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سرمقاله

كالف در هم تنيده مشكالت
تغيي��رات چن��د ماه 
گذشته تيم اقتصادي 
در  مش��خصي  آث��ار 
مديري��ت اقتص��ادي 
دولت داش��ته اس��ت. 
جدي��د  چهره ه��اي 
باع��ث  گم��رك  در 
سياس��ت هايي  ش��د 
به نسبت جس��ورانه و 
متفاوت در دستور كار گمرك قرار گيرد. مساله 
تغيير در شرايط ثبت سفارش براي مناطق آزاد 
يكي از اين تصميمات جسورانه تيم جديد بود 
اما عمال اين تغييرات به نتيجه نرسيد چرا كه 
ساختار بقيه بخش ها با اين شرايط همخواني 
نداش��ت. همين مثال مي تواند ش��رايط كلي 
اقتصاد كشور را ترس��يم كند. تصميمات براي 
حركت به س��مت آزاد س��ازي اقتصاد بخشي 
گرفته مي ش��ود در حالي كه س��اختار در هم 
تنيده كلي اج��ازه تغيي��ر را نمي دهد و حتي 
اگر اصرار بر تغيير بخش��ي باشد به دليل عدم 
همخواني با س��اير بخش ها نمي ت��وان انتظار 
موفقيت اين سياست را داشت. در قسمت هاي 
مختلف اقتصاد شاهد هس��تيم كه مسووالن 
تالش هاي��ي براي بهبود ش��رايط مي كنند اما 
ساختار به گونه اي است كه اجازه اين تغييرات 
داده نمي شود به حدي كه باالترين مسووالن 
مدعي مي ش��وند كه از تغيير منشي خود هم 
عاجز هس��تند. اي��ن س��اختار در هم تنيده به 
مرور زمان و در اثر عدم س��ازگار كردن قوانين 
با ريش��ه هاي مختلف ش��كل گرفته اس��ت. 
بعض��ي از قوانين اقتص��ادي اي��ران بازخواني 
اين قوانين از غرب بود، بعضي قوانين ش��رعي 
بودند كه قبل و بع��د از انقالب به قوانين اضافه 
ش��د و اصوال ماهيت اي��ن قوانين ب��ا يكديگر 
متفاوت است. براي مثال قوانين كشور عطف 
به ماس��بق نمي ش��ود اما طبق قانون اساسي 
كشور قوانين بايد با ش��رع هم منطبق باشند . 
مثال اين موض��وع را مي ت��وان در پرونده هاي 
زيادي مش��اهده كرد و مثال امروزي آن بحث 
ربوي بودن بانك ها در شوراي فقهي است كه 
امكان ش��كايت از پرونده هاي چندين س��ال 
قبل را فراهم كرده اس��ت. در كنار اين دو مدل 
قانون، ما قوانين بس��ياري داريم كه به فراخور 
زمان ايجاد شده اند. به اين مجموعه ناهمگون 
بخش��نامه هاي زيادي را اضافه كني��م كه در 
بس��ياري از موارد با يكديگر در تضاد هستند. 
باز كردن اين ريسمان در هم تنيده احتياج به 
يك نگاه كلي و ترسيم شرايط اقتصاد ايران در 
حالت فعلي و همچنين حالت ايده آل است كه 
در يك برنامه مش��خص و جامع شرايط بهبود 
پيدا كند ام��ا معموال دولتمردان��ي كه بايد به 
فكر چنين مس��اله باش��ند در مقطع حساس 
كنوني گي��ر كرده ان��د و نمي توانن��د راه حلي 
براي برون رفت در طول چند س��ال به دس��ت 
آورن��د. از زم��ان روي كار آم��دن دولت تدبير 
و اميد اين بح��ث مطرح بود ك��ه هدايت تيم 
اقتصادي دولت با كدام نهاد اس��ت. اين سوال 
ج��ز در مواقعي ك��ه رييس جمهورهاي قبلي 
بدون توجه به نظر نهادها ش��خصا تصميمات 
اقتص��ادي را مي گرفتند هميش��ه مطرح بود 
و واقعيت اين اس��ت ك��ه اين س��اختار گنگ 
اقتصادي ش��رايط را به گون��ه اي ترتيب داده 
اس��ت كه اصوال مس��ووليت نهادهاي مسوول 
اقتصاد ب��ا يكديگر در تقاب��ل و گاهي در تضاد 
باشد. در چنين شرايطي امكان سياست هاي 
اصالحي هم چندان وجود ندارد و ش��اهد اين 
مساله هستيم كه مشكالت اقتصاد ايران كه در 
دهه 40 توس��ط يك تيم تحقيقاتي شناسايي 
ش��د كماكان وجود دارد و تفاوت جدي ميان 
ابرچالش هايي كه در س��ال هاي اخير توسط 
موسس��ه نياوران مطرح ش��د با مشكالت نيم 
قرن قبل نيست جز آنكه شرايط جديد بعضي 
مشكالت جديد را هم به اقتصاد افزوده است. 
ش��ايد قدم اول برون رفت از اين بن بس��ت اين 
باشد كه بپذيريم ريشه اين مشكالت نه اجرايي 
بلكه در ساختار قانوني كش��ور است و به جاي 
ارايه بخشنامه و سياست گذاري نياز به تجديد 

نظر كلي در قوانين به شكلي جامع داريم.

همينصفحه

انرژي

حذف تدريجي يارانه 
انرژي به جاي توزيع بنزين 
اين روزها گروهي از نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي تالش دارند طرحي را تحت عنوان توزيع 
س��هميه  بنزين براي همه مردم به دولت تحميل 
كنند. اما نگاهي ب��ه وضعيت توزي��ع يارانه انرژي 
در ايران نش��ان مي دهد همين حاال ني��ز ايران در 
وضعيتي مخاطره آميز ق��رار دارد. مركز مطالعات 
زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز در گزارشي به يارانه 
پنهان حوزه انرژي در ايران پرداخته و مي نويس��د:  
بر اساس گزارش اخير IEA كش��ور ايران در سال 
۲0۱۷ بي��ش از 4۵ ميلي��ارد دالر ياران��ه انرژي 
پرداخت كرده است كه از نظر اندازه يارانه پرداخت 
ش��ده، مقام اول را به خود اختصاص داده است. با 
توجه به اينكه واردات انرژي در ايران سهم اندكي در 
تأمين تقاضاي داخلي دارد، بخش غالب يارانه انرژي 
بصورت پنهان بوده اس��ت به اي��ن معنا كه قيمت 
مصوب داخلي براي انواع حامل هاي انرژي نسبت به 

قيمت هاي بين المللي كمتر بوده  و...
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در روزهاي��ي كه تب اجراي س��از و كار مال��ي اروپا در 
اي��ران به باالتري��ن درجه خ��ود رس��يده و گروه هاي 
مخالف دول��ت به بهانه اجرا نش��دن اين س��ازو كار بر 
دامنه انتقاد از دولت افزوده اند؛ رييس س��ازمان انرژي 
اتمي ايران خطاب به اروپاييان تاكيد مي كند كه اروپا 
هرچه س��ريع تر بايد نس��بت به تعهداتي كه به ايران 
براي ايجاد س��از و كار مالي داده است عمل كند؛ قبل 
از آنكه صبر ايران در اين زمينه به س��ر آيد و دس��ت به 
تصميماتي بزند كه براي طرف ه��اي اروپايي چندان 
خوشايند نيست.  علي اكبر صالحي خطاب به رهبران 
اروپايي درباره س��ازوكار ويژه مالي براي ايران كه قرار 
است ازسوي كشورهاي اروپايي راه اندازي شود، گفت: 
اميدواريم قبل از آنكه خيلي دير شود، به ويژه اروپايي ها 
به آنچه ماه ها قبل قول داده ان��د، عمل كنند. صالحي 
ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: در صورتي كه اروپايي ها 
به وعده هايش��ان عمل نكنند، ممكن اس��ت تحوالت 
و اقدامات آينده نه براي ايران، ن��ه براي اروپايي ها و نه 
براي ساير اعضاي برجام خوشايند نباشد. تالش هاي 
زيادي شد تا برجام ش��كل گيرد. لذا ما تمايل نداريم 
كه اين توافق توس��ط هري��ك از اعضاي باق��ي مانده 
در آن، شكسته و نقض ش��ود.« رييس سازمان انرژي 
اتمي تاكيد كرد: ايران همواره ب��ه تعهداتش در قبال 
برجام پايبند بوده است و ۱3 گزارش پي در پي آژانس 
بين المللي انرژي اتمي ش��اهدي روش��ن ب��راي اين 
موضوع است.اما اروپايي ها چندين ماه است كه وعده 
داده اند سازوكار ويژه مالي با ايران )SPV( را راه اندازي 
كنند اما اين امر هنوز محقق نشده است. صالحي ادامه 
داد: اخيرا ش��نيده ام كه احتمال دارد اروپايي ها تا روز 
دوشنبه )8 بهمن( راه اندازي سازوكار ويژه مالي را رسما 
اعالم كنند. اميدواريم آنها اين گام مهم را بردارند و اين 
گامي موثر و اميدبخش خواهد ب��ود و به ايجاد اعتماد 
متقابل كه تالش ه��اي زيادي براي ش��كل گيري آن 
صورت گرفته است، كمك خواهد كرد. رييس سازمان 
انرژي اتمي تصريح كرد: »اما اگ��ر اعتماد از بين برود، 
همه بازي را خواهند باخت. ما به دنبال آن هستيم كه 
همه در اين ميدان برنده باش��ند و با همكاري يكديگر 
مي توانيم همه از برجام سود ببريم. اگر برجام برنده اي 
نداش��ته باش��د، قطعا به نفع اروپايي ها نخواهد بود به 
ويژه اينكه اين توافق به لحاظ امنيت آفريني هم براي 

اروپايي ها بسيار حياتي است.«

  اثر سازو كار مالي بر امنيت منطقه اي
اين مقام عضو تيم مذاكره كننده هسته اي ايران گفت: 
امروز خاورميانه گرفتار مش��كالت زيادي است و اگر 
برجام هم به مشكالت اين منطقه اضافه شود، ديگر چه 
كسي مي تواند از آن سود ببرد؟ رييس سازمان انرژي 
اتمي ايران تصريح كرد: آخرين حرف من به اروپايي ها 
اين است كه در روند اجراي سازوكار ويژه مالي، سريع تر 
حركت كنند قبل از آنكه زمان به پايان برس��د. دونالد 

ترامپ رييس جمهوري امريكا روز ۱8 ارديبهشت ماه 
سال جاري خروج كشورش را از توافق هسته اي ايران 
اعالم كرد. اين اقدام با انتقاد شديد ديگر امضا كنندگان 
اين توافق روبرو ش��د آنه��ا اعالم كردند ك��ه به توافق 
هسته اي پايبند بوده و راهكارهايي را براي ادامه تجارت 
كشورهاي مختلف با ايران ارايه مي كنند. فعال كردن 
قانون انسداد براي حمايت از تجارت شركت ها با ايران 
و همچنين ارايه س��ازوكار مالي ويژه اي��ران از جمله 
اقدامات اروپا با حمايت چين و روس��يه است كه قرار 
است فعال شوند. قانون انس��داد راه اندازي شده است 
و برخي رسانه ها گفته اند كه س��ازوكار و مالي نيز قرار 

است به زودي رونمايي شود.

  ايران آماده همكاري با كشـورهاي منطقه 
در زمينه هسته اي است

رييس س��ازمان انرژي اتمي همچنين در گفت وگو با 
خبرنگار بخش برون مرزي عربي ايرنا، با تاكيد براينكه 
جمهوري اس��المي ايران آماده همكاري با كشورهاي 
منطقه در زمينه فناوري هاي هسته اي است تشكيل 
يك كميته فني در زمينه ايمني نيروگاه هاي هسته اي 
را پيشنهاد كرد. صالحي در پاس��خ به پرسشي درباره 
افق هاي همكاري بين ايران و كش��ورهاي منطقه در 
زمينه فناوري هس��ته اي و آنچه ايران مي تواند به اين 
كشورها در زمينه دانش هس��ته اي ارايه كند، با بيان 
اينكه جمهوري اسالمي ايران تجارب بزرگ و انبوهي 
در زمينه هسته اي دارد، افزود: ما از دهه پنجاه شمسي 
وارد عرصه هسته اي و فناوري هاي هسته اي شده ايم و 
ايران بيش از شصت سال است كه در اين زمينه فعال 
است. معاون رييس جمهوري با بيان اينكه ايران بارها 
اعالم كرده كه آماده تعامل با برادران خود در منطقه به 
خصوص منطقه خليج فارس است، گفت: كشورهاي 
عربي اقدام به راه اندازي نيروگاه هاي هسته اي كرده اند 
و ما اعالم كرده اي��م كه آنها نياز به كارش��ناس در اين 
عرصه خواهند داش��ت و ايران كارشناس��ان، فناوري 
و تجارب عالي در اين زمينه دارد و آماده اس��ت در اين 
عرصه با آنها همكاري كند. رييس سازمان انرژي اتمي 
تصريح كرد: ما باره��ا براي همكاري ب��ه خصوص در 
زمينه ايمني هسته اي اعالم آمادگي كرده ايم چرا كه 
اين موضوع مربوط به همه ما اس��ت بطور مثال اكنون 
يك نيروگاه هسته اي در بوشهر داريم، بنابراين امنيت 
اين نيروگاه براي ما مهم اس��ت، كوي��ت در مجاورت 
بوش��هر قرار دارد و كش��ورهاي حوزه خليج فارس در 
مجاورت بوش��هر قرار گرفته اند. همچني��ن اكنون در 
امارات چهار نيروگاه هسته اي در دست تاسيس است 
و ايمني اين نيروگاه هاي هس��ته اي پس از تاس��يس 
آنها براي ما داراي اهميت اس��ت به همين دليل ما به 
كش��ورهاي حوزه خليج فارس پيش��نهاد كرديم كه 
همگي گردهم آمده و يك كميته فني در زمينه ايمني 

نيروگاه هاي هسته اي تشكيل دهيم.
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تش��كيل يك ش��ركت 
تعاوني بر پايه انباش��ت 
س��رمايه نيس��ت بلكه 
اجتماع افراد در لواي اصل 
»يك نفر يك راي« است 
كه با مفهوم برابري همه 
انسان ها مطابقت دارد و 
اين قاعده كه در آن تمام 
حق��وق اجتماعي اعضاء 

رعايت شده است، جزو اصول اساسي تعاون است. 
بنابراين، هر شركت تعاوني يك كانون...

بهمنعبداللهي
رييساتاقتعاونايران



روي موج خبر

    لوايح چهارگانه در مجمع تش�خيص نظام 
تصويب مي شود؛ ايسنا|

س��خنگوي هيات رييسه مجلس دهم پيش بيني 
كرد كه مجمع تش��خيص مصلحت نظام تا پايان 
بهمن لوايح پالرمو و CFT را تصويب مي كند. بهروز 
نعمتي با اشاره به جلسه روز شنبه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و به نتيجه نرسيدن اعضاي مجمع 
براي تصويب اليحه پالرمو گفت: ما تا پايان بهمن 
ماه براي تصويب لوايح چهارگانه فرصت داريم و من 
فكر مي كنم مجمع تشخيص مصلحت نظام تا آن 
زمان اين لوايح را تأييد خواهد كرد. وي اضافه كرد: 
البته بخشي از موضوع به بازي اروپايي ها برمي گردد. 
آنها بايد صداقت خود را ثابت كنند. نمي شود با ما 
خصوصًا در بخش SPV امروز و فردا كنند. اگر آنها 
زودتر كارشان را انجام دهند استنباط من اين است 
اعضاي مجم��ع هم در اين ب��اره تصميم خواهند 
گرفت. نعمتي ادامه داد ب��ه اعتقاد من روندي كه 
براي تصويب لوايح چهارگانه طي ش��ده بد نبوده 
است. موافقين و مخالفين در اين باره صحبت كردند 
و پيامك ه��اي تهديدآميز هم از مجلس به مجمع 
منتقل شده اس��ت. آقاي دكتر توكلي هم گفتند 
روزانه ۷ تا ۸ پيامك دارند. اين نش��ان مي دهد كه 

فشار همه جا است.

    تالش كنيم تا همكاري هاي ايران و الجزاير 
گسترش يابد؛پاد|

معاون پارلماني رييس جمهور با بيان اينكه با وجود 
روابط خوب و برادرانه ايران و الجزاير، روابط موجود 
تا رس��يدن به س��طح مطلوب فاصله زيادي دارد، 
گفت: بايد تالش كنيم تا همكاري هاي دو كشور 
در زمينه هاي مختلف گسترش يابد. حسينعلي 
اميري در ديدار با عبدالحميد س��ي عفيف رييس 
كميسيون سياست خارجي پارلمان الجزاير با بيان 
اينكه اميدواريم كميس��يون عالي همكاري هاي 
دولت ايران و الجزاير در ايران برگزار شود، بيان كرد: 
ما با كشور برادر و دوست، الجزاير مباني مشترك 
بسيار زيادي داريم و با توجه به مسووليت اينجانب 
به عنوان معاون پارلماني رييس جمهور، آمادگي 
كامل داريم ك��ه از اين ظرفيت براي گس��ترش 
رواب��ط بهره برداري نماييم. مع��اون امور مجلس 
رييس جمهور گفت: ظرفيت هاي مناسب و خوبي 
در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، تجاري، 
س��رمايه گذاري، انرژي و گردشگري براي ارتقاي 
مناسبات ايران و الجزاير وجود دارد و با وجود روابط 
خوب و برادرانه ميان دو كشور تا رسيدن به سطح 

مطلوب فاصله زيادي وجود دارد

    مجل�س درم�ورد س�هميه بندي بنزي�ن 
تصميمي نگرفته است؛ايرنا|

رييس مجلس دهم گفت: نماين��دگان تاكنون 
درم��ورد س��هميه بندي بنزين در س��ال آينده 
تصميمي نگرفته اند و نق��ل قول ها در اين زمينه 
صحيح نيست. »علي الريجاني« در جلسه علني 
ديروز مجلس اين مطلب را در پاسخ به تذكر نادر 
قاضي پور نماينده اروميه مبني بر وجود شايعاتي 
درمورد سهميه بندي بنزين بيان كرد. قاضي پور 
در تذكر خود گفت: در چند روز اخير ش��ايعاتي 
مبني بر س��هميه بندي بنزين و تخصيص روزانه 
يك ليتر بنزين به هر نفر مطرح شده است. رييس 
مجلس نيز در پاس��خ به اين تذكر گفت: مجلس 
درباره سهميه بندي بنزين تصميم نگرفته و اين 

نقل قول هايي كه مطرح مي شود، درست نيست.

    مس�كو از توس�عه همكاري ها ب�ا تهران 
استقبال مي كند؛خانه ملت|

س��فير روس��يه در تهران در ديدار دس��تيار ويژه 
ريي��س مجلس و مديركل ام��ور بين الملل گفت: 
مسكو از توسعه و گس��ترش همكاري ها و رايزني 
در مسائل مختلف و مورد عالقه با تهران استقبال 
و حمايت مي كند.  لوان جاگاريان در ديدار حسين 
اميرعبداللهيان دستيار ويژه رييس مجلس دهم 
و مديركل امور بين الملل با بيان اين مطلب افزود: 
ايران و روسيه داراي مواضع و راهبردهاي مشترك 
در زمينه هاي مختلف هس��تند. وي ادامه داد: اين 
سطح از مناسبات في مابين جمهوري اسالمي ايران 
و روسيه مي بايس��ت حفظ و تداوم يابد. جاگاريان 
همچنين تصريح كرد: مسكو از توسعه و گسترش 
همكاري ها و رايزني در مسائل مختلف و مورد عالقه 

با تهران استقبال و حمايت مي كند.

    جمعيت شناس بازداش�ت شده، آزاد شد 
؛ ايرنا|

 استاد جمعيت شناسي كه چند وقت پيش با اتهام 
نفوذ بازداشت ش��ده بود، از زندان آزاد شد. محمود 
بهزادي، وكيل دادگستري با اعالم اين خبر گفت: من 
يكشنبه به دادسرا مراجعه كردم كه داديار زندان اعالم 
كرد خانم چاوشي چند روز اس��ت كه آزاد شده اند. 
آذر ماه امس��ال خبرگزاري فارس خبر داده بود كه 
يك استاد جمعيت شناسي از سوي يكي از نهادهاي 
امنيتي كشور بازداشت ش��ده است. به گزارش اين 
خبرگزاري اتهام اين استاد جمعيت شناس، نفوذ در 

حوزه كنترل جمعيت بوده است.

    پايي�ن بودن صب�ر عام�ل درگيري هاي 
اجتماعي است؛ ميزان|

معاون فرهنگي قوه قضاييه، پايين بودن آستانه 
صبر را عامل بروز خشم و درگيري هاي اجتماعي 
دانست. حجت االس��الم هادي صادقي ديروز در 
همايش صبر افزود: از 10 جرم كه رتبه هاي بااليي 
در كش��ور دارند، پنج جرم به دلي��ل نبود صبر و 
شكيبايي به وقوع مي پيوندد. وي اضافه كرد: اين 
بي صبري ها سبب مي شود تا عالوه بر اينكه انسان 
تشخيص درس��ت را از دس��ت بدهد، نتواند كار 
درست را نيز انجام دهد. صادقي در بخش ديگري 
از سخنان خود اظهار داشت: انتظار ما از دادستان ها 
اين است كه به لحاظ كاري در صورت وقوع جرم به 

حداقل هاي قانوني بسنده كنند.
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رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار مسووالن دفتر تبليغات اسالمي مطرح كردند

انتظار از حوزه علميه قم براي حل ابهام ها و مشكالت ديني
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
در دي��دار مس��ووالن دفتر تبليغات اس��المي، يك 
وظيفه مهم اين دفتر را پاس��خ به سوال ها و نيازهاي 
فك��ري جوانان، دانش��جويان و گروه ه��اي اثرگذار 
فرهنگي برشمردند و توصيه هايي در خصوص حضور 
جريان ساز در فضاي مجازي و آسيب شناسي مقوله 

تبليغ بيان كردند.
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري؛ حضرت آيت اهلل خامنه اي با تجليل از خدمات 
دفتر تبليغات اسالمي، وجود نوانديشي و روشنفكري 
ديني در اين دفتر را مغتنم دانستند و گفتند: امروز، 
دوره انقالب و روزهاي كار و حركت هاي جهشي است 
و قم به اين گونه نگاه ها و جهت گيري هاي نو، بيش از 

پيش احتياج دارد.
ايش��ان دفتر تبليغات اس��المي را يك واحد زنده و 
برخوردار از تأليفات پر ش��مار برشمردند و افزودند: 
البته جاي دفتر تبليغ��ات در مجموعه هاي اثرگذار 
كش��ور خالي اس��ت و اين دفت��ر بايد با شناس��ايي 
مجموعه ه��اي موث��ر فرهنگ��ي و پاس��خ دادن به 
سوال هاي ديني آنها، بر غناي فكري اين مجموعه ها 

بيفزايد.
رهبر انقالب با اش��اره به سوال هاي متنوِع ديني كه 
براي دست اندركاران فعاليت هاي فرهنگي و هنري 
وجود دارد، خاطرنش��ان كردند: پاسخگويي به اين 
س��وال ها و ابهام ه��ا، وظيفه حوزه و دس��تگاه هايي 

همچون دفتر تبليغات اسالمي است.

ايش��ان دفتر تبليغات را به اولويت بندي و تمركز بر 
كارهاي زمين مانده در حوزه علميه قم توصيه كردند 
و در خصوص فعاليت هاي تبليغي در فضاي مجازي 
افزودند: دس��تگاه هاي مختلف��ي در فضاي مجازي 
حضور دارند اما حض��ور در اين فضا بايد يك حضور 
جريان ساز باشد، ضمن اينكه بهترين راه شناسايي 
و ارتباط با گروه هاي موثر فرهنگي و يافتن سوالها و 
سرنخ هاي فكري آنان، استفاده از فضاي مجازي است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين تدوين و انتشار 
كتاب هايي با موضوع پاسخ  به شبهات فكري جوانان 

و دانشجويان را الزم دانستند.
»تدوين دانش مددكاري اس��المي«، »شبكه سازي 
و هم افزايي با ساير دستگاه هاي فعال در امر تبليغ« 
و »آسيب شناس��ي تبليغ« از ديگر توصيه هاي رهبر 

انقالب اسالمي در اين ديدار بود.
ايشان به يك حلقه مهم در فعاليت هاي تبليغي يعني 
»اثر و بازخورد تبليغ« اشاره كردند و افزودند: صرِف 
رفت وآم��د مبلغان و گروه هاي تبليغي به ش��هرها و 
روستاها و تأكيد بر خوش بيان بودن آنها كافي نيست. 
مبلغان بايد به گونه اي آموزش داده شوند كه بتوانند 
پس از پايان دوره تبليغ نيز ارتباط و تبادل فكري خود 
را با جواناِن مستعد استمرار بخشند و در ظرف چند 
س��ال، جمعي از همين جوانان را به مبلغان دين در 

منطقه خود تبديل كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به توقعات زياد از 
حوزه علميه قم براي حل مس��ائل و ابهامات گفتند: 

در گذشته چنين توقعاتي از قم وجود نداشت و حوزه 
علميه، سربه زير و مشغول كار خود بود اما امروز اين 
انتظار از حوزه علميه قم وجود دارد كه براي ابهام ها 

و مشكالت ديني راه حل داشته باشد.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، حجت االسالم 
واعظي رييس دفتر تبليغات اسالمي و حجت االسالم 

جعفري رييس هيات امناي دفتر تبليغات اسالمي، 
گزارش��ي از فعاليت ها و برنامه ه��اي اين دفتر بيان 

كردند.

معاون اول رييس جمهور مطرح كرد

    توجه به مسائل داخل و گفت وگو؛ راه عبور از تنگنا ها         اگر ايران دست به كار نمي شد داعش امروز در منطقه دولت داشت

براي آينده كشور  بايد افق گشايي  كنيم

گروه ايران|
در شرايطي كه كارشناسان و تحليلگران اين روزها به 
دنبال راهكارهايي هستند تا از طريق به كار گيري آنها 
اقتصاد و معيشت ايراني بتواند از چالش هاي پيش رو 
عبور كند؛ معاون اول رييس جمهوري »گفت وگو«و 
»توجه به مسائل داخلي« را مهم ترين راهبرد براي بي اثر 
ساختن تحريم ها و افزايش مشاركت هاي عمومي براي 
عبور از تله تحريم ها مي داند؛ راهبردهايي كه جهانگيري 
معتقد است براي تحقق آنها بايد از ترويج نگاه سياسي 
به مقوالت اقتصادي و معيشتي پرهيز و تالش كرد تا 
تمام ظرفيت هاي كش��ور را در مسير توسعه كشور به 
كار گرفت. جهانگيري كه در مراسم اختتاميه جشنواره 
خوارزمي صحبت مي كرد گفت: از سال گذشته سعي 
كردم موضوع گفت وگوي ملي را در همه جا مطرح كنم 
و فكر مي كنم راه عبور از تنگنا ها توجه به مسائل داخل 
و گفت وگو است.  معاون اول رييس جمهوري گفت: همه 
نهادهاي كشور هر تصميمي كه براي آينده و سرنوشت 
نظام و ايران مي گيرند بايد مقابل ملت پاسخگو باشند.

اسحاق جهانگيري اظهار داشت: نهادهاي حاكميتي 
امروز مس��ووليت مهمي ب��ر عهده دارن��د؛ پيش نياز 
انجام وظيفه مس��ووليت همه نهادها اين است كه در 
چارچوب قانون عمل كنند و پاسخگوي تصميماتي كه 

مي گيرند، باشند. 
وي تاكيد كرد: دولت، مجل��س، قوه قضاييه، مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام هر كدام به س��هم خود در 
حيطه اختيارات و وظايفشان در برابر تصميماتي كه 
در مورد سرنوش��ت يك ملت و كش��ور مي گيرند بايد 
پاسخگو باش��ند. وي افزود: امروز مقطعي نيست كه 
نخبگان ايران نس��بت به سرنوش��ت كشور احساس 
مسووليت نكنند، هر جايي كه الزم است بايد با مردم و 
مسووالن گفت وگو كرد كمك وكنند و اگر هم الزم شد 
به حاكميت هشدار بدهند. معاون اول رييس جمهوري 

هش��دار باش نخبگان نسبت به تصميمات حاكميت 
براي آينده كشور را با اهميت توصيف كرد و گفت: در 
مقطعي هستيم كه مردم حتي اگر اعتراضي هم دارند 
بايد صداي آنها شنيده شود و گفت وگو برقرار بشود و 

مسائل و مشكالت آنها حل شود.
جهانگيري اضافه كرد: با شرايطي كه در حال حاضر با 
آن مواجه هستيم در صورتي كه مردم به صحنه بيايند 
مي توانيم از مسائل كشور عبور كنيم. وي گفت وگو بين 
نخبگان و مردم را حايز اهميت دانست و بيان كرد: در 
اين شرايط بايد ارتباط نخبگان و مردم دقيق تر برقرار 
شود، بسياري از مسائل را شايد دولتمردان و حاكمان 
نتوانند به تفاهم برسند. معاون اول رييس جمهوري با 
بيان اينكه نخبگان نقش واسطه دارند تا يك گفت وگوي 
جديد بين مردم و حاكميت ايجاد كنند، تصريح كرد: 
برقراري شرايط گفت وگو الزامات و پيش نيازي دارد كه 

بايد زمينه هاي آن هم مهيا شود.

     اگ�ر ايران به عراق و س�وريه كمك نمي كرد 
تروريست ها در منطقه حكومت داشتند

جهانگيري با مرور تاريخ��ي رويدادهاي تاريخي 40 
سال گذشته در ايران و منطقه افزود: اين دوران بسيار 
استثنايي بود؛ ايران يك جنگ تحميلي هشت ساله را 
پشت گذاش��ت، در منطقه نيز هنوز آثار جنگ بزرگ 
خليج فارس كه امريكايي ها و كش��ورها منطقه انجام 
دادند، هنوز هويدا است. آثار جنگي كه ناتو و امريكا در 
افغانستان به راه انداختند همچنان پا برجا است. وي 
يادآور شد: گروه هاي تروريستي كه با كشتار و قتل عام به 
دنبال نمايش يك چهره خشن و جديدي از اسالم بودند 
در منطقه به ويژه در عراق و سوريه حضور داشتند كه 
اگر ايران كمك نمي كرد و با آنها مقابله نمي كرد، اكنون 

در منطقه داراي دولت و حكومت بودند.
معاون اول رييس جمه��وري همچنين گفت: در اين 
40 سال هم در داخل كشور مسائل زيادي را پشت سر 

گذاشتيم؛ از گردنه هاي عجيب و غريبي عبور كرديم. 
حال در نقطه اي هستيم كه هم فرصت هاي جديدي 
پيش رو داريم و البته تنگناها، مشكالت و تهديدهاي 
مختلفي هم روبه روي ما قرار دارد. جهانگيري افزود: با 
تجارب و داشته هاي 40 سال گذشته و فرصت هايي كه 
از دل اين شرايط سخت مي توان خلق كرد، قادر خواهيم 
بود از تنگناها و تهديدات پيش رو عبور و به سمت يك 

وضع بهتر حركت كنيم.

     براي آينده كشور بايد افق گشايي كنيم
وي در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: در اين 
شرايط عالوه بر غلبه بر اين تنگناها بايد نسبت به آينده 
نظام و كش��ور افق هاي جديدي بگشاييم. معاون اول 
رييس جمهوري همچنين گفت: با تفكر علمي، تدبير، 
اراده سياسي و احساس مسووليت اخالقي بايد نگراني 
از آينده در همه زمينه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي 
و اجتماع��ي را كاه��ش داد و از آينده نظام و كش��ور 
ابهام زدايي كنيم. جهانگي��ري ادامه داد: امريكايي ها 
هم اكن��ون يك جن��گ اقتصادي و عملي��ات رواني و 
رسانه اي گسترده اي را عليه ملت ايران آغاز كرده اند؛ 
آنها مي خواهند آينده را براي ملت ايران و نسل جوانان 
مبهم و تاريك نش��ان دهند. وي تاكيد كرد: دشمنان 
مي خواهند به گونه اي وانمود كنند كه آينده روش��ن 
نيست و ترديد و نگراني نس��بت به آينده را در كشور 
تشديد كنند، بايد تالش گسترده انجام داد كه آينده را 
روشن نشان دهيم و از آن ابهام زدايي كرده و افق هاي 

جديدي پيش روي ملت بگشاييم.

     گفت وگوي ملي نياز مبرم جامعه است
جهانگيري همچنين گفت: س��رمايه اجتماعي نتيجه 
برداشت و قرائتي از دين بود كه امام راحل از اسالم ارايه 
كرد، در اين تفكر نقش حكوم��ت مبتني بر اراده ملت 

است و مردم در حكومت نقش اول و تعيين كننده دارند. 
معاون اول رييس جمهوري خاطرنش��ان كرد: دشمن 
به دنبال آس��يب زدن به س��رمايه اجتماعي كشور در 
سطح خرد، مياني و كالن است. جهاگيري اضافه كرد: 
امروز نيازمنديم همه نخبگان و متفكران كمك كنند تا 
سرمايه اجتماعي كشور ترميم شود، بيش از دولتمردان، 
دانش��گاهيان، نخبگان و صاحب نظران در اين مسير 
بايد دولت را كمك كنند. وي تصريح كرد: براي ترميم 
س��رمايه اجتماعي و افزايش اعتماد به آينده عمومي و 
اميد اجتماعي بايد در رويكردها، ساختارها اصالحات 
انجام شود. معاون اول رييس جمهوري همچنين گفت: 
اگر به دنبال حفظ نظام و ايران هس��تيم، هرجا كه نياز 
اس��ت بايد رويكردها و رفتار خود با يكديگر و جامعه را 
اصالح و هر جا هم الزم است ساختارها را اصالح كنيم. 
جهانگيري تصريح كرد: ما گفت وگوهاي ميان دولت و 
دانشگاه در مراحل مختلف و گفت وگوي ملي را به عنوان 
نياز مبرم جامعه آغ��از كرده ايم. جهانگيري با تاكيد بر 
همدلي و همزباني در تمام جامعه اظهارداشت: نهادهاي 
حاكميتي امروز مسووليت بسيار مهمي بر عهده دارند، راه 
عبور از بحران ها توجه به مسائل و مشكالت داخلي است 
و رهيافت عبور از اين تنگناها گفت وگو در مورد همين 
مسائل داخلي است. وي يادآور شد: دولت براي مقابله با 
چالش هاي پيش روي كشور در جلسات با دانشگاهيان 
بخش��ي از اين مس��ائل و تنگاه��ا را مط��رح و آنها نيز 
راهكارهاي الزم را ارايه كرده اند. جهانگيري درك صحيح 
مس��ائل را پيش نياز هر اقدامي براي برنامه ريزي هاي 
آتي دانست و خاطرنشان كرد: اگر آگاهي دقيق و درك 
درستي نسبت به مسائل نداشته باشيم و متوجه نباشيم 
كه مشكل اصلي كجاس��ت، راهكارهاي ارايه شده ما را 
به هدف مطلوب نمي رسانندكه در اين زمينه و در اين 
مسير نقش دانشمندان، متفكران و محققان علوم انساني 

و اجتماعي بيش از ساير رشته هاي علمي ديگر است.

رفتارهاي پوپوليستي با استاني 
شدن انتخابات كاهش مي يابد
ي��ك عض��و فراكس��يون 
اميد درباره اس��تاني شدن 
انتخابات بيان كرد: برگزاري 
انتخابات به صورت استاني 
از رفتارهاي پوپوليس��تي 
جلوگيري مي كن��د. بهرام 
پارسايي در گفت وگو با ايلنا، 
درباره استاني شدن انتخاب و اينكه گفته مي شود شايد 
اين طرح از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد 
قبول واقع نشود، گفت: معتقدم استاني شدن انتخابات 
مي تواند به سالم برگزار شدن آن بسيار كمك كند. نماينده 
مردم شيراز در مجلس دهم خاطرنشان كرد: قطعا داليل 
قانع كننده اي پشت اين طرح وجود دارد كه مجلس به آن 
رأي داده است. وي با اشاره به اينكه برخي عنوان مي كنند 
اصالح قانون انتخابات نياز ب��ه نظر رهبري دارد، عنوان 
كرد: مساله خاصي در اين مورد وجود ندارد؛ اواًل مجلس 
كه نمي خواهد تغيير كند و انتخابات رياست جمهوري ما 
كه نمي خواهد به سمت پارلماني شدن برود كه اين افراد 
به چنين موردي اشاره مي كنند. پارسايي با تاكيد بر اينكه 
اصالح قانون انتخابات مسير عادي خود را طي مي كند، 
گفت: مجلس به اين طرح رأي مي دهد و آن را به شوراي 
نگهبان مي فرستد كه اين شورا نظرش را مي دهد و اگر نياز 
شد به مجمع فرستاده مي شود و شايد اصال نيازي هم به 
رأي مجمع نباشد و اين اصالحات صورت گيرد. شايد هم 
مساله بين مجلس شوراي نگهبان حل شود، نمي دانم اين 

پيش داوري ها بر چه اساسي است.

 هشت محور برقراري ثبات 
از نگاه ظريف

محمدج��واد ظري��ف در 
س��خنان اخي��ر خ��ود در 
كنفرانس رايس��ينا در هند 
به ارايه هشت محور كليدي 
براي ارتقاي ثبات در منطقه 
خاورميانه و جنوب ش��رق 
آس��يا پرداخت. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني دولت ظريف، در آن اصول و اهداف 
تعامل با كشورهايي كه خواهان ارتقاي امنيت و ثبات 
خاورميانه و جنوب شرق آسيا هستند از نگاه ظريف در ۸ 
محور بيان مي شود. اهداف و اصول تعامل با همسايگان 
و تمام كس��اني كه خواهان ثب��ات خاورميانه و جنوب 
شرق آسيا هستند آنگونه كه محمدجواد ظريف تعيين 
كرده است، عبارتند از: اول؛ حفظ تماميت ارضي و ثبات 
كش��ورهاي همس��ايه از طريق تقويت دولت داخلي و 
جلوگيري از دخالت خارجي؛ دوم، ترويج كشور داري 
خوب در سراسر منطقه؛ س��وم؛ اعمال خويشتنداري 
استراتژيك توس��ط تمام بازيگران منطقه اي؛ چهارم؛ 
ممانعت از اش��اعه تسليحات هس��ته اي، از بين بردن 
تسليحات كشتار جمعي و جلوگيري از رقابت پر هزينه 
و بي ثبات كننده بر سر تسليحات غير هسته اي؛ پنجم؛ 
برقراري توازن منطقه اي و مقابله با هژموني از س��وي 
قدرت هاي منطقه اي و فرا منطقه اي؛ ششم؛ تقويت توان 
اقتصادي و دولتي؛ هفتم؛ پايبندي به چند جانبه گرايي؛ 
هشتم؛ اتصال و بهره برداري از مسيرهاي ترانزيت ميان 

شمال و جنوب و بين شرق و غرب.

براي حفظ منافع خودمان 
»رويكرد آفندي« خواهيم داشت
رييس ستادكل نيروهاي 
مس��لح گف��ت: در حفظ 
منافع خودم��ان ممكن 
است رويكرد آفندي داشته 
باشيم تا اجانب با مشاهده 
آثار و شواهد آن، فكر تجاوز 
به منافع كشورمان را از سر 
بيرون كنند. به گزارش تسنيم، سرلشكر محمد باقري 
در حاشيه هفتمين جلسه هيات امناي بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: در اين جلسه اولين موضوعي كه مورد 
بررسي قرار گرفت، تهيه و تصويب آيين نامه نحوه اداره 
مراكز فرهنگي و موزه هاي دفاع مقدس استان هاي 
كش��ور بود؛ زيرا تاكنون 15 موزه استاني آغاز به كار 
كردند و عمليات اجرايي شش موزه ديگر نيز امسال 
پايان يافته اس��ت كه در دهه فجر ب��ه بهره برداري 
مي رسند. وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر 
تغيير رويكرد نيرو هاي مسلح از پدافندي به آفندي 
تأكيد كرد: بر اساس آموزه هاي اسالم و آرمان هاي 
جمهوري اس��المي، قصد تج��اوز و تهاجم و حتي 
چشم داش��تي به خاك هيچ كشوري نداريم؛ چون 
در راهبرد هاي كالن كشور ما راهبرد دفاعي به معني 
اين است كه از استقالل و تماميت ارضي و منافع ملي 
كش��ور و ملت ايران دفاع كنيم، اما اين به معناي آن 
نيست كه در رويكرد هاي سطح عملياتي و تاكتيكي 

صرفاً دفاعي و منفعالنه عمل كنيم.

 توجه ويژه به نقش احزاب
در اليحه جامع انتخابات

سخنگوي وزارت كشور با 
بيان اينكه شعب استاني 
خانه احزاب در 14 استان 
راه اندازي شده است، گفت: 
در اليحه جامع انتخابات به 
نقش احزاب توجه ويژه اي 
شده است. به گزارش مهر، 
سيد سلمان ساماني با بيان اينكه توسعه سياسي و 
اجتماعي به ويژه در زمينه احزاب مورد توجه وزارت 
كشور بوده است اظهار داشت: در سه سال اخير ۳۳ 
جلسه كميسيون ماده 10 احزاب تشكيل شده كه 
1۶۶ مصوبه پيرامون فعاليت هاي احزاب، تشكل ها و 
اقليت هاي ديني داشته است. وي در ادامه افزود: خانه 
احزاب كه در دولت گذشته تعطيل شده بود در دولت 
يازدهم به عنوان يك نهاد تاثيرگذار با تركيب س��ه 
فراكسيون اصالح طلب و اصولگرا و مستقل در راستاي 
حمايت از توسعه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي 
راه اندازي شد همچنين با همكاري و استقبال گروه ها 
و احزاب تاكنون دفاتر اس��تاني خان��ه احزاب در 14 
استان كشور فعاليت خود را آغاز كرده اند. سخنگوي 
وزارت كشور گفت: در دولت تدبير و اميد با درخواست 
تاسيس 40 حزب جديد موافقت شده است كه از اين 
تعداد ۲5 حزب مجوز فعاليت دايم دريافت كرده اند و 
15 حزب جديد ديگر ضمن دريافت مجوز فعاليت 
موقت در حال طي مراحل قانوني و تش��كيل دفاتر 

استاني به منظور دايمي كردن مجوز خود هستند .

مسائل موشكي ايران قابل 
گفت وگو و مذاكره نيست

سخنگوي وزارت خارجه 
كش��ورمان با بيان اينكه 
مسائل موشكي ايران قابل 
گفت وگو و مذاكره نيست، 
گف��ت: در مورد مس��ائل 
دفاعي ايران كه به تماميت 
ارضي و سرنوش��ت مردم 
ايران مربوط است با ديگران شوخي نداريم. به گزارش 
صداوسيما، بهرام قاسمي در واكنش به اظهارات اخير 
وزير امور خارجه فرانسه افزود: دوستان فرانسوي بايد 
مجدداً به قطعنام��ه ۲۲۳1 توجه كنند و ببينند كه 
مسائل موشكي ايران هيچ تعارضي با قطعنامه ۲۲۳1 
ندارد. وي گفت: مساله موشكي ايران دفاعي و داخلي 
اس��ت كه كامال جنبه بازدارندگي دارد و براي دفاع 
از كشور طراحي ش��ده است. سخنگوي وزارت امور 
خارجه افزود: تجربه دهه هاي گذشته نشان داد كه ما 
مجبوريم و بايد در اين منطقه پر آشوب توانمندي هاي 
الزم خودم��ان را براي دفاع از كش��ور در صورت نياز 
داشته باشيم. قاسمي تصريح كرد: سياست ما نسبت 
به كشورهاي منطقه و همسايگان كامال روشن است 
و عالقه منديم كه با همه كشورهاي منطقه و همسايه 
روابط مسالمت آميز و دوستانه داشته باشيم و بتوانيم 
منطقه را به سمت ثبات و توسعه پيش ببريم. وي گفت: 
اقدامات ما در حوزه دفاعي يك كار طبيعي و بديهي 
است و هر كشوري حق دارد با استفاده از امكانات خود 

در صورت نياز دفاع كند.
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چهره ها



خبر كالن 3 كالن

جلسات تعيين مزد سال آينده برگزار خواهد شد

تازه ترين مصوبات كميسيون تلفيق نشان مي دهد

سايه وضعيت ركود تورمي  بر تعيين نرخ دستمزد

ترميم دريافتي بازنشستگان با حقوق كمتر از ۲،۵ميليون تومان

ماراتن مزدي س��ال آين��ده در حالي ب��ه زودي آغاز 
مي ش��ود كه از يكس��و كارگران با اش��اره به شرايط 
اقتصادي س��ال جاري و افزايش نرخ ت��ورم خواهان 
افزايش مزد خود هستند و هم كارفرمايان با اشاره به 
همين مشكالت خواهان عدم افزايش مزدها و فشار بر 
كارفرمايان است. به نظر مي رسد امسال جلسات مزد 
حساس تر از سال هاي قبل باشد به ويژه كه تالش هاي 
تيم كارگري ش��وراي عالي كار براي ترميم مزدي در 
سال جاري با وجود وعده ها و وعيدها نهايتا موفقيتي 
در پي نداشت و حاال نمايندگان كارگري براي تعيين 
حداقل مزد س��ال آينده مي خواهن��د كفايت خود را 
نش��ان دهند. با اين همه اع��الم افزايش 20 درصدي 
حقوق كاركنان دولت نشان از سمت گيري دولتي ها 
در شوراي عالي كار دارد چرا كه طبق سنتي نانوشته 
همواره افزايش حداقل مزد در شوراي عالي كار تابعي 
از افزايش حقوق كاركنان دولتي است و اكنون با اعالم 
رقم 20 د رصدي ب��راي افزايش حقوق اين بخش، به 
نظر نمي رسد دولتي هاي حاضر در شوراي عالي كار 
به افزايش بيش��تر از 25 درصدي مزد رضايت دهند؛ 
البته موافقت آنها با افزايش يك چهارمي حداقل مزد 
نيز نيازمند صرف زمان كافي و پافشاري هاي اعضاي 
كارگري ش��وراي عالي كار است. در پايان اين ماراتن 
هر طرف كه برنده باشد، كارگر يا كارفرما فرقي ندارد، 
سال آينده همچنان نرخ تورم رو به افزايش خواهد بود 
و نرخ رش��د اقتصادي منفي تر از امسال خواهد شد، 
درنتيجه دو طرف سال آينده را خيلي اميدواركننده 

آغاز نخواهند كرد.
به گ��زارش تع��ادل، ب��ه زودي و در حالي جلس��ات 
تعيين حداقل مزد س��ال 1398 برگزار خواهد ش��د 
كه تالش هاي نماين��دگان كارگري براي ترميم مزد 
امس��ال ناتمام و ناكام باقي ماند. دعوتنامه وزارت كار 
براي آغاز جلس��ات ش��وراي عالي كار به نمايندگان 
كارگري و كارفرمايي ارسال شده تا رسما آغاز ماراتن 
تعيين مزد در سال جاري شروع شود. به نظر مي رسد 
تعيين رق��م حداقل مزد س��ال آينده ب��ا چالش ها و 
تنش هاي گوناگون��ي همراه باش��د و نمايندگان دو 
طرف ب��راي تامين حداكث��ري منافع خ��ود تالش 
مي كنند. از يكسو نمايندگان كارگري با انگيزه جبران 
افزايش نيافتن دوباره مزد در سال جاري براي دفاع از 
معيشت مزدبگيران به ميدان مي آيند و از طرف ديگر 
كارفرمايان مي خواهند از توليدكنندگان و كارفرماياني 
كه در شرايط پر نوسان اقتصاد در آغاز سال تحت فشار 

بودند را از افزايش فشار نجات دهند. 
از همان نخس��تين روزهاي امسال كه نوسانات ارزي 
نرخ تورم در كشور را افزايش داد، تيم كارگري شوراي 
عالي كار به تالش هاي خود براي آن چه ترميم مزدي 
مي خواندن��د دام��ن زدند. منطق بح��ث نمايندگان 
كارگري اين بود ك��ه افزايش حدود 20 درصدي مزد 
در سال جاري با همان نوسانات يكي دو ماه اول امسال 
اثر خود را از دس��ت داد و حاال آن ها بايد با تالش براي 
افزايش دستمزد كه آن را ترميم مزدي مي خواندند، 
از معيشت كارگران حمايت و حفاظت كنند. در مقابل 
هم كارفرمايان فش��ارهايي كه اين نوسانات بر توليد 
آورده را يادآور مي شوند و تفسيري خاص از قانون كار 
را به ميان مي كشند كه تنها سالي يك بار رقم حداقل 
مزد بايد تعيين شود. با همه اين جدال ها همزمان شد 
با اس��تيضاح علي ربيعي وزير پيشين كار. اين وقفه تا 
انتخاب وزير جديد چند ماه��ي تمام اين تحوالت را 
متوقف كرد و محمد شريعتمداري نيز علي رغم تاكيد 
اولي��ه خود مبني بر توجه جدي به مس��ائل كارگران 

موضوع ترميم مزد را مسكوت گذاشت.

     بازگشت ركود تورمي
اقتصاد ايران براي س��ال آينده شرايط خاصي دارد، از 
يكسو پيش بيني مي شود نرخ رشد اقتصادي كاهش 
يافته و منفي شود و از سوي ديگر هم به نظر مي رسد 
نرخ تورم تا حدود 30 درصد افزايش يابد و در س��ال 
آينده ه��م ادامه پيدا كند. به بي��ان ديگر پيش بيني 
مراكز مهمي چون صن��دوق بين المللي پول و مركز 
پژوهش هاي مجلس بازگشت دوباره ركود تورمي به 
اقتصاد كشور و سخت تر ش��دن توليد در ايران است. 
به طور مش��خص گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی می افزايد با در نظر گرفتن دو سناريوی 
متفاوت از صادرات نفت خام و ميعانات گازی به عنوان 
ش��اخصی از ميزان عمق تحريم ه��ای اقتصادی )به 
ترتيب صادرات ميانگين 9/1 ميليون بش��که در روز 
نفت خ��ام و ميعانات گازی و صادرات ميانگين روزانه 
يك و نيم ميليون بش��که نفت خام و ميعانات گازی( 
پيش بينی می شود در سال 1397 رشد اقتصادی ايران 
در سناريوی اول -2.6 درصد و در سناريوی دوم -5.5  
درصد باشد. اين ميزان برای رشد اقتصادی بدون نفت 
0.5 و-0.5 درصد برآورد می شود. اين گزارش عنوان 
می کند که صندوق بين المللی پ��ول و بانک جهانی 
نيز در آخرين گزارش های خود رشد اقتصادی ايران 
در س��ال 2018 را به ترتيب -1.5و -1.6 درصد و در 
سال 2019 به ترتيب -3.6 و -7.3 درصد پيش بينی 
کرده اند. طبعا در اين ميان كارگران و كارفرمايان هر 
كدام به مش��كالت مختص به خود دچار مي ش��وند؛ 
كارگران و مزدبگيران با افزاي��ش نرخ تورم همواره با 
كاهش قدرت خريد مواجه مي ش��وند و از سوي ديگر 
با راكد ش��دن اقتصاد هر دم با خطر بيكاري و ناامني 
شغلي مواجهند و كارفرمايان نيز سايه به سايه از دست 

ورشكستگي مي گريزند. 
در چنين فضاي��ي طبيعتا دولت نمي تواند مس��ائل 
مربوط به معيش��ت اليه هاي مياني و فرودس��تان را 
مورد بي توجهي قرار دهد و افزايش دستمزد يكي از 
اين راهكارهاس��ت كه مي تواند در كنار سياست هاي 
حمايتي ديگر وضعيت معيشتي جامعه ايران را بهبود 
بخش��د. دولت تاكيد دارد مساله عدالت اجتماعي در 
اليحه بودجه مورد توجه قرار دارد و از جمله به پرداخت 
دالر با قيمت چهار هزار و 200 تومان اش��اره مي كند 
حال آن كه بررسي ها نشان مي دهد اين سياست منجر 
به تثبيت قيمت كاالهاي اساسي در كشور نشد و تورم 
اين بخش تنه��ا اندكي از ميانگين ن��رخ تورم در كل 
كاالها كمتر اس��ت. درنتيجه با شكست اين سياست 
نهادهايي چون مرك��ز پژوهش هاي مجلس خواهان 

تغيير سياست هاي حمايتي دولت شده اند.
در مقابل كارفرمايان هم با اش��اره به كاهش نرخ رشد 
و مش��كالت اقتصادي از دولت مي خواهند از طريق 
سياست هايي ديگر به بهبود وضعيت معيشت اقشار 
كاركن كش��ور بپردازد و ديگر با افزايش مزد باري بر 

دوش توليدكنندگان كشور نگذارد.
با اين همه اگر دولت قصد داش��ته باشد قدرت خريد 
كارگران را حفظ كند يا بايد فشار خود را بر كارفرمايان 
افزايش ده��د و آن ها را موظف به افزايش دس��تمزد 
كند و يا اينكه بايد خودش ب��ه ميانه ميدان بيايد و با 
اجراي سياست هايي چون س��بد معيشت و افزايش 
حمايت هاي دولتي به هر نحوي از فروپاش��ي بيشتر 
زندگي فرودستان و افزايش تعداد جمعيت زير خط 

فقر جلوگيري به عمل آورد.

     مزد کارگران را چشم بسته تعيين نکنيد
ناصر چمنی، نايب رييس كانون عالي انجمن صنفي 

كارگران، در گفت وگويي با اش��اره به آغاز جلس��ات 
بررسی دستمزد سال 98، گفت: کميته های دستمزد 
استانی کار خود را از مدتها قبل آغاز کرده و بررسی های 
الزم در خصوص سبد معيشت و هزينه خانوارها انجام 
شده اس��ت. اطالعات و آمار و ارقام نيز به روز رسانی و 

گزارش ها به تهران ارسال شده است.
وی ادامه داد: در شرايط حاضر صحبت کردن از اينکه 
يک نقطه از کشور ارزان و نقطه ديگر گران است ديگر 
معنا ندارد و همه کش��ور تورم را احس��اس می کنند 
بنابراين چيزی به اسم قيمت منطقه ای نداريم و برای 

همه کشور يک نرخ دستمزد تعيين می کنيم.
نايب رييس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
به گ��زارش اخير مرکز پژوهش ه��ای مجلس درباره 
خط فقر اش��اره کرد و گفت: بر اس��اس گزارش مرکز 
پژوهش ها، خط فقر نس��بت به سال گذشته افزايش 
يافته و خانوارهای بيش تری زير خط فقر قرار گرفته اند 
که نش��ان از کاهش قابل توجه قدرت خريد خانوارها 
دارد از اين رو الزم است برای جلوگيری از تبعات آن به 
ويژه در معيشت خانوارهای کارگری، سياست حمايتی 

مناسبی اتخاذ شود.
چمنی ادامه داد: س��ال گذش��ته نماين��دگان گروه 
کارگری به رقم دو ميلي��ون و 500 هزار تومان برای 
هزينه ماهانه س��بد معيش��ت خانواره��ای کارگری 
رسيدند در حالی که تورم و نوس��ان نرخ ارز سال 97 
را شاهد نبوديم و اکنون که به پايان سال 97 نزديک 
می شويم با افزايش قيمت بسياری از اقالم و هزينه ها، 
نوسان و تالطم بسياری از بازارها، آن رقم سال گذشته 
يک ميليون و 500 هزار تومان بيش تر ش��ده و سبد 
هزينه معيشت خانوارها از مرز سه ميليون و 500 هزار 

تومان گذشته است.
چنانچه ارقام وي دقيق باشد بايد گفت سال گذشته 
سبد معيش��تي خانوار دو ميليون و 680 هزار تومان 
محاس��به ش��د كه افزايش يك ميليون و 500 هزار 
توماني آن به معناي هزينه هاي معيشتي حدود چهار 

ميليون توماني در سال جاري است.
اين در حالي اس��ت كه مرك��ز پژوهش هاي مجلس 

شوراي اسالمي نيز از افزايش 300 هزار توماني خط 
فقر  تنها در تابس��تان سال جاري در كشور اشاره كرد 
و مدعي شده هزينه هاي خط فقر در تهران و تا پايان 
شهريور ماه بيش از دو ميليون و 700 هزار تومان است.

به اعتقاد اين مقام مس��وول کارگری، سال 98 سال 
حساس و سختی برای بسياری از خانوارها خواهد بود 

و نمی توان چشم بسته برای مزد تصميم گيری کرد.
وی از شورای عالی کار خواست تا منطقی و معقول و 
واقع بينانه دستمزد کارگران را تعيين کنند تا سناريوی 
نانوشته سال های گذشته تکرار نشود و به دليل پايين 
بودن دستمزد کارگران، عدم بهره وری، گسترش رکود 

و نابودی توليد داخلی را شاهد نباشيم.

