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سخن نخست

اولويت اقتصاد ايران 
مي رس��د  نظ��ر  ب��ه 
ظرفيت كنوني اقتصاد 
اي��ران از نظ��ر توانايي 
تحريم ه��ا  تحم��ل 
تحريم  علي الخصوص 
نفتي و مش��تقات آن 
كاه��ش يافت��ه و اين 
ب��دان معناس��ت ك��ه 
اقتصاد ايران آسيب پذيرتر شده است. در عين 
حال نمي توان انكار كرد كه به دليل ساختار غلط 
اقتصادي و ني��ز با توجه به ش��رايط موجود، هر 
دولت ديگري هم كه به جاي اين دولت دوازدهم 
بر س��ر كار بود، ب��راي اقتصاد، حالت��ي بهتر از 
وضعيت فعلي متصور نبود. از سويي، اين گزاره، 
درست به نظر مي آيد كه دولت هم مقصر است 
اما نكته اصلي به هر ترتيب اين است كه: مشكل 
اصلي ما در تحريم چيس��ت؟ موضوع اصلي اين 
است كه طي ساليان گذشته مسائل تاثيرگذار بر 

اقتصاد ما از سياست نشات گرفته و مي گيرد و ...

جمشيد  پژويان

 همين صفحه  

يادداشت

عراق به دنبال آشتي ايران 
و عربستان

عبدالرحمن  فتح الهي |
با وجود اوج گيري تقابل ميان تهران و واشنگتن 
و نيز شكننده تر شدن اقتضائات امنيتي و نظامي 
در منطقه غرب آسيا، بعد از حمله به تاسيسات 
نفتي آرامكوي عربستان سعودي كه به تبع آن 
فضاي ديپلماتيك جهاني را هم تحت الشعاع قرار 
داد و در اين راستا ش��اهد چرخش مواضع 180 
درجه اي تروئيكاي اروپاي��ي در قبال مذاكرات با 

بيانيه مشترك اخير بوديم كه ...

مسكن

 توليد مسكن
 زير ضرب ركود تورمي

شهال  روشني|
بر اس��اس آمارهاي موج��ود تع��داد پروانه هاي 
س��اختماني صادرشده توسط ش��هرداري هاي 
كشور در زمستان 97 حدود 49 هزار و 875 فقره 
بوده كه نسبت به س��ال 96 حدود 21.1 درصد و 
نسبت به پاييز همان س��ال 68.9 درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. البته اين تعداد پروانه صادرشده 
براي 114 ه��زار و 614 واحد مس��كوني بوده و 
ازلحاظ زيربن��اي كل در پروانه هاي صادر حدود 
21 ميليون و 743 هزار مترمربع بوده است. اين 
آمارها در حالي گزارش شده اند كه طي سال هاي 
1389 تا 1392 س��االنه بين 222 ت��ا 232 هزار 
پروانه ساختماني صادرشده بود كه در سال 92، 
اين ميزان تا س��ال 96 با كاهش 41 درصدي به 
132 هزار فقره رسيد. بر اساس آمارهاي منتشره، 
تعداد پروانه هاي س��اختماني صادرشده در سال 

89 حدود 233 هزار و 966 فقره...
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اخبار

تعادل| س��هم دالر امريكا از ذخاي��ر ارزي جهان 
به پايين ترين س��طح خود از س��ال 2013 رسيد. 
روز گذش��ته خبرگزاري رويترز به نقل از صندوق 
بين المللي پول گزارش داد كه در همين حال سهم 
ين ژاپن از ذخاير ارزي به باالترين س��طح طي 20 
سال اخير رسيده اس��ت . اين گزارش حاكي است 
كه دالرامريكا در فصل دوم سال 2019 در مجموع 
6 هزار و 790 ميليارد دالر ب��ود كه معادل 61.63 
درصد ذخاير كل ارزي جهان را به خود اختصاص 
داده كه در مقايس��ه با فصل اول كه معادل 6 هزار 
و 740 ميليارد دالر ي��ا 61.86 درصد بود كاهش 
داشته است .اين پايين ترين سطح دالر يا گرين بك 
از ذخاير كل جه��ان از فصل چهارم س��ال 2013 
كه معادل 61.27 درصد بود، اس��ت . بنابر گزارش 
صندوق بين المللي پول ذخاير ارزي جهان در فصل 
دوم س��ال 2019 11 هزار و 2 ميليارد دالر بود كه 
نسبت به فصل اول سال كه حجم ذخاير 10 هزار 
و 90 ميليارد دالر بود افزايش داشته است . ذخاير 
ارزي جهان شامل دارايي هاي بانك مركزي است 
كه به ارزهاي مختلف نگهداري مي شود. در حالي 
كه س��هم دالز امريكا از ذخاير ارزي جهان كاهش 
داش��ته اس��ت،  يورو، ين ژاپن و يوآن چين تماما 
نسبت به فصل اول افزايش داشته اند . سهم جهاني 
ين از ذخاير ارزي جهان ب��ه 5.41 درصد در فصل 
دوم س��ال 2019 افزايش داشته كه از سال 2001 
باالترين س��طخ خود است .  س��هم يوآن چين در 
ذخاير ارزي جهان كه به رنمينبي معروف اس��ت 
به 1.97 درصد رس��يد كه باالترين سطح از فصل 

چهارم سال 2016 است .

سهم دالر امريكا از ذخاير 
ارزي جهان كاهش يافت 

جهان

بازگشت بحران انتخاباتي 
به كابل 
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جمشيد پژويان|
كارشناس اقتصادي|

به نظر مي رس��د ظرفيت كنوني اقتصاد ايران از نظر 
توانايي تحمل تحريم ها علي الخصوص تحريم نفتي 
و مش��تقات آن كاهش يافته و اين بدان معناس��ت 
كه اقتصاد ايران آسيب پذيرتر ش��ده است. در عين 
حال نمي ت��وان انكار كرد كه به دليل س��اختار غلط 
اقتصادي و نيز با توجه به ش��رايط موجود، هر دولت 
ديگري هم كه به ج��اي اين دولت دوازدهم بر س��ر 
كار بود، براي اقتصاد، حالت��ي بهتر از وضعيت فعلي 
متصور نب��ود. از س��ويي، اين گزاره، درس��ت به نظر 
مي آيد كه دولت هم مقصر اس��ت اما نكته اصلي به 
هر ترتيب اين است كه: مش��كل اصلي ما در تحريم 
چيس��ت؟ موضوع اصلي اين اس��ت كه طي ساليان 
گذش��ته مس��ائل تاثيرگذار بر اقتصاد ما از سياست 
نش��ات گرفته و مي گيرد و نه از اقتصاد؛ چنانچه در 
ادوار مختل��ف، ديپلماس��ي و ب��ه ويژه ديپلماس��ي 
اقتص��ادي و تعام��ل اقتصادي م��ا با جهان بس��يار 
ضعيف بوده و تعامالت ما با ديگر كشورها بر مبناي 
سياست گذاري صحيح پايه ريزي نشده است. مورد 
حائز اهميت ب��راي مديران ما اين اس��ت كه بدانند 

كشورهاي توسعه يافته با اتخاذ »تصميمات درست« 
اس��ت كه توس��عه يافته مي ش��وند. در اي��ن ميان، 
مهم ترين فاكتور حاكم بر تصميم سازي كشورهاي 
در مسير توس��عه، توجه به توليد و رش��د اقتصادي 
اس��ت؛ بايد در نظر داش��ت كه اگر ما يك قرص نان 
داشته باش��يم و اين را ميان پنج نفر به صورت كامل 
و مساوي توزيع كنيم، هر پنج نفر گرسنه مي مانند، 
اما اگر 20قرص نان داشته باش��يم و بخواهيم آن را 
ميان 5 نفر به صورت نا مس��اوي ه��م توزيع كنيم، 
همگي س��ير مي ش��وند؛ يعني قرص نان اس��ت كه 
بايد بزرگ باش��د تا وضعيت رفاهي مردم بهبود پيدا 
كند؛ براي بزرگ ش��دن قرص نان هم واضح اس��ت 
كه توجه به توليد در تصميم سازي ها اجتناب ناپذير 
است. باز هم واضح اس��ت توليد زماني رشد مي كند 
كه به��ره وري عام��ل كار و س��رمايه افزاي��ش يابد. 
اين عوامل در تصميم س��ازي كش��ورهاي صنعتي 
پيشرفته لحاظ ش��ده و از آن بهره مي گيرند. توسعه 
يافته ها سياست گذاري هايي مي كنند كه منتهي به 
افزايش بهره وري عامل كار، سرمايه و بازدهي بخش 
صنعت ش��ود، آنها سياس��ت گذاري هاي اقتصادي 
بلندمدت را دنب��ال مي كنند در صورت��ي كه ايران 

فاقد سياست گذاري بلندمدت صحيح در حوزه هاي 
مختلف اس��ت. حاال اينك��ه ما در چني��ن وضعيتي 
به دنبال طرح ها و تصميم هاي��ي مانند حذف چهار 
صفر از پول ملي برويم )كه اولويت اقتصاد ما نيست( 
چه نتيجه عيني و عملي دارد؟! اساس��ا لزومي ندارد 
وقتي حال اشتغال، رش��د اقتصادي، تورم، نقدينگي 
و بس��ياري از ش��اخص ها در اقتصاد ما خوب نيست 
به دنبال حذف چهار صفر از پول ملي رفتن معنايي 
ندارد. درست است كه اين اصالح، محاسبات را آسان 
مي كند اما آيا چنين اقدامي در اين شرايط شاهرگ 
حياتي اقتصاد ما اس��ت؟! دخل و خرج كشور با هم 
نمي خواند و باي��د در پي راهكارهاي��ي براي جبران 
كس��ري درآمدها باش��يم، ولي در چنين ش��رايط 
حساسي بالعكس راهكارهاي پر هزينه و بي خروجي 
از اين دس��ت ارايه مي دهيم؟! عجيب تر آنكه برخي 
اقتصاددانان هم دولتيان را تشويق به حذف صفرها 
از پول مل��ي مي كنند، ام��ا به نظر مي آي��د ضرورت 
چيز ديگري اس��ت و آن اينكه: با وجود تحريم هاي 
تحميلي، زيرساخت هاي اساس��ي در اقتصاد را از نو 
تقويت و اقدامات كارشناس��انه و علم محور را حاكم 

كنيم.

سخن نخست

يادداشت

اولويت اقتصاد ايران 

عبدالرحمن  فتح الهي |
كارشناس خاورميانه|

با وجود اوج گيري تقابل ميان تهران و واش��نگتن و 
نيز شكننده تر ش��دن اقتضائات امنيتي و نظامي در 
منطقه غرب آس��يا، بعد از حمله به تاسيسات نفتي 
آرامكوي عربس��تان س��عودي كه به تبع آن فضاي 
ديپلماتيك جهاني را هم تحت الش��عاع ق��رار داد و 
در اين راستا ش��اهد چرخش مواضع 180 درجه اي 
تروئي��كاي اروپاي��ي در قب��ال مذاكرات ب��ا بيانيه 
مش��ترك اخير بوديم كه زمزمه پايان حيات برجام 
را بيش از پيش در اذهان متبادر مي كند، ش��اهديم 
كه ع��راق ط��ي روزه��اي اخي��ر تالش هاي��ي را به 
منظور كاهش تنش در منطقه پي گرفته اس��ت؛ از 
دومين س��فر عادل عبدالمهدي، نخست وزير عراق 
به عربس��تان براي ديدار با ملك س��لمان، پادشاه و 
محمد بن س��لمان، وليعهد س��عودي تا حضور سيد 
عمار حكي��م، رييس جريان حكمت مل��ي عراق در 
امارات متح��ده عربي به منظ��ور دي��دار و رايزني با 
مقامات اين كش��ور؛ اما آنچه به نظر، كانون برنامه ها 
و رايزني هاي ديپلماتيك مقامات عراقي را تش��كيل 
مي دهد، برگزاري نشس��ت يا كنفرانسي مشترك با 
حضور كشورهاي منطقه در بغداد براي حل و فصل 
بحران هاي منطقه اي است؛ چنانكه اين طرح، هم در 

مقاله هفته جاري برهم صالح، رييس جمهوري عراق 
)كه در روزنامه وال اس��تريت ژورنال امريكا به چاپ 
رسيد( مشهود بود و هم در سخنراني وي در مجمع 
عمومي س��ازمان ملل متحد؛ البته اين طرح پيش از 
اين هم در دس��تور كار بغداد بوده است، ولي به نظر 
مي رسد تاكيد مجدد بغداد بر اين طرح و نيز پيگيري 
عملي آن نش��ان از اين دارد كه اكنون عراق تنها راه 
چاره را در ايجاد گفتمان مش��ترك مي��ان بازيگران 

منطقه، به خصوص قدرت هاي خاورميانه مي بيند.  
در اين رابط��ه يقينا س��خنان 6 مارس س��ال جاري 
ميالدي/ 15 اس��فند 97 س��يدعمار حكي��م، رهبر 
جري��ان حكمت ملي مبن��ي بر پيش��نهاد همكاري 
كش��ورهاي عراق، ايران، تركيه، عربستان سعودي و 
مصر و تشكيل ائتالف منطقه اي شامل اين بازيگران 
براي حل مس��ائل منطقه اي، در جايگاه يك نقشه راه 
مناسب، مي تواند شرايط را براي فراهم آوردن بسترها 
و زمينه هاي الزم در اختيار بغداد قرار دهد كه مديريت 
تنش هاي منطقه اي غرب آس��يا با محوريت تعديل 
فضاي دو قطبي تهران- رياض را به دس��ت گيرد. اگر 
چه در همان زمان اين پيش��نهاد كه از جانب محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني، معاون نخس��ت وزير و وزير 
امور خارجه قطر در جريان سفر نوامبر 2018ميالدي 
)آبان م��اه 97( به ع��راق مطرح ش��د، از جانب دولت 

مركزي بغداد چندان جدي گرفته نش��د. به هر حال 
عراق با در نظر گرفتن توان سياسي و وزن ديپلماتيك 
خود بر اين واقعيت اشراف دارد كه تنها راه برون رفت 
از چالش ه��اي منطقه اي ب��ا محور تخاص��م ايران و 
عربس��تان س��عودي ايجاد زمينه هاي همكاري هاي 
منطقه اي اس��ت.  لذا بغداد به دنبال آن نيست كه در 
يك تالش انفرادي به دنبال ح��ل و فصل تنش هاي 
منطقه اي باش��د كه- بعد از حمله به تاسيسات نفتي 
عربستان سعودي و حضور رسمي رياض و ابوظبي در 
ائتالف نظامي مد نظر امريكا در تنگه هرمز- به سقف 
خود نزديك شده اس��ت و مي تواند منطقه را مهياي 
هر سناريويي كند، بلكه شخصيت ها و مقامات عراقي 
با اش��راف به وزن و جايگاه خود به خوبي مي دانند كه 
توان انجام هيچ حركت موثري را در اين رابطه ندارند، 
مگر اينكه بتوانند با رايزني با ديگر بازيگران منطقه اي و 
فرامنطقه اي يك سينرژي ديپلماتيك را شكل دهند. 
اين نفوذ جدي بغداد در هم��ه حوزه هاي خاورميانه و 
حتي بازيگران فرامنطقه اي )مانند كشورهاي اروپايي 
و به خصوص اياالت متح��ده( امتياز و فرصت ويژه اي 
را در اختيار كش��ور عراق به منظ��ور عملياتي كردن 
پروس��ه اش قرار مي دهد، به گونه اي كه مش��ابه اين 
فرصت در اختيار بقيه كش��ورها حتي امارات متحده 

عربي، تركيه و مصر و... قرار ندارد.

عراق به دنبال آشتي ايران و عربستان

رييس جمهوري با بيان اينكه الحاق به اوراس��يا اتصال به 
اقتصاد جهاني را هموار مي كند، گفت: پيشرفت و قدرت 
اقتصاد كش��ور زماني اس��ت كه در عرصه جهاني رقابت 
پذير باش��د. حجت االسالم والمس��لمين حسن روحاني 
رييس جمهوري عص��ر ديروز پيش از عزيم��ت به ايروان 
پايتخت جمهوري ارمنس��تان در فرودگاه مهرآباد اظهار 
داشت: اين سفر بنا به دعوت نخست وزير ارمنستان براي 
شركت در اجالس سران كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي 
اورآسيا انجام مي شود. رييس جمهوري افزود: از آبان ماه 
اولين مرحله الحاق به اتحاديه اوراسيا انجام مي شود و در 
واقع روابط تجاري منطقه آزاد ما با منطقه اوراسيا نسبت 
به كاالهايي كه مشخص شده اس��ت، برقرار مي شود كه 

قدم هاي بعدي را بايد  برداريم.

  چهارچوب هاي نشسـت۱+۵ مورد توافق 
همه طرف ها قرار گرفته بود

رييس جمهوري اجالس اورآسيا را حائز اهميت دانست 
و افزود: سفر به ارمنستان عمدتا اقتصادي است در حالي 
كه سفر قبلي به نيويورك عمدتا سياسي و منطقه اي بود. 
وي با بيان اينكه در نيويورك ه��م طرحي را براي امنيت 
منطقه هرمز ارايه كرديم و هم در زمينه مس��ائل جهاني 
بحث داشتيم، اظهارداشت: با گروه 1+4 در سطح وزيران 
جلساتي برگزار و موضوعاتي بررسي شد. آمادگي هايي هم 
براي برگزاري 1+5 به وجود آمده كه چهارچوب هاي آن 
مورد توافق همه طرف ها قرار گرفته بود. يعني چهارچوب 
آن مورد توافق هفت كش��ور بود. به اعتقاد من يك گام و 
قدم مهمي برداشته شد كه اين گام مي تواند به شكل هاي 
ديگر ادامه پيدا كند. روحاني يادآورشد: مساله بسيار مهمي 
اس��ت كه ما بتوانيم مساله هس��ته اي را در روال قانوني و 
بين المللي خود قرار دهيم و ديگران را به توبه تشويق كنيم 
كه زمينه آن آماده بود و مي شود در شرايط بهتري آماده 
كرد. رييس جمهوري اوراسيا را اجالسي اقتصادي و تجاري 
عنوان كرد و گفت: پيشرفت اقتصاد و قدرت اقتصادي يك 
كشور زماني است كه بتواند با اقتصاد جهاني رقابت كند. 
اگر ما قدرت رقابت نداشته باشيم بقيه ديگر حرف است. ما 
بايد تواني پيدا كنيم كه قدرت اقتصادي داشته باشيم و اين 
قدرت ما بتواند قابل رقابت باشد كه تمرين آن در منطقه 
است. روحاني خاطرنشان كرد: اگر ما در سطح منطقه اي 
تمرين اقتصادي كنيم تمرين بسيار مهمي براي رقابت 

بسيار باالتر و مهم تر در سطح اقتصاد جهاني است.

  توافق ايـران با اتحاديـه اورآسـيا از آبان ماه 
عملياتي مي شود 

رييس جمهوري گفت: قرقيزس��تان، قزاقستان، روسيه، 
بالروس و ارمنس��تان پنج عضو اين اتحاديه هس��تند و 
كشورهاي ايران، سنگاپور، مولداوي و ويتنام هم در مسير 
الحاق قرار دارند كه البته از 5 آبان 98 توافق ما با اتحاديه 
اوراس��يا اجرايي و عملياتي مي ش��ود و 502 قلم كاالي 

ما از ش��رايط خاص ترجيحي يعني با تعرفه تقريبا صفر 
مي توانند استفاده كنند. وي اضافه كرد: اين اقالم مي تواند 
به كشورهاي اتحاديه اورآسيا صادر شود، البته اين گام اول 

است و گام هاي بعدي هم در اين زمينه بايد برداشته شود.

  الحاق به اوراسيا اتصال به اقتصاد جهاني را 
هموار مي كند

روحاني افزود: الحاق به اوراسيا فرصت خوبي براي تجار و 
بازرگانان و بخش اقتصاد دولتي، عمومي و غيردولتي است 
كه از اين فرصت براي رابطه تجاري با اين 5 كشور استفاده 
كنند؛ البته اتصال به اين 5 كشور مسير را براي اتصال به 
اقتصاد مناط��ق ديگر هموار مي كند زي��را آنها به اقتصاد 
كشورهاي مناطق ديگر متصل هستند. رييس جمهوري با 
بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران اولين بار است كه وارد 
يك اتحاديه اقتصادي منطقه اي مي ش��ود، اظهارداشت: 
البته عضويت در سازمان اكو قبل از انقالب اسالمي انجام 
شد و پس از انقالب هم به شكل ديگري تغيير كرد، اما اين 

اتحاديه، اولين اتحاديه اي است كه ما وارد آن مي شويم.
رييس جمهوري با اش��اره به اعمال تحريم هاي ظالمانه 
امريكا بر ضد ملت ايران گفت: الحاق به اتحاديه اوراس��يا 
از نظر اقتصادي به خصوص در شرايطي كه امريكايي ها 
ظالمانه دنبال فش��ار و تحريم بر مردم اي��ران و تجارت 
جهاني ايران هستند، قدم بسيار مهمي است كه برداشته 
مي ش��ود.  روحاني گفت: منطقه اورآس��يا 180 ميليون 
جمعيت دارد و كه ب��ا 80 ميليون جمعيت اي��ران، اين 
ارتباط مي تواند ارتباط بسيار مهمي باشد. وي با بيان اينكه 
موقعيت جغرافيايي ايران نعمت بزرگي است كه خداوند 
به ما داده و همس��ايگان ما داده اس��ت، گفت: موقعيت 
جغرافيايي ايران و بنادري كه در ش��مال و جنوب كشور 
داريم، ش��رايط خاصي را براي ترانزيت از خليج فارس تا 
درياي سياه، از خليج فارس تا مديترانه آماده كرده است.  
روحاني افزود: در ش��مال ايران هم بنادر بس��يار خوب و 
مهمي مانند بندر انزلي و اميرآباد وجود دارد، شرايط ايران 
و شرايط منطقه اي و ترانزيتي ايران بسيار اهميت دارد و 
اميدوارم اين قدم اقتصادي مهمي كه برداش��ته مي شود 
آثار پربركتي براي زندگي مردم، كارآفرينان و بخش هاي 

دولتي و غيردولتي داشته باشد.
رييس جمه��وري در رابط��ه ب��ا ديداره��اي دوجانبه در 
ارمنس��تان هم گفت: در اين سفر غير از ش��ركت در اين 
اجالس ب��ا اكثر كش��ورهايي كه در اي��ن اجالس حضور 
دارن��د گفت وگوي دوجانب��ه خواهيم داشت.امش��ب با 
رييس جمه��وري ارمنس��تان و فردا هم با نخس��ت وزير 
ارمنستان ديدار و گفت وگو داريم. روحاني به برنامه ديدار با 
مقامات قزاقستان، روسيه و سنگاپور هم در اجالس اورآسيا 
در ايروان اشاره كرد: اين اجالس فرصتي است براي اينكه با 
كشورهاي عضو، چه آنهايي كه عضو رسمي هستند و چه 
كشورهايي مانند سنگاپور كه بعدا ملحق مي شوند، ديدار و 

گفت وگو انجام دهيم.

گزارش

 روحاني: الحاق به اوراسيا
 اتصال به اقتصاد جهاني را هموار مي كند

وزير تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي با بي��ان اينكه 
حفظ حقوق مردم اولويت دول��ت در حذف يارانه 
پردرآمدها اس��ت، گفت: اگر نتوان تا پايان س��ال 
يارانه س��ه دهك باالي جامعه را حذف كرد، دولت 
اين ضرر را تحمل ك��رده اما در روند شناس��ايي و 
حذف دهك هاي پردرآم��د بي دقتي نمي كند. به 
گزارش خانه ملت، »محمد ش��ريعتمداري« روز 
دوشنبه در حاشيه نشست ديروز كميسيون برنامه 
و بودجه مجل��س در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
آخرين اقدام��ات وزارتخان��ه براي اج��راي قانون 
هدفمندي و حذف يارانه دهك هاي پردرآمد، اظهار 
داشت: دولت با توجه به وضعيت اقتصادي مردم، 
تمام تالش خ��ود را مي كند تا شناس��ايي و حذف 
دهك هاي پردرآمد با دقت الزم صورت گيرد.  وي 
ادام��ه داد: قطعا اولويت اصلي دول��ت براي اجراي 
قانون هدفمن��دي و حذف دهك ه��اي پردرآمد، 

حفظ حقوق مردم است.

دولت درحذف دهك هاي 
پردرآمد بي دقتي نمي كند

سخنگوي دولت خبر داد  صندوق بين المللي پول گزارش داد
 اليحه بودجه سال 99 

همراه با اطالعات بودجه  ۱400 كاهش سهم دالر 
امريكا  از ذخاير 

ارزي جهان 
تع�ادل| س��هم دالر امريكا از ذخاي��ر ارزي جهان 
به پايين ترين س��طح خود از س��ال 2013 رس��يد. 
روز گذش��ته خبرگزاري رويترز به نق��ل از صندوق 
بين المللي پ��ول گ��زارش داد ك��ه در همين حال 
س��هم ين ژاپن از ذخاير ارزي به باالترين سطح طي 
20 س��ال اخير رس��يده اس��ت . اين گزارش حاكي 

اس��ت كه دالرامريكا در فصل دوم س��ال 2019 در 
مجموع 6ه��زار و 790 ميليارد دالر ب��ود كه معادل 
61.63درص��د ذخاي��ر كل ارزي جه��ان را به خود 
اختصاص داده كه در مقايسه با فصل اول كه معادل 
6 ه��زار و 740ميلي��ارد دالر ي��ا 61.86 درصد بود 

كاهش داشته است.

يورونيوز در تحليلي مطرح كرد

كاهش 11 دالري قيمت اونس جهاني طال 

چالش هاي حذف دالر از 
مبادالت ايران با روسيه و تركيه
 صفحه 4  
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روي موج خبر

  نام�ه به مق�ام معظم رهبري جه�ت اجراي 
سياست هاي كلي قانون گذاري؛ خانه ملت|

نمايندگان مجلس در نامه اي خطاب به مقام معظم 
رهبري آمادگي خود براي اجراي كلي سياست هاي 
كلي قانون گذاري را اعللام كردند. يك عضو هيات 
رييسه مجلس نامه نمايندگان مجلس شوراي اسامي 
به مقام معظم رهبري مبني بر اجراي كلي سياست هاي 
كلي قانون گذاري را قرائت كرد. متن كامل اين نامه به 
شرح زير است: »بسللم اهلل الرحمن الرحيم حضرت 
آيت اهلل خامنلله اي، رهبر معظللم و گرانقدر انقاب 
اسامي؛ از عنايت ويژه آن رهبر عظيم الشأن در اباغ 
سياست هاي كلي قانون گذاري بي نهايت سپاسگزاريم. 
نظام قانون گذاري از نارسللايي هايي رنج مي برد كه 
اعمال سياست هاي يادشده مي تواند در ميان مدت و 
بلندمدت آنها را بطور اساسي رفع كند. نگاه يكپارچه 
به نظام قانون گذاري، اصاح و منطقي كردن روابط 
كاري مجلس شللوراي نگهبان، مجمع تشللخيص 
مصلحت نظام و شوراهاي تصميم ساز و تصميم گيرنده، 
تعيين و شفاف سازي خط مشي گذاري هاي مختلف، 
قانون، آيين نامه اجرايي، دستورالعمل و بخش نامه و 
تعيين ضوابط براي هر كدام و... از اقداماتي است كه 
سياست هاي كلي اباغي دنبال آنهاست. ما نمايندگان 
مجلس آمادگي خود براي اجراي سياست هاي اباغي 
در قللوه مقننه و نيز همكاري با سللاير قوا و نهادهاي 

ذي ربط را اعا مي كنيم.«

  نماينده خوي به سواالت خبرنگاران درباره  
سرقت از منزلش پاسخ نداد؛خبرآنالين|

نماينده مردم خللوي در مجلس دهم به سللواالت 
خبرنگاران درباره  سللرقت از منزلش پاسللخ نداد. 
سيدتقي كبيري در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس 
دقايقي در جايگاه خبرنگاران حضور پيدا كرد اما حاضر 
به پاسخگويي به سواالت خبرنگاران رسانه هاي رسمي 
نشد. وي تنها به يك مصاحبه تلويزيوني با شبكه خبر 
اكتفا كرد، اما سوال و ابهام خبرنگاران خبرگزاري ها و 
روزنامه ها درباره منشأ پول سرقت شده از منزل وي و 
علت نگهداري آن در منزل را بي پاسخ گذاشت. كبيري 
به خبرنگاران گفت كه در اين باره بيانيه اي صادر كرده 
و خبرنگاران مي توانند به آن رجوع كنند اما پاسللخ 

سوال خبرنگاران را نداد.

  روحاني تماس تلفني ترامپ را پاس�خ نداد؛ 
ايسنا|

يك رسانه امريكايي گزارش داد تاش رييس جمهور 
فرانسه براي برقراري تماس تلفني سه جانبه ميان 
خود و روساي جمهور امريكا و ايران، با امتناع حسن 
روحاني شكست خورد. به گزارش نيويوركر، امانوئل 
مكرون، رييس جمهور فرانسه در نشست هفته پيش 
مجمع عمومي سازمان ملل تاش كرد تا يك تماس 
تلفني سه جانبه را بين روساي جمهور ايران، امريكا 
و فرانسه برقرار كند، اما ناكام ماند. به ادعاي نيويوركر 
پيشتر مكرون به همراه بوريس جانسون، نخست وزير 
انگليس روحاني را ترغيب به گفت وگو با ترامپ كرده 
بودند و اظهارات آنها در اين باره در فيلمي ثبت شده 
است. بنابر اين گزارش، ماموريت مكرون در نيويورك 
اين بود كه يك توافق شفاهي را از ترامپ و روحاني براي 
طرح چهار بندي با هدف آغاز گفت وگو تضمين كند. 
رييس جمهور فرانسه اميدوار بود تا با انجام اين مكالمه 
تلفني زمينه را براي اولين ديدار روساي جمهوري 

ايران و امريكا فراهم آورد.

  مهم ترين دستاوردهاي دفاع مقدس صيانت 
از تماميت ارضي است؛ ارتش نيوز|

رييس سازمان عقيدتي سياسي ارتش با بيان اينكه 
يكي از مهم ترين دستاوردهاي دفاع مقدس صيانت 
از يكپارچگي و تماميت ارضي و مرزي ميهن اسامي 
است، گفت: دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس 
همانند كتابخانه بزرگي است كه تاكنون بيش از يك 
جلد از آنها خوانده نشده است. حجت االسام »عباس 
محمدحسني« ديروز در جمع كاركنان پايور و وظيفه 
پايگاه هوانيروز بللا تاكيد براينكه تاكنون به امريكا و 
رژيم صهيونيستي ضربات مهلكي وارد كرديم، گفت: 
دشللمن از ما لطمه هاي شديدي ديده، حتما در پي 
توطئه و انتقام است و براي اين كار جاسوس هايش 
را به سوي ما روانه مي كند تا از هر چه داريم و نداريم 

كسب اطاعات كنند.

  گاليه معاون دفتر روحاني از برخي رسانه هاي 
داخلي؛ تعادل|

معاون ارتباطات و اطاع رساني دفتر رييس جمهوري 
در واكنش به برخي مطالب منتشر شده در تعدادي از 
رسانه هاي داخلي در خصوص ويدئوي منتشر شده 
از لحظه تللردد وزير امور خارجه كشللورمان در مقر 
سازمان ملل متحد گفت: دروغ پردازي از شبكه هاي 
بيگانه عليه  ظريف بعيد و عجيب نيسللت؛ اما اصرار 
به استفاده از آن )با وجود آگاهي( براي تخريب وزير 
خارجه در رسانه هاي داخلي، چرا؟! پرويز اسماعيلي 
معاون ارتباطات و اطاع رساني دفتر رييس جمهوري 
در حساب كاربري خود در توئيتر در واكنش به انتشار 
مطالبي در برخي رسانه هاي داخلي درباره ويدئوي 
منتشر شده از لحظه تردد وزير امور خارجه كشورمان و 
هيات همراهش در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك 
نوشت: » اين تصوير نه مربوط به عيادت، بلكه درون 
 سازمان ملل است و تردد آنجا محدود نيست! مامور 

راهنمايي مي كند كه از اين ورودي برويد؛ همين.«

  اعالم آمادگي نمايندگان براي ارايه ليس�ت 
اموالشان؛ ايسنا|

يك عضو هيات رييسه مجلس در نامه به رييس حوزه 
رياست قضاييه از اعام آمادگي نمايندگان براي ارايه 
ليست اموال خود خبر داد. در نامه  احمد اميرآبادي 
فراهاني عضو هيات رييسه مجلس دهم به اسماعيلي 

رييس حوزه رياست قوه قضاييه آمده است: 
» با احترام با توجه به اعام آمادگي نمايندگان محترم 
مجلس شوراي اسامي جهت ارايه ليست اموال خود 
دستور فرماييد واحد مربوط زمينه انجام اقدامات الزم 

در محل مجلس شوراي اسامي را معمول دارند.«

ايران2

سخنگوي دولت خبر داد 

دولت هنوز تصميم قطعي و نهايي درباره سهميه بندي بنزين نگرفته است

اليحه بودجه سال 99  همراه با اطالعات بودجه  1400
گروه ايران|

سخنگوي دولت از تصميم دوساالنه شدن و غلتان شدن 
بودجه خبللر داد و گفت: عاوه بر اينكلله بودجه ۹۹ را به 
مجلللس خواهيم داد، بودجلله ۱۴۰۰ را نيز جهت اطاع 
خواهيم داد. در زمان ارايلله بودجه ۱۴۰۰، بودجه ۱۴۰۱ 
باز هم جهت اطاع به پيوسللت خواهد رفللت كه اين به 
اصاح قانون كمك مي كند. علي ربيعي يادآورشد: خيلي از 
كشورها اين زمان را ۲ يا ۳ ساله كرده اند ولي چون بودجه ما 
يك ساله است براي اينكه پيش بيني پذيري را بيشتر كنيم، 
االن آن را دوساله مي دهيم. ربيعي تاكيد كرد: از سال آتي 
بودجه جاري از نفت جدا مي شود و هر آنچه از منابع نفتي به 
دست بيايد صرف اعتبارات عمراني و تملك زدايي مي شود 
كه اين تصميم بسلليار بزرگي است. به گزارش »تعادل«، 
ربيعي در نشسللت هفتگي با خبرنگاران با اشاره به اينكه 
دولت به دنبال عملياتي كردن و پايدار كردن بودجه است 
و تاش مي كند تا بودجه را نه ساالنه بلكه دوساالنه تهيه 
و در اختيار نمايندگان قرار دهللد، افزود: بنابراين بودجه 
سال ۹۹ همراه با بودجه ۱۴۰۰در اختيار نمايندگان قرار 
مي گيرد تا مجلس تصويري از برنامه هاي بلندمدت دولت 
در بخش هاي گوناگون داشللته باشد. فعل و انفعالي كه از 
منظر ربيعي ميزان وابستگي بودجه به نفت را تا حد زيادي 
كاهش خواهد داد و به نظام بودجه ريزي ايران شللمايلي 

پيش بيني پذير تر خواهد بخشيد.
سخنگوي دولت در مورد سفر رييس جمهوري به نيويورك 
و حاشيه هاي اين سفر با بيان اينكه روحاني آمادگي داشت 
كه با برداشته شللدن همه تحريم ها در همان نيويورك با 
سران ۱+5 گفت وگو كند، گفت: اما ترامپ با نگه داشتن 
تحريم ها نشللان داد عزمي در اين زمينه ندارد. ربيعي در 
ابتداي نشست خبري هفتگي خود طي سخناني با اشاره 
به سفر اخير رييس جمهور به نيويورك و مقر سازمان ملل 
متحد، اظهار كرد: سفر رييس جمهوري و هيات ايراني به 
نيويورك از مهم ترين اتفاقات، نه تنها در هفته گذشته بلكه 
از اتفاقات مهم در سال هاي اخير كشور ماست، به طوري 
كه اين سللفر در صدر توجهات قرار گرفللت، مردم ايران 
گزارش هاي متنوعي را از مقامات رسللمي و غيررسللمي 
درباره ابعاد اين سللفر و نتايج آن شنيدند. نتايج اين سفر 
نقطه عطف در سياست خارجي ايران است و مسير تازه اي 

فراروي كشور ما قرار خواهد داد.
ربيعي با اشاره به همزماني ورود رييس جمهوري ايران 
با صدور بيانيه سه كشللور بريتانيا، آلمان و فرانسه در 

محكوم كردن جمهوري اسللامي بلله بهانه حمله به 
تاسيسات نفتي عربستان تصريح كرد: آنان احتماال با 
هدف تحت فشار رواني قرار دادن ايران در بدو مذاكرات 
ديپلماتيك اين كار را صورت دادند و امريكايي ها هم 
همه تاش خود را براي ايران هراسللي و منزوي كردن 
رييس جمهوري به عمل آوردند حللال آنكه روحاني 
برخاف خواست و اراده امريكا به محور اين دوره مجمع 
عمومي تبديل شللد و محل اقامللت وي پرترددترين 
محل در سللازمان ملل بود. وي تاكيللد كرد: انجام ۱5 
ديدار ديپلماتيك در باالترين سللطوح در مدت بسيار 
كوتاه مويد اين ادعاست، آنچه در مذاكرات اوليه ميان 
رييس جمهور ايران و رهبران اين سه كشور گذشت، 
معكوس كردن اين فشار براي پاسخگو كردن طرف هاي 
اروپايي بود. آنان بايد پاسخ مي دادند كه با اتكا به كدام 
شواهد و مدارك متقن به خود اجازه دادند عليه كشور 

ديگر عضو سازمان ملل متحد بيانيه تحريك آميز صادر 
كنند، با اصرار و پيگيري رييس جمهوري روشن شد 
نه تنها هيچ مدركي عليه ايران وجود ندارد بلكه حتي 
هيچ يك از اين سه كشور حاضر به پذيرش مسووليت 

اين بيانيه نيستند.
وي در پاسخ به سوالي درباره چشم انداز روابط ايران با 
عربستان گفت: ما از ابتدا خواهان پايان جنگ در يمن 
و تجاوز عربستان بوديم و االن هم خواهان آتش بس و 
استقرار صلح در يمن هستيم. اشكال تاكنون از خود 
عربستان بوده اسللت و اين هم درست است كه برخي 
كشللورها پيام هايي از سوي عربسللتان براي روحاني 
آوردند اما اين بايد در عمل هم ديده شللود و تجاوزات 
آنان به يمن قطع شود. اگر عربستان واقعا به دنبال تغيير 
رفتارش باشللد، صرف نظر از قسمت اول سخناني كه 
امروز مطرح كردند، ما از بخش دوم استقبال مي كنيم.

  ظاهرا هر كاري آقاي روحاني انجام دهد 
مورد انتقاد برخي قرار مي گيرد

ربيعي در پاسخ به پرسللش خبرنگار تعادل در خصوص 
حاشيه سللازي برخللي جريانات سياسللي در مورد علت 
خنده هاي روحاني در ديدار با نخست وزير انگليس و فرانسه 
گفت: اين خنده ها عامت نشاط و برتري و تسليم نشدن 
در برابر فشارهاسللت كه اتفاقا از سوي برخي تندروهاي 
امريكايي هم مطرح شد. از سوي ديگر برخي در داخل از 
اين خنده ها انتقاد كردند، به هر حال ظاهرا هر كاري آقاي 
روحاني انجام دهد مورد انتقللاد برخي قرار مي گيرد، اگر 
ايشان اخم مي كرد هم باز عده اي معترض مي شدند ولي 
موضوع واقعا خيلي پيش پاافتاده تر از اين حرف هاست و 
جاي اين همه بحث ندارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه 
منابع حاصل از حذف دهك هاي باال از دريافت يارانه خرج 
چه مي شود؟ اظهار كرد: سهم توليد و اشتغال و ساير موارد 

هم در آن هست و بر اساس قانون هدفمندي يكي از مواردي 
كه بايد اين منابع خرج آن شود، مددجويان هستند. شوراي 
مربوط به آن هم به رياست آقاي جهانگيري تشكيل شده و 
خود مراكز مربوط به اين بخش از جامعه هم آن را در موارد 
مشخص هزينه خواهند كرد. ربيعي در پاسخ به پرسشي 
درباره نرخ تضميني خريد گندم گفت: بنا بر مصوبه شوراي 
اقتصاد، نرخ خريد تضميني گنللدم ۲۲۰۰تومان در نظر 
گرفته شد و متناسب با سللاير تورم ها و مسائل اقتصادي 
كشور چنين رقمي مشخص شد و اميدواريم كه كشاورزان 

ما هم بتوانند منتفع شوند.

  از سال آتي بودجه جاري از نفت جدا  مي شود
ربيعي در پاسللخ به سللوالي درباره برنامه دولت براي جدا 
كردن درآمد نفت از بودجه جاري كشللور، گفت: از سللال 
آتي بودجلله جاري از نفت جدا مي شللود و هر آنچه از اين 
منبع به دست  آيد خرج تمركززدايي و اقدامات توسعه اي 
مي شود. ما به دنبال اصاح قانون در اين زمينه هستيم. ما 
االن هزار دستگاه و نه هزار رديف برنامه داريم كه مديريت 
چنين حجمي براي مسووالن سخت است به دنبال كاهش 
دادن آن به صد دستگاه و رديف هستيم. وي افزود: ما با ارايه 
كليات بودجه امسال و سال آينده به مجلس مي خواهيم 
امكان پيش بيني پذيري طرح خود در اين رابطه را باال ببريم. 
همچنين كوچك سازي دولت با تشكيل كميته اي پيگيري 
مي شود و دولت با تصميمات بلندمدتي كه دارد پيگيري 
مي كند به نفع دولت آينده هم هست و امكان نظارت را بر 
دولت نيز باالتر مي برد. سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي 
درباره امكان انتخاب مجدد ترامپ و چگونگي مواجهه ايران 
با آن، اظهار كرد: اين موضوع داخلي آنهاست و ما ميلي به 
اظهارنظر درباره آن نداريم. اميدواريم كه آنان هم از رويه ما 
پيروي كنند و در موضوعات داخلي ساير كشورها دخالت 
نكنند. سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره ابطال 
مصوبه دولت در تعيين مكان تجمعات گفت: درباره داليل 
ابطال اين مصوبه و اينكه آيا راي ديوان بر اسللاس شكايت 
نهاد يا فردي صورت گرفته يا نه، فرصت بررسي نداشتم اما 
هدف دولت از اين مصوبه از طريق معاونت ها دنبال خواهد 
شد. ما بايد براي تجمعات حقوقي قائل باشيم تا افراد بتوانند 
اين كار را انجام دهند؛ اگر بخواهيم جامعه اي متعادل داشته 
باشيم و از افراطي گري جلوگيري كنيم بايد فرصت اعتراض 
را براي افراد قائل شويم و اين بحث هم بر اساس قانون اساسي 

صورت گرفته بود.

سخنگوي حزب اعتماد ملي:

طبع جامعه ايراني اصالح طلبي است
سخنگوي حزب اعتماد ملي مي گويد: قبل از انتخابات 
نمي توان پيش بيني دقيق داشللت كه كللدام جريان 
در انتخابللات پيروز خواهد شللد. طبللع جامعه ايراني 
اصاح طلبي اسللت. زماني كلله اصاح طلبان از فيلتر 
شللوراي نگهبان به خوبللي عبور كنند يقينللا با اعام 
برنامه هاي خود مي توانند مردم را دوباره به سمت خود 

جذب كنند. 
اسللماعيل گرامي مقدم، عضو شللوراي مركزي حزب 
اعتماد ملي، درباره اين گفته بسياري از اصولگرايان از 
جمله محمدرضا باهنر كه حريف قدرتمند انتخاباتي 
نداريم، به برنا گفت: قبل از انتخابات نمي توان پيش بيني 
دقيق داشت كه كدام جريان در انتخابات پيروز خواهد 
شللد به ويژه اينكه انتخابات مجلس شللوراي اسامي 
يك انتخابات محلي است و ويژگي هاي خاص خود را 
دارد. آيا اينكه اصولگرايان مي گويند ما برنده انتخابات 
هستيم منظور آنها در كان شهرها است يا شهرهاي زير 
يك ميليون نفر جمعيت يا شهرهاي زير 5۰۰ هزار نفر. 
بايد اين را بگويند كه براساس كدام جامعه آماري و نظر 
سنجي و مربوط به كدام بخش از كشور است كه خود را 

برنده انتخابات مي دانند.
او افزود: بنابراين اينها سواالتي است كه ابهام دارد و در 

اين ابهام، هيچ فردي نمي تواند مدعي برنده شللدن در 
انتخابات باشد و اين ادعاها بيشتر در جهت فضاسازي 
است و جو كاذبي بوده و جريان اصولگرا در توهم به سر 
مي برد. بر اين باورم كه انتخابات آينده مجلس شوراي 
اسامي در ماه هاي آينده پس از ثبت نام نامزدها و تعيين 
وضعيت رفتار شوراي نگهبان، وضعيت پيروز انتخابات را 

به خودي خود نشان خواهد داد.
گرامللي مقدم ادامه داد: اگر اصولگرايان چشللم به اين 
دوخته اند كه اصاح طلبان توسط شوراي نگهبان، رد 
صاحيت شوند، مي توان گفت در اين صورت با حذف 
يك جريان سياسللي، اصولگرايان تندرو با حداقل آرا 
پيروز انتخابات خواهند شد كه در نهايت باعث كاهش 
مشاركت، خواهد شد. مسوول كاهش مشاركت مردم 
در انتخابات، دستگاه هاي نظارتي خواهند بود. اما اگر 
همان گونه كه آقاي كدخدايي گفتند بر اساس قانون 
عمل كنند و در حقيقت به مسللائل كشللور به صورت 
واقع بينانه نگاه كننللد و اصاح طلبان نيز در انتخابات 
حضور داشته باشللند، آن گاه مي توان گفت اين تصور 
اصولگرايان كه خود را پيروز انتخابات آينده مي دانند، 
كاما زير سللوال مي رود. سخنگوي حزب اعتماد ملي 
بيان كرد: طبع جامعه ايراني اصاح طلبي است. زماني 

كه اصاح طلبان از فيلتر شوراي نگهبان به خوبي عبور 
كننللد يقينا با اعام برنامه هاي خللود مي توانند مردم 
را دوباره به سللمت خود جذب كنند و در اين راسللتا، 
انتخابات سختي را اصولگرايان در پيش خواهند داشت.

وي در پاسخ به اين سللوال كه آيا اصاح طلبان با بدنه 
اجتماعي خود به گفت وگو خواهند پرداخت كه زيباكام 
نيز به اين موضوع اشاره كرده است، نيز بيان كرد: بنده هم 
موافق نظر زيباكام هستم. اصاح طلبان خود را مقصر 
مي دانند چراكه مردم را نااميد كرده اند. اصاح طلبان بايد 
به مردم يادآوري كنند كه همان گونه كه به آنها گفته 
شللد كه پاي صندوق هاي راي بيايند، به دنبال تحقق 
آرمان ها و مطالبات آنها هستند. ائتاف اصاح طلبان بر 
سر انديشه ها نبوده است بلكه در انتخابات قبلي از مردم 
خواستيم به ما راي دهند تا كشللور بيش از اين مورد، 
تخريب قرار نگيرد و از ورود تندروها به شللوراي شهر و 
مجلس جلوگيري شود. در انتخابات قبلي به روحاني 
راي داده شد، چراكه او داراي انديشه هاي مسالمت آميز، 
صلح جويانه و تنش زدايي در منطقه است. بنابراين از 
اين جهت بايد به مردم يادآوري شللود كه در انتخابات 
حضور گسترده اي داشتند و برنامه اصاح طلبان را كه 
روي كار آمدن اعتداليون و بر سر كار نيامدن اصولگرايان 

 تندرو بود، يللاري كردنللد و در اين امر موفللق بودند.
وي ادامه داد: اينها بايد به مردم گفته شود كه اگر ليست 
اميد به مجلس وارد نمي شد، معلوم نبود شرايط كشور 
چگونه بود. در حال حاضر كشللور به جللاي اينكه در 
شرايط تهديد باشد در يك شرايط بحراني مثل جنگ 
به سللر مي برد. اگر فراكسلليون اميد نبود، در مجلس 
شاهد قوانين بسيار متحجرانه مي شديم و اصولگرايان 
تندرو قوانيني را بر ضد مطالبات جوانان و بانوان تصويب 
مي كردند. حداقل ورود اصاح طلبان و جريان اعتدال 
در مجلس، باعث جلوگيري از تخريب ها شللده است. 
بنابراين با برخي محدوديت ها در كشور روبه رو هستيم 

و بناي اصاح طلبان اين بود كه سللاختماني كه وجود 
دارد را حفظ كنند و در حقيقت با حضور اصاح طلبان 
در مجلس و شللوراي شللهر، برنامه هللاي اصولگرايان 
تندرو متوقف شود. در زمان حضور اصولگرايان برخي 
سفارتخانه ها مثل انگليس مورد اشغال واقع شد كه اين 
اتفاقات منجر به تيرگي روابط و مشللكاتي در زمينه 
سياسللي، فرهنگي و حتي ورزشي براي شهروندان ما 
شد. بنابراين اصاح طلبان با توجه به محدوديت هايي 
كه وجود داشللت و دارد دستاوردهاي بزرگي داشتند. 
اصاح طلبان بايد جسورانه و دلسوزانه، مطالبات مردم 

را مطرح و با مردم گفت وگو كنند.
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چهره ها

 اروپا در لغو تحريم ها 
جدي نيست

وزير خارجه كشللورمان 
با تاكيد بر خنثي شللدن 
همه اقدامات گمراه كننده 
 امريكا عليلله ايران تاكيد 
كرد: بسللياري از مسائل 
براي ديگر كشورها روشن 

شده است.
محمدجواد ظريف در گفت وگو با الميادين تاكيد 
كرد: پيش از رسيدن حسن روحاني، رييس جمهور 
ايران و پس از ورود وي توانسللتيم جلوي اقدامات 
گمراه كننده امريللكا را درباره حوادث منطقه براي 
فراموش كردن جناياتي كه در يمن اتفاق مي افتد 
بگيريم. آنها مي خواستند مسووليت را به گردن ايران 
بيندازند. اين مساله را در نطق رييس جمهور ايران و 

گفت وگوهاي رسانه اي توضيح داديم.
بر اسللاس گزارش خبرگزاري صدا و سيما، ظريف 
تاكيد كرد: اروپايي ها هنوز بللراي لغو تحريم هاي 
ايران جدي نيستند حال آنكه فورا حمات به شركت 

آرامكو را محكوم كردند.
وزير خارجه كشورمان همچنين از وخامت اوضاع 
منطقه پس از پيوستن امارات و عربستان سعودي 
به ائتاف امريكا براي تضمين امنيت كشتيراني در 

تنگه هرمز سخن گفت.

