند داعش و القاعده حول محور يك 
هدف مقدس ش��كل گرفته و رهبران اين گروه ها تنها 
راهنمايان اعضا براي رس��يدن به اين هدف هستند. 
بر همين اساس كشته شدن ابوبكر بغدادي كمكي به 
برچيده شدن بساط داعش نمي كند، چراكه تا زماني 
كه زمينه فعاليت اي��ن گروه در منطقه و جهان فراهم 
باش��د براي آنها يافتن جانش��ين كار چندان سختي 
نيست. جنگ و ناامني در خاورميانه و ناتواني دولت هاي 
اين منطقه در كنترل قلمرو كشورش��ان و همچنين 
دخالت هاي امريكا و ورود و خروج هاي سليقه اي اين 
كش��ور به جنگ ها و بحران هاي منطقه عامل اصلي 
شكل گيري و بقاي گروه هاي افراطي در خاورميانه است.
منبع: شمس   

تالش دولت ترامپ براي اشغال و كنترل منابع نفتي 
سوريه به بهانه مبارزه با تروريس��م، توجه بسياري از 
ناظران سياسي را به اين موضوع جلب كرده كه مستاجر 
كنوني كاخ سفيد در پوشش مبارزه با تروريسم به دنبال 
سود تجاري حداكثري و كنترل نفت خاورميانه است. 
به گزارش ايرن��ا، درميانه ماجراه��اي اوكراين گيت، 
استيضاح ترامپ، كارزار انتخاباتي 2020 و كشته شدن 
»ابوبكر البغدادي« سركرده گروه داعش توسط امريكا، 
اخباري منتشر شد كه نشان مي دهد كه با وجود تمايل 
ادعايي »دونالد ترامپ« رييس جمهوري امريكا مبني 
خروج نيروهاي نظامي اين كش��ور از ش��مال سوريه، 
واش��نگتن به دنبال بهره برداري از منابع نفتي سوريه 
است. به نظر مي رس��د ترامپ تاجر مسلك هر جايي 
كه منفعتي مالي در آن باشد، حضور دارد او اما اگرچه 
اواسط مهر ماه دس��تور خروج نيروهاي امريكايي را از 
سوريه داد و در توئيت نوشت كه »وقت آن رسيده كه اين 
كشور بعد از سه سال خود را از جنگ هايي كه بسياري 
از آنها قبيله اي است، كنار بكشد و سربازانش را به كشور 
برگرداند.« اما نيروهاي امريكايي از سوريه خارج نشدند 

و به جاي خروج سراغ منابع نفتي اين كشور رفتند.
رييس جمه��وري امريكا ۶ آبان در گردهمايي انجمن 
بين المللي روساي پليس گفت: ما نفت سوريه را نگه 
مي داريم و به ي��اد بياوريد كه ماهانه 45 ميليون دالر، 

پول آوري دارد.
»مارك اسپر« وزير دفاع امريكا همسو با رييس جمهوري 
اياالت متحده بر حفاظت از منابع نفتي شمال سوريه 
تاكيد كرد و مدعي شد كه كه ماموريت واشنگتن تامين 
امنيت ميادين نفتي است. همچنين برخي مقام هاي 
ارشد وزارت خارجه امريكا به خبرنگاران اعالم كردند 
»ترامپ به موضوع نفت سوريه توجه ويژه اي دارد زيرا 
مهم است كه داعش به آن دست پيدا نكند. در ضمن 
فكر نمي كنيم دست يافتن ايران يا حكومت سوريه به 

آن هم چيز خوبي باشد«.
بس��ياري از ناظران سياسي و تحليلگران بر اين باورند 
كه اقدام دولت ترامپ براي جلوگيري از دست يافتن 
حكومت سوريه به نفت كش��ور خود و بهره برداري از 
آن اقدامي عجيب و بر خالف قوانين بين المللي است، 
به نحوي كه اين اقدام��ات واكنش هاي بين المللي و 

بازيگران دخيل در صحنه سوريه را برانگيخته است.

واكنشهابهراهزنينفتيترامپ
در روزهاي گذشته خبر رسيد كه امريكا با هدف تقويت 
حضور نظامي خود در ميادين نفتي تحت اشغال كردها 
در شمال شرق سوريه به استان هاي ديرالزور و حسكه 
اين كش��ور كاروان هاي نظامي اعزام كرد. ظاهرا يك 
كاروان نظامي متشكل از دست كم 13 دستگاه خودرو 
زرهي متعلق به ارتش امريكا از گذرگاه اليعربيه در مرز 
عراق و سوريه عبور كرده و وارد ميدان نفتي »رميالن« 
در شمال ش��رق استان حسكه شده است. بالگردهاي 
ارتش امريكا اين كاروان نظام��ي كه در آن نفربرهاي 
زرهي هم وجود داش��تند، همراهي كردند. همچنين 
ارتش امريكا يك كاروان نظامي متشكل از 30 دستگاه 
تان��ك و نفربر زرهي را از عراق به ميدان نفتي العمر در 

استان ديرازور در سوريه اعزام كرده بود.
»سرگئي الوروف« وزير امورخارجه روسيه 11 آبان در 
گفت وگو با شبكه تلويزيوني24 با اشاره به بي توجهي 
امريكا براي مبارزه با گروه تروريستي داعش تاكيد كرد: 
واشنگتن روي ميادين نفتي سوريه تمركز كرده است.

الوروف افزود: امريكا مي خواهد از ميادين نفتي سوريه 
محافظت كند تا دولت س��وريه نتواند به اين ميادين 
دست يابد. رييس دستگاه ديپلماسي روسيه به اطالعات 
منتشر شده از سوي وزارت دفاع روسيه در مورد قاچاق 
نفت سوريه اش��اره كرد و افزود: نفت سوريه به صورت 

قاچاق از اين كش��ور خارج مي شود و با درآمد حاصل 
از فروش آن، امريكا از گروه هاي مس��لح وفادار به خود 

حمايت مي كند.
»ماريا زاخارووا« سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه 
نيز با تكرار اطالعاتي كه وزارت دفاع اين كش��ور هفته 
گذشته آنها را افشا كرد، گفت: اياالت متحده امريكا به 
صورت غيرقانوني از ميادين نفتي در شمال شرق سوريه 
ماهانه بيش از 30 ميليون دالر نفت استخراج مي كند.

وي ب��ا بيان اين مطلب افزود: امريكا نفت س��وريه را با 
نقض تحريم هاي خود به صورت قاچاق از سوريه خارج 
مي كن��د و قصد ندارد اين مناطق س��وريه را در آينده 

نزديك ترك كند.
وزارت دفاع روسيه نيز هفته گذشته تصاوير ماهواره اي 
از برخي مناطق س��وريه منتشر كرد كه نشان مي داد، 
نيروهاي امريكايي چتر امنيتي براي قاچاق نفت سوريه 
ايجاد كرده اند و با وجود تحريم نفت اين كشور از سوي 
امريكا، با راهزني بين المللي، ماهانه حدود 30 ميليون 

دالر به جيب مي زنند.
»ايگور كوناشنكوف« سخنگوي وزارت دفاع روسيه اين 
اطالعات را در واكنش به اظهارات »مارك اسپر« وزير 
دفاع امريكا و رييس پنتاگون كه بر لزوم ماندن تعدادي 
از س��ربازان امريكايي در شرق سوريه براي حفاظت از 
ميادين نفتي از دست گروه تروريستي داعش سخن 

گفته بود، منتشر كرد. وي افزود: درقوانين بين المللي 
و حتي قواني��ن داخلي امريكا هم حقي به س��ربازان 
امريكايي براي محافظت و دفاع از ذخاير هيدروكربني 
سوريه در مقابل ملت و دولت اين كشور داده نشده است 
بنابراين كاري كه امروز س��ربازان امريكايي در سوريه 
انجام مي دهند چيزي جز تصرف ميادين نفتي مردم 
س��وريه در شرق اين كشور نيس��ت و به عبارت ساده 

راهزني بين المللي در سطح دولتي است.
»ايگور كوناشنكوف« سخنگوي وزارت دفاع روسيه نيز 
با حمله شديد به اقدامات غيرقانوني پنتاگون )وزارت 
دفاع امريكا( اظهار داش��ت: اگر هر بشكه نفت سوريه 
را 38 دالر درنظ��ر بگيريم، درآمد ماهانه اين »تجارت 
خصوصي« از خدمات عمومي اياالت متحده بيش از 
30 ميليون دالر مي شود ضمن اينكه اين جريان مالي 
بدون كنترل و ماليات در جريان است بنابراين طبيعي 
است كه پنتاگون براي هميشه آماده حفاظت از مناطق 

اسرار آميز در سوريه باشد.
در اين زمينه، محمد جواد ظري��ف وزير امور خارجه 
كشورمان نيز به كنايه گفت كه ظاهرا امريكا مي ماند تا 
از نفت مراقبت كند… حداقل رييس جمهوري ترامپ 

در مورد نيت هاي اياالت متحده صادق است.
يكي از مش��اوران ارشد رييس جمهوري تركيه نيز در 
توئيتر خود نوشته است منابع طبيعي سوريه متعلق 

به سوري هاست.
اما پرسش مهم تر اين اس��ت كه امريكا از نفت سوريه 

چه مي خواهد؟

امريكاازسوريهچهميخواهد؟
چن��دي پي��ش خبرگ��زاري رويت��رز ب��ه نق��ل از 
رييس جمهوري امريكا گزارش داده بود كه ش��ركت 
نفت��ي »اكس��ون موبيل« يا يك ش��ركت نفتي ديگر 
مي تواند استخراج و فروش نفت از ميدان هاي سوريه 
را انجام دهند. اظهاراتي كه با انتقادهاي حقوق دانان و 

كارشناسان روبرو شد.
سناتور ليندس��ي گراهام سناتور جمهوري خواه كه از 
طرفداران ترامپ اس��ت از اين سياست حمايت كرده 
و گفته اس��ت، به اين ترتيب مي توان از دس��ت يافتن 
دولت سوريه و متحدان او بر اين چاه ها جلوگيري كرد. 
همچنين مي ت��وان درآمد اين چاه ه��ا را براي كردها 

حفظ كرد و هزينه مبارزه با تروريسم نيز از اين طريق 
قابل تامين است.

اين در حالي اس��ت كه گزارش ش��ده اس��ت كه نفت 
ميدان هاي نفتي ش��رق س��وريه با حمايت نظاميان 
امريكايي و ش��ركت هاي ويژه امنيتي امريكا، به ديگر 
كشورها قاچاق مي ش��ود و ماهانه بيش از 30 ميليون 

دالر درآمد دارد.
در اين زمينه »ديويد پترائوس« رييس س��ابق سيا در 
گفت وگو با س��ي ان ان تاكيد كرده كه ترامپ همواره 
عالقه خاصي به منابع نفتي در منطقه )خليج فارس( 
داشته است. او پيش از نيز گفته بود كه بايد نفت عراق 
حفظ شود. شايد مش��اوران ترامپ و همه كساني كه 
در تصميم سازي ها تاثير دارند حداكثر تالش خود را 
مي كنند و هر استداللي كه مي توانند مطرح مي كنند 

تا نظاميان امريكايي در شمال شرقي سوريه بمانند
وراي منافع حاصل از فروش نفت اين ميدان هاي نفتي، 
برخي تحليلگران بر اين باورند كه كاهش رشد اقتصادي 
امريكا ناشي از جنگ تجاري با چين باعث شده تا ترامپ 

به دنبال منافع حداكثري از نفت خاورميانه باشد.
براس��اس گزارش هاي وزارت بازرگاني امريكا، رش��د 
اقتصادي در اين كش��ور در س��ه ماه سوم سال 201۹ 

نسبت به سه ماه دوم كاهش يافته است.
به گزارش سي بي سي نيوز، رشد اقتصادي در امريكا در 
سه ماه س��وم سال جاري 1.۹ درصد است، اين در حالي 
است كه رشد اقتصادي در سه ماه دوم 2 درصد بوده است.

بر اساس گزارش وزارت بازرگاني، كاهش رشد توليد 
ناخالص داخلي امريكا در س��ه ماه سوم ميزان كاهش 
هزينه هاي مصرف شخصي و هزينه هاي دولت و كاهش 

بيشتر سرمايه هاي ثابت غيرمنقول را نشان مي دهد.
اين اقدامات ترامپ در فضاي رويكرد مركانتيليستي 
ترامپ و با كاهش رشد اقتصادي امريكا در حالي انجام 
مي گيرد كه رييس جمهوري امريكا پيش از اين تاكيد 
كرده بود كه امريكا در توليد نفت به خودكفايي رسيده 

و به نفت خاورميانه احتياجي ندارد.
در فرجام، به نظر مي رسد كه اقدام دولت امريكا افزون بر 
اينكه نوعي »اشغال« در حقوق بين الملل معنا مي شود، 
بهره برداري سودجويانه از منابع نفتي و طبيعي ديگر 
كشورها براي منافع تجاري است كه مي تواند تنش ها 

در سوريه و منطقه خاورميانه را افزايش دهد. 
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تحريميافرصت؟
عماد آبشناس| اسپوتنيك|

 اينكه اياالت متحده آنقدر مستأصل شود تا بخواهد 
صادرات و واردات سنگ و مصالح ساختماني را براي 
كشوري مانند ايران تحريم كند نشان مي دهد كه 
سياست موسوم به فشار حد اكثري امريكا عليه ايران 

به چه بن بستي رسيده.
ايران خود يكي از كش��ورهاي توليد كننده بزرگ 
و صادر كننده مصالح س��اختماني در جهان است 
وحداق��ل در اين زمينه نياز ب��ه واردات ندارد پس 
تحريم امريكا در اين زمينه فقط مي تواند در زمينه 
صادرات اين مواد تاثيرگذار باشد كه خود براي مردم 
ايران يك غنيمت است. بله ايراني ها شايد نتوانند از 
اين پس كاالي لوكس ساختماني توليد كشورهاي 
اروپايي را خريداري كنند اما با توجه به اينكه ايران 
كشوري است كه صفر تا صد منابع مورد نياز خود 
براي توليد مصالح س��اختماني در اختيار دارد اين 
ماجرا مي تواند يك فرصت باش��د تا كاالي ايراني 
جاي كاالي خارجي را در اين كش��ور بپوش��انند. 
همچنين اگر اين ماجرا بر صادرات خاك و س��نگ 
و مواد س��اختماني از ايران پياده شود خيلي عالي 
خواهد بود چون اخيرا برخي س��ودجويان اقدام به 
قاچاق خاك و سنگ ايران به كشورهاي همسايه، 
مخصوصا كش��ورهاي عرب ح��وزه خليج فارس، 
مي نمايند امري كه بس��يار به ضرر ايران و ايراني ها 
است كه بالطبع اين ماجرا مي تواند به نفع ايران باشد 
و به ضرر اين كشورها كه نياز هاي ساختماني خود را 
از ايران وارد مي نمايند. با توجه به اينكه كشورهاي 
ديگر منطقه كه مي توانند جايگزين ايران در صادرات 
خاك و س��نگ به اين كشورها باشند، يعني هند و 
پاكس��تان، قوانين بسيار سفت و سختي براي منع 
صادرات خاك خود به كش��ورهاي ديگر دارند )در 
برخي م��وارد مي تواند به زندان ابد با اعمال ش��اقه 
منجر شود( بديهي است اين تحريم ها بيش از اينكه 
بخواهد بر ايران تاثر بگذارد بر كشورهاي عرب حوزه 
خليج فارس تاثير خواهد گذاشت. همچنين مي توان 
توقع داش��ت كه توقف صادرات اين محصوالت از 
ايران به كشورهاي ديگر منجر به عرضه بيشتر آن 
در داخل كش��ور گردد و بالطبع به دليل عرضه باال 
قيمت ها بشكند و پايين بيايد و شايد هم منجر به 
كاهش قيمت هاي افسار گسيخته مسكن در اين 
كش��ور گردد. اما اگر منظور امريكايي ها اين است 
كه جلوي پروژه هاي ش��ركت هاي وابسته به سپاه 
پاس��داران را بگيرند بايد گفت اصال اين شركت ها 
پروژه اي در خارج كشور ندارند كه بخواهند تحت 
تاثير قرار گيرن��د، چون عموما كش��ورهاي ديگر 
با توجه به تحريم هاي اياالت متحده بر عليه سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المي سال هاست كال هيچ 
تعاملي را با ش��ركت هاي مرتبط با سپاه پاسداران 
حال چه شركت هاي عمراني چه حتي شركت هاي 
ديگر ندارند و آنهايي هم كه همكاري دارند اهميتي 
به تحريم ه��اي امريكا نمي دهند. ب��ا توجه به اين 
شرايط مي توان گفت كه تحريم هاي جديد امريكا 
فقط نشان مي دهد امريكايي ها چه قدر مستأصل 
شده اند و چه قدر به بن بست رسيده اند تا به دنبال 
تحريم هايي مانند تحريم كارگرهاي س��اختماني 
بروند. اگر امريكايي ها نف��ت ايران را تحريم نكرده 
بودند قطعا تا به حال دولت هاي ايران نمي توانستند 
برنامه اي براي فعاليت بدون نفت داشته باشند اما 
از زماني كه ماجراي تحريم نفت ايران مطرح ش��د 
دولت هاي مختلف ايران همه ب��ه تكاپو افتادند تا 
بودجه خود را كمتر و كمتر به نفت وابسته كنند؛ به 
همين دليل مي توان گفت اين تحريم ها براي دولت 
ايران يك فرصت به حساب مي آيد تا با تدبير خود با 

آن به مقابله بپردازند.

گروگانگرفتنمنابعنفت
سوريه

نبيل سالم| الخليج )امارات متحده عربي(| 
رييس جمه��ور امريكا در كنفرانس��ي خبري براي 
اعالم خبر كشته ش��دن ابوبكر البغدادي سركرده 
داعش در س��وريه به طور علني از آمادگي خود براي 
جنگيدن به منظور س��يطره بر منابع نفت سوريه و 
سرقت آن سخن گفت. به گزارش عصر ديپلماسي، 
اين سخنان شرم آور رييس جمهور امريكا نه با قوانين 
بين المللي س��ازگار است نه با منطق، وگرنه چگونه 
كشوري مي تواند ثروت كشور ديگري را كه هزاران 
كيلومتر با آن فاصله دارد و حضورش در اين كشور نيز 
غيرقانوني است، حق خود بداند؟! چنين رفتاري فقط 
در قانون اوباشگري كه امريكا در جهان اجرا مي كند، 
ديده مي شود. سخنان رييس جمهور امريكا و اعزام 
تانك هاي اين كشور به ميدان هاي نفتي در شمال 
شرق سوريه به روشني موضع واقعي امريكا را نشان 
مي هد و اين ادعاي واش��نگتن را كه هدفش مبارزه 
با تروريس��م اس��ت، بي اثر مي كند و نشان مي دهد 
واشنگتن از شعار مبارزه با تروريسم فقط براي سرپوش 
گذاشتن بر اهداف تجاوزكارانه واقعي خود بهره مي برد. 
در زمان اشغال عراق نيز اين اشغالگري موجب تخريب 
و ويراني بخش هاي مختلف و وزارتخانه هاي اين كشور 
به جز وزارت نفت شد كه امريكايي ها قصد بهره برداري 
از آن را داشتند و اكنون مشابه همين ماجرا در مناطق 
نفت خيز سوريه تكرار مي شود. پايگاه هاي نيروهاي 
امريكايي در استان الرقه و شمال شرق حلب تخليه 
ش��ده اند و امريكايي ها فقط پايگاه هاي��ي را كه در 
استان هاي ديرالزور و الحسكه نزديك چاه هاي نفت 
قرار دارند و همچنين پايگاه خود در منطقه التنف در 
جنوب سوريه را حفظ كرده اند. مي توان دريافت اياالت 
متحده امريكا كه مدعي مبارزه با تروريسم و نابودي 
داعش يا جلوگيري از بازگشت آن به سوريه است، در 
واقع به دنبال ايجاد جاي پايي براي خود در سوريه به 
ويژه در مناطق نفت خيز اين كشور است و قصد دارد 
با به گروگان گرفتن منابع نفت سوريه، از آن به عنوان 
اهرم فشار براي مجبور كردن دمشق و مسكو به قبول 
خواسته هاي امريكا در هر طرحي براي حل و فصل 

بحران سوريه در آينده بهره برداري كند.

  گرچه كشته شدن ابوبكر بغدادي به عنوان رهبر يكي از مخوف ترين گروه هاي تروريستي جهان مي تواند تسكيني براي مردم منطقه و جهان به 
خصوص خانواده هاي قربانيان اين گروه باشد اما اين آرامش نمي تواند چندان دوام داشته باشد چراكه گروه هاي هايي مانند داعش و القاعده حول محور 
يك هدف مقدس شكل گرفته و رهبران اين گروه ها تنها راهنمايان اعضا براي رسيدن به اين هدف هستند. بر همين اساس كشته شدن ابوبكر بغدادي 
كمكي به برچيده شدن بساط داعش نمي كند، چراكه تا زماني كه زمينه فعاليت اين گروه در منطقه و جهان فراهم باشد براي آنها يافتن جانشين كار 
چندان سختي نيست. جنگ و ناامني در خاورميانه و ناتواني دولت هاي اين منطقه در كنترل قلمرو كشورشان و همچنين دخالت هاي امريكا و ورود و 

خروج هاي سليقه اي اين كشور به جنگ ها و بحران هاي منطقه عامل اصلي شكل گيري و بقاي گروه هاي افراطي در خاورميانه است

برش
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كارگران آذرآب به كار برگشتند
مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه همه كارگران شركت 
آذرآب آزاد شده و به كار خود برگشته اند، گفت: بانك 
كشاورزي به عنوان سهامدار عمده بايد به تعهدات خود 

در قبال شركت آذرآب عمل كند.
كري��م ياوري، با بي��ان اينكه با انج��ام رايزني ها، همه 
كارگران بازداشت شده شركت آذرآب آزاد شده و به سر 
كار خود برگشته اند، گفت: تا زماني كه بانك كشاورزي 
به عنوان سهامدار عمده و اصلي شركت آذرآب است 
و سه نفر از اعضاي اصلي هيات مديره شركت را تعيين 
مي كند، بايد خود را در مقابل مطالبات كارگران مسوول 

و پاسخگو  بداند.
وي با اش��اره به جلسه اي كه در س��تاد تسهيل و رفع 
موانع توليد در تاريخ 4 آب��ان 98 با حضور مديرعامل 
بانك كش��اورزي مصوب ش��د، گفت: در اين جلس��ه 
مصوب ش��د بانك كشاورزي به عنوان سهامدار عمده 
15 ميليارد تومان تسهيالت سرمايه در گردش براي 

آذرآب بپردازد و از اين محل مطالبات دو ماهه حقوق 
كارگران پرداخت شود كه متاسفانه با گذشت بيش از 
يك هفته از آن مصوبه هنوز اين تسهيالت سرمايه در 

گردش پرداخت نشده است.
مديركل حمايت از مش��اغل وزارت تع��اون كار و رفاه 
اجتماعي با اشاره به اينكه 31 درصد از سهام، شركت 
آذرآب در ح��ال حاض��ر از طري��ق كارگ��زاري بانك 
كشاورزي، متعلق به اين بانك است، گفت: اين بانك 
اكثريت سهام آذرآب را در اختيار دارد و آن را مديريت 
مي كند، بنابراين اگر اين شركت سود كند، عمده سود 
متعلق به بانك است و اگر ديوني داشته باشد، بايد بانك 
به عنوان سهامدار اصلي آن را بپردازد. در حال حاضر 
حدود 1700 كارگر آذرآب منتظر حقوق معوق خود 
هستند و بانك كشاورزي با وجود اينكه مصوبه هيات 
تس��هيل و رفع موانع توليد را امضا ك��رده، اما به تعهد 
خود عمل نكرده اس��ت. ياوري گفت:  مطابق بند »د« 
رديف يك مصوبه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد بانك 

كشاورزي مكلف شد، بدون در نظر گرفتن بدهي معوق 
شركت و چك برگشتي، بر اساس مصوبه 13 مهر 98 
شوراي تامين استان، نسبت به تامين 15 ميليارد تومان 
تسهيالت به عنوان سرمايه در گردش به شركت آذراب 
به فوريت اق��دام نمايند و اين مصوبه در حضور معاون 
وزير صنايع، نماين��ده اي از ايدرو، مديركل حمايت از 
مش��اغل وزارت كار، نماينده م��ردم اراك در مجلس، 
نماينده استاندار مركزي، نماينده شركت واگن پارس، 
نماينده سازمان تامين اجتماعي، دبير ستاد تسهيل، 
معاون استاندار و مديرعامل بانك كشاورزي امضا شده 
اما با اين وجود بانك كشاورزي هنوز به تعهد خود عمل 

نكرده است.
وي در مورد اينكه آيا بانك كش��اورزي به عنوان بانك 
دولتي مي تواند مالك سهام عمده يك شركت باشد، 
گفت: به هر حال طي يك معامله اي از طريق كارگزاري 
بانك كشاورزي كه توس��ط بازنشستگان و كارمندان 
بانك ايجاد ش��ده بود، اما بانك كش��اورزي سهامدار 

اصلي آن كارگزاري است، اين 31 درصد سهام آذرآب 
به كارگزاري و در نتيجه به بانك كشاورزي منتقل شده 
و در حال حاضر س��ه نفر از هيات مديره آذرآب توسط 
بانك كشاورزي تامين مي شود. بنابراين وقتي شركت 
آذرآب به كارگران بدهكار اس��ت بايد سهامدار عمده 

نقش خود را ايفا كند.
وي تاكيد كرد: همه كارگران بازداشت شده آذرآب آزاد 
شده و به سر كار خود برگشتند و منتظر دو ماه حقوق 

معوق خود هستند.
كريم ياوري مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري 
وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي اع��الم كرد: تمام 
كارگران بازداشتي آذر آب با تشريك مساعي تمامي 
مس��ووالن مرتبط اس��تاني و همراهي و مس��اعدت 
دادس��تاني اراك آزاد شدند. بانك كشاورزي به عنوان 
س��هامدار عم��ده آذر آب ب��ا 32 درصد س��هام و يك 
فرد حقيقي با 10 درصد س��هام خود را نسبت به حل 
مش��كالت آذر آب متعهد بدانند. ب��ه گفته وي، بانك 

كش��اورزي مطابق مصوبه 1 آبان 98 دبير خانه ستاد 
تسهيل و رفع موانع توليد مكلف است نسبت به پرداخت 

پانزده ميليارد تومان تسهيالت به آذر آب اقدام نمايد.
نمايندگان و اعضاي  ش��وراي اس��المي كار آذر آب به 
عنوان نماينده قانوني كارگران مستمراً امور مرتبط به 
كارگاه و كارگران و رفع مشكالت را باهمكاري نهادهاي 

مسوول ذي ربط پيگيري كند.
وي با بيان اينكه كارگ��ران آذر آب در زمره افتخارات 
جامعه كارگري كشور هستند، گفت: متقاضيان خريد 
سهام بانك كشاورزي در آذر آب بايد برنامه مشخص 
براي احياء و تداوم توليد و تامين حقوق كارگران حد 
اقل در 5 س��ال آينده را به اس��تانداري استان مركزي 

اعالم نمايند.
ياوري تاكيد كرد: تا زماني كه بانك كشاورزي سهامدار 
عمده و اصلي آذر آب اس��ت و س��ه نفر از اعضاء اصلي 
هيات مديره ش��ركت تعيين مي نمايد بايد خود را در 

مقابل مطالبات كارگران مسوول و پاسخگو بداند. 
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 اشكاالت سامانه روابط كار
در حال برطرف شدن است

معاون رواب��ط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
واگذاري اجراي طرح س��امانه رواب��ط كار به دفاتر 
پيش��خوان را مصوبه دولت دانس��ت و از كارگران و 
كارفرمايان خواست كه براي بهره مندي از خدمات 

سامانه به دفاتر پيشخوان مراجعه كنند.
حاتم شاكرمي، با اشاره به راه اندازي سامانه روابط كار 
درباره اجبار برخي ادارات كل به ارايه خدمات به شرط 
ثبت نام كارگران در دفاتر پيش��خوان گفت: ما ارايه 
خدمات به جامعه هدف اعم از كارگري و كارفرمايي 
از طريق سامانه را اجباري نكرديم ولي به دليل آنكه 
بتوانيم اين طرح را اجرايي كنيم يكي از الزامات اجرا 
اين اس��ت كه كارگر و كارفرما براي يك بار به دفاتر 

پيشخوان مراجعه كنند و آنجا احراز هويت شوند.
وي افزود: سامانه جامع روابط كار يك طرح ملي است 
كه بيش از 48 زيرسامانه دارد و چون هر زيرسامانه اي 
كه در آن تعريف كرديم بايد از دس��تگاه هاي امنيت 
اطالعات نهاد رياست جمهوري اخذ مجوز كنيم لذا 
كارگر و كارفرما حتما بايد يك بار در اين سامانه احراز 
هويت ش��وند تا اطالعاتي كه در اين خصوص ثبت 

مي شود امنيت الزم را داشته باشد.
ب��ه گفته معاون رواب��ط كار وزير تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي، زيرمجموعه هاي اين سامانه بسيار پيشرفته 
است و تاكنون 18 زيرسامانه تعريف و تست شده و به 
مرحله اجرا رسيده است. برخي از زيرسامانه ها نيز در 
مرحله اخذ مجوز از دستگاه هاي نظارتي مربوطه قرار 
دارند. شاكرمي ادامه داد: يكي از الزامات بهره مندي 
جامعه كارگري و كارفرمايي از اين سامانه اين است كه 
احراز هويت براي يك بار با مراجعه به دفاتر پيشخوان 
صورت گيرد تا اگر كارگري در گوشه اي از كشور مثال 
سيستان و بلوچستان احراز هويت شد و خواست در 
تبريز دادخواست شكايت خود را مطرح كند، ديگر 
نيازي به فتوكپي شناسنامه يا مدارك هويتي نداشته 
باشد و بتواند به راحتي از خدمات سامانه استفاده كند.

وي درباره وجود برخي ايرادات در سامانه و رفع آنها 
قبل از اعالم سراس��ري طرح توضيح داد: ما كار را در 
ابتدا با دو سامانه شروع كرديم و در چند استان به شكل 
آزمايشي به اجرا درآورديم و به تدريج آن را گسترش 
داديم. اگر منصفانه نگاه كنيم با توجه به آنكه طرح يك 
طرح بزرگ و ملي است وجود برخي ايرادات و نواقص 
در ابتداي امر طبيعي است به همين منظور كميته اي 
تحت عنوان »كميته مديريت پروژه« جهت نظارت 
و رفع نواقص طرح تشكيل داديم كه در اين كميته 

اشكاالت در حال برطرف شدن است.
به گفته معاون وزي��ر كار، بازيابي رمز عبور و تعريف 
قسمتي براي اين منظور بايد توسط دفاتر پيشخوان كه 

كار ثبت نام را انجام مي دهند، صورت بگيرد.
شاكرمي در پاسخ به اين پرسش كه چرا از ظرفيت 
كاريابي ها براي اجراي سامانه روابط كار استفاده نشد؟ 
گفت: با توجه به آنكه اجراي اين طرح قانون مجلس 
است و مصوبه دولت اس��ت و در مصوبه دولت به ما 
تكليف شده كه اين كار از طريق دفاتر پيشخوان انجام 
شود، لذا نتوانستيم كار را به كاريابي ها واگذار كنيم.

ضمن اينكه بيش از ۶00 دفتر پيشخوان در سراسر 
كشور داريم كه مي توان از ظرفيت آنها استفاده كرد 
لذا با در نظر گرفتن تعداد دفاتر پيشخوان و تكليفي 
كه مصوبه هيات دولت به ما كرده كار را از طريق دفاتر 

پيشخوان دنبال كرديم.

راه شناسايي كارگران زير پله 
جريمه و بازرسي نيست

يك كارشناس حوزه كار با بيان اينكه براي شناسايي 
كارگران فاقد بيمه نيازي به بازرسي و جريمه نيست، 
گفت: بايد مزيت ها و مشوق هايي پيش بيني كنيم تا 
كارفرمايان واحدهاي زيرپله اي براي بيمه كارگران 
خود اقدام كنند. علي اكبر لبافي، درباره شناس��ايي 
كارگران فاقد بيمه در كش��ور اظهار كرد: معتقدم با 
تحكمات قانوني نمي توانيم به اين قضيه ورود كنيم. 
اينكه دستگاه هاي ناظر را مرتب مسوول بازرسي كنيم 
و س��ر از دادگاه و پاس��گاه در آوريم يا جريمه در نظر 
بگيريم به شناسايي كارگران فاقد بيمه منجر نمي شود. 
وي ادامه داد: ما باي��د كاري كنيم كه كارگران فاقد 
بيمه و كارفرمايان واحدهاي خرد و زيرپله خودشان 
براي بيمه مراجعه كنند و به اين منظور مزيت هايي 
به وجود آوريم و مشوق هايي در نظر بگيريم كه اين 

گرايش ايجاد شود.
به گفته اين كارش��ناس حوزه  كار، كارفرماياني كه 
نيروي كار خود را بيمه مي كنند و حق بيمه را به موقع 
مي پردازند بايد تشويق شوند و درصد كمي حق بيمه 

برايشان درنظر گرفته شود.
لبافي افزود: در حال حاضر حداقل دس��تمزد حدود 
دو ميليون تومان است و 30 درصد دستمزد كه حق 
بيمه است معادل 700 هزار تومان مي شود كه اين رقم 
براي كارفرما رقم سنگيني است، لذا بايد روي مشوق ها 

بيشتر كار كنيم.
وي درباره استفاده از ظرفيت تشكل هاي كارگري براي 
شناسايي كارگران بدون بيمه نيز گفت: اين كار ثمري 
ندارد، چون نهايت كاري كه تش��كل هاي كارگري 
مي توانند انجام بدهند اين است كه كارگاه را به وزارت 
كار معرفي كنند و وزارت كار بازرسان خود را بفرستد 
و كارفرما را جريمه و مجبور به پرداخت حق بيمه به 

تامين اجتماعي كند.
اين كارشناس حوزه كار تاكيد كرد: كارفرما در اين 
شرايط ناچار اس��ت 700 هزار تومان با جريمه اش 
بپردازد و كل كس��ب و كار زيرپله اي هم از بين برود 
كه طبعا به نفع جامعه نيست، لذا معتقدم با جريمه 
و بازرسي نمي توان كارگران بدون بيمه را شناسايي 
كرد. لبافي در پايان گفت: بايد با كارفرمايان بزرگي 
كه با وجود داشتن درآمد از بيمه كارگران خودداري 
و به نوعي سوءاس��تفاده مي كنند برخورد شود ولي 
كارگاه هاي زيرپله اي كه بنيه و توان زيادي ندارند و 
در شرايط اقتصادي حاضر به سختي توليد مي كنند 
بايد مورد حمايت قرار گيرند و از ريزش نيروي كار آنها 

جلوگيري شود.