     حداقل قدرت خريد كارگران را حفظ كنيد
حميد نجف، يك كارش��ناس اقتصادي اس��ت كه به 
تحليل مساله دستمزد از زاويه اقتصادي مي پردازد. وي 
در گفت وگو يي ديگر، با اشاره به آغاز جلسات بررسی 
دستمزد کارگران، اظهار کرد: هر سال موعد بررسی 
دس��تمزد کارگران که فرا می رسد همه می دانيم که 
قرار است چه اتفاقی بيفتد و اين نمايشنامه هم برای 
کارفرمايان و هم برای کارگران س��ال های سال است 

که تکراری شده است.
لذا معتقدم اگر نمايندگان کارگری احساس می کنند 
قرار اس��ت باز هم صحنه گردان يک نمايش تراژيک 

باشند، اين کار را نکنند بهتر است.
وی ادامه داد: دولت درصد افزايش حقوق کارمندان در 
سال آينده را 20 درصد اعالم کرده که با تجربه ای که از 
سال های قبل داريم معنايش اين است که حداقل مزد 
کارگران هم چهار تا پنج درصد باالتر از اين رقم تصويب 
می شود از اين رو اگر قرار است دستمزد کارگران برای 
سال 98، 20 تا 25 درصد افزايش يابد، ديگر چانه زنی 
ندارد و نياز نيست که نمايندگان کارگری و کارفرمايی 
به شکل سمبليک به توافق برس��ند و 28 اسفند ماه 
جلسه فشرده خود را تا پاس��ی از شب ادامه بدهند تا 

اين رقم را تصويب کنند.
اشاره اين فعال كارگري به افزايش 20 درصدي حقوق 

كاركنان دولت در اليحه بودجه است. به طور سنتي 
در سال هاي گذش��ته همواره ميزان رقم افزايش مزد 
شوراي عالي كار تابعي از افزايش حقوق كاركنان دولت 
بوده و عمدتا افزايش��ي مشابه با چند درصد بيشتر از 
بخش دولتي را شوراي عالي كار هم مصوب مي كند. 
البته بايد توجه داش��ت در سال گذش��ته و با افزايش 
پلكاني حقوق كاركن��ان دولت ك��ه 20  درصد بود، 
حداقل مزد در شوراي عالي كار 19.5 درصد افزايش 
يافت تا بتوان گفت اين سنت شكني از سال گذشته 

آغاز شده است.
اين کارشناس اقتصادی با بيان اينکه شورای عالی کار 
به جای چانه زنی برای افزايش حداقل مزد، تالش کند 
تا قدرت خريد کارگران حفظ شود، اظهار کرد: جامعه 
کارگری از دولت انتظار دارد که قيمت ها را کنترل کند 
و از ش��ورای عالی کار می خواهد که با در نظر گرفتن 
نرخ تورم موجود، حداقل هايی را برای کارگران در نظر 

بگيرد که بتوانند با آن امرار معاش کنند.
به گفته نجف، ناهنجاری های گسترده ای که روز به روز 
در حال افزايش است همگی ناشی از رکود و بيکاری، 
فقر و تنگدستی است و اگر قدرت خريد مردم و طبقات 
محروم حفظ نشود، سال آينده اين ناهنجاری ها خود 
را به شکل ديگری نش��ان می دهد و شکاف طبقاتی 

گسترده تر می شود.
وی درب��اره افزايش 60 ه��زار تومانی حق مس��کن 
کارگران نيز، گفت: واقعيت اين اس��ت ک��ه از تورم و 
نوسان نرخ ارز و اتفاقاتی که می تواند گريبانگير اقتصاد 
کشور در س��ال آينده ش��ود خبر نداريم و نمی دانيم 
که اگ��ر فرضا با افزايش 300 درص��دی قيمت اجاره 
بها و مس��کن مواجه شويم، آيا رقم ناچيز حق مسکن 
کارگران می توان��د به کاهش هزينه ه��ای اجاره بها 

کمک کند يا نه؟
اين کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما می گوييم 
جامعه کارگری به افزايش حق مسکن و حتی دستمزد 
نياز ندارد، آن چيزی که برای کارگران اهميت دارد اين 
است که قدرت خريد آنها در سال آينده حفظ شود و 

معيشت خانوارها به خطر نيفتد.

سخنگوي كميس�يون تلفيق بودجه سال ۹۸ 
اظهار كرد: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق 
بودجه سال ۹۸ پاداش پايان خدمت مقامات، 
روسا، مديران و كاركنان تمامي دستگاه هاي 
اجراي�ي، وزارت اطالعات، نيروهاي مس�لح 
و س�ازمان ان�رژي اتمي و كليه دس�تگاه هاي 
اجراي�ي ذي ربط بايد حداكث�ر معادل 7 برابر 
حداقل حقوق مزايا در ازاي هر س�ال باش�د و 
در ازاي 30 س�ال خدمت اختص�اص يابد. وي 
همچني�ن گفت: مقرر ش�ده همسان س�ازي 
حقوق بازنشستگان در سال ۹۸ براي كساني 
كه كمتر از 2.5 ميليون تومان دريافتي دارند 

در اولويت اجرا قرار گيرد.

محمدمهدي مفتح در نشست خبري )يكشنبه، 7 بهمن 
ماه( كميسيون تلفيق بودجه سال 98 مجلس شوراي 
اسالمي، با بيان اينكه كميسيون تلفيق بطور فشرده 
جلسات خود را ادامه مي دهد تا گزارش نهايي خود را 
تا پايان هفته تقديم مجلس كند، گفت: بر اساس يكي 
از مصوبات مقرر شد 5 هزارميليارد تومان بدهي بانك 
مسكن به بانك مركزي كه بابت خط اعتبار مسكن مهر 
دريافت شده بود بخشيده شود و به عنوان بدهي دولت 
به بانك مركزي تلقي شود و اين مبلغ به عنوان سرمايه 

دولت در بانك مسكن منظور شود.
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال 98 مجلس 
شوراي اسالمي افزود: در مصوبه ديگر وزارت ارتباطات 
مكلف شد ظرف س��ه ماه با همكاري وزارتخانه هاي 
نيرو، كش��اورزي و نفت نس��بت به انجام زيرساخت 
اندازه گيري پيش��رفته در ش��بكه ملي اطالعات به 
نحوي اقدام كند كه اطالع��ات مصرف آب چاه هاي 
كش��اورزي با كنتور هاي پيش��رفته همزمان در اين 

ش��بكه قابل رويت و مديريت باشد. وي با بيان اينكه 
در مصوبه ديگر مقرر شد 100 درصد وجوه اداره شده 
از محل بازپرداخت وام هاي دانشجويي از سال 85 تا 
پايان سال 97 به عنوان كمك تلقي شود و در افزايش 
س��رمايه و منابع مالي صندوق هاي رفاه دانشجويان 
منظور شود تا امكان پرداخت وام مناسب تر براي اين 
صندوق ه��ا به وجود  آيد، افزود: همچنين بر اس��اس 
مصوبه ديگر كميسيون تلفيق مقرر شد شركت هاي 
بيمه 300 ميليارد تومان از اصل حق بيمه هاي شخص 
ثالت دريافتي را به صورت هفتگي به حس��اب خزانه 
واريز كنند تا از اين طريق در اختيار سازمان راهداري، 
نيروي انتظام��ي و اورژانس ق��رار گيرند تا در جهت 
ايمن سازي جاده ها كمك رساني به افراد مصدوم در 

جاده ها و اينگونه موارد مصرف شود.

نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به ديگر مصوبه كميسيون تلفيق ادامه داد: مقرر 
شد از محل 10 درصد عوارض گمركي و سود بازرگاني 
واردات لوازم آرايشي كه 16 ميليارد تومان پيش بيني 
مي شود، 50 درصد براي خريد پروتز حلزون گوش و 
50 درصد براي كمك به درمان بيماران خاص، EB، بال 

پروانه اي و اوتيسم اختصاص يابد.
وي اظهار ك��رد: 350 ميلياردتومان از محل صندوق 
تامين خس��ارات هاي بدني جهت پرداخت ديه افراد 

معسر در اختيار وزير دادگستري قرار مي گيرد.
مفتح با بيان اينكه بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق 
بودجه س��ال 98 پاداش پايان خدمت مقامات، روسا، 
مديران و كاركنان تمامي دستگاه هاي اجرايي، وزارت 
اطالعات، نيروهاي مس��لح و س��ازمان انرژي اتمي و 

 كليه دس��تگاه هاي اجرايي ذي رب��ط حداكثر معادل
7 برابر حداقل حقوق مزايا در ازاي هر س��ال باشد و در 
ازاي 30 سال خدمت اختصاص يابد، افزود: مقرر شد 
همسان س��ازي حقوق بازنشستگان در سال 98 براي 
كساني كه كمتر از 2.5 ميليون تومان دريافتي دارند 

در اولويت اجرا قرار بگيرد.

     اعطاي تسهيالت به مديران در حد كاركنان!
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال 98 مجلس 
شوراي اس��المي با اش��اره به اينكه بر اساس مصوبه 
كميسيون تلفيق مقرر شد پرداخت هرگونه تسهيالت 
به مقامات، مديران عامل، اعضاي هيات مديره و روسا 
و مديران تمامي دس��تگاه هاي اجرايي همانند ساير 
كاركنان آن دستگاه باش��د و نتوانند تسهيالت و وام 
بانكي با ش��رايط س��هل تر يا ارقام بيشتري دريافت 
كنند، ادامه داد: در مصوبه ديگر و در راستاي كمك به 
عزيزاني كه در شوراي حل اختالف خدمت مي كنند 
مقرر ش��د دولت و مركز ش��وراي حل اختالف اجازه 
داشته باش��ند حق بيمه معوق كاركنان شوراي حل 
اختالف را از س��ال 87 تا 91 بپردازند و سازمان بيمه 
اجتماعي هم با دريافت اين ح��ق بيمه آنها را تحت 

پوشش بيمه قرار دهد.
وي با بيان اينكه بر اس��اس مصوبه كميسيون تلفيق 
همچنين مقرر ش��د در راستاي تامين نيروي انساني 
ش��ركت آب و فاضالب روستايي، كاركناني از شركت 
آب و فاضالب ش��هري كه عالقه مند به خدمت در آب 
و فاضالب روستايي هستند بتوانند به صورت مامور در 
آب و فاضالب روستايي مشغول به خدمت شوند، تأكيد 
كرد: اين حكم قانوني به اين دليل صادر ش��د كه آب و 
فاضالب شهري، شركت غير دولتي بوده و آب و فاضالب 

روستايي دولتي است.

     ممنوعيت فعاليت بازنشستگان در نهادهاي 
عمومي 

اين نماينده م��ردم در مجلس دهم افزود: مقرر ش��د 
به منظور پيش��گيري از حوادث غير طبيعي ناشي از 
تهديدات زيستي، پرتوي، سايبري، شيميايي و... تمام 
دستگاه هايي كه براس��اس تشخيص سازمان پدافند 
غيرعامل كشور به عنوان دستگاه هاي حساس شناخته 
مي ش��وند از محل اعتبارات داخلي خ��ود موظف اند 
اقدام��ات الزم را براي دفاع و پدافن��د غيرعامل خود 

تامين كنند.
وي با بيان اينكه براس��اس مصوبه ديگر كميس��يون 
تلفيق بودجه پرداخت حقوق و مزايا به استثناي حقوق 
و مزاياي بازنشستگان قواي سه گانه و افرادي كه پاداش 
پايان خدمت خود را دريافت كرده اند در سال 98 ممنوع 
است و در صورت اقدام به عنوان تصرف در اموال دولتي 
تلقي مي ش��ود، ادامه داد: همچنين بر اساس مصوبه 
كميسيون تلفيق مقرر شد ادامه فعاليت بازنشستگاني 
كه براس��اس قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشسته 
ش��ده اند در نهادهاي عمومي غيردولتي و موسسات 
اقتصادي نيروهاي مس��لح و هر دستگاه اجرايي ديگر 
ممن��وع اس��ت و در هيات مديره اين ش��ركت ها هم 

نمي توانند كار كنند.
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال 98 مجلس 
شوراي اس��المي تصريح كرد: بر اساس ديگر مصوبه 
كميسيون مقرر شد پرداخت حقوق و مزايا به استثناي 
حقوق و مزاياي بازنشستگي از ابتداي سال 98 به آن 
دسته از كاركنان قواي سه گانه كه پاداش پايان خدمت 
خود را دريافت كرده اند ممنوع باشد يعني كارمندان 
و مديراني كه در قواي س��ه گانه پاداش پايان خدمت 
دريافت كرده اند به جز حقوق بازنشستگي نبايد دريافت 

ديگري از اين دستگاه داشته باشند.

 Mon. Jan 28.  دو شنبه    8 بهمن 1397   21 جمادي االول 1440  سال پنجم    شماره   1307  2019 

پرداخت ۷۵ درصد منابع 
اشتغال روستايي

فارس|رييس هيات عامل صندوق توس��عه ملي 
ضمن اعالم اينكه 75 درصد منابع اشتغال روستايي 
پرداخت شده است، گفت: مصوب شد تا سقف 20 
ميليارد تومان سرمايه در گردش واحدهاي توليدي 
تامين شود. مرتضي شهيدزاده رييس هيات عامل 
صندوق توسعه ملي، با اش��اره به عملكرد صندوق 
توس��عه ملي در بخش ريالي و ارزي اظهار كرد: در 
س��ال جاري حدود 14 ميليارد و 700 ميليون دالر 
در بانك ه��اي مختلف براي پرداخت تس��هيالت، 
سپرده گذاري شده است. رييس هيات عامل صندوق 
توسعه ملي با تاكيد بر اينكه 41 ميليارد دالر از اول 
تأس��يس صندوق تاكنون در بخش هاي مختلف 
اقتصاد از منابع صندوق سرمايه گذاري شده است، 
تاكيد كرد: س��هم بخش هاي مختل��ف از مجموع 
تسهيالت ارزي در نفت و گاز و پتروشيمي كه صنايع 
زاينده اقتصادي هس��تند 64 درصد اس��ت. بخش 
نيروگاه ها 12 درصد، صنايع و معادن 14 درصد، آب 
و كش��اورزي 4 درصد و حمل و نقل 6 درصد سهم 
دارند. وي در مورد اينكه چه ميزان از تس��هيالت به 
صورت ريالي پرداخت شده است، گفت: قراردادهاي 
ريالي هم به صورت عامليت يعني سپرده گذاري در 
بانك ها بوده است. در 6 ماهه 4 هزار و 950 ميليارد 
تومان س��پرده ش��ده كه 50 درصد آن سرمايه در 
گردش و 50 درصد سرمايه گذاري جديد بوده است. 
شهيدزاده افزود: اگر بخواهيم درصد تقسيمات ريالي 
را بگوييم بخش آب و كش��اورزي 44 درصد سهم 
دارد. مع��دن 40 درصد، صنايع تبديلي و تكميلي 
10درصد و گردش��گري 6 درصد مي شود.  رييس 
هيات عامل صندوق توسعه ملي يك خبر خوش هم 
براي توليدكنندگان و بنگا ه هاي اقتصادي داشت و 
عنوان كرد: ضمنًا در اتاق بازرگاني ايران مطلبي بود 
كه براي توليدكنندگان خيلي مهم است. به دليل 
نوس��انات ارز و مواد اوليه مص��وب كرديم هر بانك 
مي تواند با ارزيابي مشتريان نسبت به تامين سرمايه 
در گردش تا 20 ميليارد تومان اقدام كند. شايد يك 
بنگاه كمتر نياز داشته باشد و ميزان آن بستگي به 
گردش مالي و توليد بنگاه دارد. شهيدزاده تصريح 
كرد: اولين بنگاه اقتصادي هستيم كه براي تأمين 
منابع توليد اين تصميم را گرفتيم. ضمناً سرمايه در 
گردش به لحاظ بانكي يك س��اله يا براي يك دوره 
توليد لحاظ شد. وي با بيان اينكه بازپرداخت سرمايه 
در گردش را دو س��اله تعيين كردي��م، عنوان كرد: 
اگر يك بنگاه بخواهد از بانك منابع را دريافت كند 
تا بخواهد به توليد برسد براي بازپرداخت مشكلي 
نداشته باشد. اين تسهيالت ممتازي است كه در نظر 
گرفته شد تا كمكي به توليد باشد. رييس هيات عامل 
صندوق توسعه ملي در مورد عملكرد 1.5 ميليارد 
دالر ايجاد اش��تغال در روستاها و براي عشاير بيان 
كرد: تاكنون 75 درصد منابع آن را تسعير )تبديل به 
ريال( كرديم و در اختيار بانك هاي عامل گذاشتيم و 
25 درصد باقي مانده منوط به ارايه گزارش سازمان 
برنامه و بودجه است. شهيدزاده افزود: براي اشتغال 
روس��تايي با ارز 4200 توماني تبديل به ريال شد و 
نرخ تسهيالت آن 6 درصد است.رييس هيات عامل 
صندوق توس��عه ملي ضمن اعالم اينكه 75 درصد 
منابع اشتغال روستايي پرداخت شده است، گفت: 
مصوب شد تا س��قف 20 ميليارد تومان سرمايه در 
گ��ردش واحدهاي توليدي تامين ش��ود. مرتضي 
شهيدزاده رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، با 
اشاره به عملكرد صندوق توسعه ملي در بخش ريالي 
و ارزي اظهار كرد: در سال جاري حدود 14 ميليارد و 
700 ميليون دالر در بانك هاي مختلف براي پرداخت 
تسهيالت، سپرده گذاري شده است. رييس هيات 
عامل صندوق توسعه ملي با تاكيد بر اينكه 41 ميليارد 
دالر از اول تأسيس صندوق تاكنون در بخش هاي 
مختلف اقتصاد از منابع صندوق سرمايه گذاري شده 
است، تاكيد كرد: سهم بخش هاي مختلف از مجموع 
تسهيالت ارزي در نفت و گاز و پتروشيمي كه صنايع 
زاينده اقتصادي هس��تند 64 درصد اس��ت. بخش 
نيروگاه ها 12 درصد، صنايع و مع��ادن 14 درصد، 
آب و كشاورزي 4 درصد و حمل و نقل 6 درصد سهم 
دارند. وي در مورد اينكه چه ميزان از تس��هيالت به 
صورت ريالي پرداخت شده است، گفت: قراردادهاي 
ريالي هم به صورت عامليت يعني سپرده گذاري در 
بانك ها بوده است. در 6 ماهه 4 هزار و 950 ميليارد 
تومان س��پرده ش��ده كه 50 درصد آن سرمايه در 
گردش و 50 درصد سرمايه گذاري جديد بوده است. 
شهيدزاده افزود: اگر بخواهيم درصد تقسيمات ريالي 
را بگوييم بخش آب و كش��اورزي 44 درصد سهم 
دارد. معدن 40 درصد، صنايع تبديلي و تكميلي 10 
درصد و گردشگري 6 درصد مي شود.  رييس هيات 
عامل صندوق توسعه ملي يك خبر خوش هم براي 
توليدكنندگان و بنگا ه هاي اقتصادي داشت و عنوان 
كرد: ضمناً در اتاق بازرگاني ايران مطلبي بود كه براي 
توليدكنندگان خيلي مهم است. به دليل نوسانات 
ارز و مواد اوليه مص��وب كرديم هر بانك مي تواند با 
ارزيابي مشتريان نسبت به تامين سرمايه در گردش 
تا 20 ميليارد تومان اقدام كند. شايد يك بنگاه كمتر 
نياز داشته باشد و ميزان آن بستگي به گردش مالي و 
توليد بنگاه دارد. شهيدزاده تصريح كرد: اولين بنگاه 
اقتصادي هس��تيم كه براي تأمين منابع توليد اين 
تصميم را گرفتيم. ضمناً سرمايه در گردش به لحاظ 
بانكي يك ساله يا براي يك دوره توليد لحاظ شد. وي 
با بيان اينكه بازپرداخت سرمايه در گردش را دو ساله 
تعيين كرديم، عنوان كرد: اگر يك بنگاه بخواهد از 
بانك منابع را دريافت كند تا بخواهد به توليد برسد 
براي بازپرداخت مشكلي نداشته باشد. اين تسهيالت 
ممتازي است كه در نظر گرفته شد تا كمكي به توليد 
باشد. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در مورد 
عملكرد 1.5 ميليارد دالر ايجاد اشتغال در روستاها و 
براي عشاير بيان كرد: تاكنون 75 درصد منابع آن را 
تسعير )تبديل به ريال( كرديم و در اختيار بانك هاي 
عامل گذاشتيم و 25 درصد باقي مانده منوط به ارايه 

گزارش سازمان برنامه و بودجه است.



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل« تحوالت بازار ارز و طال را بررسي مي كند 

نتيجه عملكرد ارزي بانك مركزي حاصل از ماليات فروش ارز ۲۴۰۰ ميليارد تومان منفي است و منجر به رشد پايه پولي مي شود

مخالفت همتي با اخذ ماليات از درآمد ارزي بانك مركزي

نظارت بر پول شويي دقيق تر مي شود

حمايت از استارت آپ هاي رمز ارز
معاون فناوري هاي نوين وزارت ارتباطات مطرح كرد

اصالح شيوه تعيين هيات مديره بانك ها

گروه بانك وبيمه|محسن شمشيري| 
روز يكشنبه 7 بهمن 97، نرخ لحظه اي دالر 11هزار و 790 
تومان و يورو 13 هزار و 700 تومان اعالم شد همچنين بر 
اساس اعالم قيمت هاي روز شنبه سامانه سنا دالر 11هزار 
و 733 تومان، يورو 13 هزار و 460 تومان و يوان 1 هزار و 
791 تومان، پوند 15 هزار و 175 تومان، درهم 3253، و 

لير تركيه 2292 تومان تعيين شد
به گزارش »تعادل«، قيمت دالر در صرافي هاي بانك ها 
نيز با افزايشي نزديك به 40 تومان نسبت به روز شنبه، 11 
هزار و 790 تومان تعيين شد و اين صرافي ها دالر را از مردم 
با قيمت 11 هزار و 740 تومان خريداري مي كنند.قيمت 
فروش يورو نيز در صرافي ه��اي بانك ها، 13 هزار و 700 
تومان اعالم ش��د. قيمت خريد يورو نيز در اين صرافي ها 
13 ه��زار و 600 تومان بود. 5 صراف��ي بانكي در خيابان 
فردوسي با داشتن كارت ملي، كارت شتاب و شماره همراه 
به نام متقاضي از ساعت 10 تا 15 تا 2 هزار دالر امريكا به 
متقاضيان واجد شرايط عرضه مي كنند. اين صرافي ها در 
طول روز متناس��ب با نوسان قيمتي در بازار آزاد، خريد و 
فروش دالر و يورو را با قيمت هاي مختلفي انجام مي دهند. 
روز يكش��نبه دالر در صرافي ها به قيمت 11 هزار و 750 

تومان نيز فروخته شد. 
همچنين نرخ رس��مي 47 ارز را براي روز يكشنبه اعالم 
شد كه براي هر دالر امريكا 42 هزار ريال هر پوند انگليس 
55 ه��زار و 435 ري��ال و هر يورو 47 ه��زار و 7۸۸ ريال 

ارزش گذاري شد.

   حباب سكه ۵۱۰ هزار تومان شد
در بازار طال نيز روز يكشنبه با تثبيت نرخ اونس جهاني طال 
در سطح 1302 دالر و افزايش نرخ دالر، قيمت انواع سكه 
و طال نسبت به روز شنبه افزايش اندكي داشت. برهمين 
اساس در بازار تهران سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
قيمت 4 ميليون و 1۸0 هزار تومان و سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم 4 ميليون و 50 هزار تومان معامله شد. هر قطعه 
نيم سكه بهار آزادي 2 ميليون و 210 هزار تومان، ربع سكه 
يك ميليون و 315 هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي 715 
هزار تومان فروخته شد. هر گرم طالي 1۸عيار هم 374 
هزار تومان او مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 61۸ هزار 
تومان ارزش گذاري شده است. محمد كشتي آراي رييس 
كميسيون تخصصي طال و جواهر گفت: وضعيت بازار نشان 
مي دهد كه قيمت ها كمي افزايش يافته و حباب قيمت 

سكه هم اكنون 510 هزار تومان شده است. 

   دالر در بازار گران شد در بانك ارزان
در حالي كه نرخ دالر در صرافي بانك ها روز هفتم بهمن با 
افزايش همراه بود، بانك ها نرخ خريد اين نوع ارز را نسبت 
به روز قبل كاهش دادند. بانك مركزي از نيمه نخس��ت 
امس��ال مجوز خريد ارز از جمله دالر و يورو را به بانك ها 
داد و بانك ها از همان زمان نسبت به خريد اين ارزها اقدام 
كردند؛ هرچند كه رقم خريد ارز در ابتدا از سوي بانك ها 
بسيار پايين تر از بازار آزاد بود اما به تدريج بانك ها قيمت 
خريد دالر را افزايش دادند و به قيمت بازار نزديك كردند.

نزديك شدن نرخ دالر در بانك ها و بازار آزاد به گونه اي بود 

كه گهگاًه نرخ خريد دالر در بانك باالت��ر از بازار آزاد بود. 
همان طور كه روز گذشته نيز بانك ها هر دالر امريكا حدود 
200 تومان گران ت��ر از صرافي هاي بانكي خريدند. اما با 
وجود افزايش قيم��ت دالر و يورو در صرافي هاي بانك ها 
نسبت به روز گذش��ته، بانك ها نرخ خريد دالر را كاهش 
داده و هر دالر امري��كا را 11 هزار و 6۸3 تومان مي خرند. 
از س��وي ديگر نرخ خريد يورو در بانك ها امروز 13 هزار و 
331 تومان اعالم ش��ده و قيمت پوند انگليس 15 هزار و 

433 تومان است.
اين در حالي اس��ت كه بر اس��اس اعالم بانك مركزي تا 
س��اعت 12، نرخ خري��د دالر در صرافي هاي بانك ها 11 

هزار و 740 تومان و نرخ فروش آن 11 هزار و 790 تومان 
است. در اين صرافي ها هر يورو نيز با قيمت 13 هزار و 600 
تومان خريداري و 13 هزار و 700 تومان فروخته مي شود.

از سوي ديگر ش��عب ارزي بانك هاي عامل ارز مسافرتي 
مي توانند در صورت تكميل بودن مدارك مسافران تا سقف 
500 يورو براي كشورهاي همسايه و مشترك المنافع و تا 
سقف 1000 يورو براي ساير كشورها به متقاضيان ارز ارايه 
كنند.بر اساس اعالم شعب اين بانك ها، هر يوروي مسافرتي 
13 هزار و 721 تومان بدون احتساب كارمزد به متقاضيان 
ارايه مي شود كه اين رقم با احتساب كارمزد بانك مركزي و 

بانك عامل به حدود 14 هزار تومان مي رسد.

   مخالفت با ماليات بر در آمد ارزي
نمايندگان مجلس پس از مخالفت رييس كل بانك مركزي 
با بند مربوط به اخذ ماليات از درآمدهاي ارزي اين بانك، با 
ارجاع اين بند به كميسيون تخصصي براي بررسي بيشتر 

موافقت كردند.
رييس كل بانك مرك��زي گفت كه نتيجه عملكرد ارزي 
بانك مركزي، 2400 ميليارد تومان منفي است. عبدالناصر 
همتي در جلس��ه علني و در جريان بررسي طرح اصالح 
قانون بودجه سال 1397، اظهار كرد: در اصالحيه بودجه 
س��ال 1397، معادل 1۸ هزار و 600 ميليارد تومان سود 
از بابت خري��د و فروش ارز براي بانك مركزي پيش بيني 

ش��ده كه اگر تصويب شود بانك مركزي بابت سودي كه 
برايش محقق نش��ده است ماليات پرداخت كند، همين 
باعث افزايش 6 تا 7 درصدي پايه پولي و نقدينگي در پايان 

سال مي شود.
وي خاطرنشان كرد: نتيجه عملكرد ارزي بانك مركزي 
2400 ميليارد تومان منفي اس��ت لذا ما اصال چنين 
درآمدي نخواهيم داشت و گذاشتن چنين مبلغي در 
بودجه بانك مركزي اشتباه است و منجر به افزايش پايه 
پولي مي شود. محمد حسيني عضو كميسيون برنامه و 
بودجه نيز گفت كه اين درآمد قابل احصا خواهد بود. در 
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 پيش بيني 
شده بود كه شركت هاي دولتي و بانك ها كه در بودجه 
براي آنها سود ويژه پيش بيني مي شود موظف به واريز 
ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب مصوب 
به صورت يك دوازدهم در هر ماه هس��تند كه در بند 
6 م��اده واحده طرح اصالح بودج��ه نيز بانك مركزي 
مش��مول اين قانون عنوان ش��ده بود كه البته پس از 
اظهارات ريي��س كل بانك مركزي ابقاي اين حكم در 
اصالحيه بودجه سال 1397 به تصويب نرسيده و اين 
بند براي بررسي بيشتر به كميسيون برنامه و بودجه 
ارجاع شد. به گزارش خانه ملت، نمايندگان در نشست 
علني روز يكش��نبه، 7 بهمن ماه مجل��س، در جريان 
بررس��ي بند 6 طرح يك فوريتي اصالح قانون بودجه 
سال 1397 كل كشور، پس از استماع اظهارات مخالفان 
و موافق��ان با ارجاع اين بند براي بررس��ي و اصالحات 
بيشتر با 14۸ راي موافق، 5 راي مخالف و 4 راي ممتنع 
از مجموع 206 نماينده حاضر در صحن موافقت كردند. 
بند 6 طرح مذكور در رابطه با اين بود كه بانك مركزي 
همانند دس��تگاه هاي دولتي و بانك ها نسبت به واريز 
ماليات علي الحساب و سود س��هام بودجه مصوب به 
صورت يك دوازدهم در هر ماه اقدام كند. در اين رابطه، 
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي با مخالفت 
نس��بت به بند 6 طرح اصالح قانون بودجه 97، گفت: 
در اين طرح 1۸ هزار و 600 ميليارد تومان سود از بابت 
خريد و فروش ارز براي بانك مركزي پيش بيني شده 
كه قطعا اگر اين بند در مجلس تاييد و تصويب شود بانك 
مركزي مجبور است كه بابت سود محقق نشده، ماليات 
بپردازد. وي ادامه داد: اجراي بند 6 طرح اصالح قانون 
بودجه 97 قطعا موجب افزايش 6 تا 7 درصدي پايه پولي 
و نقدينگي در پايان سال مي شود. همتي با بيان اينكه 
نتيجه عملكرد ارزي بانك مركزي حدود دو هزار و 400 
ميليارد تومان منفي بوده است، گفت: به هيچ وجه بانك 
مركزي به درآمدهاي پيش بيني شده مجلس دست 
نخواهد يافت و قطعا در نظر گرفتن چنين اعتباراتي در 
بودجه براي بانك مركزي اقدامي اشتباه است. در ادامه 
اين نشست، محمد حس��يني سخنگوي كميسيون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس در دفاع از مصوبه 
اين كميسيون گفت: از نظر كميس��يون درآمدهاي 
پيش بيني شده در طرح اصالح قانون بودجه 97 براي 
بانك مركزي قابل تحقق است و ما با تصويب بند 6 اين 
طرح در مجلس زمينه را براي احصا شدن اين درآمدها 

و اعتبارات فراهم مي كنيم.

با الحاق تبصره اي به ماده 6 قانون مبارزه با پول شويي كه به تازگي ابالغ 
شد، از اين پس نظارت بر عملكرد اشخاص مشمول اين قانون افزايش 

مي يابد.
به گزارش ايسنا، ششم بهمن حسن روحاني، رييس جمهور قانون اصالح 
قانون مبارزه با پول شويي را به قوه قضاييه و وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ابالغ كرد كه پيش از آن در هيأت وزيران و مجلس ش��وراي اس��المي به 
تصويب رس��يده بود.با تصويب الحاق تبصره اي به ماده 6 قانون مبارزه با 
پول شويي در با قيد دو فوريت هيأت وزيران، رييس جمهور تصويب اين 
تبصره را در اليحه اي به رييس مجلس ارايه كرد تا تش��ريفات قانوني آن 
براي اجرا انجام ش��ود.روحاني در مقدمه اين اليحه، هدف از تصويب اين 
قانون در هيأت وزيران را اجراي دقيق قوانين و مقررات ناظر به پيشگيري 
و مقابله با پول شويي دانسته و نظارت بر عملكرد اشخاص مشمول قانون 
مبارزه با پول ش��ويي را داراي نقش موثري در اين زمينه خوانده است.بر 
اساس اين تبصره كه قرار است به ماده 6 قانون مبارزه با پول شويي الحاق 
ش��ود، نهادها و دستگاه هاي اجرايي موضوع مواد 5 و 6 قانون مانند بانك 
مركزي، بيمه مركزي، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، سازمان حسابرسي، جامعه 
حسابداران رسمي، كانون وكالي دادگس��تري، سازمان نظام پزشكي، 
سازمان نظام مهندس��ي، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز 
امور مشاوران حقوقي، وكال و كارشناسان قوه قضاييه كه مطابق قوانين 

و مقررات بر عملكرد اش��خاص مشمول نظارت مي كنند، مكلفند عالوه 
بر انجام تكاليف اجرايي مقرر در اين قانون، قانون تأمين مالي تروريس��م 
و مقررات مرب��وط به آن، تكليف نظارتي خود را نس��بت به عملكرد اين 
اشخاص در چارچوب قوانين و مقررات مذكور به نحو موثر معمول دارند.

در ادامه، همچنين نهادها و دس��تگاه هاي ياد ش��ده موظفند در صورت 
شناس��ايي تخلف يا جرم، حسب مورد نس��بت به برخورد يا اعالم آن به 
مراجع قضايي و غيرقضايي صالح اقدام كنند.قانون مبارزه با پول شويي در 
سال 13۸6 و همزمان با رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و رياست 
غالمعلي حداد عادل بر مجلس شوراي اسالمي به تصويب و تأييد رسيد 
كه بر اس��اس ماده 6 اين قانون، دفاتر اسناد رسمي، وكالي دادگستري، 
حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني 
مكلفند اطالعات مورد نياز در اجراي اين قانون را كه هيأت وزيران مصوب 
مي كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پول شويي ارايه كنند. 
به اين ترتيب با الحاق اين تبصره به قانون مبارزه با پول ش��ويي عالوه بر 
وظايف اين ماده، نهادها و افراد مشخص شده بايد نظارت جدي تري هم بر 
افراد مشمول قانون پول شويي داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف، آنها را به مراجع ذي صالح معرفي كنند.اين تبصره عالوه بر قانون 
مبارزه با پول شويي، قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و مقررات آن را 
نيز دربرمي گيرد و وظيفه سنگين تري بر دوش افراد مشخص شده است كه 
بايد عالوه بر ارايه اطالعات، وظيفه نظارت بر اين موارد را نيز داشته باشند.

معاون فناوري هاي نوي��ن وزارت ارتباطات از حمايت 
اين وزارتخانه از استارت آپ هاي حوزه رمز ارز خبر داد.

نص��راهلل جهانگرد در گفت وگو با ايِبن��ا، درباره فناوري 
بالك چين و كاربردهاي آن گفت: فناوري بالك چين 
مبتني بر منطق رياضي اس��ت و كاربردهاي متفاوت و 
متعددي دارد كه يكي از برجسته ترين كاربردهاي آن 
ايجاد رمز ارزها است كه مي توانند بر بستر فضاي مجازي 
مستقل از فضاي بانكي در ميان كاربران منتقل شوند؛ 
البته فناوري زنجيره بلوك آثار مختلفي را نشان مي دهد 
و انواع فعاليت هاي بانكي در حوزه مديريت س��رمايه، 

قراردادهاي هوشمند كاربردهاي وسيعي دارد.
مع��اون فناوري هاي نوي��ن وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات با بيان اينكه رمز ارزها در زمان تحريم فرصت 
است، گفت: مساله ارزهاي رمزنگار با توجه به شرايطي 

كه كشور پيش رو دارد و با محدوديت هايي مواجه است 
مي تواند يك فرصت براي مبادالت بين المللي باش��د؛ 
مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات عالقه بسيار 
زيادي براي اس��تفاده از اين فناوري نوظهور، حمايت و 
عملياتي شدن كاربردهاي آن دارد كه عالوه بر خدمات 
حوزه شبكه بانكي مي تواند در حوزه بيگ ديتا، خدمات 

داده محور و سالمت باشد.
وي ادامه داد: طبيعتا با توسعه اينترنت اشيا و ارتباطات 
ماشين به ماشين نيازمند الگوريتم هاي سريعتر هستيم 
كه بالك چين يكي از پايه هاي اصلي اين شبكه ها خواهد 

بود و مي تواند كاربرد داشته باشد.
جهانگرد با اشاره به سياست وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات در خص��وص ارزهاي رمزن��گار گفت: وزارت 
ارتباطات با بالك چين و ارزهاي رمزنگاري شده موافق 

است و اعتقاد مجموعه وزارت ارتباطات اين است كه اين 
فناوري ها مي تواند با شرايط خوبي و به نفع كشور استفاده 
ش��ود؛ اعتقاد داريم بانك مركزي نيز در اين حوزه نگاه 
مثبت و براي استفاده از مزاياي اين فناوري اجماع دارد.

وي ادامه داد: شركت هايي كه در حوزه ماينينگ فعاليت 
دارند، ايران براي آنها يك فرصت است چرا كه قيمت برق 
ايران نسبت به ساير كشورها رقابتي است و سودآوري 
بااليي به دنبال دارد؛ از سويي ديگر استارت آپ هايي كه 
در حوزه رمز ارزها فعاليت دارند و از ارزهاي رمزنگاري 
شده براي مبادالت مالي خدمات استفاده مي كنند كه 
وزارت ارتباطات براي آنها محدوديتي قائل نيست و بر 
اس��اس چارچوب ها حمايت هاي مالي و فني براي اين 

كسب و كارها در نظر گرفته خواهد شد.
مع��اون فناوري هاي نوي��ن وزارت ارتباطات و فناوري 

اطالعات درباره اقدامات پس��ت بانك ب��ه عنوان بانك 
عامل وزارت ارتباطات در حوزه ارزهاي رمزنگاري شده 
خاطرنشان كرد: پس��ت بانك اقداماتي را در حوزه رمز 
ارز انجام داده و در ميانه راه قرار دارد؛ معتقدم طراحي و 

توليد منطقي رمز ارز كار سختي نيست اما نحوه فرآيندي 
و نحوه به كارگيري آن در فضاي كس��ب و كار و مبادله 
نيازمند فعاليت هاي متعدد، قانونگذاري است و امكان 

دارد با مشكالتي روبه رو باشد.

ش��وراي پول و اعتبار قرار اس��ت به زودي در مورد تاييد صالحيت 
مديران بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي تصميم بگيرد و بانك 
مرك��زي و وزارت اقتصاد، در حال تهيه پيش نويس دس��تورالعمل 

مربوطه هستند.
به گزارش مهر، موضوع انتخاب مديرعامل و هيات مديره بانك ها را 
شايد بتوان يكي از چالش برانگيز ترين بحث هاي مرتبط با عملكرد 
بانك ها دانست؛ به خصوص اينكه ظرف سال هاي اخير، اين موضوع 
به دليل تخلفات مالي و انحرافات برخي بانك ها، از حساسيت بااليي 

برخوردار شده است.
تا پيش از اين، بر اس��اس قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه اي 
كشور مصوب سال 95، انتخاب مديرعامل و هيات مديره بانك ها و 
موسسات مالي و اعتباري، پس از صدور تاييد صالحيت حرفه اي و 

وثاقت و امانت آنان از سوي بانك مركزي، امكان پذير بوده است.
بر اس��اس آنچه در دستورالعمل هاي مرتبط با اين موضوع در بانك 
مركزي موجود اس��ت، اين افراد بايد حداقل داراي 10 سال سابقه 
در زمينه هاي مالي، بانكي و بازرگاني بوده و دانش��نامه كارشناسي 

مرتبط داشته باشند.
قرار اس��ت اصالحاتي در اين زمينه به تصويب برس��د تا بر اس��اس 
وضعيت كنوني نظام بانكي، بتوان شرايط احراز صالحيت حرفه اي 
مديران عامل و هيات مديره بانك ها را تغيير داد. بر همين اساس است 

كه بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف ش��ده اند تا 
پيشنهادات الزم را در اين رابطه به شوراي پول و اعتبار ارايه دهند تا 

بتوان اين ضوابط را مورد بازنگري قرار داد.
ي��ك مقام مس��وول در نظام بانك��ي در گفت وگو با مه��ر، از تالش 
عبدالناصر همت��ي، رييس كل بانك مركزي براي اصالح ش��رايط 
تاييد صالحيت حرفه اي مديران عامل بانك ها و اعضاي هيات مديره 
خبر داد و گفت: بانك مركزي در حال حاضر با همكاري وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي، ضوابط و مقررات مربوط ب��ه اين موضوع را در 

دست تدوين دارد.
وي افزود: اين ضوابط به زودي براي سير تشريفات قانوني به شوراي 
پول و اعتبار ارايه خواهد ش��د. اما آنگونه كه در بخشنامه هاي بانك 
مركزي هم آمده است، يكي از مهم ترين تغييرات در دستورالعمل 
مذكور، الحاق تبصره اي به حكم مربوط به ش��رايط سني داوطلبان 
عضوي��ت در هيات مديره ها و تصدي س��مت مديرعامل بانك ها و 

موسسات اعتباري غيربانكي است.
بر اين اس��اس، آنگونه كه در كميسيون مقررات و نظارت موسسات 
اعتب��اري بانك مركزي نيز مطرح ش��ده، قرار بر اين اس��ت كه اگر 
داوطلبان تصدي سمت مديريتي، فاقد شرط سني الزم باشند، امكان 
بررسي صالحيت آنها در كميسيون مربوطه با مجوز قبلي رييس كل 

بانك مركزي امكان پذير باشد.
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مسابقه اينستاگرامي بانك ملت 
براي كاركنان نظام بانكي

بانك ملت به مناس��بت چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب اس��المي، مس��ابقه عكس هاي بانكي را در 

اينستاگرام برگزار مي كند.
به گزارش روابط عمومي بانك ملت، در اين مسابقه 
كليه كاركنان شاغل و بازنشسته نظام بانكي كشور 
مي توانند تصاوير خاطره انگيز يا سوژه محور خود در 
محيط كار بانك يا ماموريت هاي بانكي را همراه با پي 
نوشت )كپشن( مورد نظر به صفحه اختصاصي اين 

مسابقه ارسال كنند.
براساس مقررات اين مسابقه، تصاوير ارسالي در صورت 
رعايت الزامات از پيش تعيين شده، درصفحه مسابقه 
به نمايش عمومي گذاشته خواهد شد و در پايان مهلت 
مس��ابقه، به 22 نفر از شركت كنندگان به قيد قرعه 
هديه كارت 5 ميليون ريالي از طرف روابط عمومي 

اين بانك اهدا خواهد شد.
بانك ملت مهلت شركت در اين مسابقه را 21 بهمن ماه 
سال جاري و ارايه كارت شناسايي بانك محل خدمت 
و كارت ملي در هنگام دريافت جايزه را از جمله شرايط 

اين مسابقه تصويري ذكر كرده است.
براي��ن اس��اس عالقه من��دان ب��ه ش��ركت در اين 
مس��ابقه مي توانند به صفحه اينستاگرام به نشاني 

storyofmellatمراجعه كنند.
www.وب س��ايت بان��ك مل��ت ب��ه نش��اني

bankmellat.ir و صفحه رس��مي اين بانك در 
اينستاگرام با نشاني bankmellat.officialنيز 
اخبار و شرايط مرتبط با اين مسابقه را منتشر مي كنند.

زنگ نمايش هاي بيمه اي
در مدارس پايتخت

به ابتكار بيمه مركزي و با همراهي مديران و مسووالن 
آموزش و پرورش و مدارس تهران، گروه هاي نمايشي 
با موضوع بيمه هاي زندگي و رشته هاي ديگر صنعت 
بيمه به مدارس پايتخت مي روند. ب��ه گزارش اداره 
كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، به 
مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب 
اسالمي، گروه هاي حرفه اي نمايش با رويكرد تبيين 
مفاهيم بيمه اي در مدارس مناطق مختلف تهران به 

اجراي برنامه هاي مفرح و هنري مي پردازند.
براساس اين گزارش، كارشناسان بيمه اي نيز براي 
اطالع رساني دقيق تر و پاسخ به پرسش هاي بيمه اي 
دانش آموزان با اين گروه هاي هنري، راهي مدارس 
پايتخت مي شوند و عالوه بر آن كتاب هاي منتشرشده 
توس��ط بيمه مركزي كه به تايي��د وزارت آموزش و 
پرورش رسيده اس��ت در اختيار دانش آموزان قرار 

مي گيرد.
در اي��ن برنام��ه همچني��ن در قالب مس��ابقه اي 
برداشت هاي دانش آموزان از مفاهيم بيمه اي اخذ و 
به برترين آثار جوايزي اهدا مي شود. معلمان و كادر 
آموزش��ي مدارس نيز با درياف��ت كتاب هاي ويژه با 

مفاهيم بيمه اي آشنا خواهند شد.
شايان ذكر اس��ت اجراي اين برنامه هاي هنري كه 
هم اكنون در حال برگزاري است در چهل نوبت و در 

چهل مدرسه تهران ادامه خواهد داشت

تغيير ساختار در بانك صنعت و 
معدن و احكام مديران جديد

اعمال تغييرات س��اختاري براي كارآمد تر نمودن 
فرآيندها در بانك صنعت و معدن انجام شد و مديران 
جديد به منظور ارتقاي بهره وري و بهبود فرآيندهاي 

عملياتي، منصوب شدند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، 
لزوم تجديد نظر در ساختار س��ازماني اين بانك به 
دليل اصالح فرآيندها در جهت ارايه خدمات مطلوب 
به مشتريان متناسب با شرايط جديد، تغييرات ايجاد 
شده در محيط كس��ب و كار و عدم اصالح ساختار 

سازماني در دهه گذشته مطرح شد.
الزام قانوني در »برنامه شش��م توسعه« براي حذف 
واحدهاي غيرضروري، كاهش س��طوح مديريتي و 
كاهش پست هاي سازماني و »سياست هاي دولت 
تدبير و اميد« در راس��تاي كوچك س��ازي ساختار 
سازمان ها از ديگر داليل اصالح ساختار سازماني اين 
بانك بوده است كه براي اجراي اين الزامات و پس از 
اخذ  نظر كارشناسي، موضوع تغيير ساختار در جلسه 
هيات مديره بانك نهايي و تعدادي از مديران اين بانك 

در ساختار جديد انتخاب شدند.
در جلسه شوراي مديران بانك صنعت و معدن كه روز 
يكشنبه با حضور حسين مهري، مديرعامل و اعضاي 
هيات مديره برگزار شد احكام مديران جديد به آنها 

ابالغ و ازعملكرد مديران پيشين تقدير شد.
بر اس��اس احكام مزبور ذبيح اهلل سلماني كه صاحب 
نظر در حوزه قوانين و مقررات مرتبط با نيروي انساني 
بوده ومقطع دكتراي حقوق عمومي را مي گذراند به 
عنوان مدير امور سرمايه انساني بانك صنعت و معدن 
منصوب شد. وي سوابق مديريتي متعددي در حوزه 
سرمايه انساني، مالي واداري در وزارت اموراقتصادي 
ودارايي، سازمان بيمه سالمت ايران، وزارت صنعت، 
معدن وتجارت و وزارت آموزش و پرورش را در كارنامه 
كاري خود دارد. نادر ابوالقاسمي نيز به عنوان مدير 
امور پش��تيباني و مهندسي منصوب شد. وي پيش 
از اين مدير امور سرمايه انساني و پشتيباني اين بانك 
بوده است. محمد حسن ترابي نيز به سمت مديريت 
روابط عمومي و امور مشتريان منصوب شد. پيش از 
اين سمت، وي مديركل دفتر روابط عمومي شركت 

ملي پست ايران را بر عهده داشته است.
رضا رفيعا به س��مت مديريت امور حوزه مديرعامل 
منصوب شد. وي پيش از اين، رياست اداره امور مجامع 
و ش��ركت هاي اين بانك را برعهده داشته و رياست 
شعب بانك و سرپرستي برخي مناطق كشور در سابقه 

كاري وي به چشم مي خورد.
همچنين عباس خبازي به س��مت مديركل مركز 
حراست اين بانك منصوب گرديد. وي پيش از اين 
سمت، رياست اداره امور مشتريان و سرپرستي مركز 

حراست در همين بانك را عهده دار بوده است.

ذخاير طالي ونزوئال در انگليس، بخش بزرگي 
از ذخاير طالي اين كشور را تشكيل مي دهد.

به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، منابع آگاه 
گفته اند كه دولت ونزوئال به دنبال يافتن راهي 
براي بازپس گيري طالهاي خ�ود در انگليس 
اس�ت كه پيش تر ب�ا مخالفت بان�ك مركزي 
انگليس براي انتقال آنها مواجه شده بود. بلوكه 
كردن ذخاير طالي ونزوئال توسط انگليس پس 
از آن صورت مي گي�رد كه مايك پمپئو، وزير 
خارجه امريكا و جان بولتون، مش�اور امنيت 
ملي دولت ترامپ از كشورهاي جهان خواستند 

منابع درآمد دولت فعلي ونزوئال را قطع كنند. 
انگليس به همراه امريكا و برخي از كشورهاي 
امريكاي التين اعالم كرده است خوان گايدو را 
رييس جمهور ونزوئال مي داند. نيكالس مادورو، 
رييس جمهور سوسياليست ونزوئال كه اقتصاد 
كش�ورش در دوران مديري�ت او وارد بحران 
بي سابقه اي شده با تقاضاها براي ترك قدرت 
مخالفت كرده اس�ت. مقام�ات امريكايي در 
تالش ان�د تا دارايي ه�اي ونزوئ�ال در خارج از 
اي�ن كش�ور را در اختيار گايدو ق�رار دهند. 
ذخاير طالي ونزوئ�ال در انگليس، ۱.۲ ميليارد 

دالر از كل ۸ ميليارد دالر ذخاير اين كش�ور را 
تشكيل مي دهد. بخش ديگري از اين طالها در 
تركيه نگهداري مي شود. انتقال ذخاير طال در 
هفته هاي اخير يكي از اصلي ترين اولويت هاي 
دولت ونزوئال بوده است. كاليكس�تو اورتگا، 
رييس بانك مركزي ونزوئال چند روز پيش به 
لندن رفت تا مقامات انگليسي را در خصوص 
انتقال اين طالها مج�اب كند. يكي از مقامات 
دولت ونزوئال كه خواسته نامش فاش نشود به 
بلومبرگ گفته است كه بانك هاي ونزوئاليي از 

همكاري با انگليس منع شده اند.

  ونزوئال به دنبال انتقال طالهاي بلوكه شده خود از انگليس

برش



آمار معامالت 5 بازار سرمايه

»تعادل« وضعيت توسعه معامالت الگوريتمي در بازار سرمايه ايران را بررسي كرد

مسير سخت براي آسان شدن كار سرمايه گذاران 
گروه بورس| سميرا ابراهيمي| 

نوآوري در بازارهاي مالي،  هر چند س��ال يكبار باعث 
تغييرات شگرفي در بازار مي شود و در واقع به ايجاد 
نس��ل هاي جديد معامالتي منجر مي شود. آنالين 
شدن معامالت در تاريخي كه شايد حتي به 10 سال 
نرسيده باشد،  يكي از اين انواع نوآوري است كه البته به 
داليلي نظير انحصاري شدن شركت هاي ارائه دهنده 
خدمات،  با مشكالت زيادي مواجه است. اما در واقع 
معني و مفهوم معامله را در بازار عوض كرده است،  به 
طوري كه بسياري از معامله گران اين بازار شايد حتي 

يك بار هم به تاالر حافظ مراجعه نكرده باشند. 
ورود الگوريتم ها در معامالت بورس��ي كه با پشتوانه 
تاريخي معامالت فركانسي انجام مي شود نيز با همين 
رويه در حال پيشروي در بازار است. به بيان ساده نوع 
عملكرد الگوريتم ها به اين ش��كل اس��ت كه ابتدا از 
سوي مديران سرمايه گذاري و تيم تحليل استراتژي 
ها چيده مي ش��ود و اين سيس��تم ها به ماشين داده 
مي شود. سپس الگوريتم ها بر اساس استراتژي هاي 
پذيرفته ش��ده،  اقدام به خريد و ف��روش در بازار مي 
كنند. مزيتي كه اين سيستم هاي معامالتي نسبت به 
معامالت سنتي كه توسط انسان انجام مي شود، دارد 
عمدتا مبتني بر سرعت است. در وهله هاي بعدي نيز 
بدون اشتباه بودن و تحت تاثير احساسات قرار نگرفتن 

مطرح مي شود. 
در ب��ازار ايران اكنون معام��الت الگوريتمي در حال 
دس��ت و پا زدن ب��راي بازكردن جاي خ��ود در بازار 
هستند. البته در برخي از ش��ركت هاي كارگزاري و 
تامين سرمايه، خدمات الگوريتمي به صورت حرفه اي 
كار خود را آغاز كرده اند، اما هنوز تا همه گير ش��دن 
اين موضوع راه زيادي پيش روي بازار است. بازاي كه 
در سمت س��هام و اوراق،  با تنوع ابزارهاي معامالتي 

مواجه است. 

  نگاهي به الگوريتم از نقطه شروع 
اميد موسوي،  كارشناس معامالت الگوريتمي در بازار 
سرمايه در گفت و گو با »تعادل« گفت: اولين استفاده 
ای که در دنيا برای الگوريتم در نظر گرفته شد، برای 
آن بود که س��فارش های بزرگ را به س��فارش های 
کوچ��ک و منظم در آورد و س��پس بازخورد زمانی و 
مکانی به بازار بدهد که بازار تاثير منفی از اين موضوع 
نگيرد. در ابتدای مسير بلوغ معامالت الگوريتم، ابتدا 

شرکت ها يا حقوقی ها از آن استفاده کردند. 
وي افزود: در بازار ايران نيز سرمايه گذاران حقوقی به 
اين نحو عمل م��ی کردند که مجبور بودند به صورت 
تلفنی با تريدرهای خود در ارتباط باش��ند. حال اگر 
سرمايه را در 5 کارگزاری بگذارند و در هر کارگزاری 
تنها با 2 نفر و نه بيشتر در ارتباط باشند، حداقل بايد 
روزانه با 10 تريدر در تماس باش��ند که چه س��همی 
بخرد، چه چيزی بفروشد. اگر تلفن معامله گر اشغال 
باشد و در حال مکالمه با سرمايه گذار ديگری باشد نيز 
اين فرايند طوالنی تر می شود. حال ما به عنوان طراح 
سيستم معامالت الگوريتمی به سرمايه گذار پنلی می 
دهيم که استراتژی مدنظر او را تنها با يک دستور پياده 
سازی کند و ديگر محدوديت انسانی برای رصد کل 

بازار را نيز نداشته باشد.
مديرعامل تحليلگر اميد مطرح كرد: حال در همين 

معامالت الگوريتمی، بايد 3 کارکرد را برای الگوريتم ها 
 robo( در نظ��ر بگيريم ک��ه ش��امل روبوادواي��زر
adviser(، بازار گردانی و اجرای معامالت حقيقی و 
حقوقی می شود که اين مراحل بايد به ترتيب جلو برود 
. در اين صورت به مرور زمان بازار بزرگ تر و پرحجم 
تر شده و  سپس روبوادوايزرها و الگوريتم ها، فضايی 
را فراهم می کنند که ديگر کسی نتواند با رقمي اندك 
بتواند سهمی را باال و پايين ببرد و بازار را به هم بريزد. 

  مولفه های اصلی معامالت الگوريتمی
توجه ويژه به زيرساخت های معامالتی و فرهنگسازی 
دو مولفه اصلی ديگر در توسعه معامالت الگوريتمی 
است كه البته نياز به همکاری شرکت های ارائه دهنده 

خدمات آنالين در بازار دارد. 
مس��لم پيمانی، عضو هيات مديره شرکت مديريت 
فناوری بورس تهران به معامالت الگوريتمی در بورس 
تهران اشاره کرد و گفت: معامالت الگوريتمی يک ابزار 
نيست، بلکه يک روش نوين معامالتی است که در دنيا 
بسيار رايج است.  استارت اين نوع معامله از چندين 
س��ال قبل در س��ازمان بورس و اوراق بهادار زده شد 
اما با شناخت بسيار کمی که وجود داشت به صورت 
محدود به اجرا درآم��د. پيمانی افزود: الگوريتم ها به 
عنوان بازارگردانی خودکار مطرح است. به طور کلی 
روش های بازارگردانی در بورس به چندين مسير کلی 
محدود می شود، به عنوان مثال اگر در زمان  2 دقيقه، 
حجم سفارش کاهش پيدا می کند، آن سفارش بايد 
اصالح شود. بنابراين تغيير و ماشينی کردن اين نوع 
معامالت می تواند زمان سفارش در بازار را تا حد قابل 
توجهی کاهش دهد. وی همچني��ن بيان کرد: طی 
مدت اخير چندين شرکت مختلف توانسته اند، مجوز 
انجام معامالت ماش��ينی، تحت عنوان بازارگردانی 
خ��ودکار را دريافت کنن��د. با وجود اي��ن انجام اين 
معامالت نبايد محدود به اين تعداد باشد و بايد شاهد 
توسعه آن در بازار سهام باشيم. پيمانی با اشاره به نياز 
زمانی برای اجرای مطلوب اي��ن معامالت در بورس 
تهران، تصريح کرد: انجام معام��الت الگوريتمی در 
وهله اول نياز به زيرساخت های فنی دارد. با توجه به 
اينکه در اين نوع بازارگردانی تعداد تراکنش ها بسيار 
زياد و با حجم محدود انجام می شود، زيرساخت های 
فنی اثرگذاری بسياری دارد.  معامالت الگوريتمی از 
نطر ماهيتی شبيه معامالت عادی است، با اين تفاوت 
که تصميمات ذهنی انسان که باعث خريد و فروش 
می شود، در قالب الگوريتم تعريف می شود. از اين رو 

شناخت فعاالن بازار از آن بسيار مهم است.

