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روزجمعه 29 ش��هريورماه 1398 نوجوانان دانش آموز 
 ب��ه ابت��كار دخت��ر نوج��وان س��وئدي گرت��ا تانبرگ
 Greta Thunberg پاس��خ مثبت گفتند و دربيشتر 
كش��ورهاي جهان ب��ه عنوان اعت��راض به ع��دم توجه 
بزرگ ترها ب��ه وي��ژه تصميم س��ازان و تصميم گيران، 
دولت ها، نمايندگان مجالس، صاحبان صنايع، اصحاب 
ثروت و ق��درت و... در خيابان ها راه پيماي��ي آرام، بدون 
تنش و خش��ونت را برگزار كردند.  روزنام��ه گاردين در 
سرمقاله اش نوش��ت كه روز جمعه وقتي بچه ها تصميم 
گرفتند به مدرسه نروند و به عنوان اعتراض به عدم توجه 
به جدي بودن آلودگي ه��اي آب و ه��وا اعتصاب كنند 
و به خيابان ها برون��د، بزرگ ترها هم به آنها پيوس��تند. 
بطوريكه ي��ك روز تاريخي خل��ق ش��د.   دانش آموزان 
نوجوان مي گويند كه ما از طرف كس��اني كه حق راي و 
شركت در انتخابات ندارند و حق انتخاب كمي براي آنها 
در جامعه قائل هس��تند اين جنبش را به راه انداخته ايم. 
چرا؟ براي اينكه مي خواهيم درخارج از صندوق هاي راي 
نظرمان را بيان كنيم و تاثيرگذار باشيم. در كشورهايي كه 
حاكمان ديكتاتور حكومت مي كنند سياست ها براساس 
منافع و ميل ديكتاتور ها تدوين و تنظم مي ش��وند، و در 
كشورهاي مردم س��االر كه دولت ها با راي مردم انتخاب 
مي شوند وضع بهتر نيست. زيرا، اصحاب ثروت و قدرت 
و احزاب سياس��ي تصميم س��از و تصميم گير هستند و 
حفظ محيط زيست در بسياري از موارد با منافع اقتصادي 
آنها همخواني ن��دارد. كما اينكه پرزيدن��ت ترامپ براي 
معاهده هاي بين المللي نظير برجام و معاهده پاريس براي 
كاهش دماي زمين ارزشي قائل نشد و بطور يك جانبه 
امريكا را از اين معاهدات و س��اير معاه��دات خارج كرد.  
بچه هاي مدرسه و نوجواناني كه در شهرهاي عمده جهان 
براي حفاظت از محيط زيس��ت دست به تظاهرات زدند 
معتقدند كه بايد صداي ش��ان را بلند كنند تا بزرگ ترها 
نظر آنها را بشوند. بنابراين، يكي از راه هايي كه مي توانند 
انتخاب كنند اين اس��ت كه يك روز به مدرس��ه نروند و 
براي اعتراضي آرام، بدون تنش و خشونت در خيابان ها 
دست به راهپيمايي بزنند. نمي گويم به من گوش كنيد به 
دانشمندان گوش كنيد نوجوان سوئدي كه از او به عنوان 
مبتكر نهضت دانش آموزان براي حفظ محيط زيس��ت 
نام مي برند، خانم »گرتا تانبرگ«، برخي رس��انه ها از او 
نقل كرده اند كه گفته اس��ت من نمي گويم به من گوش 
كنيد به دانشمندان گوش كنيد. اشاره او به دانشمنداني 
بوده اس��ت كه كمتر از يك سال قبل صراحتا گفتند كه 
فرصت ها ب��راي جلوگيري از افزايش دم��اي كره زمين 
در حال ازدست رفتن اس��ت و درحالي كه از چشم آنها 
اشك جاري بود گفتند درجه حرارت كره زمين درحال 
باال رفتن اس��ت و زمين به عنوان اعتراض عكس العمل 
نشان مي دهد. آنها هشدار داده اند مناطقي از كره زمين 
بيش��ترين آس��يب و صدمات را بايد تجربه كنند كه از 
جمله فقير ترين كشورها هستند. دانشمندان مي گويند 

افزايش يك ونيم درجه س��انتي گراد حرارت كره زمين 
يعني كاهش تولي��د مواد خوراكي و بح��ران كمبود آب 
كه موجب تنش، جنگ بين ميليون ه��ا نفر و مهاجرت 
ميليون ها نفر به مناطقي كه قدرت جذب و تحمل آنها 
را ندارند خواهد ش��د. درزمان حاضر افزايش مرگ و مير 
ناشي ازآلودگي هوا درشهر ها، گرماي بي سابقه هوا، آتش 
سوزي در جنگل ها، زلزله، س��يل، فرورفتگي در زمين، 
نابودي نس��ل بعضي از ان��واع حيوانات وغي��ره را مردم 
در ايران تجرب��ه كرده اند.  دانش آم��وزان روز جمعه 29 
شهريورماه 1398 در شهر هاي بزرگ كشورهاي جهان 
داد مي زدند كه اي بزرگ ترها واقعيت ها را ببينيد كه نسل 
شما بفكر نسل آينده و فرداي ما نيس��ت و كره زمين در 
حال نابودي اس��ت. بياييد به اين واقعيت ها توجه كنيد. 
مي گفتند ما براي ف��رداي خودمان مي خواهيم ش��ما 
را مجبور كنيم وبه ش��ما بفهمانيم كه ما در قرن بيست 
ويك��م زندگي مي كنيم. مش��كالت قرن بيس��ت ويكم 
راه حل هاي قرن بيست ويكمي نياز دارند و راه حل هايي 
كه شما هنوز به آنها وابسته هستيد كارساز نيستند. خانم 
»گرتا تانبرگ« و همراهان او در گفت وگوي مستقيم با 
نمايندگان كنگره قانون گذاران امريكايي خواهان حفظ 
محيط زيس��ت و بازس��ازي محيط زيست ش��دند. آنها 
گفتند بايد درباره بهينه مصرف كردن و كاهش مصرف 

انرژي هاي فسيلي به صورت فوري برنامه ريزي كرد. 

    هدر رفتن يارانه هاي سوخت 
موضوع حفظ محي��ط زيس��ت و جلوگي��ري از بحران 
كمبود آب وجلوگيري از آلودگي بيش��تر ه��وا در ايران 
نيازمند توجه ويژه است كه شايد زمان آن فرارسيده كه 
دانش آموزان ايراني ه��م توجه بزرگ تر ها و مس��ووالن 
ذي ربط را به آن جلب كنند و بپرس��ند ك��ه چرا به جاي 
اينكه ش��هريه ها گران تر بش��وند، هزين��ه حمل ونقل 
عمومي گران تر بش��وند و همه چيز گران تر بشوند براي 
حفظ محيط زيس��ت و كنترل آلودگي آب و هوا قيمت 
فرآورده هاي نفت��ي را گران نمي كنند و ب��ا درآمدي كه 
دولت خواهد داش��ت به بخش هاي رونق بخش اقتصاد 
كش��ور نظير حمل و نقل، بهداش��ت و درمان، آموزش 
و پ��رورش، كش��اورزي و غيره ياران��ه بدهد ك��ه براي 
دانش آموزان امروز و فردا هم شغل خواهد بود و هم محيط 
زيست بهتري .ش��ايد يك دليل مهم آن قدرت و نفوذي 
است كه قاچاقچيان فرآورده هاي نفتي در قانون گذاري 
و تصميم سازي و تصميم گيري كش��ور دارند. كما اينكه 
مجلس ده��م در بودجه س��ال 97 و بودجه س��ال 98 با 
پيشنهاد دولت به بهانه جلوگيري از رشد تورم مخالفت 
كرد كه ديديم و مي بينيم اشتباه كردند و هم تورم بسيار 
باال داري��م و هم فرآورده هاي نفتي قاچاق مي ش��وند و با 
واردات قاچاق به ازاء سوخت قاچاق هزاران شغل و آينده 
كار و كارآفريني در كش��ور را با مشكل دست به گريبان 
كرده ان��د. ادامه تخصي��ص يارانه هاي پي��دا و پنهان به 
سوخت و پراداخت يارانه هاي نقدي سوخت فقط مي توان 

سياست هدر رفتن يارانه ها توصيف كرد و بس. 

نهضت دانش آموزان براي حفاظت از محيط زيست
سخن نخست

معاون اول رييس جمهور با اش��اره ب��ه تحريم بانك 
مركزي از س��وي امري��كا گف��ت: مهم ترين وظيفه 
دولت، افزايش ميزان تاب آوري كشور است تا از اين 

شرايط به خوبي عبور كنيم.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در مراسم تكريم 
محس��ن حاجي ميرزايي و معارفه حسين سيمايي 
دبيران پيش��ين و فعلي هيات دولت ب��ا بيان اينكه 
اميدوارم حاجي ميرزايي در وزارت آموزش و پرورش 
كه مهم ترين وزارتخانه اس��ت، موفق باش��د، اظهار 
كرد: حاجي ميرزايي نگاه راهبردي به مسائل داشت 
و تجربه موفق مديريتي خود را در دفتر دولت به كار 
گرفت. صداقت و پاكدستي از ديگر ويژگي هاي وي 
بوده و كارنامه درخشاني از خود به جاي گذاشت. در 

اين مدت همه مصوبات دولت دقيق تنظيم شد.
وي همچنين افزود: س��يمايي چهره بسيار آشنايي 
اس��ت هم براي جامعه دانش��گاهي و حقوقي و هم 
براي مديران اجرايي كش��ور. س��وابق درخشاني در 
زمينه حقوق��ي و اجرايي دارد و مدي��ر اجرايي قوي 
است و فردي صاحب فكر و شجاع است كه در زمينه 
حقوق اساس��ي مردم و حقوق ش��هروندي فعاليت 
داشته اس��ت. اميدوارم دفتر دولت مسير رو به رشد 
خود را ادامه دهد. دفت��ر دولت در اجراي تصميمات 
دولت و در اولويت گرفتن مسائل و تصميمات، نقش 
زيادي دارد. در دو س��ال آينده دفتر دولت در تعيين 

اولويت هاي دولت نقش تعيين كننده دارد.
جهانگي��ري با اش��اره به اينكه كش��ور در ش��رايط 
حساسي قرار گرفته است تصريح كرد: مسائل منطقه 
بسيار مهم اس��ت و با حساس��يت بايد دنبال شود. 
عربستان قرار بود با تكيه بر توان نظامي خود ظرف 
چند روز كار يك گروه انقالبي را در يمن تمام كند، 
ولي پنج سال گذشت و حوثي ها هر روز قدرتمندتر 
شده اند. وقتي عربس��تان چنين ضربه اي مي خورد 
بايد فرافكني كند كه ديگري به او ضربه زده است نه 
يمن. ما هم بايد مسائل منطقه را با هوشياري و دقت 

دنبال كنيم.
وي ادامه داد: امريكا هم بانك مركزي را تحريم كرد. 
در اين ش��رايط هم تهديد وجود دارد و هم فرصت. 
كار ما در قوا و نهادهاي حاكميتي، كنترل تهديدها 
و استفاده از فرصت هاس��ت. كشور از پشتوانه قدرت 
مردم، رهبري و ظرفيت س��رزميني برخوردار است. 
مهم ترين وظيفه دولت، افزايش مي��زان تاب آوري 
كشور اس��ت تا از اين ش��رايط به خوبي عبور كنيم. 
بايد كارايي نهادهاي رس��مي افزوده شده و سرمايه 
اجتماعي افزايش يابد. اگر دول��ت و نهادهاي نظام 
كارآمد باش��ند و مردم كارآمدي را ببينند، به آينده 
كشور اميدوار شده و سرمايه اجتماعي كشور افزايش 

مي يابد و به سرعت امور كشور انجام مي شود.
او همچنين خاطرنشان كرد: دفتر دولت در افزايش 

كارايي نهادهاي كش��ور نقش دارد. دفتر دولت بايد 
تش��خيص دهد چه مصوباتي براي افزايش سرمايه 
اجتماعي كشور تاثير بيشتري دارد و شناسايي كند 
كجاها س��رمايه اجتماعي را بر ب��اد مي دهد. به هر 
ميزاني كه ش��فافيت و صداقت افزايش يابد، اعتماد 
افزايش مي يابد. فس��اد فراگير س��رمايه اجتماعي 
را از بين مي برد. قوه قضايي��ه بايد با قاطعيت، بدون 
تبعيض و جهت گيري سياسي با مفسد برخورد كند 
و خط قرمزي در اين زمينه وجود نداش��ته باشد اما 
بايد با زمينه ها و ريشه هاي فس��اد هم مقابله شود. 
مصوبات دولت براي مقابله با زمينه ها و گلوگاه هاي 
فس��اد مثل دسترس��ي آزاد ب��ه اطالع��ات، اليحه 

شفافيت بايد توسط دفتر دولت دنبال شود.
وي با بيان اينكه حرف درس��تي اس��ت كه مجلس 
ش��فاف عمل كند و آراي نمايندگان ش��فاف باشد، 
گفت: در اليحه ش��فافيت به همه اركان و نهادهاي 
حكوم��ت از جمل��ه دولت، مجل��س، ق��وه مقننه، 
نهادهاي حاكميتي، شركت هايي كه كار اقتصادي 
مي كنند، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي عالي 
انقالب فرهنگي، ش��وراي نگهبان، ش��وراي فضاي 
مجازي پرداخته ش��ده است كه چه مس��ائلي بايد 
شفاف به مردم گفته ش��ود و حتي مذاكرات آنها كه 
درباره مسائل عمومي مردم است بايد منتشر شود. 
اين اليحه به مجلس رفته است و به جاي دعواهاي 
بي فايده، از مجل��س مطالبه كنيم تا اي��ن اليحه را 
مصوب كند و همه حمايت كني��م تا اين اليحه اجرا 

شود. اين بزرگ ترين قدم براي مبارزه با فساد است.
او با بيان اينكه جاه هايي ممكن است با نيت خدمت 
به مردم رانت هايي ايجاد شود ضرورت كشور است، 
تصريح كرد: ي��ك عده مي گوين��د ارز به هر قيمتي 
رس��يد همه با آن كار خود را انجام مي دهند كه اين 
يك راه حل است، اما در اين شرايط قيمت ها افزايش 
مي يابد و م��ردم دچار مش��كل مي ش��وند. ما براي 
جلوگيري از فش��ار به زندگي م��ردم ارز را با قيمت 
كمتري به عده اي اختصاص مي دهيم اما شفافيت در 
اينجا مي تواند رانت ها را آشكار كند. همين كه اسامي 
كساني كه ارز دولتي گرفته اند ولي كاالوارد نكردند 
منتشر شود به شفافيت كمك مي كند. سامانه هاي 
خوبي ه��م در اين زمينه ايجاد ش��ده و كمك كرده 
افرادي كه ارز گرفته ولي كاال وارد نكرده اند را معرفي 
كنيم در گذشته از كس��اني كه ارز 1200 توماني يا 
كمتر گرفته  ولي كاال وارد نكرده اند آثاري وجود ندارد 
و معلوم نيس��ت كه آنها وجود خارجي داشته اند يا 

خير.
جهانگي��ري در پاي��ان تاكيد ك��رد: تصويب اليحه 
شفافيت و همچنين اليحه تعارض منافع به شفافيت 
و مقابله با فساد كمك كرده و س��رمايه اجتماعي را 

افزايش مي دهد.

جهانگيري:  اولويت دولت باال بردن ميزان 
تاب آوري اقتصادي ملت است

گزارش
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به ويژه تصميم س��ازان و تصميم گيران، دولت ها، 
نمايندگان مجالس، صاحب��ان صنايع، اصحاب 
ثروت و قدرت و... در خيابان ه��ا راه پيمايي آرام، 
بدون تنش و خش��ونت را برگزار كردند.  روزنامه 
گاردين در س��رمقاله اش نوش��ت كه روز جمعه 
وقتي بچه ها تصمي��م گرفتند به مدرس��ه نروند 
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خيابان ها بروند، بزرگ ترها هم به آنها پيوستند. 
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بانك و بيمه 

ثبات بازار ارز و طال  در  واكنش 
به تحريم  بانك مركزي

روز 30 ش��هريور 98، با وجود اع��الم تحريم بانك 
مركزي و احتماال بررسي تحريم ساير بانك ها، بازار 
ارز و طال بدون واكنش به اين اخبار، همچنان روند 
با ثبات خود را طي كرد و نرخ ها نسبت به روز قبل 
شاهد تغييرات نبودند. با اعالم قيمت دالر 11490 
توماني و نرخ اون��س جهاني ط��ال 1517 دالري، 
قيمت طال و سكه تقريبا روند با ثبات قبلي را طي 
كرد و نرخ ها اندكي افزايش داش��ت و مظنه مثقال 

طالي 17 عيار يا طالي آبشده...

اقتصاد اجتماعي

حاجي ميرزايي: آموزش و 
پرورش خصوصي نمي شود

مش��كالت بيم��ه معلم��ان، مافي��اي كنك��ور، 
زيرساخت هاي محقق نشده سند تحول بنيادين، 
ام��ا و اگرهاي صن��دوق ذخيره فرهنگي��ان تنها 
بخشي از مشكالت پيش روي وزير جديد آموزش 
و پرورش است. برنامه هايي كه از مدت ها قبل روي 
زمين مانده و چند ماه بالتكليفي اين وزارتخانه تا 
انتخاب وزير جديد هم به آن دامن زد اما روز گذشته 
محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش، در 
نخستين نشست خبري خود به تشريح جزييات 
برنامه ه��اي اي��ن وزارتخانه براي حل مش��كالت 
پرداخت. يكي از مواضع مه��م حاجي ميرزايي كه 
در جلسه راي اعتماد خود هم بر آن تاكيد داشت، 
اجراي اصل سي قانون اساس��ي و تامين آموزش و 
پرورش رايگان در كشور بود كه البته در جلسه روز 
گذش��ته خود هم به اين موضوع پرداخت. اگرچه 
پي��ش از اين ب��ر ورود بخش خصوصي ب��ه حوزه 

آموزش هم از سوي وزراي قبلي و ...
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 صفحه 3 

»توماس پيكتي«  در كتاب  جديد خود 
»سرمايه  و  ايدئولوژي«  مطرح  كرد

يارانه هاي پنهان،  نظام مالياتي و اموال دولتي ساماندهي مي شوند

 عبور از سرمايه داري 
و استقرار »سوسياليسم نو«

اتحاد 3 قوه براي  جراحي اقتصاد

اخبار

ارس��ال  ب��ا  رييس جمه��وري  اول  مع��اون 
بخش��نامه اي ب��ه وزارتخانه ها، س��ازمان ها و 
موسس��ات و ش��ركت هاي دولتي طرح تغيير 
ساعات كاري ادارات ش��هر تهران در نيمه اول 
مهرماه را ابالغ كرد. به گزارش روز شنبه پايگاه 
اطالع رس��اني هيات دول��ت، با توج��ه به آغاز 
تحصيلي 1399-1398 و به منظور مديريت 
تقاضاي سفرهاي شهري و كاهش زمان تاخير 
ناش��ي از ترافيك س��نگين در معاب��ر اصلي و 
شرياني شهر تهران، كليه دستگاه هاي اجرايي 
و بانك هاي شهر تهران مجاز هستند، از اول تا 
پانزده��م مهرماه در صورت تأخي��ر كارمندان 
خود تا س��اعت )9( صبح، تأخير مزبور را مجاز 
تلقي كنن��د و در صورت لزوم س��اعات تأخير 
را به عنوان مرخصي س��اعتي منظ��ور دارند. 
در اين راس��تا دس��تگاه هاي اجرايي و بانك ها 
مكلف هستند به نحوي برنامه ريزي كنند كه 

خدمت رساني با وقفه مواجه نشود.

ابالغ بخشنامه تغيير ساعات 
كاري كاركنان دولت

دولت

اس��تاندار مركزي گف��ت: رييس جمهوري در 
راس��تاي بررس��ي مش��كالت هپكو و تعيين 
تكليف وضعيت سهامداري اين واحد توليدي، 

دستور پيگيري فوري صادر كردند.
سيد »علي آقازاده« روز گذشته در گفت وگو با 
ايرنا افزود: پيرو نامه هفته گذشته اينجانب به 
رياست محترم جمهوري، دكتر روحاني ظرف 
مدت كمتر از 48 ساعت دستور طرح موضوع 
و پيگيري الزم در هيات دولت را ابالغ كردند و 
موضوع هپكو در نشست هيات دولت مطرح و 

مباحثي شكل گرفت.
وي ادام��ه داد: رييس دفت��ر رييس جمهوري 
نيز نامه ارس��الي اس��تاندار مركزي و پاس��خ 
رييس جمه��وري را ب��ه س��ه وزي��ر مرتبط با 

موضوع هپكو ارسال كردند.
اس��تاندار مركزي تصريح كرد: روز يك شنبه 
نشست مهمي در سازمان خصوصي سازي در 
خصوص بررسي وضعيت هپكو برگزار مي شود 
تا سهامداري اين واحد توليدي، صنعتي تعيين 

تكليف شود.
وي ادام��ه داد: يك��ي از دس��تور كارهاي اين 
نشست، بررس��ي و امكان س��نجي تعدادي از 
شركت هاي معدني در قالب كنسرسيوم است 
كه هپك��وي اراك مي تواند ب��راي آنها فرصت 

مناسبي براي توسعه اقتصادي باشد.
آقازاده عنوان كرد: در نشس��ت يك ش��نبه در 
سازمان خصوصي س��ازي تعداد قابل توجهي 
از دستگاه هاي مس��وول و نماينده استانداري 
مركزي نيز حضور دارند ك��ه اميدواريم در اين 
نشست و جلس��ه هاي بعدي كه در هفته هاي 
آتي در تهران و اراك برگزار مي ش��ود، ش��اهد 

آغاز توليد دايمي در شركت هپكو باشيم.
بر اس��اس اين گزارش، روحاني طي نامه اي به 
وزراي اقتصادي دستور اقدام فوري براي فسخ 

قرارداد هپكو با هيدرواطلس را صادر كرد.
رييس جمهوري در نامه اي به سه وزير صنعت، 
كار و اقتصاد، دس��تور اقدام فوري براي فس��خ 
قرارداد ش��ركت هپكو با شركت هيدرواطلس 

را صادر كرد.
ش��ركت هپكو در س��ال 1351 در زميني به 
وس��عت 90 هكتار با ه��دف مونتاژ ماش��ين 
آالت راه سازي تاسيس و از سال 1354شروع 
به فعاليت كرد. هپك��وي اراك در حال حاضر 
25 نوع ماشين آالت راه سازي از جمله گريدر، 
لودر و غلتك تولي��د مي كند كه هش��ت نوع 
محصوالت آن تحت ليس��انس كش��ورهايي 
از جمله ژاپن، آلمان، س��وئد توليد مي ش��ود. 
كارخان��ه هپك��و در س��ال 1385 ب��ه بخش 

خصوصي واگذار شد.

دستور فوري رييس جمهوري 
براي  بررسي  موضوع  »هپكو «

دانش و فن

 حمالتي با »توييت  هوايي« 
به زيرساخت هاي حياتي 
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تيم ملي واليب��ال ايران در فين��ال رقابت هاي 
قهرماني آسيا 2019 تهران به مصاف استراليا 
رفت و با نتيجه قاطعانه 3 ب��ر صفر به پيروزي 
رس��يد. بازي اي كه به دليل شكستي كه ايران 
در دور مقدمات��ي از اس��تراليا خ��ورده ب��ود با 
حساسيت هاي بيشتري دنبال مي شد. بر اين 
اساس از ساعت 18 ديروز )شنبه( 30 شهريور 
ماه 1398 تيم ملي واليبال ايران در بازي فينال 
رقابت هاي قهرماني آسيا 2019 تهران، مقابل 
استراليا به ميدان رفت و با امتيازهاي 14-25، 
25-17 و 25-21 در سه ست پياپي پيروز شد. 
ايران با تركيب ميالد عبادي پور، سعيد معروف 
)كاپيتان(، فرهاد قائمي، سيدمحمد موسوي، 
امي��ر غف��ور، علي اصغ��ر مج��رد و محمدرضا 
حضرت پور )ليبرو( بازي را آغاز كرد. ايران پيش 
از اين در س��ال هاي 2011 و 2013 نيز عنوان 
قهرماني رقابت هاي قهرماني آسيا را از آن خود 
كرده بود و به اين ترتيب سومين قهرماني خود 

در قاره كهن را كسب كرد.

 هت تريك واليبال ايران
در قهرماني آسيا

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320



روي موج خبر

   نق�ش بس�زايي در توليد و اش�تغال ايفا 
كنيد؛ پاد|

رييس جمه��وري از وزي��ر مي��راث فرهنگ��ي، 
گردشگري و صنايع دستي خواست تا با گسترش 
صنعت گردشگري، تنوع صنايع دستي و بهبود 
ش��رايط صنعتگران ملي، به گونه اي تالش كند 
كه اين وزارتخانه بتواند نقش بسزايي در زمينه 
اش��تغال و توليد ايفا كن��د. روحان��ي ديروز در 
پاس��خ به نامه »علي اصغر مونسان« وزير ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با موضوع 
»خط مشي هاي كلي اين وزارتخانه«، دستور داد: 
»اكنون كه با راي نمايندگان مسووليت جديد را 
برعهده گرفته ايد، ب��ا روحيه اي تازه و قوي براي 
گسترش صنعت گردشگري و ورود بيشتر بخش 
خصوص��ي در اين زمينه و تنوع صنايع دس��تي 
و آباداني ش��رايط صنعتگران ملي كشور تالش 
نماييد، به گونه اي كه اي��ن وزارتخانه در زمينه 

اشتغال و توليد نقش بسزايي داشته باشد«.

   ابالغ مصوبه تشكيل كارگروه رصد فرهنگي؛  
دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي|

معاون اول رييس جمهوري مصوبه تشكيل كارگروه 
رصد فرهنگي را براي اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي ابالغ كرد. ستاد هماهنگي و راهبري اجراي 
نقشه مهندسي فرهنگي كشور در نخستين جلسه 
خود تصويب كرد: كارگروه رصد فرهنگي با محوريت 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي و به منظور رصد 
مستمر تغيير و تحوالت فرهنگي و ارايه گزارش هاي 
دوره اي مرتبط با آن به ستاد هماهنگي و راهبري 
اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور، تشكيل شود.

  كلكس�يون پهپادهاي غنيمتي سپاه به 
نمايش درآمد؛ سپاه نيوز|

پهپادهاي متجاوز كه توس��ط نيروي هوافضاي 
س��پاه به غنيمت گرفته يا س��اقط ش��ده اند در 
نمايشگاه »ش��كار كركس ها« در باغ موزه دفاع 
مقدس به نمايش گذاشته شد. در اين نمايشگاه 
پهپادهاي آركيو ۱۷۰، اس��كن ايگل، ام كيو-۱، 
هرمس۲۰۰، آر كيو۱۱، دزرت هاوك، فونيكس، 
آر كيو۷ و الشه پهپاد ام كيو۹ سي ساقط شده به 
نمايش در آمده است. همچنين براي نخستين بار 
يك پهپاد امريكايي از نوع Aerosonde نيز كه 
تاكنون در كلكسيون پهپادهاي غنيمتي نيروي 
هوافضاي سپاه ديده نشده بود، به نمايش در آمد.

  حكم پرونده محمدعلي نجفي نقض شد؛ 
ايسنا|

ديروز خبر رس��يد كه حكم شعبه ۹ دادگاه كيفري 
يك تهران در پرونده محمدعلي نجفي با اتهام قتل 
ميترا استاد كه براي تجديدنظرخواهي به ديوان عالي 
كشورارسال شده بود، از س��وي اين مرجع قضايي 
نقض شده اس��ت. پس از اعالم راي دادگاه مبني بر 
قصاص، ۲۳ مردادماه برادر ميترا استاد نيز با انتشار 
پستي در صفحه اينستاگرام خود از اعالم رضايت از 
قصاص نجفي خبر داد. محمدجواد حشمتي رييس 
كل دادگستري اس��تان تهران 8 شهريورماه با بيان 
اينكه محمدعلي نجفي به زندان بازگشت، گفت: برابر 
ضوابط و مقررات قانوني هرچند با گذشت اولياي دم 
قصاص منتفي مي شود ولي در مورد جنبه عمومي 
جرم قتل توسط دادگاه، حكم مقتضي صادر خواهد 
شد. وي تصريح كرد: مضافا اينكه محكوميت نامبرده 
بابت نگهداري سالح غيرمجاز به قوت خود باقي است 
و سرانجام نيز مجازات اشد اجرا مي گردد. محمدعلي 
نجفي، كه به دليل قتل ميترا استاد مدتي در زندان 
بود، روز چهارشنبه با توديع وثيقه از اوين آزاد شده بود.

  ص�دور مدرك جايگزي�ن گذرنامه براي 
اتباع افغان براي اربعين؛ پليس نيوز|

رييس پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا گفت: امسال 
هم اين امكان فراهم شده كه اتباع مجاز افغانستاني 
س��اكن در ايران با صدور مدرك جايگزين در حكم 
گذرنامه، عازم كش��ور عراق شده و به كنگره عظيم 
و معنوي اربعين حس��يني)ع( بپيوندند. سرهنگ 
س��يدمحمدرضا طبايي اظهار داش��ت: اتباع مجاز 
 افغانس��تاني س��اكن در اي��ران مي توانن��د از روز 
)شنبه؛ ۳۰ شهريور ماه( براي ثبت نام و دريافت مدرك 
جايگزين گذرنامه، به دفتر كفالت اتباع خارجي محل 
سكونت خود در تهران و ساير استان ها مراجعه كنند.

  »اس ۳۰۰« را طوري ارتقا داديم كه روس ها 
باور نمي كردند؛ مهر|

معاون تربيت و آموزش ارتش گفت: ما سامانه »اس 
۳۰۰« را از روسيه خريداري كرده ايم، اما بچه هاي ما 
در نيروي پدافند هوايي ارتش ارتقايي به اين سامانه 
داده اند كه خ��ود روس ها هم باور نمي كنند. امير 
عليرضا شيخ در مورد دليل توان و قدرت نيروهاي 
مسلح نيز گفت: نيروهاي مسلح ايران در حوزه هايي 
از »جنگ تركيب��ي« ورود پيدا كردند كه مبناي 
قدرت استكبار را زير سوال برده اند؛ در اين عرصه 
نبرد قرار نيست كه توانمندي دشمن را هدف قرار 
دهيم بلكه بايد پاش��نه آشيل او را هدف قرار داد و 
حركت به سمت اينگونه هوشمندي ها دشمن را 

متوقف مي كند.

  وعده رييس جمهوري به دهياران اجرايي 
شد؛ وزارت كشور|

س��خنگوي وزارت كش��ور از اجرايي شدن وعده 
رييس جمهوري به دهياران درباره امنيت شغلي 
آنان با پيگيري هاي وزير كش��ور خبر داد.  س��يد 
»سلمان ساماني« ديروز با اشاره به اجرايي شدن 
وعده رياست جمهوري به دهياران در همايش ملي 
اقتصاد مقاومتي و توسعه روستايي اظهارداشت: 
آقاي روحان��ي در آن همايش با تاكيد بر ضرورت 
امنيت شغلي دهياران اين مهم را از پايه ها و اساس 
رونق گرفتن كار و تالش براي روس��تاها توصيف 
كردند و از وزير كشور در خواست كردند طرحي را 

در اين زمينه به هيات وزيران ارايه كنند.

ايران2

معاون اول قوه قضاييه در معارفه رييس سازمان بازرسي كل كشور مطرح كرد

استفاده از ظرفيت هاي مردمي براي شناسايي مفاسد 
گروه ايران|

»استفاده از ظرفيت هاي مردمي و تكنولوژي هاي روز براي 
مقابله با مفاسد اقتصادي«بخشي از مهم ترين راهكارهايي 
است كه معاون دستگاه قضا در آيين تكريم و معارفه رييس 
سازمان بازرس��ي اس��تفاده از آن را براي مقابله با مفاسد 
اقتصادي ضروري مي داند. گزاره هايي كه تركيب آنها با هم 
با توجه به گسترش سامانه هاي ارتباطي در فضاي عمومي 
جامعه مي تواند فرآيند مقابله با فساد را سرعت بيشتري 
ببخشد.  در كنار اين موارد اژه اي با اشاره به اين واقعيت كه 
دشمن بعد از ناكامي در عرصه هاي مختلف تصور مي كند 
كه از طريق مش��كالت اقتصادي و معيش��تي مي تواند به 
نظام آسيب برساند، مفاسد اقتصادي را مهم ترين روزنه اي 
دانست كه دشمن از طريق آن به دنبال ضربه زدن به كشور 
است. موضوعي كه از منظر معاون اول دستگاه قضا مقابله 
با آن مهم ترين راهبرد براي بهبود شاخص هاي اقتصادي و 
شكست تالش هاي دشمنان است. به گزارش ميزان،  معاون 
اول قوه قضاييه در اين مراسم ضمن تسليت ايام عزاداري امام 
حسين)ع( و گراميداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: 
دشمن به زعم باطل خودش يك راه برايش باقي مانده است 
كه آنچنان فشار اقتصادي را بر مردم زياد و صبر و توان مردم را 
لبريز كند تا از ناحيه فشار اقتصادي و فشار بر معيشت مردم، 
آنها را به ستوه بياورد تا دست از استقامت و حمايت از نظام و 

ارزش هاي خود بردارند.
اژه اي در بخش ديگري از اظهاراتش با اش��اره به اصل ۱۷۴ 
قانون اساسي كه اساس سازمان بازرسي كل كشور است و 
مبتني بر وظايفي است كه قانون اساسي به قوه قضاييه داده 
است، بيان داشت: در اين اصل بر وظايف سازمان بازرسي 
داير بر نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين 
تصريح شده است. بر اين اساس سازمان بازرسي كل كشور 
با آن توسعه وسيعي كه براي آن پيش بيني شده، مي تواند 
براي حسن اجراي امور دخالت كند و ماموريت داشته باشد.
 وي ادامه داد: در مهرماه سال ۶۰، اولين قانون در خصوص 
سازمان بازرسي كل كشور و تشكيالت آن نوشته شد. از آن 
تاريخ تاكنون، اين قانون سه بار اصالح شده است؛ يك بار در 
سال ۷۵، يك بار در سال 8۷ و آخرين آن در سال ۹۳.  معاون 
اول دستگاه قضا بيان داشت: بر اين اساس سازمان بازرسي 
كل كش��ور اختيارات قابل توجهي پيدا كرده؛ ازجمله در 
جهت به كارگيري نيرو هاي انساني اختيارات خوبي دارد و 
به خيلي جا ها اجازه نمي دهند از بازنشسته ها استفاده كنند؛ 
اما به اينجا اجازه مي دهند. از لحاظ بودجه اي نسبتا در طول 
ساليان مختلف و همين االن هم شرايطش به نسبت خوب 

است و از ساير اختيارات خوبي هم برخوردار است.

   نبرد در ميدان اقتصاد
محسني اژه اي افزود: امروز، ميدان جنگ، ميدان اقتصادي 
است و دشمن به اين موضوع اتكا كرده و اميد بسته و به زعم 
خودش هر روز فشار را زيادتر مي كند و بانك هاي دولتي، 
خصوصي، بانك مركزي وهمچنين افراد و ش��ركت ها را 

تحريم مي كند و امريكا مستقيما به اين كشور و آن كشور 
فرستاده مي فرستد و آنها را تحت فشار قرار مي دهد. اين 
فرستاده سراغ بانك ها و اش��خاص و شركت ها مي رود و 
مي پرسد چه چيزي از ايران مي خواهي بخري و چه چيزي 

مي خواهي بفروشي.
وي ادامه داد: متاسفانه بعضي از افراد در داخل هم آگاهانه 
يا ناآگاهانه درهمان خواس��ت دشمن در مسائل معيشت 
مردم و مس��ائل اقتصادي عمل مي كنند و در اين شرايط 
بايد ببينيم سازمان بازرسي چه نقشي را مي تواند ايفا كند؟ 
معاون اول دستگاه قضا يادآور شد: امروز براي مقابله با اين 
جنگ اقتصادي دشمن به راهكار ها و برنامه هاي عملياتي 
براي اجراي راهبرد ها نياز داريم. ما نمي توانيم در زمان جنگ 
مثل غير زمان جنگ عمل كنيم و تصميم بگيريم و مسائل 
اداري را اداره كنيم. زمان جنگ است و قانون جنگ بايد در 

موردش اجرا و تصميم زمان جنگي بايد براي آن گرفته شود. 
اژه اي اظهار كرد: امروز يكي از مواردي كه سازمان بازرسي 
كل كشور مي تواند در آن نقش بزرگي ايفا كند، اين است 
كه بتوانيم در اين جنگ اقتصادي كه دشمن تحميل كرده، 
هرچه بيشتر توان توليد داخلي و كيفيت و كميت را باالتر 
ببريم و نه تنها اتكاي ما به نفت كم شود، بلكه از شرايطي كه 
دشمن به وجود آورده است، استفاده كرده و در بسياري از 
امور خودكفا ش��ويم. وي بيان داشت: بايد بررسي شود كه 
چه كار كنيم كه به توليدكنندگان در بخش كش��اورزي، 
صنعت و خدمات بيش��تر بتوانيم كمك كنيم. امروز بايد 
ببينيم چگونه به مديرمان ياد دهيم كه اگر اشكال و نقصي 
در قانون هست، ما هم به كمك شما مي آييم تا متناسب با 
وضعيت االن تصميم بگيريم. اگر مديري راه را بلد نيست، 
شما كه اشراف داريد و اطالعات داريد و از مسائل مشابه در 

كل كشور مطلع هستيد، بايد ببينيد چگونه مي  توانيد اين 
مدير را راهنمايي كنيد تا بهتر بتواند خدمت رساني كند و 
اگر بتوانيم اين كار را انجام دهيم، دشمن را در اين مرحله 

عقب خواهيم برد.
وي ادامه داد: بخش دوم مبارزه با كساني است كه در اين 
شرايط كه دشمن فشار آورده است تا به زعم باطل خودش 
صبر مردم را لبريز كند و به ستوه درآورد، آگاهانه يا ناآگاهانه 
كمك به دشمن كنند. بايد به سرعت و به موقع و قاطع و 
بدون تبعيض به اين موارد رسيدگي كنيم و اگر اين كار را 
انجام ندهيم دشمن موفق مي شود. چه بسا ممكن است 
افرادي در داخل باشند و بعضي آگاهانه و بعضي ناآگاهانه 
براي تكاثر ثروت به اقداماتي دست بزنند كه اينجا بايد براي 
شناسايي و رسيدگي با سرعت و قاطعيت و بدون تبعيض 

برنامه داشته باشيم.

   برخورد پايدار با فساد
محسني اژه اي تصريح كرد: كافي نيست كه فساد را كشف 
كنيم؛ بلكه بعد از كش��ف فس��اد مهم اين است كه با چه 
برنامه اي و چگونه مي خواهيم با آن را برخورد كنيم. نكند 
نحوه برخورد ما خودش زياني داشته باشد كه از آن فساد 
هم زيانش كمتر نباشد. بعد از اينكه فساد را كشف كرديم يا 
مفسدان را در مرحله اول شناختيم، مرحله بعد آن اين است 
كه فكر كنيم چگونه با فساد و مفسد مبارزه كرد و اگر امروز 
اين قسمت را تدبير نكنيم چه بسا به توليد داخلي لطمه بزنيم 
و به سرمايه گذاري و فعاالن اقتصادي خدشه اي وارد كنيم. 
پس اينجا الزم اس��ت بعد از اين قضيه چگونگي و به موقع 
ب��ودن را تدبير كنيم و اگر به موقع وارد نش��ويم، كار از كار 
مي گذرد. محسني اژه اي افزود: دي ماه ۹۶ بود كه دشمن 
گفت نمي گذارم مردم دهه فجرامسال را جشن بگيرند و بعد 
گفتند كه نمي گذاريم از تابستان داغ سال ۹۷ عبور كنند. 
همزمان با آن چه اتفاقي افتاد؟ ده ها شركت تعاوني غيرمجاز 
كه پول هاي فراواني از مردم گرفته بودند، يكدفعه با بيش از 
دو ميليون نفر سپرده گذار دچار مشكل شدند. معاون اول قوه 
قضاييه افزود: يك كار با استفاده از ساز و كار هاي پيش بيني 
شده در قانون اساسي اتفاق افتاد و به پيشنهاد قوه قضاييه و 
تصويب شوراي سران سه قوه، تامين اعتبار الزم براي تسويه 
حساب سپرده گذاران انجام شد و بيش از ۹8 درصد از آن 
مشكل حاد عبور كرديم و البته هنوز كار به صورت صددرصد 
تمام نشده اس��ت و اگر ما مي خواستيم به طريق عادي در 
اين قضيه كار كنيم، ش��ايد ش��دني نبود. حجت االسالم 
والمسلمين محسني اژه اي گفت: بازرسي كل كشور بسيار 
نقش موثري مي تواند داشته باشد و در فعاليت هاي خود 
از ساز و كار مردمي اس��تفاده كند. معاون اول قوه قضاييه 
خاطرنشان كرد: امروز با توجه به اين فناوري هاي جديد و با 
اين اختياراتي كه قانون به شما داده است، پيدا كردن بر امور 
ميسر مي شود؛ لذا از ظرفيت مردمي و اين فناوري جديد 

بيشترين استفاده را براي شناسايي مفاسد انجام دهيد. 
وي افزود: هر قانوني كه نوشته مي شود يك ذي نفع هايي 
دارد و بهترين كساني كه مي توانند به ما بگويند كه اين قانون 
درست نوشته شده است يا خير همين ذي نفع ها هستند. 
بعد از اينكه مطلع شديم كه آيا جريان امور صحيح دارد انجام 
مي شود و قوانين صحيح اجرا مي شود، بايد ببينيم اگر آنجايي 
كه اجرا نمي شود علت آن چيست؟ آيا واقعا قانون اشكال 
دارد يا امكانات كم يا مديريت ضعيف است. حجت االسالم 
والمسلمين محسني اژه اي ادامه داد: ما بايد مديران مان را به 
وظايف شان و اختيارات بازرسي كل كشور آگاه كنيم و آنها 
احساس نكنند كه ما در مقابل آنها هستيم؛ بلكه احساس 
كنند يار و ياور آنها هستيم. يك بخش مربوط به اين است 
كه قوانين و مق��ررات را مرتب به مديران تفهيم كنيم. اگر 
شما وقت بگذاريد و آموزش دهيد و آنها را آشنا كنيد، بدانيد 
حتما به نفع شماست. در پايان اين مراسم حجت االسالم 
والمسلمين درويشيان به عنوان رييس سازمان بازرسي 

كل كشور معرفي شد.

با حضور وزير دفاع انجام شد

رونمايي از ۸  محصول ذخيره ساز پيشرفته دفاعي
همزمان با آغ��از هفته دفاع مق��دس و در روزهايي كه 
ترامپ و هيات حاكمه امريكا تهديدها و تحريم هاي خود 
عليه كش��ورمان را شدت بخشيده اند، ايران از بخشي از 
توانمندي صنعت دفاعي خويش در عرصه هاي مختلف 
از جمله 8 ذخيره س��از پيش��رفته جديد رونمايي كرد. 
ظرفيت هايي ك��ه از منظر امير حاتمي وزير دفاع دولت 
دوازدهم مصداق عيني تحقق اقتصاد مقاومتي و تكيه بر 
توان داخلي است و با الگو گرفتن از آن در ساير بخش هاي 
اقتصادي و صنعتي مي توان به دستاوردهاي افزون تري 
نيز دست پيدا كرد و بخشي از مشكالت اقتصادي كشور 

 در حوزه صنايع بزرگ را مرتفع كرد.
به گزارش »تع��ادل« از روابط عمومي وزارت دفاع، امير 
حاتمي وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح ديروز با 

حضور در سازمان توسعه منابع انرژي وزارت دفاع ضمن 
افتتاح خط توليد ذخيره سازهاي پيشرفته دفاعي از 8 
ذخيره ساز پيشرفته جديد رونمايي كرد. امير سرتيپ 
حاتمي در اين مراس��م با اش��اره به فرارسيدن ايام  دفاع 
مقدس و تجليل از مقام شامخ شهدا به ويژه ۱۰۰۰ شهيد 
صنعت دفاعي اظهار داش��ت: رونمايي از 8 ذخيره ساز 
پيشرفته جديد مصداق بارزي از تحقق جهادي اقتصاد 
مقاومتي در راستاي عمل به منويات مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي( در رفع وابستگي به بيگانگان، جلوگيري 
از خروج ارز و تكيه بر توان داخلي توسط فرزندان متعهد 
و متخصص صنع��ت دفاعي در مجموع��ه وزارت دفاع 
اس��ت. وي با بيان اينكه اين محصوالت با اس��تفاده از 
به روزترين تكنولوژي هاي حال حاضر و مطابق با آخرين 

استانداردهاي روز دنيا در حوزه باتري هاي نسل جديد 
طراحي و ساخته ش��ده اس��ت از باتري ويژه خودروي 
تاكتيكي پيش��رفته ارس خبر داد و گفت: اين باتري با 
اعمال تغييرات و طراحي جدي��د قابليت جريان دهي 
طوالني مدت را براي خودروي پيشرفته تاكتيكي »ارس« 
محقق كرده است. وزير دفاع در ادامه با اشاره به باتري هاي 
ويژه قايق هاي تندرو با گفت: اين باتري ها عالوه بر مقاومت 
بس��يار باال در برابر ضربات و شوك هاي شديد حاصل از 
حرك��ت قايق، از قابليت جريان دهي جه��ت راه اندازي 
موتور و ساير ادوات نصب شده روي قايق برخوردار است. 
در طراحي اين باتري با اس��تفاده از عايق هاي پيشرفته 
خ��اص، ريزش مواد فعال به صفر رس��يده و عمر باتري 

حدود ۵۰ درصد افزايش يافته است.

امير س��رتيپ حاتمي در تش��ريح باتري نس��ل جديد 
 مجهز به ش��بكه هاي نگهدارنده مواد فعال موس��وم به
 Power Frame   فن��اوري نوي��ن در ح��وزه تولي��د 
ش��بكه هاي باتري  اظهار داش��ت: اين فناوري عالوه بر 
قابليت جريان دهي و استارت بسيار مطلوب در دماهاي 
زير صفر، به علت برخورداري از شبكه هاي خاص داراي 
عمر باالتر )تا ۳۰ درصد( نسبت به باتري هاي معمولي 
است. وي در توضيح باتري هاي نسل جديد با عمر باالتر 
خاطرنشان كرد: استفاده از افزودني هاي خاص و پيشرفته 
و تغيير شرايط فرايندي باعث شده اين نوع باتري داراي 
عمر چرخه اي باالتر بوده و نياز باتري خودروهاي خاص 
كه اس��تارت هاي متوالي و در فواصل كم دارند را مرتفع 
س��ازد. وزير دفاع در ادامه با تش��ريح باتري خودرويي 

جديد به عنوان اولين باتري طراحي ش��ده ويژه مناطق 
گرمسير كشور تصريح كرد: اين نوع باتري با استفاده از 
آلياژهاي خاص مقاوم به خوردگي و افزودني هاي ويژه 
و با به كارگيري آخرين دس��تاوردهاي علمي دنيا توليد 
شده است. امير حاتمي با بيان اينكه اين نوع باتري كليه 
استانداردهاي سخت گيرانه آزمون در دماي ۷۵ درجه 
سانتيگراد را با موفقيت طي نموده است، گفت: اين نوع 
باتري پاس��خي به نياز هموطنان ساكن در مناطق گرم 
كش��ور بوده كه با عمر باالتر، زم��ان تعويض باتري را به 
حداكثر رسانده است. وي در اين مراسم همچنين از ۳ نوع 
باتري صنعتي مورد مصرف در انواع ليفتراك هاي سنگين 
و فوق سنگين، ساخته متخصصان سازمان توسعه منابع 

انرژي ودجا در حوزه باتري هاي صنعتي رونمايي كرد.
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چهره ها

امريكايي ها قبول كنند سياست 
تحريم، شكست خورده است

در روزهاي��ي ك��ه اياالت 
متح��ده ب��ا اس��تفاده از 
روش هاي منسوخ شده به 
دنبال تنگ تر كردن حلقه 
فش��ار اقتصادي ب��ر  ايران 
است، س��خنگوي وزارت 
خارجه كش��ورمان تاكيد 
كرد: امريكايي ها بايد قبول كنند كه سياست تحريم 
يك سياست شكست خورده است.  به گزارش ايسنا، 
سيد عباس موس��وي در واكنش به تحريم هاي جديد 
اياالت متحده امريكا خاطرنشان كرد: تحريم اعالم شده 
موضوع جديدي نب��وده و فقط تحريم هاي قديمي به 
شكل ديگري بيان شده است. ايران از اولين تحريم ها كه 
در نوع خود از سخت ترين تحريم ها بوده است راه خود 
را پيدا كرده و با اتكاي به توانايي هاي داخلي و همكاري 
با كشورهاي دوست به رشد و توسعه خود ادامه خواهد 
داد. موسوي در ادامه اظهار داشت: اميدوارم دولتمردان 
امريكا درك كنند كه آنها ديگر تنها ابر قدرت اقتصادي 
جهان نيستند و كشورهاي زيادي هستند كه مايلند از 
بازار ايران  بهره مند ش��وند. وي افزود: استفاده بيش از 
حد از حربه تحريم و تبديل دالر به س��الح باعث شده 
است كه اعتبار امريكا و اقتصاد آن در جامعه بين المللي 
به شدت زير سوال برود سخنگوي وزارت امور خارجه 
از همه اعضاي جامعه بين الملل��ي دعوت كرد به فكر 
نظام اقتصادي جديدي باشند كه در آن تاثير اقدامات 

خصمانه امريكا به حداقل برسد.

 از شركت هاي دانش بنيان 
حمايت و صيانت مي كنيم 

ريي��س ق��وه قضايي��ه با 
اع��الم حماي��ت و صيانت 
كامل دس��تگاه قضايي از 
شركت هاي دانش بنيان و 
استارت آپ ها، بر ضرورت 
دس��تيابي به قوه قضاييه 
هوش��مند و بهره مندي از 
فناوري و نوآوري براي تح��ول قضايي تاكيد كرد. به 
گ��زارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهلل 
سيد ابراهيم رييسي در نشست هم انديشي پيرامون 
نقش شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها در تحول 
قضايي كه با حضور س��تاري مع��اون علمي و فناوري 
رييس جمهوري، وح��دت رييس صن��دوق نوآوري 
و ش��كوفايي، جمعي از مس��ووالن قضايي و مديران 
ده ها ش��ركت دانش بنيان برگزار شد، بر نقش اقتصاد 
دانش بني��ان در رونق توليد، ايجاد اش��تغال و تحقق 
اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد و گفت: رفع مشكالت اين 
شركت ها از نظر مالي، حقوقي و اقتصادي و همچنين 
فراهم س��اختن زمينه كار و فعاليت آنه��ا امروز يك 
ضرورت انكارناپذير اس��ت.  رييس قوه قضاييه با بيان 
اينكه توسعه ش��ركت هاي دانش بنيان از اصلي ترين 
مولفه هاي جلوگيري از خام فروش��ي در كشور است، 
ادامه داد: نيروهاي جوان و تحصيلكرده در اين شركت ها 
مي توانند با يك كار علمي و خالقانه، منابع سرش��ار 
كش��ور را به ثروت هايي پايدار تبدي��ل كنند و بازويي 

اثرگذار در رفع مشكالت اقتصادي باشند.

اطالعات دروغين عليه ايران 
نمي تواند واقعيت را تغيير دهد
نماينده دايم كش��ورمان 
در سازمان ملل در نامه اي 
به دبيركل اين س��ازمان، 
برخي ادعاها درباره ايران 
را رد و به فعاليت در زمينه 
موشك هاي بالستيك و 
ماهواره برها تاكيد كرد. به 
گزارش پاد، مجيد تخت روانچي در نامه اي رسمي 
به آنتونيو گوترش، دبيركل س��ازمان ملل نوشت: 
»مي خواهم تكرار كنم كه ايران هيچ فعاليتي مغاير 
با پاراگراف سوم پيوست B قطعنامه ۲۲۳۱]۲۰۱۵[ 
انجام نداده اس��ت و بر اين اس��اس، مصمم است تا 
قاطعانه به فعاليتش در زمينه موشك هاي بالستيك 
و ماهواره برها كه هر دو آنها مطابق قانون بين المللي 
از حقوق اصلي آن به شمار رفته و براي تامين امنيت 
و منافع اقتصادي-اجتماعي آن ضروري هس��تند، 
ادامه دهد.« او در ادامه مي نويسد: »در همين حال، به 
دليل اينكه فعاليت هاي ايران در زمينه ماهواره برها و 
موشك هاي بالستيك در خارج از موضوع مورد بحث 
يا قابليت قطعنامه ۲۲۳۱ و تمامي پيوست هاي آن 
است، بنابراين، از دبيركل انتظار مي رود كه از ذكر 
كردن چنين فعاليت هاي��ي در گزارش هاي بعدي 
خود درب��اره پايبندي به قطعنام��ه به طور جدي 
اجتناب كن��د.« تخت روانچي تاكي��د مي كند:  با 
استفاده از اين فرصت، مي خواهم قاطعانه، ادعاهايي 

را كه نماينده دايمي امريكا مطرح كرد، رد كنم.

در برخي انتخابات ها 
پول ساالري قابل لمس است

سخنگوي شوراي نگهبان 
در خصوص راهكار شوراي 
نگهبان جهت مش��اركت 
حداكث��ري در انتخاب��ات 
مي گويد: شوراي نگهبان به 
عنوان نهاد نظارت وظيفه 
نظارت بر انتخابات را به عهده 
دارد. برنامه نظارتي شوراي نگهبان طبق قوانين و مقررات 
موجود اجرايي خواهد شد و تالش خواهيم كرد آنچه را 
كه قانون معين كرده است چه در بررسي صالحيت ها و 
چه در برگزاري انتخابات فارغ از حواشي ديگر اجرا كنيم. 
كدخدايي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه معموال 
بعد از انتخابات نقدهايي به عملكرد شوراي نگهبان در 
رابطه با بررسي صالحيت ها وارد مي شود، خاطرنشان 
كرد: ما معتقديم مالك قانون است، قانون هم روش ها، 
هم نحوه اجرا و هم در هر جايي كه الزم باشد شاخص ها يا 
مصاديق را تعيين كرده است. ممكن است قانون در جايي 
مبهم و كلي باشد كه در اين صورت بايد قانون را اصالح 
كنيم ولي آنجايي كه قانون براي مثال در خصوص بررسي 
صالحيت ها مقرره اي دارد بايد ببينيم كه آيا ش��وراي 
نگهبان وفق مقررات عمل كرده است يا خير. قائم مقام 
شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه 
شوراي نگهبان در راستاي رصد هزينه هاي انتخاباتي در 
انتخابات پيش روي مجلس چه اقداماتي انجام داده است؟ 
عنوان كرد: واقعيت اين است كه در برخي از انتخابات ها، 
حاكميت پول و پول ساالري به راحتي قابل لمس است. 

هر پهپادي حريم هوايي ما را 
نقض كند سرنگون مي شود

فرمانده كل سپاه پاسداران 
مي گويد: ما هر كسي كه از 
حريم مرزهاي ما تجاوز كند 
را خواهيم زد و آش��كارا هم 
اعالم مي كنيم. به گزارش 
مهر، سردار حسين سالمي 
فرمانده كل سپاه ديروز در 
نخستين نمايشگاه پهپادهاي غنيمتي متجاوز گفت: 
هيچ كش��وري از تاريخ خود جدا نمي شود، حيات هر 
جامعه امتدادي از ميراث تاريخي آن است. ممكن است 
در تاريخ هر سرزميني وقايعي باشند كه در زمان و مكان 
خاصي متوقف نمي شوند و سيماي آينده آن كشور را 
ترسيم مي كنند.  فرمانده كل سپاه با بيان اينكه حكايت 
تلخ آن اين است كه نشان دهنده تجاوز امريكايي ها به 
فضاي سرزميني ايران است و حكايت شيرين آن هم، 
سقوط آن پهپادها است، گفت: سقوط پهپادها، بيانگر 
افول قدرت تكنولوژيك و فناوري امريكا است و اين شد كه 
امروز نمادهاي قدرت امريكا سقوط كرد. سردار سالمي 
تصريح كرد: ما هر كسي كه از حريم مرزهاي ما تجاوز 
كند را خواهيم زد و آشكارا هم اعالم مي كنيم. هر كاري 
انجام دهيم را بيان خواهيم كرد و مسووليت اقدامات خود 
را برعهده مي گيريم. اما آنها بدانند كه اين صرفا بخش 
كوچكي از فناوري ها و توانمندي هاي دفاعي ايران است  
وي با بيان اينكه ما اهل پاسخ هستيم و در واكنش قاطع 
هستيم، مقتدرانه پاسخ مي دهيم، افزود: ما هرگز اجازه 

نمي دهيم جنگي به ايران كشانده شود.

رييس جديد سازمان بازرسي كل كشور مي گويد: معتقد نيستيم فساد سيستمي است اما فساد هر اندازه هم كه كم باشد، بازهم زياد است و در كشوري 
كه مردم پايه و اساس هستند، فساد قابل تحمل نيست. حسن درويشيان در مراسم معارفه خود گفت: پيشگيري يكي از راهبردهاي جديد قوه قضاييه 
است و چون مديران و كاركنان دولتي، سرمايه هاي كشور هستند و بايد از آنها صيانت كرد، يكي از موارد صيانت، نظارت و پيشگيري است. يكي از 
اولويت هاي ما در سازمان بازرسي اين است كه مديران ما وظيفه شان را در رابطه با نظارت به درستي انجام دهند و موضوع واحدهاي نظارتي دستگاه هاي 

اجرايي بيش از پيش مورد توجه قرار مي گيرد ، چراكه طبق قوانين مكلف به ارايه گزارش هستند.

برش
فساد  هر  اندازه  هم  كه كم  باشد، باز هم  زياد  است



3 كالن

يارانههايپنهان،نظاممالياتيواموالدولتيساماندهيميشود

اتحاد 3  قوه براي  جراحي اقتصاد  ايران
آيسان تنها| 

آنگونه كه اخبار منتشر شده نشان مي دهد سران سه قوه 
تصميم گرفته اند در قالب سه بسته اقتصادي، سه موضوع 
مهم اقتصاد ايران را س��اماندهي كنن��د. اين موضوعات 
عبارت اند از يارانه هاي پنهان، نظام مالياتي و اموال دولتي.

همان گونه كه بارها تاكيد شده بود دو موضوع يارانه هاي 
پنهان و نظام مالياتي نياز به جراحي دارند. حاال بايد منتظر 
ماند تا جزييات اين بسته ها منتشر و مشخص شود كه سران 
سه قوه چقدر ريسك تصميمات بزرگي مانند ساماندهي 
يارانه هاي انرژي، افزودن پايه هاي مالياتي جديد  همچنين 
اعطاي معافيت هاي نابه جا با ذي نفعان قدرتمند را به جان 

خواهند خريد.
همچنين درب��اره اموال دولتي هم بايد ديد س��ه قوه آيا 
برنامه اي براي اس��تفاده منطقي و ماندگار از اين سرمايه  
بين نسلي دارند؟ يا خير و مثل برنامه هاي پيشين صرفا 

فروش و خرج آن در بودجه جاري مد نظر دولت است.
آنگونه كه فارس گزارش داده اس��ت يك مقام مسوول از 
تهيه سه بسته مهم اقتصادي درباره درآمدزايي پايدار و 
چگونگي قطع وابستگي بودجه به نفت در جلسات سران 
قوا خبر داده است. اين منبع آگاه همچنين در مورد آخرين 
وضعيت اصالح ساختار بودجه اظهار كرده است: در حال 
حاضر بخش هايي از اصالحات ارايه ش��ده در دستور كار 
جلسات سران قوا قرار داشته و به تدريج بررسي و نهايي 
مي شود. يكي از اين محورها موضوع درآمدزايي پايدار و 
چگونگي قطع بودجه به نفت بوده كه شامل سه بسته و 

زير پروژه است.

   جزييات 3 بسته قطع وابستگي بودجه به نفت
اين مقام مسوول همچنين درباره جزييات اين بسته ها هم 
گزارش داده و گفته است: يكي از اين بسته ها مربوط به يارانه 
پنهان است. يارانه پنهان بايد به نحوي مديريت و وضعيت 

آن مشخص شود. 
اص��الح وضعيت يارانه هاي پنه��ان در حالي مورد توجه 
سران سه قوه قرار گرفته است، كه از مدت ها پيش ضرورت 
اصالح نظام يارانه اي در ايران از سوي كارشناسان اقتصادي 
به دولت هشدار داده شده بود. آنگونه كه سازمان برنامه و 
بودجه كشور چندي پيش گزارش كرده است، دولت در 
كل كش��ور معادل 950 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان 

پرداخت مي كند. 
نكته قابل توجه در موضوع يارانه هاي پنهان ولي فقط بزرگي 
عددي كه جابه جا مي شود، نيست. مساله  مهم نحوه توزيع 
اين نوع يارانه اهميت دارد. سوال اينجاست اين نوع يارانه 
كه عموما براي كاهش فشار بر دهك هاي پايين درآمدي 

پرداخت مي شود چقدر به هدف خود نزديك شده است؟ 
طبق برآوردهاي سازمان برنامه و بودجه به طور متوسط، 
يارانه پنهان مستقيمي كه هر خانوار ايراني ساالنه دريافت 
مي كند حدودا به ۱0 ميليون تومان مي رس��د. اما نكته 
اينجاست كه بخش قابل توجهي از اين نوع يارانه به جيب 
ثروتمندان مي رود. به اين ترتيب كه متوس��ط دريافتي 
يارانه پنهان دهك دهم بيشتر از 7 برابر متوسط دريافتي 
دهك اول است و هر دهك دهم ساالنه به طور متوسط از 
۲۱ ميليون تومان يارانه پنهان مستقيم خانوار بهره مند 
مي شود، در حالي كه هر خانوار دهك اول فقط سه ميليون 

تومان يارانه پنهان دريافت مي كند.