 سپاه قدرت پوشالي امريكا 
را به جهان نشان داد

رييس قوه قضاييه با تاكيد 
بر اينكه سللپاه با سرنگون 
كللردن پهپللاد متجللاوز 
امريكايي قدرت پوشالي 
اسللتكبار را بلله جهانيان 
نشللان داد، گفت: كسي 
باورش نمي شللد برادران 
سپاه بتوانند پهپاد امريكايي را با به روزترين امكانات 
در آسللمان سللرنگون كنند. به گزارش سپاه نيوز، 
حجت االسام سلليد »ابراهيم رييسللي« در آيين 
افتتاحيه بيسللت و سللومين مجمع فرماندهان و 
مسووالن سپاه ادامه داد: قداست نظام ايجاب مي كند 
اجللراي عدالت با جديت انجام شللود و امروز اجراي 
عدالت سخن از يك عدالت ثبوتي نيست بلكه عدالت 
اثباتي است. حجت االسام رييسي خاطرنشان كرد: 
اجللراي عدالت بايد در ميدان عمللل صورت گيرد و 
مردم آن را احساس كنند. رييس قوه قضاييه با بيان 
اينكه برخي تصور مي كنند كه اجراي عدالت اقدامي 
ناشدني است، بيان كرد: اجراي عدالت امري شدني 
است، همان گونه كه كسي باورش نمي شد برادران 
سپاه بتوانند پهپاد امريكايي را با به روزترين امكانات 
در آسمان سرنگون كنند، قطعا ما هم مي توانيم عدالت 

را در اين نظام مقدس اجرايي كنيم.

تشكيل كميته اي در مجلس براي 
بررسي مشكالت بورس پايه 

رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس از تشكيل كميته اي 
جهت بررسي دقيق اتفاقات 
اخير در بورس پايه خبر داد و 
گفت: هرگونه ضعف، نقصان 
و اجحاف در حوزه بورس پايه 
توسط كميته مورد بررسي 
قرار مي گيرد. الياس حضرتي در گفت وگو با خانه ملت 
در تشريح جلسه اخير كميسيون اقتصادي مجلس از 
بررسي اتفاقات اخير در بورس پايه با حضور رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، سهامداران بورس، كارشناسان مركز 
پژوهش هاي مجلس و... خبر داد. نماينده مردم تهران، 
ري، شميرانات، اسامشهر و پرديس در مجلس دهم ادامه 
داد: از آنجا كه نگراني هايي در ميان برخي از سهامداران 
بازار بورس پايه به وجود آمده اسللت، باوجود صحبت با 
رياسللت كل بورس ايران در هفته هاي اخير، به جهت 
بررسي مفصل و دقيق و پاسخگويي به نگراني هاي مردم، 
جلسه ويژه اي دراين خصوص با حضور رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار برگزار كرديم. رييس كميسلليون 
اقتصادي مجلس   افللزود: همچنين كميته اي جهت 
بررسي دقيق موضوع ازسوي كميسيون اقتصادي مجلس 
تشكيل خواهد شد تا درصورت تشخيص ضعف، نقصان و 

اجحاف موضوع را مورد بررسي قرار دهند.

تحريم هاي اقتصادي كم اثر 
شده است

فرمانده كل سپاه مي گويد: 
دشللمنان ما دچللار زوالي 
بازگشللت ناپذير شده اند و 
ذخاير راهبللردي آنها رو به 
انتها است. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، سردار سرلشكر 
پاسدار حسين سامي در 
آيين افتتاحيه مجمع سراسري فرماندهان و مسووالن 
سپاه با تاكيد براينكه پاسداران انقاب در برابر مومنان 
خاضع و رئوف ودربرابر كافران اسللتوار، قاطع و مصمم 
هستند، اظهار كرد: پاسداران نه تنها براي احياي دين خدا 
از جان ومال خويش مي گذرند، بلكه در تحقق اين مسير 
نوراني از سرزنش ها نهراسيده و همه هويت و موجوديت 
خود را فدا مي كنند. او افزود: امروز دشمن نه تنها در حال 
عقب نشيني از جغرافياي گذشته است، بلكه تحريم هاي 
اقتصادي عليه ملت ايران كم اثر و بي اثر شللده است؛ به 
تدريج در حاشيه تحوالت منطقه و جهان قرار مي گيرند 
و هرچه هزينه مي كنند كمتر نتيجه و منفعتي براي آنها 
حاصل مي شود. سرلشكر سللامي  تصريح كرد: مردم 
سطح اتكاي مقاومت هسللتند و بدون مقاومت قدرت 
از بيللن خواهد رفت و اين مهم را مي توان در سلليماي 
امريكايي ها كه به لحاظ شاخص هاي ظاهري قدرتمند 

هستند، اما مقاوم نيستند، به وضوح مشاهده كرد.

 تعداد زائرين كربال 
امسال افزايش مي يابد

وزير كشور با اشاره به لغو 
ويزا و كافي بودن گذرنامه 
معتبر براي تردد زائرين 
گفت: پيش بيني مي شود 
تعللداد زائللران امسللال 
نسبت به سال هاي قبل 

افزايش يابد.
به گزارش برنا، »عبدالرضا رحماني فضلي«، وزير 
كشللور كه از طريق مرز مهران وارد خاك عراق و 
از اين طريق وارد نجف اشللرف شد، گفت: انتظار 
مي رود حدود سلله ميليون زائر ايراني امسللال در 
مراسم اربعين حسلليني شركت كنند و بر همين 
اساس ما آماده كمك به برادران عراقي در تسهيل 

امور زائران هستيم.
وزير كشور ايران افزود: ايران و عراق گام هاي خوبي 
براي تسهيل ورود زائران ايراني به عراق برداشته اند.

وي هدف از سفرش به عراق را تاش براي رفع هر 
گونه مانع احتمالللي براي حضور زائران و خدمات 
رساني هر چه بهتر به آنان ذكر كرد. رحماني فضلي 
همچنين سللفر به كرباي معا و شركت در چند 
جلسلله ويژه اربعين از جمله نشسللت مشترك با 
همتاي عراقي خود را از ديگر برنامه هاي سفرش به 

عراق عنوان كرد.



پاورقي اقتصادي 3 كالن

گزارش »تعادل« از جزئيات بخشنامه بودجه سال 99

تحوالت بنيادين در بودجه كشور كليد خورد
گروه اقتصاد كالن|

 بخشنامه بودجه سال 1399 نشان مي دهد كه در سال 
9۸ دولت تصميم گرفته هزينه هاي خود را كاهش دهد. 
به گزارش »تعادل«، در روزهاي گذش��ته بخش��نامه 
بودج��ه س��ال 99 از س��وي رييس جمهور ب��ه تمام 
دستگاه هاي اجرايي ابالغ شد. اكنون بخش هايي از اين 
بخشنامه منتشر شده است. در بخشي از اين بخشنامه 
آمده است: همه دستگاه هاي اجرايي موظف هستند 
اليحه بودجه س��ال 1399 كل كشور را در محورهاي 
»درآمدزايي پاي��دار، هزينه كردكارا، ثبات در اقتصاد، 
توسعه و عدالت و اصالحات نهادي نظام بودجه ريزي« و 
با رويكردهاي »رشد بلندمدت،  ثبات سازي كوتاه مدت، 
پيش��رفت متوازن و فراگير و اصالح س��اختار دولت« 
تدوي��ن كنند. همچنين در بخش��نامه اليحه بودجه 
سال 99، به سياس��ت هاي اصلي و كلي اليحه بودجه 
99 اش��اره ش��ده و آمده اس��ت: »درآمدزايي پايدار، 
هزينه ك��رد كارا، ثبات در اقتصاد، توس��عه و عدالت و 
اصالحات نهادي نظام بودجه ريزي«، به عنوان چهار 
محور رويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه از نفت 
ذكر شده است. همچنين رويكردهاي چهارگانه رشد 
بلندمدت، ثبات سازي كوتاه مدت، پيشرفت متوازن و 
فراگير و اصالح ساختار دولت، به عنوان آثار بسته هاي 

اصالح ساختاري بودجه مورد تاكيد قرار گرفته است.

  اصالح نظام يارانه پنهان انرژي در سال ۹۹
در بخش مربوط به »رويكرد بلندمدت بودجه، احياي 
رش��د بلندمدت و توليد ناخالص داخل��ي«، بر اجراي 
دو بس��ته اصالح نظ��ام يارانه پنهان ان��رژي و اصالح 
نظام مالياتي در راستاي درآمدزايي پايدار اصالحات 
ساختاري بودجه معرفي ش��ده اند. آن طور كه دولت 
پيش بيني كرده است با اجراي بسته اصالح نظام يارانه 
پنهان انرژي عالوه بر احياي رشد اقتصادي بلندمدت، 
يارانه پنهان حامل هاي ان��رژي به تدريج كاهش پيدا 
كرده و عوايد حاصل از آن براي پوشش ناترازي بودجه، 
تقويت منابع حمايت از خانوارهاي نيازمند و بنگاه ها 
در قال��ب برنامه ه��اي موجود و س��رمايه گذاري هاي 
زيرساختي استفاده شود. از سوي ديگر در بسته اصالح 
نظام مالياتي، به اصالح پايه هاي مالياتي، كاهش نرخ 
ماليات بر درآمد ش��ركت ها همزمان ب��ا افزايش نرخ 
ماليات ب��ر كاال و خدمات، افزايش پوش��ش مالياتي، 
كاهش معافيت هاي گسترده مالياتي و عوارض گمركي 
كه منجر به سوتخصيص نهاده ها و مخل رشد هستند، 
توجه ش��ده اس��ت. همچنين در اين بخش بر اصالح 
محيط كسب و كار، اصالح در حكمراني شركت هاي 
دولتي، خريد خدمت از بخش خصوصي در تامين كاالي 
عمومي، اصالح نظام بنگاه داري شركت هاي وابسته به 
دولت و نهاده هاي عموم��ي غيردولتي، كاهش اندازه 
بخش غيررسمي اقتصاد، شفافيت و مبارزه با فساد از 
طريق اصالح نظام اداري، توسعه دولت الكترونيك و 
اصالح نظام تخصيص مناب��ع بودجه اي )توزيع بدون 

رانت( تاكيد شده است.

   ماليات بر عايدي سال آينده اجرا مي شود
همچنين در بخش مربوط به »رويكرد پيشرفت متوازن 
و فراگير بودجه« آمده اس��ت: عدالت بين نسلي و بين 
گروه هاي درآمدي و توازن منطقه اي عالوه بر موارد ذكر 
ش��ده در حوزه اصالح نظام مالياتي بر تجميع اطالعات 
اش��خاص در قالب مجموع درآمد خان��وار، افزايش نرخ 
موثر مالياتي بر دهك هاي باالي درآمدي، اعمال ماليات 
عايدي سرمايه اعم از امالك و مستغالت در يك ساختار 

اظهارنامه اي تاكيد شده است.

  حذف يارانه پردرآمدها
اصالح نظام پرداخت يارانه هاي مس��تقيم و حذف 
يارانه دهك هاي باالي درآمدي نيز مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. در اين بخش بر م��وارد كلي همچون 
تكميل زيرساخت ها و پروژه هاي عمراني با استفاده 
از مازاد درآمد اس��تان ها، بهبود درآمدزايي دارايي  
صندوق هاي بازنشستگي، تعيين تكليف بدهي هاي 

قطعي شده دولت و... اشاره شده است.

  مولدس�ازي دارايي ه�اي دول�ت تح�ت 
مديريت وزارت اقتصاد

در بخش مربوط به »رويكرد اصالح ساختار دولت در 
بودجه: حكمراني كارآمد« بر اجراي بسته مديريت و 
مولدسازي دارايي هاي دولت اشاره شده است كه در 
اين راستا دستگاه ها بايد نسبت به اجاره، بهادارسازي 
يا مولدسازي امالك مازاد ذيل وزارت امور اقتصادي 
و دارايي به عنوان يك مديريت واحد اقدام كنند در 
اين بخشنامه بر تنظيم س��ند اجرايي بودجه تا 1۵ 
آبان ماه تاكيد و دس��تور داده ش��ده است كه ظرف 
چهار هفته از ابالغ اين بخشنامه، اطالعات مورد نياز 
در سند اجرايي بودجه در قالب برنامه ها و به تفكيك 
اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به 

سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.

   خ�ودداري از تعري�ف پروژه هاي جديد 
عمراني

نكته مهم در اين دستور، لزوم خودداري دستگاه ها 
از تعريف هر گونه طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي 
جديد اس��ت و دس��تگاه هاي اجرايي بايد موضوع 
صرفه جوي��ي و كاه��ش هزينه ه��اي غيرضرور و 
زائد را به عن��وان راهبرد اصلي دول��ت در مواجهه 
با كاه��ش منابع دنب��ال كنن��د. تاكيد ش��ده كه 
بودجه ري��زي مبتني ب��ر عملكرد تاكن��ون در 93 
درصد از دستگاه هاي اجرايي مستقر شده و بايد در 
سال آينده اين رويكرد به طور كامل پياده شود كه 
به اين منظور كليه تخصيص ها بر اس��اس محصول 

و خروجي مندرج در س��ند اجرايي بودجه و اعمال 
نظارت سازمان بر گزارش��ات دستگاه هاي مجري 

انجام خواهد شد.

  شفاف س�ازي عملكرد و بودجه ش�ركت هاي 
دولتي

همچنين شهرداري ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، 
صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي مكلفند 
عملكرد بودجه سال قبل و بودجه مصوب سال جاري 
را تا پايان آبان ماه به سازمان برنامه و بودجه كشور 
ارايه دهند. كليه ش��ركت هاي موضوع قانون بايد تا 
۲۰ مهر ماه اطالعات مورد نياز را به س��ازمان برنامه 
و بودجه ارس��ال كنند. در اين بخش��نامه همچنين 
اش��اره به وضعيت كشور در س��ال 9۸ شده و آمده 
است: در مواجهه با تحريم هاي ظالمانه و محدوديت 
منابع در س��ال 9۸، دولت ابتدا با اتخاذ تصميمات 
سخت نس��بت به اصالحات كوتاه مدت اقدام كرد. 
اولين اقدام كاهش مصارف بودجه اي از سقف ۴۴۸۵ 
هزار ميليارد ريال مصوب قانون به رقم 3۸۶۰ هزار 
ميليارد ريال بود. اين كاهش در مصارف بودجه اي با 
هدف دستيابي به تراز نسبي بودجه به منظور مقابله 
فعال براي كاهش تورم اتخاذ ش��د. از س��وي ديگر، 
دول��ت تالش كرد بخش ديگري از كس��ري بودجه 
خود را با تامين منابع مالي جديد به ويژه مولدسازي 
دارايي ها، افزايش پوش��ش مالياتي و انتش��ار اوراق 
بهادار جبران كند. در ص��ورت تحقق تدابير دولت 
در كسب درآمدهاي جديد شناسايي شده و اجراي 
سياس��ت مالي تراز كننده بودجه، هم��ره با اجراي 
سياست هاي پولي و ارز اصالحي، اين تدابير به مرور 
آثار خ��ود را در كاهش تورم و ايجاد ثبات نس��بي، 

بيشتر آشكار خواهد كرد.

  نرخ ارز چگونه كاهشي شد؟
با وجود محدوديت ش��ديد در مناب��ع ارزي، اتخاذ 
سياست هاي ارزي و پولي مبتني بر كنترل انتظارات 
و پيگي��ري فعال اص��الح نظام بانك��ي، ديگر اقدام 

مناس��ب دولت در مواجه��ه با تكانه ش��ديد منابع 
بود. بازارس��ازي ارزي از طريق سياست آزادسازي 
تدريجي و راه اندازي سامانه مبادالت ارزي به نحوي 
كه عرضه و تقاضاي غيرس��وداگرانه موجب كشف 
قيمت ارز ش��وند، منجر به كاهش ن��رخ ارز در بازار 
غيررسمي، حذف تقاضاي سوداگرانه و ثبات نسبي 
و در نتيجه كاهش تهديد تورم فزاينده شد. از سوي 
ديگ��ر، اقدامات الزم براي افزاي��ش قدرت قانوني و 
اجرايي بان��ك مركزي به منظور مه��ار تورم نهفته 
سال هاي قبل با منشأ سود موهومي شناسايي شده 
در شبكه بانكي، انجام شد. سياست دولت در كاهش 
سياليت س��پرده هاي بلندمدت، نظارت دقيق تر بر 
عملكرد شبكه بانكي، تقويت بازار بين بانكي و آغاز 
فرايند اصالح موسس��ات اعتباري نات��راز از جمله 
اقداماتي بود كه در صورت استمرار، نويدبخش ثبات 

نسبي آتي در شبكه بانكي است.

  آسيب هاي بلندمدت اقتصاد ايران چيست؟
اگرچه آس��يب هاي بلندمدتي مانند ناترازي مزمن 
بودج��ه اي، ناپاي��داري درآمدهاي دول��ت، اتكاي 
اقتصاد به منابع نفتي، ن��رخ بيكاري دو رقمي، عدم 
رقابت پذيري و استمرار بعضي از انحصارات، انباشت 
بدهي هاي دولت، انباش��ت تس��هيالت غيرجاري 
در ش��بكه بانكي، ناترازي بلندم��دت صندوق هاي 
بازنشس��تگي، تهديد محيط زيست، فقر و نابرابري 
ك��ه همواره در اقتص��اد ايران نمايان ب��وده، اما اين 
آسيب ها در ش��رايط تحريمي تشديد مي شدند، به 
همين منظور دولت براي مهار شرايط نامطلوب وارد 
فاز اصالحات اقتصادي ش��د و با اتكا به فرمان مقام 
معظم رهبري اقدام به تدوين برنامه هاي اصالحات 
س��اختاري بودجه و نظ��ام بانكي نمود ت��ا در كنار 
اي��ن اقدامات جاري با طراح��ي و اجراي اصالحات 
ساختاري بودجه، آسيب هاي هميشگي و تهديدات 
فعلي ف��راروي اقتص��اد را مبدل ب��ه فرصتي براي 
اصالحات بخش قابل توجهي از آسيب هاي تاريخي 

بودجه و اقتصاد كند.

  استمرار برگزاري جلسات ستاد تهيه و تدوين 
بودجه

همچنين روز گذشته دهمين جلسه ستاد تهيه و تدوين 
اليحه بودجه سال 1399 كل كشور به رياست محمدباقر 
نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه 
كشور و با حضور معاونان و مديران و روساي سازمان هاي 
وابس��ته در محل س��ازمان مذكور برگزار شد. محمدباقر 
نوبخت در اين جلسه گفت: در بودجه سال آينده كل كشور، 
درآمدهايي كه جايگزين نفت مي ش��ود شامل يارانه هاي 
پنهان انرژي، ظرفيت هاي جديد مالياتي با توجه به تعريف و 
تبيين جديد از پايه هاي مالياتي و نيز استفاده از ساير منابع 
و دارايي هاي دولت خواهد بود.  وي افزود: س��ازمان برنامه 
و بودجه كش��ور براي آغاز كار، در بودجه سال 1399 كل 
كشور، اصالح ساختار را عيني و عملي خواهد كرد تا براي 
سال هاي آينده هم، كار راحت و روان پيش رود. نوبخت در 
ادامه سخنان خود تأكيد كرد كه ضرورت دارد ما در كميته 
بازبيني هزينه ها را تصوير روشن و دورنمايي شفاف از منابع 
و مصارف كشور داشته باشيم تا اصالح ساختار بدون مانع 
عملي شود.  رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه 
س��خنان خود بيان كرد: بي ترديد در تدوين بودجه سال 
آينده، اصالح ساختار معيار و مالك خواهد بود و آنچه در اين 
سازمان به عنوان برون داد توليد مي شود، محصول و برآيند 
عقل جمعي مجموعه سازمان خواهد بود. گفتني است در 
اين جلسه، افشين برمكي رييس امور اقتصاد مقاومتي و 
ش��وراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه كشور نيز گزارش 
روش كار كميته هاي بازبين��ي هزينه ها ارايه كرد و گفت: 
كميته هاي بازبيني هزينه ها، ذيل رويكرد هزينه كرد  كارآ و 
در بخش اصالح ساختار در نه كميته فعاليت مي كنند. وي 
افزود: هر كدام از اين كميته هاي نه گانه به صورت تخصصي 
و متناسب با وظايف و ماموريت هاي امور مختلف سازمان 
فعاليت خود را ادامه مي دهند. همچنين در اين جلس��ه، 
محمد  حسين رحمتي رييس امور اقتصاد كالن سازمان 
برنام��ه و بودجه كش��ور هم، گزارش��ي از منابع و مصارف 
مفروض هاي اليحه در بودجه سال 1399 كل كشور ارايه 
كرد. در اين جلس��ه، تعدادي از معاونان و مديران سازمان، 
ديدگاه هاي كارشناسي خود را ارايه كردند. جلسه بررسي و 
تبيين ابعاد اصالح ساختار بودجه در بخش استاني به رياست 
قاسم رمضان پور نرگسي معاون مجلس و توسعه منطقه اي 
سازمان برنامه و بودجه كشورو با حضور روساي سازمان هاي 
مديريت و برنامه ريزي استان ها در محل اين سازمان برگزار 
شد، در اين جلسه دكتر محمد حسين رحمتي رييس امور 
اقتصاد كالن اين سازمان به تبيين اصالح ساختار بودجه و 
رويكردهاي آن در بودجه سال 1399 كل كشور پرداخت 
و اظهار كرد: هماهنگي طرح ها و برنامه هاي استاني و ملي 
در بودجه سال آينده، موجب كارآمدي هزينه ها و اعتبارات 
خواهد شد كه به عنوان يكي از رويكردهاي اصلي و اساسي 
در بودجه مذكور، در نظر گرفته شده است. وي افزود: ارتقاي 
اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و تعيين اين 
شورا و سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها به عنوان 
دستگاه سياس��ت گذار در بودجه هم، از تغييرات اساسي 
بودجه سال 1399 كل كشور است كه پيگيري مي شود. 
رحمتي در ادامه سخنان خود تأكيد كرد كه تدوين بودجه 
به صورت دوس��االنه و غلتان، ساماندهي بودجه نهادهاي 
عمومي غيردولتي، ساماندهي عمليات فرابودجه اي دولت 
يا هزينه پنهان و نيز تشكيل كميته بازبيني هزينه ها هم، از 
از موضوع هاي اساسي بودجه سال 1399 كل كشور است 
كه مورد توجه قرار گرفته است.  در اين جلسه، افشين برمكي 
رييس امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و 
بودجه كشور هم گزارشي از وظايف كميته بازبيني هزينه ها 
ارايه كرد و گفت: غايت اصلي اصالح ساختار بودجه، افزايش 

منابع و كاهش هزينه ها است.

دولت ها در دنيا از شركت هاي دانش بنيان چگونه حمايت مي كنند

ضرورت ارايه تسهيالت مالياتي به شركت هاي دانش بنيان 
زهرا صمدي كميجاني| كارشناس ارشد مالي|

وظايف شركت هاي دانش بنيان در محدوده رشد و توسعه 
فناوري قرار دارد، زيرا اكثر فعاليت هاي تحقيق و توسعه در 
راستاي مراحل رشد فناوري انجام مي شود. توسعه فناوري 
با انگيزه هاي اقتصادي صورت مي گيرد. حمايت هاي مالي، 
پرورش نيروي انس��اني، گس��ترش خدمات و اطالعات 
فني- مديريتي و...، از مهم تري��ن حمايت هاي دولت از 
اين شركت ها محسوب مي شود. نتايج پژوهش ها نشان 
مي دهد مهم ترين عامل ارتقاي شركت ها، حمايت هاي 
مالي از سوي دولت است. دولت مي تواند با ارايه مشوق هاي 
مالي و تأمين بخش��ي از هزينه هاي تحقيق و توسعه در 
راستاي حمايت از شركت هاي دانش بنيان نقش بسزايي 

ايفا كند. 
درح��ال حاضر در اكثر كش��ورهاي دنيا نظ��ام مالياتي 
به طريقي طراحي شده كه در آن درآمد و هزينه مشخص 
و به  صورت آنالين به سيستم مالياتي كشور ارتباط داده 
مي شود )امري كه گفته مي شود در فرآيند اجراي طرح 

جامع مالياتي نيز به وقوع خواهد پيوست( .
اعمال مشوق هاي مالياتي مناسب براي بخش تحقيق و 

توسعه شركت هاي دانش بنيان نقش بسيار مهمي در ارتقا 
و رشد اين شركت ها و در نتيجه توسعه كسب وكارهاي 
دانش بنيان در كشور دارد. امروزه كشورهاي توسعه يافته 
با توس��عه فناوري ها و درنتيجه افزايش بهره وري توليد 
كاال، سبب بهبود خدمات و ازدياد ارزش افزوده اقتصادي 
خود شده اند. به اين دليل بسياري از كشورهاي در حال 
توس��عه براي رس��يدن به اين وضعيت مطلوب، تالش 
مي كنند تا زمينه هاي مناسب را براي استقرار اين نظام ها 

فراهم كنند.
 زيرس��اخت هاي فني الزم براي تولي��د، كاربرد دانش و 
شكل گيري نوآوري براي ايجاد و بسط اقتصاد دانش محور، 
اموري هستند كه بايد از سوي سياست گذاران قرن بيست 
ويكم مورد توجه قرار گيرند. از آنجايي كه ش��ركت هاي 
دانش بنيان دارايي هاي نامشهود بااليي را دارا هستند و به 
نوآوري به عنوان يك منبع رقابتي تكيه دارند لذا اهداف 
اين نوع ش��ركت ها از طريق تحقيق و توس��عه برآورده 
مي شود. بخش تحقيق و توسعه به دليل نياز به پشتوانه 

مالي قوي بايد مورد حمايت دولتمردان قرار گيرد.
ش��ركت هاي دانش بنيان موتور مح��رك اقتصادهاي 

دانش مح��ور و فناوري ه��اي نوي��ن هس��تند. در ايران 
نيز قانون گذار براي حمايت از ش��ركت ها و موسس��ات 
دانش بنيان و همچنين واحده��اي فناوري و پژوهش و 
مهندسي مس��تقر در پارك هاي علم و فناوري 1۵سال 

اعمال نرخ صفر مالياتي در نظرگرفته است.
پيش ش��رط برخورداري از تسهيالت مالياتي )استفاده 
از ن��رخ صف��ر(، منوط به رعايت ش��رايطي هس��تند از 
جمله: داش��تن مجوز قانوني از معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري و اعالم آن به عنوان مصاديق شركت هاي 
دانش بنيان و فناوري، داش��تن مجوز ب��راي واحدهاي 
مس��تقر در پارك علم و فناوري از طرف رياست پارك، 
ارايه اظهارنامه، تراز نامه حس��اب س��ود و زيان و دفاتر و 
اسناد و مدارك در مهلت مقرر قانوني به اداره امور مالياتي 

مربوطه هستند.
درصورت برخوردار بودن فعاليت اقتصادي از مشوق هاي 
مالياتي درآمد مشمول ماليات فعال اقتصادي با نرخ صفر 
محاسبه مي شود. معافيت مالياتي شركت هاي دانش بنيان 
از جمله راهكارهاي ارتقاي فعاليت هاي دانش محور است 
كه در راستاي حمايت از شركت هاي دانش بنيان در نظر 

گرفته شده است. پايدارترين رشد اقتصادي دنيا مربوط به 
اقتصادهاي دانايي محور است و فاكتور مهم اين اقتصادها 

شركت هاي كوچك دانش بنيان هستند. 
وجود مشكالت پيش رو سبب شكست آنها در سال هاي 
ابتدايي تاسيس مي شود. دولت ها مي كوشند به همراه 
نظارت، راهبري و حمايت از بخش خصوصي و كس��ب 
و كارهاي نوپاي آن، زمينه هاي مناس��ب را براي ارتقاي 
واحدهاي فعال اقتصادي خصوصي فراهم كنند. نكته حايز 
اهميت آن است كه به موجب اصالحيه قانون ماليات هاي 
مصوب تيرماه 139۴ )الزم االجرا از ابتداي سال 139۵( 
اعمال هرگونه تسهيالت مالياتي )شمول نرخ صفر( براي 
همه فعاالن اقتصادي از جمله شركت هاي دانش بنيان، 

تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني است .
در اج��راي م��واد )۲۰و ۲1( آيين نام��ه اجرايي، درآمد 
مشمول ماليات شركت ها و موسسات دانش بنيان ناشي 
از قراردادها و فعاليت هاي تحقيق و توسعه، تجاري سازي 
و تولي��د محصوالت و خدم��ات دانش بني��ان در حوزه 
فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد 
نرم افزارهاي مربوط، توسط همان شركت ها و موسسات 

دانش بنيان به مدت 1۵ س��ال پس از تاريخ صدور مجوز 
براي هر شركت يا موسسه دانش بنيان از ماليات موضوع 
م��اده )1۰۵( قانون ماليات هاي مس��تقيم و همچنين 
پرداخت عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض 

صادراتي معاف هستند. 
همچني��ن در اج��راي م��اده )۲۸( آيين نام��ه اجرايي 
قانون حمايت از ش��ركت ها و موسس��ات دانش بنيان و 
تجاري س��ازي نوآوري ها و اختراع��ات و تبصره الحاقي 
آن، واحدهاي فناوري )پژوهشي و فناوري و مهندسي( 
مس��تقر در پارك هاي علم و فناوري كه با مجوز وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري ايجاد مي شوند و در جهت انجام 
ماموريت هاي محوله به فعاليت اشتغال دارند، نسبت به 
درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي ياد ش��ده در مجوز كه 
صرفا در پارك هاي علم و فناوري تحقق مي يابد از تاريخ 
صدور مجوز توس��ط مديريت )رييس( پارك از معافيت 
مالياتي موضوع ماده )13( قانون چگونگي اداره مناطق 
آزاد تجاري صنعتي مصوب 137۲ و اصالحيه هاي بعدي 
آن با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي ماده ۴7 قانون 

برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.

برنامه اجرايي فعاليت هاي سازمان اموال تمليكي تدوين شد
قائم مقام سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي از تدوين 
برنامه مدون اجرايي به همراه آسيب شناس��ي اقدامات و 

فعاليت هاي سازمان اموال تمليكي خبر داد.
محمد عل��ي افتخاري عضو هيات مدي��ره و قائم مقام اين 
سازمان با بيان پيچيدگي امور سازمان و انباشت مسائل و 
چالش هاي گذشته، با تدوين برنامه مدون اجرايي و گزارش 
آسيب شناس��ي اقدامات و فعاليت ها، فرمان تحول جهت 
تحقق اهداف و ماموريت هاي سازماني را صادر كرد.  افتخاري 
اظهار كرد: بي شك ايجاد تحول س��ازماني از پياده سازي 
نگرش مثبت و نوين نسبت به تمامي جوانب كاري شكل 

گرفته و هر شخص حقيقي يا واحد حقوقي در جايگاه خود 
به اندازه حيطه مسووليت خويش در انجام اين مهم اثر گذار 
خواهد بود. وي همچنين در ادامه با بيان اينكه س��ازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليكي در زمره ش��ركت هاي 
دولتي با ماموريت هاي مهم حاكميتي است، افزود: توجه 
مستمر به موضوع بهره وري، اثر بخشي و عزيمت به سوي 
اداره موثرتر يك بنگاه اقتص��ادي بزرگ از جمله اقداماتي 
اس��ت كه مي توان از آن به عنوان يك ظرفيت مناسب در 
جهت اجراي صحيح فعاليت ها، وظايف و دستيابي به اهداف 
سازماني بهره مند ش��د.  عضو هيات مديره سازمان اموال 

تمليكي تصريح كرد: از جمله اقدامات اوليه براي اصالح و 
تحول هر س��ازمان، آسيب شناسي اقدامات در جهت رفع 
نواقص و مش��كالت پيش رو در تمام��ي ابعاد و حوزه هاي 
كاري است؛ كه بدين منظور در آغاز راه ماموريت سازماني، 
با انتشار دو مجموعه شامل گزارش آسيب شناسي سازماني 
و طرح اوليه از برنامه و فعاليت هاي الزم اال جرا در سازمان 
اموال تمليكي در جهت ايجاد تحول مثبت و سازنده، نگارش 
و ارايه شده است. وي اظهار كرد: در مجموعه نگارش شده 
آسيب شناسي سازماني به مواردي شامل چالش هاي اصلي 
پيش روي سازمان با رويكرد سنجش ضريب اهميت آنها، 

تحليل ضريب اهميت هريك از چالش ها از ديدگاه معاونين 
و مسوولين س��تادي و واحدهاي استاني و آسيب شناسي 
سازماني به تفكيك حوزه هاي فعاليت سازمان و همچنين 
در مجموعه نگارش شده برنامه ها و فعاليت هاي الزم االجرا 
به مواردي همچون محورهاي اساس��ي و حايز اهميت در 
مديريت سازماني، چشم انداز كلي برنامه اجرايي سازمان با 
رويكرد سنجش ضريب اهميت آنها، تحليل نتايج سنجش 
اهميت فرصت هاي سازمان از ديدگاه معاونين و مسووالن 
مركز و واحد هاي استاني، شرح برنامه اجرايي ميان مدت 
س��ازماني و معرفي كميته و واحد هاي جديد در سازمان 

اشاره شده اس��ت. قائم مقام سازمان اموال تمليكي گفت: 
تمامي برنامه ها و راهكارهاي عنوان شده در اين دو مجموعه 
به عنوان زير س��اخت هاي اوليه در جهت بهبود وضعيت 
فعلي و فراهم نمودن بسترهاي مناسب براي اهداف كالن و 
مهم تر با هدف استفاده حداكثري از ظرفيت هاي سازماني، 
افزايش بازدهي كاري و تسريع و تسهيل در فرآيند دستيابي 
به اهداف سازماني جمع آوري و نگارش شده است. وي در 
پايان نيز يادآور شد: كارگروه هاي ۸ گانه شوراي راهبري امور 
اجرايي و رفاهي كه چندي پيش تشكيل شده بود با ابالغ 

برنامه مدون اجرايي آغاز به كار كردند.
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خروج انفورماتيك از ليست 
واگذاري منوط به مصوبه دولت 
مشاور رييس سازمان خصوصي سازي گفت: شركت 
ملي انفورماتيك در فهرس��ت واگذاري قرار دارد اما 
اولويت واگذاري براي س��ال 9۸ نيست و خروج اين 

شركت از ليست نيازمند مصوبه هيات وزيران است.
جعفر سبحاني مشاور رييس سازمان خصوصي سازي، 
با بيان اينكه شركت ملي انفورماتيك در فهرست نهايي 
واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي است، گفت: 
واگذاري ش��ركت ملي انفورماتيك در اولويت هاي 
واگذاري براي سال 9۸ قرار ندارد. وي افزود: طي چند 
ماه گذش��ته، هيات واگذاري جز تعيين 1۸ شركت 
بزرگ براي واگذاري به صورت بلوكي و نقدي بر مبناي 
قيمت پايه بورس، ديگر ورودي به حوزه قيمت گذاري 
نداشته است.  سبحاني تصريح كرد: اينكه بانك مركزي 
اعالم كرده اين شركت واگذار نمي شود و با اين موضوع 
مخالفت كرده اس��ت، نمي تواند ادله درس��تي براي 
خروج اين شركت از فهرست واگذاري باشد، براي اين 
امر بايد مصوبه هيات وزيران گرفته شود؛ بنابراين نام 
اين شركت در فهرس��ت واگذاري است ولي اولويت 
واگذاري در س��ال 9۸ نيست. وي به مهر توضيح داد: 
همه شركت هايي كه دولت نبايد در آنها بنگاه داري 
كند قبال در ش��وراي عالي اجراي سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ قانون اساسي در سه گروه دسته بندي شده و 
در فهرست واگذاري قرار گرفتند و هر ساله اين فهرست 
پااليش مي ش��ود به اين صورت كه يا نام شركتي با 
مصوبه هيات وزيران از فهرست خارج مي شود همچون 
خروج دو باش��گاه استقالل و پرس��پوليس در سال 
9۴ از فهرست واگذاري يا در فرآيند واگذاري توقف 
دو يا سه ساله داده مي ش��ود. مشاور رييس سازمان 
خصوصي سازي تصريح كرد: بسياري از شركت هاي 
مادرتخصصي تمايلي به واگذاري شركت هاي تحت 
مالكيت خود ندارند و معموال در برابر واگذاري مقاومت 
مي كنند اما با توجه به اينكه »واگذاري« قانون است 
الجرم بايد شركت هاي حاضر در فهرست واگذار شوند 
اما همان گونه كه گفته شد شركت هاي مادرتخصصي 
مي توانند درخواس��ت كنند كه روند واگذاري، يك 
تا دو سال جهت اصالح س��اختار متوقف شود. بنده 
اطالعي از نامه نگاري بانك مركزي براي توقف فرآيند 
واگذاري شركت ملي انفورماتيك ندارم؛ اما اگر بانك 
مركزي خواهان خروج كامل اين شركت از فهرست 
است بايد از هيات وزيران مصوبه اخذ كند. سبحاني 
يادآور شد: زماني كه شوراي عالي اصل ۴۴ گروه بندي 
شركت ها را تعيين كرد نوع شركت از لحاظ حاكميتي 
يا تصدي گري مشخص شد، به عنوان مثال روزنامه 
ايران، خبرگزاري ايرنا و س��ازمان صدا و سيما، بانك 
مركزي و بانك ملي حاكميتي اعالم شدند و در فهرست 
واگذاري قرار نگرفتند؛ اما قطعا در آن زمان شركت ملي 
انفورماتيك به عنوان يك شركت حاكميتي شناسايي 
نشد و به همين دليل در فهرست واگذاري قرار گرفت. 
وي تصريح كرد: هر شركتي كه دولت در آن از يك تا 
1۰۰ سهم داشته باشد، بايد واگذار شود؛ سهم دولت 

در شركت ملي انفورماتيك حدود ۴9 درصد است.

مردم، قدرت و منافع )۹0(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

 فصل ششم 
    چالش هاي فناوري نو 

    جهاني سازي و عصر هوش مصنوعي 
تفاوت در ديدگاه ها نسبت به حريم خصوصي و امنيت 
سايبري در سراسر جهان شايد مهم ترين مانع براي 
جهاني سازي در آينده باشد. برخي پيشنهاد داده اند 
كه ما به س��مت »بالكان سازي س��ايبري« با چين 
مي رويم، اياالت متحده و اروپا هم به سمت چارچوب 
حقوقي متفاوت مي روند. اگر آن طور كه برخي ها ادعا 
مي كنند كه هوش مصنوعي و داده هاي بزرگ خيلي 
مهم هس��تند، در اين صورت چين با توجه به نگران 
نبودن براي حريم خصوصي، ممكن اس��ت مزيت 
بزرگي را به دست آورده باشد. شركت هاي امريكايي 
مي گويند كه شركت هاي چيني به خاطر آنكه نگراني 
از حريم خصوصي ندارند يك گام جلوتر از شركت هاي 
امريكايي هستند و به همين خاطر آنها به حمايت 
نياز دارند . اما طبق همين ادعا، شركت هاي اروپايي 
هم مي توانند خواستار حمايت در برابر شركت هاي 
امريكايي شوند زيرا حريم خصوصي ما و قوانين امنيتي 

ما نسبت به اروپايي ها 
ضعيف تر است .

امري��كا تح��ت نفوذ 
غول هاي فناوري ما 
مي تواند از هر كسي 
تقاضا كن��د )و تحت 
دول��ت ترام��پ اين 
تقاض��ا ادام��ه دارد( 
كه به استانداردهاي 
امريكايي بپيوندند و 

اينكه اروپا بايد تنظيم مقرراتش را كه متناس��ب با 
حفاظت از حريم خصوصي طراحي شده، بازنگري 
كند . هر چند كه اين يك دورنماي ايالتي محسوب 
مي شود. داليل خوبي وجود دارد كه اروپايي ها نگران 
حريم خصوصي باشند. در اينجا دليلي براي اروپايي ها 
وجود ندارد كه هر آنچه دولت امريكا مي خواهد تسليم 
كند، حال مي خواهد اين خواس��ته از طرف نگراني 
هوشمندانه شهروندان امريكايي مطرح شود يا قدرت 
 pay- to –play فناوري بزرگ در سياس��ت هاي
امريكا . رفتن در جهت چين هم غيرقابل قبول است 
)و بايد هم غيرقابل قبول باش��د.( من از برادر بزرگ 
مي ترس��م. بهتر آن اس��ت كه ما براي داشتن يك 
حفاظت قوي حريم خصوصي به اروپا ملحق شويم 
و اگر هم الزم شد راه هايي را ترسيم كنيم تا هرگونه 
مزيتي كه ديگران از دسترسي بي محابا به داده هاي 

بزرگ به دست مي آورند را تعديل كنيم.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر



بانك و بيمه4اخبار

يورونيوز در تحليلي مطرح كرد

توضيحات رييس كل بانك مركزي در مورد اليحه حذف چهار صفر

كاهش 11 دالري قيمت اونس جهاني طال 

چالش هاي حذف دالر از مبادالت ايران با روسيه و تركيه

جايگزينيپولهايجديد4سالزمانميبرد

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
رييس كل بانك مركزي ايران روز چهارشنبه از تالش 
براي ح��ذف دالر از مبادالت تجاري ايران با روس��يه و 
تركيه خب��ر داد وافزود كه در حال حاضر بخش مهمي 
از مبادالت ايران و روس��يه از طريق پول ملي دوكشور 
انجام مي شود. يورونيوز با اين مقدمه در تحليلي نوشت: 
اس��تفاده از اين ش��يوه ۳۰ تا ۴۰ درصد تجارت ايران و 
تركيه را نيز در برگرفته ولي مابقي آن با استفاده از يورو 
در حال انجام است. اما آيا حذف دالر از مبادالت تجاري 
كشورها آنگونه كه ايران، تركيه، روسيه و حتي چين از 
آن ياد مي كنند يك ابتكارعمل است يا واكنشي ناگزير 
به رويارويي تجاري و سياسي با امريكاست؟ به گزارش 
»تعادل«، رييس كل بانك مرك��زي ايران هدف از اين 
اقدام را گشودن مسير تجارت بدون تحريم اعالم كرده، 
اقدامي كه در عمل امكان نظارت امريكا بر مبادالت را به 
دليل عدم ثبت آن در معابر بين المللي تسويه و پاياپاي 
دالر از مي��ان مي برد. اين گزارش مي افزايد: هر چند بنا 
بر اظهارات همتي بسياري از كشورها تمايل دارند كه با 
پول ملي خود مبادله تجاري كنند ولي چرا عملي كردن 
اين تمايل و حذف دالر از مبادالت بين المللي پرريسك 
به نظر مي رس��د؟ دالر در حال حاض��ر فراگيرترين ارز 
بين المللي است، چون نه تنها ارزش با ثبات تري داشته 
بلكه امنيت و نقدش��وندگي آن بيش از س��اير ارزهاي 
بين المللي بوده و تبديل آن به س��اير دارايي هاي قابل 
س��رمايه گذاري از جمله طال و اوراق بهادار بين المللي 

ساده تر است.
گذشته از اين، تبادل دو جانبه با دالر، مشكل تفاوت معيار 
ارزش گذاري را از بين مي برد. لذا در مجموع ذخيره مازاد 
تجاري بر پايه دالر ب��راي بانك هاي مركزي مطلوب تر 
بوده است. ارزهاي ملي معموال ُپر نوسان تر هستند، به 
عنوان نمونه، طي ۹ ماه گذشته نرخ برابري لير تركيه در 
مقابل دالر امريكا در فاصله ۵.۱ تا ۶.۱ باال و پايين رفته 
و نوساني ۱۹.۶ درصدي را تجربه كرده است. همچنين 
نرخ مبادله هر روبل روس��يه در براب��ر دالر امريكا نيز از 
ابتداي سال ۲۰۱۹ تاكنون در فاصله ۶۲.۵ تا ۶۷ متغير 
بوده و بيش از ۷ درصد نوسان داشته است.در نتيجه طي 
يك فرآيند تجاري كه در اكثر موارد تسويه مالي در چند 
مرحله  انجام مي شود، ارزش گذاري معامله دچار تغيير 
مي ش��ود. اين تغيير داراي ريسك و هزينه  است كه در 
نهايت به يك طرف معامله تحميل مي شود. گذشته از 
اين، آنگونه كه رييس كل بانك مركزي ايران نيز تاييد 
كرده، براي تعيين ارزش نسبي ارزهاي ملي نياز به يك 
ارز پايه اس��ت كه به گفته آقاي همتي در مبادالت اين 
كشور با تركيه و روسيه، يورو تعيين شده است. همچنين 
حتي اگر تبادل كشورها به صورت پاياپاي انجام شود، 
در تس��ويه هاي دوره اي، نياز به تسويه مابه التفاوت ها 
وجود دارد و اينكه اين تس��ويه ها ب��ر پايه كدام ارز ملي 
و طي چه دوره اي انجام ش��ود با توجه نوسان باالي آنها 
نكته مهمي خواهد بود.صادرات ايران به تركيه در سال 
۱۳۹۷ نزديك به ۲.۳ ميليارد دالر بوده و به روسيه ۲۸۱ 
 ميليون دالر ولي در مقابل ۲.۶ ميليارد دالر كاال از تركيه 
و ۱.۳ ميليارد دالر كاالي از روسيه وارد ايران شده است. 
اين بدان معناست كه كسري تجاري ساالنه ايران در برابر 
تركيه ۳۰۰ ميليون دالر و در برابر روسيه نزديك به يك 
ميليارد دالر است. در چنين شرايطي اگر ۱۰۰ درصد 
تجارت ايران با اين دو كشور بر پايه ارزهاي ملي آنها انجام 
شود، از يكسو ايران بايد با تبديل بخشي از ذخاير با ارزش 
دالري يا يورويي خود به لير تركيه و روبل روسيه امكان 
تسويه كسري تجاري خود را داشته باشد. از طرف ديگر، 
بانك هاي مركزي روسيه و تركيه نيز با افزايش ذخاير 

ريالي مواجه مي شوند.در نتيجه استمرار چنين مبادالتي 
وابسته به نوع توافقي است كه بانك هاي مركزي دو كشور 
براي جبران ريسك ناشي از مبادله بر پايه ارزهاي ملي ُپر 

نوسان حاصل مي كنند.

نرخهادربازار
روز دوش��نبه ۸ مهر ۹۸، بازار جهاني طال با كاهش قابل 
توجه ۱۱ دالر نرخ هر اونس طال مواجه شد و قيمت اونس 
جهاني طال به ۱۴۸۷ دالر رس��يد. كارشناسان اين روند 
كاهشي را متاثر از مسائل داخلي امريكا از جمله موضوع 
استيضاح ترامپ و حاش��يه هاي گفت وگوي تلفني او با 
رييس جمهور اوكراين و فشار دموكرات ها، و همچنين 
موضوع مذاكرات تجاري امريكا و چين، مشكالت اقتصاد 
اروپا و موضوعاتي از اين دس��ت مرتبط مي دانند. در اين 
زمينه برخي كارشناس��ان معتقدند كه بازار جهاني طال 
با پيش بيني رشد قيمت ها مواجه است اما برخي ديگر 
از صاحبنظران عقيده ديگ��ري دارند و در حال حاضر از 
اظهارنظر در مورد كاهش يا افزايش قيمت طال خود داري 
مي كنند تا تب و تاب مسائل سياسي و مذاكرات تجاري 
كاهش يابد و بتوان ش��فافيت بيشتري در مورد عرضه و 
تقاضاي طال و همچنين بازارهاي سهام و ارز ارايه داد.  به 
گزارش »تعادل«، روز دوشنبه ۸ مهر ۹۸، بازار طال و ارز 
در داخل كشور همچنان از روند با ثبات چند هفته اخير 
برخوردار است و در عين حال كه به دنبال كاهش قيمت 
جهاني طال، انتظار مي رفت كه نرخ سكه و طال در ايران نيز 
كاهش يابد، اما متاثر از افزايش اندك قيمت دالر، همچنان 

شاهد تكرار نرخ هاي قبلي در طال و سكه هستيم. 
در بازار طالي داخل كشور، به دنبال اعالم نرخ دالر نقدي 
در بازار آزاد به قيمت ۱۱۵۲۰ تومان كه نسبت به هفته 
قبل اندكي افزايش داشته، و همچنين اعالم نرخ اونس 
جهاني به قيمت ۱۴۸۷ دالر كه با كاهش روبه رو بوده، 
مظنه مثقال طالي ۱۷ عيار يا طالي آبشده به قيمت ۱ 
ميليون و۷۷۱ ه��زار، هرگرم ۱۸ عيار ۴۰۸ هزار و ۸۰۰ 
تومان، س��كه طرح جديد ۴ ميليون و ۳۰ هزار، س��كه 
طرح قديم ۴ ميليون و ۱۰ هزار، نيم سكه ۲ ميليون و ۶۰ 
هزار، ربع سكه ۱ ميليون و ۲۶۰ هزار و سكه گرمي ۸۶۰ 
هزار تومان معامله شد.  در بازار ارز نيز صرافي هاي مجاز 
بانكي و ملي نرخ خريد دالر را ۱۱۴۰۰ و نرخ فروش دالر 
را ۱۱۵۰۰ تومان اعالم كردند. اين صرافي ها همچنين 
نرخ خريد يورو را ۱۲۶۰۰ و نرخ فروش يورو را ۱۲۷۰۰ 
تومان اعالم كردند. در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي دالر 
به ۱۱۵۰۰ و نرخ يورو به ۱۲۷۰۰ تومان رسيد. سامانه 
سنا همچنين نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده براي روز 
يكشنبه ۷ مهر ۹۸ را براي دالر ۱۱۳۵۸، يورو ۱۲۶۱۵، 
درهم ۳۰۶۷، ي��وآن ۱۶۶۶، پون��د انگليس ۱۴۰۱۸و 
ليرتركي��ه ۲۰۷۷ تومان اعالم كرده اس��ت.  در بازار ارز 
رس��مي نيز بانك مركزي نرخ ۴۷ ارز را اعالم كرد كه بر 
اس��اس آن نرخ ۱۵ ارز مانند پوند نسبت به روز گذشته 
افزايش و قيمت ۱۵ واحد پولي ديگر مانند يورو كاهش 
يافت. نرخ دالر و ۱۶ ارز ديگر نيز ثابت ماند.  بر اساس اعالم 
بانك مركزي هر دالر امريكا براي دوش��نبه هشتم مهر 
ماه ۹۸ بدون تغيير ۴۲ هزار ريال قيمت خورد. همچنين 
در روز ج��اري هر پوند انگليس ب��ا دو ريال افزايش ۵۱ 
 ه��زار و ۶۲۱ ري��ال و هر ي��ورو نيز ب��ا ۲۰ ريال كاهش

۴۵ هزار و ۹۲۶ ريال ارزش گذاري شد

ممنوعيتمعامالتطالدرفضايمجازي
مسووالن و فعاالن بازار نسبت به انجام هرگونه معامله 
طال در فضاي مجازي هشدار مي دهند.با وجود هشدارها 
از س��وي اتحاديه ط��ال و جواه��ر و فعاالن اي��ن بازار، 

همچنان ش��اهد خريد و فروش مج��ازي طال از طريق 
سايت ها و راه هاي ارتباط در فضاي مجازي هستيم. در 
معامالت اينچنيني بارها و بارها شاهد ايجاد مشكالت و 
كالهبرداري از مردم بوديم اما همواره اين افراد به فعاليت 
خ��ود ادامه مي دهند. كم فروش��ي، فروش طال تقلبي، 
كالهبرداري هايي همچون ماجراي سكه ثامن و بسياري 
از اين موارد، همگي ناشي از عدم توجه مردم به هشدارها 
و همچنين برخورد جدي با فعاليت اينگونه واحدهاست. 
اما بحث خريد و فروش آنالين طال و جواهر و س��كه در 
فضاي مجازي و برنامه هايي مثل اينس��تاگرام و تلگرام 
بسيار متفاوت است. ابراهيم محمدولي، رييس اتحاديه 
طال و جواهر در اين باره اظهار داشت: نامه نگاري هايي 
گسترده  با نهادهاي ذي ربط انجام داده و اعالم كرديم كه 
به داليل فني هنوز زيرساخت ها و بستر خريد و فروش 
طال در فضاي مجازي فراهم نيست.رييس اتحاديه طال 
و جواهر تهران خاطرنش��ان كرد: فضاي مجازي داراي 
مزيت هاي فراواني براي مبادالت اقتصادي اس��ت، اما 
شرايط مناسبي براي معامالت طال در آن، آماده نشده 
است زيرا خريد و فروش طال و مصنوعات طال به الزامات 

خاصي نياز دارد.
محمدولي اضافه كرد: خريداران طال تمايل دارند كه از 
نزديك مصنوعات طال را مشاهده و آن را امتحان كنند، 
ام��ا در فضاي مجازي اين امكان وجود ن��دارد. در حال 
حاضر معامالت طال و س��كه در فضاي مجازي از طرف 
نهاد خاصي رصد نمي شود، بنابراين امكان رسيدگي به 
تخلفات وجود ندارد.رييس اتحاديه طال و جواهر تهران 
ادامه داد: مسائلي مانند عيار طال، وزن و نحوه تحويل در 
دادوستد اينترنتي و مجازي طال و سكه مطرح بوده كه 
سازوكاري براي آنها شكل نگرفته است. محمدولي به 
برخي تخلفات رخ داده در اين بخش اشاره كرد و اظهار 
داش��ت: در برخي پرونده ها، افرادي در فضاي مجازي 
اقدام به كالهبرداري تحت عنوان فروش طال و س��كه 
كرده اند.وي گفت: هش��دارهايي كه اتحاديه طال براي 
خريد و فروش طال و سكه در فضاي مجازي داده، توسط 
برخي مردم مورد بي توجهي قرار گرفته و جالب اين است 

كه پس از بروز مش��كل، افراد خسارت ديده به اتحاديه 
طال اعتراض مي كنند، در حالي كه ما نسبت به اين نوع 
معامالت هشدارهاي الزم را داده ايم.رييس اتحاديه طال و 
جواهر تهران افزود: تاكنون براي دو هزار و ۹۰۰ واحد طال 
فروش در شهر تهران پروانه كار صادر شده و يك هزار و 
۵۰۰ پرونده نيز در مرحله رسيدگي قرار دارد، اما تاكنون 
هيچ مجوزي براي معامالت طال در فضاي مجازي صادر 
نشده است.همچنين محمد كشتي آراي، عضو اتحاديه 
طال و جواهر ني��ز در گفت وگو با ايِبنا در اين باره، گفت: 
بحث خريد و فروش طال در فضاي مجازي و به صورت 
اينترنتي همچنان ممنوع اس��ت و هيچ دستورالعملي 
جديدي هم در اين خصوص صادر نشده است. به گفته 
وي، بحث سكه ثامن با توجه به جريحه دار شدن افكار 
عمومي درباره زيان حدود ۴ هزار نفر براي مردم هر بار 
مطرح مي شود هشداري است براي مردم تا بدانند كه در 

اين فضا داد و ستد نداشته باشند.