 API مشكلي به نام  
اگر پارچ��ه را از خياط بگيرند،  نم��ي تواند كار كند. 
اگر كاغذ و قلم را از نويس��نده بگي��رد،  نمي تواند كار 
كند و اگر api الزم،  كافي و تاريخي به سيستم هاي 
الگوريتم��ي ندهند، نم��ي تواند كار كن��د. APIها 
 )Application Programming Interface(
رابط هاي��ی نرم اف��زاری هس��تند که ارتب��اط بين 
نرم افزاره��ای مختلف را پياده س��ازی می کنند. اين 
اطالعات بايد از س��وي ش��ركت فناوري اطالعات و 
سازمان بورس به سيستم هاي ارائه دهنده خدمات 
معامالت الگوريتمي و نهادهاي مالي داراي مجوز براي 

انجام اين معامالت انجام شود. اما موضوعي كه اكنون 
از سوي برخي از فعاالن اين حوزه مطرح مي شود اين 
است كه همكاري الزم براي ارائه API  تاريخي با آنها 

صورت نمي گيرد. 
البته مطهره مروج، مدير فناوری اطالعات س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار اين موضوع را رد كرده و در پاسخ 
به » تع��ادل « گفت: تا كنون ش��كايتي مبني بر اين 
مورد به بخش آي اتي س��ازمان بورس، ارجاع نشده 
اس��ت كه بخواهيم  پيگيري كنيم. م��ا در تعامالتي 
كه با مديريت فناوري داريم در حوزه هاي تخصيص 
ظرفيت گپ س��رور ،  مجوزهاي مربوط به معامالت 
آنالين،  معامالت آنالين گروهي و حوزه هايي از اين 
قبيل اس��ت كه تعامالت ما كامال شفاف و مشخص 
است. وي افزود: حال اگر ش��ركتي، نوعي از API  را 
بخواهد كه نياز به تايي��د مديريت فناوري اطالعات 
دارد، احتماال بايد واحد بازرگاني آن را تاييد كند. مثال 
اگ��ر يك صندوق براي هدف خاص��ي،  نوع خاصي از 
API  را بخواهد فرآيندي كه در سازمان بورس داريم، 
 اين است كه تاييديه هاي مديريت نظارت بر نهادهاي 
مالي و مديريت نظارت بر بورس ها دريافت مي شود 
و در نهايت مديريت فناوري اطالعات اين اطالعات را 

در اختيار متقاضيان مي گذارد. 
به گفته مدير فناوری اطالعات سازمان بورس و اوراق 
بهادار يكي ديگر از حوزه هايي كه داده هاي تاريخي را 
دارد،  مركز مالي ايران است. مركز مالي ايران پيام هاي  
RLC را به صورت روزانه دريافت كرده و سوابق را به 
صورت تاريخي دارد كه در نهايت تبديل به گنجينه اي 
شده است كه آن را در دو سامانه IFDC  و IFDB قرار 
داده است. بنابراين احتماال مي توان از اين سامانه ها، 

دريافت اطالعات تاريخي را نيز انجام داد.
 مروج گفت: حتي ما بخش از داده ها را نيز با هم چك 

كرديم كه ش��امل داده هايي مي شود كه در سازمان 
وجود دارد و مركز مالي آن ها را به صورت كنترل شده 

دريافت كرده است.
با اين حال،  موس��وي در اين باره م��ي گويد: ما براي 
دريافت API مش��كالت زيادي داشتيم و در نهايت 
خودمان نوش��تيم. با چند ش��رکت قرارداد بستيم و 
تفاه��م نامه همکاری داريم ک��ه  99 درصد از بازار را 
الگوريتم بزنيم و روی آنها کار کنيم. اما دانش آن واقعا 
نبود و API اصطالحا REST API بود و ما بايد به ازای 
هر تغييری، درخواست جديد می زديم  و در نتيجه با 
مشکالت فراوانی مواجه شديم که در نهايت ما با يك 
شركت ارائه دهنده خدمات نرم افزايش بازار سرمايه، 
فايروال بک تو بک ساختيم.  يک سال و نيم درگير اين 
موضوع بوديم اما در نهايت اين دانش ايجاد شده است 
و اگر بخواهند به شرکت دومی بدهند می توانند يک 
ريسورس )RESOURCR(  از  آن بگيرند و بدهند.

  تگ هاي الزامي براي رصد تخلف در بازار  
گفته ش��ود كه اكنون 80 تا 90 درص��د از معامالت 
بورس هاي مطرح دنيا با استفاده از الگوريتم ها انجام 
مي شود. اما رقم اين  موضوع مشخص نيست، به دليل 
آن كه وقتي سفارش ثبت مي شود و به سمت هسته 
معامالت مي رود، نمي توان تشخيص داد كه يك فرد 
حقيقي پشت سيستم معامالتي بوده و يا يك ماشين 
اين سيستم را ثبت كرده است. اما سازمان بورس ايران 
در نظر دارد براي دانس��تن اين كه چه كسي و با چه 
حجمي معامالت الگوريتمي انجام مي شود،  الزام تگ 
زدن براي اين معامالت را الزامي كند. هرچند به نظر 
نمي رسد اين موضوع حتي اگر به صورت الزامي ابالغ 

شود، ضمانت اجرا و پيگيري داشته باشد. 
مروج در خصوص داليل سازمان بورس براي الزامي 

كردن تگ معامالت الگوريتمي گفت: تا زماني كه تگ 
الگوريتمي زده نشود، ما حتي نمي فهميم چه حجمي 
از سفارش ها از س��وي الگوريتم ها آمده است.  با اين 
كار مي توانيم بفهميم كه حجم بازار اين معامالت بر 
اس��اس حقيقي يا حقوقي بودن كدها  چقدر است و 
ميلي كه به انواع سهام دارند را بررسي كنيم. يعني مي 
توانيم بفهميم كه در كدام نماد معامالت الگوريتمي 

بيشتري انجام شده است. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه وقتي در هيچ كجاي 
دنيا الزامي براي دانس��تن نوع سفارش گذاري وجود 
دارد،  چرا ناظر بازار ايران م��ي خواهد اين موضوع را 
بداند، گفت:  بخش��ي از اين الزام قابل استنباط است. 
مثال فاصله ارسال سفارش از يك ايستگاه معامالتي 
و يا يك كد آنالين چقدر است. اكنون وظيفه تخمين 
آن با OMS اس��ت در حالي كه هي��چ دليلي ندارد 
اين حجم از پ��ردازش را انجام دهد. اما ناظر بازار مي 
خواهد معامالت الگوريتمي را ببينيد و متوجه شود 
كه دس��تكاري قيمت ريز و ظريف��ي در بازار در حال 
انجام است. از نگاه ناظر بازار اين الزام ايجاد شده است 
كه معامالت عادي از الگوريتمي قابل تفكيك باشد. 
يك مدل سختگيرانه تر هم بود كه اگر افراد به تعداد 
الگوريتم هايي كه دارند، تگ بزنند. يعني مش��خص 
شود كه يك الگوريتم از سوي معامله گري به نام X  بر 
نماد Y زده شده  است. اما اين حالت را قبول نكرديم، 
 تنها در حد دانستن اين كه سفارش به سامانه معامالت 
رسيده اس��ت،  براي ما كافي است كه بتوانيم سرعت  
ثبت سفارش و حجم اين نوع از سفارش ها را بدانيم. 
حتي به تفكيك كارگ��زار و  OMS  هم نداريم. حال 
اگر الزم به پيگيري ش��ود،  ناظر مي تواند دريابد كه 
معامله براي چه نمادي و از سوي چه شخص حقيقي 

و حقوقي صادره ست.
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سقوط »تدپيكس«
گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار 
تهران در معامالت روز گذش��ته با ريزش يك 
هزارو 679 واحدي همراه ش��د و در نهايت به 
رقم 160 ه��زارو 798 واحدي س��قوط كرد. 
عالوه بر اين، شاخص بازار اول با كاهش 1312 
واح��دي به رق��م 119 ه��زار و 788 واحدي 
بازگشت و در نقطه مقابل شاخص بازار دوم با 
كاه��ش 2984 واحدي رقم 313 هزار و 943 
واحد را به ثبت رساند. در همين حال، شاخص 
سهام آزاد شناور نيز با كاهش 1542 واحدي 
به رق��م 176 هزار و 206 واحد عقب نش��يني 
كرد. ش��اخص كل هم  وزن ني��ز با افزايش 30 
واحدي رقم 29 ه��زار و 513 واحد را به خود 
اختصاص داد. افزون ب��ر اين، ديروز معامالت 
س��هام در نماد معامالتي ش��ركت هاي فوالد 
مباركه ب��ا 256 واحد و گس��ترش نفت و گاز 
پارس��يان با 167 واحد و هلدينگ پتروشيمي 
خلي��ج فارس با 110 واحد كاهش بيش��ترين 
تأثير منفي را بر شاخص كل بورس به نام خود 
ثبت كردند. در مقابل، معامالت سهام در نماد 
معامالتي شركت هاي بانك ملت با 150 واحد، 
بانك ص��ادرات با 99 واحد و بان��ك تجارت با 
49 واحد افزايش، بيشترين تأثير مثبت را در 
محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. بر اساس 
اين گزارش، ارزش كل معامالت ديروز بورس 
تهران در حالي به بيش از 714 ميليارد تومان 
نمايش داده ش��د كه ناش��ي از دست به دست 
ش��دن 3 ميليارد و 208 ميليون سهم و اوراق 
مالي قابل معامله طي 206 هزار و 825 نوبت 

داد و ستد بود.

  ريزش »آيفكس«
از سويي ديگر، روز گذشته بيش از 627 ميليون 
ورقه بهادار به ارزش 4 هزار و 188 ميليارد و 439 
ميليون ريال در مجموع بازار هاي فرابورس ميان 
معامله گران دست به دست شد كه اين حجم از 
معامالت در بيش از 203 هزار نوبت معامالتي 
رقم خورد. عالوه بر اين، شاخص كل نيز ديروز 
ضمن تجربه افت 20 واحدي در پايان معامالت 
در سطح 1942 واحدي ايستاد. معامالت منفي 
در نماد هاي »زاگرس«، »م��ارون« و »هرمز« 
بيش از هر چيز بر افت حدود يك درصدي امروز 
اين نماگ��ر موثر بود بطوري كه اهرم مثبت و 3 
واحدي نماد »دماوند« نيز نتوانست بر اين آثار 
منفي غلبه كند. افزون بر اين، قسمت عمده اي 
از ارزش معام��الت دي��روز به معام��الت اوراق 
بدهي در بازار ابزار ه��اي نوين مالي اختصاص 
داش��ت بطوري كه ارزش دو معامله بلوكي در 
نماد هاي »اشاد94« و »شستا9922« در اين 
بازار بيش از يك هزار و 186 ميليارد ريال بود. 
همچنين، در اين بازار ديروز 16 ميليون ورقه به 
ارزش 2 هزار و 295 ميليارد ريال معامله شد و 
»اخزا709« بيشترين ارزش معامالتي را از آن 
خود كرد. در سمت ديگر بازار، معامالت سهام 
در دو ب��ازار اول و دوم ديروز با جا به جايي 315 
ميليون س��هم به ارزش يك هزار و 35 ميليارد 
ري��ال و خريد و فروش 242 ميليون س��هم به 
ارزش 640 ميليارد ريال در بازار پايه پيگيري 
ش��د. از س��ويي ديگر، پذيره نويسي واحد هاي 
سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري مشترك 
آسمان اميد در نماد »آس��اميد« نيز با معامله 
بيش از 6.5 ميليون ورقه ديروز در بازار س��وم 
فرابورس پيگيري شد كه حقيقي ها مشاركت 
حدود 26 درصدي در سمت خريد داشتند. بر 
اين اساس، رصد نماد هاي فرابورسي در روزي 
كه گذشت نيز نشان مي دهد بيشترين افزايش 
قيمت مربوط به نماد »حآسا« بوده و بيشترين 
كاهش قيمت نس��بت به قيمت پاياني را نماد 
»زشگزا« تجربه كرده است و سه نماد »ذوب«، 
»سمگا« و »زاگرس« پربازديد ترين نماد ها در 
جريان معامالت ديروز بودند. همچنين عنوان 
بيش��ترين حج��م معامالتي در مي��ان تمامي 
بازار هاي فراب��ورس به نم��اد »ذوب« با حجم 
معامالت 84 ميليوني رس��يد و نماد »زدشت« 
با ارزش معامالت بي��ش از 150 ميليارد ريال 
بيش��ترين ارزش معامالتي را در ميان تمامي 

نماد ها در اختيار گرفت.

بابك نجار اعرابي|
 عضو هيات علمي دانشكده فني دانشگاه تهران|

براي بررس��ي معام��الت الگوريتم��ي، توجه به دو 
نكته ضروري اس��ت. مبحث اول مربوط به بستري 
است كه معامله در آن انجام مي شود كه بايد ضمن 
اعتماد سازي، هزينه را نيز پايين بياورد. بخش دوم 
نيز مربوط به اين موضوع است كه معامالت بايد در 
فضاي عادالنه اي انجام ش��ود تا عوامل متنوعي كه 
در ايجاد اين عدالت دخيل هستند، در الگوريتم ها 
جاي خود را پيدا كنند. اكنون سازمان بورس در حال 
چينش بستري است كه بتواند شرايط اين معامالت 
را در بازار س��رمايه ايران فراه��م كند، اما موضوعي 
كه ب��راي تصميمي گيري در خصوص اس��تفاده از 
ابزارهاي الگوريتمي مهم تر تلقي مي شود، اين است 
كه سرمايه گذار مي خواهد در بازار چه چيزي را بخرد 

يا بفروش��د؟  در وهله اول شايد سود آوري به عنوان 
هدف مطرح نش��ود اما به هر حال بحث اصلي در هر 
سرمايه گذاري، قسمت س��ود آوري است. بنابراين 
بايد به مس��اله ماش��ين لرنينگ پيچيده توجه كرد 
كه تمام ويژگي هاي ديت��ا ماينينگ را در محيطي 
بيگ ديتا دارد. يعني با حجم بس��يار وس��يعي داده 
سر و كار داريم كه بس��ياري از اين داده ها لحظه به 
لحظه مي آيند و بايد توان پردازش پيوسته نيز وجود 
داشته باشد.  اما توس��عه دادن الگوريتمي كه همه 
اين موارد را كنار يكديگر بچيند، كار ساده اي نيست. 
در واقع برنامه نويسي اس��تراتژي، پيچيدگي هايي 
وجود دارد و كس��اني كه در حال ورود به اين حوزه 
هس��تند، بايد حواسش��ان باش��د كه با يك محيط 
ضد استراتژي مواجه هس��تيم كه در آن استراتژي 
فيكس ش��ده، جواب قطعي نمي دهد.  هنگامي كه 

در يك بازار، تعداد معامله و حجم معامالت افزايش 
پيدا كند،  احتمال ناپايدار ش��دن سيستم و بازار نيز 
حالت صعودي به خود مي گيرد. اكنون مش��اهدات 
نشان دهنده آن است كه سازمان بورس از بستر اي 
تي مورد نياز، عقب تر است. اما در نهايت بايد به اين 
موضوع توجه داش��ت كه تامين بس��تر  اي تي مورد 
نياز هم مي تواند در نهايت منجر به ايجاد ناپايداري 
در بازار، با توجه به افزايش سيس��تم هاي معامالتي 
شود. بنابراين قانونگذار و ناظر بايد از اجزاي سيستم 
هوشمندتر باشند و آناليزهاي قوي تر و بهتري داشته 
باش��ند تا بتوانند زودتر شرايط بحران را ببينند و از 
آنها جلوگيري كنند. قانونگذار در جايگاه حاكميت 
در تم��ام دنيا مي خواه��د تخصيص بهت��ر منابع و 
امكانات را داش��ته باش��د تا صنايع رون��ق بگيرند و 

پايداري اجتماعي به وجود بياورد. 

احمد انارکی محمدی درباره جايگاه بازار س��رمايه در 
بودجه 98 گفت: دولت در بودجه سال آينده نگاه ويژه 

ای به بازار سرمايه داشته است.
نماين��ده مردم انار و رفس��نجان در مجلس ش��ورای 
اسالمی در گفتگو با سنا عنوان کرد: بازار سرمايه شفاف 
تر و منطقی  تر از هر بازاری اس��ت و س��هم  اين بازار از 
بودجه سال 98 نسبت به س��ال های گذشته بيشتر 

شده است.

وی با بيان اينکه استفاده از ابزارهای مالی برای تامين 
منابع مالی دولت همانند س��نوات گذشته در بودجه 
مورد توجه قرار گرفته است، اظهارداشت: با توجه به 
شرايط اقتصادی و مشکالت موجود در کشوراستفاده 
از انواع  اوراق برای تأمين مال��ی ابزار کارآمدی برای 

گشايش فضای اقتصاد کشور است.
ب��ه گفته عضو کميس��يون اقتصادی مجل��س  بازار 
س��رمايه با توجه به ظرفيت های بااليی که دارد می 

تواند در تامين منابع مالی به دولت کمک بسزايی کند.
انارکی محمدی اظهارداش��ت: امکان��ات و ابزارهای 
نوين بازارس��رمايه در کنار ارتقای شفافيت، قابليت 
مانور دولت  را در تأمين مالی پروژه های نيمه تمام و 
کاهش هزينه ها افزايش خواهد داد . عضو کميسيون 
اقتص��ادی مجلس تاکي��د کرد: برنامه ري��زی ها در 
بودجه س��ال 98  به گونه ای است که دولت با کمک 
بازار سرمايه بتواند از شرايط خاص اقتصادی و تشديد 

نماينده مجلس شوراي اسالمي مطرح كرد

ابزار ايجاد استراتژي معامالتي در محيط ضد استراتژي 

بورس انرژی مسير شفاف فروش نفت

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

تحريم ها که در سال آينده با آن رو به رو است، عبور 
کند. وی  به عرضه نفت در بورس اشاره کرد و با تاکيد 
بر اينکه عرضه نفت خام در بورس حرکتی پسنديده و 
مثبت بود، افزود: در جريان بررسی اليحه بودجه سال 
98، مجلس گامی اساسی برای بی اثرکردن تحريم ها 
برداشته و با فروش نفت در بورس مانع کسری بودجه 

دولت در سال 98می شود.
وی با بيان اينکه بورس، ابزار ش��فاف و مناسبی برای 
عرضه نفت اس��ت، تصريح کرد: در ص��ورت اجرای 
تحريم ها در س��ال آينده، عرضه نفت خام در بورس 
که در بودجه 98 نيز ديده شده است می تواند راهکار 

خوبی برای گذر از تحريم ها باشد.
عضو کميسيون اقتصادی مجلس به نقش بورس کاال 

اش��اره کرد و اظهارداش��ت: اگر می خواهيم در زمان 
اعمال فشار تحريم ها بر اقتصاد ايران، شاهد آرامش در 
بازارهای مختلف باش��يم و مواد اوليه مهم و تاثيرگذار 
بر زندگی مردم، براس��اس عدالت و به دور از داللی به 
دست توليد کننده پايين دستی و مصرف کننده نهايی 
برسد، راهی جز انجام معامالت در بستری شفاف به نام 

بورس کاال نداريم.
احمد انارکی محمدی عنوان کرد: از طريق معامالت 
زيرزمين��ی و پنهان��ی به هيچ عن��وان نمی ت��وان از 
توليدکنندگان حمايت کرد، همچنين در شرايط غير 
شفاف با سخت ترين قوانين و مقررات نيز نمی توان مانع 
از رفتارهای سوداگری و احتکار شد، از اين رو شفافيت 
و در مبادالت بهترين راه مقابله در برابر التهابات است.

اصالحيه آگهي مزايده 97-63

شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه 

 شركت بهره برداري
 را ه آهن شهري تهران و حومه

پيرو آگهي مزايده شماره 63-97 مورخ 97/11/07 با موضوع ارائه مجوز 
بهره برداري از غرفه هاي تجاري ش�ماره 110 و 111 واقع در ايستگاه شهيد 
مفت�ح به مس�احت 27.4 مترمربع با كاربري آزاد و توافقي بدينوس�يله 
اعالم مي گردد سپرده شركت در مزايده مبلغ 189.000.000 ريال مي باشد.

ساير شرايط آگهي اوليه كماكان به قوت خود باقي مي باشد. 



تشكلها6اخبار

نگاهي به وظايف اتاق بازرگاني

سيگنال مثبت بازارهاي صادراتي زعفران به تحريم ها 

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد سخنگوي انجمن سازندگان و قطعات خودرو: 

خصوصي ترين تشكل دولتي

پذيرش استاندارد زعفران عرضه شده در بورس كاال توسط اروپايي ها 

سرپيچي بانك ها از قانون بخشش جرايم ديركرد مجوز افزايش ۷۰ درصدي قيمت قطعات خودرو دريافت شد

انتخابات س��رد دوره نهم اتاق بازرگاني كم كم دارد شكل 
مي گيرد و با وجود اينكه تنها يك ماه به برگزاري انتخابات 
سراسري باقي مانده اس��ت به نظر مي رس��د كه آرام آرام 
گروه بندي ها در حال شكل گيري است. با اين وجود نگاهي 
به ليست افراد نشان مي دهد كه بخش مهمي از كانديداها 
جديد هستند و اكثرا ساختار اتاق را نمي شناسند. اين مساله 
حداقل در تهران مي تواند باعث بروز مش��كالتي شود و جا 

دارد اين سوال مطرح شود كه اصوال وظيفه اتاق چيست؟

  اتاق نشأت گرفته از دولت
اتاق بازرگاني تنها يك تشكل نيست كه با انتخاب اعضا شاهد 
شكل گيري باشيم بلكه نهادي است كه دولت نيز اختيارات 
فراواني به آن داده است. بعضي از اين اختيارات از سوي دولت 
به اتاق تفويض شد تا كارهاي دولت با راحتي بيشتري انجام 
شود و برخي ديگر با چانه زني گسترده بخش خصوصي به 
دست آمد. از ميان وظايفي كه دولت و قواي 3 گانه به اتاق 
تفويض كرده اس��ت، 220 مصوبه قانوني وجود دارد به اين 
معني كه بر اس��اس قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي 
اتاق موظف به اجراي اين وظايف است. بعضي از اين وظايف 
در قانون اتاق بازرگاني و بسياري از آنها در ساير قوانين ذكر 
شده است. اصطالحي در ميان اعضاي اتاق وجود دارد كه اتاق 
را خصوصي ترين بخش دولت يا دولتي ترين قسمت بخش 
خصوصي مي دانند. اتاق بر خالف اكثر تشكل ها داراي قانون 
مصوب مجلس است و از درآمدهاي مالياتي سهم دريافت 
مي كند. همچنين بخش مهمي از شركت هاي عضو اتاق 
دولتي هس��تند كه همين ش��ركت ها درآمد اصلي اتاق را 

تشكيل مي دهند.

  نگاهي به قانون اتاق
در قانون تشكيل اتاق بازرگاني وظايف مشخصي براي 
اتاق ذكر ش��ده است. بر اساس ماده 5 قانون اتاق ايران 

وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارتست از: 
الف - ايج��اد هماهنگي و همكاري بي��ن بازرگانان و 
صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين 

مربوطه و مقررات جاري مملكتي. 
ب - ارايه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم 

از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه گانه.
ج - همكاري با دستگاه هاي اجرايي و ساير مراجع ذيربط به 

منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق
د- ارتباط با اتاق س��اير كش��ورها و تشكيل اتاق هاي 
مش��ترك و كميته ه��اي مش��ترك با آنها براس��اس 

سياست هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران.
ه� - تشكيل نمايشگاه هاي تخصصي و بازرگاني داخلي 
و خارجي با كس��ب مجوز از وزارت بازرگاني و شركت 

در س��مينارها و كنفرانس هاي مربوط به فعاليت هاي 
بازرگاني، صنعتي، معدني و كشاورزي اتاق در چارچوب 

سياست هاي نظام جمهوري اسالمي ايران.
و- كوشش در راه شناسايي بازار كاالهاي صادراتي ايران در 
خارج از كشور و تشويق و كمك به موسسات مربوطه جهت 

شركت در نمايشگاه هاي بازرگاني داخلي و خارجي.
ز- تش��ويق و ترغيب س��رمايه گذاري داخلي در امور 
توليدي باالخص توليد كااله��اي صادراتي كه داراي 

مزيت نسبي باشند.
ح- تالش در جهت بررسي و حكميت در مورد مسائل 
بازرگاني داخلي و خارجي اعضا و س��اير متقاضيان از 
طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران طبق اساسنامه اي 
كه توسط دس��تگاه قضايي تهيه و به تصويب مجلس 

شوراي اسالمي خواهد رسيد.
ط- ايجاد و اداره مركز آمار و اطالعات اقتصادي بمنظور 

انجام وظائف و فعاليت هاي اتاق.
ي- صدور كارت عضويت طب��ق آيين نامه اتاق ايران 

جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگاني.
ك- تش��كيل اتحاديه ه��اي صادرات��ي و واردات��ي و 
سنديكاهاي توليدي در زمينه فعاليت هاي بازرگاني، 

صنعتي، معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط.
ل- دائر كردن دوره هاي كاربردي در رشته هاي مختلف 
بازرگان��ي، صنعت��ي، معدني و خدماتي متناس��ب با 

احتياجات كشور.
م- تهيه، صدور، تفريغ و تاييد اسنادي كه طبق مقررات 
بين المللي بعهده اتاق ايران است با هماهنگي وزارت 

بازرگاني.
ن- تشكيل اتاق هاي مشترك با كشورهاي دوست با 

هماهنگي وزارت بازرگاني و امور خارجه. 
البته در قوانين كه بعد از تشكيل اتاق به تصويب رسيد 

وظايف جديدي به اتاق محول گشت. 

  وظايف توسعه اي
وظايف توسعه اقتصادي از نظر قانوني نخستين وظيفه اتاق نه 
در بخش حمايت از اعضا بلكه توسعه اقتصادي كشور است. 
ماده يك قانون اتاق بازرگاني وظيفه اصلي اتاق كمك به فراهم 
آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و 
بيان آرا و عقايد مديران صنعت، معدن، كشاورزي و بازرگاني 
است. در حقيقت مساله همكاري ميان فعاالن اقتصادي در 
بخش دوم اين قانون ذكر شده است و مساله رشد اقتصادي 
كشور بر اهداف بخش خصوصي ارجح دانسته شده است. 
پس از 4 قانون توسعه يي مسائل داخلي اتاق مطرح مي شود. 
شبكه سازي، ايجاد شبكه هاي شهرستاني از طريق اتاق هاي 
شهرستان و تشكل هاي شهرس��تاني و نحوه كمك مالي 

به اين اتاق ها در قانون ذكر ش��ده اس��ت. مشاور 3 قوه پس 
از قوانين توسعه يي مهم ترين وظيفه يي كه اتاق بازرگاني 
بر اس��اس آن در چند سال گذش��ته فعاليت كرده مطرح 
مي شود. در س��ال هاي اخير اتاق بارها روي نقش مشورتي 
خود تاكيد كرده اس��ت. اين موضوع از قانون اتاق بازرگاني 
ماده 5 به دست آمده است كه در آن از وظايف اتاق ارايه نظر 
مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، 
صنعتي و معدني و مانند آن به قواي س��ه گانه ذكر ش��ده 
است. اما بحث مشورتي پيش از آن در قانون اصل 44 ماده 
91 نيز ذكر ش��د و دولت موظف شد عضويت رييس اتاق 
بازرگاني و تعاون را در ش��وراهاي تصميم گيري اقتصادي 
از طريق اصالح قانون و آيين نامه ها به رس��ميت بشناسد.  
از سوي ديگر قانون بهبود مس��تمر فضاي كسب و كار در 
بخش اعالم نظر در اصالح و تدوين قوانين دولت را موظف 
به گرفتن نظر اتاق و تشكل هايي كه عضو اتاق نيستند درباره 
مقررات و آيين نامه ها كرده اس��ت. همچنين قانون برنامه 
پنجم نيز بحث خدمات مشاوره يي اتاق بازرگاني را در ماده 
77 ذكر كرده است. خانه تجار همانطور كه گفته شد بخشي 
از وظايف اتاق بازرگاني امتيازاتي است كه اعضا با چانه زني 

بسيار از دولت كس��ب كرده اند. اتفاقا اين بخش بيشتر در 
مباحث تجارت خارجي خود را نش��ان مي دهد. بر اساس 
قانون مقررات ص��ادرات و واردات وزارت بازرگاني موظف 
است كه تغييرات كلي آيين نامه هاي اجرايي را قبل از پايان 
هر سال براي سال بعد پس از نظرخواهي از اتاق ضمن منظور 
داشتن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيات وزيران 
جهت اطالع عمومي منتشر كند. همچنين بخش ديگري از 
همين قانون اجازه داده است كه اتاق در شرايط صدور و ورود 
كااله��اي وارداتي و صادراتي دخالت كند.  در بخش جوايز 
صادراتي به دارندگان كارت بازرگاني كه در دولت اصالحات 
انجام مي شد اتاق بازرگاني در انتخاب ها و پرداخت ها نظارت 
ويژه يي داشت. همچنين شاهد بعضي از وظايف بخشي در 
اتاق بازرگاني هستيم براي مثال صدور شناسنامه فرش هاي 
صادراتي اتاق موظف به رسيدگي است. صندوق هاي مغفول 
مانده يكي از مهم تري��ن بخش هايي كه كمتر به آن توجه 
شده است تاسيس صندوق هاي غيردولتي توسعه صادرات 
است.  همچنين براساس قانون بعضي از كارهاي دولت بايد 
با همكاري اتاق انجام شود كه ازجمله آنها مي توان به اصالح 
قوانين محيط تجارت، تهيه اطالعات و آمار، همكاري توسعه 

دولت الكترونيك و رسيدگي به اعتراض موديان مالياتي و 
موديان تامين اجتماعي اس��ت. از سوي ديگر بحث روابط 
بين الملل مطرح است. بر اس��اس همين قوانين اتاق هاي 
مشترك و كميته هاي مشترك شكل گرفته اند. همچنين 
شركت در سمينارها و كنفرانس ها براساس قانون بر عهده 
هيات هاي اتاق بازرگاني گذاش��ته شده اس��ت. اما يكي از 
بخش هايي كه كمتر به آن پرداخته شده بحث شناسايي 
بازارهاي صادراتي و همچنين تش��كيل نمايش��گاه هاي 

تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي است. 

  اتاق ايران و اتاق هاي شهرستان
مساله مهمي كه در اين ميان كمتر به آن توجه مي شود اين 
است كه اكثرا اين وظايف بر عهده اتاق ايران است و اتاق هاي 
شهرستان وظايفي مشخص در چارچوب تعيين شده دارند. 
البته در دوره هشتم اين بحث مطرح شد كه اتاق ايران بخشي 
از وظايف خود را به اتاق هاي شهرستان تفويض كند كه اين 
مساله به شكلي ناقص اجرا شد. از سوي ديگر به نظر مي آيد 
براي دستيابي به اهداف تعيين شده براي اتاق ايران نياز است 

كه تغييرات ساختاري در اين اتاق از نظر اجرايي رخ دهد.

چندي پيش شبكه الجزيره در گزارشي اعالم كرد كه 
صنع��ت زعفران ايران در برابر تحريم ها مقاوم اس��ت و 
توليدكنندگان زعفران در ايران معتقدند با توجه به اينكه 
اكثر زعفران جهان در ايران توليد مي ش��ود، خريداران 
موظف اند به هر نحوي كه ش��ده پول آن را بپردازند. تا 
جايي كه برخي از فع��االن اين بازارمعتقدند كه اعمال 
تحريم ها براي صنعت زعفران ايران حتي نتايج مثبتي را 

نيز در بر داشته است.
كشورهاي عمده صادركننده زعفران را ايران، اسپانيا، 
افغانستان، پرتغال، فرانسه، هنگ كنگ، هلند، يونان، 
چين، آلمان و س��ويس تش��كيل مي دهند. در س��ال 
1397-1396 ايران با توليد بيش از 88 درصد زعفران 
دنيا مقام اول تولي��د زعفران جهان را در اختيار گرفت. 
كشور اسپانيا با خريد 325 ميليون دالر زعفران ايراني در 
سال 96 اولين كشور واردكننده اين محصول است. ايران 
در س��ال 96نزديك به 587 ميليون دالر رعفران صادر 
كرد كه از اين ميان نزديك به 50 درصد آن را به كشور 
اسپانيا فروخته است. بعد از كشور اسپانيا، هنگ كنگ با 
واردات 96.5 ميليون دالري زعفران ايران در رتبه دوم 
قرار دارد و كشور امارت با وارد كردن 89.5 ميليون دالر 

در رتبه سوم قرار دارد.

غالمرضا مي��ري نايب رييس ش��وراي مل��ي زعفران 
درگفت وگو با اگزيم نيوز با اش��اره به رشد 46درصدي 
ص��ادرات زعفران در هش��ت ماه ابتداي س��ال جاري، 
اظهارداشت: استاندارد زعفران عرضه شده در بورس كاال 
توسط اروپايي ها پذيرفته شده است، مدرن سازي بازار 
زعفران با كمك بورس كاال از طريق بازار فيزيكي وگواهي 
سپرده كااليي و نيز استانداردسازي اين محصول، كمك 
شاياني در جهت رشد صادرات طالي سرخ داشته است. 
حدود 90 درصد صادرات زعفران از خراسان رضوي انجام 
مي شود كه در اين زمينه در هشت ماهه ابتداي امسال، 
152 تن و 602 كيلوگرم زعفران به ارزش 240 ميليون 
دالر از خراسان رضوي صادر شده كه اين عدد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 32.46 درصد و از نظر 

دالري 46 درصد رشد داشته است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا زعفران به قيمت واقعي 
خود رسيده است و اين ادعا صحت دارد كه ايران قيمت 
زعفران را در بازارهاي جهاني مشخص مي كند؟ اذعان 
داشت: اينكه زعفران در بازار ايران به قيمت واقعي خود 
نزديك شده است صحت ندارد، زماني مي توانيم چنين 
ادعايي داشته باشيم كه صادرات و فروش زعفران را با دالر 
انجام بدهيم. آنچه كه اكنون با توجه به تحريم ها در اين 

بازار وجود دارد فروش زعفران با قيمت ريالي اس��ت اما 
اگر پايه فروش برمبناي دالر باشد افزايش قيمت دالر در 
سطح جهاني مي تواند سود قابل قبولي را عايد كشاورز و 

صادركننده ايراني بكند.
نايب رييس شوراي ملي زعفران با اعالم اينكه برخي از 
صادركنندگان بزرگ زعفران در سال هاي اخير اقدام به 
احداث دفاتر و انبارهايي در برخي كش��ورهاي اروپايي 
كرده اند تا به واسطه آن به مشترياني كه در سراسر اروپا 
دارند كاالي خود را ارسال كنند، عنوان كرد: در اين زمينه 
اقدام بورس كاال نيز در رابطه با احداث انبار در كش��ور 
بلژيك مي تواند در اين راستا باشد تا زعفران پذيرفته شده 
در ب��ورس، با نماد معامالتي اروپايي به اين انبار منتقل 
ش��ده و به صورت يورو و با تحويل در اروپا مورد معامله 
قرار گيرد كه اين امر مي تواند تجربه اي جديد در بحث 

صادرات كاال به بازارهاي اروپايي باشد.
نايب رييس شوراي ملي زعفران سياست هاي نامناسب 
صادراتي نظير پيمان سپاري ارزي، قاچاق و خشكسالي 
را تهديد جدي براي صادرات طالي سرخ ايران عنوان 
ك��رد و افزود: اگر صادرات اين محصول اس��تراتژيك و 
ارزآورحمايت نشود سهم جايگاه نخست توليد و صادرات 
را در جهان از دست مي دهيم. براساس آمار ساالنه 400 

ميليون دالر از محل صادرات اين محصول ارز به كشور 
وارد مي شود كه در شرايط تحريم مي تواند منبع قابل 

توجهي براي دولت باشد.
ميري بازارهاي صادراتي زعفران را با توجه به تحريم ها 
همچنان رو به رشد دانست و ابراز داشت: پيمان سپاري 
ارزي تنها مانع صادراتي براي فعاالن اين بازار است زيرا 
اهم صادرات اكنون به ريال انجام مي ش��ود ولي دولت 
صادركنندگان اين حوزه را موظف كرده اس��ت كه ارز 
حاصل از صادرات خود را به سامانه نيما بازگردانند. اين 
امر موجب شده كه برخي از صادركنندگان كه تا سال 
گذش��ته هيچ ش��ناختي از بازارهاي داخلي و خارجي 
زعفران نداش��ته اند اكنون با استفاده از كارت بازرگاني 
يك بار مصرف 80 ميليون دالر صادرات زعفران داشته 
باشند كه در آينده دولت هيچگونه نظارتي بر بازگشت 
ارز حاصل از صادرات آنها نخواهد داش��ت و ادامه تدوام 
حضور اين افراد در بازارهاي صادراتي مي تواند به جايگاه 

صادركنندگان واقعي لطمه وارد كند.
وي كشورهايي مانند ازبكستان، يونان، كشمير، ايتاليا 
و مراكش را رقبايي دانست كه مي توانند بازارهاي ما را 
در آينده نزديك در صورت تداوم سياست هاي نادرست 

صادراتي، تسخير كنند.

ميري راهكار حذف دالالن از اين بازار را بازنگري دولت 
در امر پيمان سپاري ارزي دانست و گفت: در بحث پيمان 
سپاري ارزي مي بايست اين آزادي عمل به صادركننده 
داده شود كه به همان قيمت كه محصول خود را صادر 
كرده است ملزم به بازگرداندن ارز به داخل كشور شود. 
با توجه به اينكه حدود 92 درصد توليد زعفران جهان 
در اختيار ايران اس��ت اما در تجارت اين محصول ايران 
جايگاه پرفروغي ندارد. ميزان تجارت جهاني زعفران در 
دنيا، 8.2 ميليارد دالر اس��ت اما كل صادرات ما به 286 
ميليون دالر مي رسد زيرا بازار در اختيار اسپانيا، ايتاليا، 
آلمان و ديگر كشورهاي اروپايي است و سهم تجارت ما 

تنها يك هفدهم جهان است.
وي با اش��اره به اينكه قيمت زعف��ران در دو هفته اخير 
كمترين ميزان نوس��ان را تجربه كرده يادآورشد: ثبات 
قيمت زعفران در ب��ازار با حداقل قيمت هر كيلوگرم 6 
ميليون 500 هزار تومان و حداكثر 11 ميليون موجب 
ش��ده ثبات و تعادل ميان عرضه و تقاضا برقرار شود. در 
اين زمينه براساس اعالم سازمان جهادكشاورزي ميزان 
توليد زعفران در سال جاري حدود ٣٨٠ تا ٤٠٠ تن بوده 
كه اين عدد نسبت به رقم ٣٢٠ تا ٣٥٠ تن سال گذشته 

حدود ١٠ تا ١٥ درصد رشد داشته است.

فرهاد بهنيا سخنگوي انجمن سازندگان و مجموعه هاي 
قطعات خودرو د ر نشست خبري گفت: بعد از ما ه ها پيگيري 
انجمن سازندگان و مجموعه هاي قطعات خودروي كشور 
د ر كنار افزايش قيمت خودرو، ما توانستيم از زبان مديرعامل 
ايران خودرو مجوز افزاي��ش 70 درصدي قيمت قطعات 
قطعه سازان ر ا دريافت كنيم. سخنگوي انجمن سازندگان 
و مجموعه ه��اي قطعات خودرو بيان كرد: قطعه س��ازان 
مي توانند با ارايه مدارك مثبته د رخواست افزايش قيمت 
ر ا از اين شركت خودروسازي داشته باشند كه البته از زبان 
مديرعامل ساپكو هم مجوز اين افزايش قيمت ر ا دريافت 
كر د ه ايم. و ي با اش��اره به افزايش قيمت مواد اوليه داخلي 
گفت: اميدواريم آقاي سليماني به عنوان مديرعامل جديد 
سايپا بتواند به وضع سايپا سروسامان دهد و اميدواريم بتوانيم 

نظر مثبت سايپا ر ا د ر مورد افزايش قيمت بگيريم.
و ي اظه��ار كرد: با توجه به افزايش قيمت د ر ما ه هاي اخير 
ميانگين تيراژ خودروسازان 60 تا 70 درصد كاهش يافت 
و از روزي 5000 خ��ودرو به هزار خودرو رس��يد كه عرضه 
كم، باعث افزايش تقاضا مي ش��ود و تقاضا هم حاشيه بازار 
ر ا به وجود مي آورد و سود حاش��يه بازار به جيب دالالن و 

رانت خواران مي رود.
بهنيا ا فزود: با محاسباتي كه انجام ش��ده است د ر 7 ماهه 
امسال 7000 ميليارد تومان دالالن از اوضاع آشفته بازار سود 
بردند كه به جرئت مي توان گفت، ا گر اين رقم به قطعه سازان 

مي رسيد، كل قطعه سازي كشور نو مي شد.
سخنگوي انجمن سازندگان و مجموعه هاي قطعات خودرو 
با اشاره به مصوبه اختصاص تس��هيالت 11 هزار ميليارد 
توماني به دو خودروساز بزرگ كشور گفت: از اين رقم مقرر 
شده تا 4 هزار ميليارد تومان از اين تسهيالت به صورت ريالي 
و 7 هزار ميليارد تومان به صورت تسهيالت ارزي بر ا ي واردات 

قطعات به دو خودروساز تعلق گيرد.
و ي ا فزود: يكه زارع مديرعامل ايران خودرو د ر جلسه اي با 
خودروس��ازان قول د ا ده كه از سهم 2 هزار ميليارد توماني 
تسهيالت 85 تا 90 درصد مبلغ ر ا بر ا ي پرداخت معوقات 

قطعه سازان، به قطعه سازان پرداخت كند.
بهنيا اظهار كرد: با چنين اقدامي بخش��ي از مش��كالت 
قطعه سازان حل خواهد شد. و ي گفت: مطالبات قطعه سازان 
از دو خودروساز 15 هزار ميليارد تومان است كه بخشي از 
آن سررسيد نشده اس��ت. سخنگوي انجمن سازندگان و 
مجموعه هاي قطعات خودرو همچنين با تأكيد بر اينكه 
بانك مركزي بر ا ي پرداخت اين تس��هيالت تعلل كر د ه و 
اين تعلل باعث زياندهي خودروس��ازان مي ش��ود، گفت: 
اميدواريم تا هرچه زودتر بانك مرك��زي د ر پرداخت اين 
تسهيالت به خودروسازان اقدام كند تا بدين ترتيب مشكالت 

خوردوسازان و قطعه سازان تا حدود زيادي مرتفع شو د.
و ي با بيان اينكه پرداخت اين تس��هيالت از سه ما ه پيش 
مطرح بوده، و لي اخبار آن به تازگي منتشر شده است، گفت: 

مشكالت تداخل تصميم گيري هنوز هم وجود د ارد و تأكيد 
ما بر اين است كه متوليان اصلي يك موضوع تصميم گيري 

كنند و خودشان هم راجع به آن موضوع پاسخگو باشند.
بهنيا راجع به توليد خودروي پژو301 تصريح كرد: مركز 
تحقيقات ايران خودرو با قصد خودكفايي صد درصدي د ر 
توليد اين خودرو با خودروسازان صحبت كر د ه است و توليد 
اين خودرو هم آغاز شده و عزم آن وجود د ارد تا اين خودرو تا 

پايان سال آينده به توليد برسد.
سخنگوي انجمن سازندگان و مجموعه هاي قطعات خودرو 
د ر مورد عدم اجراي تعهدات دو شركت رنو و پژو اظهار كرد: 
با ورود به ايران 115 هزار خ��ودروي خود ر ا فروخت و پژو 
هم حدود 30 تا 40 هزار خودروي خود ر ا با ورود به ايران به 
فروش رساندند، ا ما هر دو د ر مورد ماندن د ر ايران دروغ گفتند 

و با مطرح شدن تحريم هاي مجدد ايران ر ا ترك كردند.
بهنيا با بيان اينكه خودروسازان اعالم كردند كه تضامين الزم 
از اين دو خودروس��از بر ا ي ماندن د ر ايران و انجام تعهدات 
اخذ شده اس��ت، گفت: د ر حال حاضر تمام تجهيزاتي كه 
توسط قطعه سازان بر ا ي توليد د ر اين بخش فراهم شده بو د، 
بالتكليف مانده و ما از خودروسازان مي خواهيم، بر اساس 
تضامين يادش��ده غرامت هاي اين بخ��ش ر ا دريافت و به 

قطعه سازان پرداخت كنند.
و ي گفت: بنابراين ا گر تضمين كافي اخذ شده بايد از محل 

تضمين غرامت قطعه سازان پرداخت شو د.

معاون خان��ه صنعت، معدن و تجارت كش��ور با انتقاد از 
اجرايي نشدن بند »و« تبصره 16 قانون بودجه سال 97 
توس��ط بانك ها، گفت: بانك ها نبايد به راحتي سرپيچي 

كنند و از قانون سرباز بزنند.
بيژن پناهي زاده در گفت وگو با ايس��نا، در خصوص بند 
»و« تبصره 16 قانون بودجه سال 97 اظهار كرد: بر اساس 
اين بند، واحدهاي توليدي كه به بانك ها بدهي داشتند و 
بدهي آنها معوق شده بود اگر تا پايان شهريورماه 97 اقدام 
به تسويه حساب مي كردند، همه جرايم بايد بخشيده و 
سود قرارداد آنها با بانك همان سود قرارداد اوليه محاسبه 

مي شد.
وي افزود: واحدهاي توليدي تا شهريورماه وقت داشتند و 
بسياري از آنها در اين بازه زماني اظهارنامه ارايه كردند تا 
بدهي هاي معوق خود را تسويه كنند اما بانك ها به لحاظ 
اينكه مي خواستند از اين قانون سر باز بزنند، به بهانه هاي 
مختلف، بند “و “ تبصره 16 قانون بودجه سال 97 را اجرا 
نكردند. معاون خانه صنعت، معدن و تجارت كشور با بيان 
اينكه تخل��ف بانك ها در بحث اجرايي نك��ردن بند »و« 
تبصره 16 قانون بودجه سال 97 محرز است، تصريح كرد: 
خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در اين زمينه مجدداً 
پيشنهادي به كميسيون اقتصادي مجلس ارايه كرد تا اين 
بند مجددا اصالح و اجرايي شود. در اين زمينه اين پيشنهاد 
سرانجام در مجلس به تصويب رسيد و تمديد شد تا بانك ها 

بتوانند تا پايان سال 97 اين قانون را اجرايي كنند.
پناهي زاده ادامه داد: پ��س از تمديد اين بند در مجلس، 
اتفاقات��ي رخ داد و ش��وراي نگهب��ان با اش��اره به اينكه 
اصالحيه بند »و« تبصره 16 قانون بودجه براي دولت بار 
مالي دارد، آن را رد كرد. اين موضوع تناقض دارد كه چرا 
ش��وراي نگهبان قانون اين بند را در گذشته پذيرفته اما 
اصالحيه آنكه براي تمديد مدت زمان بخشودگي است 

را رد كرده است.
وي با بيان اينكه اين قانون با تصميم نمايندگان مجلس در 
بودجه سال 98 نيز گنجانده شده است، عنوان كرد: اينكه 
بانك ها اين بند را تا شهريورماه امسال اجرايي نكرده اند، 
مساله اي كه شديداً پيگير آن هستيم زيرا بانك ها نبايد 

بي دليل از قانون سر باز بزنند و از اجراي قانون فرار كنند.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت كشور خاطرنشان كرد: 
جلساتي برگزار كرده ايم و پيگير اجرايي شدن اين بند از 
سوي بانك ها هستيم. در اين زمينه بانك ها اگر براي آن 
دسته از واحدهاي توليدي كه پيش از شهريورماه امسال 
اظهارنامه ارسال كرده اند، اجراييه بفرستند، چاره اي جز 

شكايت از بانك ها نداريم.
پناهي زاده ادامه داد: از بانك ها مي خواهيم تا پيش از تعيين 
تكليف بند »و« تبصره 16 قانون بودجه تا ارديبهش��ت 
ماه سال آينده نس��بت به صدور اجراييه براي واحدهاي 

توليدي اقدام نكنند.
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ممنوعيت دام زنده راهكار 
كنترل خروج دام از كشور نيست

منصور پوريان رييس شوراي تامين دام كشور از 
واردات 600 هزار راس دام زنده از روماني براي 
تنظيم بازار داخل خب��ر داد و گفت: با توجه به 
افزايش قيمت گوشت در بازار، پشتيباني امور 
دام ماهانه 200 ه��زار راس و در مجموع 600 
هزار راس دام از روماني ب��راي توزيع در تهران 
وارد خواهد كرد. وي افزود: تجار و شركت هاي 
خصوصي پ��س از دريافت مجوزه��اي الزم از 
سازمان دامپزشكي، اقدام به واردات و توزيع در 
استان هاي مختلف خواهند كرد. پوريان ادامه 
داد: با توج��ه به آنكه واردات دام زنده در كاهش 
قيمت گوشت در بازار تاثير بسزايي دارد، از اين 
رو انتظار مي رود كه موضوع واردات سرعت عمل 
بيشتري داشته باشد. رييس شوراي تأمين دام 
كشور با اش��اره به داليل گراني گوشت قرمز در 
بازار بيان كرد: خريد دام با نرخ هاي باال از سوي 
افرادي ك��ه قصد خروج دام از كش��ور را دارند، 
مي توان مهم ترين عامل گراني گوشت در بازار 

برشمرد.
وي با اش��اره به اينكه خ��روج غيرقانوني دام از 
مرزهاي كشور مشكالتي را براي تأمين گوشت 
در داخل ايجاد كرده است، افزود: براي جلوگيري 
از خروج غيرقانوني دام از مرزهاي كشور بايد با 
رفع ممنوعيت صادرات و صادرات مشروط در 
ازاي واردات 2 كيلوگرم گوش��ت بازار را كنترل 
كرد چرا كه با ممنوعيت و با زور نمي توان كاري 
از پيش برد. پوريان با اش��اره به اينكه توليد دام 
پاييز و زمستان بايد به مرور به بازار عرضه شود، 
گفت: اين امر در كنار واردات دام مي تواند بازار 
داخل را به تعادل برس��اند. اين مقام مسوول از 
واردات روزانه 160 تن گوش��ت گرم خبر داد و 
گفت: همچنين روزانه مقاديري گوشت منجمد 
وارد و به بازار توزيع مي ش��ود. رييس ش��وراي 
تامين دام كشور در پايان نرخ منطقي هر كيلو 
دام زنده را 25 هزار تومان اعالم كرد و گفت: اين 
در حالي است كه هم اكنون از سوي افرادي كه 
قصد خروج غيرقانوني را دارند با نرخ 30 تا 38 
هزار تومان خريداري مي شود كه اين امر بيانگر 

دو نرخي بودن قيمت دام زنده است.

افزايش واردات چاي از هند 
صحت ندارد

حبيب جهان ساز رييس سازمان چاي با اشاره 
به اينكه ميزان واردات چاي نس��بت به س��ال 
گذشته تفاوت چنداني نداشته است، اظهار كرد: 
براساس آمار 9 ماهه گمرك، 42 هزار تن چاي 
از كش��ور هاي مختلف وارد ش��ده كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل تنها 3 درصد رشد داشته 
است. وي با اش��اره به اينكه امسال 24 هزارتن 
چاي از هند و مابقي از ديگر كشور ها وارد شده 
اس��ت، افزود: اخيرا مباحثي در رسانه ها مطرح 
ش��ده كه ميزان صادرات چاي از هند به ايران 
افزايش يافته اس��ت، در حال��ي كه اين موضوع 
صحت ندارد چرا كه واردات ضوابط و ش��رايط 
خاص خود را دارد. جهان ساز ادامه داد: اگرچه 
اخيرا مباحث��ي مبني بر صادرات نفت به هند و 
واردات چاي در مقابل مطرح شده است، اما اين 
امر بدان معنا نيست كه بيش از حد نياز چاي وارد 
كنيم تا توليد داخل تحت تأثير قرار گيرد. رييس 
س��ازمان چاي درباره آخرين وض��ع مطالبات 
چايكاران بيان كرد: امس��ال 112 هزارتن برگ 
سبز چاي با ارزش بيش از 220 ميليارد تومان 
از چايكاران خريداري شد كه تاكنون تنها 800 
ميليون تومان از مطالبات مربوط به 2 كارخانه 

چاي سازي پرداخت نشده است.
به گفت��ه وي، س��ازمان چاي ظ��رف چند روز 
آينده مانده مطالبات مرب��وط به كارخانه هاي 
چاي سازي را به چايكاران پرداخت خواهد كرد.

جهان ساز از رش��د 4 درصدي توليد برگ سبز 
چاي نس��بت به مدت مشابه سال قبل خبر داد 
و گفت: امسال از مجموع بهاي برگ سبز چاي 
خريداري شده، 12 هزار و 600 تن چاي خشك 
توليد شد كه با وجود مصرف ساالنه 105 هزارتن 
چاي خش��ك، مابقي نياز كش��ور بايد از طريق 

واردات تامين شود.
رييس س��ازمان چاي در پاي��ان تصريح كرد: با 
توجه به اختصاص ارز 4200 توماني به واردات 
و نوسان نرخ ارز در ماه هاي اخير، ديگر واردات 

چاي صرفه اقتصادي ندارد.

نگراني براي سيب درختي 
در شب عيد نداريم

اس��داله كارگر رييس اتحاديه ميوه و س��بزي 
تهران ش��رايط بازار ميوه را مطلوب دانست و 
افزود: بازار ميوه تا ش��ب عيد به سبب كاهش 
تقاضا همين روال را طي خواهد كرد. وي افزود: 
با توجه به فراوان��ي توليد مركبات، قيمت اين 
محصوالت نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
مطلوب اس��ت. كارگر كمبود و گراني س��يب 
درختي در شب عيد را رد كرد و گفت: با توجه 
به آنكه نسبت مصرف سيب به مركبات در شب 
عيد 70 به 30 اس��ت، از اي��ن رو با مديريت به 
راحتي مي توان اين مساله را كنترل كرد و جاي 
هيچ گونه نگراني براي ايام ش��ب عيد نيست. 
رييس اتحاديه ميوه و سبزي ادامه داد: با توجه 
به آنكه در تابستان كمبود سيب درختي در ايام 
پاياني سال را به مسووالن هشدار داده بوديم، از 
اين رو اميدواريم در بحث تنظيم بازار شب عيد 

اين مساله پيش بيني شده باشد.
به گفته وي، با افزايش تقاضا در ايام پاياني سال 
بديهي اس��ت كه قيمت ميوه تا حدي در بازار 

دستخوش تغيير و تحوالتي قرار گيرد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

مركز مطالعات زنجيره ارزش نفت و گاز پيشنهاد كرد 

به گزارش »پالتس« با وجود عرضه مازاد نفت سبك در دنيا نفت سنگين با كمبود عرضه مواجه است

يك موسسه بين المللي رصد نفتكش ها اعالم كرد 

حذف تدريجي يارانه انرژي به جاي توزيع بنزين 

كاهش اختالف قيمت نفت سبك و سنگين در جهان

صادرات نفت خام ايران با بيمه داخلي 

گروه انرژي| 
اين روزها گروهي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
تالش دارند طرحي را تحت عنوان توزيع سهميه  بنزين 
براي همه مردم ب��ه دولت تحميل كنن��د. اما نگاهي به 
وضعيت توزيع يارانه انرژي در ايران نشان مي دهد همين 
حاال نيز ايران در وضعيتي مخاطره آميز قرار دارد. مركز 
مطالعات زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز در گزارشي به 

يارانه پنهان حوزه انرژي در ايران پرداخته و مي نويسد: 
بر اس��اس گزارش اخير IEA كشور ايران در سال ۲۰۱۷ 
بيش از ۴۵ ميليارد دالر يارانه انرژي پرداخت كرده است 
كه از نظر اندازه يارانه پرداخت ش��ده، مقام اول را به خود 
اختصاص داده اس��ت. با توجه به اينكه واردات انرژي در 
ايران سهم اندكي در تأمين تقاضاي داخلي دارد، بخش 
غالب يارانه انرژي بصورت پنهان بوده اس��ت به اين معنا 
كه قيمت مص��وب داخلي براي ان��واع حامل هاي انرژي 
نسبت به قيمت هاي بين المللي كمتر بوده و اين موضوع 
سبب ازدست رفتن فرصت كسب درآمد صادراتي براي 
كشور شده اس��ت.  اين مركز عنوان مي كند كه بر اساس 
محاسبات انجام شده، با يارانه اي كه در اين سال در حوزه 
انرژي ايران پرداخت شده است امكان ساخت 6 پااليشگاه 
با ظرفيت پااليشي روزانه ۵۰۰ هزار بشكه وجود داشت.  
اين مركز در ادامه گزارش خود مي نويسد كه اندازه گيري 
ميزان مطلق يارانه انرژي كشورها و مقايسه آنها با يكديگر 
روش��ي اصولي براي نتيجه گيري هاي كالن نخواهد بود 
لذا مي بايس��ت ميزان يارانه انرژي كشورها را در مقايسه 
با حجم اقتصاد و ميزان جمعيت در آنها سنجيد. نمودار 
شماره ۱ نشان دهنده ۱۰ كشور اول دنيا در نسبت يارانه 

انرژي به GDP است.
بر اساس اين نمودار مي توان دريافت كه يارانه انرژي سهم 
زيادي در اقتصاد كشورهاي ليبي، تركمنستان، ازبكستان، 
ايران، مصر، ونزوئال، الجزاير، عربستان، آذربايجان و كويت 
دارد. لذا تخصيص يا ع��دم تخصيص يارانه انرژي در اين 
كشورها تأثير بسزايي در اقتصاد آنها خواهد داشت. نمودار 
شماره ۲ نشان دهنده ۱۰ كشور نخست دنيا در سرانه يارانه 
انرژي به نسبت جمعيت است. از نمودار شماره ۲ اين نتيجه 
حاصل مي شود كه كشورهاي كويت، عربستان، بحرين، 
امارات، تركمنستان، ليبي، قطر،  ترينيداد، ايران، ونزوئال و 
برونئي داراي بيشترين سرانه يارانه انرژي در دنيا هستند.
»ايران« در كنار »ليبي«، »تركمنس��تان«، »ونزوئال«، 
»عربستان« و »كويت« 6 كشوري هستند كه در هر ۲ اين 
نمودارها حضور داشته و هم به نسبت حجم اقتصاد و هم به 
نسبت جمعيت خود، يارانه انرژي بااليي پرداخت مي كنند.