   دولت چگونه مي تواند يارانه هاي انرژي را 
ساماندهي كند؟

با وجود نابه س��اماني وضعيت يارانه هاي پنهان بااين 
حال بسياري مي گويند س��اماندهي اين نوع يارانه ها 
چنان آس��ان نخواهد بود و حتي ممكن است تبعات 
پيش بيني ناپذير اجتماعي هم داش��ته باشد. اكنون 

حدود 450 هزار ميليارد تومان از اين يارانه هاي پنهان، 
يارانه مربوط به انرژي است.  اكنون مدت هاست كه به 
دولت پيشنهاد مي ش��ود با كم كردن يارانه مربوط به 
انرژي، اقدام به افزايش قيمت حامل هاي انرژي بزند و 
به اين ترتيب از عوايد حاصل از اين محل مبالغي صرف 
امور رفاهي دهك هاي پايين درآمدي كند. همچنين 
پبش��نهاد پرداخت يارانه نقدي به دهك هاي پايين 
درآمدي در ازاي افزايش قيمت حامل هاي انرژي هم به 
دولت مي شود. با وجود اين پيشنهادات، دولت يازدهم 
و دوازدهم دست به چنين اقدامي نزده است چرا كه به 
هر حال افزايش قيمت حامل هاي انرژي تورم زاست و 
دولت مطمئن نيست كه اين افزايش قيمت به آساني از 

سوي جامعه پذيرفته شود.
اكنون ولي از جلسه روساي سه قوه خبر مي رسد كه دولت 
در بسته هاي اقتصادي خود اصالح يارانه هاي پنهان را در 
دستور كار دارد. حاال بايد منتظر ماند و ديد جزييات اين 
بسته به چه صورت است و روساي سه قوه تا چه حد حاضرند 

تن به جراحي هاي بزرگ در اقتصاد ايران دهند.

   عدالت مالياتي در دستور كار روساي 3  قوه
آنگونه كه آن مقام آگاه به خبرگزاري فارس توضيح داده 
است، دومين بس��ته در دستور كار روساي سه قوه درباره 
ماليات و عدالت مالياتي اس��ت. نسبت مالياتي )نسبت 
ماليات اخذ شده از سوي دولت بر توليد ناخالص داخلي( 
در س��ال هاي گذش��ته در ايران همواره كمتر از 7 درصد 
بوده است. اين در حالي است كه در دنيا ميانگين نسبت 
مالياتي ۱4 درصد بوده و بس��ياري از كشورهاي اروپايي 
نزديك به ۲0درصد است. اين ظرفيتي است كه در كشور 
ما خالي مانده است. دو موضوع معافيت هاي مالياتي نابه جا 
و همچنين فرار مالياتي باال از جمله مهم ترين مسائلي است 
كه نظام مالياتي در كشور با آن دست و پنجه نرم مي كند. 
بسياري معتقدند سارمان امور مالياتي در ايران در اضافه 
كردن پايه هاي مالياتي هم درست عمل نكرده است. همين 
باعث شده است كه نظام مالياتي در كشور كارآمد نباشد و به 
اين ترتيب درآمدهاي مالياتي دولت براي مخارج بودجه اي 
آن مكفي نبوده و دولت به درآمدهاي ديگر از جمله درآمد 
نفتي متوسل مي شود. نتيجه چنين وضعيتي اين است كه 

عدالت مالياتي هم در كشور بر قرار نيست. به اين ترتيب 
در حالي كه كارمندان دولت هنوز حقوق نگرفته ماليات 
خود را پرداخ��ت مي كنند ولي بس��ياري از درآمدهاي 
باالي ثروتمندان مشمول ماليات نمي شود. اين موضوعي 
اساسي در اقتصاد كشور است و اكنون مي بينيم كه اين 
موضوع هم در دستور كار سران سه قوه قرار گرفته است. 
حاال بايد منتظر ماند وديد سه قوه چقدر اهتمام افزودن 
پايه مالياتي جديد، لغو معافيت هاي بي جهت و مبارزه با 

فراريان مالياتي را دارند. 

   مولدسازي در دستور كار 3 قوه
آنگونه كه اين مقام آگاه به فارس خبر داده است، سومين 
بس��ته نيز به مولد س��ازي دارايي هاي دولت باز مي گردد. 
پيش تر فرهاد دژپسند،  وزير امور اقتصادي و دارايي از عدد 
7000 هزار ميلياردي اموال و دارايي هاي دولت خبر داده 
و اعالم كرده بود اين اموال را به عنوان راهي براي كمك به 
تامين مالي براي نيازهاي دولت شناسايي كرده است. وزير 
اقتصاد پيش تر اعالم كرده بود كه در نظر دارد منابع حاصل 
از اين اموال كه به نوعي سرمايه هاي بين نسلي به حساب 
مي آيند براي اموري مانند پروژه هاي عمراني هزينه شود، 
هرچند  آنگونه كه نوبخت چندي پي��ش اعالم كرد فعال 
دولت در نظر گرفته منابع حاصل از اين اموال را براي اموري 
مانند كسري بودجه هزينه كند. حاال بايد منتظر ماند و ديد 
كه سه قوا چه راهكارهايي را براي نحوه استفاده از منابع اين 
اموال در نظر گرفته اند. نكته مهم ديگر اين است كه همه 
اين 7000هزار ميليارد تومان قابليت مولدسازي يا واگذاري 
ندارد، چرا كه اطالعات نشان مي دهد بخشي از منابع شامل 
مراتع، ساختمان وزارت خانه ها، بيمارستان هاي دولتي، 
دانشگاه ها و... مي شود. هنوز هم مشخص نيست كه دولت 
جمع بندي دقيقي از جزييات اين اموال و كارايي آنها داشته 
باشد. فارس در ادامه گزارش خود آورده است كه كاهش 
هزينه ها و روابط نهادي بودجه به عنوان يكي از مباحث 
اصالح ساختار بودجه مد نظر اس��ت كه در قالب اليحه 

بودجه سال 99 به مجلس ارايه مي شود.

   فعال اليحه جداگانه اي براي اصالح ساختار 
نداريم

اين مقام آگاه همچنين با بيان اينكه سرجمع اصالحات 
ساختاري و كارهاي انجام شده بايد منجر به ثبات اقتصادي 
شود، تصريح كرد: فعاًل همه مباحث و اصالحات را در قالب 
اليحه بودجه مي بريم و اليحه جداگانه تحت عنوان اصالح 
ساختار وجود ندارد. به اقتضاء زمان و مالحظات اگر نياز 

باشد بخش هايي از آن به صورت مجزا ارايه خواهد شد.

9 ميليون تومان هزينه ساالنه خانوار روستاهاي سيستان و بلوچستان
گروه اقتصاد كالن|

آنگونه كه مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت كار درباره 
هزينه و درآمد خانوار ايراني در س��ال ۱397 گزارش داده 
اس��ت، خانواده هاي روستايي در البرز با 3۲ ميليون تومان 
بيشترين هزينه خانوار روستايي در كل كشور را دارند و در 
مقابل خانوار روستايي در سيستان و بلوچستان با 9 ميليون 
تومان كمترين هزينه خانوار روستايي را در ميان روستاهاي 
كشور دارند. طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار با هدف 
برآورد متوس��ط هزينه ها و درآمد يك خانوار شهري و يك 
خانوار روستايي هر ساله در سطح كشور و استان ها، انجام 
مي ش��ود. اين طرح امكان بررسي تركيب هزينه و درآمد و 
چگونگي توزيع آن در خانوارها را فراهم مي آورد. همچنين 
امكان بررسي تركيب هزينه و درآمد و چگونگي توزيع آن، 
شناخت الگوي مصرف خانوارها، ضريب اهميت هر كاال در 
س��بد مصرفي خانوارها، تعيين خط فقر و مطالعه در مورد 
نابرابري امكانات، درآمد و تس��هيالت در خانوارها را ايجاد 
مي كند. اين طرح در س��ال ۱397 بر اس��اس آمارگيري از 
۲0 هزار و 350 خانوار نمونه در نقاط ش��هري و ۱8 هزار و 

6۱0 خانوار نمونه در نقاط روستايي كشور اجرا شده است. 
جامعه هدف اين طرح ش��امل هم��ه خانوارهاي معمولي 
س��اكن و گروهي در نقاط شهري يا روس��تايي است. اين 
خانوارهاي نمونه از 387 شهرستان در مناطق شهري و از 
395 شهرستان در مناطق روستايي كشور، انتخاب شده اند.
نتايج نش��ان مي دهد در س��ال ۱397 خانوارهاي شهري 
ايران ساالنه به طور متوسط 39 ميليون و 3۲۲ هزار تومان 
و خانوارهاي روستايي ۲۱ ميليون و 447 هزار تومان براي 
خريد و بهره مندي از كاالها و خدمات مصرفي هزينه كرده اند. 
اين مبلغ براي خانوارهاي ش��هري رش��دي مثبت برابر با 
۱9.3درصد و براي خانوارهاي روستايي ۲0.0 درصد رشد 

نسبت به نتايج به دست آمده سال ۱396 را نشان مي دهد.
 همچنين در س��ال ۱397، درآمد كل ساالنه خانوارهاي 
شهري 43 ميليون و 490 هزار تومان و درآمد كل خانوارهاي 
روستايي ۲3 ميليون و 3۱۱ هزار تومان است كه اين مقدار 
نسبت به س��ال ۱396 در خانوارهاي شهري ۱8.5 درصد 
و در خانوارهاي روس��تايي ۱5.5 درصد رشد داشته است. 
با توجه به متوس��ط هزينه كل يك خانوار شهري در سال 

۱397، استان هاي تهران با 58 ميليون و 467 هزار تومان، 
البرز با 43 ميليون و ۲50 هزار تومان و كهگيلويه و بوير احمد 
با 39ميليون و 64 هزار تومان بيشترين متوسط هزينه كل 
استان و استان هاي كرمان با ۲3 ميليون و 74۱ هزار تومان، 
خراسان جنوبي با ۲4 ميليون و ۱43 هزار تومان و آذربايجان 
غربي با ۲5 ميليون و ۱70 هزار تومان كمترين متوسط هزينه 

كل را در بين استان هاي كشور داشته اند.
از س��وي ديگر متوس��ط درآمد كل يك خانوار شهري در 
سال ۱397، نش��ان مي دهد كه اس��تان هاي تهران با 64 
ميليون و 30ه��زار تومان، البرز با 50 ميلي��ون و ۱7 هزار 
تومان و مازندران با 46 ميليون و ۱80 هزار تومان باالترين و 
استان هاي آذربايجان غربي با ۲6 ميليون و 47۱ هزار تومان، 
سيستان و بلوچس��تان با ۲8 ميليون و 469 هزار تومان و 
كرمان با 30ميليون و 7۱ ه��زار تومان مقدار درآمد را بين 
استان ها به خود اختصاص داده اند. اين بررسي در خانوارهاي 
روستايي مويد اين است كه استان هاي البرز با 3۲ ميليون و 
۱35 هزار تومان، مازندران 3۱ ميليون و 49۲ هزار تومان و 
يزد با ۲9ميليون و 975 هزار تومان بيشترين و استان هاي 

سيس��تان و بلوچس��تان با 9 ميليون و 974 هزار تومان، 
كرمان با ۱۲ميليون و ۱9 هزار تومان و خراس��ان جنوبي با 
۱۲ ميليون و 7۲4 هزار تومان، كمترين هزينه را براي خريد 
و بهره مندي از كاالها و خدمات مصرفي را داشته اند. از سوي 
ديگر با توجه به متوسط درآمد كل يك خانوار روستايي در 
سال ۱397، مي توان گفت، استان هاي البرز با 37 ميليون و 
۲0۲ هزار تومان، مازندران با 36 ميليون و 73 هزار تومان و 
تهران با 33ميليون و 3۲6 هزار تومان بيشترين و استان هاي 
سيستان و بلوچستان با 8 ميليون و 958 هزار تومان، كرمان با 
۱5 ميليون و 74۱ هزارتومان و خراسان جنوبي با ۱6 ميليون 
و ۱38 هزار تومان كمترين متوسط درآمد كل ساالنه را در 
بين استان هاي كش��ور، به خود اختصاص داده اند. شكاف 
متوسط هزينه و درآمد كل خانوارهاي شهري و روستايي 
استان هاي كشور نشان مي دهد كه در بين استان هاي كشور، 
اختالف بين باالترين متوسط هزينه و پايين ترين متوسط 
هزينه در بين خانوارهاي ش��هري 34 ميليون و 7۲6 هزار 
تومان و در بين خانوارهاي روستايي ۲۲ميليون و ۱60 هزار 
تومان است.  همچنين در بين استان هاي كشور، اختالف 

بين باالترين متوس��ط درآمد و پايين ترين متوسط درآمد 
در بين خانوارهاي شهري 37 ميليون و 559 هزار و در بين 
خانوارهاي روس��تايي ۲8 ميليون و ۲44 هزار ريال است. 
به عبارت ديگر شكاف در متوسط درآمد خانوارهاي شهري 

و روستايي از شكاف متوسط هزينه، بيشتر است.
در سال ۱397، سهم هزينه هاي »خوراكي و دخاني« و »غير 
خوراكي« خالص خانوارهاي شهري از هزينه كل به ترتيب 
۲4.0 و 76.0 درصد بوده و براي خانوارهاي روستايي سهم 
هزينه هاي خوراكي و دخاني و غير خوراكي خالص از هزينه 

كل به ترتيب 37.4 و 6۲.6 درصد بوده است.
با توجه به تفكيك درآمدي در س��ال ۱397، 34.4 درصد 
از از درآمد كل خانوارهاي ش��هري از طريق مشاغل مزد و 
حقوق بگيري، ۱7.0درصد از مش��اغل آزاد كش��اورزي و 
غير كش��اورزي و 49.6 درصد از منابع متفرقه، به دس��ت 
مي آيد. اين س��هم در خانوارهاي روس��تايي ب��ه صورت، 
30.7درصد از مش��اغل مزد و حقوق بگيري، 3۱.9 درصد 
از مشاغل آزاد كش��اورزي و غير كشاورزي و 37.4 درصد از 

منابع متفرقه، است.

فرارمالياتي،اخاللدرتوازناقتصاديوبودجهكشوراست
مديركل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي 
سازمان امور مالياتي گفت: با توجه به اشراف كامل سازمان بر 
فعاليت هاي اقتصادي موديان انتظار نهايت همكاري را داريم.

هادي خاني بيان كرد: فرار مالياتي ي��ك نوع دروغگويي، 
كالهبرداري، دست در جيب مردم كردن، به هم زدن توازن 
اقتصادي و ايجاد كردن اختالل در بودجه كش��ور است كه 

متاس��فانه اين جرم مرجعيت و محوريت دارد و در ايجاد و 
بروز ساير مفاس��د اقتصادي كه امروز در قالب كارت هاي 
بازرگاني اجاره اي، حساب هاي بانكي اجاره اي، جعل اسناد، 
اج��اره يا جعل هويت افراد و... خود را نش��ان مي دهد و اين 
پديده شوم عالوه بر ايجاد چالش هاي جدي براي سازمان 
امور مالياتي متاسفانه ساير دستگاه هاي مرتبط از جمله قوه 

قضاييه، اطالعاتي، نظامي و امنيتي را در خصوص برخورد 
با جرايم در حال زايش از اين نوع جرم درگير و هزينه هاي 
زيادي نيز بر كش��ور تحميل كرده اس��ت.  وي اضافه كرد: 
س��ازمان امور مالياتي در راستاي مبارزه با اين پديده شوم، 
يك سلسله اقداماتي از جمله هوشمند كردن نظام ماليات 
و تحقق عدالت مالياتي ريزداده مبنا مبتني بر عدالت، ثروت 

و درآمد، شناسايي فعاالن اقتصادي و فعاليت هاي اقتصادي 
زير زميني، ساماندهي معافيت هاي مالياتي، فرهنگ سازي 
عمومي مالياتي، آگاه سازي مردم مبني بر درگير نشدن در 
هر نوع فعاليت اقتصادي و در امان بودن از سوءاستفاده افراد 
سودجو در آينده و از همه مهم تر هماهنگ سازي ظرفيت هاي 
موجود كشور در مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستور كار خود 

دارد در نتيجه سازمان مزبور به هر اندازه در اين زمينه موفق 
باشد به همان ميزان فشار بر بخش توليد كاسته و حمايت از 
بخش توليد بهتر و منسجم تر قابل انجام است و بدون شك با 
نمود پيدا كردن اين اقدامات ضمن حمايت بهتري از توليد به 
تحقق درآمدهاي دولت و مديريت هزينه ها در كشور كمك 

شايان توجهي خواهد شد.
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )83(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

فصل  ششم 
   چالش فناوري هاي نو 

همچنين داده هاي بزرگ در بسياري از حوزه هاي 
تحقيقاتي بس��يار باارزش هستند. يك شركت 
ژنتيكي هر چه بيشتر »داده« داشته باشد، بهتر 
قادر خواهد بود تا »دي ان ا« يك فرد را آناليز كند 
و حضور ژن هاي معي��ن را رد يابي كند. بنابراين 
شركت هايي كه به دنبال به حداكثر رساندن سود 
هستند مي خواهند كه هر چه بيشتر داده هاي افراد 
را تا آنجا كه مي توانند جمع آوري كنند و آنها را هم 
به شراكت نگذارند. زندگاني هايي كه در تعقيب 
اين منافع از دست مي رود فقط شكل ديگري از 
تخريب هاي جانبي است كه در داستان زير بيان 
مي شود. ماجرا از سال ۱990 شروع مي شود، در 
آن زمان تالش هاي گسترده بين المللي در جريان 
بود تا رديف هاي ژن بش��ر را در قالب پروژه ژنوم 
بشر، رمزگشايي كنند . كارها خوب پيش مي رفت 
ت��ا اينكه در س��ال ۲003 تكميل ش��د. اما چند 

ش��ركت خصوصي 
متوجه ش��دند كه 
اگر آنها جلوتر بدوند 
مي توانند پ��روژه را 
شكس��ت بدهند و 
ثبت هر ژني كه آنها 
رمزگش��ايي كرده 
باش��ند را بگيرند و 
همين مي تواند يك 
معدن طال باش��د. 

مثال، ميرياد، يك ش��ركت يوتاي��ي، دو ژن را به 
نام هاي»BRCA۱ « و »BRCA۲ « به نام خودش 
ثبت كرد و آزمايشاتي را روي آن افرادي كه حامل 
آنها بودند را انجام داد. اين آزمايشات باارزش بودند 
زيرا زني كه حامل اين ژن ها باشد به احتمال خيلي 
زياد سرطان پستان مي گيرد. ميرياد قيمت ها را 
ظالمانه شارژ مي كرد - بين ۲500 تا 4000 دالر 
كه معادل كل قيم��ت ترتيب دهي ژنوم بود. اين 
باعث شد كه بسياري از افراد از طيف آزمايش كنار 
گذاشته شوند. اما نه تنها قيمت هاي ميرياد بسيار 
باال بود بلكه مانند تمامي آزمايش��ات، آزمايش 
آنها هم دقيق نبود. در همين حال، دانش��مندان 
دانشگاه ييل، آزمايش را با دقت باالتر انجام دادند 
و مي خواستند با قيمت بس��يار پايين تري آن را 
اراي��ه دهند. ميرياد به عن��وان مالك اين ثبت به 
آنها اجازه چنين كاري را نداد. دليل آنها فقط به 
منفعتي كه از دست مي رفت نبود بلكه آنها داده ها 
را مي خواستند. اين داستان ويژه يك پايان خوش 
هم دارد: انجمن پاتولوژي مولكولي، ميرياد را با اين 
ادعا كه ژن هايي كه به طور طبيعي موجود هستند 
را نبايد ثبت مي كرد تحت تعقيب ق��رار داد .در 
۱3 ژوئن سال ۲0۱3، دادگاه عالي در يك رخداد 
برجسته باالجماع به آن راي داد. از آن زمان به بعد 
قيمت هاي آزمايش پايين آمد و كيفيت آزمايش 
هم باال رفت كه اثر معكوس ثبت ها در مورد ابداع 

را به خوبي نشان مي دهد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

تبديل ارتقاي مهارت آموزي 
به شعار ملي

شريعتمداري گفت: مجموعه نظام جمهوري اسالمي 
به جايگاه مهارت آموزي آنگون��ه كه بايد نپرداخته 
است. ما مي گوييم ارتقاي مهارت آموزي بايد تبديل 

به شعار ملي شود.
محمد شريعتمداري )وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي( 
در مراسم توديع و معارفه اوسط هاشمي رياست جديد 
س��ازمان فني و حرفه اي بيان كرد: اگر خودمان را با 
تغييرات و تحوالت تكنولوژيك در حوزه سخت افزار و 
نرم افزار همراه نكنيم، با مشكل رو به رو خواهيم شد. 
در اين سازمان يك ميليون و 600 هزار نفر به صورت 

به صورت پاره وقت خدمت گرفته شده است.
وي افزود: در حالي كه فش��ار نظام سلطه برقرار بود، 
سعي كردن رشد اقتصادي را به صفر برسانند و تا حدي 
موفق شدند. نرخ اشتغال كاهش يافت و نارضايتي 

اجتماعي بيشتر شد.
ش��ريعتمداري با بيان اينكه در دولت آقاي خاتمي 
900 ميليارد تومان براي اشتغال روستايي صرف شد، 
گفت: در دولت آقاي روحاني ۱.5 ميليارد تومان براي 
اين مساله اختصاص يافته است. حدود ۱ ميليون و 
۲۲5 ميليارد آن صرف ش��ده تا پيشرفت فيزيكي 
طرح ها و ايجاد اشتغال محقق شود. وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي گفت: ما سهم اشتغال روستايي كه 
قبال سه درصد را به ۲5.3 درصد در سال 98 افزايش 
داديم. پايداري اشتغال به مهارت داشتن آن مربوط 
است. كافي نبودن پايداري اشتغال يك مساله مهم در 
اين زمينه است. باال بردن مهارت اين شاغالن خيلي 
اهميت دارد؛ از اين رو نقش سازمان فني و حرفه اي 
مهم است. وي افزود: مجموعه نظام جمهوري اسالمي 
به جايگاه مهارت آموزي آنگون��ه كه بايد نپرداخته 
است. ما مي گوييم ارتقاي مهارت آموزي بايد تبديل 

به شعار ملي شود.
او ادامه داد: ايفاي نق��ش ما با دولت محوري ممكن 
نيس��ت. به تازگي كرمانش��اه بودم و از كنار سازمان 
فني و حرفه اي در اين شهر رد شدم. بهره وري همين 
س��رمايه ها در اقتصاد ايران بس��يار مي تواند بخش 
غيردولتي و دولتي را تجهيز كند. اين است كه تاكيد 
داريم جنبش مهارت افزايي نياز به تحرك جديد دارد. 
نهضت مهارت افزايي يعني اشتغال پايدار، جلوگيري 
از بزه و آس��يب هاي اجتماعي. اشتغال پايدار ريشه 
خيلي از مشكالت اقتصادي و اجتماعي است و ما بايد 

به بهترين نحو آن را به نتيجه برسانيم.

خبر  كالن

معاون وزير اقتصاد با اشاره شناسايي حساب هاي 
بانك��ي اج��اره اي گف��ت: ع��ده اي ب��راي انج��ام 
سوءاس��تفاده هاي م��ورد نظر خ��ود از افرادي كه 
معموال از اقشار ضعيف جامعه هستند مانند كارتن 
خواب ها استفاده مي كنند و با سوءاستفاده از هويت 

آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام مي كنند.
محمدعلي دهقان دهنوي در گفت وگو با ايلنا درباره 
شناسايي حساب هاي بانكي بي هويت اظهار كرد: 
عنوان بي هويت براي اين دسته از حساب ها درست 
نيس��ت و به اين حس��اب ها اصطالحا حساب هاي 
اجاره اي گفته مي ش��ود چراكه بانك ها براس��اس 
قوانين و مقررات براي بازگشايي هر حسابي مراحل 
احراز هويت را انج��ام مي دهند.  وي افزود: عده اي 
براي انجام سوءاستفاده هاي مورد نظر خود از افرادي 
كه معموال از اقش��ار ضعيف جامعه هس��تند مانند 
كارتن خواب ها استفاده مي كنند و با سوءاستفاده 
از هويت آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام مي كنند. 
اين افراد يك بار در بانك حضور پيدا مي كنند و پس 
از احراز هويت، حساب بانكي به نام شخص افتتاح 
مي شود و اين روال كامال قانوني به انجام مي رسد.  

معاون امور اقتصادي وزارت اقتصادي ادامه داد: پس 
از آن اختيار حساب را به فردي كه قصد سوءاستفاده 
از اين حساب را دارد مي دهد و مبلغي هم به ازاي آن 
دريافت مي كند. مي توان انواع سوءاستفاده ها را از 
اين حساب بانكي داشت. يك بخشي از سوءاستفاده 
از اين حساب هاي بانكي فرار مالياتي است و بخش 
ديگر مربوط به مباحث پولشويي، سوءاستفاده هاي 

مالي، كالهبرداري و... مي شود. 
دهقان دهن��وي درب��اره نح��وه شناس��ايي اي��ن 
حس��اب هاي اج��اره اي گف��ت: شناس��ايي اي��ن 
حس��اب هاي اجاره اي دشوار اس��ت و تا زماني كه 
از آن حساب تخلفي آش��كار نشود قابل شناسايي 
نخواهد بود چراكه مس��ير قانوني خود را طي كرده 
است. براي مثال وقتي گردش مالي يك حسابي باال 
باش��د اداره امور مالياتي تشخيص مي دهد كه بايد 
صاحب حساب ماليات بپردازد و معموال هم ماليات 
اين حس��اب ها ميلياردي اس��ت. از طريق كد ملي 
صاحب حساب بررسي هاي مورد نياز انجام مي شود 
و اگر آن كد ملي هيچ مالياتي پرداخت نكرده باشد 
مراحل ديگري از بررس��ي ها ص��ورت مي گيرد. در 

مس��ير اين بررسي ها ش��اهد آن هستيم كه برخي 
از اين حس��اب هاي بانكي با گ��ردش باال متعلق به 

كارتن خواب هاست. 
 وي با بيان اينكه بعضا ديده شده كه در حساب افراد 
بي بضاعت چندين ميليارد تومان س��پرده گذاري 
شده است و گردش مالي آن حساب هيچ تناسبي 
با وضعيت درآمدي صاحب حساب ندارد، ادامه داد: 
كسي كه حس��اب خود را اجاره داده است به لحاظ 
قانوني متخلف اس��ت و مجازاتي هم براي آن فرد 
ديده شده اس��ت. ماليات اين حساب ها ميلياردي 
است و آن شخصي كه حس��اب خود را اجاره داده 
اس��ت اگر صد س��ال هم در زندان باشد نمي تواند 

ماليات آن را تسويه كند. 
معاون وزير اقتص��اد ادامه داد: همچنين فردي كه 
حس��اب اجاره كرده اس��ت مرتكب دو تخلف شده 
اول اينكه فعاليت مالي خود را در مس��ير مخفي و 
نسبت به پولشويي اقدام كرده كه هم جريمه هاي 
مالي سنگين و هم مجازات كيفري دارد و دوم اينكه 
استفاده از حس��اب فردي ديگر هم شامل مجازات 

كيفري مي شود.

مجازاتسنگيندرانتظاراجارهكنندگانحسابكارتنخوابها
گمرك ايران از شتاب گرفتن 9 برنامه اجرايي طي 
يك سال اخير در قالب گمرك الكترونيكي خبر داد.

با توجه به روند رو به شتاب جهاني شدن و تحوالت 
اخير در سطح ملي و بين المللي در زمينه مناسبات 
تجاري و لزوم حركت به سمت گمرك الكترونيك، 
گم��رك تالش كرده اس��ت تا همس��و ب��ا رويكرد 
برنامه هاي توس��عه، رش��د اقتصادي كشور و سند 
چشم انداز ۲0 ساله در كنار ساير دستگاه ها، ضمن 
ارايه تسهيالت الزم به خدمت گيرندگان، موجبات 
رضايتمندي آنها را فراهم كند. در اين راستا تسهيل 
فرآيند واردات و صادرات، توسعه و استقرار گمرك 
الكترونيك و راه اندازي مي��ز خدمت الكترونيك از 
جمله مهم ترين رويكردهاي نظام گمركي كشور در 

يك سال گذشته بوده است.
براساس اين گزارش برنامه هاي 9 گانه گمرك براي 

تسهيل و توسعه تجارت به اين شرح است: 
- مهندسي مجدد فرآيندها و كاهش ايستگاه هاي 
كاري در تشريفات گمركي توسعه زيرسامانه هاي 
واردات، صادرات و ترانزيت و كارنه تير، بس��ته هاي 
پس��تي و مس��افري اضافه نمودن اطالعات مرتبط 

با گوش��ي همراه مس��افر در راس��تاي اجراي طرح 
ريجستري( 

- توس��عه زيرس��امانه متمرك��ز ارزش )TSC( و 
راستي آزمايي سيستمي ارزش گذاري كاال

- طراحي و راه اندازي زير سامانه كولبري
- توس��عه و راه اندازي س��امانه كاالهاي متروكه در 
گمركات اجرايي هدف ازجمله ف��رودگاه امام )ره(، 

بوشهر، غرب تهران و...
- راه اندازي زيرسامانه ضمانتنامه بانكي الكترونيكي 
و تجميعي و اتصال ۱9 بانك به سامانه جهت صدور 

ضمانتنامه
- پياده سازي سامانه انتخاب مسير كاال )سلكتيويتي( 

درب خروج
- به كارگي��ري تصاوي��ر ايكس ري جه��ت كنترل 

كاميون هاي ترانزيتي و وارداتي در مبدأ و مقصد
- استفاده از RFID و بهره برداري آزمايشي از پلمب 

الكترونيكي در يكي از گمركات
- نصب و راه ان��دازي دوربين ه��اي پالك خوان در 
۲7 گمرك كه در گمركات بازرگان و تهران ارتباط 

تجهيزات با سامانه صورت پذيرفته است.

9برنامهگمركبرايتسهيلوتوسعهتجارت
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»تعادل« از تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

پرداخت 218هزار ميليارد تومان تسهيالت به بخش هاي اقتصادي در چهار ماه اول 98 نشان مي دهد

ثبات بازار ارز و طال در واكنش به تحريم بانك مركزي

تغيير نگرش بانك ها با افزايش سهم خريد از تسهيالت بانكي 

سه درصد نقدينگي به شكل اسكناس در دست مردم

گروه بانك و بيمه |
روز 30 شللهريور 98، با وجود اعللام تحريم بانك 
مركزي و احتماال بررسي تحريم ساير بانك ها، بازار 
ارز و طا بدون واكنش به اين اخبار، همچنان روند 
با ثبات خود را طي كرد و نرخ ها نسللبت به روز قبل 
شاهد تغييرات نبودند. با اعام قيمت دالر 11490 
توماني و نرخ اونس جهاني طا 1517 دالري، قيمت 
طا و سللكه تقريبا روند با ثبللات قبلي را طي كرد و 
نرخ ها اندكي افزايش داشللت و مظنه مثقال طاي 
17 عيار يا طاي آبشللده به 1 ميليون و 778 هزار، 
هرگرم طللاي 18 عيار معادل 410 هللزار تومان، 
سكه امامي 4 ميليون و 65 هزار، سكه طرح قديم 4 
ميليون و 30 هزار، نيم سللكه 2 ميليون و 70 هزار، 
ربع سكه 1 ميليون و 270 هزار و سكه گرمي 900 

هزار تومان معامله شد. 
به گزارش تعللادل، صرافي هاي مجاز بانكي نيز نرخ 
فروش دالر را 11450 و نرخ خريد دالر را 11350 
تومان، نرخ فروش يورو را 12750 و نرخ خريد يورو 
را 12650 تومان اعام كردنللد. نرخ لحظه اي دالر 
در سامانه سنا به 11450 و يورو به 12750 تومان 
رسيد. بازار سللنا نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده 
در تاريخ 28 شللهريور را بللراي دالر 11412، يورو 
12655، درهم 3129، يوآن 1672، پوند 13997، 

لير تركيه 2092 تومان اعام كرده است. 
بانك ها روز 30 شللهريورهر دالر امريللكا را 11 هزار و 
302 تومان و هر يورو را به قيمت 12 هزار و 520 تومان 
مي خرند. قيمت خريد هر پوند انگليس در بانك ها نيز 
14 هزار و 146 تومان اسللت. 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 694 تومان اعام شده كه با احتساب كارمزد به 

حدود 13 هزار تومان مي رسد.
همچنين مقايسه عملكرد بازارهاي سهام، ارز و سكه 
بيانگر اين اسللت كه تا پايان هفته قبل، بازار سهام 
در اين مدت با 64.65 درصد رشللد، بيشترين سود 
را نسبت به بازارهاي ارز و سللكه نصيب خود كرده 
اسللت. اين در حالي اسللت كه در اين مدت بازار ارز 
)دالر( با افت 12.5 درصدي و بازار سللكه با كاهش 
12.6 درصدي مواجه بوده اند. اين در حالي اسللت 
كه در هفته اي كه گذشللت نيز بازار سللرمايه افت 
1.9درصدي، بازار ارز )دالر( رشللد يك درصدي و 
بازار سللكه كاهش 0.1 درصدي را نصيب سللرمايه 

فعاالن خود كرده اند.

  رتبه خريد طال توسط ايراني ها در جهان
طا فلز گران بهايي است كه طرفداران بسياري در سراسر 
جهان دارد؛ عده اي از آن براي سرمايه گذاري و عده اي از 
آن براي تزئين و زيبايي استفاده مي كنند اما مصرف آن در 
برخي از كشورهاي جهان بيش از استاندارد جهاني است. 
بررسي ها نشان مي دهد كه ايران در ميان 10 كشور عمده 

خريدار طا در جهان جاي دارد .
محمد كشللتي آراي پيش از اين دربللاره ميزان توليد 
مصنوعات طا و ذخاير اين صنعت در كشور اظهارداشت: 
بررسي ها نشان مي دهد كه با افزايش قيمت طا، ميزان 
ذخاير طاي خانگي در ايران رو به افزايش گذاشللته و 
طبق برآورد ما 200 تن ذخايللر خانگي داريم. گزارش 
بيزينس اينسايدر نشان مي دهد مردم ايران از سال 2016 
تاكنون يكي از بزرگ ترين خريداران طا بوده اند و تاكنون 
توانسته اند اين جايگاه را حفظ كنند و حتي در سال 2017 
ميزان خريد طا ي ايرانيان نسللبت به سال گذشته 4 
درصد افزايش داشته است.در اين فهرست چيني ها رتبه 

اول خريد طا در جهان را از آن خود كرده اند.

   نگهداري ارز خانگي به ضرر مردم است
از سوي ديگر، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با اشللاره به واگذاري اختيارات تثبيت نرخ ارز و 
سياست هاي ارزي به بانك مركزي از سوي رييس جمهور، 
گفت: استمرار در نگهداري ارز خانگي به ضرر مردم است.

غامعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با ايِبنا با اشاره 
به واگذاري اختيارات تثبيت نرخ ارز و سياست هاي ارزي 
به بانك مركزي از سوي رييس جمهور، گفت: تفويض 
اين اختيار در جهت موفقيت هاي بيشتر بانك مركزي 
بوده و باعث مي شود راهي را كه در پيش گرفته به خوبي 

ادامه دهد.
نماينده مردم رشت در مجلس، با بيان اينكه پيش بيني 
اين اسللت كه در آينده باز هم با اين رويه كاهش نرخ را 
داشته باشيم، افزود: چيزي به نام سود ديگر در نگهداري 
ارز خانگي وجود ندارد، از اينرو مردم بايد منتظر ريزش 

نرخ ها باشند.
جعفرزاده ايمن آبادي با تاكيد بر اينكه باالترين نرخ ارز 
متناسب با فوب خليج فارس 8 الي 8 هزار و 500 تومان 
اسللت، تصريح كرد: پيش بيني ما اين است كه تثبيت 
نرخ ارز و كاهش آن استمرار داشته و سياست هاي بانك 

مركزي جواب مي دهد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: مردم بايد با 
هوشياري نسبت به عرضه ارز خانگي خود به بازار اقدام 
كنند، زيرا بازار بيش از اين كشللش نداشته و افزايشي 

نخواهد داشللت.  وي با بيان اينكه مردم با نگهداري ارز 
متضرر خواهند شد، گفت: به كرات گفته ايم كه اكنون 
نيز نرخ تعيين شللده براي ارز در بازار نرخ بااليي بوده و 
حباب دارد، از اين رو تاطم بازار ارز دوره خود را طي كرده 
و همه كارشناسان اقتصادي بر اين مهم اتفاق نظر دارند.

عضو كميسلليون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسللامي، يادآور شد: اسللتمرار نگهداري دالر 
چيزي به جز ضرر براي مردم نخواهد داشللت، از اينرو 
مردم سرسختي در عرضه ارز به بازار نبايد داشته باشند.

  توقف روند نزولي دالر در بازارهاي جهاني
 همچنين افزايللش تنش ها در سللطح جهاني باعث 
تقويت دالر شده است. به گزارش رويترز، معامله گران 
ارزي با توجه به تصميم شوكه كننده طرف چيني براي 
لغو ديدار با كشللاورزان امريكايي و افزايش تنش هاي 
منطقه اي خواهان خريد دالر بيشللتري شدند و اين 
مساله باعث توقف روند نزولي دالر در بازارهاي جهاني 
شد. ارز ژاپني به همراه پوند تنها ارزهاي مهمي بودند 

كه ارزش آنها در برابر اسكناس سبز تقويت شد تا جايي 
كه در آخريللن روز از معامات هفتگي بازارهاي ارزي 
جهاني هللر دالر به 107.5607 ين رسلليد تا از كانال 
108 ين عقب نشيني كند. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي 1.4773 دالر مبادله شد تا ارزش 

دالر استراليا به كمترين سطح سه هفته اخير برسد. 
شللاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سللبدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد با 0.1 درصد افزايش 
به 98.39 واحد رسيد. ريچارد فالكن هال، استراتژيست 
ارزي در موسسلله » اس اي بللي «  گفت: تللا زماني كه 
چشم انداز اقتصاد جهاني نامطمئن است و تنش هاي 
ژئوپليتيكي كاهش نيافته اند، انتظار داريم روند كنوني 

بازار ارز ادامه داشته باشد. 
پيش بيني ما اين است كه دالر امسال به روند صعودي 
خود ادامه خواهللد داد و ارزهاي نوظهور ضعيف باقي 

خواهند ماند.
از سوي ديگر پس از آنكه ژان كلود يونكر، مذاكره كننده 
ارشد اتحاديه اروپا در مساله برگزيت از محتمل بودن 

دستيابي به توافق خروج تا پيش از سي و يكم اكتبر خبر 
داد، ارزش پوند در برابر دالر با 0.59 درصد افزايش به 
1.248 دالر رسلليد و در يكي از باالترين سطوح خود 
در شش هفته اخير ايستاد. پيش تر بوريس جانسون، 
نخسللت وزير انگليس گفته بود اين كشور را تحت هر 
شللرايطي از اتحاديه اروپا در سللي و يكم اكتبر خارج 
خواهد كرد. مجلس اين كشللور شديدا با خروج بدون 
توافق از اتحاديه اروپا مخالف است و اليحه اي را در اين 
خصوص براي الللزام دولت به حصول توافق با اتحاديه 
اروپا پيش از ترك اين اتحاديه تصويب كرده و به تاييد 

ملكه رسانده است.
بر خاف پوند، ديگر ارزهاي اروپايي يعني يورو و فرانك 
سوييس در برابر دالر عقب نشيني كردند تا جايي كه هر 
يورو به 1.1007 دالر رسيد و فرانك نيز به ازاي 1.009 
دالر مبادله شللد. ارزش دالر امريكا در برابر همتايان 
كانادايي و سنگاپوري خود نيز تقويت شد تا جايي كه 
هر دالر امريكا به ترتيب بلله ازاي 1.3261 و 1.3772 

دالر كانادا و سنگاپور معامله شد.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
افزايش سهم ايجاد و توسعه و تعمير به حدود 20 درصد 
تسللهيات بانكي، افزايش سللهم خريد كاالي شخصي 
و مسللكن به 12 درصد تسللهيات و كاهش سرمايه در 
گردش به زير 60 درصد تسهيات بانكي در چهارماه اول 
98 نشان دهنده تغيير نگرش سيستم بانكي به پرداخت 
تسهيات به بخش ها و واحدهاي اقتصادي است تا از اين 
طريق به رشد توليد، افزايش تقاضا، رونق و رشد اقتصادي 
كمك بيشتري كرده و از رشللد مطالبات معوق و بدهي 
فعاالن اقتصادي به بانك ها كاسته شود.  به گزارش تعادل، 
تسللهيات پرداختي بانك ها طي 4 ماهه سال 1398 به 
بخش هاي اقتصادي مبلغ 2188.4 هزار ميليارد ريال است 
كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 517.1 هزار 
ميليارد ريال )معادل 30.9 درصد( افزايش داشته است. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، هدف از دريافت 
تسهيات پرداختي در بخش هاي اقتصادي طي 4 ماهه 
سال 1398 نشان مي دهد كه سهم تسهيات پرداختي 
در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش هاي اقتصادي 
طي 4 ماهه سال جاري مبلغ 1308.5 هزار ميليارد ريال 
معادل 59.8 درصد كل تسهيات پرداختي است كه در 
مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 283.8 هزار ميليارد 

ريال معادل 27.7 درصد افزايش داشته است. 
سهم تسهيات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش 
بخش صنعت و معدن در 4 ماهه سال جاري معادل 486.8 
هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 37.2 
درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه 
بخش هاي اقتصادي )مبلغ 1308.5هزار ميليارد ريال( 
اسللت.  ماحظلله مي شللود از 602.5 هزارميليارد ريال 
تسللهيات پرداختي در بخش صنعللت و معدن معادل 
80.8 درصد آن )مبلغ 486.8 هزار ميليارد ريال( در تأمين 
سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و 

اولويت دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك ها 
در سال جاري است.  

  رشد قابل توجه امور ايجادي و توسعه 
نكته مهم در عملكرد تسهيات دهي بانك ها در چهارماه 
اول سللال 98 اين موضوع است كه سللهم امور ايجادي 
و توسللعه اي و تعميرات كه موجب راه انللدازي فازهاي 
جديد، تكميل و راه اندازي طرح هاي تازه و تعميرات خط 
توليد مي شود، رشد قابل توجهي داشته و سهم آ ن كه در 
سال هاي قبل كمتر از 15 درصد بوده در سال 98 به بيش 
از 19 درصد رسيده و 19.7 درصد كل تسهيات بانك ها 

را به خود اختصاص داده است. 
امور ايجادي يعني طرح هاي جديد و تازه و تكميل طرح ها 
با سهم 9.5 درصدي رقمي حدود 20856 ميليارد تومان 

را به خود اختصاص داده است. همچنين امور توسعه اي 
يعني فازهاي جديد و تكميل ظرفيت كارخانه ها و واحدها 
با سللهم 7.3 درصدي و رقم 16 هزار ميليارد تومان رشد 
قابل توجهي داشته است. از سوي ديگر تعميرات نيز كه 
در راه اندازي و اسللتفاده از ظرفيت ها موثر بوده اسللت با 
سهم 2.9 درصدي و رقم 6346 ميليارد تومان رشد قابل 
توجهي داشته است.  به اين ترتيب رقم تسهيات براي 
ايجاد و توسللعه كه در رشد اقتصادي و ظرفيت سازي 
و سللرمايه گذاري موثر اسللت تقريبا يللك پنجم كل 

تسهيات بانك ها را به خود اختصاص داده است. 

  رشدتسهيالت خريد و افزايش تقاضا 
رقم ديگري از تسهيات كه در ايجاد تقاضا براي خريد 
كاالها و كمك به واحدهاي اقتصادي و خروج از ركود 

اثر قابل توجهي دارد، وام خريد كاالهاي شللخصي و 
خريد مسكن است كه در چهارماه اول سال 98 از رقم 
قابل توجهي برخللوردار بوده و با 12.4 درصد سللهم 
بااليي داشته كه نسبت به سال هاي قبل از رشد قابل 
توجهي همراه بوده است. وام خريد كاالي شخصي با 
10.1 درصد و رقم 22 هزار ميليارد تومان نقش موثري 

مي تواند در ايجاد تقاضا و رشد توليد داشته باشد. 
همچنين خريد مسكن نيز با 2.3 درصد و رقم 4979 
ميليارد تومان اعام شده كه البته خريد مسكن به دليل 
ركود مسللكن و كم اثر بودن وام هاي بانكي نسبت به 
قيمت باالي مسكن، عما كاهش يافته و از استقبال 

زيادي برخوردار نيست. 

  كاهش س�رمايه در گردش و رش�د ايجاد و 
توسعه و خريد كاالي شخصي 

افزايش سهم ايجاد وتوسعه و خريد كاالي شخصي به 
معناي كاهش سهم سرمايه در گردش از كل تسهيات 
بوده اسللت. در سال هاي قبل سهم سرمايه در گردش 
عما تا 70 درصد و 68 يا 65 درصد تسهيات باال رفته 
بود. اين نوع وام كه به معناي كمك به تامين نيازهاي 
روزانه و همچنين سرپاماندن واحدهاي اقتصادي است 
عما تاثير زيادي در ظرفيت سازي و سرمايه گذاري و 
رشللد توليد ندارد و تنها به حفظ وضع موجود كمك 
مي كند. همچنين از آنجا كه برخي واحدهاي اقتصادي 
امكان پرداخت اقسللاط يا بازپرداخت كل وام خود را 
نداشته اند عما هرسال با استمهال بدهي، رقم بيشتري 
وام گرفته اند و اين وام جديد تنها پوشش دهنده رشد 

هزينه و تورم بوده است. 
در نتيجه عما وام بيشتر سرمايه در گردش و استمهال 
تسهيات و بدهي ها، به معناي مطالبات معوق بيشتر 
بانك ها و بدهي بيشتر فعاالن اقتصادي است در حالي 

كه با وام خريد كاال كه به مردم و مشتريان داده مي شود 
و همچنين وام ايجاد وتوسعه مي توان اميدوار بود كه 
به رونق اقتصادي، رشد توليد، رشد اقتصادي، افزايش 

تقاضا كمك شود. 
 بانك مركزي تاكيد كللرده كه همچنان بايد در تداوم 
مسللير جاري ماحظات مربوط به كنترل تورم را نيز 
در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل 
تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر 
اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانك ها از 
طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك ها، 
كاهش تسهيات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير 
صحيح اعتباردهي بانك ها، افزايش بهره وري بانك ها 
در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي 
مضاعف بر دارايي بانك ها و ترغيب بنگاه هاي توليدي 
به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين 
مالي طرح هاي اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه اي كرد.

  پيشتازي بخش خدمات و ركود بخش مسكن
بخش خدمللات با بيللش از 88 هزار ميليللارد تومان 
همچنان پيشتاز بخش هاي اقتصادي در دريافت وام 
از بانك هللا در چهار ماهه اول 98 بوده اسللت و بخش 
صنعت و معدن با بيش از 60 هللزار ميليارد تومان در 
رتبه دوم قرار داشته است. بخش بازرگاني با نزديك به 
39 هزار ميليارد تومان رتبه سوم را كسب كرده است، 
بخش كشاورزي با نزديك به 18 هزار ميليارد تومان در 
رتبه چهارم قرار گرفته و از بخش مسللكن جلو افتاده 
است . بخش مسكن و ساختمان نيز با بيش از 12 هزار 
ميليارد تومان در رتبه پنجم و آخر قرار گرفته اسللت 
كه نشان دهنده اثر ركود بخش مسكن و ساختمان در 
سال هاي اخير است كه باعث شده سهم بخش مسكن 

كمتر از ساير بخش ها باشد.

در حالي كه بانك مركزي حجم نقدينگي خردادماه 
را يك هزار و 979 هللزار ميليارد تومان اعام كرد 
اما تنها سلله درصد نقدينگي به شكل اسكناس در 

اختيار مردم است. 
به گزارش ايِبنا، سهم اسكناس در دست اشخاص 
)تنهللا جللزو نقدينگي خللارج از بانك هللا( از كل 
نقدينگي خللرداد ماه 1397 برابر با 2.565 درصد 
در اسللفند ماه 1397 برابر بللا 2.908 درصد و در 
خرداد ماه 1398 برابر با 2.536 درصد بوده است. 
لذا در سالي كه نقدينگي به شدت سيال شده و در 
اوج سيال شللدن آن كمتر از سه درصد نقدينگي 
به شكل اسكناس در دست مردم بوده است . بقيه 
آن مانده حساب اشللخاص نزد بانك ها بوده است 
برهمين اساس اصطاحا كوچ نقدينگي يا خروج 
نقدينگي از بانك ها ناصحيح است. بررسي آمارها 
نشان مي دهد حجم اسللكناس در اختيار مردم از 

54.7 هزار ميليللارد تومان در پايان سللال 97 به 
50.2 هزار ميليارد تومان در خرداد 98 رسيده كه 
نشان دهنده كاهش 4.5 هزار ميليارد توماني )8.3 

درصدي( اين شاخص است.
بررسي دقيق تر حكايت از اين دارد كه بخش اعظم 
اسللكناس ها نه تنها در جيب مردم نيست بلكه به 
منابللع در اختيار بانك ها و بانللك مركزي منتقل 
شده است.در واقع، اسكناس و مسكوك در اختيار 
بانك ها از 8.8 هزار ميليارد تومان در اسفند 97 به 
12.2 هزار ميليارد تومان در خرداد 98 رسيده كه 
نشان دهنده رشد 3.4 هزار ميليارد توماني است.

اسكناس و مسكوك در اختيار بانك مركزي نيز از 
2.1 هزار ميليارد تومان در اسفند 97 به 3.2 هزار 
ميليارد تومان در پايان بهار 98 رسلليد كه از رشد 

1.1 هزار ميليارد توماني حكايت دارد.
 در همين حال، عبدالناصر همتي رييس كل بانك 

مركزي نيز راهبرد بانك مركزي را براي نقدينگي 
به هدايت به سمت توليد اعام كرده و اظهار داشته 
اسللت: نقدينگي بايد به سمت توليد و رونق توليد 
سللوق پيدا كند. وي همچنين گفته اسللت: رشد 
نقدينگي سللبب ثبات قيمت ها در جامعه خواهد 
شد و در اين راستا وظيفه اصلي و مهم بانك مركزي 

بحث ثبات قيمت است.
وي با تاكيد بر اينكه نقدينگي بايد به سمت توليد و 
رونق توليد سوق پيدا كند، اظهارداشت: الزمه اين 
كار اين است كه بايد ببينيم چه توليداتي هستند 
كه با تزريللق نقدينگي منجر به توليد شللده و به 

عنوان مولدي در كشور عمل خواهد كرد.  
يك كارشللناس اقتصادي در خصللوص وضعيت 
اسللكناس و ارتباط آن با نقدينگي در گفت وگو با 
خبرنگار ايِبنا، اظهار داشللت: حجم نقدينگي تنها 
اسكناس نيسللت و خدماتي كه از طريق ابزارهاي 

نوين مالي مانند اپ ها ارايه مي شللود مي تواند نياز 
به اسكناس را در كشور كاهش دهد. محمدحسين 
فاتحللي اظهارداشللت: بلله مجموعه پول شللامل 
سپرده هاي ديداري بخش غيردولتي نزد بانك ها 
و اسللكناس و مسكوك در دسللت اشخاص و شبه 
پول شامل سپرده هاي سللرمايه گذاري مدت دار، 
سللپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و سپرده هاي 
متفرقه نقدينگي گفته مي شللود و در يك تعريف 
سللاده، مجموع اسللكناس و مسللكوكات و منابع 
اعتبارات بانكي، مهم ترين اجزاي تشللكيل دهنده 

نقدينگي هستند.
 وي تصريح كرد: بلله عبارت ديگر نقدينگي حجم 
پول نقد در خارج از سيستم بانكي است كه قابليت 
تورم زايي دارد بدين معني كه چنانچه حجم پول 
نقد باال باشللد قدرت خريد باال رفته وباعث گران 
شللدن كاال يا خدمات بيشتر از ارزش موجود شان 

مي شللود .  فاتحي تصريح كرد: حجم نقدينگي در 
يك اقتصاد بايد متناسللب با ميللزان توليد كاال و 
خدمات باشد. در غير اين صورت بدون ترديد باعث 
تورم با ركود در توليد خواهد شللد.اين كارشناس 
مسائل اقتصادي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه 
گردش مالي از طريق نرم افزارهاي نوين مالي هم 
انجام مي شللود ميزان اسللكناس مورد نياز كمتر 

شده است.
وي گفللت: از آنجايللي كه رابطه مسللتقيمي بين 
قيمت هللا و نقدينگي وجللود دارد بنابر اين حجم 
اسكناس در دسترس مردم مي تواند منجر به تورم 
شود.وي، ورود نقدينگي به بخش توليد را بهترين 
راهكار براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور دانست 
و اظهارداشت: بانك مركزي بايد ورود نقدينگي به 
بخش توليد و شكوفايي اقتصاد كشور را در دستور 

كار خود قرار دهد.
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تحول در رونق توليد با طرح 
»طراوت« بانك صادرات ايران

از آنجللا كلله در فعاليت هاي اقتصللادي حمايت از 
واحدهللاي توليدي و فراهم كردن شللرايطي براي 
رشللد و بالندگي هر چه بهتر اين واحدها به شعاري 
براي بسياري از گروه ها و افراد صاحب منصب جهت 
خودنمايي و كسللب موقعيت تبديل شده، اما اقدام 
عملياتي در اين عرصه كمتر به چشم مي آيد و شايد 
بتوان گفت اين شعار در ميدان عمل به حاشيه رانده 
شده و تنها سللازمان ها و نهادهاي انگشت شماري 
احساس وظيفه كرده و از مرحله سر دادن شعار پا را 
فراتر نهاده و در حيطه عمل به سخنانشان جامه عمل 

پوشانده و در ميدان عمل حمايت را معنا كرده اند.
به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران و به نقل 
از خبرگزاري فارس، بانك صللادرات ايران از جمله 
نهادهاي مالي است كه شللعار حمايت از واحدهاي 
توليدي و رونق توليد را عملياتي كرده و از سال ها پيش 
در راستاي حمايت از توليد داخل، برنامه هاي راهبردي 
را تدوين كرده تا بتواند با نشان دادن نتايج مثبت چنين 
اقدامي حاميان ديگري را تشويق و با خود همراه سازد 
تا چرخ اقتصاد كشللور به گونه اي كه شايسته ايران 

پهناور است به حركت درآيد.
اين بانك با رونمايي از طرحي به نام »طراوت« كوشيده 
اسللت حمايت از توليدكنندگان و رونق توليد را به 
ميزاني رضايت بخش و قابل قبول اجرايي كند. طرح 
»طراوت« ويژه حمايت از رونق توليد از 24 فروردين 
1398 در شللعب اين بانك در سراسر كشور اجرايي 
شللد تا گرهي از كار توليدكنندگان بگشايد و توليد 

را رونق بخشد.
طرح طللراوت درواقع يك طرح اعتباري ويژه توليد 
است كه واحدهاي توليدي به پشتوانه آن مي توانند 
محصوالت خود را به صورت نسلليه به خريداران به 
فروش برسانند و مواد اوليه مورد نياز خود را به صورت 
نسلليه خريداري كنند. امكان دادوستد نسيه اي از 
طريق بانك، مي تواند يك راه حل مناسب و گشايشي 

اقتصادي براي توليدكنندگان و خريداران باشد.
در واقع خريداران در صورت نداشتن نقدينگي كافي، 
در ازاي اعتبارات اسللنادي داخلللي ريالي مدت دار 
)ال سي( كه توسط شعب بانك صادرات ايران صادر 
مي شللود، مي توانند محصوالت موردنياز خود را از 
توليدكنندگان خريداري كنند. تمامي اشللخاص 
حقيقي و حقوقي واحدهاي توليدي، فروشندگان 
مواد اوليه به واحدهاي توليدي، بنكداران و خريداران 
عمده محصوالت واحدهاي توليدي، خرده فروشان و 
مصرف كنندگان نهايي محصوالت توليدي مي توانند 
از خدمات طرح طراوت بهره مند شللوند. متقاضي 
استفاده از طرح طراوت مي تواند به پشتوانه ميانگين 
حسللاب جاري يا كوتاه مدت خود كه بايد ١٠ تا ١٥ 
درصد ميزان اعتبار مورد نياز را پوشش دهد يا واريز 
نقدي ١٠ درصد از مبلغ اعتبار موردنياز نسللبت به 
دريافت اعتبار اسنادي داخلي ريالي مدت دار )ال سي( 
اقدام كند. همچنين دريافت اعتبار به پشتوانه وثايقي 
چون سللند ملكي نيز امكان پذير است. متقاضيان 
دريافت بهره منللدي از خدمات طرح طراوت بايد به 
شعبه بانك صادرات ايران كه در آن صاحب حساب 
هستند مراجعه كرده و با ارايه مدارك مورد نياز نسبت 
به صدور اعتبار اسنادي داخلي ريالي مدت دار موسوم 
به )LC( در وجه شللعبه بانك صادراتي كه از سوي 
فروشنده انتخاب و معرفي شده اقدام كنند. در واقع 
در اين طرح واحدهاي توليدي مي توانند محصوالت 
خود را به صورت نسيه و حداكثر ٣٦٠ روزه و در قبال 
گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي مدت دار بانك 
صادرات ايران به نفع واحد توليدي از سوي خريدار 
به فروش برسللانند. همچنين خريداران مواد اوليه 
واحدهاي توليدي در اين طرح امكان خريد نسيه تا 
٦ ماه در قبال اعتبارات اسنادي داخلي ريالي مدت دار 
بانك صادرات ايران به نفع فروشنده توسط واحدهاي 
توليدي را دارند. طرح اعتباري طراوت ضمن اولويت 
دادن به بخش هاي توليدي جهت استفاده از تسهيات 
و تعهدات بانكي، تأمين نقدينگي موردنياز واحدهاي 
توليدي را نيز تسللريع و تسهيل مي كند. همچنين 
همزمان با افزايش سللهم بخش توليللد از اعتبارات 
بانكي، هزينه هاي توليد از طريق كاهش هزينه هاي 
مالي واحدهاي توليدي به واسطه استفاده از اعتبارات 
اسللنادي داخلي ريالي مدت دار به جاي تسهيات 
بانكي نيز كاهش پيدا مي كند. با نگاهي اجمالي به 
خدماتي كه براي حمايللت از توليد در طرح طراوت 
ارايه مي شود مي توان با اطمينان گفت بانك صادرات 
ايران در مسير پر چالش حمايت از توليد تاكنون موفق 
بوده و موجبات رضايت متقاضيان را فراهم كرده است.

امهال تسهيالت قرض الحسنه 
ممنوع شد

بانك مركزي دسللتورالعمل اجرايللي نحوه امهال 
مطالبات موسسللات اعتباري را اباغ و اعام كرد 
كه امهال مطالبات ناشي از اعطاي قرض الحسنه تا 
اطلاع ثانوي ممنوع است. به گزارش تعادل، بانك 
مركزي در بخشللنامه اي به مديللران عامل تمامي 
بانك ها و موسسات اعتباري اعام كرده است: امهال 
مطالبات يكللي از مهم ترين اجزاي عمليات بانكي 
محسوب مي گردد. اين مهم در قانون عمليات بانكي 
بدون ربا )بهره( و آيين نامه ها و دسللتورالعمل هاي 
اجرايي آن نيز به انحاء مختلف از جمله تبصره )١( 
ذيل ماده )١٠( »دسللتورالعمل اجرايي مشاركت 
مدني«، ذكر شده اسللت. لليكن در يك دهه اخير 
در قوانين مختلف از جمله قوانين بودجه سنواتي 
سللال هاي ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٧ و نيللز 
»قانون رفللع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام 
مالي كشور )مصوب سال ١٣٩٤( « موضوع امهال 
مطالبات غيرجاري بانك ها و موسسللات اعتباري 
غيربلانكي مورد تاكيد واقع شده است. با اين وجود، 
يكي از مهم تريللن داليل افزايش بي رويه مطالبات 
غيرجاري در يك دهه اخير، الزام بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي به امهال مطالبات مزبور بعضًا در 

قالب تكاليف قانوني يادشلده بوده اسلت.



5 بازار سرمايه

»تعادل«ازعدماجرايدستورالعملحاكميتشركتيدرموعدمقررگزارشميدهد

حاكميت شركتي ناشران بورسي در اغما
گروه بورس|سميرا  ابراهيمي| 

قرار بود كه از نيمه دوم سال 98، يعني از فردا دستورالعمل 
حاكميت ش��ركتي كه پيش از اين به آنها ابالغ شده بود، 
اجرايي ش��ود. اما خبري از اجرا نيس��ت، خبري از تغيير 
اساسنامه شركت ها نيست، خبري از ارايه دستورالعمل 
نمونه از سوي سازمان بورس نيست و آنطور كه پيگيري هاي 
»تعادل« نشان مي دهد، احتماال حداقل به مدت 3 ماه ديگر 

اجراي اين دستور العمل به تعويق خواهد افتاد. 
تا پيش از اين، دس��تورالعمل خاصي ب��راي اجراي مفاد 
حاكميت شركتي وجود نداشت و بر اساس بندهاي قانون 
تجارت در اين حوزه عمل مي شد. اما كاستي هاي موجود 
در اين قانون قديمي، سازمان بورس را بر آن داشت كه به 
ايجاد دستورالعملي مستقل در اين حوزه بپردازد كه البته 
هنوز به اتمام نرس��يده و بسياري از تعارضات احتمالي به 
خصوص براي شركت هايي با چند ناظر، در آن پيش بيني 
نشده است.  در همين رابطه وحيد روشن قلب، رييس اداره 
نظارت بر ناشران بورسي سازمان بورس و اوراق بهادار در 
گفت وگو با »تعادل« در خصوص زم��ان اجراي مقررات 
دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران گفت: اجراي اين 
دستورالعل احتماال به مدت 3 ماه ديگر تمديد مي شود، و 
تمديد آن در هيات مديره سازمان بورس در حال بررسي 
است و به زودي ابالغ مي شود. وي افزود: با توجه به نياز به 
تغيير بخشي از اساسنامه فعلي شركت هاي ثبت شده نزد 
سازمان جهت اجراي دس��تورالعمل حاكميت شركتي، 
به زودي  تغييراتي كه بايد در اساس��نامه شركت ها انجام 
شود، از طرف سازمان ابالغ مي شود و در اين مدت شركت ها 
فرصت خواهند داشت كه تغييرات را انجام دهند.  وي دليل 
نياز به تمديد اين موضوع را زمان بر بودن فرآيند اجرا دانست 
و گفت: همچنين در اين زمان، گروهي از ناشران و فعالين 
بازار مكاتباتي به منظور درخواست تغييراتي در مفاد اين 
دس��تورالعمل را داش��تند كه براي كاربردي تر شدن اين 

دستورالعمل، مورد توجه قرار گرفته است. 