طالارزانشد
 از س��وي ديگر، قيمت طال در معامالت روز دوش��نبه 
ب��ازار جهاني تح��ت تاثي��ر رش��د ارزش دالر به دليل 
تس��هيل نگراني ها نس��بت به تش��ديد جنگ تجاري 
امري��كا و چي��ن، پايي��ن آمد.ه��ر اون��س ط��ال براي 
تحويل ف��وري در معامالت روز جاري بازار س��نگاپور 
 ۰.۳ درص��د كاه��ش پي��دا ك��رد و ب��ه ۱۴۹۲ دالر 
و ۳۰ سنت رس��يد. بهاي معامالت اين بازار روز جمعه 
تا مرز ۱۴۸۶ دالر و ۶۰ س��نت پيش رفت��ه بود. در بازار 
معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با ۰.۵ درصد كاهش، 
به ۱۴۹۸ دالر و ۸۰ س��نت رس��يد. بلومبرگ به نقل از 
مونيكا كرولي، سخنگوي وزارت خزانه داري نوشت: كاخ 
سفيد به دنبال ممانعت از عرضه سهام شركت هاي چيني 

در بازارهاي سهام امريكا نيست. 

نرخسكهودالردرمرداد98
همچنين بانك مركزي در گزارش ماهانه اقتصادي مرداد 
۹۸ اعالم كرد كه متوس���ط قيم�ت ف�روش ي�ك دالر 

امريكا در ب�ازار آزاد ش���هر ته�ران در مرداد ١١٨٩٦٤ 
ريال بود كه در مقايس��ه با ماه قبل ۵.۹ درصد كاهش و 
نس�بت ب�ه م�اه مش�ابه س�ال قب�ل ۱۶.۴ درصد افزايش 
داشته است همچن�ين ح�داقل و ح�داكثر ن�رخ ف�روش 
ي�ك دالر امريكا در م�اه م�ذكور ب�ه ترتي�ب ١١٦٣٠٧ 
ريال و ١٢٢٩١٧ ريال بوده اس��ت. در مردادماه ١٣٩٨ 
متوسط قيمت فروش يك يورو در بازار آزاد شهر تهران 
١٣٤١٥٦ ريال بود كه در مقايسه با ماه قبل ۷.۳ درصد 
كاهش و نسبت به ماه مش�ابه س�ال قب�ل ۱۲.۶ درص�د 
اف�زايش داشته است. همچنين حداقل و حداكثر نرخ 
فروش يك ي��ورو در ماه مذكور ب��ه ترتي�ب ١٣٠٤٦٧ 
ري�ال و ١٤١٣٢٢ ريال بوده اس��ت. در ۵ ماه اول س��ال 
١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يك دالر امريكا و يك يورو 
در ب�ازار آزاد ش��هر تهران به ترتي��ب ١٣١٩٣٠ ريال و 
١٤٩٨٢٠ ريال بوده است.همچنين در مردادماه ١٣٩٨ 
متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي ط�رح 
ق�ديم در ب�ازار آزاد ش��هر تهران ۴ ميلوين و ۱۱۱ هزار 
تومان بود كه در مقايس��ه با ماه قبل ۳.۹ درصد كاهش 
و نسبت به م�اه مشابه س��ال قبل ۱۷.۶ درصد افزايش 
نش��ان مي دهد همچن�ين ح�داق��ل و ح�داكثر ن�رخ 
ف�روش س�كه م�ذكور در م�اه ي�اد ش�ده ب�ه ترتي�ب ۴ 
ميليون و ۴۰ هزار تومان و ۴ ميليون و ۲۴۱ هزار تومان 
بوده است. در مردادماه ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يك 
سكه تمام بهار آزادي ط�رح جدي�د در ب�ازار آزاد شهر 
تهران ۴ ميليون و ۲۰۳ هزار تومان بود كه در مقايسه با 
ماه قبل ٦ درصد كاهش و نسبت به م�اه مشابه سال قبل 
۱۰.۲ درصد افزايش نشان مي دهد. همچن�ين ح�داقل 
و ح�داكثر ن�رخ ف�روش س�كه م�ذكور در م�اه ي�اد ش�ده 
 ب�ه ترتي�ب ۴ ميليون و ۱۱۵ ه��زار تومان و ۴ ميليون 
و ۳۸۰ هزار تومان بوده است.در پنج ماه اول سال ١٣٩٨ 
متوسط قيمت فروش يك س�كه تم�ام به�ار آزادي در 
ب�ازار آزاد ش���هر تهران با طرح قديم ۴ ميليون و ۴۷۰ 
هزار، و با طرح جديد ۴ ميليون و ۶۲۲ هزار تومان ب�ود 
ك�ه نس�بت ب�ه دوره مشابه سال ١٣٩٧ به ترتيب ۸۲ 

درصد و ۷۸ درصد افزايش يافته است.

گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مركزي يادآور ش��د: پس از تصويب 
اليحه حذف چهار صفر، جايگزيني پول هاي جديد با 
پول هاي فعلي ۴ س��ال زمان مي برد. به گزارش روابط 
عمومي بانك مركزي، عبدالناصر همتي گفت: سالي 
نزديك به يك ميليارد اسكناس امحا مي شود نزديك 
به ۹ ميليارد اسكناس در جريان است كه اگر چهار صفر 
از پول ملي حذف شود تعداد اسكناس ها به ۲.۲ ميليارد 
مي رس��د اين يعني با حذف چهار صفر شاهد كاهش 
حجم اس��كناس و هزينه ها و وارد شدن مسكوكات به 
چرخه كار هستيم. همتي در جريان بررسي يك فوريت 
اليحه حذف چهار صفر از پول ملي گفت: اصالح ظاهر 
پول از ضروريات كشور است. ما در اين باره بررسي هاي 
متعددي داشتيم. واقعيت آن است كه پول ملي به دليل 
تورم در سال هاي طوالني عمال خاصيت خود را از نظر 
ظاهري از دست داده است. رييس كل بانك مركزي با 
بيان اينكه مردم ديگر از ريال به عنوان واحد پول ملي 
استفاده نمي كنند و تومان را جايگزين كرده اند، عنوان 
كرد: درباره اسكناس هاي ۵۰۰ هزار ريالي هم آن را ۵۰ 
توماني مي گويند و كسي ۵۰ هزار تومان نمي گويد. اين 
عضو كابينه دولت دوازدهم با تاكيد بر اينكه هدف ما در 
اين اليحه راحت تر شدن كار براي مردم است تا بتوانند 
اس��كناس ها با واحد پولي جديد را در امور بازرگاني و 
مالي خود به نحو احسن استفاده كنند، تصريح كرد: در 
حال حاضر رابطه پول ملي با ارزهاي خارجي هم خوب 
نيست مثال معادل دالري يك ريال ۰.۰۰۰۰۰۸ است. 
اين مبادله به فرآيند مبادالت مردم كمك مي كند. با 
توجه به بي ارزش ش��دن واحدهاي پولي عمال سكه و 
مسكوكات از جريان مبادله مردم خارج شده به طوري 
كه ضرب يك سكه بيشتر از آن هزينه مي برد. نمونه آن 
سكه ۵۰۰ توماني است كه ضرب آن ۸۰۰ تومان هزينه 

دارد. همتي يادآور شد: ما براي ايجاد تعادل در مجموعه 
پولي كشور به زمان چهار ساله نياز داريم لذا اگر امروز 
مجلس شوراي اسالمي به فوريت اين اليحه راي دهد 
يعني چهار سال كار طول مي كشد تا ما با انجام مقدمات 
الزم به تدريج پول هاي جديدي را جايگزين پول هاي 
قديمي كنيم. با اصالح قانون پولي و بانكي هزينه ها در 
ميان مدت كاهش پيدا مي كند.وي ادامه داد: س��الي 
نزديك به يك ميليارد اسكناس امحا مي شود نزديك 
به ۹ ميليارد اسكناس در جريان است كه اگر چهار صفر 
از پول ملي حذف شود تعداد اسكناس ها به ۲.۲ ميليارد 
مي رس��د اين يعني با حذف چهار صفر شاهد كاهش 
حجم اس��كناس و هزينه ها و وارد شدن مسكوكات به 
چرخه كار هستيم. همتي اظهار داشت: برخي ها مطرح 
مي كنند كه بايد حذف چهار صفر را به دليل ش��رايط 
خاص اقتصادي به زمان ديگري موكول كنيم اما به باور 

ما اكنون فرصت خوبي براي اين كار اس��ت چون واقعا 
صفرهاي جلوي پول ملي ارزش خود را از دست داده بايد 
به اعتبار ظاهري پول هم توجه كرد، لذا موكول كردن 

آن به آينده مشكلي را حل نمي كند.

آثارحذف4صفرازپولملي
از س��وي ديگر، حذف چهار صفر از پ��ول ملي كه يك 
فوريت آن در مجلس به تصويب رسيد، نياز به چهار سال 
زمان دارد؛ هرچند تغييري در شاخص هاي اقتصادي 
ايجاد نمي كند اما مزايايي دارد كه مي تواند به سيستم 
پولي كشور كمك كند. به گزارش ايسنا، حذف صفرها 
از پ��ول ملي چندين بار در جري��ان مديريت اقتصادي 
كشور مطرح ش��ده و هربار به دليلي روند اجراي آن يا 
متوقف شده يا مس��كوت مانده است، اما بانك مركزي 
از س��ال گذشته اين طرح را با جديت پيگيري مي كند.

بانك مركزي طرح حذف چهار صفر از پول ملي را براي 
تصويب به دولت فرس��تاد و پس از آن دول��ت آن را در 
قالب اليحه اي تقديم مجلس كرد تا نمايندگان مردم 
در اين باره تصميم بگيرند كه در نهايت روز گذشته يك 
فوريت اليح��ه حذف چهار صفر از پول ملي در مجلس 
شوراي اسالمي تصويب ش��د. بر اين اساس، قرار است 
با حذف چهار صفر از پول ملي، واحد رسمي پول كشور 
نيز از ريال به تومان تغيير كن��د و به اين ترتيب هر ۱۰ 
هزار ريال )۱۰۰۰ تومان( معادل يك تومان جديد و هر 
تومان جديد معادل ۱۰۰ پارس��ه شود. البته اين بار نيز 
حذف صفر از پول ملي موافقان و مخالفان خود را داشت؛ 
به طوري كه برخي بر اين باورند كه در شرايط فعلي اقتصاد 
ضرورتي براي انجام اين كار نيست و مي توان در آينده به 
اين موضوع فكر كرد، اما رييس كل بانك مركزي معتقد 
است كه اين كار ضروري است و موكول كردن آن به آينده 
دردي را دوا نمي كند.اما موردي كه همگي بر آن اتفاق 
نظر دارند، اين است كه حذف صفر از پول ملي تغييري در 
اوضاع معيشتي مردم و شاخص هاي پايه اقتصاد نخواهد 
داشت، اما بررس��ي داليل اهميت اين اليحه نيز امري 
ضروري است. حذف چهار صفر از پول ملي باعث كاهش 
هزينه ها، حجم اس��كناس و وارد ش��دن مسكوكات به 
چرخه اقتصادي مي شود و به فرآيند مبادالت مالي مردم 
كمك مي كند. آن طور كه بانك مركزي اعالم كرده هدف 
اين اليحه راحت تر شدن كار براي مردم است تا بتوانند 
اسكناس ها با واحد پولي جديد را در امور بازرگاني و مالي 
خود به نحو احسن استفاده كند، چراكه در حال حاضر 
رابطه پول ملي با ارزهاي خارجي هم خوب نيست، مثال 
معادل دالري يك ريال ۰.۰۰۰۰۰۸ اس��ت. اين اليحه 
به فرآين��د مبادالت مردم كمك مي كن��د و با توجه به 
بي ارزش شدن واحدهاي پولي عمال سكه و مسكوكات 
از جريان مبادله مردم خارج ش��ده است؛ به طوري كه 

 ضرب يك سكه بيشتر از آن هزينه مي برد. نمونه آن سكه
۵۰۰ توماني است كه ضرب آن ۸۰۰ تومان هزينه دارد.

عبدالناص��ر همتي، ريي��س كل بانك مرك��زي اين 
موضوعات را در دفاع از اليحه پيشنهادي دولت مطرح 
كرد و گفته كه براي ايجاد تع��ادل در مجموعه پولي 
كش��ور به زمان چهار ساله نياز داريم؛ بنابراين اگر اين 
اليحه به تصويب نهايي برس��د، چهار س��ال كار طول 
مي كش��د تا با انجام مقدمات الزم به تدريج پول هاي 

جديدي را جايگزين پول هاي قديمي كنيم.
اين در حالي است كه همتي پيش از اين، زمان الزم براي 
اجراي ط��رح حذف چهار صفر از پول ملي را حدود دو 
سال عنوان كرده بود و اكنون گفته كه اين طرح به چهار 
سال زمان نياز دارد.البته طبيعتا اجراي طرحي با چنين 
گستردگي كه نياز به تغيير تمامي اسكناس ها و سكوك 
مورد اس��تفاده مردم دارد، نياز به زمان زيادي خواهد 
داش��ت. از س��وي ديگر، با اصالح قانون پولي و بانكي 
هزينه ها در ميان مدت كاهش پيدا مي كند، چراكه در 
حال حاضر نزديك به يك ميليارد اسكناس در سال امحا 
مي شود و نزديك به ۹ ميليارد اسكناس نيز در جريان 
است كه اگر چهار صفر از پول ملي حذف شود، تعداد 
اسكناس ها به ۲.۲ ميليارد مي رسد و اين يعني با حذف 
چهار صفر شاهد كاهش حجم اسكناس، هزينه ها و وارد 

شدن مسكوكات به چرخه كار خواهيم بود.
در عين حال برخي كارشناسان معتقدند كه در شرايطي 
كه نرخ تورم كشور باالست و كشور تحت تحريم  قرار 
دارد، حذف چهار صفر مي تواند به بازگشت صفرها پس 
از مدتي به پول ملي منجر ش��ود.با اين حال با تصويب 
يك فوريت اين اليحه به نظر مي رس��د كه كار اجرايي 
اين اليحه پس از تاييد نهايي انجام ش��ده و بر اساس 
برنامه  زمان بندي بانك مرك��زي، اين طرح به تدريج 

اجرايي خواهد شد.
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نقشبانكپاسارگاددرتامين
كاالهاياساسيوخدماتارزي

بانك پاسارگاد با ارايه تسهيالت ارزي و صدور انواع 
ضمانتنامه، نقش س��ازنده اي در تأمين كاالهاي 
اساسي، دارو و تجهيزات پزش��كي در كشور ايفا 
كرده است. به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، 
اين بانك با توجه به برقراري ارتباطات گس��ترده 
در س��طح بين المللي، وج��ود دانش و تخصص و 
بهره مندي از توانمندي كارگزاران خود در ساير 
كشورها توانسته  اقدامات شايسته اي را در تسريع 
و تس��هيل روند تأمين كاالهاي اساس��ي، دارو و 
تجهيزات پزش��كي صورت دهد و در جهت حل 
چالش هاي كش��ور در اين بخش ه��ا گام  بردارد. 
بر اس��اس اين خبر، اعطاي تس��هيالت ارزي به 
صادركنندگان، تجار و فعاالن اقتصادي، صدور انواع 
ضمانتنامه هاي ارزي، گشايش اعتبارات اسنادي، 
ثبت سفارش بروات اسنادي و صدور حواله ارزي 
براي واردات كاال و خدمات بخشي از خدمات ارزي 
ارايه شده در بانك پاسارگاد است. ابالغ و انجام امور 
اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي صادراتي، افتتاح 
انواع حس��اب هاي ارزي و س��پرده هاي مدت دار 
ارزي، انجام نقل و انتقاالت و حواله هاي ارزي وارده 
و صادره مشتريان از ديگر خدمات ارزي ارايه شده 
در بانك پاسارگاد است.گفتني است بانك پاسارگاد 
با تكيه بر توانمندي و تخصص خود و تعهد به رشد 
و توس��عه اقتصادي كشور، آمادگي خود را جهت 
ارايه ان��واع خدمات ارزي به فع��االن اقتصادي با 
هدف رونق توليد، افزايش اشتغال زايي و تسريع در 
تأمين كاالهاي اساسي و ضروري مورد نياز مردم 
و همچنين تسهيل در فعاليت فعاالن اقتصادي در 
تأمين كاالهايي مانند تجهيزات پزشكي، خوراك 
دام و طيور، دارو، گوشت و ... اعالم مي كند.مركز 
مشاوره و اطالع رساني اين بانك به شماره ۸۲۸۹۰ 
آماده پاسخگويي به مش��تريان است. همچنين 
هم ميهنان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر 
 www.bpi.ir به س��ايت اين بانك به نش��اني

مراجعه كنند.

سياستهايمناسببانك
مركزيآرامشراهديهداد

عضو هيات رييس��ه كميس��يون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس گفت: سياست هاي اتخاذي بانك 
مركزي توانسته تورم حبابي نرخ ارز را كنترل و بهبود 
وضعيت را رقم بزند. هادي قوامي در گفت وگو با ايِبنا 
با مثبت ارزيابي كردن عملك��رد بانك مركزي در 
سامان بخشي به اقتصاد به ويژه در حوزه بازار ارزي، 
گفت: سياست هاي اتخاذي بانك مركزي توانسته 
تورم حبابي نرخ ارز را كنت��رل و بهبود وضعيت را 
رقم بزند. نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي 
اسالمي، با بيان اينكه محدودسازي تقاضاي داخل 
و س��اماندهي وضعي��ت از مهم تري��ن تالش هاي 
به ثمر رس��يده بانك مركزي در ح��وزه ارزي بوده 
است، افزود: مسدودس��ازي كانال هاي تاثيرگذار 
بر نوسانات ارزي نيز از اقدامات مفيد ديگري است 
كه رييس كل جديد بانك مركزي انجام داده است.

وي با تاكيد بر اينكه در گذش��ته امكان جابه جايي 
آزادان��ه پول به خارج از كش��ور فراهم بود، تصريح 
كرد: با مسدودسازي اين مسير خروج ارز و حبابي 
شدن نرخ ها ديگر رخ نمي دهد.اين نماينده مردم 
در مجلس دهم، با بيان اينكه ركودي شدن شرايط 
بسياري از فعاليت هاي اقتصادي نيز در ثبات نسبي 
قيمت ارز بي تاثير نيست، گفت: همزمان با توليد 
بخش��ي از كاالهاي وارداتي و بي نيازي نسبت به 
ادامه رويه واردات از تقاضا براي ارز كاسته كه اين نيز 
ساماندهي ارزي را ممكن كرده است.وي در پاسخ به 
اين سوال كه تحريم بانك مركزي بر وضعيت ارزي 
و به طور كلي اقتصادي كش��ور چ��ه تاثيري دارد؟ 
افزود: تغيير چنداني در اقتصاد رخ نخواهد داد، زيرا 
موضوع جديدي رخ نداده است.عضو هيات رييسه 
كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
شوراي اسالمي، يادآور شد: تحريم ها از قبل بوده 
و محدوديت ها نيز از قبل اعمال مي شده، از اين رو 

موضوعي اقتصاد يا بازار ارز را تهديد نمي كند.

سقوطبيتكوين
بهزير8هزاردالر

كاهش دو هزار دالري قيمت بيت كوين از هفته 
گذش��ته تا به امروز باعث شده تا روزهاي خونين 
رمز ارزها ادامه داشته باشد و بازار ارزهاي رمزنگار 
روي موج قرمز ق��رار بگيرند. به گزارش خبرنگار 
ايِبنا، ب��ازار رمز ارزها در روزه��اي اخير روزهاي 
خونيني و با نوس��انات متعددي را تجربه كرده  تا 
جايي كه نوسانات گسترده و كاهش قيمت باعث 
شده تا برخي از س��رمايه گذاران سرمايه خود را 
از اين بازار خارج و البت��ه با وجود كاهش قيمت 
فرصت براي س��رمايه گذاري هاي جديد در بازار 
ارزهاي رمزنگاري شده فراهم شود؛ بيت كوين به 
عنوان رايج ترين و محبوب ترين ارز رمزنگار جهان 
با ۶۶.۵۴ درصد از س��هم ب��ازارو حجم بازار ۱۴۱ 
ميليارد دالر كاهش قيمت زيادي را در روزهاي 
اخير تجربه كرده و قيمت هر واحد اين ارز ديجيتال 
از بيشتر از ۹ هزار و ۵۰۰ دالر در هفته گذشته به 
حدود ۷ هزار و ۸۰۰ دالر سقوط كرده و اين روند 
بر اساس اعالم كارشناسان و بررسي نمودارها تا 
رس��يدن به نقطه حمايت و ثبات نسبتي و پس 
از آن رشد با س��رعت پايين ادامه خواهد داشت.  
 كاهش قيمت بيت كوين در هفته اخير بيشتر از
۲۱ درص��د بوده و همين موضوع س��بب ريزش 
قيمت س��اير رمز ارزها از جمل��ه ايتريوم، ريپل، 
بيت كوين كش، اليت كوين و مونرو شده است؛ 
نمودارها از بازار ارزهاي رمزنگاري ش��ده نش��ان 
مي دهد كه ب��ازار ارزهاي رمزن��گار در وضعيتي 
قرمز ق��رار دارد و افت قيمت بيت كوين بازار را به 
پايين كشيده و برخي از كارشناسان نسبت به اين 

موضوع و ريزش بازار نگران هستند.



رويخطشركتها

بينالملل

5 بازار سرمايه

وضعيت روزهاي آتي بازار سهام در گفت وگو با كارشناسان بررسي شد 

آينده بورس، رشد يا سقوط؟ 
گروه بورس| 

طي روزهاي اخير، وضعيت بازار سرمايه با افزايش پي 
در پي و عبور از سقف هاي تاريخي جديد پاي بسياري از 
سهامداران جديد را به بازار باز كرده و سهامداران قديمي 
را هم پرشورتر از قبل كرده است. البته برخي از افراد و 
فعاالن اقتصادي معتقدند كه ممكن است بازار با حباب 
پيشروي داشته باشد. البته بايد توجه داشت كه توجه 
به عوامل بنيادين موجود در بازار سرمايه، در بسياري  
از شركت ها نشان مي دهد كه ارزش ذاتي به ارزش بازار 
نزديك ش��ده و احتمال اصالح وجود دارد. اما از طرف 
ديگر، تكنيكاليست هاي حرفه اي بازار مي گويند، به 
دليل س��رمايه زيادي كه وارد بازار سرمايه شده است، 
نمي توان با خط و نمودار، تشخيصي از وضعيت عملكرد 

شاخص ها ارايه كرد. 
در همين رابطه، يك كارش��ناس بازار سرمايه، عوامل 
اثرگذار بر بازار را كه مي تواند به طور بالقوه شرايط رشد 

ادامه دار شاخص را فراهم آورد، تشريح كرد.
ولي نادي قمي گفت: بازار سهام كشور در شرايطي رشد 
مي كند كه آثار نقدينگي فزاينده اقتصاد در قالب تورم بر 
دارايي هاي مختلف )مسكن، ارز، اتومبيل، طال( تقريبًا 

تخليه شده است.
وي افزود: همچنين نوسان ارز به عنوان محرك اصلي 
بازار سهام، تحت كنترل قرار گرفته است و به همراه آن 
بازارهاي جهاني مواد خام چندان قدرت ندارد و اوضاع 

احوال سياسي منطقه چندان آرام نيست.
به گزارش سنا، اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: با 
اين اوصاف وقتي كه در آخرين چهارشنبه تابستان، در 
هفته گذشته، شاخص كل بازار سهام نزديك به ۸ هزار 
واحد افت كرد، بس��ياري از كارشناسان اين موضوع را 
موقت تلقي كرده و آن را به تنش هاي سياسي منطقه اي، 
رفتار هيجاني معامله گران نويزي، مقاوت و حساسيت 
بازار س��هام به رقم ۳۰۰ هزار واحدي ش��اخص كل و 
پايان سال مالي كارگزاري ها و لزوم تسويه مطالبات و 
عرضه هاي ناشي از آن، نسبت دادند.نادي قمي ادامه 
 داد: در ح��ال حاضر ارزش دالري بازار س��هام بيش از
۱۲۰ ميليارد دالر است كه باالتر از اعداد و ارقام تاريخي 
است و تنها بر اساس ارزش شركت هايي كه طي چند 

سال اخير وارد بازار سهام شده اند قابل توجيه نيست.

مديرعامل تامين سرمايه نوين افزود: با اين حال عطش 
ورود عموم به بورس از سمت بازيگران حقيقي و حضور 

پر رنگ نقدينگي كامال مشهود است.
وي تاكي��د كرد: در چنين ش��رايطي ك��ه نقدينگي 
بي ثبات در س��ايه ركود بازارهاي رقيب به سمت بازار 
سهام روي آورده اس��ت، نهادهاي مالي حرفه  اي بازار 
نظير شركت هاي سبدگردان، كارگزاري ها، پردازش 
اطالعات، مشاوره هاي سرمايه گذاري و تامين سرمايه ها 
بايد احتياط و مراقبت الزم را داشته باشند و به مشتريان 
خود مشاوره هاي مناسبي ارايه دهند تا از هرگونه خريد 
)فروش( هيجاني سهام اجتناب ورزند و نقدينگي را به 

سمت شركت هاي بنيادي هدايت كنند.
اي��ن كارش��ناس بازار س��رمايه گف��ت: ب��ا توجه به 

سياست هاي انبس��اط پولي از س��وي اتحاديه اروپا و 
امريكا، به نظر مي رس��د كه خطر بروز ي��ك ركود در 
اقتصاد جهاني، در آينده نزديك، فعاًل مطرح نيست لذا 
قيمت هاي جهاني مواد خام دست كم روي قيمت هاي 
فعلي باثبات خواهد بود يا كاهش اندكي خواهد داشت.

به گفته نادي قمي، در حال حاضر عالوه بر تهديدها، 
فرصت هاي بالقوه اي پيش روي مش��اركت كنندگان 
در بازار سهام است. ميانگين نسبت P/E شركت هاي 
بنيادي بزرگ نزديك به ۵ است كه با ميانگين تاريخي 
P/E فاصله دارد )كمتر اس��ت( . همچنين در صورت 
هيات دولت و حذف آثار مالياتي، شركت هاي بسياري 
مي توانند از مزيت تجديد ارزيابي دارايي ها و افزايش 
س��رمايه از محل اين تجديد ارزيابي ها استفاده كنند.

وي با بيان اينكه اين موارد به طور بالقوه مي تواند شرايط 
افزايش بيش��تر ش��اخص را فراهم آورد، افزود: البته 
يادآوري اين نكته ضروري است كه رونق بازار سهام و 
فتح قله هاي جديد لزوما به معناي رونق اقتصاد نيست 
و در صورت هرگونه تنش سياسي و اقتصادي جديد يا 
ريزش قيمت هاي جهاني مواد خام، نماگرهاي بورس 

مي تواند عقبگرد كند.

  ظرف سهم هاي كوچك پر شده است 
از طرف ديگر اما يك كارش��ناس بورس معتقد است 
كه براساس شرايط موجود، سهم هاي كوچك در بازار 
سرمايه ديگر ظرفيتي براي صعود ندارند و در اين مدت 
بيشتر از گنجايش خود رشد كرده اند.محمد عليزاده 

آراني در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه آيا احتمال 
ريزش شاخص بورس وجود دارد يا خير، افزود: پيش از 
اين اعالم كرده بودند كه شاخص بورس از همپوشاني 
چنداني با شاخص ارزي برخوردار نيست و بايد اين دو 
شاخص همسو با يكديگر در حركت باشند.وي افزود: 
بعد از توقف رشد هيجاني قيمت ارز، شاهد نزديك شدن 
شاخص بورس به شاخص ارزي بوديم كه اين موضوع 
ناشي از رشد قيمت و ارزش سهام برخي از شركت هاي 
كوچك بود كه بر اثر تحليل هاي تكنيكالي و بنيادي 

افزايش يافتند.
عليزاده آراني خاطرنشان كرد: سهم هايي كه از قدرت 
نقدشوندگي باال و بنيان خوب برخوردارند و قابليت رشد 
بااليي دارند، همسو با سهم هاي كوچك رشد نكردند 
و رشد سهام ش��ركت هاي كوچك به مراتب بيشتر از 

شركت هايي بود كه از سرمايه باال برخوردار هستند.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه براساس وضع 
موجود ممكن است شاهد دو وضعيت باشيم، نخست 
اينكه در اين زمان يا قيمت سهام شركت هاي كوچك 
كه رش��د هيجان��ي را تجربه كردند با اف��ت و كاهش 
قيمت روبه رو خواهند ش��د تا از اين راه خود را با رشد 
شاخص سهام شركت هاي بنيادي همپوشاني دهند 
و دوم اينكه يا ش��ركت هاي بزرگ كه تاكنون رش��د 
خوبي در اين بازار نداش��تند، مجبور به رشد مي شوند 
و قيمت آنها افزايش خواهد داش��ت.به گفته وي اكثر 
تحليلگران براين اعتقادند: شاخص بورس در مرحله 
كنوني نياز به اس��تراحت دارد و ش��ركت هايي مانند 
بانك ها، خودرويي ها، پتروشيمي ها كه استارت رشد 
آنها زده شده، خود به خود منجر به رشد شاخص بورس 

خواهند شد.
عليزاده آراني گفت: رش��د ش��ركت هاي بزرگ كه از 
توانمندي و بنيان قوي برخوردارند و موجب افزايش 
شاخص بورس مي ش��وند، اما چنانچه اين شركت ها 
حركت رو به جلو نداشته باشند و شركت هاي كوچك 
نيز با كاهش ارزش روبه رو ش��وند، شاهد افت شاخص 

بورس خواهيم بود.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: سهم هاي 
كوچك ظرفيت رش��د ندارند و در اين مدت بيشتر از 

گنجايش خود رشد كرده اند.
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  س�ود ۱۴۹۶ريالي براي هر سهم »كرمان«: 
شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان 
در صورت هاي مالي۱۲ماهه سود هرسهم را يك هزار 

و ۴۹۶ريال اعالم كرد.
به گزارش سنا، شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران 
استان كرمان در اطالعات و صورت هاي مالي۱۲ماهه 
منتهي به ۳۱خرداد۱۳۹۸ سود هرسهم را يك هزار و 
۴۹۶ريال اعالم كرد.اين شركت سود عملياتي دوره 
يكساله خود را ۴۰۴ميليارد و ۹۸۸ميليون ريال، سود 
خالص را ۸۹۸ميليارد و ۳۳۱ميليون ريال و س��ود 
انباشته پايان دوره را ۹۲۸ميليارد و ۵۵۲ميليون ريال 
اعالم كرد.»كرمان« در گزارش منتشر شده نسبت 
به مدت مشابه سال مالي ۱۳۹۷، اعالم كرده است 
كه سود خالص ش��ركت ۶۳۱درصد افزايش، سود 
عملياتي با ۲۲۲درصد افزايش و س��ود انباشته در 
پايان دوره با ۶۴۸درصد افزايش مواجه شده است.

از س��وي ديگر، در صورت وضعيت پرتفوي س��هام 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس، پرتفوي خود 
را با افزايش ۹ميليارد و ۶۱۳ميليون ريال اعالم كرده 
است. همچنين مبلغ واگذاري سهام واگذار شده در 
اين مدت ۴۱۹ميليارد و۶۴۷ميليون ريال اعالم شد 
و سود اين واگذاري ها به ۱۴۹ميليارد و ۶۱۴ميليون 
ريال اعالم رس��يد.اين شركت كل مبلغ بهاي تمام 
شده سهام خريداري شده در مدت مورد گزارش را 

۲۶۳ميليارد و ۲۳۳ميليون ريال اعالم كرد.
»كرمان« در تش��ريح س��اير برنامه هاي با اهميت 
دوره ۱۲ماه��ه منتهي به ۳۱خ��رداد۱۳۹۹ اعالم 
كرد كه قصد دارد س��رمايه گذاري جدي��د در بازار 
س��رمايه، بورس و اوراق بهادار و تش��كيل پرتفوي 
سرمايه گذاري با ادامه واگذاري دارايي هاي غيرمولد 
انجام دهد. همچنين با ساير سهامداران جهت تقسيم 
حداكثري سود در مجامع شركت آرين ماهتاب گستر 
)سهامي خاص( تعامل كرده است. همچنين با ساير 
سهامداران شركت آرين ماهتاب گستر جهت معرفي 
و ورود شركت مزبور و شركت هاي تحت پوشش آن به 
بازار سرمايه مذاكره داشته است.اين شركت همچنان 
پيگير اتمام پروژه هاي س��رمايه گذاري نيروگاهي 
)تجديدپذير- فسيلي- بخار( اس��ت. عالوه بر اين 
پيگيري الزم جهت تبديل بدهي هاي ارزي به ريالي و 
كاهش ريسك نوسانات نرخ ارز را در دستور كار دارد.

 »زپ�ارس« ۶ماهه س�ود ۹۲۲ريال�ي براي 
هرسهم پوشش داد: شركت ملي كشت و صنعت 
و دامپروري پارس در صورت هاي مالي ميان دوره اي 
۶ماهه براي هرسهم ۹۲۲ريال س��ود پوشش داد. 
شركت ملي كش��ت و صنعت و دامپروري پارس در 
اطالعات و صورت هاي مالي مي��ان دوره اي ۶ماهه 
منتهي به ۳۱خرداد۱۳۹۸ براي هرسهم ۹۲۲ريال 
سود پوشش داد.اين شركت سود عملياتي در دوره 
مورد گزارش را ۲۶۲ميلي��ارد و ۶۰۷ميليون ريال، 
سود خالص را ۲۹۹ميليارد و ۶۰۷ميليون ريال و سود 
انباشته در پايان دوره را ۳۵۰ميليارد و ۸۴۳ميليون 
ريال اعالم كرده است.»زپارس« در تشريح اهداف و 
برنامه هاي راهبردي خود در خصوص توليد و فروش 
محصوالت اعالم كرد كه اهداف و راهبردهاي آتي 
ش��ركت توليد و تكثير بذور ذرت و كلزا در س��طح 
وسيع جهت كسب سود و درآمد بيشتر با استفاده از 
تكنولوژي هاي روز دنيا است. همچنين اين شركت 
ضمن ادامه پ��روژه ۱۳۸۰هكتاري پ��ادار، احداث 
۱۰۰هكت��اري گلخانه جهت كش��ت محصوالت 
گلخانه اي را هم در دس��ت اقدام دارد.»زپارس« از 
فروش كلزاي زمستانه توليدي سال ۹۷-۹۸ فروش 
شير وگوس��اله وس��اير بذور تامين مالي مي شود. 
همچنين با توجه به برآورد شركت از برنامه هاي تامين 
مالي و تغييرات هزينه هاي مالي براي دوره ۶ماهه 
منتهي به ۳۰آذر۱۳۹۸ شركت از محل منابع خود 
نسبت به پرداخت اقساط تسهيالت اقدام خواهد كرد.

بازارهاي سهام آسيايي 
نوساني شدند

سهام آسيايي ديروز، دوشنبه، در حالي كه فعاليت  
كارخانجات چين باالتر از حد انتظار اعالم شد، 
دچار نوسان ش��دند.  به گزارش سي ان بي سي، 
روز دوش��نبه، در حالي كه فعاليت  كارخانجات 
چين باالتر از حد انتظار اعالم شد، سهام آسيايي 
دچار نوسان شدند. براي ماه سپتامبر، شاخص 
مديران خريد توليدكنندگان )پي ام آي( كايچين، 
۵۱.۰۴ واحدي ش��د، در حالي كه تحليل گران 
پيش بيني مي كردند ۵۰.۲ واحدي بشود. عدد 
باالتر از ۵۰ نشان دهنده رشد و عدد پايين تر از ۵۰ 
نشان دهنده افت اين بخش است.از سوي ديگر، 
مذاكره كننده ارشد چين، ليو هي، يك هفته پس 
از روز ملي چين هيات نمايندگان تجاري چين 
را هدايت خواهد كرد. سرمايه گذاران همچنان 
تحوالت تقابل تجاري چي��ن و امريكا را با دقت 
دنبال مي كنند.گسترده ترين شاخص سهام آسيا 
اقيانوسيه ام اس س��ي آي در خارج از ژاپن تقريبا 
بدون تغيير مان��د، در حالي كه نيكي ژاپن ۰.۷۸ 
درصد پايين آمد. شاخص آسيا۱۰۰ ام اس سي آي 
هم با افت ۰.۲۳ درصدي روبه رو شد. در بازار چين، 
شاخص كامپوزيت شانگهاي ۰.۴۰ درصد افت 
كرد، اما هانگ سنگ هنگ كنگ توانست ۰.۵۲ 
درصد رشد كند. كوسپي كره جنوبي ۰.۳۴ درصد 
باال آمد و اي اس اكس استراليا به رشد اندك ۰.۰۶ 
درصدي بسنده كرد. در بازار ارز، دالر در برابر ين 
ژاپن ۰.۰۶ درصد تضعيف شد و به نرخ ۱۰۷.۸۶ 
بازگش��ت. در برابر يوآن چين، دالر توانست نرخ 
خود را ۰.۰۱ درصد تقوي��ت كرده و به ۷.۱۲۲۶ 
واحد برسد.  الزم به ذكر است كه اخيرا قانونگذاران 
دموكرات و جمهوري خواه امريكا با ارايه اليحه اي 
ش��ركت هاي چيني را مجاب كردند تا از قوانين 
پيروي كنند، در غير اين صورت از ليس��ت بازار 

سهام امريكا اخراج مي شوند.

مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورسمعاون فرابورس ايران خبر داد 

پيشروي ۲ درصدي در شاخص بورسرشد ۲ درصدي شاخص بازده و قيمت نقدي بازارپايه 
معاون فرابورس ايران از رشد ۲ درصدي شاخص بازده 
و قيمت نقدي ش��ركت هاي حاضر در بازار پايه بعد از 

اجراي مقررات جديد خبر داد.
بهنام محسني در گفت وگو با فارس، در مورد آخرين 
وضعيت شركت هاي بازار پايه فرابورس گفت: پس از 
اجراي مقررات جديد بازار پايه و تقس��يم بندي ۱۸۱ 
شركت حاضر اين بازار در سه تابلوي رنگي، زرد، نارنجي 
و قرمز، تعداد ۱۲۵ نماد معامالتي شركت هاي حاضر در 
بازار پايه در تابلوي زرد، ۴۲ شركت در تابلوي نارنجي و 

۱۴ شركت در تابلوي قرمز درج شدند.
وي گفت: دستورالعمل اجرايي مقررات جديد بازار پايه 
كه از تاريخ ۴ شهريور سال جاري در راستاي اصالحات 
اين بازار براس��اس طبقه بندي جديد ابالغ شد و از ۲۵ 

شهريورماه به مرحله اجرا رسيد. 
محسني خاطرنشان كرد: تعداد ۸۴ شركت از تابلوي 
ب وارد تابلوي زرد شده و ارتقاء يافتند، همچنين تعداد 
۴۱ ش��ركت از تابلوي ج به تابلوي زرد ارتقاء يافتند و 
هم اكن��ون تابلوي زرد به عنوان تابل��وي اول بازار پايه 
فرابورس به ش��مار مي رود.به گفته مع��اون بازارهاي 
خارج از بورس شركت فرابورس ايران، هر روز در بازار 
پايه برگزاري حراج انجام مي شود و اين حراج روزانه بر 

مبناي قيمت پاياني روز قبل است.
به گفته وي، قيمت پاياني هر روز در تابلوي زرد، مبناي 
دامنه نوس��ان ۳ درصدي در روز بعدي قرار مي گيرد و 
قيمت پاياني در هر روز در تابلوي نارنجي مبناي دامنه 
نوس��ان ۲ درصد در روز بعدي قرار مي گيرد و قيمت 

پاياني هر روز در تابلوي قرمز مبناي دامنه نوسان يك 
درصدي در روز بعدي قرار مي گيرد. به عبارتي ديگر، در 
هر سه تابلو هر روز حراج برگزار مي شود و نوسان قيمت 

نسبت به قيمت پاياني روز قبل خواهد بود. 
محسني در پاسخ به اين پرسش كه آيا اعتراض فعاالن 
بازار با اجراي مقررات جديد بازار پايه كمتر شده است، 
گفت: االن كمترين تغييراتي كه قرار بوده انجام شود، 
در حال اجرا است و عمده ترين تغيير در بازار پايه فقط 

تغيير دامنه نوسان است. 
به گفته وي، درخواس��ت از تابلوي داخل بازار پايه اگر 
بخواهد شركتي از تابلوي قرمز به نارنجي يا زرد انجام 
شود يا از تابلوي نارنجي به تابلوي زرد باشد، بايد براساس 
شفافيت اطالعات باشد كه اين اطالعات بايد در سامانه 
ناشران بورس��ي )كدال( تكميل و به موقع ارايه شود 
و كميته درج هر س��ال دو مرتبه يك بار در مردادماه و 
بار ديگر در دي ماه بررسي مي كند و شركت هايي كه 
داراي توان براي ارتقاء به بازار باشند، ارتقاء مي يابند و 
شركت هايي كه اطالعات را ارايه نكرده باشند، به تابلوي 

پايين تر تنزل مي يابند. 
معاون فرابورس در مورد اينكه تاكنون چند ش��ركت 
از بازار پايه به بازارهاي اصلي منتقل شده اند، گفت: ۸ 
شركت از بازار پايه فرابورس بعد از طي مراحل پذيرش، 
وارد بورس تهران ش��دند و ۱۶ شركت نيز از بازار پايه 
پذيرش شده و وارد بازارهاي اصلي فرابورس شدند كه 
اين هم ارتقا به ش��مار مي رود و اين ارتقا بيشتر از ارتقا 

از يك تابلوي بازار پايه به تابلوي ديگر اين بازار است. 

محسني در مورد اينكه آيا با اجراي رنگ بندي تابلوها، 
وضعيت معامالت بازار پايه فرابورس بهتر شده است، 
گف��ت: از زمان اجراي دس��تورالعمل كه ق��رار بود در 
خرداد انجام ش��ود، اما بين اجرا فاصله ش��د و اجرا به 
تعويق افتاد، باعث ش��د كه تغيير مق��ررات زمينه اي 
فراهم كند كه تعدادي از ش��ركت هايي كه قرار بود در 
تابلوي نارنجي بازار پايه درج ش��وند، اطالعات خود را 
به موقع ارايه كردند و اكنون در تابلوي زرد يعني يك 
مرتبه باالتر درج ش��ده اند و اين اثر مق��ررات بازار پايه 
 ب��ود و روند معامالت و ارزش معام��الت نيز در جهت 

افزايشي بود.
وي تاكي��د كرد: البت��ه از نظر ارزش ب��ازار پايه تقريبًا 
تغييري نكرده، اما عدد شاخص بازار پايه كه به صورت 
علني منتشر نمي شود، ۲ درصد افزايش نشان مي دهد؛ 
يعني شاخص بازده و قيمت نقدي در شركت هاي بازار 
پايه با مقررات جديد ۲ درصد نسبت به قبل از اجراي 

دستورالعمل رشد كرده اند. 
محسني گفت: معامالت هر روز روان تر و بهتر شده و 
تعادل بيشتري در نمادهاي بازار پايه به چشم مي خورد 
و سهامداران از گروه رفتارهاي هيجاني كه تحت تأثير 
فضاهاي غيررسمي بروز پيدا مي كند خودداري كنند 
و با حفظ آرامش، اگر يك سهم داراي ارزندگي است، با 

اطمينان خاطر تصميم بگيرند. 
وي در پايان تأكيد كرد: به طوركلي موضوع تغيير دامنه 
نوسان از نظر علمي هيچ تأثيري بر ارزش ذاتي سهام 

ندارد و تحت تأثير دامنه نوسان نيست.

گروه بورس| ش��اخص بورس تهران در روز گذشته به 
مس��ير صعودي خود ادامه داد و ضمن ثبت رشد ۶ هزار 
و ۴۵۵ واحدي به ثبت ۳۲۴ هزار و ۷۰۶ واحدي رس��يد. 
به موجب اين رشد كه به واسطه افزايش قيمت در اغلب 
نمادهاي م��ورد معامله در بازار به وقوع پيوس��ت ارزش 
ب��ورس تهران ۲.۰۳ درصد ديگر صعود ك��رد و به هزار و 
۱۸۶ هزار و ۶۷۸ ميليارد تومان بالغ شد. بر اساس آمارهاي 
معامالتي به ثبت رس��يده در اين روز اكثر شاخص هاي 
محاسبه شده در بورس با رشد مواجه شدند به طوري كه 
شاخص  قيمت »وزني- ارزشي« با ۱۷۳۵ واحد افزايش 
مع��ادل ۲.۰۳ درصد به ۸۷ هزار و ۲۷۱ واحد، ش��اخص 
كل »هم وزن« با ۲۰۲۹ واحد رشد معادل ۲.۱۵ درصد 
ب��ه ۹۶ هزار و ۱۹۶ واحد، ش��اخص قيمت »هم وزن« با 
۱۳۵۸ واح��د افزايش، مع��ادل ۲.۱۵ درصد به ۶۴ هزار 
و ۳۹۳ واحد، شاخص آزاد ش��ناور با ۷۲۰۴ واحد رشد، 
معادل ۱.۹۵ درصد به ۳۷۶ هزار و ۶۵۹ واحد، ش��اخص 
بازار اول با ۴۲۱۳ واحد افزاي��ش معادل ۱.۸۲ درصد به 
۲۳۵ هزار ۳۰۹ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۵۲۷۰ واحد 
رشد معادل ۲.۳۶ درصد، به ۶۶۳ هزار و ۳۵۳ واحد رسيد.