مركز مطالعات ارزش افزوده صنعت نفت و گاز اما به نكته 

ديگري نيز پرداخته و اين مساله رابطه ميزان يارانه انرژي 
پرداختي كشورها بسته به قيمت هاي جهاني انرژي است. 
در ادامه اين گزارش آمده اس��ت كهبر اساس اينكه يارانه 
پيدا و پنهان انرژي بر اساس قيمت هاي جهاني انرژي تغيير 
مي كند، مي توان رابطه نزديكي بين تغييرات قيمت نفت و 

يارانه انرژي در دنيا مشاهده كرد.
روندهاي موجود نشان مي دهد هرچه قيمت نفت باالتر 
باشد، يارانه انرژي نيز بيشتر خواهد بود كه اين موضوع براي 
كشورهاي واردكننده انرژي به معناي هزينه بيشتر و براي 
كشورهاي صادركننده انرژي به معناي عدم النفع بيشتر 
است.  مقدار هزينه اي كه كشورهاي مختلف در زمان نفت 
۱۰9 دالر در هر بشكه صرف يارانه انرژي مي كردند ۴93 
ميليارد دالر بوده و همين مقدار در زمان نفت ۴۴ دالر در 
هر بشكه اي به ۲۷۱ ميليارد دالر رسيده است. پايين آمدن 
قيمت نفت خام همچنين همواره آمار قاچاق سوخت و 
فرآورده هاي نفتي مشمول يارانه را در كشورهايي كه روي 
سوخت يارانه مي دهند كاهش مي دهد و بالعكس وقتي 
سطح قيمت نفت خام باال مي رود اختالف قيمت سوخت 
در اين كشورها با متوس��ط بازار آزاد بيشتر شده و انگيزه 
قاچاق را به شدت افزايش مي دهد.  مركز مطالعات ارزش 
افزوده در بخش ديگري از گزارشش مي نويسد كه كاهش 
يارانه انرژي مانند كاهش قيمت نفت براي كش��ورهاي 
واردكننده خوشحال كننده است زيرا كه هزينه هاي آنها را 
كاهش مي دهد. از طرفي كاهش يارانه انرژي مانند كاهش 
قيمت نفت براي كش��ورهاي صادركننده رضايت بخش 
نيست زيرا كه به معناي از دست رفتن بازار پررونق صادرات 
است. كشورهاي مختلف عالوه بر اينكه با تغييرات قيمت 
نفت مجبور هس��تند تا هزينه يارانه انرژي خود را با بازار 
تنظيم نمايند، با سياس��ت گذاري هاي متنوع به دنبال 

كاهش يارانه انرژي در هر قيمتي از نفت هستند. 
در واقع هر چند برخي از كش��ورها همچنان به پرداخت 
يارانه انرژي مبادرت مي كنند اما تالش دارند ساز و كاري 
محافظه كارانه تر براي آن طراحي كنند. يارانه انرژي در اين 
كشورها تابع مستقيم قيمت نفت است.  داده هاي موجود 
نشان مي دهد كه قيمت گذاري انرژي در چين، قطر، هند و 
امارات با پيروي از سياست هاي كاهش يارانه انرژي، تبعيت 
پيوسته از تغييرات قيمت نفت دارد و در نتيجه با افزايش 
يا كاهش قيمت نفت، ميزان يارانه انرژي در اين كشورها 
چندان دستخوش تغيير نمي شود.  از طرفي روسيه بدون 
توجه به قيمت نفت، همواره يارانه انرژي خود را افزايش 
داده است در حالي كه مي بايست الاقل در شرايط كاهش 
قيمت نفت، يارانه را كاهش مي داد. ايران نيز چون هميشه 
قيمت ها را دستوري و ثابت نگه مي دارد، يارانه انرژي در آن 

مطابق تغييرات قيمت نفت تغيير مي كند. مركز مطالعات 
زنجيره ارزش معتقدست كه يارانه انرژي دو نوع مصرف 
دارد: مصرف رانتي و توسعه اي و مصرف رفاهي. لذا ممكن 
است بعضي كش��ورها به دليل پيروي از سياست توسعه 
صنعتي وي��ژه اي، به بخش هايي از صنعت يارانه انرژي يا 
رانت بدهند. در بعضي ديگر از كشورها بيشتر مصارف يارانه 

انرژي مربوط به كاهش هزينه هاي خانوار و افزايش سطح 
رفاه آنها مي شود. ادامه هر كدام از انواع يارانه انرژي يادشده 
نامطلوب است زيرا كه در حالت نخست، صنايع از رقابت 
فناوري در بازار جهاني عقب خواهند افتاد و با كاهش توان 
رقابت پذيري آنها، تراز تجاري افت خواهد كرد. در حالت 
دوم نيز مصرف انرژي نابهره ور خواهد ماند و هزينه هاي 

گزافي ك��ه بايد تبديل به درآمد براي خانوارها ش��ود، به 
صورت تخفيف بر مصرف انرژي براي آنها بطور نابرابر توزيع 
مي شود. اين مركز بر اساس اين مسائل پيشنهاد مي كند 
كه ايران به دنبال راه حل هايي براي حذف تدريجي يارانه 
انرژي و تطابق با بازارهاي جهاني از طريق افزايش مبادالت 

تجاري باشد.

ايسنا|
با وجود اينكه س��طح ذخاير نف��ت جهاني كافي به 
نظر مي رس��د اما قيمت نفت سنگين به عدم توازن 
فزاينده اي كه ميان عرضه نفت س��بك و س��نگين 

وجود دارد، واكنش نشان داده و باالتر رفته است.
يك تحليلگر در يك پااليش��گاه اروپايي به پالتس 
گفت: اين فرض ك��ه نفت، بازار يك دس��تي دارد، 

پنداشت درستي نيست.
در واقع مس��ائل پيرامون اي��ران، ونزوئال، مكزيك و 
ساير توليدكنندگان نفت ترش سنگين، توليد باالتر 
از سوي امريكا، روسيه و اوپك را بيش از اندازه جبران 
كرده است. توليدكنندگاني مانند امريكا در ماه هاي 
اخير حجم باالتري از گريدهاي نفتي سبك تر را به 
بازار عرضه كرده و تعادل ميان عرضه نفت س��بك و 

سنگين را برهم زده اند.
در حال حاضر اوپك توليد نفت س��نگين را كاهش 
داده اس��ت در حالي كه عرضه از س��وي مكزيك و 
ونزوئال نيز كمتر ش��ده است. از س��وي ديگر عرضه 
نفت سبك از سوي امريكا، درياي شمال و مديترانه 

در اروپا، روند رو به رشدي را طي مي كند.
در نتيجه اختالف قيمتي كه گريدهاي نفتي سبك تر 
و شيرين تر معمواًل نسبت به گريدهاي سنگين تر و 
داراي س��ولفور باال دارند، در ماه هاي اخير به شدت 

كم شده است.
اين ناترازي در قيمت هاي پاي��ه نفت خاورميانه به 
خصوص قيمت نفت دوبي و عمان مشهودتر است. 
عمده نفتي كه توسط توليدكنندگان خاورميانه به 

فروش مي رود، با استفاده از يكي از اين دو قيمت پايه 
قيمت گذاري مي شوند.

اختالف قيمت ميان نفت برنت و نفت دوبي در سه 
ماهه سوم سال گذش��ته دو دالر و ۵۸ سنت در هر 
بش��كه بود. اين اختالف قيمت در سه ماهه چهارم 
يك دالر و ۸6 سنت بود و در ژانويه به يك دالر و ۱6 

سنت كاهش پيدا كرد.
يك معامله گر مقيم سنگاپور گفت: قيمت نفت ترش 
باال رفته زيرا غرب دچار كمبود نفت ترش شده است. 
توليدكنندگان نفت اوپك شامل عربستان سعودي 
در كاهش عرضه، ب��ازار امريكا را ه��دف گرفته اند 
در حالي كه براي حفظ س��هم بازارشان در منطقه 
مهمي مانند آس��يا، مشتريان آس��يايي را به خوبي 

تأمين مي كنند.

     ابهام در اجراي توافق 
خال��د الفالح، وزي��ر انرژي عربس��تان س��عودي و 
همتايانش در اوپك مشخص نكرده اند كاهش توليد 
را به چه نحوي مي��ان گريدهاي مختلفي كه توليد 
مي كنن��د اجرا خواهند كرد با اي��ن حال گريدهاي 
س��نگين تر و ترش تر ب��ا توجه به اينكه نس��بت به 
نفت هاي سبك تر و شيرين تر ارزان تر هستند اول از 

همه كاهش داده مي شوند.
اما فالح در نشست دسامبر اوپك كه طي آن كاهش 
توليد نفت تصويب ش��د، خاطرنشان كرده بود نرخ 
باالتري كه سابق بر اين از فروش گريدهاي سبك تر 
داشتيم به سرعت كاهش پيدا مي كند و اين كاهش 

اخت��الف قيمت، به دليل رقابت از س��وي نفت فوق 
سبك نفت شيل امريكا است.

در پيمان كاهش توليد، اوپك، روسيه و 9 توليدكننده 
غيراوپك با هدف تثبيت بازار، توليدشان را مجموعًا 
۱.۲ ميليون بش��كه در روز تا ژوئن كاهش خواهند 

داد.
برخي از گريدهاي ترش در اروپ��ا و امريكا گران تر 
از گريدهاي ش��يرين تر معامله مي شوند. به عنوان 
نمونه، نفت اورال روسيه كه گريد داراي سولفور باال 
است نسبت به قيمت معمول خود گران تر شده است. 
قيمت اورال در اروپاي شمال غربي كه توسط پالتس 
ارزيابي مي ش��ود، هفته پيش 6۰.۷۷۵ دالر در هر 
بشكه بود كه ۷ سنت در هر بشكه باالتر از ميانگين 

قيمت نفت برنت بود.

     مقررات IMO موازنه را احيا مي كند
مق��ررات جديد س��ازمان بين الملل��ي دريانوردي 
)IMO( ممكن اس��ت به احياي توازن ميان عرضه 

نفت سبك و سنگين كمك كند.
س��ازمان بين المللي دريان��وردي مقررات جديدي 
را در س��ال ۲۰۱6 اعالم كرد كه قرار اس��ت تا سال 
۲۰۲۰ به اجرا گذاشته شوند و بر اساس اين مقررات، 
محتوي سولفور همه سوخت هاي دريايي بايد از 3.۵ 
درصد ب��ه ۰.۵ درصد كاهش پيدا كند. اين مقررات 
احتمااًل تقاضا براي گريدهاي ترش سنگين در بخش 
كش��تيراني را كمتر كرده و در نتيج��ه، از اختالف 
قيمت شديد نفت داراي سولفور باال كاسته مي شود.

فارس| 
يك موسس��ه بين المللي رصد نفتكش ها اعالم كرد 
بعد از تحريم امري��كا عليه ايران، اين كش��ور نفت 
مورد نياز مشتري هاي خود را از طريق نفتكش ها و 

بيمه هاي داخلي خود صادر مي كند.
به گ��زارش العربيه ش��ركت پترولوجس��تيك كه 
وظيفه اش بررسي مسير نفتكش هاي جهاني است در 
جديدترين گزارش خود منتشر كرده است صادرات 
نفت ايران به دليل س��خت شدن ش��رايط تحريم از 
دسامبركاهش پيدا كرده است و اين درحالي است 
كه احتماال اياالت متحده امريكا نيز بخواهد فشار بر 
ايران را افزايش دهد و تعداد كش��ورهايي كه قبال از 

تحريم ها معاف شده اند را كاهش دهد.
اين ش��ركت تصريح كرده است صادرات نفت ايران 
به دليل اعمال تحريم هاي نفتي به حدود ۱ ميليون 
بشكه در روز رسيده است و احتماال اين رقم كاهش 

خواهد يافت.

با اين حال امريكا به مش��تري هاي بزرگ نفت ايران 
مهلت داده اس��ت تا ماه مي ۲۰۱9 واردات نفت خام 
خود را از ايران كاهش دهند و واردات نفت را از اين 
كش��ور متوقف كنند اما ظاهرا روندي كه صادرات 
نفت ايران به مشتري هاي بزرگش دارد بعيد به بنظر 
مي رس��د كه اين اتفاق رخ دهد و آنها كما في السابق 
 نف��ت م��ورد ني��از خ��ود را از اي��ران خري��داري

خواهند كرد.

اين شركت اضافه مي كند مشتري هاي نفت ايران نيز 
به دنبال نفت جايگزين نيستند زيرا به دست آوردن 
مشابه نفت ايران در فواصل دورتر قرار دارد كه صرفه 

اقتصادي براي آنها ندارد.
با اينحال ايراني ها نيز تسهيالتي را به مشتري هاي 
نف��ت خ��ود مي ده��د مانند حم��ل نفت توس��ط 
نفتكش هاي داخلي كه اين ي��ك مزيت براي ايران 
محسوب مي ش��ود و از طرف ديگر بيمه نفتكش ها 
نيز توسط بيمه هاي داخلي ايران تامين مي شود كه 
ظاهرا نشان مي دهد ايران از اين بابت مشكلي ندارد 
و مي تواند تا هر زمان كه مش��تري ها بخواهند نفت 

مورد نيازشان را تامين كند.
فضاي مه آل��ودي كه در ص��ادرات نف��ت ايران در 
خصوص نفتكش هاي اين كش��ور وج��ود دارد نيز 
مانع ش��ده اس��ت تا نفتكش هاي ايراني شناسايي 
 ش��وند و ايران نيز س��عي دارد اين فضاي مه آلود را

حفظ كند.
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 آغاز ساخت پتروپااليشگاه
در جاسك

شانا| مدير طرح هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي 
از آغ��از عمليات س��اخت ي��ك مجموع��ه بزرگ 
پتروپااليشي از سوي هلدينگ پتروشيمي باختر در 
منطقه جاسك خبر داد. علي محمد بساق زاده اظهار 
كرد: با هدف تامين نيازهاي كشور و نيز رشد صادرات، 
هلدينگ پتروشيمي باختر ساخت يك مجتمع بزرگ 
پتروپااليش��ي را در منطقه جاسك آغاز كرده است. 
وي اف��زود: با توجه به وجود خ��وراك نفت خام، اين 
مجتمع بنزين، نفت گاز، سوخت هواپيما، گوگرد و نيز 
محصوالتي مانند بوتادين، محصوالت پليمري اتيليني 
و پروپيلني و منو اتيلن گاليك��ول و چند محصول 

پتروشيمي ديگر را در آينده توليد خواهد كرد. 

برنامه آلمان براي حذف 
زغال سنگ

ايس�نا| يك كميس��يون دولت آلمان خواستار 
تعطيلي همه نيروگاه هاي زغال س��وز اين كشور تا 
سال ۲۰3۸ شد. برنامه هاي اين كميسيون در قلب 
اس��تراتژي آلمان براي گذر به تجديدپذيرها قرار 
دارد كه بيش از ۴۰ درصد س��بد انرژي اين كشور 
در سال گذشته را تشكيل دادند و براي نخستين بار 
زغال سنگ را مغلوب كردند. باربارا پراتوريوس، يكي 
از مقامات اين كميسيون گفت: اين برنامه دستيابي 
به هدف تغييرات جوي تعيين شده از سوي دولت 
آلمان و همچنين دس��تيابي به ان��رژي مطمئن و 
مقرون به صرفه را امكان پذير خواهد كرد. در گام اول 
از اپراتورهاي نيروگاه ها شامل آر وي دبليو، يوني پر، 
EnBW و واتن فال خواسته خواهد شد حدود ۱۲.۷ 
گيگاوات ظرفيت را كه معادل حدود ۲۴ ايس��تگاه 

نيروي بزرگ است، تا سال ۲۰۲۲ تعطيل كنند.

كمك بانك جهاني به پاكستان 
براي توليد برق خورشيدي 

فارس| بانك جهاني اعالم كرد قرار اس��ت بودجه 
۱۰۰ ميلي��ون دالري را باب��ت پروژه ه��اي انرژي 
خورش��يدي به منظور راه اندازي اين نوع انرژي به 
پاكس��تان كمك كند. بانك جهاني در اعالميه اي 
بيان داش��ت قرار است مسووالن اين بانك با دولت 
پاكس��تان به منظور كمك مالي به اي��ن پروژه در 
اس��الم آباد ديدار و گفت وگو كنند زي��را كه دولت 
اسالم آباد اعالم كرده است قصد دارد ايستگاه توليد 
۲۰ مگاواتي برق از انرژي خورشيدي را احداث كند. 
همچنين بانك جهاني تصريح كرده است كه هزينه 
احداث اين پروژه بالغ بر ۱۰۵ ميليون دالر است كه 
بانك جهاني ۱۰۰ ميليون دالر آن را در اختيار دولت 
پاكستان قرار مي دهد و ۵ ميليون دالر باقي مانده 

توسط دولت پاكستان تامين خواهد شد.
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از سوي رييس قوه قضاييه ابالغ شد 

بيمه هاي درماني سكوي پرتاب موفقيت در نظام سالمت 

چگونگي اجراي نظارت و پيگيري »حقوق مردم« 

بيمه درماني، نيازمند درمان است

رييس ق��وه قضاييه با ابالغ دس��تورالعمل نظارت و 
پيگيري حقوق عامه، وظايف دادستان هاي سراسر 
كش��ور، ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل 

كشور را براي احياي حقوق عامه تعيين كرد.
به گ��زارش روابط عمومي قوه قضايي��ه، در مقدمه 
دس��تورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه آمده 
اس��ت: به منظور صيان��ت از حقوق عام��ه و حفظ 
بيت المال و براس��اس وظيفه ذاتي ق��وه قضاييه در 
احياء، حف��ظ و صيانت از حقوق عام��ه و در جهت 
پيگيري و نظارت بر دع��اوي ناظر بر جرايم مرتبط 
با ام��وال، مناف��ع و مصالح ملي، جبران خس��ارات 
وارده به حقوق عمومي به اس��تناد بند 2 اصل 156 
قانون اساس��ي و مواد 22، 290 و 293 قانون آيين 
دادرسي كيفري، حسب مورد دادستان كل كشور، 
ديوان عدالت اداري، س��ازمان بازرسي كل كشور و 
دادستان هاي سراسر كش��ور مكلفند در چارچوب 

اين دستورالعمل اقدام كنند.
حقوق عامه بر اساس ماده اول اين اساسنامه شامل 
حقوقي است كه در قانون اساسي، قوانين موضوعه 
يا ساير مقررات الزم االجرا ثابت است و اجرا نشدن 
يا نقض آن، نوع افراد يك جامعه مفروض مانند افراد 
يك شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسيب 
يا خطر قرار مي دهد يا موجب فوت منفعت يا تضرر 
يا س��لب امتياز آنان مي ش��ود، از قبيل آزادي هاي 
مشروع، حقوق زيست  محيطي، بهداشت و سالمت 
عمومي، فرهن��گ عمومي و ميراث فرهنگي، انفال، 

اموال عمومي و استانداردهاي اجباري.

   وظايف دادستان ها براي احياي 
حقوق عامه 

طبق ماده 2 دادستان  هر حوزه  قضايي مكلف است در 
صورت عدم اجرا يا نقض حقوق عامه يا قريب الوقوع 
بودن آن به تعقيب كيف��ري متهمان ناقض حقوق 
عام��ه در چارچوب ج��رم و مجازات هاي مذكور در 
قانون بپردازد يا درصورت تعلل دس��تگاه مربوطه يا 
اشخاص حقوقي و حقيقي ذيربط تذكر دهد يا تدابير 
پيشگيرانه را انتخاب كند يا در چارچوب ماده 114 
قانون آيين دادرسي كيفري دستور توقف اقدامات 
صادر كند. بر اس��اس ماده س��ه اين دس��تورالعمل 
چنانچه دستگاه اجرايي، ظرف مدت متعارف، اقدام 
الزم را انجام ندهند، دادستان مكلف است در مواردي 
كه در نتيجه ارتكاب جرم خسارت به اموال دولتي و 
حقوق عمومي يا تضييع آن وارد شده باشد، به تبع 
امر كيفري بدون پرداخت هزينه دادرسي جبران آن 

را از دادگاه درخواست كند.
ماده چهار نيز اع��الم م��ي دارد: در جرايم راجع به 
اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق 

عموم��ي، موضوع ماده 290 قانون آيين دادرس��ي 
كيف��ري كه نياز به ط��رح دع��وي دارد، در صورت 
تعلل مس��وول ذي ربط در اقامه دعوي، دادس��تان 
كل كشور به دس��تگاه ذي ربط جهت انجام وظيفه 
قانوني تذكر يا اخطار مي دهد و در صورت عدم اقدام، 
مراتب را حسب مورد براي تعقيب كيفري يا اداري 
مسوول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذي ربط 
اعالم و اقدام قانوني به عمل مي آورد. در هر صورت 
دادس��تان كل نس��بت به تعقيب كيفري مرتكب و 
جبران خسارت از طريق مراجع ذي صالح پيگيري 

و نظارت مي كند.

   توجه به وضعيت هاي خطرساز
بر اس��اس م��اده پنج در ص��ورت اطالع دادس��تان 
شهرستان يا مركز استان از وضعيت هاي خطرساز از 
قبيل نگاهداري و توزيع كاالي فاسد يا تاريخ گذشته، 
عدم توجه به بهداشت و سالمت عمومي، آسيب هاي 
وارده به محيط زيست، گودبرداري هاي فاقد ايمني 
در معاب��ر و جاده ها و بناهاي فرس��وده، عدم رعايت 
مقررات ايمني در امور حمل و نقل و اجراي طرح ها 
و پروژه هاي عمراني، موظف اس��ت به دستگاه ها يا 
اش��خاص مس��وول جهت انجام وظايف قانوني آنها 
براي رفع خطر، در صورت اقتضا تذكر و اخطار دهد 

يا اقدام الزم قانوني را انجام دهد.
تبصره اول اي��ن ماده تصري��ح دارد: دادس��تان ها 
موظفند پ��س از اقدام ضمن اط��الع به رييس كل 
دادگس��تري اس��تان، مراتب را به دادس��تان مركز 
استان اعالم كنند و دادستان مركز استان در موارد 
مهم موضوع را به دادستان كل كشور منعكس كنند.

    ايجاد سامانه براي دريافت گزارش هاي 
مردمي 

طبق ماده ش��ش اين دس��تورالعمل مرك��ز آمار و 
فناوري اطالعات قوه قضاييه مكلف است براي كسب 
اطالع، جمع آوري و دريافت گزارش هاي مردمي در 
خصوص نق��ض حقوق عامه يا قري��ب الوقوع بودن 
آن نسبت به اي�جاد س��امانه اي با قابليت دسترسي 
دادستان هاي سراسركشور، با هماهنگي دادستاني 

كل كشور اقدام كند.

    وظايف نهادي قضايي براي احياي
 حقوق عامه

در ماده 7 اين دس��تورالعمل آمده اس��ت: سازمان 
بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري و مراجع ذي 
صالح قضايي حس��ب مورد مكلفند در موارد نقض 
حقوق عامه در چارچوب قوانين و مقررات به صورت 
فوق العاده رس��يدگي و اق��دام الزم را انجام دهند و 

چنانچه موضوع خارج از اختيارات و صالحيت هاي 
نهادهاي مذكور بوده، يا امكان اقدام از س��وي آنان 
فراهم نباش��د، ريي��س مربوط مرات��ب را به اطالع 
دادس��تان كل كشور مي رس��اند تا مطابق مقررات 

قانوني از جمله اين دستورالعمل اقدام كند. 
در هم��ه مواردي ك��ه اقدام دادس��تان ها طبق اين 
دس��تورالعمل داراي آثار و تبعاتي باش��د كه جنبه 
اس��تاني يا ملي دارد، دادستان مربوط ضمن اطالع 
به رييس كل دادگس��تري استان، حس��ب مورد با 
هماهنگي دادس��تان كل كش��ور يا دادستان مركز 
اس��تان اقدام مقتض��ي برابر مق��ررات قانوني و اين 

دستورالعمل انجام مي دهند.

    نقش وزارت امور خارجه در احياي
 حقوق عامه

طبق ماده 9 در موضوعات مشمول ماده 290 قانون 
آيين دادرس��ي كيفري كه نياز به ط��رح دعوي در 
مراجع ذي صالح بين المللي يا خارجي دارد و اقدامي 
از ناحيه دستگاه اجرايي ذي ربط نشده و همچنين در 
صورتي كه دعوي طرح شده باشد، ولي اقدام موثري 
از جانب دس��تگاه اجرايي در پيگيري موضوع نشده 
است، دادستان كل كش��ور از وزارت امور خارجه يا 

دستگاه ذي ربط گزارش علت عدم اقدام يا گزارش 
اقدامات انجام ش��ده را از قبي��ل نحوه طرح دعوي، 
مرجع رس��يدگي كننده، تركيب نمايندگان قانوني 
در دعوي، مستندات ابرازي، لوايح تقديمي و زمان 
رسيدگي و نحوه اجراي حكم را مطالبه مي نمايد و 
راهكارها و پيشنهادهاي خود به دستگاه اجرايي را 
ارايه مي كند و ت��ا حصول نتيجه موضوع را پيگيري 
مي نمايد. تبصره اين م��اده نيز تاكيد دارد: چنانچه 
دادستان كل كش��ور در اجراي وظايف قانوني فوق 
الذكر در خصوص نحوه پيگيري دعاوي و پاسخگويي 
و انجام همكاري الزم از سوي مراجع داخلي با موارد 
تخلفي مواجه شود، مطابق ماده 4 اين دستورالعمل 

اقدام مي كند.

    گزارش 6 ماهه از سوي دادستان كل كشور
ماده 10 اين دستورالعمل اعالم مي كند: دادستان هاي 
حوزه هاي قضايي هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد 
خود را با مستندات الزم به دادستان مركز استان اعالم 
تا از آن طريق مراتب به دادس��تان كل كش��ور اعالم 
شود. دادستان كل كشور نيز هر 6 ماه يك بار گزارش 
اقدامات انجام ش��ده را به اط��الع رييس قوه قضاييه 
رسانده و در صورتي كه مخل نظم يا امنيت عمومي يا 

اخالق حسنه نباشد براي اطالع عموم منتشر مي كند. 
دادس��تان هاي نظامي در حوزه صالحيت س��ازمان 
قضايي نيروهاي مسلح مش��مول اين دستورالعمل 
هستند. اين گزارش در ماده 10 اين دستورالعمل به 
رييس سازمان نيروهاي مسلح اعالم تا از آن طريق به 

دادستان كل كشور اعالم شود.

 اطالع رس�اني دادس�تان ها ب�ر اس�اس 
دستورالعمل ارتباطات رسانه اي است

طبق ماده 14 اين دستورالعمل هر گونه اطالع رساني 
دادس��تان ها از قبي��ل اعالم به رس��انه هاي محلي، 
اس��تاني و ملي ي��ا مصاحبه مطابق دس��تورالعمل 
اطالع رس��اني و ارتباطات رس��انه اي ق��وه قضاييه، 

مصوب نهم آبان 1397 رييس قوه قضاييه است.
بن��ا بر اي��ن گ��زارش حجت االس��الم محمدجعفر 
منتظري ابتداي دي از تدوي��ن اليحه حقوق عامه 
خبر داد و گفت: متني به عنوان تعريف حقوق عامه 
در قالب آيين نامه تهيه و در دستور كار قرار گرفته و 

اميدواريم تا ماه آينده به نتيجه برسد.
دس��تورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه در 16 
ماده و هشت تبصره در سوم بهمن به تصويب رييس 

قوه قضاييه رسيد. 

اولي��ن گام در جهت ايج��اد تح��ول در تعامل ميان 
بيمه ها و نهادهاي خدمات رسان، ايجاد نظام يكپارچه 
اطالعات در حوزه س��المت اس��ت. زيرساخت بيمار 
نمي تواند خدمات رفاه��ي الزم را براي جامعه تحت 
پوشش خود فراهم آورد و تا وقتي ساختارها سالمت 
نباشند، امكان سالمتي براي مردم محقق نخواهد شد.

  مقدمه
يكي از مهم ترين مباحث در اقتصاد سالمت، بيمه هاي 
درماني هستند از اين رو كه وجود بيمه ها در ساختار 
بهداش��تي و درمان��ي موجب كاه��ش قيمت خريد 
خدمات و افزايش مراجعه و تقاضاي درمان مي شود. 
در كشورهاي توسعه يافته، بيمه هاي درماني يكي از 
مهم ترين بخش بيمه هاي اجتماعي با محوريت مردم 
است. در واقع تكامل بيمه هاي درماني در طي قرون 
گذش��ته تاثيرات بس��زايي در روند پوشش درماني و 
افزايش مطالبات بهداش��تي و درماني در كشورهاي 
مختلف داشته است. بيمه هاي درماني مناسب ترين 
ش��يوه براي تامين منابع مالي پايدار در نظام سالمت 
هستند كه اين منابع از طريق جلب مشاركت بخش 
خصوصي يعني م��ردم تامين مي گردد ت��ا در زمان 
بيم��اري خدمات درماني الزم را خري��داري نموده و 
براي آنها فراهم س��ازد. با صراحت مي توان بيان نمود 
كه ساختار س��ازنده بيمه يكي از اصلي ترين اجزاي 
اين مجموعه در رس��يدن به توزيع عادالنه بهداشت 
و سالمتي در كشور اس��ت. همچنين در ماده7، بند  
دوم از سياست هاي ابالغي توسط مقام معظم رهبري 
آمده است: مديريت منابع سالمت از طريق نظام بيمه 
با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

و همكاري ساير مراكز و نهادها.

  بيان مساله
در زمان كنوني، دولت ها ب��راي ارتقاي بهره وري در 
ساختار بيمه در حوزه سالمت در جهت ارايه بهترين 
خدم��ات، تالش هاي بس��ياري را انج��ام مي دهند. 
نظام هاي سالمت موفق در دنيا بر پايه بيمه طراحي 
ش��ده اند. در واقع مي توان بيمه را كليدي ترين اهرم 
اجراي��ي در سياس��ت هاي كالن بهداش��ت و درمان 
معرفي نمود. ساختار بيمه ها در برخي از كشورهاي 

توسعه يافته عبارتند از: 
 National Health( كانادا: بيمه سالمت ملي )1
Insurance(: در اين ساختار منابع مالي از طريق 
ماليات هاي عمومي فراهم ش��ده و س��پس به بخش 
خصوصي تزريق مي گردد. در واقع ارايه دهنده خدمات 
در اين ساختار مراكز و نهادهاي خصوصي است و دولت 
به عنوان ناظر، وظايف مربوط به حفظ و حراس��ت و 

پايش را انجام مي دهد. سياست گذاران كشور كانادا 
براي مواجهه با چالش ها و معضالت موجود، نظام بيمه 
سالمت ملي را ابداع كردند تا بوسيله بخش خصوصي 
بتوانند خدمات بهداشتي و درماني را با كيفيتي باالتر 
و در زمان��ي كوتاه تر به جامعه ارايه دهند. بزرگ ترين 
مزيت اين ساختار آن است كه دسترسي به خدمات 
بهداشتي و درماني براي تمام مردم فراهم گشته است.

مت  س��ال مل��ي  م  نظ��ا  : ن نگلس��تا ا  )2 
)National Health System(: در اين س��اختار 
منابع مالي از طريق ماليات عمومي تامين شده و ارايه 
مراقبت هاي بهداشتي وخدمات درماني توسط دولت 
صورت مي گيرد. مراكز خدمات رس��ان اكثرا دولتي 
بوده و پزش��كان كارمندان دولت محسوب مي شوند. 
اين نظام حاصل ابداع سياس��تمداران انگليسي بوده 
و سمبل برابري اجتماعي و همدردي ملي محسوب 
مي شود. اين ساختار با عنوان الگوي بوريجي يا طب 

ملي شناخته شده است.
3( آلم��ان: نظ��ام سوسياليس��تي بيم��ه س��المت 
 :)Socialized Health Insurance System(
اين مدل به الگوي بيس��ماركي شهرت داشته كه در 
ابتداي دهه 1880 توسط بيسمارك در آلمان طراحي 
مي ش��ود. بر طبق اين مدل از ساختار بيمه اي، منابع 
مالي با مشاركت دولت از طريق بيمه هاي اجباري تحت 
عنوان بيمه هاي سالمت اجتماعي تامين مي شود. ارايه 
خدمات در اين ساختار بر طبق الگوي كارگر و كارفرما 
و توس��ط بخش خصوصي ص��ورت مي پذيرد. وجود 
نظام هاي بيمه خصوصي منجر ب��ه افزايش كيفيت 
خدمات ارايه شده و افزايش رضايتمندي جامعه تحت 

پوشش گرديده است.
4( ژاپن: نظام بهداشت و درمان ژاپن در طي قرون اخير 

به يكي از نظام هاي پيشرفته و مدرن مبدل گشته است. 
اصول نظام سالمت ژاپن نيز براساس الگوي بيسماركي 
طراحي شده است. پوشش بيمه در ژاپن از نوع پوشش 
بيمه هاي اجباري و همگاني است كه توانسته است تا 

حد زيادي پاسخگوي انتظارات جامعه باشد.
با نگاهي به مطالب عنوان ش��ده در ب��اال درمي يابيم 
كه ايجاد س��اختاري س��ازمان يافته در بيمه ها يكي 
از اصلي ترين وظايف دولت ه��ا در جهت تحقق رفاه 
اجتماعي، س��المت همگاني و كاهش فقر در جامعه 
اس��ت. همان گون��ه كه در قان��ون )اص��ل 29 قانون 
اساس��ي( نيز درنظر گرفته شده اس��ت. در ايران نيز 
يك��ي از اصلي تري��ن چالش ه��اي موج��ود در نظام 
سالمت، فقدان سيس��تم بيمه اي پويا و كارآمد بوده 
كه ناش��ي از عدم وجود نظام بيمه درماني يكپارچه 
در حوزه سالمت است. ريش��ه اين چالش را مي توان 
در سياست گذاري هاي نادرست، قوانين و مقررات به 
روزرساني نشده، عدم وجود زيرساخت هاي مرتبط و 

منابع مالي محدود در اين حوزه بررسي نمود.
برخي از معضالت موجود در ساختار بيمه اي عبارتند 

از: 
1( سياس��ت گذاري هاي كوتاه م��دت و مح��دود به 
دولت هاي مس��تقر: تغيير و تحول مداوم در سطوح 
مديريتي و تصميم سازي كشور ساختاري غيرمنسجم 
را براي اج��راي هرگونه اصالحات بنيادين و تحوالت 
مثبت ايجاد كرده است به گونه اي كه با پايان عمر هر 
دولت، فعاليت ها بي نتيجه مانده و روند سياست گذاري 
از نو آغاز به كار مي نمايد. در واقع زيرساخت هايي براي 
ايجاد سياس��ت گذاري هاي طوالني مدت و اثرگذار 
وجود نداشته و معموال برنامه ها مقطعي و كوتاه مدت 

تدوين مي گردند.

2( عدم شفافيت بيمه هاي درماني: يكي از مشكالت 
اساسي در مسير برنامه ريزي ها و تصميم سازي ها در 
حوزه نظام بيمه اي، عدم شفافيت سازمان هاي بيمه گر 
در خص��وص هزينه ها و مصارف خدمات بهداش��تي 
و درماني اس��ت. ريشه اين مش��كل مي تواند به عدم 
يكپارچگي موجود در نظام بيم��ه كه منجر به ايجاد 
عدم شفافيت كه ناشي از فقدان مديريت توسط دولت 
و سازمان هاي نظارتي است، بازگردد. به عبارت ديگر 
وجود سياست هايي كالن در س��طوح ملي در حوزه 
بيمه درماني از الزامات اساس��ي محسوب مي شود تا 
بدين وسيله اقدامات انجام شده بازخوردهايي مثبت 
در س��طوح ملي را نيز به دنبال داش��ته باشد و فقط 

تامين كننده منافع نهادهاي بيمه گذار نباشد.
3( فقدان منابع مالي پايدار در نظام سالمت: در زمان 
كنوني اصلي ترين نظام پرداخت مان به روش پرداخت 
ب��ه ازاي خدمت )fee for service( اس��ت. يعني 
بيش��ترين گردش مالي بخش س��المت ما از طريق 
پرداخت به ازاي خدمت است. در دنيا هم مشاهده شده 
است كه اين روش اقتصادي سبب افزايش هزينه هاي 
سالمت مي ش��ود و با اين روش نمي توان هزينه ها را 
كنترل نمود. زماني كه منابع مالي پايداري در اين نظام 
وجود نداشته باشد و هزينه ها باال باشد جلب مشاركت 
بيمه ها كاري بسيار دشوار خواهد بود. يكي از راه هاي 
تامين منابع مالي پايدار همان گون��ه كه در باال بيان 

گرديد، استقرار نظام مالياتي محكم در كشور است.
4( عدم پوش��ش بيمه اي كامل: پوشش هاي بيمه اي 
در زمان كنوني پاسخگوي نيازهاي فعلي جامعه تحت 
پوشش نيست و با توجه به آنكه درصد زيادي از مردم 
 out of( بيمه هس��تند، اما همچنان خروج از جيب
pocket( زي��ادي وجود دارد كه يك��ي از داليل آن 
مي تواند منابع مالي محدود در وزارتخانه باشد.مساله 
ديگري كه در سازمان هاي بيمه اي كشور وجود دارد 
اين است كه براي پوشش داروها و تكنولوژي هايي كه 
اخيرا وارد بازار دارويي شده است، بايستي پوشش هاي 
الزم اختصاص داده ش��ود ولي در كشور ما در برخي 

موارد به خوبي اجرا نمي شود.
5( عدم پايش داروهاي ارايه ش��ده در جهت كنترل 
هزينه ه��ا: دارويي كه براي بيم��اري خاصي مصرف 
مي ش��ود به دليل آنكه به درس��تي پاي��ش و كنترل 
نمي ش��ود باعث اتالف منابع در حوزه نظام سالمت و 
نهاد بيمه مي گردد. به بيان ديگر اين امكان وجود دارد 
كه دارويي خاص را بيماراني استفاده نمايند كه الزامي 
براي اس��تفاده از آن ندارند در صورت��ي كه با كنترل 
و پايش مناب��ع مي توان داروهاي خاص را به دس��ت 
بيماراني رساند كه در اولويت استفاده از آن دارو قرار 
دارند و بدين ترتيب با مديريت منابع مي توان داروهاي 

خاص بيشتري را تحت پوشش نهاد بيمه قرار داد.
6( ع��دم اجراي صحيح سياس��ت خري��د راهبردي 
خدمات سالمت: سياستي تحت عنوان خريد راهبردي 
خدمات سالمت چندين سال است كه در كشور وجود 
داشته ولي تاكنون بطور صحيح اجرايي نشده است. در 
خريد راهبردي عنوان مي شود كه چه خدمتي، براي 
چه كسي، ازچه كس��ي، با چه شكلي و با چه قيمتي 
خريداري شود. در خريد راهبردي خدمات سالمت، 
بايستي بيمه ها به صورت فعال حضور به هم برسانند. 
درصورتي كه دركشور ما بيمه ها خيلي فعال نيستند و 
نقشي منفعل را ايفا مي نمايند. يكي ديگر از نكات مهم 
در خريد راهبردي خدمات بررسي هزينه اثربخشي 
خدمت در ش��وراي عالي بيمه اس��ت تا بدين وسيله 
بتوان منابع مالي را مديريت نمود. در خصوص خريد 
راهبردي خدمات سالمت بيمه ها در كشورما به معناي 
واقعي سازوكار مناسبي را ندارند. همچنين گايدالين ها 
و زيرس��اخت هاي الزم جهت رديابي خدمت خريده 

شده وجود ندارد.
7( ع��دم وج��ود الگوي مناس��ب در نظام س��المت: 
همان گونه كه در باال مشاهده گرديد يكي از اهرم هاي 
اصلي موفقيت نس��بي نظام س��المت در كشورهاي 
توس��عه يافته وجود الگوي مناسبي در نظام سالمت 
است. متاسفانه الگوي بومي و صحيحي در كشور وجود 
ندارد و فقط بخش كوچكي از الگوي بيسماركي تحت 
عنوان بيمه تامين اجتماعي در كشور قابل اجراست. 
نظام سالمت در شرايط كنوني نيازمند طراحي الگويي 
مالي و نظام مند در جهت ارتقاي كيفيت پرداخت ها و 

يكپارچه سازي نهادهاي بيمه است.

  نتيجه گيري
ب��ا توجه به مطالب گفته ش��ده مي ت��وان با صراحت 
بيان نمود كه بيمه هاي درماني س��كوي پرتابي براي 
موفقيت در نظام سالمت به شمار مي روند. اصالحات 
نظام سالمت كشور و به دنبال آن اصالحات و تغييرات 
بنيادين در رويكردهاي بيم��ه اي نيازمند تركيبي از 
تصميم س��ازي ها و تامين منابع پاي��دار در اين حوزه 
است. اولين گام در جهت ايجاد تحول در تعامل ميان 
بيمه ها و نهادهاي خدمات رسان، ايجاد نظام يكپارچه 
اطالعات در حوزه س��المت اس��ت. مادامي كه بانك 
اطالعاتي جامعي از مردم و نيازهاي آنها وجود نداشته 
باش��د، برنامه ريزي و تصميم سازي هاي انجام گرفته 
اعتبار كافي را نخواهند داشت. امروز بيمه هاي درماني 
بيش از مردم نياز به درمان خواهند داشت. زيرساخت 
بيمار نمي تواند خدمات رفاه��ي الزم را براي جامعه 
تحت پوش��ش خود فراهم آورد. تا ساختارها سالمت 
نباشند، امكان سالمتي براي مردم محقق نخواهد شد.
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مهلت گروه ويژه مالي به ايران 
3 هفته ديگربه پايان مي رسد

دولت معتقد اس��ت كه تصويب لوايح چهارگانه 
FATF از جمل��ه اليحه پالرمو، ه��م به اصالح و 
بهبود بانكداري در داخل و هم به برقراري ارتباط 
با بانكداري بين المللي منجر مي شود، و كشور ما 
نيز در ش��رايط كنوني به برقراري ارتباط با نظام 

بانكي جهان نيازمند است.
تصميم گيري در مورد اليحه پالرمو روز شنبه در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به نتيجه نرسيد و 
اعضاي مجمع، بعد از استماع نظر كميسيون هاي 
تخصصي و دولت، تصميم گيري درباره اين اليحه 

را به جلسه بعدي موكول كردند.
پيش از اين مجلس شوراي اسالمي اين اليحه را 
تصويب كرده بود و شوراي نگهبان با طرح ايراداتي 
به اين مصوبه از تاييد آن خودداري كرد اما با اصرار 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بر مصوبه خود، 
موضوع براي رفع اختالف به تعيين تكليف نهايي 
به صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده 
شد مجمعي كه بر اساس قانون اساسي در صورت 
بروز اختالف ميان مجلس ش��وراي اس��المي و 

شوراي نگهبان تصميم گير نهايي خواهد بود.
دولت سخت پيگير اين اليحه است و درخواست 
تسريع در تصويب اين اليحه دارد، استدالل دولت 
اين اس��ت كه تصويب لوايح چهارگانه FATF از 
جمله اليحه پالرمو، هم در اصالح و بهبود بانكداري 
در داخل كشور و هم به برقراري ارتباط با بانكداري 
بين المللي منجر مي ش��ود و كشور ما در شرايط 
كنوني به برقراري ارتباط با بانكداري بين المللي 

نيازمند است.

  پالرمو چيست
اما كليات اليحه پالرمو چيس��ت؟ كنوانس��يون 
س��ازمان ملل متح��د براي مب��ارزه ب��ا جرايم 
سازمان يافته فراملي يا كنوانسيون پالرمو كه در 
س��ال 2001 در شهر پالرمو در ايتاليا به تصويب 
رسيد و در تاريخ 29 سپتامبر سال 2003، براي 
كشورهاي عضو س��ازمان ملل متحد الزم االجرا 
ش��د و تاكن��ون 180 كش��ور آن را پذيرفته اند. 
اين كنوانس��يون ش��امل 3 پروتكل اصلي است 
كه عبارتند از »پروتكل پيش��گيري، س��ركوب 
و مج��ازات قاچاق اش��خاص مخصوص��ًا زنان و 
كودكان«، »پروتكل عليه قاچ��اق مهاجرين از 
طريق زمين، دريا و هوا« و »پروتكل عليه توليد 

غيرقانوني و قاچاق مهمات«.
اين كنوانسيون در واقع عليه قاچاق انسان، قاچاق 

اسلحه و پولشويي تنظيم شده اند.
گروه ويژه اقدام مالي كه به اختصار اف اي تي اف 
ناميده مي شود به ايران پيشنهاد كرده كه براي 
خروج دايمي از فهرست سياه اين سازمان قوانين 
داخلي خود را در ارتباط با مقابله با پولش��ويي و 
مبارزه با جرايم س��ازمان يافته اصالح كند. اين 
گروه 4 پيش��نهاد به ايران ارايه داده اس��ت. دو 
پيشنهاد در خصوص لوايح اصالح قانون مبارزه 
با پولشويي و اصالح قانون مبارزه با تأمين مالي 
تروريس��م در ايران تصويب و نهايي ش��ده اند و 
دو پيش��نهاد ديگر يعني اليحه الح��اق ايران به 
كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي 
)پالرم��و( و كنوانس��يون مقابله ب��ا تامين مالي 
تروريس��م )CFT( بايد تا س��ه هفته ديگر مورد 

بررسي قرار گرفته و تصويب شوند.
اهميت خارج ش��دن ايران از ليست سياه گروه 
اف اي تي اف آن اس��ت كه وقتي كشوري در اين 
فهرست باشد، به سادگي قادر به انجام معامالت و 
مبادالت مالي و بانكي با كشورهاي ديگر نيست.

اما تصويب اين لوايح در ايران تاكنون به سادگي 
انجام نش��ده اس��ت مخالفت ها با پيوس��تن به 
اف اي تي اف تاكن��ون كم نب��وده چندي پيش 
نمايندگان نزديك به جبهه پايداري در مجلس 
با تهديد به آبستراكسيون و پهن كردن طوماري 
طويل در صحن، تالش كردند جلوي تصويب اين 
لوايح را بگيرند.اين لوايح تاكنون چندين بار بين 
مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان رفت و 
برگشت داشته و نهايتا تصميم گيري در خصوص 
آنها به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شده 
است. و از سوي ديگر وقت ايران براي پيوستن به 

اين گروه مالي در حال اتمام است.
مخالفان مي گويند كه پيوستن جمهوري اسالمي 
اي��ران به كنوانس��يون »پالرمو« اي��ران را ملزم 
مي كند تا قوانين كيفري اش را همسو با انتظارات 
كنوانس��يون، ترميم و بازنگري كند يا حتي در 
مواردي كه رفتاري طبق قوانين ايران مجرمانه 
است، بايد طبق ضوابط كنوانسيون »پالرمو« آن 
را جرم انگاري كند. در واقع مخالفان معتقدند كه 
در صورت پيوستن ايران به پالرمو قوانين و مقررات 
كيفري اش را بازنگري كند و اين موضوع را عامل 
ايجاد فشار بيشتر در امور داخلي ايران مي دانند.

اما چندي پيش محمدج��واد ظريف، وزير امور 
خارجه كشورمان در گفت وگويي ويدئويي گفت 
كه پولشويي گسترده در ايران يك واقعيت است 
و هشدار داده كه دليل فضاسازي هايي كه عليه 
مصوبه هاي ضدپولشويي مي شود به دليل منافع 

اقتصادي افراد است.
وزير ام��ور خارجه گفت: خيلي ها از پولش��ويي 
منفعت مي برن��د و آنجاهايي كه هزاران ميليارد 
پولشويي انجام مي دهند حتما آنقدر توان مالي 
دارند ك��ه ده ها يا صدها ميليارد هزينه تبليغات 
و فضاسازي در كشور عليه قوانين ضدپولشويي 

ايجاد كنند.
با توجه به س��خنان وزير امور خارجه كشورمان 
و تاكي��د دولت بر تس��ريع در تصويب دو اليحه 
باقي مانده اف اي تي اف به نظر مي رس��د مجمع 
تشخيص مصلحت نظام بايد براي حفظ منافع 
ملي و جلوگي��ري از اقدامات مخرب بين المللي 
عليه كش��ورمان هر چه زودت��ر در خصوص دو 
 اليحه پالرمو و س��ي اف تي تصميم گيري كند.



گزارش 9 كالن

علي سرزعيم در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد 

رييس كل سازمان امور مالياتي: 

يارانه پولي عادالنه تر از يارانه كااليي

تراكنشهايبانكيرصدميشود

 گروه اقتصاد كالن |
همزمان با بررس��ي اليحه بودج��ه 98 در مجلس و 
تصويب پيشنهاد 14 ميليارد دالر با نرخ ارز ترجيحي 
ب��راي واردات كاالهاي ضروري، بحث هاي زيادي از 
سوي موافقان و مخالفان اين ايده مطرح شده است. 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي اعالم كرده 
كه اين طرح به دليل انحراف در ارزهاي دولتي )ارزها 
به صورت غيرقانوني به جاي واردات كاالي اساسي 
در بازار فروخته شده اند( ناكارآمد و بهتر است همان 
ارز 8 هزار توماني به كاالهاي اساسي تخصيص داده 
شود. در مقابل حسين راغفر، اقتصاددان به شدت به 
اين تحليل ها واكنش نشان داد و گفت: اتفاقا اين رويه 
باعث به وجود آمدن رانت بزرگ تري در كشور خواهد 
شد و با اين سياست قطعا تورم تشديد و توليد نابود 
مي شود. علي س��رزعيم، عضو هيات علمي دانشگاه 
عالم��ه طباطبايي در گفت وگو با »تع��ادل« در اين 
زمينه از گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس دفاع و 

نقدهايي به رويكرد نهادگرايان وارد مي كند. 

نگاهيبهگزارشمركزپژوهشها
مركز پژوهش ها معتقد اس��ت كه با اجراي سياست 
ارز 4200 توماني تاكنون هدف ثبات قيمت كاالهاي 
اساسي محقق نشده و كاالهاي اساسي )در نگاه كلي( 
در 10 ماهه اس��فند 9۶ تا آذر 9۷ حدود 40 درصد 
افزايش قيمت داشته اند كه متناسب با رشد شاخص 
كل قيمت است. حتي مركز پژوهش ها معتقد است 
كه اين 40 درصد محاس��به ش��ده نيز دچار مشكل 
كم برآوردي باشد؛ چراكه درخصوص برخي كاالها، 
قيمت محاسبه ش��ده بر مبناي عرضه دولتي است. 
مثال درباره دارو، برخي مش��اهده هاي عيني نشان 
مي دهد كه بخشي از داروهايي كه با ارز ترجيحي وارد 
شده اند، در شبكه غيررسمي توزيع دارو به قيمت بازار 

آزاد توزيع مي شوند.
به عقيده كارشناسان مركز پژوهش ها، در بازه هاي 
زمان��ي مختل��ف، در بحران ه��اي ارزي، اولي��ن و 
راحت ترين سياس��تي ك��ه اتخاذ ش��ده، اعطاي ارز 
ارزان قيمت به برخي كاالهاي اساس��ي بوده اس��ت. 
در تجربه هاي قبلي اين سياست مدتي اجرا شده و با 
گذر زمان و بيشتر و بيشتر شدن هزينه هاي اجراي 
آن، باالجبار كنار گذاش��ته شده است. روندي كه به 
نظر مي رسداكنون نيز در حال تجربه دوباره است. از 
نظر مركز پژوهش هاي مجلس، چنين سياست هايي 
كه منجر به چندقيمتي شدن در بازار مي شود )اعم از 
نرخ ارز چندگانه، بنزين يا ساير سوخت ها با نرخ هاي 
متفاوت( موجب ايجاد رانت، فساد و اتالف و هدررفت 

منابع خواهد شد.
 از نظر بازوي پژوهشي مجلس، تامين ارز ترجيحي 
براي واردات كاالهاي اساس��ي صرفا به توزيع رانت 
در زنجيره واردات كاالهاي اساسي منجر مي شود و 
آورده چنداني براي مصرف كنندگان نهايي نخواهد 

داشت. 
يكي ديگر از مس��ائل تخصيص ارز ترجيحي از نظر 
 اين گزارش غيرهدفمند شدن يارانه پرداختي است. 
» اختالف قيمت بين ارز ترجيحي و ارز بازار، مترادف 
با يارانه اي اس��ت كه دولت براي مص��رف كاالهاي 
اساس��ي پرداخت مي كند. اما وقتي قيمت كاالهاي 
اساس��ي افزاي��ش پيدا ك��رده، به اين معني اس��ت 
كه مصرف كننده نهايي س��هم اندك��ي از اين يارانه 
پرداختي داشته و منابع در اين راه تلف شده است.«

از نظ��ر مركز پژوهش ها س��ومين هزين��ه اي كه در 
اثر سياس��ت تخصيص دالر 4200 بر اقتصاد كشور 
مي تواند تحميل ش��ود، احتمال جهش ارزي بعدي 
است. در ش��رايط تحريمي كه منابع ارزي به شدت 
محدود شده اس��ت، افزايش بيش از حد تقاضا براي 
ورود كاالي اساسي مي تواند در آينده كمبود منابع 

ارزي را شدت بخشيده و بحران ارزي را پديد آورد.