محمدرضا پورابراهيمي اخذ ماليات از سود سپرده بانكي را منتفي دانست

ماليات بر سود سپرده بانكي وصله ناجور اقتصاد ايران
گروه اقتصاد كالن|

اين روزها بحث دريافت ماليات از س�ود سپرده 
بانك�ي داغ اس�ت، چرا ك�ه در هفته گذش�ته 
پيش نويس اليحه مالياتي وزارت اقتصاد منتشر 
و معلوم ش�د كه حداقل يك�ي از تصميم گيران 
اقتصادي به دنبال اخذ ماليات از س�ود سپرده 
بانكي اس�ت. هرچند در ادامه رييس كل بانك 
مركزي اين خبر را تكذيب كرد ولي حواشي آن 
همچنان پابرجاست. در همين زمينه محمدرضا 
پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با “تعادل “ مي گويد 
كه اصال ش�رايط اقتصاد ايران به دليل وضعيت 
تورم و فاصله آن با نرخ س�ود بانكي متناس�ب 
براي اخد ماليات از سود سپرده نيست. به گفته 
پورابراهيمي درس�ت اس�ت كه در دنيا از سود 
سپرده بانكي ماليات اخذ مي شود ولي اين نوع 
ماليات مربوط به اقتصادهايي است كه تورم آنها 
از سود بانكي كمتر است و حدفاصل سود بانكي 

و تورم مشمول ماليات مي شود. 

به گ��زارش »تع��ادل«، تنها ي��ك روز بعد از انتش��ار 
پيش نويس اليحه مالياتي تهيه شده از سوي سازمان 
امور مالياتي، موجي از حمالت از س��وي نظام بانكي و 
بعضا افكار عمومي درباره اين تصميم دولت به جريان 
افتاد. طولي نكشيد كه عبدالناصر همتي، رييس كل 
بانك مركزي كشور اين خبر را در كل تكذيب و اعالم 
كرد كه اصال دولت چنين تصميمي ندارد و هيچ گونه 
مالياتي از سود سپرده بانكي دريافت نخواهد شد. اين در 
حالي است كه معاون وزير اقتصاد در روزهاي بعد تلويحا 
در مصاحبه اي خبر گنجاندن ماليات بر س��ود سپرده 
بانك��ي را تاييد كرد و گفت: دولت قص��د دارد اين نوع 
ماليات را در شرايط كنوني اقتصاد ايران با نرخ صفر در 
نظر بگيرد.  فارغ از اختالف وزارت اقتصاد با بانك مركزي 
اگر اين اليحه در نهايت ه��م در هيات دولت تصويب 
ش��ود، براي اجرا نياز به تصويب دارد. در همين زمينه 
»تعادل«، با محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت وگويي انجام 
داده اس��ت. او در اين مصاحبه توضيح داده اس��ت كه 
چرا دريافت ماليات بر سود سپرده بانكي براي اقتصاد 

كشور منتفي است.

 اخي�را پيش نوي�س اليح�ه اي در وزارت 
اموراقتصادي و دارايي تهيه ش�ده است و طبق 
آن قرار اس�ت دولت به پايه هاي مالياتي جهت 
اخذ مالي�ات از پايه هاي جديد اق�دام كند. چه 

نظري داريد؟
از سال هاي قبل موضوع مهمي در اقتصاد ايران مطرح 
شده  و آن بحث پايه هاي مالياتي است. در اين باره ايران 
حتما بايد از تجربه كش��ورهاي توسعه يافته استفاده 
كند. اكنون ما در بح��ث ماليات بر مجموع درآمدها و 
ماليات بر عايدي امالك و مستغالت خأل جدي داريم 
و هم اكنون اولويت مجلس شوراي اسالمي ماليات بر 

امالك و مستغالت است. 
 يكي از بخش هاي اليحه مربوط به اخذ ماليات از 

سود سپرده بانكي بود. چه نظري داريد؟
من از صحت اين خبر كه سازمان امور مالياتي به دنبال 

آن باشد كه سود سپرده بانكي را مشمول ماليات كند 
اطالع دقيقي ندارم.

 پيش نويس اين اليحه منتشر شد، البته معاون 
اقتصادي وزي�ر اقتصاد هم توضيحات تكميلي 

پيرامون آن مطرح كرد.
اساسا ماليات بر سود سپرده هاي بانكي به عنوان پايه 
مالياتي در كش��ورهاي دنيا، زماني به جريان مي افتد 
كه با ش��اخص هاي ديگر مانند تورم همخواني داشته 
باشد. به عبارت  ديگر كشورهاي ديگر به شاخص هايي 
مانند نرخ تورم نگاه مي كنند و براي اخذ ماليات از سود 
سپرده بانكي تصميم مي گيرند. حاال سوال اينجاست 
كه در كدام كشورها اخذ ماليات از سود سپرده بانكي 
مي تواند اجرايي شود؟ دركشورهايي كه ميانگين نرخ 
تورم زير نرخ سود سپرده بانكي باشد. اگر در كشوري 
نرخ تورم باالي نرخ سود سپرده قرار گيرد به اين معنا 

است كه سود سپرده نتوانسته بازده متناسبي با تورم 
كس��ب كند. اگر تورم در اقتصاد كش��وري 50 درصد 
باشد، سود سپرده 20 درصد چه مفهومي دارد؟ مفهوم 
ساده آن اين است كه سپرده گذار مي توانست زمين، 
خ��ودرو و دارايي هاي مختلف خريداري كند تا ارزش 
سرمايه گذاري خود را به 40 درصد برساند، اما دارايي 
خود را به سپرده بانكي تبديل كرده است تا 20 درصد 
به او برسد. در اين صورت مسلما سرمايه گذار ضرر كرده 
است، بنابراين هرجا نرخ تورم از نرخ سود سپرده پيشي 

گرفت، سود سپرده تنبيه شده است تا تشويق.
   برخي كش�ورها هس�تند كه تورم آنها از نرخ 
سود پيشي گرفته ولي ماليات سود سپرده دارند.

همين طور اس��ت. مواردي دردنيا وجود دارد كه نرخ 
تورم باالي نرخ سود سپرده بانكي مي رود اما اين موارد 
مقطعي اس��ت. ولي در اقتصاد ما معموال دوره هاي آن 

طوالني اس��ت. اكنون در كشور ما نرخ تورم باالي نرخ 
سود س��پرده قرار گرفته است و طبيعي است كه نرخ 
بازده از محل سود سپرده منفي باشد. در چنين شرايطي 
عقالنيت حكم مي كند كه از نرخ منفي ماليات گرفته 
نش��ود. در نتيجه از نظر ما اين موضوع منتفي است و 
در ش��رايط فعلي اقتصاد كشورماليات بر سود سپرده 

معنايي ندارد.
  اما كاركرد شفافيت آن هم مطرح است. ماليات 
بر س�ود س�پرده بانكي با نرخ صف�ر در جهت 

شفافيت بيشتر هم مي تواند كار كند.
به نظر نمي رس��د كه اكنون اين نياز مبرم باشد چرا 
كه اكنون بانك ها زيرنظر بانك مركزي هس��تند و 
بان��ك مركزي اعداد و ارقام مربوط به حس��اب هاي 
اف��رادي را كه س��پرده گذاري مي كنن��د در اختيار 
دارد. بنابراي��ن در اين ش��رايط نرخ صف��ر هم معنا 
پيدا نمي كند. اگر بانك مركزي اراده كند ريز اقالم 
س��پرده ها را مي تواند به تفكيك اس��امي حقيقي و 
حقوقي بگيرد. اخذ ماليات با نرخ صفر زماني كاربرد 
دارد كه حوزه فعاليت ش��فاف نباشد و اطالعاتي از 
آن نداشته باش��يم. به عبارتي زماني ماليات با نرخ 
صفر كاركرد دارد كه ندانيم افراد مد نظر چه كساني 
هستند؟ كجا فعاليت دارند؟ و چه مي كنند؟ مثال ما 
بايد براي بخش كشاورزي و صادرات حتما ماليات 
بر نرخ صفر را به كار ببريم چون نياز داريم اطالعات 

اين بخش ها تكميل شود.
 يعني به طور كلي براي اقتصادتورم خيز ايران 
ماليات بر سود سپرده بانكي را منتفي مي دانيد؟

اگر كشور به يك ثبات اقتصادي رسيده و سود سپرده 
بانكي از نرخ تورم باالتر رود، در آن زمان مابه التفاوت 
تورم مي تواند مشمول نرخ ماليات شود. بررسي شكل 
و مدل اقتصادي اين مبحث در دنيا به همين صورت 
است. اكنون مساله اخذ ماليات از سود سپرده بانكي 
در ايران با مخاطراتي هم همراه است. اگر موضوع اخذ 
ماليات بر سود سپرده  بانكي جدي شود، سپرده ها از 
بانك ها فراري مي ش��وند و اين به نفع اقتصاد كشور 
نيست. وقتي سپرده از بانك فرار كند كجا روانه خواهد 
شد؟ در اين شرايط پاي بازار هاي موازي به اقتصاد باز 
مي شود و... در نهايت بايد بگويم اين گونه پايه مالياتي 
با ش��رايط فعلي اقتصاد ايران حتم��ا اثرات منفي به 

دنبال خواهد داشت. 

يارانه پيدا و پنهان متموالن حذف شود
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: بايد در بودجه 
سال 99، افراد متمول وسرمايه دار كه كيسه هاي خود 

را از يارانه هاي پيدا و پنهان پر مي كنند حذف شوند.
عباس گودرزي عضو كميس��يون اجتماعي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، درباره حمايت 
از اقشار ضعيف جامعه در بودجه سال آينده و اقدامات 
مشترك قواي مجريه و مقننه گفت: بايد ساختار بودجه 
تغيير پيدا كرده و در همين راس��تا در منابع و مصارف 

تغييرات جدي ايجاد كنيم. 
وي افزود: اگر بخواهيم منابع جديدي در بودجه تعريف 
كنيم، بايد وابس��تگي بودجه را به نفت كمتر كنيم تا 

كشور را با چالش روبه رو نكنيم.
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: ماليات يكي از موضوعاتي است كه بايد در 
بودجه سال آينده به صورت ويژه مورد توجه قرار گرفته 

و از فرارهاي مالياتي جلوگيري كنيم.
گودرزي افزود: بحث افزايش ماليات كه دولت و مجلس 
آن را دنبال مي كنند، نبايد شامل اقشار متوسط به پايين 
جامعه شود، ضمن اينكه بايد تالش ويژه اي صورت گيرد 

تا مانع از فرارهاي مالياتي شويم.
وي گفت: اقشار متوسط به پايين در جامعه بالفاصله 

ماليات خ��ود را در ابتدا ي��ا انتهاي هر م��اه پرداخت 
مي كنند، اين در حالي است كه افراد متمول در جامعه 
كه درآمدهاي هنگفتي دارند و س��رمايه هاي انباشته 
شده داشته و با استفاده از راه هاي مختلف از پرداخت 

ماليات فرار مي كنند. 
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
خاطرنشان كرد: متأس��فانه با آنكه بخش كوچكي از 
جامعه ك��ه دارايي هاي فراواني داش��ته و بايد ماليات 
بيش��تري بپردازند، با اس��تفاده از اقدامات مختلف، 
وظايف خود را نسبت به بيت المال انجام نداده و ماليات 
پرداخت نمي كنند.  وي گفت: اگر قرار است در راستاي 
اصالح بودجه حركت كنيم، بايد بكوشيم از فرار مالياتي 
جلوگيري كرده و ماليات را از سرمايه دار و متمول گرفته 
و به اقشار پايين جامعه در قالب هاي مختلف حمايتي 
پرداخت كنيم، به همين دلي��ل بايد مجلس و دولت 

تمركز ويژه اي را در اين بخش داشته باشند. 
گودرزي گفت: حجم زي��ادي يارانه پنهان در جامعه 
وجود دارد و اقشار متوسط به پايين جامعه از آن بي بهره 
بوده و عماًل س��رمايه داراني ك��ه خانه ها و خودروهاي 
متعدد داش��ته و كارخانه دار هستند از اين يارانه بهره 
بيشتري مي برند، لذا مي توانم به صراحت بگويم عدالتي 

براي توزيع يارانه در كشور وجود ندارد. وي گفت: وقتي 
فردي ميلياردر است، قاعدتا ً بايد از يارانه اي كه در كشور 
وجود دارد، نبايد بهره اي ببرد و بايد با استفاده از اقدامات 
مختلف، بكوشيم اقشار متوسط به پايين جامعه از آن 

يارانه بهره گيري كنند. 
گودرزي افزود: بايد ق��واي مجريه و مقننه با اقدامات 
مش��ترك تالش كنند تا خانواده هاي مستضعف كه 
نيازمند حمايت بيشتري هستند و ساكن در خانه هاي 
اس��تيجاري بوده و خودرو نيز ندارن��د و عماًل امكان 
اس��تفاده از يارانه پنهاني كه در جامع��ه وجود دارد را 
نداشته، با استفاده از راهكارهاي مختلف ضمن اينكه 
اقدام��ات حمايتي از آنها صورت گيرد، بكوش��يم كه 
عدالت را در اين باره اجرايي كرده و او بيشترين بهره را 

از اين يارانه ببرد. 
وي گف��ت: بايد با مديريت الزم ت��الش كنيم تا يارانه 
پرداختي دولت و مجلس در قالب هاي مختلف پنهان 
و پيدا مديريت شده و به قشر متوسط به پايين جامعه 
داده شود، نه خانواده هاي متمول كه امكانات آنچناني 

داشته و از رفاه فراواني برخوردار هستند. 
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: بايد تالش ش��ود در بودجه س��ال آينده 

تصميم گيري هاي مجلس و دولت به صورتي اجرايي 
شود كه اقشار متوسط به پايين جامعه كمترين آسيب 
را ببينند و تالش كنيم تا رونق معيشت و تقويت سطح 

زندگي آنان را به عينه ببينيم. 
گودرزي گفت: بايد در مصارف و منابع و بودجه ريزي 
اقدامات الزم را طوري مديريت كنيم كه اقشار ضعيف 

جامعه بيشترين بهره را از يارانه پيدا و پنهان ببرند. 
وي تصريح كرد: وقتي بنيانگذار انقالب اسالمي حضرت 
امام خميني )ره( فرموده اند بايد خط حمايت از اقشار 
ضعيف جامعه در نظام اسالمي حفظ شود، تكليف بر 
همگان مشخص است و اين حرف ايشان و فرمايشات 
مقام معظ��م رهبري درباره حمايت از اقش��ار ضعيف 
جامعه را سرلوحه كار خود قرار داده و مجلس و دولت 
در اين راستا اقدامات الزم را انجام دهند و به همين دليل 
بايد در بودجه سال آينده نهايت حمايت از اقشار ضعيف 

جامعه را داشته باشيم.
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
افزود: بايد تالش شود در بودجه سال 99، افراد متمول 
وسرمايه دار كه كيسه هاي خود را همواره از يارانه هاي 
پيدا و پنهان پر مي كنند را حذف كرده و حق بيت المال 
را از آنان بگيريم و ب��ه همين دليل قانونگذار و مجري 

قانون با استفاده از تدابير الزم، يقه آنها را گرفته و دستگاه 
قضايي هم درباره حمايت از قش��ر متوس��ط به پايين 

جامعه حمايت هاي الزم را انجام دهد. 
وي گفت: دريافت ماليات از اف��رادي كه ثروت كالن 
داشته، در دستور كار قواي سه گانه قرار گيرد و به همين 
دليل بايد تالش هاي ويژه اي در سال 99 براي كاهش 

فرار مالياتي و به صفر رساندن آن داشته باشيم. 
وي اضافه كرد: باي��د در چند ماه پاياني مجلس دهم، 
تكلي��ف ماليات بر عايدي س��رمايه و ماليات بر ارزش 
افزوده مشخص ش��ده و با استفاده از ابزارهاي قانوني، 
راه هاي فرار ماليات��ي را ببنديم، اين در حالي اس��ت 
كه متمولين جامعه ب��ا اس��تفاده از راه هاي مختلف 
خس��ارت هاي فراواني را به بيت الم��ال زده و عمال در 
توزيع يارانه پيدا و پنهان در كشور اخالل ايجاد كرده اند. 
گودرزي گفت: متاس��فانه جرياني در كشور به دنبال 
القاي اين موضوع است كه به نام اصالح ساختار بودجه، 
درياف��ت ماليات بيش��تر از مردم در دس��تور كار قرار 
داشته و قرار اس��ت به اقشار ضعيف و متوسط جامعه 
ظلم شود، اما تأكيد قواي س��ه گانه بر اين است كه در 
تصميم گيري هاي الزم، منافع و مصالح اقشار متوسط 

و پايين جامعه ديده شود.

تالش براي حذف واسطه در مشاغل خانگي
رييس دبيرخانه ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل 
خانگي وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: 
در اجراي طرح توسعه مشاغل خانگي درصدد هستيم 
مش��تريان س��راغ توليدكنندگان بروند تا مشكلي در 
بازارياب��ي به وجود نيايد. مهناز امام��دادي تاكيد كرد: 
بايد محصوالت مشاغل خانگي به جايگاهي برسد كه 
خود مشتريان سراغ توليدكنندگان بروند و مشكلي در 
بازاريابي وجود نداشته باشد. اكنون 320 رشته مشاغل 

خانگي از جمله قالي بافي، خياطي، پرورش دام و طيور، 
گياهان دارويي، تراش س��نگ هاي قيمت��ي،  آي تي، 
  آي س��ي تي، توليد محتوا، انيميشن و صنايع تبديلي و 
تكميلي مربوط به جهاد كشاورزي داريم كه بيشترين 
متقاضي را دارند. البته در مش��اغل خانگي رشته هاي 
قديمي را كنار نمي گذاريم و همواره توسعه، نوآوري و 
خالقيت در آنها را در دستور كار داريم و در كنار مشاغل 
سنتي به رش��ته هاي جديد نيز مي پردازيم . وي افزود: 

مشاوره هاي تلفني، ويراستاري و ترجمه متون از جمله 
مش��اغل خانگي جديدي است كه با توجه به جمعيت 
فارغ التحصيل به آن توجه داريم و س��عي در گسترش 
اين مشاغل هستيم. رييس دبيرخانه ستاد ساماندهي و 
حمايت از مشاغل خانگي گفت: وابستگي زياد متقاضيان 
مشاغل خانه به تسهيالت و وام يكي ديگر از مشكالت 
است در حالي كه معتقديم كاري كه با وام شروع مي شود 
نمي توان بر پايداري و سطح درآمد آن برنامه ريزي كرد 

و پايداري و درآمدزايي نخواهد داشت اما متاسفانه اغلب 
متقاضيان اميد و نگاه شان به تسهيالت است و تالش مان 
بر اين است كه وابستگي به تسهيالت را كاهش دهيم. وي 
تصريح كرد: موضوع مهم استفاده درست از تسهيالت 
است در حالي كه افراد بدون اطالع كافي از رشته  فعاليت 
خود و بازار كار آن درخواست دريافت تسهيالت مي دهند 
و خود را بدهكار مي كنند و بعد هم در شغل خود موفق 
نمي شوند. امامدادي گفت: شروع كارها بدون مطالعه 

الزم يكي از مش��كالت است. بايد شناخت كافي از بازار 
داشته باشند. ميزان عالقه افراد نيز در اين اشتغال مهم 
است. همچنين حسيني نژاد معاون كارآفريني و اشتغال 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان با اشاره 
به نقش كسب و كارهاي خرد در اشتغال استان گفت: 
كسب و كارهاي خرد بيشتر رشد مي كنند و از بازدهي 
بيشتر و انحراف كمتري برخوردار  بوده و سهم بيشتري 

را در اشتغال به خود اختصاص داده اند.
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تفكيك ترافيك داخل از بين الملل به نوعي شاه بيت غزل 
شبكه ملي اطالعات معرفي شد. با راه اندازي شبكه ملي 
اطالعات، يكي از مهم ترين مزايايي كه مورد توجه قرار 
گرفت، تفكيك تعرفه اينترنت داخل از بين الملل بود. 
بدين معنا كه براي وب سايت ها با سرورهاي داخلي در 
مقايسه با وب سايت هاي خارجي، تخفيف ۵۰ درصدي 
در نظر گرفته شد و ارايه دهندگان خدمات اينترنتي از 
اينترنت ثابت و همراه، مطابق مصوبه سازمان رگوالتوري 
ملزم به رعايت اين موضوع در محاسبه هزينه اينترنت 
براي كاربران شدند. اساس شبكه ملي اطالعات از سال 
1384 با عنوان اينترنت ملي نهاده شد، اما از سال 1392 
در شوراي عالي فضاي مجازي بازتعريف و سند تبيين 
الزامات آن در سال 139۵ در اين شورا تصويب شد. در 
حال حاضر مركز ملي فضاي مجازي ناظر بر اجراي شبكه 
ملي اطالعات است و تهيه معماري نهايي اين شبكه را 
برعهده وزارت ارتباطات قرار داده تا ميزان پيش��رفت 
شبكه را بر مبناي اين معماري تعيين كند. در حال حاضر 
انتقادها نسبت به رشد شبكه ملي اطالعات كه مي توان 
آن را مهم ترين هدف حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات 
در برنامه ششم دانست، رو به افزايش است، هرچند بنا 
به اهدافي كه براي برنامه شش��م توسعه در نظرگرفته 
شده، اين اهداف كه رشد و توسعه شبكه ملي اطالعات 
هم جزئي از آنهاس��ت، بايد تا سال 14۰۰ محقق شود. 
اگرچه وزارت ارتباطات مي گويد 8۰ درصد شبكه ملي 
اطالعات محقق شده است، اما به نظر مي سد مركز ملي 
فضاي مجازي، تحقق 8۰ درصدي شبكه ملي اطالعات 
را قبول ندارد. اينها در حالي است كه بررسي هزينه هاي 
مصرف اينترنت در كشور نشان مي دهد كه در صورت 
تحقق ش��بكه ملي اطالعات و داخلي شدن ۵۰ درصد 
ترافيك، رقم صرفه جويي در مصرف پهناي باند از بودجه 

ساالنه بخش ICT بيشتر مي شود. 

تاثيرشبكهملياطالعاتبركاهشهزينهها
مجموع هزينه هاي مصرف اينترنت در كشور بر مبناي 
تعداد مش��تركان اينترنت باند پهن و نيز هزينه اي كه 
كاربران خانگي و تجاري صرف اينترنت مي كنند توسط 
مركز ملي فضاي مجازي بررسي شده است. نتيجه اين 
بررسي ها در گزارش مهر، نشان مي دهد كه در صورت 
استفاده از ش��بكه ملي اطالعات، شاهد كاهش هزينه 

تامين پهناي باند كش��ور و خان��وار خواهيم بود. تعداد 
مشتركان اينترنت پهن باند كل كشور تا پايان سال 9۷، 
۷1 ميليون و 249 هزار و ۶۰1 نفر اعالم شده كه شامل 
1۰ ميليون و 3۵ هزار و 2۷2 مشترك اينترنت پهن باند 
ثابت )ADSL و فيبرنوري( و ۶1 ميليون و 214 هزار و 
329 مشترك اينترنت پهن باند سيار )اينترنت موبايل( 
مي شود. از سوي ديگر طبق داده هاي مركز آمار، نسبت 
كاربران تجاري به خانگي اينترنت ثابت تا پايان اسفند 
س��ال 94 حدود 3۰ به ۷۰ درصد برآورد شده است؛ در 
سال 94، تعداد مش��تركان اينترنت در كشور، هشت 
ميلي��ون و 82۵ هزار و 1۰۵ بود كه ب��ا ۷۰ درصد براي 
كاربران خانگي شامل شش ميليون و 141 هزار و 1۰۷ 
مشترك و براي كاربران تجاري شامل دو ميليون و ۶84 
هزار و 998 مشترك مي شد. با فرض ثابت بودن نسبت 
۷۰ به 3۰ براي مشتركان تجاري و خانگي اينترنت ثابت 

و سيار در سال 9۷، اين اعداد شامل سه ميليون و 1۰ هزار 
و ۵82 نفر مشترك اينترنت تجاري ثابت، هفت ميليون 
و 24 هزار و ۶9۰ نفر مش��ترك اينترنت خانگي ثابت و 
۶1 ميليون و 214 هزار و 329 نفر مش��ترك اينترنت 

همراه مي شود.
اگر فرض كنيم ميانگين هزينه اينترنت ثابت براي كاربر 
نهايي خانگي ماهيانه 3۰ هزار تومان، براي كاربر تجاري 
اينترن��ت ثابت ماهيانه 1۰۰ هزار توم��ان و براي كاربر 
موبايل ماهيانه 1۵ هزار تومان باشد، مجموع هزينه هاي 
پرداختي كاربران اينترنت رقم 1۷ هزار و 1۶۰ ميليارد 
تومان مي ش��ود. درواقع كل هزينه مص��رف اينترنت 
كاربران اينترنت تجاري پهن باند ثابت با سه ميليون و 
1۰ هزار و ۵82 نفر مشترك و هزينه متوسط 1۰۰ هزار 
تومان، ماهانه 3۰1 ميليارد تومان و ساالنه 3۶12 ميليارد 
تومان مي ش��ود. همچنين كل هزينه مصرف اينترنت 

كاربران اينترنت خانگي پهن باند ثابت با هفت ميليون 
و 24 هزار و ۶9۰ نفر مشترك و هزينه متوسط 3۰ هزار 
تومان، ماهانه 21۰ ميليارد تومان و ساالنه 2۵28 ميليارد 
تومان مي ش��ود. كل هزينه مص��رف اينترنت كاربران 
پهن باند س��يار نيز با ۶1 ميليون و 214 هزار و 329 نفر 
مشترك و هزينه متوسط 1۵ هزار تومان، ماهانه 918 
ميليارد تومان و س��االنه 11 ه��زار و 18 ميليارد تومان 
مي شود. در نهايت مجموع هزينه هاي مصرفي اينترنت 
پهن بان��د ثابت تجاري و خانگ��ي و همچنين اينترنت 
پهن باند سيار به 1۷ هزار و 1۶۰ ميليارد تومان مي رسد.
وعدههزينهنيمبهابراياينترنتداخلي

در تحقق بند 34 قانون برنامه شش��م توسعه، موضوع 
ايجاد، تكميل و توسعه »شبكه ملي اطالعات« و تسلط 
بر دروازه هاي ورودي و خروجي فضاي مجازي كشور 
با تاكيد بر هزينه نيم بها براي مصرف ترافيك داخلي 

و اينكه ۵۰ درصد ش��اخص ترافيكي ش��بكه، داخلي 
باشد، در نظر گرفته شده است. مطابق با اعالم وزارت 
ارتباطات از وضعيت ترافيك داخلي و خارجي اينترنت 
در كش��ور به عنوان يكي از ش��اخص هاي شبكه ملي 
اطالعات، 43درصد ترافيك اينترنت در داخل كشور 
مبادله مي شود، هرچند مركز ملي فضاي مجازي با رد 
اين آمار، معتقد است كه نسبت ترافيك داخلي اينترنت 
به ترافيك خارجي 2۰ به 8۰ درصد است. با وجود اين، 
طبق اهداف برنامه ششم توسعه، ميزان ترافيك داخلي 

پهناي باند در كشور بايد به ۵۰ درصد برسد. 
در صورتي كه كاربران از شبكه ملي اطالعات استفاده 
كنند و با صرفه جويي حاصل از اس��تفاده از ترافيك 
داخل��ي، مجموع ميزان صرفه جوي��ي صورت گرفته 
براي هزينه مصرف پهناي باند س��االنه در كشور، به 
42۷8 ميليارد تومان مي رسد. درواقع هزينه متوسط 
اينترنت پهن  باند ثابت براي كاربران تجاري با تحقق 
۵۰ درصد ترافيك داخلي، ۷۵ هزار تومان مي ش��ود 
كه ميزان صرفه جوي��ي ماهيانه اينترن��ت پهن  باند 
ثابت براي كاربران تجاري بيش از ۷۵ ميليارد تومان 
خواهد ش��د كه صرفه جويي 9۰3 ميلي��ارد توماني 
ساالنه را درپي خواهد داشت. همچنين هزينه متوسط 
اينترنت پهن  باند ثابت براي كاربران خانگي با تحقق 
۵۰ درص��د ترافيك داخلي، 22 ه��زار و ۵۰۰ تومان 
مي ش��ود و ميزان صرفه جويي ماهيانه براي كاربران 
خانگي اينترنت پهن  بان��د ثابت ۵2.۵ ميليارد تومان 
خواهد شد كه اين مبلغ ساالنه به ۶3۰ ميليارد تومان 
خواهد رسيد. هزينه متوسط اينترنت پهن  باند سيار 
نيز براي كاربران با تحقق ۵۰ درصد ترافيك داخلي، 
11 هزار و 2۵۰ تومان مي شود و براي كاربران موبايل 
نيز ميزان صرفه جويي 229.۵ ميليارد تومان مي شود 
كه اين مبلغ ساالنه به 2۷۵4 ميليارد تومان خواهد 
رسيد و در مجموع ميزان صرفه جويي صورت گرفته 
براي هزينه مصرف پهناي باند س��االنه در كشور، به 
42۷8 ميليارد تومان مي رسد. اين درحالي است كه 
جمع كل بودجه ICT كشور در سال 98 برابر با 3۷۵۶ 
ميليارد تومان اس��ت. بنابراين اين محاسبات نشان 
مي ده��د در صورت تحقق داخلي ش��دن ۵۰ درصد 
ترافيك كشور، صرفه جويي در مصرف پهناي باند با 
 ICT استفاده از شبكه ملي اطالعات، از بودجه ساالنه

كل كشور بيشتر خواهد بود.

محققان امنيتي از شناس��ايي ي��ك فعاليت هكري 
گسترده با سوءاستفاده از يك آسيب پذيري ويندوز 
موسوم به بلو- كيپ براي سرقت ارزهاي ديجيتال از 
رايانه ها خبر داده اند. به گزارش مهر به نقل از زددي 
نت، اگر چه مايكروس��افت براي رفع آسيب پذيري 
يادش��ده يك وصله امنيت��ي عرضه ك��رده بود، اما 
كاربراني كه از ماه گذش��ته وصل��ه مذكور را نصب 
نكرده ان��د در براب��ر خطر مذكور بي دفاع هس��تند. 
بررسي ها نشان مي دهد هكرها با حمله به رايانه هاي 
وين��دوزي آس��يب پذير به طور مخفيان��ه ابزاري را 
براي جمع آوري و س��رقت ارز ديجيت��ال روي آنها 
نصب ك��رده و خس��ارت هاي قابل توجه��ي به بار 
مي آورند. به گفته كوين بيمونت كارشناس امنيتي 
انگليس��ي، دامنه و وس��عت حمالت يادشده هنوز 
گسترده نيس��ت، اما مي تواند در صورت بي توجهي 
طي روزهاي آينده افزايش چش��مگيري پيدا كند. 
آس��يب پذيري هاي سيستم عامل ويندوز تا به حال 
بارها براي طراحي كرم ها و بدافزارها و ويروس هاي 
مختلف مورد سوءاستفاده قرار گرفته كه از جمله آنها 
مي توان به واناكراي، نات پيتا، بدربيت و غيره اشاره 
كرد. ام��ا بهره برداري از يك حف��ره امنيتي ويندوز 
براي استخراج و س��رقت ارز ديجيتال كمتر سابقه 
داشته است. مايكروسافت به كاربران ويندوز توصيه 
كرده، هرچه سريع تر وصله هاي امنيتي عرضه شده 
توسط اين شركت را نصب كنند تا از سوءاستفاده از 

رايانه هاي آنها جلوگيري شود. 

گروه��ي از محققان دانش��گاه ووهان موف��ق به ابداع 
ي��ك الگوريتم هوش مصنوعي به منظور شناس��ايي 
دقيق موقعيت و حالت چش��م انس��ان با هدف كشف 
خواب آلودگي ش��ده اند. ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از 
تك اكسپلور، فناوري يادش��ده با بررسي دقيق چشم 
انس��ان خواب آلوده بودن يا نبودن فرد را تش��خيص 
مي دهد تا از وقوع برخي مشكالت و خطرات جلوگيري 
ش��ود. به عنوان مثال اين فناوري به افراد خواب آلوده 
در حال رانندگي هش��دار مي دهد يا مانع از تداوم كار 
اشخاصي مي شود كه از دستگاه هاي حساسي استفاده 
مي كنند. خواب آلودگي معموال فرايند تصميم گيري 
افراد را به ميزان زيادي مختل مي كند و از توجه و قدرت 
حافظه اشخاص مي كاهد. از همين رو پي بردن سريع 
به خواب آلودگي مي تواند از وقوع بس��ياري از سوانح و 
تصادف هاي رانندگي و حوادث شغلي جلوگيري كند. 
يكي از قطعي ترين روش ها ب��راي پي بردن به ميزان 
خواب آلودگي افراد بررسي شرايط چشم و نحوه نگاه 
كردن افراد اس��ت. تا به حال ب��راي اين كار روش هاي 
رايانه اي مختلفي ابداع شده، اما در روش جديد، بررسي 
آني حالت چشم با شناسايي سريع موقعيت آن بدون 
نياز به دخالت اپراتور انس��اني ممكن است. نكته مهم 
ديگر دقت باالي الگوريتم هوش��مند ابداع شده است. 
به گفته محققان چيني، خط��اي اين روش در زمينه 
شناسايي خواب آلودگي چشم چپ تنها ۰.۶۶ درصد 
و در زمينه شناسايي خواب آلودگي چشم راست تنها 

۰.۷1 درصد است.

در حال��ي كه گ��وگل و فيس بوك بخ��ش اعظم بازار 
تبليغات آنالي��ن را در كنترل خود دارن��د، بازيگران 
جديدي مانند اس��نپ، پينترس��ت و آمازون در حال 
رشد س��ريع در اين حوزه هس��تند. به گزارش مهر به 
نقل از سي ان بي سي، بررسي هاي موسسه تحقيقاتي 
اي ماركتر نشان مي دهد بيشترين سرعت رشد در اين 
زمينه متعلق به اسنپ با ۵۰ درصد رشد بوده است. اين 
شركت بر اين باور است كه ارزش بازار تبليغات ديجيتال 
امريكا در سال آينده ميالدي با رشدي 1۷ درصدي به 
1۵1.3 ميليارد دالر خواهد رسيد. پژوهش تازه ماركتر 
نش��ان مي دهد فيس بوك در هفته جاري شاهد رشد 
28درصدي درآمد خود از محل تبليغات آنالين بوده و 
اين رقم در مورد گوگل تنها 1۷ درصد بوده است. گوگل 
و فيس بوك هم اكنون بي��ش از نيمي از بازار تبليغات 
ديجيتال را در كنترل خود دارند، اما آمازون، اسنپ و 
پينترست با سرعت در تعقيب آنها هستند و اسنپ با 
رشد ۵۰ درصدي در سه ماهه دوم سال 2۰19 و كسب 
درآمد 44۶.2 ميليون دالري آينده خوبي در اين حوزه 
خواهد داشت. اس��نپ كه خدمات به اشتراك گذاري 
عك��س و ويدئو ارايه داده و يك برنامه پيام رس��ان نيز 
دارد، ش��اهد رشد 1۷۵ درصدي ارزش سهام خود نيز 
بوده است. بعد از اسنپ، پينترست و آمازون با رشد 4۷ 
و 44 درصدي در رتبه هاي بعدي هستند. البته از نظر 
كس��ب درآمد تبليغاتي گوگل و فيس بوك با 33.9 و 
1۷.4 ميلي��ارد دالر در رتبه هاي اول و دوم و آمازون با 

3.۶ ميليارد دالر درآمد در رتبه سوم است.