از س��ويي ديگر در اين روز ۷ نماد »همراه با ۳۳۹ واحد، 
پارس��ان با ۳۲۹ واحد، اخابر با ۳۱۶ واحد، رمپنا با ۲۹۵ 
واحد، فارس با ۲۹۰ واحد، پ��ارس با ۲۹۰ واحد و مبين 
با ۱۹۲ واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 
كل بورس بر جاي گذاش��تند. اين گزارش مي افزايد، در 
روز دوشنبه ش��اخص هاي صنايع تاالر شيشه اي نيز با 
رشد مواجه شدند به طوري كه شاخص صنايع »وسايل 

ارتباطي با ۵۲۱ واحد صعود معادل ۵ درصد به ۱۰ هزار و 
۹۶۶ واحد، زغال سنگ با ۵۵۰ واحد افزايش معادل ۴.۹۸ 
درصد به ۱۱ هزار و ۵۹۷ واحد، راديويي با ۱۲۶ واحد رشد 
معادل ۴.۸۶ درصد به ۲ هزار و ۷۲۳ واحد، تامين آب، برق 
و گاز ۳۲ واحد افزايش معادل ۴.۷۵ درصد به ۷۱۲ واحد، 
انتشار و چاپ با ۶۸۵۹۵ واحد رشد، معادل ۴.۵۱ درصد 
به يك ه��زار و ۵۹۰ واحد، مواد داروي��ي با ۱۹۴۷ واحد 
افزايش معادل ۴.۳۹ درصد به ۴۶ هزار و ۳۶۱ واحد، فني 
مهندسي با ۱۱۷ واحد رشد معادل ۴.۰۹ درصد به ۳ هزار 
واحد« رسيد.به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز 
گذش��ته در بورس تهران، در ۵۳۷ هزار نوبت معامالتي، 
 ۶ ميليارد و ۲۲۷ ميلي��ون برگه اوراق به��ادار به ارزش

۲۵ ه��زار و ۴۱۷ ميلي��ارد توم��ان در ب��ورس معامل��ه 
ش��د.همچنين در ديروز وضعيت معامالت در فرابورس 
ايران تشابه زيادي با بورس داشت و در اين بازار نيز شاهد 
رشد نماگر مربوطه بوديم. در اين روز شاخص كل فرابورس 
با ۶۳واحد افزايش به رقم ۴ هزار و ۲۹۹ واحد رسيد. ارزش 
روز بازار اول و دوم فرابورس به بيش از ۲۴۴ هزار ميليارد 
تومان رس��يد.ديروز معامله گران فرابورس بيش از ۱.۹ 
ميليارد سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب ۲۷۰ هزار 
نوبت معامله و به ارزش ۱۲۹۱ ميليارد تومان دادو ستد 
كردند. روز گذش��ته نمادهاي مهم فرابورس در تقويت 
شاخص كل اثر گذار بوده اند كه از مهم ترين اين نمادها 
مي توان فوالد هرمزگان جنوب، سنگ آهن گهرزمين، 
توسعه مولد نيروگاهي جهرم، پااليش نفت الوان، پااليش 
نفت شيراز، ذوب آهن اصفهان، پتروشيمي زاگرس نام برد.

ديدگاه
عضو شوراي عالي بورس بيان كرد

حاكميت شركتي ابزار حفظ حقوق سهامداران
حاكميت شركتي يا نظام راهبري 
ش��ركت، مجموعه اي از قوانين، 
ساختارها و فراگردهايي است كه 
شركت ها را براي دستيابي به هدف 
شفافيت، عدالت، رعايت حقوق 
ذي نفعان و پاسخگويي، هدايت و 
كنترل مي كند و مي توان آن را به صورت روابط ساختاري 
منس��جم در نظر گرفت كه ميان س��هامداران، مديران، 
ذي نفعان و ناظران برقرار مي شود تا منافع آنها تضمين شود.

روح اهلل حسيني مقدم، عضو شوراي عالي بورس ضمن بيان 
مطلب فوق به پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، گفت: بهبود 
نظام داخلي مديريت شركت، افزايش كارايي بازار سرمايه، 
حفظ حقوق سهامداران و نظارت كارآمد بر عملكرد شركت ها 
و نهادهاي فعال در بازار سرمايه، اهدافي است كه به واسطه 
اجراي نظام حاكميت شركتي در راستاي توسعه بازار سرمايه 
محقق مي شود.مديرعامل شركت تامين سرمايه بانك ملت 
با بيان اينكه حاكميت ش��ركتي در مجموعه بازار سرمايه 
ايران موضوع تازه و جديدي نيس��ت، افزود: س��ال ۱۳۴۶ 
شمسي براي اولين بار دستورالعمل پيشنهادي حاكميت 
شركتي توسط بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد. در آن 
مقطع با اين هدف كه سطح حاكميت شركتي در بنگاه هاي 
بورس��ي ارتقا پيدا كند، مطالعات و بررس��ي هايي صورت 
گرفت و حاكميت ش��ركتي به عنوان يكي از دغدغه هاي 

سرمايه گذاران مطرح شد.حسيني مقدم ادامه داد: مهم ترين 
اقدام صورت گرفته در خصوص اعمال حاكميت شركتي به 
سال ۹۱ باز مي گردد. سال ۹۱ در بازار سرمايه يك فراخوان 
با موضوع تدوين دستورالعمل حاكميت شركتي منتشر شد 
و فعاالن و صاحب نظران اين حوزه نظرات خود را ارايه  دادند، 
در نهايت تالش هايي هم براي ايجاد نظام كنترل داخلي در 
بنگاه هاي اقتصادي بورسي و فرابورسي صورت گرفت.وي با 
اشاره به اينكه حاكميت شركتي ابزاري براي رعايت حقوق 
همه  ذي نفعان در يك بنگاه اقتصادي است، افزود: با توجه به 
اينكه تجربه شركت داري در قرن نوزدهم و بيستم با فراز و 
نشيب هاي بسياري همراه بود ضرورت داشت ابزاري ايجاد 
ش��ود تا تداوم حيات اقتصادي آنها را تضمين كند و تضاد 
ذي نفعان را كاهش دهد از اين رو موضوع حاكميت شركتي 
مطرح شد و نتيجه آن تداوم فعاليت بنگاه اقتصادي است.
عضو شوراي عالي بورس به تجربه ساير كشورها اشاره كرد و 
ادامه داد: در اجراي حاكميت شركتي، كشور امريكا، آلمان، 
ژاپن و انگلستان بيشترين فعاليت را داشته اند، در آسيا نيز 
ابتدا ژاپن و اخيرا مالزي تقريبا به اجراي فرآيند حاكميت 

شركتي وارد شده است.

   حاكميت شركتي، چالش ها و موانع
روح اهلل حسيني مقدم بيان كرد: متاس��فانه در كشور و 
فضاي اقتصادي ما حاكميت شركتي يك مفهوم كامال 

غربي دور از دسترس و غير قابل درك تصور مي شود. هنوز 
موضوع حاكميت شركتي از جامعه دانشگاهي و فضاي 
پژوهش و تحقيق خارج نشده اس��ت. ما بايد از اين ابزار 
براي بهتر اداره شدن شركت هاي اقتصادي بهره برداري 
كنيم. در شرايط فعلي اقتصاد رعايت منافع و حقوق همه 
ذي نفعان ضروري اس��ت و بايد به دنبال ارتقاي فضاي 
شفاف كسب وكار باشيم. لذا اينكه ما در فضاي اقتصادي 
امروز از چنين مفاهيمي كه اكنون شايد در كمتر كشوري 
دغدغه باشد به درستي استفاده نمي كنيم، جاي نقد دارد.

مديرعامل شركت تامين سرمايه بانك ملت با تاكيد بر 
اينكه بازار س��رمايه در حوزه حاكميت شركتي، پيشرو 
اس��ت، عنوان كرد: اكنون در صنعت بيمه و بانكداري از 
مطالعات، اقدامات و تجربياتي كه در بورس صورت گرفته 

استفاده مي كنند.
وي با اشاره به اينكه هرچند در سطح كالن اقتصاد اقدام 
جدي در خصوص حاكميت شركتي انجام نشده، افزود: 
مطالعات ما نش��ان داد در بورس تهران نمره حاكميت 
ش��ركتي متوسط اس��ت. هرچند ش��ركت هايي داريم 
كه از سطح ضعيف حاكميت ش��ركتي برخوردارند اما 
شركت هايي هم در بورس تهران حضور دارند كه وضعيت 

اجراي نظام راهبري شركتي آنها عالي يا مطلوب است.
مديرعامل شركت تامين س��رمايه بانك ملت ادامه داد: 
در بازار س��رمايه ب��ه رعايت انصاف، گزارش��گري مالي 

شركت ها، پاس��خگويي مديران و مواردي از اين دست 
در قالب دس��تورالعمل هاي مثل افش��ا، دستورالعمل 
انضباطي، دستورالعمل معامالت، دستورالعمل پذيرش 
تاكيد شده كه همه آنها بخش هايي از حاكميت شركتي 
است.حسيني مقدم افزود: در بسياري از شركت ها قوانين 
حاكميت شركتي همان دستورالعمل پذيرش آنها است. 
شركتي كه شرايط دستورالعمل پذيرش را داشته باشد 
يعني حاكميت ش��ركتي را اجرا مي كن��د.وي افزود: در 
حال حاضر ما ن��كات زيادي در دس��تورالعمل پذيرش 
داريم كه منطبق با حاكميت ش��ركتي است. بر اساس 
اين دستورالعمل ها، بايد همه سهامداران از حق وحقوق 
مس��اوي برخوردار باشند يا اينكه عنوان شده شركت ها 
بايد گزارش هاي مالي ش��فاف ارايه دهند و همه اينها در 

واقع اجزاي حاكميت شركتي است.مديرعامل شركت 
تامين سرمايه بانك ملت گفت: فكر مي كنم ما سال ها در 
بحث حاكميت شركتي خودمان را درگير يك موضوع 
تحت عنوان مدير مستقل كرديم و عنوان شده چون در 
ايران مدير مستقل نداريم در نتيجه حاكميت شركتي 
هم اجرايي نمي شود. اين كامال غلط است، مدير مستقل 
يكي از مباحث حاكميت شركتي محسوب مي شود و ما 
اكنون شاهد آيتم هاي مختلفي از حاكميت شركتي در 
بازار سرمايه هستيم.حسيني مقدم در پايان تاكيد كرد: 
اگر ما بخواهيم به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا حاكميت 
شركتي در بازار سرمايه انجام مي شود بايد گفت اكنون هم 
در بخش قابل توجهي اجرا مي شود اما متاسفانه نتوانستيم 

اينها را منسجم گزارش كنيم.



تشكلها6اخبار

معاونت حقوقي رييس جمهور به اتاق تهران پاسخ داد 

معاون كسب و كار اتاق بازرگاني تهران: 

رفع ابهام از شروط اخذ كارت بازرگاني

مجلس اليحه قانون تجارت را به طور موقت مسكوت بگذارد

چالش جديد براي سرمايه گذاران انرژي هاي  نوراهكارهاي كاهش فشار تحريم ها

 سال گذشته هيات وزيران در مشخص كردن داشتن محل 
كسب يا موقعيت اداري داراي شناسه رهگيري به عنوان 
يكي از شروط الزامي براي دريافت كارت بازرگاني، محل 
مشكالت و تفاس��ير متعددي شده بود؛ به همين منظور 
اتاق بازرگاني تهران طي اس��تعالمي از معاونت حقوقي 
رييس جمهور، پرس��ش هايي مطرح كرد كه پاسخ اين 
معاونت به سواالت، توسط اتاق ايران به تمامي اتاق هاي 

بازرگاني براي اجرا ارسال شده است.
به گزارش اتاق بازرگاني تهران، ب��ه دنبال بروز ابهاماتي 
درباره موضوع »داش��تن محل كسب و يا موقعيت اداري 
داراي شناسه رهگيري براي اخذ كارت بازرگاني« مندرج 
در تصويب نامه مورخ 21 تيرماه سال 1397هيات وزيران 
در ارتباط با آيين نامه ماده10 مقررات صادرات و واردات 
و مش��كالت متعددي كه در روند صدور و تمديد كارت 
بازرگاني براي اعضا پيش آمده بود، اتاق بازرگاني تهران 
طي نامه اي پرس��ش هايي را خطاب به معاونت حقوقي 
رياس��ت جمهوري مطرح و استعالم كرده كه پاسخ آن از 
س��وي اين معاونت ارايه شد و از طريق اتاق تهران و ايران 
در اختيار تمامي اتاق هاي بازرگاني سراس��ر كشور براي 
ابهام زدايي قرار داده ش��د. سال گذش��ته و در پي تعيين 
ن��رخ ارز 4200 تومان��ي براي تجارت خارجي از س��وي 
دولت، تقاضاي دريافت كارت بازرگاني به شدت افزايش 
ياف��ت. از اين رو دولت در اقدامي ديگر ماده 10 آيين نامه 
اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات را با تصويب نامه 
هيات وزي��ران در تاريخ 21 تيرماه س��ال 1397 اصالح 
كرد. به موجب اين تصويب نامه، داش��تن محل كسب با 
موقعيت اداري اعم از ملكي يا اس��تيجاري داراي شناسه 
رهگيري به نام شركت يا يكي از سهامداران عمده )براي 
اشخاص حقوقي( و داشتن محل كسب با موقعيت اداري 
اعم از ملكي يا استيجاري داراي شناسه رهگيري )براي 
اش��خاص حقيقي( از ش��رايط الزم براي ص��دور كارت 

بازرگاني شمرده شد.
در پي اي��ن تصميم هيات وزيران، مش��كالت متعددي 
براي فعاالن اقتصادي حقيقي و حقوقي ش��كل گرفت و 
موارد مختلفي نيز پيش آمد كه نياز به استعالم و تفسير 
بود. از اين رو اتاق تهران در آبان ماه 97 نامه اي به امضاي 
مسعود خوانس��اري با 8 پرس��ش براي معاونت حقوقي  
رياست جمهوري ارسال كرد و نظر اين معاونت را در مورد 
ابهامات به وجود آمده براي فعاالن اقتصادي و اتاق جويا 
ش��د كه اين معاونت نيز در بهمن ماه 97 به اين سواالت 
پاسخ داد. اين استعالم و پاسخ هاي آن اكنون از سوي اتاق 
ايران براي اجراي هماهنگ به تم��ام اتاق هاي بازرگاني 
سراسر كشور ابالغ شده است كه با توجه به اهميت باالي 
آن به عنوان يكي از شرايط الزامي اخذ كارت بازرگاني، به 
اطالع همه فعاالن اقتصادي و اعضاي حقيقي و حقوقي 

اتاق تهران مي رسد.
متن اس��تعالم اتاق بازرگاني ته��ران از معاونت حقوقي 

رياست جمهوري و پاسخ اين معاونت در ادامه  مي آيد: 
1. چنانچه متقاضي كارت بازرگاني )شخص حقوقي( يك 
اتاق از يك واحد آپارتمان را كه داراي موقعيت اداري است 
به عنوان دفتر كار تجهيز نمايد، آيا  مي توان درخواست وي را 
پذيرفت و يا بايد الزاماً در يك واحد كامل به فعاليت بپردازد؟

پاسخ: با توجه به اينكه »محل كسب« در قوانين تعريف 
نشده و عرفا قابل شناسايي و اطالق عنوان  است، لذا حصر 

تعريف ياد شده به »يك واحد كامل« وجهي ندارد.
2. چنانچه متقاضي كارت بازرگاني شخص حقيقي باشد و 
قسمتي از واحد مسكوني خود را به عنوان دفتر كار تجهيز 
نمايد، آيا درخواست وي براي چنين مكاني به عنوان دفتر 

كار قابل پذيرش است؟
پاس��خ: در صورتي كه متقاضي كارت بازرگاني شخص 
حقيقي باشد و قسمتي از واحد مسكوني خود را به عنوان 
دفتر كار تجهيز كند، موضوع تابع مقررات مربوط از بند 

»24« ماده )55( قانون شهرداري ها  است.
3. چنانچه دفت��ر كار چندين ش��ركت در يك واحد 
آپارتمان باشد و بعضي از آنها متقاضي دريافت كارت 
بازرگاني باشند، با توجه به دفتر كار مشترك كه فرضًا با 
نصب پارتيشن جداسازي شده است، آيا  مي توان چنين 

درخواستي را پذيرفت؟
پاسخ: پاسخ مندرج در بند»1« نامه حاضر در مورد سوال 

سوم نيز صادق است.
4. چنانچه محل اس��تقرار متقاضي كارت بازرگاني، 
واحدي اس��تيجاري و متعلق به ارگان هاي دولتي يا 
س��ازمان هاي مامور به خدمات عمو  مي از قبيل اداره 
اوقاف، شهرداري ها، بنيادها، س��ازمان ها و نهادهاي 
مختلف باش��ند كه معمواًل قراردادهاي اجاره را روي 
سربرگ سازماني خود  مي نويسند و داراي شماره رسمي 
و تاريخ تنظيم و ممهور به مهر سازمان )موجر( است، 
ولي فاقد شناسه رهگيري )موضوع تصويبنامه هيات 
وزيران( هس��تند آيا چنين اجاره نامه هايي را  مي توان 

به عنوان مستند قابل قبول براي دفتر كار پذيرفت؟
پاسخ: اساس الزام مش��اورين امالك  به ثبت معامالت و 
نقل و انتقاالت ملكي در سامانه ثبت هوشمند معامالت 
مسكن )سامانه رهگيري( ساماندهي بازار زمين و مسكن و 
جلوگيري از  كالهبرداري و فروش چندباره يك ملك است، 
)موضوع تصويب نامه ش��ماره 190328/ت41632ك 
م��ورخ 1387/10/21( از طرف��ي  قراردادهاي اجاره في 
مابين متقاضي كارت بازرگاني  و س��ازمان هاي مامور به 
خدمات عمو  مي از جمله شهرداري ها و بنيادها، بر روي 
سربرگ سازمان هاي ياد شده صورت  مي گيرد. بنابراين 
اين اسناد مستندا به مواد )1284 و1287( قانون مدني  

قابل پذيرش است.
5. اش��خاص حقوقي كه در شهرك هاي صنعتي مستقر 
هستند و يا شركت هاي دانش بنيان كه محلي از يك مجتمع 
دولتي يا غيردولتي را به عنوان دفتر كار در اختيار دارند و 
فعاليت آنها صرفاً اجازه نامه يا توافق نامه اي است كه باالترين 
مقام اجرايي سازمان مربوطه آن را مهر و امضاء كرده است، 
ولي نه مالك هستند و نه قرارداد اجاره بين آنها تنظيم شده 
است، آيا اتاق هاي بازرگاني  مي توانند چنين موافقت نامه ها 
يا مجوزها را به جاي اسناد ملكي يا استيجاري بپذيرند و براي 

متقاضي كارت بازرگاني صادر كنند؟
پاسخ: پاسخ سوال پنجم، همان است كه در بند »4« نامه 

حاضر آمده است.
6. تعدادي از اعضاء اتاق هاي بازرگاني سال هاس��ت كه 
داراي كارت بازرگان��ي هس��تند و محل دفت��ر كار آنها 
مكان هاي اس��تيجاري است كه با داش��تن سند اجاره 
عادي در آن مكان ه��ا فعاليت  مي كنند و با پايان يافتن 

اعتبار كارت بازرگاني براي تمديد به اتاق مربوط مراجعه 
 مي نمايند و لذا فاقد قرارداد اجاره با شناس��ه رهگيري 
 مي باشند، ولي همه ساله با ارايه همان قرارداد اجاره عادي 
كارت بازرگاني خود را تمديد كرده اند و در زمان مراجعه 
براي تمديد كارت بازرگاني به علت عدم دسترس��ي به 
مالكان كه فرضًا در خارج از كش��ور  مي باش��ند و يا عدم 
دسترس��ي به ورثه مالكين اوليه، امكان تنظيم قرارداد 
رس��مي يا قرارداد با شناس��ه رهگيري براي آنها ميسر 
نيست و مالكين نماينده اي در ايران ندارند و يا نماينده 
مورد شناسايي صاحب كارت بازرگاني نيست؛ به همين 
جهت فاقد شرط بند 2-1-4 تصويبنامه هيات وزيران 
 مي باشند. سوال اين است كه آيا كارت بازرگاني اين دسته 
از افراد را  مي توان به اتكاء همان قرارداد عادي تمديد كرد؟

پاسخ: نظر به اينكه شرايط چگونگي صدور كارت بازرگاني 
و شرايط چگونگي تمديد كارت بازرگاني، هر يك جداگانه 
در بندهاي دوم و س��وم ماده )10( آيين نامه مورد بحث 
آمده  و ش��رط مربوط به »داش��تن محل كسب و كار با 
موقعيت اداري...« جزو ش��رايط صدور كارت بازرگاني 
اس��ت در حالي كه اين بند، جزو شرايط تمديد نيامده 
است، از طرفي در تبصره )1( ذيل بند سوم ماده ياد شده 
مقرر شده؛ »كليه دارندگان كارت بازرگاني چنانچه پس 
از اتمام مدت اعتبار، حداكثر ظرف مدت دو سال اقدام به 
تمديد آن نكنند، بايد عالوه بر ارايه مدارك اين بند، كليه 
مراحل صدور كارت بازرگاني را دوباره طي كنند...« لذا 
احراز شرط مقرر در بند »2-1-4« ذيل بند دوم در موارد 
تمديد كارت بازرگاني، ضرورتي ندارد. مگر اينكه احراز 
شود شرط يا شرايطي از شرايط الزم )حسب مورد( براي 

تمديد كارت بازرگاني در زمان تمديد مفقود شده باشد.
7. تعدادي از اعضاي قديمي اتاق بازرگاني كه داراي كارت 
بازرگاني هستند براي اثبات ادعاي خود مبني بر داشتن 
محل كار مناس��ب، اجاره نامه رسمي در اختيار دارند كه 
سال ها قبل، در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده و صاحب 
حق كسب و پيشه و صاحب سرقفلي  مي باشند و به اعتبار 
اينگونه اجاره نامه هاي رسمي همه ساله كارت بازرگاني 
خود را تمديد كرده اند. در مت��ن اينگونه اجاره نامه هاي 
رس��مي قيد ش��ده: »اجرت المثل برابر اجرت المسمي 
پرداخت خواهد شد« از اين جمله چنين استنباط  مي شود 
ك��ه طرفين قرارداد )موجر و مس��تاجر( در زمان تنظيم 
اجاره نامه رس��مي توافق كرده اند چنانچ��ه مدت اجاره 
منقضي شود و مستاجر كماكان به تصرفات استيجاري 
خ��ود ادامه دهد، اجرت محل م��ورد اجاره معادل همان 
مبلغي است كه در سند اجاره رسمي قيد شده است و به 
عبارت ديگر موجر موافقت خود را بر اس��تمرار تصرفات 
مس��تاجر در محل مورد اجاره تا زماني كه قرارداد اجاره 
فسخ يا اقاله نشده پيشاپيش اعالم كرده است و مستاجر 
هم در زم��ان مراجعه به اتاق بازرگاني براي تمديد كارت 
خود در همان محل س��ابق داراي فعاليت تجاري است. 
لذا به نظر  مي رسد در زمان تمديد كارت بازرگاني نياز به 
مطالبه اجاره نامه جديد يا تمديد قرارداد اجاره نامه رسمي 
سابق الصدور نيست و با تلقي استمرار رابطه استيجاري 
باي��د كارت بازرگاني اينگونه متقاضيان تمديد گردد. آيا 
استنباط فوق از نظر آن معاونت محترم صحيح و منطبق 

با مقررات  است يا خير؟
پاس��خ: تمديد كارت بازرگاني متقاضيان موضوع سوال 
هفتم، با رعايت پاس��خ مق��رر در بن��د »6« نامه حاضر، 
بالاشكال است. به ويژه اينكه در مورد قراردادهاي منعقده 
قبل از قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب 1376 كه براي 
مستاجر حق پيشه و كسب ايجاد شده، اساسا نيازي به ارايه 

قرارداد تمديدي اجاره نيست.
8. در تصويب نامه هيات محترم وزيران، صحبت از محل 
كس��ب در مكاني با موقعيت اداري ش��ده اما چون براي 
شناخت و تشخيص موقعيت اداري و شرايط آن ضابطه اي 
تعيين نشده است موضوع قابل تفسير و مبني بر استنباط 
نظري ش��ده و هركس به زعم خود موقعي��ت اداري را به 
دلخواه تعبير و تفسير  مي كند؛ بنابراين براي جلوگيري از 
تشتت آراء بهتر است منظور از موقعيت اداري )خصوصًا 
زماني كه ملك مورد تعرفه در منطقه مسكوني قرار گرفته 
باشد( مشخص و براي آن تعريف جامع و مانعي به عمل آيد 

و خصوصيات چنين مكاني توضيح داده شود.
پاسخ: اصطالح »موقعيت اداري« عرفا  داللت مطابقي با 
تعريف »كاربري« ندارد. از طرفي نوع استفاده از هر ملكي 
با توجه به كاربري مصوب براي آن، امكان پذير  اس��ت. با 
وجود اين در مواردي به طور استثنايي  مي توان در امالك 
مسكوني استفاده اداري نمود كه از جمله  مي توان به داير 
كردن مطب )مستندا به قانون محل مطب پزشكان( دائر 
كردن دفتر وكالت، دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق و 
دفتر روزنامه توسط مالك )تبصره ذيل بند 24 ماده 55 
قانون شهرداري ها( و انجام مشاغل خانگي )ماده 2 قانون 

ساماندهي  و حمايت از مشاغل خانگي( اشاره كرد.

معاون كس��ب و كار اتاق بازرگاني تهران گفت: از مجلس 
انتظار مي رود به جاي اينكه در روزهاي آخر مس��ووليت 
خود به دنبال يك حركت نمايش��ي و با عجله باش��د، اين 
بحث را به طور موقت مسكوت بگذارد تا در فرصت كافي و با 
استفاده از نظر بخش خصوصي و حقوقدان ها به اين اليحه 

حساس رسيدگي شود.
هومن در گفت وگو ب��ا ايلنا درباره بررس��ي اليحه قانون 
تجارت در مجلس شوراي اسالمي و انتقادات مطرح شده 
نسبت به آن گفت: قانون تجارت مادر قوانين امور تجاري 
و بازرگاني در هر كشوري است و مجموعه مفاد آن قانون 
حقوق تجارت هر كشوري را تشكيل مي دهد. هر گروهي 
كه متولي تدوين اين قانون است بايد دو سرفصل اقتصاد 
مقاومتي و رونق توليد را مورد توجه خاص قرار دهد. او ادامه 
داد: قانون تجارت بايد به سمت رشد اقتصادي جهت گيري 
داشته باشد اما قانوني كه در مجلس در حال بررسي است با 
دو ايراد شكلي و محتوايي مواجه است. عضو اتاق بازرگاني 

ايران درباره ايراد شكلي قانون تجارت گفت: اين اليحه از 
طرف دولت به مجلس ارايه شد اما آنقدر در صف انتظار بود 
و تغييرات اساسي در آن اعمال شد كه عمال ديگر نمي توان 
به آن اليحه گفت. از طرف ديگر نظرات بخش خصوصي در 
اين اليحه اي كه در صحن علني مجلس است لحاظ نشده 
است، در حالي كه در آيين نامه مجلس تاكيد شده كه در 
اموري كه به بخش خصوصي مربوط است بايد قبل از ارايه 
به صحن در كميسيون هاي تخصصي، نظرات تشكل ها، 
اتاق بازرگاني و انجمن ها اخذ ش��ود كه در اين مورد الزم 
بود حقوقدان هاي مس��تقل و حرفه اي نيز نظرات خود را 
بيان كنند. او درباره ايراد محتوايي اين اليحه گفت: عمده 
انتقادهاي وارد شده به اين اليحه در اين حوزه است؛ به طور 
مثال استفاده از گزاره هاي جديد و تفسيرپذير كه در نهايت 
بستگي به سليقه فرد دارد و در نهايت مواردي كه در بخش 
محاكم قضايي و اسناد رس��مي مطرح شده از مشكالت 
اساسي اين اليحه است. به طور مثال در مباحث قضايي در 

مقابل مسائلي نظير شهادت و گواهي افراد ايراداتي وجود 
دارد. عضو هيأت رييسه فدراسيون واردات افزود: در محاكم 
اعتبار اسناد رسمي يعني قراردادها از همه چيز باالتر است 
اين قراردادها با ادله مش��خص و محكم باعث مي شود كه 
از بروز هر گونه اختالف جلوگيري شود و اگر اختالفي به 
وجود آمد قاضي بتواند به راحتي آن را بررسي كند. اما احاله 
كردن آن به شهادت و تصور باعث بروز اختالفات مي شود و 
قاضي به جاي استناد به ادله قانوني بايد به عرف جامعه كه 
يك مساله تشخيص شخصي است، مراجعه كند و شهود و 
اظهارات شاهدين را در اولويت قرار دهد. يعني مطابق اين 
تبصره ارزش شهادت شهود بيشتر از يك قرارداد رسمي 
اس��ت. او ادامه داد: نكته ديگر بحث تصور كردن است. در 
وضعيت فعلي تجارت كه شركت هاي مختلف چندمليتي 
با يكديگر معامله دارن��د واژه تصور كردن اصال نمي تواند 
مالك بررس��ي يك پرونده قضايي باش��د. اينكه شخص 
بگويد من در اين معامله تصور كردم كه منظور فروشنده يا 

خريدار اين است، ضمن آنكه يك چيز عجيب و غريب در 
قوانين تجارت بين المللي است باعث مي شود روند استناد 
به مدارك رسمي كاهش پيدا كند. حاجي پور افزود: از اين 
دست تناقضات و ابهامات در اين اليحه به قدري زياد است 
كه به نظر مي رسد با اجرايي شدن اين قانون، پرونده هاي 
قضايي چندبرابر ش��وند. او تصريح كرد: از مجلس انتظار 

مي رود كه به جاي اينكه در روزهاي آخر مسووليت خود 
به دنبال يك حركت نمايشي و با عجله باشد، اين بحث را 
به طور موقت مسكوت بگذارد تا در فرصت كافي و استفاده از 
نظرات بخش خصوصي و حقوقدان ها به اين اليحه حساس 
رسيدگي شود و از همه مهم تر آنكه نظرات اتاق ها و تشكل ها 

در اين خصوص لحاظ شود.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي بندر بوشهر 
با اشاره به بستري كه تحريم ها براي شناخت كاستي هاي 
اقتصادي ايران به وجود آورده اند، براي بهبود زيرساخت ها 

و گسترش فعاليت هاي اقتصادي پيشنهاداتي را ارايه كرد.
خورشيد گزدرازي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: انتظار 
مي رفت برج��ام كه حاصل گفت وگوها و متكي بر دانش و 
فهم و تعهد مسووالن ديپلماسي خارجي ما و حمايت ها 
و توصيه هاي مّدبرانه رهبر معظم انقالب بود، به بار نشيند 
و كشور از بن بست تحريم هاي ظالمانه بيرون بيايد، اّما با 
ورود ترامپ به كاخ سفيد، تمامي اين معادالت به هم خورد 
و دستور خروج امريكا از اغلب معاهدات و موافقتنامه هاي 
بين المللي، آن هم به صورت يك طرفه توس��ط وي صادر 
ش��د كه برجام نيز از اين قاعده مستثني نيست. او با بيان 
اينكه اتكا به نفت، فشار تحريم ها بر اقتصاد ايران را افزايش 
داد و با ذكر محدوديت هايي كه تحريم ها به اقتصاد تحميل 
كرد، ادام��ه داد: اما به دنبال آغاز دوباره تحريم ها، ايران نيز 
توانست سياست هاي مثبتي را به اجرا بگذارد كه كاهش 
واردات و به تبع آن اهميت يافتن توليدات و صنايع داخلي و 
توجه و تمركز به ظرفيت ها و توانمندي هاي داخل، كاهش 
قاچاق و كم رنگ شدن اتكاي كشور به نفت و درآمدهاي آن 

اصلي ترين بخش هاي آن بود.

گزدرازي با اشاره به توان بخش خصوصي در كمك به عبور 
كشور از دوران سخت فعلي، توضيح داد: ما در اتاق بازرگاني 
تالش كرديم با مطالعه برخي ظرفيت هاي موجود در اقتصاد 
كش��ور كه مي توان براي آنها برنامه ريزي جديد داشت، به 
دولت راهكارهايي ارايه كنيم. يكي از اين راهكارها توجه به 
بنادر كوچك است. از آنجا كه اين بنادر مصون از تحريم هاي 
ظالمان��ه بوده و با تجهيز آنها از لحاظ زير س��اخت، جهت 
تأمين مايحتاج عمومي كشور، مي توان از آن به عنوان يك 
فرصت استفاده كرد كه تأثير بسزايي در كاهش فشارهاي 
اقتصادي داشته باشد. او به نقش مهم شركت هاي كوچك 
در عبور از تحريم ها پرداخت و گفت: از مهم ترين راهكارهاي 
مقابله با تحريم ها، فراهم كردن زمينه و بستر مناسب براي 
حضور شركت هاي كوچك و متوس��ط دنيا در بازار ايران 
با توجه به عدم حضور ش��ركت هاي بزرگ به علت ترس از 
تحريم شدنشان توسط دولت امريكا در ايران است و حضور 
SMEها همواره مورد تاييد و تاكيد بزرگان حوزه اقتصاد نيز 
ب��وده و به عنوان ابزاري جهت كم رنگ كردن تحريم از آن 

استفاده مي شود.
رييس اتاق بازرگاني بوش��هر، توج��ه و اهتمام جدي به 
صادرات غير نفتي را س��ومين راهكار براي عبور از فشار 
تحريم ها دانست و گفت: كاهش درآمدهاي نفتي متأثر 

از تحريم نفتي ايران و افت تأمين ارز مورد نياز كش��ور را 
مي توان با بهب��ود عملكرد در اين ح��وزه - صادرات غير 
نفتي- جبران كرد و با ايجاد اشتغال و رونق كسب و كار و 
توليد كه تمامي مسووالن دلسوز نظام بر آن تاكيد دارند و با 
عنايت به برنامه راهبردي اقتصاد مقاومتي كه از محورهاي 
توسعه كشور است، مي توان به انجام آن جامه عمل پوشاند 
و از دولت انتظار داريم با فراهم كردن بستر مناسب، تعديل 
قوانين و بخشنامه هاي سخت گيرانه، كاهش هزينه هاي 
صادرات و حمايت خاص از صادركنندگان - بيش از پيش - 
انجام اين مهم را تسريع و تسهيل كند. او تفويض اختيارات 
بيشتر به استانداران به ويژه استانداران استان هاي مرزي را 
يكي ديگر از مسائل اولويت دار اقتصادي ايران قلمداد كرد 
و توضيح داد: در اين حالت استانداران مي توانند با استفاده 
از منابع استاني خود در رفع موانع بهبود محيط كسب و 
كار و ايجاد اشتغال و رونق توليد، تأمين نيازهاي بازار و در 
نهايت كاهش اثر تحريم ها، نقش چشمگيرتري داشته 
باش��ند و عالوه بر آن، اين موضوع در تمركز زدايي كمك 
مي كند. امروز يك استاندار براي پيگيري برخي مصوبات 
مجبور است به تهران س��فر كرده و در كنار وقت، هزينه 
پيگيري امور را نيز باال ببرد و در صورت افزايش اختيارات 

اين مشكالت نيز برطرف خواهد شد.

عضو هيات نمايندگان اتاق ته��ران از دو چالش جديد در 
حوزه تولي��د انرژي هاي تجديدپذير خبر داد و عنوان كرد 
كه وزارت ني��رو افزايش 30 درصدي نرخ خريد تضميني 
برق را عطف به ماسبق نمي داند. ضمن آنكه، اين وزارتخانه 
در نظر دارد از سياست خريد تضميني به سمت برگزاري 

مناقصه پيش برود.
حميدرضا صالحي، در گفت وگو با ات��اق بازرگاني تهران 
توضيح داد و گفت: توسعه انرژي هاي تجديدپذير در كشور، 
طي يك دهه اخير مرهون ثبات سياست هايي بوده است 
كه از سوي وزارت نيرو اعمال شد. اين سياست ها، منجر به 
رشد سرمايه گذاري خارجي ها در اين صنعت شده و ايجاد 
نيروگاه هاي بادي و خورشيدي در كشور افزايش پيدا كرد. او 
به چالش اخير سرمايه گذاران در اين حوزه اشاره كرد و گفت: 
با وجود افزايش قيمت ارز در سال1397، نرخ خريد تضميني 
انرژي هاي تجديدپذير متناس��ب با اي��ن افزايش، مورد 
تجديدنظر قرار نگرفت؛ به هر حال افزايش نرخ ارز، برگشت 
سرمايه و مطالعات اقتصادي پروژه را تحت تاثير قرار  مي دهد؛ 
در نهايت با پيگيري اتاق تهران، سنديكاي برق و سنديكاي 
انرژي هاي تجديدپذير، وزارت نيرو با افزايش30 درصدي 
نرخ خريد تضميني اي��ن انرژي ها موافقت كرد و بازنگري 
وزارت نيرو در قيمت ها نشان دهنده آن است كه حاكميت 

همچنان خواهان توس��عه اين صنعت است. نايب رييس 
كميس��يون انرژي اتاق تهران ادامه داد: اخيرا ش��اهد اين 
هستيم كه تغييراتي در تصميم اخير وزارت نيرو اعمال شده 
و اين تغييرات نگراني هايي را در ميان سرمايه گذاران ايجاد 
كرده است؛ نخست اينكه وزارت نيرو، افزايش30 درصدي 
قيمت ها را عطف به ماسبق ندانسته است؛ درحالي كه براي 
ايجاد امنيت سرمايه گذاري الزم است، نرخ هاي جديد عطف 
به ماسبق شود. مساله ديگر اين است كه ظاهرا وزارت نيرو 
قصد دارد در مورد انرژي هاي تجديدپذير از خريد تضميني 
به سمت برگزاري مناقصه پيش برود؛ برگزاري مناقصه در 
برخي از كشورها نظير امارات، ابوظبي و عربستان مرسوم 
است. اما بس��ياري از كشورهاي اروپايي كه پيشرفت هاي 
بسيار گسترده اي در توليد انرژي هاي تجديدپذير داشته اند، 
روش خريد تضمين��ي را در پيش گرفته اند. چرا كه خريد 
تضميني جذابيت هايي دارد كه سرعت پيشرفت در اين 
حوزه را افزايش  مي دهد. او گفت: به نظر  مي رسد وزارت نيرو 
برگزاري مناقصات و به تعبيري ايجاد رقابت را بايد تا زماني 
كه سهم توليد اين انرژي ها حداقل به 10 درصد توليد برق 
نرسيده به تعويق بيندازد؛ در واقع  مي توان پس از حصول 
توسعه نس��بي در اين صنعت، به سوي برگزاري مناقصه 

تغيير مسير داد.
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برنامه ريزي براي تجارت
 ۵ ميليارد دالري با عمان

تسنيم| رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران وعمان 
با اش��اره به برنامه افزايش مبادالت تجاري 2 كشور 
تا س��طح 5 ميليارد دالر گفت: بدنبال آن هستيم، 
صادرات ايران به عمان به 1.5 ميليارد دالر برس��د و 
مابقي اين رقم را واردات مج��دد از عمان و صادرات 
مجدد از اين كش��ور تشكيل دهد. محسن ضرابي با 
اش��اره به افزايش حجم مبادالت اقتص��ادي ايران و 
عمران در س��ال 97 اظهار كرد: تا پيش از س��ال 92 
حجم مبادالت ايران و عمان بين 210 تا 220 ميليون 
دالر در س��ال در نوسان بود كه از اين رقم، عمدتًا 75 
ميليون دالر واردات ايران از عمان بود و 145 ميليون 
دالر صادرات كش��ورمان به عمان. ام��ا بعد از فراهم 
شدن برخي از زيرساخت ها در سال هاي بعد، حجم 
صادرات ما از حدود 145 ميليون دالر در سال 92 به 
حدود 550 ميليون دالر در سال 96 رسيد و در سال 
97 يك باره صادرات ايران به عمان به رقم 728 ميليون 
دالر افزاي��ش يافت. او اف��زود: اين يعني افزايش 50 
درصدي صادرات كشورمان به عمان در سال 97. البته 
در مجموع، در پايان سال 97 تجارت ما با عمان نيز به 
رقم 1.161 ميليارد دالر رسيد كه به نسبت سال قبل 
از آن، 45.5 درصد رشد و نسبت به سال 92، افزايش 
5.3 برابري را تجربه كرده است. وي درباره برنامه ريزي 
تجاري ايران با عمان براي سال هاي آتي گفت: ما در 
يك برنامه ريزي 3 ساله به دنبال محقق شدن حجم 
مبادالت تجاري در سطح 5 ميليارد دالري ميان دو 
كشور هستيم؛ اما اين انتظار را نداريم كه صادرات و 
واردات مستقيم ايران با عمان به رقم 5 ميليارد دالر 
برسد بلكه به دنبال آن هستيم تا رقم 700 ميليون دالر 

صادرات ايران به رقم 1.5 ميليارد دالر افزايش يابد.

افزايش قيمت دليل كمبود 
عمدي نهاده هاي دامي

ايلنا| رييس هيأت مديره انجمن صنفي گاوداران 
ايران گفت: برخي تجار ب��ه عمد با ايجاد كمبود در 
بازار موجب افزايش قيمت برخي از نهاده هاي دامي 
شده اند. احمد مقدسي با بيان اينكه قيمت نهاده تفاله 
چغندر قند افزايش زيادي داشته است، اظهار كرد: 
اكنون كارخانه ه��اي قند قيمت هر كيلوگرم تفاله 
چغندر قند را به 2 هزار و 600 تا 2 هزار و 700 تومان 
افزايش داده اند در حالي قيمت اين نهاده در س��ال 
گذشته حداكثر 2 هزار تومان بود. او ادامه داد: با در نظر 
گرفتن هزينه 150 توماني براي حمل هر كيلوگرم 
تفاله چغندر قند از كارخانه ها، قيمت اين نهاده براي 
دامداران 2 هزار و 750 تا 2 هزار و 850 تومان تمام 
مي شود.رييس هيأت مديره انجمن صنفي گاوداران 
ايران از ديگر نهاده هاي دامي كه در هفته هاي اخير 
افزايش قيمت داش��ته را ذرت عن��وان كرد و افزود: 
قيمت هر كيلوگرم اين نه��اده نيز در روزهاي اخير 
از م��رز 2 هزار تومان عبور كرده و دام��داران آن را با 
قيمت 2 هزار و 150 تومان اس��ت. او دليل افزايش 
قيمت اين نهاده ها را ايجاد كمبود عمدي در بازار با 
هدف افزايش قيمت آنها توسط برخي از تجار دانست. 
مقدسي گفت: ايجاد كمبود عمدي در بازار در حالي 
است كه شركت پشتيباني امور دام بيش از نياز كشور 

نهاده هاي دامي وارد كرده است.

بهبود فضاي كسب وكار 
راهكار اجرايي مي خواهد

اتاق ايران| عضو هيات رييس��ه اتاق ايران يكي از 
عوامل نامناس��ب بودن فضاي كسب وكار را مسائل 
فرهنگي دانس��ت و گفت: بهبود فضاي كار نيازمند 
كار اجرايي اس��ت، بايد از افرادي كه صاحب تريبون 
هستند براي بهبود زيرساخت هاي فرهنگي فضاي 
كسب وكار استفاده كرد و خود مردم نيز بايد پاي كار 
باشند و ياد بگيرند كه كار و تالش كنند. كيوان كاشفي 
در سومين نشست كارشناسي »حلقه هاي مفقوده« با 
اشاره به اثرگذاري عوامل موجود در فضاي كسب وكار 
بر مسائل اقتصادي و س��رمايه گذاري، افزود: يكي از 
مهم ترين داليلي كه باعث مي شود نقدينگي كشور 
وارد عرصه سرمايه گذاري نشود، نامناسب بودن فضاي 
كسب وكار است و تا زماني كه قانون بهبود مستمر 
فضاي كسب وكار واقعا اجرايي نشود، جذب نقدينگي 

در عرضه سرمايه گذاري محقق نمي شود. 

محدود شدن بازار صادرات 
غيرنفتي ايران

اتاق تهران| عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران، با اشاره به افزايش محدوديت ها و موانع براي 
صادركنندگان ايراني، عنوان كرد: برخي كش��ورها 
با وجود اعالم دوستي و همراهي با ايران، از پذيرش 
كاالي صادرات��ي ايراني در گم��ركات خود اجتناب 
مي كنند. محمدحسن ديده ور از كاهش اندازه بازار 
صادراتي ايران به دليل فشار حداكثري تحريم ها خبر 
داد و گفت: اكنون به جز كردستان عراق و افغانستان، 
ديگر بازارهاي صادراتي شامل محدوديت هاي شديد 
و موانع جدي براي صادركنندگان ايراني اس��ت. او 
تصريح كرد: در پس اظهار دوستي كشورها با ايران و 
ادعاي حمايت از ما در مقابل تحريم ها، مرجوع شدن 
كاالهاي صادراتي از بازار اين كشورها خوابيده  است. 
اكنون گمركات برخي از كشورهاي بي طرف و به ظاهر 
دوس��ت ايران، از جمله عمان، امارات و قطر هرگونه 
كااليي كه مبدا آن ايران باش��د را عودت داده و اجازه 
وارد شدن به داخل آن كشور را نمي دهند. ديده ور با 
بيان اينكه عمده صادرات ايران كه اجازه ورود به بازار 
كش��ورهاي خريدار به آن داده مي شود، محصوالت 
غذايي، ميوه  و صيفي جات است، افزود: حتي كاالهايي 
كه به س��فارش  توليدكننده ايراني در چين ساخته 
مي شود و براي آن ال س��ي نيز باز شده است، امكان 
حمل به ايران ندارد و ب��ه دليل تحريم ها، كاالهاي 
ساخته شده در گمركات چين به مدت طوالني مانده 
و در حال حاضر شاهد رسوب كاالها به مقصد ايران 

در گمركات اين كشور هستيم. 



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

ديروز قرارداد ساخت 50 الكتروپمپ براي پروژه راهبردي انتقال نفت گوره - جاسك با ايراني ها امضا شد 

يك روز مهم براي صنعت پمپ سازي ايران 
گروه انرژي| نادي صبوري|

بيژن زنگنه وزير نفت مي گويد وقتي چند روز پيش در هيات 
دولت بحث مشكالت اراك مطرح بوده او گفته مشكل اراك و 
نقاط ديگر را »نفت« است كه حل مي كند، نفت كه فعال باشد 
اراك و بوشهر و اهواز و تمام شهرها با كارهايي كه در توسعه 
اين صنعت به بيرون سپرده مي شود فعال مي شوند. با چنين 
تفسيري بايد گفت ديروز صنعت نفت، تبريز را با سفارش 
ساخت 50 الكتروپمپ براي پروژه استراتژيك انتقال نفت 
گوره به جاسك فعال كرد. پمپ هايي غول آسا كه هر كدام 
15 ميليارد تومان مي ارزند و ديروز صبح شركت مهندسي و 
توسعه نفت خام ايران به صورت رسمي قرارداد سفارششان 
را با 3 شركت ايراني امضا كرد. اين 50 الكتروپمپ قرار است در 
ابر پروژه انتقال نفت از گوره در بوشهر به جاسك در هرمزگان 
به كار گرفته شوند كه پروژه اي 2 ميليارد دالري با اعتبارات 

صندوق توسعه ملي است. 
صبح ديروز دوشنبه 8 مهر ماه قرارداد ساخت 50 الكتروپمپ 
بين شركت مهندسي و توسعه نفت خام و 3 شركت ايراني در 
وزارت نفت با حضور بيژن زنگنه وزير نفت، مسعود كرباسيان 
مديرعامل شركت ملي نفت و ديگر معاونان اين وزارتخانه 
بسته شد. اهميت اين قرارداد كه 48 ميليون يورو ارزش دارد 
را بايد در محلي كه قرار است اين پمپ ها استفاده شود دانست: 
ابرپروژه انتقال نفت گوره-جاسك پيشتر وزارت نفت براي 
تامين لوله هاي اين پروژه عظيم هم با شركت هاي داخلي 
قرارداد منعقد كرد. در هر دوي اين موارد مهندسان حوزه 
نفت اين نكته را مطرح كردند كه مختصات اين پروژه ها با 
آنچه عرفا در چنين كارهايي ديده مي شود متفاوت است؛ 
چيزي كه به نظر مي رسد دليل و انگيزه اش منطبق ساختن 
پروژه با توانمندي هاي شركت هايي است كه در ايران كار 
مي كنند.  خط لوله گوره- جاسك يكي از پروژه هاي راهبردي 
صنعت نفت است كه هدفش آن طور كه بسياري باور دارند 
»تمركززدايي از پايانه هاي صادراتي« و »كاهش ريس��ك 
صادرات از تنگه هرمز« است. حامد ميرزاحسيني تحليلگر 
حوزه انرژي قبال در اكانت توييتر خود نوشته بود كه با احداث 
خط لوله راهبردي گوره )بوش��هر( - #جاسك، ايران نيز 
خواهد توانست تنگه هرمز را دور زده و نفت خود را با كمترين 
ريسك درگيري به اقيانوس هند برساند.  در اينكه چرا جاسك 
براي چنين موضوعي انتخاب شده عوامل مختلفي دخيل 
بوده اند. مهم ترين آنها به جهت گيري سياست هاي كالن 
در ايران براي توسعه ناحيه »مكران« باز مي گردد. اهميت 
مكران براي ايران به قدري است كه علي الريجاني رييس 
مجلس شوراي اس��المي درباره آن گفته است كه مكران 
آينده ايران را تغيير مي دهد. تحليلگران مي گويند مكران 
به خاطر قرار گرفتن در جوار درياي عمان و اينكه چابهار و 

جاسك هر دو در همين منطقه هستند بسيار منحصر به فرد 
است؛ به آب هاي آزاد و كريدورهاي جهاني دسترسي دارد و 
مي توان صنايع آب بر و انرژي بر را در آنجا مستقر كرد. خب با 
اين تفاسير جاسك به عنوان نقطه اي كه قرار است خط لوله 
42 اينچي هزار كيلومتر را طي كند تا از گوره به آن جا برسد 
انتخاب شده است. جاسك در جنوبي ترين نقطه ايران در 
هرمزگان قرار دارد، جايي كه ابتداي تنگه هرمز حساب شده 

و مرز بين اقيانوس عمان و خليج فارس است. 

   پروژه اي كه هر روز ايراني تر مي شود 
 پروژه انتقال نفت گوره به جاسك يكي از پروژه هاي راهبردي 
نه فقط ب��راي صنعت نفت ايران بلكه براي كل برنامه هاي 
توسعه اي محسوب مي شد، شايد به همين دليل كمتر كسي 
تصور مي كرد ايران حاضر باش��د هزينه و ريسك سپردن 
كارهاي حياتي اين پروژه به شركت هايي كه تجربه آن را 
ندارند تقبل كند. اين اتفاق اما افتاد و بعد از آنكه ساختن خط 
لوله اين پروژه با روشي تركيبي از چند شركت ايراني تعيين 
تكيلف شد، در ساخت الكتروپمپ ها كه مهندسان نفتي آن را 
قلب پروژه مي دانند هم به 3 شركت ايراني كه البته خودشان 
معتقدند بر اساس تجارب قبلي كاري سخت در پيش ندارند 
اعتماد شد.  بيژن زنگنه وزير نفت ديروز در جريان انعقاد اين 
قرارداد همان ابتدا به شهر محل فعاليت اين پمپ سازان اشاره 
كرد و گف��ت: » امروز به عبارتي روز آذربايجان و بطور ويژه 
روز تبريز است، هر سه شركت پمپ سازي كه امروز با آنها 
قرارداد امضا مي شود اهل تبريز هستند و كارخانه هاي آنها 
در تبريز است و من خوشحال مي شوم كه تبريزي ها بيشتر 
در صنعت نفت كار كنند، زيرا تبريزي ها همت بلندي دارند، 
بسيار سختكوش  هستند و در رسيدن به اهدافشان بسيار 
سرسخت هستند كه اين براي ما بسيار الزم است تا از اين 
استعداد براي توسعه صنعت نفت استفاده كنيم.«  وزير نفت 
با اشاره به قراردادهاي امضا شده، گفت: پمپ هايي كه امروز 
شاهد امضاي قرارداد ساخت آنها هستيم، پمپ هايي غول آسا 
هستند كه شايد هر پمپ و الكتروموتور آنها نزديك به 14 
تا 15 ميليارد تومان ارزش دارد، بنابراين اينها بزرگ ترين 

پمپ هايي هستند كه در كشور ساخته مي شوند.