فرضهايغلطكارشناسانمركز
حسين راغفر، اقتصاددان و اس��تاد اقتصاد دانشگاه 

الزهرا )س( در انتقاد به اين گزارش گفت: منطق اين 
گزارش بر اين اساس نهاده شده كه چون فساد وجود 
دارد و چون اينگونه ارزها قبال به انحراف رفته است، 
بنابراين منابع 14 ميليارد بهتر است با 8 هزار تومان 
محاسبه ش��ود. بنابراين در اين گزارش به دو راه حل 
اشاره ش��ده است: بخش��ي از اين را به صورت يارانه 
بپردازند يا اينكه به صورت تركيبي بخش��ي كاالي 
اساس��ي و بخش��ي يارانه داده ش��ود. به گفته راغفر 
نكته جالب اين است كه در گزارش مركز پژوهش ها 
محاس��به اي صورت گرفته است كه اگر اين افزايش 
قيمت يعني از چهارهزار به هشت هزار صورت بگيرد 

تنها ۶ درصد تورم خواهيم داشت.
به گفت��ه راغفر فرض غلط ديگر محاس��بات مذكور 
اين اس��ت كه با اين افزايش ارز همه چيز ديگر ثابت 
خواه��د ماند، در حالي كه با اين سياس��ت  همه چيز 
تغيير خواهد كرد. اولين اتفاق اين است كه قيمت ارز 
بازار آزاد حداقل 15 هزار تومان خواهد شد بنابراين 
اينكه گفته شده تورمي ايجاد نمي شود بسيار حرف 
بي ربطي است ما حاضريم در هر مجمعي كه اين افراد 

حاضر شوند مناظره كنيم.
اتفاق��ا اي��ن تحليل ها باع��ث به وجود آم��دن رانت 
بزرگ تري در كشور خواهد شد و سوال اين است كه 
در اين بستر اقتصاد سياسي كشور هر راه حلي كه در 
چارچوب بازار آزاد داده شود جز تخريب هيچ نتيجه 

ديگري در پي نخواهد داشت.
راغفر اظه��ار كرد: به ه��ر صورت نكته اين اس��ت، 
آن چيزي كه به نظر من مي رس��د اين است كه با اين 
سياس��ت قطعا تورم تشديد با و توليد نابود مي شود. 
اولين اتفاق اين اس��ت كه مناب��ع ريالي توليدي كه 
امروز مشكل دسترسي به اعتبارات بانكي دارد، نياز 
ريالي شان دو برابر خواهد شد. بنابراين بايد توليدشان 
را تعطيل كنند كه بر اقتصاد كش��ور تاثير به ش��دت 
مضري خواهد داش��ت. اين برنامه هدفش توسعه و 

تشويق واردات است.
وي گف��ت: آنچه ما پيش��نهاد مي كنيم اين اس��ت، 
كش��وري كه نيازمند 80 ميليارد دالر واردات است 
ب��ا درآمد ارزي 20 ميليارد دالر يك ش��كاف عميق 
ارزي خواهد داشت. بنابراين بايد بپذيريم كشور در 
يك ش��رايط غيرعادي قرار دارد و بايد بر اين اساس 
سياست هاي متناسب اتخاذ ش��ود كه از جمله آنها 

محدودسازي گسترده واردات است.
راغفر افزود: در شرايط كنوني راه حل اين است كه اگر 
به راه اندازي جنگ اقتصادي اعتقاد داريم هيچ راهي 

جز سهميه بندي كاالها نداريم. 
وي ادام��ه داد: محاس��بات ما نش��ان مي دهد كه با 
10 ميليارد مي توان نيازهاي اساسي جامعه را تامين 
ك��رد و به آن 14 ميلي��اردي كه ب��راي تهيه كاالي 
اساس��ي تخصيص مي ياب��د، نيازي نيس��ت. دولت 
مي تواند اي��ن چهار ميليارد دالر را در جهت افزايش 
ظرفيت توليدي كش��ور هزينه كند. راه حل اساسي 
ما اين اس��ت كه كاال ها را براي مردم س��هميه بندي 
كني��م و ارز حاصل از ص��ادرات را به توليدكنندگان 

تخصيص دهيم 
وي افزود: هدف گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
تثبيت قيمت هشت هزار توماني نرخ دالر است اين 
نرخ با چه روشي به دس��ت آمده است قيمت ارز در 
بازار آزاد فقط با 3 درصد ارز وارداتي تعيين مي شود 
و اين كاله برداري اس��ت. اولويت دولت تامين منافع 
تاجران است و به توليدكنندگان توجهي نمي شود، 
آنچه كه در كشور حداقل در يكصد سال گذشته ادامه 
داشته س��لطه صاحبان سرمايه هاي تجاري بر نظام 

تصميم گيري است.

سرزعيم:يارانهرانقديبپردازيمعادالنهتر
است

علي سرزعيم، استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي و 
معاون امور اقتصاد و برنامه ريزي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماع��ي در ارتباط با اين مباحث و دو ديدگاه 
باال به »تعادل« گف��ت: ديدگاه بنده به نظرات مركز 

پژوهش هاي مجلس نزديك تر است. بهترين سياست 
اين اس��ت كه ارز وارداتي را قطع و اجازه دهيم تورم 
تاحدودي باال برود. ولي در عين حال منابع آن را به 
صورت نقدي به خانوارها بدهيم. بنابراين در صورت 
اجراي اين سياس��ت يك اثر درآمدي خواهد داشت 

و يك اثر قيمتي. 
وي گفت: فرض ما اين اس��ت كه اث��ر درآمدي براي 
خانوارهاي فقير خيلي بيش��تر از اثر قيمتي خواهد 
بود. براي دهك هاي باال برعكس اس��ت. دوستان ما 
اگر شعار عدالت مي دهند ولي سياست هايي كه دنبال 

مي كنند هميشه به نفع دهك هاي باال بوده است.
براي اينكه مصرف دهك هاي باال هميش��ه بيشتر از 
دهك ها پايين است حتي در زمينه كاالي مصرفي اي 
مثل نان هم وضعيت به همين صورت است.  به گفته 
س��رزعيم با اين احتس��اب مصرف اقالم يارانه اي در 
ميان دهك هاي غني بيشتر از خانوارهاي فقير است، 
بدين معني كه بيشتر يارانه هاي دولتي به نفع كساني 
است كه عمال به آن نيازي چنداني ندارند. دوم اينكه 
در زنجيره واردات هم همي��ن دهك هاي برخوردار 
قرار دارد كه با نشتي اين كاالها در ميان طبقه خود، 
برخورداري آنها از اين كاالها بيش��تر مي ش��ود. اين 
درحالي اس��ت كه هدف ارز دولتي اي��ن بوده كه به 
بخش كم درآمد جامعه برس��د. بنابراين وقتي آنقدر 
سيستم معيوب باشد همان ايجاد نقدينگي كه بهتر 

خواهد بود. 
وي گفت: البته اعط��اي يارانه نقدي به جاري يارانه 
كاالهاي اساس��ي موجب تورم نخواهد ش��د. اينها 
سياس��ت هاي بازتوزيعي است و تورم ايجاد نخواهد 
كرد چ��ون قبال دهك ه��اي بااليي بيش��تر هزينه 
مي كردند ولي با تورم نق��دي تنها اين توازن اندكي 

تغيير مي كند. 
از س��وي ديگر حرف عجيب اين است كه گفته شده 
اين سياست باعث افزايش قيمت ارز خواهد شد، در 
حالي كه در اين حالت عرضه دالر بيش��تر مي شود و 

اين امر مي تواند به كاهش قيمت دالر كمك كند.
وي در ادامه با بيان اينكه س��هم كاالهاي اساس��ي 
در س��بد مصرفي دهك هاي پاييني بيش��تر است، 
گفت: به همين دليل اس��ت مي گويي��م در اينجا اثر 
درآمدي بر اثر قيمتي مي چربد. يعني وقتي به آنها به 
جاي كاالي ارزان قيمت، پول نقد داده مي شود، اثر 
قيمتي را خنثي مي كند و آن را مي پوشاند. بنابراين 
درس��ت اس��ت كه وقتي قيمت كاالها ب��اال مي رود 
هزينه خانوارها هم ب��ه تبع آن افزايش مي يابد )اين 
اثر قيمتي اس��ت( حاال در اينجا ما يك اثر درآمدي 
داريم يعني همان حمايتي را كه از طريق يارانه كاال 
به آنها مي داديم حاال به صورت نقدي به آنها پرداخت 
مي كني��م. در اين صورت آن اثر قيمتي از طريق اين 

اثر درآمدي خنثي مي شود. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان اطالعاتي براي 
شناسايي خانوارهاي كم درآمد وجود دارد كه از اين 
مس��ير به آنها يارانه نقدي داده شود، گفت: نيازي به 
بانك  اطالعاتي نيس��ت، چون سياست اين است كه 
به همه اف��راد يارانه داده ش��ود، همانطور كه اكنون 
همه طبقات جامعه از يارانه مرغ و گوش��ت استفاده 

مي كنند. 
وي گفت: درست اس��ت كه در اينجا هم يارانه پولي 
مانند يارانه كااليي غيرهدفمند اس��ت به همه افراد 
پرداخت مي ش��ود، اما تفاوت اين دو اينجاس��ت كه 
وقتي كه نقدي داده مي شود همه يك عدد برابر داده 
مي شود ولي وقتي كه كااليي پرداخت مي شود چون 
طبقات پايين تر مصرف كمتري دارند به آنها س��هم 
كمتري مي رسد. از سوي ديگر خيلي از دالرهايي كه 
داده مي ش��ود به كاال تبديل نمي شود. همانطور كه 
اكنون 9 ميليارد دالر داده ش��ده است اما با اين حال 
در جلوگيري از افزايش قيمت  كاالهاي اساس��ي اثر 

آنچناني اي نداشته است. 
وي گفت: هرجا كه ارز دو نرخي داده مي شود در كنار 
آن رانت و فس��اد هم سبز مي شود. به اين صورت كه 

بسياري از اين ارزها به جاي واردات كاالهاي اساسي، 
در بازار به قيمت آزاد به فروش رفت. 

وي گفت: درست است درآمدهاي ارزي كه در سال 
آينده كمتر و تقاضاي وارداتي هم كمتر خواهد شد. 
اما بايد اين را ش��رح دهم كه در زمينه نوع تخصيص 
اين ارز دو نوع نگاه وجود دارد؛ كساني كه مي گويند 
بايد سوداگري را از بازار واردات جدا كنيم و ارز دولتي 
را با نرخ مشخصي به واردات واقعي تخصيص دهيم. 
با اين سياس��ت كه دولت هم از زمان تحريم تاكنون 
آن را اجرا كرده مس��اله اي حل نش��ده است. نسخه 
پيش��نهادي رويكرد مذكور اس��ت ك��ه دولت افراد 
پاكدس��تي را در وزارت صنعت بگمارد و آنها تعيين 
كنند كه كدام صنايع نياز واقعي براي واردات دارند 
و ارز محدود كش��ور را تنها به همان ها بدهند و بعد 
كنترل كنند ك��ه ارز را صرف خريد همان مواد اوليه 
و كاالهاي واس��طه اي يا كااله��اي نهايي وعده داده 
ش��ده كرده باشند. احتماال نظر آقايان اين است كه 
دولت نرخ ارز براي فروش در اين شكل را نرخي قرار 
دهد كه به قدرت خريد خانوارها و رفاه آنها كمترين 
آس��يب را برس��اند. در ارزيابي نقد آنها و پيش��نهاد 
جايگزين بايد عنوان كرد كه: الف- پيشنهاددهندگان 
بازار ثانويه نيز در اين دغدغه سهيم هستند كه ارز اين 
بازار نبايد به دست س��وداگران بيفتد و اعتقاد دارند 
كه بايد س��ازوكار پايش براي گيرن��دگان ارز در اين 
بازار برقرار باش��د تا ارز تنها در مواردي كه بابت آنها 
ارز گرفته شده صرف شود و خرج سوداگري يا خروج 
سرمايه نشود. ب- در پيشنهاد جايگزين اين رويكرد 
به اين نكته توجهي نش����ده كه عرض��ه ارز به چه 
ش��كل بايد صورت گيرد. گرچه بخش��ي از عرضه ارز 
توسط دولت اس��ت و مي توان دولت را فارغ از نظام 
انگيزش��ي به عرضه ارز در اين سازوكار پيشنهادي 
كش��اند، اما بخش بزرگ تري از عرض��ه ارز كه اتفاقا 
تحريم ناپذيرتر است، ارز ناشي از صادرات پتروشيمي 

است كه در اختيار شركتهاي خصولتي است. 

رييس كل س��ازمان امور مالياتي از انجام مطالعات 
روي ماليات عايدي سرمايه و مجموع در اين سازمان 
خب��ر داد و گفت: ب��راي تحقق كام��ل درآمدهاي 
مالياتي، ابزارهاي نوين و شيوه هاي موثر و كارآمدي 

در اختيار داريم.
س��يد كامل تقوي ن��ژاد ريي��س كل س��ازمان امور 
مالياتي كشور بر لزوم تالش جهادي و همت تحقق 
درآمده��اى مالياتى با تكيه بر ابزارها و ش��يوه هاى 
نوين جمعي براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين 
شده س��ازمان تأكيد كرد و گفت: براي تحقق كامل 
درآمدهاي مالياتي، ابزارهاي نوين و شيوه هاي موثر 
و كارآمدي در اختيار داريم. گردهمايي تحقق كامل 
درآمدهاي مالياتي با حضور رييس كل سازمان امور 
مالياتي كش��ور، رييس امور مالياتي ش��هر و استان 
تهران و جمع��ي از مديران كل س��ازماني در اداره 
كل امور مالياتي موديان بزرگ برگزار ش��د. در اين 
گردهمايي سيد كامل تقوي نژاد، رييس كل سازمان 
امور مالياتي كشور با اشاره به اهميت بيش از پيش 
ماليات در نظام اقتص��ادي گفت: در حال حاضر در 
ش��رايطي كه نظام اقتصادي ما با تحريم همه جانبه 
از سوي استكبار و عوامل آن روبرو شده است، نقش 
نظام مالياتي بيش از گذشته در پيكره نظام اقتصادي 
كش��ور خودش را نش��ان داده اس��ت و مقام معظم 

رهبري نيز در خصوص سياس��ت هاي كلي كشور، 
تأكيد ويژه اي بر اهميت اداره كش��ور با درآمدهاي 
مالياتي كرده ان��د و از فعاليت ها و تالش هايي كه در 

اين زمينه صورت گرفته، اظهار رضايت نموده اند. 
وي ادامه داد: بدون ترديد، درآمدهاي مالياتي يكي 
از پايدارترين و مطمئن ترين منابع درآمدي دولت ها 
براي نيل به اهداف اقتصادي و اجتماعي در جامعه به 

شمار مي رود، به همين جهت دولت بايد تالش كند 
تا وابستگي خود را به درآمدهاي نفتي كاهش دهد.

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: 
كاهش وابس��تگي به درآمدهاي نفتي يعني اينكه 
م��ا در بازي با ابرقدرت ها بتواني��م به نيروي داخلي 
خودمان و ظرفيت و توانمندي هايي كه در كش��ور 
وجود دارد، تكيه كنيم و طبيعتا هرچه جلوتر برويم، 

اين نقش برجسته تر مي شود و انتظار مسووالن هم 
اين است كه درآمدهاي مالياتي، سهم قابل قبولي را 

از درآمدهاي كشور را به خود اختصاص دهد.
تقوي نژاد اف��زود: رييس جمهور نيز در س��خنراني 
اخيرشان در وزارت امور اقتصادي و دارايي بار ديگر 
تأكيد موكد بر تحقق درآمدهاي مالياتي و افزايش 
سهم آن در درآمدهاي كش��ور داشتند و از فعاليت 
و روندي كه در س��ال هاي اخير در سازمان به وجود 
آمده اس��ت، ابراز رضاي��ت نموده و تأكي��د كردند 
كه كش��ور بايد بر اس��اس ماليات اداره شود و همه 
افرادي كه فعاليت اقتصادي در كش��ور دارند، بايد 

ماليات دهند.
 رييس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور در ادامه 
س��خنان خود به اقدامات صورت گرفته در راستاي 
تحقق درآمدهاي مالياتي در س��ازمان امور مالياتي 
اشاره و اظهار كرد: با توجه به تأكيدات رييس جمهور، 
اقداماتي در سازمان امور مالياتي انجام گرفته است؛ 
بطور نمونه، مطالعاتي در بخش هاي مختلف از جمله 
ماليات بر عايدي س��رمايه، ماليات بر جمع درآمد و 
مشوق ها و معافيت ها در نظام مالياتي كشور صورت 
گرفته است كه اميدواريم بتوانيم به شكل منطقي و 

عقالني آنها را پيش برده و تكميل نماييم. 
وي ب��ا اش��اره به ت��الش كاركن��ان در تحقق ١٠٠ 

درصدي درآمدهاي مالياتي در امور مالياتي شهر و 
اس��تان تهران گفت: من فكر مي كنم تالشهايي كه 
شما همكاران در سال گذشته داشتيد و همت جمعي 

شما عزيزان، باعث اين موفقيت شده است.
تقوي نژاد موضوع رس��يدگي به معوق��ات مالياتي 
را بس��يار حائز اهميت دانس��ت و بي��ان كرد: بحث 
رس��يدگي به معوقات، يك مس��اله جدي اس��ت و 
س��ازمان امور مالياتي ب��راي وص��ول مطالباتش، 
ابزارهايي دارد ك��ه مهم ترين آن بان��ك اطالعاتي 
سازمان اس��ت كه در هيچ جاي ديگر وجود ندارد. 
بنابراين بايد از اين ابزار به درس��تي استفاده كنيم و 
همه امكانات را به كار بگيريم تا درآمدهاي مالياتي 

محقق شوند.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در مورد فرار 
مالياتي نيز اظهار كرد: فرار مالياتي، موضوع بسيار 
با اهميتي اس��ت كه اكنون به يك مساله كشوري 
تبديل شده است و بايد تالش كنيم تا اطالعاتمان 
را زياد و از ظرفيت��ي كه وجود دارد به نحو مطلوب 
اس��تفاده كنيم، بايد تالش كنيم ف��رار مالياتي را 
به حداقل ممكن برس��انيم؛ در گذش��ته ابزارمان 
براي اين كار كاف��ي نبود اما اكن��ون به مدد رصد 
تراكنش هاي بانكي مش��كوك، ابزار اين كار را هم 

در اختيار داريم. 

 Mon. Jan 28. 2019  1307   دو شنبه    8 بهمن 1397   21 جمادي االول 1440  سال پنجم    شماره 

توقفداللي
باسازوكارجديدبانكي

فاطمه مهرداديان|
پرداخ��ت  مرك��زي،  بان��ك  مصوب��ه  ب��ا 
سود روز شمارس��پرده هاي كوتاه مدت مشتريان 
بانك ها از اول بهمن ماه سال جاري ممنوع اعالم شد 
و بانك ها موظف شدند پس از اين سود سپرده هاي 
مشتريان را به صورت ماهانه پرداخت كنند. برخي 
از كارشناسان معتقدند كه رييس بانك مركزي اين 
تصميم را در راس��تاي اصالح نظام بانكي و كاهش 
فش��ار مالي بر بانك ها گرفته اس��ت. با وجود آنكه 
حداكثر نرخ سود علي الحس��اب براي سپرده هاي 
كوتاه مدت 10 درصد برآورد ش��ده بود اما از 2 سال 
پيش بانك ها با هدف جذب مشتري و تامين مالي، در 
صورتي كه پول مشتري كمتر از يك ماه در حساب 
كوتاه مدت آنها باقي مي ماند نيز به آن سود پرداخت 
مي كردند، در نتيجه صاحبان سرمايه پول خود را در 
حساب هاي كوتاه مدت نگهداري مي كردند تا عالوه 
بر آنكه آزادي عمل در برداشت پول داشته باشند، 
مي توانستند برحسب رسوب پول خود در بانك ها 
س��ود دريافت كنند. اگر چه مصوب��ه جديد بانك 
مركزي نمي تواند مشكالت نظام بانكي را بطور كامل 
حل كند اما تا حدودي از فشار مالي بانك ها كاسته و 
از شدت زيان دهي آنها مي كاهد، چنان كه بررسي ها 
نش��ان مي دهد طي ماه هاي گذشته، درآمد واقعي 
بانك ها از محل س��پرده گذاري كوتاه مدت بسيار 
كمتر از سودي بوده كه به مشتريان حساب هاي خود 
پرداخت مي كردند. برخي از كارشناسان اقتصادي 
معتقدند، اجراي مصوبه جديد بانك مركزي ممكن 
است با واكنش هاي چندگانه اي از سوي مشتريان 
بانك ها دنبال ش��ود، نخس��ت آنكه تعدادي از آنها 
ش��رايط را پذيرفته و همچنان سرمايه هاي خود را 
در سپرده هاي كوتاه مدت حفظ مي كنند، گروه دوم 
ممكن است براي كسب سود بيشتر سپرده هاي خود 
را به سپرده هاي بلندمدت تبديل كنند و گروه سوم 
نيز سپرده گذاراني هستند كه سرمايه هاي خود را 
به بازارهاي مالي نظير بازار مسكن طال و ارز يا شايد 
خودرو هدايت كنند. در ادامه گفت وگوي خبرنگار 
ما با يك��ي از نمايندگان مجل��س و همچنين يك 

كارشناس اقتصادي را مي خوانيد.

   اصالح نظام بانكي كليد خورد
سيد حس��ن حس��يني ش��اهرودي، نايب رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي در 
مورد اقدام بانك مركزي در ماهانه كردن سود بانكي 
به خبرنگار ما مي گويد: »اقدام بانك مركزي در واقع 
تالش براي اصالح نظام بانكي است و به نظر مي رسد 
با عدم پرداخت سود بانكي به سپرده هاي كوتاه مدت 
از حجم زيان بانك ها كاس��ته ش��ده و مردم نيز به 
درستي مي توانند تصميم بگيرند سرمايه هاي خود 
را در كدام حوزه هدايت كنند. وي در همين مورد و 
با مثال زدن سازوكار كشورهاي پيشرفته خاطرنشان 
مي كند: » از سوي ديگر پرداخت سود روزشمار نيز 
در كشورهاي خارجي وجود ندارد و شايد اين اقدام 
منجر به هدايت س��رمايه هاي سرگردان به سمت 
بخش هاي مولد باشد.« اين نماينده مجلس با تاكيد 
بر جلوگيري از انحراف بانك ها ادامه مي دهد: » اقدام 
موثر و مصوبه مثبت بانك مركزي مي تواند از انحراف 
منابع مالي در بانك ها و هدايت آنها به سمت داللي 
و ساير فعاليت هاي غيرتوليدي جلوگيري كند، كه 
در ش��رايط كنوني اقتصادي كشور جزو اولويت ها 

محسوب مي شود.« 

   بازاره�اي م�وازي جذابيتي ب�راي كوچ 
سپرده ندارند

كامران ندري كارشناس اقتصادي و از كارشناسان 
نظام بانك��ي در گفت وگو با خبرن��گار ما مي گويد: 
»جذابيت هاي بازار بايد به گونه اي باشد كه مشتريان 
بانكي اش��تياق الزم را براي س��رمايه گذاري در آن 
پيدا كنند، اين در حالي اس��ت ك��ه هم اكنون بازار 
مسكن با بيش از ۶0 درصد افزايش قيمت نسبت به 
سال هاي گذشته در باالترين سطح گراني خود قرار 
دارد و جاذبه چنداني براي افزايش قيمت بيشتر و 
سرمايه گذاري باالتر در آن وجود ندارد، لذا به نظر 
نمي رس��د بازار مسكن بتواند از اين افزايش منتفع 
ش��ود.« وي همچنين با اش��اره به بازار سكه و طال 
ادامه مي دهد: »بازار طال و س��كه نيز روزهاي اوج 
خود را سپري كرده است و به نظر مي رسد بازگشت 
هيجانات و طغيان هاي متعدد بازار دالر نيز پس از 
ثبات بازار تا حدودي دور از ذهن س��رمايه گذاران 
باش��د.« ندري همچنين با تاكيد بر تبعات مصوبه 
جديد بانك مركزي در مورد عدم روز ش��مار بودن 
س��ود بانكي اضافه مي كند: »بايد س��از و كاري در 
بانك ها به كار گرفته شود كه خروج سرمايه صورت 
نگيرد تا دسترس��ي بخش خصوصي و بنگاه هاي 
كوچك و زود بازده به منابع مالي و تسهيالت كاهش 
پيدا نكند.« اين كارش��ناس بانكي در پاسخ به اين 
سوال كه آيا اين مصوبه در راستاي اصالح نظام بانكي 
صورت گرفته است يا خير، مي گويد: »البته مصوبه 
درستي بود كه بايد با ساير اقدامات اجرايي در يك 
بسته ديده شود. يكي از مهم ترين آنها ساماندهي 
ارتباط بين ش��عب بانكي و بانك مركزي است، كه 
بايد در چارچوب خاصي هدايت شود به طوري كه 
تنها با وثيقه سپاري مطمئن بايد تسهيالت از سوي 
بانك مركزي پرداخت شود.« كارشناسان اقتصادي 
معتقدند سياس��ت جديد بانك مركزي مي تواند 
به كنترل پولش��ويي و كاهش سرعت گردش پول 
منجر شود، كه هم اكنون به نفع اقتصاد كشور است، 
هرچند نگراني هايي بابت خارج شدن پول از بانك ها 
وجود دارد، اما بررسي ها نشان مي دهد به علت عدم 
جذابيت بازار ارز سكه و طال و همچنين و ثبات الزم 
در بخش هاي مذكور بخش مهمي از نقدينگي تمايل 
خود را به ماندگاري در بانك ها حفظ خواهد كرد كه 
مي تواند به پرداخت تسهيالت در واحدهاي توليدي 
اختصاص پيدا كند و در نهايت نقش موثري در بهبود 

فضاي كسب و كار داشته باشد.

  علي سرزعيم  : اعطاي يارانه نقدي به جاري يارانه كاالهاي اساسي موجب تورم نخواهد شد. اينها سياست هاي بازتوزيعي است و تورم ايجاد نخواهد 
كرد چون قبال دهك هاي بااليي بيشتر هزينه مي كردند ولي با تورم نقدي تنها اين توازن اندكي تغيير مي كند. 

از سوي ديگر حرف عجيب اين است كه گفته شده اين سياست باعث افزايش قيمت ارز خواهد شد، در حالي كه در اين حالت عرضه دالر بيشتر مي شود 
و اين امر مي تواند به كاهش قيمت دالر كمك كند.

  حس�ين راغفر :آنچه ما پيشنهاد مي كنيم اين است، كشوري كه نيازمند 80 ميليارد دالر واردات است با درآمد ارزي 20 ميليارد دالر يك شكاف 
عميق ارزي خواهد داشت. بنابراين بايد بپذيريم كشور در يك شرايط غيرعادي قرار دارد و بايد بر اين اساس سياست هاي متناسب اتخاذ شود كه 
از جمله آنها محدودسازي گسترده واردات است. در شرايط كنوني راه حل اين است كه اگر به راه اندازي جنگ اقتصادي اعتقاد داريم هيچ راهي جز 

سهميه بندي كاالها نداريم. 

برش



دانش و فن10اخبار

به زودي از سوي بانك مركزي

مشتركانبرايتراكنشهايموبايلياحرازهويتميشوند
گروه دانش و فن| مرجان محمدي |

 بان��ك مركزي روز گذش��ته با اعالم اي��ن خبر كه در 
آينده اي نزديك طرحي را با عنوان الزامي شدن احراز 
هويت در تراكنش هاي موبايلي اجرايي مي كند،  اعالم 
ك��رده ممكن اس��ت در مرحله اول ب��راي افرادي كه 
سيم كارت به نامشان نباشد مشكالتي را به همراه داشته 
باشد،  اما رفته رفته و با تكميل شدن تمام مراحل طرح 
مشكالت مرتفع مي شود،  چرا كه قرار است با اجرايي 
ش��دن اين طرح از كالهبرداري هاي صورت گرفته با 

سيم كارت جلوگيري به عمل بيايد.
طبق اعالم بانك مركزي اين طرح شايد آساني دريافت 
خدمات را تحت الشعاع قرار دهد و كار را براي برخي از 

مردم سخت كند ولي امري الزم و ضروري است.
هرچند تغيير و تح��ول در صنعت پرداخت با توجه به 
تنوع خدمات و انتظارات مردم امري ضروري اس��ت، 
ولي بانك مركزي نمي تواند از امنيت در اين حوزه غافل 
شود. گفته مي شود بانك مركزي مدت هاست كه در 
حال بررسي طرح احراز هويت تراكنش هاي موبايلي از 

طريق كنترل شماره كارت و شماره سيم كارت است.
همچنين مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي 
با بيان اينكه اطالع��ات كارت هاي مردم از مهم ترين 
زيرساخت هاي اجراي اين طرح بود، گفت: در دو ماه 
اخير و براي برقراري امنيت بيش��تر در تراكنش هاي 
كارتي، اطالعات كارت هاي بانكي مردم را ساماندهي 

كرديم.
محمدبيگي درخصوص زمان بندي بانك مركزي براي 
اجباري شدن احراز هويت در تراكنش هاي موبايلي، 
افزود: زمان بندي اجراي اين طرح قطعاً با آمادگي كامل 

زيرساخت ها مشخص خواهد شد.
اين مقام مس��وول در بانك مركزي با بيان اينكه احراز 
هويت در تراكنش هاي موبايل��ي نيازمند برقراري دو 
زيرس��اخت مهم اس��ت، تصريح كرد: در گام اول بايد 
كنترل شماره موبايل و شماره كارت صورت بگيرد. ولي 
گام دوم، رمز پوياست كه بايد در پرداخت هاي مجازي 

از آن كمك بگيريم.
مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي در همين 
ارتباط از الزام رمز پويا در بانك ها از بهمن امسال خبر داد 
و گفت: به بانك ها اعالم كرده ايم كه از بهمن ماه ملزم به 

رعايت رمز پويا هستند و از ارديبهشت سال ۱۳۹۸ اين 
مهم، اجباري مي شود.

وي تاكيد كرد كه رمز پويا يكي از مواردي است كه در 
امنيت پرداخت، در كن��ار احراز هويت، فرايند امنيت 
را كامل مي كند و اي��ن طرح به صورت جدي در بانك 

مركزي در حال پيگيري است.
تطبيق ك��د ملي دارنده س��يم كارت ب��ا كارت بانكي 
راهكاري مناس��ب ب��راي برقراري امنيت وس��هولت 

دسترسي به تمام خدمات بانكي است.
گفته مي ش��ود در خصوص اجرايي شدن طرح بانك 
مركزي استعالم و احراز هويت از سامانه شاهكار )شبكه 
احراز هويت كاربران( الزامي اس��ت ت��ا در برنامه هاي 
موبايلي و هنگام انج��ام تراكنش، فرايند احراز هويت 
كامل ب��ا انطباق ك��د ملي صاحب س��يم كارت با كد 
ملي كارت  بانكي افراد به  منظ��ور صيانت از اطالعات 

كارت هاي بانكي صورت بگيرد.
س��امانه ش��بكه احراز هويت كاربران توسط سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايجاد ش��ده و اين 
سازمان وب سرويس سامانه مذكور را در اختيار بانك 
مركزي و ش��ركت ش��اپرك قرار داده كه در آن با ارايه 
ش��ماره س��يم كارت و كد ملي فرايند صحت انطباق 

انجام مي شود.
اين فرايند براي اطمينان از انجام تراكنش هاي مالي در 
برنامه هاي موبايلي به  وسيله خود صاحب كارت  بانكي 
انجام شده تا از تقلب ها و كالهبرداري هاي رايج در حوزه 

تراكنش هاي موبايلي جلوگيري شود.
با انجام اي��ن فرايند، احراز هويت كام��ل در برنامه اي 
موبايلي اجرايي مي شود تا بتوان ساير خدمات بانكي 
مانند مانده گيري و مشاهده ۱۰ گردش آخر كارت هاي 
بانكي كه درگذشته به دليل بحث احراز هويت و اشكال 
در فرايند شناسايي مش��تريان )KYC( با ممنوعيت 
مواجه شده بود، مجدد در برنامه اي موبايلي فعال شود؛ 
لذا با عملياتي شدن فرآيند مذكور، آن دسته از خدماتي 
كه پياده سازي آنها منوط به احراز هويت كامل است، 

مي تواند در برنامه هاي موبايلي عملياتي شود.
اين در حالي است كه چندي پيش به صورت آزمايشي 
فرايند احراز هويت در تراكنش هاي موبايلي در برخي 
شركت ها اجرايي شد به طوري كه برخي شركت هاي 

PSP به  صورت مستقيم از س��ازمان تنظيم مقررات 
راديوي��ي در قالب مج��وز MVNO )اپراتور مجازي 
شبكه تلفن همراه( اين سرويس را پيش تر در اختيار 
گرفتند و توانستند به  صورت آزمايشي احراز هويت را 

در تراكنش هاي موبايلي عملياتي كنند.
طبق اعالم برخي كارشناسان ش��بكه شاپرك هنوز 
فرايند احراز هويت تراكنش هاي موبايلي را عملياتي 
نكرده اس��ت و آن دس��ته از ش��ركت هايي كه مجوز 
MVNO دارند، مي توانند با اس��تفاده از اين بس��تر 
احراز هويت تراكنش هاي موبايلي را تست و به  صورت 

آزمايشي اجرايي كنند.
ال در ش��رايطي كه بانك مركزي قرار اس��ت به زودي 
اين طرح را عملياتي كند،  اما به نظر مي رسد با اجرايي 

ش��دن آن بيش از نيمي از مشتركان با مشكل مواجه 
شوند چراكه هستند كاربراني كه سند سيم كارت به نام 
خودشان نيست و به نام يكي از اعضاي خانواد ه است و 
براي آنها فرقي نمي كند كه سيم كارت به نام چه كسي 
باش��د حال اينكه با اجرايي شدن اين طرح حتما بايد 
نام دارنده س��يم كارت با كارت بانكي كه مي خواهد با 
آن تراكنش انجام دهد يك نام باشد در غير اين صورت 
اين تراكنش انجام نمي شود،  به گفته برخي فعاالن و 
كارشناسان شايد اين طرح بتواند تا حدودي امنيت را 
ايجاد كند اما به نظر مي رسد پروسه آن براي كاربران 
بسيار دشوار و سخت باشد . طرحي كه اجرايي شدن 
آن به صورت آزمايشي براي اپراتورهاي مجازي نيز اما 
و اگر هايي را به همراه داش��ت،  اما به صورت آزمايشي 

اجرايي شد . حال با علم بر اينكه ۸۰ ميليون سيم كارت 
در كشور فعال است و هر مشترك تقريبا بيش از يك 
س��يم كارت در اختيار دارد اين سوال مطرح مي شود 
كه آيا زيرس��اخت هاي الزم براي احراز هويت تمامي 

مشتركان در تمام اپراتورها ممكن است يا خير؟ 
مس��اله بعدي اينكه برخي طرح ها اجرايي مي شود تا 
مشتركان و شهروندان در امنيت كامل و با كمترين زمان 
و هينه اقدام به انجام امور خود كنند، در حالي كه به نظر 
مي رسد اجرايي شدن اين طرح بسياري از مشتركان را 
به دردسر بيندازد، حال اينكه راه هاي بي شماري براي 
كالهبرداري و تقلب نيز وجود دارد و به اعتقاد فعاالن 
و كارشناسان، كالهبرداران مي توانند با دور زدن تمام 

راه هاي قانوني به اهداف خود برسند .

نيواطلس| بعد از امريكايي ه��ا و چيني ها، فضانوردان 
اروپايي نيز تمرين هاي خود را براي پياده روي روي سطح 
ماه آغاز كرده اند؛ امري كه نش��انگر برنامه ريزي آنها براي 
انجام ماموريتي در اين زمينه است. بعد از گذشت حدود 
نيم قرن از اعزام اولين فضاپيما به كره ماه و راه رفتن انسان 
روي تنها قمر كره زمين، آژانس فضايي اروپا نيز در حال 
آموزش نسل جديدي از فضانوردان است كه روي سطح ماه 
راه بروند. فضانوردان اروپايي بر مبناي يافته هاي فضاپيماي 
آپولو در حال شبيه سازي ماه نوردي در منطقه النزاروته 
اسپانيا هستند و در جريان اين تمرينات طيف گسترده اي 
از لوازم الكترونيك و نيز ابزار جغرافيايي مورد آزمايش قرار 
مي گيرند. ع��الوه بر اين پروتكل هاي جديد علمي بدين 
منظور نيز اجرا خواهند شد تا امنيت و كارآيي پياده روي 

روي ماه افزايش يابد. 
آژانس فضايي اروپا اميدوار است بتواند در ماموريت تازه 
خود يافته هاي جديدي داشته باشد و دانش بشر را در مورد 
قمر كره زمين افزايش دهد. طراحي تجهيزات پيشرفته 
اكتشافي و زمين شناسي تنها يكي از برنامه هاي اين آژانس 
اس��ت. همچنين براي افزايش اطالعات در مورد نواحي 
آتش فشاني ماه تالش خواهد شد. در جريان آزمايش هاي 
مذكور، يافتن روش هاي جديد براي فعاليت راحت در درون 

لباس هاي فضايي نيز مورد بررسي قرار مي گيرد.

گج�ت نيوز| يك چاپگ��ر حرارتي پرتابل موس��وم به 
»مموبرد« قادر است همه چيز را بدون استفاده از جوهر  
روي كاغ��ذ چاپ كند. ما در يك دنياي ديجيتال زندگي 
مي كنيم كه نياز به كاغذ روز به روز در آن كمتر مي شود. 
بطوري كه ي��ادآوري زماني كه نامه ها به صورت فيزيكي 
ارسال مي شدند و فرستادن پيغام و دريافت پاسخ به جاي 
چند ثانيه چند روز طول مي كشيد سخت شده است. اما 

همه اينها پيش از انقالب اينترنت يك واقعيت بود. 
اين انقالب تكنولوژيكي يك پيشرفت عمده در مقياس 
بزرگ بوده است. شركت ها، دوستان و خانواده مي توانند 
س��ريع تر ارتباط برقرار كنند و مي��زان اطالعاتي كه فرد 
مي تواند در طول روز ارس��ال و درياف��ت كند بطور قابل 
توجهي افزايش يافته اس��ت. اما هن��وز هم كاغذ جايگاه 
خاصي در زندگي ما دارد و در طول روز استفاده هاي زيادي 
از آن مي ش��ود و نمي توان نق��ش آن را در زندگي روزمره 
انكار كرد چرا كه در بس��ياري از لحظ��ات نياز مبرمي به 
آن پيدا مي كنيم. پرينتر حرارتي “مموبرد “ شكاف ميان 
يادداش��ت هاي كاغذي و دنياي مدرن را بدون هدر دادن 
كاغذ و جوهر پر كرده است و قادر است هر طرح و نوشته اي 

را بدون استفاده از جوهر  روي كاغذ چاپ كند.
اين چاپگر در ح��ال حاضر با ۲۵ درصد تخفيف با قيمت 

۵۹.۹۹ دالر در دسترس است. 

گيزم�ودو| هدفون هاي لغو س��ر و ص��دا، مانند هدفون 
“۱۰۰۰XM۳-WH “ س��وني، بسيار در حذف صداهاي 
محيط اطراف موثر هستند، اما هنگام خواب و براي نشنيدن 
خر و پف قطعًا استفاده از هدفون گزينه مناسبي نيست. به 
همين منظور پژوهشگران يك بالش طراحي كرده اند كه 
عملكرد آن در حذف صداهاي محيط مانند آن هدفون ها 
است. پژوهشگران »دانشگاه ايلينوي شمالي« فناوري مشابه 
آن هدفون ها را در يك بالش به كار بردند، اين بالش به گونه اي 

طراحي شده است كه صداي خر و پف را كاهش مي دهد.
 پژوهش��گران  كاري متفاوت انج��ام داده اند، آنها موفق به 
ايجاد يك بالش مجهز به بلندگو شده اند كه بالش مذكور 
از الگوريتم هاي تطبيقي براي به حداقل رساندن صداهاي 
خروپف به همان ش��يوه اي كه يك جفت هدست لغو سر و 
صدا مي تواند صداهاي ي��ك اتوبوس پر جمعيت را حذف 
كند، استفاده مي كند. يكي از ميكروفن ها صداهاي شخصي 
كه خروپف مي كند را ثبت مي كند، در حالي كه دو ميكروفن 
ديگر صداي محيط در يك اتاق را ثبت مي كنند و سپس اين 
صداها توسط يك الگوريتم تطبيقي پردازش مي شوند.  اين 
بالش از يك الگوريتم كه قادر به تنظيم و انطباق براي لغو سر 
و صدا است، استفاده مي كند. پژوهشگران در آزمايش هاي 
خود دريافتند كه بالش مذكور توانايي كاهش صداي خروپف 

تا ۳۱ دسي بل را دارد.

 اروپايي ها هم راهپيمايي
روي ماه را تمرين كردند

 پرينتري كه بدون جوهر
چاپ مي كند

بالشي كه صداي خر و پف را 
كاهش مي دهد

 Mon. Jan 28.  دو شنبه    8 بهمن 1397   21 جمادي االول 1440  سال پنجم    شماره   1307  2019 

اسپكتروم|
 واقعيت مجازي يك تكنولوژي بصري بسيار پيشرفته 
است كه در ممكن شدن غيرممكن ها پيشقدم بوده 
اس��ت، اما اين فناوري براي پيشرفت بيشتر نيازمند 
هماهنگ شدن با سيستم جديد صداي مجازي است.

مهم ترين ويژگي فن��اوري صداي مج��ازي، تجلي 
احس��اس حضور در مكان تصوير مورد نظر است كه 
كاربر از طريق هدس��ت واقعيت مجازي با آن مواجه 

مي شود.
مثاًل كاربر مي تواند كيفيت بازي بسكتبال را با همان 
كيفيت صداي استاديوم در خانه تجربه كند، يا فضاي 
تخيلي بازي هاي گرافيكي را با احس��اس عميق تري 

تجربه كند.
در شرايط فعلي، شركت هاي توليد كننده تجهيزات 
صوتي و گيرنده صدا هن��وز با فناوري هاي نه چندان 

جديد محصوالت جديد را عرضه مي كنند.
يكي از مهم ترين ويژگي هاي فناوري صداي مجازي، 
قابليت تغيير صدا با توجه به موقعيت كاربر در فضاي 
مجازي است، مثاًل هنگامي كه كاربر در استاديوم در 
حال مشاهده بازي فوتبال اس��ت، با تغيير موقعيت 

در فضاي مجازي، صداي بازي، تماش��اچيان، مربي 
و اسپيكرهاي ورزش��گاه را نيز مطابق با همان مكان 

دريافت مي كند.
اگرچه فن��اوري صداي مجازي در ظاهر س��اده تر از 
واقعيت مجازي به نظر مي رسد، اما به عقيده محققان، 
محاسبات الزم براي توليد صداي مجازي تقريبًا مشابه 

فناوري واقعيت مجازي است.
محققان معتقدند كه براي توليد صداي مجازي نيازي 
نيست كه از چندين اسپيكر مانند سيستم سينماي 
خانواده استفاده كرد، چرا كه تنها راه ورودي صدا به 

مغز انسان، دو گوش هستند.
در واقع آنچه مغز انسان را قادر به تشخيص جهت هاي 
صدا مي كند، توانايي پردازش تأخير دريافت صدا بين 

دو گوش براي شناسايي جهت است.
براي رس��يدن به صداي واقعيت مجازي بايد صداي 
توليد شده را با رعايت فاكتورهايي مثل زمان، صدا، 

بسامد و اكو براي هر گوش رعايت كرد.
پردازش چهار فاكتور بيان شده نيازمند پردازشگرهاي 
سريع و قدرتمند است كه مي تواند قيمت نهايي اين 

فناوري را بسيار افزايش دهد.

معرفي نسل جديد سيستم هاي واقعيت مجازي
دريچه

ايسنا|
 اگرچه روش هاي بس��ياري براي جلوگيري از ارس��ال 
پيامك هاي تبليغاتي ارايه شده، اما به همان اندازه هم 
راه هاي دور زدن اين روش ها ايجاد ش��ده است. يكي از 
آنها استفاده از پنل هاي ارسال سيم كارتي است كه هر بار 
با سبز شدن سيم كارت هاي جديد، مانع از مسدود شدن 

كامل پيامك هاي مزاحم مي شود.
 پيامك هاي تبليغاتي انواع مختلفي دارند و از وعده برنده 
شدن در جشنواره هاي مختلف تا معرفي كسب وكار و 
و محصوالت ش��ركت ها را شامل مي شوند؛ اگرچه اين 
پيامك ها پيش��ينه اي طوالني دارند اما هر بار با روشي 
جلوي آنها گرفته شده است. همچنين ايجاد سامانه اي 
براي مقابله با پيامك هايي كه سرشماره تبليغاتي دارند، 
موجب شده ارسال كنندگان اين پيامك ها به شماره هاي 
شخصي روي بياورند كه ساماندهي آنها، سخت تر از ساير 

پيامك هاست.
در اين راستا، حسين فالح جوشقاني - رييس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - درباره ساماندهي 
پيامك هاي تبليغاتي گفته بود: پيامك هاي تبليغاتي كه 
از طريق سامانه هاي ارسال پيام كوتاه و با سرشماره هاي 

مختلف براي مش��تركان تلفن همراه ارسال مي شد، با 
ايجاد س��امانه #۸۰۰* بطور مناسب ساماندهي شده 
اس��ت. او همچنين درب��اره پيامك هايي ك��ه از طريق 
سرشماره هاي شخصي ارسال مي شدند، بيان كرده بود: 
با توجه به نياز به س��اماندهي پيامك هاي تبليغاتي كه 
با شماره هاي شخصي ارسال مي شوند، ارتقاي سامانه 
۱۹۵ و راه اندازي بخش دريافت شكايات از طريق پيامك 
ضروري است كه مشتركان تلفن همراه درصورت لزوم 
بتوانند پيامك تبليغاتي و شماره ارسال كننده را از طريق 

پيامك به سامانه ۱۹۵ ارسال كنند.
خطوط ارس��ال پيامك تمام اپراتورهاي س��امانه هاي 
پيامكي، بطور پيش فرض تبليغاتي هس��تند و قابليت 
ارسال پيامك به بلك ليست ش��ماره موبايل هايي كه 
جلوي دريافت پيامك هاي تبليغاتي را بسته اند را ندارند و 
بايد براي ارسال به اين شماره هاي مسدودشده، از خطوط 
خدماتي اس��تفاده كرد. با وجود اين، به نظر مي رس��د 
كس��ب وكارها حتي راه هايي براي دور زدن اين سامانه 
هم پيدا كرده اند يا اين طور نشان مي دهند كه مي تواند 
پيامك هايي را حتي به كاربراني كه پيامك هاي تبليغاتي 

را مسدود كرده اند، ارسال كنند.

با يك جست وجوي ساده در گوگل مي توانيد سايت هايي 
را بيابيد كه ارس��ال پيامك به بلك ليست افراد را تبليغ 
مي كنند. خطوط ليست سياه يا بلك ليست خطوطي 
هستند كه ش��خص صاحب خط با ارسال كد به اپراتور 
خط خود، درخواست عدم دريافت پيامك هاي تبليغاتي 
را كرده و اپراتور خط شخص را در ليست سياه مخابراتي 
قرار مي دهد و بدين ترتيب پس از آن شخص از خطوط 
پيام كوتاه پنل هاي پيامك انبوه، پيامك هاي تبليغاتي را 
دريافت نمي كند؛ از طرفي ارسال متن تبليغاتي از خطوط 
خدماتي ممنوع و خالف قوانين اپراتورهاس��ت. اما اين 
كسب وكارها راه ارسال سيم كارتي را جايگزين كرده اند.

به نظر مي رسد سازوكار ارسال اين پيامك هاي تبليغاتي 
كه از طريق سيم كارت ارسال مي شود، مشخص نيست 
و اگرچه توس��ط پنل پيامك��ي براي كاربران ارس��ال 
مي ش��ود، اما اين مزيت را براي ارسال كننده دارد كه با 
برخورداري از شماره هاي شخصي، سامانه هاي مسدود 
كردن پيامك هاي تبليغاتي را دور بزند،؛ موضوعي كه 
رگوالتوري هنوز نتوانسته جلوي آن را بگيرد و با وجود 
مسدود شدن چندين هزار س��يم كارت، با سبز شدن 

شماره هاي سيم كارتي جديد از سر گرفته شده است.

امكان ارسال پيامك به فهرست مسدودي ها
كاربر

رويداد

 نرخ پهناي باند اينترنت 
گران نمي شود

مهر| مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت گفت: 
در سال ۹۸، نرخ ارايه پهناي باند اينترنت به اپراتورهاي 
ارتباطي افزايش نخواهد يافت. صادق عباسي شاهكوه با 
بيان اينكه بنا نداريم در سال ۹۸ نرخ پهناي باند اينترنت 
را افزايش دهيم، اظهار داش��ت: براي كاهش قيمت 
تعرفه پهناي باندي كه به اپراتورهاي ارتباطي فروخته 
مي شود هنوز برنامه مشخصي در دست نيست. وي 
افزود: براي كاهش تعرفه ها بايد ميزان درآمد و هزينه ها 
را ارزياب��ي كرده و پ��س از آن در مورد كاهش قيمت 
تصميم گيري كنيم اما آنچه مسلم است روال چند سال 
اخير در زمينه هزينه تعرفه پهناي باند به سمت كاهش 
قيمت بوده است. عباسي شاهكوه با اشاره به اينكه در 
اليحه پيشنهادي بودجه س��ال ۹۸، هزينه و درآمد 
مربوط به شركت ارتباطات زيرساخت در كليات بودجه 
آمده است، ادامه داد: موضوع قيمت گذاري خدمات با 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است. در 
اليحه بودجه ۹۸، سهم دولت از پهناي باند به صورت 
مجزا مشخص نشده و تنها درآمد و هزينه كل شركت 
و سود سهام دولت برآورد مي شود. مديرعامل شركت 
ارتباطات زيرساخت با اشاره به اينكه نرخ پهناي باند 
در سال ۹۶، كاهش ۲۵ درصدي داشته است، افزود: از 
اول آذر سال ۹۶ قيمت پهناي باند داخلي و نيز هزينه 
انتقال ح��دود ۲۵ درصد كاهش پيدا كرد. از س��وي 
ديگر در سال ۹۷ نيز در شهريور ماه با اصالح مصوبه 
كميسيون تنظيم مقررات بر مبناي محاسبه پيك 
ترافيك اينترنت، شاهد كاهش ۱۸ درصدي هزينه 
اپراتورها بوديم. در اين مصوبه پيش از اين مصرف پهناي 
باند براي هر پيك ترافيك در هر شهر محاسبه مي شد 
اما پس از آن براي كمك به تمركز زدايي، مصرف پهناي 
باند به صورت يكجا محاسبه شد. از اين حيث اين مصوبه 
كاهش هزينه را براي اپراتورها به همراه داش��ت. وي 
يادآور ش��د: براي سال آينده نيز پس از گذشت چند 
ماه اول سال و متناسب با وضعيت درآمدي، اصالحاتي 
روي نرخ پهناي باند خواهيم داشت و هرچه اپراتورها 
از شبكه زيرس��اخت ارتباطي كشور بيشتر استفاده 
كنند، طبيعتًا كاه��ش تعرفه را در زمينه پهناي باند 
 خواهيم داشت. عباسي شاهكوه گفت: براي سال ۹۸، 
پيش بيني اليح��ه بودجه براي ش��ركت ارتباطات 

زيرساخت حدود ۲۵۰۰ ميليارد تومان است.

بارگذاري بدافزار از طريق 
مرورگر كروم  غيرممكن مي شود
زددي نت| مهندسان گوگل در حال افزودن قابليتي 
تازه به مرورگر كروم هستند كه بارگذاري مخفيانه 
انواع برنامه ها را از طريق اين سيستم عامل غيرممكن 
مي كند. تغييرات انجام شده مربوط به موتور متن باز 
مرورگر كروم يا كروميوم اس��ت كه موجب مي شود 
سايت هاي آلوده ديگر قادر به انتقال كدهاي معيوب و 
مخرب به رايانه هاي كاربران نباشند. قرار است قابليت 
يادشده به نسخه ۷۳ مرورگر كروم افزوده شود كه در 
ماه مارس يا آوريل عرضه خواهد شد. انتقال بدافزار به 
رايانه هاي كاربران معموال از طريق بارگذاري ناخواسته 
و مخفيانه برخي داده ها در زمان مراجعه كاربران به 
سايت هاي آلوده صورت مي گيرد. در مواردي برخي 
سايت ها داراي كدهايي هستند كه در تبليغات آنها 
مخفي شده و از اين طريق به رايانه فرد بازديدكننده 
منتقل مي شوند. قرار اس��ت اين خدمات به تمامي 
نس��خه هاي مرورگر كروم به غير از نسخه سازگار با 
سيس��تم عامل iOS اضافه شود. نس��خه سازگار با 
توليدات اپل مرورگر كروم مبتني بر موتور وب كيت 
سافاري و نه موتور كروميوم است و لذا افزودن چنين 
قابليتي به آن ممكن نيست. پيش از اين مرورگرهايي 
مانند Internet Explorer و فايرفاكس خدمات 
يادش��ده را از س��ال ۲۰۱۵ ارايه مي كردند و انتظار 
مي رود در آينده عالوه بر كروم، اوپرا، ويواالدي، بريو، 
اج مايكروسافت و برخي مرورگرهاي ديگر هم اين 

خدمات را ارايه دهند.
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مسووليت اعضا در اداره موفقيت آميز تعاوني
تشكيل يك ش��ركت تعاوني 
بر پايه انباشت سرمايه نيست 
بلكه اجتماع افراد در لواي اصل 
»يك نفر يك راي« اس��ت كه 
با مفهوم برابري همه انسان ها 
مطابقت دارد و اين قاعده كه در 
آن تمام حقوق اجتماعي اعضاء 
رعايت شده است، جزو اصول 
اساسي تعاون است. بنابراين، 
هر شركت تعاوني يك كانون دموكراسي يا مردم ساالري 
است. نهادهاي تعاوني از اجتماع افرادي تشكيل مي شود 
كه نيازهاي اقتصادي مشابهي دارند و درصددند به جاي 
هر نوع اقدام انفرادي از طريق قبول تعهد و مس��ووليت 
مشترك و توسل به كار گروهي نيازمندي هاي خود را 

بطور رضايت بخشي مرتفع سازند.
ويژگي دو جانبه اجتماعي و اقتصادي تعاوني، اس��اس 
قوانين سازماني و اجرايي شركت هاي تعاوني را به وجود 
مي آورد. اين قوانين، روابط خاص مابين اعضاء  و ارتباط 
آنان را با شركت تعاوني همچنين ارتباط اقتصادي هر 
يك از اعضاء را با مسووليت مشترك خويش )نسبت به 

شركت( مشخص مي كند.
تشكيل يك شركت تعاوني بر پايه انباشت سرمايه نيست 
بلكه اجتماع افراد در لواي اصل »يك نفر يك راي« است 
كه با مفهوم برابري همه انس��ان ها مطابقت دارد و اين 
قاعده كه در آن تمام حقوق اجتماعي اعضاء رعايت شده 
است، جزو اصول اساسي تعاون است. بنابراين، هر شركت 

تعاوني يك كانون دموكراسي يا مردم ساالري است.
چنين فرض مي شود كه در يك نهاد تعاوني افراد مسوول 
و آزاد، با اس��تقالل كامل بط��ور داوطلبانه به يكديگر 
ملحق شده اند، بدين ترتيب، استقالل و عدم وابستگي، 
شرط اوليه فعاليت مشترك تعاوني هاست. همچنين از 
هدفهاي اصلي اين فعاليت مشترك، حفظ و حراست 
آزادي هاي فردي از دو جنبه اجتماعي و اقتصادي است.

فعاليت مش��ترك و روابط متقابل دو جانبه در تعاوني، 
عكس العمل��ي در برابر عواقب فردگرايي اس��ت، لكن 
اقدامات انفرادي را متوقف نمي سازد بلكه برعكس تعاون، 
اقدامات انفرادي را در جهت صحيحي از »رقابت شخصي 
به فعاليت جمعي« برانگيخته و هدايت و ترغيب مي كند و 
فعاليت مشترك براساس توافق آزاد و تمايالت شخصي 
صورت مي گيرد. تعاون، به كوشش فردي تعاونگران و 
وحدت و يكپارچگي اقدامات آنان نياز دارد و بايد نحوه 

عمل اين دو عامل، هماهنگ و مكمل يكديگر شود.
هدف از تش��كيل تعاوني رفع نيازهاي مشترك اعضاء 
اس��ت و بنابراين، ضمن رعايت مسووليت مشترك در 
اداره امور آن، منش��أ و نحوه كارب��رد قدرت بايد موافق 
با نيازهايي باش��د كه به وجود آورنده اين مس��ووليت 

مشترك است.
بدين ترتيب، عالوه بر ابقاء تس��لط انس��اني بر شركت، 

تشكيالت تعاوني در خدمت فرد فرد اعضا ء خواهد بود.
به بياني ديگر، »دموكراس��ي« بهتري��ن اصل مميز و 
مش��خص كننده تعاون از ديگر سيستم هاي اقتصادي 
و اجتماعي اس��ت و در عين حال اين اصل بيشترين و 
واالترين اميد به آينده تعاون را تعيين مي كند. همچنين 
»تعاون، فقط وسيله اي براي نيل به هدف هاي محدود 
اقتصادي نيس��ت بلكه يك نوع تعه��د اقتصادي و يك 
سازمان دموكراتيك است كه عميقًا در زندگي روزمره و 

نيازهاي مشترك اعضاء ريشه دوانيده باشد«.
گر چه دموكراسي در تعاوني هاي مختلف ظاهراً مشابه 
يكديگر است، لكن تشابه آنها بطور مطلق نيست بلكه در 
ارتباط با وظيفه يا وظايفي است كه ضمن قبول تعهد 
مشترك و متقابل، پذيرفته شده است. در حقيقت، يك 
ارتباط مستقيم بين اهداف »تعهد مشترك« و نيازهاي 
مش��ترك اعضاء وجود دارد كه از طريق اين مسووليت 

مشترك بايد برآورده گردد.«
اصل عضويت آزاد مقرر مي دارد شخصي كه به يك تعاوني 
ملحق مي شود نه تنها بايد داوطلبانه و با اختيار و آگاهي 
كامل عضويت را بپذيرد، بلكه ارتباط او با تعاوني تا آنجايي 
ادامه يابد كه اختيار و استقالل فردي عضو، خدشه دار 
نش��ود. لكن حدود اين آزادي به وسيله مقررات داخلي 

تعاوني كه آزادانه توسط او و ديگر اعضاي تعاوني پذيرفته 
شده است تعيين مي شود.