محققان دانش��گاه دارم��وث امريكا از ابداع روش��ي براي 
شناسايي نيات افراد دروغگو خبر داده اند كه به تشخيص 
راحت تر اخبار دروغين در فضاي مجازي كمك مي كند. به 
گزارش مهر به نقل از تك اكسپلور، تمركز روي متمايزسازي 
اخب��ار جعلي از واقعي ب��وده و چندان توجه��ي به فرد يا 
افراد منتش��ركننده اخبار دروغ معطوف نش��ده اس��ت، 
ام��ا اين بار رويكرد و نگرش به اي��ن موضوع تغيير يافته و 
تالش شده با بررسي نيت ها و انگيزه هاي افراد دروغگو و 
منتشركننده اخبار جعلي اين پديده راحت تر شناسايي 
شود. پژوهشگران بر اين باورند كه نيت هر فرد و نه محتواي 
گفتار او تعيين كننده ميزان فريبنده بودن يا نبودن آن است 
و عملكرد و گفتار ف��ردي كه نيت وي دروغگويي عمدي 
است با فردي كه بطور س��هوي و از روي بي اطالعي دروغ 
مي گويد كامال متفاوت است. يافتن روشي براي درك اين 
تفاوت ها مي تواند به برخورد ريشه اي پديده انتشار اخبار 
دروغين در فضاي مجازي كمك كند. الگوريتم ابداع شده 
توسط محققان امريكايي قادر به تعيين و شناسايي نيات 
افراد درحين سخن گفتن است و قصد آنها براي فريبكاري 
يا عدم فريبكاري را مشخص مي كند. از اين طريق حتي 
مي توان دريافت كه فرد به طور عمدي دروغ مي گويد يا اين 
كار را به شكل سهوي انجام مي دهد. اين الگوريتم با دريافت 
محتواي يك سخنراني نتيجه نهايي را ارايه مي دهد و براي 
تغذيه و راه اندازي آن از صدها متن سخنراني و اظهارنظر 
از سال 2۰۰9 تا 2۰11 استفاده شده است. انتظار مي رود 
در آينده نزديك از اين روش جديد براي شناسايي اخبار 
دروغين از واقعي نيز در شبكه هاي اجتماعي استفاده شود.

فيس بوك قصد دارد آگهي هاي تبليغاتي سياستمداران 
انگليسي را بدون بررسي منتش��ر كند. اين در حالي 
است كه انتخابات پارلماني اين كشور در 12 دسامبر 
انجام مي ش��ود و نگراني هايي ايجاد ش��ده اس��ت. به 
گزارش مهر به نقل از انگجت، سياست فيس بوك كه 
به سياستمداران اجازه مي دهد آگهي هاي تبليغاتي 
با اطالعات اش��تباه منتش��ر كنند، براي مدتي كوتاه 
آزمايش مي شود. در همين راستا رسانه هاي مختلف 
تاييد كرده اند اي��ن پلتفرم اجتماع��ي در هفته هاي 
منتهي به برگ��زاري انتخاب��ات زودرس پارلماني در 
انگليس در 12 دسامبر، اطالعات موجود در آگهي هاي 
تبليغاتي كانديداها را بررسي نمي كند. البته فيس بوك 
اجازه نمي دهد كانديداهاي پارلمان انگليس مطالب 
مروج خش��ونت يا دروغين را منتش��ر كنند و مطالب 
گروه هايي مانندLeave.EU نيز تحت بررسي دقيق 
قرار مي گيرند. اما همچنان راي دهندگان انگليسي بايد 
مطالبي كه كانديداها منتشر مي كنند را با ترديد بنگرند. 
اقدام فيس بوك براي بررسي نكردن محتواي آگهي هاي 
تبليغاتي نگراني هايي را به وجود آورده است. »داميان 
كولينز« يكي از نمايندگان پارلمان انگليس در اين باره 
مي گويد: »نبايد اجازه داد افراد در ازاي پرداخت مبلغي 
براي انتش��ار يك آگهي تبليغاتي، ادعاهاي دروغين 
منتش��ر كنند.« هنوز مشخص نيس��ت آيا سياست 
فيس بوك مش��كالتي در انتخابات پارلماني انگليس 
به وجود مي آورد يا خير، به خصوص آنكه انتخابات در 

فاصله زماني كوتاهي انجام مي شود.

سرقت ارزهاي ديجيتالي با 
يك بدافزار

شناسايي خواب آلودگي
با هوش مصنوعي

ظهور رقباي جديد در حوزه 
تبليغات آنالين

الگوريتمي براي شناسايي 
افراد دروغگو

فيس بوك تبليغ سياستمداران 
را آزاد كرد
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گوگل يك به روزرساني اضطراري براي آسيب پذيري 
خطرناكي در كروم منتش��ر كرد. اين حفره امنيتي از 
نوع باگ هايuse after free  است و در كامپوننت 
صوتي كروم كش��ف شده اس��ت. به گزارش ديجياتو، 
به روزرس��اني كروم براي رفع آسيب پذيري روز صفر 
منتشر شد كه توسط دو مهندس كسپرسكي به نام هاي 
»آنتون ايوانف« و »الكسي كوالئف« در نسخه ۷8 اين 
مرورگر شناسايي شده بود.  اين نوع باگ ناشي از تخريب 
حافظه اس��ت و زماني رخ مي دهد كه يك اپليكيشن 
در پي اس��تفاده از فضايي در حافظه اس��ت كه پس از 
آزادسازي به اپ ديگري اختصاص يافته. اين سناريو 
معموال باعث كرش اپ مي شود اما گاهي اوقات عواقب 
بدتري نظير اجراي كدهاي مخ��رب را به دنبال دارد. 
آن طور كه كسپرسكي مي گويد، از اين آسيب پذيري 
روز صفر براي نصب بدافزار روي دستگاه هاي كاربران 
سوءاستفاده شده است. هرچند محققان امنيتي گروه 

خاصي را به عنوان عامالن اين نفوذ معرفي نكرده اند، 
اما كدهاي پيداشده شباهت هايي با بدافزار هكرهاي 
منتسب به كره ش��مالي دارد. كمپاني روسي در حال 
 رديابي حمالت مبتني بر اين باگ روز صفر با اسم رمز
Operation WizardOpium  اس��ت. اي��ن 
دومين بار در س��ال جاري ميالدي است كه سروكله 
آس��يب پذيري هاي روز صفر در مرورگ��ر كروم پيدا 

مي شود. 

كارشناسان و تحليلگران به تازگي برآورد و اعالم كرده اند 
كه تعداد كاربران گوشي هاي هوشمند از سال 2۰1۶ تا 
2۰21 ميالدي رش��د قابل مالحظه اي را تجربه خواهد 
كرد. به گزارش ايس��نا، از آنجايي كه در سال هاي اخير 
صنعت توليد موبايل شاهد رشد و شكوفايي قابل توجه 
و چشمگيري بوده اس��ت، تعداد كاربران و مشتريان در 
بازارهاي جهاني نيز رشد و افزايش قابل توجهي پيدا كرده 
است. بر اساس گزارشي كه در وب سايت newzoo آمده 
است، تعداد كاربران گوش��ي هاي هوشمند در چين در 
سال 2۰1۶ ميالدي، ۶8۷ ميليون كاربر بوده كه در سال 
جاري ميالدي به 83۰ ميليون رسيده و در سال 2۰21 
ميالدي به 918 ميليون كاربر خواهد رس��يد. اين آمار و 
ارقام همچنين درباره هند، گوياي 22۷ ميليون كاربر در 
هند در سال 2۰1۶، 4۵۶ ميليون در سال 2۰19 و ۶۰1 
ميليون كاربر در سال 2۰21 ميالدي است. همانطور كه 
در گزارش هاي پيشين نيز آمده اس��ت، رشد بازارهاي 

جهاني فروش موبايل مرهون تعداد باالي كاربران چيني و 
هندي بوده است. بنابراين به نظر مي رسد كه اين دو بازار از 
تاثيرگذاري زيادي برخوردارند. بعد از چين و هند به عنوان 
دو كشور پرجمعيت، منطقه شرق آسيا و اقيانوسيه جايگاه 
سوم در تعداد كاربران گوشي هاي هوشمند جهان را به 
خود اختصاص داده است، به گونه اي كه در سال 2۰1۶، 
ميزبان 3۵4 ميليون كاربر، 48۶ ميليون در سال جاري 
و ۵8۰ ميليون كاربر نيز در س��ال 2۰21 ميالدي بوده و 

خواهد بود. تعداد كاربران منطقه خاورميانه و آفريقا نيز با 
قرار گرفتن در جايگاه چهارم، در سال 2۰1۶، 2۷9ميليون 
نفر بوده اند، در حالي كه اين رقم در سال 2۰19 به 3۷۶ 
ميليون و در س��ال 2۰21 ميالدي نيز به 4۵1 ميليون 
كاربر خواهد رسيد. كاربران كشورهاي اروپاي شرقي و 
غربي نيز به ترتيب در جايگاه هاي پنجم و ششم بيشترين 
كاربران گوشي هاي هوشمند در جهان و قبل از كشورهاي 
امريكاي التين و امريكاي ش��مالي قرار گرفته اند. تعداد 
كاربران فعال در كشورهاي امريكاي شمالي )كانادا، اياالت 
متحده امريكا و مكزيك( كه برابر با 3۰۵ ميليون كاربر در 
سال 2۰21 ميالدي برآورد شده، عنوان كمترين تعداد 
را از آن خود كرده است. به طور كلي، تعداد كاربران فعال 
گوشي هاي هوشمند در جهان در سال 2۰1۶ ميالدي، 
2.۵ ميليارد كاربر بوده كه اين رقم در سال جاري ميالدي 
به 3.3 ميليارد رس��يده و پيش بيني مي شود كه تا سال 

2۰21 ميالدي به 3.8 ميليارد كاربر نيز برسد.

هشدار گوگل درباره آسيب پذيري خطرناك كروم تعداد كاربران گوشي هاي هوشمند در نقاط مختلف جهان

نحوهشكايتمشتركان
ازخدماتپستي

وضعيت شكايت هاي ثبت شده از خدمات پستي در 
گزارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
حاكي از آن است كه شكايت هاي ثبت شده از شركت 
پست جمهوري اسالمي ايران در بازه مهرماه نسبت 
به شهريورماه سال جاري تغيير چنداني نداشته است 
و كاربران در ص��ورت نارضايتي از هر يك از خدمات 
پس��تي، مي توانند به س��امانه 19۵ مراجعه و مورد 
شكايت خود را اعالم كنند. به گزارش ايسنا، سامانه 
ثبت و پاسخگويي به شكايات 19۵ به منظور افزايش 
رضايت كاربران و رسيدگي به شكايت هاي مردمي در 
حوزه هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطالعات شامل 
تلفن ثابت، اينترنت، تلفن همراه، خدمات پس��تي، 
تشعشعات و دفاتر پيش��خوان راه اندازي شده است. 
اداره كل حفاظت از حقوق مصرف كنندگان معاونت 
امور پستي، ارتباطي و فناوري اطالعات سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي، گزارش ماهانه سامانه 
ثبت و پاسخگويي به ش��كايات مشتركان خدمات 
ارتباطي )سامانه 19۵( را تا پايان مهرماه سال جاري 
منتشر كرده است. مهم ترين نتايج حاصل از تحليل 
داده هاي استخراج شده حاكي از آن است كه تعداد 
كل شكايت هاي ثبت شده از شركت پست جمهوري 
اس��المي ايران در بازه مهرماه نسبت به شهريورماه 
سال جاري تغيير چنداني نداشته است. اين در حالي 
است كه شكايت هاي ثبت شده شهريورماه در مقايسه 
با مردادماه، افزايش��ي دو برابري داشت. همچنين 
بيشترين شكايت مشتركان از شركت پست جمهوري 

اسالمي ايران مربوط به سرويس پيشتاز است. 

ظهور»پيامكبهليستسياه«
درپيامكهايتبليغي

با وجود روش هاي مختلفي ك��ه براي جلوگيري از 
ارس��ال پيامك هاي تبليغاتي ارايه ش��ده )از جمله 
تهيه ليست سياه براي دريافت نكردن پيامك هاي 
تبليغاتي(، به تازگي تبليغ ارسال پيامك به خطوط 
ليست س��ياه هم به فهرست پيامك هاي تبليغاتي 
افزوده شده است. به گزارش ايسنا، براي جلوگيري 
از ارس��ال پيامك هاي تبليغاتي، راه هاي مختلفي 
درنظر گرفته ش��ده اس��ت. از طرفي خطوط ارسال 
پيامك تمام اپراتورهاي سامانه هاي پيامكي، بطور 
پيش فرض تبليغاتي هستند و قابليت ارسال پيامك 
به ليست سياه شماره موبايل هايي كه جلوي دريافت 
پيامك هاي تبليغاتي را بسته اند را ندارند و بايد براي 
ارس��ال به اين شماره هاي مسدودش��ده، از خطوط 
خدماتي استفاده كرد. به نظر مي رسد كسب وكارها 
راه هايي براي دور زدن اين س��امانه پيدا كرده اند يا 
اين طور نشان مي دهند كه مي تواند پيامك هايي را 
حتي به كاربراني كه پيامك هاي تبليغاتي را مسدود 
كرده اند، ارس��ال كنند. با يك جس��ت وجوي ساده 
در گوگل مي توانيد س��ايت هايي را بيابيد كه ارسال 
پيامك به بلك ليست يا همان ليس��ت سياه افراد را 
تبليغ مي كنند. خطوط ليست سياه خطوطي هستند 
كه ش��خص صاحب خط با ارسال كد به اپراتور خط 
خود، درخواست عدم دريافت پيامك هاي تبليغاتي را 
كرده و اپراتور خط شخص را در ليست سياه مخابراتي 
قرار مي ده��د و بدين ترتيب پس از آن ش��خص از 
خطوط پيام كوتاه پنل هاي پيامك انبوه، پيامك هاي 
تبليغاتي را دريافت نمي كند؛ از طرفي ارس��ال متن 
تبليغاتي از خطوط خدماتي ممنوع و خالف قوانين 
اپراتورهاست. در روش هاي جديد ارسال پيامك هاي 
تبليغاتي، به تازگي حتي تبليغ ارس��ال پيامك به 
خطوط ليس��ت سياه هم به فهرس��ت پيامك هاي 
مزاحم ناخواسته افزوده ش��ده است. در حال حاضر 
طبق آخرين آمار منتشرشده توسط سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي، تاكنون بيش از 1۵1 هزار 
خطوط شخصي به دليل ارسال پيامك هاي مزاحم 
تبليغاتي مسدود شدند و شايد افزايش آمار مسدود 
شدن سيم كارت هاي مزاحم، يكي از داليلي باشد كه 
ارسال كنندگان پيامك هاي مزاحم، به ارسال پيامك 

به ليست هاي سياه رو آورده اند.

انتشارنقشهپايشماهوارهاي
دمايآبدريايخزر

سازمان فضايي ايران نقشه پايش ماهواره اي دماي 
س��طح آب درياي خزر را منتش��ر ك��رد. برمبناي 
داده هاي ماهواره سنجش از دور، بيشترين مقادير 
دماي درياي خ��زر مربوط به بخ��ش جنوبي اين 
درياچه اس��ت. به گزارش مهر، دماي س��طح آب 
درياها، اقيانوس ها و درياچه ها، يكي از شاخص هاي 
سنجش ويژگي هاي اقيانوس شناسي و هواشناسي 
اس��ت، به طوري كه دماي س��طح آب ها در مسائل 
اقيانوس شناس��ي، هواشناس��ي، ماهيگيري و نيز 
سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي دريايي نقش 
مهمي ايفا مي كند. در اقيانوس شناس��ي از تحليل 
دماي س��طح آب درياها در مطالعات ويژگي هاي 
ديناميك دريا، در هواشناسي در مسائل پيش بيني 
هوا و در ش��يالت و ماهيگيري براي تعيين نواحي 
تجمع ماهيان بهره مي برند. همچنين تغييرات و 
دگرگوني هاي غيرعادي دماي آب درياها عاملي در 
شناخت دگرگوني ها و تغييرات اقليمي محسوب 
مي ش��ود. به بيان ديگر تغييرات دماي س��طح آب 
دري��ا و درياچه ها مي تواند اث��رات قابل توجهي بر 
اكوسيس��تم هاي دريايي و زندگي جوامع انساني 
حواشي اين درياها داشته باشد. براين اساس سازمان 
فضايي ايران پايش ماهواره اي دماي سطح آب هاي 
كش��ور را با استفاده از فناوري س��نجش از دور در 
دستور كار قرار داده است و اين پايش نشان مي دهد 
بخش ش��مالي درياي خ��زر داراي حداقل مقادير 
دمايي بوده و بيش��ترين مقادير دماي درياي خزر 
مربوط به بخش جنوبي و س��واحل دريا است. اين 
داده ها توسط مركز ملي پايش ماهواره اي زمين و 
برمبناي تصاوير دريافتي از سنجنده ماديس ماهواره 

سنجش از دور اكوآ-ترا به دست آمده است.



11 بنگاهها

»تعادل«مكانيسماحيايواحدهايتوليديرابررسيميكند

در مسير رشد پايدار
گروهبنگاهها|

موض��وع احياي واحده��اي تولي��دي و جلوگيري 
از تولي��دي و رك��ود بنگاه ه��اي اقتص��ادي يكي از 
ضرورت هايي اس��ت ك��ه مي تواند انگي��زه فعاالن 
اقتص��ادي را ب��راي تاثيرگذاري پاي��دار در اقتصاد 

كشورمان افزايش دهد. 
مقام معظم رهبري هم ديروز در ديدار با دانش آموزان 
و دانشجويان موضوع احياي واحدهاي توليدي داراي 
مشكل را مورد توجه قرار دادند و از مجموعه تالش هايي 
كه در اين زمينه صورت مي گيرد قدرداني كردند. ايشان 
با اشاره به سخنان چندي پيش وزير صنعت مبني بر 
اينكه هر جا يك واحد صنعتي در آستانه تعطيلي قرار 
بگيرد، به كمك آن مي رويم، به اين نكته اشاره كردند: 
»اين سخنان، عالي و خرسند كننده است و حاال بايد 
پاي اين قول بايستند و ديگر مسووالن نيز همين گونه 

عمل كنند.« 
در همين مسير دولت دوازدهم از سال96، آيين نامه 
اجراي��ي قان��ون حماي��ت صنعت��ي و جلوگيري از 
تعطيلي كارخانه ه��ا را به منظ��ور اهميت موضوع 
و ض��رورت حمايت از بنگاه ه��اي اقتصادي و حفظ 
اش��تغال موجودرا به سراسر اس��تان ها ابالغ كرده 
اس��ت؛ ابالغيه اي كه تالش مي كند بس��ار مناسب 
براي پويايي بيش��تر بنگاه هاي اقتص��ادي را فراهم 
كند و زمينه الزم براي ارتقاي سطح توليد در واحدها 
را فراه��م كند. بايد توجه داش��ت ك��ه فعال كردن 
واحدهاي صنعتي راكد عالوه بر تخصيص س��رمايه 
در گردش، داشتن نيروي متخصص و توان حرفه اي 
نيازمند دقت و توجه الزم به نياز بازار عرضه و تقاضا 
نياز دارد. موضوعاتي كه وزارت صمت تالش مي كند 

تا زمينه تحقق آن را فراهم كند.
با توجه به اهميت موضوع س��راغ فعاالن اقتصادي 
در استان هاي مختلف رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان 
ضرورتي بتابانيم كه نقش غيرقابل انكاري در بهبود 
ش��اخص هاي توليد، اش��تغالزايي و در نهايت رشد 

صادراتي كشورمان خواهد داشت.

  به كارگيري ظرفيت بخش خصوصي
در احياي طرح هاي راكد 

قاسم رحيمي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

اس��تان اردبيل در همين خصوص مي گويد: يكي از 
مهم ترين آثار و نتايج احياي واحدهاي مش��كل دار 
در حوزه اش��تغالزايي نمايان مي ش��ود. در واقع به 
منظور مقابله با معضل بي��كاري ضرورت دارد تا در 
كنار احياي واحدهاي توليدي راكد و تسهيل ايجاد 
اشتغال از ظرفيت بخش خصوصي نيز استفاده شود.

وي افزود: مهم ترين تصميم در اين زمينه تش��كيل 
س��تادهاي ويژه در اس��تان هاي مختل��ف با حضور 
مسووالن سياسي و فعاالن اقتصادي است. برگزاري 
منظم جلس��ات كارگروه اش��تغال در سطح استان 
اردبيل و به ترتيب در ش��هرهاي استان گامي موثر 
درراستاي برطرف س��ازي بيكاري از طريق احياي 
طرح ها و واحدهاي راكد اس��ت ك��ه بايد خروجي 
اين جلسات درواقع اس��تفاده حداكثري از ظرفيت 

بخش خصوصي و سرمايه داران در اين حوزه باشد. 
وي با اشاره به اينكه هم اكنون عملكرد دستگاه هاي 
اجرايي در برنامه هاي ايجاد اشتغال و اشتغال محور 
ناشي از احياي طرح هاي راكد بسيار مناسب است، 
افزود: با توجه به اينكه خروجي برنامه هاي اشتغالي 
به بانك ها ختم مي ش��ود، بانك ه��ا نقش مهمي در 
سياس��ت هاي اش��تغالي كش��ور دارند و حلقه آخر 
زنجيره اشتغال محسوب مي شوند. مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل بيان كرد: با نگرش 
صرف به تسهيالت و پول پاشي بدون برنامه به هيچ 
عنوان اشتغال پايدار ايجاد نمي شود و بايد به دنبال 
ترغيب و تشويق سرمايه گذاران و بخش خصوصي در 
اين زمينه باشيم. رحيمي اظهار داشت: با همكاري 
و تعامل دس��تگاه هاي اجرايي اس��تان مي توان در 

مدت زمان كوتاه در كنار همكاري بانك هاي عامل 
واحدهاي تولي��دي راكد را احيا، واحدهاي توليدي 
جديدي راه اندازي و مش��كل بي��كاري از منطقه را 

ريشه كن كرد. 

  دورنماي احياي واحدها در استان ها
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان نيز 
در پاسخ به اين پرسش كه فرآيند احياي بنگاه هاي 
راكد در اصفهان بر اس��اس چه مكانيس��مي پيش 
مي رود با اشاره به آمار استان هاي مختلف به خبرنگار 
تع��ادل مي گويد: بر اس��اس جديدتري��ن گزارش 
كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد در اس��تان ها، 
اصفهان بهترين عملكرد و بيشترين امتياز در كشور 
را ب��ه خود اختص��اص داده، بطوريك��ه ۱9۵ واحد 

توليدي غيرفعال با حمايت كارگروه تسهيل و رفع 
موانع توليد، احيا شده اند.

اسرافيل احمديه اظهار داشت: بر اساس جديدترين 
گ��زارش وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت درباره 
عملكرد و ميزان اثربخش��ي كارگروه تسهيل و رفع 
موانع توليد استان ها در س��ال 9۷، استان اصفهان 
طبق شاخص هاي انتخابي امتياز 6۰۴۸ را كسب و 
در رتبه نخست كشوري قرار دارد. وي با بيان اينكه 
در اين عملكرد شاخص هايي مانند جلسه هاي برگزار 
شده، حضور استاندار در جلسه ها و تعداد مصوبه هاي 
اجرا شده و در دست اقدام در نظر گرفته شده، افزود: 
پس از اصفهان، استان هاي تهران )با ۵9۴۰ امتياز(، 
الب��رز )۴9۸9 امتياز( و ف��ارس )۴۷9۵ امتياز( در 

رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.
احمديه خاطرنشان كرد: بررسي عملكرد كارگروه 
تس��هيل با توجه به ضرورت اثربخش��ي اقدام هاي 
استان ها در جهت رفع مشكالت واحدهاي توليدي 
و ايج��اد زمينه مناس��ب ب��راي توس��عه طرح هاي 
سرمايه گذاري كه نقش موثري در ايجاد فرصت هاي 
شغلي و تثبيت اشتغال دارد، همواره جزو اولويت هاي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است. رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان، گفت: اين استان 
بهترين عملك��رد را در احي��اي واحدهاي توليدي 
غير فعال در سال گذش��ته داشت به طوري كه ۱9۵ 
واحد توليدي غيرفعال را با حمايت كارگروه تسهيل 

و رفع موانع توليد، احيا كرد.
وي با بيان اينكه اس��تان هاي كرمان با ۱۵۵ واحد و 
گيالن با ۱۳۷ واحد در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند، 
اضافه كرد: در مجموع، پارس��ال يك ه��زار و ۲9۷ 
واحد توليدي غير فعال با حمايت كارگروه تسهيل 
در كشور احيا ش��دند كه منجر به اشتغال ۱۲ هزار 

و 6۷۷ نفر شد.
احمديه با اشاره به اينكه اصفهان در ارتقاي ظرفيت 
واحده��اي تولي��دي نيز بهتري��ن عملك��رد را در 
كش��ور داشت، ادامه داد: س��ال گذشته ۴9۷ واحد 
با مصوبه هاي كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد، 
در اين اس��تان ارتقاي ظرفيت يافتند و استان هاي 
س��منان با ۴۰۴ و قم با ۳6۴ واحد در رتبه هاي دوم 

و سوم قرار گرفتند.

مديرعاملشركتبهرهبرداريمترويتهرانخبرداد

 كاهش فاصله حركت قطارها در خط ۷ متروي تهران
نايب ريي��س هيات مدي��ره و مديرعام��ل ش��ركت 
بهره ب��رداري متروي تهران و حوم��ه از كاهش فاصله 

حركت قطارها در خط ۷ مترو خبر داد.
به گ��زارش »تع��ادل« از مديريت ارتباط��ات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران 
و حومه، فرنوش نوبخت با اش��اره به اينكه اين شركت 
به عن��وان بزرگ ترين ش��ركت در زمينه حمل و نقل 
ريلي درون ش��هري كشور همواره سعي كرده است تا 
با برنامه ريزي مناسب بهترين امكانات و خدمات را به 
شهروندان و مسافران خود ارايه دهد گفت: پيش از اين 
فاصله حركت قطارها در خط ۷ متروي تهران هر ۱۲ 
دقيقه يك قطار بود كه ازده��م آبان ماه ۱۳9۸ به ۱۰ 

دقيقه يك قطار كاهش يافته است.
وي افزود: با عنايت به بهره برداري از ايستگاه هاي جديد 

خط ۷، رسيدن فصل س��رما و كاهش فاصله حركت 
قطارها در خطوط مترو، شهروندان تهراني ترغيب به 
استفاده بيشتر از اين ناوگان ريلي درون شهري شده اند 
و شاهد افزايش روز افزون مسافر در اين خط هستيم. 

نوبخت تصريح كرد: با استفاده از حداكثر توان تا جايي 
كه محدوديت ها و شرايط فني امكان داشته است اين 
زمان را كاهش داديم و ه��ر ۱۰ دقيقه يك قطار براي 
جابه جايي مسافران محترم در اين خط اعزام مي شود.

نوبخت در پايان خاطرنش��ان كرد: اميدوارم با شرايط 
خوبي كه مهيا ش��ده باز هم بتواني��م ميزان ظرفيت 
جابه جاي��ي ناوگان متروي ته��ران و حومه را افزايش 

دهيم.
وي با اش��اره به اينكه خط ۷ مت��روي تهران يك خط 
درون شهري به طول ۲۷ كيلومتر است گفت: در حال 

حاضر ۲۰ كيلومتر آن با۱۰ ايس��تگاه ش��امل ميدان 
صنعت، دانشگاه تربيت مدرس، شهيد نواب صفوي، 
رودكي، كميل، بريانك، ه��الل احمر، مهديه، ميدان 

محمديه و بسيج به بهره برداري رسيده است.
نوبخ��ت تصريح كرد: اين خط ك��ه عميق ترين خط 
متروي تهران است از ش��هرك اميرالمومنين )قصر 
فيروزه( و در كنار ورزشگاه تختي تهران در شرق تهران 
آغاز شده و پس از طي مسير شرقي- غربي و تقاطع با 
خط 6 كه در حال ساخت است و در ايستگاه هاي هفده 
شهريور و ميدان محمديه با خط يك و ايستگاه مهديه 
با خط ۳، از ايستگاه بريانك به سمت شمال متمايل 
مي شود و در ايستگاه متروي شهيد نواب صفوي با خط 
۲، در ايس��تگاه متروي توحيد با خط ۴ و در ايستگاه 
متروي دانش��گاه تربيت مدرس با خط 6 كه در حال 

ساخت است تقاطع خواهد داشت و سپس در امتداد 
بزرگراه چمران ادامه پيدا مي كند و پس از عبور از كنار 
برج ميالد، وارد ميدان صنعت در شهرك غرب گرديده 

و در انتها به ميدان كتاب در سعادت آباد مي رسد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: افزايش خدمات رساني 
با كاهش فاصل��ه حركت قطاره��ا در خطوط مترو 
همچنان در دستور كار شركت بهره برداري متروي 

تهران و حومه قرار دارد.
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تمجيد مقام معظم رهبري از 
رويكرد وزير صمت در پيگيري 

مشكالت واحدهاي صنعتي
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
صبح ديروز )يكشنبه( و در آستانه ۱۳ آبان روز ملي 
مبارزه با اس��تكبار جهان��ي در ديدار ه��زاران نفر از 
دانش آموزان و دانشجويان سراسر كشور، فرمودند: 
هشت ماه از اعالم شعار س��ال گذشت. البته در اين 
هشت ماه برخي كارهاي خوب انجام گرفته است اما 
بخش هايي هم وجود دارند كه همچنان به كار و تالش 
بيشتر نياز دارند.رهبر انقالب اسالمي با اشاره به اينكه 
كليد حل مشكالت اقتصادي كشور در گرو رونق توليد 
است، افزودند: من اقتصاددان نيستم اما اقتصاددان ها 
به صورت اجماعي، در سخنان و اظهارنظرهاي خود 
شعار سال را تأييد كردند زيرا اشتغال، ثروت ملي، رفاه 
عمومي و حتي پيشرفت علمي به واسطه رونق توليد 
به وجود مي آيد. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي تأكيد 
كردند: كاهش فشار به مردم و حل مشكالتي همچون 
گراني، تورم و كم ارزش شدن پول ملي تنها با اهتمام 
به موضوع توليد ملي امكان پذير خواهد بود.ايشان با 
اشاره به سخنان چندي پيش وزير صنعت مبني بر 
اينكه هر جا يك واحد صنعتي در آستانه تعطيلي قرار 
بگيرد، به كمك آن مي رويم، گفتند: »اين سخنان، 
عالي و خرسند كننده است و حاال بايد پاي اين قول 
بايستند و ديگر مسووالن نيز همين گونه عمل كنند.«

ويژه

حضور همراه اول در نمايشگاه 
الكامپ با محوريت كسب و كار

اپراتور اول با ش��عار »هوش��مند در انتخاب، اول در 
كسب و كار« در نمايشگاه الكامپ تبريز حضور دارد. 
به گزارش »تعادل« از اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات سيار ايران، »همراه اول« با حضور در بيست 
و دومين نمايشگاه بين المللي كامپيوتر، الكترونيك 
و تجارت الكترونيكي )الكام��پ( تبريز اقدام به ارايه 
خدمات و محصوالت خود در حوزه مشتريان سازماني 
و شركتي مي كند. شركت ارتباطات سيار ايران با هدف 
ايجاد ارتباط تجاري با شركت ها و سازمان هاي شمال 
غرب كشور، در اين نمايشگاه آخرين دستاورهاي خود 
در زمينه محصوالت و خدمات سازماني، راهكارهاي 
اينترنت اش��ياء و زندگي هوش��مند، س��امانه هاي 
فروش و خدمات همراه س��ازماني را در معرض ديد 
بازديدكنندگان قرار مي دهد.اين نمايشگاه از ۱۳ تا ۱۷ 
آبان ماه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دايمي نمايشگاه 

بين المللي تبريز ميزبان بازديدكنندگان است.

اخبارشهرستانها

آزادسازي ۹۷۰ هكتار از اراضي 
ملي در پنج ماهه ابتدايي امسال 

مشهد|رييس كل دادگس��تري استان خراسان 
رضوي از آزادسازي 9۷۰ هكتار از اراضي ملي در پنج 
ماهه ابتدايي س��ال خبر داد و گفت: از ابتداي سال 
۳۸6 مورد قلع و قمع تغيير كاربري هاي غيرقانوني و 
مستحدثات غيرمجاز در اراضي ملي و اعاده به وضع 
سابق در همين راستا صورت پذيرفته است. غالمعلي 
صادقي از آزادس��ازي 9۷۰ هكتار از اراضي ملي در 
پنج ماهه ابتدايي س��ال خبر داد و بيان كرد: يكي از 
سياست هاي اصلي و مهم دوره جديد مديريت دستگاه 
قضايي كاهش ورودي پرونده به محاكم قضايي است .

سفر خارجي و خوش گذراني
با پول هاي مردم

كرج| رييس پليس فتا البرز گفت: فردي كه با كپي 
اطالعات كارت بانكي شهروندان با دستگاه اسكيمر، 
اقدام به برداش��ت غيرمجاز از حس��اب ۱۰۰ نفر از 
شهروندان كرده بود، دستگير شد.سرهنگ  محمد 
اقبالي  با اعالم اين خبر گفت: تعدادي از شهروندان 
به پليس فتا مراجعه و مدعي ش��دند كه كارت عابر 
آنها در اختيار خودشان بوده و از حساب آنها برداشت 
صورت گرفته است كه بررسي موضوع در دستوركار 
كارشناس��ان اداره مقابله با جرايم و عمليات پليس 
فتا قرار گرفت.اين مقام انتظامي ادامه داد: ماموران 
با انجام اقدامات پليس��ي متوجه شدند متهم پس 
از س��رقت و كپي كارت بانكي بي��ش از ۳۵۰ نفر از 
شهروندان به وسيله دو دستگاه پوز سرقتي كه متعلق 
به ميوه فروشي سيار بوده، اقدام به مشاهده موجودي 
كارت كرده و موجودي كارت را خالي كرده اس��ت.