   جاسك منطقه آزاد مي شود 
در حالي كه ديروز قرارداد ساخت الكتروپمپ هاي غول آسا 
كه قرار اس��ت در پروژه خط لوله گوره-جاس��ك استفاده 
شود بس��ته ش��د آن طور كه بيژن زنگنه وزير نفت اعالم 
ك��رد مجلس به زودي جاس��ك را به عن��وان منطقه آزاد 
اعالم خواهد ك��رد، تصميمي كه تس��هيل فعاليت هاي 
 صنعت��ي و تجاري در اي��ن منطقه انگيزه آن بوده اس��ت. 

زنگنه در مورد حجمي از سرمايه گذاري كه در اين پروژه 2 
ميليارد دالري راهي جاسك مي شود نيز گفت: »همين كه 
قرار است روزانه يك ميليون بشكه نفت خام به اين منطقه 
منتقل و اسكله و پايانه صادرات نفت ايجاد شود، كار بزرگي 
است. از اين 1.8 ميليارد دالر، نزديك به ۷00 ميليون دالر 
تنها در منطقه جاسك سرمايه گذاري مي شود كه پروژه هايي 
شامل مخازن، اسكله، موج شكن و گوي هاي شناور است.«

   بازطراحي پروژه 
آن هايي كه دستي بر آتش صنعت پمپ سازي دارند خوب 
مي دانند كه ساخت پمپ براي استفاده در خطوط لوله يكي 
از پيچيده ترين فرآيندهاي مهندسي در اين بخش است. 
دليل اين ماجرا اين اس��ت كه پمپ هايي كه در خط لوله 
به كار گرفته مي شود بايد هم دبي باال و هم هد باال داشته 
باشد. تورج دهقان مديرعامل شركت مهندسي و توسعه 
نفت خام در جريان مراسم ديروز عنوان كرد كه وقتي كه 
مطالعات خط لوله گوره-جاسك بار اول انجام شد قرار بر 
اين شده بود كه دبي الكترو پمپ ها 5.8 مگاوات باشد، در 
ادامه ولي اين محاسبات تغيير كرد. ساخت الكترو پمپ هاي 
5.8 مگاواتي در ايران ممكن نبود و سياست گذاران تصميم 
گرفتند دبي اين قطع��ات را به 2.5 كاهش بدهند كه وزير 

 نفت مي گويد هزينه ها را نيز چندان افزايش نداده اس��ت. 
اين سر و كله زدن با پروژه براي اينكه بتوان رخت توليدي 
سازندگان ايراني را بر تنش كرد چيزي است كه وزارت نفت 

اعتقاد دارد صنعتگران بايد ارزشش را بدانند. 
ارزش بازار پمپ در ايران البته زماني كه كسب و كارها پررونق 
باشند چيزي نزديك به ساالنه 1 ميليارد دالر است. اين بازار 
براي شركت هاي پمپ ساز در دنيا بسيار با اهميت و كليدي 
است.  مدير يكي از شركت هاي ايراني كه حاال توانستند پروژه 
مهم گوره-جاسك را بگيرند مي گويد: »زماني شركت هاي 
بين المللي بازار ايران را تپه طاليي مي دانستند و بين آنها 

رقابت شديدي براي تصاحب اين بازار وجود داشت«.
شركت هاي ايراني حاال اما اين شانس را دارند كه در بازاري 
كه رقبا به آن راهي ندارند از اين تپه طاليي استفاده كنند. 

چه تضميني هست؟ در چنين بازاري چه سياست هايي 
براي اينكه اين شركت ها در توليد محصوالت براي اين پروژه 
استراتژيك درست جلو بروند در نظر گرفته شده است؟ بيژن 
زنگنه وزير نفت مي گويد سياست استفاده از اين شركت ها 
به عنوان بهره بردار پروژه تا 5 سال بعد از احداث راهي براي 
باال بردن اطمينان و دور كردن از فضاي »بينداز و برو« است. 
آن طور كه وزير مي گويد اين شركت ها بخشي از پولشان را 
در ازاي هر بشكه نفتي كه بعد از احداث پمپ ها جابه جا شود 

دريافت مي كنند.  از سوي ديگر شركت هايي كه توانستند 
اين پروژه ه��ا را بگيرند ضمانت هايي كه خودش��ان آن را 
»سنگين« توصيف مي كنند داده اند تا نشان بدهند پاي 
عهدشان درست مي ايستند.  اگر همه چيز نسبتا خوب پيش 
برود سال 99 هر روز 1 ميليون بشكه از نفت خامي كه در 
جنوب غرب ايران توليد مي شود با خط لوله گوره-جاسك 

به جنوب شرق منتقل خواهد شد. 

   در حاشيه 
بي��ژن زنگنه دي��روز پ��س از امض��اي قرارداد س��اخت 
الكتروپمپ هاي طرح انتقال نفت گوره - جاسك در جمع 
خبرنگاران درباره سفر آخر هفته  خود به روسيه گفت: براي 
شركت در مجمع بين المللي انرژي ويك روسيه و نشست 
وزارتي مجمع كشورهاي صادركننده گاز )جي يي سي اف( 
به روسيه سفر مي كنم و در مسكو با آقاي نواك، وزير انرژي 
روسيه، درباره همكاري هاي دو طرف گفت وگو خواهيم كرد.

وي درباره اينكه آيا مش��كل ايجادش��ده در صادرات نفت 
عربستان تاثيري بر صادرات نفت ايران داشته است، اظهار 
كرد: نه. من از ابتدا هم گفتم عربستاني ها به دليل سياسي 
خيلي بزرگ نمايي كردند، به هيچ وجه اوضاع اينگونه كه 

عربستاني ها بزرگنمايي كردند، نبود.
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برنامه اوپك براي تغيير  اقليم 
شانا| دبيركل اوپك در پاسخ به پرسشي درباره وجود 
منكران تغييرات آب و هواي��ي در ميان اعضاي اين 
سازمان گفت: هيچ يك از كشورهاي عضو در اوپك 
منكر تغيير آب و هواي زمين نيس��تند. به گزارش 
نشريه اويل اند گس، محمد   باركيندو اعالم كرد كه 
اوپك از مولفان اصلي پروتكل كيوتو، توافق تغييرات 
اقليمي پاريس و توافق چارچوب سازمان ملل متحد 
براي تغييرات آب و هوايي بوده اس��ت. همه اعضاي 
اوپك تواف��ق پاريس را امضا كرده اند و برخي از اعضا 
كه هنوز اين توافق را تصويب نكرده اند، در حال طي 
فرآيند تصويب آن هستند. وي افزود: همه كشورهاي 
عضو اوپك در حال پيگيري تدابير سياست گذاري و 
اجراي پروژه ها و برنامه هايي براي رويارويي با تغييرات 
آب و هوا هستند. باركيندو گفت:   اوپك، نفت و صنعت 

بايد بخشي از راه حل مقابله با تغيير آب و هوا باشند.

رشد توليد نفت عراق
ايس�نا| تولي��د نف��ت ع��راق در اوت ب��ه ركورد 
4.9۷ميليون بش��كه در روز صعود كرد و اين كشور 
عمال در حال حداكثر كردن سطح توليد نفت خود 
اس��ت كه زيربناي صادراتي قادر به پاسخگويي آن 
است. اگرچه اين آمار قابل مالحظه به شمار مي رود اما 
همچنان با هدف عراق براي توليد ۶.2 ميليون بشكه 
در روز نفت تا پايان سال 2020 و 9 ميليون بشكه در 
روز تا پايان سال 2023 فاصله دارد. عراق هفته گذشته 
به منظور تامين بودجه و تشويق توسعه بيشتر ميادين 
نفتي توسط شركت هاي نفتي بين المللي، دو پروژه 
كليدي را اعالم كرد. يكي از اين پروژه ها ساخت خط 
لوله تحت كنترل بغداد است كه حدود 1.1 ميليون 
بشكه در روز نفت خام را از ميادين تحت كنترل دولت 
مركزي در كركوك به بندر س��يهان تركيه منتقل 
خواهد كرد. پروژه ديگر، احداث يك جزيره مصنوعي 
در جنوب پايانه فراساحلي بصره در خليج فارس است.

كشف ذخاير نفتي در چين
تسنيم| شركت نفت ملي چين يك ميدان نفتي 
با ظرفيت بيش از يك ميليارد تن در ش��مال غرب 
چين كش��ف ك��رده و ۷40.9۷ ميليارد مترمكعب 
ذخاير جديد اثبات شده گاز شيل هم در جنوب غربي 
حوزه سيچوان چين اكتشاف شده است. به گزارش 
خبرگزاري شينهوا نت، اين شركت يك ميدان نفتي 
با ظرفيت بيش از يك ميليارد تن در شمال غرب چين 
كشف كرده است. ذخاير ثابت شده نفتي 358 ميليون 
تن اس��ت،  انتظار مي رود ۶93 ميليون تن ديگر هم 
وجود داشته باشد.  به گفته لي لوگوانگ، نايب رييس 
شركت پتروچاينا يكي از شعبه هاي شركت ملي نفت 
چين، در كل ۶40 هزار تن نفت در سال جاري در اين 
ميدان نفتي توليد مي شود و توليد ساالنه در آينده 

نزديك به سه ميليون تن خواهد رسيد. 
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محافظت از دموكراسي در برابر هوش مصنوعي

چراتكنولوژيبهاستبدادميانجامد؟
نويسنده:   يووال نوح هراري|

منبع:  آتالنتيك|
هوش مصنوع��ي، مي تواند بس��ياري از مزاياي عملي 
دموكراسي را از بين برده و آرمان هاي آزادي و برابري را 
نابود سازد. اگر ما قدمي براي متوقف كردن آن برنداريم، 
]تكنولوژي[، قدرت را به ميزان بيشتري در يك نخبه 

كوچك، متمركز خواهد كرد.
هيچ چيز اجتناب ناپذيري در مورد دموكراسي، وجود 
ندارد. براي هر موفقيتي كه دموكراس��ي در طول قرن 
گذشته يا قبل تر از آن، به دس��ت آورده است، شواهد 
محكمي در طول تاريخ وجود دارد. سلطنت، اليگارشي 
و ديگر اش��كال فرمانروايي قدرت طلبان��ه، رايج ترين 
ش��يوه هاي حكومت كردن انس��ان ها بوده اند. ظهور 
دموكراسي هاي ليبرال با ]ظهور[ آرمان هاي آزادي و 
برابري، همراه بوده كه ممكن اس��ت بديهي و غيرقابل 
انكار به نظر برس��د. اما اين آرمان ها، بسيار شكننده تر 
از آن هس��تند كه ما باور داريم. موفقي��ت آنها در قرن 
بيس��تم به ش��رايط منحصربه فرد تكنولوژي بستگي 
داشت كه زودگذر بود. در دهه دوم قرن بيست و يكم، 
ليبراليسم شروع به از دس��ت دادن اعتبار خود كرد و 
نگراني ها در مورد اينكه آيا دموكراسي ليبرال، قابليت 
اجرا شدن در طبقه متوسط را دارد، بيشتر از قبل شد؛ 
سياست ها قبيله اي ش��دند و رهبراِن بيشتر كشورها، 
ب��ه عوام فريبي و ديكتات��وري روي آوردند. داليل اين 
تغيير سياسي، پيچيده هستند اما به نظر مي رسد كه با 
پيشرفت هاي تكنولوژي كنوني، در هم تنيده و مرتبط 
باشند. تكنولوژي اي كه طرفدار دموكراسي بود، در حال 
تغيير يافتن است و تا زماني كه هوش مصنوعي، در حال 

توسعه است، ممكن است بيشتر هم تغيير يابد.
فناوري اطالعات، همچنان رو به جلو حركت مي كند؛ 
بيوتكنولوژي، ش��روع به باز كردن پنجره اي به زندگي 
دروني ما كرده است يعني هيجان ها، افكار و انتخاب هاي 
ما. فناوري اطالعات و بيوتكنولوژي با يكديگر، انقالبي 
بي سابقه را در جوامع انساني، برپا خواهند كرد، قدرت 
عامليت انساني را از بين خواهند برد و احتمااًل تمايالت 

انساني را نيز دگرگون مي كنند.
ممكن است مردم عادي، هوش مصنوعي و بيوتكنولوژي 
را با جزييات درك نكنند اما مي توانند احس��اس كنند 
كه آينده، آنها را كنار خواهد گذاشت. در سال 1938، 
شرايط عمومي مردم در شوروي، آلمان يا اياالت متحده، 
شايد خيلي اسفبار بود اما دايم به مردم گفته مي شد كه 
مهم ترين و باارزش ترين موجوِد اين دنيا و سازنده آينده 
جامعه هستند. اين مرد به پوسترهاي پروپاگاندايي، نگاه 
مي كرد )كه معمواًل كارگرهاي معدن و پوالدگرها را با 
ژست هاي قهرمانانه نشان مي داد( و خود را در كنار آنها 
تجسم مي كرد و مي گفت: من هم، درون آن پوسترم! 

من قهرمان آينده ام!
در قرن بيستم، توده مردم عليه استثمار قيام كردند و 
خواس��تند كه نقش حياتي خود در اقتصاد را به قدرت 
سياس��ي تبديل كنند. ح��اال توده مردم از احس��اس 
بي تعلقي و نامربوطي مي ترس��ند و در آستانه استفاده 
از قدرت سياسي باقيمانده شان هستند، قبل از اينكه 
خيلي دير شود. بركس��يت )خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا( و روي كار آمدن دونالد ترامپ، ممكن است نوعي 
اعتراض جنگ طلبانه به انقالب هاي سوسياليس��تي 
سنتي باشد. انقالب هاي روس��يه، چين و كوبا توسط 
مردمي رخ داد كه براي اقتصاد، مهره اي حياتي بودند 
اما قدرت سياس��ي نداشتند؛ در س��ال ۲۰1۶، ترامپ 
و بركسيت، توس��ط مردمي حمايت شدند كه هنوز از 
قدرت سياسي ش��ان لذت مي بردند اما مي ترس��يدند 
كه ارزش اقتصادي ش��ان را از دس��ت بدهند. شايد در 
قرن ۲1، پوپوليس��ت ها )عوام گراها(، عليه يك نخبه 
اقتصادي كه مردم را اس��تثمار مي كند قيام نكنند اما 
عليه يك نخبه اقتصادي قي��ام خواهند كرد كه ديگر 
به آنها ]پوپوليست ها[، احتياجي ندارد. البته احتمال 
زيادي هست كه اين جنگ را ببازند؛ ]چون[ جنگ عليه 
نامربوطي، بسيار سخت تر از جنگ عليه استثمار است.

انقالب فناوري اطالعات و بيوتكنولوژي، هنوز در مرحله 
اوليه خود به س��ر مي برد و بسط موضوع تا اينجا كه آيا 
اين ها، مسوول بحران كنوني ليبراليسم هستند يا نه، 
جاي بح��ث دارد. اكثر مردم در بيرمنگام، اس��تانبول، 
سن پترزبورگ و ميامي، خيلي كم از فناوري اطالعات 
و بيوتكنولوژي، ميزان پيشرفت هوش مصنوعي و تأثير 
بالقوه آن در زندگي شان، آگاهند يا اينكه اصاًل آگاهي 
ندارند. به هرحال، جاي شكي نيست كه با سرعتي كه 
اين دو حوزه در حال پيشرفت هستند، طي چند دهه 
آينده، بشريت را با چنان امتحانات و چالش هايي مواجه 

مي سازند كه تابه حال نمونه آن را نديده اند.

طبقهاجتماعيجديدبيمصرف
اجازه دهيد بحث را با مشاغل و درآمدها شروع كنيم، 
زيرا چهره فلسفي دموكراسي هر چه كه باشد، قدرت 
وس��يعش را از مزيت عملي خود، به دست آورده است: 
داشتن ديدگاه غيرمتمركز ]توزيعي[ به تصميم گيري 
)هم در سياست و هم در اقتصاد(، به دموكراسي ها اين 
قابليت را داده اس��ت كه همديگر را به صورت خودكار، 
تكميل كنند و دارايي و ثروت فزاينده اي را به مردمشان 

برسانند.
رش��د اقتصادي، احتم��ال دارد كه نتواند مش��كالت 
اجتماعي اي ما را كه اين تحول تكنولوژيكي، به وجود 
آورده است، حل كند؛ زيرا چنين رشدي به ميزان زيادي 
در ]هنگام[ ابداع بيشتر تكنولوژي هاي تحول آفرين، 

پيش بيني شده بود.
حداقل تا چند دهه بعد، احتمال دارد كه هوش انساني 
در بس��ياري از زمينه ها، از هوش كامپيوتر، بسيار برتر 
باشد. يعني تا زماني كه كامپيوترها مشاغل شناختي 
روتين تري را بر عهده دارند، مشاغِل خالقانه جديد براي 
انسان ها، پديد خواهد آمد. بسياري از اين مشاغل جديد، 
احتمااًل بستگي به مشاركت انسان ها و هوش مصنوعي 

دارد، بيشتر از اينكه به رقابت اين دو، نياز داشته باشد. 
و تيم هاي متشكل از انسان و هوش مصنوعي، احتمااًل 

نه تنها از انسان ها، بلكه از كامپيوترها هم، برتر است.
به هرحال، اكثر مشاغل جديد، احتمااًل به سطوح بااليي 
از تخصص و نبوغ، نياز خواهند داشت و مسئله كارگراِن 
بي مهارِت بيكار يا كارگراني را كه با حقوق خيلي پاييني 
مي توانند استخدام شوند حل نخواهد كرد. عالوه بر اين، 
تا زماني كه هوش مصنوعي در حال توسعه است، ممكن 
است مشاغلي كه هوش و نبوغ خيلي بااليي را نياز دارند 
نيز، رفته رفته محو شوند. دنياي شطرنج، مثالي است از 

اينكه اوضاع ممكن است به چه سويي پيش برود. 
اتفاقي كه امروزه براي تيم هاي متشكل از انسان و هوش 
مصنوعي، در ش��طرنج افتاده است ]بي استفاده شدن 
انسان[، ممكن اس��ت به زودي براي تمامي تيم هاي 
متش��كل از انس��ان و هوش مصنوعي در زمينه هاي 
انتظامي )پليس��ي(، پزش��كي، بانكداري و بسياري از 

زمينه هاي ديگر، رخ دهد.

ديگ��ر اينك��ه ه��وش مصنوع��ي، داراي توانايي هاي 
منحصربه فرد غيرانساني  است كه اين موضوع، تفاوت 
بين يك كارگر انساني و هوش مصنوعي را بسيار فاحش 
مي كند. دو مورد از توانايي هاي اختصاصي و غيرانساني 
مهِم هوش مصنوعي، توانايي اتصال هم زمان )ارتباط 
هم زمان( و به روز شدن اس��ت. براي مثال، بسياري از 
رانندگان، با قوانين عب��ور و مروِر متغيِر جاده هايي كه 
در آن تردد دارند، آش��نا نيس��تند و اكثراً آنها را زير پا 
مي گذارند. عالوه بر اين، ازآنجايي كه هر راننده ، هويتي 
منحصربه فرد دارد، هنگامي ك��ه دو راننده، به صورت 
هم زمان، به يك تقاطع مي رس��ند، گاهي راننده ها، در 
تبادل قصد و نيت خود با يكديگر، دچار سوءبرداش��ت 
مي شوند و تصادف مي كنند. در مقابل، ماشين هاي بدون 
سرنشين و خودران، تمام قوانين عبور و مرور را مي دانند 
و هرگز به صورت آگاهانه، آنها را زير پا نمي گذارند و اين 
قابليت را دارند كه به يكديگر، متصل شوند. وقتي كه دو 
خودروي بدون سرنشين، به يك تقاطع مي رسند، در 
حقيقت، آنها دو وجود يكتا ندارند و جزئي از يك الگوريتم 
هستند. بنابراين، احتمال اينكه آنها دچار سوءبرداشت 

شوند و تصادف كنند، بسيار پايين تر است.
مش��ابه با موضوع باال، اگر س��ازمان بهداشت جهاني 
)WHO(، يك بيماري جديد را شناسايي كند يا يك 
آزمايشگاه، دارويي جديد را توليد كند، نمي توان سريعًا 
تمام دكترهاي انس��اني دنيا را به روز كرد. اما اگر شما 
ميلياردها دكتِر هوش مصنوعي ]غيرانس��اني[ داشته 
باشيد و هركدام هم در حال نظارت بر وضعيت سالمت 
فردي خاص باشند، بازهم شما مي توانيد، تمامي آنها 
را در كس��ري از ثانيه، آپديت كنيد. و تمامي آنها قادر 
خواهند بود تا ارزيابي هايشان را در مورد دارو و بيماري 
جديد، با يكديگر تبادل كنند. اين مزيت هاي بالقوه در 
ارتباط و آپديِت هم زمان، اينقدر مهم هستند كه حداقل 
در بعضي از بخش هاي برخي مشاغل، منطقي به نظر 
مي رسد كه تمامي انسان ها را با كامپيوترها، جايگزين 
كنيم، حتي اگر بعضي از انسان هاي آن بخش، كارشان 

را بهتر از كامپيوترها انجام دهند.
همان تكنولوژي اي كه ممكن است ميلياردها انسان را 
ازنظر اقتصادي، نامربوط كند، ممكن است كاري كند 
تا آنها )اين انسان هاي نامربوط شده( را راحت تر بتوان 

نظارت و كنترل كرد.
همه اينها به نتيجه اي خيلي مهم منجر مي شود: انقالب 
اتوماسيون )خودكارس��ازي(، تنها يك نقطه عطف و 
تاريخي نيست كه در بازار كار، تعادلي جديد را به وجود 

آورد، بلكه سلس��له مراتبي از تحوالت بزرگ تر است. 
مشاغل قديمي، محو مي شوند و مشاغل جديد، پديدار 
مي شوند اما اين مش��اغل جديد نيز، به سرعت، تغيير 
مي كنند و ناپديد مي شوند. افراد، مجبورند نه يك بار، 

بلكه بارها و بارها خود را بازآموزي كنند.
در همين قرن گذشته، دولت ها يك سيستم آموزشي 
كالن را ب��راي افراد ج��وان، اجرا كردن��د. در قرن ۲1، 
دولت ها، احتياج پيدا خواهند كرد تا سيستم ديگري 
را نيز براي بازآموزي بزرگ س��االن اج��را كنند. اما آيا 
اين كافي خواهد بود؟ تغيير، هميشه استرس آور است 
و دنياي گيج كننده قرن بيس��ت و يكم، يك وضعيت 
استرس آوِر همه گير جهاني را ايجاد كرده است. به هر 
ميزاني كه احتمال نابودي ش��غل، باال برود، آيا بازهم 
مردم، قادر به مقابله هستند؟ تا سال ۲۰5۰، ممكن است 
يك طبقه بي استفاده شكل بگيرد؛ نه تنها به علت كمبود 
شغل يا عدم وجود تحصيالت مرتبط، بلكه به علت اينكه 
توانايي ذهني كافي براي يادگيري مهارت هاي جديد، 

وجود نخواهد داشت.

افزايشديكتاتوريهايديجيتال
زماني ك��ه اف��راد، ارزش اقتصادي خود را از دس��ت 
مي دهند، ممكن اس��ت كه قدرت سياسي خود را هم 
از دس��ت بدهند. همان تكنولوژي اي كه ممكن است 
ميلياردها انسان را ازنظر اقتصادي نامربوط كند، ممكن 
است باعث شود تا انسان ها را راحت تر بتوان نظارت و 
كنترل كرد. هوش مصنوعي، افراد زيادي را ترس��انده 
است؛ زيرا انسان ها نمي توانند اطمينان داشته باشند 
كه هوش مصنوعي براي هميش��ه، تابع خواهد ماند. 
فيلم هاي علمي تخيل��ي، در ميزاني كه كامپيوترها و 
ربات ها، ممكن است آگاهي شان را افزايش دهند، اغراق 
مي كنند و اندكي پس ازآن ]افزايش آگاهي[، س��عي 
خواهند كرد تا تمام انس��ان ها را بكشند. علت خاصي 
وجود ندارد ك��ه بتوان باور كرد ك��ه هوش مصنوعي 
هرچقدر باهوش تر شود، توانايي آگاهي اش هم باالتر 
م��ي رود. ما بايد از هوش مصنوعي بترس��يم چون كه 
احتمااًل هميشه از اربابان انساني اش تبعيت خواهد كرد 

و هرگز شورش نخواهد كرد. 
هوش مصنوعي يك وسيله و ابزار است اما شبيه آنهايي 
كه تا به حال، انس��ان ها ساخته اند نيست؛ آن، قطعًا به 
افراد قدرتمند، اين توانايي را خواهد داد كه قدرت خود 

را مستحكم تر كنند.
براي لحظه اي تجس��م كنيد كه رژي��م كنوني در كره 
شمالي به ورژن پيشرفته تري از اين تكنولوژي دست 
يابد. ممكن است مردم مجبور شوند گردنبند بيومتريكي 
را بپوشند تا بر هر چيزي كه انجام مي دهند، مي گويند، 
فشارخون و فعاليت هاي ذهني ش��ان نظارت شود. با 
استفاده از دانش فزاينده در مورد ذهن انسان و استفاده 
از قدرت بي نظيِر يادگيري ماشين، حكومت كره شمالي 
ممكن است درنهايت، قادر ش��ود تا هر چيزي كه هر 
شهروندي در هرلحظه اي به آن مي انديشد را بسنجد 
و قض��اوت كند. اگر يك ك��ره اي به عكس كيم جونگ 
اون ن��گاه كند و سنس��ورهاي بيومتريكي خبرچين، 
نشانه هايي از خش��م را ثبت كنند )فشارخون باالتر و 
افزايش فعاليت در آميگداال(، احتمااًل آن فرد، روز بعد 

در گوالگ خواهد بود.
تعارض بين دموكراسي و ديكتاتوري، ]تعارض بين دو 
سيستم اخالقي متفاوت نيست بلكه[ درواقع، تعارض 
بين دو سيس��تم پردازش داده است. هوش مصنوعي، 

ممكن است بازي را به نفع ديكتاتوري، تغيير دهد.
هنوز اس��تفاده از چنين تكنيك هاي سفت و سختي، 
علنًا ثابت نشده است. هنوز يك نماي ظاهري از انتخاب 
آزاد و رأي دادن آزاد، ممكن است در بعضي از كشورها، 
باق��ي مانده باش��د و عموم مردم، كمتر بط��ور واقعي، 
كنترل شوند. مطمئناً تالش براي دستكاري احساسات 
رأي دهندگان، چيز جديدي نيست، اما روزي كه كسي 
در سانفرانسيسكو، پكن يا مسكو توانايي دستكاري قلب 
)اراده( انسان ها را به صورت قابل اعتماد و ارزان، پيدا كند، 
]آن روز[ سياس��ت هاي دموكراتي��ك، به يك نمايش 

عروسكي احساسي، تبديل خواهد شد.
در دهه هاي پيش رو، احتمااًل با ش��ورش ماشين هاي 
بااحس��اس، روبرو نخواهيم ش��د؛ اما احتمااًل مجبور 
خواهيم ش��د تا با ارتش��ي از ربات ها مقابله كنيم كه 
بهتر از مادرمان مي دانند كه چگونه دكمه هاي كنترل 
احس��اس ما را فش��ار دهند. آنها از اين توانايي كنترل 

عجيب وغريب را تحت فرماِن انس��اني نابغه، استفاده 
خواهند كرد با هدف اينكه، چيزي مثل يك ماشين، 
سياست مدار يا ايدئولوژي را به ما بفروشند. اين ربات ها 
احتمااًل عميق تري��ن ترس ها، نفرت ه��ا و اميال ما را 
تشخيص خواهند داد و از آنها عليه ما استفاده خواهند 
كرد. ما يك چش��مه )پيش نمايش��ي( از اين كار را در 
انتخابات و رفراندوم هاي اخير در سراسر دنيا ديديم، 
وقتي كه هكرها توانس��تند اطالعات كاربران را آناليز 
كنند و از پيش داوري هاي آنها براي تغيير دادن رأيشان، 

سوءاستفاده و بهره برداري كنند. 
بزرگ ترين و وحش��تناك ترين تأثي��ر انقالب هوش 
مصنوعي، ممكن است كارآمدي نسبي دموكراسي ها يا 
ديكتاتوري ها باشد. از ديدگاه تاريخي، ديكتاتورها، براي 
ايجاد نوآوري و تحول اقتصادي، با مشكل مواجه بوده اند. 
در اواخر قرن بيستم، دموكراسي ها، از ديكتاتوري ها، 
عملكرد بهتري داشتند؛ چون كه در پردازش اطالعات، 

خيلي سرآمدتر بودند. 

ما تمايل داريم كه تعارض بين دموكراسي و ديكتاتوري 
را تعارض بين دو سيستم اخالقي ببينيم؛ اما درواقع، 
اين تعارض، بين دو سيس��تم متفاوت پ��ردازش داده 
است. دموكراسي، قدرت را در پردازش اطالعات، توزيع 
مي كند و تصميم گيري ها توسط مردم و موسسات انجام 
مي ش��ود، درحالي كه ديكتاتوري، اطالعات و قدرت 
را در يك م��كان، متمركز مي كند. با توجه به وضعيت 
تكنولوژي در قرن بيس��تم، اينكه اين مقدار از قدرت و 
اطالعات، در يكجا، متمركز شود، كارآمد نبود. هيچ كس 
اين توانايي را نداش��ت كه همه اطالع��ات موجود را با 
سرعت كافي، پردازش كند و تصميمات درستي را اتخاذ 
كند. اين، يكي از داليلي است كه شوروي، تصميمات 
خيلي بدتري را نس��بت به اياالت متحده، اتخاذ كرد و 

اقتصادش به شدت از امريكا، عقب افتاد.
به هرحال، هوش مصنوعي ممكن است به زودي، نتيجه 
را به نفع ديكتاتوري، تغيير دهد. هوش مصنوعي، اين 
را امكان پذير مي س��ازد كه حجم باالي��ي از اطالعات، 
بطور متمركز، پردازش ش��ود. نقص بزرگ رژيم هاي 
ديكتاتوري در قرن بيس��تم كه نمي توانس��تند تمام 
اطالعات و قدرت را در يك مكان، متمركز كنند، ممكن 

است در قرن بيست و يكم، رفع شود.

تفويض)انتقال(قدرتبهماشينها
حتي اگ��ر بعضي از جوامع، به ظاه��ر دموكرات مانده 
باشند، افزايش كارآمدي الگوريتم ها، هنوز هم قدرت 
بيشتري را روزبه روز از انسان ها گرفته و به ماشين هاي 
شبكه ش��ده، منتقل مي كند. ممكن است ما به عمد و 
هوشيارانه، اختيار بيش��تري را از خودمان گرفته و به 

ماشين ها بدهيم؛ 
همين االن هم، به پيش��نهادهاي نت فليكس، اعتماد 
مي كنيم تا به ما سريال پيشنهاد بدهد و از اسپاتيفاي 
مي خواهيم تا موزيك هاي موردعالقه ما را جمع آوري 
كند. اما آي��ا ميزان تأثيرگذاري ه��وش مصنوعي، به 

همين جا ختم مي شود؟
هرس��اله، ميليون ها دانش��جو، نياز به تصميم گيري 
دارند كه چه رش��ته اي را ادامه دهند. اين يك تصميم 
خيلي مهم و سخت است كه بايد در زير فشار والدين، 
دوستان، و اساتيدي كه عاليق و نظرات گوناگوني دارند، 
گرفته ش��ود. اين تصميم، توسط ترس هاي شخصي 
دانش��جو و فانتزي هايش كه توسط فيلم ها، رمان ها و 
تبليغات، شكل گرفته اند نيز، تحت تأثير قرار مي گيرد. 
مس��ائلي هس��تند كه موضوع را پيچيده تر مي كنند، 

مثل اينكه فرد نمي داند چه رش��ته اي را بايد انتخاب 
كند تا در ش��غل آينده اش موفق باش��د يا اينكه بطور 
واقع بينانه، نقطه هاي قوت و ضعفش را نمي شناس��د. 
زياد دور نخواهد بود روزي كه هوش مصنوعي، نسبت 
به ما تصميمات بهتري را درزمينه شغل و حتي روابط، 
اتخاذ كند؛ اما زماني كه ما قدرت تصميم گيري درزمينه 
اينكه چه رش��ته اي را بخوانيم، كج��ا كار كنيم، با چه 
كس��ي ازدواج كنيم به دست هوش مصنوعي بدهيم؛ 
زندگي انساني، ديگر ميدان تصميم گيري ها نيست و 
ما مجبور خواهيم شد كه ديدگاه و برداشتمان را نسبت 

به زندگي، تغيير دهيم. 
آيا پارلمان ها و جلس��ات سياس��ي، مي توانند به اين 
چالش ها غلبه كنند و س��ناريوهاي تاري��ك آينده را 
پيش بيني كنند؟ در حال حاض��ر كه چنين چيزي، 
محتمل به نظر نمي رس��د. تح��ول تكنولوژيكي، در 
برنامه هاي سياس��ي، اصاًل موضوع مهمي نيست. در 
طي رقابت هاي انتخاباتي در سال ۲۰1۶، نهاد مسوول 
تحول تكنولوژيكي، دغدغه اش مسائلي بود كه هيالري 
كلينتون با استفاده از ايميل شخصي اش درست كرده 
بود و با وجود تمام صحبت هايي كه در مورد از دس��ت 
دادن مشاغل و… شد، هيچ كانديدايي بطور مستقيم 
به تأثيرات سياسي، اتوماتيك سازي امور، اشاره نكرد. 
دونالد ترامپ به رأي دهندگان هشدار داد كه مشاغل 
مكزيكي ها بايد حفظ ش��ود و امريكا بايد ديواري را در 
مرز جنوبي خودش، بنا كند. او هرگز به رأي دهندگان 
هشدار نداد كه الگوريتم ها هستند كه مشاغل آنها را 
خواهند گرفت و اينكه حتي پيشنهاد نداد كه فايروالي 

را به دور كاليفرنيا، بنا كند.
با اين اوضاع، چه كاري از ما ساخته است؟ براي شروع، 
ما بايد مطالعه در مورد اينكه ذهن انس��ان چگونه كار 
مي كند را در اولويت خيلي باالتري قرار دهيم. در مورد 
اينكه چگونه مي توان خرد و ش��فقت موجود در ما را 
توليد كرد. اگر ما درزمينه هوش مصنوعي خيلي زياد 
سرمايه گذاري كنيم و براي توسعه ذهن انسان، خيلي 
كم؛ آن موقع ممكن است كامپيوترهاي هوش مصنوعي 
كه خيلي پيچيده هستند، تنها براي قدرتمندتر كردن 
حماقت طبيعي انسان ها و بدترين و شايد قدرتمندترين 
تكانه هاي ما مثل تكانه ح��رص و نفرت، به كار گرفته 
شوند. براي اجتناب از چنين پيامدي، به ازاي هر دالر و 
دقيقه اي كه براي بهبود هوش مصنوعي، سرمايه گذاري 
مي كنيم، بايد عاقل باشيم و يك دالر و يك دقيقه را هم 
براي كاوش و توسعه هوشياري انسان ها، سرمايه گذاري 

كنيم.
بطور عملي تر و سريع تر، اگر ما مي خواهيم كه از متمركز 
شدن اين همه ثروت و قدرت در دست هاي يك نخبه 
كوچك، جلوگيري كنيم، بايد حق مالكيت داده ها را 
تعديل كنيم. در زمان باستان، زمين، مهم ترين دارايي 
بود؛ به همين دليل سياس��ت مداران به دنبال كنترل 
زمين ها بودند؛ در عصر مدرن، كارخانه ها و ماشين آالت، 
از زمين مهم تر شدند؛ به همين دليل، سياست مداران 
تالش هايشان را بر روي كنترل اين ابزارهاي ارزشمند 
توليد، متمركز كردند. در قرن ۲1، ديتاها، ارزشمندتر 
از زمين و ماشين آالت شده اند؛ بنابراين سياستمداران 
در حال جنگيدن براي جمع آوري داده ها و جلوگيري 

از انتشار آن هستند.
مسابقه جهت جمع آوري داده ها، هم اكنون شروع شده 
است و غول هايي همچون گوگل، فيس بوك و در چين، 
بايدو و تنسنت، از بقيه جلوتر هستند. بسياري از اين 
كمپاني ها مثل »تاجران توجه« هستند، آنها توجه ما را 
به وسيله اطالعات، خدمات و سرگرمي هاي رايگاني كه 
براي ما فراهم مي كنند، به دست مي آورند و اين توجه 
كسب ش��ده را به تبليغ دهندگان مي فروشند. البته، 
تجارت واقعي آنها، فروش آگهي نيست، بلكه با به دست 
آوردن توجه ما، آنها مقدار بي پاياني از داده هاي تجمعي 
را در مورد ما به دست مي آورند كه خيلي ارزشمندتر از 
فروش آگهي است. ما مشتريان آنها نيستيم، ما كاالهاي 

آنها هستيم.
مردم ع��ادي، مقاومت در مقابل اي��ن فرايند را خيلي 
دش��وار مي دانند. در حال حاضر، بسياري از ما بسيار 
خوشحال هستيم كه باارزش ترين دارايي مان )داده هاي 
ش��خصي مان( را ازدس��ت داده ايم و در ع��وض آن به 
سرويس هاي رايگان ايميل و ويديوهاي خنده دار در 
مورد گربه ها رس��يده ايم. اما اگر از اين به بعد، همين 
مردم عادي تصميم بگيرند كه جلوي نشر داده هايشان 
را بگيرند، قطعًا با مش��كل، روبرو خواهند شد؛ چراكه، 
ممكن است آنها به شبكه ها )اينترنت(، متكي باشند 
براي اينكه به آنها در تصميم گيري، كمك كند. حتي 
اين وابستگي ممكن اس��ت درزمينه سالمتي و زنده 

ماندن نيز، باشد.
ملي سازي داده ها توس��ط حكومت ها، مي تواند يك 
راه حل باش��د. اين روش، قطعًا ق��درت كمپاني هاي 
بزرگ را كاهش مي دهد. اما تاريخ، ثابت كرده اس��ت 
كه ما در دس��تان مقت��در حكومت ها ني��ز، وضعيت 
بهتري را نخواهيم داشت؛ بنابراين بهتر است كه توجه 
دانشمندان، فيلسوف ها، وكيل ها و حتي شاعران مان را 
به اين سوال بزرگ، جلب كنيم و از آنها بپرسيم: چگونه، 

حق مالكيت داده ها را تعديل كنيم؟
اگر ديدگاه هاي ارايه شده ]در اين مقاله[ را هشداردهنده 
و آگاهي بخش، يافتيد، اگر از زندگي در يك ديكتاتوري 
ديجيتالي يا يك جامعه پست، متنفر هستيد، بيشترين 
همكاري اي كه مي توانيد بكنيد اين است كه راه هايي 
را پيدا كنيد ك��ه از اينكه حجم باالي��ي از داده ها، در 
دستان افراد خيلي اندكي جمع شود، جلوگيري كند؛ 
و همچنين، راه هايي را پيدا كنيد كه سيستم پردازش 
داده توزيع شده نسبت به سيستم پردازش داده متمركز، 
برتري ياب��د و اين برتري، حفظ ش��ود. اين ها، اهداف 
ساده اي نيستند اما رسيدن به آنها، ممكن است بهترين 

محافظ دموكراسي باشد.
منبع: باشگاه انديشه

   اگ�ر از زندگ�ي در ي�ك ديكتات�وري 
ديجيتال�ي يا ي�ك جامعه پس�ت، متنفر 
هستيد، بيشترين همكاري اي كه مي توانيد 
بكنيد اين است كه راه هايي را پيدا كنيد كه 
از اينكه حجم بااليي از داده ها، در دس�تان 
افراد خيلي اندكي جمع ش�ود، جلوگيري 
كند؛ و همچني�ن، راه هايي را پيدا كنيد كه 
سيس�تم پردازش داده توزيع شده نسبت 
به سيس�تم پردازش داده متمركز، برتري 
يابد و اين برتري، حفظ شود. اين ها، اهداف 
ساده اي نيستند اما رسيدن به آنها، ممكن 

است بهترين محافظ دموكراسي باشد.

برش
  تح�ول تكنولوژيك�ي، در برنامه ه�اي 
سياس�ي، اص�اًل موض�وع مهمي نيس�ت. 
در ط�ي رقابت ه�اي انتخابات�ي در س�ال 
۲۰۱۶، نهاد مس�وول تح�ول تكنولوژيكي، 
دغدغه اش مسائلي بود كه هيالري كلينتون 
با اس�تفاده از ايميل ش�خصي اش درست 
ك�رده بود و با وجود تم�ام صحبت هايي كه 
در مورد از دس�ت دادن مش�اغل و… شد، 
هيچ كانديدايي بطور مس�تقيم به تأثيرات 
سياسي، اتوماتيك سازي امور، اشاره نكرد. 
دونالد ترامپ به رأي دهندگان هشدار داد كه 

مشاغل مكزيكي ها بايد حفظ شود

برش
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واشنگتن،بازيگرغيرمسوول
عرصهبينالملل

تحليلگران رويكرد يكجانبه گراي��ي را كه دولت 
»دونالد ترامپ« عليه هنجارها و قواعد بين المللي 
در پيش گرفته است به زيان جهان و امريكا ارزيابي 
مي كنند. بر اين اس��اس ترديد نسبت به آينده و 
بي اعتمادي به تصميم سازي هاي كاخ سفيد اعتبار 
اين كش��ور به عنوان يك بازيگر بزرگ در عرصه 

بين المللي را مخدوش ساخته است.
به گزارش ايرنا، ادامه اين مسير مي تواند پيامدهاي 
خطرناكي را براي همه كشورها و جهان به همراه 
داشته باشد. بي دليل نيست كه »ريچارد هاس« 
رييس شوراي روابط خارجي امريكا جوهره اصلي 
سياست خارجي دولت ترامپ را »دكترين خروج« 
ناميد. نمود بارز اين نامگذاري را مي توان به عينه 
در خروج وي از پيمان ه��ا و رژيم هاي بين المللي 
همچون ترانس پاس��فيك، نفت��ا، پيمان اقليمي 
پاريس، يونسكو و شوراي حقوق بشر سازمان ملل 
متحد، يا پيمان هاي موشكي با روسيه و برجام ديد.

به اعتقاد بسياري از تحليلگران مسائل بين الملل، 
اين سياست هاي ظاهرا بي منطق و گاه متناقض، 
تنها براي جبران عقب ماندگي واشنگتن از جريان 
قدرت در عرصه جهان اتخاذ مي ش��ود البته اين 
رويكرد به زيان واش��نگتن تمام خواهد شد زيرا از 
نگاه كش��ورهاي جهان، اياالت متحده مخصوصا 
در موضوعات حساس و حياتي به عنوان بازيگري 
قابل اعتماد و مس��ووليت پذير شناخته نخواهد 
شد و همين وضع به تدريج از اعتبار واشنگتن در 

عرصه هاي بين المللي و افكار عمومي مي كاهد.
خ��روج از معاهده هاي بين المللي، پش��ت كردن 
به مصوبات س��ازمان ملل و خروج از سازمان هاي 
زيرمجموعه اين نهاد تنها گوشه اي از سياست هاي 
نامتعارف كاخ س��فيد در دوره اخير است. اياالت 
متحده ب��ه ويژه ش��خص دونالد ترام��پ در اين 
دوره نس��بتا كوتاه حتي توافق هايي را كه رهبران 
پيشين كاخ سفيد امضا كرده بودند مردود ساخت 
و امضاي روس��اي جمهوري اين كش��ور پاي اين 
تعهدات را بي اعتبار كرد. ترامپ امريكا را از پيمان 
موشك هاي ميانبرد كه بيش از سه دهه قبل ميان 
مس��كو و واشنگتن به امضا رس��يده بود به داليل 
نامشخص خارج ساخت. عالوه بر آنكه توافق هاي 
چند ده��ه اي كه به هنجار تبديل ش��ده بودند از 
تيررس سياست هاي ترامپ مصون نماند، رييس 
جمهوي امريكا اجراي توافق هس��ته اي با ايران را 
كه رييس جمهوري پيش��ين اين كشور به نتيجه 
رس��انده بود، تنها دو س��ال تحمل كرد و در سال 
۲۰18 بطور كامل از آن خارج شد.  نوع رفتار كامال 
حمايتگرايانه اي كه ترامپ در بيش از يك س��ال 
گذشته از رژيم صهيونيس��تي به كار بسته است 
هم نمونه ديگري از بي اعتنايي وي به هنجارهاي 
پذيرفته شده بين المللي به شمار مي رود. با وجود 
صدور چندين قطعنامه از س��وي شوراي امنيت 
سازمان ملل، وي س��فارت امريكا را از تل آويو به 
بيت المق��دس انتقال داد و اين ش��هر را پايتخت 
اس��راييل اعالم ك��رد. همچنين كاخ س��فيد در 
اقدامي كامال غيرمعمول و برخالف موضع بيشتر 
كشورهاي جهان، رويكرد تجاوزكارانه اين رژيم را 
با پذيرش حاكميت آن بر بخش هاي اشغال شده 
جوالن سوريه مورد تاييد قرار داد. عالوه بر اين، يكي 
از نخستين اقدامات ترامپ در خروج از پيمان هاي 
بين المللي، ص��دور فرمان خروج اياالت متحده از 
پيمان تجاري فرا آتالنتيك )يا ترانس پاسيفيك( 
)TPP( بود. ترامپ همچنين بازبيني و فسخ پيمان 
»نفت��ا« يا پيمان »تج��ارت آزاد منطقه امريكاي 
شمالي« را مطرح و اين توافق را بدترين پيمان طول 
تاريخ امريكا اعالم كرد..يكي از پر س��روصداترين 
اقدامات ترامپ خروج از پيمان آب و هوايي پاريس 
بود. همچنين از سازمان علمي، فرهنگي ملل متحد 
)يونسكو( هم به بهانه رويكردهاي ضداسراييلي آن 
خارج ش��د. امريكا حدود يك سال قبل از شوراي 
حقوق بش��ر س��ازمان ملل متحد هم خارج شد. 
همچنين راه اندازي جنگ تجاري با بس��ياري از 
كش��ورهاي جهان و برقراري تعرفه بر واردات به 
آمريكا از جمله ديگر اقدامات خارج از عرف ترامپ به 
شمار مي رود كه در تضاد با مقررات سازمان تجارت 
جهاني در آزادي تعامالت اقتصادي و تجاري است.

رييس جمهوري امريكا حدود يك ماه قبل حتي 
تهديد كرد اگر مجبور ش��ود امريكا را از س��ازمان 
تجارت جهاني خارج مي كند. ترديد در پايبندي 
امريكا ب��ه تعهدات خود تاثير مخ��رب ديگري را 
هم براي واش��نگتن به همراه مي آورد. بسياري از 
كشورهاي در تعامل با كاخ سفيد نسبت به آينده با 
شك رفتار مي كنند زيرا ممكن است همان كاري 
را كه ترامپ با توافق هاي گذشته امريكا انجام داده 
است، رييس جمهور بعدي با اقدامات ترامپ انجام 
دهد. بنابراين از نگاه كشورهاي جهان طول عمر 
هر توافقي با امريكا ۴ س��ال يا حداكثر 8 سال و به 
اندازه مدت زمان رياس��ت جمهوري يك فرد بايد 
طراحي شود. برخي كارشناسان بر اين باورند كه 
پش��ت پا زدن به هنجارهاي پذيرفته شده جهان 
اقدامي نيس��ت كه يك قدرت بزرگ انجام بدهد 
بلكه اين نمونه اي از رفتار يك بازيگر شرور و سركش 
است كه قدرت خود را رو به زوال مي بيند و بهترين 
راه براي حفظ حضور در عرصه ها را شلوغ كاري و 
ايجاد بي نظمي و سر وصدا مي داند. در اين چارچوب 
هنگامي كه امريكا خود را از جايگاه اصلي در يك 
فرايند يا ساختار بين المللي كنار مي كشد ممكن 
است در دوره زماني كوتاهي هرج و مرج حادث شود 
و نظم برقرار نباشد اما سيستم خود را به تدريج با 
شرايط انطباق مي دهد و پس از مدت زماني اندك، 
بازيگران ديگري كه داراي قابليت و توانايي نسبي 
هستند به صورت موضعي و در حوزه هاي مختلف 
جايگزين قدرت فائقه يا بازيگر اصلي مي ش��وند. 
تكرار اين فرايند در چند حوزه سياسي، اقتصادي، 
فرهنگ��ي و امنيتي بط��ور كلي اعتب��ار و جايگاه 

واشنگتن را در جهان زير سوال مي برد.
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توليد مسكن زير ضرب ركود تورمي

افزايش 31  درصدي قيمت مصالح ساختماني 

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
بر اساس آمارهاي موجود تعداد پروانه هاي ساختماني 
صادرشده توسط شهرداري هاي كشور در زمستان 97 
حدود 49 هزار و 875 فقره بوده كه نسبت به سال 96 
حدود 21.1 درصد و نسبت به پاييز همان سال 68.9 

درصد افزايش داشته است.
البته اين تعداد پروانه صادرش��ده ب��راي 114 هزار و 
614 واحد مس��كوني بوده و ازلحاظ زيربناي كل در 
پروانه هاي صادر حدود 21 ميليون و 743 هزار مترمربع 

بوده است.
اين آمارها در حالي گزارش شده اند كه در طي سال هاي 
1389 تا 1392 س��االنه بين 222 تا 232 هزار پروانه 
ساختماني صادرشده بود كه در سال 92، اين ميزان تا 
سال 96 با كاهش 41 درصدي به 132 هزار فقره رسيد.
بر اساس آمارهاي منتشره، تعداد پروانه هاي ساختماني 
صادرشده در س��ال 89 حدود 233 هزار و 966 فقره، 
در سال 90 حدود 213 هزار و 148 فقره، در سال 91 
حدود 228 هزار و 828 فقره، در سال 92 حدود 222 
هزار و 850 فقره، در س��ال 93 حدود 135 هزار و 24 
فقره، در س��ال 94 حدود 131 هزار و 651 فقره، سال 
95 ح��دود 129 هزار و 86 فقره، در س��ال 96 حدود 
131 ه��زار و 910 فقره در نيمه اول س��ال 96 حدود 
68 هزار و 880 فقره و در نيمه اول سال 97 حدود 72 
هزار و 196 فقره بوده است. در نيمه اول سال 97 تعداد 
پروانه هاي ساختماني با رشد 11 درصدي از 68 هزار 
و 880 فقره در نيمه اول س��ال 96 به 72 هزار و 196 

فقره رسيده است.
 همچنين بر اساس آمارهاي رسمي، بيشترين تعداد 
صدور پروانه س��اخت در سه ماهه نخست سال 97 به 
ترتيب در مناطق 15، 14، 8 و پس ازآن در مناطق 12، 
19 و 22 بوده اس��ت. تعداد پروانه هاي صادره شده در 
اين مناطق به ترتيب 311 فقره، 294 فقره، 248 فقره، 

61 فقره، 44 و 43 فقره بوده است.
اما در س��ه ماهه نخست سال 1398 وضعيت متفاوت 
بوده و بيشترين تعداد صدور پروانه ساخت به ترتيب 
در مناطق 4، 15، 14 و پس ازآن در مناطق 9، 12 و 6 
مشاهده مي شود. اين تعداد پروانه در منطقه 4 حدود 
202 فقره و در ديگر مناطق به ترتيب 193، 145، 56، 

47 و 33 بوده است.
بر اس��اس آمارهاي غيررس��مي، تع��داد پروانه هاي 
صادرشده ساختمان در 6 ماهه سال جاري نسبت به 

سال 97 روند كاهشي داشته است.