نتيجه گيري منطقي از مفهوم عضويت آزاد و اختياري 
اين است كه عضو تعاوني بايد مسووليت واقعي در اداره 
صحيح و مطلوب و موفقيت آميز شركت تعاوني خود را 

احساس كند.
همانطور كه قباًل گفته شد، كنترل دموكراتيك تعاوني 
توس��ط اعضاي آن فقط زماني عملي خواهد بود كه در 
ضمن برخورداري از دموكراس��ي، استقالل فردي نيز 

داشته باشند.
به عبارت ديگر، كنترل واقع��ي زماني مصداق مي يابد 
كه اجراي آن نس��بت به اعضاء با رعاي��ت دقيق روابط 
اقتصادي و اجتماعي آنان با شركت تعاوني، تطبيق داده 
شود. استدالل و قضاوت كساني كه تأكيد بر اين موضوع 
دارند اين است كه فقط خود اعضاء  هستند كه مي دانند 

منافعشان در چيست.

     مردمي كردن اقتصاد تاكتيكي براي تقويت 
اقتصاد مقاوم

بنابراين »اصل اقتدار ف��ردي« كه به صورت يك اصل 
اختياري و آزاد، ظاهر و مجسم شده است، نتيجه منطقي 
»كنترل دموكراتيك« اس��ت. از آنجا كه شركت هاي 
تعاوني به مفهوم به هم پيوس��تن اختياري انس��ان ها 
براس��اس برابري در جهت حل مش��كالت مش��ترك 
اقتصادي خ��ود از راه ارايه خدمات��ي كه به مصلحت و 
نفع تمام آنها است، سازمان يافته اند. در نتيجه، كنترل 
دموكراتيك اعمال شده توسط اعضاء به نسبت ميزان 
اراده و خواس��ت كساني كه در حل مشكالت اقتصادي 
مشترك جامعه خويش كوشا هستند، داراي اعتبار بوده 
و مورد قبول جامعه نيز خواهد بود. فزوني تعداد چنين 
افرادي در جامعه موجب تاييد همگاني تصميمات متخذه 
در شركت تعاوني مي ش��ود. بنابراين، اصل »عضويت 
آزاد« در عي��ن حال كه نتيج��ه منطقي اصل »كنترل 
دموكراتيك« اس��ت به همان اندازه نيز نتيجه منطقي 

اصل »عضويت اختياري« است.
در زمينه »دموكراس��ي تعاوني« اصل »عضويت آزاد« 
اغلب به اشتباه تعبير مي شود. تصور عمومي بر اين است 
كه تعاوني ها موظف هستند تقاضاي عضويت اشخاص 
را بپذيرند. لكن بر طبق تصميمات كميس��يون اصول 
اتحاديه بين المللي تعاون، عضوي��ت آزاد هرگز بدين 

معني نيست.
در ماده »۸« مقررات اتحاديه بين المللي تعاون، گفته 
شده است كه عضويت در شركت تعاوني بدون هيچگونه 
محدوديت س��اختگي، تبعيض اجتماعي، اقتصادي و 
نژادي است و كاماًل اختياري بوده و قابل استفاده براي 
تمامي افرادي است كه مي توانند از خدمات آن استفاده 
نماين��د و مايل به پذيرفتن مس��ووليت هاي مربوط به 
عضويت نيز هستند. رعايت صحيح اصل »عضويت آزاد« 
جهت رعايت اصل كنترل دموكراتيك ضروري است. 
اگر كسي بتواند بدون در نظر گرفتن اينكه به خدمات 
شركت نياز دارد يا نه، به يك شركت تعاوني ملحق شود، 
راه عضويت ب��راي عناصر بي تفاوت يا ضد تعاون هموار 
مي شود زيرا به چنين عناصري اجازه مي دهد از طريق 
درهاي باز به تعاوني راه يافته يا به كار گرفتن حق كنترل 

دموكراتيك، راي به نابودي آن تعاوني بدهند.
چنين حاالتي در برخي از تعاوني هاي بعضي از كشورها 
ديده مي شود كه به عدم وجود تمايز در پذيرفتن افراد 
به شركت تعاوني و ناديده گرفتن مفهوم حقيقي اصل 

عضويت آزاد ارتباط دارد.
انحراف از اصل عضويت آزاد در پاره اي از موارد و توسط 
برخي از شركت هاي تعاوني به وسيله قوانين و مقرراتي 
كه در جهت عدم رعايت يا ناديده انگاش��تن اين اصل 
تصويب شده است، صورت گرفته و بسياري از ويژگي ها 

و خصوصيات تعاوني هاي مذكور را تغيير داده است.
با رعايت صحي��ح عضويت آزاد مي ت��وان مطمئن بود 
عضويت ش��ركت، فقط متعل��ق به افرادي اس��ت كه 

استحقاق عضويت آن را دارند.
اي��ن امر از اهميت خاص��ي برخوردار اس��ت زيرا اصل 
كنترل دموكراتيك تأكيد بر اين حقيقت دارد كه در هر 

شرايطي مصالح اعضاء چيست و فقط خود آنها مي توانند 
تصميم نهايي را اتخاذ كنند. اگر عضويت شامل افرادي 
كه شايس��تگي و اس��تحقاق آن را ندارند باشد، قاعده 
پسنديده مزبور نقض مي شود زيرا چنين اعضايي داراي 
نياز مشتركي كه شركت درصدد رفع آن است نبوده و در 
نتيجه، انگيزه اي براي فعاليت تعاوني، همانند اعضايي كه 

داراي نياز مشتركند نخواهندداشت.
بدين ترتيب، اين امر كه »اصل كنترل دموكراتيك« يك 
شركت تعاوني را به صورت سازماني مردمي در مي آورد 
به اعتبار و توانايي آن در رعايت صحيح اصل عضويت آزاد 

و اختياري بستگي دارد.
اصل دموكراسي تعاوني در مقررات اتحاديه بين المللي 
تعاون بدين نحو بيان ش��ده است: شركت هاي تعاوني 
سازمان هايي دموكراتيك هس��تند. امور شركت هاي 
تعاوني به وس��يله افرادي كه با توافق و به مس��ووليت 
اعضاء  انتخاب يا منصوب شده اند اداره خواهد شد. اعضاء 
ش��ركت هاي تعاوني از حقوق برابر در دادن راي )يك 
عضو، يك راي( و مشاركت در تصميم گيري هاي موثر 

در شركت تعاوني برخوردارند.

     دموكراسي، جوهر واالي تعاوني است
زيرا اگر اصول كنترل دموكراتيك رعايت نگردد، شركت 

تعاوني در هدف خود شكست خواهد خورد.
موقعيت تمام اعضاء شركت تعاوني برابر است و همه از 
فرصت مساوي براي مشاركت در تصميم گيري ها و بيان 
نظريات خود در مورد روش كار شركت برخوردار هستند. 
براي تضمين اين امر به جز دادن حق »فقط يك راي به 
هر نفر« راه ديگري وجود ندارد. به عالوه، نهضت تعاون به 
وجود آمده است تا حاكميت موثر توده مردم را بر زندگي 
اقتصادي مدرن و ماشينيزم تثبيت كند و بايد به هر فرد 
فرصتي براي نشان دادن لياقت هاي شخصي و تمايالت 
تعاوني همچنين مجالي براي عملي كردن عقايد خويش 
داده شود. اگر عضوي در امور شركت تعاوني برابر با ديگر 
اعضاء نباشد، احساس مسووليت واقعي در اداره مطلوب 

شركت تعاوني نخواهد كرد.
همچنين ضروري است كه ايده آل هاي دموكراسي در 
جريان فعاليت هاي شركت تعاوني و مشكالت روز به روز 
آن به تعويق نيافتد زيرا كارايي واقعي آن تحليل خواهد 
رفت چرا كه كارايي يك شركت تعاوني فقط نسبت به 

ايده آل هايي كه در خدمت آن است سنجيده مي شود.

     نقش و كاربرد دموكراسي تعاوني
كمترين بي توجهي به دموكراسي تعاوني زيان بار بوده و 
بي تفاوتي نسبت به آن موجب از بين رفتن دموكراسي 

خواهد شد.
عدم توجه در اصل، از عدم حس تفاهم در بين اعضايي 
كه تصميمات متخذه آنان به وسيله مديران يا مديرعامل 
شركت انجام نپذيرفته، ناشي مي شود. همچنين وجود 
قوانيني كه بسياري از اصول تعاون را خنثي سازد، نيز 

منجر به بي تفاوتي مي شود.
همه اين بي تفاوتي ها از ضعف تعاوني ها در تش��خيص 
اينكه »پرورش نهضت تعاون در اصل به معناي ترويج 
سازمان هاي دموكراتيك براساس اصول تعاوني است« 

ناشي مي شود. در يك واحد تعاوني كاماًل توسعه يافته 
»مديريت بايد در اختيار اعضاء  بوده و تمام تصميمات 
توس��ط خود ش��ركت تعاوني بدون هيچگونه دخالت 
خارجي گرفته شود. زيرا به هر حال »استقالل« نتيجه 

منطقي دموكراسي است.«
در م��ورد تعاوني هايي كه ني��از به ارش��اد و راهنمايي 
دارند، راهنماي��ان در ابتدا بايد قادر به درك روح عميق 

دموكراتيك تعاون باشند.
ارزش يك اصل به اندازه اقدامي است كه براي پذيرش و 

به كار گرفتن آن انجام مي گيرد.
دولت اغلب درباره موضوعاتي كه به خود اعضاء ارتباط 
دارد درصدد تصويب مقرراتي ب��ر مي آيد. وضع قانون 
جهت تضمين رعايت اصول تعاون يك مساله است لكن 
تنظيم مقررات داخلي براي تعاوني ها به وسيله قانون، 

مساله ديگري است.
اغلب چنين اس��تنباط مي ش��ود كه كنترل دولت در 
زماني كه تعاوني ها، شايستگي و صالحيت تنظيم امور 
داخلي خود را داشته باش��ند، از بين خواهد رفت. اين 
يك تناقض گويي است زيرا كه شايستگي اداره شركت 
تعاوني فقط هنگامي كه دولت كنترل مستقيم خود را 
اعمال نكند ثابت مي شود. نظارت و مباشرت مستقيم و 
نزديك دولت در امور شركت تعاوني موجب عدم دقت و 
مراقبت اعضاء از شركت مي گردد و لذا دخالت دولت، به 
خودي خود يكي از علل سقوط شركت هاي تعاوني است.

ترغيب و تشويق مقامات دولتي به صرف نظر نمودن از 
اعمال كنترل مستقيم در شركت هاي تعاوني چندان كار 
ساده اي نيست، زيرا طبعًا تعليم كاركناني كه بتوانند به 

راحتي جايگزين آنان شوند، ميسر نيست.
در واقع ضرورت مطلق وجود استقالل و اقتدار و آزادي 
در نهضت تعاون به عنوان يك هدف درازمدت مي بايد 
هميشه مدنظر قرار گيرد. اگر قرار باشد، در اداره شركت 
تعاوني، ويژگي دموكراتيك تعاوني، آس��يب ببيند، راه 
خطا پيموده ايم. در تحليل نهايي اين امر مي توان گفت: 
»اشتياق و استقبال مردم، پيش��رفت نهضت تعاون را 
قطعي خواهد كرد. از اين رو، مي بايد الگويي را تدارك ديد 
كه در آن به استعداد و لياقت انسان كه به وجود آورنده 
اين تغييرات ايده آل و مطلوب است توجه بيشتري شود. 
اگر نتيجه قطعي قانونگزاري از بين رفتن اين تمايل باشد، 

ضرر آن بيش از نفع آن است.
سازمان هاي تعاوني، به اتكاء نظام تشكيالتي صحيح در 
سطوح محلي، منطقه اي و مركزي، مي توانند مجموعه اي 
از شعب زنجيره اي فعال در نقاط حساس و موثر اقتصاد 

جامعه به وجود آورند.
بدين ترتيب، تعاون با اتكاء به محسنات خود، مي تواند به 

اقتصادي معقول و قابل اعتماد تبلور بخشد.
دولت ها بايد تعاوني ها را تشويق و به آنان كمك كنند، 
ب��دون اينكه انجام اي��ن امر، كمترين تأثير س��وئي در 
استقالل آنان داشته باشد. اين كمك ها نبايد متضمن 
قبول هيچ تعهدي در برابر استقالل و منافع شركت هاي 
تعاوني باشد و بايد در جهت دلگرمي و تقويت نيروي نوآور 

و ابتكار و كار و تالش اعضاء اعمال شود.
چارچوب طرح و شيوه هاي عرضه شده، براي كاربرد آن 
در شركت و نحوه دخالت اعضاء در امور شركت تعاوني، 

جنبه سازماني دموكراسي تعاوني را تشكيل مي دهند، 
چرا كه مجمع عمومي در يك شركت تعاوني، عالي ترين 

مقام و باالترين اختيار را دارد.
امروزه شركت هاي تعاوني جهت مقابله با عدم تحرك 
مجامع عمومي، بيش از پيش مجمع عمومي متشكل 
از نمايندگان اعضاء را كه داراي حق وكالت از طرف آنان 
هستند، جايگزين مجمع عمومي عادي اعضاء مي كند.

عالج قطعي حل مش��كل دموكراسي، تقسيم قدرت و 
مسووليت ها بين هيات مديره منتخب اعضاء و مديرعامل 
است. راه حل مورد نياز براي كنترل دموكراتيك شامل 

دو قسمت است: 
الف. مسووليت هاي مربوط به هيات مديره و مديريت 
بايد ب��ه وضوح متمايز از يكديگر بوده و تمام افرادي كه 

دست اندر كار آنند آن را عميقاً درك كرده باشند.
ب. مديريت شركت در مقابل هيات منتخب نمايندگان 
اعضاء ، كاماًل مس��وول خواهد بود، لك��ن بايد از دخالت 
بي رويه كميته ها در امور روزان��ه خود جلوگيري كند. 
»و راهنمايي هاي غير حرفه اي نبايد به مديران تحميل 
گردد«. همچنين الزم اس��ت اخ��ذ تصميمات اجرايي 
مستقيمًا به مديران رس��مي و حرفه اي شركت محول 
شود. ارزش دموكراسي تعاون بيش از آنكه به شيوه هاي 
اجرايي دموكراسي بستگي داشته باشد مبتني بر تمايل 
و خواست اعضاء جهت شركت در امور مربوط به تعاوني 

خويش است.
بنابراين، بس��يار ضروري است كه شركت هاي تعاوني 
اعضاي خود را در جهت همكاري و قبول مسووليت بطور 
مداوم آموزش دهند، زيرا امور شركت بدون مشاركت 

اعضاء انجام پذير نيست.
مش��كل متداول بي عالقگي اعضاء به همكاري در امور 
شركت هاي تعاوني در اصل از اين ناشي شده است كه 
اذهان عمومي در بعضي از كشورها تعاوني ها را وابسته 
به دولت مي دانند. اعضاي اغلب شركت هاي تعاوني در 
اين كشورها مانند مسافرين قطار هستند كه فقط هنگام 
ضرورت از قطار براي مقاصد خود اس��تفاده مي كنند و 
راندن قطار وظيفه آنان نيست. بي ترديد اين امر زماني 
وقوع مي يابد كه طرح و س��ازماندهي شركت تعاوني از 

طرف مقامات باال باشد.
نهضت تعاوني، به خاطر عضوي��ت اختياري و كنترل 
دموكراتيك ك��ه جوهر و ماهيت نظام تعاوني اس��ت، 

نمي تواند از باال به پايين رشد كند.
اعضاء بايد براي تشريك مساعي در مورد اخذ تصميمات 
متشكل گردند و كليه امور را از ابتداء تا انتها دنبال كنند. 
دموكراس��ي تعاوني، بس��تگي به ارتباط بين اعضاء و 
مديريت دارد. مديريت و مقامات رسمي در هر سطحي 
بايد برخورد صميمانه اي با نظريات اعضاء داشته باشند و 
مي بايد براي انتقال توصيه هاي اساسي اعضاء در تماس 
با آنان باشند. توجه به توصيه هاي اعضاء ضامن اين امر 
است كه كارايي شركت بطور صحيح به سود منافع عضو 

تأمين خواهد شد.
كاربرد صحيح دموكراسي زماني است كه در اهداف آن 

به نيازها و مشكالت بشر اهميت داده شود.
هر گروهي كه در يك تعاوني بطور دموكراتيك انتخاب 
شده است، وظيفه اي دقيق بر اجراء اصول دموكراسي 
دارد. انتخابات مراحل مختلف بايد دموكراتيك باشد. 
تبادل نظر و گفت وگوهاي ثمربخ��ش و دايمي بين 
كساني كه قدرت را به دس��ت مي آورند و كساني كه 
آن را واگذار مي كنند بايد صورت پذيرد تا دموكراسي 
موجبات باروري تشكيالت تعاوني را فراهم سازد. اگر 
بنا باشد كه دموكراسي جامه عمل بپوشد الزم است 
شرايط مشخصي به شرح زير و بطور كامل اجراء شود: 

الف. آموزش دايمي اعضاء
ب. عالقه كافي اعضاء به شركت خود

پ. اعض��اء كميته ه��ا، ش��وراها، كميس��يون هاي 
تشكيل شده در تعاوني بايد اطالع كافي از امور آن و 
فعاليت هاي اقتصادي داشته باشند، مديران برگزيده 
نيز بايد ضمن دانش كافي از جنبه هاي فني و تجاري 
شركت تعاوني، براي اداره خط مشي عمومي شركت، 

كارمندان متخصص در اختيار داشته باشند
ت. آموزش تعاوني و تعليمات حرفه اي كارمندان شركت
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متعادل سازي فروش گوگرد 
نسبت به سال هاي قبل

ايالم| حسين قمري رييس امور پيمان هاي شركت 
پااليش گاز ايالم گف��ت: با توجه به وضعيت كنوني 
بازار در حوزه هاي قيمت گ��ذاري و مبادي مصرف، 
نوسانات شديد ارزي در بازارهاي داخل و خارج موجب 
ايجاد چالش در تحقق و دستيابي به اهداف فروش 
محصوالت توليدي گوگرد است. به گزارش »تعادل« 
به نقل از روابط عمومي شركت؛ وي اظهار داشت: امور 
پيمان هاي اين ش��ركت با استفاده از خرد جمعي و 
طرح موضوع در كارگروه فروش محصول در شركت 
با مديران داخلي نسبت به پيشنهادات و سياست هاي 
الزم در اين حوزه اقدام و با كنترل و مديريت عرضه 
و تقاضاي بازار نس��بت به سياست گذاري الزم اقدام 
مي نمايد.  رييس امور پيمان هاي شركت پااليش گاز 
ايالم گفت: سياست هاي اجرا شده با ايجاد تناسب 
و تعادل در فروش داخل��ي گوگرد توليدي و فروش 
صادراتي آن موجب دستيابي به مدل بهينه فروش با 
بهترين شرايط ممكن شده است.  قمري افزود: عرضه 
مازاد گوگرد توليدي به خارج از كشور از طريق شركت 
بازرگاني گاز ايران موجب دستيابي به درآمد ارزي اين 
شركت مي گردد.  وي ميزان فروش و توليد گوگرد را 
۷۲ هزار تن در سال اعالم كرد و اظهار داشت: از اين 
مقدار حدود ۳۰ درصد فروش داخلي و مابقي به خارج 

از كشور صادر مي گردد.

بازچرخاني آب به توسعه 
اصفهان كمك مي كند

اصفهان| مديرعامل شركت آبفاي اصفهان اظهار 
داش��ت: بازچرخاني آب سازگار با محيط زيست 
با توجه به خشكسالي هايي كه اصفهان با آن روبه رو 
است به توسعه اين ش��هر براي داشتن آب پايدار 

كمك مي كند.
هاشم اميني در مراسم افتتاح پروژه هاي منطقه 
1۲اف��زود: زمان��ي كه فاض��الب در بخش��ي از 
تصفيه خانه ها به شكل متعارف تصفيه مي شود، به 
هر حال مسائل زيست محيطي را در پي دارد، اما در 
اين روش به جاي استفاده از پركلروين از نمك طعام  
براي گندزدايي و بازچرخاني فاضالب اس��تفاده 
مي شود و با مسائل زيست محيطي سازگار بوده و 
اين اقدام ارزشمند در حوزه بازچرخاني آب از سوي 
شهرداري اصفهان و شركت هاي دانش بنيان قابل 
تقدير است. وي گفت: اميدواريم از اين تكنولوژي 

براي كمك به اصفهان استفاده كنيم.

همراه اول حامي اصلي 
جشنواره فيلم فجر

همراه اول حامي اصلي سي و هفتمين جشنواره فيلم 
فجر ش��د. به گزارش »تعادل« از اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، سي و هفتمين جشنواره 
فيلم فجر با حمايت ويژه همراه اول از 1۰ تا ۲۲ بهمن 
ماه س��ال جاري همزمان با چهلمين سال پيروزي 
انقالب اسالمي برگزار مي شود. اپراتور اول تلفن همراه 
كشور كه با شعار »همراه اول، حامي هنر ايران زمين« 
از بزرگ ترين رويداد هنري كشور حمايت كرده اين 
حمايت را همراستا با سياست جديد خود مبني بر 
حمايت از رويدادها و آثار فاخر هنري و فرهنگي در 
كشور اعالم كرده است. سي و هفتمين جشنواره فيلم 
فجر با حضور ۴۵ فيلم برگزار مي شود و 1۴ سينما در 
تهران و بيش از ۵۰ سينما در ساير شهرستان هاي 
كشور آماده اكران فيلم هاي اين دوره هستند. همراه 
اول كه اخي��راً به اقدامات حاميانه توجه بيش��تري 
نشان مي دهد، در سياست هاي مسووليت اجتماعي 
خود، توجه ويژه اي به مقوله هنر و فرهنگ داشته كه 
حمايت از سي و هفتمين جشنواره فيلم فجر يكي از 
برجس��ته ترين اقدامات اپراتور اول در اين زمينه به 

شمار مي رود.

بهمن عبداللهي
رييس اتاق تعاون ايران

تشكيل كارگروه ويژه آموزشي 
براي ورود تعاوني ها به بورس

سيزدهمين نشست كميسيون بازار سرمايه، بيمه 
و بانك با هدف بررسي مشكالت تامين مالي بخش 
تعاون در حوزه هاي بازار سرمايه، بازار پولي، بانكي و 
فاينانس و بررسي پيشنهادات اصالحي كميسيون 
در خصوص اصالح اليحه قانون بودجه سال ۹۸ برگزار 
شد. به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، 
اين نشس��ت كه با حضور نمايندگان بانك مركزي، 
بيمه تع��اون، وزارت اقتص��اد و دارايي و نمايندگان 
اتاق هاي سراسر كشور در اتاق تعاون ايران برگزار شد، 
درخصوص احيا و نوع نگاه دولت به حوزه تعاوني هاي 
اعتبار، مش��كالت موجود و بررس��ي ميزان بودجه 
اختصاص يافته بحث و گفت وگو انجام شد. براساس 
اين گزارش، تشكيل يك كارگروه ويژه در خصوص 
آموزش و آشنا كردن تعاوني ها و اتحاديه هاي بخش 
تعاون براي ورود به بازار س��رمايه و بورس )بررس��ي 
موضوع برگزاري تور آموزش��ي در خصوص تشويق 
تعاون ه��ا براي ورود ب��ه بازار ب��ورس( و جمع آوري 
پيشنهادات به صورت مكتوب در خصوص احيا سهم 
1۵ درص��دي بازار پولي و مال��ي در قالب يك قانون 
همچنين جمع آوري ليست نمونه هاي موفق بانك ها 
و موسسات اعتباري تعاوني و بررسي موضوع برگزاري 
تور آموزشي در خصوص تشويق تعاوني ها براي ورود 

به بازار بورس از مهم ترين مصوبات اين نشست بود.

عشاير و كشاورزان هشدارهاي 
مربوط به سيل را جدي بگيرند

خوزس�تان|مديركل 
مديريت بحران خوزستان 
از روس��تاييان، عش��اير و 
كشاورزان استان خواست 
هشدارهاي مديريت بحران 
را جدي بگيرند.به گزارش 
مهر، كيام��رث حاجي زاده 
ديروز در نشست شوراي هماهنگي مديريت بحران استان 
كه به رياست استاندار خوزستان و با حضور فرمانداران و 
مديران دستگاه هاي اجرايي در اداره كل مديريت بحران 
خوزستان برگزار شد با بيان اينكه جلسات كارگروه هاي 
چه��ارده گانه تخصصي در مديريت بحران اس��تان به 
برطرف كردن بسياري از مشكالت كمك بزرگي كرده 
است، اظهار كرد: در جلس��ات شوراي مديريت بحران 
متعددي كه در سطح شهرستان ها و استان برگزار شد، 
براي پيش بيني و پيش��گيري اقدام الزم در دستور كار 
قرار گرفته است. وي با اشاره به وقوع سيل سال ۹۵ در 
استان افزود: در سال جاري با هماهنگي هايي كه ميان 
دس��تگاه هاي مختلف صورت گرفته است توانستيم 
سيالب را با وجود افزايش چند برابري آوردها نسبت به 
سال هاي گذشته مديريت و كنترل كنيم. حاجي زاده با 
بيان اينكه خوزستان از نظر ميانگين بارش در سال آبي 
جديد، دومين استان كشور به شمار مي رود گفت: از يك 
ماه گذشته كارگروه تخصصي مقابله با سيالب در اداره 

كل مديريت بحران تشكيل شده است.

بارش  ها تراز منفي ذخاير 
سدهاي تهران را جبران كرد

م��ل  عا ير مد | ن ا تهر
ش��ركت آب و فاض��الب 
اس��تان تهران با تاكيد بر 
اينكه طي دو ماه گذشته 
ذخاير برفي سدهاي استان 
تهران از وضعيت خطرناك 
خارج ش��ده است گفت: 
بارش هاي مناسب ماه هاي اخير صرف جبران كسري 
۲۵۰ ميليون مترمكعبي سدهاي تهران در سال آبي 
گذشته شده است.به گزارش روابط عمومي شركت 
آبفاي تهران، محمدرضا بختياري با اش��اره به اينكه 
ميزان بارندگي هاي استان تهران از ابتداي سال آبي 
جاري تاكنون به حدود 1۸۰ ميلي متر رسيده است، 
اظهارداشت: اين ميزان بارش نسبت به ميانگين ۴۰ 
سال گذشته اس��تان با افزايش بيش از 6۰ درصدي 
همراه شد.او متوسط ميانگين نزوالت جوي تهران را 
حدود 11۰ ميلي متر خواند و اعالم كرد: تاكنون بيش 
از 1۸۰ ميلي متر بارندگي در استان به ثبت رسيده 
اس��ت.بختياري در عين حال يادآور شد: همچنان 
ذخاير س��دهاي پنج گانه اس��تان تهران حدود ۲۵ 
ميليون مترمكعب كمتر از مدت مشابه سال گذشته 
است.بختياري ادامه داد: سال گذشته در همين بازه 
زماني ميزان ذخاير سدهاي استان حدود ۵۷۵ ميليون 
مترمكعب بود كه اين رقم اكن��ون به ۵۵۰ ميليون 

مترمكعب رسيده است.

آماده احياي بافت تاريخي بازار 
اردبيل هستيم

 مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري 
استان اردبيل گفت: اداره 
كل ميراث فرهنگي استان 
اردبي��ل در صورت تأمين 
اعتبار از مح��ل اعتبارات 
ملي آم��اده احياي بافت 
تاريخي اردبيل است. به گزارش ايسنا، نادر فالحي 
در حاشيه بازديد رييس كميسيون عمران مجلس 
شوراي اسالمي و معاون وزير راه و شهرسازي، نماينده 
مردم اردبيل در مجلس شوراي اسالمي و معاون امور 
عمراني اس��تاندار اردبيل از بازار تاريخي اردبيل، با 
اعالم اين خبر افزود: اداره كل ميراث فرهنگي توان 
فني مهندسي الزم براي به س��رانجام رسيدن اين 
پروژه را دارد.وي گفت: بازسازي بازار پنبه فروشان، 
س��راي حاج يوس��ف و س��راي امام جمعه از جمله 
اولويت هاي اداره كل ميراث فرهنگي استان اردبيل 
اس��ت كه مرمت و بازآفريني آن مشروط بر تأمين 
اعتبار خواهد بود.مديركل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان اردبيل تصريح كرد: در 
كنار اين مس��ائل يكي ديگر از اولويت هاي اداره كل 
ميراث فرهنگي استان كه از اهميت ويژه اي برخوردار 
است، ساماندهي محوطه تاريخي شيخ صفي است كه 
اميدواريم با تأمين اعتبار از محل بازآفريني شهري اين 

موضوع به سرانجام برسد.

گاردريل هاي مازندران شبانه 
ناپديد مي شوند

ت  زندران|صفح��ا ما
گاردري��ل در محور ه��اي 
مازندران به صورت سريالي 
مدت��ي اس��ت دزدي��ده 
مي شوند.نجفي معاون اداره 
كل حمل ونق��ل راهداري 
مازن��دران در گفت وگ��و با 
باشگاه خبرنگاران، با بيان اينكه سرقت صفحات گاردريل 
چند وقتي است به صورت سريالي در همه محور هاي 
استان در حال وقوع است، گفت: به نظر مي رسد با توجه به 
شيوه سرقت و ابزار آالت مورد نياز براي اين اقدام، سرقت 
گاردريل ها توسط افراد خاص و با مهارت در اين زمينه 
انجام شود.وي گفت: اين سرقت ها در بيشتر محور هاي 
مازندران اتفاق افتاده و در برخي شهرستان ها از جمله 
بابل، سوادكوه و چالوس پرونده هاي قضايي نيز تشكيل 
شده است.او گفت: سارقان عالوه بر اينكه صفحات فلزي 
گارديل را با پيچ باز مي كنند بلكه گاهي با اس��تفاده از 
دستگاه هوابرش پايه هاي آن را نيز بريده و با خود مي برند.

نجفي افزود: شكل گارديل ها و وجود دو موج در ورق هاي 
آن امكان فروش گارديل را ناممكن كرده است به همين 
دليل سارقان پس از سرقت، با دستگاه پرس، صفحات 
گاردريل را صاف كرده و در ابعاد مختلف آن را به فروش 
مي رسانند. وي گفت: جنس اين ورق ها گالوانيزه است و 
هر ست كامل آن با پيچ و مهره حدود ۷۰ كيلوگرم وزن 

و ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد.

تسهيل فرآيند ترخيص مواد 
اوليه از گمرك

معاون امور صنايع وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت 
از رفع مشكالت بنگاه هاي 
تولي��دي در امور گمركي 
خب��رداد و گف��ت: وزارت 
صنعت با اخذ تاييد گمرك 
به زودي طي توافق با وزارت 
بهداشت، سازمان اس��تاندارد، وزارت اقتصاد و ساير 
دس��تگاه هاي مرتبط با كاهش بروكراس��ي اداري، 
فرايند ترخيص كاال از گمركات اجرايي را تس��هيل 
خواهد كرد. فرش��اد مقيمي با اشاره به چالش هاي 
گمركي واحدهاي صنعتي كه در6 محور با ۳۵چالش 
شناسايي شده است، خاطرنشان كرد: ستاد تسهيل و 
رفع موانع به صورت تخصصي طي سه جلسه به واكاوي 
مشكالت گمركي صنايع پرداخت كه اين چالش ها 
در نشست هاي مش��ترك با تشكل هاي تخصصي 
احصاء شده بود و رفع آنها بخش عمده اي از مشكالت 
توليدكننگان را مرتفع خواهد كرد. او، فرآيند تعيين 
ارزش در سيستم TSCرا از جمله مشكالتي برشمرد 
كه اغلب صنايع با آن دست به گريبان بوده و موانعي 
نظير عدم تعيين ارزش واقعي محموله ها، كم اظهاري و 
بيش اظهاري، عدم تطبيق ساختار تعيين ارزش كاالها 
با موافقتنامه تعيين ارزش WTO، دموراژش��دن 
برخي كاالها بدليل روند طوالني ترخيص و... براي 

توليدكنندگان ايجاد كرده است.

چهرههاياستاني
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»تعادل« امكانات و كمبودهاي درماني را در هفته پيش گيري از سرطان بررسي مي كند 

امكانات رايگان اما كم، براي درمان سرطان

واكنش ناجا به تاثير قاچاق بر گراني گوشت

ريحانه جاويدي|
از 380 ه��زار مرگي كه در س��ال 2017 در ايران اتفاق 
افتاده، 16 درصد به علت سرطان بوده است؛ به عبارتي 
هر سال نزديك به 56 هزار نفر به علت سرطان جان خود 
را از دست مي دهند. اين آمار در حالي است كه اكنون250 
هزار بيمار مبتال به س��رطان در ايران  زندگي مي كنند 
و س��االنه حدود 110 هزار بيمار جديد هم به فهرست 
مبتاليان اضافه مي شوند، نتيجه چنين وضعيتي سبب 
شده، سرطان جايگاه دومين علت مرگ در ايران را به خود 
اختصاص دهد. اگرچه تا چند سال پيش سرطان بيماري 
بود كه تمام منابع مال��ي يك خانواده را براي درمان فرد 
مبتال مي بلعيد اما با اجراي طرح تحول سالمت، درمان 
اين بيماري در بيمارستان هاي دولتي رايگان شد، با اين 
وجود هنوز هم ضعف در درمان سرطان در ايران به وضوح 
ديده مي شود، كمبود تخت هاي بيمارستاني، همچنين 
كمياب بودن داروه��اي خارجي و پايين بودن كيفيت 
داروهاي توليد داخل از يك سو و ضعف اطالع رساني كادر 
درمان به بيمار و همراه او از روند درمان، از موضوعاتي است 
كه در بهبودي مبتاليان به سرطان خلل ايجاد مي كند. 

     از س�رطان هاي ش�ايع در ايران تا معضالت 
بيماران مبتال

در ميان فهرس��ت بلندباالي انواع سرطان، پنج نوع آن 
در ميان ايراني ها شايع تر است. بر اساس آمار برنامه ملي 
ثبت سرطان در كشور، سرطان هاي پستان، پروستات، 
پوست، معده و روده بزرگ به عنوان شايع ترين سرطان ها 
در مردان و زنان ايراني ش��ناخته مي شوند. در مردان به 
ترتيب س��رطان معده با 17.7۴ درصد، پوست 17.۴۹ 
درص��د، پروس��تات 16.۹3 درصد در رده ه��اي اول تا 
س��وم قرار دارند و به دنبال آن سرطان هاي روده بزرگ 
و مثانه از شيوع بيشتري برخوردارند. همچنين در زنان 
سرطان هاي پستان، روده بزرگ، پوست، معده و تيروئيد 
به ترتيب در رده هاي اول تا پنجم سرطان هاي شايع قرار 
دارند. اين وضعيت در حالي است كه بنابر اعالم قاسم جان 
بابايي، معاون درمان وزارت بهداشت قرار است راهنماهاي 
باليني براي سرطان هاي ش��ايع در كشور آماده سازي 
شود. او روز گذشته در مراسم افتتاح همزمان 75 مركز 
تشخيص زودهنگام سرطان در كشور درباره اين موضوع 
بيان كرد: بسته هاي حمايتي از بيماران مبتال به سرطان، 
در قالب خدمات سرپايي و بستري، تدوين و ارايه مي شود. 
قس��متي از هزينه هاي س��رطان از طريق طرح تحول 
سالمت تامين شده است بر اين اساس در برنامه تحول 
نظام سالمت، دستمزد انجام خدمات شيمي درماني و 
راديوتراپي رايگان شد و بيماران به طور متوسط تنها ١٥ 
تا ٢٠ درصد هزينه داروهاي شيمي درماني را پرداخت 
مي كنند. البته براي برخي بيماران كه بضاعت مالي ندارند 
و در حوزه برخي داروها هزينه ها كامال رايگان اس��ت و 

ساخت مراكز تشخيص و درمان سرطان، در دستور كار 
وزارت بهداش��ت قرار دارد. راهنماهاي باليني در زمينه 
داروهاي بيماران سرطاني به صورت بومي، سال گذشته 
به سراسر كشور ابالغ شد و بيمه ها ملزم هستند بر اساس 

همين گايدالين ها، داروها را پوشش دهند.
او همچنين به آماده سازي گايدالين تشخيص و درمان 
س��رطان هاي ش��ايع معده، روده بزرگ، ريه، پستان و 
همچنين راديوتراپي در حين درمان، اشاره كرد و افزود: 
مراكز ارايه خدمات تش��خيصي و درمان س��رطان در 
كشور، داراي كد شناس��ه هستند تا اقدامات اين مراكز 
قابل پيگيري باشد اما نكته قابل توجه اين است كه نيمي 
از سرطان ها قابل پيشگيري هس��تند و ما با اين مراكز 
مي توانيم 60 درصد جمعيت كشور را در اين مراكز دولتي 
غربالگري كنيم و اميدوارم تا س��ال آينده در كل كشور 
اين اقدام صورت گيرد و همان طور كه سيماي سرطان 
در حال تغيير است، بتوانيم هزينه هاي سالمت ناشي از 

سرطان را كاهش داده و عمر مردم را بيشتر كنيم.
 اظه��ارات ج��ان باباي��ي در حالي اس��ت كه بررس��ي 
»تعادل« درباره اين موضوع حكايت از آن دارد كه اگرچه 
با اجراي طرح تحول نظام سالمت، هزينه درمان سرطان 
در بيمارستان هاي دولتي رايگان شده است اما كمبود 
امكانات و دارو از معضالت بيماران س��رطاني است كه 

تاكنون بدون حل باقي مانده. 
مرجان حاجي رحيمي، همراه يكي از بيماران مبتال به 
سرطان درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: زماني كه 
مادرم را براي درمان سرطان به يكي از بيمارستان هاي 
خصوصي تهران برديم و نخستين عمل جراحي را انجام 
داد، هزينه زيادي پرداخت كرديم اما ساير مراحل درمان 
را در بيمارس��تان امام خميني )ره( تهران دنبال كرديم 
كه همه چيز رايگان بود. از هزينه بستري تا تمام مراحل 
راديوتراپي اما مشكل دايمي ما در مراحل درمان،  كمبود 
تخت بيمارستاني بود كه زمان شيمي درمان را مختل 
مي كرد. به طوري كه گاه به دليل كمبود تخت هر مرحله 
شيمي درماني با ده روز تاخير انجام مي شد تا يك تخت 
خالي شود و نوبت به ما برس��د. اين از دست دادن زمان 
براي بيمار سرطاني واقعا آس��يب زننده هم از نظر طي 
مراحل درمان و هم استرسي كه به بيمار وارد مي شود. 
تنها تفاوت بيمارستان خصوصي و دولتي هم در همين 
موضوع بود، تفاوت در امكانات زيرساختي بيمارستان هاي 
خصوصي و همچنين كادر پرستاري اين بيمارستان ها 
با بيمارس��تان هاي دولتي واقعا حس مي شود كه براي 
همين موارد ه��م هزينه هاي آنچناني از بيماران گرفته 
مي شود، در حالي كه تجربه ما نشان داد، از نظر تخصص 
پزشكي بيمارستان هاي آموزشي با متدهاي جديدتري 

درمان مي كنند. «
او اف��زود: » نكته ديگ��ري كه بايد به آن اش��اره كرد و از 
مشكالت مبتاليان به سرطان به شمار مي رود، تامين دارو 

است. اگرچه با بيمه تامين اجتماعي تنها 10 درصد هزينه 
دارو را پرداخت مي كرديم اما مشكل تامين دارو است. چرا 
كه داروهاي خارجي كمياب است و داروهاي توليد داخل 
هم از نظر كيفيت با خارجي ها تفاوت بسياري دارد. گاه 
حاضر بوديم چندين برابر پول دهيم تا داروي خارجي پيدا 

كنيم اما در بازار نبود.«
حاجي رحيمي به ضع��ف كادر درمان��ي در برخورد با 
مبتاليان به سرطان اشاره و بيان كرد: » يكي از معضالتي 
كه خانواده هاي بيماران مبتال به س��رطان با آن رو به رو 
هستند، اطالع رساني ناكافي از طرف كادر درمان است. 
در برخورد نحست با بيماري كه جواب آزمايشش حكايت 
از ابتال به س��رطان دارد، هيچ اصول روانشناسي رعايت 
نمي ش��ود و گاه آنقدر اين خبر بد و تلخ به بيمار منتقل 
مي شود كه تا مدت ها در حالت شوك و بحران است، بعد 
از آن هم هيچ اطالعاتي از نوع تغذيه، مراحل درمان و ساير 
موارد الزم به فرد داده نمي شود كه نتيجه اين وضع سبب 
شده افراد به اطالعات موجود در سايت هاي مختلف يا 
خود درماني اكتفا كنند كه روند درمان را مختل مي كند.«

     سالمندي جمعيت و موج سرطان
 اگرچه س��رطان سال هاس��ت ب��ه عنوان ي��ك بيماري 
صعب العالج از س��وي وزارت بهداش��ت، در نظر گرفته 

مي شود اما كارشناسان معتقدند، به دليل سالمند شدن 
جمعيت ايران در آينده، يك موج تازه از س��رطان هم در 
راه است. احمد عامري، عضو هيات علمي دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: 
متاسفانه اين بيماري در حال تبديل شدن به معضل اصلي 
بهداشتي كش��ور است و افزايش سن جمعيت در بيشتر 
شدن اين بيماري موثر بوده است. با توجه به اينكه افزايش 
سن يكي از فاكتورهاي خطر بروز سرطان است، به دليل 
سالمند شدن جمعيت ايران پيش بيني مي شود كه پيك 
بزرگي از بيماري سرطان پيش رو باشد كه البته مي توان 
با اقدامات به موقع از بخشي از اين بيماري پيشگيري كرد. 

او با اش��اره به اينكه تحريم، كمبود بودجه و گراني ها از 
جمله مش��كالتي است كه درمان س��رطان را با چالش 
مواجه كرده است، گفت: در اين شرايط تصميم برخي از 
مسووالن به مشكالت دامن زده است كه اخالل در روند 
آموزشي از جمله اين مسائل اس��ت. در سال هاي اخير 
شاهد آن هستيم كه تنها اتفاقي كه در سيستم آموزشي 
ما براي تربيت متخصصان سرطان رخ داده،  تغيير در نام 
رشته هاست در حالي كه محتوايي كه تدريس مي شود 

اما مطالب ۴0 سال قبل است. 
عامري بيان كرد: در س��ال ۹2 دوره س��ه س��اله رشته 
راديوتراپي انكولوژي به تصميم اس��تادان به چهار سال 

افزايش يافت و اكنون پزش��كان عمومي براي دريافت 
مدرك تخصصي بايد اين دوره را طي 5 سال بگذرانند و 
در واقع يكسال ديگر به اين دوره افزوده شده است حال 
آنكه اين افزايش دوره رشته راديوتراپي انكولوژي از ۴ سال 
به 5 سال سبب هدر رفتن بودجه هاي آموزشي مي شود، 
اما هزينه هاي آموزش بايد هدفمند باشد و مسائل پيش 
آمده دست و پاي پزش��كان را براي ارايه خدمات بسته 
است. رشته راديوتراپي انكولوژي سابقه ۴5 ساله داشته 
و يكي از رش��ته هاي سرطان شناسي است كه هميشه 
به روز بوده و مصوبات اخير س��بب ايجاد ابهاماتي براي 

پزشكان شده است. 
او گفت: اين مشكالت در حالي بوده كه مسووالن معتقد 
به افزايش پزشك و سهميه ها هستند و اكنون نيمي از 
پزشكان درمانگر سرطان با چالش مواجه شده اند و انگيزه 
خدمت رساني در بس��ياري از اين افراد با اختالل مواجه 
است. وزارت بهداش��ت با تغيير نام رش��ته راديوتراپي 
انكولوژي بدون تغيير در محتواي ۴5 ساله آن، درصدد 
خارج كردن بخش عظيمي از ارايه دهندگان خدمات به 
بيماران مبتال به سرطان است. بايد توسط مراجع باالتر 
رسيدگي عاجل به اين موضوع شود چرا كه اعتماد پزشك 
و بيمار براي بسيار از ارايه دهندگان خدمت در اقصي نقاط 

كشور در حال آسيب ديدن است.

در چند روز گذشته خبرهايي مبني بر قاچاق دام زنده از 
ايران به كشورهاي ديگر و تاثير آن بر گراني گوشت قرمز 
منتشر شد. اما نيروي انتظامي تاثير اين قاچاق را در قيمت 
گوشت ناچيز مي داند. جانشين فرمانده ناجا توضيحاتي 
را درباره قاچاق دام ارايه كرد و برخي ادعاها درباره ارتباط 

افزايش قيمت گوشت با ناجا را رد كرد. 
سردار ايوب سليماني در نشست تخصصي ساالنه مبارزه 
با قاچ��اق كاال و ارز با حضور در جمع خبرنگاران، درباره 
قاچاق دام زنده، اظهار كرد: قاچاق، پديده اي اس��ت كه 
سال ها وجود دارد، اما با توجه به اينكه در ماه هاي اخير 
تحت تأثير نوسانات نرخ ارز تغييراتي در آن ايجاد شده 
است تمركز ما در برخي از موارد تغيير كرده است و عمدتا 
روي مواردي همچون خارج كردن از كشور، تمركز داريم.

وي با اش��اره به اينك��ه در مورد قاچ��اق دام زنده موارد 
نادرستي مطرح شده اس��ت كه بعضًا با واقعيت فاصله 
داشته يا تمام واقعيت نبوده اس��ت، در اين باره توضيح 
داد: در سال جاري با علم به اينكه ممكن است قاچاق دام 
زنده به خارج از كش��ور صورت بگيرد، برنامه ريزي هاي 
خود را انجام داديم و از اوايل امس��ال به تمامي رده هاي 
انتظامي و مرزباني اين موضوع ابالغ شد. وي با اشاره به 

اينكه در 10 ماهه امسال كشفيات قاچاق دام زنده حدود 
16 درصد افزايش داشته اس��ت، در اين باره گفت : اين 
يعني حدود 16۴ رأس دام كشف شده است و به عبارتي 
وزن حداكثري اين دام ها حدود سه هزار تن گوشت بوده 

است، طبق برآوردهاي ما بيش از 50 درصد از دام قاچاق 
را كشف كرده ايم.

سليماني اظهار كرد: اگر در بدترين شرايط فرض كنيم كه 
ما به جاي 50 درصد حدود يك سوم دام قاچاق را كشف 

كرده ايم اين يعني در بدترين شرايط حدود 10 هزار تن 
گوشت دام از كشور خارج شده است. اين در حالي است 
كه مصرف ساالنه گوشت در كشور حدود ۹00 هزار تن 
است. 150 هزار تن گوشت نيز وارد كشور مي شود و طبق 
آمارها حدود 1.5 ميليون تن نيز توليد دام داريم كه براي 
توليد گوشت و ديگر فرآورده هاي دامي پرورش مي يابند. 
بنابراين اگر رقم قاچاق دام را با رقم مصرف ساالنه گوشت 
مقايسه كنيم نشان دهنده اين است كه حدود يك درصد 
از كل سهم گوشت مصرفي قاچاق مي شود كه اين عدد 
يك درصدي طبيعتًا نبايد چنين تأثيري داش��ته باشد 
كه ادعا كنند كه س��بب افزايش قيمت گوش��ت شده 
اس��ت. ضمن اينكه طبق آمارهاي ما حدود 25 درصد 
واردات گوشت افزايش يافته است و ما كمبودي در مورد 
گوشت نداريم. جانشين فرمانده ناجا در بخش ديگري 
از صبحت هاي خود با انتقاد از التهاب ها و شايعات مطرح 
شده در مورد گوشت، خاطرنشان كرد: برخي از دشمنان 
و افراد ناآگاه به اين شايعه دامن زدند كه با قحطي گوشت 
مواجه هستيم. در حالي كه چنين مساله اي مطرح نبود، 
ضمن اينكه ما به اين شايعات ورود كرديم چرا كه استرس 
و نگراني جامعه نيز براي ما ه��م مهم بود اما گفتند كه 

افزايش قيمت گوشت به ناجا ارتباط دارد اين چه حرفي 
است كه زده اند. اگر توليد دام كاهش يافته است يا موارد 
ديگر ارتباط آن با ناجا چيست، ضمن اينكه ناجا قاطعانه 

با قاچاق برخورد مي كند.
س��ليماني درباره ادعاي مطرح ش��ده از س��وي يكي از 
مسووالن وزارت جهاد كشاورزي مبني بر اينكه قاچاق 
دام سبب افزايش قيمت گوشت شده است، خاطرنشان 
كرد: حرف ما اين اس��ت كه قاچاق دام در گذش��ته نيز 
وجود داشته است و امسال نيز تفاوت آنچنان معناداري 
نداشته است. بخشي از افزايش قيمت گوشت به تفاوت 
نرخ ريال و دالر باز مي گردد و معتقديم كه بخش اعظمي 
از آن جو رواني است كه ايجاد مي شود، اما گاهي اوقات 
يك شايعه سازي و ايجاد يك جو رواني يك درصد را 70 
درصد مي كند و تأثيرات زيادي در جامعه مي گذارد كه 
من اميدوارم مسووالن و تمامي دستگاه ها وارد عمل شوند 
و اين تفاوت بين واقعيت و جوسازي در جامعه را بشكنند.

وي اضافه كرد: آنچه بنده گفتم برآوردهاي ما از قاچاق 
دام و تأثي��ر كم آن در بازار مصرف اس��ت، اما اگر افرادي 
ادعاي غير از اين دارند مي توانند آن را به ما ارايه دهند تا 

ما آن را بررسي كنيم.
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تامين حق آبه ۲۷ تاالب كشور
معاون محيط زيس��ت طبيعي س��ازمان حفاظت 
محيط زيست با اشاره به اينكه از سال 1۹70 تاكنون 
35 درصد تاالب هاي جهان خشك شده اند، گفت: 
مع��ادل 10 درصد گازهاي گلخان��ه اي كه از طريق 
سوخت هاي فسيلي توليد مي شود همين پهنه هاي 
تخريب شده تاالب ها توليد و منتشر مي كنند. حميد 
ظهرابي با اش��اره به اينكه تاالب ها يكي از مهم ترين 
اكوسيستم هاي طبيعي است گفت: بر اساس برآوردها 
ارزش اكولوژيك تاالب ها 10 برابر جنگل ها است كه 
نقش بسياري در ترسيب دي اكسيد كربن بر عهده 
دارن��د. او ادامه داد: در حال حاض��ر 2337 تاالب در 
كنوانسيون بين المللي رامس��ر ثبت شده است كه 
در كش��ور ما نيز 35 تاالب تحت 2۴ عنوان به ثبت 
كنوانس��يون حفاظت از تاالب ها رسيده است البته 
برخي رامسر سايت ها مثل ارژن و پريشان دو تاالب 
مجزا هستند اما تحت يك عنوان به ثبت رسيده اند كه 
مساحت آن 1.5 ميليون هكتار است. معاون محيط 
زيست طبيعي س��ازمان حفاظت محيط زيست با 
تأايد بر اينكه تاالب ها در كش��ور خشك مثل ايران 
ارزش چند برابري پيدا مي كنند، گفت: امسال روز 
جهاني تاالب ها شنبه 13 بهمن در بندرخمير استان 
هرمزگان برگزار مي شود. شعار روز جهاني تاالب ها 
»در مواجهه با تغيير اقليم ناتوان نيس��تيم« است. 
ظهرابي با تأكيد بر اينكه س��ازمان محيط زيس��ت 
تالش مي كند مديريت تاالب ها را به ش��كل اصولي 
پيش ببرد، گفت: مديريت زيست بومي يا مديريت 
اكوسيستمي را به عنوان سياست اصلي در سازمان 
محيط زيس��ت در مورد حفاظت و احياي تاالب ها 
پيگيري مي كنيم كه در اين س��بك مديريتي همه 
ذي نفعان بخش خصوصي، سازمان هاي مردم نهاد 
و مردم محلي در برنامه حفاظ��ت و احياي تاالب و 
حتي در مرحله اجرا حضور و مشاركت دارند. هدف 
از مديريت اكوسيس��تمي اين است كه منافع همه 
گروه ها در راستاي توسعه پايدار محقق شود. او ادامه 
داد: تاكنون برنامه مديريت زيست بومي 1۴ تاالب به 
تصويب رسيده است همچون برنامه زيست بومي 7 
تاالب ديگر تدوين شده و در مرحله تصويب قرار دارد 
افزون بر اينها برنامه 6 تاالب در مرحله تدوين است. 
او با تأكيد بر اينكه تأمين مناب��ع آب مورد نياز براي 
احياي تاالب هاي تخريب ش��ده نكته بسيار مهمي 
است، گفت: در همين راستا بر اساس قانون حفاظت 
و احياي تاالب ها كه سال گذشته به تصويب مجلس 

رسيد حق آبه مورد نياز 27 تاالب تعيين شده است.

جزييات »بيمه دانشجويي« 
تامين اجتماعي

بخشنامه بيمه دانشجويان دانش��گاه ها، سه هفته 
گذشته از سوي سرپرست سازمان تامين اجتماعي 
ابالغ شد و از اين پس دانشجويان نيز مي توانند تحت 
پوشش بيمه قرار بگيرند و از مزاياي آن بهره مند شوند.

در متن بخشنامه بيمه دانشجويان دانشگاه ها كه از 
سوي سرپرست سازمان تأمين اجتماعي به ادارات 
كل استان هاي اين سازمان ابالغ شده آمده است كه 
به منظور تعميم و گسترش پوشش بيمه به آحاد افراد 
جامعه، دانشجويان دانشگاه ها با ارايه كارت دانشجويي 
 معتبر بر اساس درآمد مبناي پرداخت حق بيمه كه از

 ١    / ١ برابر حداقل دس��تمزد مصوب ش��وراي عالي 
كار كمتر نخواهد بود، از تاريخ 31 شهريور مشمول 
مق��ررات مربوط ب��ه قانون بيمه صاحب��ان حرف و 
مشاغل آزاد قرار گرفته اند و مي توانند با بيمه پردازي 
تحت پوش��ش اين س��ازمان قرار بگيرند. بر اساس 
اين بخشنامه، چنانچه دانش��جو صرفًا به تحصيل 
اشتغال داشته و تحت تكفل قانوني پدر يا مادر باشد، 
بهره مندي وي از خدمات درماني س��ازمان تأمين 
اجتماعي به تبع والدين، همزم��ان با بيمه پردازي 
در قالب بيمه صاحبان حرف و مش��اغل آزاد )بيمه 
دانشجويي( با رعايت ساير شرايط مقرر امكان پذير 
خواهد بود. همچنين در اين بخش��نامه با اشاره به 
ضوابط دريافت مس��تمري آمده است كه با توجه به 
اينكه تحصيل، شغل تلقي نمي شود لذا در صورتي 
كه دانشجو طبق ضوابط مربوطه مشمول دريافت 
مستمري بازماندگان باش��د، پذيرش درخواست و 
عقد قرارداد با وي همزمان با دريافت مس��تمري در 
چارچوب قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
)بيمه دانشجويي( بالمانع است. بديهي است در ساير 
موارد، اجراي دقيق ضوابط و مقررات قانون يادشده 
شامل شرط سني، دس��تمزد مبناي پرداخت حق 

بيمه و... در مورد اين قبيل از افراد الزامي خواهد بود.
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2 گزينه پيشنهادي تغيير طرح ترافيك روي ميز شوراي عالي ترافيك

تغيير طرح زوج و فرد قطعي شد

فقط ۳۰  ساختمان در پايتخت ايمن سازي شده است

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
يكشنبه روز پر مشغله اعضاي شوراي شهر تهران بود و 7 
اليحه را مورد بررسي قرار دادند. اليحه تعيين نرخ عوارض 
ت��ردد در محدوده هاي مركزي تهران در س��ال ۹۸، يك 
فوريت اليحه تخفيف به بدهكاران در عوارض تردد، كليات 
اليحه اخذ عوارض تامين پاركينگ هاي تعهدي، اصالحيه 
مصوبه ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در 
شهر تهران؛ اليحه چگونگي اخذ بهاي خدمات مديريت 
پس��ماند، يك فوريت عوارض تردد شبانه وسايل نقليه 
باري در س��ال جاري و دريافت عوارض محلي از بانك ها 
و موسس��ات مالي مواردي بود كه روز گذشته به تصويب 
شوراي شهر تهران رسيد. به گزارش تعادل، هفته گذشته 
شهرداري تهران اليحه طرح ترافيك سال ۹۸ را به شوراي 
شهر تقديم كرد. اين اليحه نسبت به طرح ترافيك سال 
۹7 تغييراتي دارد كه مهم ترين آنها افزايش 20 درصدي 
نرخ عوارض تردد است. در اين خصوص شهرداري اليحه 
دو فوريتي به شوراي شهر ارسال كرده بود كه دو فوريت 
آن رد و يك فوريت آن به تصويب رسيد. اين اليحه فردا در 

صحن علني شوراي شهر بررسي مي شود.
محمد عليخاني، رييس كميسيون عمران و حمل و نقل 
شوراي ش��هر تهران در جريان بررس��ي يك فوريت نرخ 
عوارض ورود به محدوده مركزي ش��هر تهران به عنوان 
مخالف اليحه گفت: طبق مصوبه سال ۹7 شورا، شهرداري 
مكل��ف بود، گزارش عملكرد خ��ود را در اين خصوص به 
صورت ۳ ماهه به شورا ارايه مي داد اما اين امر محقق نشد. 
همچنين قرار بود ۴70 ميليارد تومان از محل فروش طرح 
ترافيك امسال محقق شود اما طبق نامه رسمي شهردار 
تنها ۶0 ميليارد تومان به خزانه شهرداري واريز شده است. 
چرا بايد معاون شهردار اين اليحه را 7 بهمن ارايه دهد و 

كار دقيقه نودي انجام شود.