س��رهنگ اقبالي ادام��ه داد: در تحقيقات تكميلي 
ماموران موفق به شناس��ايي متهم شده كه پس از 
مراجعه به مخفيگاه وي متوجه شدند، نامبرده به همراه 
خانواده اش در يكي از كش��ورهاي همسايه در حال 
خوش گذراني با پول هاي حاصل از كالهبرداري است. 
ماموران با زيرنظر گرفتن دو ماهه متهم و خانواده اش 
در نهايت متوجه بازگشت نامبرده به كشور شدند كه 
بالفاصله بدون تعلل وي را در يك عمليات غافلگيرانه 

دستگير و به پليس فتا منتقل كردند.

مجوز صادرات شلتوك 
خوزستان صادر شد

اهواز| رييس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان 
از آزاد شدن صادرات ش��لتوك خوزستان خبر داد. 
كيخس��رو چنگلوايي در جمع خبرن��گاران اظهار 
داشت: صادرات شلتوك توليدي استان با رعايت ساير 
ضوابط و مقررات مربوطه از مبادي خروجي و گمركي 
بالمانع است. وي افزود: اين اقدام در جهت حمايت از 
برنج كاران استان و به دنبال استقبال كشورهاي ديگر 
جهت خريد برنج باكيفيت خوزستان صورت گرفته 
است. رييس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان ادامه 
داد: با طرح مشكل صادرات شلتوك در آخرين جلسه 
شوراي كشاورزي اس��تان در تاريخ 6 آبان ماه سال 
جاري و پيگيري هاي صورت گرفته، سازمان صمت 

صادرات شلتوك را بالمانع اعالم كرد. 

مديرعاملپارسخودروخبردادمديرعاملايرانخودرو:

توليدمدلجديديازخودروكوئيكبهنامكوئيكآردرپارسخودروخودروهايناقصايرانخودروتاديماهبهصفرميرسد
آمارخودروه��اي ناقص ك��ف كارخان��ه ايران خودروكه تكميل آن 
ازروزهاي ابتدايي خردادماه در دستور كار اين خودروساز قرار گرفته 
نش��ان مي دهد تاپايان آبان ماه به كمتر از ۳۰ هزار دستگاه و دردي 
ماه سال جاري به صفر خواهد رس��يد.   ايكو پرس - فرشاد مقيمي 
مديرعامل ايران خودروبا بيان اين مطلب گفت: اين موفقيت با همدلي 
 و همراهي زنجيره تامين و تالش كارگران خطوط توليد به دس��ت

 آمده اس��ت . وي با اش��اره به آهنگ روبه رشد توليد و روند كاهشي 
خودروه��اي داراي كس��ري قطعه اظهارداش��ت: تجاري س��ازي 
محصوالت از روزانه ۱۱9۰ دستگاه درهفته آخر مرداد ماه به ۱۵۴۰ 
دستگاه در هفته اول آبان ماه رسيده كه اين روند افزايشي توليد ادامه 
خواهد داش��ت . مديرعامل ايران خودرو خاطرنشان ساخت: گروه 
صنعتي ايران خودرواز ابتداي سال جاري تاكنون موفق به توليد ۲۰۲ 
هزار و ۸۷9 هزار دستگاه انواع خودرو سواري و وانت شده و با توجه 
به اينكه روند تامين و توليد در اين خودروس��از شتاب گرفته انتظار 

مي رود تعداد توليد روزانه تا دي ماه به مرز دوهزار دستگاه برسد. 

وي تاكيدكرد: اجراي تعهدات معوق و تحويل خودروها در كوتاه ترين 
زمان ممكن و در نهايت رضايت ذي نفعان هدف اصلي گروه صنعتي 
ايران خودرو اس��ت كه تمامي تالش و همت مجموعه كاركنان اين 

خودروساز در مسير تحقق اين هدف قرار دارد.

مديرعام��ل پارس خودرو گف��ت: مدل جديدي از محص��ول جديد گروه 
خودروسازي سايپا در شركت پارس خودرو توليد و تا پايان سال 9۸ به بازار 
عرضه مي شود. به گزارش سايپانيوز، علي شيخ زاده اظهار كرد: با وجود اينكه 
محصول كوئيك به تازگي در گروه خودروسازي سايپا توليد و عرضه شده اما با 
توجه به بازخوردهاي مناسبي كه از مشتريان دريافت شده و همچنين تاكيد 
تيم مديريتي جديد سايپا بر افزايش رضايتمندي مشتريان، مدل جديدي از 
اين خودرو در شركت پارس خودرو توليد خواهد شد. شيخ زاده با بيان اينكه 
اين مدل از محصول كوئيك با نام كوئيك آر )QUIK-R( نام گذاري شده 
است افزود: از آنجا كه خودرو كوئيك به دليل شرايط ظاهري مورد استقبال 
جوانان و بانوان قرار گرفته، در مدل جديد تغييراتي در رنگ هاي بيروني و 
داخلي اين خودرو ايجاد شده تا به جذابيت ظاهري آن افزوده شود.وي ادامه 
داد: به دليل نگاه سرمايه اي به خودرو در ساليان گذشته،»سفيد« رنگ غالب 
در خودروهاي كش��ور بوده است اما گروه خودروسازي سايپا در ادامه روند 
جديد و تحول گراي خود تصميم گرفته است تا محصول كوئيك را عالوه بر 
رنگ هاي معمول، با مدل هاي دو رنگ در بدنه خارجي و تريم داخلي نيز توليد 

و عرضه كند. مديرعامل پارس خودرو گفت: البته به جز تغيير رنگ در بدنه 
 )QUIK( نسبت به كوئيك )QUIK-R( بيروني و تريم داخلي كوئيك آر
برخي آپشن ها مانند رينگ آلومينيومي نيز به اين خودرو اضافه شده تا به 

جذابيت ظاهري آن كمك كند.

درنيمهدومآبانماهصورتميگيرداطالعيهمركزارتباطاتواطالعرسانيستاداجراييفرمانحضرتامام)ره(:

بهروزرسانيتعهداتمعوقهفتمحصولپرتيراژايرانخودروايستادگيدربرابرنظامسلطه
صلح جهاني ب��ا مقاومت و ايس��تادگي در برابر نظام س��لطه و تفكر 
استكباري و انقراض مستكبران مهيا خواهد شد. راهبردي الهي كه 
ملت ايران با بهره گيري از آموزه هاي جاودان حضرت امام  خميني)ره( 

و مقام معظم رهبري )مدظله العالي( آموخته است. 
ملت ايران، با وجود توطئه ها و تحريم هاي دولتمردان خبيث امريكايي 
امروز مصمم تر و قوي تر از هر زمان در حال حركت به س��مت اهداف 
بلند و قله هاي سعادت است و در صف مقدم اين حركت عظيم، جوانان 
قرار دارند. سيزده آبان روز تجلي آزادگي، شجاعت و غيرت انقالب ملت 
ايران است. تس��خير النه جاسوسي در اين روز كه از شكوهمندترين 
روزهاي تاريخ است، جهادي ابتدايي عليه استكبار جهاني بود. شعار 
مرگ بر امريكا با عمل جوانان پرشور، قهرمان و مسلمان در تسخير النه 

فساد و جاسوسي امريكا گره خورد و حماسه آفريد. 
بر همين اساس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( ضمن دعوت از 

همه اقشار جامعه براي حضور در راهپيمايي اين روز باشكوه، همراه 
با ملت ايران فرياد مرگ بر امريكا و مرگ بر اسراييل سر خواهد داد. 

بر اس��اس اعالم پايگاه اطالع رس��اني گروه صنعتي اي��ران خودرو ، 
تعهدات معوق برخي از محصوالت پر تيراژ ش��ركت ايران خودرو در 
نيمه دوم آبان ماه س��ال جاري به روز مي ش��ود .اين خبري است كه 
پايگاه اطالع رساني گروه صنعتي ايران خودرو طي اطالعيه اي اعالم 
كرد و در ادامه افزود: پس از ارسال دعوتنامه هاي خودروهاي پژو ۴۰۵ 
اس ال ايكس، پژو ۴۰۵ دوگانه س��وز، پژو پارس اتوماتيك، پژو پارس 
دوگانه ژ س��وز، دنا پالس، و سمند ال ايكس EF۷ و تكميل باقيمانده 
وجوه توسط مشتريان، تعهدات خودروهاي مذكور تا نيمه دوم آبان 

ماه به روز مي شود.
در ادام��ه اين اطالعيه با موضوع به روزس��اني تعه��دات معوق گروه 
خودروسازي ايران خودرو و در مسير پاسخگويي به مطالبات مردم در 
اين خصوص   آمده است: شركت ايران خودرو تمام تالش خود را مي كند 
تا تعهدات خود را به موقع ايفا نمايد به همين منظور و متناسب با افزايش 

سرعت جمع آوري خودروهاي كف، تحويل خودروهاي مشتريان نيز 
سرعت بيشتري خواهد گرفت.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

سال گذشته ۲۳ هزار میلیارد تومان دارو در کشور مصرف شده است

بحران اسراف دارويي  
مدتهاست در برخی اظهار نظرهای مقامات کشور شنیده 
می ش��ود که ایران دارای رتبه باالی مص��رف دارو در بین 
کشورهاس��ت. اینکه »در زمینه مص��رف دارو ایران جزو 
20 کشور نخست دنیاست«، »ایران در آسیا پس از چین 
مقام دوم مصرف دارو را دارد«، »س��رانة مص��رف دارو در 
ایران 3 برابر اس��تاندارد جهانی است« تنها چند نمونه از 
اظهارنظرهایي است كه درباره س��رانه مصرف دارو میان 
ایراني ها مطرح مي شود اما این اظهارات چقدر صحت دارد؟ 
آیا واقعا میزان مصرف دارو میان مردم ایران نسبت به سایر 

كشورها باالست؟ 
بر اساس استراتژي هاي ۱2گانه سازمان جهاني بهداشت،  
کشورهاي در حال توسعه حدود 20 تا ۴0 درصد و جوامع 
توسعه یافته ۱0 تا 20 درصد از بودجه سالمت خود را به 
دارو اختصاص مي دهند، درحالي كه مخارج دارویي در 
کشورهاي توس��عه یافته ۵/۱ دهم درصد از GDP است 
حال آنكه در کش��ورهاي درحال توس��عه، تقریبا ۹ دهم 
درصد از تولید ناخالص داخلي به تجویز غیرمنطقي دارو 
اختصاص مي یابد. این آمار در حالي است كه روز گذشته، 
ایرج حریرچي، معاون کل وزارت بهداشت، اعالم كرد كه  
در س��ال ۱3۹7، حدود 23 هزار میلی��ارد تومان دارو در 
کشور مصرف شده و ۱7 درصد از کل هزینه های سالمت 
مردم مربوط به دارو اس��ت. این وضعیت در حالي اس��ت 
كه آمارهاي س��ازمان جهاني بهداشت هم حكایت از آن 
دارد كه سرانه مصرف داروهاي تزریقي در ایران با رقمي 
معادل ۱۱.۴حدود چهار برابر جوامع توس��عه یافته بوده 
و از س��وي دیگر میانگین اقالم دارویي که در دنیا تجویز 
مي شود حدود2 قلم در هرنسخه است حال آنكه در ایران 
به طور میانگین 3تا ۶ قلم عنوان شده است. با وجود این 
مس��ئوالن حوزه سالمت كشور معتقدند این آمار و ارقام 
درباره تمام داروها درست نیست و باید تفكیك قائل شد 
اما در مقابل كارشناسان دارو میزان مصرف دارو در ایران 

را بحراني مي دانند. 

    مصرف دارو در ايران متعادل نيست
آمار و ارقامي كه معاون كل وزارت بهداشت روز گذشته اعالم 
كرد در حالي است كه چندي پیش محمدرضا شانه ساز، 
رییس سازمان غذا و دارو، سرانه دارویی در ایران را  ۵3 دالر 
اعالم كرده که باید این عدد منطقی ش��ود و شکل مصرف 
دارو مورد بازنگری قرار گیرد. او با تاكید بر این موضوع كه 
میزان مصرف دارو در ایران متعادل نیست گفت:  مردم برخی 
دارو های ضروری را مصرف نمی کنند، اما در مقابل، برخی 

دارو ها را بیش از حد مصرف می کنند. دو میلیون بیمار مبتال 
به فش��ار خون را در طرح ملی بسیج فشار خون شناسایی 
کردیم که باید دارو مصرف می کردند، اما هیچ کدام از آن ها 
تا به حال داروی فشار خون استفاده نکرده بودند؛ همچنین 
سرانه مصرف دارو های کاهنده چربی و قندخون نیز در ایران 
پایین است. ایرانیان به میزان زیادی آنتی بیوتیک و مسکن 
مصرف می کنند که این میزان مصرف، منطقی نیس��ت. 
باال بودن مصرف آنتي بیوتیك به عنوان داروي موردعالقه 
ایراني ها در حالي است كه شهریور امسال هم مدیرکل دفتر 
نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت سازمان غذا 
و دارو درباره این موضوع گفت: بر اساس نتایج بررسی های 
صورت گرفته در مورد مص��رف آنتی بیوتیک ها، ایران در 
صدر مصرف سرانه این دارو در بین بسیاری از کشورها قرار 
دارد و زنگ خطر میزان مصرف آن در کشور به صدا درآمده 
است. مهرناز خیراندیش با اش��اره به اینکه میزان مصرف 
دارو در ایران نس��بت به کش��ورهای منطقه بیشتر است، 
افزود: این درحالی است که سرانه مصرف دارو در برخی از 
بیماری های غیرواگیر در کشور به نسبت دنیا کمتر است. 
در مورد مصرف سرانه آنتی بیوتیک ها در صدر جدول قرار 
داریم و البته در مورد برخی از داروها نیز میزان مصرف سرانه 
بسیار کمتر است. به طور مثال بررسی های صورت گرفته 
در سال ۹۶ و مقایسه آن با سایر کشورها نشان می دهد که 
مصرف سرانه آلبومین "یکی از داروهای پروتئینی" به عنوان 
یکی از داروهای پرهزینه بیمارستانی در ایران به نسبت سایر 
کشورها کمتر است و این در حالی است که نیاز به اصالح 
در اندیکاسیون های مصرفی این دارو در کشور و استفاده از 

پروتکل درمانی آن، ضروری است. 

    باال بودن خريد دارو به معناي افزايش مصرف 
نيست

اظهارات مس��ئوالن حوزه سالمت كش��ور در حالي است 
كه كارشناس��ان دارو تحلیل هاي متفاوتي از میزان سرانه 
مصرف دارو میان ایراني ها و همچنین دالیل باال بودن آن 
ارائه مي كنند. محسن روش��ن بین، استراتژیست دارویي 
درباره این موضوع بیان كرد: آمارهاي ارائه شده درباره میزان 
مصرف دارو در ایران قابل تایید است اما به صورت جنرال 
بوده و کل س��بد دارایي کشور را ش��امل مي شود. اگرچه 
داروهاي دیابت و کنترل فشارخون را کمتر از استانداردهاي 
جهان��ي، مصرف مي کنیم ولي در مجم��وع خرید داروي 
ایراني ها  بیش از ۸/2 دهم س��رانه خرید دارو در دنیاست. 
این مسئله در میان خانواده ها به راحتي قابل مشاهده است 

درحالي که هیچ کجاي دنیا اینگونه نیست و افراد تا زماني 
که بیمار نشوند، دارو خریداري نمي کنند.  منازل ایراني ها 
پر از داروست، داروهایي که صرفا باید با نسخه تهیه شود، 
بخشي از آن مربوط به این است که ما دوره درمانمان را کامل 
نکرده و یا به چند پزشک مختلف براي یک بیماري مشخص 
مراجعه مي کنیم و هر پزشکي، داروي خود را تجویز مي کند 

و داروي پزشک قبلي در قفسه منازل مي ماند.
او افزود:  آنچه خریداري مي شود را میزان مصرف مي دانیم 
درحالي که واقعیت امر این است که آنچه خریداري مي 
ش��ود، به طور کامل مصرف نخواهد ش��د، کما اینکه در 
هر خانه اي، کارتني از داروهاي باق��ي مانده وجود دارد. 
بنابراین ایراني ها بیش��تر از نرم و استانداردهاي جهاني 
دارو خریداري مي کنند و این امر به صورت کلي اس��ت 
یعني اگر ش��ما نگاه بکنید، هر فرد روزانه بیش از یک تا 
۵/۱ واحد دارو را خریداري مي کند اما در سایرکشورهاي 
جهان اینگونه نیست. اگر به نسبت سرانه جمعیت کشور 

نگاه کنیم، ما س��االنه بیش از س��ه یا چهار میلیارد واحد 
دارویي مصرف مي کنیم و این عدد در سال هاي مختلف 
متفاوت بوده و بعد از اجراي طرح تحول سالمت، افزایش 
 تقریبا 2۵ درصدي در مصرف و یا خرید دارو داش��ته ایم. 
این استراتژیس��ت دارویي تاکید مي کند: مصرف ما در 
برخي اقالم دارویي، بي رویه اس��ت، از جمله در مصرف 
آنتي بیوتیک ها و مسکن ها، درهیچ کجاي دنیا به اندازه 
کش��ور ما آنتي بیوتیک مصرف نمي شود که علت هاي 
مختلفي در این زمینه ذکر مي ش��ود، یکي از مهم ترین 
علت هاي آن، ارزان بودن قیمت دارو در ایران اس��ت و به 
عبارت دیگر دارو آن ارزشي را که باید در نزد مصرف کننده 
ندارد. بحث دومي که وجود دارد، خرید بدون نسخه است، 
برخي داروها، اصطالحا بدون نسخه اند که این امر موجب 

افزایش مصرف مي شود.
روشن بین درباره علت بروز چنین وضعیتي گفت: پزشکان 
جه��ان به طور متوس��ط در یک نس��خه 2 تا 3 قل��م دارو 

مي نویسند اما در ایران بیش از این اعداد است اما پزشکان 
به تنهایي مقصر نیستند. ما باید واقع گرا باشیم، وقتي مي 
گوییم فرهنگ سالمت در کشور مشکل دارد، این فرهنگ 
هم دامن بیمار و هم دامن پزشک و تمام نهادهاي سالمت 
محور را مي گیرد، اگر بیماري نزد پزشک برود و براي بهبود 
بیماري اش یک یا دو قلم تجویز ش��ود، تصور مي کند که 
پزش��ک درمان دردش را بلد نبوده است. فرهنگ درستي 
در حوزه سالمت وجود ندارد به همین علت ریخت و پاش 
زیادي وجود دارد و این امر از لحاظ اقتصادي، لطمه بزرگي 
به کش��ور زده است. از طرفي مس��مومیت هاي دارویي را 
شاهد هستیم که خیلي از این ها حتي گزارش نمي شود و 
این مسمومیت ها به واسطه مصرف توام داروهایي است که 
با یکدیگر تداخل دارند چرا که فرد براي درمان یک بیماري 
به چند پزشک مراجعه مي کند و همین امر، مصرف دارو را 
افزایش داده و این مصرف الزاما به معناي خوردن و استفاده 

از دارو نیست بلکه به معناي خرید آن است. 
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تاثير اقامتگاه هاي بومگردي 
در اشتغال پايدار روستايي

نایب رییس فراكسیون توسعه روستایي با بیان اینكه 
توسعه اش��تغال پایدار در مناطق روستایي موجب 
مهاجرت معكوس مي ش��ود، گفت: اش��تغال پایدار 
روستایي با توسعه اقامتگاه هاي بوم گردي و گردشگري 
روستایي ایجاد مي شود. حیدر علي عابدي در رابطه با 
صحبت هاي معاون توسعه روستایي كشور مبني بر 
درخواست ۵00 روس��تا براي تبدیل به شهر، گفت: 
روستاییان باید بیشتر به مزایاي روستا نشیني توجه 
كنند چرا كه در این ش��كل از ایجاد شهرها تنها اسم 
روستا به شهر تبدیل ش��ده اما عملكرد و فضاي آن 
تغییري نمي كند، از طرفي امتیازاتي براي روستاییان 
وجود دارد كه به شهرنش��ینان تعلق نمي گیرد. وي، 
اش��تغال پایدار را عامل اصلي توسعه دانست و اظهار 
كرد: ایجاد ش��غل پایدار، روستا ها را به مراكز توسعه 
تبدیل مي كند از سویي استانداران و بخشداران نیز 
در اقدامي بسیار شایس��ته طرح هاي روستایي را در 
اولویت قرارداده اند. این نماینده مردم در مجلس دهم، 
با بیان اینكه در راستاي توسعه اشتغال پایدار در مناطق 
روستایي و مهاجرت معكوس، راه اندازي اقامتگاه هاي 
بوم گردي در روستاها مورد توجه قرار گرفته است، بیان 
كرد: یكي از محور هاي اصلي كارهاي اقتصادي حوزه 
گردشگري، طبیعت گردي و بوم گردي بوده و تالش 
شده در بخش روستایي حوزه گردشگري توسعه داده 

شود تا كمتر شاهد مهاجرت روستاییان باشیم .

 جذب حداقل ۸۰۰  معلول
در آزمون استخدامي 

مدی��ركل دفتر توانمندس��ازي معلوالن س��ازمان 
بهزیستي كشور با اشاره به اینكه امسال حداقل ۸00 
معلول در آزمون استخدامي كشور جذب مي شوند، 
گفت: اگر بخش��ي از س��همیه 3 درصدي اشتغال 
معلوالن با افراد واجد شرایط پر نشود، سهمیه مذكور 
از بین نمي رود تا مجددا افراد در سال هاي بعد جذب 
شوند. محمدرضا شهبازي در مورد وضعیت اشتغال 
معلوالن گفت: براس��اس قانون حمای��ت از حقوق 
معلوالن سهمیه 3 درصدي اشتغال براي معلوالن 
در نظر گرفته شده است، تا این موضوع در حوزه هایي 
كه اشتغال مناسب تري براي معلوالن فراهم است، 
اجرایي شود. از جمله در وزارت آموزش و پرورش كه 
االن ۵۴3 ردیف شغلي در آموزش و پرورش موجود 
است كه این افراد مي توانند در آنها اشغال به كار داشته 
باشند. او افزود: در صورتي كه تمام این سهمیه توسط 
معلوالن اخذ نشود، این ردیف ها براي معلوالن حفظ 
مي شود تا مجددا افراد در سال هاي بعد جذب شوند. 
شهبازي ادامه داد: یكي از مشكالتي كه معلوالن با آن 
رو به رو هستند اشتغال است، این مشكل به ویژه در 
میان نابینایان بیشتر وجود دارد چرا كه اغلب این افراد، 
تحصیل كرده هستند و به همین دلیل اشتغال آنها در 

شرایط موجود دشوارتر است.

احتمال توليد كتاب هاي 
درسي مكمل 

مدی��ركل دفتر توانمندس��ازي معلوالن س��ازمان 
بهزیستي كشور با اشاره به اینكه امسال حداقل ۸00 
معلول در آزمون استخدامي كشور جذب مي شوند، 
گفت: اگر بخش��ي از س��همیه 3 درصدي اشتغال 
معلوالن با افراد واجد شرایط پر نشود، سهمیه مذكور 
از بین نمي رود تا مجددا افراد در سال هاي بعد جذب 
شوند. محمدرضا شهبازي در مورد وضعیت اشتغال 
معلوالن گفت: براس��اس قانون حمای��ت از حقوق 
معلوالن سهمیه 3 درصدي اشتغال براي معلوالن 
در نظر گرفته شده است، تا این موضوع در حوزه هایي 
كه اشتغال مناسب تري براي معلوالن فراهم است، 
اجرایي شود. از جمله در وزارت آموزش و پرورش كه 
االن ۵۴3 ردیف شغلي در آموزش و پرورش موجود 
است كه این افراد مي توانند در آنها اشغال به كار داشته 
باشند. او افزود: در صورتي كه تمام این سهمیه توسط 
معلوالن اخذ نشود، این ردیف ها براي معلوالن حفظ 
مي شود تا مجددا افراد در سال هاي بعد جذب شوند. 
شهبازي ادامه داد: یكي از مشكالتي كه معلوالن با آن 
رو به رو هستند اشتغال است، این مشكل به ویژه در 
میان نابینایان بیشتر وجود دارد چرا كه اغلب این افراد، 
تحصیل كرده هستند و به همین دلیل اشتغال آنها در 

شرایط موجود دشوارتر است.

غفلت ايران از ۳00 میلیون دالر درآمد
یك مقام وزارت بهداش��ت افغانستان گفت: گردشگران 
افغانس��تاني س��االنه حدود 300 تا ۴00 میلیون دالر در 
خارج از كشور خرج درمان مي كنند اما ایران به ارزش این 
بازار توجهي نشان نمي دهد و افغان ها را همچنان در حد 
كارگران س��اختمان مي بیند. وحید مجروح، مشاور امور 
بین الملل وزارت صحه عامه )بهداشت( افغانستان كه تازگي 
به ریاست مركز توس��عه گردشگري سالمت كشورهاي 
اسالمي انتخاب شده اس��ت، ارزش بازار توریسم سالمت 
افغانستان را حدود 300 تا ۴00 میلیون دالر دانست و در 
گفت وگو با ایسنا اظهار كرد: افغانستاني ها ساالنه این حجم 
از سرمایه را به كشورهاي همسایه از جمله هندوستان انتقال 
مي دهند، درحالي كه ایران به آن توجهي نشان نمي دهد. 
او كه بر ضرورت همكاري و نزدیكي بیشتر دو كشور ایران و 
افغانستان تاكید دارد، درباره دالیل سفر كمتر افغانستاني ها 
به ایران براي درمان، گف��ت: دالیل مختلفي وجود دارد؛ 
نخس��ت ضعف در معرفي ظرفیت هاي درماني ایران در 
افغانستان است. ایران تاكنون نتوانسته ظرفیت هاي خود 
را در بازار افغانس��تان درس��ت معرفي و ارایه كند. مساله 
دیگر ذهنیت جامعه ایران و افغان نسبت به یكدیگر است، 
همچنان مالحظات فرهنگي وجود دارد كه باید به آن توجه 
كرد. وي تاكید كرد: باید نگاهي كه بیست سال قبل به كارگر 
افغان وجود داشت با افغانستاني كه حاال به قصد درمان به 
ایران سفر مي كند، اصالح شود. مجروح گفت: تاكید مكرر 
مي كنیم كه افغانس��تان كشور بیست سال قبل نیست و 

افغان ها اینك فرصت ه��اي زندگي بهتر و توان اقتصادي 
باالتري دارند. حتي در گذشته هم افغان هایي كه به ایران 
سفر مي كردند نماینده قاطع كل جامعه این كشور نبودند. 
مش��اور امور بین الملل وزارت بهداشت افغانستان با بیان 
اینكه دو ملت ایران و افغانستان باید همدیگر را واقع بینانه تر 
بشناسند، افزود: دو ملت تقریبا در یك سطح هستند،  در 
نتیجه مي توانیم دوستان خوبي باشیم. از سویي فكر مي كنم 
ارزش اقتصادي بازار توریسم سالمت افغانستان، فرصت 
بسیار خوبي براي همكاري هاي مشترك و انگیزه اي براي 
محكم تر شدن پیوند دو كشور است. در حقیقت توریسم 
سالمت نوعي دیپلماسي است كه دو كشور را به یكدیگر 
نزدیك مي كند. او درباره محدودیت احتمالي ویزا بر سر 
راه سفر گردشگران افغانستاني به ایران،  اظهار كرد: ویزا در 
گذشته چالشي براي سفر افغان ها به ایران بود اما در یك 
سال گذشته سفارت ایران در كابل تالش هاي زیادي انجام 
داد تا صدور ویزا براي اتباع افغانستاني آسان شود. در مقابل 
صدور ویزاي هند براي افغان ها مشكل شده؛ شرایطي كه 
فرصتي را براي دوستان ایراني فراهم كرده است. مجروح با 
اشاره به اینكه هزینه مقرون به صرفه سفر درماني افغان ها 
به هندوستان باعث شده این كشور با وجود دشواري هایي 
كه در صدور ویزا دارد اما در مقایس��ه با ایران بیش��تر در 
اولویت سفر گردشگران افغانستان باشد، گفت: این دیدگاه 
دقیقا درست است و هر از چند گاهي هم با دوستان ایراني 

مطرح مي شود.

واكنش سازمان پژوهش به خبر حذفیات كتاب فارسي
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي موارد مطرح 
شده در فضاي مجازي در خصوص حذف برخي متن ها 
از كتابهاي فارس��ي را رد كرد و تاكید كرد در سه سال 

گذشته متني از این كتاب ها حذف نشده است.
كوروش امیري نیا معاون برنامه ریزي متوسطه دفتر 
تالیف كتاب هاي درس��ي ابتدایي و متوسطه نظري 
در پاس��خ به مواردي كه در برخ��ي خبرگزاري ها و 
فضاي مجازي نس��بت به كتاب هاي درسي فارسي 
دوره دوم متوسطه مطرح ش��ده است، گفت: كتاب 
درس��ي به عنوان یكي ازاجزاي مهم بسته آموزشي 
در فرآیندي حساب شده و متناسب با منطق اسناد 
باالدستي از جمله سند برنامه درسي ملي و راهنماي 
برنامه درس��ي حوزه تربی��ت و یادگیري ب��ا تأیید 
استادان و صاحب نظران شوراي برنامه ریزي درسي 
و اعتبار بخش��ي توس��ط تعداد زیادي از استادان و 
دبیران سراسر كشور تهیه و تدوین مي شود در این 
راستا كتاب هاي درسي فارسي دوره دوم متوسطه 
نیز از س��ال ۱3۹۵ همس��و با برنامه درسي ملي، نو 
نگاشت بوده و در سه سال گذشته متني از این كتب 

حذف نشده است.
امیري نیا یادآور ش��د: در تولید كتاب هاي جدید و نو 
نگاشت دوره دوم متوس��طه، مهم ترین اصل، رعایت 
خواسته ها و انتظارات س��ند برنامه درسي ملي بوده 
اس��ت و همین امر س��بب ش��ده تا كتاب هاي جدید 

ساختار و محتوایي متفاوت از كتاب هاي قبلي داشته 
باش��ند. بنابراین كتاب هاي قبلي از مه��ر ۱3۹۵ در 
مدارس تدریس نمي ش��ود و تمامي موارد ذكر شده 
توسط نویس��نده از كتاب هاي مربوطه حذف نشده 
بلكه مربوط به كتاب هاي قبل از س��ال ۱3۹۵ است. 
ش��وراي برنامه ریزي درس��ي و گروه تألیف س��عي 
كرده اس��ت تا حد امكان از متون كتاب هاي درس��ي 
ادبیات ۴0 سال گذشته در صورت تناسب با اهداف و 
سرفصل هاي كتاب هاي جدید استفاده كند. با نگاهي 
به تاریخ كتاب هاي درس��ي به خوبي مي توان فهمید 
كه درگذر زمان، محتواي كتاب هاي درسي با توجه به 
ضرورت هاي مختلف آموزشي، اجتماعي و فرهنگي 

اصالح و بازنگري شده و تغییر یافته است.
معاون برنامه ریزي متوس��طه دفتر تالیف كتاب هاي 
درس��ي ابتدایي و متوس��طه نظري افزود: در انتخاب 
شاعران و نویسندگان اصل بر انطباق متون نظم و نثر 
با موضوع و اهداف برنامه درسي زبان و ادبیات، رعایت 
سیر زماني )گذش��ته و امروز( و پرهیز از متون داراي 

اندیشه هاي جهت دار و ... است. 
بنابراین كتاب درسي جایي براي معرفي اندیشه هاي 
اشخاص خاص نیست كه منتهي به سهم خواهي فرد یا 
افراد باشد. متن دروس با تشخیص شوراي برنامه ریزي 
درسي، نتایج ارزش��یابي پایاني و مكاتبات دبیران در 
طي چند سال یك بار حذف، اصالح یا افزوده مي شود.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

»بيمه اجباري سالمت« براي چه كساني رايگان است؟
حدود 7 میلیون ایراني هیچ بیمه درماني ندارند و قرار است از 
فردا و در قالب طرح »پوشش اجباري بیمه سالمت همگاني« 
فراخوان شده و براي پوشش بیمه اي »سالمت« خود اقدام 
كنند. با آغاز به كار طرح تحول سالمت در سال ۹3 مقرر شد 
پوشش بیمه رایگان براي ایرانیان محقق شود؛ طرحي كه 
براي پوشش پنج میلیون نفر آغاز به كار كرد و متناسب با این 
جمعیت نیز بودجه اي براي آن در نظر گرفته شد اما،  با آغاز به 
كار این طرح ۱۱ میلیون نفر در سراسر كشور تحت پوشش 
رایگان بیمه سالمت قرار گرفتند. این درحالي بود كه بودجه 
متناسب با افزایش جامعه آماري بیمه شدگان تغییري نكرد 
و همین موضوع چالشي شد براي شروع بدهي هاي سازمان 
بیمه س��المت به مراكز طرف قرارداد. بر همین اساس هم 
طاهر موهبتي - مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در جلسه  
اخیرش با علي الریجاني - رییس مجلس شوراي اسالمي 
گفت: با توجه به كسري بودجه، راهكارهایي مد نظر قرار 
گرفت تا بتوانیم به مدیریت منابع و مصارف دست یابیم؛ 
به گونه اي كه هشت درصد هزینه ها نسبت به سال گذشته 
كاهش یافت. او همچنین در این دیدار تاكید كرد: پیش بیني 
ما براي اعتبارات مورد نیاز در سال ۹۹ حدود 22 هزار میلیارد 
تومان است كه از مجلس مي خواهیم از این موضوع حمایت 
كند. از طرف دیگر، به استناد بند الف ماده 70 قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه، آیین نامه اجرایي بیمه پایه اجباري 
سالمت و ارزیابي وسع توسط هیات وزیران در جلسه 27 
مرداد ۱3۹۸ به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و 

تایید سازمان برنامه و بودجه، تصویب شد. این طرح در حالي 
مطرح شد كه پیش بیني مي شود حدود ۶ تا 7 میلیون نفر 
در كشور فاقد هر نوع بیمه درماني باشند. به این ترتیب بر 
اساس طرح »پوشش اجباري بیمه سالمت همگاني«، افراد 
فاقد بیمه درماني موظفند نسبت به بیمه كردن خود اقدام و 

به شعب دفاتر پیشخوان دولت مراجعه كنند.

       ۵ صندوق بيمه اي در سازمان بيمه سالمت
بیمه سالمت در حال حاضر در پنج صندوق فعالیت مي كند؛ 
صندوق كاركنان دولت كه تنها در استان تهران حدود یك 
میلیون نفر بیمه شده دارد، صندوق سایر اقشار كه در آن 
یك سازمان براي كاركنان خود اقدام به خرید خدمات بیمه 
مي كند كه در میان سازمان هاي طرف قرارداد سازمان بیمه 
سالمت مي توان به سازمان بهزیستي، بنیاد شهید و... اشاره 
كرد. صندوق سوم صندوق روستایي است كه تاكنون تنها 
در استان تهران حدود 2۱2 هزارنفر روستایي تحت پوشش 
بیمه سالمت هستند. بیمه سالمت همگاني نیز صندوق 
چهارم است كه از سال ۹3 آغاز به كار كرد و ۱۱ میلیون نفر 
به صورت رایگان اقدام به دریافت دفترچه كردند و در نهایت 
هم صندوق پنجم كه تحت عنوان بیمه سالمت ایرانیان 

فعالیت مي كند.