  اهميت بهبود حاكميت  شركتي 
عليرضا توكلي كاش��ي، معاون توس��عه كانون نهادهاي 
س��رمايه گذاري در گفت وگو با »تعادل« در اين خصوص 
گفت: در همه ش��ركت ها، 3 گروه ذي نفع وجود دارند كه 
بين ذي نفعان مختلف، همواره تعارضاتي موجود است. گروه 
اول سهامداران هستند كه با آورده نقدي خود، شركت را 
تاسيس كردند و قاعدتا انتظار دارند كه شركت در حوزه اي 
كه تاسيس شده است، بيشترين سود را به آنها بدهد. گروه 
دوم، مديران و پرسنل شركت هستند كه طبيعتا دوست 
دارند بيشترين درامد را از فعاليت خود در شركت به دست 
بياورند. اما پرداختي بيش��تر به مديران و كاركنان باعث 
كاهش سود شركت مي شود. گروه سوم، مشتريان و افرادي 
هستند كه از خدمات شركت استفاده مي كنند. به عنوان 
مثال در بانك ها تسهيالت گيرندگان يا در خودروسازي ها، 
خريداران خودرو به دنبال حداكثر كردن منافع خود هستند 
و مي خواهند كاال را با كمترين قيمت و باالترين كيفيت 

دريافت كنند. بنابراين بايد تعارضات مديريت شود،  در غير 
اين صورت، منافع يك الي دو گروه تامين مي شود. موضوع 
حاكميت شركتي، براي حل اين تعارض مطرح مي شود و 
به دنبال اين است كه روش هايي را در نظر بگيرد كه تمامي 
ذي نفعان شركت ها در باالترين حد كسب منفعت باشند و 

تعارض ها مديريت شود. 

  عضو مستقل به هيات مديره مي آيد
توكلي در ادامه گفت: در اين دستورالعمل كه سازمان بورس 
در سال گذشته ابالغ كرده و گفته مي شد كه از نيمه دوم 
س��ال جاري الزم االجرا باشد، در خصوص عضو مستقل 
هيات مديره صحبت شده. صراحتا يكي از شرايط بهبود 
حاكميت شركتي، اين است كه عضو مستقل، فقط نخواهد 
منافع سهامداران عمده را تامين كند، بلكه منافع پرسنل و 

سهامداران خرد نيز مدنظر قرار بگيرد.  وي افزود: همچنين 
اشاره شده است كه شركت ها بايد كميته هايي نظير كميته 
حسابرسي و انتصابات را داشته باشند كه اعضاي مستقل 
هيات مديره بايد در آن عضويت داشته باشند و مقررات و 
روش هايي را داشته باشند كه مزاياي پرسنل را تامين كند. 
همچنين كميته حسابرسي وظيفه دارد كه حسابرسان 
مس��تقالن را شناسايي كرده و به مجمع پيشنهاد دهد تا 

مجمع از ميان آنها انتخاب كند.

  پيش از اين حسابرس از كجا مي آمد؟
به گفته معاون توسعه كانون نهادهاي سرمايه گذاري، پيش 
از اينكه طبق قانون تجارت عمل مي شد، مجمع شركت بايد 
يك حسابرس را انتخاب مي كرد و اصوال همان حسابرسي 
كه هيات مديره پيشنهاد مي داد، مورد تاييد قرار مي گرفت. 

اما اكنون به موجب اين دستورالعمل، گفته مي شود كه اين 
موضوع قرار است سختگيرانه تر شود. زيرا به دليل انتخاب 
و دستمزد، همواره اين شك وجود دارد كه از برخي موارد 
چشم پوشي كنند و گزارش هاي آنها، حقايق مالي شركت را 
به طور كامل پوشش ندهد. همچنين كميته حسابرسي اين 
وظيفه را دارد كه عضو مستقل را بررسي كرده و به مجمع 

و هيات مديره معرفي كند.

  تكليف سهام وثيقه نيمه روشن مي شود
س��هام وثيقه، يكي از مهم ترين موارد حاكميت شركتي 
است كه اگر به ميزان مناسبي باشد، مي تواند به عنوان يكي 
از تضامين براي س��المت رفتار هيات مديره، قرار بگيرد. 
ضرورت تامين س��هام وثيقه، از ان جهت است كه ممكن 
اس��ت برخي از تصميماتي كه هيات مديره براي شركت 

مي گيرد، به ضرر شركت باشد. حال اگر در چارچوب قوانين 
و مقررات هيات مديره باشد، مبرا از وثيقه است اما اگر خارج 
از چارچوب قوانين باشد، موضوع سهام وثيقه پيش مي آيد 
كه بايد از مديران در شركت تا انتهاي زمان مديريت باقي 
بماند. در واقع زماني ك��ه مديران مي خواهند مديريت را 
تحويل دهند، اين سهام آزاد شده و به آنها مسترد مي شود اما 
اگر خسارتي به شركت زده باشند، اين سهام ضبط مي شود.

در همين خصوص توكلي نيز به موضوع سهام وثيقه اشاره 
كرد و گفت: طبق قانون تجارت، شركت ها بايد 100سهم 
را به عنوان سهام وثيقه مقرر مي كردند. اما اكنون كه ارزش 
شركت ها باالتر رفته است، س��ازمان بورس اين نگراني را 
دارد كه مديران براي تصميماتي كه مي گيرند، وثيقه الزم 
را نداشته باشند. حال سهام وثيقه اي كه تعيين شده است، 
500 ميليون تومان يا يك در هزار سرمايه ثبت شده است و 
به زعم بسياري از فعاالن بازار رقم بااليي است، به خصوص 
براي افراد حقيقي و مستقل هيات مديره تامين اين وثيقه 
بسيار مشكل اس��ت.  وي افزود: يكي از مواردي كه در اين 
دس��تورالعمل دچار ابهام بود، موضوع ميزان سهام وثيقه 
است كه عدد 500 ميليون تومان مطرح شده اما گفته نشده 
اس��ت كه اين ميزان، بر اساس ارزش اسمي سهام است يا 
ارزش روز آن. البته دست اندركاران سازمان توضيح دادند 
كه اين موضوع بر اساس ارزش روز سهام تعيين مي شود. 

  تعارضات بانكي ها و بيمه اي ها
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه به موضوع تعارضات 
نظارتي اش��اره كرد و گفت: مورد مهم ديگر اين است كه 
اكن��ون در فضاي اقتصادي در بخ��ش بيمه ها و بانك ها، 
مقرراتي از س��وي بيمه مركزي و بان��ك مركزي تدوين 
ش��ده اس��ت. بيمه مركزي در سال 92، دس��تورالعمل 
حاكميت ش��ركتي را براي بيمه ها تعيين كرده است كه 
الزم االجراست. حال ش��ركت هاي بيمه اي كه در بورس 
پذيرفته شده اند نيز بايد هم دستورالعمل بيمه مركزي را 
اجرا كنند و هم دس��تورالعمل سازمان بورس. در صورتي 
كه دستورالعمل بيمه مركزي و سازمان بورس، تعارضاتي 
با هم دارد و در نتيجه، اعضاي هيات مديره تكليف شان با 
هم روشن نخواهد شد كه كدام يك را اجرا كنند.  وي افزود: 
درخصوص بانك ها هم بانك مركزي دستورالعملي را ابالغ 
نكرده است اما ترجمه حاكميت شركتي كميته بازل 2 را به 
بانك ها داده و گفته است كه تالش كنند گان را اجرا كنند. 
البته در جلسات پيشنهاد شد كه سازمان بورس با كمك 
بيمه مركزي و بانك مركزي، به يك دس��تورالعمل واحد 
برسند كه عالوه بر شركت هاي بورسي، بيمه ها و بانك ها 
هم از آن تبعيت كنند.  روشن قلب نيز در اين رابطه اظهار 
كرد: در اين دستور العمل ديده شده است كه اگر الزامات 
بيشتري از سوي س��اير نهادهاي ناظر ابالغ شود، توسط 
ناشران اوراق بهادار قابل انجام است و در صورت اعالم وجود 
مغايرت هايي بين دستورالعمل هاي ساير نهادهاي ناظر با 
دستور العمل حاكميت شركتي مصوب اين سازمان؛ مراتب 

بررسي خواهد شد.

بازار سهام در نخستين روز معامالتي هفته و پس از آنكه در آخرين روز 
هفته قبل افتي 8 هزار واحدي در شاخص كل بورس تهران را پشت سر 
گذاشته بود ديروز با رشد مواجه شد. به موجب اين رشد كه نماگر اصلي 
بورس تهران را به ميزان 3 هزار و 546 واحد )1.21 درصد( افزايش داد، 
مهم ترين دماس��نج بازار سهام كشور به سطح 297 هزار و 712 واحد 
رسيد. بر اساس آمارهاي معامالتي به ثبت رسيده طي اين روز تمامي 
شاخص هاي بورس با رشد مواجه شدند به طوري شاخص  قيمت »وزني 
-  ارزش��ي« با 953 واحد افزايش معادل 1.21 درصد به 80 هزار و 16 
واحد، شاخص كل »هم وزن« با 1519 واحد رشد معادل 1.80 درصد به 
58 هزار و 766 واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با 1017 واحد افزايش، 
معادل 1.80 درصد به 57 هزار و 412 واحد، شاخص آزاد شناور با 4828 
واحد رشد، معادل 1.43 درصد به 342 هزار و 673 واحد، شاخص بازار 
اول با 2807 واحد افزايش معادل 1.31 درصد به 217 هزار 32 واحد و 
شاخص بازار دوم با 6178 واحد رشد معادل 1.04 درصد، به 602 هزار 

و 447 واحد رسيد.
از س��ويي ديگر ديروز 7 نماد »كگل با 359 واحد، رمپنا با 295 واحد، 
فملي با 268 واحد، اخابر با 170 واحد، كچاد با 145 واحد، وپاسار با 136 
واحد و شتران با 117 واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 

كل بورس بر جاي گذاشتند.
همچنين اين گزارش مي افزايد كه در روز گذشته شاخص هاي صنايع 
تاالر شيشه اي نيز با رش��د مواجه شدند به طوري كه شاخص صنايع 
»ذغال سنگ با 436 واحد صعود معادل 4.98 درصد به 9 هزار و 203 
واحد، انتش��ار و چاپ با 63841 واحد افزايش معادل 4.66 درصد به 
يك ه��زار و 434 واحد، محصوالت كاغذ با 3246 واحد رش��د معادل 

4.05 درصد به 83 هزار و 462 واحد، فني مهندسي 108 واحد افزايش 
معادل 2 درصد به 826 هزار و 758 واحد، س��اير مالي با 1309 واحد 
رشد، معادل 3.64 درصد به 37 هزار و 287 واحد، مواد دارويي با 176 
واح��د افزايش معادل 3.62 درصد به 5 ه��زار و 51 واحد، محصوالت 
چوبي با 11539واحد رش��د معادل 3.50 درصد به 341 هزار و 680 

واحد« رسيد.
 به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز قبل بورس، در 372 هزار نوبت 
معامالتي، 4 ميليارد و 39 ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 15 هزار و 

543 ميليارد تومان در بورس معامله شد.
در پايان معامالت در فرابورس ايران نيز شاخص كل اين بازار در همنوايي 
با نماگرهاي بورس تهران 66 واحد رشد كرد و به رقم 3 هزار و 952 واحد 
رسيد. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به بيش از 220 هزار ميليارد 

تومان رسيد. 
در روز شنبه معامله گران فرابورس بيش از 1.2 ميليارد سهام و حق تقدم 
در قالب 130 هزار نوبت معامله و ب��ه ارزش 817 ميليارد تومان داد و 

ستد كردند. 
ديروز نمادهاي مهم فراربوس مانند پتروش��يمي مارون، پتروشيمي 
زاگرس، توليد نيروي برق دماوند، ذوب آهن اصفهان، ش��ركت قاسم 
ايران، توسعه و عمران استان كرمان و بيمه كوثر بيشترين اثر تقويتي در 

شاخص فرابورس را داشته اند. 
روز گذش��ته نمادهاي پربيننده در فرابورس ايران ش��امل ذوب آهن 
اصفهان، بانك دي، توس��عه و عمران اس��تان كرمان، سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي، صنايع كاغذ پارس، س��يمان الر س��بزوار و شركت 

قاسم ايران بوده اند.

بازگشتبهمسيرصعود
مروريبرآمارمعامالتبورسوفرابورس

به گفته يك صاحب نظر در حوزه بازار سرمايه به نظر مي رسد در 
شش ماهه دوم سال جاري نيز با حركت مثبت شاخص رو به رو 
باشيم، هرچند كه ممكن است به شدت شش ماهه نخست نباشد؛ 

اما به نظر مي رسد وقايع به سمت مثبت در حال حركت است.
به گزارش سنا، مديرعامل شركت مديريت سرمايه گذاري ملي 
ايران در بررس��ي متغيرهاي موثر بر بازار گفت: متغيرهاي كلي 
موثر بر بازار از س��ه دسته كلي مش��تمل بر متغيرهاي سياسي، 
متغيرهاي اقتصادي و متغيرهاي موثر بر هر ش��ركت تش��كيل 
شده اند. به طور مثال، متغيرهاي سياسي خارجي مانند انتخابات 
امريكا و نيز اتفاقاتي مانند برگزيت و اتفاقات مشابه در كشورهاي 
اروپاي��ي مي توانند تاثيرات خاص خود را در اين رابطه داش��ته 

باشند.
اس��دالهي در خصوص متغيره��اي اقتصادي ني��ز توضيح داد: 
همچنين وضعيت فروش نفت، كسري بودجه دولت، محل هاي 
تامين اين كسري، فاصله گرفتن نرخ ارز )كه از متغير اقتصادي 
خود در حال فاصل��ه گرفتن بوده و در ح��ال تبديل به متغير و 
ابزاري سياس��ي ش��ده( و نرخ بهره و بازارهاي م��وازي بر بازار 

تاثيرگذار است. 
وي تاكيد كرد: در خصوص ش��ركت هاي بورسي نيز بايد گفت 
برخي شركت ها وضعيت متفاوتي دارند كه بايد هركدام را به نوبه 

خود بررسي كرد و در نظر گرفت.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با اش��اره به نزديكي موعد انتشار 
عملكردهاي ش��ش ماهه ش��ركت ها، اظهار كرد: اين موضوع از 
پتانسيل هاي مثبتي اس��ت كه در برخي شركت ها وجود دارد؛ 

بعضي از اين شركت ها، گزارش هاي مثبت شان عامل تحرك شان 
اس��ت و برخي ديگر حتي مثبت نبودن عواملشان نشان دهنده 
دارا بودن پتانسيل مثبت شركت است، )حتي اگر به طور ويژه به 
دليل عدم افزايش نرخ زيان ده هستند(. گزارش هاي شش ماهه 
مي تواند امي��د به افزايش رش��د نرخ محصوالت ش��ركت ها را 

افزايش دهد.
وي ادامه داد: به نظر مي رسد در شش ماهه دوم سال جاري نيز 
با حركت مثبت شاخص رو به رو باشيم، هرچند كه ممكن است 
به شدت شش ماهه نخست نباش��د؛ اما به نظر مي رسد وقايع به 

سمت مثبت در حال حركت است.
اس��دالهي در خصوص صنايع صادراتي تصريح كرد: با احتمال 
درنظر گرفتن كاهش نرخ ارز، ممكن اس��ت اين صنايع در نيمه 

دوم سال جاري وضعيت چندان مطلوبي نداشته باشند.
مديرعامل شركت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران در خصوص 
روند صعودي بازار طي روزهاي اخير و احتمال خروج نقدينگي از 
بازار به دليل شناسايي سود، بيان كرد: پيش از رسيدن شاخص 
به قيمت ه��اي فعلي، گروهي در قيمت ه��اي هدف خود، اقدام 
به شناسايي س��ود و فروش س��هام كردند. در عين حال، تداوم 
روند صعودي بازار موجب ش��د تا اين گروه دوباره اقدام به خريد 

سهام كنند.
اسدالهي در پايان با اش��اره به عوامل بنيادين بازار، ابراز داشت: 
فعاالن بورس��ي هم اكنون به رش��د بلندمدت و بيشتر بازار اميد 
دارند؛ براين اساس به نظر مي رس��د همچنان شاهد ادامه رشد 

قيمتي سهام شركت ها در بازار سرمايه باشيم.

وقايعبازاربهسمتمثبتجرياندارد
كارشناسبازارسرمايه:
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رويداد

 همكاري  سمات 
 OMS  و  شركت هاي

 )OMS( شركت هاي خدمات بر خط بازار سرمايه
آمادگي همكاري خود را براي دريافت سرويس هاي 
ارزش اف��زوده ب��ه س��هامداران از طريق ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي اعالم كردند. به گزارش سنا، 
نشست هم انديش��ي مديران شركت هاي خدمات 
برخط بازار سرمايه با مديرعامل شركت سپرده گذاري 
مركزي در محل اين ش��ركت برگزار ش��د. حسين 
فهيمي در اين نشست با بيان اينكه يكي از اولويت هاي 
مهم شركت س��پرده گذاري مركزي فراهم كردن 
زيرس��اخت هاي توسعه بازار س��رمايه است، گفت: 
شرايط براي ارايه خدمات مبتني بر ارزش افزوده در 
بازار فراهم شده است و شركت هاي OMS مي توانند 
از اين خدمات بهره ببرند. وي با بيان اينكه هم اكنون 
يك ميليون و 600 هزار نفر درسامانه جامع اطالعات 
مشتريان )س��جام( ثبت نام كرده اند، افزود: در حال 
حاضر به طور متوس��ط روزانه 10 هزار نفر ثبت نام 
اوليه خود را در اين سامانه انجام مي دهند. مديرعامل 
س��مات اظهار داشت: در بخش احراز هويت بيش از 
950 دفتر پيشخوان در سراسر كشور و 580 دفتر از 
شعب منتخب شركت هاي كارگزاري فعال هستند كه 
در آينده نزديك يك بانك بزرگ نيز مسووليت احراز 
هويت س��هامداران را برعهده خواهد گرفت. در اين 
نشست، مديران عامل شركت هاي برخط بازار سرمايه 
با استقبال از خدمات جديد شركت سپرده گذاري 
مركزي، آمادگي خود را براي دريافت سرويس هاي 
ارزش افزوده اين ش��ركت اعالم كردند. سجام يك 
سامانه زير ساختي براي شناسايي مشتريان جهت 
ورود به باش��گاه بزرگ بازار س��رمايه ايران است كه 
تمام فعاالن اين بازار اعم از سرمايه گذاران، مشتريان 
و مديران نهادها در اين س��امانه، فقط يك بار براي 
هميش��ه اطالعات خود را در آن ثبت خواهند كرد و 
پس از احراز هويت حضوري قادر به دريافت خدمات 
مبتني بر داده هاي تاييد شده خواهند بود. بر اساس 
اين گزارش، از طريق اين س��امانه اطالعات هويتي، 
شماره حساب، شماره موبايل، آدرس الكترونيكي و 
اقامت دايمي فرد ثبت مي شود و از آن به بعد هيچ نهاد 
مالي نيازي به دريافت مجدد اطالعات آن سهامدار را 
ندارد. براساس اين گزارش، سهامداران مي توانند با 
مراجعه به سايت www.sejam.ir ثبت نام خود 

را به صورت الكترونيكي انجام دهند.

خبر

آموزش   مقررات بازار پايه  
به دليل حساسيت س��هامداران فعال بازار سرمايه 
نسبت به تغييرات مقررات در اين بازار، دوره آموزش 
قوانين و مقررات بازار پايه در مركز مالي ايران برگزار 
خواهد ش��د. به گزارش پايگاه خبري بازار س��رمايه 
»سنا« و به نقل از روابط عمومي مركز مالي ايران، اين 
مركز كه مهم ترين هدف خ��ود را آموزش و آگاهي 
بخش��ي به فعاالن بازار س��رمايه قرار مي داند، بنا به 
درخواست فعاالن بازار سرمايه و پس از تغييراتي كه 
در بطن مقررات ب��ازار پايه فرابورس ايران به منظور 
مديريت ريسك دارايي هاي سهامداران اين بازار رخ 
داد، دوره اي براي آش��نايي با قوانين و مقررات بازار 
پايه برگزار مي كند. در اين دوره، ساختار معامالتي 
فرابورس ايران، بررس��ي تغييرات قوانين بازار پايه و 
شرح تفصيلي دستورالعمل معامالتي جديد بازار پايه، 
حراج هاي تعريف شده در اين دستور العمل و شناخت 
قوانين مربوط به برگزاري حراج و لغو معامالت به طور 
مشروح، به شركت كنندگان آموزش داده مي شود. در 
پايان اين دوره، شركت كنندگان قادر خواهند بود كه با 
شناخت كامل از قوانين جديد بازار پايه فرابورس ايران، 

با آگاهي بيشتري به اين بازار وارد شوند.

روي خط شركت ها 

   رش�د ۱.۱۷ هزار ميلي�ارد ريالي پرتفوي 
»ثشاهد« در يك سال: شركت سرمايه گذاري 
شاهد در صورت هاي مالي 12 ماهه اعالم كرده 
است كه پرتفوي بورسي اين شركت طي اين دوره 
با افزايش يك هزار و 178 ميليارد و 319 ميليون 
ريالي همراه شده است. شركت سرمايه گذاري 
ش��اهد در اطالعات و صورت هاي مالي 12 ماهه 
منتهي به 31 خرداد 1398 با سرمايه دو هزار و 
706 ميليارد ريالي سود هرس��هم را 244 ريال 
اعالم كرد. اين شركت سود عملياتي دوره مورد 
گزارش را 637 ميليارد ريال، سود خالص را 661 
ميليارد ريال و سود انباشته پايان دوره را يك هزار 
و 376 ميليارد ريال اعالم كرده است. »ثشاهد« 
در صورت خالصه سرمايه گذاري هاي اين گزارش 
اعالم كرده است كه پرتفوي سهام شركت هاي 
پذيرفته شده در بورس با افزايش يك هزار و 178 
ميليارد و 319 ميليون ريالي همراه شده است. در 
اين صورت خالصه بهاي تمام شده با افزايش 456 
ميليارد ريالي به يك هزار و 861 ميليارد و 926 
ميليون ريال رسيده است؛ همچنين ارزش بازار 
آن با افزايش يك هزار و 212 ميليارد ريالي به سه 
هزار و 40 ميليارد ريال بالغ شده است. اين شركت 
در مدت مورد گزارش كل مبلغ واگذاري س��هام 
واگذار شده پرتفوي را يك هزار و 10 ميليارد ريال 
و سود واگذاري ها را 377 ميليارد و 766 ميليون 
ريال اعالم كرده اس��ت؛ عالوه بر اين مبلغ سهام 
بورسي خريداري شده را يك هزار و 89 ميليارد 
ريال اعالم كرده است. »ثشاهد« در تشريح اهداف 
و برنامه هاي راهبردي خود در خصوص تركيب 
پرتفوي اعالم كرده است كه تركيب پرتفوي اين 
شركت نسبت به سنوات گذشته از تنوع بيشتري 
برخ��وردارد و معطوف به س��هام ش��ركت هاي 
پربازده شده است و از لحاظ ارزش ريالي افزايش 

چشمگيري داشته است.

افزايش سود سهام عدالت تا مرز ۲۰۰  هزار تومان
مشاور س��ازمان خصوصي س��ازي گفت: ميزان سود 
س��هام عدالت مربوط به سال 97 احتماال از 175 هزار 
تومان بيش��تر خواهد ب��ود و انتظار م��ي رود اين رقم 
باالتر از 200هزار تومان باش��د. به گزارش ايِبنا، جعفر 
سبحاني افزود: اين سازمان ملزم به اينكه هرساله سود از 
شركت هاي سرمايه پذير دريافت و به حساب مشموالن 
سهام عدالت واريز كند. وي اظهارداشت: خوشبختانه دو 
سال متوالي سود از شركت هاي سرمايه پذير وصول و به 
حساب مشموالن واريز شده است. تاكنون 42 ميليون 
نفر از مش��موالن با ثبت شماره ش��با در سامانه سهام 

عدالت سود خود را از اين سازمان دريافت كرده اند.

  سود ناشي از عملكرد سال مالي ۹۷
وي اف��زود: س��ود ناش��ي از عملكرد س��ال مالي 97 
ش��ركت هاي س��رمايه پذير همانند دوساله گذشته 

دريافت و به مشموالن پرداخت خواهد شد. سبحاني 
اظهارداش��ت: الزمه تحقق پذيري اين مهم برگزاري 
مجامع تمامي شركت هاي سرمايه پذير است تا بصورت 
دقيق معلوم شود سود عملكرد سال 97 شركت هاي 

مزبور به چه ميزان است.
سبحاني گفت: طبق معمول سال مالي اكثر شركت ها 
پايان اسفندماه هر سال و زمان برگزاري مجامع 31 تير 
ماه مي تواند باشد. مشاور سازمان خصوصي سازي افزود: 
سال مالي چند شركت از جمله هلدينگ خليج فارس كه 
سود خوبي براي سهام عدالت اختصاص مي دهد خردادو 
مجمع اين شركت اواخر مهر برگزار خواهد شد به همين 
دليل تا پايان مهر ماه سال جاري به طور دقيق نمي توان 
ميزان دقيق سود سهام عدالت سال 97 را پيش بيني 
كرد. وي اظهارداش��ت: بدون ش��ك ميزان سود سال 
97 در مقايسه با سال هاي 95 و 96 بيشتر خواهد بود.  

سبحاني گفت: سال 95 مشمولي كه سهم كامل يك 
ميليون توماني داشت يا جزو دهك ها تخفيف دار بود 
به ازاي هر فرد 150 هزار تومان س��ود تعلق گرفت كه 
اين رقم براي س��ال 96 به ميزان 175 هزار تومان بود. 
وي افزود: ميزان سود سهام عدالت مربوط به سال 97 
به يقين از 175 هزار تومان بيشتر خواهد بود و انتظار 
مي رود اين رقم باالتر از 200 هزار تومان باشد. مشاور 
سازمان خصوصي سازي اظهارداشت: به نظر مي رسد 
بتوان عدد دقيق سود س��هام سال 97 را نيمه آبان ماه 

سال جاري اعالم كرد.
س��بحاني گفت: واريز سود يك فرآيندي دارد كه بايد 
ديد ابتدا كدام گروه ها مش��مول خواهند بود اما تصور 
مي شود برمبناي سال گذشته از اواخر آذر يا اوايل دي 
ماه سال جاري بتوان عمليات واريز سود سهام عدالت 

را انجام داد.

  پرداخت يا عدم پرداخت سود سهام عدالت 
سال هاي ۸۸ و ۸۹

س��بحاني همچنين در خصوص پرداخ��ت يا عدم 
پرداخت سود سهام عدالت در سال هاي 88 و 89 به 
برخي از مشموالن توضيح داد: سود هاي پرداختي 
در س��ال هاي مورد اشاره خالف قانون بود و مجلس 
در همان زمان مصوبه اي گذراند كه دولت وقت حق 
واريز س��ود س��هام عدالت را ندارد چرا كه 10 ساله 

سهام عدالت هنوز تمام نشده بود.
وي افزود: پايان س��ال 85 كه طرح س��هام عدالت 
شروع شد تا پايان س��ال 94 طي اين 10 ساله سود 
بايد از شركت هاي سرمايه پذير دريافت و به حساب 
خزانه واريز مي شد. مشاور سازمان خصوصي سازي 
اظهارداشت: كس��اني هم كه در همان مقطع زماني 
سود دريافت كرده بودند سازمان اين وجوه را از مبلغ 

سرمايه در سهام عدالت آنان كسر كرد چون كساني 
كه سود دريافت كرده اند با افرادي كه سود دريافت 

نكرده اند نبايد يكسان باشند.
س��بحاني گفت: به طور كلي در طول 10 س��ال در 
مجموع 532 هزار تومان براي هر مشمولي از محل 
آورده سود شركت هاي سرمايه پذير سرمايه و دارايي 
توليد و به يك معنا داراي س��هم ش��دند. سبحاني 
افزود: افرادي كه سود دريافت كرده بودند وافرادي 
كه سود دريافت نكرده بودند فرقي در ميزان سهام 

آنان نمي كند.
وي در ادامه يادآورشد: افرادي كه در سال هاي 88 و 
89 سود دريافت نكرده بودند اكنون در حال دريافت 
سود بيشتري هس��تند و اشخاصي كه سود دريافت 
كرده بودند از ميزان سرمايه 532 هزار توماني آنان 

كسر و بالطبع سود كمتري هم دريافت مي كنند.

ديدگاه

  اجراي اين دس�تورالعل احتماال به مدت 3 ماه ديگر تمديد مي ش�ود، و تمديد آن در هيات مديره س�ازمان بورس در حال بررسي است و به 
زودي ابالغ مي ش�ود.  با توجه به نياز به تغيير بخشي از اساسنامه فعلي شركت هاي ثبت شده نزد سازمان جهت اجراي دستورالعمل حاكميت 
ش�ركتي، به زودي  تغييراتي كه بايد در اساسنامه شركت ها انجام شود، از طرف سازمان ابالغ مي شود و در اين مدت شركت ها فرصت خواهند 

داشت كه تغييرات را انجام دهند.
   اش�اره شده است كه شركت ها بايد كميته هايي نظير كميته حسابرسي و انتصابات را داشته باشند كه اعضاي مستقل هيات مديره بايد در آن 
عضويت داشته باشند و مقررات و روش هايي را داشته باشند كه مزاياي پرسنل را تامين كند. همچنين كميته حسابرسي وظيفه دارد كه حسابرسان 

مستقالن را شناسايي كرده و به مجمع پيشنهاد دهد تا مجمع از ميان آنها انتخاب كند.

برش



تشكلها6اخبار

ميز ملي توسعه صادرات نساجي كشور رونمايي شد

معاون وزير صمت مطرح كردمديركل دفتر برنامه ريزي، تامين، توزيع و تنظيم بازار: 

رشد صنعت نساجي در تنگناهاي اقتصادي

وضع عوارض براي دفاع از صنعت در مقابل چينتكليف برنج دپو شده در گمركات روشن شد

موانع پيش روي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي

تعادل|
صنايع نساجي ايران قدمتي بيش از ۱۰۰ سال دارد و توانايي 
ايجاد اشتغال در اين بخش از جمله مهم ترين مزيت هاي آن 
است. در كنار ظرفيت توليد شغل، ميزان سرمايه الزم براي 
راه اندازي اين صنعت نسبت به ساير مشاغل كم است. در 
صنايع مادر مثل نفت، گاز و پتروشيمي، گاهي براي ايجاد 
هر شغل بايد يك ميليون دالر سرمايه گذاري انجام شود؛ اما 
در صنعت نساجي براي ايجاد يك شغل طبق آخرين آمار 
تنها نياز به ۳۵ تا ۴۰ ميليون تومان سرمايه گذاري است. 
به گفته كارشناسان، نساجي با نزديك به يك قرن سابقه 
در ايران، پنج درصد سرمايه گذاري هاي بخش صنعت را 
در اختيار دارد و ۱۳ درصد اشتغال واحدهاي صنعتي نيز 
مربوط به اين بخش است. بر اساس آمار موجود، متوسط 
هزينه مورد نياز به منظور ايجاد اش��تغال براي يك نفر در 
صنعت نساجي نزديك به ۲۵ درصد از متوسط هزينه ايجاد 
اشتغال يك نفر در كل صنعت كشور است. آمارهاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حاكي است؛ با وجود چالش هاي 
ناش��ي از جنگ رواني و تحريم هاي اقتص��ادي، صادرات 
محصول نساجي كشور در ۹ ماهه سال گذشته، ۲۸ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشت كه اين امر 
بيانگر ظرفيت هاي اين بخش است. به گفته مسووالن، 7 
هزار و ۹۰۰ واحد توليدي فعال نساجي در ايران وجود دارد، 
كارشناسان بر اين باورند صنعت نساجي، ظرفيت گسترش 
و مقاومت در شرايط تحريم را دارد از اين رو تدوين نقشه راه 
و مشخص شدن وظايف نهادها در توسعه نساجي از اهميت 
بسزايي برخوردار اس��ت. همچنين با وجود تحريم ها، در 
بخش نساجي با ۳۶ درصد كاهش واردات و ۶ درصد رشد 
صادرات روبه رو بوده ايم. سال گذشته ۳۱۲ هزار تن انواع 
محصوالت بخش صنايع نساجي و پوشاك به ارزش يك 
ميليارد و ۹۳ ميليون دالر از كشور صادر شد كه در مقايسه 
با سال پيش از آن از نظر ارزشي و وزني به ترتيب ۶ درصد 
و ۲۶ درصد رشد داشت. گردش مالي صنعت پوشاك در 
ايران ساالنه ١٤ ميليارد دالر برآورد و نياز ساالنه پوشاك 
كش��ور ۵۲۰ هزار تن تخمين زده مي شود. اين صنعت با 
اشتغال زايي باال، سرمايه بري كم و ارزش افزوده مناسب 
مي تواند در شرايط تحريم، نقش موثري در توليد و اشتغال 
داشته باشد. بر اساس آمار منتشره وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، سال گذش��ته مجموع صادرات پوشاك كشور 
افزون بر ۶۰ ميليون دالر و كل صادرات منسوجات كشور 
نيز بيش از 7۲۸ ميليون دالر بود. اين در حالي اس��ت كه 
بر اساس برنامه راهبردي وزارتخانه، پيش بيني صادراتي 
صنعت نساجي و پوشاك در افق ۱۴۰۴ بيش از ۳ ميليارد 
دالر تخمين زده شده كه يك سوم آن سهم پوشاك است.

      تاثير معضالت بر فرسودگي صنعت نساجي
صنعت نس��اجي از جمله صنايع مادر است كه در زندگي 
روزمره و تمام سطوح جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد. با 
وجود چنين نيازي در جامعه، صنعت نساجي به دليل تورم، 
ركود و مش��كالتي كه در حوزه اقتصاد كالن جامعه وجود 
دارد با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم كرده است و اين 
صنعت نيز مانند تمامي صنايع كشور طي سال هاي اخير با 
اعتراض فعاالنش همراه بوده است. برخي بر اين باورند كه 
صنعت نساجي كشور به طور كلي به دليل  فرسوده بودن 
ماشين آالت، نداش��تن فناوري روز، نداشتن دانش فني از 
صنعت نساجي دنيا عقب تر است يا گاهي شايد به روزترين 

فناوري ها را در كش��ور داش��ته باش��يم اما نيروي انساني 
آموزش ديده وجود ندارد و نمي توان از تمام ظرفيت هاي آن 
استفاده كرد. همچنين با وجود اينكه توليدكنندگان بسيار 
خوبي در اين زمينه وجود دارد و برخي از واحدهاي نساجي 
ما از لحاظ فناوري از توليدكنندگان مطرح در دنيا كمبودي 
ندارند، محصوالت آنه��ا به نام محصول خارجي در بازار به 
فروش مي رسد. ركود حاكم بر بازار بر صنعت نساجي نيز 
تاثيرگذار است. آمارها نشان مي دهد كه بخشي از واحدهاي 
نس��اجي به دليل ركود و نبود تقاضا ب��ا ظرفيت پايين در 
حال توليد هس��تند و به طور قطع چنانچه مشكل ركود 
حل شود، صنعت نساجي رونق خواهد يافت. با اين حال، 
نبايد از مشكالت كيفيت،  نبود نوآوري، محصوالت جديد و 
دسترسي به بازارهاي بين المللي و نوسازي نشدن فناوري و 
نبود برند سازي در صنعت نساجي غافل بود. اين امر به اقدام 
نياز دارد. همچنين قاچاق معضل بزرگي بر سر راه صنعت 
نساجي كشور است.  با وجود اينكه قاچاق اثرگذاري منفي 
بااليي دارد، كاالي قاچاق نه تنها در اين صنعت بلكه در همه 
حوزه ها توليدكنندگان را با مشكل فروش روبه رو مي كند. 
همه مشكالت اين صنعت به قاچاق برنمي گردد و اگر تعرفه 
واردات به كشور صفر شود، به طور قطع كسي به سمت وارد 
كردن كاالي قاچاق نمي رود. اينكه به طور كلي از واردات به 
كشور جلوگيري و براي توليدكنندگان انحصار ايجاد شود، 
انگيزه اي براي رش��د و ارتقاي صنعت نساجي در كشور به 
وجود نمي آيد. در دنيا كشورهايي كه در حوزه رقابت پذيري 
ورود پيدا كرده اند در تفاهمنامه هايي با كشورهاي ديگر، 
تعرفه هاي واردات و صادرات را صفر يا اندك قرار دادند؛ اما 
تنها يكي از راه هايي كه براي توسعه و ارتقاي صنعت و توليد 
داخل آنها وجود دارد، اين است كه توليدكنندگان خود را در 
معرض رقابت با رقيب جدي قرار دهند تا آنها با گذشت زمان 

سطح فناوري خود را افزايش دهند.

      نساجي قاچاق پذيرترين صنعت كشور
در اين راستا، بود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت كه متولي 
اين حوزه است تصميم گرفت براي رفع مشكالت و رونق اين 
صنعت ميز ملي توسعه صادرات نساجي كشور را راه اندازي 
كند. روز گذشته ميز ملي توسعه صادرات نساجي كشور با 
حضور وزير صنعت، معدن و تجارت در اصفهان رونمايي 
شد كه به اعتقاد كارشناسان اين راهبرد مي تواند راهگشاي 
پيش��رفت اين صنعت مهم در كشور باشد و بيش از پيش 
چشم انداز روشني را رقم بزند. وزير صنعت، معدن و تجارت 
در آيين رونمايي از اين ميز آن را يكي از قاچاق پذيرترين 
صنايع كشور دانست و گفت: براي جلوگيري از قاچاق اين 
صنعت تالش هاي فراواني صورت مي گيرد. درست است، 
پوشاك يكي از كاالهاي قاچاق پذير بوده و كماكان جز اولين 
موارد قاچاق پذيري است؛ اما حداقل در زمان كنوني قاچاق 

اين صنعت به نصف تقليل يافته است.
به گفته رضا رحماني، ميز ملي توس��عه صادرات نساجي 
كشور بايد جدي گرفته شود تا بتوانيم به يك جمع بندي 
اجرايي برسيم. او افزود: بدون ترديد يكي از برنامه هاي ويژه 
توسعه نساجي، پوشاك و كفش است كه اين مساله را جدي 
گرفتيم. صنعت نساجي صنعت بومي و ملي ماست از اين 
رو ترديدي روي اين موضوع نداريم و به همين دليل جزو 
اولويت برنامه هاي امسال ما قرار گرفته است. وزير صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به آمار صادرات صنعت نساجي سال 
۹7 نسبت به سال ۹۶ تصريح كرد: آمارها حاكي از افزايش 

صادرات در اين بازه زماني بوده است به گونه اي كه كفپوش 
۱۰ درصد، كفش ۲۵ درصد، پارچه ۲۰ درصد و پوشاك ۲۱ 
و كاالي خواب ۵۰ درصد از نظر ارزش افزايش داشتند اما 
كفش و پوشاك و فرش ماشيني از اهميت ويژه اي برخوردار 
اس��ت كه روند افزايشي داشته اس��ت. او بيان كرد: بايد در 
زمان هاي گذشته به خودكفايي در زمينه چادر مشكي دست 
پيدا مي كرديم؛ اما اين موضوع امس��ال در دست اجرا قرار 
گرفته است و گروه هاي مختلف در استان ها روي اين موضوع 
كار مي كنند. او ادامه داد: اراده كشور و برنامه ما بر اين است 
كه تا سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰ ميليارد دالر ساخت داخل براي 
نساجي و پوشاك در نظر بگيريم. صنعت نساجي ۱۱ درصد 
كل صنايع است؛ اما آنچه مي خواهيم انجام دهيم ظرفيت 
بيشتري دارد از اين رو قصد داريم به جايگاه واقعي برسيم. 
رحماني بيان كرد: تامين مواد اوليه، جلوگيري از واردات و 
حتي پنبه را با وزارت جهادكش��اورزي صحبت كرديم در 
اين راستا ماموريت داريم زنجيره پنبه تا پوشاك را تكميل 
كنيم. تمامي موارد و مشكالت صنعت پوشاك و نساجي از 
جمله تامين مواد اوليه قابل حل است؛ چراكه زمينه توسعه 
صنعت نساجي در كشور فراهم است و تنها بايد با همكاري 
موانع را برطرف كنيم. او بيان كرد: تامين مواد اوليه قابل حل 
است و بايد بر مبارزه با واردات در راستاي توليد پنبه كار كرد. 
همچنين مي توان از قاچاق جلوگيري كرد؛ اما بايد گفت با 
توجه به شرايط كنوني نمي توانيم ماشين آالت نساجي را 
نوسازي كنيم.در نبود بودجه بايد راهكارهايي پيدا كنيم تا 

بتوانيم ماشين آالت را نوسازي كنيم.

      15 درصد سرمايه كشور در بخش نساجي
همچنين در اين نشست، رييس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان با بيان اينكه تعداد واحدهاي نساجي 
كل كش��ور ۸ ه��زار و ۱۵۰ واحد بوده ك��ه ۱۵ درصد كل 

سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده است، افزود: از كل 
واحدهاي صنعتي استان حدود ۲ هزار و ۲۱۲ واحد مربوط 
به صنعت نساجي است كه ۲۵ درصد واحدهاي استان را 
شامل مي شود از اين رو يك چهارم واحدهاي توليدي منطقه 
مربوط به بخش نساجي است. ايرج موفق افزود: در ميز ملي 
توسعه صادرات نساجي كشوري پيگير همكاري  رايزن هاي 
بازرگاني در كشورهاي هدف، حل مشكالت نساجي، پيگير 
مسائل مربوط به پتروش��يمي، توليد پنبه و ورود موقت و 
نقل و انتقال پولي هستيم. رييس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان تصريح كرد: مسائل مربوط به تعرفه ها و 
جلوگيري از تبعيض در كشورها از مسائل مورد پيگيري در 

اين ميز ملي است. 
رييس انجمن كارفرمايان صنايع نساجي استان اصفهان 
نيز در اين نشس��ت عنوان كرد: عدم اجراي مصوبه تامين 
مواد اوليه پتروشيمي واحدهاي پايين دستي پتروشيمي به 
قيمت ۹۵ درصد فوب جهاني، واردات بي رويه محصوالت 
نس��اجي داراي توليد داخل از جمله الياف، نخ و پارچه و... 
است. حبيب اهلل شاه كرمي ادامه داد: فرسودگي ماشين آالت 
صنعت نساجي باعث كاهش كيفيت محصول و افزايش 
قيمت تمام ش��ده كاال و در نتيجه كاهش رقابت پذيري و 
صادرات شده است. ماشين آالت صنعت نساجي باالي ۱۵ 
سال قدمت دارند از اين رو براي افزايش صادرات بايد توليدات 
رقابت پذير داش��ته باشيم، همچنين با توجه به پيشرفت 
صنعت نساجي در كشور تركيه و گستردگي نساجي ايران به 
جهت جلوگيري هوشمندانه از قاچاق كاال به ايران الزم است 
از آخرين تكنولوژي روز ماشين آالت جهت ارتقاي كيفيت 
محصوالت و كاهش قيمت تمام شده استفاده شود. او كمبود 
توليد پنبه در داخل كشور را يكي از مشكالت اين صنعت 
دانس��ت و اظهار كرد: الزام واردات كشاورزي به مديريت و 
برنامه ريزي جهت كاشت، داشت و برداشت ۱۰۰ هزار تن 

پنبه محلوج جهت مصارف داخلي پيشنهاد مي شود و اين 
در حالي است كه امسال به 7۵ هزار تن توليد پنبه رسيديم 
كه نياز ما ۱۱۰ هزار تن پنبه است. اين فعال اقتصادي با بيان 
اينكه بازار ايران بازار ۳۲ ميليارد دالري با ۸۴ ميليون جمعيت 
اس��ت، افزود: مصرف پوشاك ايران ۳۲ ميليارد دالر بوده و 
سرانه مصرف پوشاك ايران ۵ درصد است. درخواست ما اين 
است كه تسهيالتي براي بازسازي و نوسازي ماشين آالت 

نساجي صورت بگيرد.

      قوانين و مقررات غيرمنطقي 
در اين نشست، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منابع استانداري اصفهان گفت: در استان اصفهان با توجه 
به پيش��ينه اي كه در صنعت نس��اجي وجود دارد، يكي از 
اولويت هاي ما حوزه نساجي، پوشاك و فرش دستباف است 
به همين دليل تكميل اين زنجيره را از صفر تا پوشاك و مد 
و فشن در دستور كار قرار داديم تا اولين شهرك پوشاك و 
نساجي اس��تان را داشته باشيم. حسن قاضي عسگر ادامه 
داد: طي جلسات با صنف نساجي و بافندگان به اين نتيجه 
رسيديم كه ريشه تضعيف صنعت نساجي قوانين و مقررات 
غيرمنطقي بوده اس��ت همچنين بايد تعرفه ها به صورت 
منطقي تعيين شود. قاچاق در اين صنعت به سياست هاي 
غلط باز مي گردد كه انتظار برطرف سازي اين مشكل را داريم. 
نياز است كنسرسيوم هايي از تشكل هاي نساجي و پوشاك 
تشكيل شود تا مسائل و مشكالت پيگيري و دسته بندي 
شوند و در موقع مناسب به مسووالن ارجاع دهند تا ضربه اي 
به توليد وارد نشود. او با بيان اينكه الزم است به توليد مواد 
اوليه صنايع نساجي و پوشاك توجه كنيم، افزود: حدود ۶۰ 
درصد از مواد اوليه صنعت نساجي از خارج تامين مي شود 
كه اگر توسعه و توليد مواد اوليه در دستور كار باشد مي تواند 

اشتغالزايي فراواني در كشور به دنبال داشته باشد.

مديركل دفتر برنامه ري��زي، تامين، توزيع و تنظيم 
بازار گفت: عمليات ترخيص برنج هاي ترخيص شده 

در بنادر در هفته پيش رو آغاز خواهد شد.
به گزارش ش��اتا، محمدرضا كالم��ي درباره ميزان 
واردات برنج در سال گذشته و پيش بيني واردات در 
امسال اظهار كرد: بررسي ها نشان مي دهد در سال 
گذشته ۱.۵ ميليون تن برنج وارد كشور شده است 
و برنامه ريزي صورت گرفته بر واردات همين ميزان 
برنج در س��ال جاري داللت دارد. او با اشاره به اينكه 
بازار برنج اكنون در ش��رايطي متعادل قرار دارد، در 
پاس��خ به اين سوال كه آيا امسال ممنوعيت واردات 
برنج در فصل برداشت لغو شده است يا خير، گفت: 
اواخر س��ال ۹7، قيمت برنح با رشدي غيرمنطقي 

روبرو ش��د از اي��ن رو ضرورت كنترل ب��ازار مطرح 
شد، از س��ويي همواره طرف هندي كه عمده ترين 
صادركنن��ده برنج به ايران محس��وب مي ش��ود، از 
ممنوعي��ت فصل برداش��ت سوءاس��تفاده كرده و 

قيمت ها را در چهار ماه ابتدايي سال باال مي برد.
در جلسات ستاد تنظيم بازار ضرورت پيشگيري از 
سوءاستفاده هاي احتمالي مطرح و مقرر شد تدابيري 
به منظور ممانعت از پرداخت ارز بيشتر و خريد برنج 

با هزينه باالتر اتخاذ شود.
او افزود: اين در حالي است كه برخي بدون توجه به 
اين موضوع، درصدد مخالفت با اين مصوبه برآمدند. 
اوايل م��رداد ماه بود كه س��ازمان برنام��ه و بودجه 
درخواست برقراري ممنوعيت واردات برنج در فصل 

برداش��ت را ارايه كرد. از سوي ديگر عمليات تامين 
ارز واردات برنج از س��وي بانك مركزي نيز با كندي 
روبه رو ش��د؛ چراكه ديگر كاالها در اين دوره واجد 

اولويت بودند. 
كالمي گفت: اتفاقات رخ داده س��بب ش��د س��تاد 
تنظيم ب��ازار مجددا به موض��وع واردات برنج ورود 
كند تا تكليف برنج دپو شده در بنادر مشخص شود. 
مقرر اس��ت برنج وارداتي كه عمليات تامين ارز آن 
صورت گرفته، ب��ا ارايه تعهد مبني بر نگهداري كاال 
در انبارهاي تحت نظر دولت نسبت به ترخيص اين 
كاال اق��دام كنند. توزيع برن��ج وارداتي پس از پايان 
فصل برداش��ت خواهد بود و عمليات عرضه با توجه 

به وضعيت بازار صورت خواهد گرفت.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: سياست وضع 
عوارض براي صادرات سنگ كوپ )خام( ساختماني و تزئيني 
براي دفاع از اين صنعت در مقابل چين است كه امروز بازار 
اين بخش را در اختيار دارد. جعفر سرقيني در گفت وگو با 
ايرنا تصريح كرد: چنانچه از مجموع ۱۰ ميليون تن سنگ 
ساختماني و تزئيني توليدي، ساالنه ۱۰ درصد آن راهي 
بازارهاي صادراتي شود، در واقع »گل سنگ ايران« به شكل 
كوپ )ممتاز يا درجه يك( ب��ه خارج انتقال پيدا مي كند. 
به گفته او، چيني ها، س��نگ خام را از كش��ورمان مي برند 
و با فرآوري آن باالترين ارزش افزوده را كس��ب مي كنند، 
اما توليد كننده ايراني با س��نگ بريده )فرآوري شده( قادر 
به رقابت با طرف هاي خارجي نيس��ت. ام��روز فناوري در 
بخش سنگ س��اختماني و تزئيني ايران با طرف چيني 

يكسان نيست.  معاون امور معادن وصنايع معدني وزارت 
صنعت در زمينه نقش وزارت صنعت در ارتباط با واحدهاي 
بخش سنگ توضيح داد: امروز اين وزارتخانه براي استقرار 
كارخانه هاي فرآوري سنگ در شهرك هاي صنعتي، تامين 
وام و دريافت تسهيالت بانكي به آنها همانند ديگر واحدهاي 
توليدي حمايت مي كند. او عنوان كرد: موضوع واگذاري 
معادن به اش��خاص طبق قانون معادن انجام مي شود كه 
تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسالمي نيز اين موضوع 
را تاييد كرد. براساس نص صريح قانون در زمينه واگذاري 
معادن عمل مي شود و هيچ گونه تخلف از قانون معادن قابل 
پذيرش نيست و عالوه بر وزارتخانه، دستگاه هاي نظارتي 
)سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و ...( بيشترين حساسيت 

را روي واگذاري معادن دارند.

رييس كميسيون صادرات خدمات فني و مهندسي اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي مشهد گفت: خدمات 
فني و مهندسي يك ارتباط كااليي يا فيزيكي نيست كه 
صادرات آن ملموس باشد و وجهي در قبال آن دريافت شود.

محسن خندان دل در گفت وگو با ايرنا افزود: صدور خدمات 
فني و مهندسي در قالب طرح هاي زمانبري اتفاق مي افتد 
كه ممكن است مدت اجراي اين طرح ها چند سال به طول 
انجامد از جمله اين طرح ها مي توان به ساختمان س��ازي، 
راه اندازي ماش��ين آالت، خطوط تولي��د و انتقال فناوري، 
طرح هاي دانش بنيان، آموزش، استانداردسازي، مديريت 
كنترل كيفيت، راه اندازي آزمايش��گاه ها، كاليبراسيون و 
انتقال نيرو اشاره كرد. او اضافه كرد: عمده مشتريان خدمات 
فني و مهندسي ايران، كشورهاي خاورميانه به ويژه عراق، 
سوريه و افغانستان هس��تند و از آنجا كه صادرات خدمات 
فني و مهندسي زمانبر است ارتباط مستقيمي با مناسبات 
اقتصادي، فرهنگي و سياسي بين ملت ها و دولت ها پيدا 
مي كند. رييس كميسيون صادرات خدمات فني و مهندسي 
اتاق بازرگاني مشهد گفت: با توجه به شرايط ژئوپليتيكي 
حاكم بر منطقه خاورميانه و مناس��بات سياسي كه بين 
كشورهاي آن وجود دارد محدوديت هايي در روابط اقتصادي 

ايران با اين دولت ها به وجود آمده و به ش��دت حوزه صدور 
خدمات فني و مهندسي ايران را تحت الشعاع قرار داده است. 
او افزود: از سوي ديگر مشكالتي هم در داخل كشور به وجود 
آمده و سياست هاي انقباضي دولت باعث شده است كه حوزه 
جوايز صادراتي بالتكليف بماند و صادركنندگان مشوقي در 
اين زمينه نداشته باشند. در حوزه صدور ضمانت هاي بانكي 
نيز اقدامات خوبي انجام نگرفته و يك ضامن قابل قبول در 
آن كشورها شكل نگرفته كه ضمانتنامه هاي صادركنندگان 
ايراني را بپذيرد. خندان دل گفت: يك دستگاه متولي تمام 
و كمال در حوزه بيمه نامه ها و ضمانتنامه در كشور وجود 
ندارد و صندوق ضمانت صادرات ايران يا سيستم هاي بانكي 
كه متولي اين موضوع هستند از محدوديت هايي در انجام 
وظايف خود برخوردار هستند. او افزود: به دليل افزايش نرخ 
ارز و باال رفتن ضريب ريسك حضور در كشورهاي هدف، 
صندوق ضمانت يا بانك ها از انجام وظايف خود سرباز مي زنند 
لذا اين موضوع باعث شده است كه انجام طرح هاي فني و 
مهندسي در كشورهاي هدف با مشكالت جدي مواجه شود. 
تاكنون امكان صدور يك ضمانتنامه بانكي به شكل منطقي 
با هزينه هاي قابل قبول براي صادركنندگان خدمات فني 
و مهندسي فراهم نشده است. رييس انجمن شركت هاي 

فني و مهندسي خراسان رضوي گفت: در چنين شرايطي 
صادركنن��دگان خدمات فني و مهندس��ي خود را پنهان 
مي كنند به اين معنا كه يا از انجام طرح هاي فني و مهندسي 
در كش��ورهاي هدف دوري مي كنند يا در اصطالح، چراغ 
خاموش كار را انجام مي دهند تا درگير مناقشات سياسي 
در منطقه نشوند. او اضافه كرد: هم اينك طرح هاي فني و 
مهندسي خراسان رضوي در كشورهاي افغانستان و عراق 
در حال انجام اس��ت اما آمار متقن��ي در زمينه ميزان آنها 
وجود ندارد و فقط مشاهدات ما نشان مي دهد كه بسياري 
از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي مشغول فعاليت 
هستند. خندان دل ادامه داد: با وجود شعارهايي كه دولت 
درباره حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي به عراق 
داد اتفاق خاصي حداقل در بخش خصوصي رخ نداد و اين 
حوزه مالي تامين نشد و شركت هاي متوسط فني و مهندسي 
كه عمده شركت هاي خراس��ان رضوي در اين گروه قرار 
مي گيرند نتوانستند از اين حمايت هاي مالي بهره مند شوند. 
او تاكيد كرد: همه مواردي كه ذكر شد باعث شده است كه 
صادرات خدمات فني و مهندسي به شكل منقبضي درآيد و 
فعاالن اين حوزه طراوت و شادابي گذشته را نداشته باشند.

خندان دل گف��ت: دليل ديگر چراغ خام��وش كار كردن 

صادركنندگان خدمات فني و مهندسي استان اين است 
كه متاسفانه سيستم مالياتي ايران يك سيستم حمايتگر 
از بخش صادرات نيس��ت و صادركنن��ده خدمات فني و 
مهندسي در عمل از صادرات معاف نمي شود. او افزود: ابتدا 
به صادركننده خدمات فني و مهندسي گفته مي شود كه از 
پرداخت ماليات معاف است اما صادركننده ناگزير به خريد 
تجهيزات براي كارگاه خود اس��ت و در اين ميان سيستم 
مالياتي كشور اعالم مي كند كه خريد از پرداخت ماليات 
معاف نيست. رييس كميس��يون صادرات خدمات فني 
و مهندسي اتاق بازرگاني مش��هد ادامه داد: طبق مقررات 
سيستم مالياتي كشور زماني كه سرمايه گذاري در كشور 
هدف انجام مي شود بايد محل تامين سرمايه و ارزش افزوده 
آن مشخص شود و صادركننده نيز براي اينكه شركت فني و 
مهندسي خود را به واسطه آن سرمايه گذاري، سودآور نشان 
دهد بايد درآمدش را اعالم كند و چون اين درآمد در دفاتر 
حساب مالياتي داخل كشورمان ثبت مي شود اين بخش هم 
ديگر از پرداخت ماليات معاف نيست. او گفت: مشابه آنچه 
در حوزه ماليات براي صادركننده خدمات فني و مهندسي 
رخ مي دهد در سازمان تامين اجتماعي براي بيمه كارگران 
و در وزارت امور خارجه براي دريافت رواديد انجام مي گيرد 
و همه نرخ ها براي صادركننده تغيير مي كند و بديهي است 
كه در اين ش��رايط، صادركننده ترجيح مي دهد كه چراغ 

خاموش فعاليت كند.

اين فعال اقتصادي افزود: دليل ديگر چراغ خاموش فعاليت 
ك��ردن صادركنندگان خدمات فني و مهندس��ي، بحث 
درآمدزايي است زيرا به محض اينكه صادركننده طرحي را 
ارايه مي دهد بايد ارز حاصل از آن طرح هم اظهار ش��ود و با 
توجه به تفاوت نرخي كه در بازار واقعي و بازار شكلي ايران 
به وجود آمده است صادركننده از محل اين ما به التفاوت ها 
متضرر مي شود. او ادامه داد: اينكه هنگام اظهار طرح توسط 
صادركننده خدمات فني و مهندسي، وي ملزم مي شود كه 
دوباره در روند ارايه اسناد و مدارك و دفاتر افتاده و پاسخگوي 
دستگاه هاي اجرايي باشد صادركننده را به چراغ خاموش 
كار كردن س��وق مي دهد. خندان دل گفت: دليل چهارم 
فعاليت ش��ركت هاي خدمات فني و مهندسي به صورت 
چراغ خاموش حضور شركت هاي خصولتي )نيمه دولتي( 
به عنوان رقيب در حوزه طرح هاي پايين دستي و ميان دستي 
فني و مهندسي است. شركت هاي خصولتي بودجه كالني 
از دول��ت مي گيرند و به عنوان يك رقيب توانمند در حوزه 
خدمات فني و مهندسي حاضر مي شوند لذا شركت هاي 
فني و مهندسي براي اينكه خصولتي ها اين اندك طرح هاي 
ميان دس��تي و پايين دستي را از چنگ آنان درنياورند نيز 
ترجيح مي دهند كه چراغ خاموش كار كنند. او عنوان كرد: 
مجموعه اين عوامل باعث مي شود هيچ تشويق و ترغيبي 
وجود نداشته باشد تا يك فعال حوزه صادرات خدمات فني 

و مهندسي فعاليت خود را آشكار كند.
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 اتاق بازرگاني اوراسيا 
تشكيل مي شود

اتاق بازرگاني ايران| رييس اتاق ايران از تشكيل 
اتاق بازرگاني اوراسيا در آينده نزديك خبر داد و گفت: 
پيشنهاد تشكيل اين اتاق از سوي اتاق ايران ارايه شد 
و مورد موافقت قرار گرفت و چهارشنبه آينده اجالس 
اوراسيا برگزار مي شود و براي نهايي كردن اين موضوع 
به آسياي مركزي خواهم رفت. غالمحسين شافعي 
گفت: حجم مبادالت كااليي ما با پيوستن به اتحاديه 
اوراسيا و تشكيل اتاق مشترك خواهد بود و وقتي وارد 
اين اتحاديه شويم، جذابيت هاي زيادي براي بازار آنها از 
نظر قيمت كاالها خواهيم داشت؛ بنابراين راه جديدي 
براي توسعه حمل و نقل ما به اين منطقه در حال باز 
شدن است. او گفت: رييس جمهور ۲ هفته پيش در 
جلسه اي درباره حوزه اوراسيا، بر لزوم برنامه ريزي در 
آن حوزه دستور داد؛ نكته اي كه در آن جلسه مطرح 
شد اين بود كه اگر كسي از اوراسيا درخواست واردات 
محصوالت كش��اورزي ما را داشته باشد، براي حمل 
و نقل محصوالت چه ابزاري مثل كانتينرهاي داراي 
سردخانه و... داريم؟ از طرفي، در حوزه واگن با مشكالت 

بزرگي روبه رو هستيم كه هنوز حل نشده است.

صرفه جويي 15 ميليارد دالري 
در صنعت خودرو

شاتا|  سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با تاكيد بر رويك��رد صادرات محور 
به صنعت قطعه سازي گفت: با س��رمايه گذاري در 
زنجيره توليد صنعت خودرو و قطعه سازي، عالوه بر 
ايجاد اشتغال براي حدود يك ميليون نفر از خروج 
حدود ۱۵ ميليارد دالر ارز از كش��ور جلوگيري شده 
است. مهدي صادقي نياركي از تشكل هاي تخصصي 
صنعت قطعه سازي افزود: صنعت خودرو و قطعه سازي 
در ايران با وجود اينكه با كاستي هايي روبروست، اما 
با توجه به وابسته نبودن كش��ور به واردات خودرو و 
اشتغالزايي گسترده، به عنوان يكي از صنايع پيشران 
توسعه قلمداد مي ش��ود. او توسعه قطعه سازي را از 
مزيت هاي اصلي كشور برشمرد و گفت: ايران در توليد 
فلزات اساسي، پتروشيمي و غيره كه نيازمندي هاي 
اين صنعت را پوشش مي دهد، در شرايط مناسبي قرار 
دارد و توليدكنندگان در اين صنعت بايد با بهره مندي 
از صنايع دانش بنيان توسعه آن را تسريع كنند. صادقي 
نياركي با بيان اينكه قطعه سازي در سال هاي گذشته 
در حوزه ارتقاي كيفي، توسعه عمق ساخت داخل و 
صادرات نقش مطلوبي ايفا نكرده، تاكيدكرد: صنعت 
قطعه سازي بايد رويكردهاي برون گرا و توليد صادراتي 
را طي اين سال ها دنبال مي كرد و استراتژي مشخصي 
براي صادرات قطعات خودرو به ساير كشورها در نظر 

مي گرفت.