  هزينه ميليوني ساخت مسكن
به گفته شاهين افتخاري، كارشناس مديريت پروژه، 
هزينه س��اخت بنا در پروژه هاي مسكوني، تجاري يا 
اماكن كه بر اساس مترمربع است، معمواًل بر اساس دو 
پارامتر اصلي دستمزد )اعم از نيروي انساني و كارگاهي( 
و هزينه مصالح محاسبه مي ش��ود. در برآورد قيمت 
ساخت خانه، دستمزد و هزينه مصالح با تورم و موقعيت 
پروژه رابطه مستقيم دارد. به عنوان مثال، دستمزد و 
هزينه مصالح در سال 96 نسبت به سال 98 حدود 2 
تا 3 برابر شده است. به همين نسبت هزينه ساخت هر 
مترمربع بناي ساختماني نيز حدود 2 برابر شده است.

وي گفت: هزينه هاي ديگري نيز در قيمت تمام شده 
هر مترمربع بنا دخيل هس��تند. اين هزينه ها شامل 
مجوز ساخت و عوارض، هزينه خالفي، مفاد ماده 100، 
هزينه هاي نظام مهندسي اعم از طراحي، نظارت، اجرا، 
نقشه برداري، عوارض مربوط به آموزش وپرورش، بيمه 
كارگران و حوادث، هزينه هاي ثبت اس��ناد و امالك، 
تنظيم تقس��يم نامه يا سند تفكيكي، هزينه ماليات و 
دارايي و انتقال مالكيت، هزينه بنگاه معامالت ملكي 
براي تنظيم مبايعه نامه و س��ند ف��روش، هزينه هاي 
آزمايشات خاك تأييد جوش و بتن، هزينه جابه جايي 
پسماند و ترميم و نوسازي و موارد مربوط به شهرداري، 
هزينه مجوز انش��عابات و ايجاد آب، برق، گاز و تلفن، 
تدوين و ايجاد شناس��نامه فني ملك، بيمه تضمين 

كيفيت ساختمان و بيمه مس��ووليت مدني پيرامون 
س��اختمان و هزينه آتش نشاني ش��هرداري در قبال 
خدمات و گواهي تأييد اس��ت. قيمت همه موارد فوق 
از ابتداي سال جاري چند برابر شده است. البته هزينه 
ع��وارض صدور پروان��ه كه در ابتداي س��ال جاري به 
پيشنهاد شهرداري 3 برابر ش��ده بود به علت كاهش 
ميزان ساخت وس��از به روال سابق بازگشت اما همين 

روال سابق نيز نسبتًا رشد داشته است.
وي گفت: در حال حاضر، هزينه هر مترمربع سقف و 
س��تون بتني در مهرماه 98 از 700 هزار تومان تا يك 
ميليون تومان و هزينه هر مترمربع سقف و ستون فلزي 
از يك ميليون  تا يك ميليون و 200 هزار تومان است. 
البته اين هزينه نيز با احتساب مصالح وارداتي بيشتر از 

هزينه هاي فوق است.
 افتخاري در خصوص هزينه هاي سفت كاري ساختمان 
كه ش��امل اجراي فونداسيون، اس��كلت ساختمان، 
ديواركشي، گچ وخاك اس��ت، گفت: در حال حاضر، 
هزينه هر مترمربع س��فت كاري از 900 هزار تومان تا 
يك ميليون و 200 هزار تومان است. البته اين هزينه ها 
 با اس��تفاده از مصال��ح وارداتي و مصال��ح نوين باالي

2 ميليون تومان است.
وي ب��ا بيان اينكه قيمت هر مترمرب��ع نازك كاري به 
كيفيت و كميت مصالح بستگي دارد، گفت: بطوركلي 
بخش ن��ازك كاري تعيين كننده ام��الك معمولي و 
لوكس است. مراحل نازك كاري شامل اجراي ايزوگام، 
كاشي كاري، سراميك كاري، سنگ كاري و نقاشي و 
كاغذديواري و …. و قيمت اجراي هر مترمربع در اين 
بخش با مصالح معمولي 900 ه��زار تومان، با مصالح 
كيفيت متوسط باالي يك ميليون، كيفيت بسيار باال 
يك ميليون و 500 ت��ا 3 ميليون تومان و براي امالك 

لوكس از 3 ميليون  تا 10 ميليون تومان است.
وي بابي��ان اينكه هزينه هاي ذكرش��ده با احتس��اب 
هزينه هاي دس��تمزد و عوارض و خدمات رقم بسيار 
بااليي اس��ت، گفت: در حال حاضر هزينه ساخت هر 
مترمربع از يك آپارتمان 4 طبقه در تهران يك ميليون 
و 800 ه��زار، 5 طبق��ه 2 ميلي��ون، 6 طبقه حدود 2 

ميليون و 200 هزار، 7 طبقه 2 ميليون و 300 و قيمت 
10 طبقه به باال از 2 ميليون و 500 تا 3 ميليون و 500 

هزار تومان است.
با توجه به قيمت هاي ارايه ش��ده هزينه هر مترمربع 
س��اختمان مفيد و غيرمفيد از 2 ميليون و 100 هزار 

تومان شروع مي شود.
افتخاري در خصوص هزينه دستمزد نيز گفت: هزينه 
دستمزد هر مترمربع س��اختمان از 750 هزار تومان 
به باال اس��ت. اين هزينه ش��امل هزينه فونداسيون تا 

نازك كاري است.
وي بابيان اينكه هزينه ساخت وساز رابطه مستقيمي 
باكيفيت مصالح دارد، گفت: بطور مثال، س��اخت هر 
مترمربع از يك آپارتمان دوطبقه 85 متري در استان 
باكيفيت پايين ح��دود يك ميليون و 900، باكيفيت 
متوس��ط 2 ميليون و 300 و باكيفيت باال 2 ميليون 
و 700 هزار تومان است همچنين هزينه كل ساخت 
اي��ن آپارتمان باكيفيت پايي��ن 725 ميليون تومان، 
879 ميليون و باكيفيت باال يك ميليارد تومان است. 
همچنين در حال حاضر س��اخت هر مترمربع از يك 
آپارتمان دوطبقه 85 متري در شهرس��تان باكيفيت 
پايين حدود يك ميليون و 700، باكيفيت متوسط 2 
ميليون و باكيفيت باال 2 ميليون و 300 هزار تومان است 
همچنين هزينه كل س��اخت اين آپارتمان باكيفيت 
پايين 650 ميلي��ون تومان، 750 ميليون و باكيفيت 

باال 800 ميليون است.
س��اخت هر مترمربع همين واحد مسكوني در روستا 
باكيفيت پايي��ن يك ميليون و 200 ه��زار باكيفيت 
متوسط يك ميليون و 700 و باكيفيت باال 2 ميليون و 
100 هزار تومان است هزينه كل ساخت اين آپارتمان 
نيز باكيفيت هاي پايين، متوسط و باال به ترتيب 500 

ميليون، 700 ميليون و 850 ميليون تومان است.
وي بابي��ان اينكه افزايش هزينه هاي س��اخت باعث 
كاهش گرايش س��ازندگان ذي صالح به اين صنعت 
شده است، گفت: اگر نگاه دقيقي به ميزان پروانه هاي 
صادرشده داشته باش��يم ميزان ساخت وساز هرساله 
روند نزولي به خود گرفته و بزرگ ترين دليل آن كاهش 

حاشيه س��ود آن است. اين كارش��ناس ساخت وساز 
گفت: ورود سازندگان ذي صالح به عرصه ساخت وساز 
با قيمت هاي كنوني امكان پذير نيس��ت، چرا كه اين 
عده ب��دون دغدغه مي تواند س��رمايه هاي خود را در 
بخش هاي ديگري مانند بانك وارد كنند و سود كالني 

از اين بازار ببرند.

 2 پيام اصلي كاهش صدور پروانه 
در همين رابطه، حسين احمد اوغلي، كارشناس بازار 
مسكن بابيان اينكه از ابتداي سال جاري قيمت مصالح 
ساختماني داخلي به شدت افزايش  يافته است، گفت: 
بر اساس آمارهاي مربوطه، قيمت مصالح ساختماني در 
ماه هاي ابتداي سال جاري نسبت به سال هاي گذشته 
حدود 60 درصد افزايش پيداكرده، اين در حالي است 
كه بخش اعظمي از مصالح مورداس��تفاده در صنعت 
ساختمان سازي، محصوالت داخلي است. شركت هاي 
داخلي توليدكننده مصالح ساختماني علت افزايش 
قيمت محصوالت را افزايش نرخ ارز و افزايش هزينه ها 
ازجمله ماليات، حقوق كارگر و افزايش نرخ حامل هاي 
انرژي اعالم مي كنند، اما درهرصورت ميزان افزايش 
صورت گرفته باوجود تمام هزينه ها نيز منطقي نيست.

احمد اوغلي گف��ت: در كنار افزاي��ش قيمت مصالح 
ساختماني دريافت پروانه ساختماني براي هر مترمربع 
خانه 240 هزار تومان، شناس��نامه فني ملك متري 
1200 تومان، هزين��ه طراحي متري 34 هزار تومان، 
هزينه نظارت متري 1600 تومان، هزينه بيمه اجباري 
كارگران به ازاي هر نفر 18 هزار تومان. و هزينه تفكيك 
اعياني شهرداري متري 3500 تومان است كه نسبت به 

سال قبل با رشد قابل توجهي روبرو شده است.
وي گفت: از سوي ديگر، هزينه سازمان نظام مهندسي 
بابت تفكيك متري 1500 تومان، هزينه هاي مجري 
35 هزار توم��ان، بيمه تضمين كيفيت متري 3700 
تومان، شهرداري براي پسماند، نوسازي و انتقال متري 
2 هزار و 400 تومان، ش��هرداري براي آتش نشاني و 
خدمات متري 500 تومان، حق انشعاب آب و فاضالب 
و نيرورساني متري 7500 تومان، حق انشعاب برق و 

خدمات مهندسي متري 14500 تومان، حق انشعاب 
گاز متري 2000 تومان اس��ت. البته به اين موارد حق 
مشاور امالك و 6 درصد ارزش افزوده نيز اضافه مي شود.

 احمد اوغلي گفت: عالوه بر موارد باال هزينه ژئوتكنيك 
متري 3000 تومان، ثبت اس��ناد و امالك متري 600 
تومان، دفتر اسناد رسمي متري 1600 تومان و بيمه 
مسووليت بدني نيز به ازاي هر متر 3500 تومان است.

اين كارش��ناس بابيان اينكه قيمت ساخت مسكن از 
ابتداي سال جديد 20 تا 30 درصد رشد داشته است، 
گفت: بطوركلي در س��اخت و ساز هزينه سفت كاري 
شامل خاك برداري، احداث فونداسيون و اسكلت سازه، 
ديوارچيني و آهن كشي و قوطي كشي مدفون پنجره 
و فريم فلزي چهارچوب دره��ا حدود 37.45 درصد، 
نازك كاري ش��امل تمام كارهاي معماري ساختماني 
باقي مانده از سفت كاري تا انتهاي مرحله نصب كابينت 
و درها و كمدها 18.02 درصد، تأسيس��ات مكانيكي 
شامل تمام لوله كشي ها و نصب لوازم و سرويس هاي 
بهداشتي ايراني و فرنگي، نصب پكيج هاي سرمايش و 
گرمايش و كولر، اسپيلت، رادياتور، آب گرم كن است. 
هزينه نصب آسانسور نيز به اين بخش مربوط مي شود. 
كه 7.38 درصد، تأسيسات برقي شامل داكت گذاري 
در سقف و ديوارها و كف تا پايان كامل نصب كليدها و 
پريزها، نصب روشنايي و چراغ ها، آيفون، دتكتورها و 
تابلوهاي برق 7.38 درصد از كل هزينه هاي ساخت را 

شامل مي شود.
وي بابيان اينكه كاهش صدور پروانه هاي ساختماني 
به علت افزايش قيمت ها و نبود تقاضاي واقعي دو پيام 
مهم براي صنعت ساخت وس��از دارد. اولين پيام ورود 
ساخت وساز به فاز ركود اس��ت. او افزود: آمارها نشان 
مي دهد، پس از رشد شديد قيمت ارز و به تبع آن قيمت 
مس��كن انگيزه سازندگان براي ش��روع ساخت وساز 
به واسطه كاهش حاشيه سود به ساير كم شده است. 
اگرچه تعداد صدور پروانه ساخت وساز در سال 92 كه 
به علت مس��كن مهر رخ داد را نمي توان معياري براي 
كاهش صدور پروانه در سال جاري دانست اما نوسانات 
اقتصادي باعث ش��ده روند صدور پي��ش از پيش در 

وضعيت وخيم قرار بگيرد.
وي در خص��وص پيام بع��دي كه مرب��وط به كاهش 
صدور پروانه ساخت در تهران است، گفت: در زمستان 
97 س��هم تهران از پروانه هاي كل كش��ور، نسبت به 
پاييز كاهش قابل توجهي داش��ته اس��ت؛ به گونه اي 
كه س��هم 22.2 درصدي تهران در پايي��ز از زيربناي 
پروانه هاي صادره، به 16.2 درصد كاهش يافته است. 
به عبارت ديگ��ر، هرچند پروانه هاي صادره در ش��هر 
تهران رشد داشته است، اما سهم آن در مقايسه با رشد 
پروانه ساير نقاط كشور كمتر بوده است و اين موضوع 
باعث كاهش س��هم تهران از كل پروانه ها شده است. 
ازآنجايي كه تهران همواره پيش��تاز دوره رونق و ركود 
بخش ساخت وس��از و معامالت مس��كن بوده است، 
مي ت��وان پيش بيني كرد كه س��ير نزولي پروانه هاي 
س��اختماني در طي ماه هاي آتي تشديد خواهد شد، 
چراكه اين روند از زمس��تان سال گذش��ته در تهران 
آغازش��ده و بطور حتم با يك وقفه چند ماه به س��اير 

شهرها تسري خواهد يافت.
اين كارشناس بازار مسكن گفت: بنابراين پيام بعدي، 

تداوم ركود ساخت وساز در ماه هاي آتي است.
احمد اوغلي درنهايت گفت: طبق طرح جامع مسكن، 
ساالنه به حدود يك ميليون واحد مسكوني نياز است كه 
با اعداد و ارقام فعلي، فاصله بسيار زيادي دارد. دستيابي 
به اهداف آن ط��رح، نيازمند رفع موانع و مش��كالت 
كليدي و ساختاري اقتصاد كشور است كه عزم ملي را 
مي طلبد و از عهده وزارت راه و شهرسازي به تنهايي نيز 
خارج است. وزارت راه و شهرسازي نيز هرچند اين روزها 
تالش زيادي براي افزايش توليد و عرضه مسكن كرده 
است و طرح هاي توليد مسكن متعددي را آغاز كرده يا 
به زودي آغاز خواهد كرد، اما همچنان با آنچه موردنياز 

است، فاصله زيادي دارد.

گروه راه و شهرسازي|بهاره طاهري| 
بازار مسكن يكي از بازارهاي پرمخاطب به شمار مي رود. 
وضعيت متغيرهاي اين بازار در حال حاضر به  گونه اي 
است كه از يكسو با جهش تاريخي قيمت آپارتمان ها 
در شهر تهران مواجه و از سوي ديگر افت ركورد ساخت 
و ساز و حجم معامالت خريد آپارتمان را تجربه كرده 

و مي كند.
در همين حال، رشد قيمت مصالح ساختماني نوعي 
عالمت براي افزايش قريب الوقوع قيمت تمام ش��ده 
مس��كن به ش��مار مي رود. اث��ر منفي ت��ورم مصالح 
ساختماني در سال 98، در بازار ساخت و ساز ظاهر شده 
است. رشد شديد قيمت مصالح ساختماني از يكسو و 
كمبود عرضه برخي مصالح و تجهيزات ساختماني در 
بازار از س��وي ديگر، باعث توقف فعاليت سازنده ها در 
نيمه اول امسال شد. هنوز هم اين جهش قيمت مصالح 
ساختماني و قيمت زمين، بر فعاليت سرمايه گذاران 
ساختماني سنگيني مي كند. گروهي از سازنده ها نه 
توان ساخت و نه توان محاسبه قيمت تمام شده براي 

قيمت گذاري روي واحدهاي نوساز را ندارند.
 فهرست بهاي ساخت و س��از سال 98 در شهر تهران 
نشان مي دهد، هزينه ساخت مسكن در مناطق متوسط 
و رو به باالي پايتخت بيشتر در منطقه 4 و 5 و قسمتي از 
منطقه 2 بدون محاسبه قيمت زمين به حدود 3 ميليون 
و 800 هزارتومان رس��يده است كه در مقايسه با سال 
گذشته 2 ميليون و 900 هزارتومان افزايش يافته است.

مقايس��ه هزينه ساخت مس��كن در نيمه اول امسال 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان دهنده افزايش 
31درصدي هزينه مصالح و تجهيزات ساختماني براي 
سازندگان واحدهاي مسكوني است. اين تورم و افزايش 
قيمت از يك سو به دليل رشد هزينه مصالح و تجهيزات 
و از سوي ديگر نرخ رشد دستمزدها است. عالوه بر تورم 
حاكم بر ساخت و ساز مساله زمين كه گران ترين بخش 
هزينه ساختماني در ساخت و سازهاي تهران محسوب 
مي شود كه سازنده ها در اين زمان با مشكل تامين زمين 
نيز مواجه هستند. با نگاهي به مجوزهاي صادر شده در 
سال گذشته مي بينيم كه 2238 پروانه ساختماني در 
پايتخت صادر شده كه اين تعداد در مدت مشابه سال 

قبل 3061 مورد بود.
از تعداد پروانه هاي صادره در س��ه ماه نخست امسال، 
حدود 2043 پروانه در پهنه R يا مسكوني، 138 مورد 
در پهنه M يا مختلط تجاري، اداري و مسكوني و 42 

مورد در پهنه S يا كار و فعاليت قرار دارد.
 از مجموع پروانه هاي صادرش��ده در سال گذشته نيز 
حدود 2861 مورد در پهنه مس��كوني، 144 مورد در 
پهنه مختلط و 33 م��ورد در پهنه كار و فعاليت جاي 
گرفته اند. هم اكنون حداقل قيمت هر مترمربع زمين و 
ملك كلنگي در مناطق متوسط رو به باالي شهر تهران 
حدود 20 ميليون تومان است و هزينه ساخت مسكن 
ش��امل هزينه تامين مصالح و تجهيزات ساختماني و 
دستمزدها نيز در اين مناطق حدود 3 ميليون و800 
هزار تومان برآورد مي ش��ود؛ با توجه به س��هم قيمت 
هر مترمربع زمين در هر مترمربع واحد مسكوني، در 

شرايط فعلي قيمت تمام شده ساخت مسكن در اين 
مناط��ق حداقل حدود 9 ميلي��ون و800 هزار تومان 

برآورد مي شود.
 مي توان گفت، در مناطق متوس��ط رو به باالي شهر 
تهران، هم اكنون هزينه ساخت هر متر مربع آپارتمان 
در مرز 10 ميليون تومان قرار گرفته است. اما در مناطق 
ضعيف تر شهر تهران در حالي كه ميانگين قيمت هر 
مترمربع زمين و ملك مسكوني كلنگي هم اكنون حدود 
15 ميليون تومان است، هزينه ساخت مسكن از سوي 
سازنده )هزينه تامين مصالح و دستمزد( بطور ميانگين 
مترمربعي 3 ميليون و 500 هزار تومان برآورد مي شود؛ 
بنابراين در اين مناطق نيز با توجه به س��هم زمين در 
قيمت تمام ش��ده هر مترمربع واحد مسكوني، هزينه 
ساخت بطور ميانگين مترمربعي حدود 8 ميليون تومان 
خواهد بود. البته اين هزينه ها براساس قيمت مصالح 

مرغوب محاسبه شده است. 
 اما بطور كلي مش��كل و مس��اله س��ازنده ها در حال 
حاضر براي تامين زمين بيشتر از مصالح و تجهيزات 
ساختماني است. از اين رو، سازندگان محتاط شده اند 
و مالكان بناهاي كلنگي قصد فروش ندارند. چيزي كه 
االن مشاهده مي شود اين است كه سازندگان برخالف 
س��ال هاي قبل با هر نرخي حاضر به س��اخت و س��از 
نيستند و چشم انداز و آينده ساخت مسكن به قدري 
نامش��خص و متغير و رو به افزايش اس��ت كه ساخت 
و ساز به ريسك تبديل شده اس��ت. با به وجود آمدن 
جهش قيمت مس��كن و افزايش ش��كاف بين قدرت 

خريد متقاضيان مسكن و قيمت واحدهاي مسكوني 
يك نگراني ديگر بابت فروش آپارتمان ها بعد از اتمام 

ساخت وجود دارد.
در اي��ن مي��ان، بيش��تر در مناط��ق ش��مالي تهران 
آپارتمان هاي لوكس با تجهي��زات و متريال وارداتي 
ساخته شدند كه با توجه به هزينه هاي صورت گرفته 
براي س��اخت معموال ب��ا قيمت هاي باالت��ر از متري 
80 ميلي��ون تومان به باال س��اخته ش��ده اس��ت كه 
مشتري هاي خاص دارد. اما يكي از اصلي ترين ضربه ها 
را به بازار مسكن، سازنده ها و مشاوران امالك با افزايش 

قيمت هاي فروش بدون حساب و كتاب زدند، افزايشي 
كه هيچ تناسبي با قيمت تمام شده و تورم ندارد. اين 
افزايش قيمت ها تا جايي پيش رفت كه امسال با ركود 
ش��ديد معامالت روبرو هستيم. حباب قيمت مسكن 
به قدري ش��ديد ش��ده كه خريد و فروش با ريس��ك 
باال همراه اس��ت و مردم ترجيح مي دهند فعال دست 
نگه دارند. اما با توجه به ايج��اد ثبات در بازار و اقتصاد 
كشور، قيمت مسكن نيز روبه كاهش است و بسياري 
اميدوارند با متعادل شدن قيمت مسكن، فصل ركود 

نيز به پايان برسد.
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 كوچك سازي
در دستور كار سازندگان

رشد قيمت مسكن طي 
يك س��ال و نيم گذشته 
تقريب��ًا 120 درص��د 
برآورد ش��ده است. اين 
افزايش قيم��ت معلول 
عوامل گوناگوني اس��ت.
برخي از كارشناس��ان و 
واسطه گران بازار مسكن 
اين افزايش قيمت بيش 
از 100 درصدي را ناشي از افزايش قيمت هزينه هاي 
تمام شده ساخت بنا عنوان مي كنند، اما تنها عامل 
افزايش قيمت در اين بازار و ساير بازارهاي اقتصادي 
را نمي ت��وان ناش��ي از افزايش قيمت ارز و س��اير 
مولفه هاي توليدي دانست. عوامل موثر بر تعيين 
قيمت تمام شده مسكن در مناطق مختلف محدود 
به گزينه هاي مشخص و ثابتي نبوده و به دليل تنوع 
بسيار زياد مصالح ساختماني و همچنين روش هاي 
ساخت هزينه تمام شده طيف بسيار وسيعي را در بر 
مي گيرد. مطابق آخرين فهرست بهاي منتشر شده 
توسط منابع رسمي، هزينه تمام شده براي ساخت هر 
مترمربع بناي مسكوني بدون احتساب قيمت زمين، 

حدود 3 ميليون تومان برآورد شده است.
ب��ه دليل وجود مع��ادن و منابع طبيعي ف��راوان و 
پراكندگي آن در سراسر كشور، توليد مصالح پايه 
ساختماني از قبيل انواع آهن آالت، سيمان، گچ و... 
مشكلي از بابت تامين و تهيه اين مصالح به جهت 
وجود تحريم ها و ساير محدوديت هاي بين المللي 
وجود ندارد. از اين رو، در گروه مصالح پايه ساختماني 
كه تقريبًا تمام آن در داخل كش��ور توليد مي شود، 
رشد قيمت ها كمتر از متوسط نرخ تورم واقعي در 

بخش هاي مختلف اقتصاد بوده است.
 در مورد مصالحي كه بيشتر در مرحله نازك كاري و 
تزئينات ساختمان به كار مي روند تنوع محصوالت 
و اختالف قيمت ها بيشتر از ساير بخش ها مشهود 
است. در اين بخش به دليل تنوع زياد و استفاده از مواد 
و ابزار گوناگون كه در بخش هاي مختلف وابستگي 
ارزي و ريالي قابل توجهي به صنايع مختلف داخلي 
و خارجي دارند، نرخ تورم و افزايش قيمت ها رشد 
بيشتري نسبت به ساير قس��مت ها داشته است. 
يكي از داليلي كه باعث اختالف قيمت قابل توجه 
در بهاي ساختمان ها در مناطق مختلف مي شود، 
استفاده و به كارگيري از مصالح لوكس و الكچري 
در مرحله ن��ازك كاري و نما و تزئين��ات داخلي و 
خارجي ساختمان ها است. با توجه به تنوع بسيار 
زياد و نامشخص بودن دستمزد استفاده از اين نوع 
مصالح، نمي توان محدوده قيمتي مشخصي براي 
بهاي تمام ش��ده هر متر مربع فضاي مسكوني به 
جهت به كارگيري اين مساله مشخص كرد، بطوري 
كه بنا به گزارش برخي فعاالن و كارشناسان در زمينه 
ساخت بنا، هزينه استفاده از اين نوع مصالح مي تواند 
قيمت تمام شده هر مترمربع ساختمان را تا حدود 
50 ميليون تومان نيز افزايش دهد. البته به كارگيري 
اين نوع مصالح با قيمت هاي نامتعارف كاربرد عمومي 
نداشته و نمي توان حجم و متراژ بناهاي ساخته شده 
با اين نوع مصالح را در ارزيابي بهاي تمام شده عمومي 
ساختمان ها لحاظ كرد. آنچه كه امروز در اكثر بناها 
و واحدهاي مسكوني مشاهده مي شود، به كارگيري 
مصالح متوس��ط داخلي براي نازك كاري و بخش 

تزئينات ساختمان است.
از جمله ديگ��ر عواملي كه باع��ث اختالف قيمت 
در هزينه تمام ش��ده بهاي ساختمان است، بخش 
تاسيسات است. اين بخش كه در سال هاي اخير با 
توجه به دستورالعمل هاي حفاظتي و ايمني دچار 
تغييراتي نيز شده است، تنوع قيمتي بسيار زيادي 
در گروه تاسيسات داخلي و وارداتي دارد. انواع وسايل 
سرمايشي و گرمايشي و تاسيسات مورد نياز آنها با 
توجه به حجم بناي س��اخته شده و نوع و موقعيت 
مكاني آن، تنوع قابل توجهي دارد. يكي از بخش هايي 
كه در يك سال و نيم گذشته دچار تورم نسبتاً زيادي 
شده، تاسيسات به كار رفته در ساختمان ها است. به 
عنوان مثال، در حال حاضر نصب و راه اندازي آسانسور 
براي يك ساختمان پنج طبقه با استفاده از تجهيزات 
داخلي، بيش از 100 ميليون تومان هزينه دارد كه 
افزايش قيمت بيش از 100 درصدي را نس��بت به 
2 سال پيش نشان مي دهد. اين افزايش قيمت در 
تاسيسات به دليل وابستگي نسبتًا زياد اين بخش 

به استفاده از ابزار تكنولوژي و مواد وارداتي است.
ش��ايد يكي از مهم ترين عواملي ك��ه در تعيين 
قيمت تمام ش��ده مس��كن نقش قاب��ل توجه و 
تعيين كنن��ده اي دارد، بهاي زمين اس��ت كه با 
توجه به نوع س��اخت ملك )ويالي��ي، آپارتماني 
و...( سهمي بين 30 تا بيش از 50 درصد در بهاي 
تمام ش��ده ملك را به خ��ود اختصاص مي دهد. 
به عنوان مثال اگر با مصالح يكس��ان در مناطق 
مختلف كالن شهري مانند تهران اقدام به ساخت 
بنا با متراژ يكساني بنماييم، شايد اختالف بهاي 
زمين در قس��مت هاي مختلف، موجب اختالف 
قيمت حدود 50 درصدي در هزينه تمام ش��ده 
كلي ساختمان شود. اين عامل يكي از مهم ترين 
علل اختالف قيمت در بهاي ساختمان در مناطق 
مختلف شهري و بخش هاي حاشيه آن است، زيرا 
همان گونه كه اكثر ما شاهديم در حال حاضر به 
دليل گستردگي و تنوع مصالح موجود در سطح 
كشور، عموم س��اختمان ها داراي مصالح كيفي 
مشابه و استفاده از تاسيسات نزديك به هم است.

در حال حاضر با توجه به افزايش قابل توجه قيمت 
زمين و همچنين رشد قيمت مصالح و با در نظر 
گرفتن توان اقتصادي خري��داران كه به حداقل 
رسيده است، برخي سازندگان ترجيح مي دهند 
براي ادامه امكان حيات در اين بازار متراژ بناها را 
تا حد امكان كاهش دهند. زيرا با توجه به شرايط 
فعلي كه توان و اراده اي از طرف دولت براي كنترل 
بازار ملك و تقويت توان اقتصادي خريداران وجود 
ندارد، ساير بخش ها نمي توانند اقدام به كنترل يا 

كاهش هزينه تمام شده ملك كنند.

ايمان رفيعي 
كارشناس ساخت وساز 

  كاهش صدور پروانه هاي س�اختماني به علت افزايش قيمت ها و نبود تقاضاي واقعي دو پيام مهم براي صنعت ساخت وساز دارد. اولين پيام ورود 
ساخت وساز به فاز ركود است. پيام دوم اين است كه هرچند پروانه هاي صادره در شهر تهران رشد داشته است، اما سهم آن در مقايسه با رشد پروانه 
ساير نقاط كشور كمتر بوده است و اين موضوع باعث كاهش سهم تهران از كل پروانه ها شده است. ازآنجايي كه تهران همواره پيشتاز دوره رونق و ركود 
بخش ساخت وساز و معامالت مسكن بوده است، مي توان پيش بيني كرد كه سير نزولي پروانه هاي ساختماني در طي ماه هاي آتي تشديد خواهد شد
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دانش و فن10دنياي فناوري

با وجود ورود به موقع، هنوز  فناوري 5G به صورت كامل در كشور پياده سازي نشده است

تحول ديجيتال در گروي 5G است
گروه دانش و فن   

فناوري 5G با كاربردهاي خود تحول چشمگيري در 
زندگي انس��ان امروزي ايجاد مي كند و ايران به عنوان 
كشوري كه از س��ال هاي گذشته خود را در مسير اين 
فناوري قرار داده اس��ت، بايد گام هاي سريع تري براي 
بهره گيري از كاربردهاي آن بردارد؛ زيرا به نظر مي رسد 
اگرچه ورود به اين حوزه برخالف بسياري از فناوري هاي 
تاثيرگذار ديگر، همزمان با ساير كشورهاي قدرتمند 
در عرصه فناوري انجام ش��ده، اما هنوز هم نمي توان 
ادعا كرد كه اين 5G در كشور كامال پياده سازي شده  
و در صورت انفعال، ما تنها مصرف كنندگان جانبي اين 

فناوري خواهيم بود.
پس از اينكه در س��ال هاي گذشته با ورود نسل سوم و 
چهارم تلفن همراه در دنيا مواجه بوديم، چند س��الي 
اس��ت كه صحبت از 5G يا همان نس��ل پنجم تلفن 
همراه مطرح مي شود. با توجه به كاركردها و كاربردهاي 
ش��بكه 5G در ابعاد مختلف زندگي و بر اساس اعالم 
كارشناسان اين حوزه، قرار است 5G مشكالتي مانند 
س��رعت كم و تاخيري كه در ش��بكه هاي نسل هاي 
قبل وجود داش��ت را به حداقل ممكن خود برساند و 
تاثير بسزايي در رشد اقتصاد ديجيتال و اينترنت اشيا 
داشته باشد. به همين منظور پياده سازي اينترنت اشيا، 
هوشمند سازي و ارايه سرويس هاي پهن باند و به طور 
 5G كلي بخش عمده اي از تحول ديجيتال بر بس��تر
صورت مي گيرد و همين موضوع اهميت پرداختن به 
آن را در ابعاد مختلف فن��ي، مقررات گذاري و تجاري 
نشان مي دهد. همان طور كه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات گزارش مي دهد، پايش جنگل هاي گلستان 
براي جلوگيري از بروز حوادثي مانند آتش س��وزي از 
پروژه هايي است كه در حوزه اينترنت اشيا انجام شده 
و پروژه ه��اي مختلفي نيز در حوزه هوشمندس��ازي، 
واقعيت مجازي، آموزش از راه دور و سرويس هاي ديگر 
 5G در حال انجام است كه نياز به پياده سازي فناوري
را در كشور الزام آور كرده. بر اساس اعالم كارشناسان 
اين حوزه، اپراتورهاي مطرح و نام آشناي دنيا در حال 
طراحي و تس��ت 5G هس��تند و اين فناوري در سال 
2020 به صورت تجاري ارايه مي شود و به دليل اهميت 
حركت بر لبه تكنولوژي و سرعت تحوالت در اين حوزه، 
ايران نيز بايد به سرعت در همين مسير حركت كند. 
بر اساس مطالعات انجام ش��ده، اپراتورها مي توانند با 
استفاده از فناوري در صنايع، در سال 2026 به درآمدي 
در ح��دود 619 ميليارد دالر برس��ند و در دوره زماني 

2020 تا 2035، اين سهم از كل GDP جهان حدود 7 
درصد پيش بيني مي شود.

5G تاخير كمتر از يك ميلي ثانيه با   
در اين راستا نادر مكاري -استاديار دانشكده مهندسي 
ب��رق و كامپيوتر دانش��گاه ش��هيد م��درس- درباره 
فعاليت هاي��ي كه در حوزه 5G در حال انجام اس��ت، 
گفت: »اپراتورها در كش��ور در حال آماده سازي خود 
هستند و حركت در ايران به صورت تدريجي در حال 
انجام اس��ت. اپراتورها مي توانند نسخه آزمايشگاهي 
5G را انج��ام دهند، اما اين كار تاكنون انجام نش��ده 
است. البته آنها در حال بررسي سناريوهاي مهاجرت 
و برگزاري كالس هاي آموزشي براي كاركنان خود در 
اين حوزه هستند.« وي با اشاره به اقداماتي كه در دنيا 
در حوزه 5G انجام شده است، گفت: »سرويس هايي 
مانند واقعيت اف��زوده و مجازي، موبايل برودبند )باند 
پهن(، سرويس هايي كه كانكشن آنها بسيار باالست و 

درحوزه اينترنت اشيا و هوشمندسازي به كار مي رود و 
سرويس هايي كه به تاخير حساسيت دارند و تاخير را 
تا يك ميلي ثانيه كاهش مي دهند و در آن قابليت هاي 
 5G بااليي مانند جراحي از راه دور وجود دارد، در بستر
ارايه مي ش��وند. تمام اپراتورهاي مطرح و صاحب نام 
در دنيا بسترس��ازي الزم را براي 5G انج��ام داده اند. 
كشورهايي مانند امريكا و حتي كشورهاي همسايه نيز 
فركانس هاي خود را براي 5G مشخص كرده اند و در 
اين حوزه از ايران جلوتر هستند. در كشورهاي مختلف 
پروژه هايي به صورت پايلوت در حال انجام است. كشور 
چين جراحي از راه دور را تست كرده و آلمان نيز در حال 
تست 5G روي خودروهاي توليدي خود است. البته 
اين برنامه ها هنوز تجاري سازي نشده است.« مكاري 
به اقدامات مورد نياز براي توس��عه 5G در ايران اشاره 
كرد و گفت: »در ايران رگوالتوري در حال مش��خص 
كردن طيف 5G است كه احتماال 3.5گيگا هرتز است 
و به دليل اينكه در اين تكنولوژي پهناي باند بيشتري 

نياز است، فركانس هاي باالتري نيز مي خواهيم. بنابراين 
مهم ترين گام در حوزه 5G در كشور، مشخص شدن 
طيف فركانس اس��ت كه بايد به س��رعت انجام شود. 
همچنين با وجود مشكالت تحريم اپراتورها به دنبال 
وارد كردن تجهيزات 5G هستند و با تاييد تجهيزات 
توس��ط رگوالتوري مي توانند اين تجهي��زات را وارد 
كنند. فناوري 5G در تمام ابعاد صنعت، حمل و نقل، 
سالمت، كشاورزي، سرگرمي و آموزش به كار مي رود. 
ايجاد نياز براي استفاده از 5G نيز بايد به صورت موازي 
با آماده سازي شبكه انجام شود تا زنجيره اقتصادي نيز 

در اين حوزه شكل بگيرد.«

   از فرصت ها به  خوبي استفاده نكرديم
همچنين ليال محمدي -رييس پژوهش��كده فناوري 
ارتباطات پژوهش��گاه ارتباطات و فناوري اطالعات- با 
بيان اينكه ايران ورود خوبي به حوزه 5G داشته، گفت: 
»كش��ور در مرحله ورود به مطلب و آش��نايي با 5G و 

تربيت نيروي انساني و شناس��ايي اين حوزه و كارايي 
آن ق��رار دارد و تاكن��ون نيز خوب پيش رفته اس��ت. 
پژوهشگاه ارتباطات از س��ال 94 به موضوع 5G وارد 
شده و با بخش هاي مختلف صنعت، دانشگاه و اپراتورها 
نشست هاي مشتركي براي تبيين موضوع برگزار كرده 
است. پژوهشگاه ارتباطات همچنين پروژه اي در حوزه 
مباحث فني، حقوقي و اقتصادي با بررسي هاي جامعي 
براي رگوالتوري انجام داده و ارايه كرده اس��ت.« وي با 
اشاره به اينكه 5G موضوعات مختلفي را در بر مي گيرد، 
تاكيد كرد: »حوزه 5G مباحث مربوط به طيف و مسائل 
حقوق��ي و ورود صنايع ديگ��ر را دارد. از طرفي الگوي 
استفاده از طيف فركانسي در اين حوزه با الگوي موجود 
متفاوت است، چرا كه در 5G هم بايد قيمت پايين باشد 
و هم توانايي ارايه پهناي باند باال وجود داشته باشد كه 
با اين الگوي موجود، طيف نمي رسد و تغيير اين الگوها 
اهميت بسياري دارد. بخشي از فركانس هاي مورد نياز در 
اين حوزه در جاي ديگري استفاده مي شود كه بايد آزاد 
شود و اين كار، يك اقدام يك روزه نيست و زمان مي برد.« 
 5G محمدي درباره اقدامات اپراتورها براي پياده سازي
توضيح داد: »اپراتورها نيز مطالعات خود را با تش��كيل 
گروه هايي آغاز كردند و تست هاي خيلي محدودي نيز 
انجام داده اند، اما اين ادعا كه بگوييم 5G پياده سازي 
ش��ده اس��ت، وجود ندارد، هرچند ورود خوبي به اين 
حوزه شده اس��ت. با وجود اين، بايد توجه داشت حوزه 
5G ابعاد مختلفي داد و به شكلي نيست كه كشوري به 
تنهايي بتواند آن را به پيش ببرد. ما اگرچه ورود خوبي 
به اين حوزه داشته ايم، اما از فرصت ها به موقع استفاده 
نكرديم. در چنين شرايطي، با توجه به سرعت تحوالت، 
دس��ت كش��ور در حوزه اين فناوري خال��ي مي ماند و 
فقط مي توانيم از 5G استفاده جانبي داشته باشيم.« 
در نهايت آنچه كه داراي اهميت اس��ت، همان طور كه 
كارشناسان اين حوزه اذعان دارند، اين است كه فناوري 
5G در صورتي كه ما آمادگي ورود آن را داشته باشيم 
يا آماده حضورش نباشيم، وارد مي شود و تاثيرات خود 
را نيز ب��ه جاي مي گذارد. در موضوع 5G و كاربردهاي 
آن، كشور ما ورود خوبي به اين موضوع داشته است اما 
براي اينكه در اين حوزه از كشورهاي صاحب فناوري و 
با تكنولوژي باال عقب نمانيم، بايد بسترهاي الزم فني، 
حقوقي و مقررات گذاري را هر چه سريع تر انجام دهيم، 
چرا كه الزم اس��ت در اين فناوري كه به عنوان يكي از 
بخش هاي تحول ديجيتال و اقتصاد ديجيتال در آينده 

مطرح شده، سهمي مهم داشته باشيم.

مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات اس��تان ايالم از 
آمادگي تامين ارتباط بي��ش از دو ميليون زائر اربعين 
حس��يني در مرز بين المللي مهران خب��ر داد و اظهار 
كرد: 12 سايت ارتباطي توسط اپراتورهاي همراه اول 
و ايرانس��ل براي افزايش كيفيت ارتباط��ات در پايانه  
مرزي مهران راه اندازي شده است. عالوه بر اين با ايجاد 
ظرفيت انتقال در مس��ير مهران - ايالم در صورت باال 
رفتن ترافيك ارتباطي زائران، پيش بيني هاي الزم نيز 

انجام شده است.
به گزارش ايرنا، مرز بين المللي مهران در 95 كيلومتري 
جنوب غربي ش��هر ايالم طي سال هاي اخير به كانون 
اصلي ت��ردد مرزي اي��ران و عراق به خصوص مس��ير 
آمدوش��د زائران عتبات عاليات دو كشور تبديل شده 
است. بسياري از منابع پيش بيني كرده اند شمار زائران 
كنگره اربعين س��ال جاري تا پنج ميليون نفر افزايش 
يابد كه بر اس��اس روال س��ال هاي قبل انتظار مي رود 
همچنان ايالم و مرز مهران انتخ��اب آنان براي ورود و 
خروج مرزي باشد. عباس بيرامي در اين خصوص اظهار 
كرد: »با ايجاد رومينگ بين اپراتورها در تمام مسيرها و 
همچنين تكميل پوشش تلفن همراه كمربندي شرقي 
ايالم و مسير ايالم - كرمانش��اه و جاده حميل توسط 
همراه اول، پوشش كامل و صد درصدي جاده اي انجام 
گرفته اس��ت.« مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات 
استان ايالم از نصب چهار كانكس اضطراري همراه اول 
در اين ايام خبر داد و يادآور ش��د: اين تعداد كانكس در 

پاركينگ اربعين، پل زائ��ر و پايانه مرزي مهران نصب 
خواهد شد. با راه اندازي و ايجاد اينترنت رايگان توسط 
همراه اول از پل زائر تا پايانه مرزي، ظرفيت پهناي باند 
در ش��هر مهران از يك گيگابايت به سه گيگابايت و در 
پايانه مرزي مهران نيز از يك گياگابايت به دو گيگابايت 
افزايش مي يابد. همچنين در اين ايام شش كانكس تلفن 
همراه سيار هم توسط ايرانسل در سطح شهر مهران، 10 
دستگاه تلفن همگاني توسط شركت مخابرات استان در 
پايانه مرزي و دو دستگاه خودپرداز سيار پست بانك در 
مرز مهران نصب و راه اندازي مي شود. بيرامي همچنين 
از استقرار گروه پايش سازمان فناوري اطالعات در مرز 
مهران براي بررسي كيفيت شبكه در ايام اربعين خبر 
داد و افزود: »با همكاري اپراتور دوم در استان، نرم افزار 
جامع اربعين با نام مسير رستگاري طراحي شده است 
كه خدماتي همچون آخرين وضعيت ترافيك جاده اي، 
محل اس��تقرار موكب ه��ا، مناطق پرازدح��ام و موارد 

موردنياز مرتبط با زائران را ارايه مي دهد.«

تامين ارتباط دو ميليون زائر در مرز مهران
رييس س��ازمان تنظيم مقررات گفت: مصوبه الزامات 
احراز صالحيت حرف��ه اي مديران در ح��وزه ICT با 
مشاركت نماينده بخش خصوصي، اجماع نمايندگان 
وزارت اقتصاد و دارايي، مراجع امنيتي، سازمان مديريت 
و برنامه ريزي و ديگر نهادهاي مرتبط به عنوان اعضاي 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب شده و هيچ 
شتاب زدگي براي بركناري يك نفر در كار نبوده است.

به گزارش ايرنا ، حس��ين فالح جوشقاني در واكنش به 
اظهارات مينا مهرنوش -كه از مديرعاملي رايتل استعفا 
كرد- و اي��ن ادعا كه مصوبه الزام��ات احراز صالحيت 
حرفه اي براي تصدي سمت هاي هيات مديره، مديران 
عامل و معاونين فني دارندگان پروانه يك شبه به تصويب 
رسيده و غيركارشناسي است، گفت: »بر اساس قانون 
اختيارات و وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
استمرار خدمات، كيفيت خدمات و نظارت بر خدمات 
بر عهده اين وزارتخانه است و سازمان تنظيم مقررات 
 ICT و ارتباط��ات راديويي به عنوان رگوالت��ور حوزه
وظيفه نظارت بر اين مس��ائل را بر عهده دارد. بديهي 
است كه توسعه مناس��ب در شبكه، استمرار و كيفيت 
مناسب خدمات براي ما مهم باشد. از ابتداي شكل گيري 
رگوالتوري و ورود اپراتورهاي دوم و سوم به عرصه ارايه 
سرويس به مردم، توس��عه خدمات هميشه نگراني ما 
بوده و همواره رگوالتوري و وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات پاسخگوي عدم توس��عه و كيفيت اپراتورها 
بودند.« فالح اضافه كرد: »از يك سال گذشته اين نگراني 

وجود داش��ت كه اگر اپراتورهاي ارايه كننده خدمات 
در رگوالتوري ICT با حساس��يت بااليي كه به جهت 
سرويس دهي به مشتركان و شكل گيري كسب وكارهاي 
مردم بر اين بستر وجود دارد، با شكست مواجه شوند، 

رگوالتوري چطور بايد در اين زمينه پاسخگو باشد؟ 
به همين دليل بررس��ي كارشناس��ي در رگوالتوري 
حوزه هاي مشابه حوزه ICT مانند بيمه، بانك مركزي، 
بورس و نهادهاي حساس ديگر را شروع كرديم. متوجه 
شديم اين نهادها صالحيت افراد را براي تصدي مديريت 
و بررسي تاييد مي كنند. حوزه ICT نيز دست كمي از 
اين حوزه ها ندارد و مرجعي كه مي توانست در اين باره 
تصميم بگيرد، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بود. 
مصوبه 294 كميسيون درباره الزامات احراز صالحيت 
حرفه اي براي تصدي سمت هاي هيات مديره، مديران 
عامل و معاونين فني دارندگان پروانه، نيز پس از بررسي 
كارشناس��ي موضوع و با حضور نمايندگان بخش هاي 
مختلف حقوقي، نماينده دانش��گاهي، نماينده وزارت 

اقتص��اد، مراجع امنيت��ي، نيروهاي مس��لح و بخش 
خصوصي در جلسه تصويب شده است. همه اعضا روي 
اين مس��اله صحه گذاشتند و اصال بحث شتاب زدگي، 
يك شبه تصويب شدن و اجبار در تصويب اين مصوبه 
وجود نداش��ته چرا كه اين كار بدون بررس��ي قبلي و 
اطالع اعضاي كميسيون امكان پذير نيست. بر همين 
اساس تصميم بر اين شد كه براي مديرعامل و معاون 
فني بايد فردي معرفي شود كه دانش و سوابق تحصيلي 
در حوزه هاي مرتبط، هشت سال تجربه كاري و مهارت 
الزم براي مديريت را داشته باش��د. سوابق حرفه اي و 
صالحيت افراد پيشنهاد شده، براي مديريت اپراتورها 

نيز در كميته اي خارج از سازمان بررسي مي شود.«
فالح جوش��قاني در پاسخ به اين س��وال كه آيا مصوبه 
براي س��اير اپراتورها نيز اجرايي مي ش��ود، گفت: اين 
مصوبه براي تمام اپراتورها اجرايي خواهد شد. اتفاقا اگر 
اين موضوع در اپراتورهاي ديگر رخ دهد، با حساسيت 
بيشتري آن را دنبال خواهيم كرد چرا كه سهم بازار ساير 

اپراتورها بيشتر از رايتل است.
 شركت رايتل 7-6 سال است كه پروانه دريافت كرده 
است، در ابتداي كار يك دوره حفاظت طوالني مدت و 
بازار انحصاري داش��ت. اما به دليل مديريت نامناسب، 
فقدان حضور افراد حرف��ه اي در بدنه مديريتي و عدم 
سرمايه گذاري س��هامداران آن، اين اپراتور در نهايت 
توانس��ت در دو يا سه ش��هر با 300 هزار كاربر شبكه 

ايجاد كند.