     ۱۳ آبان؛ آغاز پوشلش اجباري بيمه سلالمت 
همگاني

اكنون هم كه قرار اس��ت بنابر قانون، تمام افراد از پوشش 

بیمه اي بهره مند شوند، به اذعان دكتر حسیني - مدیركل 
بیمه سالمت استان تهران، بیمه سالمت از تاریخ ۱3 آبان ماه 
سال جاري اقدام به ادغام صندوق هاي بیمه سالمت همگاني 
و ایرانیان تحت عنوان بیمه سالمت همگاني ایرانیان مي كند. 

       بيمه اجباري همگاني، براي همه رايگان نيست
طرح پوش��ش اجباري بیمه همگاني اما دیگر قرار نیست 
براي همه افراد به شكل رایگان باشد. پس از آنكه بدهي هاي 
سازمان بیمه سالمت با افزایش جامعه آماري بیمه شدگان 
رایگانش از ۵ میلیون نفر به ۱۱ میلیون نفر بدون تخصیص 
بودجه مجدد، افزایش یافت، عالوه  بر رفع  همپوشاني هاي 
بیمه اي، آزمون ارزیابي وس��ع راه دیگري بود تا افرادي كه 
خودشان توانایي پرداخت حق بیمه  دارند، از پوشش بیمه 
رایگان خارج ش��وند؛ حق بیمه اي كه براي هر نفر ساالنه 
معادل ۵۸0 هزار و ۸00 تومان است. بر همین اساس با ورود 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛ متقاضیان بیمه سالمت، 
توسط این وزارتخانه و با اعالم رضایت خود درخصوص دهك 
درآمدي ش��ان، ارزیابي وسع مي شوند و چنانچه در دهك 
درآمدي اول تا سوم قرار گیرند یا به عبارتي افرادي كه تا ۴0 
درصد حداقل حقوق مصوب شده توسط وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي را دریافت مي كنند، تمام حق بیمه آنها توسط 

دولت پرداخت خواهد شد.
 گروه دومي كه براي ارزیابي وسع ش��ان اقداماتي صورت 
مي گیرد، افرادي هس��تند كه ۴0 درصد حداقل حقوق را 
دریافت مي كنن��د و در دهك درآمدي ۴ ق��رار دارند. ۵0 

درصد حق بیمه این دهك را نیز دولت پرداخت مي كند و 
مابقي را خودشان. اما افرادي كه حقوق شان باالتر از حداقل 
حقوق مصوب اس��ت، صد در صد سرانه حق بیمه خود را 
خودشان پرداخت مي كنند. بنابر اظهارات مدیران سازمان 
بیمه سالمت، ارزیابي وسع از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي صورت مي گیرد و سازمان بیمه سالمت هیچگونه 
دخالتي در این موضوع نداشته و تمام اطالعات درآمدي به 
دست آمده از افراد نیز نزد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

محفوظ خواهد ماند.
اما تكلیف كساني كه تاكنون بیمه رایگان بوده اند و پس از 
ارزیابي وسع ممكن اس��ت مشخص شود دیگر خودشان 
توانایي پرداخت حق بیمه خود را دارند، چه مي شود؟ به گفته 
مدیركل بیمه سالمت استان تهران، كساني كه تاكنون بیمه  
رایگان بوده اند تا تاریخ 3۱ فروردین سال آینده همچنان بیمه 
رایگان خواهند بود و در شش ماه آتي تا تاریخ مذكور این افراد 
دفترچه بیمه شش ماهه با ۱2 برگ دریافت مي كنند. پس از 
موعد مقرر اگر در ارزیابي وسع مشخص  شود مي توانند حق 
بیمه خود را به شكل كامل یا بخشي از آن را پرداخت كنند، 
از 3۱ فروردین ۹۹ به بعد حق بیمه پرداخت خواهند كرد. 
همچنین ارزیابي وسع براي روستاییان نیز مانند سایرین 
انجام مي شود و پس از آن، چه در صورتي كه مقرر شود فرد 
خود مي تواند وجه بیمه را پرداخت كند و چه مقرر ش��ود 
پرداخت به عهده دولت اس��ت، افراد در قالب نظام ارجاع و 

پزشك خانواده خدمات دریافت مي كنند.

       چند ايراني بيمه درمان ندارند؟
طبق برآورد س��ازمان بیمه س��المت حدود ۶.۵ تا 7 
میلیون نفر در كشور فاقد پوشش بیمه اي هستند كه 

حدود ۱0 درصدشان ساكنین تهران هستند. البته بنابر 
گفته مدیرعامل این سازمان، آماري كه مركز آمار ارایه 
مي دهد از این عدد بیشتر است. نكته بسیار مهم اما براي 
مردمي كه تا پی��ش از این تنها در زمان بروز بیماري و 
گاهي حتي روي تخت بیمارستان اقدام به بیمه شدن 
مي كردند این است كه بنابر آیین نامه جدید این سازمان 
از این پس مقرر شده است تا دوره انتظار ۱0 روزه براي 
فرد بیمه شده در نظر گرفته شود؛ این به آن معناست كه 
از روزي كه فرد بیمه مي شود تا مدت ۱0 روز نمي تواند 
خدمات مربوط به آن بیم��اري را كه به خاطرش روي 
تخت بیمارس��تان قرار گرفته را دریافت كند. به گفته 
مدیرعامل سازمان بیمه س��المت این موضوع دقیقا 
هم راستا با اهداف بیمه است كه مردم مكلف مي شوند در 
زمان سالمتي خود را نسبت به بالیا بیمه كنند تا در زمان 
بیماري از خدمات بیمه خود استفاده كنند. پوشش بیمه 
همگاني اجباري در حالي قرار اس��ت از امسال آغاز به 
كار كند كه به اذعان مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، 
محلي از بودجه در سال جاري به این موضوع اختصاص 
نیافته اس��ت و مسووالن این س��ازمان ابراز امیدواري 
مي كنند سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین بودجه 
این طرح در سال آینده اقدامات مناسبي انجام دهد. اما 
در عین حال هنوز محل تامین بودجه این طرح در سال 
جاري به صورت رس��مي اعالم نشده است. موضوعي 
كه مي تواند دغدغه اي باشد براي طرفین قرارداد این 
س��ازمان بیمه گر كه آیا عدم ش��فافیت در تخصیص 
بودجه آغاز به كار طرح اجباري بیمه سالمت، مي تواند 
منجر به افزایش بدهي هاي این سازمان به داروخانه ها، 
بیمارستان ها و سایر مراكز طرف قرارداد باشد یا خیر؟
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شهرداري به ارايه اليحه عرضه سهام شركت هاي تابعه در بازار سهام ملزم شد

پس از گذشت 6 ماه از امضاي تفاهمنامه انجام شد

راي به عرضه سهام شركت هاي شهرداري در بورس

تدوين سند جامع توسعه هوانوردي عمومي در فرودگاه ها 

گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري|
 جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران سه دستور جلسه 
داش��ت. در ابتدا اعضا طرح الزام شهرداري تهران به ارايه 
اليحه در خصوص عرضه س��هام شركت ها، سازمان ها و 
موسسات تابعه در بازار سرمايه را مورد بحث و بررسي قرار 
داده و با آن موافقت كردند. در ادامه يك  فوريت طرح الزام 
شهرداري تهران به ارايه اليحه دستورالعمل طراحي توده 
ساختمان پهنه سكونت بر اس��اس پاكت حجمي مورد 
بررس��ي قرار گرفت و با 17 راي موافق به تصويب رسيد. 
همچنين اساس��نامه تيپ ش��ركت ها كه پيش از اين به 
تصويب رسيده و در هيات تطبيق و وزارت كشور ايراداتي 
به آن وارد شده بود، مطرح ش��د و مجددا رفع ايرادات به 
راي گذاشته شد كه 5 مورد از آنها را حسن رسولي مطرح 
و اعضا به آن راي دادند و ايرادات برطرف ش��د. به گزارش 
»تعادل«، يك فوريت طرح الزام شهرداري تهران به ارايه 
اليحه در خصوص عرضه س��هام شركت ها، سازمان ها و 
موسسات تابعه در بازار س��رمايه در جلسه 24 آبان سال 
جاري به تصويب اعضاي ش��وراي شهر رس��يد و در اين 
جلسه طرح مذكور تصويب ش��د. بر اساس اين طرح، به 
منظور تحقق شفافيت مالي و افزايش نظارت تخصصي بر 
عملكرد واحدهاي مالي تابعه و نيز چابك سازي ساختاري 
شهرداري، شهرداري تهران مكلف است ظرف حداكثر ۳ 
ماه اليحه برنامه عملياتي و اقدامات و زمان بندي عرضه 
سهام شركت ها، سازمان ها و موسسات تابعه شهرداري 
)ش��ركت هايي كه بيش از ۳4 درصد س��هام آنها متعلق 
به ش��هرداري تهران يا واحدهاي تابعه آن است( در بازار 
س��رمايه را به شوراي اسالمي ش��هر تهران ارايه كند، به 
گونه اي كه درآمد حاصل از عرضه سهام حداقل ۳ واحد 
تابعه در بازار سرمايه در سرفصل هاي درآمدي بودجه ۹۹ 

گنجانده شده باشد.

      شفافيت مهم ترين دستاورد ورود به بورس
زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهري ش��وراي شهر تهران در موافقت 
با اليح��ه الحاق برخي س��ازمان هاي ش��هرداري گفت: 
مهم ترين حسن اين كار شفافيت است. از اين طريق، تمام 
گزارش هاي مالي شركت ها دقيق مي شود و يك اقدام رو به 
جلو و سودمند به شمار مي رود.در عين حال همه مي دانيم 
كه اغلب سازمان هاي زير مجموعه شهرداري اگر كمك 
شهرداري در ارجاع پروژه به آنها نباشد، زيان ده هستند و اين 

اقدام براي آنها سرشار از خيرات و بركات است.
نوري گفت: ممكن است اين امكان براي همه سازمان هاي 
زير مجموعه شهرداري وجود نداش��ته باشد اما مي توان 
تع��دادي از آنه��ا را وارد ب��ورس كرد، حتما تع��دادي از 
سازمان هاي شهرداري حس��اب و كتاب شفاف دارند كه 
بتوانند وارد بورس شوند. شايد در ابتداي ورود اين سازمان ها 
به بورس محدوديت هايي ايجاد شود اما در نهايت براي شهر 

و شهروندان سودمند خواهد بود.

      خطر خودماني سازي
درادامه مجيد فراهاني، رييس كميت��ه بودجه و نظارت 
مالي شوراي شهر تهران نسبت به عرضه سهام شركت ها 
و س��ازمان هاي تابعه در بازار سرمايه بدون در نظر گرفتن 
اولويت ها، شرايط سازمان ها و شركت ها ابراز نگراني كرد و 
گفت: اصل پيشنهاد خوب است و اساساً جهت گيري ما بايد 
به سمتي باشد كه شركت ها و سازمان ها را با استانداردها 
مطابقت دهيم كه خود اس��تانداردها ضامن ش��فافيت، 
س��ودآوري، رقابت و خير كثيري است و به اقتصاد شهر، 
اقتصاد سازمان ها و شركت كمك مي كند. مساله اصلي اين 
است. با توجه به زمان اندك و شناختي كه از سازمان ها و 

شركت ها داريم به هيچ عنوان آمادگي ورود به بورس وجود 
ندارد.در واقع اين نگراني وجود دارد كه با ادغام شركت هاي 
سازمان هاي شهرداري تهران براي ورود به بازار بورس، خطر 
خودماني سازي وجود داشته باشد و منافع شهرداري تامين 
نشود. فراهاني اضافه كرد: اتفاقي كه مي افتد اين است كه 
بدون در نظر گرفتن زمينه ها و به خاطر الزام شورا، شركت ها 
و سازمان ها را وارد بورس مي كنيم و آنها با قيمت هاي كم 
واگذار مي شوند. پيشنهاد ما اين است كه شهرداري تهران 
بر اساس زمان بندي شركت ها و سازمان هايي كه هزينه زا 
هستند و منافع حاصل از واگذاري آنها زياد است را شناسايي 
كند. با اين زمان بندي دقيق، مراحل انتقالي شركت هايي كه 
آمادگي ورود به بورس را دارند تامين و منافع شهرداري نيز 
در نظر گرفته شود. همانطور كه گفتم اگر بخواهيم الزامي 
ايجاد كنيم تا سه شركت وارد بورس شود نگراني وجود دارد 
كه شركت ها و سازمان ها با قيمت كم واگذار شوند و مراحل 
واگذاري به صورت دقيق طي نشود. بنابراين نبايد الزامي 
از سوي شورا گذاشته شود كه قابليت اجرا نداشته و منافع 

شهرداري در آن لحاظ نشود .

      نظارت بيشتر بر شركت ها
ناهيد خدا كرمي، رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران 
نيز معتقد است اگر شركت هاي شهرداري زيرنظر بورس 
و بر اساس معيارهاي بورس فعاليت كنند، دقت و نظارت 
بيشتري روي فعاليت آنها انجام خواهد گرفت. او در اين باره 
گفت: من از اين رو با اين طرح موافق هستم كه فكر مي كنم 
سازمان هاي مربوط به شهرداري تبديل به حياط خلوتي 
براي درآمد مالي شده اند و آن سختگيري كه براي مناطق 
براي ارايه گزارش مالي داريم، در اين شركت ها وجود ندارد.

مساله دوم اين است، وقتي شركت هاي شهرداري زيرنظر 
بورس بر اس��اس معيارهاي بورس فعاليت كنند، دقت و 
نظارت بيشتري روي فعاليت آنها انجام خواهد گرفت.به 
خصوص كه بار نظارتي ش��هرداري را هم كاهش خواهد 
داد يعني وقتي صورت هاي مالي اين ش��ركت ها ش��بيه 
بورس باشد، خود به خود نظارت شهرداري بر ساير حوزه ها 
بيشتر مي شود و اين شركت ها موظف به فعاليت بر اساس 

اس��تاندارد بورس خواهند بود و حسابرسي دوره اي آنها 
ساده تر خواهد بود. ضمن اينكه در خصوص شركت ها اين 
بحث منطقي تر است. در نهايت يك فوريت طرح ارايه شده 
مبني بر الزام شهرداري تهران به ارايه اليحه دستورالعمل 
طراحي توده س��اختمان پهنه س��كونت بر اساس پاكت 

حجمي با 17 رأي موافق به تصويب رسيد.
در ادامه جلسه ايرادات مطرح شده از سوي وزارت كشور 
درباره اساسنامه نمونه س��ازمان هاي وابسته شهرداري 
تهران مورد بررسي قرار گرفت. طبق بند 15 ماده ۸۰ قانون 
شهرداري ها، بايد تك تك اساسنامه سازمان و شركت هاي 
وابسته به شهرداري در صحن علني شوراي شهر، بررسي 
و تصويب ش��ود. مطابق اين بند قانوني اساسنامه  نمونه، 
بايد عالوه بر تامين نظر هيات تطبيق فرمانداري به تاييد 
وزير كشور نيز برسد. تاييد اساسنامه توسط وزير كشور، 
موضوعي است كه س��ازمان بازرسي كش��ور بارها به آن 

تأكيد كرده است.

      واگذاري وظايف حاكميتي به مصلحت نيست
محمد عليخاني، رييس كميسيون عمران و حمل و نقل 
شوراي اس��الي ش��هر تهران نيز در مخالفت با اين طرح 
صحبت كرد و گفت: ش��هرداري در شرف اقدام به اصالح 
ساختار سازماني و تشكيالتي خود است و بايد كل ساختار 
تشكيالتي مديريت شهري به عنوان يك پيكره واحد لحاظ 
و متناسب با ماموريت و وظايف قانوني هر واحد، سازمان و 
شركتي اقدام اصالحي صورت پذيرد. با اين نگاه از تعريف 
وظايف و مسووليت هاي متداخل، موازي و خنثي كننده و... 
براي دستگاه هاي اجرايي اجتناب مي شود، اين طرح نيز 

مي تواند در آن راستا باشد.
او ادامه داد: الزم اس��ت در انجام اين اقدام اصالحي كه با 
نگاه كالن و سيس��تمي خواهد بود شركت ها، سازمان ها 
و موسس��ات را با توجه به نوع وظاي��ف آنها )حاكميتي 
وتصدي گري( تفكي��ك كرد. يادآور مي ش��ود واگذاري 
وظايف حاكميتي )عرضه سهام شركت ها و سازمان هايي 
كه وظايف حاكميتي شهرداري را عهده دار هستند( عالوه 
بر منع قانوني به مصلحت ني��ز نخواهد بود. واگذاري اين 

دس��ته از مس��ووليت ها و وظايف نيازمند اصالح قوانين 
از طريق مكانيزم ش��وراي عالي استان ها و هيات محترم 
دولت امكان پذي��ر خواهد بود. عليخان��ي افزود: عرضه 
سهام در بازار س��رمايه نيازمند فراهم آوردن مقدمات و 
تمهيدات زيادي است از جمله آنها سود آور بودن و شفاف 
بودن صورت هاي مالي اس��ت. به بيان ديگر، ورود به بازار 
بورس و سرمايه داراي شرايطي است كه ابتدا بايد شرايط 
آن را فراهم كرد و س��پس عرضه س��هام را صورت داد. از 
آنجاكه اغلب شركت هاي شهرداري زيان ده بوده و بنابر 
گزارش هاي حسابرسي داراي بندهاي متعدد اشكاالت در 
سرفصل حساب ها هستند به همين داليل امكان ورود به 
بازار سرمايه را نخواهند داشت و در ابتداي امر شركت ها و 
سازمان هاي تابعه شهرداري بايد سودآور شوند.در صورت 
فراهم آمدن شرايط عرضه سهام در بازار بورس بايد روش 
عرضه تدريجي و پلكاني با هدف كسب بيشترين قيمت 

براي هر سهم باشد.
عليخاني ادامه داد: با توجه به عدم تحقق تمهيدات ورود 
به بازار س��رمايه و با توجه به ضيق زماني )بر اساس ماده 
67 قانون تا آخر دي ماه براي تقديم اليحه بودجه توسط 
شهرداري فقط سه ماه مانده( پيش بيني و برآورد درآمدي 
از اين محل در بودجه سال 1۳۹۹ به مصلحت نيست. به 
بيان دقيق تر اساسا برآورد و تخمين هرگونه درآمد از اين 
محل در بودجه با توجه به بازه زماني بسيار محدود امكان 
پذير نيست. عليخاني با بيان اينكه شفافيت و چابك سازي 
به صورت منفك و مجزا امري ناكارآمد وغيرقابل تحقق 
است، افزود: با نگاه سيس��تمي در حال حاضر شركت ها 
و سازمان هاي تابعه شهرداري به عنوان بازوهاي اجرايي 
مديريت شهري با معاونت ها و مناطق قراردادهاي همكاري 
دارند و در صورت عرضه سهام آنها در بازار بورس )به فرض 
تحقق زمينه هاي ورود( بايد نح��وه تعامل و روابط آنها با 

مجموعه شهرداري دقيقا تعريف و روشن شود.
عليخاني يادآور شد: نكته بسيار مهم اين است پيش بيني و 
برآورد درآمد با اين نگاه در اليحه بودجه ساالنه شهرداري 
مطابق با واقعيت نبوده و موجب عدم تحقق درآمد و منابع 
و متعاقب آن باعث كسري پنهان در بودجه مي شود. به بيان 

دقيق تر هنوز شرايط ورود به بازار سرمايه فراهم نشده و 
برآورد و پيش بيني درآمد و منابع از اين محل در بودجه 
ساالنه به نظر س��اده انگارانه بوده و باعث كسري پنهان 
در بودجه و افزايش هزينه ها و تعهدات مالي ش��هرداري 
مي ش��ود. در حالي كه به تناس��ب تعه��دات و هزينه ها، 

درآمدها محقق نمي شود.

      ساخت 70 درصد هر قطعه زمين
بررسي يك فوريت طرح الزام ش��هرداري تهران به ارايه 
اليحه دستورالعمل طراحي توده ساختمان پهنه سكونت 
بر اساس پاكت حجمي دستور جلسه ديگر صحن شوراي 
ش��هر بود. علي اعطا رييس كميته معماري و طرح هاي 
شهري شوراي اسالمي ش��هر تهران توضيحاتي درباره 
ل��زوم رأي به اين طرح يك فوريت��ي ارايه كرد و گفت: در 
خص��وص يك فوريت ارايه ش��ده، بندي در طرح جامع و 
چند بند متناظر در ط��رح تفصيلي وجود دارد كه به اين 
موضوع اشاره كرده و ظرفيتي را براي طراحي با كيفيت 
ساختمان قطعات مسكوني در ش��هر تهران ايجاد كرده 
است. اعطا با اشاره به لزوم فراهم شدن امكان ايجاد تنوع 
حجمي، توضيح داد: آنچه امروز در ساختمان ها ساخته 
مي شود محدود به 6۰ درصد شمالي زمين است. ايده آل 
اين است كه ساخت وساز در مساحت بزرگ تر )7۰ درصد 
از سطح زمين( انجام شود و ما ميزان 6۰ درصد را در 7۰ 
درصد سطح زمين بسازيم زيرا اين امر امكان ايجاد تنوع در 
حجم را فراهم مي كند. رييس كميته معماري و طرح هاي 
شهري شوراي ش��هر تهران با تأكيد بر اين نكته كه اين 
امر نيازمند يك دس��تورالعمل است اضافه كرد: در طرح 
مذكور شهرداري به تهيه دستورالعملي در اين خصوص 
ملزم شده است هرچند در اين سال ها و پس از سال ۹1 به 
دنبال ابالغ طرح تفصيلي قاعدتًا بايد اين كار انجام مي شد 
اما در حال حاضر بهتر است اين موضوع زودتر در دستور 

كار قرار گيرد.
اعط��ا در توضيح علت مطرح يك فوريت اين طرح عنوان 
كرد: در حال حاضر، بحث بازنگري طرح تفصيلي مطرح 
است و قاعدتا تا انتهاي امسال بايد به يك نقطه مشخص 
برسد. هم اكنون جلسات نهاد طرح هاي توسعه  شهري آغاز 
شده است و ما بايد بتوانيم اين موضوع را در يك هم زماني 
با بازنگ��ري طرح تفصيلي پيش ببريم ت��ا نتايج كاركرد 
اين طرح در طرح تفصيلي نيز اعمال شود تا در آينده در 
صورت تصويب و تغييرات احتمالي طرح تفصيلي مجبور 

به دوباره كاري نشويم.

    تخصيص زمين براي ساخت كالنتري 
همچنين روز گذشته اعضاي شوراي شهر تهران طرحي 
را به هيات رييسه شورا ارايه كردند كه در صورت تصويب 
اين طرح، شهرداري ملزم است در هر منطقه يك قطعه 
زمين به پليس براي ساخت كالنتري بدهد. در اين طرح 
كه به پيشنهاد علي اعطا سخنگوي شوراي شهر و با امضاي 
1۰ نفر از اعضاي شورا تقديم هيات رييسه شد، آمده كه 
ش��هرداري تهران مكلف است ضمن تعامل با ناجا در هر 
منطقه ي��ك قطعه زمين را به منظور س��اخت كالنتري 
مشخص و براي واگذاري حق بهره برداري به فرماندهي 
انتظامي تهران بزرگ به شوراي ش��هر اقدام كرده و اين 
زمين را معرفي كند تا مجوزهاي بهره برداري صادر شود 
همچنين در اين طرح پيش بيني ش��ده نيروي انتظامي 
هزينه هاي ساخت كالنتري را تأمين و ظرف مدت حداكثر 
15 ماه ساختمان آن را احداث و بهره برداري كند.بر اين 
اساس تهران به 2۰۰ كالنتري احتياج دارد كه اين طرح نيز 
در قالب تامين تجهيزات فيزيكي پليس به هيات رييسه 

تقديم شده است. 

گروه راه و شهرسازي| 
درحالي كه حدود ش��ش ماه از امضاي توافقنامه شركت 
فرودگاه ها با معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري 
درباره ارتقاي هوانوردي عمومي مي گذرد، مديرعامل شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از تدوين سند جامع برنامه 
توس��عه هوانوردي عمومي در فرودگاه ها خبر داد. خرداد 
ماه امسال، تفاهم نامه اي امضا شد كه براساس آن قرار شد، 
ايجاد ساختار مقررات ويژه هوانوردي عمومي، ايجاد سازوكار 
مقررات عمليات جهت شبكه ايرتاكسي و كاهش هزينه هاي 
ناوبري و فرودگاهي هوانوردي عمومي و ... در دستور كار قرار 
گيرد اما در اين مدت خبري از اجراي مفاد اين تفاهم نامه نبود 
تا اينكه روز گذشته سياوش اميرمكري، مديرعامل شركت 
فرودگاه ها به تدوين سند جامع توسعه هوانوردي عمومي 
و كاهش عوارض ايرتاكس��ي ها درراستاي عملياتي شدن 
اين تفاهمنامه اشاره كرد. او درباره علت تدوين سند جامع 
هوانوردي مي گويد: در س��ال هاي اخير فقدان هوانوردي 
عمومي و عدم فعاليت هاي جدي در بخش هاي عملياتي، 
خدماتي، فرودگاهي و زنجيره تأمي��ن آن و تنها توجه به 
شركت هواپيمايي و حمل و نقل هوايي برنامه اي، موجب 
شكل گيري مشكالتي در صنعت هوانوردي و به ويژه اقتصاد 
فرودگاهي شده است. به گفته اميرمكري،  صنعت هوانوردي 
كشور نيازمند تغيير تاكتيك از هواپيماهاي بزرگ با ظرفيت 
باال به هواپيماهايي با س��ايز كوچك تر و ظرفيت كمتر و با 
رويكرد افزايش فركانس پروازي است. مديرعامل شركت 
فرودگاه ها اضافه مي كند: هوانوردي عمومي در دنياي امروِز 
صنعت هوانوردي و فرودگاهي، هسته اصلي رشد و تبلور 
اين صنعت بين المللي در همه بخش ها است،  وجود ناوگان 
45۰ هزار فروندي هوانوردي عمومي در مقابل ناوگان 2۸ 
هزار فروندي شركت هاي هواپيمايي، نشان دهنده اهميت 
و تاثير باالي اين حوزه است و توجه به هوانوردي عمومي در 
ايران از عوامل موثر در كاهش مشكالت در صنعت هوانوردي 
به شمار مي رود.  او درباره محدوده هوانوردي عمومي اظهار 

مي كند: اين نوع از هوانوردي فقط محدود به هواپيماهاي يك 
موتوره فوق سبك نيست،  هوانوردي عمومي ضمن افزايش 
ظرفيت ناوگان، فرصت هاي خوبي را در ايجاد نوآوري هاي 
فناورانه و كسب و كارهاي كوچك فراهم مي كند. اميرمكري 
بيان مي كند: هوانوردي عمومي شامل راه اندازي شركت هاي 
هواپيمايي غير برنامه اي يا ايرتاكسي، چارترهاي خصوصي، 
هواپيماهاي شخصي با بهره برداري اختصاصي، كارگوي 
هوايي سبك يا پيك هوايي س��ريع، گردشگري هوايي و 
خدمات ويژه هوايي همچ��ون آمبوالنس هوايي، كنترل 
و نظ��ارت هوايي و اطفاي حريق هوايي و ديگر خدمات در 
زنجيره تأمين همچون خدم��ات فرودگاهي و تعميراتي 
مورد نياز است كه همگي در فرودگاه ها مديريت مي شود. 
مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها تصريح مي كند: در بخش 
عمليات تجاري مسافري هم به شكل گيري سيستم حمل و 
نقل با هواپيماهاي كوچك يا SATS منتهي مي شود كه خود 
مولد شركت هاي هواپيمايي محلي يا Commuter با 
ظرفيت حداكثر 1۹ صندلي است و مي تواند با همكاري هاي 
مشترك با شركت هاي هواپيمايي بزرگ تر، موجب اصالح 
شبكه پروازي و نهايتا شكل گيري شبكه توزيع پروازها ميان 
فرودگاه اصلي واقمار آن در داخل كش��ور مي شود.  او بيان 
مي كند: اين امر ضمن اتصال فرودگاه هاي كوچك يا كمتر 
برخوردار و كم فعال به فرودگاه هاي بزرگ تر و اصلي، افزايش 
ترافيك پروازي در فرودگاه هاي ك��م ترافيك را به همراه 
خواهد داشت. اميرمكري اظهار مي كند: هرگونه فعاليت و 
عمليات هوانوردي تجاري و غيرتجاري، شخصي، آموزشي 
و عمليات ويژه به غير از فعاليت ش��ركت هاي هواپيمايي 
برنامه اي يا ش��ركت هواپيمايي و با هواپيماه��اي داراي 
ظرفيت دو تا 1۹ صندلي و حداكثر وزن برخاست ۸61۸ 
كيلوگرم، در بسته حمايتي هوانوردي عمومي قرار دارد و 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران امكانات زيرساختي 
خود را براي شتاب بخشيدن به هوانوردي عمومي به كار 

خواهد گرفت.

      كاهش تعرفه هاي هوانوردي عمومي 
مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها با اش��اره به كاهش تعرفه 
هوانوردي عموم��ي مي گويد: در بخش اصالح تعرفه هاي 
فرودگاهي و ناوبري در دو مرحله اقدام شد  كه در نخستين 
گام با استفاده از ظرفيت هاي فعلي ماده 1۰ آيين نامه اجرايي 
ماده 6۳ قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن 
در موارد معين ، ۳۰ درصد از ميزان تعرفه هاي هواپيماهاي 
تا حداكثر وزن برخاست 2۰۰۰ كيلوگرم كاهش يافته و در 

مرحله دوم براي اصالح اساسي آيين نامه اقدام شده است.
  اميرمكري ادامه مي دهد: در طرح جديد كه نيازمند تصويب 
در هيات وزيران اس��ت، فرودگاه هاي كش��ور به سه گروه 
تقسيم مي شود و س��طح وزني ناوگان هوانوردي عمومي 
ت��ا ۸61۸ كيلوگ��رم افزايش مي ياب��د، در بازنگري انجام 
شده تعرفه هاي فعاالن هوانوردي عمومي در بخش هاي 
ناوبري هوايي، نشست و برخاست، پاركينگ و تسهيالت و 
خدمات فرودگاهي به صورت متوسط تا 75 درصد و براي 
بهره برداران آموزشي تا ۹۰ درصد كاهش خواهد يافت كه 

اين موضوع در صورت تصويب در دولت، ابالغ خواهد شد.

      راه اندازي ايرتاكسي به زودي
چندي پيش شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزيرراه و 
شهرسازي از راه اندازي حداقل دو مسير ايرتاكسي در كشور 
تا پايان امس��ال خبر داد موضوعي كه مديرعامل شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران هم به آن اشاره مي كند و 
مي گويد: ترجيح مي دهيم فرودگاه هايي كه ترافيك كمتري 
دارند، در گام اول وارد بحث ايرتاكسي شوند ؛ ضمن اينكه 
دراين صورت دستمان بازتر است تا ساير خدمات هوانوردي 
عمومي  را در فرودگاه هاي كوچك ارايه دهيم و اين خدمات 

در اين فرودگاه ها مناسب تر خواهد بود.
او درباره احتم��ال راه اندازي ايرتاكس��ي در فرودگاه هاي 
پرتردد نظير مهرآباد و شهيد هاشمي نژاد مشهد مي گويد: 
در فرودگاه هاي مهرآباد و مش��هد ظرفيت  تكميل است و 

اين فرودگاه ها ظرفيت ايرتاكس��ي ندارد و نياز هم نيست. 
اميرمكري اظهار مي كند: ايرتاكسي بيشتر براي مناطقي 
است كه پرواز برنامه اي وجود ندارد اما فرودگاه ها و شهرهايي 
 كه پرواز برنامه اي روتين زيادي دارند و در هر س��اعت كه 
مسافر نياز داشت، پرواز وجود دارد، نيازي به ايرتاكسي ندارد 
و اصال براي مسافر هم ارزش اقتصادي ندارد چون هر لحظه 
پرواز وجود دارد. مديرعامل شركت فرودگاه ها در پاسخ به 
اين سوال كه اگر متقاضي ايرتاكسي قصد پرواز از شهرهاي 
كوچك به پايتخت يا مشهد داشت، بايد چكار كند؟ مي گويد: 
اگر مسافري قصد استفاده از ايرتاكسي از مناطق كم تقاضا يا 
فرودگاه هاي كوچك را داشت، به برخي مركز استان منتقل 
مي شود و از آنجا به تهران سفر مي كند؛ فعال ايرتاكسي از 
فرودگاه هاي كوچك به تهران به دليل ترافيك باالي فرودگاه 

تهران و محدويت هايي كه داريم، نداريم.

      كم كاري شركت فرودگاه ها 
درحالي كه مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها از تالش براي 
اجراي هوانوردي عمومي در كشور مي گويد: يكي از فعاالن 
حوزه هوايي با انتقاد از عملكرد اين شركت در اين بخش، به 
»تعادل« اظهار مي كند: بررسي خدمات ارايه شده از سوي 
فرودگاه هاي كشور طي نيمه نخست سال جاري حكايت 
از آن دارد تغييري در شيوه ارايه اين خدمات ايجاد نشده 

و با وجود وعده مديرعامل شركت فرودگاه ها درباره بهبود 
هوانوردي عمومي، اين اتفاق رخ نداده است. داوود ربيعي 
تصريح مي كند: سوال اين است كه سهم هوانوردي ايران از 
هوانوردي عمومي چقدر است؟ در ايران فقط هواپيماهاي 
ف��وق س��بك در رده هوانوردي عمومي ق��رار مي گيرند 
وكاهش ع��وارض در هوانوردي عمومي فقط مش��مول 
هواپيماهاي فوق سبك مي شود و اين اقدام كمكي به بهبود 
شاخص هاي هوايي كشور نمي كند. اين كارشناس ارشد 
حوزه هوايي با اشاره به نمايشي بودن بعضي از تصميمات 
ش��ركت فرودگاه ها اظهار مي كند: پيش از اين در بخش 
هوانوردي عمومي اعالم شد كه عوارض اين نوع هوانوردي 
كاهش يافته است اما اقدامي در اين زمينه انجام نشد ضمن 
اينكه وعده هايي هم درباره كاهش هزينه آموزش خلباني 
منتشر شد و بسياري از دانشجويان خلباني به اين وعده 
دل بس��تند درحالي كه آموزش هاي خلباني در فرودگاه 
پيام انجام مي شود كه اين فرودگاه تحت مالكيت شركت 
فرودگاه ها نيست. او ادامه مي دهد: البته شركت فرودگاه ها 
براي كاهش انتقادات پيشنهاد داد كه دانشجويان، آموزش 
خلباني را در فرودگاه هاي تحت نظارت اين شركت از جمله 
فرودگاه اراك و سمنان ببينند كه با توجه به مسافت زياد 
اي��ن فرودگاه ها از پايتخت، با س��ختي هاي زيادي براي 

دانشجويان همراه است.