   تصميم قطعي براي تغيير زوج و فرد
گمانه زني ها ب��راي طرح ترافيك س��ال ۹۸ مدت ها 
است كه ش��روع شده و در آخرين اظهارنظرها، رييس 
پليس راهور اعالم كرد، طرح زوج فرد در دراز مدت اثر 
بخشي خود را از دست داده است. عالوه بر اين موضوع 
جريمه شدن شهروندان به دليل ورود به محدوده طرح 
زوج و فرد مدتي اس��ت به محل اختالف شهرداري با 
شوراي ش��هر و نيز پليس راهور تبديل شده است. در 
اين خصوص شوراي عالي ترافيك در جلسه اي كه روز 
گذشته برگزار شد، دوگزينه نهايي براي حال مشكل 
طرح زوج وف��رد ارايه كرد. گزينه هاي نهايي روي ميز 
ش��وراي ترافيك تهران براي جايگزيني طرح زوج يا 
فرد مشخص شد و طبق تصميم شوراي ترافيك، مقرر 
شد ميزان پذيرش اجتماعي دو طرح نهايي بررسي و 
در هفته جاري تعيين تكليف ش��ود. بر اساس يكي از 
گزينه ها، محدوديت تردد خودروها برحسب پالك هاي 
زوج يا فرد برداشته مي شود و به جاي آن، هر خودرو ۵0 
روز در سال مي تواند به صورت رايگان وارد محدوده زوج 
و فرد سابق شود و براي بيش از آن بايد عوارض بپردازد. 
ايده تكميلي براي نحوه اعمال اين سهميه شناور تردد 
رايگان، اين اس��ت كه به جاي تعداد روزهاي مجاز در 
سال، مبلغ مش��خصي )براي مثال۵00 هزار تومان( 
تحت عنوان اعتبار اوليه به پالك خودروها اختصاص 
داده شود و عوارض تردد از اين اعتبار كسر شود. طبعا 
در صورت پايان اين اعتبار، دارنده خودرو بايد حساب 
خود را شارژ و عوارض تردد را پرداخت كند. گزينه ديگر 
پيشنهادي بدين ترتيب است كه سياست تردد نوبتي در 
محدوده دوم ادامه مي يابد، با اين تفاوت كه خودروها بر 
حسب پالك سمت راست خودرو به سه دسته تقسيم 
مي شوند و هر دس��ته دو روز در هفته مجاز به ورود به 
محدوده دوم خواهند ب��ود. در اين روش، خودروهاي 
با رقم س��مت راس��ت پالك ۱ تا ۳ در روزهاي شنبه 
و سه ش��نبه، پالك هاي ۴ تا ۶ در روزهاي يكش��نبه و 
چهارش��نبه و پالك هاي 7 تا ۹ در روزهاي دوشنبه و 
پنجش��نبه مجاز به ورود به محدوده دوم هستند و در 
بقيه روزها اگر كس��ي نياز به ورود به محدوده داشت، 

بايد مجوز طرح ترافيك بخرد.

   عوارض تردد شبانه وسايل نقليه باري
همچنين در جلسه روز گذشته يك فوريت اليحه تعيين 
عوارض تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده كاميون 
ممنوع شهر تهران در سال آينده مورد بررسي قرار گرفت. 
محسن پورسيدآقايي، معاون حمل و نقل شهرداري تهران 
در دفاع از اين اليحه گفت: كاميون ها و خودروهاي سنگين 
بايد براي تردد بارنامه اي دريافت كرده و اطالعات خود را 
در سامانه باربرگ ثبت كنند اما در حال حاضر كاميون ها 
اين كار را نمي كنند و تاكنون تنها هزار باربرگ صادر شده 
است. اين عوارض جديد مي تواند انگيزه اي براي ثبت تردد 
كاميون ها در اين سامانه باشد كه اعضاي شوراي شهر با ۱7 
راي كليات آن را به تصويب رسانده و پيش بيني شد اين 
اليحه روز سه شنبه در صحن شورا مورد بررسي قرار گيرد.

   اخذ عوارض تامين پاركينگ هاي تعهدي
در ادامه جلسه ديروز، اعضاي شوراي شهر تهران كليات 
اليحه »اخذ عوارض تامي��ن پاركينگ هاي تعهدي« را 
تصويب كردند. علي اعطا س��خنگوي ش��وراي شهر در 
توضيح اليحه اخذ عوارض تامين پاركينگ هاي تعهدي 
اظه��ار كرد: طي س��ال هاي ۸۸ تا ۹2 بر اس��اس مصوبه 
شوراي شهر تهران تعداد ۶2۸۵ واحد پاركينگ تعهدي 
با هر تعداد واحد در س��اختمان هاي مسكوني و بين يك 
تا ٣٠ واحد در ساختمان هاي تجاري در نظر گرفته شد. 
تا ام��روز ۴0۳۶ واحد پاركينگ تعهدي تعيين تكليف و 
منجر به صدور پايان كار ش��ده است. اكنون نيز 2 هزار و 
2۴۹ واحد پاركينگ در ۶٣۴ پالك ثبتي باقي مانده كه 
بر اساس اين مصوبه به ش��هرداري اجازه داده مي شود با 
اخذ عوارض پاركينگ هاي تعهدي پايان كار را صادر كند. 
به گفته اعطا، مهلت قانوني مصوبه پايان يافته و در حال 
حاضر بالتكليفي در اين زمين��ه وجود دارد، در حالي كه 
تعداد اين پاركينگ ها به تصويب ش��وراي شهر رسيده و 
ممهور به مهر شوراي اسالمي شهر تهران است. بر همين 
اساس اجازه داده مي شود تا هر چه سريع تر اين پرونده ها 
تعيين تكليف شود و باز نمانند. در ادامه اين جلسه برخي 
از اعضاي شوراي شهر تهران نظرات موافق و مخالف خود 
را اعالم كردند و در نهايت كليات اليحه با ۱7 راي موافق 

به تصويب رسيد.

   تخفيف به بدهكاران عوارض تردد
 از ديگر لوايحي كه در جلس��ه روز گذشته مورد بررسي 
قرار گرفت، اعطاي تخفيف به بده��كاران عوارض طرح 
ترافيك بود. پورس��يدآقايي در جريان بررسي اين اليحه 
گف��ت: در زمان تعيين ن��رخ عوارض ورود ب��ه محدوده 
طرح ترافيك براي كساني كه در حساب خود شارژ مالي 
داشته باش��ند ضريب ۸ درصد تعيين شد و براي كساني 
كه عوارض و حساب شهروندي شان اعتبار الزم را نداشته 
باشد ضريب يك چرا كه بر اساس قانون ما امكان تعيين 
جريمه براي اين نوع خودروها را نداش��ته ايم. وي با بيان 
اينكه بسياري از ش��هروندان از بدهكاري هاي خود آگاه 
نبودند اما ورود آنها به محدوده طرح ترافيك براي آنها در 
حساب شهروندي شان بدهكاري محسوب شده، گفت: 
اين بدهي ها در ح��ال حاضر به ۳00 هزار ميليارد تومان 
رسيده و درخواست شهروندان اين است كه به دليل عدم 
آگاهي اين ضريب ۸ درصد باقي بماند تا بدهي ها افزايش 
پيدا نكند. همچنين پليس نيز در ماه هاي ابتدايي براي اين 
نوع خودروها جريمه اي اعمال نكرده است.وي از اعضاي 
شورا درخواست كرد با 2 فوريت باقي ماندن ضريب ۸ تا 
آخر سال ۹7 موافقت كنند. س��يد حسن رسولي، عضو 
كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر در مخالفت با دو 
فوريتي بررسي كردن اين اليحه گفت: آنچه مطرح شده 
اين است كه كساني كه به طرح وارد شده اند به دو دسته 
تقسيم مي شوند كه يك دس��ته از آنها از قبل شارژ الزم 
براي ورود به طرح را انجام داده اند و دس��ته ديگر اين كار 
را نكرده اند. از اين رو هم عوارض بايد دريافت ش��ود و هم 
جريمه آنها بر عهده پليس است و با اين وجود شهرداري 
مي خواهد كه با افرادي كه وارد ش��ده اند نيز مثل افرادي 
كه قبل از ورود عوارض خود را پرداخت كرده اند برخورد 
شود. وي گفت: نخستين دليل مخالفت من اين است كه 

ما حتي يك برگ مس��تندات از بابت تاييد صحبت هاي 
شهرداري نداريم و اگر شهرداري اين مستندات را ارايه كند 
كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون عمران و حمل و نقل 
آمادگي دارند تا بررسي هاي الزم را انجام داده و اين موضوع 
براي بررسي در جلسه بعدي شورا كه سه شنبه اين هفته 
برگزار مي شود آماده كند.از طرفي اين موضوع محدوديت 
۱۵ بهمن ماه را دارا نيست و موضوعي نيست كه فوريت 
بااليي را طلب كند. شهربانو اماني، عضو كميسيون حمل 
و نقل ش��ورا نيز در موافقت با دو فوريت اين اليحه گفت: 
موضوع شفاف است. مي خواهيم به شهروندان تخفيفي از 
محل عوارض بدهيم و دليل آن عدم اطالع رساني كافي در 
خصوص اين طرح است.در نهايت به پيشنهاد سيد حسن 
رس��ولي از بابت بررس��ي يك فوريتي اين طرح شهردار 
تهران پيشنهاد دو فوريتي خود را به يك فوريت تغيير داد 
و اعضاي شوراي ش��هر تهران به يك فوريت بررسي اين 

طرح راي موافق دادند.

   بهاي خدمات مديريت پسماند 
ضريب چگونگي محاس��به اخذ بهاي خدمات مديريت 
پسماند موضوع ديگري بود كه در جلسه روز گذشته مورد 
بررسي قرار گرفت.س��يد آرش ميالني عضو كميسيون 
س��المت، محيط زيست و خدمات ش��هري شوراي شهر 
تهران درباره اين موضوع گفت: قرار بود كه تا پايان س��ال 
۹۶ بهاي تمام شده پسماند از ش��هروندان گرفته شود و 
اين موضوع، قانوني بود كه در س��طح كش��وري در قالب 
قانون مديريت پسماند مورد تأكيد قرار گرفته بود. اكنون 
مي خواهيم درباره نرخ پس��ماند سال ۹7 در شوراي شهر 
تصميم گيري كنيم كه بر اساس اين تصميم، بهاي پسماند 
تا پايان سال در قالب قبوض به شهروندان ابالغ شود؛ اين بها 
در قالب فيش هايي بر اساس مسكوني و تجاري بودن، تهيه 
و صادر خواهد شد. عضو كميسيون سالمت، محيط زيست 
و خدمات شهري ش��وراي شهر تهران با ارايه توضيحاتي 
از چگونگ��ي محاس��به هزين��ه پس��ماند در بخش هاي 
مسكوني و غيرمسكوني افزود: براي سال گذشته در بخش 
غيرمسكوني ۳۱۴ ميليارد تومان فيش صادر شد كه تنها ۹۱ 
ميليارد تومان آن وصول شد. همچنين در بخش مسكوني 
نيز ۱۸۹ ميليارد تومان از فيش پسماند صادر شد كه هنوز 
وصول نشده است. ميالني تصريح كرد: در نحوه محاسبه 
بهاي خدمات پسماند، فرمول وزارت كشور مالك است و بر 
اساس خانوار، اين بها محاسبه مي شود البته استعالم هايي 
از هزينه جمع آوري پسماند عادي و هزينه دفع آن صورت 
گرفته است كه نرخ آن به ترتيب 7۵ و ۴۵ هزار تومان است. 
نكته ديگر اينكه ضريب منطقه اي متناس��ب با وضعيت 

نوسازي واحدهاي مس��كوني نيز در فيش جديد اعمال 
خواهد شد. سال گذشته شكايت هايي از صنوف مختلف 
براي چگونگي محاسبه هزينه پسماند داشتيم كه امسال 
سعي ش��د فرمول آن اصالح شود؛ علت اصلي نيز شرايط 
اقتصادي صنوف بوده و براي آنها 2۹0 روز كاري محاسبه 
شده است. كليات گزارش ارايه شده توسط دو كميسيون 
سالمت، محيط زيست و خدمات شهري و برنامه و بودجه با 
۱۸ رأي موافق به تصويب رسيد. بر اين اساس شهرداري نيز 
موظف شد هر سه ماه يك بار گزارشي از چگونگي تفكيك 

پسماند از مبدأ به شوراي شهر ارايه دهد.

   دريافت عوارض محلي از بانك ها 
بررسي اصالحيه ارجاع اليحه تعيين عوارض محلي فعاليت 
بانك ها و موسس��ات مالي و اعتباري در شهر تهران يكي 
ديگر از دستورجلسات شوراي شهر تهران بود. رسولي در 
تش��ريح اين موضوع گفت: در گذشته از بانك ها عوارض 
كسب و پيشه دريافت مي ش��د كه ديوان عدالت اداري با 
پذيرفتن استداللي كه بانك ها را داراي كار خدماتي عنوان 
مي كرد مصوبه مرتبط با پرداخت اين عوارض را لغو كرد.

پس از لغو اين مصوبه با ديوان عدالت اداري مباحثي صورت 
گرفت و عنوان شد اگر بانك ها با اين حجم از شركت ها و 
موسساتي كه دارند كار تجاري انجام نمي دهند، افرادي 
كه تنها يك زيرپله دارند استحقاق بيشتري براي اينكه 
از آنها عوارض دريافت نش��ود دارند.در سال جاري يكي 
از بانك هاي ش��هر يزد درخواست مش��ابهي را به ديوان 
عدال��ت ارايه كرد كه مورد موافقت دي��وان قرار نگرفت و 
سازمان ش��هرداري ها نيز بخش نامه اي را در سال جاري 
براي دريافت عوارض به شوراها داشت. وي ادامه داد: اين 
اليحه در دو كميسيون در شورا مورد بررسي قرار گرفت و 
در نهايت با اين تغيير كه عوارض محلي تبديل به عوارض 
ساالنه شود و همچنين خودپردازها نيز به عنوان بانك در 
نظر گرفته شده و براي آن عوارض تعيين شود، به صحن 
شورا ارايه شد. در ادامه بررسي اين اليحه بهاره آروين عضو 
هيات رييسه شورا پيش��نهاد افزايش بهاي عوارض پايه 
شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري از ۳ هزار تومان به 
۵ هزار تومان را ارايه داد كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد. 
شهربانو اماني نيز پيشنهاد افزايش بهاي عارض پايه مربوط 
به بند دو اين اليحه مربوط به واحد هاي ستادي بانك ها و 
موسسات مالي و اعتباري از هزار تومان به دو هزار تومان را 
ارايه داد كه اين پيشنهاد نيز مورد موافقت اعضا قرار گرفت 
و به تصويب رسيد. اماني در ادامه پيشنهاد افزايش بهاي 
عوارض پايه مكان هاي اختصاصي استقرار دستگاه هاي 
خود پرداز خارج از محوطه بانك ها و موسس��ات مالي و 

اعتباري را از 2 هزار تومان به ۳ هزار تومان ارايه داد كه اين 
پيشنهاد نيز مورد موافقت واقع شد و به تصويب رسيد.در 
نهايت پس از ارايه نظر معاونت مالي و اقتصادي شهردار 
تهران كليات اين اليحه به بررسي گذاشته شد و راي الزم 

براي تصويب را با ۱7 موافق و يك مخالف به دست آورد.

   ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي 
دس��تور آخر جلسه روز گذشته ش��وراي شهر اصالحيه 
مصوبه ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در 
شهر تهران بود كه كليات آن به تصويب رسيد. ابتدا بهاره 
آروي��ن در توضيح اين اليحه گف��ت: در اصالحيه اليحه 
مذكور عوارض ب��ا تامين نظر ديوان عدالت اداري در نظر 
گرفته شده اس��ت.طبق نظر ديوان عدالت اداري تابلوي 
معرف كاربري بايد از عوارض معاف ش��ود و در اين اليحه 
نيز ضوابط اينكه چه تابلويي معرف كاربري و در چه طول و 
عرضي بايد باشد تعيين شده است. از سوي ديگر اليحه با 

تامين نظر ديوان عدالت اداري تدوين شده است.
در ادامه س��يد محمود مير لوحي در بند ۱-۳ پيش��نهاد 
داد: تابلوهاي معرف كاربري با ابعاد حداكثر ۳ متر طول 
و ارتفاع يك متر و ۳0 در نظر گرفته شوند.در نظر بگيريد 
همه س��اختمان هاي موجود در شهر اين تابلوها را بدون 
قاعده داشته باشند طبيعتا نظم شهر به هم خواهد خورد.

سيد حسن رسولي نيز گفت: علت اينكه اين پيشنهاد در 
كميسيون مش��ترك راي نياورد اين بود كه طول تابلوها 
قابليت اندازه گيري نداشت ولي ارتفاع قابليت اندازه گيري 
بود. قابلي��ت اندازه گيري براي آن واح��د تجاري وجود 

نداشت. در نهايت اين پيشنهاد به تصويب نرسيد.
با توجه به بند ۱-۳، تابلوي معرف كاربري تابلويي است 
كه داراي هر گونه نوشته ش��امل حروف، اعداد، اشكال، 
تصاوير، تزيينات، نماد ها يا نظاير آنها باش��د و به منظور 
پيام رساني درباره معرفي صنف يا صرفا كاربري در همان 
ملك و ساختمان بر سردرب اماكن به اندازه بر ورودي واحد 
صنفي به ارتفاع حداكثر ۱۳0 سانتي متر نصب مي شود و 

معاف از پرداخت عوارض ساالنه مي شود.
در ادامه ش��هر بانو اماني پيش��نهاد حذف تبصره ۳ ماده 
۴ مبني بر ممنوعيت تبليغات پس��ت شيشه و ويترين 
مغازه ها را ارايه داد و گفت: وقتي ما همواره به طور سلبي 
برخورد مي كنيم موجب كاهش اعتماد عمومي مي شود 
و اين در حالي اس��ت كه شهروندان تهراني بخش مهمي 
از ماليات كش��ور را پرداخت مي كنن��د. زهرا صدر اعظم 
نوري نيز گفت: در مصوبات قبلي در جدول ضرايب آمده 
شيشه نويسي معاف از عوارض شده است. در نهايت اين 

اليحه به تصويب رسيد.

رييس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي اسالمي 
ش��هر تهران با اعالم اينكه شناسايي 22هزار ساختمان 
ناايمن در شهر صورت گرفته اعالم كرد: تنها ايمن   سازي 

۳0ساختمان انجام شده است.
زهرا صدراعظ��م نوري، رييس كميس��يون س��المت، 
محيط زيست و خدمات شهري ش��وراي شهر تهران در 
بخش��ي از نطق پيش از دستور خود به مناسبت سالگرد 
حادثه تلخ پالس��كوگفت: حادثه آتش سوزي و تخريب 
ساختمان پالسكو محصول هم افزايي عوامل گوناگوني 
بوده است، گفت: قطعا توجه و حذف يك يا چند مورد از 
آنها مي توانست سرنوشت جانباختگان، مالباختگان و سازه 

تاريخي پالسكو را تغيير دهد.
وي ادامه داد: در ش��رايطي كه در تهران مراكز جمعيتي 
نظير پالسكو كم نيس��تند انتظار مي رود پس از سپري 
شدن دو سال از حادثه تلخ پالس��كو و با وجود تاكيدات 
مقام معظم رهبري، رياست محترم جمهوري و تشكيل 
كميته ها و كارگروه هاي متعدد در دولت، مجلس شوراي 
اسالمي، شوراي اس��المي شهر تهران و س��اير نهادها و 
سازمان هاي مرتبط و انجام مجموعه اي از مطالعات و بر 
اساس آسيب شناسي انجام شده، نسبت به رفع خالء هاي 
قانوني، تدوين ضوابط، شفاف نمودن مسووليت ها و وظايف 
دستگاه هاي اجرايي، اصالح رويه ها و چگونگي مقابله با 
اينگونه حوادث و ارتقاء ايمني اماكن و ساختمان ها اقدام 
مي شد و شايسته بود همچون سرعت عمل تالشگران آتش 
نشان كه در راستاي انجام ماموريت خود ايثار نموده و جان 
خود را فدا مي كنند مسووالن و دستگاه هاي اجرايي بدون 

تعلل و از بين رفتن فرصت ها نسبت به اصالح فرآيندها، 
سياس��ت هاي بازدارنده، اقدامات پيش��گيرانه و ايمني 
فضاهاي شهري با همت و جديت بيشتر عمل مي نمودند و 
تغييري محسوس در وضعيت عواملي كه بالقوه مي توانند 
منجر به بحراني مش��ابه بحران پالس��كو باش��ند ايجاد 

مي كردند، اما در واقع چنين نشد.
به گفته رييس كميته ايمني و مديريت بحران شوراي شهر 
تهران، در واقع فروريزي پالسكو، شوكي بود كه مسووالن 
و برنامه ريزان و جامعه بايد از آن براي بازنگري در ساختار 

و فرآيندها استفاده كنند.
بر اساس گزارش ها و خروجي هاي آسيب شناسي كميته ها 
و كارگروه هاي فوق الذكر، مسووليت نگهداري از ساختمان 
پالس��كو بر عهده مالك بوده است، ولي با وجود اخطارها 
مبني بر ناايمن بودن  ساختمان، مالك اقدام موثري جهت 

رفع خطر انجام نداده است. 
وي تاكيد ك��رد: وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي در 
بازرس��ي حفاظت فني از كارگاه هاي واقع در ساختمان 
پالس��كو كوتاهي كرده ك��ه خالف وظاي��ف قانوني اين 
وزارتخانه است.  وزارت راه و شهرسازي در اجراي مقررات 
ملي ساختمان به ويژه مبحث 22 كم توجه بوده است. به 
استناد گزارش هاي فوق الذك���ر سازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني تهران تا حدودي به تكاليف خود در بازرسي 
از ساختمان ها، ابالغ اخطار و دستورالعمل  هاي ايمن سازي 
عمل كرده، اما بايد اذعان داشت به دليل اينكه اين سازمان، 
ابزار قانوني الزم براي ملزم نمودن اشخاص جهت تحقق 
الزامات و ضوابط قانوني ايمني را در اختيار ندارد، اقدامات 

اين س��ازمان موثر نبوده است. س��ازمان آتش نشاني در 
عمل به وظايف خود، با وجود محدوديت هاي منابع مالي، 
تاكنون حدود 22 هزار ساختمان ناايمن را شناسايي كرده 
است اما با توجه به خالءهاي موجود در قوانين و مقررات، 
سرعت ايمن سازي آنها بسيار كند بوده و با هماهنگي هاي 
به عمل آمده با مراجع قضايي تنها ۳0 ساختمان ملزم به 
ايمن سازي شده اند و در حال حاضر از شرايط نسبتًا ايمني 

برخوردار هستند.
نوري با بيان اينكه بايد توجه داش��ت كه شمار بسيار 
زي��ادي از س��اختمان هاي مرتف��ع قديم��ي، حتي 
س��اختمان هاي جديد، مهم و حس��اس ك��ه روزانه 
پذيراي كثيري از شهروندان و تجهيزات مهم هستند، 
از آسيب پذيري بااليي در برابر حوادث طبيعي و انسان 
س��از برخوردارن��د، اظهار كرد: بررس��ي هاي به عمل 
آمده اگرچه نش��ان دهنده كاس��تي هايي در قوانين، 
تجهيزات، كمبودهايي در زمينه استانداردها و نواقصي 
در بس��ياري از مالحظ��ات فني اس��ت اما ش��واهد و 
گزارشات س��ازمان آتش نشاني نش��ان مي دهد اگر 
حداقل هايي از استانداردهاي ايمني در ساختمان ها 
رعايت شوند، ش��ايد ديگر ش��اهد حوادثي همچون 
پالسكو و آتش س��وزي هاي گسترده در شهر نباشيم. 
الزم به ذكر است بر اساس گزارش كميته ملي حادثه 
پالس��كو،   7.۶ درصد منازل مجهز به سيس��تم اعالم 
حريق، ۵.۴ درصد منازل مجهز به شلنگ آتش نشاني، 
  2۸.۹ درصد منازل مجهز به كپس��ول آتش نش��اني 
هستند و متاس��فانه ۶۳.۶ درصد منازل فاقد هرگونه 

تجهيزات ايمني در برابر آتش هستند!
او اضاف��ه كرد: نكته ديگ��ري كه مي خواه��م در اين 
فرصت عرض كنم و توجه ويژه اعضا محترم ش��ورا را 
به آن جلب نمايم، اينكه ش��وراي اسالمي شهر تهران 
در اوايل دوره پنجم مصوب��ه اي را تحت عنوان »الزام 
شوراي اسالمي ش��هر تهران مبني بر تشكيل كميته 
ارتقاء ايمني ساختمان هاي شهر تهران جهت پيگيري 
تحقق خروجي ها و پيشنهادات گزارش هاي تهيه شده 
در كارگروه هاي دولت، مجلس و شوراي اسالمي شهر 
تهران و ساير سازمان ها و نهادها پيرامون بررسي حادثه 

پالسكو« به تصويب رساند.
اين عضو شوراي ش��هر تهران تاكيد كرد: اين كميته 
قرار بود با ۱۱ عضو از دستگاه ها و سازمان هاي مختلف 
تشكيل و با برگزاري جلسات در جهت اصالح ساز و كار 
اجرايي نظام تعمير و نگهداري ساختمان هاي موجود 
ش��هر ته��ران و پيش بيني ضمانت اجرايي مناس��ب 
براي عملياتي ش��دن مبحث بيس��ت و دوم مقررات 
ملي س��اختمان و همچنين ايجاد هماهنگي و توافق 
بين س��ازماني براي وحدت روي��ه در حوزه رفع خطر 
ساختمان هاي پرخطر، پيگيري هاي الزم و عملياتي 
نمودن خروجي آنها را به انجام رس��اند و هر س��ه ماه 
يك بار نيز گزارش اقدامات خود را به ش��وراي اسالمي 
شهر تهران ارايه نمايد اما تاكنون از روند اجراي مصوبه 
و تش��كيل جلسه گزارشي ارايه نش��ده و متاسفانه به 
خروجي موثري نرسيده است و خأل مديريت هماهنگ 

شهري در زمينه ايمني همچنان وجود دارد.

وي ادامه داد: از طرفي عالوه بر محدوديت ها و ايرادهاي 
س��اختاري و رويه هاي قانوني موج��ود براي نظارت و 
اعمال قانون در جهت ايمنسازي ساختمان ها، ضعف 
مديريت شهري، دس��تگاه هاي اجرايي و رسانه ها به 
منظور آگاهي بخشي و توانمندسازي شهروندان براي 
پيشگيري و آمادگي مقابله با حوادث قابل توجه است. 
متاسفانه هنوز در ذهن و اولويت هاي شهروندان مقوله 
ايمني جايگاهي ندارد و شهروندان چندان تمايلي به باال 
بردن سهم خود در ايمن سازي محل كار و زندگيشان 
نشان نداده اند و همچنان بهره برداري از انواع سازه هاي 
تجاري و اداري خارج از كاربري و چارچوب هاي قانوني 
به عنوان يك رويه عادي تلقي مي گردد و باور به اهميت 

خطر احتمالي چندان اتفاق نيفتاده است.
ن��وري بر ضرورت و لزوم رفع خألهاي فعلي در س��اختار 
بازرسي ادواري از وضعيت تعمير و نگهداري ساختمان هاي 
موجود به خصوص اماك��ن عمومي و كارگاه هاي صنفي 
مطابق مبحث بيست و دوم مقررات ملي ساختمان و لزوم 
پياده سازي سازوكارهاي الزم براي ترويج ساختمان هاي 
خودايمن با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و استفاده از 
مشاركت عموم شهروندان تاكيد كرد و گفت: در عين حال 
ضرورت دارد تا اقدامات جدي شورا و كميته هاي مرتبط 
در راس��تاي وظايف محوله و به منظور پايداري، افزايش 
تاب آوري و ارتقاء ايمني شهر براي حفاظت از جان و مال 
شهروندان مورد توجه قرار گيرد. اميد است با هماهنگي و 
همكاري بيشتر و رعايت ضوابط و مقررات، شهري امن و 

به دور از مخاطرات داشته باشيم.
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كمبود 6۰۰ هزار
واحد مسكوني در كشور

عضو كميس��يون عمران مجلس شوراي اسالمي 
نياز س��االنه كش��ور به ۹00 هزار واحد مس��كوني 
را يادآورش��د و گفت: در س��ال هاي اخير هر سال 
۳00 هزار واحد س��اخته شده كه به معناي كمبود 
۶00 هزار واحدي يا 70 ميليون مترمربع مس��كن 
در كشور اس��ت.فرج اهلل رجبي در گفت وگو با ايرنا 
افزود: ارزش 70 ميليون مترمربع مس��كن بيش از 
۱۵0هزار ميليارد تومان مي شود.او ادامه داد: دولت 
با آورده خود مي تواند اين بخش را فعال كند ضمن 
آنكه ساماندهي بازار سبب مي شود سازندگان هم 
نقدينگي بياورند.اين نماينده مجلس گفت: اگر هر 
س��ال ۵00 هزار واحد بيشتر توليد مي كرديم اين 
نقدينگي به سمت مسكن مي رفت و عالوه بر تامين 
نياز مسكن كشور، بازارهاي مالي تحريك نمي شدند.

رجبي با اشاره به وضعيت مسكن مهر در كشور افزود: 
مهم ترين راهبرد براي مسكن مهر فارغ از مشكالت 
موجود، اتمام آن است كه در دوره وزارت آخوندي 
جدي گرفته نش��د و هزاران واح��د ناتمام ماند كه 
باعث شد معضالت مربوط به مسكن بزرگ تر شود.

تهران سهمي از ساخت مسكن 
ويژه كم درآمدها ندارد

رييس بنياد مسكن انقالب اس��المي درباره سهم 
تهران از س��اخت ۱00 هزار واحد مس��كوني ويژه 
اقش��ار كم درآمد، گفت: قرار نيس��ت از اين تعداد، 
هيچ واحد مسكوني در تهران ساخته شود.عليرضا 
تابش در گفت وگو با ايلن��ا، درباره تامين اراضي در 
اجراي اين پروژه افزود: زمين براي حدود 20 هزار 
واحد تامين شده است و مابقي اراضي مورد نياز هم 
از طريق خودمالكي تامين مي شود.او تصريح كرد: 
برنامه ديگري براي بافت هاي فرسوده اطراف شهرها 
در دس��تور كار داريم كه اين طرح ابتدا در چابهار و 
زاهدان به اجرا در مي آيد.او ادامه داد: اعتبار اين پروژه 
هم بايد از محل منابع وزارت راه وشهرسازي تامين 
شود و در حال حاضر در حد تعريف طرح و بازديد از 
مناطق هستيم و زمين براي اجراي اين پروژه تامين 
شده است، مردم در اراضي مورد نظر براي بهسازي 
مستقر هستند و وظيفه بنياد مسكن اين است كه 
اين اراضي را بهس��ازي و س��اماندهي كند.رييس 
بنياد مسكن انقالب اس��المي درباره تامين اراضي 
براي اجراي اين پروژه ها اظه��ار كرد: براي اجراي 
اين طرح اگر در مناطقي نياز به تامين اراضي وجود 
داشته باشد، تامين اراضي را بر عهده خواهيم گرفت 
و براساس تفاهمي كه با سازمان ملي زمين و مسكن 

داشتيم اين اراضي، تامين خواهد شد.

 بارش برف و باران در  غرب  كشور
با ورود سامانه بارشي تازه، امروز بيشينه بارش ها در 
غرب و مركز كشور از جمله استان هاي آذربايجان 
غربي، آذربايجان ش��رقي، اردبيل، كردس��تان، 
كرمانش��اه، قزوين، البرز، لرستان و شمال تهران 
خواهد بود و ب��ارش در ارتفاعات به صورت برف و 
كوالك اس��ت.به گزارش فارس، براساس تحليل 
آخرين داده ها و نقشه هاي پيشيابي هواشناسي 
به تدريج با تقويت اين س��امانه گس��تره فعاليت 
آن به دامنه هاي زاگرس مركزي در اس��تان هاي 
چهارمحال و بختي��اري،  كهگيلويه و بويراحمد، 
شمال غرب و دامنه هاي جنوبي البرز مركزي در 

استان هاي قزوين، البرز و تهران مي رسد.
امروز )دوشنبه( س��امانه مذكور كل نيمه غربي 
كشور و دامنه هاي البرز مركزي و به صورت پراكنده 
مناطقي از ش��مال شرق را پوش��ش مي دهد.در 
استان هاي واقع در جنوب غرب و غرب روز دوشنبه 
رگبار و رعد و برق، وزش باد ش��ديد و در مناطق 
مس��تعد بارش تگرگ، آبگرفتگي معابر و طغيان 
رودخانه ها پيش بيني مي ش��ود.از دوشنبه بعد از 
ظهر به تدريج با شمالي شدن جريان ها روي درياي 
خزر بارش در نيمه غربي سواحل شروع مي شود و 
شدت بارش ها در استان گيالن است.روز سه شنبه 
گستره بارش ها بخش هايي از شمال شرق، شرق، 
سواحل خزر و جنوب كشور را در برخواهد گرفت، 
به تدريج از ش��دت بارش ها در نيمه غربي كشور 
كاس��ته مي ش��ود.همچنين در اين روز وزش باد 
شديد در اغلب مناطق كشور به ويژه شرق و جنوب 
شرق رخ خواهد داد و خيزش گردو خاك در شرق 
و جنوب شرق پيش بيني مي شود؛ سامانه مذكور 

روز چهارشنبه نوار شرقي كشور خارج مي شود.
آس��مان تهران امروز ابري همراه با بارش باران و 
وزش باد پيش بيني مي شود، بيشينه و كمينه دما 

فردا در تهران ۱۱ و 7 درجه خواهد بود.
امروز بندرعباس با بيشينه دماي 2۵ درجه باالي 
صفر گرم ترين مركز استان و تبريز با كمينه دماي 
۴ درجه زير صفر سردترين مركز استان خواهد بود.

45۰۰ واحد مسكوني
در پرديس افتتاح مي شود

مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد با بيان اينكه 
اجراي پروژه هاي مسكوني و زيرساخت ها در پرديس 
به خوبي پيش مي رود، خبر داد: در دهه فجر ۴۵00 
واحد مسكوني را با خدمات و انشعابات افتتاح خواهيم 
كرد.حبيب اهلل طاهرخاني در گفت وگو با ايس��نا، با 
اشاره به ۴۱ هزار واحد مسكوني پرديس كه به مرحله 
نازك كاري رسيده، گفت: بعضي واحدهاي آماده، به 
دليل نبود نصبيات به مردم تحويل نش��ده بود اما به 
تازگي پكيج، درب، لوازم برقي، سيم و اتصاالت به تعداد 
كافي خريداري شده و در حال حاضر هم اين تجهيزات 
در حال نصب هستند.طاهرخاني در خصوص فاز ۱۱ 
مسكن مهر پرديس اظهاركرد: قصد داريم جاده اي 
در ورودي فاز ۱۱ از ش��مال پردي��س احداث كنيم 
كه به عن��وان پدافند غيرعامل اين فاز عمل مي كند 

و بدين ترتيب دو خروجي و ورودي خواهيم داشت.
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بيش از ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق كاال در 9 ماه ابتداي سال جاري تشكيل شده است

عدم واريز 2 هزار ميليارد تومان جريمه قاچاق
تعادل| محمد مهدي حاتمي |

براس�اس آمار اعالمي از سوي س�تاد مبارزه با 
قاچ�اق كاال و ارز، ت�ا پاي�ان آذرم�اه 97 حدود 
112 هزار پرونده قاچاق تشكيل شده كه از نظر 
ارزش، در قياس با مدت مش�ابه س�ال گذشته 
ح�دود 63 درص�د افزاي�ش پيدا كرده اس�ت. 
ارزش اين پرونده ها حدود 2 هزار ميليارد تومان 
تخمين زده مي شود. اين در حالي است كه هنوز 
برخي از جرايم پرونده هاي قاچاق در گذش�ته، 
به خزانه دولت واريز نشده است. افزايش تعداد 
پرونده هاي تشكيل شده در زمينه قاچاق اما در 
حالي صورت مي گيرد كه ب�ا افزايش نرخ دالر، 
س�اختار قاچاق كاال و ارز در ايران دس�تخوش 
تغيير شده است. بر اين اساس، به دليل افزايش 
شكاف ميان نرخ دالر و ريال، قاچاق ارز به خارج از 
كشور موضوعيت خود را از دست داده و از سوي 
ديگر، به دليل ثابت ماندن قيمت عرضه بنزين، 
قاچاق بنزين به معضلي عميق تر از گذشته تبديل 
شده است. از همين رو، سخنگوي ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز در گفت وگو با »تعادل«، از كددار 
شدن محصول بنزين توليدي به قصد صادرات در 
كشور خبر مي دهد كه به عنوان راهكار عملياتي 
مي تواند موجب عدم خروج فرآورده هاي بنزيني 

فاقد هويت در قالب صادرات شود.

   سال كشف قاچاق
كشفيات كاالي قاچاق در سال جاري روندي صعودي را 
تجربه كرده و اين موضوع البته مي تواند ناشي از افزايش 
قيمت ارزهاي خارجي در سال 1397 باشد. جديدترين 
داده هاي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم مويد همين 
موضوع است و نشان مي دهد، حجم تشكيل پرونده در 
حوزه قاچاق كاال و ارز تا پايان آبان ماه سال جاري و در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد چشم گيري 
داشته است. به گفته رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز، در 9 ماهه ابتدايي س��ال جاري حدود 112 هزار 
پرونده در حوزه قاچاق كاال و ارز تش��كيل شده است. 
س��ردار علي مويدي همچنين از هماهنگي مناسب 
ميان ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و نيروي انتظامي 
در زمينه مبارزه با قاچاق خبر داده و گفته است: بيش 
از 9۰ درصد پرونده هاي تشكيل شده تا آذرماه امسال 
با تالش ه��ا و اقدامات مام��وران و كارگاه هاي نيروي 
انتظامي ميسر شده است. رييس ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز با اشاره به برنامه ريزي ها و اقدامات انجام شده 
در برخورد با قاچاق كاال و ارز نيز گفته است: ما تمركز 
بر باندها و شبكه هاي سازمان يافته را در دستور كار قرار 
داده ايم و خوشبختانه با اقدامات انجام شده توانستيم 
ضربات محكمي را با همكاري ناجا و وزارت اطالعات و 
نيز دستگاه قضايي به اين باندها و شبكه ها وارد كنيم 
كه اميدوارم اقدامات ما در آينده از اين بيش��تر شده و 

دستاوردهاي بهتري داشته باشيم.
او در پاس��خ به ادعاي ايسنا مبني بر اينكه در ماه هاي 
گذش��ته برخي از كاالهاي داراي مجوز واردات نيز با 
عنوان كاالي قاچاق توقيف شدند گفت: ما در آغاز سال و 

با ماجراي برجام و شرايطي كه در سطح جامعه و اقتصاد 
ما ايجاد شده بود به ندرت و به شكل انگشت شمار چند 
مورد اينچنيني داشتيم كه البته مربوط به چهار پنج ماه 

گذشته و همانطور كه گفتم معدود بوده است. 
بنابه توضيحات مويدي، در همين راس��تا آنهايي كه 
داراي م��دارك مثبت بوده و محموله هايي كه از معابر 
رسمي وارد كشور مي ش��دند محموله شان را تحويل 
مي گرفتند و مش��كلي نبود كه در حال حاضر همين 
اندك مشكالت نيز برطرف شده و آرامش كامل در اين 

حوزه وجود دارد.

   پرونده هاي 2 هزار ميليارد توماني
رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز درباره سرانجام 
اموال قاچاق مكش��وفه هم عنوان كرده كه در گذشته 
مشكالتي در اين خصوص داشتيم كه با انجام اقدامات 
مختلف تمام تالش��مان را كرديم كه اين مشكالت به 
حداقل برسد كه خوشبختانه از ناحيه دولت دستوراتي 
در اين زمينه صادر و مقرر ش��د اين موارد تا آخر سال 
ساماندهي شوند. او درباره سخنان مطرح شده پيرامون 
عدم واري��ز جرايم برخي از پرونده ه��ا به خزانه دولت 
نيز گفته است: من در برنامه اي گفته بودم تعدادي از 
پرونده ها هستند كه جرايمشان به خزانه دولت واريز 
نشده كه ما از مسووالن مربوطه درخواست داريم كه 
اين جرايم وصول شود. به گفته رييس ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، آمار، ارقام و كالسه پرونده هاي تشكيل 
شده ظرف كمتر از 2۴ ساعت به قوه قضاييه داده شده و 
اين در حالي است كه ارزش اين پرونده ها حدود 2 هزار 

ميليارد تومان تخمين زده مي شود. 
او در بخش ديگري از سخنان خود، درباره اقدامات انجام 
شده براي مبارزه با قاچاق احشام نيز اظهار كرده: چنين 
مواردي به صورت موردي و س��طح پايين رخ مي دهد 
و اقدامات س��ازمان يافته آن به حداقل رسيده است. 
بنابراين مورد س��ازمان يافته اي در اين زمينه نداريم 
و اگر مواردي بوده جزئي بوده اس��ت. چراكه با ابالغيه 
انجام شده از سوي دولت همه سطوح مديريتي كشور 
در راستاي مبارزه با قاچاق دام متمركز شده و با توجه 
به ضوابط و مقررات خوبي كه وجود دارد اين مسائل و 
مشكالت به حداقل رسيده البته انتظاراتمان از وزارت 
جهاد كش��اورزي در اين زمينه بيشتر است. بنابه آمار 
اعالمي مويدي، ارزش ريالي پرونده ها در ستاد مبارزه 
با قاچ��اق كاال و ارزطبق آماره��ا در نيروي انتظامي با 
ارزش بيش از ۵۰۰ ميليون تومان دو برابر شده و حدود 
1۰درصد از 112 هزار پرونده تشكيل شده در 9 ماهه 
سال 97 بيش از ۵۰۰ ميليون تومان ارزش داشته است.

   جاي خالي آمار
از آن س��و، اما سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز با اشاره به افزايش تشكيل پرونده هاي قاچاق 
در 9 ماهه ابتدايي سال جاري در گفت وگو با »تعادل«، 
مي گويد: ارزش پرونده هاي تشكيل شده در اين مدت، 
در قياس با پرونده هاي تش��كيل شده در مدت مشابه 
سال گذش��ته حدود 63 درصد از نظر ارزش و حدود 
33 درصد از نظر وزن افزايش پيدا كرده اس��ت. با اين 

همه، ظاهرا ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هنوز هيچ 
آمار تفكيكي دقيقي از تعداد پرونده هاي تشكيل شده 
در هر يك از بخش هاي قاچاق ارز، پوشاك، سوخت و 
لوازم خانگي تهيه نكرده يا ترجيح مي دهد چنين آماري 

را در اختيار رسانه ها قرار ندهد. 
حميدرضا دهقاني نيا، همچنين در مورد تغييرات در 
كش��فيات قاچاق در حوزه هاي مختلف هم مي گويد: 
ميزان كش��فيات قاچاق در زمينه ارز به نس��بت قبل 
كاهش چشم گيري پيدا كرده است بنابه گفته او، اين 
موضوع البته طبيعي است، چراكه به علت بروز نوسانات 
ارزي در ماه هاي گذش��ته و قطع شدن تخصيص ارز 
رس��مي به بس��ياري از مصارف ارزي، قيمت ارزهاي 
خارجي در مقايسه با ريال افزايش پيدا كرده و به همين 
دليل قاچاق ارز به خارج از كشور موضوعيت خود را از 
دست داده است. سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز در مورد مقاومت برخي صاحبان برندهاي پوشاك 
در موضوع مبارزه با قاچاق پوش��اك گفت: حدود ۴۰ 
برند پوش��اك خارجي اكنون داراي مجوز فعاليت در 
كشور هس��تند كه به عنوان مثال، گواهي فعاليت در 
س��طح عرضه را نيز از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

دريافت كرده اند. او ادامه مي دهد: با اين همه، بر اساس 
برآورد ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، حدود 11۰ باب 
واحد تج��اري در ۴۰ مجتمع تجاري كه عمدتا هم در 
تهران واقع ش��ده بودند، به دليل عرضه محرز پوشاك 
قاچ��اق كه فاقد شناس��ه كاال هم بوده اس��ت، پلمب 
ش��ده اند.  موضوع رصد كاالهاي انبار شده در كشور و 
اتصال سامانه جامع انبارها به سامانه جامع تجارت اما 
يكي ديگر از گلوگاه هايي است كه در ماه هاي اخير در 
موضوع مبارزه با قاچاق كاال در رأس خبرها بوده است. 
دهقاني نيا مي گويد اكنون ح��دود ۵۴۰ هزار انبار در 
سراسر كشور در سامانه جامع انبارها به ثبت رسيده و 
اين در حالي است كه اطالعات اين سامانه به طور كامل 

با سامانه جامع تجارت در ارتباط است.

   قاچاق سوخت زير ذره بين
دهقاني نيا همچنين در مورد قاچاق سوخت و ارتباط 
آن با زمزمه هاي طرح ش��ده در مورد س��هميه بندي 
مجدد بنزين ه��م به »تعادل« مي گويد: اس��تفاده از 
ابزارهايي مانند كارت سوخت باعث شفافيت در توزيع 
و مصرف بنزين مي شود و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 

ارز فارغ از زمينه هاي فني، اقتصادي و حتي سياسي، 
همواره طرفدار به كارگيري دوباره كارت هاي سوخت 

در كشور بوده است. 
او ادامه مي دهد: وقتي مصرف بنزين در كشور كنترل 
ش��ود، زمينه براي ص��ادرات بنزين آماده مي ش��ود و 
همين موضوع موجب خواهد ش��د كه عرضه خارج از 
ش��بكه هم كاهش پيدا كرده و قاچاق سوخت كمتر 
شود. به گفته سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
اقدامات ديگري هم در زمينه مبارزه با قاچاق سوخت 
از جمله استانداردسازي محصول بنزيني توليدي در 
كشور در دستور كار اين ستاد قرار گرفته است. دهقاني 
نيا همچنين اظهار مي كند: ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز در هماهنگي با سازمان ملي استاندارد ايران، كددار 
كردن بنزين توليدي در كشور را دنبال كرده تا از خروج 
فرآورده ه��اي بنزيني فاقد هوي��ت در قالب صادرات 
ممانعت به عمل بياورد. به گفته دهقاني نيا، اين موضوع 
در عين حال موجب مي شود محصوالت توليد شده در 
كل شبكه توليد تا مصرف در كشور قابل رصد باشند، 
اما محوريت اقدام ستاد، كددار كردن محصول بنزين 

توليدي براي صادرات است.
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 تسهيل فرآيند ترخيص 
مواد اوليه از گمرك

ش�اتا| معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از رفع مش��كالت بنگاه هاي توليدي در امور 
گمركي خبرداد و گفت: وزارت صنعت با اخذ تاييد 
گمرك به زودي طي توافق با وزارت بهداشت، سازمان 
استاندارد، وزارت اقتصاد و ساير دستگاه هاي مرتبط 
با كاهش بروكراس��ي اداري، فرآيند ترخيص كاال از 
گمركات اجرايي را تسهيل خواهد كرد. فرشاد مقيمي 
با اش��اره به چالش هاي گمركي واحدهاي صنعتي 
كه در6 محور با 3۵چالش شناس��ايي ش��ده است، 
خاطرنشان كرد: ستاد تسهيل و رفع موانع به صورت 
تخصصي طي سه جلسه به واكاوي مشكالت گمركي 
صنايع پرداخت كه اين چالش ها در نشس��ت هاي 
مشترك با تشكل هاي تخصصي احصاء شده بود و 
رفع آنها بخش عمده اي از مشكالت توليدكنندگان را 
مرتفع خواهد كرد. او، فرآيند تعيين ارزش در سيستم 
TSCرا از جمله مشكالتي برشمرد كه اغلب صنايع با 
آن دست به گريبان بوده و موانعي نظير عدم تعيين 
ارزش واقعي محموله ها، كم اظهاري و بيش اظهاري، 
عدم تطبيق ساختار تعيين ارزش كاالها با موافقتنامه 
تعيين ارزش WTO، دموراژش��دن برخي كاالها 
به دليل روند طوالني ترخيص و... براي توليدكنندگان 
ايجاد كرده است.  معاون وزير صنعت، معدن وتجارت 
اعمال س��ليقه در برخي از گمركات كش��ور، زمان 
طوالني ترخيص كاالها، عدم اعمال برخي معافيت ها 
و اعم��ال تعرفه هاي محصول نهايي ب��راي واردات 
قطعات برخ��ي از محصوالت را از جمله چالش هاي 
ديگر توليدكنندگان برشمرد و خاطرنشان كرد: وقتي 
زمان نگهداري كاال در گمرك از 2 ماه بيشتر مي شود، 
عالوه بر دموراژ و هزينه هاي انبارداري، كاال توس��ط 
گمرك متروكه اعالم ش��ده و از سوي سازمان اموال 
تمليكي به فروش گذاشته مي شود. مقيمي تسريع 
و تسهيل در فرآيند ترخيص كليه كاالها را در بهبود 
وضعيت صنايع موثر برشمرد و اظهار اميدواري كرد با 
اصالح مشكالت گمركي صنايع بخشي از دغدغه هاي 

صاحبان صنايع مرتفع شود.

هيات مديره جديد فدراسيون 
واردات انتخاب شدند 

مجمع عمومي عادي ساالنه فدراسيون واردات 
ايران با حضور نماينده رسمي اتاق بازرگاني ايران 
در محل فدراسيون برگزار شد. اين جلسه از مجمع 
عمومي با استماع گزارش عملكرد فدراسيون و 
گزارش مالي آن از سوي دبيركل فدراسيون آغاز 
شد. سپس بازرس��ان گزارشي را براي حاضرين 
قرائت كردند. پس از تعيين روزنامه كثير االنتشار 
فدراس��يون، راي گيري براي انتخ��اب اعضاي 
هيات مديره و بازرس��ان دوره جديد رسما آغاز 
شد. به گزارش روابط عمومي فدراسيون واردات، 
براساس آراي به دست آمده »سيامك پيربابايي«، 
»فرهاد آگاهي«، »حسين غروي رام«، »ابوالفتح 
صانع��ي«، »احمدرضا فرش��چيان«، »محمد 
مه��دي نهاوندي« و »سيدحس��ن ميرباقري« 
به عنوان اعضاي اصل��ي هيات مديره و »كاميار 
منتصر« و »حميد مقيمي« ب��ه عنوان اعضاي 
علي البدل هيات مديره برگزيده شدند. همچنين 
براساس نتيجه به دست آمده از انتخابات تعيين 
بازرسان، »عبدالرضا صالحي« و »ناصر رياحي« 

انتخاب شدند. 

  كش�فيات كاالي قاچاق در سال جاري روندي صعودي را تجربه كرده و اين موضوع البته مي تواند ناشي از افزايش قيمت ارزهاي خارجي در 
س�ال 1397 باشد. جديدترين داده هاي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم مويد همين موضوع است و نشان مي دهد، حجم تشكيل پرونده در 
حوزه قاچاق كاال و ارز تا پايان آبان ماه سال جاري و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد چشم گيري داشته است. به گفته رييس ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، در 9 ماهه ابتدايي سال جاري حدود 112 هزار پرونده در حوزه قاچاق كاال و ارز تشكيل شده است.  ارزش پرونده هاي 
تش�كيل شده در اين مدت، در قياس با پرونده هاي تشكيل شده در مدت مشابه سال گذشته حدود 63 درصد از نظر ارزش و حدود 33 درصد 

از نظر وزن افزايش پيدا كرده است

برش
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15 جهان

چين و روسيه در شوراي امنيت از ونزوئال حمايت كردند 

كابل از روند مذاكرات امريكا و طالبان نگران است

عقب نشيني مادورو از اخراج ديپلمات هاي امريكايي

صلح به چه بهايي؟

گروه جهان| طال تسليمي|
 نيكالس مادورو رييس جمهوري ونزوئال، از درخواست 
خود مبني ب��ر خروج همه ديپلمات ه��اي امريكايي 
از اين كش��ور در پي باال گرفتن مناقش��ات با دونالد 
ترامپ رييس جمهوري اياالت متحده، عقب نشيني 
كرد. وزارت خارجه ونزوئال با انتش��ار بيانيه اي اعالم 
كرده دس��تور خروج ديپلمات هاي امريكايي را براي 
مدت ۳۰ روز به حالت تعليق درآورده تا فرصتي براي 
مذاكره درباره »يك دفتر حافظ منافع« دو كشور در 
كاراكاس و واش��نگتن فراهم آورد. مادورو ابتدا ۳روز 
به ديپلمات هاي امريكايي در س��فارت اين كشور در 
كاراكاس فرص��ت داده بود تا ونزوئ��ال را ترك كنند. 
اين تصميم پس از آن گرفته ش��د ك��ه دولت ترامپ 
از خوان گواي��دو رهبر اپوزيس��يون ونزوئال به عنوان 
رييس جمهوري خودخوانده ونزوئ��ال حمايت كرد. 
ترامپ هم در واكنش به اين دستور مادورو اعالم كرده 
بود كه او را رييس جمهوري قانوني ونزوئال نمي داند و 
ديپلمات هاي امريكايي موظف به اطاعت از اين فرمان 
نيستند. اياالت متحده همچنين در جلسه اضطراري 
شوراي امنيت درباره ونزوئال از ديگر كشورها خواست 
تا مجلس ملي ونزوئال را به عنوان تنها نهاد دموكراتيك 
اين كشور به رسميت بشناسند و ارتباط مالي خود را 
با دولت مادورو قطع كنند. اما چين و روسيه از انتشار 
بيانيه شوراي امنيت عليه دولت مادورو ممانعت كردند.