مصوبه مربوط به انتصاب مديران اپراتورها يك شبه تصويب نشد

رييس سنديكاي صنعت مخابرات ايران با بيان اينكه 
باور جدي در استفاده از تجهيزات مخابراتي توليد داخل 
در ميان اپراتورها وجود ندارد، خواستار افزايش تعرفه 
واردات اين تجهيزات شد. فرامرز رستگار در گفت وگو 
با مه��ر وضعيت تولي��د تجهيزات مخابرات��ي و نحوه 
استفاده ازاين تجهيزات را در زيرساخت هاي ارتباطي 
كشور تش��ريح كرد. وي در پاس��خ به اين سوال كه در 
حال حاضر صنعت تجهيزات مخابراتي كش��ور امكان 
برطرف كردن چه ميزاني از نيازمندي هاي تجهيزاتي 
كش��ور در بخش هاي ثابت و س��يار را دارد، گفت: »در 
حال حاضر از نظر س��طح فن��اوري، صنايع مخابراتي 
كش��ور براي تجهيزات و نرم افزارهاي مورداستفاده در 
ش��بكه تلفني ثابت به 70 درصد و در شبكه هاي سيار 
و پهن باند به 30 درصد خوداتكايي رس��يده است. اين 
بدان معني نيست كه واقعا 70 درصد تجهيزات شبكه 
ثابت يا 30 درصد سيستم هاي شبكه هاي سيار و پهن 
باند از توليدات داخلي خريداري مي شود، آنچه اعداد 
و ارقام نش��ان مي دهد حاكي از اين است كه هنوز باور 
جدي در اپراتورها براي اس��تفاده كامل از محصوالت 
داخلي به وجود نيامده اس��ت و فعاًل در توس��عه هاي 
خود به صورت تركيبي از محصوالت داخلي و خارجي 
استفاده مي شود. البته همه مشكل از سمت اپراتورها 
)خريداران( نيست؛ توليدكنندگان داخلي تمام توان 
خود را صرف فعاليت ه��اي فني، تحقيقاتي و توليدي 

مي كنند و كمتر ب��ه موضوعات مربوط ب��ه بازاريابي 
مي پردازند و مانند كمپاني هاي خارجي قادر به جذب 
مخاطب نيستند.« رستگار درباره اينكه برخي مسووالن 
اين حوزه ادعا مي كنند از تمام ظرفيت توليدكنندگان 
داخلي در پروژه هاي مخابراتي استفاده كرده اند، گفت: 
»اينكه مسووالن مربوطه در حوزه فاوا ادعا مي كنند از 
تمام ظرفيت توليدكنندگان داخلي استفاده كرده اند، 
مورد به مورد متفاوت است. برخي از اپراتورهاي ارتباطي 
باور بيش��تري به توليدات داخلي دارند و فرصت هاي 
بهتري را ب��راي توليدكنندگان فراه��م مي كنند، اما 
برخي س��ختگيري هاي خاص خ��ود را دارند و پس از 
رفع بهانه هاي مربوط به كيفيت، مسائلي مانند قيمت، 
زمان تحويل، نبود آزمايشگاه هاي مجهز در كشور براي 
تس��ت را مطرح و لذا با احتياط بيش��تري محصوالت 
داخلي را مصرف مي كنند. بنابراين از وضعيت موجود 
رضايت كاملي وجود ندارد. ولي در س��ال 97 كه سال 
حمايت از كاالي ايراني نامگذاري ش��ده بود نارضايتي 
توليد كنندگان قدري كاهش ياف��ت و با نظارت هاي 
دقيق تر س��ازمان تنظيم مقررات ارتباطات در ارزيابي 
ش��ش  ماهه اپراتورها وضعيت رو به بهبود است و براي 
سال 9۸ اميد به خريد توليدات داخلي افزايش يافته.« 
وي درباره گزارش��ي مبني بر ضعف برخي محصوالت 
داخلي در كس��ب تاييديه هاي فني الزم براي استفاده 
در زيرساخت مخابرات كشور گفت: »اينكه مسووالن 

شركت ارتباطات زيرساخت اظهار مي كنند كه برخي 
محصوالت داخلي تاييديه هاي فني الزم را براي استفاده 
در شبكه زيرساخت مخابرات كشور دريافت نكرده اند، 
مطلب اش��تباهي نيست. قرار نيس��ت در كوتاه مدت 
توليدات داخلي تمام نيازهاي ارتباطات زيرساخت كه 
شبكه اي پهن باند است را جوابگو باشد و نداشتن تأييديه 
هم به معني ضعف در سيستم هاي طراحي و توليدشده 
نيس��ت، بلكه در كشور آزمايشگاه هاي مجهز به تست 
فناوري هاي پيشرفته به طور كامل وجود ندارد و سنديكا 
قباًل اين مورد را به وزير ارتباطات و رييس مركز تحقيقات 
مخابرات ايران به صورت مكتوب اعالم كرده اس��ت.« 
رس��تگار در مورد اهداف و برنامه  ريزي  ها براي افزايش 
ميزان داخلي  سازي تجهيزات موردنياز شبكه مخابراتي 
كشور توضيح داد: »سنديكاي صنعت مخابرات ايران از 
يك طرف توانمندي هاي توليد داخلي خود را تنظيم 
و هر شش ماه يك بار به روز رس��اني و در سامانه خود و 
وزارت صنعت اعالم مي كند، از طرف ديگر مطالعه بازار 
براي فناوري هاي گوناگون انج��ام داده و با هماهنگي 
وزارت صنعت و همچنين وزارت علوم نمايشگاه هاي 
معكوس )اعالم نياز( برگزار شده و بر همين اساس در 
سال گذشته 40 دس��تاورد در فناوري هاي پيشرفته 
ICT را داشته اس��ت. براي سال 9۸ نيز توليدي شدن 
40 دس��تاورد سال گذش��ته از طريق اعضاي توليدي 
سنديكا برنامه ريزي شده و پس از اطمينان از كيفيت 

و كميت توليدات با هم��كاري وزارت صنعت، واردات 
محصوالت مشابه از خارج منع يا الاقل محدود مي شود. 
براي رقابت پذيري محصوالت داخلي از نظر قيمت نيز 
خواستار افزايش تعرفه واردات در سطح استانداردهاي 
جهاني شده ايم زيرا حتي در كشورهاي صنعتي تعرفه 
واردات محصوالت مخابراتي باالي 35 درصد اس��ت. 
در صورتي كه در ايران متوسط تعرفه گمركي وسايل 
مخابرات��ي در حدود 20 درصد اس��ت و چون حقوق و 
عوارض گمركي با نرخ ارز رس��مي محاسبه مي شود، 

عماًل ارزش تعرفه به 1.3 كاهش يافته و رقابت قيمتي را 
بسيار دشوار كرده است. ضمن اينكه هزينه هاي خارج از 
كنترل توليدكننده مانند بيمه تأمين اجتماعي، ماليات 
بر ارزش افزوده، نرخ ارز براي خريد مواد اوليه كه گاهي 
گران تر از ارز براي كاالي وارداتي است به اپراتورها اين 
فرصت را مي دهد كه با وجود كيفيت و ظرفيت داخلي، 
مس��ائلي از قبيل نداش��تن مجوز و بودجه براي خريد 
محصول ايراني با قيمت باالتر از خارجي را مطرح و زمينه 

خريد خارجي را فراهم مي آورند.«

براي استفاده از تجهيزات مخابراتي توليد داخل، باور جدي وجود ندارد
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حمالت فيشينگ به كاربران اپل
هكرها حمالت خود به محصوالت و ابزار ديجيتال 
را افزايش داده اند و توليدات اپل ابزاري محبوب 
براي اهداف اين حمالت است. به گزارش فارس 
به نقل از آس��ين ايج، تعداد حم��الت هكري و 
به خصوص فيش��ينگ علي��ه رايانه هاي مك، 
گوشي هاي آيفون و خدمات وب ارايه شده توسط 
اپ��ل روز به روز در حال افزايش اس��ت و اين رقم 
در نيمه اول س��ال 2019 به 1.6 ميليون واحد 
رسيده. اين رقم نسبت به كل حمالت فيشينگ 
انجام شده عليه توليدات و خدمات اپل در تمامي 
س��ال 201۸ حدود 9 درصد افزايش را نش��ان 
مي دهد. اين وضعيت نش��ان مي دهد هكرها و 
جنايتكاران آنالين عالقه زيادي به سوءاستفاده 

از توليدات شركت اپل دارند. 
گزارش امنيتي جديد ش��ركت كاسپراس��كاي 
نش��ان مي دهد اگر چه تنوع و حجم بدافزارهاي 
تهديدكننده رايانه هاي مك و گوشي هاي آيفون 
كمتر از نمونه هاي مشابه اندرويدي و عرضه شده 
براي سيستم عامل ويندوز است، اما وقتي كار به 
حمالت فيشينگ مي رسد شرايط تغيير كرده و 
استفاده از روش هاي مختلف مهندسي اجتماعي و 
فريب در دستور كار هكرها قرار مي گيرد. هكرها با 
ارسال ايميل هاي فريبنده حاوي لينك هاي آلوده 
براي كاربران محص��والت و خدمات اپل تالش 
مي كنند آنها را به باز كردن لينك هاي يادش��ده 
ترغيب كرده تا اطالعات حس��اس گوش��ي ها و 
رايانه هاي آنها را سرقت كنند. در ميان خدمات 
تحت وب اپل، س��رويس آي كلود هدف مهمي 

براي هكرها و طراحان حمالت فيشينگ است.

 تور مجازي گوگل 
از كاخ  »ورساي«

گوگل در ي��ك پروژه جديد تور كاخ ورس��اي را 
براي كاربران هدست هاي واقعيت مجازي ارايه 
مي دهد. به گزارش مهر ب��ه نقل از انگجت، كاخ 
ورس��اي در پاريس يكي از جاذبه هاي توريستي 
محبوب در سراس��ر جهان به ش��مار مي آيد، اما 
هم��ه افراد ام��كان بازديد از اي��ن قصر تاريخي 
را ندارن��د. اكنون گ��وگل با اس��تفاده از فناوري 
واقعيت مج��ازي يك تور خصوصي از اين كاخ را 
براي افراد فراهم مي كند. اين بزرگ ترين پروژه 
»فوتوگرامتري« است كه تاكنون در ورساي انجام 
شده. فوتوگرامتري در حقيقت نقشه برداري به 
وسيله عكسبرداري است. كاربران هدست هاي 
واقعيت مجازي »اچ تي س��ي وايو« و » اوكلوس 
ريفت« مي توانند بيش از 100 مجسمه، نقاشي و 
آثار هنري موجود در اين كاخ را با وضوح باال و از 
نزديك تماشا كنند. در اين پروژه گوگل بيش از 4 
ترابايت اطالعات جمع آوري و 15 ميلياردپيكسل 
عكاس��ي كرد. در اين تور مجازي كاربر مي تواند 
اتاق هاي خصوصي شاه و ملكه، اپراي سلطنتي، 
كليساي سلطنتي و سالن آينه ها را تماشا كند. 
منسوجات، نقاشي ها، سقف، مجسمه ها و مبلمان 
و تقريبا هرچيزي كه در قصر وج��ود دارد قابل 
مش��اهده با دقت باال اس��ت.  عالوه برآن گوگل 
براي كاربراني كه هدست واقعيت مجازي وايو يا 
ريفت ندارند نيز يك نمايشگاه آنالين با بيش از 
390 آيتم مختلف فراهم كرده است. فرد مي تواند 
شش اتاق مشهور قصر ورس��اي را تماشا كند و 
همزمان يك كارش��ناس تاريخي توضيحاتي را 
براي او ارايه مي كند. اپليكيشن تور مجازي كاخ 
 Arts&Culture ورساي هم اكنون در سايت

گوگل وجود دارد.

 تعطيلي واتس اپ  در
 سيستم عامل هاي قديمي

واتس اپ براي كاربران گوشي هاي آيفون مبتني 
بر سيس��تم عامل iOS ۸ تنها تا ابتداي س��ال 
2020 ميالدي كار مي كند. به گزارش ايس��نا، 
واتس اپ به عنوان بزرگ ترين و پرطرفدارترين 
اپليكيشن پيام رسان در جهان، به تازگي خطاب 
به كاربرانش اعالم كرده است در صورتي كه هنوز 
از نسخه سيستم عامل iOS ۸ و قبل تر از آن روي 
گوشي و دستگاه هاي الكترونيكي و هوشمند خود 
استفاده مي كنند، هرچه زودتر آن را به نسخه هاي 
جديدتر اين سيستم عامل به روزرساني كنند، 
چراكه در غير اين صورت، تنها تا اول فوريه 2020 
ميالدي قادر خواهند بود از پلتفرم اين پيام رسان 
استفاده كنند و بعد از اين تاريخ ديگر واتس اپ 
براي آنها كار نخواهد كرد. اين بدان معناست كه 
كاربران به منظور جلوگيري از قطع دسترسي به 
اطالعات و تاريخچه مكالمات خود در واتس اپ 
بايد در فاصله زماني باقي مانده تا اول فوريه سال 
نوي ميالدي، آپديت بعدي iOS را دريافت كنند، 
زيرا با دريافت و نصب نسخه iOS 9 و باالتر، هيچ 
مش��كلي براي واتس اپ از تاري��خ مذكور پيش 
نخواهد آمد. واتس اپ همچنين در جديدترين 
بيانيه خ��ود خطاب ب��ه كاربران گوش��ي هاي 
اندروي��دي نيز اعالم كرده اس��ت آن دس��ته از 
كاربراني كه هنوز از نس��خه هاي اندرويد 2.3.7 
و قبل تر از آن روي گوش��ي هاي هوشمند خود 
استفاده مي كنند، نيز ديگر قادر به ايجاد اكانت 
در واتس اپ نخواهند بود. اين شركت تاكيد كرده 
اس��ت كه آنها نيز تنها تا تاريخ اول فوريه 2020 
ميالدي فرصت خواهند داش��ت با نسخه هاي 
قبلي سيستم عامل خود از خدمات اين پيام رسان 
استفاده كنند، بنابراين الزم است تا هرچه زودتر 
نس��خه جديدتر اندرويد را روي گوش��ي هاي 
هوشمند خود دريافت و نصب كنند.  اپليكيشن 
پيام رسان واتس اپ كه يكي از محبوب ترين و 
پرطرفدارترين پيام رسان هاي جهان است، از 
قابليت رمزگذاري پيشرفته پشتيباني مي كند 
و از پروتكل هاي پيشرفت هاي براي حفظ حريم 

شخصي كاربرانش برخوردار است.



ويژه 11 بنگاهها

نمايندگان از پاسخ هاي وزير صمت درباره علت به كارگيري بازنشستگان و بهبود فضاي كسب و كار قانع شدند 

سامانه ستاد ايران و لزوم بهسازي آن

وزير صمت: تجارت فرامرزي ۴۵ پله صعود كرده است
گروهبنگاهها|  

نمايندگان مجلس در جلس��ه علني دي��روز خود، از 
پاس��خ هاي وزير صمت درخصوص اجراي قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان در اين وزارتخانه و اقدامات 
انجام شده در حوزه بهبود فضاي كسب و كار قانع شدند.

به گزارش »تعادل«، نمايندگان مجلس در نشس��ت 
علني ديروز در جريان سوال سيد ناصر موسوي الرگاني 
با عنوان علت حضور بازنشستگان در وزارت صمت از 
پاسخ هاي رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت 
با 142 رأي موافق، 36 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع 
از مجموع 207 نماينده حاضر در جلس��ه قانع شدند.

همچنين در خصوص سوال سيد فريد موسوي »نماينده 
مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس« در 
مجلس در خصوص اقدامات وزير در جهت بهبود فضاي 
كسب و كار كش��ور با توجه به قانع شدن نمايندگان 

مجلس راي گيري انجام نشد.

    قان�ون من�ع به كارگي�ري بازنشس�تگان در 
وزارت صمت اجرا شده است

وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: من به جرأت 
عرض مي كنم كه يك��ي از وزارتخانه هايي كه به طور 
كامل مصوبات مجل��س درخصوص منع به كارگيري 
بازنشس��تگان را اجرا كرده، وزارت صمت بوده است.

رضا رحماني كه در پاسخ به سوال نماينده فالورجان 
درخصوص علت اصرار به استمرار حضور بازنشستگان 
در وزارتخان��ه صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: براي 
اجراي قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان 17 نفر 
در رده مديريتي از وزارت صمت جدا شدند و تعدادي 
معاون نيز در اين زمينه تس��ويه كردند.او افزود: من به 
معاونت منابع انس��اني تاكيد كردم كه اين قانون بايد 
به طور كامل اجرا شود و با جرأت عرض مي كنم در حوزه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت هيچ فردي خالف قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان مشغول به كار نيست.

رحماني ادام��ه داد: درخصوص ش��ركت هاي تابعه و 
شركت هايي كه به نحوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در آنها سهام دارد نيز قانون به طور كامل اجرا شده است. 
به عنوان مثال با وجود آنكه ما در شركت فوالد مباركه 
17 درصد سهام داريم، قانون را كامل اجرا كرديم و براي 
مديرمورد تاكيد نماينده محترم سوال كننده نيز همه 
استعالمات قانوني از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي 
و ساير نهادهاي مرتبط اخذ شده و بر مبناي آنها عمل 
كرده ايم.او تاكيد كرد: ما در كميسيون اصل 90 در اين 
باره حاضر و در مورد فرد مذكور گزارشات الزم را ارايه 
كرديم و تاييد شد كه قانون به درستي عمل شده است. 

همچنين اداره قوانين و سازمان بازرسي نيز اين موضوع 
را تايي��د كرده اند.وزير صمت با بيان اينكه براس��اس 
قانون ش��ركت هاي تابعه اي كه مشمول بند 5 قانون 
خدمات كشوري نمي شوند يا از بودجه دولتي استفاده 
نمي كنند، شامل قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
نمي شوند، اما من به اين شركت ها نيز توصيه كردم كه 
قانون را اجرا كنند، چراكه نظر مجلس و مسووالن نظام 
بر به كارگيري نيروهاي جوان بوده است. همچنين در 
شركت هاي زيرمجموعه ايدرو نيز اين قانون اجرا شده 
اس��ت.اين عضو كابينه دولت تصريح كرد: ما براساس 
اطالعات داده هاي فضاي مج��ازي يا حدس و گمان 
نمي توانيم در وزارتخانه تصميم بگيريم، بلكه قانون، 
استعالمات، سابقه و شناسنامه افراد مالك عمل ماست 
و فرد مذكور كه البته اسم آن برده نشده اما من اطالع 
دارم كه نگراني آقاي س��يدناصر موس��وي الرگاني از 
كجاست، مش��مول اين قانون نيستند.او تصريح كرد: 
ما در رده معاونت 8 نفر را تس��ويه كرديم و دقت عمل 
داشتيم با افراد براساس قانون رفتار شود و به طور جدي 
اراده اجراي قانون را داش��ته ايم و وقتي در رده معاونت 

افراد تسويه كرديم، قطعًا براي يك نفر آن هم در يك 
شركت تابعه استثنا قائل نيستيم.

    تجارت فرامرزي ۴۵ پله صعود كرده است
همچنين رضا رحماني در پاس��خ به سوال سيد فريد 
موس��وي نماينده م��ردم ته��ران، ري، ش��ميرانات، 
اسالمشهر و پرديس در مجلس در خصوص اقدامات 
وزيران در جهت بهبود فضاي كسب و كار كشور گفت: 
بهبود فضاي كس��ب و كار از جمل��ه عوامل تأثيرگذار 
و تعيين كننده در اقتصاد كش��ور اس��ت، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي مسووليت پروژه ها را برعهده دارد، 
اين وزارتخانه مس��وول پايش كسب و كارها نيز است. 
او ادام��ه داد: با اين حال به خاط��ر اهميت موضوع در 
س��ال 98، 7 محور اعالم كردي��م و پيگير برنامه هاي 
بهبود فضاي كس��ب و كار در ح��وزه صنعت و معدن 
هستيم؛ براي يكي از محورهاي هفتگانه 10 سرفصل، 
براي بهبود فضاي كسب و كار در نظر گرفته ايم كه در 
اين بين تجارت فرامرزي، سرفصلي است كه به صورت 
مستقيم به وزارت صنعت، معدن و تجارت برمي گردد. 

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نزول 4 پله اي 
بهبود فضاي كسب و كار ايران در جهان تأكيد كرد: با 
وجود نزول 4 پله اي بايد گفت شاخص تجارت فرامرزي 
در س��ال گذشته 45 پله ارتقاء داش��ته و در واقع مانع 
سقوط بيشتر شاخص بهبود فضاي كسب و كار ايران 
در جهان شده اس��ت، اين به آن معناست كه اقدامات 
وزارتخانه موثر بوده است.رحماني با بيان اينكه از 10 
محور، 3 محور ارتقاء و 7 محور سقوط كرده است، گفت: 
سرفصل تجارت فرامرزي از جمله مواردي بوده است كه 
در موضوع بهبود فضاي كسب و كار ارتقاء چشمگيري 

داشته است.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم ادامه داد: وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت در حوزه هاي ديگ��ر از جمله اصالح 
فرآيند، تنقيح قوانين، ارتباط با بخش هاي خصوصي 
و تش��كل ها نيز برنامه هاي متعددي داشته است، در 
خصوص آيين نامه مورد تأكيد نماينده س��وال كننده 
بايد گفت 3 مورد آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برگشته كه كارگروه تشكيل و جلسات متعددي براي 
تعيين تكليف آن برگزار شد اما بايد گفت در ساختار 

فضاي كسب و كار س��طح مالكيت به سازمان اسناد و 
اجراي قراردادها و ورشكس��تگي و پرداخت ديون، به 
قوه قضاييه ارجاع داده شده است.وزير صنعت، معدن و 
تجارت تأكيد كرد: ما خود را متولي اصلي توليد مي دانيم 
و اين موضوع را پيگيري مي كنيم چرا كه بهبود فضاي 
كسب و كار از جمله مواردي اس��ت كه چند بار مورد 

تأكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است.

    ۴0 درصد مراحل صدور مجوز كسب و كار 
كاهش پيدا كرده است

او با بيان اينكه كل موضوع بهبود فضاي كسب و كار در 
حوزه مسووليت وزارت صنعت، معدن و تجارت نيست، 
گفت: در دوره مسووليت بنده در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اقدامات متعددي در حوزه بهبود فضاي كسب 
و كار در بخ��ش صنعت و معدن صورت گرفته اس��ت 
به طوري كه تعداد بخشنامه ها كاهش چشمگيري پيدا 
كرده است.وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سال 
گذش��ته يكي از مهم ترين گاليه هاي توليدكنندگان 
و فعالين اقتصادي تعدد و تكثر بخش��نامه ها و رويه ها 
ب��ود، اكنون همه فع��االن اقتصادي اذع��ان دارند كه 
بخشنامه ها به حداقل رس��يده و كمترين تغييرات را 
داريم كه آن هم به خاطر تحريم ها است كه مجبوريم 
به خاطر آنها تصميم گيري را تغيير دهيم با اين حال 
هيچ گونه بخشنامه اي بدون نظر فعاالن اقتصادي ارايه 
مي شود چرا كه اين سياست كلي دولت است. رحماني 
اظهار داشت: در حوزه وظايف وزارت صنعت، معدن و 
تجارت صدور 98 مجوز برعهده ما بود، امروز ميزان آن 
به 47 مجوز كاهش پيدا كرده است، در واقع 40 درصد 
مجوزهاي كس��ب و كار ادغام يا حذف شده و مراجعه 
مردم و مراحل كار را كمتر كرده ايم؛ اين امر در 11 ماه 

حضور بنده در وزارتخانه محقق شده است.
اين عضو كابين��ه دولت دوازدهم تأكي��د كرد: وزارت 
اقتصاد كه مركز پايش بهبود فضاي كسب و كار است، 
وزارت صنعت و معدن را به عنوان دستگاه برگزيده در 
اين حوزه اعالم كرده است. عالوه بر اين ما حضور فعالي 
در شوراي گفت وگو در اس��تان و شوراي گفت وگوي 
ملي داريم كه روساي كميسيون هاي برنامه و بودجه، 
صنايع، كشاورزي و اقتصادي نيز در شوراي گفت وگوي 
ملي حضور دارند و شاهد فعاليت هاي وزارتخانه هستند.

او با اشاره به سامانه هاي متعدد وزارت صنعت و معدن 
گفت: اين سامانه ها در حال ارتقاء هستند، با اين حال 
سامانه ها بايد به س��ازمان هاي ديگر متصل شوند در 
صورت اين اتصال مشكالت برطرف مي شود و از رانت 

جلوگيري خواهد شد.

سيدهاديزحمتكار|
يك��ي از آرزوها و درخواس��تهاي ديرينه اعضاي انجمن 
شركتهاي ساختماني و تاسيساتي، شفاف بودن مناقصه، 
مبلغ مناقص��ه، برنده مناقص��ه، مبال��غ پرداختي و در 
دستگاه هاي اجرايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده 
مينمايند، بوده است. مواردي كه موجب توليد فساد و رانت 
در دس��تگاه هاي اجرايي شده است. خوشبختانه بخش 
مهمي از آن آرزوي ديرينه، چند سالي است توسط دولت 
تدبير و اميد به وسيله سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
يا سامانه ستاد ايران محقق گرديده كه الزم است با تقويت 
و اصالح بخشي هايي از اين سامانه كه مورد تاكيد كاربران 
اين سامانه اس��ت به هدف اصلي دولت كه همان اجراي 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي، ايجاد ش��فافيت مالي، 
مبارزه با فساد، برقراري محيط سالم رقابت پذير و عدالت 
اقتصادي و سرعت باالي كسب اطالعات است نايل  آيد. 
اكنون در ادامه به 3 مورد از آن اشكاالت، اشاره مي شود: 

1- هيات محترم وزيران در جلسه مورخه1396/2/10 
مصوب نمود، دستگاه هاي اجرايي موضوع بند )ب( ماده 
)1( قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، مكلفند كليه 
معامالت خود اعم از خريد، مناقصه، و مزايده را در سامانه 
ستاد به انجام برسانند. بند )ب( ماده )1( قانون برگزاري 

مناقصات مصوب1383 بدين شرح است: 
 قواي سه گانه جمهوري اسالمي ايران اعم از وزارتخانه، 
س��ازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي، موسسات 
انتفاعي وابس��ته به دولت، بانك ها و موسسات اعتباري 
دولتي، ش��ركت هاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهاي 
عمومي غيردولتي )در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از 
بودجه كل كشور استفاده مي نمايند(، موسسات عمومي، 

بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي، شوراي نگهبان قانون 
اساسي و همچنين دس��تگاه ها و واحدهايي كه شمول 
قان��ون بر آنها مس��تلزم ذكر يا تصريح نام اس��ت، اعم از 
اينكه قانون خاص خود را داش��ته يا از قوانين و مقررات 
عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت 
ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع 
پتروشيمي ايران، سازمان گس��ترش و نوسازي صنايع 
ايران، س��ازمان بنادر و كش��تيراني جمهوري اسالمي 
ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
ايران، سازمان صدا و س��يماي جمهوري اسالمي ايران 
و ش��ركت هاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه 
مقررات اين قانون را رعايت كنن��د و در تبصره آن آمده 
است، نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود 

بوده و از شمول اين قانون مستثنا هستند.
آنچه مورد اذعان اس��ت اين است كه متاسفانه برخي از 
دس��تگاه هاي اجرايي فوق الذكر، همچنان با عدم انجام 
معامالت خود در سامانه ستاد ايران، مصوبه مورخ 2/10/ 
1396 هيات محترم وزيران را اجرا نمي نمايند و اين نوع 
عملكرد آنان با ايجاد شفافيت، مبارزه با فساد و برقراري 

محيط رقايت پذير سالم در تضاد است. 
2- يكي از مهم ترين مراحل سامانه ستاد ايران، مرحلهاي 
است كه پيمانكاران بايد قيمتهاي مناقصه را در اين سامانه 
بارگذاري نمايند. مهم ترين دغدغه پيمانكاران، امن بودن 
محلي است كه اين قيمتها در آن بارگذاري مي گردد. امن 
بودن س��امانه از اين لحاظ اهميت دارد كه اگر قيمتهاي 
پيمانكاران به صورت غيرقانوني ب��راي افراد محدودي 
مشخص گردد با فروش آن اطالعات، يك پيمانكار ديگر 
با تغيير قيمت خود، برنده مناقصه مي گردد و اين اتفاق در 

تعارض با اهداف اوليه راه اندازي اين سامانه يعني شفافيت 
و مبارزه با فساد است. اين نگراني زماني بيشتر مي شود كه 
بدانيم اين سامانه، همانند سامانه ثبت سفارش خودرو 
تحت نظارت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت مديريت 
مي گردد. در سامانه ثبت سفارش خودرو همان سامانه اي 
است كه به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت حداقل 
تعداد 6481 دستگاه خودروي خارجي از تاريخ 24 تير 96 
لغايت 9 دي 96 در زمان توقف ثبت سفارش به روش هاي 

غيرقانوني ثبت سفارش شده  بودند.
 همچنين خبرهاي غيررسمي نيز به نوعي نا امن بودن 
اين سامانه را تاييد مينمايد و حتي اگر بر فرض محال اين 
اخبار غيرامن بودن س��امانه ستاد ايران، صحيح نباشند 
حضور افرادي كه س��ايتها و سامانه هاي متعدد با ايمني 

باال را هك مينمايند، غيرقابل انكار است. 
3- كارم��زدي كه برن��ده مناقصه، بايد ب��ه صورت نقد، 
قبل از اجراي پروژه و قب��ل از دريافت هرگونه وجهي از 
دولت به اين س��امانه پرداخت نمايد يكي ديگر از موارد 
مورد انتقاد انجمنها است. كارمزدي كه با دستورالعمل 
ش��ماره 370/95/37590-1395/9/20 جناب آقاي 
س��يد محمد نوابي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
و ريي��س هيات مديره و مديرعامل س��ازمان حمايت از 
مصرفكنندگان و توليدكنندگان، ابالغ گرديده است و بر 
اساس اين ابالغيه اين كارمزدها براي معامالت كوچك 
و متوس��ط، نيم درصد معامله، ب��راي معامالت بزرگ تا 
پنج برابر نصاب معامالت متوسط، نسبت به مازاد نصاب 
متوس��ط حداكثر دو دهم درصد و براي معامالت بزرگ 
بيش از پنج برابر نصاب معامالت متوسط، نسبت به مازاد 
پنج برابر نصاب معامالت متوسط يك دهم درصد از هر 

معامله تعيين گرديده اس��ت. با توج��ه به فرمول تعرفه 
كارمزد براي كاربران سامانه س��تاد ايران توسط معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت و با يك محاس��به س��اده و 
فقط با احتساب بودجه 62 هزار ميليارد توماني عمراني 
كش��ور، درآمدهايي كه اين موسس��ه غيرانتفاعي براي 
مديريت اين سامانه هر ساله به غير از حق عضويت، فقط 
در بخش مناقصه ها دريافت مينمايد حدود 160 ميليارد 
تومان است و اگر درآمدهاي ناشي از خريد كاال و مزايده ها 
را هم به آن اضافه نماييم به يك مبلغ نجومي ميرسيم. 
حال سوال اين است كه ايجاد و مديريت يك سامانه كه 
بخش عمدهاي از فعالي��ت آن را كارمندان دولت، بدون 
دريافت وجه، انج��ام مي دهند چقدر هزينه دارد كه اين 
كارمزدها را از برنده مناقصه اخذ مينمايند؟  جالب است 
بدانيم بر اساس مصوبه جلسه مورخ 2/10/ 1396 هيات 
محترم وزيران اين سامانه عالوه بر مناقصه ها، مزايده ها 
و خريد كاال را هم مش��مول مي ش��وند و در هيچكدام از 
بند هاي آن مصوبه، اخذ كارمزد از كاربران سامانه ستاد 
ايران بيان نشده است. آنچه الزم است پيرامون اين موضوع 
به آن اشاره شود اين است كه بر اساس راي شماره 504 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري، دستورالعمل شماره 
370/95/37590-1395/9/20 س��ازمان حماي��ت 
از مصرفكنن��دگان و توليدكنندگان ك��ه تعرفه كارمزد 
سامانه ستاد ايران را تعيين نموده بود، ابطال گرديد و اين 
راي، سه ش��نبه 25 تير 1398 در روزنامه رسمي كشور 
منتشر گرديد و با اين راي، اخذ هزينه هايي كه براي برنده 
مناقصه، تعيين شده بود غيرقانوني اعالم گرديد. با توجه 
به سه موضوعي كه پيرامون سامانه ستاد ايران در اينجا 
مطرح گرديد الزم است اين مطلب عنوان گردد كه براي 

رفع اشكاالت و اصالح سامانه ستاد ايران، هيات محترم 
وزيران در جلس��ه مورخ 1396/2/10 »كارگروه سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت« را تش��كيل نمود و اعضاي 
اين كارگروه نيز نمايندگان تام االختيار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت 
حقوقي رييس جمهور، سازمان اداري و استخدامي كشور، 
سازمان فناوري اطالعات ايران، سازمان بازرسي كشور، 
ديوان محاسبات كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و 
وزارت نفت معين گرديدند. اين كارگروه در جلسه مورخ 
1396/3/30 آيين نامه داخلي خود را مش��تمل بر چهار 
ماده و دو تبصره تصويب نمودند كه در اين آيين نامه، يكي 
از اهداف تش��كيل كارگروه را بررسي و اتخاذ تصميمات 
مقتضي در راس��تاي رفع اشكاالت و ابهامات اعالم شده 
از سوي اس��تفادهكنندگان از سامانه ستاد ايران تعيين 
نمودند.  بر همين اس��اس اميد است پيشنهادات زير به 
منظور ايجاد حس اعتماد به كاربران و بهس��ازي سامانه 
ستاد ايران مورد پذيرش كارگروه ستاد ايران قرار گيرد 
تا اهداف تعيين شده براي اين سامانه محقق گردد. اين 

پيشنهادات بدين شرح است: 
1- انتقال مديريت سامانه ستاد ايران از وزارت صنعت، 

معدن و تجارت به سازمان برنامه و بودجه كشور؛ 
2- ملزم نمودن تمامي دستگاه ها به اجرا نمودن مصوبه 
هيات وزيران مبني بر انجام كليه معامالت خود در سامانه 

ستاد ايران؛ 
3- ارايه قيمت مناقصه در پاكت الك و مهر شده، يك روز 
قبل از بازگشايي پاكتها همزمان با ارايه پاكت ضمانتنامه 

شركت در مناقصه؛ 
4- حذف اخذ كارمزد از برنده مناقصه. 

اتاق تعاون ايران طرح شامخ ساختمان را منتشر مي كند

شناسايي واحدهاي توليد موثر و فراگير حوزه ساختمان
 معاونت پش��تيباني، برنامه ري��زي و تحقيقات اتاق 
تعاون ايران از محاس��به و انتش��ار شاخص مديران 
خريد )شامخ( توس��ط اتاق تعاون ايران خبر داد.به 
گزارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون ايران، علي 
مطيع جهان��ي معاونت پش��تيباني، برنامه ريزي و 
تحقيقات ات��اق تعاون ايران با اع��الم اين خبر ابراز 
 “ PMI -داشت: ش��اخص مديران خريد »ش��امخ
س��اختمان يكي از مهم ترين شاخص هاي شناخته 
ش��ده در دنيا براي بررسي وضعيت رشد اين بخش 
مهم اقتصادي كش��ور اس��ت كه اتاق تعاون ايران، 
محاس��به و انتش��ار آن را از مهر ماه س��ال جاري به 

صورت ماهانه در دستور كار دارد.
به گفته اين مقام مس��وول، مطاب��ق با ماده 4 قانون 
بهبود محيط و كس��ب و كار، يك��ي از وظايف مهم 
اتاق ها پاي��ش ملي محي��ط كس��ب و كار و اطالع 
سياس��ت گذاران از وضعي��ت محيط كس��ب و كار 
در كش��ور و س��نجش و اعالم آن اس��ت.وي ادامه 

داد: يكي از نقاط ضعف آمار كش��ور اين اس��ت كه 
سنجش شاخص هاي اقتصادي ازجمله شاخص ها 
و نماگرهاي مرتبط با وضعيت رونق، ركود و رش��د 
اقتصادي در بخش ه��اي مختلف، در فواصل زماني 
كوتاه مدت توس��ط نهادهاي رس��مي توليدكننده 
آمار در كشور توليد نش��ده و با تأخير زماني انتشار 
داده مي ش��وند و حت��ي در پاره اي از م��وارد با عدم 
انتشار اطالعات روبه رو هستيم.مطيع جهاني افزود: 
بر همين اس��اس مراكز آم��اري در اتاق هاي 3 گانه 
)تعاون، بازرگاني و اصناف( بر آن شدند تا با معرفي و 
تهيه شاخص هاي آماري معتبر و مورد استفاده و قابل 
استناد دركشورها و سازمان هاي بين المللي مختلف 
 PMI طرح آماري شاخص مديران خريد )شامخ( يا
را به اجرا بگذارند. معاونت پشتيباني، برنامه ريزي و 
تحقيقات اتاق تعاون تصريح كرد: فاز ابتدايي شاخص 
مديران خريد )ش��امخ( كه به اختصار PMI ناميده 
مي شود از مهرماه سال گذشته توسط اتاق بازرگاني 

با عنوان طرح ش��امخ صنعت به اجرا گذاشته شده 
است.وي يادآور ش��د: از آنجا كه صنعت ساختمان 
به عن��وان موتور مح��رك اقتصادي كش��ور بوده و 
بيش از 60 درصد صنايع كش��ور به آن وابسته است 
همچنين با توجه به اينكه اتاق تعاون ايران به عنوان 
محور اصلي برگزار كننده نمايش��گاه هاي داخلي و 
بين المللي اين صنعت، سابقه طوالني دراين بخش 
داشته و داراي بانك اطالعاتي و ظرفيت هاي خوبي 
براي شناس��ايي جامعه آماري اين ح��وزه دارد، فاز 
بعدي اين طرح به منظور پوشش كليه فعاليت هاي 
اقتصادي با عنوان طرح شامخ ساختمان توسط مركز 
آمار اتاق تعاون ايران با طرح مطالعاتي گس��ترده و 
شناس��ايي واحدهاي توليد موث��ر و فراگير در اين 
حوزه از تابستان سال جاري انجام شد.وي با تاكيد 
بر اهميت و نقش شاخص شامخ، بيان داشت: يكي 
از مهم ترين ويژگي هاي PMI يا ش��اخص مديران 
خريد، موضوع سفارشات بوده كه پيش بيني فعاليت 

تولي��د در ماه هاي بعدي به واس��طه آن امكان پذير 
است همچنين اين مقياس به عنوان يكي از ابزارهاي 
تصميم گيري در بورس نيز مي تواند از اهميت ويژه اي 
برخوردار باشد.معاونت پش��تيباني، برنامه ريزي و 
تحقيقات اتاق تعاون با اش��اره به ساير ويژگي هاي 
اين شاخص تاكيد كرد: از ويژگي هاي فرعي شامخ 
مي توان، شاخص هاي سنجش موجودي كاال، روند 

قيمت ها و آمار اس��تخدامي درازمدت و سفارشات 
جديد از مش��تريان را عنوان كرد.به گفته اين مقام 
مس��وول، يكي ديگر از استفاده كنندگان اين طرح، 
دول��ت و دس��تگاه هاي اجراي��ي مرتب��ط با بخش 
مسكن است تا با برنامه ريزي در اين حوزه نسبت به 
سياست گذاري صحيح براي خروج از ركود بهترين 

تصميمات را اتخاذ كند.
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با آغاز فاز دوم عمليات بهسازي
افزايش فاصله حركت 

قطارهاي خط ۵ در روز جمعه
با آغاز فاز دوم عمليات بهس��ازي، فاصله حركت 
قطارهاي خ��ط 5 در روز جمعه 12 مهر ماه 98 
افزايش خواهد يافت.به گزارش مديريت ارتباطات 
و اموربين الملل شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه با توجه به آغاز مرحله دوم بهسازي خط 
5 مترو؛ حدفاصل ايستگاه هاي تهران )صادقيه(-

كرج-گلشهر و بالعكس فاصله حركت قطارهاي 
اين خط روز جمعه 12 مهر ماه 98 از هر 20 دقيقه 
يك قطار به 40 دقيقه يك قطار افزايش خواهد 
يافت. گفتني اس��ت از روز شنبه 1398/07/13 
حركت قطارهاي خط 5 مترو بر اساس روال عادي 
انجام خواهد شد و انتخاب روز دوازدهم مهرماه 
براي استفاده بهينه از فرصت تعطيلي روزهاي 
جمعه جهت انجام فاز دوم عمليات  بهسازي خط 
5 متروي تهران است چرا كه حجم مسافر در آن 
روز در اين خط كاهش مي يابد و با تغيير فاصله 
حركت، مي توانيم روند انجام عمليات عمراني را 

افزايش دهيم.

اخبارشهرستانها

تراز درياچه اروميه
بيش از يك متر افزايش يافت

اروميه| معاون فني اداره كل حفاظت محيط 
زيست آذربايجان غربي گفت: تراز درياچه اروميه 
بيش از يك متر افزايش يافته است. حجت جباري 
در خصوص آخرين وضعيت درياچه اروميه اظهار 
كرد: تراز فعلي درياچه ارومي��ه 1271.29 متر 
است كه نسبت به مهرماه سال گذشته يك متر 
و 2 سانتي متر افزايش يافته؛ همچنين نسبت به 
حداقل سطح تراز ثبت ش��ده دريك مهر93 در 
حدود يك متر و 21 س��انتي متر افزايش ارتفاع 
س��طح تراز درياچه را شاهديم .وي با بيان اينكه 
وس��عت فعلي درياچه اروميه 2821 مترمكعب 
است تصريح كرد: وسعت درياچه در مدت مشابه 
س��ال گذش��ته 1722 مترمكعب گزارش شده 
اس��ت.جباري به حجم آب درياچه اروميه اشاره 
كرد و افزود: در حال حاضر درياچه اروميه 3.41 
ميليارد مترمكعب آب دارد كه از اين ميزان 2.36 
ميليارد مترمكعب در سال آبي جاري بر آن افزوده 

شده است.

ادامه ايمن سازي مسيرهاي 
شلمچه و چذابه در آستانه اربعين

اهواز| رييس پليس راه خوزس��تان با اشاره به 
وضعيت مسيرهاي منتهي به مرزهاي شلمچه و 
چذابه براي تردد زائران اربعين، از ادامه ايمن سازي 
اين دو مسير تا نيمه مهرماه خبر داد.سرهنگ رضا 
دولتشاهي با اشاره به وضعيت مسيرهاي منتهي 
به مرز شلمچه اظهار كرد: در مسير مرز شلمچه، 
قرار نيست جاده اهواز تا خرمشهر تعريض شود 
اما در مسير خرمشهر نصب تابلو عالئم، خط كشي 
معابر و ايمن سازي مسير در حال انجام است.وي 
در خصوص وضعيت مس��يرهاي منتهي به مرز 
چذابه نيز تصريح كرد: در محور چذابه چند مشكل 
اساس��ي وجود دارد اما مسير اهواز تا سوسنگرد 
مشكل خاصي ندارد و تنها خط كشي، نصب تابلو 

عالئم و ايمن سازي مسير در حال انجام است.

استان پيشنهادي وزارت كشور 
براي انتخابات مكانيزه

س�منان| مدير فن��اوري اطالعات و ش��بكه 
دول��ت اس��تانداري و رييس كميت��ه فناوري 
اطالعات ستاد انتخابات استان سمنان از انتخاب 
استان سمنان به عنوان استان پيشنهادي براي 
برگزاري انتخابات تمام مكانيزه از سوي وزارت 

كشور انتخاب شد.
در س��تاد مشترك انتخابات اس��تان سمنان و 
شهرس��تان دامغان با بيان اينكه از 25 فرآيند 
برگزاري انتخابات، تا اين لحظه مقرر شده تا 24 
فرآيتد به صورت الكترونيكي برگزار شود گفت: 
استان سمنان به دليل عملكرد خوبي كه در ادوار 
گذشته داشته است، به عنوان استان پيشنهادي 
براي برگزاري انتخابات تمام مكانيزه از س��وي 
وزارت كشور انتخاب شده است. وي ادامه داد: 
استفاده از سامانه احراز هويت برخط در انتخابات 
آتي از سوي شوراي نگهبان پذيرفته شده است و 
به عنوان يكي از شاخصه هاي انتخابات آتي بايد 

از آن استفاده كرد.

۱0 كيلومتر از محور هراز تا 
پايان سال چهاربانده مي شود

س�اري| مديركل راه و شهرس��ازي مازندران 
گف��ت: امس��ال 10 كيلومت��ر از مح��ور هراز 
چهارخطه و 20 كيلومتر ديگر نيز س��ال آينده 

چهاربانده مي شود.
سيد محمد نظري با اشاره به اجراي پروژه چهار 
خطه كردن محور هراز بيان كرد تا پايان س��ال 
ج��اري 10 كيلومت��ر از اين مح��ور افتتاح و به 
بهره برداري مي رس��د كه بيش از 6 كيلومتر در 
مناطق باالدست و 3.8 كيلومتر در مناطق پايين 

دست را شامل مي شود.
مديركل راه وشهرسازي مازندران با بيان اينكه 
20 كيلومتر مابقي را براي سال 99 هدف گذاري 
كرديم كه به پايان برس��انيم؛ اف��زود: اعتبارات 
خوبي براي اين پروژه اختصاص داده ش��ده و بر 
اساس پيگيري صورت گرفته، اين مهم تخصيص 

داده مي شود.
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مجلس و دولت در تالش براي حبس زدايي هستند 

ارايه طرحي براي كاهش مجازات هاي تعزيري 
آمار زندانيان نس��بت به دهه هاي گذشته رشدي حدود 
17 برابري داشته است. هزينه مادي نگهداري هر زنداني 
در زندان، ماهيانه بالغ بر چهار ميليون تومان است و به اين 
هزينه، بايد هزينه معنوي و تبعات اجتماعي زنداني كردن 
هر فرد را هم افزود. كس��اني كه ب��ا عناوين مجرمانه خرد، 
وارد زندان مي شوند و وقتي آب از سرشان مي گذرد، بعدها 
تبديل به مجرمان حرفه اي مي شوند. تعريف جرم در قانون 
مجازات اسالمي آمده است: جرم فعل يا ترك فعلي است كه 
قانون گذار براي آن مجازات تعيين كرده است. در عين حال 
بيش از ١٨٠٠ مورد عناوين مجرمانه در ايران وجود دارد و با 
توجه به تعريفي كه از جرم در قانون مجازات اسالمي آمده، 

براي تمام اين عناوين مجرمانه مجازات تعيين شده است.
البته بسياري از اين عناوين مجرمانه تنها در ايران به عنوان 
جرم شناخته شده اند و در بسياري از ديگر كشورها به عنوان 
تخلف مطرح مي شوند و داراي مجازات هاي مدني هستند. 
اين امر بدين معناست كه هر شهروند ايران به محض خروج 
از منزل ممكن اس��ت رفتاري انجام دهد كه مس��توجب 
مجازات باشد و از سويي قانون گريزي نيز به طبع آن رشد 

خواهد داشت. 
همين دو هفته پيش بود كه رييس قوه قضاييه در اجراي بند 
۶۴ سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه و مقررات قانون 
آيين دادرس��ي كيفري و قانون مجازات اسالمي در زمينه 
حبس زدايي، »دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش 
جمعيت كيفري زندان ها« را ابالغ كرد. اما اين دستورالعمل 
تا چه حد قابليت اجرا دارد؟ براي اجراي اين ابالغيه، نياز به 
قوانيني هست كه بطور قانوني، مجازت هاي جايگزين حبس 
را در خود گنجانده باشد و حبس زدايي، صرفا با توجه به نظر 

و تشخيص شخص قاضي نباشد. 
در ماده ٢٨ اليحه برنامه ششم توسعه كه مردادماه امسال از 
طرف دولت به مجلس ارايه شد، آمده است: »دولت مكلف 
است به منظور كاهش عناوين مجرمانه، تسهيل و تسريع 
در رس��يدگي به تخلفات، اليحه »تعيين عناوين تخلف و 
آيين رسيدگي به آن« را پس از تاييد عناوين مجرمانه مزبور 

توسط رييس قوه قضاييه، جهت الحاق به وظايف سازمان 
تعزيرات حكومتي حداكثر ظرف  س��ال نخست برنامه به 
مجلس شوراي اسالمي تقديم كند.« اما اكنون كه حدود 
٥ماه از ارايه اين اليحه مي گذرد، هنوز تغيير و تصحيحي در 

عناوين مجرمانه به وجود نيامده است.
سيدمحمد جندقي كرماني پور، وكيل پايه يك دادگستري با 
توجه به ماده ٢٨ در اين اليحه براي كاهش عناوين مجرمانه 
در قانون مجازات اسالمي، راه حل اين مشكل را همكاري سه 
قوه دانست و گفت: »همين اليحه مي تواند بهانه اي باشد تا 
كميته يا كارگروهي از حقوقدانان برجس��ته براي تنقيح 
قوانين جزايي و زدودن موارد غيرضروري جرم از اين قوانين 
تشكيل شود. براي حل اين مشكل هر سه قوه بايد با يكديگر 
همكاري الزم را داشته باشند و تا جايي كه به جامعه لطمه اي 

وارد نشود، جرايم را كاهش دهند.« 
در حال حاضر اين اليحه در حال بررسي بوده و هنوز بطور 
جدي در مجلس مطرح نشده است. اما عضو كميسيون امور 
داخلي و شوراهاي مجلس، از تدوين طرحي براي كاهش 
مجازات هاي تعزيري خبر داد كه به منظ��ور بازنگري در 
مجازات ها و بروزرساني و بومي سازي آنها با رعايت شرع و 

قانون صورت گرفته است.
حسين مقصودي با اعالم خبر تدوين طرحي در مجلس 
براي كاهش مجازات هاي تعزيري، گفت: شرايط كنوني 
جامعه ايجاب مي كرد ك��ه مجازات هاي تعزيري تعيين 
شده مورد بازنگري قرار گرفته و به منظور صرفه جويي در 
هزينه هاي عمومي جمعي��ت زندانيان كاهش پيدا كند. 
نماينده مردم سبزوار، جغتاي، جوين و خوشاب در مجلس 
شوراي اس��المي، به خانه ملت گفت: ما ماده واحده اي را 
جهت كاهش مجازات  حبس تعزيري براي جرايم مختلفي 
كه به دليل عدم انطباق مجازات حبس تعيين شده براي 
آنها با احكام شرعي و نبود سابقه در حكومت اسالمي نياز به 
بازنگري داشت، تدوين كرديم. او افزود: در اين ماده واحده 
آمده است كه مجازات هاي حبس تعزيري بيش از ۶ ماه براي 
كليه جرايم به نصف كاهش پيدا كند، ضمن اينكه در تبصره 

اين ماده واحده تاكيد شده است كه كاهش مجازات هاي 
تعزيري شامل جاسوس��ي و قاچاق مواد مخدر نمي شود. 
مقصودي اظهار كرد: اگر قاضي حداكثر مدت زمان حبسي 
را ك��ه در پي كاهش ميزان مجازات، تعيين ش��ده، كافي 
نمي داند مي تواند از مجازات هاي جايگزين حبس اعم از 
پرداخت جرايم نقدي روزانه يا ارايه خدمات عمومي استفاده 
كند، ضمن اينكه محكوماني كه در حال گذراندن مجازات 
حبس هستند )به غير از افرادي كه مرتكب جرايم جاسوسي 

يا قاچاق مواد مخدر شده اند( نيز شامل اين قانون مي شوند.
اين نماينده مجلس دهم، تاكيد كرد: اگر مسوول مربوطه از 
اجراي اين قانون كه به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان 
برسد، استنكاف ورزد، به انفصال از خدمات دولتي، حبس 
تعزيري از ۶ ماه تا 2 س��ال و پرداخت جزاي نقدي محكوم 
خواهد شد. مقصودي با اش��اره به مزاياي اين طرح، يادآور 
شد: بازنگري در مجازات ها و بروز رساني و بومي سازي آنها با 
رعايت شرع و قانون، كاهش جمعيت كنوني زندان ها، صدور 

احكام قضات بر مبناي مالك حقوقي و قضايي منطقي و 
دقيق، رس��يدگي به زندانيان موجود، كاهش آسيب هاي 
اجتماعي كه خانواده زندانيان را تهديد مي كند و مقابله عملي 
با فضاسازي رسانه اي عليه جمهوري اسالمي ايران از مزاياي 
اين طرح است. عضو كميس��يون امور داخلي و شوراهاي 
مجلس شوراي اسالمي، در پايان از ساير نمايندگان مجلس، 
فعاالن عرصه حقوقي و قضايي و جامعه علمي كشور خواست 
تا براي ارتقاي اين طرح ايده خود را به طراحان آن ارايه دهند. 