  Mon. Nov 4.   دو شنبه    13 آبان 1398   6  ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1514  2019 

جدايي ري از تهران در مجمع 
۵۱ نفره بررسي مي شود

نشست بررس��ي طرح جدايي ري از تهران با حضور 
نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسالمي، رييس 
شوراي ش��هر تهران و رييس شوراي عالي استان ها 
برگزار و مقرر شد طرح جدايي ري از تهران در جلسه 
مجمع 51 نفره مورد بررس��ي قرار گيرد. به گزارش 
ايس��نا، محمدرضا عارف در نشس��ت بررسي طرح 
جدايي ري از تهران كه با حضور روساي شوراي عالي 
اس��تان ها و همچنين نمايندگان تهران در مجلس 
شوراي اسالمي برگزار شد، گفت: انتزاع شوراي شهر 
ري از شوراي تهران يك موضوع قديمي است و اخيرا 
در مجلس شوراي اسالمي بحث هايي هم مطرح شده 
است. موضع ما اين بوده كه اگر منافع شهرستان ري 
ايجاب مي كند اين طرح را پيگيري كنيم. او با اشاره 
به امضاي اين طرح از سوي برخي نمايندگان تهران 
و فراكسيون اميد تصريح كرد: حاال كه اين طرح در 
دستور كار مجلس شوراي اسالمي قرار گرفته الزم 
است بررس��ي جدي تري در اين باره داشته باشيم. 
مصطفي كواكبي��ان، نماينده مردم ته��ران در اين 
نشست اساسي ترين خواسته مردم شهر ري را جدايي 
شوراي اين شهر از تهران عنوان كرد و گفت: در قانون 
هم داريد كه هر شهري بايد شوراي جداگانه داشته 
باشد چرا ري نبايد شهرداري و شوراي شهر مستقل 
داشته باش��د؟ وي با بيان اينكه بدون تصويب طرح 
جدايي ري از تهران نيز وزارت كشور مي تواند نسبت به 
اجراي آن اقدام كند يادآور شد: اگر قرار باشد اين طرح 
به نتيجه برسد بايد در اين باره تسريع كنيم و هرچه 
س��ريع تر آن را در دستور كار قرار دهيم. محمدرضا 
عارف با اشاره به اظهارات كواكبيان گفت: ظاهرا جدايي 
ري از تهران نيازمند حكم قانوني است زيرا ري و تهران 
با صراحت قانوني يكي ش��ده اند. در اين ميان پروانه 
مافي عضو كميسيون شوراها نيز گفت: طرح جدايي 
ري از تهران فردا )دوشنبه( در دستور كار كميسيون 
شوراها قرار دارد. محمد محمودي، شاهنشين مسوول 
كميته تقسيمات كش��وري كميسيون شوراها نيز 
درباره اين طرح گفت: ما در كميته جلساتي داشتيم 
و بحث هايي مطرح ش��د البته صورت مساله به اين 
راحتي نيس��ت و مساله تشكيل شورا نيست مساله 
اين است كه ما در تقسيمات كشوري شهري به اسم 
ري نداريم و شهر بايد محدوده قانوني و حريم داشته 
باشد. اكثريت اعضاي كميته هم مخالف طرح هستند 
كه داليل آنها برخي امنيتي و برخي اجرايي است. او با 
بيان اينكه پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح را دارد 
يادآور شد: وزارت كشور به صراحت مخالف اين طرح 
است و دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي آب و 
فاضالب و ثبت امالك مي گويند كه مرز اتوبان آزادگان 

قابل تفكيك ثبتي نيست.

هشدار وقوع سيالب
در مازندران و گلستان

كارشناس سازمان هواشناسي از احتمال وقوع سيالب 
در اس��تان هاي مازندران و گلستان خبر داد و گفت: 
امروز )دوشنبه( در سواحل درياي خزر، جنوب غرب، 
شمال فارس، بخش هايي از مركز و دامنه هاي البرز 
در اس��تان هاي قزوين، تهران، البرز و سمنان بارش 
پراكنده را داري��م و بارش ها مي تواند به صورت برف 
در مناطق كوهستاني باشد. به گزارش تسنيم، فريبا 
گودرزي كارشناس سازمان هواشناسي اظهار كرد: 
امروز رگبار، رعد و برق و كاهش دما در پايتخت روي 
مي دهد. كارشناس سازمان هواشناسي از كاهش 6 تا 
۸ درجه اي دما در سواحل درياي خزر و شمال شرق 
خبر داد و گفت: از روز سه شنبه تا پنجشنبه در اكثر 

مناطق كشور آسمان صاف و آفتابي خواهد بود.

ايراد پليس به طرح ترافيك 
منطقي است

محم��د عليخاني، ريي��س كميس��يون عمران و 
حمل ونقل ش��وراي ش��هر تهران با اشاره به اينكه 
طرح جديد ترافي��ك 1۰۰ درصد نياز به بازنگري 
دارد، گفت: س��اعات طوالني طرح ترافيك سبب 
كاهش استفاده از خودروهاي شخصي نشده است. 
به گزارش ف��ارس محمد عليخاني درباره اختالف 
پليس تهران و ش��هرداري در زمينه اجراي طرح 
ترافيك جديد، اظه��ار كرد: اين طرح بر اس��اس 
مصوبه ش��وراي ترافيك تهران اجرايي شده است 
كه اعضاي آن را رييس پليس راهور تهران، شهردار 
تهران، معاونت حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري، 
نماينده اي از وزارت كش��ور و استانداري تشكيل 
داده و اين مصوبه را هم��ه اين اعضا امضا كرده اند. 
بنابراين اگر ني��از به بازنگري باش��د بايد موضوع 
در ش��وراي ترافيك بررسي ش��ود چرا كه مرجع 
قانوني بررسي طرح همين شوراست. او افزود: هر 
چند شوراي شهر در اين شورا نقشي ندارد اما بايد 
پاسخگوي مردم باش��د چرا كه شهروندان گمان 
مي كنند تصميم در اين زمينه بر اساس نظر شوراي 
شهري ها بوده است. بنابراين حضور يك نماينده از 
شوراي شهر در اين شوراي ترافيك تهران ضرورت 
دارد. رييس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي 
شهر تهران ادامه داد: اينكه پليس راهور اعالم كرده 
كه اگر شهرداري به اخطار آن درباره طرح ترافيك 
توجه نكند تصميم يك طرفه خواهد گرفت اقدام 
درستي نيست چرا كه بايد در چارچوب ها تصميم 
گرفته شود البته توجه به دغدغه پليس حائز اهميت 
است و ما هم به عنوان اعضاي كميسيون عمران و 
حمل ونقل شوراي شهر اين مشكالت را قبول داريم. 
او با بيان اينكه نظرمان به پليس نزديك است، گفت: 
پلي��س از آنجايي كه وظيفه اعمال قان��ون را دارد 
دستش براي چنين اقداماتي باز است البته بايد در 
چارچوب قانون عمل شود چرا كه قانون بد حتي از 
بي قانوني نيز بهتر است. پليس حدود ۸ ايراد از طرح 
ترافيك جديد گرفته كه در برخي از موارد با ايرادات 
شوراي شهري ها مش��ترك است و مي توان گفت 

حرف پليس درست است.
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»تعادل« در گفت و گو با واردکنندگان و  فعاالن خودرویی پشت صحنه معطلی خودروهای مانده در گمرک را بررسی می کند 

دستور آزاد سازی  ۱۰۴۸ خودروی دپو شده صادر شد
تعادل | فرشته فريادرس |

 گره ترخيص خودروهاي مانده در گمرك باز شد. 
»تع��ادل« در گفت وگو ب��ا واردكنندگان و كارشناس��ان 
خودروي��ي، ماجراي خودروه��اي دپو ش��ده، را از زواياي 
گوناگوني مورد واكاوي قرار داده است. البته نسبت به اين 
موضوع نگاه هاي متفاوتي وجود دارد؛ برخي نوك پيكان 
انتقاد را به سمت وزارت صمت مي گيرندكه  با مانع تراشي 
و ناديده گرفتن پيش��نهادهاي ارايه شده از سوي گمرك، 
اين نهاد اجرايي را ب��راي صدور مجوز ترخيص بالتكليف 
گذاشته ومانع از پايان يافتن اين ماجراي جنجالي شده اند. 
اما نگاه ديگري وجود دارد كه براساس آن خود واردكنندگان 
خودروي��ي مقصر اصلي پيش آمدن اين اتفاق هس��تند؛ 
چون يا منش��أ ارز آنها مش��خص نبوده يا مشكل قضايي 
ومسائلي از اين دس��ت داشته اند.  براساس ديدگاه دوم كه 
واردكنندگان را مقصر ماجرا مي داند، زماني كه دولت اعالم 
كرد واردكنندگاني كه منشأ ارز آنها مشخص است و مشكل 
قانوني ندارند، مي توانند خودروهايشان را ترخيص كنند، اما 
اقدامي از سوي آنها صورت نگرفت. اين امر نشان مي دهد، 
خود شركت هاي وارد كننده خودرو، كوتاهي كرده و مقصر 
وضعيت موجود نيز هستند. البته در اين ميان نگاه سومي 
وجود دارد مبني بر اينكه، دولت نيز در بخشي از اين ماجرا 
دچار تخلف شده و بايد پاسخگو باشد. از اين منظر، چون 
دولت س��د راه ترخيص اين خودروها كه هم منشأ ارز آنها 
مشخص بوده و هم اينكه مشكلي قانوني نداشتند، مرتكب 
تخلف شده اس��ت.  در همين حال اما معاون فنی گمرک 
در تازه ترين اظهارات خود از رايزنی های انجام ش��ده برای 
ترخيص خودروهای دپو ش��ده، سخن گفت. بنا به گفته 
مهرداد جمال ارونقی، س��رانجام وزي��ر صنعت، معدن و 
تجارت دستور ترخيص ۱۰۴۸ خودروی پروانه شده مانده 
در گمرک را صادر کرده است. بنابه اظهارات او و به دنبال 
دستور وزير صمت برای ترخيص خودروهای دارای پروانه، 
صاحبان آنه��ا می توانند از ام��روز )۱۳ آبان( برای تحويل 

خودروهای خود اقدام کنند.  
 

   ماجراي خودروهاي دپو شده
بيش از دو سال از دپوي ۱۳ هزار خودرو در گمرك گذشته 
و تاكنون به طور كامل تعيين تكليف نشده اند. خودروهاي 
دپو شده در گمرك كه به داليل مختلف از جمله »تخلف 
در ثبت س��فارش«، »تغيير شرايط ارزي« و همچنين 
»پرونده هاي قضايي« مدت ها است دچار حاشيه شده 
و بخشي از آنها همچنان در گمرك باقي ماندند. اين در 
حالي است كه از دي ماه سال گذشته و طبق مصوبه هيات 
وزيران قرار بر اين شد تا مهلت ۴ ماهه اي تعيين شود و 
صاحبان خودروها براي ترخيص آنها اقدام كنند. زمان 
در نيمه ارديبهشت به پايان رسيد و بار ديگر دو ماه اين 
فرصت تمديد شد. با اتمام زمان تمديد شده در نيمه تير 
ماه، گزارش گمرك نشان داد كه بيش از ۶۶۵۰ دستگاه 
ترخيص شده، ۱۰۴۸ دستگاه پروانه الكترونيكي دريافت 
كرده، اما به دليل عدم تمديد زمان فرصت خروج پيدا 
نكردند و ۳۴۰ دستگاه هم هنوز پروانه اي دريافت نكرده 
بودند. مابقي خودروها نيز بالتكليف باقي ماندند كه برخي 
دچار پرونده هاي قضايي بودند. بع��د از آن دولت اعالم 
كرد كه فعال ديگر تصميمي براي تمديد زمان ترخيص 
ندارد. از اين رو مدتي نگذشته بود كه گمرك براي حل و 
فصل موضوع پيشنهاداتي را به وزارت اقتصاد ارايه كرد، 
مبني بر اينكه در مصوبه مربوط به ترخيص خودروها » 
مهلت ترخيص« به »مهلت دريافت پروانه الكترونيكي« 
تغيير كند تا در اين حالت بي��ش از هزار خودرويي كه 
پروانه دريافت كرده بودند ترخيص شوند. گمرك با ارايه 
پيشنهادي خواستار آن شد كه خودروهاي داراي پروانه 
بتوانند ترخيص شوند اما با وجود گذشت حدود چند ماه 
از پيشنهادات گمرك هيچ تصميمي در اين باره اتخاذ 

نشده است.

   پيشنهاد گمرك چيست؟ 
اين در حالي است كه آخرين توضيحات ارونقي، معاون 
فني و امور گمركي گمرك ايران درباره وضعيت ترخيص 
خودروهاي دپو ش��ده از اين حكاي��ت دارد كه گمرك 
همچن��ان موافق تمديد زم��ان و ارايه راه��كاري براي 
ترخيص خودروها است و مشكلي از سوي آن نيست، اما 
بايد دستگاه هاي ذي ربط در اين رابطه موافقت كنند. او با 
بيان اينكه در حدود ۶ ماه زمان تعيين شده براي ترخيص 
خودروهاي دپو شده حدود۷۵۰۰ خودرو خارج شد، نيز 
گفته بود كه نزديك به ۱۱۰۰ خودرو با وجود داش��تن 
پروانه الكترونيك باقي ماندند كه اين به مش��كالتي از 
سوي گمرك بر نمي گردد، چراكه پروانه ترخيص آنها 
صادر شده، اما با اين حال نتوانستند ترخيص شوند. بنابه 
اظهارات ارونق��ي، مكاتبات زيادي براي تعيين تكليف 
خودروهاي دپو شده بين دستگاه ها انجام شده كه اگر 
مصوبه اصالح يا تمديد شود، بخش زيادي از خودروها 
خارج مي ش��ود، در غير اين ص��ورت قوانين مربوط به 
كاالهاي متروكه براي آنها اعمال خواهد ش��د. او با بيان 
اينك��ه عدم ترخيص خودرو هاي باق��ي مانده به معني 
وجود مشكلي از سوي دولت و گمرك نيست، بيان كرده 
كه يك بحث مربوط به مصوبه دولت و نحوه  تمديد آن 
اس��ت، اما بحث ديگر به پرونده هايي كه درگير مسائل 
قضايي بودند، بر مي گردد كه بايد مراجع قضايي در رابطه 
با آنها دستوراتي صادر كند. در همين رابطه، گمرك دو 
پيشنهاد را مطرح مي كند؛ پيشنهاد نخست اينكه دوره 
زماني ترخيص براي مدتي ديگر تمديد شود. براساس 
اين پيش��نهاد، تمديد زمان ترخيص كمك مي كند تا 
خودروه��اي دپويي بعد از طي مراح��ل قانوني، امكان 
ترخيص پيدا كنند. اما بنابر دومين پيش��نهاد گمرك، 
از هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروي مانده در گمرك، تعداد 
يك هزار و ۴۸ دستگاه خودرو كه پروانه الكترونيكي را 
از گمرك دريافت كرده اند، با توجه به مصوبه پيش��ين 
اج��ازه ترخيص يابند. البته بع��د از تنظيم اين گزارش 
ارونق��ي در گفت و گو با ايس��نا جزيي��ات جديدتري از 
آزادسازي خودروهاي دپو شده ارائه كرد. مهرداد جمال 
ارونقی،  معاون فن��ی و امور گمرکی گمرک جمهوری 
اسالمی ايران  با اشاره به جزيياتی از روند تصميم گيری 
در مورد ترخيص بخش��ی از خودروهای دپو ش��ده در 
گمرک توضيح داد: بع��د از آنکه در نيمه تيرماه مهلت 
ترخيص خودروها به پايان رسيد، ۱۰۴۸ دستگاه با وجود 
طی کردن تشريفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و 
همچنين دريافت پروانه به دليل اتمام زمان تعيين شده 
در مصوبه هيات دولت نتوانستند ترخيص شوند. او  ادامه 
داد: بر اين اساس در اين فاصله رايزنی هايی برای ترخيص 
اين ۱۰۴۸ دستگاه انجام شد تا اينکه اخيرا، در دوم آبان 
ماه ط��ی نامه ای به وزير صنعت، معدن و تجارت مراتب 
را گزارش داده و درخواس��ت بررسی داشتيم تا  اينکه با 
ترخيص خودروها موافقت ش��د و مراتب را به قائم مقام 
اين وزارتخانه اعالم کردند که در نهايت ضمن موافقت، 
پيشنهاد شد که مناسب است موضوع در جلسه کارگروه 
هماهنگی تجاری بانک مرکزی نيز مطرح شود.   ارونقی 
گفت: بر اين اس��اس در جلس��ه روز يک شنبه کارگروه 
هماهنگی بانک مرکزی موضوع ترخيص ۱۰۴۸ خودرو 
که دارای پروانه گمرکی بودند، مطرح شد و مورد بررسی 
قرار گرفت و در نهايت اعضا و دس��تگاه های مربوطه به 
توافق نهايی برای ترخيص رسيدند. به گفته معاون فنی 
و امور گمرکی گمرک ايران، صاحبان اين ۱۰۴۸ دستگاه 
خودرو که تش��ريفات آنها انجام ش��ده است می توانند 
برای تحويل مراجعه کنند. از سويي مهدي دادفر دبير 
انجمن واردكنندگان خودرويي در گفت وگو با »تعادل« 
مي گويد كه گمرك تنها يك نهاد اجرايي اس��ت و بايد 
سياست هاي ابالغ ش��ده را اجرا كند و نمي تواند در اين 

زمينه پيشنهاد بدهد.

   دو نگاه به خودروهاي مانده در گمرك 
اما ببينيم واردكنندگان وكارشناسان خودرويي درباره اين 
ماجراي دپوي خودروها چه نظري دارند؟ مهدي دادفر، دبير 
انجمن واردكنندگان خودرو با بيان اينكه بخش عمده اي از 
اين خودروها با توجه به دريافت پروانه الكترونيكي گمرك 
مشكلي براي ترخيص ندارند و در حال حاضر پشت درهاي 
گمرك مانده اند، به »تعادل« مي گويد: خودروهاي مانده در 
گمرك هيچ گونه مشكل ارزي و قضايي ندارند وتنها منتظر 
تمديد مصوبه قبلي هس��تند كه اگر اين اتف��اق رخ دهد، 

خودروهاي دپو شده ترخيص خواهد شد. 
به گفته او، تنها مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد، ممكن 
است اين باشد، كه بخشي از ال سي ها تسويه نشده و به بانك 
بدهكار باشند. از اين رو، براي اينكه اسناد حمل را دريافت 
كردند، بايد وجه��ي را به بانك پرداخ��ت كنند تا بتوانند 
»ال سي« را دريافت كنند. از اين منظر، دادفر تاكيد مي كند، 
با توجه به اينكه متولي اين موضوع وزارت صمت است، اين 
پيشنهاد بايد از س��وي اين وزارتخانه مطرح شود تا بتوان 
مصوبه را تمديد كرد. به عبارتي، پييشنهاد دهنده براي خروج 
خودروهاي دپو شده، وزارت صمت است و مسووليت اين كار 
با وزارت اقتصاد نيست. اين فعال وارد كننده خودرو، صراحتا 
نوك پيكان انتقاد خود را به سمت وازرت صمت مي گيرد و 
پشت صحنه معطلي خودروهاي دپو شده در گمرك را ناشي 
از كم كاري اين وزارتخانه مي داند و مي گويد: به نظر مي رسد، 
ترخيص چند هزار دستگاه خودرو مشكلي را ايجاد نخواهد 

كرد، مگراينكه منفعتي براي عده اي در بر داشته باشد. 
با اين حال گمرك در اين زمينه عنوان كرده براي حل اين 
مشكل در حال پيگيري اس��ت، تامصوبه دي ماه دولت در 
صورت امكان نسبت به همان خودروهايي كه قبال در اماكن 

بندري و مناطق ويژه وجود داشت، مجددا تمديد شود. 
امااز آن سو، فربد زاوه ديگر كارشناس خودرويي، در اين باره 
نظر ديگ��ري دارد. او در اين ماجرا واردكنندگان خودرو را 
مقصر اين اتفاق مي داند و مي گويد: واردكنندگان خودرويي 
به احتمال زياد با مشكل منشأ ارز و مسائل ديگري روبه رو 
بودند كه  امكان ترخيص خودروهايشان را نداشتند. به گفته 
اين كارشناس خودرويي، اگر واردكنندگان در اين زمينه 
مشكلي نداشتند، چرا زماني كه دولت به آنها اجازه ترخيص 

محصوالتشان را داد، اقدام به اين كار نكرده اند. 
زواه، اين اظهارنظر كه گفته مي شود، معطلي در ترخيص 
خودروهاي دپو ش��ده، به دليل منافع ذي نفعان از جمله 

خودروسازان داخلي است را رد مي كند و مي گويد: چنين 
چيزي صحت ندارد؛ چراكه تع��داد خودروهاي مانده در 
گمرك به اندازه اي نيست كه بازار خودرو را تحت تاثير قرار 
دهد و از طرفي، به طور مثال، فردي كه متقاضي خودروي 
پورشه است، قطعا با عدم ورود اين خودرو به داخل، متقاضي 
خريد خودرويي چون پرايد نخواهد بود.  اين كارش��ناس 
خودروي��ي در عين حال، دولت را مقص��ر ديگر اين ماجرا 
معرفي مي كند و مي گويد: اينكه دولت در برخي موارد دچار 
تخلف شده، جاي هيچ گونه شكي نيست؛ چراكه برخي از 
واردكنندگان هيچ گونه مشكل قضايي نداشته و منشأ ارز 
آنها نيز مشخص بوده، اما دولت مانع از ترخيص اين خودروها 
شده كه اين مصداق تخلف است و قطعا بايد پاسخگوي رفتار 
خود باشد.  زاوه البته يك انتقاد هم به گمرك وارد مي كند 
و مي گويد: اينكه خودروهاي دپويي مراحل قانوني خود را 
طي كرده و حتي پروانه الكترونيكي را دريافت كرده اند، اما 
براساس مصوبه پيشين اجازه ترخيص ندارند، را كج سليقگي 
گمرك مي داند كه منتظر مصوبه جديد هيات دولت است. 
به گفت��ه او، اين خودروها بايد ب��دون معطلي از گمركات 

ترخيص شوند. 

   گره هاي ترخيص به روايت بانك
اما آن طور كه دبير شوراي عالي مناطق آزاد مي گويد: برخي 
مس��ائل ارزي از اهم گره هاي ترخي��ص خودروهاي دپو 
شده به شمار مي رود، اما رايزني هايي در رابطه با ترخيص 
خودروهايي كه قبل از مقررات جديد وارد شده و مشكلي از 
اين نظر ندارند، در حال انجام است اما در مورد خودروهايي 
كه بعد از محدوديت هاي ارزي و ثبت سفارش وارد شده و 
ممنوعيت دارند، وضعيت متفاوت است، چراكه اساسا ورود 
آنها به كشور ممنوع خواهد بود.  مرتضي بانك در گفت وگويي 
كه با ايسنا داشته درباره اينكه خودروهاي دپو شده در مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي مدت هاست كه درگير حواشي بوده و 
آيا در اين رابطه از س��وي مناطق آزاد مشكلي وجود دارد؟ 
اين گونه توضيح داده است: »در مجموع كاالها يا خودروهاي 
وارد شده به مناطق آزاد يك نوع دپوي كاال به شمار مي روند و 
اين كاالها بعد از اينكه وارد مي شوند با انجام مقررات گمركي 
به تدريج از مناطق خارج و به سرزمين اصلي مي رود كه اين 
هيچ ايراد قانوني نداشته و تنها از مسير اين مناطق چه خودرو 
و چه هر كاالي ديگر مورد نيازي وارد مي شود.« به گفته او، 
در مورد خودروها و البته برخي اقالم كااليي ديگر دپو شده، 

محدوديت هايي در رابطه با زمان ورود آنها قبل از مقررات 
مربوط به ثبت سفارش يا ش��رايط ارزي و بعد از آن وجود 
دارد؛ به طوري كه برخي از اين خودروها براساس مقررات و 
رويه هاي داخلي وارد و دپو شدند، اما برخي ديگر به شرايط 
جديد برخورد كردند كه مربوط به تغيير سياست هاي ارزي 
و محدوديت هاي ثبت سفارش است. در اين حالت تعارضي 
بين  بخش��ي از كاالهايي كه قبل از محدوديت هاي ثبت 
سفارش و ارزي وارد شدند و آنهايي كه بعد از اين مقررات 
بودند، ايجاد شد كه براي سرمايه گذاران تا حدي مشكل ساز 
شده است. دبير شوراي عالي مناطق آزاد با اشاره به حدود 
۱۳ هزار خودروي دپو ش��ده اي كه بخشي از آن تحويل و 
بخش��ي ديگر در مناطق در گمركات باقي مانده اند، گفته 
است: تعدادي از اين خودروها كه بعد از وضع مقررات جديد 
بنا به شرايط خاص كشور و محدوديت هاي ثبت سفارش 
و ارزي موجود وارد شده اند به نظر مي رسد كه بايد تعيين 
تكليف شوند چون اساسا ورود آنها به كشور مردود و ممنوع 
است. اما در رابطه با آنهايي كه قبل از محدوديت ها وارد شدند 
بايد تشريفاتي انجام شود و مطابقت با مقررات ترخيص آنها 
صورت گيرد. بانك با بيان اينكه دولت و گمرك به دنبال حل 
و فصل موضوع خودروهايي كه مشكل مقرراتي نداشته و 
وارد ش��ده اند، اظهار كرد: در اين بين نظر بانك مركزي در 
مورد تامين ارزي و تطابق با شرايط ارزي قابل توجه است. 
به هر حال سرمايه گذاراني كه قرار است خودروهاي خود را 
ترخيص كنند بايد رويه هاي قانوني و گمركي را طي كنند؛ 
از اين رو اين مساله بايد بين وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
گمرك و بانك مركزي حل شود. او همچنين با تاكيد بر اينكه 
مناط��ق آزاد در نقش انبار انواع كاالهاي وارداتي مورد نياز 
سرزمين اصلي هستند، افزود: ما نه مسوول متروكه اعالم 
شدن يا نشدن اين خودروها هستيم و نه در ورود به سرزمين 
اصلي راي نهايي را صادر مي كنيم، بلكه بايد طبق مقررات و 
تشريفات مربوطه اين اقدام انجام شود. برآيند اين اظهارات 
نشان مي دهد، آنچه بيش از همه در تمديد نشدن مصوبه 
دولت در ارتباط با ترخيص خودروهاي دپويي مي تواند مورد 
توجه باشد، بحث ايجاد رانت براي عده اي است و شركت هاي 
وارد كننده اين خودروها و همچنين مشتريان آنها دستشان 
از اين خودروها كوتاه مانده و در مقابل براي عده اي رانت ايجاد 
شود. ماندن اين خودروها در گمرك براي دولت هيچ نفعي 
ندارد و خروج آن از گمرك براي دولت منابع درآمدي خواهد 

شد. اما متاسفانه اراده اي براي انجام اين كار وجود ندارد. 

در آستانه شصتمين سالگرد تاسيس مينو مطرح شد

كشورهاي سي آي اس بازار هدف صادرات محصوالت مينو
مديرعامل گروه صنعتي مينو با اشاره به توليد ۴۰۰نوع 
محصول به ميزان ۶۰۰ تن در روز در زيرمجموعه هاي 
اين گروه از اجراي بالغ بر ۱۰۰ پروژه بزرگ و كوچك 

طي پانزده سال گذشته خبر داد.
عليرضا عباسيانفر در نشست خبري كه پيش از ظهر روز 
يك شنبه به مناسبت شصتمين سالگرد تاسيس شركت 
»مينو« برگزار شد، گفت: برنامه توسعه 2۰ ساله اي براي 
شركت طراحي و تدوين شده كه شامل سرمايه گذاري 
در جهت بهبود وضعيت موج��ود، ورود خطوط جديد، 
بازسازي و بهسازي خطوط كنوني، تكميل زنجيره تامين 

و توليد ساير محصوالت غذايي است.
وي مشتريان وفادار، كاركنان پرتالش و سهامداران را 
سه ركن اصلي گروه صنعتي »مينو« برشمرد و افزود: 
اگرچه تنگناهاي معيشتي و وضعيت اقتصادي دشوار 
س��ال هاي اخير، منجر به كاهش قدرت خريد برخي 
از دهك هاي درآمدي جامعه ش��ده است اما شركت 
مينو با قيمت گذاري منصفانه و كمترين افزايش نرخ، 
تالش دارد تا اين محصوالت از سبد مصرفي خانوارها 
حذف نشود. عباسيانفر با بيان اينكه دولت مالكيت اين 
شركت را از سال ۵9 تا ۸۰ برعهده داشت، يادآور شد: در 
زمان تصدي دولت، اقدام قابل توجهي جهت نوسازي و 
بازسازي خطوط توليد نشد كه همين مساله متاسفانه 

منجر به فرسودگي آن شد.
وي تصريح ك��رد: پس از اجراي اص��ل ۴۴ و واگذاري 
شركت هاي دولتي، مالكيت گروه »مينو« نيز به بخش 
خصوصي منتقل شد و از سال ۸۳ سرمايه گذاري هاي 
بزرگي جهت نوس��ازي، بهسازي و تنوع محصوالت با 
اجراي بالغ بر ۱۰۰ پروژه كوچك و بزرگ صورت گرفت. 
مديرعامل گ��روه صنعتي »مينو« به بخش��ي از اين 
سرمايه گذاري ها اشاره كرد و افزود: براي نخستين بار 

در كشور خط توليد آدامس بدون قند با سرمايه گذاري 
2۰ ميليون يورويي در سال۸9 راه اندازي شد كه اين 

خط توليد در دنيا كم نظير است.
وي ادامه داد: خط توليد ش��كالت با س��رمايه گذاري 
۶ميليون يورويي، خط توليد اسنك با سرمايه گذاري 
۵/۵ ميلي��ون يوروي��ي، توليد س��افت ژل با ظرفيت 
تولي��د ۶۰ميلي��ون ع��دد در س��ال ازجمل��ه اي��ن 

سرمايه گذاري هاست.
عباس��يانفر با اش��اره به ميزان ص��ادرات محصوالت 
گروه صنعتي مينو گفت: كشورهاي همسايه، حوزه 
خليج فارس، كشورهاي حوزه سي اي اس، كانادا و حتي 
اروپا بازارهاي هدف صادراتي اين ش��ركت محسوب 

مي شوند. 
وي با بي��ان اينكه ۶۰۰ محص��ول در اين گروه توليد 

مي ش��ود،  افزود: از اين تعداد ۴۰۰محصول غذايي و 
2۰۰ محصول آرايشي و بهداشتي است.