خودروسازان خواستار 
»كمك زيان« شدند

ايرنا|  دبير انجمن خودروسازان از سياست سركوب 
قيمتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
خودروهاي توليدي انتقاد كرد و خواستار پرداخت 
كمك زي��ان به خودروس��ازان داخلي ش��د. احمد 
نعمت بخ��ش افزود: مش��كالت س��ركوب قيمتي 
خودروها و فروش نرفتن خودروها به قيمت هاي واقعي 
در سال هاي گذش��ته از سوي شوراي رقابت و ستاد 
تنظيم بازار، منجر به زيان ۲ خودروساز بزرگ كشور 
يعني ايران خودرو و سايپا شد، به طوري كه در مجامع 
عمومي برگزار شده تير ماه امسال، اعالم زيان كردند. او 
بيان كرد: هرچند اين سياست با هدف حمايت از اقشار 
آسيب پذير و توانايي آنان براي خريد برخي خودروها 
اعمال شد، اما مطابق قانون، در اين شرايط دولت بايد 
به پرداخت كمك زيان اقدام كند. نعمت بخش عنوان 
كرد:  تبصره يك ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه 
اقتصادي و بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسي، صراحت 
دارند كه »اگر دولت به هر دليلي قيمت هر كااليي را 
كمتر از ارزش واقعي آن تكليف كند، بايد نسبت به 
پرداخت كمك زيان اقدام كند.« اين در حالي است كه 
تاكنون نه تنها چنين پرداختي به خودروسازان انجام 
نشده، حتي وام ها و تسهيالت وعده داده شده به آنها 

نيز عملياتي و اجرايي نشده است.

پخش رايگان تبليغات 
توليدات داخلي در رسانه ملي

اتاق بازرگاني تهران|  مدير قراردادهاي بازرگاني 
سازمان صدا و سيما به برخي سياست هاي حمايتي 
سازمان صدا و س��يما از توليدات داخلي اشاره كرد 
و گفت: از س��ال ۹۶ طرح پخ��ش رايگان تبليغات 
تلويزيوني و راديويي كاالهاي س��اخت داخل كليد 
خورده است و بر اساس اين طرح، توليدات هر واحد 
توليدي كه حداقل ۱۰ پرس��نل و نيروي كار داشته 
باش��د، تيزرهاي آن به صورت رايگان پخش خواهد 
ش��د. نوروزي در ش��صت و يكمين جلس��ه شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران به 
برخي سياست هاي حمايتي سازمان صدا و سيما از 
توليدات داخلي اشاره كرد و گفت: طي سال ۹۶ و ۹7 
در حدود ۸ ميليون ثانيه آگهي رايگان براي حمايت 
از توليدات داخلي در شبكه هاي تلويزيوني و راديويي 
داخلي پخش شده است. او با اشاره به طرح حمايتي 
كه براي س��ال ۹۸ از سوي س��ازمان صدا وسيما در 
نظر گرفته شده است، افزود: اكنون در واحد توليدي 
داخل كشور كه حقوق و مزايا به پرسنل خود پرداخت 
مي كند و تاييديه س��ازمان تامي��ن اجتماعي را در 
دست داشته باشد، از پخش رايگان آگهي و تيزرهاي 
تبليغاتي تا سقف ۲۰ ميليارد تومان برخوردار خواهد 
شد. مدير قراردادهاي بازرگاني سازمان صدا و سيما 
عنوان كرد: بر اساس اين طرح، در صورتي كه واحدها 
و كارخانه هاي توليدي از افزايش حقوق و مزايا در سال 
جاري نسبت به سال قبل برخوردار باشند، پخش تيزر 
و آگهي محصوالت آنان تا سقف ۳۰ ميليارد تومان 

افزايش خواهد يافت.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

»تعادل« بررسي مي كند 

دردنياينفتوهكرهاچهميگذرد؟
گروه انرژي| نادي صبوري|

ديروز اين سو و آن سو شايعاتي در مورد اينكه 
تاسيسات نفتي ايران مورد حمله سايبري قرار 
گرفته ديده مي شد، ش�ايعات كه اغلب توسط 
اكانت هاي ناشناس در توييتر نوشته شده بودند 
همگي منبع اين موضوع را »فاكس نيوز« عنوان 
مي كردند اما چنين خب�ري در اين خبرگزاري 
ياف�ت نمي ش�د، ب�ه ه�ر روي اما س�خنگوي 
وزارت نف�ت و مركز مديريت راهب�ردي افتاي 
رياس�ت جمهوري هردو به اين مس�اله واكنش 
نش�ان داده و »حمله موفق به تاسيسات نفتي 
ايران« را تكذيب كردن�د. اين موضوع بهانه اي 
بود تا نگاهي به مساله تهديدهاي سايبري براي 
صناي�ع در دنيا به ويژه صنعت نف�ت انداخته و 
برخي نمونه ها از جمله حمله هاي س�ايبري به 
آرامكو كه اخيرا مورد حمله موشكي قرار گرفته 

است را بررسي كنيم. 

ديروز و بعد از آنكه شايعاتي در مورد هدف حمله قرار 
گرفتن تاسيسات نفتي ايران منتشر شد سخنگوي 
وزارت نفت گفت: خبر حمله سايبري صحت ندارد 
و تمامي تاسيس��ات نفتي ايران طبق روال عادي در 

حال فعاليت هستند.
در پي انتش��ار اخباري مبني بر حمله س��ايبري به 
تاسيسات نفتي ايران سخنگوي وزارت نفت اين اخبار 
را از تكذيب كرد و گفت: فعاليت تاسيسات نفتي ايران 

طبق روال عادي ادامه دارد.
صبح ديروز يك رسانه امريكايي مدعي شد؛ تاسيسات 

نفتي ايران تحت حمالت سايبري قرار گرفتند.
»روزنامه اس��راييلي جروزالم پس��ت هم نوشته بود 
كه ش��ماري از س��رورها و وبس��ايت هاي ايراني، از 
جمله ش��ماري از پايگاه هاي مرتبط با شركت هاي 

پتروشيمي، مورد حمله سايبري قرار گرفته اند.
هنوز هيچ بيانيه رس��مي در اين باره صادر نش��ده و 
به نظر مي رس��د پايگاه اينترنتي شركت ملي نفت و 
گاز ايران روند عادي خود را پي مي گيرد. ساكنان نيز 
اعالم كرده اند كه در دسترسي آنها به اينترنت خللي 
ايجاد نشده است. شركت نت بالكس كه ارتباط هاي 
اينترنتي را زيرنظر دارد، گزارش داد كه داده هايش 
نشانگر »قطعي ادواري« برخي خدمات اينترنتي در 

ايران از شامگاه گذشته - جمعه- بوده است.«
كسري نوري در گفت وگو با ايلنا، با تكذيب اخبار فوق 
گفت: هيچ اختاللي در هيچيك از تاسيس��ات نفتي 

ايران مشاهده نشده است.
سخنگوي وزارت نفت يادآور شد: خبر حمله سايبري 
صح��ت ندارد و تمامي تاسيس��ات نفتي ايران طبق 

روال عادي در حال فعاليت هستند.

از س��وي ديگر مرك��ز مديري��ت راهب��ردي افتاي 
رياس��ت جمهوري نيز در اطالعي��ه اي اخبار مربوط 
به حمالت س��ايبري موف��ق به تاسيس��ات نفتي و 

زيرساخت هاي حياتي ايران را تكذيب كرد.
همچنين عبداهلل سامري نماينده مردم خرمشهر در 
واكنش به برخي اخبار مبني بر اعالم وضعيت نارنجي 
در برخي مناطق نفت خيز با اعالم اينكه ش��رايط در 
تمام��ي مناطق نفتخيز از جمله عس��لويه، كنگان و 
خارك عادي است، گفته است: در حال حاضر شرايط 
كش��ور در تمامي مناطق از جمله مناطق نفتخيز و 
گازي عادي است و توليد ادامه دارد. ضمن اينكه ما 
همواره ممكن است براي آمادگي بيشتر حالت مانور 

برقرار كنيم كه كار غير معمولي نيست.
او عنوان داش��ته است: در همه برهه ها مانور يا اعالم 
آمادگي در مناطق حس��اس و از جمله نفتي و گازي 
اعالم مي كنيم تا اگر تحركي ديده شد، محكم كاري 

كرده باشيم و نواقص برطرف شود.
همچنين امير ناظمي مع��اون وزير ارتباطات هم به 
اخبار واكنش نش��ان داده و در اكان��ت توييتر خود 
نوشت كه در ۴۸ ساعت اخير رويداد غيرمنتظره اي 
كه نش��انگر يك حمله سايبري باش��د در سپر دژفا 

ديده نشده است.
درگيري هاي سايبري ميان ايران و امريكا مساله اي 
سابقه دار است. پيش��تر 29 آگوست نيويورك تايمز 
به نقل از منابع آگاه مدعي ش��ده بود كه امريكا يك 
حمله س��ايبري عليه اي��ران ترتي��ب داده كه باعث 
ش��ده ردگيري نفتكش ها در خليج فارس با اختالل 

روبرو شود. 
در مقاب��ل اين گزارش عنوان مي ك��رد كه در امريكا 
منتقدان عنوان مي كنند هزينه هاي چنين حمله اي 

بر عوايد آن مي چربد. 
ج��والي س��ال گذش��ته ب��ود ك��ه دونال��د ترامپ 
رييس جمهور امريكا دس��ت به تغيي��ر قوانين اين 
كشور در خصوص حمالت س��ايبري به كشورهاي 
ديگر زد. در اين زمان عنوان ش��د كه رييس جمهور 
امريكا يك س��ري قوانين طبقه بندي شده در دوره 
اوباما براي استفاده از حمالت سايبري عليه اهداف 

خارجي را لغو كرده است.
بر اساس قوانين مصوب در دولت اوباما، هر گونه حمله 
سايبري از س��وي دولت امريكا عليه اهداف خارجي 
بايد پس از طي يك رون��د در بين نهادهاي امنيتي 
اياالت متحده انجام مي شد ولي ترامپ با بازنگري در 
اين قوانين تصميم گرفت تا برخي از اين محدوديت ها 

را لغو كند.
ماجراي حمالت سايبري در آن زمان البته بيش از هر 
چيز در ارتباط با انتخابات امريكا معنا پيدا مي كرد. 

حمالت سايبري يكي از تهديدهاي اصلي است كه 

كمپاني ها اين روزها در دنيا با آن روبرو هستند. طبق 
اطالعات وب سايت اويل اند گس ميدل ايست، ضرر 
كمپاني ها از حمالت سايبري در دنيا بطور متوسط 
به ساالنه 7.7 ميليارد دالر مي رسد. اين تهديد براي 
شركت هاي حوزه انرژي به ويژه در خاورميانه هميشه 

پررنگ تر بوده است. 
صنايع زير ساختي، حمل و نقل و انرژي همواره هدف 
اصلي حمله هاي س��ايبري بوده اند. طبق آماري كه 
نهاد »منبع حوادث امنيتي صنعتي« RISI منتشر 
كرده اس��ت 50 درصد حوادثي كه در مجموعه هاي 
نفتي و گازي خاورميانه در س��ال 2016 ثبت شده 
بودند را حمالت سايبري به خود اختصاص مي دادند. 
چطور آرامكو س��ال 91 مورد حمله س��ايبري قرار 

گرفت؟ 
اما اساسا وقتي از اين صحبت مي شود كه به تاسيسات 
نفتي حمله سايبري شده دقيقا يعني چه اتفاقي رخ 
مي دهد؟ جوان آنالين سال 95 در مطلبي مي نويسد: 
با به كارگيري فناوري هاي ميادين ديجيتال صنعت 
نفت توانس��ته اس��ت از پايش داده هاي برخط سود 
برده و بسياري از عمليات توليد به ويژه در سكوهاي 
فراس��احلي به صورت خودكار و با نظارت مهندسان 
ش��اغل در اتاق هاي كنترل س��اخته شده در صدها 

ماي��ل دورتر، انجام  گ��ردد. اما فرام��وش نكنيد كه 
س��خت افزارهاي اين فناوري براي اتصال به شبكه 
اينترنت، طراحي و ساخته نش��ده اند. سيستم هاي 
كنترل صنعتي، عمومًا براي كار در محيط هاي بسته 
طراحي شده اند و فاقد مشخصه هاي امنيتي هستند. 
بدين ترتي��ب در برابر بدافزارها، بي دفاع و به ش��دت 
آس��يب پذير هستند. بس��ياري از حمالت سايبري 
انجام ش��ده در س��ال هاي اخير نيز توسط يك هكر 

انجام شده است.
در اين گزارش به نقل از س��يو هيل��دا هومب، مدير 
ارشد فناوري هاي امنيت سايبري صنعت نفت و گاز 
در شركت ان او كي عنوان مي شود: يك هكر پس از 
نفوذ از راه دور به س��امانه هاي عملياتي يك دستگاه 
حفاري، به راحت��ي مي تواند بخش هاي مختلف آن 
نظير سامانه هاي موقعيت يابي پويا را كه از قرار گرفتن 
دقيق دكل روي چاه هاي حفاري شده در بستر دريا 

اطمينان مي دهد، دستكاري نمايد.
ش��هريور ماه س��ال 91 بود كه طي چن��د روز اخبار 
حمالت س��ايبري به همين ش��ركت آرامكو كه اين 
روزها نيز در صدر اخبار است منتشر شد. در آن زمان 
گروهي تحت عنوان شمشير برنده عدالت مسووليت 
حم��الت را بر عهده گرف��ت و عنوان ك��رد دليلش 

جنايت هاي عربس��تان در سوريه و يمن و تبعيض و 
خشونت عليه شهروندان سعودي است. اخبار نشان 
مي داد هكرها به بيش از 35 هزار رايانه آرامكو حمله 
كرده بودند. اين براي چند روز فعاليت هاي صادراتي 

و توليدي آرامكو را تحت الشعاع قرار داده بود. 
سال 96 هم عنوان شد كه فعاليت يك نرم افزار مخرب 
در آرامكو اختالل ايجاد كرده هر چند موفقيت آميز 
نبوده اس��ت. در اين زمان وب سايت س��ايبربان در 
مطلبي نوش��ت كه هدف اصلي بدافزار موس��وم به 
تريتون در آن زم��ان ايجاد اختالل و خاموش كردن 
فرايند صنعتي بود درحالي كه تنها موفق به خاموش 
كردن سيستم ايمني تريكانكس شد و آرامكو موفق 
به شناس��ايي و پي بردن ب��ه وجود اي��ن بدافزار در 

سيستم هاي خود شد. 
موضوع حمالت سايبري در كمپاني هاي فعال انرژي 
اروپايي هم ديده مي شود. سال 201۴ بود كه اخبار 
نش��ان داد 50 ش��ركت نروژي نفتي مورد حمالت 
هكرها قرار گرفتند. اي��ن اتفاق با وجود اين رخ داده 
بود كه دولت نروژ از قبل به 250 مجموعه هشدارهاي 
الزم را درباره احتمال حمالت داده بود. شركت استات 
اويل كه ش��ركت اصلي نفتي اين كشور است هدف 

اصلي حمالت بود. 

تحليلگران برآوردهاي عربستان از جبران توليد نفت تا پايان سپتامبر را خوش بينانه ارزيابي مي كنند

آرامكوچهزمانيبهسطحتوليدعاديخودبازميگردد؟
ايسنا|

ش��ركت آرامكوي سعودي خس��ارات قابل توجهي 
كه بر اثر حم��الت هوايي هفته گذش��ته به ميدان 
نفتي خريص و تاسيس��ات پااليش نفت ابقيق به بار 
آمده اس��ت را برمال كرد و همچن��ان اصرار دارد كه 
سطح توليد نفت تا پايان سپتامبر به وضعيت عادي 

بازخواهد گشت.
به گزارش ايسنا، آرامكو خبرنگاران را به بازديد از اين 
تاسيسات برد كه بر اثر حمالت شنبه گذشته آسيب 
ديده اند. در يك منطقه تلي از خرابه وجود داشت كه 
در آن نفت در آس��فالت ذوب شده بود و توري هاي 
فلزي نيم سوخته شده و تغيير شكل پيدا كرده بودند 
و تكه هاي شلنگ آتش نشاني به چشم مي خوردند. 
در حالي كه مقامات سعودي وعده داده اند تاسيسات 
به سرعت تعمير خواهند شد، آنها همچنان در فرآيند 
ارزيابي تجهيزاتي كه مي توانند تعمير شوند يا بايد 

كامال جايگزين شوند قرار دارند.
فهد العبدالكريم، مديركل فعاليت هاي نفتي منطقه 

جنوب��ي آرامك��و در اظهاراتي گفت: مي��دان نفتي 
خريص و تاسيسات پااليش نفت ابقيق ظرف مدت 
2۴ س��اعت پس از حمالت، 30 درصد از توليدشان 
را ازس��رگرفتند و 1.2 ميليون بش��كه در روز نفت 
تا پايان س��پتامبر تولي��د خواهند ك��رد. كاركنان 
2۴ ساعته سرگرم كار هس��تند تا به روند تعميرات 
سرعت ببخشند اما اين محل خسارت قابل توجهي 

را نشان داده است.
به گفته عبدالكريم، مي��دان نفتي خريص حداكثر 
ظرفيت توليد 1.۴5 ميليون بشكه در روز را داشته و 
تقريبا تمامي نفت خود را در محل فرآوري مي كند. 
اين حمالت به چهار واح��د تثبيت نفت – برج هاي 
90 متري كه فش��ار را كاه��ش داده و گاز را از نفت 
جدا مي كنند، آسيب زد. يكي از اين برج هايي كه به 
خبرنگاران نشان داده شد، خراب شده بود و ديگري 

آسيب هاي بيشتري ديده بود.
آرامكو همچني��ن لوله هايي را نش��ان داد كه بر اثر 
حمالت موشكي، تكه تكه ش��ده اند و خروج نفت از 

آنها باعث تش��ديد آتش سوزي ش��ده بود. كارگران 
به شدت مش��غول هس��تند تا اين تكه ها را تعويض 
كرده و تست هاي بيشتري روي ستون هاي تثبيت 

نفت انجام دهند.
بزرگ ترين صادركننده نفت جهان وعده داده است 
توليد خري��ص و ابقيق پس از حمالت موش��كي و 
پهپادي كه نيمي از توليد عربس��تان سعودي را فلج 

كرد، به سرعت احيا شود.
 اي��ن نگراني در بازار وج��ود دارد كه چه مدت طول 
خواهد كشيد تا توليد نفت عربستان سعودي بطور 
كامل احيا ش��ود. اين كش��ور اكنون ب��راي عمل به 
تعهداتي كه در قبال مش��تريان ق��راردادي دارد از 
مخازن خود نفت برداش��ت مي كند و ب��دون مازاد 

ظرفيت توليد فعاليت دارد.
اين واقعه بي ثباتي در مهم ترين منطقه توليدكننده 
نفت خام در جهان را كه پيش از اين شاهد حمله به 
چندين نفتكش و خطوط لوله نفت بود، تشديد كرده 

و بيم وقوع منازعه نظامي را برانگيخته است.

خالد البوري��ك، نايب رييس آرامكو براي امور توليد 
منطق��ه جنوبي گفت: اين تاسيس��ات 1۸ بار هدف 
حمله ق��رار گرفتند كه پنج مورد به برج هاي تثبيت 
نفت و 11 مورد به واحدهاي جداسازي گاز طبيعي از 
نفت خام بود. حداقل سه برج آسيب شديدي ديده اند 

و ممكن است الزم باشد تعويض شوند.
توليد ابقيق پيش از اين حمالت حدود ۴.9 ميليون 
بشكه در روز بود و امين ناصر، مديرعامل آرامكو سه 
شنبه گذشته گفت: اين تاسيسات حدود دو ميليون 
بش��كه در روز فرآوري مي كند و تا پايان سپتامبر به 

سطح توليد پيش از حمالت بازخواهد گشت.
بر اس��اس گزارش بلومبرگ، آرامك��و توليد مناطق 
فراس��احلي خ��ود را افزايش داده و نفت س��نگين 
بيشتري به مشتريانش عرضه مي كند و همچنين از 
نفت موجود در مخازن براي تامين نياز مشتريانش 
اس��تفاده مي كند. ش��اهزاده عبدالعزيز بن سلمان، 
وزير انرژي عربس��تان سعودي سه ش��نبه گذشته 
گفته ب��ود بعيد اس��ت ظرفيت تولي��د 12 ميليون 

بشكه در روز نفت آرامكو پيش از پايان نوامبر بطور 
كامل احيا شود.برخي از تحليلگران بر اين باورند كه 
ارزيابي سعودي ها كامال خوش بينانه است. بيورنار 
تونهاگن از شركت »ريستاد انرژي« گفت: بيش از حد 
هيجان زده نشويد! اين ريسك واضح وجود دارد كه 
توليد نفت عربستان سعودي با وجود دستورالعمل 
خوش بينانه آرامكو، كندتر احيا ش��ود. اين شركت 
مش��اوره اعالم كرده كه 1.6 ميليون بش��كه در روز 
توليد نفت سبك “عرب اليت “ و 0.35 ميليون بشكه 
در روز نفت فوق سبك “عرب اكسترا اليت تا اكتبر 

متوقف خواهد ماند.
طبق سناريوي احياي آهسته تر ريستاد انرژي، اين 
تاسيسات تا پايان سپتامبر تنها ۴5 درصد ظرفيت 
فعال در مقايس��ه با ۴0 درصد فعلي خواهد داشت و 

اين ظرفيت تا پايان اكتبر به 65 درصد مي رسد.
از سوي ديگر تحت سناريوي احياي سريع، 65 درصد 
از ظرفيت توليد اين تاسيس��ات تا پايان سپتامبر و 

100 درصد تا پايان اكتبر فعال خواهد بود.
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آرامكوازاروپا»نفتا«خريد
تسنيم| آرامكوي عربستان در اقدامي نادر حداقل 
120 هزار تن نفتا براي بارگيري از اروپا در ماه سپتامبر 
س��فارش داد.به گزارش رويترز، عربستان به دنبال 
پر كردن جاي خالي عرضه نفت و محصوالت نفتي 
خود پس از حمله روز شنبه به تاسيسات نفتي اين 
كشور است.طبق گزارش مركز تحقيقات ريفينيتيو 
اويل، شركت آرامكو كش��تي بريتيش ريزولوشن 
را براي حمل ۸0 هزار تن نفتا از تواپس��ه روسيه در 
17 سپتامبر اجاره كرده اس��ت. 60 هزار تن هم در 
2۴ سپتامبر از الوسيس يونان سفارش داده است.

اطالعات نش��ان مي دهد اينها اولين محموله هاي 
اروپايي هس��تند كه از فوريه توسط آرامكو به آسيا 
فرس��تاده ش��ده اند. به گفته يكي از تاجران، خريد 
محموله هاي اروپايي براي آرامكو معمول نيس��ت 
ولي اين شركت كمبود A310 دارد. وي اضافه كرد 
برخي محموله ها هم قرار است به كره جنوبي فرستاده 
شوند.A310 يك درجه نفتا است كه از رأس تنوره 
عربستان مي آيد. آرامكو در اين شهر پااليشگاه نفت و 
گاز دارد. از زمان حمله به تاسيسات نفتي عربستان، 
بازار نفتاي آسيا بي ثبات شده است.يك تاجر نفتاي 
اروپايي گفت آرامكو مزايده اي را براي خريد 3۸ هزار 
تن محموله نفتا از مصر براي بارگيري در اواخر اكتبر 
در س��وئز برده است. عالوه بر محموله هاي اروپايي، 
آرامكو در همين هفته 60 هزار تن نفتا از ش��ركت 

هيندوستان پتروليوم هند خريد است.

توضيحاتشركتمليپااليشو
پخشدربارهكيفيتبنزينتهران

شانا| ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران طي اطالعيه اي در پاسخ به مسائل مطرح 
شده درباره كيفيت بنزين در تهران تاكيد كرد: كل 
بنزين توزيعي در كالن شهر تهران استاندارد يورو 

۴ دارد و گوگرد آن نيز كمتر از 50 پي پي ام است.
در متن اين اطالعيه آمده است: »تمام بنزين توزيعي 
در كالن شهر تهران داراي استاندارد يورو ۴ بوده و 
گوگرد آن زير ppm 50 است. شايان يادآوري است 
كه مطابق با قانون، تنها مرجع صاحب صالحيت در 
ارزيابي انطباق فرآورده توزيعي با اس��تاندارد مورد 
نظر، سازمان ملي استاندارد يا نهادهاي مورد تاييد 
آن است؛ چگونگي انجام نمونه گيري، روش آزمون 
و بقيه جزييات مربوط به آزمايش نمونه هاي بنزين 
امري تخصصي است، بنابراين اظهارنظر ديگر نهادها 
فاقد صالحيت است. تازه ترين گزارش سازمان ملي 
استاندارد، ميانگين گوگرد بنزين توزيعي در سطح 
كالن شهر تهران را زير 50 پي پي ام نشان مي دهد، 
بنابراين ادعاهاي مطرح شده درباره ميزان گوگرد باال 
در هواي تهران بطور كامل رد مي شود. انتشار اينگونه 
اخبار كذب و بدون منبع مشخص مصداق تشويش 
اذهان عمومي است، بنابراين شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پيگيري منابع اين 
خبرسازي در مراجع قضايي را حق خود دانسته و 
نتيجه آن را از طريق رس��انه ها به اطالع هموطنان 

عزيز خواهد رساند«.

دزديميليارددالرينفت
درنيجريه

شانا| دولت نيجريه اعالم كرد كه در نيمه نخست 
سال جاري ميالدي اين كشور بيش از يك ميليارد 

دالر از دزدي نفت خسارت ديده است.
به گزارش خبرگزاري رويت��رز از ابوجا، يك كميته 
دولتي در نيجريه اعالم كرد در نيمه نخس��ت سال 
2019 ميالدي نيجريه يك ميليارد و 350 ميليون 
دالر از س��رقت  نفت خس��ارت ديده و الزم اس��ت 
كارگروهي حقوقي و دادگاه هايي ويژه براي حل اين 

مشكل ايجاد شود.
اين كميته كه براي بررسي سرقت  نفت از كيلومترها 
خط لوله در منطقه دلتا در نيجريه تش��كيل شده 
است، اعالم كرد كه اگر دولت اقدام هايي ويژه براي 
مبارزه با سرقت نفتي انجام ندهد، اين پديده گسترش 
بيشتري مي يابد.كميته يادشده اعالم كرد افزون بر 
يك كارگروه ويژه همراه با دادگاه هاي اختصاصي، 
گروه هاي دادستاني و قضات آموزش ديده، نگهداري 
و مالكيت خطوط لوله نيز بايد دوباره سازماندهي شود.

در 6 ماه نخست سال جاري ميالدي، چهار خط لوله 
اصلي اين كشور در مجموع 22 ميليون و 500 هزار 
بشكه نفت از دست دادند كه حدود 6 درصد از توليد 

نفت روزانه 2 ميليون بشكه اي نيجريه است.

ارزشذخايرنفتروسيه
2‚1تريليوندالر

تس�نيم| وزارت منابع طبيعي و محيط زيس��ت 
روسيه تخمين زده است كه ارزش ذخاير نفتي اين 
كشور 7۴.5 تريليون روبل )1.2تريليون دالر( است. 
به گزارش راشاتودي، طبق اطالعات اين وزارتخانه، 
ارزش ذخاير نفتي روسيه ۸۸ درصد نسبت به سال 

گذشته افزايش يافته است.
ارزش مجموع هيدروكربن ها، طال، الماس، مس و 
سنگ معدن آهن هم مجدداً ارزيابي شده و حدود 
93.۴ تريليون روبل )1.5 تريليون دالر( تخمين زده 
مي ش��ود. افزايش ذخاير نفتي كه جديداً اكتشاف 
ش��ده از نظر مقدار چندان قابل توجه نيست و تنها 
۸.7 درصد نسبت به 9.0۴ ميليارد تن سال گذشته 
افزايش يافته و حاال به 9.۸3 ميليارد تن مي رس��د. 
همچنين، ارزش ذخاير نفتي روس��يه در 201۸ به 
71.7 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيد.

ارزش ذخاير گاز روسيه هم 25 درصد افزايش يافته 
و از 11.31 تريليون روب��ل )177 ميليارد دالر( به 
1۴.11 تريليون روبل )221 ميليارد دالر( رس��يده 
است. ذخاير گاز روسيه از نظر مقدار 3.6 درصد باال 
رفته و به 15 تريليون مترمكعب رسيده است.وزارت 
منابع طبيعي روسيه ارزيابي ذخاير معدني اين كشور 
را براي اولين بار در سال گذشته انجام داد و ارزش بازار 

آنها را براي 2017 تخمين زد.

سامانه
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پرونده8تحليل

پارادوكس صادرات تسليحات و حمايت از حقوق بشر

ناتواني يا بد انديشي در قبال فروش تسليحات اروپايي
پس از چهار س��ال جنگ در يمن و كش��ته ش��دن 
بي��ش از ده هزار نفر، ايجاد تفاه��م در بحث مربوط 
به فروش تسليحات همچنان دشواربنظر مي رسد. 
غالب كشورهاي اروپايي و به ويژه دولت هاي بزرگ 
صادر كننده تس��ليحات نظامي، بين اظهارات مردم 
پسند و مصالح دولتي، ادامه فروش و تحويل سالح ها 
به مقصد عربستان س��عودي و امارات متحده عربي 

را انتخاب كرده اند.
در اواخ��ر ماه مي ۲۰۱۹ كارگران اس��كله وابس��ته 
ب��ه كنفدراس��يون عموم��ي كار )CGT( در بندر 
مارسي، محموله بحري »يابوك« يك كشتي باري 
سعودي را كه به حمل مهمات توپخانه اي مشكوك 
بود، مورد بازرس��ي قراردادند. چن��د روز قبل از آن 
بحري »يان بو« كش��تي باري ديگري موفق ش��ده 
بود محمول��ه خود را در بلژي��ك بارگيري كند ولي 
مجبور ش��ده بوداز بارگيري محموله خود در بندر 
هاور در فرانس��ه صرف نظر كند. در تاريخ ۲۰ و ۲۱ 
ماه مي سنديكاليس��ت هاي ايتالياي��ي به نوبه خود 
اعالم كردند تا زماني كه كشتي باري بندر »ژنوا« را 
ترك نكند اعتصاب مي كنند و موفق شدند بارگيري 
كش��تي را مورد بازرسي قرار دهند. در هريك از اين 
م��وارد كارگران بنادر از س��وي گروه��ي از فعالين 
س��ازمان هاي غير دولتي )ONG( و چند نماينده 
پارلمان كه نقش عربستان سعودي و متحدينش در 
جنگ يمن را محكوم مي كردندهمراهي مي شدند. 

   نقطه آغ�ازي براي پرسش�گري و آگاهي 
به دنبال سال ها انفعال فكري؟

جنگ فعل��ي در يم��ن در س��ال ۲۰۱۴ زماني كه 
شورش��يان حوثي تا صنعا پايتخت يمن پيش��روي 
كردند ش��روع ش��د و بصورت كم و بيش خش��ونت 
بار از س��ال ۲۰۰۴ ب��ا نيروهاي وف��ادار به حكومت 
مبارزه مي كند. در تاريخ ۱۵ فوريه ۲۰۱۵، شوراي 
امنيت س��ازمان ملل )ONU( قطعنامه ۲۲۰۱ را 
در محكوميت اين درگيري ها صادر كرد و خواستار 
توقف خصومت ها شد. اين محكوميت را بارها تكرار 
نمود، از جمل��ه در ۲۶ م��ارس ۲۰۱۵ هنگامي كه 
عربستان سعودي درراس ائتالفي كه شامل امارات 
متحده عربي، مصر، سودان و مراكش مي شد، اولين 

عمليات نظامي را آغاز كرد .
در همان زمان س��ازمان ملل متحد در مورد ۲۴، ۱ 
ميليون نفراز ش��هروندان يمني )از مجموع ۳۰، ۵ 
ميليون نفر جمعيت اين كش��ور( ك��ه نياز به كمك 
دارند و به وي��ژه ۱۴، ۳ ميليون نف��ري كه نيازمند 
كمك هاي فوري هس��تند ابراز نگراني مي كند. در 
پايان س��ال ۲۰۱۸ درگيري ها به مهاجرت اجباري 
مردم )۴، ۸ ميليون نفر(، مجروح ش��دن ۶هزار نفر 
و كش��ته ش��دن نزديك به ۱۰ هزار نفر منجر شده 
اس��ت. برخي از س��ازمان هاي غيردولتي، از جمله 
 Event Data & Armed Conlict Location
Projet )Acled( كه پايگاه مهم اطالعات و داده ها 
را تش��كيل داده اس��ت، ۹۰ هزار كش��ته و از جمله 
۱۱ه��زار و7۰۰ غي��ر نظامي را گ��زارش مي دهد. 
س��ازمان ملل متحد در فوري��ه ۲۰۱۸ از » بدترين 

بحران انساني كره زمين« ابراز نگراني مي كند.
بسياري از سازمان هاي غير دولتي برآورد مي كنند 
ك��ه عربس��تان س��عودي و متحدانش نس��بت به 
غيرنظاميان نگراني كمي نش��ان مي دهند، و چند 
م��ورد مهم تر از بي��ن ده ها نمونه را ذك��ر مي كنند: 
بمباران يك مجلس ترحيم در اكتبر ۲۰۱۶ )۱۴۰ 
كشته(، مورد ديگر، بمباران يك مراسم عروسي در 
آوري��ل ۲۰۱۸ )نزديك به ۳۰ كش��ته، از جمله ۱۳ 
كودك( يا همين طور بمباران يك اتوبوس در تاريخ 
۹ آگوست ۲۰۱۸ )۵۱ كشته، از جمله ۴۰ كودك( . 
رياض از »خطا هاي تاسف بار« عذرخواهي مي كند، 
ولي برقراري محاصره درياي��ي، به بهانه ممانعت از 
نقل و انتقال تسليحات نظامي كه در عين حال مانع 
رس��يدن مواد غذايي و در نتيجه گرس��نگي مردم 
مي شود، شكي در اهداف عملي پادشاهي عربستان 

باقي نمي گذارد.
از زمان شروع درگيري ها سازمان هاي اروپايي مثل 
 ،)sécurité( امنيت ،)Action( عفو بين الملل، عمل
اخالق، جمهوريت )ASER(، گروه اقدام مسيحيان 
براي ممنوعيت ش��كنجه )ACAT(، كمپين عليه 
فروش تس��ليحات )CAAT(، ناظران حقوق بشر و 
غيره كه درباره كنترل تسليحات فعاليت مي كنند بر 
اين نكته تآكيد مي كنند كه سالحهاي مورد استفاده 
از اياالت متحده و كشورهاي اروپايي وارد مي شوند. 
عربستان سعودي و امارات متحده عربي دو كشوري 
هستند كه مرتبآ در ليست مشتريان خريد تسليحات 
از فرانس��ه، انگلس��تان، آلمان، ايتاليا، بلغارستان و 
همچنين س��وئد قراردارند. بسياري از سازمان هاي 
غير دولت��ي در اين باره بصورت پراكنده به اقداماتي 
در براب��ر دادگاه جزايي بين المللي ي��ا دادگاه هاي 
كشورهاي تابعه خويش دست زده اند. در هر كدام از 
اين اقدامات هدف افش��اگري همدستي كشورهاي 
صادر كننده بوده است، ولي تفسير و برداشت حقوقي 

در اين باره دشوار است.

   اقدامات قضايي 
به عنوان مثال در فرانس��ه اقامه دعواي مطرح شده 
از س��وي ASER در تاريخ ۹ جوالي امسال، توسط 
دادگاه اداري پاريس پذيرفته نش��د. در انگلس��تان 
دادگاه تجديد نظر لندن در ۲۰ ژوئن گذشته به نفع 
CAAT راي داد، با اين اس��تنباط كه اعطاي جواز 
به دولت عربس��تان سعودي » يك اشتباه حقوقي« 
)برداشت نادرست از قانون( بوده است. رايي كه براي 
 Liam دولت الزام آور نيست، چون آقاي ليام فوكس
Fox وزير تجارت خارجي در آن زمان قول داد آن را 

در فرايند قضايي ديگر از اعتبار بياندازد. با وجود اين، 
اين راي يك پيروزي به شمار مي رود.

 )TCA( پيمان مرتبط با تجارت تسليحات نظامي
كه در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۴ منعقد شده و موضع گيري 
مشترك اروپايي ها كه در س��ال ۲۰۰۸ به تصويب 
رس��يد، همه كش��ورهاي صادر كننده تسليحات را 
موظف مي كند كه » در صورت ريس��ك بااليي كه 
به نقض حقوق بين المللي بشرمنجر شود« از صدور 
اسلحه خودداري كنند. ولي سازمان هاي غير دولتي 
و دولت ها تعريف يكس��اني از »ريس��ك باال« ارايه 
نمي دهند. سازمان هاي غيردولتي هرفرد غير نظامي 
كشته شده را دليلي بر نقض اين تعهدات مي شمارند 
در حالي كه دولت ها از »تلفات جانبي- خس��ارات 
نا خواس��ته« صحبت به مي��ان مي آورن��د. و بدون 
محكوم كردن چنين عملياتي تنها آن را مورد انتقاد 
ق��رار مي دهند. آيا جنايت جنگ��ي رخ مي دهد؟ آيا 
همدستي از سوي كساني كه تسليحات را در اختيار 
آنها قرار مي دهن��د متصور اس��ت؟ در حال حاضر 
هيچ ي��ك از دادگاه هايي كه در اين رابطه تش��كيل 

شده به نفع سازمان هاي غيردولتي راي نداده اند.

گر چه غالب دولت ها به طور آش��كار از كش��تار در 
يمن اب��راز نگراني مي كنند، ولي قت��ل روزنامه نگار 
سعودي جمال قاش��قچي در كنسولگري آن كشور 
در اس��تانبول در ماه اكتبر ۲۰۱۸ منج��ر به اتخاذ 
تصميمات سياس��ي در طول هفته هاي پس از اين 
اتفاق ش��د. اتريش، دانمارك، ن��روژ، هلند و فنالند 
اقدام به تحريم )تس��ليحاتي عربس��تان( كردند. و 
دوكش��ورآخراز اجراي قراردادهاي بالقوه مهم ولي 
با اهميتي به مراتب كمتر از قراردادهاي كشورهاي 

عمده بازار فروش تسليحات، امتناع كردند
در فرانس��ه، انتش��ار اس��ناد محرمانه توسط گروه 
روزنامه ن��گاران افش��اگر در ۱۵ آوريل گذش��ته، از 
مس��ووليت دس��تگاه هاي اجرايي پرده برداش��ت. 
اين افش��اگري ها موجب ش��د اي��ن روزنامه نگاران 
براي تحقيق در مورد »تجاوز به اس��رار دفاع ملي« 
 )DGSI( از س��وي اداره عموم��ي امنيت داخل��ي
احضار ش��وند. دليل اين احضار افش��اي يادداشت 
محرمان��ه دفاعي ك��ه از طرف مديري��ت اطالعات 
نظامي )DRM( به امانوئل ماكرون و ادوارد فيليپ 
نخست وزيرو فلورانس پارلي وزير دفاع وهمچنين 
ژان ايو لودريان وزير امور خارجه ارجاع ش��ده بود. 
اين يادداش��ت ليس��ت جنگ افزارهاي عمده اي را 
كه توسط عربستان سعودي و امارات در اين جنگ 
مورد استفاده قرار مي گيرد را نشان مي دهد. در اين 
 ۳۰Leclerc, AM X( ليست از تانك هاي جنگي
۱۰P AMX( زرهپوش ها )Aravis(، كشتي هاي 
 Corvettes Baynunah, Frégates( جنگ��ي
Al Madinah et Al Makkah(، قطع��ات 

 ،)...AUFI, LGI, Milan, RTF۱( توپخان��ه اي
 ،)MRTT ,۳۳۰ A( هواپيماهاي س��وخت رس��ان 
 Cougar, Panther , ( كوپتره��ا  هل��ي 
 Mirage( جت ه��اي جنگن��ده ،)Dauphin
۲۰۰۰_۹( يا همچنين ماشين آالت تعيين موقعيت 
ليزري )داموكلس( كه دق��ت در اصابت به هدف را 

ممكن مي سازد نام برده مي شود.
 Caesar توپ هاي اوتوماتور ،DRM  طبق برآورد
س��اخت كارخان��ه فرانس��وي نگس��تر قادرن��د به 
۴۳۶۳7۰ غيرنظام��ي يمن��ي اصاب��ت كنن��د و از 
»پيشروي نيروهاي وفادار دولت و نيروهاي عربستان 
س��عودي در خاك يم��ن حمايت كنن��د«. گرچه 
سرويس هاي اطالعات نظامي موارد استفاده دفاعي 
 را مطرح مي كنند، گروه روزنامه نگاران افش��اگر از

۳۵ غير نظامي كش��ته شده در جريان بمباران هاي 
توپخانه اي با ب��رد زياد مي گويد ك��ه بعضي از آنها 
از فاصل��ه اي چنان دور ش��ليك ش��ده اند كه براي 
توپخانه هاي س��اخت چين يا امريكا كه در منطقه 
موجود اس��ت دور از انتظار اس��ت: تنها سالح هاي 
ساخت فرانسه توان اصابت به آنها را داشته اند. عالوه 
بر اين برخالف تانكهاي لكلرك و ميراژ هاي ۲۰۰۰-

۹ اين توپخانه ها بطور متناوب از س��ال ۲۰۱۰  و تا 
سال ۲۰۱۴ تحويل داده شده اند: پذيرفتن اين بهانه 
كه در زمان تحويل اين توپخانه ها از نتايج كاربرد آنها 

اطالع نداشته اند دشوار است.
يادداشت DRM همچنين شامل رزمناوهاي مورد 
استفاده ابوظبي كه توسط ايتاليايي ها فروخته شده، 
جت هاي جنگن��ده تيفون و تورنادو ي انگليس��ي، 
جنگنده هاي المورج��ان و رزمناوهاي مورايجيب 
ساخت آلمان يا كشتي هاي گش��ت دريايي قناتا و 

رادارهاي هوايي سوئدي مي شود.
ادامه صدور تسليحات در طول جنگ يمن، از همان 
زمان از طريق گزارش��ات رسمي مربوط به صادرات 
)تس��ليحات( شناخته ش��ده بود. در س��ال ۲۰۱7 
كش��ورهاي عضو اتحادي��ه اروپا ۱7 ميلي��ارد يورو 
اعتبار فروش براي عربستان س��عودي و ۵ ميليارد 
يورو براي امارات متحده عربي پذيرفته اند. از جمله 
آنها انگلس��تان )با ۱، ۵7۲ ميليارد يورو(، آلمان )با 
۴77 ميليون يورو(، بلژيك )با ۱۵۲ ميليون يورو( را 
مي توان نام برد . فروش تسليحات در مورد بلغارستان 
به ۴۸۴ ميليون يورو و براي اسپانيا به ۱7۴ ميليون 
يورو بالغ مي ش��د . فرانسه در گزارش اقدامات خود 
در ۴ ژوئن گذشته فروش و تحويل معادل ۱ميليارد 
و ۳۹۸ ميليون يوروتسليحات به پادشاهي عربستان 
و ۲۳7 ميليون يورو به امارات متحده عربي در سال 
۲۰۱۸ را اع��الم مي كند. اگر در غرب، كش��ورهاي 
از نظر تاريخي توليد كننده عمده تس��ليحات، مثل 
فرانس��ه، آلمان يا انگلستان سيستم هاي ساختاري 
مثل جت هاي جنگي يا كشتي ها را صادر مي كنند، 
در شرق نيز عربستان سعودي به همين روال مشتري 
اصلي بلغارس��تان براي خريد تس��ليحات سبك و 

مهمات به شمار مي رود.
چگونه مي توان فروش اين مقدار تسليحات را توجيه 
نمود؟ كابينه وزير دفاع فرانسه از پاسخ دادن طفره 
مي رود. با وجود اين خانم پارلي در برابرنمايندگان 
عضو كميس��يون دفاع ملي در 7 م��اه مه ۲۰۱۹ به 
دف��اع از آن پرداخت »براي دف��اع از حق حاكميت 
ما ضروري اس��ت )....( به منظور در اختيار داش��تن 
تس��ليحات نظامي كه ب��ه ما اين اج��ازه را مي دهد 
تا ماموريت اساس��ي خويش در دفاع از س��رزمين و 
شهروندانمان و بازداري توسعه اتمي را انجام دهيم، 
مي بايد تالش كنيم تا انرژي و استقالل صنايع دفاعي 

خويش را حفظ كنيم«
در حقيقت خانم وزير همواره گفتمان خود را با تزوير 
و دروغ تغيير داده است. با وجود اطالعات ارايه شده 
توسط DRM خانم پارلي در تاريخ ۲۰ ژانويه ۲۰۱۹ 
در راديو فرانس انتر با قاطعيت مي گويد »من اطالعي 
از اينكه سالح ها )فرانسوي( مستقيما در جنگ مورد 
استفاده قرار گرفته باشند، ندارم« و در تاريخ 7 ماه 
مه  پس از افش��اگري هاي صورت گرفت��ه، در برابر 
نمايندگان اصرار مي كند »ما هرگز ادعا نكرديم كه 
هيچ گونه س��الح فرانس��وي در يمن مورد استفاده 
ق��رار نگرفته، ولي در حال حاض��ر هيچ دليلي براي 
اثبات اينكه سالحهاي ساخت فرانسه به قصد كشتار 

غيرنظاميان مورد استفاده قرار گرفته اند،نداريم«. 
در حالي كه مدارك DRM به استفاده از سالح هاي 
مختلف از جمله ناوچه هاي موش��ك انداز باينونا كه 
»در محاصره دريايي و حمايت از عمليات زميني در 

سواحل يمن« شركت مي كنند تاكيد دارد.
نماينده گ��روه اكثريت در پارلم��ان فابين گوتفارد  
Fabien Goutefarde، رييس گروه دوس��تي 
فرانسه و يمن و گروه مطالعاتي اقدامات بشردوستانه، 
به نوبه خود اطمينان مي دهد كه در جريان ديدارش 
از ستاد فرماندهي ائتالف، رياض به وي توضيح داده 
كه افسران امريكايي و انگليسي در مورد روش به كار 
گرفته شده نظري ابراز نكرده اند. نماينده فرانسوي 
كه قبال س��مت حقوقدان متخص��ص در منازعات 
نظام��ي را در وزارت دف��اع داش��ته اس��ت، فروش 
تس��ليحات نظامي توسط فرانس��ه را چنين توجيه 
مي كند: »ما با عربستان س��عودي و امارات متحده 
عربي همكاري راهبردي )استراتژيك( داريم. نبايد 
شارلي هبدو را فراموش كنيم. تروريست هاي قاتل 
 )AQPA( از شاخه القاعده در شبه جزيره عربستان

با پايگاه هايي در يمن آمدند. 

خطر واقعا بالقوه تهديد تروريس��تي وجود داش��ت 
كه نيروهاي ائت��الف در مبارزه با آن همكاري كرده 
است« و اش��اره مي كند »حوثي ها تقريبآ به همان 
ان��دازه جنايت هاي جنگي مرتكب مي ش��وند. آنها 
هر روز به مرزهاي عربس��تان تجاوز مي كنند. وقتي 
چنين همكاري استراتژيكي را پذيرفته ايم تحويل 
س��الح ها به آنها ب��راي دفاع از خوي��ش قابل دفاع 
اس��ت«. با وجودي كه DRM در اس��ناد خويش از 
برخي اقدامات امارات بر عليه جهاد گرايان قدرداني 
مي كند، بسياري از تحقيقات رسانه ها نشان داده اند 
كه ائت��الف آن را به عنوان يك اولويت در نظر ندارد 
و حت��ي در برخي موارد با AQPA بر عليه حوثي ها 

همكاري مي كند.
در برابر الزامات دولتي مطرح شده توسط دولت هاي 
اروپايي، پارلمان هاي اين كشورها وقتي دچار تفرقه 
نباش��ند، براي كسب اطالعات قابل اعتماد در مورد 
صادرات تسليحات نظامي با مشكل مواجهند. اگر چه 
ارايه گزارش هاي عمومي در همه كشورها اجباري 
است ولي بهره برداري از آنها برحسب مورد كشورها 
دش��وار به نظر مي رس��د. براي مثال تعداد كمي از 
نمايندگان فرانس��وي آمادگي بررس��ي صفحات و 
تابلو هاي بي ش��ماري را كه در اختيارشان گذاشته 
مي شود از خود نش��ان مي دهند. در ايتاليا با ۱۴۰۰ 
صفحه گزارش��ات طبقه بندي نش��ده وض��ع از اين 
هم بدتر است. در انگلس��تان بسياري از نمايندگان 
پارلم��ان متخصص بازبيني و ويراي��ش مجدد اين 
گزارش��ات هس��تند و آن را به عنوان يادداش��ت بر 
گزارش همراه با س��واالتي كه دولت مي بايد به آنها 

پاسخ دهد تنظيم مي كنند. در آلمان مباحث در اين 
باره به خصوص در كميسيون دفاع داغ است. تعداد 
كمي از كشورها مثل هلند، مجوزهاي صادرات بيش 
از ۲ ميليون يورو بغير از كشورهاي قابل اعتماد را به 
اطالع نمايندگان مي رسانند. تنها در سوئد گروهي 
از نمايندگان متخصص پارلمان براي هرگونه مجوز 
فروش تسليحات مخاطره آميز، قبل از تحويل آنها 
مورد مش��اوره قرار مي گيرند. در انگلس��تان آقاي 
آندريو اس��ميت  Andrew Smith، س��خنگوي 
CAAT از رأي دادگاه تجديد نظر در تاريخ ۲۰ ژوئن 
اظهار رضايت مي كند، ب��ه خصوص كه لندن بطور 
موقت صدور مجوزهاي جديد به عربستان سعودي 
را قطع كرده بدون آنكه تحويل و تعمير و نگهداري 

آنها را متوقف كند.
هرچند بحث در اين باره داغ است، با وجود اين هيچ 
يك از صادر كنندگان بالقوه، تا قبل از اكتبر ۲۰۱۸ 
سياست محكمي را اتخاذ نكردند. زماني كه به دنبال 
قتل قاشقچي صدر اعظم آلمان آنجال مركل در يك 
ميتينگ در اورتنبرگ در ۲۲ اكتبر اعالم داش��ت: 
»تا زماني كه اين موضوع روش��ن نشود، هيچگونه 
صادراتي به عربستان صورت نخواهد گرفت. به شما 

قول مي دهم.«
اي��ن اظهارات در زمينه صناي��ع )نظامي( اروپايي به 
خصوص در فرانسه و انگلستان اثر رعد آسا داشت. از 
آنجايي كه بخشي از قطعات توسط شركت هاي آلماني 
ساخته مي ش��د، توليد كنندگان عمده تسليحات با 
بن بست مواجه شدند. اغلب شركت هاي صنعتي در 
خفا كوشيدند مواضع آلمان را تغيير دهند. ولي يكي 
از آنها، مدير اجرايي اير باس كه به ويژه مايل اس��ت 
۴۰ هواپيماي جنگنده اوروفايتر Eurofighter  را 
به رياض بفروشد، س��كوت را شكست. آقاي توماس 
آندرس Thomas Enders  به آژانس خبري رويتر 
مي گويد » از سال ها پيش شريك آلماني به خودش 
اجازه مي دهد مانع فروش هليكوپتر فرانس��وي شود 
در حالي كه فقط يك قطعه كوچك س��اخت آلمان 
در توليد آن به كار رفته است. اين موضوع ما را ديوانه 
مي كند«.اين قطعات ساخت آلمان در واقع به داليل 
تاريخي تقريبا در همه توليدات )صنايع نظامي( وجود 
دارد. Otfried Nassauer روزنامه نگار و محقق 
مي گويد: » پس از جن��گ دوم جهاني صنايع آلمان 
بسيار محدود شد، در نتيجه طي ده ها سال اين كشور 
در طراحي قطعات مورد نياز بقيه كش��ورها تخصص 
پيدا كرده اس��ت. به اين دليل اس��ت كه اين قطعات 
امروزه در اوروفايتر هاي مقرر ش��ده براي عربس��تان 
سعودي وجود دارند، هرچند انگلستان صادر كننده 

آنهاست.«

   دور زدن تحريم ها
براي جلوگيري از مواجه ش��دن با بن بست ناشي از 
انتخاب سياس��ي برلن، ش��ركاي اين كشور از سال 
۱۹7۲از توافق��ي تحت عنوان »دوبره- اش��ميت« 
اس��تفاده مي كنند كه بر مبناي آن در صورت عدم 
توانايي مقاطع��ه كاران جانبي در تامين موارد مقرر 
ش��ده در قرارداد، ش��ركت ها مجاز خواهن��د بود با 
مقاطعه كاران ديگر همكاري كنند. گرچه اين آزادي 
عمل ظاهرا كارساز اس��ت ولي در عمل غالبا دشوار 
اس��ت در زمان مناسب ش��ركت جانشين مناسبي 
 پيدا كرد. در م��ورد خاص اوروفايتر به روزرس��اني 
ن��رم افزارهاي رايانه اي بلوكه ش��ده توس��ط برلين 
بسادگي قابل تعبيه شدن توسط هر شركت نوپايي 
نيست. بدتر از آن اين اس��ت كه غالب شركت هاي 
جانشين امريكايي هستند و فروشندگان تسليحات 
نظامي اروپايي بيش از هرچيز از اين هراس دارند كه 
اسير حسن نيت واش��نگتن واقع شوند. در اين حال 
پاريس و لندن كوشش مي كنند تا برلين را متقاعد 
كنند از س��ماجت در اين باره دست بردارد.۲۹ ماه 
مارس دول��ت آلمان ممنوعيت را به وس��ايل كامآل 
آلماني محدود كرد، قطعات س��اخته شده حتي به 
مقصد كشورهاي مورد اتهام در نهايت تحويل داده 

خواهند شد.
در حقيقت صناي��ع نظامي در آلمان ب��راي دور زدن 
تحريم ه��ا ترفند هاي��ي پي��دا كرده اند. ري��ن متال 
Rheinmetall از طري��ق ش��ركت هاي جانب��ي 
خويش در ايتالي��ا و آفريقاي جنوبي به صدور مهمات 
به عربس��تان س��عودي ادامه داده اس��ت . به صورت 
عمومي تر، شركت هاي بزرگ صنايع نظامي اروپايي 
بيش از پيش در عربس��تان يا ام��ارات متحده عربي 
مس��تقر مي ش��وند. ري��اض و ابوظبي ط��ي ماه هاي 
گذشته از راه اندازي شركت هاي مشترك و گشايش 
كارخانه هايي با مش��اركت گروه هاي متعدد اروپايي 
)تاالس، گ��روه ناوال، لئون��اردو، كوكريل منتنانس و 
)....MBDA ،ناوانتي��ا، ايرب��اس ،CMI مهندس��ي 

 به ترتيب از طريق صنايع نظامي عربس��تان سعودي 
 )EDIC( و كمپاني صناي��ع دفاعي امارات )SAMI(
خبر داده اند. هدف از اين اقدامات اين است كه به تدريج 
توان ساخت و تعميرات و نگهداري اين تجهيزات را در 
محل داشته باش��ند. از اين راه دولت ها و پارلمان هاي 
كشورهاي شريك حرفي براي گفتن نخواهند داشت.

هيچ كدام از شركت ها به صورت رسمي پاسخگويي 
به ما را نپذيرفتند، ولي كارمند يكي از شركت هاي 
فرانس��وي با ش��رط حف��ظ هويت خوي��ش چنين 
مي گويد »مش��اركت SAMI  پ��س از اين از پيش 
شرط هاي تحميل شده توس��ط عربستان سعودي 
اس��ت. اين از ابداعات كامال جديدي اس��ت كه در 
ارتباط با الزام هماهنگي هاي صنايع نظامي در محل 
برقرارشده اس��ت . عربستان سعودي دومين كشور 
وارد كننده تسليحات نظامي در دنيااست، بنابر اين 

همه فروشندگان از آن سود مي برند.
منبع: لوموند ديپلماتيك

  زمان�ي كه به دنبال قتل قاش�قچي صدر 
اعظ�م آلمان آنجال م�ركل در يك ميتينگ 
در اورتنبرگ در ۲۲ اكتبر اعالم داش�ت: »تا 
زماني كه اين موضوع روشن نشود، هيچگونه 
صادراتي به عربستان صورت نخواهد گرفت. 
به شما قول مي دهم.«  اين اظهارات در زمينه 
صنايع )نظامي( اروپايي به خصوص در فرانسه 
و انگلستان اثر رعد آس�ا داشت. از آنجايي 
كه بخش�ي از قطعات توس�ط ش�ركت هاي 
آلماني ساخته مي شد، توليد كنندگان عمده 
تسليحات با بن بس�ت مواجه شدند. اغلب 
شركت هاي صنعتي در خفا كوشيدند مواضع 
آلمان را تغيير دهند. ولي يكي از آنها، مدير 
اجرايي اير ب�اس كه به ويژه مايل اس�ت ۴۰ 
  Eurofighter هواپيماي جنگنده اوروفايتر
را به رياض بفروش�د، س�كوت را شكست. 
آقاي توماس آندرس Thomas Enders  به 
آژانس خبري رويتر مي گويد » از سال ها پيش 
شريك آلماني به خودش اجازه مي دهد مانع 
فروش هليكوپتر فرانس�وي شود در حالي 
كه فقط يك قطعه كوچك ساخت آلمان در 
توليد آن به كار رفته است. اين موضوع ما را 

ديوانه مي كند«

برش
  در سال ۲۰۱۷ كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا ۱۷ ميليارد يورو اعتبار فروش براي 
عربستان سعودي و ۵ ميليارد يورو براي 
امارات متحده عربي پذيرفته اند. از جمله 
آنها انگلس�تان )با ۱، ۵۷۲ ميليارد يورو(، 
آلمان )با ۴۷۷ ميليون ي�ورو(، بلژيك )با 
۱۵۲ ميليون ي�ورو( را مي توان ن�ام برد . 
فروش تس�ليحات در مورد بلغارستان به 
۴8۴ ميليون يورو و براي اس�پانيا به ۱۷۴ 
ميلي�ون يورو بالغ مي ش�د . فرانس�ه در 
گزارش اقدامات خود در ۴ ژوئن گذش�ته 
فروش و تحويل مع�ادل ۱ميليارد و ۳۹8 
ميلي�ون يوروتس�ليحات به پادش�اهي 
عربس�تان و ۲۳۷ ميليون يورو به امارات 
متح�ده عرب�ي در س�ال ۲۰۱8 را اع�الم 
مي كن�د. اگر در غرب، كش�ورهاي از نظر 
تاريخي توليد كننده عمده تسليحات، مثل 
فرانسه، آلمان يا انگلستان سيستم هاي 
ساختاري مثل جت هاي جنگي يا كشتي ها 
را صادر مي كنند، در ش�رق نيز عربستان 
س�عودي به همين روال مش�تري اصلي 
بلغارستان براي خريد تسليحات سبك و 

مهمات به شمار مي رود

برش
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جنگ جديدي در خاورميانه 
آغاز نمي شود

حمله به تاسيس��ات مهم نفتي عربس��تان سعودي 
قدرت هاي غربي را با يك معضل اساسي مواجه كرده 
است: اينكه چطور با ايران كه اياالت متحده آن را مغز 
متفكر حمله مي داند، برخورد كنند. اياالت متحده و 
كشورهاي اروپايي مجبور هستند كه هرگونه تمايل 
خود به مج��ازات ايران را تعديل كنن��د چرا كه يك 
واكنش شديدالحن مي تواند به جرقه اي براي درگيري 
وسيع تر در خليج فارس تبديل شود و قيمت نفت خام 
را باال ببرد و به اقتصاد جهاني آسيب بزند. به گزارش 
فاينانشيال تايمز، قدرت هاي اتحاديه اروپايي در يك 
موضع گيري محتاطانه و با توجه به تمايل شديد خود 
براي زنده نگه داشتن توافق هسته اي با ايران كه اياالت 
متحده از آن خارج ش��ده، از اشاره به يك گروه خاص 
به عنوان مسوول حمله خودداري كردند. اما حمله با 
هواپيماهاي بدون سرنشين به تاسيسات نفتي آرامكو 
كه حوثي ها، گروه هاي شبه نظامي تحت حمايت ايران، 
مسووليت آن را بر عهده گرفته اند، شرايط را براي به 
ثمر دادن تالش هاي امانوئل ماكرون، رييس جمهوري 
فرانسه، در راضي كردن رييس جمهوري دونالد ترامپ 
به مذاكره با ايران دش��وار كرده اس��ت. الي گرانمايه، 
كارش��ناس خاورميانه در انديشكده ش��وراي روابط 
خارجي اروپايي گفت: »بديهي است كه اين تشديد 
تنش ها شرايط را بسيار دشوارتر و فضاي سياسي را براي 
چنين ابتكارعمل هاي ديپلماتيكي تنگ تر مي كنند. 
اما اگر نوعي گشايش در بن بست كنوني حاصل نشود، 
ترامپ در آستانه كمپين انتخابات رياست جمهوري 
خود با اتفاقات بيشتري از اين دست مواجه خواهد شد 
و افزايش قيمت نفت خام اتفاق خوبي براي او نخواهد 
ب��ود.« در حالي كه مايك پومپئ��و، وزير امور خارجه 
اياالت متحده، ايران را به »حمالت بي س��ابقه« به دو 
تاسيسات نفتي سعودي متهم كرده، ترامپ موضع 
سنجيده تري اتخاذ كرده است. ايران هر گونه ايفاي 
نقشي در اين حمالت را رد كرده است. ترامپ در توئيتي 
نوشت: »آنها مي گويند كه هيچ ارتباطي با حمله در 
عربستان سعودي ندارند.« مقامات امريكايي تاكنون از 
صحبت درباره هرگونه پاسخ احتمالي به اين حمالت 
خودداري كرده اند. مارك دوبوويتس، مدير انديشكده 
دفاع از دموكراسي ها كه از مخالفان سرسخت ايران به 
شمار مي رود، گفت كه دولت ترامپ منتظر گزارش ها 
درباره شناسايي قطعي مهاجم است. دوبوويتس گفت: 
»هيچ كسي نمي داند، اما لحني كه رييس جمهوري 
ترامپ اتخاذ كرده حاكي از نوعي واكنش جنبش��ي 
اس��ت. اين واكنش بايد از پاسخ امريكا به حمله ايران 
به هواپيماهاي بدون سرنشين معني بيشتري داشته 
باش��د.« مايك راجرز، رييس جمهوري خواه پيشين 
كميته اطالعاتي مجلس نماين��دگان، گفت: »پس 
از تاييد نهايي مقصر، بايد هزينه اين حمله پرداخت 
شود.« او افزود كه اياالت متحده بايد همه گزينه ها از 
جمله شناسايي اهداف واقع بينانه در ايران و همچنين 
ديپلماسي را مد نظر قرار دهد. او در ادامه بر اين مساله 
تاكيد كرد كه ترامپ پيشتر از استفاده از زور در برابر 
ايران امتناع كرده اس��ت. تحليلگ��ران عمدتا نظري 
مشابه راجرز دارند و به اين مساله اشاره مي كنند كه 
ترامپ با وجود لفاظي هاي شديدالحن، عمدتا موضعي 
نرم تر اتخاذ كرده است. س��وزان مالوني، كارشناس 
ايران در موسس��ه بروكينگز، گفت: »در زمينه اقدام 
نظامي، رييس جمهوري در توئيتر جنگ طلب به نظر 
مي رسد. او يك رادار عالي سياسي دارد و اين مساله را 
به خوبي تشخيص داده كه امريكايي ها هيچ تمايلي به 
يك مداخله نظامي طوالني مدت و پر هزينه ديگر در 
خاورميانه ندارند.«  اين حمله چند روز پس از اخراج 
جان بولتون، مش��اور امنيت ملي كه پيش از ورود به 
كاخ سفيد آشكارا از تغيير نظام در ايران حمايت كرده 
بود، رخ داده اس��ت. اين حمله همچنين در حالي رخ 
داد كه برخي پيش بيني هاي خوش بينانه از احتمال 
ديدار ترامپ با حسن روحاني، رييس جمهوري ايران، 
در حاش��يه مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد در 
نيويورك حكايت داشتند. قدرت هاي اروپايي هم به 
نوبه خود در مسوول دانستن ايران يا واكنش فوري به 
اين حمالت ترديد كرده اند. استفن زيبرت، سخنگوي 
آنگال مركل، صدر اعظم آلمان، گفت كه دولت هنوز 
به ارزيابي دقيقي درباره اينكه چه كسي پشت اين دو 
حمله بوده، نرسيده اس��ت. دامينيك راب، وزير امور 
خارجه بريتانيا، هم به اسكاي نيوز گفت كه كشورش 
اين حمله »نفرت انگيز« كه »نقض ناعادالنه قوانين 
بين المللي بوده« را محكوم مي كند. اما او افزود كه در 
رابطه با اينكه چه كسي مسوول حمالت بوده است، 
هنوز اطالعات دقيقي در دس��ت نيست. پاريس كه 
مسووليت مانور ديپلماتيك بين تهران و واشنگتن را 
برعهده گرفته، يك هشدار كوتاه صادر كرد مبني بر 
اينكه حمالت اينچنيني بايد متوقف شود چون تنها 
به تشديد تنش ها مي انجامند و مخاطره درگيري در 
منطقه را افزايش مي دهد. روسيه هم كه مانند چين، 
بريتانيا، فرانس��ه و آلمان يكي ديگر از امضاكنندگان 
توافق هسته اي ايران است، يك قدم از فرانسه جلوتر 
رفت و يك هش��دار ش��ديد درباره خودداري از اقدام 
نظامي صادر كرد. ديپلمات هاي اروپايي هم مانند امريكا 
درباره رفتارهاي ايران از جمله برنامه موشكي بالستيك 
و حمايت آن از گروه هاي شبه نظامي در كشورهايي 
مانند يمن، سوريه و لبنان نگران هستند، اما نگراني 
بزرگ تر آنها اين است كه به دليل اقدامات تحريك آميز 
و غيرقابل پيش بيني ترامپ، درگير جنگي ناخواسته 
شوند. يك درگيري نظامي تالش ها براي نجات توافق 
هسته اي ايران از طريق محافظت از تجارت با اين كشور 
با وجود تحريم هاي اياالت متحده را دشوار مي كند. 
ماكرون حتي يك قدم فراتر رفته و بسته مذاكرات بين 
واشنگتن و تهران و تسهيل مشكالت مالي براي ايران 
را پيشنهاد كرده است. اما دستيابي به اين هدف اكنون 
دورتر به نظر مي رسد. حوادث خطرناك اخير در خليج 
فارس، مسير دستيابي به راه حلي صلح آميز براي بحران 
ايران را تنگ تر كرده است. اكسل ِهلمان از انديشكده 
شبكه رهبري اروپايي گفت: »اين امر اروپايي ها را در 
يك موقعيت دش��وار قرار مي دهد و فشارها بر آنها در 
روند تالش براي كاهش تنش ها و پيش��برد مسيري 

ديپلماتيك را بيشتر مي كند.«
منبع:  ديپلماسي ايراني 
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همتي: تحريم مجدد بانك مركزي نشان مي دهد دست امريكا تا چه حد خالي است

واكنش مسووالن به تحريم بانك مركزي

گلوگاههايانباشتامالكمازادبانكها

گروه بانك و بيمه|احسان شمشيري|
به دنبال تحريم بانك مركزي از سوي امريكا، كارشناسان، 
نمايندگان مجل��س و مديران اقتصادي و بانكي كش��ور، 
واكنش هاي مختلفي نسبت به اين تحريم ها نشان داده و در 
اين نكته اجماع نظر داشته اند كه اين براي دومين بار است كه 
بانك مركزي ايران تحريم مي شود و چه در دور قبلي و چه در 
شرايط كنوني تاثيري بر اقتصاد و بازارها نخواهد داشت. زيرا 
امريكا از طريق تحريم هاي بانكي و ارزي، قبال اثرات خود را بر 
بازارها گذاشته و تحريم جديد نمي تواند اثر مضاعف بر بازارها 
داشته باشد. به گزارش »تعادل«، رييس كل بانك مركزي 
در واكنش به تحريم مجدد بانك مركزي تاكيد كرد: تحريم 
مجدد بانك مركزي توسط دولت امريكا نشان مي دهد كه 
دست آنها براي پيدا كردن اهرم فشار عليه ايران تاچه حدي 
خالي اس��ت. اگر اينگونه اقدامات مي توانست در پيشبرد 
خواسته هاي ظالمانه آن دولت موثر باشد، وضعيت اقتصادي 

كشور بسيار متفاوت با وضعيت فعلي بود.
دكتر عبدالناصر همتي افزود: ناكامي هاي مكرر دولت امريكا 
در يك سال و اندي گذشته نشان مي دهد كه اين تحريم ها 
بي اثرتر از هر زمان ديگري شده اند و اقتصاد ايران، تاب آوري 
خ��ود در مقابل تحريم ها را به همگان اثبات كرده اس��ت. 
موفقيت هاي اخير بانك مركزي و ثبات بازارنشان مي دهد كه 
خوشبختانه تجارت و مبادالت مالي كشور از راه هايي انجام 

مي شود كه از سوي امريكا غيرقابل تحريم است.
همتي افزود: خوشبختانه از دوره دور زدن تحريم ها به دوره 
تحريم ناپذيري تج��ارت خارجي عبور كرده ايم و وقت آن 

رسيده است كه دولت امريكا از واقعيت  ها درس بگيرد.