ايجاد ممنوعيت هاي جديد براي واگذاري مراتع

امريكا خالف ظاهرسازي  ها، دارو را مستقيما تحريم كرده است

مديركل دفتر فني مرتع س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري از ايجاد 
ممنوعيت هايي براي واگذاري مراتع جهت احداث كارخانه، معدن كاوي 
و ساير فعاليت هاي اقتصادي خبر داد و گفت: اين ممنوعيت ها در قالب 

بخشنامه بزودي به استان ها ابالغ مي شود.
ترحم بهزاد با بيان اينكه از حدود 1۶۵ ميليون هكتار وسعت كشور، 1۳۵ 
ميليون هكتار را منابع طبيعي تشكيل داده است، اظهار كرد: از اين مقدار 
۸۴.۸ ميليون هكتار وسعت مراتع كشور است كه ۵2 درصد سطح كشور 
و ۶۳ درصد از منابع ملي را تش��كيل مي دهد. در حال حاضر 7.2 ميليون 
هكتار از مراتع ما در وضعيت خوبي هستند و درصد تاج پوشش آنها بيش 
از ۵۰ درصد است. 21.۴ ميليون هكتار از مراتع وضعيت متوسطي دارند 
و درصد تاج پوشش آنها بين 2۵ تا ۵۰ درصد است. به گفته بهزاد در حال 
حاضر متاسفانه ۵۶.2 ميليون هكتار از مراتع كشور در وضعيت فقير قرار 
دارند و درصد تاج پوش��ش آنها كمتر از 2۵ درصد اس��ت. مديركل دفتر 
فني مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري با اشاره به اينكه تغييرات 
اقليمي، خشكسالي، چراي بي رويه، آتش سوزي، تخريب ناشي از معادن 
و... سبب فقير شدن مراتع و از بين رفتن گياهان، آب و خاك شده است، 

گفت: اين عوامل، فرس��ايش خاك را به دنبال دارد كه س��بب مي شود با 
كوچك ترين بارندگي س��يل هاي مخرب به وجود بيايد. بهزاد با اشاره به 
اينكه براي مديريت يكپارچه مراتع تاكنون در 7۶.۵ ميليون هكتار از مراتع 
مميزي صورت گرفته است، به ايسنا گفت: بر اين اساس ۳۰۸ هزار پروانه 
مرتعداري براي ۹۴2 هزار خانوار با ظرفيت مجاز ۳۸ ميليون واحد دامي 
صادر شده است. او در ادامه با بيان اينكه براي جلوگيري از تكه تكه و فقيرتر 
شدن مراتع با تاكيد رييس سازمان جنگل ها ممنوعيت هايي براي واگذاري 
مرتع جهت احداث كارخانه، معدن كاوي و س��اير فعاليت هاي اقتصادي 
درنظر گرفته شده است، اظهار كرد: از جمله اين ممنوعيت ها مي توان به 
ممنوعيت واگذاري مراتع مشجر و درجه يك، رويشگاه هاي گون و ايل راه ها 
اشاره كرد همچنين واگذاري مراتع واقع در حريم روستاها و نقاط بحراني 
ممنوع است. به گفته مديركل دفتر فني مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري اين ممنوعيت ها در قالب بخشنامه به زودي به استان ها ابالغ 
مي شود. اگرچه در حال حاضر برخي از نهادها مخالف ممنوعيت واگذاري 
مراتع هستند اما آسيب ديدگي مراتع كشور به حدي است كه بايد براي 

مديريت يكپارچه، اين محدوديت ها اعمال شود.

معاون كل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: امريكا برخالف 
ظاهرسازي هايش، در مواردي بطور مستقيم تحريم دارو و تجهيزات پزشكي 
را هدف قرار داده  است و عمده مقاومتي كه در برابر تحريم ها صورت گرفته، با 

تكيه بر توليد داخلي و توان علمي دانشمندان داخلي است.
ايرج حريرچ��ي در رابطه با تاثيرات تحريم هاي امريكا ب��ر اقالم دارويي و 
تجهيزات پزش��كي، گفت: در رابطه با اظهارات اخير امريكا بايد بگويم كه 
امريكايي ها يك حرفي زده اند و خودشان هم نمي دانند، چه كار مي خواهند 

كنند، اما تا االن كه ما مشكلي در تهيه دارو و تجهيزات نداشتيم.
حريرچي در ارتباط با ش��يوه  تحريمي كه امريكا هميشه در پيش گرفته 
است، بيان كرد: امريكا در جريان تحريم ها هميشه سعي داشته است كه 
نوع تحريم دردناك را پيش بگيرد. امريكا در اين شيوه تحريم سعي مي كند، 
اقالم ضرري كشورها مانند دارو و غذا و تجهيزات پزشكي و از اين قبيل را، با 
وجود تمام ظاهرسازي هاي دولتمردانش مورد حمله قرار بدهد. معاون كل 
وزارت بهداشت به ايلنا گفت: عمده فشارهايي كه مقامات امريكايي سعي 

كردند، در تمام تحريم هاي دوران اخير و در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي 
وارد كنند، اقداماتي بود كه از طريق ايجاد محدوديت در نقل و انتقال مالي 
انجام مي دادند. به دليل تحريم آنها براي ما انتقال و حمل و نقل تجهيزات 
پزشكي ممكن نبوده است. او افزود: همچنين برخالف ظاهرسازي هايشان، 
در مواردي بطور مستقيم تحريم دارو و تجهيزات پزشكي را هدف قرار داده اند. 
حريرچي ضمن بيان اينكه تجربياتي كه در تحريم هاي س��ال هاي 
گذشته به دست آورده ايم، ما را در قبال بسياري از حمالت تحريمي 
واكسينه كرده است، گفت: تحريم هايي كه سال هاي ۹1 و ۹2 به كشور 
تحميل شد، خسارات بسياري را در رابطه با دسترسي دارو و تجهيزات 
پزش��كي وارد كرد، اما امروز با توجه به همان تجريبات قبلي، با توجه 
به اينكه دولت اولويت اصلي خود را دارو قرار داده و ارز مورد نياز را در 
اختيار وزارت بهداشت و دستگاه هاي مربوط قرار داده است و همچنين 
با توجه به برنامه ريزي هاي دقيقي كه شده است، تاكنون در حوزه دارو 

و تجهيزات پزشكي كمبود قابل توجهي نداشتيم. 

ماجراي قطع انگشت دست يك نوزاد در بيمارستان شهريار

تحصيل برخي دانش آموزان سيل زده در كمپ هاي اضطراري

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي ايران ضمن تشريح ماجراي قطع 
انگشت كوچك دس��ت نوزادي در يكي از بيمارستان هاي خصوصي 
شهريار، آن را قصور پزشكي خواند و درباره روند رسيدگي به موضوع 
توضيح داد. نادر توكلي در مورد قصور صورت گرفته در بيماستان نور 
شهرستان ش��هريار كه از بيمارستان هاي تحت پوشش اين دانشگاه 
است، گفت: از آنجايي كه دست نوزادان كوچك است، زماني كه عمل 
رگ گيري براي نوزاد انجام مي شود، آتل زير دست نوزاد نصب مي كنند 
و پس از طي شدن فرآيند خون گيري از نوزاد اين آتل از دست او جدا 
مي شود. او با اشاره به اينكه آتل مذكور با چسب به دست نوزاد وصل 
مي شود، گفت: پس از اتمام عمل رگ گيري اين آتل توسط قيچي از 
دست نوزاد جدا مي ش��ود كه متاسفانه به دليل سهل انگاري پرستار 
بخش، به انتهاي آخرين بند انگشت كوچك دست نوزاد آسيب وارد 
مي شود. نوك انگشت فاصله چند ميلي متري انتهاي انگشت است كه 
فاقد استخوان بوده و داراي بافت نرم است و نمي توان آن را به استخوان 
وصل كرد. توكلي در مورد انجام عمل ترميمي براي انگشت دست نوزاد، 
به ايسنا گفت: مدتي بعد از وقوع اين اتفاق، پس از كنترل خون ريزي، 

عمل ترميمي بر روي دست نوزاد صورت گرفت. با توجه به اينكه آسيب 
وارد شده به استخوان دست نبوده است، اين نوزاد در بزرگسالي دچار 
مشكالت حركتي نخواهد شد، اما، امكان تفاوت انگشت كوچك از نظر 

ظاهري با ساير قسمت هاي دست وجود خواهد داشت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي ايران ضمن تاكيد بر اينكه حادثه 
قصور پزش��كي بوده است، ادامه داد: اين دست تخلفات كه به صورت 
ناخواسته اتفاق مي افتد بايد به دانشگاه گزارش شود. اتفاقات اينچنيني 
به دو صورت وقايع ناخواسته و تخلف يا قصور پزشكي رسيدگي مي شود 
كه اگر باعث ايجاد عارضه شده باشد به عنوان قصور پزشكي شناخته 
مي شود. روز گذشته عالوه  بر قصور پرستار، در ارايه گزارش به موقع 
واقعه از سوي بيمارس��تان به ما نيز سهل انگاري صورت گرفته بود و 
بيمارستان اقدام به ارايه گزارش به نظام پزشكي شهرستان شهريار كرده 
بود كه به اين موضوع نيز رسيدگي شد. او با اشاره به اينكه خطاي صورت 
گرفته از سوي پرستار عمدي نبوده، افزود: اين تخلفات به جز از منظر 
دانشگاه، از سوي نظام پزشكي و پزشكي قانوني قابل بررسي و رسيدگي 
است. همچنين بخشي از رسيدگي به پرونده كار نيروي انتظامي است.

سرپرس��ت آموزش و پرورش استان خوزستان نسبت به چالش مهاجرت 
فرهنگيان از اين استان و كمبود 1۶ هزار نيروي فرهنگي هشدار داد. مهدي 
رفيعي دهكردي درباره وضعيت مدارس تخريب ش��ده و آسيب ديده اين 
اس��تان بر اثر سيل فروردين س��ال ۹۸ گفت: در جريان سيل امسال 11۴ 
مدرسه آسيب ديدند و از اين تعداد ۳۵ مدرسه كامال تخريبي و مابقي آنها 
مدارس تعميري بوده اند. با همكاري دولت، وزارت آموزش و پرورش، خيرين، 
اس��تانداري و...تمام مدارس قبل از شروع س��ال تحصيلي به بهره برداري 
رس��يدند و دانش آموزان مناطق سيل زده در كالس هايشان حاضر شدند. 
مديركل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: مدارس تخريبي روستايي 
اغلب دو يا سه كالسه هستند كه تا يكي دو ماه ديگر آماده مي شوند. البته آن 
دسته از مدارسي كه در شهر دچار آسيب يا تخريب شدند كانكسي ندارند 
بلكه از مدارس پيش ساخته استفاده كردند. او درباره تفاوت مدارس پيش 
ساخته با كانكس گفت: كالس هاي پيش ساخته مانند كمپ هاي اضطراري 
است. عالوه بر استفاده مدارس پيش ساخته در داخل شهر، سعي شده از 

شيفت هاي دوم مدارس ديگر نيز استفاده شود. عالوه بر اينها دو پروژه نيمه 
تمام )يك مدرسه 12 كالسه و يك مدرسه ۶ كالسه( در پل دختر و معموالن 
داريم كه اين دو مدرسه تا 1۵ مهر آماده مي شوند. در روستاهاي محروم نيز از 
كالس هايي كه به شكل كانكس هستند، استفاده مي شود و بعد از سيل هم 
يك سري كانكس به آنها اضافه شد. زيني وند در مورد مدارسي كه كماكان 
در گل و الي گير كرده اند، گفت: يك سري از روستاها به بنياد مسكن تحويل 
داده ش��ده تا مسيرهاي منتهي به مدارس را ش��ن ريزي و گل و الي آنها را 
جمع آوري كنند. گل و اليي كه در شهر بود در همان روزهاي ابتدايي حادثه 
جمع آوري شد. در اين ميان روستاي چم مهر يكي از روستاهاي پرخسارت 
ما بود كه دو مدرسه در آنجا بطور كامل تعمير شد. در اين ميان يكي از مدارس 
از هفت سال پيش كد تخريبي داشته و در مسير سيل بود، اما بعد از تخريب 
قرار نيست در آنجا مدرسه اي ساخته شود. مديركل آموزش و پرورش استان 
لرستان به ايلنا گفت: 11۳ مدرسه تخريبي در پل دختر و معموالن اكثرا تنها 

دو يا سه كالس داشتند، بنابراين پروسه ساخت آنها زمان زيادي نمي برد.
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رشد ۲.۹ درصدي مراجعين 
نزاع 

در پنج ماهه ابتداي امسال 27۵ هزار و ۶17 مصدوم 
نزاع به مراكز پزشكي قانوني كشور مراجعه كردند، اين 
تعداد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 2.۹ درصد 
بيشتر شده اس��ت. به گزارش روابط عمومي و امور 
بين الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، در پنج ماهه 
ابتداي امسال 27۵ هزار و ۶17 مصدوم نزاع به مراكز 
پزشكي قانوني كشور مراجعه كردند، اين تعداد در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه آمار مراجعين نزاع 
2۶7 هزار و 7۶۴ نفر بود، 2.۹ درصد بيشتر شده است. 
از كل مراجعين نزاع در پنج ماهه ابتداي امسال 1۸۶ 

هزار و ۳۸7 نفر مرد و ۸۹ هزار و 2۳۰ نفر زن بودند.
همچنين در اين مدت استان هاي تهران با ۴۶ هزار و 
21۰، خراسان رضوي با 2۳ هزار و ۴7۰ و اصفهان با 
2۰ هزار و ۴۸۳ بيشترين و استان هاي ايالم با يك هزار 
و ۳۵1، بوشهر با يك هزار و 717 و خراسان جنوبي با 
يك هزار و 7۶7 مورد مراجعه كمترين آمار مراجعين 
نزاع را داشته اند. مطابق آمارهاي موجود در اين پنج 
ماه بيشترين آمار مراجعين نزاع با ۶1 هزار و 7۴2 نفر 
در تير ماه و كمترين آن با ۴۴ هزار و ۸۵۸ نفر مربوط به 
فروردين ماه است. در مرداد امسال نيز آمار مراجعين 
نزاع به مراكز پزشكي قانوني ۵۹ هزار و ۹7۴ نفر بوده 
كه نسبت به مدت مشابه س��ال قبل ۶ دهم درصد 

كمتر شده است.

صدور كارت موقت زيارتي 
براي زائران اربعين

فرمانده ناج��ا گفت: كارت موق��ت زيارتي به تأييد 
مسووالن داخلي و مس��ووالن عراقي رسيده است 
و اگر گذرنامه ها دير حاضر ش��ود اين كارت را براي 
زائران صادر مي كنيم. حسين اشتري فرمانده نيروي 
انتظامي در حاشيه افتتاح نمايشگاه ايپاس 2۰1۹ در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: هجدهمين نمايشگاه 
لوازم وتجهيزات پليسي، امنيت و ايمني امروز افتتاح 
ش��د. وي افزود: در اين نمايشگاه ۳12 غرفه در حال 
فعاليت هستند و از 21 كش��ور نمايندگاني در اين 
نمايشگاه حضور دارند. اش��تري يادآور شد: در اين 
نمايشگاه در خدمت مخترعين و مهندسين ايراني 
براي بهره برداري از علم و دانش ايراني هستيم. او گفت: 
اين دوره از نمايشگاه ايپاس رش��د خوبي در آوردن 
تجهيزات و فناوري ها نسبت به سال هاي قبلي اين 
نمايشگاه داشته است. فرمانده ناجا ادامه داد: نيروي 
انتظامي همواره درصدد بوده است كه با تجهيزات و 
فناوري هاي روز، خود را به روز كند و اميدواريم تا سه 
سال آينده به اين مهم دست يابيم. او اظهار كرد: بيش 
از ۹۰ درصد از تجهيزاتي كه پليس استفاده مي كند، 
توليد داخل است. اشتري تأكيد كرد: در هفته نيروي 
انتظامي بنا داريم از يك سري تجهيزات جديد پليسي 
رونمايي كنيم كه يك سري از اين تجهيزات در اين 
نمايش��گاه رونمايي ش��ده و باقي آنها در هفته ناجا 
رونمايي مي شود. فرمانده ناجا افزود: همكاران ما در 
مسيرها و پايانه ها حضور دارند و با تمام توان امنيت 
زائران را حفظ مي كنند. اشتري تصريح كرد: سعي 
داريم روند سريعتري براي صدور گذرنامه اتخاذ كنيم 
ولي اگر ببينيم اين كار طول مي كشد، كارت موقت 
زيارتي براي زائران صادر مي كنيم. او اظهار كرد: كارت 
موقت زيارتي به تأييد مسووالن داخلي و مسووالن 
عراقي رسيده است و اگر گذرنامه ها دير حاضر شود 

اين كارت را براي زائران صادر مي كنيم.

زمان پرداخت معوقات 
مستمري مددجويان 

رييس س��ازمان بهزيستي كشور با اش��اره به اينكه 
افزاي��ش ٢٠ درص��دي مس��تمري مددجويان در 
شهريورماه پرداخت شده است، درباره معوقه ماه هاي 
گذش��ته گفت: به محض تامين اعتب��ار الزم براي 
پرداخت اين معوقات از سوي دولت ظرف ٢۴ ساعت 
اين معوقه در حساب مددجويان قرار مي گيرد. وحيد 
قبادي دانا با بيان اينكه ٣٧٠٠ نفر تحت پوشش اين 
فعاليت ها در سراس��ر كشور هستند، توضيح داد: در 
حوزه آموزش در مجموع ١٣ هزار فرد داراي معلوليت 
تحت پوشش اين برنامه هستند كه شهريه تحصيلي 
آنها در دانش��گاه آزاد تا كارشناس��ي ارشد به شكل 
كامل پرداخت مي شود. همچنين در دانشگاه علمي 
كاربردي و پيام نور هم بين ۵٠ تا ۶٠ درصد ش��هريه 
پرداخت مي شود. از امسال نيز كمك هزينه تحصيلي 
براي دانشجويان دانشگاه هاي دولتي در نظر گرفته ايم. 
او افزود: همچنين براي فرزندان كس��اني كه معلول 
سرپرست خانوار است و فرزند دانشجو دارد نيز كمك 
هزينه تحصيلي پرداخت مي شود. تقريبا بيش از ٢٣٠٠ 
نفر از اين افراد هم داراي كم شنوايي و ناشنوايي هستند 
كه تحت پوشش قرار دارند. تقريبا در كشور االن حدود 
٢١٣ هزار نفر از افرادي كه ناشنوايي و كم شنوايي دارند 
تحت پوشش بهزيس��تي قرار دارند كه ١۴ درصد از 
معلوالن را تشكيل مي دهند. قبادي دانا با بيان اينكه 
حدود ٧۴ هزار نفر هم داراي معلوليت صوت و گفتار 
هس��تند، ادامه داد: اين افراد ۵ درص��د از افراد داراي 
معلوليت را تشكيل مي دهند. بيش از ١٠٠ هزار نفر از 
افرادي كه دچار ناشنوايي هستند مستمري دريافت 
مي كنند و در حوزه اشتغال هم بايد تالش هايي صورت 
بگيرد. او در خصوص وسايل كمك توانبخشي نيز اظهار 
كرد: تقريبا كل بودجه وس��ايل كمك توان بخشي 
سازمان بهزيستي كشور ۴٢ ميليارد تومان است كه 
١٨ درصد آن براي افراد ناشنوا و كم شنوا اختصاص 
داده شده است. در سال ٩٧ به ١٠ هزار نفر توانستيم 
سمعك تقديم كنيم و تعداد بسيار زيادي هم پشت 
نوبت هستند. او در مورد افزايش مستمري مددجويان 
نيز گفت: از محل اعتبارات سازمان بهزيستي افزايش 
٢٠ درصدي مستمري مددجويان از شهريورماه اعمال 
شد البته مبلغ ناچيز اس��ت ولي اميدواريم از محل 
هدفمندي هم درصد خوبي اختصاص يابد. تاكيد ما 
اين است حداكثر ميزاني كه امكان دارد با مساعدت 

دولت امكان پذير شود. 
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»تعادل«تازهترينتحوالتبازارمسكندرمناطق22گانهپايتخترابررسيميكند

مناطق اثرگذار در بازگشت قيمت مسكن

واكنش تاكسي هاي اينترنتي به دستورالعمل نظارتي 

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
بررس��ي گزارش تحوالت بازار معامالت مسكن تهران 
در شهريورماه س��ال جاري نشان مي دهد با وجود آنكه 
قيمت متوسط هرمترمربع واحد مسكوني در 13 منطقه از 
پايتخت روند كاهشي داشته است اما حجم معامالت فقط 
در 2 منطقه از ش��هر تهران سيرصعودي داشته و تعداد 
قراردادهاي خريد و فروش در 19 منطقه ديگر كاهش 
داشته و در يك منطقه هم ثابت بوده است. برهمين اساس 
متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني طي شهريور 
ماه سال جاري در مناطق 1، 2، 3، 5، 8، 12، 13، 14، 16، 
17، 18، 19 و 20 س��ير نزولي داشته و حجم معامالت 
هم در مناطق 13 و 5 روند صعودي و در منطقه 22 ثابت 
بوده اس��ت.به عبارت ديگر، اگرچه انتظار مي رود با افت 
قيمت ها، حجم معامالت مسكن رشد كند اما فرورفتن 
بازار مسكن در ركود، كاهش چشمگير توان اقتصادي 
متقاضيان مصرفي و خروج متقاضيان سرمايه اي موجب 
شده كه اين معادله عكس شود و با وجود كاهش متوسط 
قيمت ها در شهريور ماه نسبت به مرداد ماه سال جاري، 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن سيري نزولي 
داشته است.اظهارات چندي پيش نائب رييس اتحاديه 
صنف مشاوران امالك با روزنامه »تعادل« هم حاكي از آن 
است كه روند كاهش حجم معامالت با وجود افت قيمت ها 
در ماه هاي آتي هم ادامه دارد و عميق ترين ركود مسكن 
طي 25 ساله گذشته، همچنان ادامه مي يابد. ناگفته نماند 
براساس تازه ترين گزارش تحوالت بازار مسكن شهريور 
ماه، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي 
واحد مسكوني 12.67 ميليون تومان بوده كه نسبت به 
مردادماه و شهريور سال قبل به ترتيب 2.8درصد كاهش 
و 56.5 درصد افزايش داشته است. همچنين در شهريور 
ماه سال 1398، تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني 
شهر تهران به 2.8 هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتيب 15.3 و 73 

درصد افت داشته است.

 جايگزيني منطقه 10 به جاي منطقه 4
براساس گزارش منتشر شده از بازار مسكن مناطق 22 
گانه شهر تهران، منطقه 5 دوباره درصدر مناطق پايتخت 
در تعداد قراردادهاي خريدو فروش مسكن قرار داشته 
و با ثبت 429 معامله لقب پرفروش ترين منطقه تهران 
را در بازار مسكن طي سال هاي اخير به خود اختصاص 
داده است.بررسي ديگر مناطق تهران نشان مي دهد كه 
منطقه 2 با 236 فقره معامله، منطقه 10 با 233 قرارداد 
و منطق��ه 4 ب��ا 221 فقره معامل��ه در رتبه هاي بعدي 
قراردادند، براساس آمار در آخرين ماه تابستان، منطقه 
4 كه در اغلب ماه ها در رتبه سوم پرفروش ترين مناطق 
قرارداشت، جاي خود را به منطقه 10 داده و به جايگاه 
چهارم تنزل كرده است. اما كمترين تعداد قراردادهاي 
خريد و فروش مسكن درشهريور ماه به منطقه 19 تهران 
تعلق دارد اين درحالي است كه در مرداد ماه منطقه 22 
كمترين حجم معامالت را داشت و منطقه 19 در رتبه 
بعدي قرارگرفته بود. پس از اين دومنطقه، منطقه 16 با 
31 فقره قرارداد، در ليست مناطقي جاي مي گيرد كه 
كمترين حجم معامالت را به خود اختصاص داده است.

اما در مرداد ماه س��ال جاري بيشترين حجم معامالت 
مربوط به منطقه 5 با 399 معامله تعلق داش��ت و پس 
از آن به ترتيب مناط��ق 2، 4 و 10 با 309، 293 و 277 

فقره قرارداد خريد و فروش قرارداشتند.كمترين تعداد 
قرارداد خريد و فروش مسكن درمرداد هم به منطقه 22 
پايتخت تعلق داشت اگرچه منطقه 19 با 36 معامله و 
منطقه 21 با 47 فقره قرارداد هم در پايين ليست حجم 

معامالت قرارداشتند.

 منطقه 19 ارزان ترين منطقه پايتخت
تحليل قيمت فروش هرمترمربع واحد مس��كوني در 
شهر تهران حاكي از آن است كه منطقه 1 با قيمت 25 
ميليون و 400 هزار تومان گران ترين منطقه پايتخت 
است و بعد از آن منطقه 3 با قيمت 22 ميليون و 650 

ميليون و منطقه 2 با 20 ميليون و 150 هزار تومان در 
رتبه هاي بعدي قرار دارند.

ترتي��ب گران ترين مناطق ته��ران در مردادماه مانند 
شهريور ماه است و در ابتداي ليست منطقه1 با قيمت 
ف��روش هر مترمربع 28 ميلي��ون و 210 هزار تومان، 

منطقه 3 با 24 ميليون و 620 هزارتومان و منطقه 2، 
 20 ميليون و 550 هزار تومان قرار داش��تند.درواقع با 
وجود آنكه قيمت ها در بازار مسكن طي شهريورماه سال 
جاري نسبت به مرداد ماه كاهش داشته است اما ترتيب 

گرانترين مناطق تغييري نداشته است.
همچنين در ش��هريور ماه س��ال جاري، منطقه 19 با 
متوسط قيمت هرمترمربع 5 ميليون و 680 هزار تومان 
ارزانترين منطقه پايتخت، بعد از آن هم منطقه 18 با 
متوسط قيمت 5 ميليون و 730 هزار تومان و منطقه 
17 با متوس��ط قيمت 6 ميلي��ون و 230 هزار تومان 
قراردارند.بررس��ي ها حكاي��ت از آن دارد كه در مرداد 
 ماه 98، متوسط قيمت هرمترمربع واحد مسكوني در

10 منطقه از مناطق 22 گانه تهران، بيش از 10 ميليون 
تومان قيمت دارد و در شهريور سال جاري، 11 منطقه 
از كل مناطق، قيمتي ب��االي 10 ميليون تومان دارند 
يعني درحالي كه شاهد كاهش 2.8 درصدي قيمت ها 
در شهريور نس��بت به مردادماه بوديم، اما اين موضوع 
درباره 9 منطقه تهران صدق نمي كند و طي يك ماهه 
مرداد تا شهريور سال جاري قيمت هرمترمربع واحد 

مسكوني در اين مناطق افزايش يافته است.

 كاهش قيمت در 13 منطقه تهران
اما بررسي درصد تغيير قيمت فروش هر مترمربع واحد 
مسكوني در شهريورماه نسبت به مرداد سال جاري نشان 
مي دهد كه قيمت ها در 13 منطقه پايتخت روند كاهشي 

داشته و در 9 منطقه پايتخت افزايش داشته است.
براس��اس گزارش تحوالت بازار مس��كن، منطقه 15 
بيش��ترين افزايش قيمت فروش يك مترمربع واحد 
مسكوني را درشهريور ماه سال 98 نسبت به ماه قبل 
خود داشته و با رشد 12.1 درصدي در رتبه نخست قرار 
دارد پ��س از آن هم منطقه 6 با افزايش 11 درصدي و 
بعد منطقه 21 با رشد 7.7 درصدي قرار دارند.بيشترين 
كاهش قيمت فروش هرمترمربع واحد مس��كوني در 
آخرين ماه تابستان نسبت به مرداد ماه مربوط به منطقه 
8 با افت 12.48 درصدي است، بعد از آن هم منطقه 13 

با كاهش 10.78 درصدي قرار دارد.

 ثبات حجم معامالت درمنطقه 22 
تحليل تغييرات رخ داده در حجم معامالت مس��كن 
درشهريور 98 نس��بت به ماه قبل حكايت از آن دارد 
كه فقط 2 منطقه 5 و 13 با افزايش تعداد قراردادهاي 
خريد و فروش مس��كن مواجه بودند و در 20 منطقه 
ديگر پايتخت شاهد كاهش يا ثبات حجم معامالت 
بوديم.رشد تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن 
در منطق��ه 5 برابر با 7.5 درص��د و در منطقه 13، 9 
درصد بوده اس��ت.اما منطقه 16 ب��ا ثبت افت 42.5 
درصدي حجم معامالت در شهريور نسبت به مرداد 
ماه درصدر مناطقي قراردارد كه در آخرين ماه تابستان 
ب��ا كاهش تعداد قراردادهاي خري��د و فروش مواجه 
بودند، منطقه 19 هم با افت 33.33درصدي در حجم 
معامالت با كاهش شديد مواجه بوده است.نكته جالب 
درمورد درصد تغيير حجم معامالت مسكن درشهريور 
نس��بت به مرداد س��ال جاري مربوط به منطقه 22 
پايتخت مي شود كه در اين منطقه تعداد قراردادهاي 
خريد و فروش مسكن در اين دو ماه تغييري نداشته 

و ثابت بوده است. 

گروه راه و شهرسازي|
دس��تورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارايه دهندگان 
خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون صنفي كشور، عصر 
روز چهارشنبه سوم مهرماه به شهرداري ها و شركت هاي 
اينترنتي فعال در حوزه جابه جايي مسافر ابالغ شد تا به اما 
و اگرهاي فعاليت اين شركت هاي حمل و نقلي پايان دهد. 
اين دستور العمل اما با واكنش انتقادي برخي از شركت هاي 
تاكسي اينترنتي مواجه شده است. براساس دستورالعمل 
ابالغي، قرار است سامانه اي متعلق به وزارت كشور جهت 
ثبت برخط اطالعات ارايه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، 
رانندگان و داده هاي سفر در سامانه مشتركي تحت عنوان 
»سماس« ايجاد شود.همچنين براساس اين دستورالعمل، 
نظارت بر اين ش��ركت ها برعهده وزارت كشور و سازمان 
شهرداري هاس��ت. در اين دستورالعمل حفظ اطالعات و 
مشخصات كاربران نيز مورد توجه قرار گرفته و دسترسي و 
رصد تلفن همراه كاربران )مسافر و راننده( براي جلوگيري 
از فعاليت كاربران از ساير نرم افزارها ممنوع شده است.عالوه 
بر اين، اطالع��ات خودروها و رانندگان در س��امانه وزارت 
كشور ثبت مي شود و هر6 ماه يك بار بايد معاينه فني انجام 
شود. همچنين رعايت سن فرسودگي براي مسافربرهاي 
 اينترنتي الزامي ش��د. معافيت از ارزش افزوده و پرداخت

2 درصد عوارض شهرداري از ديگر مفاد دستورالعمل ابالغي 
است. علي پيرحسينلو، مشاور معاون حمل و نقل شهرداري 
تهران با بيان اينكه دس��تورالعمل نظارت بر مسافربرهاي 
اينترنتي بعد از مدت ها رايزني و برگزاري جلسات متعدد 
نهايي شده اس��ت، گفت: وضعيت شركت هاي مسافربر 
اينترنتي به يك كالف سردرگم تبديل شده بود و نيازمند 
يك س��اماندهي و نظارت همه جانبه بوديم. او در پاسخ به 
برخي انتقادات مبني بر چرايي واريز 2 درصد از درآمد اين 
شركت ها به حساب شهرداري ها گفت: فرض كنيد كرايه 
يك س��فر اينترنتي 10 هزار تومان باشد كه تا آنجايي كه 
خبر داريم تا سال گذشته يكي از اين شركت هاي آنالين 
13 درصد كميسيون مي گرفتند يعني به عبارت ساده تر از 
هر 10 هزار تومان كرايه، 1300 تومان سهم شركت بود كه 
چندي پيش بدون هيچ توضيحي اين رقم را به 15 درصد 
افزايش داد كه بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، از اين 
1500 تومان كميسيون، شركت 9 درصد يعني 135 تومان 
بابت ماليات پرداخت مي كرد. پيرحسينلو گفت: بر اساس 
اين دستورالعمل مسافربرهاي اينترنتي نيز مشمول قوانين 

حمل و نقل شهري و عمومي مي شوند كه يكي از اين قوانين 
معافيت آنها از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده است. يعني 
مسافربرهاي اينترنتي ديگر الزم نيست 9 درصد ماليات بر 
ارزش اف��زوده بدهند و به جاي آن بايد 2 درصد عوارض به 
شهرداري ها پرداخت مي كنند. يعني از هر 10 هزار تومان 
كرايه سفر، 200 تومان به شهرداري ها پرداخت مي شود 
 كه با يك حساب سرانگش��تي متوجه مي شويم كه تنها

65 تومان هزينه ش��ركت هاي مسافربر اينترنتي افزايش 
يافته است و اين دليلي براي افزايش قيمت كرايه ها نيست. 
چرا كه در هزينه هاي شركت هاي اينترنتي تنها 65 تومان 
در هر سفر افزايش يافت.وي با بيان اينكه با اين دستورالعمل 
شهرداري ها نيز با مسافربرهاي اينترنتي به مانند آژانس ها 
رفتار مي كنند، گفت: يعني مسافربرهاي اينترنتي نيز از 
تخفيف 70 درصدي تردد در محدوده طرح ترافيك همچون 
آژانس ها بهره مند مي شوند. او با بيان اينكه هزينه شركت هاي 
مسافربر اينترنتي به مراتب كاهش مي يابد گفت: به نظر 
مي رسد ماجراي بزرگ كردن واريز 2 درصد از درآمدهاي 
شركت هاي اينترنتي مسافربري به حساب شهرداري ها كه 
آن هم صرفا صرف توسعه حمل و نقل عمومي مي شود به 
نوعي منحرف كردن اصل بحث است. چرا كه باالخره بعد از 
سال ها فعاليت مسافربرهاي اينترنتي قاعده مند شده است 
و قانون در مورد خودرو، راننده و ... دستورالعمل هاي جزئي 
را منعقد كرده كه راه را بر بس��ياري از مشكالت مي بندد. 
پيرحس��ينلو با بيان اينكه ما نيز نگران هس��تيم كه اين 
آيين نامه و واريز 2 درصد از درآمد به حساب شهرداري ها 
مورد سوءاستفاده قرار گرفته و دستاويزي باشد كه يا كرايه 
مسافر يا حق كميسيون راننده اضافه شود، گفت: پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده به عهده مسافر يا راننده نبوده كه حاال 
با تبديل ماليات به عوارض مي خواهند آن را از مسافر يا راننده 
بگيرند. وي با بيان اينكه تصويب و ابالغ اين آيين نامه گام 
بلندي در راستاي ضابطه مندكردن مسافربرهاي اينترنتي 
است، گفت: بايد مراقب باشيم كه اين مهم به انحراف كشيده 
نشود. مرتضي ضامني مديرعامل اتحاديه  تاكسيراني هاي 
شهري كشور نيز به تشريح جزييات دستورالعمل نظارت بر 
مسافربرهاي اينترنتي، پرداخت و گفت: موضوع تاكسي هاي 
اينترنتي طي دوسال گذشته به چالشي جدي تبديل شده 
بود و اختالف نظرهاي بس��ياري وجود داش��ت كه آيا اين 
تاكسي ها بايد از شهرداري مجوز فعاليت دريافت كنند و آيا 
شهرداري ها بايد بر عملكرد آنها نظارت داشته باشند يا خير؟ 

جلسات كارشناسي بسياري با حضور فعاالن اين حوزه در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و وزارت كش��ور با 
حضور تمام افراد مربوط به اين حوزه برگزار و در نهايت منجر 
به تهيه دستورالعملي براي فعاليت  تاكسي هاي اينترنتي 
شد كه توسط وزير كشور و وزير صمت به امضا رسيد و ابالغ 
شد. وي ادامه داد: در اين دستورالعمل رانندگان به دو دسته 
تقسيم مي شوند؛ دسته اول رانندگاني كه فعاليت اصلي آنها 
رانندگي اس��ت و پيمايش آنها بيش از 70 كيلومتر در روز 
است و دس��ته دوم رانندگان پاره وقت است. افرادي كه به 
صورت حرفه اي در اين حوزه فعاليت مي كنند قاعدتا بايد 
چارچوب هاي حمل ونقل عمومي را رعايت كنند. به عبارت 
ديگر بايد راننده شناخته شده باشد و استعالم هاي مربوطه 
مبني بر تاييد صالحيت را داشته باشند. از طرفي مسووليت 
عدم اعتياد رانندگان نيز برعهده شركت هاس��ت و اگر به 
چنين مواردي برخورد كردند مي توانند آنها را از سيستم 
حذف كنند.مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي ش��هري 
كشور با اشاره به اينكه اطالعات رانندگان، خودرو و سفرها 
بايد در سامانه اي ثبت شود گفت: وزارت كشور متعهد شده 
است، ظرف مدت 6 ماه سامانه اي طراحي كند كه اطالعات 
اين شركت ها در آن ثبت شود. اين سامانه به عنوان سامانه 
مركزي پايش، پيمايش و نظارت بر عملكرد شركت هاي 
حمل ونقلي اس��ت. ش��ركت ها نيز بايدبه صورت دوره اي 
اطالعات خود را كه شامل پالك خودرو، زمان ابتدا و انتهاي 
سفر، مقصد و كرايه سفر و... است را در سامانه مركزي وزارت 
كشور به ثبت برسانند. همچنين دسترسي هاي الزم به اين 
سامانه به شهرداري ها داده شده است. او همچنين گفت: 
ضمانت اجرايي دس��تورالعمل، شرايط استاندارد خودرو، 
گواهينامه معتبر رانندگي، اصالت خودرو، ساعت كار ناوگان 
و ... از موارد ذكر شده در اين دستورالعمل است، بطور مثال 
افراد نمي توانند بيشتر از 12 ساعت كار كنند و اين موضوع به 
منظور حفظ ايمني سفرهاي درون شهري و استانداردهاي 
موجود است. ضامني با بيان اينكه مسائلي چون بهره مندي 
از طرح ترافيك در شهرها، كرايه ها، تخلفات عالئم مشخص 
نيز در اين دستورالعمل مطرح شده است، افزود: كرايه هاي 
اين تاكس��ي هاي اينترنتي شناور است و به واسطه فضاي 
رقابتي ايجاد شده تعيين خواهد شد. تخلفات صنفي آنها 
نيز مش��مول قانون مي ش��ود و مرجع رسيدگي به آن نيز 
تشكيالت در نظرگرفته شده در حوزه صنفي است. تخلفات 
رانندگي نيز بايد توسط قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 

رسيدگي شود كه طبق قانون كميسيون هاي مربوطه براي 
آن تعريف شده است. به گفته او، عالئم مشخص براي اين 
تاكسي ها از موارد ذكر ش��ده در اين دستورالعمل است و 
براساس آن خودروهايي كه در اين حوزه فعاليت مي كنند 
بايد عالئم مشخصي داشته باشند تا به درستي تشخيص 
داده شوند. مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور 
همچنين به عوارضي كه اين مسافربرهاي اينترنتي بايد به 
ش��هرداري بپردازند اشاره كرد و گفت: بنا بر دستورالعمل 
نظارت بر مس��افربرهاي اينترنتي، شركت ها ملزم شدند 
كه 2 درصد از هزينه  س��فر را به شهرداري ها تحت عنوان 
بهاي خدمات بپردازند. در حقيقت اين عوارض اس��تفاده 
از زيرساخت هاي شهري است و براي هرشغل و پيشه اي 
محاسبه مي شود و شهرداري ها نيز بايد از آن براي توسعه 

زيرساخت استفاده كنند.

  حفظ ماهيت مسافربرهاي آنالين 
اگر چه با اينكه تفاهم في مابين شهرداري ها، وزارت كشور 
و كسب وكارهاي اينترنتي يك حركت رو به جلو و موفق 
است اما ش��ركت هاي مس��افربرهاي اينترنتي به عنوان 
مجري، نقطه نظراتي دارند. مديرعامل يكي از بزرگ ترين 
شركت هاي مسافربري اينترنتي با اشاره به روند تصويب 
آيين نامه نظارت بر مس��افربرهاي اينترنتي با بيان اينكه 
موضوع از سه سال پيش آغاز شد و آن زمان اولين جلسات 
ش��وراي ترافيك در خصوص بررسي مسائل و مشكالت 
شركت هاي مسافربر اينترنتي آغاز شد، گفت: شهرداري ها 
نگراني هايي در خصوص فعاليت و توس��عه مسافربرهاي 
اينترنتي داشتند كه به همين دليل رايزني براي رسيدن 
به يك تفاهم مشترك آغاز شد و از يك سو وزارت كشور و 
شهرداري ها و از سوي ديگر معاونت علمي رياست جمهوري، 
وزارت صنعت، معدن، تجارت، كسب و كارهاي اينترنتي 
و وزارت ارتباطات پاي ميز گفت وگو نشستند و عمال يك 

پروسه تطبيق كسب و كار نوين با قوانين سنتي آغاز شد. 
او با بيان اينكه از ديدگاه س��نتي، حمل و نقل يك تعريف 
مشخصي داشت و حاال كسب و كارهاي نوين كه در دايره 
تعريف سنتي نمي گنجيدند بايد با شيوه هاي سنتي مطابقت 
داده مي شدند، گفت: ماموريت در ابتدا سازگاركردن كسب 
و كارهاي نوين با قوانين س��نتي بود و اين در حالي بود كه 
سيستم سنتي قابل جمع با كسب و كارهاي نوين نبود و اين 

مساله مذاكرات را سخت تر مي كرد. 

 سفته يك ميلياردي و عوارض 2 درصدي
مديرعامل يكي ديگر از شركت هاي اينترنتي مسافربري 
نيز از پرداخت 2درصد درآمد به شهرداري ها گاليه كرد و 
گفت: براي همه ما جاي سوال است كه چرا بايد 2 درصد 
از درآمد خود را به شهرداري ها پرداخت كنيم. مبناي اين 
پرداخت مشخص نيست چرا كه ماليات بر ارزش افزوده 
پرداخت مي كنيم و اين به ضرر مسافر است و باعث افزايش 
كرايه مي شود.شهرداري ها و وزارت كشور مدعي حمايت 
از استارت آپ ها هستند اما آنچه كه مي بينيم متفاوت 
است .اگر مدعي حمايت هستند چرا بايد به آنها سفته 
يك ميلياردي براي هر شهر بزرگ بطور جداگانه بدهيم، 
حدود 100 شركت مسافربر اينترنتي وجود دارد اما چند 

شركت توان پرداخت سفته يك ميلياردي را دارند؟
او با اشاره به ايجاد محدوديت سفر براي رانندگان آن را 
يك نقطه ضعف دانست و گفت: بسياري از رانندگان كار 
كردن در اين شركت هاي مسافربري را به عنوان يك شغل 
انتخاب كردند و در نظر گرفتن سقف سفر براي آنها درست 
نيست. وي با انتقاد از اينكه تفاوت دستورالعمل ابالغي با 
برخي موضوعات مطرح شده در جلسات تاكيد كرد: در پي 
آن هستيم كه از طريق وزارت صنعت يا سازمان حمايت از 
مصرف كننده، اصالحاتي را در اين آيين نامه انجام دهيم.

مديرعامل اولين شركت اينترنتي مسافربري نيز ايراداتي 
نسبت به اين دستورالعمل وارد كرد و گفت: در ماده يكم با 
تعاريف بخش داده سفر مخالف هستيم چرا كه اطالعاتي 
كه در »سماس« از كسب وكارها مي خواهند نبايد مغاير 
با تعريف قانون جرايم رايانه اي و حريم خصوصي كاربران 
باش��د. او همچنين گفت: مقرر بود دستورالعمل بعد از 
ايجاد سامانه سماس و ورود اطالعات داخل آن اجرايي 
شود و كسب و كارها فرصت تطبيق خود را با دستورالعمل 
داش��ته باشند، اما برابر متن اضافه ش��ده ذيل تبصره 1 
ماده 2 و همچنين تبصره 1 ماده 3، وزارت كش��ور قصد 
اجرايي كردن دس��تورالعمل را از زمان ابالغ دارد كه در 
اين خصوص بايد اين ابهام برطرف شود. به عبارت ديگر تا 
زمان ايجاد سامانه سماس با اجرايي شدن دستورالعمل 
مخالفي��م.او همچنين اف��زود: در رابط��ه با ممنوعيت 
جلوگيري كاربران از استفاده همزمان اپليكيشن ها نيز 
گفت: اين موضوع در صالحيت مراجع ذي صالح ديگر 
مانند شوراي رقابت است و ذكر آن در اين دستورالعمل 

خالف قانون است و بايد حذف شود.
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 دستگيري 34 زمين خوار 
طي 6 ماه اخير

فرمانده يگان حفاظت سازمان ملي زمين و مسكن 
از دس��تگيري 34 زمين خ��وار طي 6 م��اه اخير و 
عضويت فرماندهان يگان ها در استان هاي كشور 
در ش��وراي حفظ حقوق بيت المال خب��ر داد. به 
گزارش ايسنا، س��رهنگ جواد خردمند با تشريح 
عملكرد 6 ماهه يگان حفاظت سازمان ملي زمين 
و مس��كن گفت: طي 6 ماه اول سال جاري، حدود 
2000گزارش مردمي دريافت شده كه 1487 مورد 
آن مربوط به تعرض بوده است. او با بيان اينكه حدود 
1539 مورد مربوط به سال هاي قبل نيز امسال رفع 
تصرف ش��ده، ادامه داد: مس��احت اين ميزان رفع 
تصرف 746 هكتار و ارزش مالي آن 1676 ميليارد 
تومان عنوان شده اس��ت. فرمانده يگان حفاظت 
سازمان ملي زمين و مسكن گفت: با اجراي حكم 
قضايي در شهرستان بستك استان هرمزگان زميني 
به مس��احت دو هكتار به ارزش تقريبي 4 ميليارد 
تومان رفع تصرف شد. خردمند افزود: در حوزه رفع 
تصرف حدود 800 مورد ابالغ قضايي داشته ايم كه 
در اين راستا 34 نفر زمين خوار دستگير و تحويل 
مقامات قضايي و 529 مورد تشكيل پرونده شده 
است.او تصريح كرد: طي اين 6 ماه، 144 مورد خلع 
يد، 180 م��ورد قلع و قمع 34 مورد تخليه منزل و 
مغازه با حكم قضايي انجام ش��ده كه مساحت آنها 
393 هكتار )رفع تصرف( و ارزش مالي آن، 2537 
ميليارد تومان عنوان ش��ده اس��ت.فرمانده يگان 
حفاظت سازمان ملي زمين و مسكن بيان كرد: براي 
اجراي احكام نيز از سوي نيروي انتظامي 2700 نفر 

نيرو كمك كرده اند.

نابودي 4500  خانه تاريخي 
تهران

در ط��رح اوليه جامع تهران، 6 ه��زار خانه تاريخي 
شناسايي شده بود، اما بسياري از اين خانه ها به دليل 
توسعه كالبدي از بين رفتند و تنها 2 هزار و 500 خانه 

تاريخي باقي مانده است.
به گزارش ايرنا، پيروز حناچي ش��هردار تهران در 
همايش روزجهاني گردش��گري عنوان كرد: هدف 
ما اين است كه ارزش هاي باقي مانده را به درستي 
بشناسيم و معرفي كنيم همچنين ارزش هاي جديد 
معاصر را بر ارزش هاي قديمي بيفزاييم. برج آزادي را 
نماد تهران مي دانند و پل طبيعت هم نمادي از تهران 
امروز است، همچنين اراضي عباس آباد در رنكينگ 

جهاني واجد ويژگي گردشگري شده است.
شهردار تهران با تاكيد بر شناسايي و حفظ ارزش هاي 
باقي مانده پايتخت اظهار كرد: ظرفيت هاي بسياري 
در اي��ن ش��هر مغفول مان��ده اس��ت و روز جهاني 
گردش��گري و هفته ته��ران فرصتي اس��ت كه به 

ارزش هاي موجود تهران بپردازيم.
حناچي افزود: ما در تهران جز 10 جاذبه گردشگري 
در حوزه ميراث طبيعي و تاريخي هس��تيم و بايد 
به اين ظرفيت ها در اس��ناد مختلف از جمله سند 
چشم انداز توجه شود كه در حوزه مديريت شهري 
بر همين اساس اداره تهران را مدنظر قرار داديم.در 
اسناد بين المللي توس��عه گردشگري محور اصلي 
است و تالش مي كنيم با ايجاد فضاي نشاط و اميد 
تهران را به مقصد گردش��گري تبديل كنيم و همه 

شهروندان از مواهب آن بهره مند شوند.

132 مورد پرونده درشت دانه 
در كميسيون ماده 100

تورج فرهادي، مديركل امور اجرايي كميسيون هاي 
ماده صد با بيان اينكه ما در كميس��يون ماده 100 
ح��دود 12 هزار و 300 پرون��ده داريم كه مجموع 
جرايم آن 7 ميليارد تومان اس��ت، گفت: از طرفي 
132 پرونده درش��ت دانه ح��دود 1000 ميليارد 

تومان جريمه دارند.
به گزارش ايلنا، تورج فرهادي گفت: بر اين اس��اس 
 اولوي��ت ما رس��يدگي به اي��