وي در ادامه به مشكالت پيش روي فعاالن اقتصادي 
اش��اره كرد و گف��ت: قواني��ن س��خت گيرانه بيمه، 
ماليات ه��اي چندب��اره و تعارضات و تع��دد قوانين، 
كارآفرينان را با چالش هاي بسياري مواجه كرده است 

كه از دولت انتظار داريم اين موانع را برطرف كند.
وي به تاثير عوامل بيروني بر فعاليت بنگاه هاي صنعتي 
اش��اره كرد و گفت: تنش هاي سياس��ي و فشارهاي 
بين المللي نيز از ديگر مش��كالت واحدهاي توليدي 
اس��ت به طوري كه نوسان ارزي سال هاي اخير باعث 
ش��ده تا گروه صنعتي »مينو« در خريد مواد اوليه با 

مشكل افزايش چندبرابري نرخ ها مواجه شود.
عباس��يانفر ادامه داد: هرچند قيمت نهاده هاي توليد 

ما در سال گذشته بين ۶۰تا2۷۰درصد افزايش يافت 
اما تمام تالش مان را كرديم تا با لحاظ كردن كمترين 
حاشيه س��ود، محصوالت شركت با كمترين افزايش 
قيمت به دس��ت مصرف كننده برس��د و كاالهاي ما 
تبديل به اجناس لوكس ب��راي طبقه هاي كم درآمد 
نش��ود. وي با اش��اره به تاريخچه تاس��يس و فعاليت 
شركت هاي زيرمجموعه مينو گفت: اين برند يك نشان 

توليدي بين نسلي است.
وي خاطرنش��ان كرد: اطمينان و وفاداري مردم طي 
اين سال ها به اين برند، اصلي ترين سرمايه ما محسوب 

مي شود.
عباسيانفر با اش��اره به تاريخچه تاسيس مينو اظهار 
كرد: گروه صنعتي مينو يك هلدينگ بزرگ است كه 
با مديريت ۱2 شركت فرعي در زمينه توليد محصوالت 
غذايي و بهداش��تي و دارويي و توزيع و پخش فعاليت 

مي كند.
وي افزود: اين شركت در ۱۶آبان سال ۱۳۳۸ فعاليت 
خ��ود را در كيلومتر ۱۰ جاده مخصوص كرج با توليد 
آبنبات و تافي ك��ره اي آغاز كرد و در س��ال ۱۳۴۶ و 
همزمان با تاسيس بورس، جزو نخستين شركت هاي 

ايراني بود كه وارد بازار سرمايه شد.
به گفته وي، شركت صنعتي پارس مينو، شركت قاسم 
ايران و شركت صنعتي مينو )خرمدره(، شركت دارويي 
مينو، شركت صنايع غذايي مينو شرق و شركت صنايع 
غذايي مينو فارس ازجمله بزرگ ترين شركت هاي اين 

هلدينگ بزرگ صنعتي است. 
در اين نشس��ت خبري وحيد هوشنگ نژاد گفت: ما 
دو خواس��ته از دولت در زمينه قوانين مالياتي داريم، 
نخس��ت اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده همانند 
الگوي مرس��وم جهاني اجرا شود و دوم اينكه افزايش 

پلكاني و ضريب ساالنه آن كنترل شده باشد تا آسيبي 
به فعاليت شركت ها وارد نشود. وي درخصوص وضعيت 
بورسي شركت مينو نيز گفت: تمام تالش مان براين 
اس��ت تا منافع سهامداران توس��ط عده اي سودجو با 

سفته بازي و ايجاد حباب به خطر نيفتد. 
همچنين محمدتقي قلندر لكي مديرعامل ش��ركت 
صنعتي مينو خرمدره با اشاره به نوستالژي برند مينو 
گفت: پيوند چند نس��ل با محصوالت اين شركت ما 
را برآن داش��ت تا بس��ته بندي محصوالت قديمي را 
همچنان حفظ كنيم و براي نس��ل جدي��د و جوانان 

محصوالت تازه با بسته بندي جديد عرضه كنيم.
محمدحس��ين يوس��ف خزرايي مديرعامل شركت 
پخش مويرگي قاسم ايران از زيرمجموعه هاي گروه 
مينو نيز در اين نشس��ت خبري گفت: شركت قاسم 
ايران با داش��تن ناوگان حمل ونقل باري گس��ترده و 
داش��تن بيش از ۳۵۰هزارمترمربع انبار اس��تاندارد 
نگهداري محص��والت غذايي و دارويي در كش��ور به 
صورت روزانه بيش از ۶۰۰محصول گروه صنعتي مينو 
را در نقاط مختلف كش��ور به صورت مويرگي در بين 

۱۱۰هزارفروشگاه توزيع مي كند. 
خزراي��ي ب��ا اش��اره ب��ه اقدام��ات اين ش��ركت در 
خدمات رس��اني مطلوب به مردم گف��ت: در چالش 
كمبود ش��كر طي ماه مبارك رمضان امسال، شركت 
قاسم ايران با به كارگيري تمامي امكانات و تجهيزات 
خود و عرضه روزانه بيش از هزارتن شكر از محل مواد 
اوليه ش��ركت هاي گروه صنعتي مينو براي رفع اين 
مشكل با همكاري ش��ركت بازرگاني دولتي ايران به 
ياري مردم شتافت و آمادگي دارد هرگاه اقتصاد كشور 
در زمينه توزيع بهينه و هدفمند كاالهاي اساس��ي با 

مشكل روبه رو شود، به ياري مردم بشتابد.
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تصويب قانون جامع حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان

رييس انجمن مديريت كيفيت ايران با بيان اينكه 
وضعيت حماي��ت از حقوق مصرف كنندگان در 
ايران از جهت بستر قانوني نيازمند بازنگري است و 
در حال حاضر قانون جامعي براي حمايت از حقوق 
مصرف كننده در كشور وجود ندارد، پيشنهاد كرد 
كه تصويب قانوني جامع و كامل براي حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان مورد نظر مجلس شوراي 
اسالمي قرار بگيرد. فرزين انتصاريان با بيان اينكه 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان در چارچوب 
قوانين مدني كشور و مقررات دستگاه هاي نظارتي 
نظير سازمان تعزيرات حكومتي، نظام صنفي و 
... صورت مي گيرد و قانون جامعي در اين زمينه 
وجود ندارد، تصريح كرد: در نبود يك مدل جامع 
حمايت از حقوق مصرف كننده، پراكندگي اين 
قوانين، عدم سازگاري و يكپارچگي اين قوانين، 
عدم اط��الع مصرف كنندگان از م��واد آن و نيز 
قديمي بودن بعضي از اين قوانين كه با نيازهاي 
امروز جامعه ما تطبيق ندارد، موجب ش��ده كه 
حمايت از حقوق مصرف كنن��دگان در ايران با 
چالشي جدي روبرو ش��ود. وي افزود: در كشور 
ما اگر مصرف كننده اي به دليل نقص وسيله اي 
كه خريداري كرده دچار خسارت شود، بايد بايد 
ابتدا به دادگاه مراجعه كرده و كيفر خواس��تي را 
تنظيم كند و پس از ادعاي جرم مراحل بس��يار 
طوالني رس��يدگي قضايي را طي كند تا بتواند 
ثابت كند كه علت خس��ارت نق��ص كاال بوده نه 
استفاده نادرست يا انقضاي تاريخ مصرف. اين در 
حالي است كه به گفته وي در كشورهاي اروپايي 
اين وظيفه توليدكننده يا عرضه كننده است كه 
اثبات كند اقدامات الزم براي جلوگيري از توليد 
و عرضه كاالي معيوب را انجام داده است. رييس 
انجمن مديريت كيفيت ايران با اش��اره به قانون 
تقويت و توس��عه نظام اس��تاندارد كه تصويب 
ش��ده و قانون تجارت كه در حال تصويب است، 
پيش��نهاد كرد كه تصويب قانوني جامع و كامل 
براي حمايت از حق��وق مصرف كنندگان مورد 
نظر مجلس شوراي اسالمي قرار بگيرد. وي افزود: 
بهتر است مركز پژوهش هاي مجلس كه سابقه 
خوبي در تدوين ابعاد قانون تقويت و توسعه نظام 
استاندارد دارد، با طرح اين قانون در راستاي حقوق 
مصرف كنندگان همكاري كند تا با تصويب يك 
قانون مترقي حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
اركان استانداردس��ازي در كش��ور تقويت شود. 
حاصل اين جهش توسعه و تعالي و پويايي صنايع 
كش��ور و تحقق اهداف سند چش��م انداز ۱۴۰۴ 
خواهد بود. به گفته انتصاريان بررس��ي  قوانين 
مربوط به حمايت از حقوق مصرف كنندگان نشان 
مي دهد كه قانون دقيق و مشخصي براي تعيين 
حدود ظرفيت هاي توليدكنندگان و فروشندگان، 
محدوده حقوق مصرف كنندگان و نحوه جبران 
خسارات وارد ش��ده به آنها به صورت تخصصي 
وجود ندارد. وي افزود: جز قانون مسووليت مدني 
مصوب ۱۳۰۷، قوانين ديگر با متمركز شدن روي 
وظايف ارگان هاي مسوول تنظيم بازار، به صورت 
ضمني به برخي از حقوق مصرف كنندگان اشاره 
دارد، درحالي كه  قواني��ن مدرن جهان غالبًا در 

زمينه خريد و فروش كاال تنظيم شده است.

 سهم 8 درصدي صنايع غذايي
و آشاميدني از صادرات غيرنفتي 
 سرپرس��ت معاونت امور صناي��ع وزارت صمت 
گفت: حدود ۸درصد از ارزش صادرات غيرنفتي 
كش��ورمتعلق به صنعت غذا وآشاميدني است و 
بدين معنا است كه صنعت غذا تا انتهاي زنجيره 
كامل شده و خودرا با اصول نوين بازار يابي منطبق 
كرده اس��ت. به گزارش ش��اتا، مه��دي صادقي 
نياركي، در همايش روز جهاني غذا كه در انستيتو 
تحقيقات تغذيه اي و صنايع تغذيه اي كشور برگزار 
شد با بيان اين مطلب گفت: در آخرين شاخصي 
كه گرسنگي جهاني غذا منتش��ر كرده است، از 
سال ۱992 ميالدي تا سال 2۰۱9 اين شاخص 
از ۱۷.۵ به ۷.9كاهش پيدا كرده و اين نشان دهنده 
پيشرفت قابل توجه كش��ور در بهبود وضعيت 
گرسنگي اس��ت. او ادامه داد: كمتر از يك سوم 
غذاي كشور در حوزه صنعت غذاي كشور، فرآوري 
مي شود و بيش از دوسوم به صورت مصارف تازه 
خوري يا ساير به بهره برداري مي رسد و استفاده 
مي ش��ود. صادقي نياركي با اشاره به اينكه اسيد 
ترانس در روغن نباتي باالي ۱۰درصد بوده است، 
گفت: امروزه با فعاليت ها و پيشرفت هاي انجام 
ش��ده به كمتراز 2درصد كاهش پيدا كرده و در 
برنامه آينده صنعت، زيرو ترانس دنبال مي شود. 
او با اشاره به اينكه سازمان غذا و دارو وسازمان ملي 
استاندارد بازنگري در مصرف شكر، روغن و نمك 
داشته است، گفت: صنعت غذاي كشور بيشترين 
همكاري را در انطباق با اس��تانداردهاي جديد 
داش��ته اس��ت. صادقي نياركي با اشاره به اينكه 
حدود ۳ ميليارد دالر صادرات صنعت غذايي انجام 
مي شود، گفت: اين رقم قابل توجهي در صادرات 
غير نفتي اس��ت. او در ادامه گفت: از لحاظ وزني 
در سال ۱۳9۷، ۱.۷ درصد از صادرات غيرنفتي 
مربوط به صنعت غذا و آشاميدني بوده است اما 
از لحاظ ارزشي حدود ۸درصدصادرات غيرنفتي 
متعلق است به صنعت غذا و اين به معنا است كه 
صنعت غذ تا انتهاي زنجيره كامل شده و خود را با 
اصول نوين بازاريابي منطبق كرده است. نياركي 
بيان كرد: اين جزو افتخارات ماس��ت كه بتوانيم 
جامعه سالم داشته باشيم و غذاهاي فراسودمند 
و توسعه صادرات و تثبيت اشتغال صنعتي داشته 
باش��يم . به گفته او، ما خودرا درراس��تاي شعار 
جهاني روز غذا متعهد مي دانيم و آماده همكاري 
و برگزاري نشس��ت هاي مشترك براي اين مهم 

هستيم.
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امانوئل ماكرون راهي پكن شد

هند، چين و استراليا در حاشيه اجالس آسه آن مذاكره مي كنند 

فرانسهسهمبيشتريازبازارچينراميخواهد

گام هايي براي تشكيل بزرگ ترين بلوك تجاري جهان

گروه جهان| 
رييس جمهوري فرانسه دوشنبه )امروز( در سفري 
س��ه روزه عازم پكن شده است. مش��اوران امانوئل 
ماكرون گفته اند كه او در اين س��فر به دنبال تحقق 
وعده دسترسي بيشتر شركت هاي فرانسوي به بازار 

چين است.
خبرگزاري رويترز به نقل از مشاور رييس جمهوري 
فرانس��ه نوش��ته، امانوئل ماكرون كه قرار اس��ت به 
همراه ديگر مقام ه��اي اروپايي از جمله فيل هوگان 
نماينده تجاري اتحاديه اروپا در دومين نمايش��گاه 
واردات چين ش��ركت كند، قصد دارد در اين سفر از 
چين بخواهد تا به وعده هاي خود مبني بر دسترسي 
بيشتر ش��ركت هاي خارجي به بازار خود عمل كند. 
س��فر ماكرون از چهارم تا شش��م نوامبر خواهد بود. 
اين مقام فرانس��وي گفته: »از آنجايي كه قرار است 
نمايشگاه واردات چين، باز شدن درهاي اين كشور 
به روي شركت هاي خارجي را نمايش دهد، ما از آنها 
خواهيم خواست تا اين مساله را در عمل ثابت كنند 
و محدوده همكاري هاي تجاري اتحاديه اروپا و چين 

را گسترش دهند.« 
خبرگ��زاري فرانس��ه نوش��ته، پاريس ك��ه اكنون 
۱.۵درص��د از ب��ازار چين را در اختي��ار دارد، تالش 
مي كند س��هم خود را از اين ب��ازار در رقابت با آلمان 
حريف قدر اروپايي خود كه سهمي پنج درصدي دارد، 
افزايش دهد. اروپا با هدف نشان دادن اينكه چين يك 
كشور آزاد اس��ت، در برابر جنگ تجاري بين پكن و 
واشنگتن ايستاده و همواره سياست يكجانبه گرايانه 
امريكا را نقد مي كند. ناظران بر اين باورند كه ماكرون 
با توجه به تالش هايي كه در جهت همگرايي اعضاي 
اتحاديه اروپا داشته، اميدوار است چين را متقاعد كند 
كه يك همكاري چندجانبه قوي با متحدان اروپايي 

خود برقرار كند.
گفت��ه ش��ده، هيات��ي متش��كل از 30 نماين��ده از 
ش��ركت هاي فرانس��وي امانوئل ماك��رون را در اين 
سفر همراهي مي كنند. رييس جمهوري فرانسه در 
پكن به دنبال دسترسي بيشتر به بخش هاي مالي و 
هوافضاي چين است. دولت فرانسه همچنين از پكن 
مي خواهد كه محدوديت هاي واردات مرغ فرانسوي 
به چين را كاه��ش دهد.  اين دومين س��فر امانوئل 

ماكرون به چين از ابتداي رياس��ت جمهوري اوست. 
مشاوران دفتر رياست جمهوري فرانسه گفته اند كه 
ماكرون در اين س��فر سه روزه پيش��رفت بيشتر در 
زمينه هاي صنعتي يا هس��ته اي با چين را نيز دنبال 
مي كند. در نمايشگاه بين المللي واردات چين، فرانسه 
با بيش از ۷0 ش��ركت، يك��ي از ميهمانان افتخاري 
خواهد بود. كاخ الي��زه اعالم كرده كه انتظار مي رود 
حدود ۴0 قرارداد در چارچوب توسعه روابط فرانسه 
و چين در زمينه هاي مختلف اعم از كشاورزي، مواد 
غذايي، گردشگري، بهداشت و ديگر حوزه ها بين دو 
كشور به امضا برسد. پس از سفارش بزرگ 300 فروند 
هواپيما از س��وي چين توسط ايرباس در ماه مارس، 
پاريس اميدوار اس��ت در پيشبرد پروژه تصفيه خانه 
سوخت هسته اي »اورانو« كه گام هاي روبه جلويي 

بردارد.  چين ماه مارس گذش��ته ب��راي خريد 300 
فروند ايرباس با فرانس��ه ق��رارداد امضا كرد. ايرباس 
در بيانيه اي اعالم كرده اين توافق نامه را با ش��ركت 
»هلدينگ تداركات هوانوردي چين« امضا كرده كه 
خريداري ۲۹0 ايرباس »اي3۲0« و ۱0 فروند »اي 

3۵0 اكس دبليو بي« را پوشش مي دهد.
شي جين پينگ رييس جمهوري چين، در نخستين 
سفر رسمي خود به فرانسه در اواخر ماه مارس، عالوه 
بر مناس��بات دوجانبه درباره مسائل موردعالقه دو 
طرف از جمل��ه حكومت جهان��ي، قوانين تجاري و 
محيط زيس��ت هم گفت وگو كرد. چي��ن همواره از 
سوي شركاي تجاري غربي خود به در پيش گرفتن 
رويه هاي تجاري غيرمنصفانه متهم مي شود. منابع 
مطلع گفته اند، اين بار و به دنبال سفر ماه مارس »شي 

جين پينگ« رييس جمهوري چين به فرانسه، پاريس 
تالش هاي خود را براي ارتقاي س��طح همكاري ها و 

مناسبات اقتصادي با پكن مضاعف كرده است. 

  گسترش روابط دوجانبه 
به اعتقاد ناظران، در مقابل سياس��ت يكجانبه گرايي 
واش��نگتن در براب��ر پكن، اروپا قصد ن��دارد متحمل 
هزينه هاي جنگ تجاري دو كش��ور ش��ود بنابراين 
سعي دارد با آگاهي به قدرت بي چون و چراي چين در 
تحوالت اقتصادي چين، روابط خود با اين متحد شرقي 

را بيش از پيش گسترش دهد. 
چين نيز به دنبال گس��ترش روابط با بروكسل است. 
همين چن��د روز پيش پكن، يك ديپلمات ارش��د و 
كهنه كار خود را به عنوان فرستاده ويژه روابط با اتحاديه 

منصوب كرد، اقدامي كه از سوي تحليل گران به عنوان 
تالشي براي بهبود روابط با بروكسل در اوج تنش ها با 

واشنگتن تعبير شد. 
بنا بر گزارش ها، »وو هونگبو« يك ديپلمات بلندپايه 
است كه س��ال هاي طوالني در بسياري از كشورهاي 
اروپاي غربي فعاليت ديپلماتيك داشته و از سال ۲00۹ 
تا ۲0۱۲ ميالدي س��فير چين در آلمان بوده است. او 
همچنين در گروه ارتباطي چين و انگلستان فعاليت 
داشته و براي مدتي نيز دبير وزارت خارجه چين در امور 
هنگ كنگ و ماكايو بوده است. انتصاب اين فرستاده 
براي نخس��تين بار در حالي كه دو طرف خود را براي 
حضور در نمايشگاه اكسپو شانگهاي نيز آماده مي كنند، 

از اهميت بيشتري برخوردار است.
گنگ شوانگ س��خنگوي وزارت خارجه چين، درباره 
روابط كشورش با اتحاديه اروپا گفته است: »ما روابط 
بس��يار قوي با اروپ��ا در عرصه هاي مختل��ف داريم و 
زمينه هاي فراواني براي گسترش روابط وجود دارد. چند 
جانبه گرايي و تجارت آزاد از جمله زمينه هاي اشتراك 
دو طرف است و با همكاري مي توان زمينه هاي بيشتري 
از روابط را گسترش داد.« »دينگ چون« از كارشناسان 
چيني در دانشگاه فودان شانگهاي هم بر اين باور است 
كه پكن اگرچه با اروپا اختالفاتي دارد اما در شرايطي كه 
درگير مناقشه تجاري با امريكا است به بهبود روابط با 
اين اتحاديه نيازمند است. او تاكيد مي كند كه بسياري 
از كشورهاي اروپايي همزمان با چين درگير اختالفات 
بزرگ تجاري با امريكا هستند و اين مي تواند فرصتي 
براي چين به منظور گس��ترش روابط طرفين باشد تا 

حمايت هاي بيشتري كسب شود.
از نظر اين كارشناس چيني، تحوالت اقليمي و چند 
جانبه گرايي از جمله موارد اشتراك ميان چين و اروپا 
و موضوع اختالف آنها با امريكا اس��ت. انتصاب جديد 
چين در شرايطي صورت مي گيرد كه قرار است اورسوال 
واندرالين آلماني بزودي س��كان كميسيون اروپا را از 
»ژان كلود يونكر« تحويل بگيرد و پيش بيني ش��ده 
است كه اين امر باعث گسترش بيشتر مناسبات چين 
و اروپا خواهد شد؛ به خصوص آنكه فرستاده ويژه چين 
مدت ط والني سفير اين كش��ور در آلمان بوده است. 
همين حاال هم نشست هاي دو جانبه چين و اروپا هر 

ساله برگزار مي شود.

گروه جهان| 
دومي��ن روز از اج��الس كش��ورهاي عض��و اتحاديه 
كشورهاي جنوب شرق آسيا )آسه آن( با حضور چين، 
هند و اس��تراليا با هدف رسيدن به يك توافق تجاري 
گسترده برگزار شد. به اعتقاد ناظران، اگر اين كشورها 
موفق شوند توافق تجاري مورد نظرشان را امضا كنند 
بزرگ ترين بلوك تجاري جهان را تشكيل مي دهند 
كه ش��امل نيمي از جمعيت كره زمين خواهد بود. بر 
اساس ارزيابي ها، اين بلوك شامل ۴0درصد از تجارت 
كل زمي��ن نيز خواهد بود. در ح��ال حاضر مهم ترين 
مانع بر سر شكل گيري اين توافق تجاري، نگراني هند 
از افزايش ش��ديد وارداتش از چين در صورت امضاي 

اين توافق است. 
به گزارش رويترز، اسكات موريسون، نارندرا مودي و لي 
كيانگ نخس��ت وزيران استراليا، هند و چين در شمار 
رهبران خارج از منطقه جنوب شرق آسيا هستند كه 
از يكشنبه در اجالس سه روزه سران كشورهاي عضو 
اتحاديه جنوب شرق آسيا  آس��ه آن شركت كرده اند. 
اسكات موريسون عالوه بر شركت در مذاكرات دوجانبه 
با رهبران اين بلوك قرار است در نشست ها و مذاكرات 

 )RCEP( مرتبط با پيمان جامع همكاري هاي اقتصادي
به منظور ايجاد يك توافقنام��ه آزاد تجاري ميان ۱6 
كشور عضو شركت كند. اهميت اين پيمان در شرايطي 
كه سياست هاي تجاري حمايت گرايانه دولت امريكا به 
رهبري دونالد ترامپ، اقتصاد جهاني را به شدت تحت 

فشار گذاشته، بيش از پيش احساس مي شود. 
بنا براين گ��زارش، نارندرا مودي نخس��ت وزير هند، 
نيز شش��مين مذاكرات كش��ورش با اتحاديه آسه آن 
را در حاش��يه اجالس سران اين كش��ور براي توسعه 
همكاري هاي تجاري و اقتصادي در بانكوك هدايت 
مي كند. مودي قرار اس��ت مذاكرات خ��ود را با هدف 
گسترش همكاري هاي هند و آسه آن و گفت وگوهاي 
مرتبط با پيمان مشاركت جامع اقتصادي منطقه اي 
)RCEP( براي تقويت همكاري ه��اي منطقه اي در 
بخش هاي تجاري، امنيت دريايي و افزايش ارتباطات 
پيگيري كند. چين هم كه عمدتا نخس��تين شريك 
تجاري كشورهاي عضو آس��ه آن بوده همواره يكي از 
مهم ترين قدرت هاي ش��ركت كننده در اين اجالس 
و موثر در روند گفت وگوهاي منطقه اي و بين المللي 

آن بوده است.

 نكته حايز اهميت اين اس��ت كه مذاك��رات در مورد 
پيمان جامع شركاي اقتصادي منطقه اي )RCEP( در 
دو سال اخير به طور مستمر مورد پيگيري قرار گرفته و 
۱6 كشور عضو اين پيمان درصدد هستند تا بزرگ ترين 
ق��رارداد آزاد تج��اري درجهان را ايج��اد ايجاد كنند. 
در صورت توافق، اين پيمان عالوه بر ۱0كش��ور عضو 
آسه آن )مالزي، اندونزي، فيليپين، سنگاپور، تايلند، 
كامبوج، الئوس، ميانمار، ويتنام و برونئي( كشورهاي 
چين، هند، استراليا، كره جنوبي، نيوزيلند و ژاپن را در 
يكي از بزرگ تري��ن قراردادهاي تجارت آزاد در جهان 

گردهم مي آورد.
به گفته افراد مطلع،  مدلي كه كشورهاي عضو پيمان 
آرس��ي ايي پي، آن را دنبال مي كنند نوعي مشاركت 
جامع اقتصادي منطقه اي به سبك اتحاديه اروپا است. 
تجارت اين بلوك اقتصادي ش��امل 30 درصد توليد 
ناخالص داخلي جهاني است. قرار بود اين مذاكرات تا 
ابتداي سال جاري ميالدي نتايج اوليه ملموسي داشته 
باشد اما به دليل مقاومت هند در برابر حذف تعرفه هاي 
كشاورزي به سرانجام نرسيده است. كشاورزان هندي 
در س��ال هاي اخير بارها عليه اي��ن پيمان و پذيرفتن 

تعه��دات احتمالي آن توس��ط كشورش��ان اعتراض 
كرده اند.  اتحاديه آس��ه آن كه از سال ۱۹6۷ ميالدي 
تشكيل شده در نيم قرن اخير نقش اصلي را در حمايت 
از قوانين و هنجارهاي اقتصادي منطقه اي كه منجر به 
رونق تجارت، امنيت و ثبات در جنوب ش��رق و شرق 
آسيا ش��ده، داشته است. گزارش هاي ساالنه اتحاديه 
جنوب شرق آسيا نشان مي دهد كه كشورهاي عضو 
اين بلوك در نيم قرن اخير به خوبي توانسته اند مدل 
موفقي از همكاري ه��اي اقتصادي- تج��اري درون 
منطق��ه اي را به نمايش گذارند؛ به گونه اي كه رش��د 

توليد ناخالص داخلي اين اتحاديه در س��ال گذشته 
ميالدي نس��بت به رقم مش��ابه در جهان ۱.۵درصد 
افزايش نشان مي دهد. عالوه بر تايلند كه رياست اين 
اتحاديه در ۲0۱۹ مي��الدي را برعهده دارد، برونئي، 
كامبوج، اندونزي، الئوس، مالزي، ميانمار، فيليپين، 
سنگاپور، تايلند و ويتنام ديگر كشورهاي عضو اتحاديه 
آسه آن هستند. در حال حاضر آسه آن پنجمين اقتصاد 
بزرگ جهان است و بر اساس برنامه ريزي هاي درون 
منطقه اي قرار اس��ت تا ۲030 ميالدي به چهارمين 

اقتصاد بزرگ جهان تبديل شود.

دريچه

كوتاه از منطقه

درگيري خشونت بار معترضان 
با پليس در هنگ كنگ 

گروه جهان| پليس هنگ كنگ براي متفرق كردن 
تظاهركنندگان در اين ش��هر به شليك گاز اشك آور و 
استفاده از ماشين آبپاش متوسل شده است. به گزارش 
يورنيوز، هزاران نفر از مخالفان دولت محلي هنگ كنگ 
براي ش��ركت در يك راهپيمايي كه از س��وي مقامات 
اين شهر غيرقانوني اعالم شده بود به خيابان ها آمدند. 
اعتراض ها در هنگ كنگ از نزديك به پنج ماه پيش آغاز 
شده است. معترضان در ابتدا به اليحه استرداد متهمان 
به چين معترض بودند اما با وجود عقب نشيني دولت 
محلي از تصويب اين اليحه دامنه اعتراض ها گسترده تر 
شد. گفته شده، بسياري از شركت كنندگان در راهپيمايي 
اخير چهره خود را با ماسك پوشانده بودند. اين در حالي 
است كه شركت در تظاهرات با چهره پوشانده شده در 
هنگ كنگ ممنوع اعالم شده است. همچنين تعدادي 
از معترضان كه مسير عبور و مرور خودروها را مسدود 
كرده بودند به ويترين فروش��گاه ها در منطقه تجاري 
هنگ كنگ حمل��ه كردند. از جمل��ه اماكني كه مورد 
حمله تظاهركنندگان قرار گرفت دفتر يك خبرگزاري 
دولتي چين بوده است. رويترز گزارش داده، شماري از 
شركت كنندگان در تظاهرات به سوي ماموران پليس 
آجرپاره و كوكتل مولوتف پرتاب كرده اند و پليس حدود 
۲00 تظاهركننده را بازداشت كرده است. پليس اعالم 
كرده: »اقدامات آش��وبگران به شدت نظم اجتماعي را 
مختل كرده و بر زندگي شهروندان تاثير گذاشته است. 
پليس به هيچ كس با هر هدفي هرگز اجازه نمي دهد كه 
به خشونت متوسل شود و قاطعانه براي بازگرداندن نظم 
اجتماعي اقدامات قانوني را اجرا خواهد كرد و هرگونه 

قانون شكني را پيگيري مي كند.«

يونان قوانين پناهندگي را 
تشديد كرد

گروه جهان| پارلمان يونان قوانين جديد مهاجرت را 
با اكثري��ت آرا تصويب كرد. طبق قوانين جديد افرادي 
كه واجد شرايط پناهندگي نيس��تند هر چه زودتر به 
تركيه بازگردانده مي ش��وند. نخست وزير يونان از نبود 
همبستگي در اروپايي ها هم انتقاد كرده است. به گزارش 
دويچه وله، دولت محافظه كار يونان به رهبري كرياكوس 
ميتسوتاكيس قصد دارد با تغييرات جديد در قوانين، 
بررسي پرونده پناهجويان را سرعت بخشد و كساني را 
كه واجد ش��رايط پناهندگي شناخته نمي شوند طبق 
توافقنامه مهاجرت با تركيه هرچه س��ريع تر به تركيه 
بازگرداند. دولت ميتس��وتاكيس درصدد است تا پايان 
۲0۱۹، يعني تا حدود دو م��اه ديگر، ۲0 هزار پناهجو 
را از اردوگاه هاي جزاير اژه به ديگر مناطق و ش��هرهاي 
س��رزمين يونان انتقال دهد. نخست وزير يونان گفته 
پرونده يك پناهجو در آينده به جاي نه ماه در طول شش 
ماه بايد بررسي خواهد شد و اگر پناهجوي متقاضي با 
مقامات يونان بدون هيچ دليلي همكاري نكند درخواست 
پناهندگي اش بطور خودكار بي اساس تلقي خواهد شد. 
در جزاير مناطق شرقي درياي اژه حدود 3۵ هزار پناهجو 
به س��ر مي برند. اين باالترين آمار پناهجويان در جزاير 
يونان پس از امضاي توافقنامه ميان اتحاديه اروپا و تركيه 
در مارس ۲0۱6 است. نهادهاي مدافع حقوق پناهجويان 
گفته اند كه كمپ هاي جزاير يونان ظرفيت حدود هفت 
هزار نفر را دارند و پناهجويان در شرايط بسيار سخت و 
غيرانساني زندگي مي كنند. در اردوگا ه هاي پناهجويان 
در جزاير يونان تع��داد زيادي از پناهجوي��ان ايراني و 
افغانستاني نيز به سر مي برند كه در انتظار انتقال به ديگر 

كشورهاي اروپايي هستند. 

بازار كار امريكا همچنان 
نيرومند است

گروه جه�ان| اگرچه كارشناس��ان در ارزيابي بازار 
كار امريكا خوش بيني محتاطانه اي به كار برده اند، اما 
شواهد به واقع نش��ان از استحكام قابل توجه اين بازار 
دارد؛ حقيقتي كه به ويژه دونالد ترامپ را در آس��تانه 
مبارزات انتخاباتي به وجد آورده است. دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا، در توييتي با اشاره به آمار جديد 
ب��ازار كار اين كش��ور از اينكه اين آمار بس��يار بهتر از 
انتظارهاست ابراز خوشحالي كرده است؛ به ويژه كه اين 
مس��اله به او در مبارزات انتخاباتي كمك خواهد كرد. 
به گزارش تاگس ش��او، كارشناسان اقتصادي به دليل 
هفته ها اعتصاب در شركت جنرال موتورز و نرخ رشد 
اقتصادي ي��ك و نه دهم درصدي اي��االت متحده در 
سومين چهارماهه سال جاري انتظار ضعف بيشتري در 
بازار كار و پيدايش حداكثر ۸۹هزار فرصت شغلي جديد 
را داشتند. اما حقيقت اين اس��ت كه اكتبر ۱۲۸هزار 
فرصت شغلي جديد به وجود آمده است. نرخ بيكاري 
امريكا در طول پنج دهه اخير به اين پاييني نبوده است. 
نرخ بيكاري به دليل بازگشت بي وقفه برخي شهروندان 
به بازار كار تنها افزايشي اندكي يافت و به سه و شش دهم 
درصد رسيد. درحالي كه صنعت و ماشين سازي به دليل 
درگيري هاي تجاري ترامپ تضعيف شد و 36هزار شغل 
در آن از دست رفت، اما در عرصه هايي مانند بهداشت و 
درمان، پرستاري، رستوران  داري و خدمات مالي رشدي 
قوي پديد آمد. اما هشدار هنوز بر جاي خود باقيست: 
ركود سرمايه گذاري شركت ها در امريكا در طول سه 
سال و نيم گذشته بي  سابقه بوده و به همين دليل بانك 
مركزي دوشنبه نرخ بهره را در اين كشور باز هم كاهش 

داد و به يك  ونيم تا يك  و ۷۵درصد رساند. 

وزير دفاع فرانسه پس از حمله 
داعش به مالي رفت

گروه جهان| وزير دفاع فرانس��ه به دنبال مرگ 
يك نظامي فرانس��وي به دس��ت تروريست هاي 
داعش در كشور مالي براي مذاكره با رهبران اين 
كشور آفريقايي به باماكو سفر مي كند. به گزارش 
يوروني��وز، كاخ  الي��زه اعالم كرده پس از كش��ته 
ش��دن يك س��رباز فرانس��وي بر اثر انفجار بمب 
كنار جاده اي در نزديكي خودروي نظامي حامل 
سربازان فرانسوي، فلورنس پارلي وزير دفاع اين 
كش��ور، به مالي مي رود تا درب��اره وخامت اوضاع 
امنيتي در مالي با مس��ووالن اين كش��ور مذاكره 
كند.  رونان پوانتو ۲۴ ساله از نيروهاي اولين هنگ 
مستقر در والنس پس از برخورد خودروي زرهي 
حامل او با يك بمب كنار جاده اي در ش��هر منكا 
جان خود را از دست داد. اين نظامي فرانسوي يك 
روز پس از آن كش��ته شد كه افراد مسلح با حمله 
به مواضع نظامي��ان مالي در منطقه اِنِدليمانه ۵۴ 
نظامي از جمله يك غيرنظامي را كشته و ۱۱ تن 
ديگر را زخمي و در عين حال خس��ارت زيادي به 
تجهيرات نظامي آنها وارد كردند. داعش مسووليت 
اين حمله را به عهده گرفته اس��ت. عالوه بر گروه 
تروريستي داعش، شاخه القاعده در مغرب اسالمي 
نيز در كش��ور مالي فعاليت دارد. اين گروه پيشتر 
مس��ووليت حمله  به پايگاه نيروهاي وابس��ته به 
سازمان ملل در تيمبوكتو در غرب مالي در ۵ فوريه 
س��ال جاري را بر عهده گرفته بود. ش��مال مالي 
۲0۱۲ به طور موقت به دست شبه نظاميان افراطي 
افتاد. تنها با كمك فرانسه بود كه مالي توانست اين 

افراد وابسته به القاعده را به عقب براند. 