به گزارش فايننشال تايمز، در ضربه ديگري به مادورو 
فرس��تاده ارش��د نظامي ونزوئال در اياالت متحده به 
هم��كاري خود با كاراكاس پاي��ان داد و ديگر اعضاي 
نيروهاي نظامي را نيز به اقدامات مشابه ترغيب كرد. 
خوزه لوئيس سيلوا در يك پيام ضبط شده ويديويي 
از واشنگتن گفت: »امروز با مردم ونزوئال و به خصوص 
با برادرانم در نيروهاي مسلح كشور صحبت مي كنم 
و از آنه��ا مي خواهم تا خوان گواي��دو را به عنوان تنها 
رييس جمهوري مش��روع و قانوني كشور به رسميت 

بشناسند.«
اين تحوالت درست در روزي رخ دادند كه مايك پمپئو 
وزير خارجه امريكا، در ش��وراي امنيت سازمان ملل 

متحد از ديگر كش��ورهاي جهان خواست كه موضع 
خود را در رابطه با ش��رايط در ونزوئال مشخص كنند 
و گوايدو را ب��ه عنوان رييس جمهوري مش��روع اين 
كش��ور به  رسميت بشناس��ند. جداي از امريكا، ده ها 
كشور ديگر جهان از جمله برزيل، آرژانتين، كلمبيا و 
كانادا هم گوايدو را به  رسميت شناخته اند. اما روسيه، 
چي��ن و تركيه اعالم كرده اند ك��ه همچنان مادورو را 

رييس جمهوري به حق ونزوئال مي دانند.
پمپئو در جريان جلس��ه اضطراري ش��وراي امنيت 
س��ازمان ملل متحد كه به درخواست اياالت متحده 
برگزار ش��د، گف��ت: »يا در كن��ار نيروه��اي آزادي 

مي ايستيد، يا با مادورو در يك ليگ هستيد.« پمپئو در 
ادامه از چين، روسيه، سوريه و ايران به دليل جانبداري 
آنها از مادورو انتقاد و چين و روس��يه را متهم كرد كه 
براي بازيابي »ميلياردها دالر سرمايه گذاري اشتباه و 
كمك هاي صورت گرفته در سال هاي گذشته« از يك 
نظام شكست خورده حمايت مي كنند. روسيه و چين 
در جريان جلسه اضطراري شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد درباره ونزوئال، مانع از صدور بيانيه درباره 
بحران سياس��ي اين كشور شدند. واس��يلي نبنزيا 
سفير روسيه در سازمان ملل تاكيد كرد كه ونزوئال 
موضوعي براي تشكيل جلسه شوراي امنيت نبوده و 

تهديدي براي صلح و امنيت به شمار نمي رود.
بريتانيا، فرانس��ه، آلمان، اس��پانيا و بلژيك هم اعالم 
كردند اگر ظرف 8روز انتخاباتي آزاد و ش��فاف برگزار 
نشود، آنها خوان گوايدو را به عنوان رييس جمهوري 
موقت به رسميت خواهند شناخت. جرمي هانت وزير 
خارجه بريتانيا در توئيتي نوش��ت: »خ��وان گوايدو 
فردي مناس��ب براي رهبري ونزوئالس��ت. اگر ظرف 
8روز از برگزاري انتخاباتي آزاد و منصفانه خبر نرسد، 
بريتاني��ا او را به عنوان رييس جمه��وري موقت براي 
پيشبرد روند سياسي به سمت دموكراسي در ونزوئال، 
به رسميت خواهد شناخت.« پدرو سانچز نخست وزير 

اسپانيا هم گفت: »ما خواستار دموكراسي و انتخابات 
آزاد در ونزوئال هس��تيم. ما به دنب��ال روي كار آوردن 
يا بركنار كردن دولت ها نيس��تيم. اگر در 8روز آينده 
انتخابات آزاد و دموكراتيك برگزار نشود، اسپانيا خوان 
گوايدو را به عنوان رييس جمهوري ونزوئال به رسميت 
خواهد ش��ناخت.« بيانيه هاي منتش��ر شده توسط 
آلمان و فرانس��ه هم متن مشابهي داشتند. اسپانيا به 
عنوان يك قدرت استعماري روابط قدرتمند تاريخي 
با ونزوئال داش��ته، اما اين روابط در س��ال هاي اخير و 
به ويژه در دولت ماريانو راخوي نخس��ت وزير پيشين 
راست ميانه به شدت آس��يب ديده است. مادورو بارها 
از مداخله اسپانيا در امور ونزوئال شكايت كرده و گفته 
بود: »راخوي به دنبال دولت داري در ونزوئالس��ت.« 
چند ماه بعد، راخوي انتخابات س��ال 2۰18 ونزوئال 
را كه با پي��روزي و انتصاب مجدد مادورو در س��مت 
رييس جمهوري همراه بود، بدون اعتبار خواند و گفت: 
»كمترين اس��تانداردهاي دموكراتي��ك هم در اين 

انتخابات رعايت نشده بودند.«
پمپئو در سخنراني كوتاهي در پي جلسه شوراي امنيت 
سازمان ملل گفت اياالت متحده اميدوار است كه ديگر 
كشورهاي جهان نظام هاي مالي خود را با دولت مادورو 
قطع كنند. مادورو به اين اقدامات تالش جناح راست 
براي كودتا كه از س��وي دولت ترامپ در واش��نگتن 

سازماندهي شده، به شدت واكنش نشان داد. 
بامداد يك ش��نبه پمپئو مجددا اعالم كرد كه اياالت 
متحده انتظار دارد كه ديپلمات هايش همچنان طبق 
كنوانسيون وين، مصونيت ديپلماتيك داشته باشند. 
وزير خارج��ه امريكا گفت: »هرگز اي��االت متحده را 
ب��ا توانايي ما در محافظت از اف��راد خودمان آزمايش 

نكنيد.« 
پمپئو جمعه گفته بود كه اياالت متحده اليوت آبرامز 
ديپلماتي را كه در دولت ه��اي رونالد ريگان و جورج 
دابليو. بوش هم خدمت كرده، به عنوان فرس��تاده به 
ونزوئال اعزام مي كند. پمپئو گفت آبرامز مسووليت همه 
تالش هاي امريكا براي احياي دموكراسي در ونزوئال را 

برعهده خواهد داشت.

گروه جهان|
آخرين دور مذاكرات طالبان و امريكا در قطر شش روز 
طول كشيد و در پايان اين مدت رويترز به نقل از منابع 
طالبان، از آماده شدن پيش نويس صلحي خبر داد كه 
قرار است به خروج نيروهاي امريكايي از افغانستان در 
مدت 18ماه بينجامد. اين مذاكرات در شرايطي انجام 
شده كه دولت افغانستان هيچ نقشي در آن نداشته و از 
مفاد آن نيز اطالعي ندارد. گفته شده، زلمي خليل زاد 
نماينده امريكا در امور افغانس��تان، قرار است در سفر 
به كابل، دولت افغانس��تان از جزيي��ات اين مذاكرات 

مطلع كند. 
گفت وگ��وي طوالن��ي طالبان ب��ا امري��كا در قطر كه 
طوالني تري��ن مذاكره واش��نگتن و طالب��ان خوانده 
ش��ده، باعث نگراني كابل ش��ده اس��ت. اش��رف غني 
رييس جمهوري افغانستان، در مصاحبه با فريد زكريا 
خبرنگار سرشناس شبكه سي ان ان نتوانسته نگراني اش 
را از اين مساله پنهان كند. او گفته »مذاكره اي كه در آن 
كش��ور هاي منطقه مثل هند و روسيه حضور نداشته 
باشند، نتيجه مطلوب ندارد.« به گفته  اشرف غني، هيچ 
مذاكره اي نبايد قوانين افغانستان و نظم مبتني بر قانون 

اساسي آن را نقض كند. 
هش��ت صبح افغانستان نوش��ته، نگراني كابل مبناي 
تاريخي دارد. ژانويه 1۹۹2 بود كه دولت بوريس يلتسين 
در مس��كو از حمايت نجيب اهلل در كابل دست كشيد و 
بطور مستقيم با مخالفان مسلح او مذاكره كرد. دولت 
يلتسين از مخالفان مسلح نجيب اهلل تضمين امنيتي 

لفظي گرفت و كمك هاي روسيه به كابل را متوقف كرد. 
اين امر منجر به سقوط دولت كابل شد. امروز هم با آنكه 
خليل زاد به كابل اطمينان داده كه وقايع 1۹۹2 تكرار 
نخواهد شد، گفته هاي غني در مصاحبه با فريد زكريا 
نشان مي دهد كه او هنوز نگران است. چيزي كه براي 
كابل و نيروهاي سياسي افغانستان قابل قبول نيست، 
اين است كه امريكا با طالبان درباره تاريخ خروج نيروهاي 
نظامي اش به توافق برسد. از نظر كابل و ديگر نيروهاي 
سياسي افغانس��تان طالبان يك گروه است. يك گروه 
كليت حاكميت سياس��ي و حقوقي افغانستان نيست 
كه با اياالت متحده روي خ��روج نيروهاي نظامي اش 
توافق كند. اما دونالد ترامپ در انتخابات 2۰2۰ميالدي 
به دستاوردي چشمگير نياز دارد. او مي خواهد بهانه اي 
براي كاهش حضور نظامي امريكا در افغانستان بيابد و 
آن را به رأي دهند گان امريكايي بفروشد. دولت امريكا 
مي خواهد به ماموريت اياالت متحده در افغانستان به 
نحوي پايان داده ش��ود و خليل زاد مامور شده تا به هر 
قيمتي راهي براي تحقق اين هدف بيابد. از سوي ديگر، 
طالب��ان هم مي داند كه امريكا در موقعيتي اس��ت كه 
مي خواهد امتي��از دهد پس تالش مي كنند تا پيش از 

مذاكره با كابل امتيازهاي الزم را بگيرند. 
به نظر مي رس��د كه نگراني ج��دي كابل رنگ واقعيت 
به خود گرفته، چرا كه منابع مطلع مي گويند امريكا و 
طالبان بر سر جدول زماني خروج از افغانستان به توافق 
رسيده اند، مشروط بر اينكه طالبان تضمين كند از خاك 
افغانستان هيچ تهديدي متوجه امريكا و كشورهاي ديگر 

نخواهد ش��د. طالبان نيز توافق كرده كه اجازه ندهد تا 
گروه هاي داعش و القاعده در افغانستان فعاليت داشته 
باشند. خارج كردن نام رهبران طالبان از فهرست سياه 
سازمان ملل نيز يكي ديگر از مواردي است كه بر سر آن 

توافق شده است. 

     نگراني از غيبت كابل
محمد اكرام انديش��مند تحليل گر سياسي مي گويد: 
»در مذاك��رات مردم افغانس��تان، رهبران سياس��ي و 
حكومت افغانستان حضور ندارند. بدون اينكه مردم در 
جريان باشند، كشورهاي خارجي در اين مورد تصميم 
مي گيرند. امريكا مي خواهد بر طوالني ترين جنگش در 
دنيا، طوري نقطه پايان بگذارد كه منافعش صدمه نبيند. 
هيچ مهم نيست كه كابل و غني در قدرت باقي بماند يا 
خير. دولت ترامپ اگر منافعش ايجاب كند به راحتي 

غني را قرباني مي كند.«
نش��ريه ماندگار افغانستان در انتقاد از نقش نداشتن 
كابل در مذاكرات صلح نوشته: »جاي افسوس است 
كه طالبان با بزرگ ترين مخالف خود بر سر ميز مذاكره 
نشسته، ولي غني و اطرافيانش كه دايم رجز تهوع آوِر 
گفت وگوهاي صلح با مالكيت دولت افغانستان را سر 
مي دهند، هيچ جايي در نقش��ه صلح ندارند. اشرف 
غن��ي حتي نمي دان��د كه در دوحه چ��ه مي گذرد و 
امريكايي ه��ا با طالبان بر س��ر چه مس��ائلي معامله 
مي كند. وقتي شخص اول مملكت تا اين حد بي خبر از 
همه جا باشد، چگونه ممكن است كه سكان سياست 

كشور را در بحراني ترين وضعيت به دست او سپرد؟« 
نشريه افغانستان ديلي هم با اش��اره به گزارش رويترز 
درباره پيش نويس توافق صلح نوشته، صرف نظر از اصل 
ضرورت برقراري صلح، سرنوشت چند موضوع در اين 

روند همچنان در  هاله اي از ابهام قرار دارد: 
1. پذيرش قانون اساس��ي و دس��تاوردهاي 17س��اله 
حكومت افغانستان در زمينه هاي مباحث حقوق بشر، 
دموكراسي، آزدي بيان و مطبوعات، حقوق زنان و... كه 

تاكنون طالبان حاضر به پذيرش آنها نشده است. 
2. جدا از عوامل نخست، پرسش اساسي و مهم اين است 
كه مسووليت جبران اين همه خسارات جاني و مالي كه 
در مدت 17سال به نيروهاي امنيتي و غيرنظامي وارد 
شده و هنوز هم وارد مي شود؛ با كدام مرجع خواهد بود؟ 
در ادامه اين مطلب آمده: »موضوع مذاكرات صلح يك 
مقوله است و اصل برقراري صلح، مقوله اي ديگر. بدين 

معنا، كه پيشبرد مذاكرات صلح با مخالفان، مسووليت 
دولت افغانستان به عنوان نهاد قانوني و نماينده مردم 
است. اما چگونگي و كيفيت برقراري صلح، و اينكه صلح 
با چه شرايطي ايجاد شود بستگي به نظر و ديدگاه مردم 
دارد؛ مردمي  كه بيشترين آسيب و خسارت را از ناحيه 
گروه هاي  تروريستي در اين چند سال متحمل شده اند. 
بنابراين در روند مذاكرات صلح، چه حكومت افغانستان و 
چه شركاي بين المللي و منطقه اي آن بايد در نظر داشته 
باشند كه صلحي از طرف مردم افغانستان مورد قبول 
و پذيرش است كه در جريان آسيب ها و خسارات وارد 
شده از سوي گروه هاي  تروريستي و بطور مشخص گروه 
طالبان، به شكل رضايت بخش جبران شود. همچنين 
نظام موجود كه حاصل اراده جمع��ي و برآمده از آراي 
شهروندان اس��ت به همراه دستاوردهاي 17ساله اين 

نظام در حوزه هاي مختلف، قرباني صلح نشود.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

نخست وزير كانادا سفير 
كشورش در پكن را بركنار كرد
گروه جهان|جاستين ترودو نخست وزير كانادا سفير 
كشورش در چين را در پي اظهارنظر پيرامون احتمال 
استرداد منگ وانژو مدير ارشد شركت هوآوي از كانادا 
به امريكا، اخراج كرده است. جان مك كالم، سفير كانادا 
در چين موضوع بازداش��ت منگ و درخواست استرداد 
آن از س��وي امريكا را از نظر وجاهت قانوني مس��اله دار 
خوانده و گفته بود به ابراز اميدواري كرده بود كه امريكا 
پيگير استرداد منگ نشود. به گزارش بي بي سي، ترودو 
در بيانيه  اي نوش��ته از مك كالم خواسته استعفايش را 
تسليم كند؛ هرچند نخست وزير كانادا در اين بيانيه علت 
تصميم خود را اعالم نكرده است. بازداشت منگ وانژو 
مديرمالي شركت هوآوي چين كه ماه گذشته در ونكوور 
صورت گرفت، روابط ديپلماتي��ك كانادا و چين را وارد 
بحراني كم سابقه كرده است. اوتاوا اعالم كرده منگ را به 
درخواست واشنگتن بازداشت كرده اما چين خواستار 
آزادي فوري اوس��ت و مي گويد كانادا و امريكا از قوانين 
بين المللي بازداشت و استرداد مظنونان به نفع مقاصد 
خود س��ود جس��ته اند. مك كالم هفته گذشته در يك 
اظهارنظر عمومي گفته بود بازداشت و موضوع استرداد 
منگ از سوي امريكا از نظر وجاهت قانوني بسيار متزلزل 
است. او يك روز پس از آن در بيانيه اي اظهارات خود را 
نسنجيده خوانده و ابراز تاسف كرده بود كه باعث گمراهي 
شده است. او با اين حال بار ديگر جمعه گفته بود كه براي 
كانادا خيلي خوب خواهد ش��د اگر امريكا درخواست 
استرداد )منگ( را پيگيري نكند. امريكا منگ و شركت 
هوآوي را به دور زدن تحريم هاي ايران متهم كرده است. 

ترامپ و نزديكانش بيش از 
100 تماس با روس ها داشته اند
گروه جهان| نيويورك تايمز گزارش داده دونالد ترامپ 
و نزديكانش در رقابت هاي انتخاباتي 2۰16 و نيز در بازه 
زماني پس از پيروزي در انتخابات تا مراسم تحليف، بيش 
از 1۰۰ مورد تماس با چهره هاي سياسي و تجار روسيه 
داشته اند. در اين گزارش آمده، ترامپ پيش از كنوانسيون 
ملي حزب جمهوري خ��واه براي اعالم نام��زدي او در 
انتخابات رياست جمهوري، دست كم 6 تماس با روس ها 
داشته كه يكي از آنها مربوط به ساخت برج جنجالي در 
مسكو بوده است. براساس اسناد منتشر شده در رسانه ها، 
ترامپ بعدها به وكيلش مايكل كوهن دستور داده بود كه 
در اداي شهادت در كنگره امريكا، هرگونه تماس براي 
ادامه مذاكرات مربوط به س��اخت ب��رج ترامپ را منكر 
شود. اداي ش��هادت دروغ كه در امريكا مجازات زندان 
دارد، در هفته هاي گذشته موجب طرح مجدد استيضاح 
رييس جمهوري امريكا شده اس��ت. ارتباط احتمالي 
ترامپ با روس ها نيز موضوع ديگري است كه دستمايه 
فشارها به او شده است. در گزارش نيويورك تايمز آمده، 
دست كم 17تن از نزديكان و مشاوران ترامپ در ماه هاي 
منتهي به انتخابات، با اتباع روسيه در ارتباط بوده اند كه 
حلقه ارتباطي برخي از آنها، به س��مت هاي مهم دولت 
مسكو مي رسد. از جمله اين افراد، دونالد ترامپ جونيور 
فرزند ارشد رييس جمهوري امريكاست كه تماس هاي 
مكرري با اتباع روسيه داش��ته است. يكي از اين موارد، 
ديدار با وكيل روسي است كه قرار بوده اطالعاتي مخرب 
درخصوص هيالري كلينتون رقيب دموكرات پدرش 

در اختيار او بگذارد. 

 چين ميزبان نشست
پنج كشور هسته اي است

گ�روه جه�ان| وزارت خارجه چين اع��الم كرده از 
چهارش��نبه ميزبان يك اجالس بس��يار مه��م درباره 
تسليحات و فناوري هسته اي است. به گزارش ايرنا، اين 
اجالس با موضوعاتي چون خلع سالح هسته اي، منع 
اشاعه و كاربرد صلح آميز انرژي هسته اي در پكن پايتخت 
چين برگزار مي شود. نمايندگاني از چين، روسيه، فرانسه، 
امريكا و بريتانيا كه از قدرت هاي هسته اي دنيا هستند 
در اين نشست در شرايطي شركت مي كنند كه جنگ 
تجاري بر روابط چين و امريكا به شدت سايه افكنده است. 
سخنگوي وزارت خارجه چين گفته تقويت همكاري 
ميان قدرت هاي هسته اي دنيا و حفاظت از پيمان منع 
اشاعه از جمله دستور كارهاي اجالس است. اين نشست 
يكي از مهم ترين اجالس هاي تسليحات هسته اي دنيا به 
حساب مي آيد. اجالس در حالي برگزار مي شود كه روابط 
چين و امريكا به دليل جنگ تجاري تيره شده و از سوي 
ديگر مناسبات پكن با اوتاوا پس از دستگيري يك مدير 
ارشد مالي شركت هواوي مخدوش شده است. وزارت 
خارجه چين گفته حضور نمايندگان پنج قدرت هسته اي 
دنيا با تمركز بر همكاري و مشاركت بيشتر مي تواند به 
پيشبرد صلح و ثبات منطقه اي و بين المللي كمك كند. 
انتظار مي رود رياست هيات روسيه را سرگئي ريابكف 
معاون وزير خارجه اين كشور و رياست طرف امريكايي 
را آندره تامپس��ون همتاي وي برعهده داشته باشند. از 
آنجايي كه قرار است نشستي درباره پيمان منع اشاعه در 
2۰2۰ برگزار شود چين اميدوار است طرفين در جريان 

اجالس چهارشنبه درباره اين پيمان نيز رايزني كنند.

 ده ها كشته و زخمي در
 انفجار مرگبار كليسايي در فيليپين 
گروه جهان| انفجار دو بمب در يك كليساي كاتوليك 
در جنوب فيليپين دست كم 27 كشته و 77 زخمي بر 
جا گذاشت. پليس فيليپين با اعالم اين خبر گفته  است 
كه قربانيان اين حمله شماري از شهروندان عادي و نيز 
چند نيروي امنيتي ارتش بوده اند. به نوشته يورو نيوز، 
بمب اول اين حمله در زمان مراسم دعا در كليساي شهر 
»جولو« مركز استان »سولو« واقع در جزيره ميندانائو 
منفجر شد. هنگامي كه نيروهاي امنيتي و امدادي ارتش 
به محل حادثه رسيدند، بمب ديگري نيز در پاركينگ 
كليسا منفجر شد. هنوز هيچ فرد يا گروهي مسووليت 
اي��ن حمله را بر عهده نگرفته اس��ت. دلفي��ن لورنزانا، 
سخنگوي منطقه اي ارتش فيليپين پس از اين حمله 
گفت: »اين يك حمله فجيع بود. مردم بايد هوش��يار 
باشند و با مقام هاي كش��ور همكاري كنند.« او درباره 
انگيزه مهاجمان افزود: »انگيزه آنها قطعا تروريسم است. 
كساني هستند كه صلح نمي خواهند. مايه تاسف است كه 
اين انفجارها اندكي پس از تصويب قانون تشكيل نهادهاي 
سياسي خودمختار رخ داده است.« شهروندان جزيره 
بزرگ ميندانائو در جنوب فيليپين كه عمدتا مسلمان 
هستند، روز دوشنبه هفته گذش��ته با شركت در يك 
همه پرسي با اكثريت قاطع به خودمختاري اين منطقه 
راي دادند. اس��تان سولو يكي از معدود جاهايي بود كه 
همه پرسي خودمختاري در آن راي نياورد، اما اين استان 
جزئي از جزيره ميندانائوست و بايد به منطقه خودمختار 
بپيوندد. اين استان همچنين قلمرو گروه »ابو سياف« 

است كه در پي حمالت مرگبار معروف است.

خسارت ساالنه 17 ميليارد پوندي 
برگزيت به اقتصاد بريتانيا

گروه جهان|تحقيقات نشان مي دهد كه اقدام بريتانيا 
به خروج از اتحاديه اروپا ساالنه 17 ميليارد پوند به اقتصاد 
اين كشور خس��ارت زده است؛ لندن مي توانست با اين 
مبلغ عالوه بر پرداخت هزينه عضويت در اتحاديه اروپا، 
دستمزد ده ها هزار كارمند بخش خدمات عمومي را نيز 
پرداخت كند. اين در حالي است كه كليات طرح جديد 
ترزا مي  نخست وزير بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا 
قرار است سه شنبه در مجلس عوام به راي گذاشته شود.

به گزارش مركز اصالحات اروپا، رشد اقتصادي بريتانيا به 
 دليل راي مردم اين كشور به خروج از اتحاديه اروپا برابر با 
2.۳ درصد افت كرده كه معادل همان اعداد و ارقامي است 
كه طرفداران برگزيت ۳سال پيش در كارزارهاي تبليغاتي 
خود وعده دادند با خروج از اتحاديه اروپا آن را ذخيره و 
صرف مخارج داخلي خواهند كرد. روند خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا در پي راي مخالف نمايندگان مجلس عوام 
به طرح پيشنهادي ترزا مي  دچار بن بست شده است. 
قانون گذاران بريتانيايي از يك  سو با خروج بدون توافق از 
اتحاديه اروپا مخالف هستند و از سوي ديگر، بخش هايي 

از سند پيشنهادي ترزا مي  را برنمي تابند.
در همين حال، اتاق بازرگاني بريتانيا هم هشدار داده كه 
موجي عظيمي از شركت هاي خارجي خود را براي ترك 
اين كشور در صورت جدايي بدون توافق آماده مي كنند. 
هفته گذشته شركت هواپيماسازي ايرباس در اظهاراتي 
تند به سياستمداران بريتانيايي هشدار داد در صورت 
تحقق برگزيت بدون توافق، كارخانه هاي خود را از اين 

كشور خارج مي كند.

 Mon. Jan 28. 2019  1307   دو شنبه    8 بهمن 1397   21 جمادي االول 1440  سال پنجم    شماره 

گرمايش زمين؛ تهديدی جدی 
برای ثبات آسيای ميانه

گ�روه جهان|تغييرات اقليمی در آس��يای ميانه 
به مرور زم��ان ثبات و آرامش اين منطق��ه را بر هم 
خواهد زد و کاهش منابع طبيعی به ويژه آب می تواند 
باعث بروز مناقشاتی ميان کشورهای منطقه شود، 
ام��ا به گفته محقق��ان هنوز هم فرص��ت همکاری 
برای پيشگيری از بروز چنين فاجعه ای وجود دارد. 
بر اساس ارزيابی های گروهی از محققان پژوهشگاه 
بين المللی صلح »شو سيتی« که درباره پيامدهای 
احتمالی گرمايش زمين در مناطق مختلف تحقيق 
کرده اند، تغيير اقليم می  تواند ثبات آسيای ميانه را 
بر هم زده و کش��ورهای اين منطقه را عليه يکديگر 
بش��وراند. »بارن« يکی از اين محققان می گويد که 
آس��يای ميانه از حاال با چالش ه��ای امنيتی زيادی 
مواجه اس��ت و تغيير ش��رايط آب و هواي��ی و اقليم 
موجب افزايش اين چالش ها خواهد شد و در نتيجه، 
حل و فصل آنها را برای کشورهای منطقه مشکل تر 
خواهد س��اخت. او افزود: »آسيای ميانه که در حال 
حاضر از ثبات نسبی برخوردار است، در برابر چنين 
پديده ای بسيار آسيب پذير خواهد بود. کشورهای 
منطقه در ارتباط با گرمايش زمين با يکديگر همکاری 
ندارند؛ مشکالت تقسيم آب، تقسيم انرژی و تقسيم 
ديگ��ر منابع طبيعی که ب��ا گرمايش زمين کاهش 
می يابد، از ديگر چالش هايی است که امنيت و ثبات 
آس��يای ميانه را تهديد می کند.« طبق اين ارزيابی، 
با كاهش ذخاير آب منطق��ه در پي گرمايش زمين 
احتماال ميان تاجيکستان، قرقيزستان، ازبکستان، 
قزاقستان و ترکمنستان مناقشاتی صورت مي گيرد. 
محققان پيش  بينی کرده ان��د که در صورت کاهش 
ذخاير آبی، تاجيکستان و قرقيزستان که در مناطق 
باالتری قرار دارند آب را برای نيروگاه های خود ذخيره 
کنند و ساکنان کشورهای پايين تر به آب دسترسی 
نداشته باش��ند. 6۰ درصد از آب های آسيای ميانه از 
يخچال های طبيعی تاجيکستان تامين می شود، اما 
به دليل تغييرات آب و هوايی در ۳۰ سال گذشته، بيش 
از هزار يخچال در تاجيکستان از بين رفته است. اما 
به گفته بارن، کشورهای آسيای ميانه اكنون فرصت 
خوبی برای همکاری و  انديش��يدن به راه حل هايی 
در راستای جلوگيری از هرگونه مناقشه در آينده دارند: 
»مشکالت و خطرات به سرعت نمايان خواهند شد، 
کشورهای آسيای ميانه بايد با همکاری هرچه بيشتر 

به رشد اقتصادی و مذاکره در اين باره کمک كنند.«

امير قطر به كره جنوبي رفت 
تميم ب��ن حمد آل ثاني امير قطر، يك ش��نبه در 
چارچوب س��فر آس��يايي خود در راس هياتي به 
كره جنوبي س��فر كرد. به گزارش خبرگزاري قنا، 
هيات همراه امي��ر قطر ش��امل وزرا، بازرگانان و 
سرمايه گذاران است. امير قطر از آغاز تحريم هاي 
كش��ورهاي عربي عليه دوحه تصميم گرفته كه 
با هدف تقويت همكاري دوجانبه به كره جنوبي، 
چين و ژاپن سفر كند. قرار است در اين سفر آسيايي 
سلسله توافقنامه ها و پيش نويس تفاهم در زمينه 
اقتصادي، سياسي، فرهنگي و آموزشي امضا شود. 
كره جنوبي، چين و ژاپن بارزترين شركاي تجاري 

قطر به شمار مي آيند.

 يورش معترضان كرد
به پايگاه نظامي تركيه 

معترضان كرد در اعتراض به حمالت هوايي تركيه، 
با يورش به يك پايگاه نظامي اين كشور در استان 
دهوك عراق، پست هاي نگهباني و خودرويي را به 
آتش كشيدند و سعي كردند تا دو تانك را نيز به آتش 
بكشند. به گزارش يورونيوز، اين پايگاه نظامي تركيه 
در ناحيه شالدزه در دهوك استان نيمه خودمختار 
كردنشين عراق، قرار دارد. اين معترضان از كشته 
شدن حداقل شش غيرنظامي در حمالت هوايي 

هفته جاري تركيه خشمگين بودند.

مذاكره پاكستان و هند درباره 
اختالفات آبي 

يك هيات تيم س��ه نفره پاكس��تاني ب��راي رفع 
اختالفات با هند در موضوع رودهاي مشترك دو 
كش��ور، به هند سفر كرده اس��ت. پيش تر هم دو 
كشور درباره نحوه تقسيم منابع آبي در چارچوب 
توافقنامه آب ايندوس مذاكره كرده بودند. دو كشور 
سال1۹6۰ با هماهنگي بانك جهاني توافقنامه 
پيمان آبي سند را امضاء كردند. اين توافقنامه نتيجه 
۹ سال مذاكره ميان طرفين بوده و بعد از اين توافق 
كنترل شش رودخانه مشترك ميان پاكستان و هند 
تقسيم شد. بر اساس پيمان آبي سند، هند كنترل 
رودخانه هاي ستلج، راوي و بياس را برعهده گرفت 
و در مقابل كنترل رودخانه هاي سند، جهلم و چناب 

به پاكستان واگذار شد.

 هيات بلندپايه اردن
به بغداد رفت

يك هيات بلندپايه اردني متش��كل از پنج وزير 
يك شنبه وارد بغداد ش��د. دفتر نخست وزيري 
عراق اعالم كرده، اين هيات متشكل از وزيران 
صنعت و تجارت، بهداشت، دارايي، شهرداري ها، 
ان��رژي و همچنين رييس بان��ك مركزي اردن 
است. ناظران سفر پي در پي مقامات و هيات هاي 
ارشد اردني به عراق را نشانه تغيير جدي رويكرد 
»امان« يا دس��تكم نياز ش��ديد اين كش��ور به 
عادي س��ازي و تقويت روابط با بغداد مي دانند 
و در اين خصوص به افزايش فش��ارهاي غرب و 
امريكا به اردن بر سر تحوالت اخير منطقه به ويژه 

»معامله قرن« اشاره مي كنند.
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عكسروز

چهرهروز

استعفاي صالحي از وزارت ارشاد صحت ندارد
مدير روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي استعفاي سيدعباس صالحي از وزارت ارشاد را تكذيب كرد.

از صبح ديروز در فضاي خبرهايي پيرامون استعفاي سيدعباس صالحي )وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي( از اين سمت مطرح شده بود. 
همايون اميرزاده، مدير روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، با تكذيب اين استعفا به ايلنا گفت: انتشار استعفاي سيدعباس 
صالحي شايعه نادرستي بوده كه متاسفانه در فضاي مجازي مطرح شده و اصاًل بحث استعفاي ايشان طرح نشده و خود ايشان نيز 
استعفايي ننوشته است.  وي ادامه داد: سيدعباس صالحي به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با قدرت به كار خود در اين وزارتخانه 

ادامه مي دهد و ما نيز همچنان با او همكاري مي كنيم.

بازارهنر

پريشاني »همايون پرنيا« در ايوان شمس

به فكر اجراي تئاتر خارج از سالن ها هستم 

»نماهنگ« صاحب »جشنواره فجر« شد

گ��روه »هماي��ون پرنيا« به سرپرس��تي 
در  پرني��ا  حس��ين  آهنگس��ازي  و 
چارچ��وب س��ي و چهارمين جش��نواره 
موسيقي فجر قطعاتي از نغمه هاي موسيقي 
ايراني را به خوانندگي فاضل جمش��يدي 
اجرا مي كند. تاالر ايوان شمس در اولين روز 
برگزاري سي و چهارمين جشنواره موسيقي 
فجر ميزبان گروه موسيقي »همايون پرنيا« 

به سرپرستي، آهنگسازي و نوازندگي سنتور حسين پرنيا 
و خوانندگي فاضل جمشيدي است. اين كنسرت ساعت 
۱۹ روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه روي صحنه مي رود. اين 
گروه آبان ماه امسال نيز كنسرتي را در تاالر استاد جليل 

شهناز خانه هنرمندان ايران اجرا كرده بود.
»عشق و بهانه« با شعري از هوشنگ ابتهاج، »بي قرار« با 
شعري از مولوي، »صد ترانه« با شعري از هوشنگ ابتهاج، 
»اين نيز بگذرد« با شعري از رهي معيري »پريشاني« با 
شعري از محمد علي بهمني و »خواب نيلوفر« با شعري 
از هوش��نگ ابتهاج آثاري هس��تند كه دراين كنسرت 
اجرا خواهد شد. حسين پرنيا آهنگساز، نوازنده سنتور و 

سرپرست گروه، فاضل جمشيدي خواننده، 
صائب كاكاوند و ساسان بازگير نوازنده تار، 
سهيل سان احمدي نوازنده بم تار، مجيد 
يحيي نژاد نوازنده عود، س��ياوش الهي نيا 
نوازنده رباب، ميالد مرادي كمانچه، احسان 
ليواني نوازنده ني، رامين ملكي نوازنده دف و 
پژمان پرنيا نوازنده تمبك و سازهاي كوبه اي 
گروه اجرايي كنسرت را تشكيل مي دهند. 
حسين پرنيا از جمله هنرمندان شناخته شده كشورمان 
در عرصه آهنگسازي و نوازندگي سنتور است كه تاكنون 
برنامه ها و آلبوم هاي مختلف��ي را با حضور خوانندگان 
مطرح كشورمان منتشر كرده كه از آن جمله مي توان به 
آثاري چون »تحرير خيال« به خوانندگي ايرج بسطامي، 
»رقص آش��فته« به خوانندگي ايرج بسطامي، »حال 
آشفته« به خوانندگي ايرج بسطامي و رضا رضايي پايور، 
»س��اكن جان« ب��ه خوانندگي علي جهان��دار، »آواي 
دوست« به خوانندگي علي رستميان، »پادشاه فصل ها« 
به خوانندگي عليرضا افتخاري و »رقصانه« به خوانندگي 

شهرام ناظري اشاره كرد. 

سيامك احصايي طراح صحنه و كارگردان 
تئاتر قصد دارد س��ال ۹۸ نمايش��ي را در 
فضايي خارج از سالن هاي متعارف تئاتر 

روي صحنه ببرد.
سيامك احصايي طراح صحنه و كارگردان 
تئاتر كه پيش از اين نمايش هاي متعددي 
نظير »ترمين��ال«، »نامه هايي به تب« و 
»آكواري��وم« را روي صحنه برده اس��ت، 

درب��اره جديدترين برنام��ه خود براي اج��راي اثري 
نمايشي به خبرنگار مهر گفت: در حال نگارش و تنظيم 
يك نمايش��نامه هستم كه گوش��ه نگاهي به موضوع 
مهاج��رت دارد ولي كل موضوع اثر اين نيس��ت. فعال 
نگارش نمايشنامه ادامه دارد و قصد دارم بعد از تكميل 

شدن اثر آن را روي صحنه ببرم. او درباره 
زمان اجراي اثر مدنظر خود، افزود: قصد 
دارم اين اثر را در نيمه دوم سال ۹۸ روي 

صحنه ببرم.
احصاي��ي درباره م��كان اج��راي اين اثر 
نمايش��ي، اظهار كرد: اگر امكانش فراهم 
بشود، قصد دارم اين بار نمايش خود را در 
سالن نمايش روي صحنه نبرم و آن را در 

فضايي نظير كارگاه تئاتر يا يك انبار تئاتر اجرا كنم.
اين كارگردان تئاتر در پايان سخنان خود تأكيد كرد: 
دوس��ت ندارم نمايش جديد خود را روي صحنه و در 
سالن تئاتري اجرا كنم. قصدم اين است كه تماشاگر و 
بازيگر در اين نمايش در ارتباط بيشتري با هم باشند. 

نخس��تين جش��نواره ملي »نماهنگ 
فجر« در حالي برگزار ش��د كه س��هم 
مديران در بخش تجليل از آثار، بيش 
از هنرمندان بود. نخس��تين جشنواره 
ملي نماهنگ فجر عصر امروز ش��نبه 
شش��م بهمن در مرك��ز همايش هاي 
موسيقي صداوس��يما برگزار شد. اين 
مراس��م با حضور مديران صداوسيما 

همچون مرتضي ميرباقري معاون س��يما، حميد 
شاه آبادي معاون صدا، محمدباقر معلم مدير دفتر 
موسيقي و سرود، مس��عود احمدي افزادي مدير 
شبكه آموزش و دبير جشنواره جام جم، محمدرضا 
جعفري جلوه مدير شبكه دو و همچنين سازندگان 
تيزرهاي تلويزيوني برگزار شد. مراسم اختتاميه با 
حدود ۴۵ دقيقه تاخير با اجراي سرود ملي كشور 
توسط اركستر سمفونيك صداوسيما برگزار شد. 
رهبري اين اركس��تر را س��هراب كاشف و رهبري 
گروه كر را رازميك اوحانيان بر عهده داش��ت. بعد 
از قرائت آياتي از قرآن كريم اين مراس��م با اجراي 
اميرحس��ين مدرس آغاز ش��د و وي با خير مقدم 
به مهمانان مراس��م اظهار ك��رد: در اوايل دهه ۷۰ 
نماهنگ ه��اي درخش��اني در تلويزيون س��اخته 
ش��د اما اين چراغ رو به افول گذاشت و اميدواريم 
امروز با چنين جش��نواره اي دوب��اره ميدان داده 
شود.  بعد از صحبت هاي كوتاه مدرس اجراي دوم 
اركستر سمفونيك صداوس��يما با خواندن سرود 
»اي اي��ران« به صحنه رفت. محمدباقر معلم دبير 
جشنواره نماهنگ فجر در ادامه اين مراسم متني 
را درباره اهميت و ض��رورت پرداخت به نماهنگ 
در جامعه امروزي خواند كه در بخشي از آن آمده 
بود: نماهنگ هنر روزگار ماست، نماهنگ غوغاي 

شعر و موس��يقي و رنگ براي روزگار 
امروز است. نماهنگ از نظر مخاطبان 
محبوب و از نظر مديران مغفول است و 
به همين دليل صداوسيما در اين عرصه 
گام گذاشت. او همچنين درباره آغاز به 
كار دفتر موسيقي و سرود صداوسيما 
و دبيرخانه نخس��تين جشنواره ملي 
نماهنگ فجر تصريح كرد: اوايل سال 
گذشته مديران سياست گذاري كالن رسانه ملي، 
در پي دستور رييس سازمان، اين رويداد را بر عهده 
دفتر موسيقي گذاشتند و دفتر موسيقي را به تحقق 
كاري كالن براي طراحي جريان فرهنگي كش��ور 
در حوزه نماهنگ انتخاب كردند. معلم ادامه داد: 
اسفند سال گذشته دبيرخانه جشنواره شكل گرفت 
و طي يك بازه زماني، بيش از ۱۴۰۰ اثر به دبيرخانه 
رسيد كه از ميان آنها ۱۰۳۳ اثر در موعد مقرر براي 
رقابت در جشنواره شركت كردند. همچنين تعداد 
۱۵۰ اثر به بخش اصلي جشنواره راه يافت سپس 
آثار رس��يده در ۱۲ بخش اصلي و سه بخش ويژه 
داوري شدند. در بخشي از اين مراسم بخش هايي 
از اولين نماهنگ هاي پخش ش��ده در صداوسيما 
به نمايش درآمدند كه آثاري ش��امل »نوايي« به 
كارگرداني رامين حيدري فاروقي، »مرغ س��حر« 
ساخته مسعود آب پرور و »بازگشت« به كارگرداني 

شاهرخ دولكو بودند.
افشين عالء به نمايندگي از هيات داوران جشنواره 
بيانيه اي خواند. وي در اين بيانيه با اشاره به توجه 
و عالقه هنرمندان سازنده نماهنگ ها و مخاطبان 
تاكيد كرد: ضروري است هم خود هنرمندان و هم 
مس��ووالن فرهنگي متولي اين امر متوجه وظيفه 

سنگين خود باشند.

تاريخنگاري

انتشار روزنامه »مرد آزاد« با مدیریت داور
زند گ��ی پرفراز و نش��يب و مرگ مرموز، نام مي��رزا علی اکبرخ��ان د اور را کنار نام 
تجد د طلبانی قرار د اد  که پس از سال ها حضور د ر عرصه سياست و قد رت و مطبوعات 
د ر د وره رضاخان، قربانی تنگ نظری شاه شد . د ليل مرگ مشکوک او گرچه هرگز 
به طور قطع مشخص نشد ، اما برخی او را اميرکبير د وران رضاخان ناميد ند ؛ کسی که 
به  گفته مخالفانش، از پايه گذاران سلطنت استبد اد ی بود  که خود  د ر آتش آن سوخت. 
اما ۹6 سال پيش د ر چنين روزی، هشتم بهمن ۱۳۰۱، روزنامه مرد  آزاد  به مد يريت 
»ميرزا علی اکبر خان« )د اور( و سرد بيری »ميرزا عيسی خان« )صد يق اعلم( د ر تهران 
انتشار يافت. هد ف اين روزنامه تغيير و تحول د ر مسائل اجتماعی و سياسی ايران بود .

د اور د ر د وره وزارت پروژه ه��ای بزرگی را با تامين اعتبار د ولتی به انجام رس��انيد . او 
مناسبات و د اد وستد های اقتصاد ی را د ولتی کرد . د ر د وره او تجارت ايران با شوروی 
بر پايه د اد وستد های پاياپای گسترش يافت. د ر آذر ۱۳۱۴ يک پيمان بازرگانی پاياپای 
مهم ميان ايران و آلمان بسته شد  که د ر راستای آن د ولت آلمان د ر برابر صاد رات پنبه، 
چوب، برنج، جو، قالی، خشکبار، خاويار و طال و نقره و... از ايران به اين کشور، تجهيزات 
صنعتی و ماشين آالت به ايران صاد ر کند . نوسازی و اصالحات د اور د ر عد ليه و ماليه 
و پرورش گروهی از کارشناسان شايسته برای کشور، او را از مرد ان نامی عصر خود  
کرد ه بود  و بارها از نخست وزيری او سخن رفته بود  ولی مرگ اين بخت را از او د ريغ 
کرد . علی اکبر د اور د ر ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ د رگذشت. برخی روزنامه ها مرگ او را ناشی 
از سکته قلبی د انستند ، د ر حالی که د يگران آن را خود کشی به شمار آورد ند . برخی 
د يگر نيز مرگ او را بی ارتباط با اليحه  پيشنهاد ی او به مجلس د ر راستای گفت وگو 
با امريکاييان ند انسته اند . اين اليحه به شد ت از سوی بريتانيا و شوروی مورد  اعتراض 

بود . د اور همچنين پيش از مقام وزارت، د ر يکی از روزنامه های آن هنگام مقاله يی با 
عنوان »اسرار عد ليه« به چاپ رساند  که د رونمايه آن انتقاد ی به يکی از آرای محاکم 
وقت بود . پذيرفته ترين گفتار اين است که د اور به د ليل توهين و بی احترامی از سوی 
رضاخان د ست به خود کش��ی زد ه است. می گويند  د اور پس از آنکه مورد  بی مهری 
رضاشاه قرار گرفت به خانه رفت. مقد اری ترياک د ر چای حل کرد ، خورد  و خوابيد . 

فرد ای آن روز، جنازه اش را د ر بستر يافتند .

میراثنامه

شهرداري شوش مجوزها و پرداختي ها به ميراث فرهنگي را رسانه اي كند
»شهرداري شوش مدارك و مس��تنداِت پرداخت هايش به ميراث فرهنگي و اسناد و 
مجوزهاي قانوني تخريب »پل روگذر« ش��وش را كه قاعدتًا بايد از س��وي وزارت راه و 
شهرسازي و استانداري خوزستان صادر شده باشد و مجوز مكتوب »احداث زيرگذر« از 

سوي سازمان ميراث فرهنگي را رسانه اي كنند.«
پشت صحنه، باستان شناسان در حال كاوش در عرصه جهاني شهر باستاني شوش اند. اما 
روي صحنه و مقابل مردم هنوز حرف و حديث ها، جلسات، سخنراني ها و نامه نگاري ها 
براي كشاندن ذهنيت مخالفان و موافقان ماندن يا تخريب پل روگذر شوش هنوز در حال 
برگزاري است و تا اين جاي كار به نظر مي رسد بيشتر موافقان تخريب پل رو گذر شوش 
– انديمشك و تبديل آن به زيرگذر در جدال اند تا دليِل هر اتفاقي كه در شوش مي افتد 
را تخريب نشدن اين پل و به كرسي ننشستن حرف شان مي دانند و در اين ميان سيد 
راضي نوري- نماينده مردم شوش در مجلس شوراي اسالمي- هم به نظر مي رسد يكي 
موثران اين اتفاق باشد؛ وگرنه انتظار مي رود با توجه به جايگاه حقوقي او در شهر شوش 
دست كم مردم را تا حدي آرام كرده و بخواهد تا زماني كه نتايج بررسي هاي مطالعاتي 
باستان شناختي در اين منطقه تاريخي كه در عرصه جهاني شهر باستاني شوش قرار دارد، 

صبر كنند تا ميراِث ملي و جهاني شهر از بين نرود.
اما نوري حتي دوم بهمن ماه نيز در تذكر شفاهي جلسه علني نوبت عصر مجلس در اين 
زمينه به رييس جمهور تذكر داده كه »ما خواهان دستور براي آغاز اين پروژه هستيم. 
ميراث فرهنگي خود را در مقابل مردم قرار ندهد. مسووليت حوادث صورت گرفته با ميراث 
فرهنگي اس��ت.« از سوي ديگر در كنار اقداماتي كه سازمان ميراث فرهنگي به عنوان 
وظيفه ذاتي خود در جلوگيري از چنين تخريب هايي انجام مي دهد و حتي درخواست 
براي يك مسيري جايگزين يعني طرح كمربندي، دستور توقف موقت توسط معاون 
وقت وزير راه، نامه نگاري ها و هشدارهايي كه از سوي باستان شناسان و ديگر نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي براي توقف تخريب پل روگذر از زمان آغاز دوباره تخريب ها بطور 
دايم مطرح شده اند را مي توان بخشي از اقداماتي دانست كه مخالفان تخريب پل روگذر 
برداشته اند. در آخرين اقدام نيز از سوي باستان شناسان »جامعه باستان شناسي ايران« 

در بيانيه اي نسبت به اتفاقات رخ داده و جهت گيري هاي ادامه دار شهرداري و شوراي 
شهر ش��وش براي تخريب پل روگذر درخواست كرد، تا اگر اسنادي از پرداخت اعتبار 
براي كاوش باستان شناسي در شوش به ميراث فرهنگي پرداخت كرده اند و اين سازمان 

فرهنگي مجوزي براي تخريب پل رو گذر صادر كرده، رسانه اي كنند.
در اين بيانيه آمده اس��ت: »در بهمن ماه ۱۳۹6 »جامعه باستان شناس��ي ايران« پيرو 
خبرهايي كه نشان از آسيب به عرصه شهر تاريخي و باستاني شوش داشت نامه اي به 
وزارت راه و شهرسازي نوشت. مجموعه باستاني شوش با قدمتي هفت هزارساله به دليل 
ارزش هاي منحصر به فرد در سال ۱۳۹۴ در فهرست ميراث جهاني يونسكو ثبت شده 
است. در اين نامه، ضمن ارايه پيشنهادهايي براي پيش گيري از تعرض به عرصه باستاني 
شوش، مراتب هشدار و اعتراض نسبت به كم توجهي به اين ميراث تمدن بشري بيان 
ش��ده بود. اين اعتراض مورد توجه وزير وقت راه و شهرسازي قرار گرفت و طرح مذكور 

موقتاً متوقف شد.

ايستگاه

اثر »بنكسي« در پاریس
 دزدیده شد

اثر هن��ري كه بوس��يله 
هنرمند خياباني بنكسي 
روي دِر تئات��ر بات��اكالن 
پاريس خلق ش��ده بود، 
دزديده شد. اثر هنري كه 
به وسيله هنرمند خياباني، 
بنكسي خلق ش��ده و به 
نوعي از قربانيان حمالت 

تروريستي در س��ال ۲۰۱۵ پرده برداري مي كند و 
روي در تئاتر باتاكالن كه در آن ۹۰ نفر كشته شدند 
كشيده شده، سرقت ش��د. »اكانت تئاتر باتاكالن« 
اينگونه نوشت: ما امروز با يك احساس خشم و ناتواني 
روبرو مي شويم. كار بنكسي، نماد يادبود و متعلق به 
همه - مردم محلي، پاريس و شهروندان جهان از ما 
گرفته شد. بر اثر حمالت ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ كه توسط 
اعضاي داعش انجام ش��د، ۱۳۰ نفر در سالن تئاتر، 
كافه و تراس باتاكالن در شرق پايتخت فرانسه و در 
ورزشگاه استادوفرانس پاريس كشته شدند. بر اين 
اساس بنكسي تصويري از يك زن سياه پوست غمگين 

را با رنگ سفيد روي در تئاتر باتاكالن نقاشي كرد.
رسانه هاي محلي فرانسه گزارش دادند كه امروز ۲۷ 
نوامبر ۲۰۱۹ اين اثر هنري بنكس��ي توسط دزدان 
برداشته و توسط يك كاميون ربوده شده است. بنكسي 
نيز در ماه ژوئن با انتش��ار متني در اينستاگرام خود، 
اصالت اين اثر هنري را تاييد كرده بود. كارهاي اين 
هنرمند بريتانيايي بسيار محبوب است و قيمت هاي 
باال را در مزايده ها به دست مي آورد. در ماه اكتبر يك 
نقاشي بكنسي كه بيش از يك ميليون دالر در حراج 
لندن فروخته ش��د، فورا توس��ط خود وي تكه تكه 
شد. خرداد سال جاري نيز اثري ديگر از بنكسي در 
نمايش��گاهي در تورنتوي كانادا به سرقت رفت. اين 
تابلوي چاپي بنكسي كه »شكارچيان چرخ دستي« 

نام دارد حدود ۳۸ هزار دالر ارزش گذاري شده بود. 

»زن شگفت انگيز ۳« 
ساخته مي شود
پتي جنكين��ز كارگردان 
»زن شگفت انگيز« گفت 
قس��مت س��وم اين فيلم 
هم ساخته مي شود و اين 
ابرقهرمان وارد قصه اي از 

دنياي امروز مي شود.
ب��ه گ��زارش هالي��وود 
ريپورت��ر، كارگ��ردان 

»زن شگفت انگيز« يا »واندر وومن« گفت سومين 
همكاري اش ب��ا گل گدوت ك��ه در فيلم هاي »زن 
شگفت انگيز« ۱ و۲ بازي كرده براي ساخت قسمت 
س��وم رقم مي خورد. در حالي كه در قسمت اول زن 
شگفت انگيز در دوران جنگ جهاني اول سير مي كرد 
و در قسمت بعدي به سال ۱۹۸۴ رفت، او در داستان 
س��وم وارد ماجرايي از جهان معاصر مي ش��ود. پتي 
جنكينز گفت ايده س��اخت اين فيلم را در سردارد و 
اصال نبايد انتظار داشت كه قسمت سوم به گذشته 
بازگردد. او گفت: كار هنوز ش��روع نشده اما مشتاق 
به شروع قسمت بعدي هستم. اين كارگردان كه در 
جشنواره فيلم ساندنس حضور يافته بود در گفت وگو 
با خبرنگاران گفت قصدش اين است كه داستان را از 
نظر سير داستاني به جهان معاصر نزديك كند چون 
انس��ان روبه جلوست و به عقب برنمي گردد. گدوت 
در نقش »زن شگفت انگيز« در فيلم »بتمن در برابر 
سوپرمن« در س��ال ۲۰۱6 در جهان معاصر حضور 
داشت. در فيلم »ليگ عدالت« محصول ۲۰۱۷ نيز 
اين ابر قهرمانان در جهان حال ظاهر شده بودند. اولين 
فيلم از »زن شگفت انگيز« در قالب يك فيلم مستقل 
س��ال ۲۰۱۷ اكران شد و هم با نظر مثبت منتقدان 
روبه رو شد و هم در باكس آفيس موفق ظاهر شد و در 
جهان ۸۲۱ دالر فروش كرد. و بعد قرار شد تا قسمت 

دوم آن ساخته شود.

در صورت قهرماني، كي روش بهترین گزینه براي ماندن 

كي روش: سالح هاي خودمان را داريم

حواشي مربي تيم ملي فوتبال ايران اين 
روزها زياده ش��ده، اما پيروزي هاي تيم 
ملي در جام ملت هاي آس��يا، منتقدان 
او را كمي به حاشيه برده است. در حالي كه طي چند 
روز گذشته خبرهايي مبني بر جدايي كي روش از تيم 
ملي ايران پس از جام ملت ها مطرح شده بود، رييس 
فدراسيون فوتبال مي گويد در صورت قهرماني ايران، 
كي روش بهترين گزينه براي ماندن به عنوان سرمربي 

تيم ملي است. 
مهدي تاج پس از ديدار با س��لطاني ف��ر وزير ورزش 
و جوانان با ابراز رضايت از نتايج كسب ش��ده توس��ط 
ملي پوش��ان فوتبال ايران اظهار ك��رد: خوش بختانه 
نتايج بازي هاي مقدماتي و نتايج دو بازي حذفي در جام 
ملت هاي آسيا بسيار راضي كننده بود. تيم ملي شرايط 
بسيار خوبي دارد و همان طور كه مشاهده كرديد تيم 
در سي دقيقه نخست همه بازي ها نتايج خوبي را رقم 
زده است و بچه ها با اقتدار مسابقات را پيگيري كردند.  

او در مورد ادامه همكاري كي روش با تيم ملي فوتبال 
به پايگاه خبري وزارت ورزش و جوانان گفت: در صورت 

كسب عنوان قهرماني جام ملت هاي آسيا، كي روش 
بهترين شانس براي ماندن است.

تيم ملي فوتبال ايران عصر ام��روز در رقابت هاي جام 
ملت هاي آس��يا دربراب��ر تيم ژاپن ب��ازي خواهد كرد. 
سرمربي تيم ملي فوتبال ايران پيش از ديدار با ژاپن گفت: 
بسيار خوشحاليم كه برابر ژاپن و بازيكنان فوق العاده اش 
بازي مي كنيم. كارلوس كي روش اظهار كرد: بازي با ژاپن 
بس��يار مهم است و مثل هميشه بسيار خوشحاليم كه 
بازي برابر تيم بسيار خوب ژاپن و بازيكنان فوق العاده اش 
انجام مي دهيم. احتياجي نيست كه من مراتب تحسين 
خودم را راجع به كشور بزرگ ژاپن دوباره ابراز كنم. بعد 
از گذشت چندين سال و پشت سر گذاشتن سختي ها 
و مشكالت بسيار هيجان زده هستيم كه در نيمه نهايي 
جام ملت هاي آس��يا حضور داريم. او در پاس��خ به اين 
پرسش كه براي مقابله با فوتبال دفاعي ژاپن چه برنامه اي 
دارد، اظهار كرد: ما مقابل با شخصيت ترين و موفق ترين 
تيم آسيا بازي مي كنيم. آنها فوتبال فوق العاده اي دارند. 
من اين افتخار را داشته ام كه براي دو سال در ژاپن كار 
كنم. من اين فرصت را داشتم كه دو سال در يك باشگاه 
در ژاپن كار كنم و برنامه هاي فوق العاده آنها را كه براي 
توس��عه فوتبال، مخصوصًا در بخش هاي پايه، بانوان و 
بزرگساالن داشتند، از نزديك ببينم و نتايج هم، خودشان 
گويا هستند. مي خواهم در اينجا از كشور ژاپن و مخصوصًا 
باشگاه ناگويا تشكر كنم كه اين فرصت را به من دادند تا 

در آنجا حضور داشته باشم.

كي روش ادامه داد: ژاپني ها چهار بار توانسته اند قهرمان 
اين رقابت ها شوند و همچنين به مرحله دوم جام جهاني 
راه يابند. آنها توانسته اند تيم ملي كلمبيا را شكست دهند. 
اينكه در مسابقات كوپا امريكاي سال بعد، از قطر به عنوان 
ميزبان جام جهاني آينده دعوت شده است طبيعي است 
اما اينكه كش��ورهاي برزيل، آرژانتين و اروگوئه از ژاپن 
دعوت كرده اند تا در اين مسابقات حضور داشته باشد، 
اتفاقي نيست. او ادامه داد: مي خواهم يك مثال بزنم. اين 
مثال خوبي است براي ايران و كساني كه در خانه هستند. 
در سال ۱۹۹۸ كه در باشگاه خوب ناگويا كار مي كردم، 
فدراس��يون فوتبال ژاپن ۹ بازيكن ما را براي حضور در 
اردوي تيم ملي گرفت. نگذاشتند كه با آنها كار كنيم. آن 
بازيكنان از دي ماه تا خرداد ماه در اختيار تيم ملي بودند. 
من ناراحت بودم ولي به عنوان يك مربي خارجي بايد 

به برنامه هاي توسعه اي فدراسيون فوتبال ژاپن احترام 
مي گذاشتم. اين يك مثال خوب است. به خاطر همين 
است كه در چهار دهه گذشته آنها تقريباً بسيار قدرتمند 
در آس��يا بوده اند و بازيكنان خوبي دارند. براي من يك 
افتخار اس��ت كه امروز در نيمكت مقابل ژاپن خواهم 
نشست. اميدوارم هر دو تيم با بازيكنان خوبي كه دارند 
عملكردي داشته باشند كه هواداران لذت ببرند ولي با 
كمال احترام به هواداران ژاپن، خواس��ته قلبي من اين 

است كه ايران برنده ديدار باشد. 
مسعود شجاعي، كاپيتان تيم ملي ايران نيز گفت: 
فكر مي كنم بازي امروز يكي از قشنگ ترين بازي هاي 
جام بش��ود. همان طور كه كي روش گفت بعد از آن 
همه سختي كه كشيديم، آماده ايم آن هدفي را كه 
طرح ريزي كرديم در بازي فردا انجام دهيم.  شجاعي 
درباره اينكه داور استراليايي قضاوت اين بازي را بر 
عهده دارد و در دوره قبل داور اس��تراليايي بود كه 
ايران در يك چهارم حذف ش��د گفت: به اين مساله 
فكر نكرده بوديم. م��ا از اين اتفاق درس مي گيريم. 
داور استراليايي در دوره قبل يك اشتباه كرد و اين 
مسائل گذشته اس��ت. او افزود: چيزي كه براي ما 
مهم است و از اول مسابقات روي آن تاكيد داشتيم، 
تمركز تيمي بوده اس��ت. فكر نمي كنم حضور داور 

استراليايي در كار ما خلل ايجاد كند.

ورزشي
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