تحريمدوبارهبانكمركزيايران؛نامش�روع
وبياثر

تحريم دوب��اره بانك مركزي ايران توس��ط دونالد ترامپ 
واكنش هايي را در داخل ايران و ساير كشورها در پي داشته 

و اين تحريم ها را نامشروع، خطرناك و بي اثر دانسته اند.
دفتر كنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري امريكا 
اعالم كرد كه تحريم هاي جديدي را عليه برخي نهادهاي 
مالي ايراني اعالم كرده اس��ت. در بيانيه وزارت خزانه داري 
امريكا آمده است: »امروز دفتر كنترل دارايي هاي خارجي 
خزانه داري با توجه به اختيارات خود در زمينه مقابله با تامين 
مالي تروريسم تصميم گرفت بانك مركزي ايران، صندوق 
توس��عه ملي ايران و شركت اعتماد تجارت پارس را تحت 
دستورالعمل ش��ماره ۱۳۲۲۴ به فهرست حاميان مالي 
تروريس��م اضافه كند.«تحريم هاي جديد به دنبال حمله 
يمني ها به تاسيسات نفتي ش��ركت آرامكو كه به كاهش 
۵۰ درصدي صادرات نفت عربستان منجر شد اعمال شده 
است، اما تحريم بانك مركزي ايران در حالي اعالم مي شود 
كه يك سال پيش همزمان با بازگشت تحريم هاي رفع شده 
در برجام بانك مركزي ايران تحريم شده بود. در واقع امريكا 
براي ب��ار دوم بانك مركزي را اين ب��ار به بهانه تأمين مالي 
تروريسم تحريم كرده است.تحريم هاي جديد امريكا واكنش 
مقامات ايراني را در پي داشته و رييس كل بانك مركزي اين 
تحريم ها را بي اثر خوانده اس��ت. عبدالناصر همتي در اين 
باره تاكيد كرده است كه تحريم مجدد بانك مركزي توسط 
دولت امريكا نشان مي دهد كه دست آنها براي پيدا كردن 

اهرم فشار عليه ايران تاچه حدي خالي است.

اق�دامامري�كانق�ضاص�ولش�ناختهش�ده
بينالمللياست

محمدج��واد ظريف؛ وزير امور خارجه اي��ران نيز كه خود 
پيش از اين مورد تحريم هاي امريكا واقع شده، تحريم بانك 
مركزي را نشانه استيصال امريكا دانسته و بيان داشته است: 
»امريكايي ها هر تحريمي را كه مي توانستند عليه ايران انجام 
دادند. كاري كه اكنون انجام مي دهند، اين است كه بانك 
مركزي را كه قباًل تحريم شده بود با عنوان ديگري تحريم 
مي كنند.«ظريف با خطرناك و ناپذيرفتني خواندن اين اقدام 
امريكا، آن را نقض تمام تعهدات بين المللي نه تنها برجام بلكه 
نقض اصول شناخته شده بين المللي در مصونيت بانك هاي 
مركزي عنوان كرده و تاكيد كرده است: »وقتي يك موسسه 
را چندين بار با عناوين مختلف تحريم مي كنند، نشان دهنده 
آن است كه آنچه فكر مي كردند با سياست فشار حداكثري 
مي توانند در ظرف چند ماه م��ردم ايران را به زانو درآورند، 
شكست خورده است.«ظريف تصريح كرده كه امريكايي ها 
هرچه زودتر بايد به اين واقعيت اعتراف كنند و با يك روش 
آبرومندانه به اين سياست خود پايان دهند و گفته است: »اگر 
همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند توبه كنند و به ميز 
مذاكره بازگردند، حتمًا به نتايج بهتري مي رسند تا اينكه 

بانك مركزي را دو يا چند بار تحريم كنند.«
وزير امور خارجه كشورمان در واكنش به اقدام امريكا براي 
تحريم مجدد بانك مركزي ايران گفت: اين اقدام نشان دهنده 
اين است كه سياست فشار حداكثري به پايان خود نزديك 

شده است. تحريم بانك مركزي پيش از هرچيز نشان دهنده 
اس��تيصال امريكا اس��ت، امريكايي ها هر تحريمي را كه 
مي توانستند عليه ايران انجام دادند، كاري كه اكنون انجام 
مي دهند، اين است كه بانك مركزي كه قبال تحريم شده بود 

را با عنوان ديگري تحريم مي كنند.
ظريف با خطرناك و ناپذيرفتني خواندن اين اقدام امريكا 
افزود: البته اين اقدامشان نشان دهنده تالششان براي مانع 
شدن از خريدهاي بين المللي و رسيدن غذا و دارو به مردم 
ايران است. اين اقدام، نقض تمام تعهدات بين المللي نه تنها 
برجام بلكه نقض اصول شناخته شده بين المللي در مصونيت 
بانك هاي مركزي است.البته امريكايي ها در اين زمينه متعهد 
به مقررات بين المللي نبودند و صرفا آنها را بر اساس منافعشان 
تعبير كرده اند. اين اقدام خطرناك است و از يك طرف هم 

نشان دهنده عدم تعهد امريكا به تعهدات بين المللي است.
وزير امور خارجه جمهوري اس��المي ايران، اضافه كرد: از 
طرف ديگر هم نش��ان دهنده اين است كه سياست فشار 
حداكثري به پايان خود نزديك ش��ده اس��ت. وقتي يك 
موسسه را چندين بار با عناوين مختلف تحريم مي كنند، 
نشان دهنده آن است كه آنچه كه فكر مي كردند با سياست 
فشار حداكثري مي توانند در ظرف چند ماه مردم ايران را 
به زانو درآورند، شكست خورده است.ظريف تصريح كرد: 
امريكايي ها هرچه زودتر بايد به اين واقعيت اعتراف كنند و 
با يك روش آبرومندانه به اين سياست خود پايان دهند. اگر 
همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند توبه كنند و به ميز 
مذاكره بازگردند، حتما به نتايج بهتري مي رسند تا اينكه 

بانك مركزي را دو يا چند بار تحريم كنند.

دعوتازجامعهبينالملليب�رايايجادنظام
تجاريواقتصاديجديد

سخنگوي وزارت امور خارجه ايران نيز در پي اين اقدام امريكا 
از همه اعضاي جامعه بين المللي دعوت كرد به فكر نظام 
تجاري و اقتصادي جديدي باشند كه در آن تاثير اقدامات 
خصمانه امريكا عليه توس��عه و تجارت آزاد بين المللي به 
حداقل برسد.سيدعباس موسوي در واكنش به تحريم هاي 
جديد اياالت متحده امريكا اع��الم كرده كه تحريم اعالم 
شده موضوع جديدي نبوده و فقط تحريم هاي قديمي به 
شكل ديگري بيان شده است و افزوده است: »ايران از اولين 
تحريم ها كه در نوع خود از سخت ترين تحريم ها بوده است راه 
خود را پيدا كرده و با اتكاي به توانايي هاي داخلي و همكاري با 
كشورهاي دوست به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد.«

موس��وي همچنين اظهار اميدواري كرده كه دولتمردان 
امريكا درك كنند كه آنها ديگر تنها ابر قدرت اقتصادي جهان 
نيستند و كشورهاي زيادي هستند كه مايلند از بازار ايران 
و فرصت هاي اقتصادي روابط خوب با ايران بهره مند شوند.

روس�يه:بههمكاريبابانكهايايرانيادامه
ميدهيم

وزارت خارجه روسيه نيز در كمتر از يك ساعت پس از اعالم 
تحريم هاي جديد توسط »دونالد ترامپ« رييس جمهور 
امريكا به اين اقدام واكنش نشان داد. وزارت خارجه روسيه 
روز جمعه در واكنش به اقدام خصمانه امريكا مبني بر تحريم 
بانك مركزي با نامشروع خواندن اين تحريم ها عنوان كرد 
كه با وجود تحريم ها به همكاري با بانك هاي ايراني ادامه 

خواهد داد.

تحريمدوبارهبان�كمركزيجنبهتبليغاتيو
روانيدارد

سيدحسين سليمي كارشناس بانكي نيز با اشاره به تحريم 
دوباره بانك مركزي از سوي رييس جمهور امريكا تاكيد كرد 
كه اين موضوع تاثير چنداني بر بازارها نخواهد داشت و بيشتر 

جنبه رواني و تبليغاتي دارد.
وي در گفت وگو با ايِبنا درباره تحريم دوباره بانك مركزي از 
سوي دونالد ترامپ و تاثير آن بر بازارهاي مختلف با توجه 
به اينكه پيش از اين نيز بانك مركزي تحريم ش��ده و نقل 
و انتقال مالي با ايران محدوديت داش��ت، گفت: اين نوع از 
تحريم ها بيشتر جنبه رواني و تبليغاتي دارد و بر بازارهاي 
مختلف تاثيري نخواهد داشت.وي با اش��اره به اتهام زني 
مقامات امريكايي درباره حمله ايران به تاسيسات نفتي آرامكو 
عربستان اظهار داشت: پيش از اين نيز با توجه به تحريم هاي 
يكجانبه امريكا، نقل و انتقال پول با مشكل مواجه بود و با 
اعمال تحريم جديد، اتفاق جديدي رخ نداده و محدوديت ها 

بيشتر نخواهد شد.
وي توضيح داد: با توجه به قانون اساسي در امريكا، با توجه به 
دستور اجرايي دونالد ترامپ به عنوان رييس جمهور امريكا 
در تحريم بانك مركزي، رييس جمهور بعدي اين كشور )هر 
فردي كه باشد(، براي برداشتن تحريم بانك مركزي ايران 
نياز به كسب مصوبه كنگره خواهد داشت كه اين موضوع 
روند برداش��تن اين تحريم را زمان بر خواهد كرد.سليمي 

همچنين درباره پيوستن سامانه سپام بانك مركزي ايران به 
پيام رسان روسيه و تاثير آن بر تجارت خارجي با كشورهاي 
عضو اتحاديه اوراسيا اظهار داشت: به هر حال اين موضوع نيز 
گشايشي است و مبادالت با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا 
را تسهيل مي كند.وي تصريح كرد: با توجه به پيوستن ايران 
به اتحاديه كشورهاي اوراسيا و استفاده از پيام رسان روسيه 
براي مبادالت بانكي، مي توان بسياري از كاالهاي مورد نياز 
را از كشورهاي اين اتحاديه وارد كرد و بسياري از كاالهاي 
توليدي را نيز به اين كشورها صادر يا از آنها براي كشورهاي 
ثالث ترانزيت كرد.وي افزود: البته بايد توجه داش��ت كه با 
وجود مبادل��ه با پول هاي ملي اما همچنان خريد و فروش 
كاالهايي كه تحت تحريم امريكا هستند يا حمل و انتخاب 
بندر ترانزيتي آن با مشكل روبروست.سليمي خاطرنشان 
كرد كه نبايد انتظار داشته باشيم كه با پيوستن به اين اتحاديه 
و انجام مبادالت بانكي از طريق پيام رسان روسي، درد كل 
اقتصاد كشور درمان شود.عضو كميسيون بازار پول و سرمايه 
اتاق بازرگاني ايران در عين حال خاطرنشان كرد: البته هر نوع 
تحريمي تاثير رواني و انتظاري و همچنين افزايش ريسك 
معامالت در بازار را به همراه خواهد داشت و تحريم جديد 
نيز از اين موضوع مستثني نيست.عضو هيات مديره بانك 
خاورميانه ادامه داد: اگر به جزييات قانون تحريم هاي امريكا 
عليه ايران مراجعه كنيد، مي بينيد كه تحريم بانك مركزي 
و افزودن صندوق توسعه ملي و چند نهاد و موسسه ديگر 
نيز به فهرست تحريم ها تغيير چنداني در شرايط موجود 

ايجاد نمي كند.

تحريمدوبارهبانكمركزي،بازيباختهامريكا
از سوي ديگر، محمدحسين حسين زاده كارشناس بانكي، 
تحريم دوباره ايران از سوي اياالت متحده را بازي باخته امريكا 
عنوان كرد.وي درباره تحريم دوباره ايران از س��وي امريكا، 
اظهار داشت: تحريم ايران از سوي امريكا نه موضوع جديدي 
است و نه براي مجموعه كشور و نظام بانكي تاثير خاصي دارد. 
بيشتر جنگ رواني است كه از گذشته بوده و اكنون تشديد 
شده اس��ت.وي افزود: با تحريم دوباره ايران، در عمل هيچ 
اتفاقي در تعامالت مال��ي صورت نخواهد گرفت و با توجه 
به اينكه در چند وقت اخير قدرت نظام جمهوري اسالمي 
در منطقه و جهان مشخص ش��ده اين اقدامات بازي هاي 
باخته اي است و امريكا آخرين تالش هاي خود را مي كند، 
اما هيچ اتفاقي نخواهد افتاد.ما ساليان سال است كه بدون 
داشتن اين ابزارها كشور را اداره مي كنيم و حتي ابزارهاي 
جايگزين  ابزارهاي بين المللي مثل سوئيفت و... ايجاد شده 
از برقراري ارتباط بانكي از طريق پيام رسان روسي و سپام 
بانك مركزي ايران )غير سوئيفت( نشان از بهبود شرايط ايران 
نسبت به قبل حتي در شرايط تحريم دارد.به گفته حسين 
زاده، شايد اين تحريم ها نعمتي باشد براي رشد اقتصادي 
كشور و نسبت به قبل نه تنها شاهد تغييراتي نخواهيم بود، 

بلكه دوران سخت اقتصاد ايران نيز به اتمام رسيده است.

تحريممجددبانكمركزيچهفرقيباتحريم
قبليدارد؟

وزارت خزانه داري امريكا، بان��ك مركزي ايران را اين بار به 
بهانه تأمين مالي تروريسم تحريم كرد؛ اقدامي كه به گفته 
رييس كل بانك مركزي، نشان مي دهد كه دست امريكايي ها 

براي پيدا كردن اهرم فشار عليه ايران تا چه حد خالي است.
به گزارش ايسنا، دفتر كنترل دارايي هاي خارجي وزارت 
خزانه داري امريكا اعالم كرد كه تحريم هاي جديدي را عليه 

برخي نهادهاي مالي ايراني اعالم كرده است.
در بيانيه وزارت خزانه داري امريكا آمده است: »امروز دفتر 
كنترل دارايي هاي خارجي خزانه داري با توجه به اختيارات 
خود در زمينه مقابله با تأمين مالي تروريسم تصميم گرفت 
بانك مركزي ايران، صندوق توس��عه ملي ايران و شركت 
اعتماد تجارت پارس را تحت دستورالعمل شماره ۱۳۲۲۴ 

به فهرست حاميان مالي تروريسم اضافه كند.«
خزانه داري امريكا در ادامه ضمن متهم كردن بانك مركزي 
ايران به تأمين مالي سپاه قدس و حزب اهلل، مدعي شد كه اين 
بانك تاكنون ميلياردها دالر پول براي سپاه پاسداران فراهم 
كرده است.وزارت خزانه داري امريكا همچنين مدعي شد كه 
شركت اعتماد تجارت پارس، برخي تراكنش هاي ارزي ايران 
را تسهيل كرده است و صندوق توسعه ملي ايران نيز يكي از 
منابع تأمين مالي سپاه پاسداران انقالب اسالمي بوده است.

بانك مركزي پيش تر نيز توسط وزارت خزانه داري امريكا 
تحريم ش��ده بود اما اين بار نام اين بانك به فهرست تأمين 
مالي تروريسم اضافه شده است كه مقامات امريكايي به زعم 
خود اميدوارند رفع تحريم را دشوارتر كند.تحريم هاي جديد 
پس از آن اعالم مي شود كه به دنبال حمله به تاسيسات نفتي 
ش��ركت آرامكو كه به كاهش ۵۰ درصدي صادرات نفت 
عربستان منجر شد، دونالد ترامپ - رييس جمهور امريكا - 
دستور وضع تحريم هاي جديد ضدايران را صادر كرد. با وجود 
آنكه اين حمله توسط ارتش يمن انجام شد، طرف امريكايي 

در ادعاهاي خود، ايران را مقصر دانسته است.
وزارت خزانه داري امريكا با غير قابل قبول دانستن حمله 
به تاسيسات نفتي ش��ركت آرامكو مدعي شده است كه 
تحريم هاي جدي��د، مكانيزم تأمين مالي س��پاه قدس و 
حزب اهلل را هدف قرار داده است.طرف امريكايي با تأكيد بر 
اينكه به سياست فشار حداكثري ضد ايران ادامه خواهد داد، 
از قول سيگال ماندكلر - معاون مقابله با تأمين مالي تروريسم 
وزارت خزانه داري امريكا - نوشته است كه كشورها بايد از 

عواقب همكاري با بانك مركزي ايران آگاه باشند.
به گزارش ايس��نا، عبدالناصر همت��ي- رييس كل بانك 
مركزي- نيز در واكنش به اين تحريم ها گفت: تحريم مجدد 
بانك مركزي توسط دولت امريكا نشان مي دهد كه دست آنها 
براي پيدا كردن اهرم فشار عليه ايران تا چه حد خالي است 
و موفقيت هاي اخير بانك مركزي و ثبات بازار نشان مي دهد 
كه خوشبختانه تجارت و مبادالت مالي كشور از راه هايي 

انجام مي شود كه از سوي امريكا غيرقابل تحريم است.

ه�دفاصليتحريمهايجدي�دامريكااز
ديدمقامسابقخزانهداري

يكي از مقامات اسبق وزارت خزانه داري امريكا اعالم كرد 
هدف اصلي تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران، ساز و كار 

مالي اينستكس است نه بانك مركزي ايران.
به گزارش نش��نال امارات، وزارت خزانه داري امريكا   بانك 
مركزي اي��ران، صندوق توس��عه ملي و ش��ركت اعتماد 
تجارت پارس را در فهرست تحريم قرار داد. دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا ديروز درنشست خبري مشترك خود 
با نخست وزير استراليا گفت كه اين تحريم ها، بيشترين ميزان 

تحريم هايي است كه در طول تاريخ عليه يك كشور وضع 
شده اند.تحريم هاي جديد كه يك هفته پس از حمالت به 
تاسيسات نفتي شركت آرامكو عربس��تان وضع شده اند، 
با واكنش هاي زيادي مواجه ش��دند. برخي كارشناسان از 
جمله ريچارد نفيو، طراح رژيم تحريم هاي ايران در دوران 
رياست جمهوري اوباما آن را تكراري خواندند و روسيه نيز 
ضمن محكوميت اين تحريم ه��ا اعالم كرد به همكاري با 
بخش بانكي ايران ادامه خواهد داد.بريان او تول، از مديران 
انديشكده »شوراي آتالنتيك« و مشاور ارشد سابق دفتر 
كنترل دارايي ه��اي خارجي وزارت خزان��ه داري امريكا، 
در رابط��ه با تحريم هاي جديد امريكا گفت كه به نظر وي، 
تحريم ها بيشتر ساز و كار مالي تجارت اتحاديه اروپا با ايران 
موسوم به اينس��تكس را هدف گرفته است. وي به نشنال 
گفت: بانك مركزي ايران قبال نيز طبق اليحه دفاعي تحريم 
بود و درنتيجه تحريم آن مساله جديدي نيست.او تول دو 
مورد از اهداف تحريم هاي جديد را چنين بر شمرد: اولين 
هدف تحريم ها افزايش فشارها براي تامين مالي نيروهاي 
نظامي و هدف دوم و اصلي تر، مقابله با معافيت هاي تحريمي 
مربوط به اقالم بشردوستانه خواهد بود چرا كه بانك مركزي 

تامين مالي واردات چنين اقالمي را بر عهده دارد.
به گفته او تول در نتيجه قرار گرفتن نام بانك مركزي ايران در 
فهرست تامين مالي كنندگان تروريسم، تراكنش هاي مالي با 
ايران از طريق ساز و كارهايي نظير اينستكس ديگر مصون از 
پيامدهاي تحريم ثانويه نخواهند بود. در نتيجه امريكا قصد 
دارد اين س��از و كار در عمل به ساز و كاري شكست خورده 
تبديل شود.وي در ادامه با انتقاد از دولت ترامپ براي آسيب 
زدن به ش��هروندان عادي ايراني افزود كه با رفتن نام بانك 
مركزي به فهرس��ت تامين مالي تروريسم، احتمال باقي 
ماندن اين نهاد در فهرست تحريم صرف نظر اينكه دولت 

بعدي دموكرات باشد يا جمهوري خواه، بيشتر شده است.

تهديدامريكابهتحريمبانكهايايرانيبيشتر
همچنين س��خنگوي وزارت خارجه امري��كا اعالم كرد 
واشنگتن تحريم هاي بيشتري عليه بانك هاي ايراني اعمال 
خواهد كرد.مورگان اورتگاس، س��خنگوي وزارت خارجه 
امريكا در گفت وگو با خبرنگار شبكه بلومبرگ در اظهاراتي 
مداخله جويانه گفته است كه تمامي گزينه ها در خصوص 
ايران روي ميز قرار دارد. وي با بيان اينكه تا زمان تغيير نكردن 
رفتار، تحريم ها عليه اين كشور ادامه خواهد داشت تهديد 
كرد كه واش��نگتن در آينده تحريم هاي بيشتري را عليه 

بانك هاي ايراني اعمال خواهد كرد.
از سوي ديگر اما مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا اعالم كرد 
كه دونالد ترامپ خواهان رسيدن به راه حلي صلح آميز با ايران 
است. وي با اشاره به تالش هاي امريكا براي تشكيل ائتالفي 
ضد ايران گفت: ماموريت من و خواسته رييس جمهور آن 
است كه در همكاري با طرف هاي مختلف به راه حلي صلح 
آميز با ايران برسيم و اميدوارم ايران اقدامات اخير را در چنين 
چارچوبي ببيند. ادعاي وزير خارجه امريكا براي دستيابي به 
راه حل صلح آميز با ايران در شرايطي بيان مي شود كه به گفته 
شبكه خبري سي بي اس، مارك اسپر، وزير دفاع و جوزف 
دانفورد، رييس ستاد مشترك ارتش امريكا در يك كنفرانس 
خبري مشترك اعالم كردند امريكا سربازهاي بيشتري را به 

عربستان اعزام خواهد كرد.

سيمين السادات    ميرهاشمي ناييني|
كاهش امالك مازاد در شبكه بانكي مستلزم در نظر گرفتن 
زنجيره اي از فعاليت هاست به  گونه اي كه توجه محض به 
خود بحث واگذاري امالك مازاد بدون در نظرگرفتن ساير 

حلقه هاي مفقوده اين زنجيره اثربخش نخواهد بود.
در ادبيات اقتصادي رسالت اصلي بانك ها تجهيز و تخصيص 
منابع و بطور كلي واسطه گري مالي تعريف شده است كه با 
بنگاه داري بانك ها و موضوعاتي از قبيل تملك و مالكيت 
امالك، مستغالت، واحدهاي توليدي و شركت ها اختالف 
فاحش��ي دارد. بر اين اس��اس، »مديريت امالك مازاد در 
شبكه بانكي« -شامل امالك مازاد ملكي يا تمليكي- يكي 

از موضوعات چالش برانگيز در شبكه بانكي ايران است.
اين موضوع خصوصاً پس از تصويب قانون »رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور« مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۰۱ 
مجلس شوراي اسالمي از اهميت دو چنداني برخوردار شده 
است. اين قانون بانك ها را ملزم به فروش يا واگذاري اموال 
مازاد خود و آزادسازي منابع بلوكه شده به منظور افزايش 

رونق اقتصادي كشور و پيشگيري از كاهش قدرت نقدينگي 
بانك ها براي اعطاي تسهيالت به مشتريان به ويژه بخش هاي 

مولد در اقتصاد مي نمايد.
بنابراين شناسايي گلوگاه ها و نقاط آسيب فرآيند واگذاري 
امالك مازاد بانك ها حائز اهميت است به اين سبب كه عدم 
موفقيت در واگذاري امالك مازاد ممكن است ناشي از برخي 
گلوگاه ها در فرآيند واگذاري اين امالك باشد كه با رفع آنها 
و پيشنهاد راهكارهاي مناسب، منجر به افزايش واگذاري 
امالك مازاد و از اينرو كاهش اين امالك در پرتفوي دارايي 
بانك ها شود. در اين راستا با بررسي فرآيند فروش و واگذاري 
امالك مازاد در شبكه بانكي برخي نكات حائز اهميت به شرح 
زير است: اولين نكته اين است كه بخشي از افزايش امالك 
تمليكي و به سبب آن امالك مازاد بانك ناشي از نقاط آسيب 
و گلوگاه هايي است كه در فرآيند اعطاي تسهيالت وجود 
دارد. بدين معني كه امالك تمليكي بانك ناشي از ناتواني 
تسهيالت گيرندگان در بازپرداخت بدهي به بانك است. 
اين امر نخست منجر به افزايش ميزان مطالبات سررسيد 

گذشته، معوق و مش��كوك الوصول بانك خواهد شد.در 
مراحل بعدي بانك به منظور وصول مطالبات روش هاي 
متنوعي )تهاتر بدهي، اقاله و...( در پيش مي گيرد. در نهايت 
تمام اين اقدامات منجر به تمليك وثيقه تسهيالت اعطايي 
كه در اكثر موارد امالك هستند خواهد شد و به اين ترتيب 
با ادامه اين روند امالك تمليكي بانك و به سبب آن امالك 
مازاد بانك سير صعودي به خود مي گيرد. اين امر به شدت 

متاثر از شرايط حاكم بر اقتصاد كشور است.
در صورتي كه كه ش��رايط ركودي بر اقتصاد حاكم باش��د 
تس��هيالت گيرندگان در پرداخت ديون خود به بانك ها 
دچار مشكل خواهند شد و همين امر سبب رجوع بانك ها 
به وثايق ملكي تضمين ارايه تسهيالت مي شود. بنابراين، 
در گام نخست بايد تمهيداتي در هنگام اعطاي تسهيالت و 
اخذ تضامين براي كاهش امالك تمليكي اتخاذ شود. بدين 
منظور به نظر مي رس��د عالوه بر انجام اعتبارسنجي هاي 
مناسب هنگام اعطاي تسهيالت و در نظر گرفتن تمهيدات 
مناسب در اين خصوص بايد در نوع تضامين دريافتي بابت 

ارايه تسهيالت تجديد نظر شود.همچنين، بايد تدابيري 
اتخاذ شود كه وثايق از درجه نقدشوندگي بااليي برخوردار 
باشند و اين ميزان نقدشوندگي كمتر تحت تأثير شرايط 
اقتصادي حاكم بر اقتصاد قرار گيرد. بنابراين تجديد نظر 
در نوع وثايق تضامين اعتب��ارات به عنوان يكي از اقدامات 
پيشگيرانه در خصوص افزايش امالك مازاد و جلوگيري از 

افزايش شكاف بانكداري با بنگاهداري حائز اهميت است.
نكته حائز اهميت ديگر اين است كه بخشي از افزايش امالك 
تمليكي و به سبب آن امالك مازاد بانك ناشي از نقاط آسيب 
و گلوگاه هايي است كه در فرآيندهاي وصول مطالبات بانك 
وجود دارد. بدين منظور مي بايس��ت به مراحل تمليك تا 
واگذاري و فرآيندهايي كه در اين فاصله انجام مي شوند، توجه 
كرد. تمليك تا واگذاري شامل ۴ مرحله تمليك، اخذ سند، 

رفع موانع حقوقي و فروش يا واگذاري است.
همانطور كه مالحظه مي شود هدف بانك از تمليك نهايتًا 
واگذاري يا فروش آن اس��ت. اما نكته مه��م دو گام اتصال 
تمليك به فروش يا واگذاري است كه در اين مسير اتصال 

ممكن است مشكالتي از قبيل نبود سند يا مشكل دار بودن 
سند و همچنين وجود موانع حقوقي بر سر راه واگذاري ملك 
از قبيل عدم تخليه بودن ملك وجود داشته باشد. بنابراين، 
كاهش امالك مازاد در شبكه بانكي مستلزم در نظر گرفتن 
زنجيرهاي از فعاليت هاست كه تمام حلقه هاي اين زنجيره 

نقش حائز اهميتي در فرآيند واگذاري ايفا مي كنند.
در واقع واگذاري امالك مازاد اولين حلقه اين زنجيره نيست، 
بلكه در ميانه اين زنجيره واقع ش��ده اس��ت. اين امر نشان 
مي دهد كه توجه محض به خود بحث واگذاري امالك مازاد 
بدون در نظر گرفتن ساير حلقه هاي مفقوده اين زنجيره، 
شبكه بانكي را به اهداف مورد نظر نخواهد رساند. در واقع عدم 
انجام اعتبارسنجي هاي مناسب هنگام اعطاي تسهيالت به 
مشتريان، عدم تجديد نظر در نوع وثايق و تضامين دريافتي 
در قبال اعطاي تسهيالت و در مراحل بعدي عدم موفقيت در 
واگذاري امالك مازاد به علت وجود برخي موانع در واگذاري 
اين امالك، منجر به انباش��ته شدن امالك مازاد تمليكي 

بسياري در شبكه بانكي كشور خواهد شد.
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مزايايهوشمصنوعي
درارتقايبانكداري

مسعود خرقاني| 
بانك ها و موسسات مالي بايد راه حل هاي هوشمندانه 
از جمله اتوماسيون پردازش ها با استفاده از بات هاي 
برنامه اي )RPA(، تجزيه و تحليل پيشرفته و استقرار 
هوش مصنوعي در سازمان خود را پياده سازي نمايند.

سفر تحول ديجيتالي براي خيلي از بانك ها و موسسات 
مالي و اعتباري مشتمل بر نوسازي سامانه كربانكينگ، 
با استفاده و يكپارچه سازي فناوري هاي موبايل در 
خود و ديجيتالي شدن بسياري از فرايندهاي خدمات 
پشتيبان است. به منظور بهينه سازي اين پيشرفت ها، 
بانك ها و موسسات مالي بايد راه حل هاي هوشمندانه 
از جمله اتوماسيون پردازش ها با استفاده از بات هاي 
برنامه اي )RPA(، تجزيه و تحليل پيشرفته و استقرار 
هوش مصنوعي در سازمان خود را پياده سازي نمايند.

يك��ي از مهم تري��ن مولفه هاي تح��ول ديجيتال، 
توانمندي ناش��ي از ماشيني كردن تجزيه و تحليل 
پيشرفته در ارايه راه حل هاي هوشمندانه تر از آن است 

كه انسان به تنهايي بتواند ارايه دهد.
اين تحول بر مبناي بهره مندي از منابع داده اي داخلي 
و خارجي س��ازمان استوار اس��ت، و در اين مسير به 
منظورتمركز بر تجربه كاربري، بجاي محوريت دادن 
به محصوالت و راه حل ها از اطالعات و داده هاي مربوط 
به مشتري استفاده مي شود. ميزان موفقيت در اين 
تالش ها مشخص كننده برندگان و بازندگان بازي در 
آينده خواهد بود.در تحقيقات شركت Deloitte در 
حوزه خدمات مالي، بيش از ۲۰۰ مدير خدمات مالي 
و بانكي كه از قبل شروع به استفاده از فناوري هوش 
مصنوعي در خدمات خود كرده بودند، مورد پرسش 
واقع ش��دند. در اين بررسي ها سه مشخصه كليدي 
براي سازمان هايي كه از منظر مالي بهترين بازده را 
از هوش مصنوعي و تعدد موارد استقرار و به كارگيري 
اين فناوري داشته اند، شناس��ايي شده است.ادغام 
هوش مصنوعي در برنامه هاي استراتژيك: به منظور 
استقرار و به كارگيري گسترده سازماني از قابليت هاي 
هوش مصنوعي در س��ازمان هاي پيشرو، تجزيه و 
تحليل پيشرفته به عنوان بخشي از طرح كالن برنامه 

استراتژيك سازمان، در نظر گرفته مي شود.
 استفاده از هوش مصنوعي براي عملكرد و ابتكارات 
تجربه مش��تري: عالوه بر كارب��رد تجزيه و تحليل 
پيشرفته براي صرفه جويي هزينه، سازمان هاي پيشرو 
در به كارگي��ري هوش مصنوعي به دنبال چگونگي 
استفاده از تجزيه و تحليل پيشرفته براي بهبود عملكرد 

و ابتكارات بر اساس تجربه مشتري هستند.
نگاه به بيرون از سازمان: سازمان هاي پيشرو به جاي 
تالش براي ساختن تمام برنامه هاي هوش مصنوعي 
در داخل خود، مش��اركت و همكاري هاي بيروني را 
امكان پذير مي كنند تا دسترس��ي به استعدادها و 
راه حل هاي بيشتري را فراهم نمايند. اين امر در زماني 
كه كمبود استعداد در دسترس وجود داشته باشد، 

باعث بهبود سرعت براي حضور در بازار مي شود.
به منظور تقويت و حمايت از اس��تقرار راه حل هاي 
هوش مصنوعي در سطح گسترده سازماني، بسياري 
از بانك ها و موسسات مالي پيشرو اقدام به ايجاد مراكز 
تعالي هوش مصنوعي در ساختار خود كرده اند، كه 
وظيفه نظارت بر تمام ابتكارات و نو آوري ها )از جمله 
هوش مصنوعي( را عهده دار هستند. اين ساختار امكان 
متمركز نمودن آزمايش ها و تجربياتي كه مي توانند 
در مناطق مختلف سازمان اس��تقرار يابند را فراهم 
مي سازد.در بررسي هاي انجام شده توسط ديلويت 
معلوم شد كه تاكيد عمده سرمايه گذاري ها در زمينه 
هوش مصنوعي، در راستاي تحول ديجيتال و بر روي 
فناوري هاي مورد نياز و استعدادها استوار بوده است.

هدف گيري مش��تري در ارايه پيش��نهادات براي 
بانك ها و موسسات مالي، موضوع جديدي نيست، 
و اكثر بانك ها به منظ��ور بهبود در جذب و افزايش 
وفاداري مش��تري، و فروش متقاطع محصوالت، 
چندين دهه اس��ت كه از داده ه��اي موجود خود 
اس��تفاده مي كنند. آنچه كه تغيير ك��رده ابزاري 
اس��ت كه براي موفقيت آميز كردن اين ارتباطات 
بصورت آن��ي و در مقي��اس ش��خصي، در اختيار 
بانك ها و موسسات مالي و اعتباري قرار مي گيرد.

خرده فروش��ان ديجيتال و ش��ركت هاي بزرگ با 
تكنولوژي هاي پيشرفته، استاندارد جديدي را براي 
شخصي س��ازي تنظيم كرده اند.تحقيقات نشان 
داده است كه مصرف كنندگان به صورت افزايشي، 
ارتباطات مالي مورد نيازش��ان را در جاهايي كه از 
طريق ش��ركت هاي فناوري محور مانند آمازون، 
گوگل، فيس بوك، و...، فراهم باش��د، از اين طريق 
برقرار مي كنند، يا حركت به اين سمت را بطور جدي 
مد نظر دارند. و اين نشان دهنده گرايش روزافزون 
مصرف كنندگان به مبادله داده، جهت كسب تجربه 
كاربري بهترمي باش��د.امروزه به دليل استفاده از 
فناوري تلفن همراه، تعامل اكثر مشتريان با بانك هاي 
خود بيشتر از گذشته شده است، اين تعامل در برخي 
موارد مي تواند فقط براي بررسي مانده حساب باشد. 
تكرار اين ارتباطات و مشاركت مشتري در تعامل 
با بانك، براي بانك ها و موسسات مالي اين فرصت 
را به وجود آورده كه بتوانند در لحظه مناس��ب و بر 
حسب موضوع قدرت نفوذ خود بر مشتري را افزايش 
دهند. امكاني كه در گذشته امكان پذير نبوده است.

توان واقعي شخصي سازي محصوالت و خدمات، 
از تبديل و تحول همه راه هاي تعامل مش��تري و از 
طريق استفاده سازمان از داده ها و تجزيه و تحليل 
بر روي آنها براي پيش بيني نيازهاي فردي، ايجاد 
بخش هاي هدفمند و روابط عميق تر با مش��تريان 
در زمان به كارگيري محصول يا خدمت مورد نظر، 
قابل دستيابي خواهد بود. اين موارد به ارايه خدمات، 
اطالعات، و مش��اوره، اغلب بصورت روزانه يا حتي 
چندين بار در روز معطوف مي گردد.شخصي سازي 
مبتني بر هوش مصنوعي عبارت است از توسعه و 
گسترش يك درك عميق از نيازهاي منحصر به فرد 
هر يك از مشتريان و ايجاد مجموعه اي از تجربيات 
كارب��ري مرتبط به موض��وع در تمامي كانال هاي 

ارتباطي، اعم از ديجيتال و انساني. 



دانش و فن10دنياي فناوري

تكذيب وقوع حمله سايبري »موفق« به تاسيسات نفتي و زيرساخت هاي حياتي كشور 

حمالتي با »توييت  هوايي« به زيرساخت هاي حياتي 
گروه دانش و فن   

برخي از منابع نه چندان معتبر درحالي خبر از حمالت 
س��ايبري به اي��ران دادند كه اين اخبار توس��ط منابع 
رسمي تاييد نشده و در مقابل، مسووالن اعالم كردند 
حمله سايبري »موفقي« به تاسيس��ات نفتي و ساير 
زيرساخت هاي حياتي كشور صورت نگرفته است؛ اما 
همين اخبار را ش��ايد بتوان در زمره حمالت رسانه اي 
دانست كه در سكوت خبري مسووالن، توسط معاندان 

و با هدف فريب افكار عمومي منتشر مي شود.
حمالت س��ايبري در ايران بي سابقه نيست و حتي به 
نظر مي رسد براي مسووالن كشور، چندان عجيب هم 
نيست كه روزانه حمالت سايبري زيادي به ايران شود، 
كما اينكه محمدجواد آذري جهرمي -وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات- تير ماه امس��ال اظه��ار كرده بود: 
»رس��انه ها از صحت حمله س��ايبري ادعايي به ايران 
پرسيدند. بايد بگويم كه مدت هاس��ت ما با تروريسم 
سايبري -مثل استاكس نت- و يك جانبه گرايي-مثل 
تحريم ه��ا- مواجهيم. ن��ه يك حمله، بلكه در س��ال 
گذشته ۳۳ ميليون حمله را با سپر دژفا خنثي كرديم. 
حمله موفقي از آنها صورت نگرفته، هرچند تالش هاي 
زيادي مي كنند.« اگرچه به گفته ابوالقاس��م صادقي 
-معاون امنيت سازمان فناوري اطالعات- »تمامي اين 
۳۳ ميليون حمله در يك سطح از پيچيدگي نيستند و 
اين طور نيست كه همه آنها زيرساخت هاي حياتي را 
هدف گرفته باشند. بسياري از اين ۳۳ ميليون حمله، 
حمالت س��اده بدافزارهاي متعارف اس��ت، بعضي ها 
حمالت خاص تر و پيچيده تري است و درصد كمتري 

هم عليه زيرساخت هاي حساس است.«
به نظر مي رس��د اين بار ماجراي حمالت س��ايبري، از 
اكانت هاي توييتري آغاز ش��ده اس��ت. وقتي برخي از 
اكانت هاي توييت��ري، توييت هايي را درباره اختالالت 
اينترنتي نوشتند و البته اين توييت ها مخاطب مشخصي 
نداش��ت. اصطالحي كه در توييتر به »توييت هوايي« 
مشهور است و به گفته  يكي از كاربران توييتر، مختص 
زماني است كه شما حرفي را به كسي، فارغ از اينكه در 
توييتر حساب كاربري دارد يا ندارد توييت مي كنيد و 
البته بيشتر براي موقعي استفاده مي شود كه مي خواهيد 
پاسخ يك توييت را بدهيد، اما نه با منشن دادن، بلكه با 
توييتي مجزا« بدين ترتيب بود كه در س��اعاتي از روز 
گذشته، برخي از اكانت ها در توييتر، درباره گزارش هايي 
نوشتند كه از يك حمله سايبري به مراكز دولتي و نظامي 
ايران و اختالالت اينترنتي حكايت داشته است و ادعا 
كردند تاسيس��ات نفتي ايران تحت حمالت سايبري 

قرار گرفتند. براي اثبات مدعاي خود هم اقدام به انتشار 
تصاويري منتسب به وب سايت خبري فاكس نيوز كرده 
netblocks. كه اطالعات خود را از وب سايتي با عنوان

org گرفته بود. البته مسووالن در ايران هم دست كمي 
از اين اكانت هاي توييتري بي حساب نداشتند و به انتشار 
گزاره هايي بدون منبع اكتفا كردند. بدين ترتيب امير 
ناظمي -رييس سازمان فناوري اطالعات- در توييتر 
خود نوشت: »در ۴۸ ساعت اخير رويداد غيرمنتظره اي 
كه نشانگر يك حمله سايبري باشد، در سپر دژفا ديده 
نشده اس��ت. گزاره »جنگي نخواهد شد« شامل حوزه 
س��ايبري نيز خواهد بود؛ هرچند آمادگي هاي كافي 
براي مقابله هم داريم. دژفا نشانه مهمي از رشد شبكه 
ملي اطالعات اس��ت.« پيش از آن هم مركز مديريت 
راهبردي افتاي رياس��ت جمهوري اطالعي��ه اي داده 
بود مبني بر اينكه »بر اس��اس رصدهاي صورت گرفته 
برخالف ادعاهاي رس��انه هاي غربي، حمله س��ايبري 
موفقي به تاسيسات نفتي و ساير زيرساخت هاي حياتي 
كشور صورت نگرفته اس��ت. مركز مديريت راهبردي 

افتا از همه خبرگزاري ها، سايت هاي خبري، نشريات و 
فعاالن فضاي مجازي خواست تا قبل از انتشار اين گونه 
اخبار، از طريق مراجع ذي صالح از صحت آنها اطمينان 
كامل حاصل كنند.« اين در حالي است كه پيش از انتشار 
اين اخبار توسط رييس سازمان فناوري اطالعات و مركز 
مديري��ت راهبردي افتا، در هيچ خبرگزاري و س��ايت  
خبري داخلي و خارجي معتبر ديگري، خبري از حمالت 
سايبري منتشر نشده نبود. اما واكنش مسووالن به اين 
اظهارات، هرچند كمي منفعل و در لفافه، از وجود برخي 
مشكالت حكايت داشت، همان طور كه برخي از كاربران 
اينترنتي بامداد روز گذشته اظهار كرده بودند كه شاهد 

برخي اختالالت اينترنتي هستند.
در نهايت با بررس��ي اكانت هاي توييتري فاكس نيوز و 
نت بالكز، به توييتي از نت بالكز رسيديم كه در پاسخ به 
سوال يكي از كاربران درباره وجود مشكالت اينترنتي و 
احتمال وجود اختالل در سرويس هاي اينترنتي كاربران 
و وب سايت هاي ايراني، اين اختالل را تاييد كرده و نوشته 
است: »وقفه هاي متناوب در اتصال به اينترنت در ايران 

از ساعت 6:۳0 بعدازظهر -كه به وقت ايران ساعت 11 
شب مي شود- در حين گزارش هاي مربوط به اختالالت 
و قطعي هاي موجود ب��ر پلتفرم هاي صنعتي و دولتي 
آنالين خلل مشاهده شده كه تاثيرات محدودي بر برخي 
از تامين  كنندگان اينترنت داشته است. البته هنوز علت 

اين اختالل مشخص نيست.« 
همچنين نت بالك��ز در توييت ديگ��ري تحليل اوليه 
خود درباره اين موضوع را هم نوش��ته است: »اختالل 
در داده ها تحت تاثير يك حمله سايبري يا يك حادثه 
فني غيرمنتظره در ش��بكه هاي اينترنتي و بر اثر يك 
واقعه خاموش��ي هدفمند يا قطعي ناگهان��ي رخ داده 
اس��ت« درواقع در هيچ يك از توييت ها، اش��اره اي به 
زيرساخت هاي حياتي كشور يا تاسيسات نفتي و نظام 
بانكي نشده است؛ هرچند نمي توان اين واقعيت را انكار 
كرد كه در صورت بروز هرگونه مشكل در هر يك از اين 
زيرس��اخت ها، واقعيت به صراحت توس��ط مسووالن 
اظهار نمي ش��ود يا زماني كه اخت��الالت اينترنتي در 
سيستم هاي كامپيوتري قابل انكار نيست يا حمالت 

سايبري گسترده اي رخ داده است، تاييديه اين حمالت 
و چگونگي بروز آنها آشكار مي شود؛ مانند اتفاق مشابهي 
كه س��ال 2010 با ويروس »استاكس نت« براي ايران 
رخ داد و تاسيسات هسته اي ايران در نطنز مورد حمله 
سايبري اين بدافزار كه بعدها عنوان شد توسط امريكا و 
رژيم صهيونيستي طراح شده بوده، قرار گرفت. محمود 
احمدي نژاد رييس جمهوري وقت ايران هم تاييد كرده 
بود كه اين بدافزار سانتريفيوژها را مختل كرده و اظهار 
كرده بود: »آنها موفق شدند تا از طريق نرم افزاري كه در 
بخش هاي الكترونيكي كار گذاشتند، مشكالتي را براي 
تعداد محدودي از س��انتريفيوژهاي ما ايجاد كنند.« 
هرچند جزيياتي كه درباره اين حمله وجود داشت، تنها 

با گذشت سال ها پس از وقوع حادثه آشكار شد.
ارديبهش��ت ماه س��ال جاري بود كه آذري جهرمي، 
هنگام رونمايي از سپر دفاعي دژفا، از افزايش ۳0 برابري 
توان دفاعي در برابر حمالت سايبري خبر داده و اظهار 
كرد: »ما به عنوان حاكميت موظف هستيم كه امنيت 
اقتص��اد ديجيتال را تأمين كنيم ما اي��ن زنجيره اي را 
حفاظتي ايجاد كرده ايم و اسمش را گذاشته ايم »دژفا« 
يا دژ فناوري اطالعات. بر اين اس��اس گام بلندي براي 
تأمين امنيت زير ساخت هاي شبكه ملي اطالعات به 
منظور احقاق حقوق مردم و تأمين امنيت در ش��بكه 
ملي اطالعات كه موضوع بسيار مهمي است، برداشته 
خواهد شد. با دژفا ميزان شناسايي و توان دفاعي ما در 
برابر حمالت سايبري به زير ساخت ها و كسب وكارهاي 
ما بيش از ۳0 برابر افزايش پيدا كرده اس��ت. البته اين 
مفهومش اين نيست كه ما در برابر همه حمالت ايزوله 
هستيم. ما اين پروژه را با جديت به عنوان تكليف قانوني 
پيش مي بريم و آن را تقديم مي كنيم به استارت آپ هاي 
كشور براي اينكه بتوانند فضاي امن تري داشته باشند« 
البته در اظهارنظرهايي كه از طرف مسووالن در كشور 
شده است هم مناقش��اتي وجود دارد. زيرا در حالي كه 
رييس س��ازمان فناوري اطالعات ادعا كرده »رويداد 
غيرمنتظره اي كه نشانگر يك حمله سايبري باشد، در 
سپر دژفا ديده نشده است«، مركز مديريت راهبردي 
افتا، وقوع حمله اي »موفق« به زيرساخت هاي حياتي را 
تكذيب كرده و وقوع يك حمله سايبري را از اساس رد 
نكرده است. درواقع شايد يكي از مشكالتي كه همواره 
هنگام بروز موارد امنيت��ي رخ مي دهد همين موضوع 
باشد كه رويدادها به صورت شفاف بررسي نمي شوند و 
معموال هم پاسخي به منابع رسمي خبري داده نمي شود 
تا زماني كه اخبار از منابع غيررس��مي منتش��ر شده و 

مسووالن ناگزير به پاسخ مي شوند.
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گوشي هايي كه اندرويد ۱۰ را 
دريافت  نمي كنند

با انتش��ار فهرستي از گوش��ي هاي هوشمندي كه 
به زودي اندروي��د 10 را درياف��ت خواهند كرد، به 
نظر مي رس��د كه نام برخي از گوشي هاي پرچمدار 
سامسونگ به چش��م نمي خورد. به گزارش ايسنا، 
اندرويد 10 كه جديدترين نس��خه از سيستم عامل 
محبوب گوش��ي هاي هوشمند به ش��مار مي رود، 
مدت هاست كه شركت هاي توليدكننده موبايل را 
درگير خود كرده است تا بعد از انتشار و عرضه عمومي، 
بالفاصله بتوانند جديدترين گوشي هاي هوشمند و 
پرچمدار خود را به آن ارتقا دهند و نس��خه آپديت و 
به روزرساني اندرويد 10 را منتشر كنند. حاال بر اساس 
 techradar گزارش و فهرستي كه در وب سايت
آمده اس��ت، به نظر مي رسد كه شركت سامسونگ 
در نظر ندارد در حال حاضر براي برخي از گوشي هاي 
پرچمدار قبلي توسعه داده شده خود، آپديت اندرويد 
10 را منتشر و عرضه كند كه از جمله مهم ترين آنها 
مي توان به گلكسي اس ۸ و اس ۸ پالس اشاره كرد. بر 
اساس تازه ترين فهرستي كه از سوي سامسونگ براي 
ارايه آپديت اندرويد 10 منتشر شده است، گوشي هاي 
گلكسي اس 10، گلكسي اس 10 پالس، گلكسي اس 
10 اي، گلكسي نوت 10 و گلكسي نوت 10 پالس قرار 
است در آينده اي نزديك جديدترين نسخه از سيستم 
عامل اندرويد را دريافت كنند. از مهم ترين ويژگي هاي 
اندرويد 10 مي توان به پشتيباني از شبكه نسل پنجم 
اينترنت 5G، پش��تيباني از صفحه نمايش تاشو و 
انعطاف پذير، اليو كپشن )Live caption(، پاسخ 
هوشمند، Focus Mode، آپديت هاي پس زمينه 
يكپارچ��ه، امنيت و حريم خصوص��ي بهبوديافته، 
سالمت ديجيتال و كنترل مربوط به والدين، حالت 
تاريك )Dark Mode( و برخي ديگر از ژست هاي 
حركتي اش��اره كرد كه تاكنون نظ��ر و توجه خيل 
عظيمي از كاربران و طرفداران را به سمت و سوي خود 
جلب كرده و موجب شده است كه به انتظار انتشار اين 

نسخه جديد از اندرويد بنشينند.

 يافتن اشياي گمشده
 با گجت جديد اپل

به تازگي اسكرين ش��ات  هايي از اپليكيشن »فايند 
ماي اپل« منتش��ر ش��ده كه گزينه »آيتمز« به آن 
اضافه شده است. اين اپليكيشن همراه گجت »اپل 
تگ« ب��ه كاربران كمك مي كند وس��ايل خود را به 
راحتي بيابند. به گزارش مه��ر به نقل از مك رومرز، 
به تازگي اين وب سايت اسكرين شات هايي از گزينه 
جديد Items در اپليكيش��نFind My منتش��ر 
كرده اس��ت. اين گزينه مش��ابه گزينه هاي »افراد« 
و »دستگاه ها« اس��ت و مجموعه  اي از دستگاه ها را 
نش��ان مي دهد كه داراي يك اپل آي دي هستند. به 
اين ترتيب كاربر با ضرب��ه روي دكمه »افزودن« در 
اين گزينه مي تواند مكان اشياي مختلف كه داراي 
 Find My تگ هاي اپل هستند را از طريق اپليكيشن
بيابد. كاربران آيفون هنگامي كه از دستگاه هاي داراي 
تگ دور مي شوند، نوتيفيكيشني دريافت مي كنند. 
در صورت لزوم كاربران مي توانند دكمه مخصوص در 
اپليكيشن Find My را فشار دهند و در نتيجه تگ 
اپل با صداي آژيري بلند به آنها كمك مي كند وسيله 
گمشده خود را بيابند. اگر كاربران نتوانند يك وسيله 
را بيابند، مي توانن��د تگ متصل به آن را در وضعيت 
»گمش��ده« قرار دهند. اگر ي��ك كاربر ديگر آيفون 
اين وسيله گمشده را بيابد، آنها مي توانند اطالعات 
تماس صاحب وسيله را مشاهده و با صاحب آن تماس 
بگيرند يا پيامكي براي او ارسال كنند. اين گزينه داراي 
وضعيت »اماكن ايمن« نيز است. اگر كاربر وسيله اي 
را در اماكن خاصي قرار دهد، نوتيفيكيشن او روشن 
نمي شود و كاربران همچنين مي توانند اماكن وسيله ها 

را با دوستان و اعضاي خانواده به اشتراك بگذارند.

تهديد حريم خصوصي 
كاربران با iOS جديد

كارشناسان امنيتي به تازگي از آسيب پذيري جديدي 
كه در نس��خه جديد iOS 1۳ گوش��ي هاي آيفون 
كشف و اعالم شده است، سخن گفته و كاربران را از 
تهديدهاي آن مطلع كرده اند. به گزارش ايسنا، بعد از 
آنكه روز پنج شنبه جديدترين نسخه از سيستم عامل 
آي اواس )iOS 1۳( منتشر شد، برخي از كارشناسان 
و متخصصان فعال در حوزه امنيت سايبري با انتشار 
گزارشي جديد اعالم كردند كه آسيب پذيري موجود 
در آيفون هاي مجهز به اين نسخه جديد به هكرها و 
مجرمان سايبري اجازه مي دهد تا به اطالعات شخصي 
و شماره تماس مخاطبين ذخيره شده آنها در گوشي 
قربانيان موردنظر دسترسي پيدا كنند. آنها در اين 
گزارش كه در وب سايت CNN نيز آمده است، عنوان 
كرده اند كه اپل از مش��كل و ضعف امنيتي مذكور از 
ماه ژوئيه س��ال جاري ميالدي باخبر و مطلع بوده 
است ولي همچنان و كماكان به انتشار iOS جديد 
اصرار داشته است. به نظر مي رسد كه مشكل امنيتي 
مذكور به هكرها و مجرمان سايبري امكان دسترسي 
به اطالعات شخصي و شماره تماس مخاطبين آنها را 
بدون كسب اجازه يا درخواست گذرواژه و تشخيص 
چهره هوش��مند مي ده��د كه اين موض��وع حريم 
خصوصي كاربران گوشي هاي آيفون را به شدت تهديد 
كرده و به مخاطره خواهد انداخت. از آنجايي كه امنيت 
سايبري و حفاظت از حريم خصوصي در سال هاي 
اخير علي الخصوص كشورهاي پيشرفته از اهميت 
باال و بخصوصي برخوردار شده است، به نظر مي رسد 
كه كارشناسان و متخصصان مربوطه به منظور كمك 
به ارتقاي وضعيت امنيت سايبري كاربران در فضاي 
مجازي با بررس��ي دقيق آسيب پذيري و حفره هاي 
امنيتي س��عي دارند عالوه بر آگاه سازي كاربران، به 
شركت هاي توسعه دهنده گوشي هاي هوشمند و ساير 
محصوالت الكترونيكي هشدار دهند كه مشكالت 
مربوطه را برطرف كرده و به انتشار به روزرساني هاي 

امنيتي اقدام كنند. 

يك پژوهشگر حوزه فناوري كوانتوم معتقد است: كوانتوم به عنوان 
يك تكنولوژي س��طح باالي مخابراتي، به زيرساختي نياز دارد كه 
زمانبر است اما ورود يك پژوهشگاه ICT به اين فناوري، مي تواند 

جرقه يك اتفاق مثبت و رو به رشد باشد.
به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات، مهدي فردمنش 
در خصوص پژوهش هاي انجام ش��ده حول فن��اوري كوانتومي در 
پژوهش��گاه ICT اظهار كرد: »پيشرفت تكنولوژي هاي مخابراتي 
در عصر حاضر غيرقابل كتمان بوده و عالوه بر مباحث فني، وسعت 
اقتص��ادي آن نيز هم��واره مورد تحقيق و پژوهش اس��ت.« وي با 
يادآوري اين موضوع كه تكنولوژي هاي بومي ش��ده را نمي توان به 
اشتراك گذاشت، ادامه داد: »هر جامعه اي با سياست گذاري خاص 
خود، اقدام به اشتراك فناوري اطالعات خود مي كند و اغلب قاعده 
بر اين است كه تكنولوژي هاي نو و پيشرفته نظير فناوري كوانتوم 
به غيرخودي داده نشود. از اين رو همواره كشورهايي كه از خدمات 
ساير كشورها استفاده مي كنند، تكنولوژي دسته دوم و سوم را در 
اختيار مي گيرند كه س��بب مي شود يك گام عقب تر از كشورهاي 

پيشرفته حركت كنند.«
اين عضو هيات علمي دانش��كده برق دانش��گاه صنعتي شريف به 
ورود پژوهشگاه ICT پيرامون فناوري و دانش كوانتوم اشاره كرد 
و گفت: »كوانتوم يك تكنولوژي از س��طوح باالي تكنولوژي هاي 
مخابراتي به شمار مي رود و ورود يك مجموعه پژوهشي تخصصي به 
اين فناوري، مي تواند جرقه يك اتفاق مثبت و رو به رشد را به همراه 
داشته باشد.« اين پژوهش��گر حوزه فناوري كوانتوم، معتقد است 

كه كشورهاي توسعه يافته در دستاوردهاي روز فناوري كوانتومي، 
قصد دارند با عدم ارايه اين فناوري به س��اير كشورها، آنها را رعيت 
خود قرار دهند؛ لذا ضرورت دارد كه وزارت ارتباطات با توان 100 

درصدي در كسب اين فناوري گام بردارد.
فردمنش، برخورداري از محيط علمي و حضور جوان هاي مستعد 
و ورود آنها به يك فناوري س��طح باال را نوعي ارزش عنوان و اظهار 
كرد: »مديريت نخبگان حاضر در فن��اوري كوانتوم به عنوان يك 
تكنولوژي پيشرفته، نكته حائز اهميتي است كه در صورت هدايت 
صحيح پروژه، مي تواند به نتيجه ايده آل دس��ت يابد.« وي اذعان 
كرد كه نتيجه پژوهش فعلي پژوهش��گاه از فناوري كوانتومي، به 
عنوان يك مجموعه پژوهشي در شروع تحقيقات، قابل قبول است 

و دوستان اهميت موضوع را در آن منعكس كرده بودند.