تركيه در يك روز 2ميليارد دالر 
ارز به بازار تزريق كرد 

گ�روه جهان| بان��ك مركزي تركي��ه در هفته 
منتهي به ۱۸ اكتبر س��ال جاري دو ميليارد دالر 
ظرف يك روز وارد بازار كرد تا مانع از ادامه كاهش 
ارزش لير شود. به گزارش ايس��نا، افت ارزش لير 
تركيه از اوايل سال جاري ميالدي آغاز شد. كاهش 
چشمگيري كه به دليل جهت گيري هاي سياسي 
دولت اتفاق افتاد، اما در هفته هاي اخير روند نزولي 
ارزش لير با سرعت بيشتري ادامه يافت. ارزش لير 
تركيه در ۲0۱۸ ميالدي 30درصد تنزل يافت و 
زمينه را ب��راي ركود اقتصادي فراهم كرد. اين در 
حالي است كه سرعت افول ارزش پول اين كشور 
در سال جاري بيشتر شد. در اين شرايط، سياستي 
مشابه ديگر كش��ورها در پيش گرفته شد يعني 
»مداخله ارزي مستقيم« و تزريق ارز توسط بانك 
مركزي به اقتصاد. در همين حال آناتولي گزارش 
داده كه موسسه رتبه بندي فيچ چشم انداز اقتصاد 
تركي��ه را به با ثب��ات ارتقا داده اس��ت. بنا براين 
گزارش، موسس��ه فيچ رتبه اعتباري تركيه را به 
BB- و چش��م انداز اقتص��ادي آن را از منفي به با 
ثبات بهبود داد. اين موسسه همچنين با تغييري 
محسوس، برآورد خود از رش��د اقتصادي تركيه 
در س��ال جاري ميالدي را از منفي 0.۵درصد به 
0.3درصد افزايش داد ك��ه اصلي ترين دليل اين 
خوش بيني به افزايش رش��د اقتصادي، عملكرد 
بهتر از حد انتظار اقتصاد تركيه در طول سه ماهه 
دوم امسال بوده است. نرخ رشد اقتصادي تركيه 
ب��راي ۲0۲0 و ۲0۲۱ به ترتيب 3.۱ درصد و 3.6 

درصد پيش بيني شده است. 
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نگراني از ظهور نظام نازيسم 
در امريكا

گروه جه�ان| درحالي كه دونال��د ترامپ در پي 
تصويب تحقيقات استيضاح در مجلس نمايندگان، 
مي خواهد از هرگونه همكاري با كنگره سرباز بزند، 
امريكا مي رود تا شاهد تبديل شدن رييس جمهوري 
به يك ديكتاتور منتخب باش��د. بر اين اساس بايد 
نگران برآمدن نظامي همچون آلمان نازي بود. فريد 
زكريا تحليلگر سياسي يكشنبه به سي ان ان گفته: 
بنيانگذاران و قانونگذاران اوليه امريكا تالش كردند 
تا قدرت در اين كشور تفكيك شده و در دستان يك 
نفر قرار نگيرد، زيرا به معناي پايان دموكراس��ي و 
آزادي خواهد بود. آنها خواهان آن بودند تا قدرتي كه 
در كشور تفكيك مي شود هر قوه ديگري را تحت نظر 
و كنترل داشته باشد. اما اين سيستم زماني جواب 
مي دهد كه همه طرف ها آن را محترم بش��مارند؛ 
كنگره و ديوان عالي امريكا فاقد سيستم نيروي پليس 
و ارتش بوده و به ش��خص رييس جمهوري متكي 
هستند تا اختيارات و حكم قانوني آنها را اجرا كند. 
ريچارد نيكسون با وجودي كه مي دانست اين امر به 
منزله پايان رياست جمهوري اوست اما به سرعت به 
خواسته تحقيقات استيضاح از سوي كنگره تمكين 
كرد. همه روس��اي جمهوري امريكا از دموكرات و 
جمهوري خواه، قدرت خود را بس��ط داده و در چند 
دهه اخير گس��ترش بيش از ان��دازه قدرت صورت 
گرفته است؛ با اين حال دونالد ترامپ در دنيايي ديگر 
به سر مي برد. او از تمكين در برابر موارد تاكيد شده 
در قانون اساسي امريكا از جمله ارايه اسناد، اطالعات 
و ش��هود، خودداري كرده اس��ت. دموكرات ها بايد 
مطمئن باشند كه روند تحقيقات استيضاح از نگاه 
عموم امريكايي ها عادالنه است زيرا استيضاح يك 
روند سياس��ي بوده و در آن حمايت عموم اهميت 
زيادي است. دموكراسي در يك كشور، نه به يك باره 
بلكه در طي زمان مي تواند به ظلم و استبداد تبديل 
شود. فريد زكريا در ادامه با يادآوري وضعيت آلمان 
پيش از جنگ جهاني دوم و روي كار آمدن آدولف 
هيتلر گفته: مقام هاي عالي منتخب كه حتي داراي 
مقبوليت بوده اند در ابتدا به تضعيف و ناديده گرفتن 
قانون اساسي پرداخته و سپس از همه كنترل هايي 
كه به موجب قانون بر آنها اعمال مي شود خود را جدا 
مي كنند؛ جمهوري وايمار در آلمان )۱۹۱۹-۱۹33( 
بهترين نمونه شناخته شده و عملي دموكراسي در 
جهان بود كه در مدت كوتاه چندسال، به يك دولت 
مستبد تماميت خواه تبديل شد. تاريخ، شكننده بودن 
»دموكراسي ليبرال« را آموخته و تجربه كرده است، 

اكنون بايد نگران آينده امريكا بود. 

بازداشت تيم اطالعاتي 
امارات در بغداد

منابع خبري عراق از دستگيري يك تيم اطالعاتي 
اماراتي متش��كل از چند تبعه لبنان��ي و عراقي در 
ميدان تحرير بغداد به اتهام تغذيه مالي و هدفمند 
برخي تظاهركنندگان خبر دادند. راديو صوت العراق 
گزارش داده، دس��تگاه اطالعات عراق اين ش��بكه 
اطالعاتي اماراتي كه مسووليت تامين مالي برخي 
از تظاهركنندگان در بغداد و ديگر شهرهاي عراق 
را برعهده داشته، شناسايي و دستگير كرده است. 
گفته شده، تيم اطالعاتي مزبور بطور مستقيم مرتبط 
با »طحنون بن زايد آل نهيان« مشاور امنيت ملي 
و مسوول ش��اخه اطالعات امور خارجه اين دولت 

حاشيه نشين خليج فارس بوده است. 

انتقاد پاكستان از نقشه جديد 
جامو  و كشمير

وزارت خارجه پاكس��تان اعالم كرده، نقش��ه هاي 
سياسي كه وزارت كشور هند منتشر كرده و در آن 
بخش هايي از منطقه گيلگيت- بليستان و جامو و 
كشمير آزاد را به عنوان خاك هند به تصوير كشيده 
است، به لحاظ قانوني، نادرست، بي اساس، توخالي و 
ناقض قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل در 
رابطه با اين منطقه است. وزارت خارجه پاكستان 
اعالم كرده اسالم آباد انتشار اين نقشه هاي سياسي 
را كه با نقشه هاي موجود در سازمان ملل همخواني 
ندارد، مردود مي داند. تنش هاي هند و پاكستان بر 
سر منطقه مورد مناقشه جامو و كشمير در ماه هاي 

اخير باال گرفته است. 

 صادرات گاز 
جمهوري آذربايجان به تركيه 

حجم صادرات گاز طبيعي جمهوري آذربايجان در 
هشت ماه س��ال جاري ميالدي 6.0۴ ميليارد متر 
مكعب بوده كه در مقايسه با زمان مشابه يك سال قبل 
3۵ درصد بيشتر بوده است. به گزارش آپا، جمهوري 
آذربايجان در هشت ماه س��ال گذشته ۴ميليارد و 
۴۷3ميلي��ون و ۸30هزار متر مكعب گاز طبيعي از 
جمهوري آذربايجان وارد كرده است. روسيه از نظر 
حجم صادرات گاز طبيعي به تركيه در هشت ماه سال 
جاري كه ۱0 ميليارد و 6۲0 ميليون متر مكعب بوده، 
كشور اول است و جمهوري آذربايجان از اين شاخص 

در رده دوم قرار گرفته است .

دستگيري 30  پاكستاني
 در فرانسه 

پليس فرانسه 30شهروند پاكستاني را كه داخل 
يك كاميون مخفي ش��ده بودند ب��ه جرم ورود 
غيرقانوني به اين كشور دستگير كرد. به گزارش 
گلف نيوز، هزاران پاكس��تاني براي ف��رار از فقر، 
بيكاري و مشكالت، سعي در ورود غيرقانوني به 
اروپا دارند. مهاجران پاكستاني تالش مي كنند تا از 
طريق ايران و تركيه وارد يونان شوند اما بيشتر آنها 

در ايران و تركيه دستگير و بازگردانده مي شوند.
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عكسروز

چهرهروز

نبايد به خاطر پول قند و چاي زير بار نهادها رفت
محمدرضا مهدي زاده با اعتقاد به اينكه انجمن هاي ادبي بايد آزاد باشند مي گويد اين  انجمن ها نبايد به خاطر پول قند، چاي و مكان 
زير بار دس��تورات نهادها بروند. اما مشكالتي هست كه منجر مي شود امكاناتي نداشته باشند و در نهايت به كافه ها روي بياورند.  
اين شاعر با بيان اينكه نمي پسندد نهادهايي بيايند و انجمن هاي ادبي را پشتيباني كنند، اظهار كرد: چه حوزه هنري، چه سازمان 
فرهنگي هنري ش��هرداري و... همه صبغه حكومتي و دولتي دارند. به نظر من هنرمند بايد رها باشد و زير بار چيزي نرود. وقتي 
يك نهاد انجمن ادبي را تامين و پشتيباني مي كند، آنها چه در چاپ كتاب، چه در آوردن مهمان و غيره مجبور هستند عقيده اين 
سازمان ها را بپذيرند، چون در غير اين صورت آن حمايت را از آنها مي گيرند؛ در حالي كه بايد در اصل هنر رهايي و آزادگي باشد. 

بازارهنر

۵فيلمجديدرويپردهميآيند
ش��وراي صنف��ي نماي��ش فيلم ه��اي 
جدي��دي را كه از نيمه آب��ان روي پرده 
مي رون��د مش��خص ك��رد. غالمرض��ا 
فرج��ي، س��خنگوي ش��وراي صنفي 
 نماي��ش، درب��اره مصوب��ات جلس��ه
 ۱۲ آبان م��اه اي��ن ش��ورا گف��ت: فيلم 
س��ينمايي »چش��م و گوش بسته« به 
كارگردان��ي فرزاد موتم��ن در گروه باغ 

كتاب و فيلم »منطقه پروازممنوع« به كارگرداني امير 
داسارگر و تهيه كنندگي حامد بامروت نژاد در گروه 
آزاد مي توانند از چهارشنبه، پانزدهم آبان ماه، اكران 
شوند. البته فيلم »منطقه پروازممنوع« از ۲۲ آبان در 

گروه استقالل نمايش خود را ادامه خواهد 
داد.  او افزود: همچنين فيلم »سمفوني 
نه��م« محمدرض��ا هنرمن��د در گروه 
فرهنگ از چهارشنبه همين هفته اكران 
مي شود و نمايش فيلم هاي »درخونگاه« 
سياوش اسعدي و »مردي بدون سايه« 
عليرضا رييسيان در زيرگروه ها همچنان 
ادامه دارد. ب��ه گفته فرجي، اكران فيلم 
»تورنادو« سيدجواد هاشمي در گروه آزاد نيز با ادامه 
نمايش در سرگروه زندگي از ۱۵ آبان آغاز مي شود و 
انيميش��ن »بنيامين« محسن عنايتي هم از همين 

تاريخ به صورت آزاد اكران خود را آغاز مي كند. 

تاريخنگاري

سالروز 3  واقعه مهم در تاريخ ايران 
سيزدهم آبان سالروز 3 واقعه مهم تاريخي اس��ت. ۱3 آبان ۱343، امام خميني)ره( 
شبانه در خانه مسكوني خود در قم بازداشت و پس از انتقال به فرودگاه مهرآباد تهران 
به تركيه تبعيد ش��دند.هنوز بيش از 3 دهه از الغاي كاپيتوالس��يون نمي گذشت كه 
محمدرضا پهلوي احياگر مجدد آن شد. كابينه اسداهلل علم در سيزدهم مهر سال ۱34۲، 
 به دستور ش��اه، پيشنهاد امريكا مبني بر اعطاي مصونيت قضايي به اتباع امريكايي را 
به صورت يك اليحه قانوني در هيات دولت تصويب كرد. چندي بعد اين خبر به حضرت 
امام رسيد و ايشان را به خروش و فرياد واداشت به طوري كه در4 آبان ۱343 ايشان طي 
نطقي تاريخي به رسوايي اين اقدام ننگين پرداختند.  سرانجام با ادامه اعتراض هاي امام 
خميني، در شب ۱3 آبان ۱343، نيروهاي ساواك به منزل امام در قم حمله ور شدند 
ايشان را دستگير و به تهران منتقل كردند و سپس با يك هواپيماي نظامي ايشان را به 
تركيه تبعيد كردند. اين سرآغار هجرتي بود كه ۱4 سال بعد پيروزي انقالب اسالمي را 
به بار آورد. همچنين، سيزدهم آبان ۱3۵7، تعدادي از دانش آموزان و دانشجويان كه 
در دانشگاه تهران اجتماع كرده بودند، به وسيله نيروهاي نظامي رژيم پهلوي به خاك و 
خون كشيده شدند، به دنبال اين رخداد وزير علوم استعفا كرد و بازار تهران تعطيل شد. 
صبح ۱3 آبان ۱3۵7، دانش آموزان در حالي كه مدارس را تعطيل كرده بودند، به سمت 
دانشگاه تهران حركت كردند تا صداي اعتراض خود را به گوش همگان برسانند. آنها وارد 
دانشگاه شدند و همراه دانشجويان و گروه هاي ديگري از مردم در زمين چمن دانشگاه 
اجتماع كردند. س��اعت ۱۱ صبح، ماموران، ابتدا چند گلوله گاز اشك آور در ميان اين 
جمعيت پرتاب كردند؛ اما، اجتماع كنندگان در حالي كه به سختي نفس مي كشيدند، 
صداي خود را رساتر كردند. در اين هنگام تيراندازي آغاز شد. در اين روز، ۵6 نفر شهيد و 
صدها نفر مجروح شدند.  يك سال بعد در همين روز، ساختمان سفارت امريكا در تهران 
در سالروز شهادت دانش آموزان و دانشجويان در دانشگاه تهران، به تسخير دانشجويان 
مس��لمان پيرو خط امام درآمد. بعدها اين رخداد به عنوان روز ملي مبارزه با استكبار 
جهاني نامگذاري شد.  س��يزدهم آبان ۱3۵8، دانشجويان تصميم به اشغال سفارت 
امريكا گرفتند. دانش��جوياني كه بعدها به دانشجويان پيرو خط امام مشهور شدند، از 
دانشگاه هاي تهران، پلي تكنيك، صنعتي شريف، شهيد بهشتي و... گرد هم آمدند و 
طي يك راهپيمايي تا سفارت امريكا از ديوارهاي سفارت باال رفته و با وجود مقاومت 
محافظين و امريكايي ها، سفارت را به تصرف كامل درآوردند. اين اقدام چند روز پس 

از آن صورت گرفت كه آخرين شاه ايران بعد از مدتي سرگرداني در كشورهاي مختلف 
سرانجام به امريكا رفت. اين موضوع باعث خشم دانشجويان مسلماني شد كه از فرداي 
انقالب در پي محاكمه شاه بودند.  تصرف سفارت امريكا منجر به استعفا و سقوط دولت 
موقت به نخست وزيري مهدي بازرگان شد. در ادامه، تسخير النه جاسوسي و بازداشت 
موقت كاركنان سفارت امريكا كه 444 روز به طول انجاميد منجر به قطع رابطه كامل 
ايران با امريكا شد. همچنين نيروهاي امريكايي براي نجات كاركنان سفارت عملياتي 
نظامي ترتيب دادند كه با شكست سختي در صحراي طبس همراه شد.  همزمان با اين 
تحوالت رسانه هاي بين المللي خواسته هاي دانشجويان را پوشش خبري مي دادند. از 
آن جمله راديو مسكو بود كه صبح روز ۱4 آبان در خبري اعالم كرد: گزارش رسيده از 
تهران حاكي است كه ديروز صد ها تن از تظاهركنندگان در برابر سفارت امريكا در تهران 
اجتماع كردند و خواستار تسليم شاه مخلوع كه براي معالجه اجازه ورود به امريكا يافته 
است شدند. راديو لندن هم در خبري اعالم كرد: ديروز 3۰۰ نفر دانشجو، سفارتخانه 
امريكا در تهران را اشغال كردند و مي خواهند امريكا شاه سابق را تحويل ايران بدهد تا 

محاكمه شود. آنها بسياري از كارمندان سفارتخانه را گروگان گرفتند.

گروهآلماني»شيلر«قطعاتايرانيرااجراميكند
كنسرت گروه موسيقي آلماني »شيلر« 
در روزه��اي ۱6 و ۱7 آب��ان ب��ا اجراي 
قطعاتي از آلبوم »صبح دم« در س��الن 
وزارت كش��ور برگزار خواهد شد. گروه 
»شيلر« در سبك موسيقي الكترونيك 
كار مي كند و پيش از اي��ن نيز در آبان 
ماه سال ۹6 در ايران روي صحنه رفته 
بود. اين گروه با نوازندگان و خوانندگان 

مختلفي در دنيا كار كرده و لزوما اعضاي ثابتي ندارد. 
همچنين اين گروه بيشتر به خاطر سبك موسيقي 
خود شناخته ش��ده است. گروه موسيقي »شيلر«، 
آلبوم »صبح دم« را به سرپرس��تي و آهنگس��ازي 
كريس��توفر ف��ون دايل��ن، روز دوم فروردين )ماه( 

سال جاري از س��وي كمپاني »سوني 
موزيك« در برلين رونمايي و به شكلي 
جهاني منتشر كرد. اين آلبوم تابستان 
س��ال ۹7 ساخته ش��د و طي آن پيروز 
ارجمند ب��ا نوازندگ��ي دف و ني، پويا 
س��رايي با نوازندگي سنتور در قطعات 
»برلين � تهران« و »عشق«، يلدا عباسي 
ب��ا نوازندگي دوتار و موس��يقي مقامي 
خراساني و نيلوفر پارسا با دكلمه غزلي از حافظ در 
قطعه »دروازه طاليي« حضور داشتند. اين كنسرت 
س��ومين اجراي اين گروه در ايران است. همچنين 
نشست خبري كنسرت گروه »شيلر« سه شنبه )۱4 

آبان ماه( در سالن وزارت كشور برگزار خواهد شد.

رازنقاشيهايكيارستميبرمالشد
نمايشگاه نقاش��ي هاي زنده ياد عباس 
كيارستمي قرار است براي اولين بار در 
گالري گلستان به نمايش گذاشته شود؛ 
نقاشي هايي كه به گفته لي لي گلستان 
زماني براي گذران زندگي اين هنرمند 
به فروش گذاشته شده بودند، اما حاال از 
روي ديوارخانه هاي مختلف جمع آوري 
ش��ده اند تا ب��راي م��دت دو هفته بعد 

ديگري از عباس كيارس��تمي فيلم ساز و عكاس به 
نمايش گذاشته ش��ود. نشست رسانه اي نمايشگاه 
نقاش��ي هاي زنده ياد عباس كيارستمي در گالري 
گلستان، صبح روز يكشنبه )۱۲ آبان ماه( با حضور 
لي لي گلس��تان، مدير گالري و محمود بهمن پور، 
مدير نشر نظر برگزار شد. در اين نشست اطالعاتي 
درباره نخستين نمايشگاه نقاشي هاي زنده ياد عباس 
كيارستمي و كتاب »مداد عباس« كه به همراه اين 
نمايشگاه منتشر شده است، ارايه شد.  در ابتدا لي لي 
گلس��تان، مجموعه دار و مدير گالري »گلستان« 
از اهميت نقاشي هاي كيارس��تمي سخن گفت و 
يادآور شد: آقاي كيارس��تمي از دوستان قديمي و 
خوب من بودند و هميش��ه به من افتخار مي دادند 
و نمايش��گاه عكس هايش��ان را در گالري گلستان 
به نمايش مي گذاش��تند. در آن سال ها هميشه به 
ايشان مي گفتم حيف اس��ت كه نمايشگاه نقاشي 
نمي گذاري و او هميشه جواب مي داد كه بايد وقت 
بگذارم و كارهاي جديد را هم اضافه كنم كه متاسفانه 
اين اتفاق نيفتاد.  او ادامه داد: بعد از فوت ايشان باز هم 
به اين فكر بودم كه براي آقاي كيارستمي نمايشگاه 
نقاشي برگزار كنم و در همين راستا با پسرهايشان 
نيز صحبت كردم تا كارهاي او را جمع آوري كنيم. 
حدود ۱۲ اثر در خانه خودش��ان بود و ساير كارها را 
هم با پرس وجو پيدا كرديم. در حال حاضر 33 اثر در 
نمايشگاه ارايه خواهد شد كه البته ممكن است با پيدا 
شدن كارهاي جديد همچنان بر اين تعداد افزوده 
شود. در كتاب »مداد عباس« نيز 3۲ تثر موجود است 
و يكي از آثار نمايشگاه در آن موجود نيست؛ چراكه 
همين روز گذشته فردي تماس گرفت و گفت اثري 

از كيارستمي دارد. گلستان همچنين 
درباره آثار نقاشي زنده ياد كيارستمي، 
اظهار كرد: همه كارها مدادرنگي است به 
غير از يك اثر كه با آبرنگ كار شده است. 
3 اثر را نيز در خارج از كشور پيدا كرديم 
كه نتوانستند بفرستند و عكس با كيفيت 
از آثار را ارس��ال كردن��د و ما هم چاپ 
كرديم و در كنار س��اير آثار گذاشتيم. 
همچنين تمامي آثار اماني هس��تند و براي فروش 
نيستند. او جايگاه آثار نقاشي كيارستمي را در ميان 
آثار خوب حوزه مدادرنگي و آبرنگ مطلوب برشمرد 
و خاطرنش��ان كرد: آثار نقاش��ي او از جايگاه خوبي 
برخوردار است و حتي در مقايسه با آثار هنرمندان 
خوب حوزه آبرنگ هيچ چيز كمي ندارد. اگر اس��م 
كيارستمي روي اين نقاشي ها نبود باز هم به نظرم 
نقاشي هاي بسيار خوبي هستند كه مي توان براي آنها 
نمايشگاه برگزار كرد. مدير گالري گلستان همچنين 
با تاكيد بر اينكه آثار نقاشي زنده ياد كيارستمي براي 
اولين بار به نمايش گذاشته مي شوند، اظهار كرد: فكر 
مي كنم اين نمايشگاه نيز همانند نمايشگاه افتتاحيه 
گالري گلستان با ارايه آثاري از سهراب سپهري به 
اندازه اي شلوغ شود كه خيابان هاي آن محدوده بسته 
شود. در ادامه محمود بهمن پور، مدير نشر نظر نيز در 
سخناني درباره برگزاري نمايشگاه نقاشي هاي عباس 
كيارس��تمي اظهار كرد: اين مجموعه نشان دهنده 
تداوم همان كس��ي است كه در تمام آثارش از فيلم 
گرفته تا شعر و عكس به عشق طبيعت دامن مي زند. 
روش كار آقاي كيارستمي اينچنين بود كه عكاسي 
مي كرد و مدتي بعد آن عكس ها را به نقاشي تبديل 
مي كرده است. او در مصاحبه اي كه پيش تر انجام داده 
بود و قرار است به زودي منتشر شود، از عشق خود 
به طبيعت و نقاشي كردن بسيار سخن گفته است. 
او در بخش��ي از خاطراتش اشاره مي كند كه گاهي 
آنچنان در گندم زارها مبهوت مي شده كه در همان 
جا خوابش مي برد. اين عشق به طبيعت كه به نوعي 
سلوك دايمي آقاي كيارستمي بود، در نقاشي هايش 

نيز ديده مي شود. 

میراثنامه

وايكينگ هاي زن هم جنگجو بودند
 محققان با بازسازي چهره جمجمه فردي كه با تعداد قابل توجهي سالح دفن شده 
بود، دريافتند حتي زنان وايكينگ ها هم جنگجو بودند. به گزارش گاردين، حتما اگر 
بخواهيد به يك جنگجوي وايكينگي فكر كنيد، در وهله اول چهره يك مرد ترسناك 
درشت اندام با ريش هاي بلند در ذهنتان تداعي مي شود اما محققان بريتانيايي با 
استفاده از آخرين تكنولوژي روز دنيا چهره يك جنگجوي وايكينگي متعلق به هزار 
سال گذشته را شبيه سازي كردند و در كمال تعجب به چهره يك زن برخوردند. اين 
شبيه سازي بسيار طبيعي كه فرضيه مرد بودن تمام جنگجويان وايكينگ  را به چالش 
كشيده است، با استفاده از جمجمه اي كه در گورستان باستاني وايكينگ ها در نروژ 
كشف شده بود و اكنون در موزه تاريخ فرهنگي »اسلو« نگهداري مي شود، صورت 
گرفته است. البته در همان تحقيقات ابتدايي مشخص شد كه جمجمه كشف شده به 
يك زن تعلق دارد اما محل دفن آن به عنوان قبر يك جنگجوي وايكينگ ثابت نشده 
بود، چرا كه يك جمجمه زن در آن قرار داشت. محققان در جريان شبيه سازي چهره 
اين فرد نه تنها هويت او را به عنوان يك زن جنگجو وايكينگ مشخص كردند، بلكه 
به اين حقيقت پي بردند كه جمجمه او در اثر اصابت شيئي شبيه به تبر دچار صدمه 
شده بود. هنوز مشخص نشده است كه آيا ضربه وارد شده علت مرگ اين جنگجو 
بوده يا خير اما به گفته »اال الش��ماهي« يكي از باستان شناساني كه در جريان اين 
شبيه سازي نقش داشته، اين نخستين مدرك از بقاياي زن وايكينگي است كه در 
يك نبرد صدمه ديده است. دكتر »كارولين ارولين« سخنران ارشد مركز آناتومي و 
شناسايي هويت انسان دانشگاه »داندي« بيان كرد: »مشخصاً نتيجه اين شبيه سازي 
صد در صد با چهره حقيقي مطابقت ندارد، اما آن قدر ش��باهت دارد كه اگر فردي 
اين جنگجوي زن را از نزديك مالقات كرده بود، مي توانست با اين شبيه سازي او را 
شناسايي كند.« محققان همچنين توانستند با استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته، 

قبر اين جنگجوي زن و نحوه چيدمان سالح هاي مختلف در آن را بازسازي كنند. 
حاال قرار اس��ت مراحل انجام اين شبيه س��ازي در مستند نشنال جئوگرافيك به 
نمايش گذاشته شود. در طول مستند »نشنال جئوگرافيك«، »الشماهي« به سراسر 
»اسكانديناوي« سفر مي كند تا گورستان هاي وايكينگ ها را مورد بررسي قرار دهد. 
بقاياي جنگجويي كه در »بيركا« كشف شده نيز از ديگر مواردي است كه اخيرا مورد 
بررسي قرار گرفته است. بقاياي اين جنگجو نيز درحالي چندين سال قبل در سوئد 
كشف شد كه سالح هاي جنگي بسياري در مقبره او قرار داده شده بود. ابتدا تصور 
مي شد بقاياي اين جنگجو به يك مرد تعلق دارد اما تحقيقات بيشتر نشان داد اين 

مقبره متعلق به يك جنگجوي وايكينگ زن بوده است.

ايستگاه

 بهترين فيلم ۲۰۱۹ 
به انتخاب تارانتينو

كريستوف والتس و كالينز 
در يك فيلم به هم پيوستند

كوئنتين تارانتينو گفته 
اس��ت فيلم ترس��ناك 
الكساندر آژا درباره زني كه 
در توفان فلوريدا گرفتار 
تمس��اح ها ش��ده، فيلم 
محبوب او در سال ۲۰۱۹ 
بوده اس��ت. ب��ه گزارش 
ايندي واير، نويس��نده و 

كارگردان »روزي روزگاري در هاليوود« گفته است 
فيلم »خزيدن« ساخته الكساندر آژا فيلم محبوب 
وي در س��ال ۲۰۱۹ بوده اس��ت. اين فيلم تابستان 
پيش اكران شد و نزديك به ۹۰ ميليون دالر در باكس 
آفيس فروش كرد. در اين فيلم كايا اسكودالريو بازيگر 
اصلي فيلم است كه در نقش زني ظاهر شده كه توسط 
تمساح ها در توفان فلوريدا گير مي افتد. »خزيدن« در 
ژانر فاجعه اي ترسناك داستان پدر و دختري را روايت 
مي كند كه در توفان درج��ه ۵ فلوريدا در زيرزمين 
خانه شان گير كرده اند و در اين ميان متوجه مي شوند 
چند تمساح نيز بر اثر توفان به زيرزمين خانه كشيده 
شده اند. حال اين دختر و پدر براي بقا و گير نيفتادن 
در دام اين تمساح ها تالش مي كنند. اين فيلم ژانر 
ترس��ناك با نقدهاي مثبت منتقدان روبه رو شد. 
مايكل و شان راسموسن نويسندگان فيلمنامه اين 
فيلم بوده اند. پيت هاموند از نويسندگان ددالين گفت 
تارانتينو به وي گفته اين بهترين فيلم سال ۲۰۱۹ 
بوده است. اين فيلم چند هفته جلوتر از اكران فيلم 
جديد تارانتينو توسط كمپاني پارامونت اكران شد. 
تارانتينو به زودي وارد چرخه معرفي فيلم جديدش 
يعني »روزي روزگاري در هاليوود« براي رقابت اسكار 
مي شود. اين فيلم توسط استوديو سوني وارد رقابت 
اسكار امسال شده و كمپاني اميدوار است لئوناردو 
دي كاپريو براي بهترين بازيگر مرد و برد پيت براي 

بهترين بازيگر مرد مكمل نامزد شوند. 

بازيگران فيلم »خش��م 
طالكاري شده« شناخته 
شدند و كريستوف والتس 
و ليل��ي كالين��ز از جمله 
اي��ن بازيگران هس��تند. 
ب��ه گ��زارش ددالي��ن، 
كريستوف والتس، ليلي 
كالينز و بيل اسكارشگورد، 

در فيلم »خش��م طالكاري ش��ده« جلوي دوربين 
مي روند. در حالي كه پيشتر از اسكارشگورد به عنوان 
بازيگر اين تريلر ياد شده بود، اكنون والتس 63 ساله و 
كالينز 3۰ ساله نيز به بازيگران اين فيلم افزوده شدند. 
اين فيلم بر مبناي ماجراي قتل مدير بانك منهتن 
ساخته مي شود. كارگرداني و نويسندگي فيلمنامه 
اين فيلم را چارلي مك دوول ب��ر عهده دارد و آن را با 
الهام از قتل توماس گيلبرت جونيور مدير بانك كه 
توسط پسرش تامي سازماندهي شده بود، مي سازد. 
اين ماجرا طبقه باالي نيويورك را در شوك فرو برد. 
گزارشي كه س��ال ۲۰۱۵ در مجله معتبر ونتي فير 
توسط بنجامين واالس نوشته شد و به بررسي اين قتل 
پرداخت، منبع اصلي نوشته شدن فيلمنامه اين فيلم 
است. اخبار اين جنايت در مطبوعات بازتاب وسيعي 
يافت و تامي گيلبرت كه نقش او را بازيگر فيلم »آن« 
يعني اسكارش��گورد بازي مي كند، در نهايت حكم 
زندان به مدت 3۰ سال را دريافت كرد. جيك جيلنهال 
با كمپاني »ناين استوريز« از تهيه كنندگان اين فيلم 
است و فيلمبرداري آن از بهار ۲۰۲۰ شروع مي شود. 
والتس كه دو جايزه اسكار براي بازي در »لعنتي هاي 
بي آبرو« و »جانگوي از بند رها شده« در كارنامه دارد، 
با فيلم بعدي جيمز باند يعن��ي »وقتي براي مردن 

نيست« در نقش دشمن باند دوباره ديده مي شود.

اطالعيه فدراسيون فوتبال در پی شعارهای قوميتی 

استراماچوني:بايدگرسنهوتشنهپيروزيباشيم

كميته اخالق فدراسيون فوتبال با توجه 
به برخي وقايع مسابقات هفته هاي اخير 
رقابت هاي ليگ برتر باشگاه هاي كشور 
بيانيه اي صادر كرد. در بخشي از بيانيه صادر شده از 
سوي كميته اخالق آمده است: قشر خاصي از افراد 
معلوم الح��ال با مقاصد و نياتي خ��ارج از موضوعات 
ورزشي به منظور تخريب فضاي فرهنگي ورزشگاه ها 
و البته دست يافتن به اهداف ناصواب خود دست به 
اقداماتي مي زنند كه الزم است نسبت به شناسايي و 
برخورد قاطع با اين گونه موارد اقدامات الزم صورت 
گيرد. با بررسي دقيق مصاديق تخلفات صورت گرفته 
در هفته ها و بازي هاي اخير از جمله مواردي كه شامل 
هتك حرمت و حيثيت هر فرد يا شخصي در حوزه 
داخل يا خارج از فوتبال بوده همچنين مسائل، شعارها 
و اقدامات غير ورزش��ي كه متاثر از عوامل سياسي يا 
قومي و نژادي بوده باشد در اين حوزه برخورد قاطع 

صورت مي گيرد. كميته اخالق فدراسيون فوتبال پس 
از بررسي دقيق مستندات، گزارش ها و كليه مدارك 

الزم در اين حوزه اقدامات الزم را با تشكيل پرونده و 
اتخاذ تصميمات مناسب صورت مي دهد.

سرمربي استقالل تهران گفت: شخصيت تيمي صنعت 
نفت به گونه اي اس��ت كه مي توانند ما را ش��گفت زده 
 كنند. آندره آ اس��تراماچوني، سرمربي استقالل تهران 
بعداز ظهر يك شنبه در حاشيه تمرين استقالل و در جمع 
خبرنگاران درب��اره عملكرد خوب تيمش در بازي هاي 
اخير گفت: خيلي پيروزي مهمي مقابل تراكتور كسب 
كرديم. با ذهنيت خوبي در تبريز بازي كرديم اما بازي 
بعد ما مقابل يك تيم خيلي سرس��خت است. با توجه 
به ديدگاهي كه م��ردم در ابتداي فصل از صنعت نفت 
داشتند، اكنون اين تيم توانسته آنها را شگفت زده كند. 
آنها فوتبال خوبي بازي مي كنند و شخصيت تيمي آنها 
به گونه اي اس��ت كه مي توانند ما را شگفت زده كنند. 
براي موفقيت باي��د ۱۰۰ درصد توان مان را بگذاريم. او 
در پاس��خ به اينكه آيا ممكن است تيمش مغرور شود 
و او چه راهكاري براي حل اين مش��كل در نظر گرفته 
است؟ گفت: اين دقيقا همان چيزي است كه گفتم. ما 
شب بازي با تراكتور خوشحال بوديم ولي بايد از فرداي 
بازي با تراكتور گرسنه و تشنه پيروزي باشيم. ما هنوز 

كار خاصي نكرديم. بازي با صنعت نفت مهم ترين بازي 
ما از زمان حضور در استقالل است. سرمربي ايتاليايي 
استقالل درباره راز موفقيت تيمش و كسب پيروزي هاي 
پرگل تاكيد كرد: نسبت به اول فصل ذهنيت بازيكنان 
را تغيي��ر داديم و كم كم در حال پيش��رفت هس��تيم. 
مسير طوالني است. بايد پيشرفت كنيم و نمي خواهم 
اشتباهات گذشته را در زمين تكرار كنيم. استراماچوني 
در پاسخ به اين س��وال كه آيا از عملكرد مهاجمانش از 
جمله دياباته راضي اس��ت؟ تصريح كرد: متاس��فانه او 

آس��ان ترين موقعيت را از دست داد اما مظاهري هم در 
آن صحنه عملكرد خوبي داشت. او ادامه داد: همان طور 
كه گفتم براي بازي كردن با 3 مهاجم، بازيكنان كافي 
نداريم تا حمله كنيم. در ابتداي فصل يكسري مشكالت 
داشتيم اما با نبود محسن كريمي و داريوش شجاعيان 
اميدوارم مشكل زيادي تا آخر فصل نداشته باشيم چرا كه 
سخت است با شرايط كنوني بتوانيم، سيستم كنوني را 
ادامه دهيم. سرمربي استقالل درباره انتقاد پيشكسوتان 
از خط دفاعي استقالل يادآور شد: همان طور كه گفتم 
كارهاي زيادي داريم كه بايد انجام دهيم. من مي دانم چه 
كار بايد كنيم اما اين موضوع را بين عموم اعالم نمي كنم. 
او درباره تمجيد علي پروين، اسطوره پرسپوليس از او و 
بازي تيمش اظهار كرد: من به همه اسطوره ها در ايران 
احترام مي گذارم. او اس��طوره پرسپوليس است و پس 
اس��طوره فوتبال ايران هم است. از او ممنون هستم. در 
مسيري كه حركت مي كنيم از ما تعريف و نقد مي شود 
اما نبايد روي ما تاثير بگذارد و بايد به مسيري كه ايمان 

داريم، ادامه دهيم.

ورزشي
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