ورود پژوهشگاه ICT به فناوري كوانتومي 
معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار تهران 
با اش��اره به طرح س��اماندهي دكل هاي مخابراتي ش��هر تهران 
گفت: حفظ سالمت ش��هروندان مهم ترين اولويتي است كه در 
صدور مجوز نصب دكل هاي مخابراتي و راديويي پايتخت مدنظر 

شهرداري تهران قرار دارد. 
به گزارش ايس��نا، حامد مظاهريان در بازديد از ش��ركت ارتباط 
مشترك شهر به عنوان متولي ساماندهي و صدور مجوز دكل هاي 
مخابراتي در شهر اظهار كرد: »دو مساله مهم در رابطه با موضوع 
دكل هاي مخابراتي وجود دارد، يكي بحث تعارض منافع و روابط 
حقوق��ي در نصب دكل ها در امالك مردم و نس��بت آن با امالك 
مجاور اس��ت و ديگري بحث حريم ايمني اين دكل هاست. بايد 
تجرب��ه دنيا در خصوص نصب دكل در اماكن عمومي و مس��ائل 
حقوقي مرتبط با آن بررسي شود؛ البته بخشي از مطالعات الزم 
انجام ش��ده كه طرح هايي نيز بر اساس آن در حال تهيه است اما 
نياز داريم تا با ديدي آينده پژوهانه براي مش��كالت، راه حل هاي 

منطقي ارايه كنيم.«
مظاهريان به موضوع حساسيت اعضاي شوراي شهر در خصوص 
مجاورت دكل هاي مخابراتي و برخي مدارس در شهر تهران هم 
گفت: »دكل هاي مخابراتي بايد يك حريم ايمني مشخص داشته 
باشند كه اين حريم ايمن در حال تعيين است؛ نبايد اجازه داد در 
مجاورت فضاهاي حساس مانند مدرسه يا بيمارستان اين دكل ها 
نصب شوند. البته در حال حاضر هم كميته صدور مجوز دكل ها 
كه با حضور شركاي مختلف از شهرداري، شوراي شهر، سازمان 

تنظيم مقررات ارتباطات راديويي و غيره حضور دارند، دقت الزم 
صورت مي گيرد و در مجاورت مدرسه يا بيمارستان اجازه نصب 
دكل داده نخواهد ش��د. 10 هزار دكل مخابراتي در شهر تهران 
وجود دارد كه كار ساماندهي اين دكل ها و بررسي مجوزهاي آن 
در حال انجام است و اگر دكلي در گذشته بدون مجوز برقرار شده 

باشد، بايد جمع آوري شود.«
براس��اس گزارش شهرنوش��ت، مظاهري��ان با تاكيد ب��ر اينكه 
ش��هرداري نماينده مردم است و در خصوص س��المت مردم با 
كس��ي تعارف ندارد، بيان كرد: »در طرح ساماندهي دكل ها اگر 
مشخص ش��ود دكلي بدون مجوز بوده يا تشعشعات آن خارج از 
حد اس��تاندارد باشد، شهرداري ورود كرده و اجازه فعاليت آن را 

نمي دهد.«

جمع آوري دكل هاي مخابراتي بدون مجوز

دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي كش��ور بر اهميت ايجاد و حفظ اعتماد 
براي ارايه خدمات مجازي به مردم در جامعه تاكيد كرد. به گزارش ايسنا، 
سيد ابوالحسن فيروزآبادي در بازديد از هلدينگ دفاتر پيشخوان دولت اظهار 
كرد: »اعتماد پايه فعاليت شركت هاي خدماتي در حوزه فضاي مجازي است 
و براي توسعه اقتصاد خدماتي در كشور بايد اين شركت ها بتوانند امنيت، 

حريم خصوصي، پايداري و منافع افراد را حفظ كنند.«
رييس مركز ملي فضاي مجازي كشور با بيان اينكه امنيت در اولويت نخست 
اهميت قرار داشته و پايداري و خدمت مبتني بر مصلحت عامه در اولويت هاي 
بعدي است، گفت: »در حال حاضر روند اقتصاد دنيا به سمت اقتصاد خدماتي 
و رسيدن به سطح ۷0 درصد اقتصاد است و ما نيز معتقديم در كشور بايد 
بخش خدمات توسط بخش خصوصي توسعه يابد و اگر اين مهم اتفاق بيفتد 

ما در جامعه شاهد شفافيت بيشتر در تمامي سطوح حاكميتي خواهيم بود. 
توسعه اقتصاد خدماتي از اهداف و الزامات عصر ماست كه البته بايد مبتني بر 
نوآوري و ارايه خدمات همگرا باشد. اگر خدمات مورد نياز مردم شناسايي و 
ارايه شود، اقتصاد نوآوري و كارآفريني در كشور توسعه خواهد يافت كه اين 
مهم در كشور ايجاد اشتغال خواهد كرد. همچنين به دليل چند رشته اي و 
پيچيدگي خدمات با ظهور فضاي مجازي بايد خوشه هاي همگرا تشخيص 
داده شده و خدمات متناسب با عصر جديد ارايه شود.« بنا بر اعالم مركز ملي 
فضاي مجازي، وي با تاكيد بر ايجاد و حفظ اعتماد و توسعه هوشمند و هدفمند 
افزود: »حاكميت به دنبال ارايه خدمت ارزان به بيشترين جمعيت و طبقات 
پايين جامعه است و شوراي عالي فضاي مجازي كشور به عنوان سياست گذار 

كالن اين حوزه بر اين مهم تاكيد دارد.«

ارايه خدمات مجازي به مردم نياز به اعتماد دارد
سامانه اطالع رساني ثبت و رجيستري گوشي تلفن همراه )همتا( 
اعالم كرد: بيش از ۳0 هزار گوشي كه با روش هاي متخلفانه ثبت 

شده بودند، شناسايي و مسدود شده اند. 
به گ��زارش مهر، همتا در اطالعيه اي با تاكيد بر برخورد پيوس��ته 
س��امانه كش��ف تخلفات رجيس��تري با تخلفات مرب��وط به ثبت 
گوشي هاي وارداتي، اعالم كرد: در زمينه سامانه شناسايي كشف 
تخلف همتا از ۴ ش��هريورماه امسال تاكنون بيش از ۳0 هزار تلفن 
همراه ك��ه با روش هاي متخلفانه ثبت ش��ده بودند، شناس��ايي و 

مسدود شده اند. 
حجم عم��ده اي از اين تخلف��ات از طريق سوءاس��تفاده از »رويه 

مسافري« انجام شده است.

همت��ا در كانال اطالع رس��اني خود به مخاطبان��ي كه قصد خريد 
گوش��ي تلفن همراه دارند اكي��دا توصيه كرده ك��ه قبل از خريد، 
از طريق #۷۷۷۷* اس��تعالم اصالت كرده و در صورت مس��افري 
بودن تلفن هم��راه، در خريد خود دقت كنن��د، چراكه ثبت تلفن 
هم��راه از طريق رويه مس��افري، صرفا براي مص��ارف غيرتجاري 
 مجاز بوده و هر زمان كه هر تخلفي در مراحل ثبت آن احراز شود، 
مسدود خواهد ش��د. برمبناي اطالع رس��اني همتا، سامانه كشف 
تخلف رجيس��تري در برخورد با متخلفاني كه با سوءاس��تفاده از 
تس��هيالت درنظر گرفته شده براي مس��افران واقعي قصد ثبت و 
تطهير تلفن هم��راه قاچاق خود را دارند، به طور مس��تمر و قاطع 

اقدام مي كند.

شناسايي جعل رجيستري ۳۰ هزار گوشي موبايل

ب��ا توجه به آگاهي كالهبرداران نس��بت به توجه كاربران 
به پروتكل هاي امن HTTPS، الزم اس��ت كاربران هنگام 
مراجعه به يك وب س��ايت، حتما به نشانه صحيح آدرس 
س��ايت نيز توجه كنند تا دچار حمله فيشينگ نشوند. به 
گزارش ايسنا، يكي از اقدامات كالهبرداران اين است كه با 
راه اندازي سايت هاي جعلي كه شبيه به سايت هاي اصلي 
است، به ربودن اطالعات افراد، اغلب براي سوءاستفاده هاي 
مالي اقدام مي كنند؛ در اين شيوه كه اصطالحاً به فيشينگ 
معروف است، از طريق اطالعات واردشده توسط كاربران در 
صفحات جعلي حساب هاي بانكي قربانيان خالي مي شود. 
از طرفي يكي از ش��گردهاي كالهبرداران سايبري براي 

در طعمه قرار دادن مردم اين اس��ت كه با سوءاس��تفاده از 
احساسات ش��هروندان به ارسال لينك هاي حاوي بدافزار 
و سرقت اطالعات ش��هروندان اقدام مي كنند. در اين باره 
امير صفري فروشاني -كارش��ناس نرم افزارهاي امنيتي 
حوزه فناوري اطالعات- با بيان اينكه فيشينگ يك تهديد 
سايبري محسوب مي شود، مي گويد: اگر بخواهيم در برابر 
تهديدات سايبري ايمن باشيم، بايد موارد امنيتي را رعايت 
كنيم. يكي از موارد امنيتي اين است كه هوشيار باشيم، هر 
ايميلي را باز نكرده و روي هر لينكي كليك نكنيم، آدرس 
سايت ها را دقيق چك كنيم كه همان آدرس مورد نظر باشد، 
زماني كه يك سايت ما را به مرحله پرداخت هدايت مي كند، 

دقت كنيم كه مثل همان نوشته شده باشد. وي همچنين 
خاطرنشان مي كند: بقيه موارد امنيتي هم اين طور است كه 
الزم است سيستم عامل و مرورگرمان را هميشه به روز كنيم، 
آنتي ويروس اصلي و معتبر داش��ته باشيم كه ويژگي هاي 
امنيت اينترنتي داشته باشد، از جمله ويژگي حفاظت در 
برابر وب س��ايت ها و لينك هاي آلوده. مرورگرها معمواًل از 
طرف آنتي ويروس افزوده مي ش��ود و آنها بخش زيادي از 
فيشينگ را تشخيص مي دهند. همچنين اگر لينك پرداخت 
از طريق ايميل ارسال شد، نبايد از طريق آن به اينترنت بانك 
و ايميل خود وارد شويم. كاربران بايد توجه كنند كه امنيت در 
فضاي مجازي نسبي است. بنابراين عدم اعتماد و اطمينان به 

غريبه هاي آنالين، عدم به اشتراك گذاري محتواي شخصي به آدرس سايت ها دقت كنيد
در شبكه هاي اجتماعي، دانلود نكردن فايل ها از سايت هاي 
نامعتبر و غيرمطمئن، به روزرساني آنتي ويروس، دقت در وارد 
كردن نشاني درگاه هاي پرداخت الكترونيكي بانك ها و توجه 
به پروتكل امن HTTPS و عدم توجه به ايميل يا لينك هاي 
ناشناس از بروز و ظهور چنين كالهبرداري هايي پيشگيري 
كرده و ضريب امنيت را در فضاي مجازي افزايش مي دهد. 
اما به نظر مي رسد با با افزايش ميزان استفاده از پروتكل هاي 
رمزنگاري شده به  منظور ايجاد ارتباط امن، كالهبرداران 
اينترنتي هم براي پيش بردن اعمال مجرمانه شان به  سمت 
اس��تفاده از HTTPS رفته اند. ب��ه همين دليل پليس فتا 
هشدار داد است كه كاربران الزم است نسبت به سايت هاي 
فيشينگ كه از HTTPS سوء استفاده مي كنند، محتاط 

باش��ند. زيرا اگرچه HTTPS به معني ي��ك اتصال امن و 
رمزگذاري شده با يك سرور است تا با رمزگذاري ترافيك 
بين وب سايت و مرورگر، از حريم خصوصي افراد حفاظت 
كند، بدين ترتيب ديگران نمي توانند داده تبادل ش��ده را 
رويت كنند، اما مجرمان سايبري از اين سردرگمي كاربران 
در مورد  HTTPS آگاه هستند و اين خود دليلي بر افزايش 
سوءاستفاده از افراد از طريق كالهبرداري به روش فيشينگ 
اس��ت. به همين دليل الزم است كاربران عالوه بر توجه به 
پروتكل امن HTTPS در ابتداي آدرس سايت، حتما به نشانه 
صحيح آدرس سايت نيز توجه كنند. همچنين از كليك 
كردن روي لينك هاي ارسالي از طرف افراد ناشناس و موجود 
در كليه تارنماها كه افراد را به يك سري درگاه پرداخت بانكي 

هدايت مي كنند جدا خودداري كنند.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

در مراسم توزيع 20هزار بسته لوازم التحرير در مناطق محروم استان خوزستان مطرح شد

تالشهاييكهبهبارمينشيند

توانمندسازي و محروميت زدايي در مسير توسعه
گروهبنگاهها| 

سيد مصطفي سيدهاش��مي، معاون هماهنگي ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( صبح ديروز در مراسم 
پويش ملي مشق احسان كه از طرف ستاد اجرايي فرمان 
امام )ره( و با هدف توزيع 20هزار بسته لوازم التحرير در 
مناطق محروم استان خوزستان برگزار شد اظهار كرد: 
رسالت تمام انبياي الهي و به خصوص پيامبر خاتم)ص( 
كه با اولين آيات وحي »اقرا باس��م ربك الذي خلق« 
مبعوث شدند تعليم و تربيت مسلمانان است و مسلح 
كردن آنها به علم و دانش است. در قرآن كريم بيش از 
400بار كلمه علم، 3بار اقرا و 2بار از كلمه قلم نام برده 
شده است كه همه اينها اشاره به اهميت علم، تعليم و 
تربيت دارد؛ در رژيم قبلي50درصد مردم ايران بي سواد 
بودند اما در ح��ال حاضر اين رقم به 10درصد كاهش 
يافته است هرچند اين درصد نيز مورد رضايت ما نيست 
و آمار بي سوادان در ايران بايد به صفر برسد. وي افزود: 
به همين دليل مقام معظم رهبري در ديداربا مديران 
ستادي فرمود چه بهتر است 1000 روستا آباد شود و 
1000 مدرسه در روستاها ساخته و آنها را آباد كنيد و 
ستاد به اين امر اقدام كرد، اما به آن اكتفا نكردند و هزاره 
دوم ساخت مدارس را آغاز كردند كه از اين عدد بيش 
از 229مدرس��ه و 1109كالس در استان خوزستان 

احداث كردند. 

ساخت210مسجدباهدفتقويتبعدمعنوي
سيدهاشمي بيان كرد: اگر خواستار جامعه اي باسواد 
هستيم بايد ضمن ساخت مدارس و افزايش تعداد آنها 
عالوه بر اهميتي كه به علم داديم به اين نيز فكر كنيم 
كه فرزندانمان با دو بال علم و معنويت به پرواز دربيايند 
و 210 مس��جد نيز در استان خوزستان ساختيم. وي 
افزود: س��ال گذشته 9هزار بس��ته لوازم التحرير بين 
دانش آموزان كم بضاعت استان خوزستان توزيع شد 
كه اين رقم امس��ال با 20هزار بسته افزايش پيدا كرد، 
بسته هايي كه شامل لوازم التحرير و وسايل مورد نياز هر 

دانش آموز در مقاطع تحصيلي مختلف است. 

فعاليت1500گروهجهاديدرسراسركشور
معاون ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در تشريح 
چگونگي مدل طرح »مشق احس��ان« اظهار كرد: در 
طرح مشق احسان، نوع فعاليت ما اجتماع محور است 
و از حضور مردم كمك مي گيريم؛ بيش از 1500گروه 
جهادي در اجراي طرح مشق احسان در سراسر كشور 
حضور پيدا كردن��د. وي افزود: به صورت نقدي مبلغي 
معادل 2ميليارد تومان كه حاص��ل اعتماد مردم بوده 
جمع آوري ش��د و 5ه��زار نيروي جهادي كه ش��امل 

دانشجو، كارگر، مهندس و... بود از دل مردم دور هم جمع 
شدند ودر بسته بندي  و ارسال اين هدايا كمك كردند. 

ستاداجراييفرمانامامبهتعهداتخود
وكمكبهسيلزدگانعزيزعملكرد

سيدهاشمي در رابطه با خدمات ستاد در بحران سيل 
عنوان كرد: تعهد ما براي مناطق سيل زده اين استان 
تامين 8هزار بس��ته لوازم خانگي بود كه امروز آخرين 
بس��ته ها توزيع و اين تعهد تكميل خواهد شد و اينكه 
توانستيم ظرف مدت 3ماه به تعهدات خود عمل كنيم 

قطعا براي ما مايه افتخار است. وي افزود: همچنين در 
جريان زلزله نيز متعهد توزيع 2000بسته لوازم خانگي 
براي شهرستان مسجد سليمان شديم كه نصف اين 

تعداد توزيع و مابقي آن در مهرماه توزيع خواهد شد. 

ايجاد21هزارفرصتشغلي
معاون ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( گفت: 
مهم ترين امر امروز در كشورما اشتغال است و هيچ 
نس��خه اي جز توليد و اجراي سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي نس��بت به افزايش ظرفيت توليد كش��ور 

و ص��ادرات و جلوگي��ري از واردات بي رويه و ايجاد 
فرصت شغلي وجود ندارد كه در اين راستا 21هزار 

شغل در استان خوزستان ايجاد كرديم. 
وي افزود: همچني��ن بالغ بر 34هزار ميليارد تومان 
در اس��تان خوزستان س��رمايه گذاري كرديم كه به 
مردم غيور و ش��هيدپرور خوزستان كه نقش مهمي 
در دفاع از كشورمان در نبرد حق عليه باطل داشتند 
تقديم مي ش��ود.  حجت االس��الم س��يدعبدالنبي 
موس��وي فرد، نماينده ولي فقيه در خوزس��تان در 
مراسم ستاد اجرايي فرمان امام خميني )ره( كه  به 

مناسبت توزيع 20هزار بسته لوازم التحرير در استان 
خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: در هر جاي دنيا كه 
رگه اي از خوبي وجود دارد شاهد حضور اهل بيت)ع( 
هستيم و شيعيان نيز از آن جهت كه بايد بيشترين 
ش��باهت را به اهل بيت)ع( داشته باشند موظف اند 
در هر جايي كه نكته برجسته اي وجود دارد حضور 

پيدا كنند. 
وي افزود: مدافعين حرم ني��ز اينچنين بودند و هر 
گره و س��ختي اي كه در عمليات ايجاد مي شد اين 
فرزن��دان ايران زمي��ن بودند كه حضور داش��تند و 
امروزه هر عزتي كه شاهد آن هستيم به بركت خون 

همين شهدا است. 
نماينده ولي فقيه در خوزس��تان گف��ت: اگر از روي 
انصاف خواس��ته باش��يم اظهارنظر كنيم به راستي 
خدمات ارزش��مند بنياد بركت در كل كش��ور و به 

صورت ويژه در استان خوزستان چشمگير است. 

طرحهايبابركتبنيادبركتدرخوزستان
حجت االس��الم خضيراوي، امام جمعه شهرس��تان 
كارون نيز عنوان كرد: با اس��تناد به آيات و روايات، 
س��اختن يك جامعه پرتح��رك و باانگيزه كه براي 
تحقق سعادت بشر مورد نياز است يكي از آرمان هاي 

اسالم است. 

بيعدالتيآموزشيرابايدازبينبرد
علي حسين حسين زاده، معاون سياسي و اجتماعي 
استانداري خوزستان اظهار كرد: از حركتي كه ستاد 
اجراي فرمان امام خميني )ره( در راستاي آموزش 
به عم��ل آورد تقدير مي كنم چرا كه امري مقدس و 
مبتني بر ش��ناخت نيازهاي كشور است. وي افزود: 
اگر در حوزه آموزش قدمي برداشته و ارتقايي ايجاد 
كنيم قطعا پيشرفت هاي قابل توجهي ايجاد خواهد 
شد. معاون سياسي و اجتماعي استانداري خوزستان 
در اشاره به برخي اقدامات ستاد عنوان كرد: در حوزه 
سيل نيز س��تاد نقش فعال و سازنده اي را در سطح 
استان خوزستان داشته است و اگر اين نوع همدلي ها 
نبود از پس مديريت سيل برنمي آمديم. بنياد احسان 
ستاد اجرايي فرمان امام خميني )ره( در طرح مشق 
احس��ان اقدام به تهيه 20هزار بس��ته لوازم تحرير 
براي دانش آموزان مناطق محروم خوزستان كردند 
كه توزيع اين بس��ته ها   آغاز ش��د. همچنين 4هزار 
بس��ته لوازم التحرير كه هديه مق��ام معظم رهبري 
به فرزندان شهدا بود در سراسر ايران توزيع شد كه 
27فرزند شهداي مدافع حرم خوزستان  اين هداياي 

خود را دريافت كردند.

حسنوفادار| نايبرييسهياتمديرهوقائم
مقاممديرعاملگروهصنعتيايرانخودرو|

 رونق توليد از جمله مهم ترين دغدغه هاي كشور در 
سال جاري است. مساله اي كه بسيار هوشمندانه 
از طرف مقام معظم رهبري هدف  گذاري ش��د تا 
چراغي به س��مت مس��ير اصلي صنعت و اقتصاد 
كش��ور در س��ال 98 باش��د. خوش��بختانه تالش 
صنعتگران كه از ابتداي سال جاري آغاز شده بود، 
امروز به بار نشسته است و صنايع مختلف كشور به 
خصوص صنايع پيش��ران در حال عبور از اين پيچ 

تاريخي هستند. 
قلب اقتصاد كشور در كالبدي قرار دارد كه همان 
كارخانه هاي توليدي هس��تند و گردش چرخ اين 
كارخانه هاست كه باعث حل مشكالت بزرگي در 
كش��ور مي ش��ود. رونق توليد و افزايش بهره وري 
صنايع مختلف از جمله مس��ائلي است كه در سال 

رونق توليد، دغدغه مديران كالن كشور بوده است 
و همه نيك مي دانند كه فتح خاكريزهاي پيشرفت 
در اقتصاد و صنع��ت از طري��ق به كارگيري توان 
داخل��ي و جوانان اين مرز و بوم ممكن اس��ت.  در 
ماه هاي اخي��ر فعاليت هاي وزارت صمت در حوزه 
تامين مواد اوليه و برطرف كردن موانع توليد باعث 
ش��ده، بس��ياري از صنايع كوچك كه در زنجيره 
تامين صناي��ع بزرگ تر قرار دارند، به چرخه توليد 
بازگردند و تنها به كمي زمان نياز است تا زمان آنچه 

كاشتند براي برداشت فرا برسد. 
از جمله اقداماتي كه باعث رفع بسياري از مشكالت 
در حوزه توليد شده است، ارتباط نزديك مديران 
و دستگاه هاي مختلف با صاحبان صنايع و بخش 
خصوصي اس��ت. زيرا وفاقي كه در رفع مشكالت 
توليد بين مس��ووالن ايجاد شده است باعث شده 
حتي سركش��ي هاي مس��تقيم از سوي مسووالن 

انجام بگيرد كه در مسير شناخت مشكالت بسيار 
تاثيرگذار است. در مسير عبور از تحريم ها و اقتصاد 
مقاومتي، بايد توجه كنيم كه رونق توليد مي تواند 
هم��راه با درون زاي��ي اقتصادي و رونق كس��ب و 
كارهاي كوچك نيز باش��د. از اي��ن رو بايد در اين 
مسير طوري گام  برداريم كه ضمن نگاه به بازارهاي 
خارجي قابل دس��ترس، بازاره��اي بكر اقتصادي 
داخلي را نيز بشناس��يم. در اي��ن صورت مي توان 
گردش مال��ي را از بازارهاي مت��ورم كه گنجايش 
ندارند ب��ه بخش هاي بكر انتقال داد كه خود باعث 

ايجاد اشتغال نيز مي شود. 
اما نبايد فراموش كنيم اقدامات در مس��ير بهبود 
توليد تنه��ا با اتحاد و وفاق ملي حاصل مي ش��ود. 
امروز كشور به تشكيل هر چه بيشتر كارگروه هايي 
نياز دارد ك��ه اهدافي مش��ترك دارن��د. اهدافي 
مشترك كه در نهايت منافع ملي را تامين خواهد 

كرد. بايد خوشحال بود كه توليد در كشور در حال 
رونق گرفتن اس��ت و صنايع كم ك��م بار تحريم ها 
را زمي��ن مي گذارند تا بار رون��ق توليد را بر دوش 
بكش��ند. همان طور ك��ه رهبر معظ��م انقالب در 

س��خنان اخير خود فرمودند، اقدامات رو به بهبود 
بوده است و ان شاء اهلل خبرهاي خوبي در آينده به 
گوش مردم كش��ور مي رسد كه تاثيرات مثبت آن 

نيز در زندگي مردم حس خواهد شد.

پيگيري ثبت زنجيره اي
جاده ابريشم در همدان

همدان| مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان همدان 
با اشاره به برگزاري همايش 
جهاني »راه ابريشم« براي 
نخس��تين بار در اي��ران و 
به ميزبان��ي همدان گفت: 
ششمين نشست جهاني »راه ابريشم« با موضوع پيگيري 
ثبت زنجيره اي اين جاده توس��ط كشورهاي مختلف، 
بررسي نشس��ت هاي قبلي و گفت وگوي اديان هفته 
اول مهرماه برگزار خواهد شد.علي مالمير در گفت وگو 
با ايسنا، موضوع ارتباطات را از ضرورت هاي تاريخ بشر 
عنوان كرد و افزود: تمدن هاي مختلف به منظور تأمين 
نيازهاي اقتصادي و تعامالت فرهنگي خود از جاده اي 
استفاده مي كردند كه به علت سابقه طوالني در مبادله 
ابريشم به »جاده ابريشم« معروف شده بود.وي با بيان 
اينكه جاده ابريشم از شرق آسيا تا مديترانه پيش رفته 
و ايران نيز به علت موقعيت جغرافيايي خود در دل اين 
جاده جاي دارد، اضافه كرد: همدان با س��ابقه تمدن و 
تاريخ چند هزار س��اله در مبادله كاال و فرهنگ »جاده 
ابريشم« نقش مهمي داشته است. وي برگزاري همايش 
جهاني »راه ابريش��م« را در توسعه گردشگري ايران و 
همدان موثر دانس��ت و با بيان اينكه تنوع فرهنگ ها و 
آداب و س��نن كشورهاي حاش��يه »جاده ابريشم« به 
جذابيت تاريخي اين جاده افزوده است، عنوان كرد: راه 
ابريشم به علت قدمت باال و عبور از كشورهاي مختلف 

يكي از جاذبه هاي گردشگري دنيا به شمار مي رود.

برداشت بيش از 45 هزار تن 
زيتون از باغات طارم

زنجان|مدي��ر جه��اد 
كشاورزي شهرستان طارم 
از آغاز برداش��ت زيتون در 
اين شهرس��تان خب��ر داد 
و تصري��ح ك��رد: محصول 
زيتون با س��طح زير كشت 
20 ه��زار و 186 هكت��ار 
باالترين سطح زير كش��ت را در بين تمام محصوالت 

زراعي و باغي شهرستان به خود اختصاص داده است.
به گزارش ايلنا، مجتبي اسكندري، ديروز با بيان اينكه 
در حال حاضر ح��دود 15 هزار هكتار از باغات زيتون 
شهرس��تان طارم بارده اس��ت و مابق��ي باغات جوان 
غيربارده را شامل مي شود، عنوان كرد: اين شهرستان 
با بيش از 20 درصد س��طح زير كش��ت و س��هم40 
درصدي در توليد زيتون كش��ور، جايگاه نخست را از 
نظر سطح و توليد زيتون در كشور داراست و بسياري 
از توليدكنندگان برتر زيتون كش��ور همه ساله از اين 
شهرس��تان معرفي مي ش��وند.وي با اش��اره به اينكه 
برداشت زيتون در شهرستان طارم همه ساله با برداشت 
زيتون كنسروي از نيمه دوم شهريور ماه آغاز مي شود، 
خاطرنشان كرد: پيش بيني مي شود امسال بيش از 45 
هزار تن زيتون از باغات بارده اين شهرستان برداشت 
شود.اس��كندري با اش��اره به فعاليت 8 ه��زار و 700 
بهره بردار زيتون در شهرستان طارم بيان داشت: با توجه 
به اينكه 70 درصد زيتون طارم به صورت كنس��روي 
برداشت مي شود، امس��ال حدود 31 هزار و 500 تن 

محصول براي فرآوري كنسروي برداشت خواهد شد.

برگزاري مانور تلفيقي زلزله 
سرقت و خرابكاري در شركت گاز
البرز| با هدف آماده سازي 
هر چه بيشتر سازمان هاي 
مرتبط با بح��ران و پدافند 
 A غيرعامل، مانور س��طح
شركت گاز اس��تان البرز با 
حضور حس��ين تقي نژاد، 
مديرعامل شركت گاز استان 
البرز، درويش پور معاون عمراني اس��تاندار البرز و ساير 
مسووالن استاني در ايس��تگاه CGS  شماره يك اين 
شركت برگزار شد.در اين مانور سراسري كه با سناريو، 
زلزله و سرقت سارقين از ايس��تگاه و خرابكاري بود، با 
همكاري ديگر سازمان هاي اس��تان ازجمله اورژانس، 
هالل احمر، آتش نشاني، نيروي انتظامي، ستاد مديريت 
بحران اس��تان، شهرداري فرديس، ش��ركت هاي گاز 
اس��تان هاي معي��ن و... برگزار شد.حس��ين تقي نژاد، 
مديرعامل شركت گاز استان البرز پس از برگزاري مانور 
بابيان اينكه، سه اصل، آمادگي هاي قبل از بحران، حين 
بحران و پس از بحران در شرايط اضطراري مهم هستند 
گفت: زماني مي توانيد ادعا كنيد كه سيستم مديريت 
شرايط اضطراري را داريد كه همه افراد سازمان بتوانند 
در شرايط پيش، حين و پس از بحران بدانند كه چه كاري 
بايد انجام دهند و اين امر محقق نخواهد ش��د مگر در 
سايه تمرين و استفاده از سرمايه اجتماعي تا بتوانيم به 
بهره وري عينيت ببخشيم. او  با اشاره به اقدامات انجام شده 
در شركت گاز استان البرز اظهار داشت: اين مانور تلفيقي 
از دو بحث زلزله و سرقت با حضور افراد خرابكار بود كه ما 

را در شرايط آمادگي الزم براي مقابله با بحران قرارداد.

جذب 6,3 ميليون دالر 
سرمايه گذاري خارجي 

خراسانجنوبي| رييس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه 
خراسان جنوبي از جذب 6.3 
ميليون دالر سرمايه گذاري 
خارجي در استان طي سال 
جاري خب��ر داد. به گزارش 
مهر، مجيد پورعيسي ديروز 
در س��تاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي اس��تان 
اظهار داشت: بر اساس مفاد، محتوا و راهبردهاي اقتصاد 
مقاومتي كشور امسال اجراي 28 پروژه اقتصاد مقاومتي 
در اس��تان در دس��تور كار قرار گرفته است.وي با اشاره 
به عملكرد س��تاد اقتصاد مقاومتي، بيان كرد: در بحث 
اقتصاد مقاومتي پنج رويكرد از جمله عدالت محور بودن، 
درون زا بودن، مردمي و برون گرايي و افزايش صادرات 
وجود دارد. در راستاي رويكرد عدالت محور بودن اقتصاد 
مقاومتي ساخت 10 هزار واحد مسكوني در حال ساخت 
است 75 درصد اين تعداد در حال تشكيل پرونده و 46 
درصد به بانك معرفي شده اند.پور عيسي با بيان اينكه 
يكي از مولفه هاي اقتصاد مقاومتي تاب آوري است، بيان 
داشت: در اين راستا تدوين و تصويب سند سازگاري با 
كم آبي در دس��تور كار است تا بر اساس آن در سه سال 
138 ميلي��ون متر مكعب كاهش مصرف آب داش��ته 
باشيم.وي اضافه كرد: همچنين در رويكرد برون زايي و 
توسعه صادرات توسعه راه آهن بيرجند، احداث باند دوم 
بيرجند - زاهدان و پروژه هاي باند دوم در دستور كار قرار 
گرفته است. همچنين سه فعاليت مهم در زمينه افزايش 

صادرات دنبال شده است.

صادرات 5,3 ميليارد دالري 
كاالهاي غيرنفتي از خوزستان

خوزستان|ناظر گمرك 
خوزستان گفت: صادرات 
كااله��اي غيرنفت��ي از 
مجموع گمرك هاي اين 
اس��تان در نيمه نخست 
سال جاري به پنج ميليارد 
و 313ميليون دالر رسيد 
كه در مقايس��ه با مدت مشابه پارسال از نظر ارزش 

79درصد افزايش را نشان مي دهد.
به گزارش ايرن��ا غالمرضا بلوطي مي��رزا ديروز در 
گفت وگو با خبرنگاران رسانه هاي گروهي و مجازي 
در سرس��راي اداري گمرك خوزس��تان افزود: در 
اين مدت هفت ميليون و 583 هزار تن انواع كاال از 
گمرك هاي اين استان به كشورهاي مختلف صادر 
شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 
500هزار تن كاهش يافته كه نشان دهنده صادرات 
كاالي توليدي كشورمان با ارزش افزوده باال است. 
بر اساس آمار رسمي، گمركات خوزستان رتبه سوم 
صادرات كاالهاي غيرنفتي را در كشور كسب كرده 
است. صادرات كاالهاي غيرنفتي از گمركات استان 
در نيمه نخست سال 1398 حدود 800ميليون دالر 
بوده كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 105درصد 
رشد نش��ان مي دهد.بلوطي ميرزا با اشاره به اينكه 
صادرات كاال به عراق در نيمه نخست سال گذشته 
392ميليون دالر بوده است افزود: كاالهاي صادراتي 
ايران به عراق از پايانه هاي تجاري چذابه، شلمچه و 

مرز دريايي خرمشهر صورت گرفته است.
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وجود4790كالسدرس
تخريبيدرلرستان

خرمآباد| مديركل نوس��ازي و تجهي��ز مدارس 
لرس��تان گفت: 4790 كالس درس در استان جزو 
مدارس تخريبي هستند.محمدرضا حيدري با اشاره 
به وضعيت مدارس استان اظهار كرد: 4782 مدرسه 
در قال��ب 13 ه��زار و 735 كالس درس در اس��تان 
داريم. از اي��ن تعداد مدارس 1288 م��ورد در قالب 
4790 كالس درس جزو مدارس تخريبي هستند. 
از مجموع 4782 مدرسه در استان 845 مدرسه در 
قالب 4075 كالس درس نياز به مقاوم سازي دارند. 
همچنين از مجموع 4782 مدرسه در استان 2649 
مدرس��ه در قالب 4870 كالس درس جزو مدارس 
مستحكم محسوب مي شوند.او در خصوص مدارس 
آسيب ديده بر اثر سيل با بيان اينكه در مجموع 602 
مدرسه در قالب 2168 كالس درس دچار خسارت 
ش��دند، اظهار كرد: 3320 ميليارد ريال اعتبار براي 
اين مهم نياز است. از اين تعداد 113 مدرسه در قالب 
413 كالس درس تخريبي، 310 مدرس��ه در قالب 
1755 كالس درس نيازمند تعميرات و 179 مدرسه 

نيازمند تجهيزات هستند.

مشاهدهويروسلكهسفيد
درمزارعپرورشميگويبوشهر

بوش�هر| مديركل دامپزش��كي استان بوشهر 
از مشاهده ويروس لكه س��فيد در مزارع پرورش 
ميگوي اين استان خبرداد.مرتضي بحراني در اين 
باره اظهار داشت: روز گذشته بيماري لكه سفيد 
ميگو در س��ايت هاي پرورشي بويرات ديلم، حله 
گناوه، بندرريگ و شيف بوشهر مشاهده و بررسي 
شده است. هم اكنون مهم ترين بحث رعايت شرايط 
امنيت زيستي است و همچنين پيشگيري و كنترل 
ورود و خروج افراد و آبگيري استخرها بايد در نظر 
گرفته شود. براي جلوگيري از وارد شدن خسارت 
به ميگو هاي توليدي و پيشگيري از گسترش آن 
برداشت ميگو از سايت هاي پرورشي بوشهر آغاز 
شده است.بحراني مهم ترين عامل تكثير ويروس 
بيماري لكه سفيد ميگو را يكي آب و ديگري دماي 

28 درجه در سايت هاي پرورش ميگو اعالم كرد.

پيگيريمشكلسنگآهن
ذوبآهنازوزيرصنعت

اصفهان|  نماينده م��ردم اصفهان در مجلس 
گفت: حضور وزير صنع��ت در اصفهان بهترين 
فرصت براي پيگيري مس��اله تأمين سنگ آهن 
ذوب آهن است و درصدد هستيم در زمان حضور 
وزير، اين مشكل را  به طور كامل با وي مطرح كرده 
و آن را حل كنيم. حميدرضا فوالدگر در خصوص 
مشكالت تأمين سنگ آهن در كارخانه ذوب آهن 
و ديگر فوالدسازان كشور اظهار كرد: اين مشكل 
مدتي است كه گريبان گير ذوب آهن شده و ما نيز 
از طريق معاون امور صنايع معدني وزارت صنعت 
پيگير آن بوده ايم و درخواست هايي را در اين رابطه 

به وزارت صنعت اعالم كرده ايم.

بازديدازشعبحقوقي
واجراياحكاممدني

كرج| رييس كل دادگستري استان البرز ديروز 
به صورت سرزده از مجتمع حقوقي و اجراي احكام 
مدني كرج بازديد كرد.حسين فاضلي هريكندي 
در اين بازديد گزارشي از اقدامات مجتمع حقوقي 
كرج و اجراي احكام مدني را ب��ه ترتيب از عارف 
رضايي سرپرست مجتمع حقوقي و صادق حسنوند 
سرپرست اجراي احكام مدني كرج دريافت كرد. 
وي در ادامه از همه شعب موجود بازديد و با تك تك 
قضات و كارمندان به گفت وگو پرداخت و در مورد 
فعاليت آنها سواالتي را پرسيد؛ ضمن اينكه با افراد 

مراجعه كننده نيز به گفت وگو پرداخت.

اعزام10دستگاهاتوبوس
ازلرستانبهمرزمهران

خرمآباد| مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
لرستان گفت: 10 دستگاه اتوبوس از ناوگان استان 
براي جابه جايي زائران عتبات عاليات به مرز مهران 
اعزام شد.عباس ش��رفي بيان كرد: در ادامه طرح 
جابه جايي زائران عتبات عاليات در روزهاي 28 و 29 
شهريورماه، 10 دستگاه اتوبوس از شهرستان هاي 
نورآباد، خرم آباد و رومش��كان به مرز مهران اعزام 
شد.وي با اش��اره به نقش لرستان به عنوان استان 
معين در طرح جابه جايي زائرين اربعين حسيني 
افزود: برنامه ريزي الزم ب��راي جابه جايي به موقع 
زائران در ايام اربعين حس��يني انجام شده است و 
همه تالش خود را ب��راي اجراي هر چه بهتر طرح 
مذكور به كار خواهيم گرفت.ش��رفي با بيان اينكه 
تمام ظرفيت ناوگان لرستان مهياي خدمت رساني 
به زائرين اربعين حسيني است، گفت: طرح اربعين 

امسال از 17 مهر آغاز خواهد شد.

دستگاههاياجرايينيازهايشان
راازتوليداتاستانتامينكنند

س�منان| مع��اون هماهنگي ام��ور اقتصادي 
استانداري س��منان گفت: برخي دستگاه هاي 
اجرايي براي تامين نيازهاي اوليه با وجود فراواني 
محص��ول در اس��تان، از ديگر اس��تان ها خريد 
مي كنند كه بايد اين مديران كل رويه هايش��ان 
را اصالح كنند. حشمت اهلل عس��گري ديروز در 
كارگروه اش��تغال استان سمنان افزود: در توليد 
لباس يك ش��كل براي دانش آموزان و نوآموزان 
سمنان از ديگر استان هاي كشور محصوالت خريد 
مي شود كه اداره كل آموزش و پرورش و بهزيستي 

بايد پاسخگوي اين كارشان باشند. 

چهرههاياستاني

معاونستاداجراييفرمانحضرتامام)ره(درتشريحچگونگيمدلطرح»مشقاحسان«اظهاركرد:درطرحمشقاحسان،نوعفعاليتما
اجتماعمحوراستوازحضورمردمكمكميگيريم؛بيشاز1500گروهجهاديدراجرايطرحمشقاحساندرسراسركشورحضورپيداكردند.
ويافزود:بهصورتنقديمبلغيمعادل2ميلياردتومانكهحاصلاعتمادمردمبودهجمعآوريش�دو5هزارنيرويجهاديكهشاملدانشجو،

كارگر،مهندسو...بودازدلمردمدورهمجمعشدندودربستهبنديوارسالاينهداياكمككردند.
حجتاالسالمسيدعبدالنبيموسويفرد،نمايندهوليفقيهدرخوزستاندرمراسمستاداجراييفرمانامامخميني)ره(كهبهمناسبتتوزيع
20هزاربستهلوازمالتحريردراستانخوزستانبرگزارش�د،اظهاركرد:درهرجايدنياكهرگهايازخوبيوجودداردشاهدحضوراهلبيت)ع(
هستيموشيعياننيزازآنجهتكهبايدبيشترينشباهترابهاهلبيت)ع(داشتهباشندموظفانددرهرجاييكهنكتهبرجستهايوجوددارد

حضورپيداكنند.

برش



اقتصاد اجتماعي12اخبار

وزير آموزش و پرورش اعالم كرد

آموزشوپرورشخصوصينميشود
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پرداخت حقوق عقب افتاده 
جنگل بانان پس از ۸ ماه

رييس ش��وراي عالي جنگل ها از پرداخت بخشي از 
حقوق عقب افتاده ُقرق بانان و نگهبانان جنگل پس از 
حدود هشت ماه خبر داد. ُقرق بانان و نگهبانان جنگل 
پيش از آنكه به كار حفاظ��ت روي آورند، نيروهاي 
ش��ركت هاي بهره بردار از جنگل ها بودند. با اجراي 
طرح تنفس قرار شد كه اين نيروها به عنوان محافظان 
جنگل مشغول به كار شوند و هزينه آنان را سازمان 
جنگل ها بپردازد، اما ابتداي امسال بود كه سازمان 
جنگل ها درصدد برآمد تا مناقصه اي بين شركت هاي 
بهره بردار برگزار كند و از طريق آن با نيروهاي حفاظتي 
ش��ركت هايي كه به تعهدات خود پايبندتر هستند 
قراردادهاي حفاظتي منعقد كند، اما طي كردن پروسه 
قانوني اين كار سبب شده بود كه اين نيروها طي هشت 
ماه اخير حقوقي دريافت نكنند. خليل آقايي، رييس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري، ماه گذشته به 
ايسنا اعالم كرده بود كه متاسفانه به دليل مسائل و 
مشكالت مالي كشور، چندين ماه است كه سازمان 
جنگل ها بودجه اي براي پرداخت حقوق نگهبانان و 
قرق بانان جنگل دريافت نكرده است. اكنون نيز در 
حال رايزني در رابطه با اين موضوع هستيم و بزودي 
حقوق عقب افتاده نگهبانان و قرق بانان جنگل هاي 
شمال پرداخت مي شود.  اما حاال پس از چندين ماه 
معطلي اين نيروها، كامران پور مقدم - رييس شوراي 
عالي جنگل - در گفت وگو با ايسنا مي گويد كه حدود 
دو ماه گذشته قراردادهاي جديد با قرق بانان و نگهبانان 
جنگل بسته شد و مقداري پول براي استان ها اعالم 
شد تا حقوق عقب افتاده اين نيروها پرداخت شود. به 
گفته پورمقدم، در حال حاضر حدود سه ماه از حقوق 
عقب افتاده قرق بانان و نگهبانان جنگل پرداخت شده 

است و سازمان جنگل ها پيگير است .

۸ هزار و ۳۹۹ زنداني جرايم 
غيرعمد در زندان ها 

مديرعامل ستاد ديه كشور گفت: اكنون ۸ هزار و ۳۹۹ 
زنداني جرايم غيرعمد در سطح ندامتگاه هاي كشور 
در بند هستند كه از اين تعداد ۸ هزار و ۱۴۱ زنداني 
محكوميت مالي دارند. اسداهلل جواليي روز شنبه با 
اعالم عملكرد سه ماهه ستاد ديه در آزادي محكومان 
جرايم غيرعمد افزود: در سه ماهه نخست امسال، يك 
هزار و ۴۵۸ زنداني غيرعمد با مبلغ بدهي بالغ بر ۴ هزار 
و ۳۰۰ ميليارد ريال از بند زندان رهايي يافتند كه براي 
رهايي اين اف��راد تا ميزان ۴۹ درصد از اصل بدهي را 
شكات خصوصي گذشت كردند. وي ادامه داد: در اين 
ميان، استان اصفهان با يك هزار و ۴۱۵ زنداني، تهران 
با يك هزار و ۲۸۹ محكوم و فارس با يك هزار و ۱۸۹ 
محبوس بيشترين زنداني غيرعمد را دارد و در مقابل 
هرمزگان با ۸۱ محبوس كمترين جمعيت زنداني 

غيرعمد را به خود اختصاص داده است. 

ضعف تبليغات براي معرفي داروي ايراني
رقابت داروهاي داخلي با نمونه هاي مشابه خارجي يكي از 
مسائلي بوده كه هميشه توليد دارو در ايران را تحت تاثير 
قرار داده اس��ت، تا جايي كه با وجود تاكيد مسووالن بر باال 
بودن كيفيت داروي داخلي اما نه تنها بيماران بلكه بسياري 
از پزشكان هم ترجيح مي دهند داروي خارجي براي بيماران 
تجويز كنند و چنين وضعيتي داروي ايراني را به حاشيه راند 
اما معاون وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و داروي كشور 
مي گويد، آنچه سبب شده تا داروي ايراني جايگاه واقعي خود 
را در بازار مصرف ايران پيدا نكند، مربوط به كيفيت توليدات 
نيست بلكه ضعف را بايد در حوزه تبليغات جست وجو كرد 
چرا كه هزينه تبليغات براي داروهاي ايراني در نظر گرفته 
نشده و تالش بر اين بوده كه قيمت تمام شده داروها كاهش 
يابد كه البته با شروع دور تازه تحريم ها و  بن بست تبادالت 
مالي بين ايران با س��اير كشورها سبب شد تا اين روزها نام 
داروي ايراني از س��وي پزشكان در نسخه ها بيشتر از قبل 
ديده شود و جايگزيني داروي داخلي با نمونه مشابه خارجي 
در ش��رايط فعلي خود به نوع��ي ظرفيت تبليغات تبديل 
شده است.  محسن شانه ساز، رييس سازمان غذا و دارو روز 
گذشته درباره اين موضوع گفت: هميشه در صنعت دارو 
تالش كرده ايم سازمان هاي بيمه گر با هزينه كمتري داروي 
مورد نياز مردم را تامين كنند براي همين براي تبليغات دارو 
هزينه اي را نمي بينيم و اين باعث شده است عمال حركت 
جدي شركت هاي دارويي براي تبليغات انجام ندهند. براي 
همين بخشي از درمانگران و حتي مردم باورشان مي شود 
داروهاي ايراني حرفي براي گفتن ندارد. او با بيان اينكه در 

زمينه توليد مواد اوليه دارويي سال هاست بيش از نيمي از 
نياز صنعت دارو در داخل تامين مي شود، گفت: در محدوده 
استانداردس��ازي عوارض دارويي به پيشرفت هاي زيادي 
دست پيدا كرده ايم. ما يكي از پيشرفته ترين آزمايشگاه هاي 
غذا، دارو و تجهيزات پزشكي را در منطقه داريم. امروز كه 
از توليد داروهاي دانش بنيان صحبت مي كنيم، كنترل و 
نظارت بر آنها از حيث اثربخشي و ايمني، كار دانش بنيان 
ديگري است كه امروز در كشورمان آزمايشگاه مرجع آن را 
داريم. شانه ساز درباره مباحث مربوط به مافياي دارو گفت: به 
هر حال در حوزه اي كه گردش مالي بااليي در اقتصاد دارد، ارز 
بااليي را به خود اختصاص مي دهد و اين ارز چند نرخي است، 
نمي توانيم قسم بخوريم كه هيچ تخلفي وجود ندارد، اما بحث 
تخلف فقط به حوزه دارو و تجهيزات پزشكي مرتبط نيست؛ 
آنچ��ه در حوزه تخلفات دارويي، نظ��ام و دولت درباره اش 
تصميم گرفته اند اين است كه با شكل گيري سامانه هاي 
كنترلي قوي و هماهنگ بتوانيم نظارت ها را افزايش دهيم. 
وي اف��زود: در حال حاضر نظارت ها افزايش يافته و به تبع 
آن ميزان تخلفات كمتر شده اس��ت. در عين حال برخي 
پرونده هاي تخلفي كه مطرح شد، صحت نداشتند و برخي 
هم درست بودند كه از سوي قوه قضاييه در حال پيگيري 
هستند. ما بنا داريم تا با سامانه هاي نظارتي مانند تي تك كه 
با سامانه هاي بانك مركزي، وزارت صمت و... ارتباط دارد 
بتوانيم اين نظارت ها را با قدرت انجام دهيم و در عين حال 
با متخلفين بدون هيچ اغماضي برخورد مي شود تا بتوانيم 
بخشي از ضرر بيت المال را جبران كنيم. اما انجام اين كار 

تنها در دست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نيست.
شانه ساز تاكيد كرد: ما مي توانيم ميزان نياز يك شركت به 
ارز را برآورد كنيم؛ حال فرآيند بعد از تخصيص ارز بايد رصد 
شود كه تمام آن در دست وزارت بهداشت نيست، بلكه بخش 
كوچكي از اين فرآيند در اختيار وزارت بهداشت قرار دارد. در 
حال حاضر تالش مي كنيم تا سامانه هاي نظارتي را تكميل 

كرده و نقاط ضعف و رخنه ها را بيابيم.
رييس سازمان غذا و دارو درباره برخي اظهارات مبني بر عدم 
تخصيص ارز به شركت هاي دارويي از سوي بانك مركزي 
به دليل آنچه عدم رفع تعهد آنها خوانده شده، گفت: با وجود 
همه فشارها و تنگناهايي كه براي صنعت داروسازي ايجاد 
مي شود، اما با همكاري دستگاه هاي اجرايي، ارز تامين شده 
و تخصيص مي يابد. در شش ماهه ابتدايي امسال تامين و 
تخصيص ارز مانند شش ماهه دوم سال گذشته انجام شد 
و ارز را دريافت كرديم. در اين زمينه جلس��ات متعددي به 
صورت هفتگي و با حضور وزير بهداشت و ساير ذي نفعان 
تشكيل مي شود و ما وضعيت تخصيص و تامين ارز را رصد 
مي كنيم. در حال حاضر در اين زمينه به مش��كل خاصي 
برنخورده اي��م. وي ادامه داد: در حوزه تامي��ن ارز با وجود 
اينكه دشمن شيطنت مي كند و با كمال وقاحت بر خالف 
شعارهايشان، براي ايجاد مشكل در داروي كشور برنامه ريزي 
مي كنند، اما نمي توانند كاري از پيش برند. خوشبختانه بعد 
از انقالب توان خوبي در حوزه دارويي شكل گرفته و تيرهاي 
دشمن در اين زمينه به سنگ مي خورد. ما در شرايط سختي 

كار مي كنيم و با زحمت روندها را پيش مي بريم.

ضرورت بازنگري در قانون بيمه بيكاري
عضو هيات رييسه كميس��يون اجتماعي مجلس، گفت: 
اش��كاالتي در قانون بيمه بيكاري و نحوه اجراي آن وجود 
دارد كه بايد مورد بازنگري قرار بگيرد. روح اهلل بابايي صالح با 
اشاره به وجود برخي مشكالت در زمينه بيمه بيكاري، گفت: 
بر اساس قانون بيمه بيكاري افراد بيمه شده اي كه بدون اراده 
خودشان بيكار مي شوند درصورت معرفي توسط واحدهاي 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و احراز شرايط قانوني به نسبت 
سوابق پرداخت حق بيمه مي توانند از حمايت بيمه بيكاري 
برخ��وردار گردند، از طرفي ش��رايط الزم و مدت پرداخت 
مقرري بيمه بيكاري موضوعي تخصصي بوده و متخصصين 
مربوطه بايد در اين رابطه نظر بدهد اما قطعًا اشكاالتي در 

قانون بيمه بيكاري و نحوه اج��راي آن وجود دارد كه بايد 
اصالح شده و مورد بازنگري قرار بگيرد. 

نماينده بوئين زهرا در مجلس شوراي اسالمي افزود: بايد 
تالش كنيم افرادي كه س��ال ها بيمه پرداخت كرده اند و 
امروز بر اثر شرايط و بدون اراده بيكار شده اند به حق و حقوق 
خود برسند. شاهد بوديم افرادي كه بيش از ۲۰ سال حق 
بيمه پرداخت كرده اند و پس از بيكاري ناخواسته، تنها دو 
س��ال به آنها حق بيمه بيكاري پرداخت شده و با توجه به 
اينكه هنوز بازنشسته نشده بودند با مشكالت زيادي مواجه 
مي شدند، رفع اين مشكالت نيازمند كار كارشناسي دقيق 
است تا مردم به حق خود برسند و ازطرفي صندوق ها نيز 

سرپا بمانند. او با بيان اينكه ميزان تقاضا براي بهره مندي از 
خدمات بيمه بيكاري با شرايط اقتصادي و اشتغال در كشور 
ارتباط مستقيمي دارد، تصريح كرد: هر چقدر سعي كنيم 
براي اشتغال زايي و كارآفريني در جامعه فكر و سرمايه گذاري 
كنيم، بيمه بيكاري كاهش پيدا مي كند، در سفر هايي كه به 
كشور هاي گوناگون داشتيم مشاهده كرديم تالش دولت ها 
همواره حمايت از كارآفرينان بوده است و مجوز فعاليت آنها 
به سرعت داده شده و حتي مشوق ها و سرمايه گذار هايي براي 
آنها ايجاد مي كنند، در همين راستا اگر در زمينه اشتغال زايي 
و كارآفريني تالش بيشتري كنيم بي ترديد در زمينه بيمه 

بيكاري هم موفق تر خواهيم بود.

مشكالت بيمه معلمان، مافياي كنكور، زيرساخت هاي 
محقق نشده سند تحول بنيادين، اما و اگرهاي صندوق 
ذخيره فرهنگيان تنها بخشي از مشكالت پيش روي 
وزير جديد آموزش و پرورش اس��ت. برنامه هايي كه از 
مدت ها قبل روي زمين مانده و چند ماه بالتكليفي اين 
وزارتخانه تا انتخاب وزير جديد هم به آن دامن زد اما روز 
گذشته محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش، 
در نخستين نشس��ت خبري خود به تشريح جزييات 
برنامه هاي اين وزارتخانه براي حل مشكالت پرداخت. 
يكي از مواضع مهم حاجي ميرزايي كه در جلسه راي 
اعتماد خود هم بر آن تاكيد داش��ت، اجراي اصل سي 
قانون اساسي و تامين آموزش و پرورش رايگان در كشور 
بود كه البته در جلسه روز گذشته خود هم به اين موضوع 
پرداخت. اگرچه پيش از اين بر ورود بخش خصوصي 
به حوزه آموزش هم از سوي وزراي قبلي و هم از سوي 
رييس جمهوري تاكيد شده بود، وزير جديد آموزش و 
پرورش اعالم كرد آموزش و پرورش خصوصي نمي شود 
با اين وجود آنطور كه از صحبت هاي وزير پيداس��ت 
هنوز هم طرح خريد خدمات آموزشي كه كارشناسان 
آن را نوعي از خصوصي سازي مي دانند، در دستور كار 
اين وزارتخانه قرار داش��ته و قرار اس��ت جبران كننده 
كمبود نيروي معلم باشد.  حاجي ميرزايي، اجراي سند 
تحول بنيادين را اصلي ترين برنامه اين وزارتخانه اعالم 
كرده و گفت: هش��ت محور را در دستوركار قرار داديم 
و تالش مي كنيم در اين دوسال دستاوردهاي خوبي 
در اين هشت محور داشته باش��يم. محور اول تربيت 
چندساحتي است. مهم ترين ماموريت آموزش و پرورش 
در س��ندتحول نيز تربيت نسل نو اس��ت كه در چند 
ساحت پيش بيني شده است. وزير آموزش و پرورش 
به استقرار زيرنظام هاي سندتحول به عنوان برنامه دوم 
خود اشاره كرد و گفت: در زيرنظام هاي منابع انساني، 
مالي، فضا و تجهيزات، فناوري و برنامه درسي تحوالتي 
بايد انجام شود. براي هركدام مسوولي تعيين و تحقق 
آنها را پيگيري خواهم كرد و شورايي تشكيل مي دهم 
كه بطور مس��تمر بر آن نظارت خواهم داشت. مبناي 
ارزيابي مديران نيز ميزان وفاداري ش��ان به تحوالت 
زيرنظام ها خواهد بود. او افزود: سومين برنامه ام مدرسه 
محوري است. بايد مدرس��ه را به عنوان محوري ترين 
نقطه تحول مورد توجه قرار دهيم. مدرس��ه در كانون 
توجه ماست و بايد اختيارات مدارس را افزايش داده و 
مديران مدارس را توانمند كنيم. حاجي ميرزايي با بيان 
اينكه اين موارد آموختني و كس��ب كردني است و ما 
تالش مي كنيم تا دانش آموزان را به حدي از توانمندي 

در ساحت هاي شش گانه برسانيم اظهار كرد: يكي از 
مواردي كه سيستم آموزش و پرورش از آن رنج مي برد 
ارزشيابي هاي منحصر به سنجش محدود و تك ساحتي 
دانش آموزان است كه كنكور از آن جمله است و تمام 

فعاليت ها و تحركات ما را گروگان گرفته است.

   به دنبال رفع مشكالت بيمه اي معلمان
وزير آموزش و پرورش به اهميت ويژه مديريت مالي، 
اداري و دارايي هاي آموزش و پرورش نيز اش��اره كرد و 
افزود: محور بعدي برنامه بنده به معلم ها برمي گردد. 
همه خواسته ها و برنامه ها در محور يك معلم توانمند 
قابل دستيابي است. تمركز ويژه اي بر صالحيت، منزلت 
و معيشت معلمان خواهيم داشت. معلم كارمند نيست، 
معلم مربي، اسوه، الگو و نمونه است كه بايد به او تاسي 
شود. عالقه مند هستم كه قانون خاص براي معلم داشته 

باشيم كه اقداماتي را در اين زمينه شروع كرده ام.
وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه بيمه معلمان را با 
جديت دنبال مي كني��م گفت: با بيمه ها تعارضاتي به 
وجود آمده و به دنبال آن هستم با رايزني با بيمه مركزي 

شرايط بهتري براي بيمه معلمان فراهم كنم.
وي به عدالت آموزش��ي و برخورداري دانش آموزان از 
حق آموزش به عنوان محور بع��دي برنامه هايش نام 
برد و گفت: تا سال قبل سطح برخورداري ۱۱ استان از 
متوسط كشوري پايين بودند امسال ۱۰ استان داريم 

كه تالش مي كنيم آنها را به سطح متوسط برسانيم.

   صندوق ذخيره فرهنگيان در دس�تور كار 
كميته هاي اقتصادي

وي افزود: در محور هفتم مشاركت  بخش هاي مختلف 
كشور براي آموزش و پرورش را مدنظر داريم. شوراهاي 
آموزش و پرورش ظرفيت بزرگي اس��ت كه قانون در 
اختيار ما قرار داده است. شوراها نبايد تعهدات جديد 
براي آموزش و پرورش رقم بزنند، بلكه بايد ظرفيت هاي 
محلي را براي كمك به آموزش و پرورش جذب كنند.

حاجي ميرزايي با اش��اره به مشاركت خيرين مدرسه 
س��از و قدردان��ي از تالش ها و كمك ه��اي آنها در امر 
مدرسه سازي گفت: محور هش��تم اقتصاد آموزش و 
پرورش اس��ت. حال اقتصاد آم��وزش و پرورش خوب 
نيس��ت و نيازمند توجه جدي اس��ت. مصمم هستم 
پايدارسازي منابع را در دستوركار قرار بدهم و موضوع 
صندوق ذخيره فرهنگيان در دستور كار كميته هاي 
اقتصادي قرار مي گيرد و آقاي طي��ب نيا به ما در اين 

زمينه كمك خواهد كرد.

   آموزش و پرورش خصوصي نمي شود
وي درب��اره ط��رح خريدخدم��ات آموزش��ي 
و خصوصي س��ازي در آم��وزش و پ��رورش گفت: 
خصوصي س��ازي در آموزش و پرورش صحت ندارد 
و تحت هيچ ش��رايطي امكان پذير نيس��ت و امري 

حاكميتي است. 
خريد خدمات طرحي براي تامين آموزش در مناطق 
محروم اس��ت و معل��م بايد تابع ش��رايط و گزينش 
آموزش و پرورش باش��د. ديدگاه هايي درباره خريد 
خدمات وجود دارد و ارزيابي هايي را در دستور كار 

داريم.
وي درباره ميزان اجراي اصل ۳۰ قانون اساسي گفت: 
اصل ۳۰ قانون اساس��ي حق همگاني آموزش است 
و هم��ه موظف اند آن را اجرا كنن��د. اين كار بخوبي 
در آم��وزش و پرورش انجام مي ش��ود و بيش از ۸۶ 
درصد مدارس دولتي اند. فرص��ت آموزش در همه 
مناطق كشور توزيع شده و ۴۵ هزار مدرسه زير ۵۰ 
دانش آموز داريم. ۱۴ هزار مدرسه زير ۱۰ نفر داريم 
و به حق دسترسي همگان به آموزش متعهديم. حتي 

آموزش اتباع را نيز انجام مي دهيم.
وزير آموزش و پرورش درب��اره تنظيم قانون خاص 
اداري مال��ي براي اجراي نظ��ام هماهنگ پرداخت 
فرهنگيان گفت: ت��الش مي كنم اي��ن كار انجام و 
اليحه اي تصوي��ب و به مجلس ارايه ش��ود. مصمم 
هستم اين امر در دس��توركار قرار بگيرد زيرا به اين 

كار باور دارم.
وي اف��زود: معلم بايد حقوق و دريافتي كافي داش��ته 
باشد تا با آرامش خاطر مسووليت خويش را ايفا كند. 
طرح رتبه بندي پيش بين��ي و آيين نامه مربوط تهيه 
شده تا معلمان در رتبه هاي مختلف، متناسب با سابقه 
و عملكرد و صالحيتش��ان قرار بگيرن��د كه اكنون در 

كميسيون اجتماعي دولت در دستور بررسي است و بعد 
از تصويب در دولت اجرا خواهد شد و اميد داريم گامي 

در جهت اصالح حقوق فرهنگيان باشد.

   اراده اي براي حذف كنكور نيست
وي درب��اره كنكور و برنامه اش ب��راي مقابله با مافياي 
كنكور اظهار كرد: در قانون سنجش و پذيرش مسووليت 
تدبير درباره كنكور برعهده وزارت علوم است، اما به نظر 
مي رس��د اراده اي براي اجراي اين قانون وجود ندارد و 
نيازمند آن هس��تيم كنكور را عميق تر در دستوركار 
قرار دهيم آن هم به ميزاني كه بتوانيم نيازهاي جامعه 
را به شكل مناسب تري پاسخ دهيم. در اين صورت نظام 

آموزشي ما هدفمندتر حركت خواهد كرد.
وي افزود: اكنون خط آخر تحصيل، كنكور اس��ت اما 
اگر مش��تريان ديگري در انتهاي اين خط تسهيالت 
و ش��رايطي را براي اش��تغال در اختيار دانش آموزان 
قرار دهند ش��رايط تسهيل خواهد شد. اكنون بخشي 
از رش��ته محل هاي تحصيلي بدون كنكور و از طريق 
سوابق تحصيلي قابل دسترسي است. بايد تالش كنيم 
سنجش را واقع بينانه تر كنيم. با همكاري وزارت علوم 
تالش هايي را در دس��توركار قرار مي دهيم و نيازمند 

مساعدت فكري همه انديشمندان هستيم.
حاجي ميرزايي گفت: كنكور قطعا پديده مطلوبي نيست 
و اقتصاد هزار ميلياردي شكل گرفته اطراف كنكور يك 
مانع بزرگ است كه بايد اين اقتصاد را به سمت كيفيت 
نظام آموزشي سوق دهيم. كنكور عارضه اي مهم است 

و ساماندهي آن جزو اولويت هاي ماست.
وي درب��اره بروز تخلفات��ي در برخ��ي حوزه ها چون 
تلويزي��ون تعامل��ي و... گفت: در اين باره گزارش��اتي 
دريافت و دستوردادم مورد بررسي قرار بگيرد و قطعا 
اطالع رساني خواهد شد. شفافيت مورد توجه ماست. 

حساب يكپارچه مدارس به صورت آزمايشي در حال 
اجراست و تالش مي كنيم دريافتي مدارس را روشن و 
شفاف پيش ببريم. عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان 
را نيز به اطالع فرهنگيان مي رسانيم. خود را مسوول 

مي دانيم شفاف و روشن عمل كنيم

   اجراي رتبه بندي معلمان از اول مهر
وزير آموزش و پرورش درباره اجراي رتبه بندي معلمان 
اظهار كرد: آيين نامه رتبه بندي در دولت بايد به تصويب 
برسد و براي اجرا به دس��ت ما برسد. تالش ما تسريع 
فرايند است. رتبه بندي قطعا از اول مهر اجرا مي شود و 
احكام از اول مهر خواهد بود، اما شايد مصوبه ديرتر به 
دستمان برسد. ۲۰۰۰ ميليارد تومان تخصيصي فقط 
براي رتبه بندي است و در جاي ديگري هزينه نمي شود.

وي در ادام��ه گفت: منابع انس��اني فوق العاده اهميت 
دارد. هماهنگي هايي با س��ازمان برنامه انجام شده تا 
وضعيت نيروي انساني مورد مطالعه قرار بگيرد. بايد به 
درك مشتركي براي نيروي انساني برسيم. اميدواريم 
نتايج آن كمك خوبي به س��اماندهي نيروي انس��اني 
كند. براي استخدام۱۸ هزار و ۳۰ نفر فراخوان در مهر 

اعالم مي شود.
وزير آموزش و پرورش ضمن اع��الم اينكه با مدارس 
خشت و گلي در ابتداي مهر ماه خداحافظي خواهيم 
كرد افزود: البته حذف مدارس خشت و گلي در استان 
سيس��تان و بلوچس��تان تا آبان ماه به اتمام مي رسد. 
مدارس كپري نيازمند س��ازه هاي متناس��ب با اقليم 
هس��تند كه در دس��تور كار و اولويت بعدي سازمان 
نوس��ازي قرار دارد. هر مدرس��ه اي كه علمك گاز به 
آنجا رفته باشد بخاري گازس��وز جايگزين مي شود و 
در مدارسي كه گازكش��ي ندارند بخاري هاي ديگري 

جايگزين مي شوند.
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در آستانه افزايش 30 درصدي ترافيك در پايتخت عنوان شد

مخالفت شهرداري تهران با حذف فيلتر دوده
گروه راه و شهرسازي|

 نصب فيلتر دوده روي خودروهاي ديزلي چندي 
اس�ت محل مناقش�ه س�ازندگان خودروهاي 
ديزلي، دولت و ش�هرداري قرار گرفته اس�ت. 
نصب فيلتر دوده روي خودورهاي ديزلي يكي 
از راه حل هاي ش�هرداري تهران ب�راي كاهش 
آلودگي هوا به شمار مي رود. سال ۹3 با حمايت 
سازمان محيط زيست، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي، وزارت صمت و ديگر نهاد ها 
طرح الزام نصب فيلتر ج�ذب ذرات معلق روي 
خودرو هاي ديزلي كليد خورد و درنهايت با وجود 
مخالفت هاي گس�ترده خودروساز هاي داخلي 
قان�ون »نصب فيلت�ر دوده روي وس�ايل نقليه 
ديزلي« از مهرماه س�ال 13۹۵ ابالغ شد. دولت 
در نهايت خودروس�ازان را مكلف ك�رد تا روي 
خودرو هاي ديزلي فيلتر دوده نصب كنند. ماده 
۲ و ماده ۸ قانون هواي پاك نيز فشار بيشتري به 
خودروسازان وارد كرد تا وارد مرحله عملياتي 

شوند.
اما هفته گذش�ته س�عيد ليالز، قائم مقام ايران 
خودرو دي�زل به دليل ارتب�اط نزديك با دولت 
و اس�حاق جهانگي�ري توانس�ت مع�اون اول 
رييس جمه�ور را مج�اب كند تا ب�دون در نظر 
گرفتن تبعات زيست محيطي توقف طرح، از وزير 
صمت و رييس س�ازمان محيط زيست بخواهد 
تا پايان تحريم ه�ا، اجراي اين مصوبه را متوقف 
كنند. تصميمي ك�ه قطعا به ضرر ش�هروندان 
تهراني خواهد بود. زيرا اين ابتداي س�رپيچي 
كارخانه هاي توليد خودروهاي ديزلي اس�ت و 
به گفته محسن پورسيدآقايي اين كار مي تواند 
مقدمه معاف شدن ساير خودروسازان از نصب 
فيلتر دوده باش�د كه مساله اي بسيار خطرناك 

است.
به گزارش »تعادل« هر سال با آغاز فصل مدارس 
و افزايش ترافيك موضوع آلودگي هوا پر رنگ تر 
مي شود. به گفته س�ردار محمدرضا مهماندار، 
رييس پليس راهور پايتخت امس�ال نزديك به 
يك ميليون و 1۰۰ هزار دانش آموز در تهران با آغاز 
سال تحصيلي به مدرسه مي روند و پيش بيني 
مي ش�ود ترافيك در تهران نسبت به تابستان 
افزايش 3۰ درصدي داشته باشد. بنابراين درست 
در ش�رايطي كه انتظار آن نمي رفت، معاون اول 
رييس جمه�ور از وزير صمت و رييس س�ازمان 
محيط زيست كشور خواس�ت تا با توقف الزام 
نصب فيلتر جذب ذرات معلق روي خودرو هاي 

ديزلي با خودروسازان همكاري كنند.

    اما و اگر حذف فيلتر دوده 
محسن پورس��يدآقايي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران در واكنش به تقاضاي ايران خودرو 
ديزل مبني ب��ر حذف فيلت��ر دوده اظهارك��رد: اين 
درخواست مربوط به كاميون هاي ايران خودرو ديزل 
است و ربطي به اتوبوس هاي ش��هري ندارد و با توجه 
به اينكه اين كاميون ها برون شهري هستند، فعال روي 

هواي تهران اثر ندارد. 
معاون شهردار تهران تصريح كرد: اما اين كار مي تواند 
مقدم��ه معاف ش��دن س��اير خودروس��ازان از نصب 
فيلتر دوده باش��د كه مساله اي بسيار خطرناك است. 
پورس��يدآقايي با بيان اينكه به نظر مي رسد اين خبر 
توسط رسانه ها بزرگ نمايي شده باشد در توضيح داليل 
آن گفت: دستور جهانگيري كه در اين نامه ذكر شده به 
منزله يك توصيه به وزيران ذي ربط براي مساعدت است 
و قطعا عملياتي شدن آن نياز به تصويب مراجع قانوني 
دارد، زيرا الزام نصب فليتر يك الزام قانوني است و تنها 

با دستور وزير صنعت قابل لغو نخواهد بود.
 معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در پاسخ 
به اينكه درصورت اجراي اين قانون تكليف كاميون هايي 
كه در سطح شهر تردد مي كنند، چه مي شود و آيا اين 
معاونت اجازه تردد كاميون هاي ايران خودرو در سطح 
شهر تهران را مي دهد، گفت: شرط تردد كاميون ها در 

داخل تهران داشتن معاينه فني معتبر است.
همچنين يوس��ف حجت، مديرعامل سازمان حمل 
ونقل و ترافيك شهرداري تهران نيز در اين باره گفت: 
اتوبوس ها و تريلي هاي بين شهري كه در جاده ها تردد 

دارند، نيازي به فيلتر دوده ندارند.
به گفته يوسف حجت، حذف فيلتر دوده از خودروهاي 
ديزلي به ضرر هواي تهران است و باعث افزايش آلودگي 
هوا مي شود. وقتي ماشين جديد توليد مي شود قطعا 
باي��د فيلتر دوده روي آن نصب ش��ود، اما نس��بت به 
نصب فيلتر دوده روي ماشين هاي در حال كار نظرات 

متعددي وجود دارد.
او اف��زود: برخ��ي معتقدن��د نصب فيلت��ر دوده روي 
خودروهاي درح��ال كار جواب نمي ده��د، زيرا براي 
اين موضوع ساخته نشده اند، اما برخي هم مي گويند 
فيلتر دوده خوب جواب مي ده��د. آنچه ايران خودرو 
ديزل درخواست داده اس��ت، حذف فيلتر دوده براي 
ماشين هاي جديد اس��ت كه طبيعتا بايد فيلتر دوده 
داش��ته باش��ند. از نظر من اتوبوس ه��ا و تريلي هاي 
بين شهري كه در جاده ها حركت مي كنند و در محيط 
شهري رفت و آمد ندارند، نيازي به فيلتر دوده ندارند، اما 
اتوبوس هاي داخل شهر مانند اتوبوس هاي شركت واحد 

حتما نيازمند نصب فيلتر دوده هستند.
او درباره موضع گي��ري معاونت حمل ونقل و ترافيك 

شهرداري تهران نس��بت به نامه اي كه مورد موافقت 
معاون اول رييس جمهور قرار گرفته تصريح كرد: با اين 
نامه مخالف هستيم، اما اينكه اقدامي درباره آن داشته 
باشيم، هنوز در سازمان حمل ونقل و ترافيك تصميمي 
درباره آن نگرفته ايم و فعال برنامه اي براي موضع گيري 

در قبال اين نامه نداريم.
حجت تصريح كرد: عمده اتوبوس هاي ش��هر تهران 
متعلق به شركت واحد اتوبوسراني است . بنابراين، اين 
شركت به همراه معاونت حمل ونقل و ترافيك يا شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران كه مسووليت مستقل تري 
نسبت به خودروها دارند بايد روي اين مساله حساس 
باشند. سازمان حمل ونقل و ترافيك كمتر با خودروها 
س��روكار دارد و گاردريل ها، تابلوها و مسيرها بيشتر 

هدف ماست. 
مديرعامل س��ازمان حمل ونقل وترافيك شهرداري 
ته��ران درخصوص اولوي��ت نصب فيلت��ر دوده روي 
خودورهاي ديزلي اظهار كرد: اتوبوس هاي شركت واحد 
در اولويت اول هستند و حذف فيلتر دوده از اتوبوس هاي 
جديد اصال كار درس��تي نيست. اما براي اتوبوس هاي 
برون شهري با توجه به شرايط موجود كشور و تحريم ها 

مي توان فيلتر دوده نصب نكرد.

وي افزود: اما در شرايط عادي بايد روي همه خودروهاي 
ديزلي نصب شود و اگر بخواهيم كوتاه بياييم، در ارتباط 
با كاميونت ها و تريلي هاي برون شهري هستند. يكسري 
كاميون در سطح ش��هر تهران وجود دارند كه شب ها 
نخاله هاي س��اختماني را جابه جا مي كنند و به شدت 
آالينده هس��تند و درست نيس��ت بدون فيلتر اجازه 

فعاليت داشته باشند.
حج��ت درخصوص ش��يوه تفكي��ك كاميونت هاي 
درون شهري و برون شهري به منظور نصب فيلتر دوده 
اظهار كرد: اين كار مش��كلي است و نيازمند سيستم 
شناسايي است اما مي توان از طريق سيستم هاي باربر 

كه به كاميونت ها مي دهيم اين شناسايي را انجام داد.
آن طور كه گفته مي ش��ود ۲.۶ ميليارد دالر خسارت 
آلودگي ه��واي ته��ران اس��ت و يك��ي از مهم ترين 
آالينده هايي كه در كالن ش��هري مانند تهران داريم، 
ذرات معلقي است كه قطعا با حذف فيلتر دوده در هوا 
افزايش پيدا مي كند. مسووالن شهرداري مدعي اند بعد 
از نصب فيلتر دوده ها روي اتوبوس ها عدد ذرات معلق 

در هوا نزديك به صفر بوده است.
به گفته يك كارش��ناس آلودگي هوا، فيلتر دوده يك 
تكنولوژي شناخته شده اس��ت و اين طور نيست كه 

در مرحله تس��ت و آزمايش باشد بلكه به مرحله بلوغ 
رس��يده اس��ت، به طوري كه امروز در برخي كشورها 
روي ماشين هاي راهسازي نيز نصب مي شود. فيلتر، 
ذرات آالين��ده را كه عمدتا دوده ناش��ي از موتورهاي 
ديزلي هس��تند، ج��ذب مي كن��د و در كاهش جرم 
و تع��داد ذرات اثرگذار اس��ت. همچني��ن اين قطعه 
هيدروكربن هاي نسوخته را جذب مي كند و حتي در 
جذب مونواكس��يدكربن تا حد قابل توجهي اثرگذار 

است.
به گفته مسووالن محيط زيس��ت، ذرات معلق ناشي 
از دوده خودروه��اي ديزلي نقش مهم��ي در ابتالي 
ش��هروندان به س��رطان دارد. چندي پيش مس��عود 
تجريشي معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت 
محيط زيست در اين باره گفته بود: »انواع بيماري ها بر 
اثر اين ذرات معلق ايجاد مي شود و اينها موضوعات ثابت 
شده است و مستندات آنها در وزارت بهداشت موجود 
است و نيازي نيس��ت كه من مردم را با اينها بترسانم، 
اما متاس��فانه باز هم برخي اين م��وارد را نمي پذيرند. 
خودروسازان نمي توانند خودرو بدون ترمز توليد كنند، 
فيلتر دوده هم مانند يكي از قطعات ماشين است كه اگر 

نباشد سالمت مردم را به خطر مي اندازد.«

بازار مسكن اواخر امسال بهبود مي يابدكوچ 44 هزار نفر به شهرهاي اطراف تهران در سال 97
گزارش هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال گذشته 
80 هزار و 84 نفر به جمعيت شهرهاي جديد اضافه 
ش��ده است. از اين تعداد، حدود 44 هزار نفر )بيش از 
50 درصد( در ش��هرهاي جديد اطراف تهران جذب 
شده اند،  در حالي كه در شهرهاي مورد نظر، امكانات 
زير س��اختي ويژه اي ايجاد نشده است. مساله اي كه 
مي توان علت عمده آن را به جهش نرخ اجاره بها و در 
پي آن كوچ اجباري از پايتخت به ش��هرهاي اطراف 

نسبت داد.
 به گزارش »تعادل«، بنا به آمارهاي منتش��ر شده از 
سوي شركت عمران شهرهاي جديد، جمعيت شهر 
جديد انديشه در پي جذب 5198 نفر در سال 97 به 
1۲5 هزار و 315 نفر افزايش يافته اس��ت. شهرهاي 
پرديس و پرند نيز در س��ال گذش��ته هريك بيش از 
18 هزار نف��ر جمعيت جديد جذب كرده اند. ش��هر 
جديد هشتگرد نيز در س��ال گذشته پذيراي ۲۶48 
نفر جمعيت جديد بوده اس��ت. از اين رو در سال 97 
مجموع افراد اضافه شده به جمعيت شهرهاي جديد 
انديشه، پرند، پرديس و هشتگرد كه در اطراف تهران 

واقع شده اند به 43 هزار و 9۲8 نفر رسيده است.

    روايت رسمي از جذب جمعيت 
آنگونه كه ف��ارس گزارش كرده اس��ت، اجراي طرح 
كالبدي ملي و توزيع متناس��ب جمعيت و اش��تغال 
در سطح كش��ور در ارتباط با هدف هاي استراتژيك و 
محدوديت منابع آب و خاك و انرژي از جمله اهداف 

ايجاد شهرهاي جديد به شمار مي رود.
ايجاد مناطق مس��كوني براي كاركن��ان يك يا چند 
فعاليت جديد االحداث اقتصادي و جمعيتي، كمك به 
اجراي كمي و كيفي برنامه هاي توسعه مسكن و ايجاد 
تعادل در بازار مسكن از ديگر اهداف ايجاد شهرهاي 

جديد به شمار مي رود.
اما جذب جمعيت شايد يكي از اهدافي بوده كه سال ها 

است وزارت راه و شهرسازي به دنبال آن بوده است.
موضوع شهرهاي جديد در ايران در حال حاضر يكي 
از سياست هاي اصلي وزارت راه و شهرسازي در كنار 
بهس��ازي و احياي بافت قديم ش��هرها به خصوص 
شهرهاي بزرگ و توسعه بيروني )فيزيكي( شهرهاي 
موجود اس��ت كه محل بحث بسياري از كارشناسان 
اقتصادي، جامعه شناسي، معماران و شهرسازان و... 
است. پس شهرهاي جديد معمواًل با هدف جلوگيري 
از گسترش بي رويه ش��هرهاي بزرگ و جذب سرريز 
جمعيت آنها و نيز جلب مهاجرين احتمالي به عنوان 
موج گير تأسيس مي شوند. در شهرهاي جديد فاصله 
بسيار بيشتر از ش��هرك با شهر اصلي است و معمواًل 

خارج از نفوذ شهر هستند.
بر اساس گزارشي كه شركت عمران شهرهاي جديد 
منتشر كرده است، در سال گذشته 80 هزار و 84 نفر به 

جمعيت شهرهاي جديد اضافه و ۲ هزار و 4۶4 ميليارد 
تومان از محل تمامي منابع داخلي و غيرداخلي جذب و 

صرف توسعه شهر و امور جاري شده است.
اين بدان معناس��ت كه هر ي��ك 100 ميليون تومان 
هزينه كرد منجر به جذب ۲5 نفر شده كه در مقايسه با 
كالن شهرها ناچيز بوده و يك توفيق و توجيه عالي در 

توسعه شهرهاي جديد است.
اما نكته حائز اهميت، اين است كه از ۲1 شهر جديد 
شهرهايي هستند كه در جذب جمعيت بسيار ناموفق 

عمل كرده اند كه به گفته مقامات مس��وول ش��ركت 
عمران ش��هرهاي جديد نبود زيرس��اخت هاي الزم 
و امكانات باعث ش��ده تا ش��هرهاي جديد در جذب 

جمعيت چندان موفق عمل نكنند.
در آماره��اي ارايه ش��ده جذب جمعي��ت در برخي 
شهرهاي جديد به تعداد انگشتان دست هم نمي رسد.

به عنوان مثال رشد جمعيت در شهر جديد تيس در 
سال گذشته ۲ نفر بوده است. در شهر ايوانكي ۲۲ نفر، 

شيرين شهر 34 نفر و علوي تنها ۲5 نفر بوده است.

مهدي روان شاد نيا، كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه 
در شرايط فعلي توليد مسكن بيش از دو برابر تقاضا در 
شهر تهران است، گفت: انتظار داريم با رسيدن قيمت 
مسكن به كف و افزايش اندك توان متقاضيان در انتهاي 

سال جاري وضعيت معامالت بهبود پيدا كند.
روان شاد نيا در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: با توجه به 
وجود بيش از 3 ميليون خانه خالي در كشور و حجم 
اندك معامالت فروش هر واحد مس��كوني 80 سال 
زمان مي برد اين به معناي آن اس��ت كه بازار مسكن 
در ركود عميقي قرار گرفته كه علت اصلي آن در افت 

محسوس توان طرف تقاضاست.
وي ادامه داد: ب��ا اين وجود انتظار مي رود متغيرهاي 
تقويت كننده بازار مسكن اواخر سال جاري به شكل 
كمرنگ ب��روز كند. تلفي��ق پس ان��داز خانواده ها با 
تس��هيالت بانكي يكي از عوامل كمك كننده به بازار 

مسكن است.
اين كارش��ناس بازار مس��كن با بيان اينكه وام هاي 
كنوني كمتر از يك چهارم قيمت يك خانه معمولي 
در تهران را پوشش مي دهد، تصريح كرد: اگر ميانگين 
قيمت مسكن ش��هر تهران را با يك واحد 75 متري 
ضرب كنيم هزينه اي كه براي يك واحد معمولي بايد 
پرداخت شود حدود يك ميليارد تومان است. در حالي 
كه سقف تسهيالت خانه اولي ها به اضافه ۶0 ميليون 
تومان وام ازدواج رقم��ي معادل ۲۲0 ميليون تومان 
است. اين بدان معناست كه زوجين بايد حدود 800 

ميليون تومان را خودشان تامين كنند.
روان شاد نيا با اشاره به تعداد معامالت شهر تهران در 
مردادماه اظهار كرد: در مردادماه 1398 تعداد 3300 
مورد خريد و فروش آپارتمان در شهر تهران انجام شده 
كه به پايين ترين ميزان خود در چند سال اخير رسيده 
است. از سوي ديگر با توجه به تعداد پروانه هاي صادر 
شده متوسط توليد ماهيانه مسكن در تهران بيش از 

7000 واحد است، يعني عرضه دو برابر تقاضاست.
وي درب��اره پيش بيني از وضعيت آين��ده بازار گفت: 
انتظار داريم در پايان س��ال جاري معامالت مقداري 
افزايش پي��دا كند، اما اين بهبود نس��بي غيرتورمي 
خواه��د ب��ود. هم اكن��ون متقاضيان اعتم��ادي به 
قيمت هاي فعلي ندارند، ب��ه همين لحاظ منتظرند 
تا قيمت ها به حدي از ثبات برس��د تا به تدريج براي 

خريد اقدام كنند.

    قيمت مسكن كاهش مي يابد
در همين حال، مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه 
مشاوران امالك در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه 
تقاضاهاي س��وداگرانه از بازار مسكن به تدريج خارج 
ش��ده و در مقابل، تقاضاهاي مصرفي و توليد و عرضه 
تقويت مي شوند، گفت: گزارش ها نشان مي دهد به جز 
دو منطقه در تهران، ساير مناطق از افت قيمت 10 تا 

30 درصد برخوردار شده اند. وي با اشاره به اينكه رشد 
افسارگسيخته قيمت مسكن در يك سال و نيم گذشته 
باعث شده تا بازار مسكن دچار كسادي شود، اظهار كرد: 
وقتي قيمت مسكن افزايش مي يابد، متقاضيان واقعي و 
غيرواقعي تالش مي كنند با خريد مسكن از قافله گراني 

مسكن عقب نمانند.
رييس اتحاديه مشاوران امالك ادامه داد: طبيعي است 
وقتي قيمت ها افزايش و قدرت خريد كاهش يابد، افت 
معامالت موجب كسادي بازار مسكن مي شود و شك 
نكنيد كه با خروج برخي از افراد از بازار مسكن كه براي 
سودآوري و سرمايه گذاري اقدام به خريد مسكن كرده 
بودند، قيمت مسكن كاهش مي يابد و به ثبات مي رسد.

    زمان خريد براي متقاضيان واقعي
حميد رضا موحدي، فعال بازار مسكن نيز بر اين اعتقاد 
است كه با رفتن سوداگران از بازار مسكن پس از مدتي 
اين بازار به آرامش رسيده و زمان خريد براي متقاضيان 

واقعي مسكن فرا رسيده است.
وي با اش��اره به اينكه مدي��ران تصميم گير بايد از اين 
تجربه ها درس گرفته و با شناخت درست نسبت به اين 
موضوع مانع رشد چنين جرياناتي و ورود سوداگران و 
جوالن آنها در بازار مسكن شوند گفت: تصميم گيران 
به خص��وص وزارت راه و شهرس��ازي و وزارت اقتصاد 
مي توانند با اجراي ماليات بر عايدي سرمايه در بخش 
مسكن از هم اكنون براي سال هاي آينده بازار مسكن 
را بيمه كنند تا با ورود س��وداگران به اين بخش شاهد 

جهش قيمت نشويم.

    سهم دالالن از معامالت ملك؟
مجيد كيانپور، عضو كميس��يون عم��ران مجلس با 
بيان اينكه يك سوم معامالت مسكن كشور مربوط به 
مصرف كنندگان بوده است، گفته است: طي سه سال 
اخير دو سوم معامالت مسكن توسط دالالن و افرادي 
كه به دنبال سرمايه گذاري بوده اند در بازار مسكن انجام 

شده است.
وي اظهار كرد: در س��ال هاي گذش��ته به دليل نبود 
سياست هاي نظارتي در بازار مسكن، مردم براي حفظ 
س��رمايه اقدام به سرمايه گذاري در اين بخش و خريد 
واحد مسكوني متعدد كرده اند. اين مساله باعث شد تا 
به دليل افزايش تقاضا براي خريد و به دنبال آن كمبود 

عرضه،  قيمت ها افزايش يابد.
كيانپور با بيان اينكه در شرايط كنوني به نظر مي رسد 
با افزايش حداكثري قيمت مسكن و كاهش جذابيت 
بازار مسكن براي سرمايه گذاري، افراد براي سود بيشتر 
به دنبال انتقال سرمايه خود به بازارهاي ديگر اقتصادي 
از جمله بازار بورس هستند، اظهار كرد: اگر قانوني براي 
نظارت مالياتي بر معامالت مسكن وجود داشته باشد 

شاهد افزايش چند برابري قيمت ها نخواهيم بود.
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درآمد خدمات ناوبري فقط در 
بخش هوانوردي هزينه مي شود

عضو هيات مديره شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران گفت: ايكائو تصريح مي كند كه درآمد حاصل 
از خدمات ناوبري هواي��ي به پروازهاي عبوري بايد 
از سوي كش��ورها صرف زيرساخت هاي هوانوردي 
و فرودگاهي ش��ود و هيچ نگاه انتفاعي به آن نباشد. 
 سعيد اكبري در گفت وگو با فارس اظهار كرد: امنيت 
آسمان كشور  جمهوري اسالمي ايران، حتي در زمان 
جنگ نيز برقرار بوده و همواره حفاظت و صيانت از 
آن وظيفه همه ارگان هاي نظامي و انتظامي بوده و 
هست، اما آنچه موجب افزايش پروازهاي عبوري از 
فضاي كشور طي سال هاي 93 تا 9۶ شد، بسته شدن 
فضاي كشورهاي رقيب نظير عراق و اوكراين بود. به 
گزارش »تعادل« ، اظهارات اكبري در شرايطي صورت 
گرفته اس��ت كه پيش از اين، پدافند هوايي كشور 
پيشنهاد كرده بود كه بخشي از درآمدهاي شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از محل اخذ عوارض از 
هواپيماهاي عبوري از آسمان كشور به پدافند هوايي 
تخصيص يابد. عضو هيات مديره شركت فرودگاه ها 
و ناوب��ري هوايي ايران در تش��ريح اقدامات صورت 
گرفته پس از وق��وع اين دو رخداد بزرگ در صنعت 
هوانوردي دنيا افزود: ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران در تعامل با شوراي عالي امنيت ملي و 
سازمان هواپيمايي كشوري، تالش كرد با ايجاد 35 
هزار كيلومتر مسير هوايي جديد در حوزه مسيرهاي 
هوايي بين المللي به صورت م��وازي، يك طرفه و با 
قابليت ناوبري ماهواره اي نوع يك و با بهبود كيفيت 
سامانه هاي ارتباطي و راداري، افزايش سكتورهاي 
مركز كنترل فضاي كشور از 7 به 14 سكتور و تأمين 
نيروي انساني متخصص براي آنها و از همه مهم تر 
مديريت و ارايه سرويس هاي مطلوب راداري كنترل 
ترافيك هوايي در حوزه عمليات هوانوردي، شرايط 
مناسبي را براي حفظ جريان ترافيك هوايي مهاجرت 
كرده  به آسمان كشور، ايجاد كند.  اكبري اظهار كرد: 
با باز شدن فضاي كش��ور عراق و به دليل اقتصادي 
بودن مسيرهاي عبوري از فضاي آن كشور و باوجود 
برقراري امنيت كامل آس��مان كش��ورمان، بخش 
عمده اي از پروازهاي عبوري به علت كثرت مناطق 
پر خطر پروازي و محدوديت هاي اعمالي پدافند، به 
فضاي رقيب مهاجرت كرده است. راهبر امور عمليات 
هوانوردي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
يادآور ش��د: اميدواريم با تمهيداتي از جمله اصالح 
تعرفه هاي ناوبري عبوري و تكميل اصالح ساختار 
مس��يرهاي هوايي، بتوانيم مجدداً ش��اهد افزايش 
درخواست شركت هاي هواپيمايي خارجي براي عبور 
از آسمان ايران اسالمي باشيم. وي امنيت و ايمني را از 
الزامات هوانوردي عنوان كرد و گفت: ايمني و سالمت 
پروازها در فضاي كش��ور  طبق قان��ون و مقررات از 
وظايف خاص و انحصاري شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران اس��ت اما برقراري امنيت جزو وظايف 
عمومي و متكي بر بودجه عمومي دولت هاست، چه 
پروازي وجود داشته باشد و چه نباشد،  امنيت فضاي 
سرزميني هر كشوري ضرورت دارد تامين شود، در 
دنيا تامين اعتبارات مورد نياز در راستاي حفظ اين 
امنيت كه از بزرگ ترين نعمت هاست، از محل بودجه 
عمومي دولت ها تامين مي شود. راهبر امور عمليات 
هوانوردي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
ادامه داد:  ارايه خدمات ايمن به پروازها  اصلي ترين 
وظيفه  شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران است، 
اين شركت   يك شركت »درآمد-هزينه اي« است و از 
بودجه عمومي دولت استفاده نمي كند. اكبري ادامه 
داد: شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به همه 
ارگان هاي نظامي و انتظامي كشور نيز در دو حوزه 
فرودگاهي و ناوب��ري هوايي خدمات عملياتي ارايه 
مي كند كه ارزش خدمات ارايه شده به بخش هاي 
نظامي از سوي اين شركت بالغ بر 300 ميليارد تومان 
در سال اس��ت و با وجود  الزامات قانون رفع خدمات 
تكليفي، همچنان اين خدمات به صورت رايگان به 
ارگان هاي  نظامي ارايه مي ش��ود، در حالي كه همه 
زيرساخت هاي فني و عملياتي و نگهداري باندهاي 
پروازي فرودگاه هاي مشترك را شركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران تأمين مي كند. راهبر امور عمليات 
هوانوردي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در 
خصوص داليل گراني هزينه عبور از فضاي كشورمان 
براي شركت هاي هواپيمايي خارجي اظهار كرد: يكي 
از داليل اين موضوع، وجود مناطق ممنوعه چهارگانه 
نظامي گس��ترده در آسمان كشور است كه موجب 
شده طول مسيرهاي پروازي افزايش يابد و چنانچه 
با همكاري بخش هاي نظامي و غير نظامي مرتبط از 
جمله سازمان هواپيمايي كشوري بتوانيم تعداد اين 
مناطق را كه بعضا حتي كاربري زمان جنگ خود را 
نيز از دست داده اند كاهش دهيم، به طور حتم هزينه 
عبور از آس��مان كشور، كاهش و تقاضا براي عبور از 
فضاي كشور افزايش خواهد يافت. عضو هيات مديره 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران ادامه داد: از 
س��وي ديگر  اكنون فرمول محاسبه ميزان عوارض 
عبور نيز در حال بررسي و بازنگري است كه با اجراي 
توامان اين دو اقدام، مهاجرت دوباره پروازها از آسمان 
كش��ورهاي رقيب به آسمان كشور را شاهد باشيم. 
اكبري با بيان اينكه  بد نيست اشاره اي هم به قوانين 
ايكائو )سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري( داشته 
باشيم، افزود: ايكائو  به عنوان متولي صنعت هوانوردي 
دنيا در داكيومن��ت 908۲ خود صريحًا اعالم كرده 
است كه كشورهاي عضو اين س��ازمان نبايد بابت 
هزينه هاي برقراري امني��ت عمومي )هزينه هاي 
دفاعي( و امنيت ملي خود هيچ عوارضي را به صنعت 
هواپيمايي كشوري تحميل كنند و جمهوري اسالمي 
ايران نيز از اولين اعضاي اين نهاد بين المللي است كه 
اجراي قوانين و مقررات آن مصوب مجلس شوراي 
اسالمي شده اس��ت. راهبر امور عمليات هوانوردي 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران اظهار كرد: 
همچنين ايكائو تصريح مي كند درآمدهاي حاصل از 
محل ارايه خدمات ناوبري هوايي به پروازهاي عبوري 
بايد از سوي كشورها صرف زيرساخت هاي هوانوردي 

و فرودگاهي شود و هيچ نگاه انتفاعي به آن نباشد.
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صنعت،معدن و تجارت14يادداشت

تحليلگران بازار خودرو در گفت و گو با »تعادل« تجويز كردند

نسخه اي براي اصالح ساختار صنعت خودرو
تعادل|فرشته فريادرس|

معض��ات س��اختاري، باع��ث ش��ده ت��ا صنع��ت 
خودروس��ازي كه از آن به عنوان لكوموتيو صنعت 
كش��ور نام برده مي ش��ود، نتواند به لحاظ كيفيت 
محصوالت توليد ش��ده، به جاي��گاه موفقي هم در 
ب��ازار داخلي و هم جهاني دس��ت ياي��د. اما در اين 
ميان، مهم تري��ن ايراد كارشناس��ان خودرويي، به 
س��اختار مديريت��ي و مالكيتي صنعت خ��ودرو و 
ماهيت اقتصادي و سياسي بنگاه ها بر مي گردد، كه 
نيازمند اصاحات س��اختاري است. اما پرسشي كه 
مطرح مي شود اين اس��ت كه آيا دولت بايد بماند تا 
سروس��اماني به شرايط خودروس��ازي كشور با اين 
حجم بدهي انباش��ته بدهد يا بهتر است كه هر چه 
س��ريع تر پاي خود را از اين صنعت بيرون بكشد تا 
خودروسازي هم طبق روال جهاني مديريت شود؟ 
از آن س��و، چنانچه دولت قصد دارد اصاح ساختار 
را در صنعت خودروس��ازي كش��ور، كليد بزند، چه 
بايد كرد و نس��خه تحليلگران بازار خ��ودرو در اين 
زمينه چيست؟ تحليلگران بازار خودرو در گفت وگو 
ب��ا »تعادل«، ضمن تش��ريح معض��ات پيش روي 
صنعت خودروسازي، براي حركت در مسير اصاح 
س��اختاري خودروس��ازي از يك برنامه منس��جم 
براس��اس ظرفيت ه��اي فعلي و رعايت يك س��ري 

پيش شرط هاي اساسي مي گويند. 

     پيش شرط هاي عبور از بحران
زنگ خطر بحران در صنعت خودروس��ازي كش��ور 
خيلي وقت اس��ت كه به صدا در آمده است؛ اما با اين 
حال هنوز نسخه و راه حل مشخصي از سوي متوليان 
صنعتي براي برون رفت از اين وضعيت ارايه نش��ده 
است. به گفته كارشناسان چنانچه چاره انديشي فوري 
در اين زمينه اتخاذ نش��ود، تبعات زيادي گريبانگير 
اين صنعت و اقتصاد كش��ور خواهد ش��د. اما مشكل 
صنعت خودروسازي كشور كجاس��ت؟ در پاسخ به 
چنين پرسشي بايد گفت كه معضات صنعت خودرو 
كشور و زيان انباشته خودروسازان موضوعي است كه 
سال ها گريبان صنعت خودروي كشور را گرفته است، 
اما در اين ميان، مهم ترين ايراد به ساختار مديريتي و 
مالكيتي صنعت خودرو و ماهيت اقتصادي و سياسي 
بنگاه ها بر مي گردد كه نيازمند اصاحات ساختاري 
است. اما مدت هاي مديدي است كه صحبت از اصاح 
س��اختاري در صنعت خودرو به ميان مي آيد اما عزم 
راسخي در اين زمينه مشاهده نمي شود. اين در حالي 
است كه بسياري از كارشناسان بر اين باورند اگر قرار 
اس��ت، چرخ صنعت خودرو در اين كش��ور بچرخد و 
اين بحران را پش��ت سر بگذارد، اصاح ساختاري در 
صنعت خودروي كش��ور جزو ضرورت هاي توس��عه 
به ش��مار مي رود. البته رضا رحماني، وزير صمت نيز 
مدتي است كه از اصاح ساختار خودروسازي كشور 
تا دو سال آينده مي گويد. بنابه اظهارات او، توليد نيز 
در حال اصاح اس��ت و مقرر ش��ده كه خودروسازان 
اموال غيرتوليدي شان را به فروش برسانند و بخشي از 
نقدينگي تامين شود. اما واقعيتي كه وجود دارد اين 
است كه مش��كات صنعت خودرو اساسا ساختاري 
اس��ت و تا زماني كه س��اختار اين صنع��ت از منظر 
»مالكيت، مديريت، فضاي رقابتي، نظارت و ...« اصاح 
نش��ود، اين صنعت در سال هاي پيش رو با مشكات 

عديده تري روبه رو خواهد بود. 
اما نس��خه كارشناس��ان براي اصاح ساختار صنعت 
خودروي كش��ور چيس��ت و چ��ه بايد ك��رد؟ در اين 
مي��ان ديدگاه هاي متفاوت��ي وج��ود دارد؛ برخي راه 
نجات صنعت خودروسازي كشور را خصوصي سازي 
مي دانند،  اما در مقابل برخي ديگر، خصوصي سازي را در 
شرايط تحريم به صاح نمي دانند. در اين ميان، حسن 
كريمي سنجري، تحليلگر بازار خودرو كه از مخالفان 
خصوصي سازي در ش��رايط فعلي است، به »تعادل« 
مي گويد: در ش��رايط تحريم، اگر خصوصي سازي رخ 
دهد، اي��ن اجازه به بخش خصوصي داده نمي ش��ود، 
در مسير توس��عه حركت كند و براي اينكه اين بخش 
بتوان��د مديريت اين صنعت مهم را به دس��ت بگيرد، 

با چالش هاي زيادي روب��ه رو خواهد بود. به گفته اين 
تحليلگر، تحريم ها اجازه ورود دانش فني و قطعات با 
قيمت تمام شده پايين را به بخش خصوصي نمي دهد. 
مشكل ديگري هم كه در اين زمينه نيز وجود دارد اين 
اس��ت كه اجازه نقل و انتقال پول و حضور در بازارهاي 

جهاني به راحتي فراهم نيست. 
حال به گفته س��نجري، چنانچه دولت بخواهد سهام 
خود را در ايران خودرو و س��ايپا واگذار كند، اتفاقي كه 
مي افتد قطع ارتباط بين دولت و خودروسازان است. اين 
در شرايطي است كه نبايد در پي قطع كردن اين مسير 
باش��يم. بنابه اظهارات او، آنچه امروز موجب مي شود 
كه صنعت خ��ودرو از دولت ضربه بخ��ورد؛ به خاطر 
دخالت هاي مخرب دولت در بنگاه هاي خودروس��از 
است وگرنه اين ش��ركت ها همچنان به حمايت هاي 

موثر دولت نيازمند هستند. 
اما معضل مهمي كه اين كارش��ناس صنعت خودرو، 
مورد اشاره قرار مي دهد اين است كه دولت در صنعت 
خودروس��ازي بيش از سهام ظاهري س��هم دارد. او با 
بيان اينكه در واقع دولت بيش از يك س��هام اسمي در 
شركت هاي خودروسازي نفوذ دارد، مي گويد: به اين 
صورت كه شركت ايكس يك گروه سرمايه گذاري در 
دل خود به وجود آورده و بخش زيادي از س��هام خود 
را به اين گروه واگذار مي كند. اگر هدف اين اس��ت كه 
سهام اسمي واگذار ش��ود به تبع آن سهام آن شركت 
خرد نيز واگذار مي ش��ود. راهكار ارايه ش��ده از سوي 
كريمي سنجري اين است كه شركت هاي زيرمجموعه، 
شركت هاي س��رمايه گذاري ابتدا به بخش خصوصي 
واگذار ش��ود؛ چراكه با اعمال چنين روش��ي، دولت از 
سهامداري خارج نمي ش��ود و ايراد شوراي نگهبان به 

وجود نظارت دولت بر شركت هاي خودروساز نيز از اين 
طريق رفع خواهد شد.  به اين ترتيب كريمي سنجري 
پيشنهاد مي كند: در وضعيت فعلي كه تحريم ها اجازه 
ورود شركت هاي بين المللي را به كشور نمي دهد بهتر 
اس��ت دولت در كنار حفظ س��هام خود در گروه هاي 
خودروساز به سمت تغيير نگاه خود به اين شركت ها 
حركت كند؛ به صورتي كه دخالت در مس��ائل جزئي 
خودروسازان را متوقف كند و اجازه دهد تا اين شركت ها 
مثل يك بنگاه سودده مديريت شوند. پس از مهيا شدن 
ش��رايط به س��مت واگذاري آنها به بخش خصوصي 
اصلح بين المللي و صاحب برند حركت كند. البته اين 
تحليلگر ب��ازار خودرو، رعايت يك س��ري فاكتورها را 
براي اصاح ساختار صنعت خودرو، ضروري مي داند. 
بنابه توضيحات او، چنانچه بخش خصوصي در ايران 
قرار اس��ت، س��كان صنعت خودرو را به دست بگيرد، 
دولت ها بدون اينكه در امورات داخلي اين ش��ركت ها 
دخالت كنند از مديران داخلي شركت هاي خودروساز 
برنامه بخواهند و به آنها بگويند براي تحول در صنعت 

خودروسازي چه برنامه منسجمي دارند. 
كريمي سنجري در ادامه تاكيد مي كند كه براي اصاح و 
بهبود شرايط صنعت خودروسازي كشور ذكر چند نكته 
حائز اهميت است؛ در گام نخست اينكه اين شركت ها 
از حالت زيانده بودن خارج شوند و بايد از مديران عامل 

براي خروج از شرايط زيانده بودن برنامه خواست. 
گام بعدي از نگاه اين تحليلگ��ر بازار خودرو، »كاهش 
قيمت تمام شده محصوالت« است. به گفته او، بحث 
كاهش قيمت محصوالت خودرو  يك استراتژي مهم 
در دنياست و تمام شركت هاي خودروساز مطرح دنيا به 
اين سمت مي روند كه براي فروش بيشتر و توليد رقابتي، 
قيمت تمام شده خود را كاهش دهند. از اين منظر، بايد 
ديد كه برنامه مديران خودروساز داخلي براي كاهش 
قيمت ها و همچنين كاهش هزينه هاي خريد و تامين 

در اين شركت ها چيست. 
البته بنابه اظهارات او، ارايه برنامه فقط كافي نيس��ت، 
بلكه رص��د برنامه ها بايد به صورت جدي در دس��تور 
كار قرار گيرد. برهمين اساس، شاخص ها بايد تعريف 
شود و براساس آنها حركت كرد و اگر مشاهده شد كه 
مطابق برنامه يا شاخص ها حركتي صورت نمي گيرد يا 
دچار عقب ماندگي هستيم، مديران خودرويي مورد 

بازخواست شود كه چرا چنين اتفاقي افتاده است.
اما فاكت��ور ديگري كه كريمي س��نجري ب��ه عنوان 
يك پيش ش��رط براي اصاح ساختار صنعت خودرو 
مورد اش��اره قرار مي دهد اين اس��ت كه شركت هاي 
خودروس��ازي بايد صاحب س��رمايه كافي باش��ند، 
به ان��دازه اي كه بتوانند از پ��س هزينه هاي پلت فرم و 
توليد برآيند، به ويژه اينكه اين شركت ها زيان انباشته 
۱۴ه��زار ميليارد توماني را در پرون��ده خود دارند، كه 
بايد پاسخگوي س��هامداران زنجيره تامين و سيستم 

بانكي باشند. با علم به اين موضوع، آن شركتي كه روي 
كار مي آيد عاوه بر اينكه بايد از پس زيان انباشته اين 
خودروسازي ها برآيد، بايد توانايي سرمايه گذاري در اين 
شركت ها را نيز داشته و نقدينگي جديدي را تزريق كند. 
نكته ديگر اينكه آيا مديران اين شركت ها برنامه اي براي 
ارتقاي كيفيت خودرو و ساماندهي بازار خودرو دارند؟ 
بنا به اظهارات اين كارشناس خودرويي، فاكتور ديگر، 
دارا بودن برند اس��ت؛ به عبارتي ديگر، اين بخش بايد 
صاحب بازار در عرصه جهاني باشد؛ به اين معنا كه اگر 
بخش خصوصي تنها به بازار كشور كه هرچند وسيع 
است اما بازهم محدوده مشخصي دارد، چشم دوخته 
باش��ند، در نهايت محكوم به شكست خواهند شد. با 
وجود اين، ش��ركتي بايد وارد كار شود كه در بازارهاي 
بين المللي به ويژه بازارهاي منطقه صاحب نفوذ بوده، 
برند شناخته شده و مشتري داشته باشد. حال به گفته 
او، اگر شركت را به بخشي واگذار كنيم كه تازه مي خواهد 
برندسازي كند با وجود اينكه در 3 دهه اخير برندي در 

صنعت خودرو نداشتيم دچار ضرر خواهيم شد.
كريمي س��نجري، در ادامه صحبت هاي خود بااشاره 
به اينكه اين شرايط را هيچ شركت خصوصي در ايران 
ندارد، راه چاره را در اين مي بيند كه دولت بايد به جاي 
اصرار بر فروش س��هام، دخالت هاي خودش را در اين 
حوزه كم كند و به جاي سهام فروشي سهم خواهي خود 
را از اين شركت ها كاهش دهد و مديريت اين شركت ها 
را به بخ��ش خصوصي كه توانمند باش��د و بتواند اين 
شركت ها را با تمام پيچيدگي هاي موجود اداره كند، 

واگذار كرده يا اجاره بدهد.
اين كارشناس خودرويي در نهايت بر اين موضوع تاكيد 
مي كند كه براي كليد زدن اصاح ساختاري در صنعت 
خودروي كشور بايد، مواردي چون »كاهش قيمت ها، 
كاهش زيان انباشته، بهبود شرايط بازار، كيفيت بخشي 
و تنوع بخش��ي به محصوالت و به ويژه مطلوبيت« در 
دستور كار قرار گيرد. مطلوبيت از نگاه او، يعني اينكه 
ميزان پولي كه يك مش��تري براي خريد يك خودرو 
پرداخت مي كند، متناسب با كيفيت محصولي باشد 
كه دريافت مي كند و از خريد خود راضي باشد. چراكه 
به گفته او، چالش مهم ديگري كه در اين سال ها گريبان 
خودروسازي كشور را گرفته است، عدم اعتماد مردم به 
صنعت خودروي كشور است؛ همين عدم اطمينان ها 
موجب نارضايتي مردم در جامعه شده و حس خطرناكي 
را به وجود آورده است. به گفته كريمي سنجري، اين 
نگاه بايد تغيير كند و مديران خودروسازي بايد روي اين 
مساله خيلي كار كنند؛ چراكه عدم رضايت مشتريان 

مي تواند يك صنعت را با شكست روبه رو كند. 

     معضلي به نام مديريت دولتي
براين اس��اس، هرچند خصوصي س��ازي در صنعت 
خودرو همواره ب��ا تاكيد بر واگ��ذاري صد در صدي 

مالكي��ت و قيمومي��ت ش��ركت ها ب��وده؛ چ��را كه 
كارشناس��ان اين حوزه معتقدند، در صورتي كه تنها 
مالكيت اين شركت ها واگذار شود، اين شركت ها زيان 
وارده از گذشته را همراه خود به مالك جديد منتقل 
مي كنند؛ بر اين اس��اس در ش��رايط فعلي كه بحث 
واگذاري سهام خودروسازان داغ شده، الزم است به 

اين موضوع توجه جدي شود. 
به طوري كه در همين زمينه، فربد زاوه ديگر كارشناس 
خودرويي نيز در گفت وگو با »تعادل«، مشكل اصلي 
صنعت خودروي كش��ور، را ميزان مالكيت دولت در 
سهام خودروسازان بزرگ نمي داند، بلكه دخالت هاي 
دول��ت در اين صنعت عن��وان مي كند. ب��ه گفته او  
مشكات امروز مديران ش��ركت هاي خودروسازي 
ريش��ه در دخالت دولت ها در صدور دستورات براي 
نحوه فروش، قيمت گذاري، انتخاب نيروي انساني و 
بيشتر تصميماتي كه مديران خودروساز قصد اتخاذ 
آنها را داش��ته اند، دارد. دخالت هاي��ي كه كار را براي 
مديران خودروسازي سخت تر مي كند و عما قدرت 
تصميم گيري در ساختار مديريتي را از آنها مي گيرد. 
زاوه اظهار مي كند: دولت اصرار بر به كارگيري مديران 
دولتي در صنعت خودروسازي دارد، اين در حالي است 
اگر اين شيوه درستي بود تا به حال جواب داده بود و 

كشتي خودروسازان امروز به گل ننشسته بود. 
اين كارشناس صنعت خودرو بر اين باور است، اگرچه 
حضور دول��ت در صنعت خودرو تا اي��ن لحظه علت 
بسياري از مشكات صنعت بوده؛ اما چنانچه واگذاري 
سهم بخش دولتي به بخش خصوصي به معناي واگذاري 
شركت ها به بازيگر نخست اين روزهاي صنعت باشد، 
همان بهتر كه خصوصي سازي صورت نگيرد. به گفته او، 
انحصار بخش خصوصي در صنعت خودروسازي بسيار 
خطرناك تر از انحصار دولت در اين صنعت خواهد بود. 
چراكه بخشي از مشكات فعلي عدم تحويل به موقع 

قطعه به خودروسازان، ناشي از همين انحصار است.
زاوه همچنين ب��ا انتقاد از اينكه رفت��ار و گفتار دولت 
متاسفانه در اين س��ال ها متناقض بوده است، توضيح 
مي دهد: دولت از يك س��و، خواهان خصوصي سازي 
است و از سوي ديگر، انتصابات دولتي را در دستوركار 
خود  قرار مي دهد  همچنين انتخاب اعضاي هيات مديره 
شركت هاي بزرگ صنعتي از جمله خودروسازي، بيشتر 

بر اساس فشارهاي سياسي صورت مي گيرد.
ح��ال به گفته اي��ن تحليلگر بازار خ��ودرو، در چنين 
ش��رايطي اينكه بخواهيم اميدوار باش��يم كه صنعت 
خودروسازي از بحران خارج شود، دور از انتظار است و 
تنها راه نجات اين صنعت از چالش هايي كه بدان دچار 
شده اس��ت، كاهش تصدي گري دولت در حوزه هاي 
مديريتي است. البته به گفته او، در اينجا بحث مالكيت 
دولت مطرح نيس��ت، بلكه ساز وكار مديريتي و اينكه 
حوزه اختيارات مديران خودرويي در چه حدي گسترده 
باشد، حائز اهميت است. چراكه به گفته زاوه، در حال 
حاضر مديران خودروساز حتي اختيار قيمت گذاري 
محصوالتش��ان را ندارن��د و در تامي��ن و خري��د كاال 
اختياراتشان محدود است. تا زماني كه اين شرايط حاكم 

باشد، در صنعت خودروسازي راه به جايي نمي بريم. 
برهمين اساس، زاوه تاكيد مي كند: چنانچه دولت قصد 
دارد اصاح س��اختار در صنعت خودروسازي را كليد 
بزند، بايد بپذيرد كه نقش او رگوالتور اس��ت نه مدير. 
يعني دولت بايد تنها اقدام به قانونگذاري كند و بر حسن 
انجام كارها نظارت كند. گام بعدي از نگاه اين كارشناس 
خودرويي، اين است كه بروكراسي اداري را كاهش يابد. 
همچنين گام بعدي اين است كه به مبارزه با انحصار در 
زمينه صدور پروانه ها و مجوزهاي جديد فعاليت بپردازد. 
او راه��كار ديگر در اين زمينه را باز ش��دن دروازه هاي 
واردات آن هم با تعرفه پايي��ن مي داند، تا فضاي بازار 
ملتهب نش��ود. گام ديگر، اينكه نحوه قيمت گذاري و 
تامين كاال در اختيار مديران و انتخاب نيروي انساني 
خودروساز قرار بگيرد. به گفته او، با رعايت اين فاكتورها 
است كه سازوكار صنعتي در يك ساختار رقابتي فراهم 

خواهد شد. 
از سوي ديگر، اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت 
خودرو نيز با بيان اينكه مشكل بزرگ بر سر سهام دولت 
نيست، مي گويد: مشكل اصلي اعمال قدرتي است كه 
دولت انجام مي دهد. سهام دولتي اين شركت ها ۱۴.۱7 
درصد و بسيار كم اس��ت. او بر اين باور است كه در اين 
قضيه مالكيت دولتي نيست كه مهم است، حاكميت 
دولتي است كه بايد تعريف و نگاه دولت درست شود و 
ما بگذاريم مديريت خصوصي در خودروسازي ها اعمال 
و اجرا ش��ود و نگذاريم كه دولتمردان با بازي با قوانين 
بخش خصوصي را نابود كنند و به سمتي ببرند كه رفتار 
خاصي به آن بدهند. االن مجموعه نظام قانون گذاري ما 
باعث شده 28 خودروساز ديگر ما كه خصوصي هستند، 
در محدوده 20 درصد داخلي سازي انجام بدهند. اين 
نشان مي دهد قانون گذاري ما اشكال دارد. به گفته او، 
آنچه باعث ايجاد مش��كل در شركت هاي خودروساز 
مي شود، ميزان سهام دولتي اين شركت ها نيست، بلكه 
بحث دخالت هاي دولت در امور داخلي اين شركت ها 
است. اين كارشناس خودرويي، همچنين ريشه حل 
مشكات موجود را نه تنها در خصوصي سازي نمي بيند؛ 
بلكه خصوصي سازي بي برنامه را سبب ساز مشكات 

بيشتري براي اين صنعت مي داند.

  Sun. Sep 22.  يك شنبه    31 شهريور 1398   22 محرم 1441  سال ششم    شماره   1481  2019 

چالش بزرگ صنعت خودرو
بزرگ تري��ن چال��ش 
صنعت خودروس��ازي 
كش��ور در حال حاضر، 
را مي ت��وان »بح��ث 
نح��وه  و  نقدينگ��ي 
مديري��ت دولتي آن« 
عن��وان ك��رد. ح��ال 
چنانچه مي خواهيم در 
راستاي اصاح ساختار 
صنعت خودروس��ازي 
كشور گام برداريم، دولتمردان بايد به دنبال يك 
راه حل اساسي براي حل اين معضات باشند. اما 
كامل ترين نس��خه يي كه در اين ميان مي توان 
تجويز كرد، حركت به س��مت خصوصي سازي 
صنعت خودرو و توجه به عمق س��اخت داخل 

است.
چراكه مديريت دولتي، حتي توان قيمت گذاري 
مديران خودروسازي را از آنها سلب كرده است. 
اين درحالي است كه شركت هاي خودروسازي 
كه به بخش خصوصي واگذار ش��دند، عملكرد 
موفق��ي از خود نش��ان داده ان��د؛ به طوري كه 
يكي از همين شركت هاي خودروسازي بخش 
خصوصي، باتكيه بر توان داخل، اقدام به طراحي 
مدل جديدي از خودرو كرده، كه روز گذش��ته 
شاهد برگزاري مراسم رونمايي از اين خودروي 

جديد بوديم.
برهمين اس��اس، اين نگاه كه خصوصي سازي 
در چنين ش��رايطي جواب نمي دهد، از اساس 
تفكر اشتباهي اس��ت و تنها يك اراده قوي در 
اين زمينه نياز اس��ت. به طور نمونه، زماني كه 
مديريت ايران خودرو در اختيار برادران خيامي 
بود، كارنامه كاري آنها مثبت بود و توانس��تند 
عملكرد خوبي از خود به جاي بگذارند. اما با يك 
تصميم اشتباه، مالكيت آن به دولت واگذار شد 

و عما اين صنعت را به ورطه نابودي كشاند.
حال اين پرسش قابل طرح است اگر مديريت 
اين خودروسازي همچنان با خيامي ها بود آيا 
وضع به اين شكل بود؟ در پاسخ به اين پرسش 
صراحتا مي گويم؛ خير. چراكه در زمان انقاب 
ش��ركت هاي خصوصي مانن��د ارج، آزمايش  
همچنين ايران خودرو به دليل خصوصي بودن 
عملكرد بسيار خوبي داشتند و حتي اگر روال 
به همان شكل ادامه پيدا مي كرد االن از صنايع 

پيشرفته كره هم فراتر رفته بوديم.
اما دولتي كردن اين شركت ها جلوي رشدشان 
را گرفت و حتي بعضي شركت ها تعطيل شدند و 
برخي ديگر به دليل بركناري متعدد مديرعامل 
به حد كافي رشد نكردند؛ اما بخش خصوصي با 
تكيه بر توان و تخصصي كه دارد، جلوي نابودي 

آن را خواهد گرفت.
برهمي��ن اس��اس، واگذاري اين ش��ركت ها از 
بخش خصوصي به دولت، را مي توان مانعي بر 
سر راه پيش��رفت اين صنايع عنوان كرد. البته 
ذكر اين نكته ضروري اس��ت ك��ه تضاد منافع 
برخي افراد، مانع از روند خصوصي س��ازي در 

كشور شده است.
چراكه به نظر مي رسد، برخي افراد نمي خواهند 
اين ش��ركت ها به سمت خصوصي شدن پيش 
بروند؛ زيرا منافعش��ان با اين موضوع در تضاد 
است. اين در شرايطي است كه بايد اين موضوع 
را در نظر داشت كه احياي صنعت تنها به دست 
بخ��ش خصوصي واقعي امكان پذير اس��ت. اما 
متاس��فانه نا هماهنگي هاي��ي در دولت وجود 
دارد كه مانع تس��ريع روند خصوصي س��ازي 

شركت هاي خودرويي شده است.
اگرچه دولت تا آخرين لحظه خواستار دخالت 
در ام��ور اي��ن شركت هاس��ت و كناره گيري 
از اي��ن موض��وع س��خت به نظر مي رس��د، اما 
خصوصي س��ازي به قانون تبديل ش��ده و اگر 
اتفاق نيفت��د در واقع قانون را اج��را نكرده ايم. 
مس��اله ديگري كه در اينجا باي��د مدنظر قرار 
داد، اين است كه دولت نبايد تا اين حد در امور 
داخلي شركت هاي خودروسازي دخالت كند. 
همانطور كه قبل تر عرض كردم، در حال حاضر 
ش��ركت هاي خودروسازي در تامين نقدينگي 
وضعيت نابساماني دارند و بايد هرچه سريع تر 

به اين مساله مورد توجه قرار گيرد. 

1600i برگ سبز  و سند مالکیت خودرو سواری کار پیکان  تیپ
مدل 1382 رنگ سفید روغنی به ش�ماره پالک 89617ل14 و  
شماره موتور  11158265490 شماره شاسی 82454932 بنام  

جعفر حضرتی مفقود  گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سامانه پيامكي روزنامه تعادلمفقودی
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به 

اين سامانه پیامك نمايند. 

    كريمي سنجري: در وضعیت فعلي كه تحريم ها اجازه ورود شركت هاي بین المللي را به كشور نمي دهد بهتر است دولت در 
كنار حفظ س�هام خود در گروه هاي خودروساز به سمت تغییر نگاه خود به اين شركت ها حركت كند؛ به صورتي كه دخالت در 
مسائل جزئي خودروسازان را متوقف كند و اجازه دهد تا اين شركت ها مثل يك بنگاه سودده مديريت شوند. پس از مهیا شدن 
شرايط به سمت واگذاري آنها به بخش خصوصي اصلح بین المللي و صاحب برند حركت كند. چنانچه بخش خصوصي در ايران 
قرار است، سكان صنعت خودرو را به دست بگیرد، دولت ها بدون اينكه در امورات داخلي اين شركت ها دخالت كنند از مديران 

داخلي شركت هاي خودروساز برنامه بخواهند.

   زاوه: مشكل اصلي صنعت خودروي كشور، را میزان مالكیت دولت در سهام خودروسازان بزرگ نمي داند، بلكه دخالت هاي 
دولت در اين صنعت عنوان مي كند. به گفته او  مشكالت امروز مديران شركت هاي خودروسازي ريشه در دخالت دولت ها در 
صدور دستورات براي نحوه فروش، قیمت گذاري، انتخاب نیروي انساني و بیشتر تصمیماتي كه مديران خودروساز قصد اتخاذ 
آنها را داشته اند، دارد. دخالت هايي كه كار را براي مديران خودروسازي سخت تر مي كند و عمال قدرت تصمیم گیري در ساختار 
مديريتي را از آنها مي گیرد. تنها راه نجات اين صنعت از چالش هايي كه بدان دچار ش�ده اس�ت، كاهش تصدي گري دولت در 

حوزه هاي مديريتي است.

برش

محمدرضا نجفي منش

ريیس انجمن صنايع 
همگن قطعه سازي



15 جهان

»توماس پيكتي« در كتاب جديد خود »سرمايه و ايدئولوژي« مطرح كرد 

ابهام در مذاكرات تجاري؛ چيني ها ناگهاني واشنگتن را ترك كردند

عبور از سرمايه داري و استقرار »سوسياليسم نو«

اقتصاد جهان در آستانه مرحله »رشد ناچيز« است 

گروه جهان| 
»30س��ال پس از فرو ريختن ديوار برلين و سقوط 
كمونيسم در اتحاد جماهير ش��وروي، زمان آن فرا 
رسيده است- و من در اين راه تنها نيستم- كه تالش 
خود را براي ايجاد يك جنبش فراگير به كار بگيريم 
و زمينه هاي الزم را براي امكان انديشه و تفكر براي 
يك سوسياليسم نو، كه ش��كل جديدي براي عبور 
واقعي از س��رمايه داري و مالكيت خصوصي باش��د، 
فراهم كنيم.« اين توضيح توماس پيكتي اقتصاددان 
معروف فرانس��وي، درباره اثر جدي��د خود با عنوان 
»س��رمايه و ايدئولوژي« اس��ت. نس��خه فرانسوي 
اين كتاب 12 س��پتامبر منتشر شده است و نسخه 

انگليسي آن نيز ماه مارس منتشر خواهد شد. 
كتاب تازه پيكتي توسط انتشارات فرانسوي »سوي« 
منتشر و توزيع شده است. اين اقتصاددان چپگراي 
فرانس��وي در اثر جديد خود انديشه هايش را براي 
ايجاد يك »سوسياليس��م نو« تبيين كرده اس��ت. 
اومانيته، روزنامه چپ فرانس��ه به مناس��بت انتشار 
كتاب جديد توم��اس پيكتي اقتص��اددان معروف 
فرانسوي و نويسنده كتاب پر تيراژ »سرمايه داري در 

قرن بيست ويكم« با او گفت وگو كرده است.
توماس پيكتي در اين مصاحبه گفته در كتاب جديد 
ت��الش كرده بعضي از اش��كال تاريخي ك��ه در آنها 
ارتباط نزديك بي��ن مختصات اقتصادي، اجتماعي 
وسياسي وجود داشته را دوباره زنده كند. او از بررسي 
و مطالعه نشدن بهينه ابعاد اقتصادي در ده هاي اخير 
در ش��كل گيري ابعاد سياس��ي و ايدئولوژيك براي 
شناخت س��اختار اجتماعي انتقاد كرده و مي گويد 
شناخت تاريخي نابرابري هاي اقتصادي براي درك 
صحيح از تاريخ تح��والت سياس��ي و ايدئولوِژيك 

ضرورت دارد. 
در اي��ن رابط��ه، او مي گوي��د تغيي��رات رژيم هاي 
ايدئولوژي��ك و داراي رويكرد نابراب��ري كه در اين 
كتاب بررسي كرده است، نتايج ساختارهاي جديد 
ايدئوژيك است كه به نوبه خود براي ايجاد تغييرات 
از تجربيات اقتصادي تغذيه كرده است. به گفته او، 

در واقع پويايي جديد اجتماع��ي نتيجه كنش ها و 
واكنش هاي متقابل و پيوسته اي است كه ميان ابعاد 

اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك وجود دارد.
توما پيكتي مي گويد در اين كتاب جديد تالش كرده 
تاريخ را به منزله سيستمي در نظر بگيريد كه در آن 
بعضي از اشكال نابرابري يا برابري توجيه شده است. 
او همچنين به اين موضوع پرداخته اس��ت كه گروه 
حاكم در هر جامع��ه اي در وراي گفتماني كه در راه 
تداوم قدرت خود دارد، تالش مي كند، سيستم هاي 
بسيار پيچيده اي را براي توجيه رويكرد خود ايجاد 
كند. اين اقتصاددان فرانس��وي تأكيد مي كند »هر 

چند همواره در اين سيستم ريا و دورويي جاي دارد، 
ولي نبايد فراموش كرد كه اين سيس��تم نمي تواند 
بدون عمق باش��د. هر چند در أعم��اق آن واقعيتي 
يافت نمي ش��ود، ولي براي عبور از اين نوع سيستم 
حكومتي بايد آن را جدي گرفت و براي شناخت آن 

به بررسي دقيق آن پرداخت.«
توماس پيكتي در ادامه، مثال��ي مي زند و مي گويد 
گفتمان تغيير نظام سرمايه داري و مالكيت خصوصي 
بدون آنكه به فكر سيستم فراگيري براي جايگزيني 
آن باش��د، خسارت هاي بس��ياري را در قرن بيستم 
وارد كرده اس��ت... اين گفتمان موجب تقويت نظام 

سرمايه داري شده است. توما پيكتي مي گويد: »آن 
چالش��ي )كمونيس��م( كه عليه نظام سرمايه داري 
راه اندازي شد، در پايان دوران كمونيسم و در زمان 
فرا-كمونيسم، چه در روسيه، چين يا اروپاي شرقي، 
به بهترين متحد سرمايه داري با حداكثر درجه شدت 
و قدرت تبديل ش��د.« او مي گوي��د اين رويكرد، در 
همين حال موجب ترديدهاي گس��ترده اي درباره 
اين فكر ش��ده كه آيا مي توان از نظام سرمايه داري 

عبور كرد.
توماس پيكتي مي گويد: »30سال پس از فرو ريختن 
ديوار برلين و سقوط كمونيس��م در اتحاد جماهير 

شوروي، زمان آن فرا رسيده است- و من در اين راه 
تنها نيستم- كه تالش خود را براي ايجاد يك جنبش 
فراگير به كار بگيريم و زمينه هاي الزم را براي امكان 
انديش��ه و تفكر براي يك سوسياليسم نو، كه شكل 
جديدي براي عبور واقعي از سرمايه داري و مالكيت 

خصوصي باشد، فراهم كنيم.«
گاردين در گزارشي با اشاره به »سرمايه و ايدئولوژي« 
نوشته: كتاب جديد پيكتي با 1232 صفحه به بلندي 
كتاب »جنگ و صلح« است و تالش دارد تا ايده هايي 
كه در طول س��ال ها، نابرابري و ناكارآمدي احزاب 
سنتي چپ و راست در توزيع عادالنه ثروت را توجيه 

كرده اند بررسي كند. 
پيكتي همچنين از ايده هاي خود براي عادالنه كردن 
اقتصاد مي گويد. او در مصاحبه با هفته نامه فرانسوي 
»ن��وول اوبزروات��ور« گفت��ه بابت تاثي��ر احتمالي 
ايده هايش بر ش��اخص بازارها از كسي عذرخواهي 

نمي كند. 
پيكتي گفته: »بله، نظر من ممكن است كه بر قيمت 
امالك كه در پاريس هم )كه قيمت هاي ديوانه واري 
دارند( تاثير بگذارد؛ و اين مس��اله ممكن اس��ت كه 
باعث شود تا گروه هاي اجتماعي جديدي صاحبخانه 

و سهامدار شوند.« 
اي��ن اقتص��اددان فرانس��وي در كت��اب پرفروش 
»س��رمايه داري در قرن بيس��ت ويكم« خود نيز به 
توزيع ثروت و درآمد پرداخته است. او براساس اصل 
نابراب��ري نتيجه مي گيرد كه س��رمايه داري فعلي، 
آنگونه كه گفته مي ش��ود، برابري ساز نيست. به اين 
مفهوم كه به دليل پيش��ي گرفتن نرخ بازده سرمايه 
از نرخ رشد، همواره اين قش��ر ثروتمند هستند كه 
بطور خودكار، برنده مس��ابقه هس��تند. سرمايه يا 
ثروت، از نسلي به نس��ل ديگر از طريق ارث منتقل 
مي شود و ادعاي مرس��وم كه در يك نظام مبتني بر 
بازار، طبقات اجتماعي براساس آموزش يا خالقيت 
و... مي توانند به راحتي جابه جا ش��وند، تا آن حد كه 
فرايند كلي نابرابري فزاين��ده را معكوس يا متوقف 

كنند، زير سوال است. 

گروه جهان|
 چين و اياالت متحده امريكا گفت وگوهاي سازنده اي 
درباره تجارت در واشنگتن برگزار كردند. در شرايطي 
كه خبرگزاري چيني شينهوا گزارش داده كه دو طرف 
مذاكرات سازنده اي داشته اند، يك مقام امريكايي گفته 
كه هيات چيني ناگهاني برنامه خود را تغيير داده، ديدار 
خود با كشاورزان امريكايي را لغو كرده و پيش از زمان 
برنامه ريزي شده به چين بازگشتند. اما شايد مهم ترين 
نش��انه بي نتيجه ماندن اين دور از مذاكرات، سخنان 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، باشد كه گفته 

به توافق تجاري با چين نياز ندارد. 
اختالف��ات تج��اري چين و اي��االت متحده بر س��ر 
تعرفه واردات و صادرات محصوالت اس��ت. دو كشور 
تعرفه هاي تالفي جويانه عليه يكديگر اعمال كرده اند 
و اميد مي رود با حصول توافقي ميان طرفين، بحران 
تجاري موج��ود كه روي كش��ورهاي ديگر هم تاثير 

مي گذارد، حل و فصل شود.
هافينگتن پست نوشته، مذاكره كنندگان تجاري چين 
پس از اينكه دونالد ترامپ گفت��ه تا پس از انتخابات 
رياس��ت جمهوري 2020 به يك تواف��ق تجاري نياز 
ندارد، سفرشان را به امريكا كوتاه كردند. اين تحوالت 
اميد عقد يك توافق تجاري در آينده نزديك را از بين 
برد و به بازارهاي مالي ش��وك وارد كرد. ترامپ گفته 
ني��ازي به توافق تج��اري با چين پي��ش از انتخابات 

2020 ن��دارد چون با وجود نگراني ه��ا درباره ركود، 
اقتصاد امريكا به ش��دت قوي است. رييس جمهوري 
امريكا گفته: »به دنبال يك توافق جزيي نيستم؛ دنبال 
يك توافق كامل هستم. مردم مي دانند كه ما عملكرد 
فوق العاده اي داريم... ما تحت تاثير قرار نمي گيريم.« 

در همي��ن حال، نيك��ول رولف رييس ام��ور داخلي 
اداره كش��اورزان مونتانا، با اعالم اينكه هيات چيني 
بطور ناگهاني برنامه خود را تغيي��ر داده، ديدار خود 
با كش��اورزان امريكايي را لغو ك��رده و پيش از زمان 
برنامه ريزي ش��ده به چين بازگش��تند، گفته: »هيچ 
توضيحي در مورد اينكه چرا آنها سفر خود را كوتاه تر 

كرده اند، ارايه نشده است.«
اداره كشاورزي نبراس��كا هم گفته مقام هاي چيني 
برنامه ديدار كش��اورزان نبراس��كا را لغو كرده اند. به 
اعتقاد ناظران، لغو اين سفرها اميدها براي اينكه چين 
دوباره خريد محصوالت كشاورزي از امريكا را آغاز كند، 
كمرنگ كرده است. خريد اين محصوالت از ماه آوريل 
در تالفي تعرفه هاي دونالد ترامپ، متوقف شده است. 

   كاهش سطح رشد اقتصاد جهاني 
اميدها به پايان جنگ تجاري در ش��رايطي كمرنگ 
ش��ده كه اين پديده رش��د اقتصادي جه��ان را به 
پايين ترين س��طح خ��ود پس از بحران مالي س��ال 

200۸ رسانده است. 

س��ازمان همكاري و توس��عه اقتص��ادي در گزارش 
1۹س��پتامبر خود با تجديدنظ��ر در پيش بيني هاي 
پيشين خود اعالم كرده اگر دولت ها همچنان به انفعال 
در رويارويي با اين وضعيت ادامه دهند، كاهش رشد 
اقتصادي جهان وارد مرحله اي جديد و پايدار از »رشد 

ناچيز« خواهد شد.
اين س��ازمان پيش��تر نيز پيش بيني ك��رده بود كه 
اقتصادي جهاني در سال جاري با كاهش در مقايسه 
با گذش��ته، 3.2 درصد رشد خواهد داشت و اين رشد 
در س��ال آينده به 3.۴ درصد افزاي��ش خواهد يافت. 
اما در اين گزارش اخير، اعالم ش��ده وضعيت از زمان 

پيش بيني مورد اشاره رو به وخامت گذاشته است. 
لورانس بون كارشناس ارشد سازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي، گفته: »چيزي كه در ابتدا به نظر مي رسيد 
اختالفات تجاري موقتي باشد در حال تبديل شدن 

به وضعيت جديد و ثابت در روابط تجاري هستند.«
بون با اشاره به وارد شدن اقتصاد جهاني به مرحله اي 
جدي��د، گفته: »دوران نظم تجارت جهاني گذش��ته 
است و ما در حال وارد شدن به دوران جديدي از روابط 
تجاري با قطعيت كمتر، بيشتر دو جانبه و در بعضي 

مواقع جسورانه و قاطعانه هستيم.«
به گفته كارشناس سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، 
رش��د تجارت كه موتور احياي اقتصاد جهاني پس از 
بحران مالي سال هاي 200۸-200۹ بود و در 201۷ 

به ۵ درصد رسيده بود، در حال نزول به زير صفر درصد 
و وارد شدن به ناحيه منفي است. به گفته اين كارشناس 
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، رشد تجارت كه 
عامل بهبودي وضعيت اقتصادي جهان پس از بحران 
مالي سال 200۸-200۹ در سال 201۷ به ۵ درصد 

رسيده بود، در حال وارد شدن به ناحيه منفي است.
در همين حال، اختالفات تجاري روي اطمينان كسب 
و كار تاثير گذاشته و رشد سرمايه گذري را از ۴ درصد 
در دو س��ال پيش به تنها 1درصد كاهش داده است. 
بون گفته شواهدي حاكي از تاثير اختالفات تجاري بر 
اقتصاد امريكا وجود دارد. برخي از صنايع كشاورزي در 

اياالت متحده رو به ورشكستگي هستند.
رش��د بزرگ ترين اقتصاد جهان يعني اياالت متحده 
كه طب��ق پيش بيني ها ق��رار بود در س��ال جاري به 

2.۸درصد و در سال آينده 2.3 درصد برسد امسال در 
نهايت 2.۴ درصد و س��ال آينده به 2.0 درصد خواهد 
بود. رش��د اقتصادي چين نيز به علت تنش تجاري با 
امريكا دستخوش كاهش خواهد شد. سازمان همكاري 
و توسعه اقتصادي پيشتر پيش بيني كرده بود كه اين 
اقتصاد امسال ۶.2 درصد و سال آينده ۶.0 درصد رشد 
خواهد داشت. اين ارقام در آخرين گزارش به ترتيب 

به ۶.1 درصد و ۵.۷ درصد كاهش يافته اند.
اين سازمان اعالم كرده اگر كاهش دو درصدي تقاضاي 
داخلي در چين همچنان ادامه يابد، مي تواند بر روي 
اقتصاد جهاني تاثير ملموسي بگذارد. اگر اين وضعيت 
با بدتر شدن شرايط مالي جهاني و عدم ثبات تجاري 
همراه شود، رشد س��االنه اقتصادي جهاني با كاهش 

0.۷درصدي در دو سال اول روبرو خواهد بود.

دريچه

كوتاه از منطقه

حمله حاميان پكن به 
»ديوارهاي لنون« در هنگ كنگ
گروه جهان|چندين گ��روه از حاميان دولت چين 
در هنگ كنگ، ديوارهاي لنون كه توس��ط معترضان 
ضد دولتي ش��كل يافته  را پاكسازي و تخريب كردند؛ 
اين اقدام، نگراني ها درخص��وص درگيري احتمالي 
بين اين گروه ها و معترضان را بيش��تر كرده اس��ت. 
به گزارش رويت��رز، ده ها نفر از تظاهركنندگان حامي 
پكن در هنگ كنگ، انبوه نوشته هايي كه پيش تر توسط 
معترضان روي ديوارهايي تحت عن��وان »ديوارهاي 
لنون« چسبانده شده بود، پاره كردند. مضامين برگه هاي 
رنگارنگ روي اين ديوارها، دموكراسي خواهي و محكوم 
كردن مداخله چين در امور اين دولت ش��هر بود. اين 
ديوارها اخيرا در بخش هاي مختلفي از شهر، از جمله 
ايستگاه هاي اتوبوس، مراكز خريد، زير پل هاي عابر و 
در پياده روها ظهور پيدا كرده است؛ مكان هاي مذكور، 
نقاط اوج خشونت و درگيري ها طي سه ماه از تظاهرات 
ادامه دار مردم هنگ كنگ بوده اند. اين تظاهرات، نخست 
در ماه ژوئن و بر سر اليحه جنجالي استرداد آغاز شد كه 
اجازه ارسال مطنونان در هنگ كنگ را به دادگاه هاي 
سرزمين اصلي چين فراهم مي س��اخت. اين اليحه 
حال ملغي شده است اما معترضان همچنان خواستار 
حق راي براي تعيين مقامات و رهبران خود هستند. 
»جونيوس هو« يكي از قانون گ��ذاران حامي پكن در 
هنگ كنگ، از طرفداران خود خواسته تا به پاكسازي 
حدود 100 ديوار لنون در شهر بپردازند. او از منتقدان 
اصلي تظاهرات مردم هنگ كنگ به شمار مي رود. اين 
ديوارها به آن دليل لنون خوانده مي شوند كه در دهه 
1۹۸0، »ديوار جان لنون« در كشور پراگ، با نوشته ها 
و پيام هايي از نارضايتي هاي سياسي پوشانده شده بود. 

تظاهرات گسترده مخالفان 
»سيسي« در مصر 

گ�روه جهان|قاهره، پايتخت و چندين ش��هر ديگر 
مصر ش��اهد راهپيمايي صدها معترضي بود كه عليه 
عبدالفتاح السيسي رييس جمهوري مصر، شعار مي دادند. 
به گزارش يوروني��وز، در پي حضور خياباني معترضان، 
نيروهاي امنيتي مصر در قاهره با استفاده از گاز اشك آور 
با معترضان مقابله كردند. پليس چندين نفر از معترضان 
را جمعه شب دستگير كرده است. ميدان تحرير قاهره، 
مكان��ي كه يادآور اعتراضات مصر 2011 و س��رنگوني 
حسني مبارك است، شاهد حضور سنگين نيروهاي 
امنيتي بود تا از تجمع معترضان در اين ميدان جلوگيري 
كنند. رسانه هاي مصري مبتكر اين تجمع را محمد علي، 
پيمانكار ساختمان و بازيگري كه بدل به فعال سياسي 
شده و در اسپانيا زندگي مي كند، معرفي كرده اند. محمد 
عل��ي در مجموعه اي از ويديوهايي كه منتش��ر كرده، 
عبدالفتاح سيسي و ارتش را به فساد متهم كرده بود و 
از مردم خواس��ته بود عليه او دست به اعتراض بزنند. او 
در آخرين ويدئوي كه منتشر كرده، مي گويد عبدالفتاح 
سيسي كاخ مي سازد در حالي كه مردم در سطل زباله 
دنبال غذا مي گردن��د. رييس جمهوري مصر ادعاهاي 
مطرح شده از سوي محمد علي را دروغ و تهمت خوانده 
است.  عبدالفتاح سيسي 2013 در حالي كه رييس ستاد 
مشترك نيروهاي مس��لح مصر بود عليه دولت قانوني 
محمد مرسي رييس جمهوري وقت مصر كودتا و دولت او 
را سرنگون كرد. سيسي 201۴ با برگزاري انتخابات بحث 
برانگيزي كه بسياري از مخالفان در آن شركت نكردند به 
رياست جمهوري رسيد و 201۸ نيز مجددا براي دور دوم 
انتخاب شد. در دوران رياست جمهوري عبدالفتاح سيسي 

صدها مخالف سياسي اعدام شده اند. 

نماينده امريكا از ديدار
 با »گانتس« خودداري كرد

گروه جهان| فرس��تاده رييس جمهوري امريكا كه 
در حال حاضر در اراضي اش��غالي حضور دارد، از ديدار 
با رييس ائتالف ميانه روي آبي � سفيد كه در انتخابات 
كنست پيروز شد، خودداري كرد. به گزارش روسيا اليوم، 
با وجود انتش��ار اخباري از ديدار جيسون گرينبالت، 
فرستاده دونالد ترامپ با بنيامين نتانياهو نخست وزير 
رژيم صهيونيستي و اينكه قرار است او در ادامه با بني 
گانتس، رييس ائتالف ميانه روي آبي �  سفيد نيز ديدار 
كند، اما دفتر رييس حزب آبي  س��فيد اعالم كرد كه 
درخواستي براي انجام اين ديدار دريافت نكرده است. 
روزنامه تايمز اسراييل به نقل از سخنگوي گانتس نوشته: 
»ديدار با گرينبالت هر زمان كه فرصت آن فراهم شود، 
ما را خوشحال خواهد كرد.« گرينبالت و نتانياهو پس از 
ديداري كه با حضور ران درمر، سفير رژيم صهيونيستي 
در امريكا و نيز ديويد فريدمن، سفير امريكا در اراضي 
اشغالي در دفتر نخست وزير داشتند، حضور نيافتند. 
احتماال گفت وگوها در اين نشست بر طرح صلح امريكا 
ميان دو طرف فلسطيني و اسراييلي مشهور به معامله 
قرن متمركز بوده  است. گرينبالت گفته: »دولت ترامپ 
با توجه به ابهاماتي كه درباره تالش ها براي تش��كيل 
كابينه جديد اسراييل وجود دارد، نسبت به امكان اجراي 
اين طرح ترديد دارد.« حزب آبي � سفيد در انتخابات 
پارلماني اخير 33 كرسي از مجموع 120كرسي كنست 
را به دست آورد، در مقابل حزب ليكود به رياست نتانياهو 
31 كرسي را به دست آورد، به اين ترتيب هيچ كدام از 
دو حزب نتوانستند يك دولت اكثريت تشكيل دهند. 
بسياري از ناظران شكست انتخاباتي نتانياهو را پايان 

حيات سياسي او مي دانند. 

مذاكرات اقتصادي دولت 
و حزب اهلل لبنان 

گروه جهان|روزنام��ه االخبار لبنان از ديدارهاي 
محرمانه ميان نماين��دگان دولت لبنان و حزب اهلل 
براي بررسي راه حل مشكالت اقتصادي در اين كشور 
خبر داده است. از مهم ترين نكاتي كه توافق درباره 
آن حاصل شده نظام مربوط به قوانين مبارزه با فساد 
است كه بايد به سرعت تصويب شود. توافقي درباره 
قانون معامالت و كاهش كسري بودجه جديد وجود 
دارد ام��ا اختالفاتي جدي درباره موضوع ماليات ها 
وجود دارد.  به گزارش ايسنا، از حدود دو هفته پيش 
مذاكرات محرمانه اقتصادي ميان حزب اهلل لبنان و 
جريان المس��تقبل در مقر دولت آغاز شده است. از 
چند سال پيش كانال هاي مذاكرات سياسي ميان 
دو طرف با نظارت نبيه بري، رييس  پارلمان لبنان 
باز ش��ده بود اما بعدا اين مذاكرات متوقف شد. بعد 
از آن برخ��ي فكر مي كردند كه نشس��ت حزب اهلل 
و المس��تقبل روي يك ميز بعيد اس��ت اما اكنون 
اين اتفاق افتاده اس��ت. گفته ش��ده، سعد حريري 
نخست وزير و رهبر جريان المستقبل لبنان از 10 
روز پيش وارد اين مذاكرات اقتصادي مش��ترك با 
حزب اهلل شده و حزب اهلل از آن استقبال كرده است. 
حريري ب��ا رهبري حزب اهلل تم��اس برقرار كرده و 
تأكيد كرده كه تيم اقتصادي اش با گروه هاي سياسي 
نشست برقرار مي كند و نظر آنها را درباره پرونده هاي 
اقتصادي جويا مي شود. سعد حريري ابراز اميدواري 
كرده بود كه حزب اهلل در اين جلسات حضور داشته 
باشد. حزب اهلل نيز موافقت كرده و تيمي شامل علي 
فياض و حسين الحاج حسن و عبدالحليم فضل اهلل 

را براي مذاكره با تيم حريري تعيين كرد. 

انتشار فيلمي از ديدار »گوآيدو« 
با رهبر كارتل موادمخدر 

گروه جهان| وزير ارتباطات ونزوئال فيلمي از ديدار 
گوايدو، رهبر اپوزيس��يون با رهبر يك كارتل بزرگ 
مواد مخ��در را در اختيار رييس جمهوري گذاش��ته 
است. خبرگزاري روسي اسپوتنيك گزارش داده، 13 
سپتامبر دفتر دادستان عمومي ونزوئال تحقيقاتي را 
درباره ارتباط احتمالي خوآن گوآيدو رهبر اپوزيسيون 
اين كش��ور، با رهبران كارتل »لوس راستروخوس« 
آغاز كرد و به تصاويري اش��اره كرد كه توسط روزنامه 
اس��پانيايي ال پاييس منتشر شد و نشان مي دهد كه 
رهبر اپوزيس��يون در كنار رهب��ران اين گروه تبهكار 
قرار دارد. به گفته دفتر دادستان عمومي ونزوئال، اين 
كارتل مواد مخدر به گوآيدو كم��ك كرده تا با وجود 
ممنوعيت ها، از مرز كلمبيا و ونزوئال عبور كند. خورخه 
رودريگز، وزير ارتباطات ونزوئال گفت كه مقام هاي اين 
كشور يكي از اعضاي اين گروه را دستگير كرده و اين 
فرد دست داشتن گروه را در جابه جايي گوآيدو تاييد 
كرده است. او گفته: »تصور كنيد اعضاي اين گروه در 
تمام جهان تحت تعقيب هستند. اين افراد گوآيدو را 
مش��ايعت كرده اند تا با ايوان دوكو، رييس جمهوري 
كلمبيا ديدار كند. آنها با هليكوپتر رياست جمهوري 
به استاديومي در پورتو س��انتاندر رفتند.«  از ديدگاه 
نيكوالس مادورو، رييس جمه��وري ونزوئال اين ايده 
رييس جمهوري كلمبيا ب��وده كه از اين گروه تبهكار 
براي جابه جايي گوآيدو استفاده كند. اين درحالي است 
كه رهبر اپوزيسيون ونزوئال اخيرا گفته با افراد مختلفي 
در جري��ان كنس��رتي براي جم��ع آوري كمك هاي 
بشردوستانه در ش��هر مرزي كلمبيا با ونزوئال عكس 
گرفته و چيزي درباره افراد اين گروه تبهكار نمي داند. 

  Sun. Sep 22. 2019  1481   يك شنبه    31 شهريور 1398   22 محرم 1441  سال ششم    شماره 

توطئه چيني ترامپ 
عليه پسر »بايدن«

گروه جه�ان| رييس جمهوري امري��كا با اتهام 
تازه اي روبروست كه مي تواند پيامدهاي سنگيني 
براي او داشته باشد. دونالد ترامپ در تماس تلفني 
با رييس جمهوري اوكراين وعده داده 2۵0 ميليون 
دالر به ولوديمير زلنسكي خواهد داده  به شرطي كه 
براي تسريع در رسيدگي به فساد مالي »هانتر بايدن« 
تالش كند. هانتر پسر جو بايدن است. واشنگتن پست 
گزارش داده يك مامور اطالعات��ي 12اوت درباره 
محتواي گفت وگوي تلفني مي��ان دونالد ترامپ و 
رهبر يك كشور ديگر به مايكل اتكينسون بازرس 
كل نهادهاي اطالعاتي امريكا گزارشي داده است. 
اين تلفن احتماال مي��ان دونالد ترامپ با ولوديمير 
زلنسكي رييس جمهوري اوكراين انجام شده است. 
نيويورك تايمز نوش��ته احتماال ترام��پ وعده آزاد 
كردن مبلغ 2۵0ميليون دالر كمك مالي نظامي به 
اوكراين را داده است. آنچه ترامپ در مقابل از زلنسكي 
خواسته، اين بوده كه براي تسريع در رسيدگي به 
اتهام فساد مالي هانتر بايدن تالش كند. پدر هانتر 
بايدن جو بايدن رقيب احتمالي دونالد در انتخابات 
رياست جمهوري سال 2020 است. بنابر گزارش ها، 
مايكل اتكينس��ون پس از انجام بررسي هاي الزم 
ژوزف ماگويير رييس اداره اطالعات را از اين ماجرا 
مطلع كرده و از او خواس��ته در اي��ن باره به كميته 
اطالعات مجلس نماين��دگان گزارش دهد. ظاهرا 
كميته قضايي مجلس نماين��دگان امريكا از چند 
هفته پيش تحقيقات خود را در اين باره شروع كرده 
و مايكل اتكينسون بازرس كل نهادهاي اطالعاتي 
اين كشور را نيز براي دادن شهادت  در اين باره احضار 
كرده اس��ت. آدام شيف رييس كميته اطالعات در 
مجلس نمايندگان اياالت متحده، از حزب دموكرات 
اين كش��ور دولت را متهم كرده است كه اطالعات 
داده شده توسط اين مامور را در اختيار كنگره قرار 
نمي دهد. ترامپ اين اته��ام را دروغ خوانده و گفته 
مي داند كه محتواي تلفن هايش از سوي سازمان هاي 
اطالعاتي شنود مي ش��ود و او »بايد خيلي احمق 
باشد« كه با رييس يك دولت بيگانه چنين حرفي 
زده باشد. اش��پيگل آنالين نيز در گزارشي نوشته 
اينكه آيا محتواي اين تلفن دونالد ترامپ را با بحراني 
ديگر روبرو مي كند يا نه موضوعي است كه تنها تعداد 
كمي از سياستمداران امريكا پاسخ آن را مي دانند. 
اشپيگل همچنين نوشته هسته اصلي ماجرا هنوز 
روشن نيست. در كنار افشاگري اين مامور اطلالعاتي 
ترامپ هم چنان با پرونده ديگري دست به گريبان 
است؛ دخالت روسيه در روند انتخاباتي كه به پيروزي 

او در سال 201۶ منجر شد.

 امريكا به خليج فارس
نيروي نظامي اعزام مي كند

امريكا اعالم كرده به درخواست عربستان سعودي 
و امارات متحده عربي نيروي نظامي به خليج فارس 
اعزام مي كند. به گزارش رويترز، مارك اس��پر وزير 
دفاع امريكا، گفته ترامپ با اعزام نيروي نظامي امريكا 
به خلي��ج فارس موافقت كرده اس��ت. او گفته اعزام 
سربازان امريكايي به درخواست عربستان سعودي 
و امارات متحده عربي به منظور تقويت توان دفاعي 
از هوا و پدافند موشكي نيروي نظامي آنها به خليج 
فارس انجام خواهد گرفت. به گفته وزير دفاع امريكا 
اعزام نيروي نظامي براي محافظت از زيرساخت هاي 
بنيادي از جمله تاسيسات نفتي عربستان خواهد بود. 

 حصاركشي 30كيلومتر 
از نوار مرزي پاكستان با ايران 

فرمانده گردان ارتش پاكستان در ايالت بلوچستان 
گفته اس��الم آباد تاكنون 30 كيلومتر از نوار مرزي 
مش��ترك خود با ايران را حصاركش��ي كرده است. 
رسانه هاي پاكستان اين خبر را به  نقل از »عاصم سليم 
باجوا« در كويته مركز ايالت بلوچستان منتشر كردند. 
ژنرال باجوا پيش از فرماندهي گردان ارتش در ايالت 
بلوچستان، سخنگوي نيروهاي مسلح پاكستان بود و 
قرار است از مسووليت فعلي خود بازنشسته شود. خط 

مرزي ايران - پاكستان ۹۵۹ كيلومتر است. 

 حمله قريب الوقوع تركيه
 به شمال سوريه 

رويترز ب��ه نقل از منابع امنيت��ي از احتمال حمله 
قريب الوقوع تركيه به شمال سوريه خبر داده است. 
منابع امنيتي مي گويند آنكارا پزش��كان شهرهاي 
بزرگ تركيه را در دو استان جنوبي اين كشور و در 
مرز با سوريه مستقر كرده اس��ت و اين نشانه اي از 
احتمال حمله قريب الوقوع است. اين منابع افزودند 
كه مرخصي پزشكان اين منطقه لغو شده و به نظر 
مي رسد هر آن عمليات نظامي ممكن است آغاز شود. 
آنكارا و واشنگتن بر سر ايجاد يك »منطقه امن« و 
يك مركز عمليات مشترك در شمال شرقي سوريه 
به توافق رسيدند اما اين امر هنوز محقق نشده است. 

تغييرات در ساختار 
حشد شعبي عراق 

پس از بحث و جدل و تفسيرهاي متفاوت، سرانجام 
ساختار سازماني جديد حشد شعبي بعد از كمتر از سه 
ماه از صدور دستورالعمل نخست وزير عراق براي تحول 
سازماني در اين نيروي مسلح عراقي، به اتمام رسيد و 
نخست وزير به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق 
با آن موافقت كرد. به گزارش ايرنا، براساس اين ساختار 
سازماني جديد حشد ش��عبي كه »فالح الفياض« 
رييس اين تشكيالت آن را امضا و عادل عبدالمهدي 
نخست وزير عراق، آن را تاييد كرده است. نخست وزير 
عراق 1۶سپتامبر در نامه اي موافقت خود را با ساختار 

سازماني جديد حشد شعبي اعالم كرده است.
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عكسروز

چهرهروز

عليرضا قرباني در فستيوال »قونيه« روي صحنه مي رود 
عليرضا قرباني روز بيست و پنجم سپتامبر در فستيوال بين المللي موسيقي عرفاني »قونيه« روي صحنه مي رود. فستيوال قونيه يكي از 
معتبرترين رويدادهاي موسيقي كشور تركيه است كه همه ساله ميزبان هنرمندان سرشناسي از اقصي نقاط جهان است. در شانزدهمين 
دوره اين رويداد فرهنگي هنري كه طي روزهاي ۲۲ تا 3۰ س��پتامبر ۲۰۱۹ برقرار خواهد بود هنرمندان و گروه هايي از ايران، امريكا، 
تركيه، روسيه، نروژ، يونان، تاجيكستان و جمهوري تيوا اجراي زنده خواهند داشت و در سال هاي گذشته چند خواننده و گروه از ايران 
به فستيوال موسيقي قونيه دعوت شده بودند. عليرضا قرباني تاكنون در چند دوره از اين فستيوال بين المللي موسيقي و با اجراي آثار 

مختلفي از موسيقي ايراني حضور داشته است و اين بار قرار است در فستيوال موسيقي قونيه روي صحنه برود .

بازارهنر

كتاب »۱۰۰موسيقيدان تاثيرگذار تاريخ« چاپ شد
ترجم��ه كت��اب »۱۰۰موس��يقيدان 
تاثيرگذار تاريخ« اثر گيني گورلينسكي 
توسط انتشارات معين با ترجمه مهرداد 
معيني منتش��ر و راهي بازار نشر شد. 
اين كتاب يكي از عناوين مجموعه »۱۰۰ 
چه��ره تاثيرگذار تاريخ« از دانش��نامه 
بريتانيكا است كه انتش��ارات معين تا 
به ح��ال ترجمه عناوي��ن »يكصد زن 

تاثيرگذار تاريخ«، »صد نويسنده تاثيرگذار تاريخ«، 
»يكصد فيلسوف تاثيرگذار تاريخ«، »يكصد دانشمند 
تاثيرگذار تاريخ« و »يكصد رهبر تاثيرگذار تاريخ« را 
در قالب آن منتشر كرده است. »۱۰۰موسيقيدان 
تاثيرگذار تاريخ« همانطور كه از عنوانش پيداست 

در معرف��ي ۱۰۰ موس��يقيدان برت��ر 
تاريخ نوش��ته ش��ده و گردآورنده اش 
س��بك هاي مختل��ف و فناوري هاي 
به كار رفته براي پيش��رفت موس��يقي 
را در طول تاريخ مورد كن��د و كاو قرار 
داده است. چهره هايي كه در اين كتاب 
معرفي شده اند، تالش داشته اند نه تنها 
تاثيرگذار باشند، بلكه در طول تاريخ به 
اين  تاثيرگذاري ادام��ه بدهند. برخي از چهره هاي 
معرفي شده در »۱۰۰موسيقيدان تاثيرگذار تاريخ« 
رهبران جنبش هاي موسيقي بوده اند. برخي ديگر 
نيز در اصالحات و تغييرات مختل��ف در اين حوزه 

دست داشته اند.

تاريخنگاري

جنگ عراق عليه ايران آغاز شد
در روز 3۱ شهريور ۱3۵۹ با هجوم ارتش عراق به مرزهاي غرب و جنوب و حمله هوايي 
به چند فرودگاه ايران جنگ تحميلي ۸ ساله دولت عراق به رهبري صدام عليه ايران آغاز 
شد. اين واقعه در حالي اتفاق افتاد كه تنها ۱۹ ماه از پيروزي انقالب اسالمي مي گذشت. 
صدام رييس جمهوري وقت عراق چند روز پيش از اين اقدام، پيمان ۱۹۷۵ الجزاير را در 
برابر دوربين هاي تلويزيون بغداد پاره كرد و در نطقي با تأكيد بر مالكيت مطلق كشورش 
بر اروندرود كه آن را شط العرب مي ناميد و طرح اين ادعا كه جزاير سه گانه ايران به اعراب 
تعلق دارد، همزمان جنگ زميني، هوايي و دريايي عليه ايران را آغاز كرد. اخبار ساعت ۲ 
بعدازظهر روز 3۱ شهريور، خبر بمباران فرودگاه مهرآباد را مخابره كرد. با شنيده شدن 
صداي انفجار مهرآباد در غرب تهران، مردم اين منطقه براي اطالع از چگونگي واقعه 
به خيابان ها ريختند و با مشاهده بمباران قسمتي از فرودگاه به منظور كمك به سمت 
آن هجوم آوردند كه مامورين انتظامي در حوالي فرودگاه ضمن جلوگيري از حركت 
آنها از مردم خواستند كه حوالي فرودگاه را ترك كنند و در صورت نياز به كمك مردم، 
مقامات مربوطه اطالعيه صادر خواهند كرد. روزنامه كيهان فرداي آن روز درباره تعداد 
مجروحين و مصدومين حمله عراق به تهران نوشت: »تا ساعت يك بامداد امروز تعداد 
مجروحين حادثه فرودگاه 3۸ نفر اعالم شد كه ۱۵ نفر به بيمارستان امام خميني، ۸ 
نفر به بيمارستان شريعتي، 3 نفر به بيمارستان صنايع هواپيمايي، ۸ نفر به بيمارستان 
ميمنت و سه نفر به درمانگاه بيمه هاي اجتماعي منتقل شده اند. از اين تعداد گروهي كه 
جراحاتشان سطحي بود مداوا و از بيمارستان مرخص و برخي ديگر بستري شده اند.« 
اين تنها فرودگاه مهرآباد تهران نبود كه از سوي جنگنده هاي عراقي مورد حمله قرار 
گرفت. در ساعت ۱:۴۵ دقيقه روز 3۱ شهريور ۶ هواپيماي ميگ عراقي باند فرودگاه 
اه��واز را بمباران كردند. خبرنگار كيهان از اهواز گ��زارش داد كه »اين واقعه در حالي 
اتفاق افتاد كه حدود ۶۰۰ نفر در فرودگاه حضور داشتند. بر اثر اين حمله قسمتي از باند 
فرودگاه اهواز ويران شد و چند تن نيز زخمي شدند.« آنچنان كه بعد ها گفته شد اين 
حمله زماني اتفاق افتاد كه مسافران پرواز ۲۲۸ از اهواز عازم خارك، بوشهر و شيراز بودند. 
در اين هنگام بود كه در بخشي از فرودگاه صداي مهيبي برخاست و در پي آن دو راكت 
توسط ميگ عراقي به قسمت جلويي سالن مسافران پرتاب شد و كليه شيشه هاي سالن 

فرودگاه فرو ريخت. هواپيماهاي عراقي بعد از حمله و يك بار دور زدن بر فراز فرودگاه از 
محل دور شدند. در پي اين حمله نيروهاي نظامي در نقاط مختلف خوزستان به حالت 
آماده باش درآمدند.  حدود ساعت يك و ۵۰ دقيقه 3۱ شهريور، ۸ ميگ عراقي، فرودگاه 
و چند نقطه حساس ديگر شهر تبريز هم با ۱۱ راكت مورد حمله قرار گرفت. در پي اين 
حمله يك فروند هواپيماي مسافربري تهران – تبريز كه قرار بود ساعت ۲ بعدازظهر در 
فرودگاه تبريز به زمين بنشيند تغيير مسير داده و در اصفهان به زمين نشست. همزمان 
با اين واقعه فرودگاه همدان و پايگاه هوايي نوژه اين شهر نيز مورد حمله جنگنده هاي 
عراقي قرار گرفت و خساراتي به آن وارد شد. در همين حال خبرگزاري پارس كه بعدا 
به خبرگزاري جمهوري اسالمي يا ايرنا تغيير نام يافت اعالم كرد كه مسووالن فرودگاه 
شيراز به داليل امنيتي پروازهاي عادي شركت هواپيمايي ايران )هما( از فرودگاه شيراز 
را نيز تا اطالع ثانوي لغو كرده اند. فرودگاه هاي بوشهر، آبادان، كرمانشاه و جزيره مينو از 

ديگر نقاطي بودند كه مورد حمله جنگنده هاي عراقي قرار گرفتند.

هفته فيلم »فنالند« براي اولين بار در ايران برگزار مي شود
»هفته فيلم فنالند« به همت موسسه 
»هنر و تجرب��ه« و همراهي بنياد فيلم 
فنالند با همكاري س��فارت فنالند در 
س��ه ش��هر ايران برگزار مي ش��ود. در 
ادامه برپايي هفته ه��اي فيلم خارجي 
در موسس��ه »هنر و تجربه س��ينماي 
ايرانيان«، در مهرماه سال جاري »هفته 
فيلم فنالند« در س��ه شهر ايران برگزار 

مي شود. اين هفته فيلم به همت »هنر و تجربه« و 
بنياد فيلم فنالند با همكاري س��فارت فنالند از ۶ تا 
۱۲ مهرماه در سه شهر تهران، اصفهان و مشهد برپا 
خواهد شد. در اين هفته فيلم ٩ فيلم بلند و٧ فيلم 
كوتاه فنالندي به نمايش درمي آيد و لس سارينن 
مديرعامل بنياد فيلم فنالند، يانا پاسكاال مدير امور 
بين الملل بنياد فيلم فنالند، كارل آهو تهيه كننده 
فيلم هاي شمش��يرباز و ب��ال كوچ��ك و ريتا آلتو 

كارگردان فنالندي مهمان ويژه »هفته 
فيلم فنالند« هس��تند. از ويژگي هاي 
اين برنامه مي توان به اين موضوع اشاره 
كرد كه پي��ش از اين هفت��ه فيلمي از 
كشور فنالند در ايران برگزار نشده بوده 
است. تاالر ناصري خانه هنرمندان ايران 
در ته��ران، پرديس س��ينمايي هويزه 
مش��هد، پرديس سيتي سنتر اصفهان 
در اين مدت هفته فيلم فنالند را ميزباني مي كنند. 
در بخش جنبي »هفته فيلم فنالند« س��ه كارگاه 
فيلمس��ازي با موضوع توليد مشترك فيلم و توليد 
فيلم هنري برگزار مي شود. اين نشست ها با حضور 
فيلمس��ازان ايراني و فنالندي در تهران، اصفهان و 
مشهد برنامه ريزي شده است. افتتاحيه اين هفته 
فيلم عصرگاه شنبه ۶ مهرماه س��اعت ۱۷ در خانه 

هنرمندان ايران خواهد بود.

فيلم كوتاه »بولونيا« به ايتاليا مي رود
فيلم كوت��اه »بولونيا« ب��ه كارگرداني 
آرش عباسي به جشنواره اي در ايتاليا 
مي رود اين فيلم براي حضور در بخش 
 cedicicorto اصل��ي جش��نواره
ايتاليا پذيرفته ش��د. جش��نواره فيلم 
cedicicorto كه امسال شانزدهمين 
دوره آن برگ��زار مي ش��ود، روي آث��ار 
نويسندگان و فيلمنامه نويسان جوان 

سراسر جهان تمركز دارد و فيلم »بولونيا« به عنوان 
محصول مشترك ايران و ايتاليا در بخش اصلي اين 
جش��نواره به نمايش درمي آيد. »بولونيا« درباره ۲ 
دختر ايراني است كه در شهر بولونياي ايتاليا با وجود 

ميل باطني مجبورند كاري را با يكديگر 
به سرانجام برسانند. مينو ميرشاه ولد و 
فرناز طاهري بازيگران اين فيلم هستند 
و آرش عباس��ي عالوه بر نويس��ندگي 
و كارگردان��ي، تهيه كنندگي اين فيلم 
را هم برعهده داش��ته است. »بولونيا« 
محصول كمپاني موج ايران و متيچي 
ايتالياست. همچنين آرش عباسي در 
بخش Iranfest همين جش��نواره به عنوان داور 
هم حضور خواهد داشت. ش��انزدهمين جشنواره 
بين المللي فيلم cedicicorto از ۴ تا ۱3 اكتبر برابر 
با ۱۲ تا ۲۱ مهر در شهر فورلي ايتاليا برگزار مي شود.

نمايشگاه »نگاهي ديگر« در خانه هنرمندان افتتاح شد
نمايشگاه عكس »نگاهي ديگر« شامل 
منتخبي از آثار س��يزدهمين دوساالنه 
عك��س ايران ب��ا حض��ور عكاس��ان و 
عالقه مندان، ۲۹ شهريور در گالري نامي 

و بهار خانه هنرمندان ايران افتتاح شد.
اين نمايشگاه، ش��امل منتخبي از آثار 
سيزدهمين دوساالنه عكس ايران عصر 
جمعه ۲۹ شهريورماه با حضور جمعي 

از عكاسان جوان و پيشكسوت در گالري نامي و بهار 
خانه هنرمندان ايران افتتاح شد. در اين نمايشگاه 
آثار ۱۹ عكاس در دو بخش آرت فتوگرافي و عكاسي 
خالقانه به نمايش گذاشته شده است. در بخش آرت 
فتوگرافي ۱۲ مجموعه عكس از الهه شاملو، فردين 
نظري، فري��د ثاني، حميد س��لطان آباديان، هوفر 
حقيقي، محبوبه كاظمي، مريم كمار، محمد اديبي، 
محمدرضا راميان، محسن بايرام نژاد، نازنين رحيمي 
و سها سقانژاد و در بخش عكاسي خالقانه عكس هاي 
سيدعلي حسينيان نسب، صمد قربان زاده، ميالد 

حدادي��ان، مجي��د زك��ي زاده، مجيد 
ش��قايي فالح، هاني��ه دخت جب��اري 
و ش��كوفه بياتي به نمايش گذاش��ته 
ش��ده اس��ت. همچنين، دومين برنامه 
دوشنبه هاي عكاسي نيز نيز با موضوع 
بررسي س��يزدهمين دوساالنه عكس 
ايران و آينده دوساالنه با حضور اسماعيل 
عباس��ي، دبير س��يزدهمين دوساالنه 
و جمعي از عكاس��ان دوش��نبه اول مهر ماه ساعت 
۱۷ در سالن استاد اميرخاني خانه هنرمندان ايران 
برگزار مي شود. سيزدهمين دو ساالنه عكس ايران با 
موضوع آزاد و در ۲ بخش »آرت  فتوگرافي« عكاسي 
هنري و عكاسي خالقانه توسط انجمن عكاسان ايران 
با حمايت اداره كل هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المي بهمن ماه ۱3۹3 در موزه هنرهاي 
معاصر تهران برگزار شد. اين نمايشگاه از سوي انجمن 
عكاسان ايران با همكاري خانه هنرمندان ايران برگزار 

شده است و تا ۹ مهرماه ادامه دارد.

میراثنامه

تشريح پرونده شهرك تاريخي ماسوله براي نماينده يونسكو 
»ثبت منطقه هورامان كردستان به جاي ماسوله گيالن« خبر همين قدر كوتاه اما براي 
مردم استان گيالن به ويژه شهرستان فومن نگران كننده بود. اين خبر كه از عصر روز 
گذشته در فضاي مجازي شهرستان فومن دست به دست مي شد سبب نگراني مردم 
اين منطقه براي از دست رفتن فرصت ثبت جهاني اثر شهرك تاريخي ماسوله شد اما 
روز گذشته مديركل ميراث فرهنگي گيالن اعالم كرد پرونده شهرك تاريخي ماسوله 
براي نماينده يونسكو به صورت كامل تشريح شده است.  در متن خبر اوليه به نقل از يك 
منبع آگاه آمده بود: با وجود تمامي تالش ها براي حضور »يوكايو كيلتو« مشاور ارشد 
يونسكو براي بازديد از منطقه توريستي و تاريخي ماسوله، متاسفانه به دليل عدم اطالع 
استاندار گيالن وي به استان گيالن مراجعه نخواهد كرد اما شهرود اميرانتخابي با رد اين 
موضوع به مهر گفت: »يوكايو كيلتو« مشاور ارشد يونسكو تنها از منطقه هورامان بازديد 
كرده اند. وي با بيان اينكه مقرر ش��ده بود كه وي از ماسوله نيز ديدن كند، افزود: حتي 
اداره كل ميراث فرهنگي استان گيالن تمامي هزينه هاي اين حضور را به دليل اهميت 
موضوع براي مردم اين استان متقبل شده بود. اميرانتخابي با اشاره به اينكه متاسفانه 
ايشان در كردستان دچار كسالت شده و از وضعيت جسماني مناسبي برخوردار نبودند، 
گفت: روز گذشته ما در اين منطقه با ايشان مالقاتي داشته و گزارش كاملي از وضعيت 
و اقدامات صورت گرفته براي ثبت جهاني شهرك تاريخي ماسوله ارايه كرديم كه وي 

قول مساعدي براي بازديد از اين منطقه در سفر بعدي داد.

   سفر نماينده يونسكو به ماسوله در ژانويه
وي در ادامه با بيان اينكه امسال تنها پرونده كاروانسراها از طرف ايران براي ثبت جهاني 
مطرح شده است، تصريح كرد: ميراث فرهنگي اس��تان گيالن پرونده كاملي در اين 
زمينه آماده كرده اين درحالي است كه در استان كردستان تنها همه مسووالن به اجماع 
رسيده اند و اتفاق نظر براي اين مهم دارند. مديركل ميراث فرهنگي گيالن از جلسه با 
استاندار جديد استان خبر داد و گفت: دكتر زارع قول مساعد براي رفع موانع موجود بر 
سر راه اين پرونده داده اند. وي با تأكيد بر اينكه شهروندان گيالني به ويژه مردم شهرستان 
فومن مطمئن باشند كه ما تمام تالش خود را براي ثبت جهاني ماسوله انجام خواهيم داد، 
افزود: آقاي يوكايو كيلتو براي سفر در ماه ژانويه به استان گيالن و شهرستان فومن قول 

مساعد داده اند. اميرانتخابي با بيان اينكه با تشريح پرونده و سايت ماسوله براي كيلتو، 
وي وضعيت پرونده را خيلي خوب ارزيابي كرد و چند نكته كليدي براي ثبت جهاني نيز 
گوشزد كردند كه به دنبال انجام آن موارد هستيم. دستاورد اين جلسه كمتر از بازديد از 
شهرك تاريخي ماسوله نبوده است. اظهارات مديركل ميراث فرهنگي گيالن در حالي 
است كه يوكا يوكيلتو، مشاور ارشد يونسكو در حفاظت و مديريت ميراث جهاني، با حضور 
در جلسه اي با موضوع بررسي وضعيت پرونده ثبت جهاني ماسوله، اين شهر تاريخي را 
نمونه اي شاخص و داراي ارزش هايي منحصر به فرد در ميان نمونه هاي مشابه دانست كه 
ظرفيت  قابل توجهي براي ثبت در فهرست ميراث جهاني دارد. او بعد از تشريح گزارشات 
ارايه شده در خصوص وضعيت حفاظت شهر تاريخي ماسوله گفت: بايد بر مشاركت 
حداكثري در تصميم گيري و تصميم سازي براي بافت تاريخي ماسوله تاكيد داشته باشيد 
و در عين حال از وجود برخي مشكالت به عنوان موانعي بر سر راه ثبت جهاني ماسوله 
نگران هستم. مشاور ارشد يونسكو در اين نشست بر لزوم همكاري كليه ذي نفعان براي 
رفع موانع ثبت جهاني ماسوله با محوريت يك مديريت واحد مبتني بر خرد جمعي تاكيد 

كرد و تسريع در ارايه گزارشاتي از رفع اين موانع را الزمه ثبت جهاني ماسوله دانست.

ايستگاه

 تجليل بنياد فيلم امريكا 
از ستاره »اشك ها و لبخندها«

»بينوايان« مسافر اسكار شد

»جولي ان��دروز« بازيگر 
برنده اس��كار انگليس��ي 
به عن��وان دريافت كننده 
جايزه دستاورد سينمايي 
چهل وهش��تمين دوره 
جوايز بني��اد فيلم امريكا 
)AFI( معرفي شد. واريتي 
درباره اين موضوع نوشت: 

»كاتلي��ن كندي« رييس بنياد فيل��م امريكا گفت: 
اس��تعداد »جولي اندروز« از همه لحاظ فوق العاده و 
الهام بخش احساس لذت مشترك در ميان نسل ها 
بوده اس��ت و يادگارهاي او در ميراث فرهنگي مان، 
گواهي بر قدرت اي��ن قالب هنري براي جمع  كردن 
ما در كنار يكديگر در مهم ترين زمان ها بوده اس��ت. 
»اندروز« براي بازي در فيل��م »مري پاپينز« موفق 
به كسب جايزه اس��كار، گلدن گلوب و آكادمي فيلم 
بريتانيا )بفتا( ش��د و س��ال بعد از آن نيز براي بازي 
در نق��ش به يادماندني »ماريا« در فيلم »اش��ك ها و 
لبخندها« براي دومين بار نامزد اسكار شد و يك جايزه 
گلدن گلوب ديگر دريافت كرد. اين دو نقش »اندروز« 
را به اوج قله يك ستاره بين المللي رساند و وي را تبديل 
به چهره اي نمادين و دوست داشتني براي چندين نسل 
از سينمادوستان كرد. وي در مجموع يك جايزه اسكار، 
پنج گلدن گلوب، سه جايزه گرمي و دو جايزه امي در 
كارنامه كاري خود دارد. وي در انيميشن هايي چون 
»آكوامن«، قسمت هاي دوم، سوم و چهارم »شرك«، 
»من نفرت انگيز« و »مينيون ها« نيز صداپيشگي كرده 
است و قرار است در سريال جديد كمپاني نتفليكس 
با نام »برابتون« نيز بازي كند. »جولي اندروز« امسال 
همراه با »پدرو آلمادوار« جايزه شير طالي افتخاري 
جش��نواره ونيز را نيز دريافت كرد. جايزه دستاورد 
سينمايي بنياد فيلم امريكا از سال ۱۹۷3 ايجاد شد 
و »ج��ان فورد« اولين برنده اين جاي��زه بود. »دنزل 
واشنگتن«، »جورج كلوني«، »دايان كيتون«، »جان 
ويليامز«، »جين فوندا«، »مل بروكس«، »ش��رلي 
مك لين«، »مورگان فريمن«، »مايك نيكالس« و 
»مايكل داگالس« از جمل��ه دريافت كنندگان اين 
جايزه سينمايي در چند سال اخير بوده اند. مراسم 
اعطاي جوايز فيلم بنياد فيلم امريكا )AFI( روز ۲۵ 

آوريل در لس آنجلس برگزار مي شود.

فرانسه به عنوان يكي از 
پرافتخارترين كشورها 
در ش��اخه بهترين فيلم 
خارج��ي، نماينده خود 
را ب��راي حض��ور در نود 
و دومي��ن دوره جواي��ز 
سينمايي اسكار انتخاب 
كرد. هالي��وود ريپورتر 

نوشت: فيلم »بينوايان« به كارگرداني »الج لي« 
كه در واقع برداش��تي مدرن از رمان كالس��يك 
نوشته »ويكتور هوگو« است در رقابت با دو فيلم 
»پرتره يك بانو در آتش« ساخته »سلين سياما« 
و »پروكس��يما« از »آليس وينكور« در نهايت با 
تصميم كميته اسكار سينماي فرانسه به عنوان 
نماينده نهايي اين كش��ور در ن��ود و دومين دوره 
جوايز سينمايي اسكار برگزيده شد.»بينوايان« 
براي اولين بار در بخش رقابتي جشنواره كن امسال 
روي پرده رفت و جايزه هيات داوران كن را به خود 
اختصاص داد. سينماي فرانس��ه تاكنون ۱۱ بار 
موفق به كسب جايزه اسكار خارجي شده است و 
پس از ايتاليا با ۱۴ جايزه، دومين كشور پرافتخار در 
عرصه اسكار خارجي است. فرانسوي ها تاكنون با 
۴۰ نامزدي، بيشتر از هر كشوري به جمع نامزدهاي 
نهايي اين شاخه از جوايز اس��كار راه يافته اند كه 
آخرين بار آن در سال ۲۰۱۵ با فيلم »موستانگ« 

ساخته »دنيز گامزه ارگوون« رقم خورد.

صعود يزداني به نيمه نهايي رقابت هاي كشتي قهرماني جهان

پرسپوليس براي دربي سورپرايز ندارد

حس��ن يزداني با ضربه فني كردن حريف 
روس راهي مرحله نيمه نهايي رقابت هاي 
كشتي قهرماني جهان شد. پيكارهاي چهار 
وزن پاياني كشتي آزاد قهرماني جهان و گزينشي المپيك 
از صبح امروز در شهر نورسلطان قزاقستان آغاز شد كه طي 
آن نمايندگان اوزان ۶۱، ۷۹، ۸۶ و ۹۷ كيلوگرم كشورمان 
به مصاف حريفان خود رفتند. حسن يزداني در وزن ۸۶ 
كيلوگرم در مرحله يك چهارم نهايي به مصاف نايفونوف از 
روسيه رفت و در حالي كه در تايم اول با نتيجه ۴ بر ۲ جلو 
بود، حريف را ضربه فني كرد. يزداني با اين پيروزي راهي 
مرحله نيمه نهايي شد و بايد عصر امروز براي رسيدن به 
فينال به ميدان برود. يزداني روز گذشته پس از استراحت 
در دور نخست، در دور دوم اسپينال از پورتوريكو را با نتيجه 
۱۰ بر صفر مغلوب كرد . در دور سوم نيز به مصاف استفان 
ورب از مجارستان رفت و در حالي كه با نتيجه ۹ بر ۲ پيش 

بود با ضربه فني حريف را شكست داد.

نودمي��ن دي��دار تيم ه��اي فوتب��ال اس��تقالل و 
پرس��پوليس در هفته چهارم ليگ نوزدهم ساعت 
۱۶ امروز برگزار مي ش��ود اما روز گذشته سرمربي 
تيم فوتبال پرس��پوليس به انتقاد ضمني از وزارت 
ورزش پرداخت و گفت: براي دربي هيچ سورپرايزي 
ندارم. گابري��ل كالدرون در نشس��ت خبري خود 
گفت: اين يك افتخار براي من است كه در اين بازي 
مهم حضور دارم. اين ب��ازي همان قدر كه در ايران 
مهم است، در خارج از كشور هم اهميت دارد. بايد 
بگويم اين يكي از مهم ترين بازي ها است. سرمربي 
پرسپوليس در خصوص غيبت دياباته و اسماعيلي در 
تركيب استقالل افزود: از روزي كه اينجا بودم مدام 
مي گويند استقالل مشكل دارد. آنها يا از داور شكايت 
كرده اند يا گفته اند بازيكن مصدوم داريم. حقيقت 
اين است كه خيلي به حرف من گوش نكردند. اين 

تيم هف��ت بازيكن جديد گرفته اس��ت. دو بازيكن 
خارجي گران قيمت هم دارد. كالدرون خاطرنشان 
كرد: مي خواس��تم دياباته را بگيرم ولي باشگاه من 
توان كافي را براي جذب او نداشت! براي تيمي كه 
سه بار قهرمان شده طبيعي است. سپاهان هم هفت 
بازيكن جديد گرفته است. من يك بازيكن خارجي 

و ارزان قيمت )جونيور( دارم كه نهمين گزينه ام بود! 
اميدوارم آقايان بيشتر از اين شكايت نكنند و مثل ما 
مسووليت را بپذيرند و مرتب داور را محكوم نكنند. 
سرمربي پرسپوليس سپس با كنايه به وزارت ورزش 
تصريح كرد: طبيعي است وقتي ۴ فرزند دارم و يكي 
از آنها قهرمان شود، سعي مي كنم به فرزندان ديگرم 
كمك كنم تا آنها قهرمان شوند! ولي فرزندي كه به 
او اهميت دادند بايد مسووليت خودش را بپذيرد و 
مدام اعتراض نكند. وي گفت: باوجود اينكه كمك 
بسيار كمي به ما شد بازهم مي گويم مدعي قهرماني 
هستيم. نمي خواهم داوران را محكوم كنم. در اين 
بازي س��يدجالل را نداريم. استقالل هم بازيكنان 
بزرگي ندارد ولي تيم هاي بزرگي هستيم و براي اين 
مهره ها جايگزين داريم. مثال در بازي آخر بيرانوند را 

نداشتم ولي شكايتي هم نكردم.

ورزشي
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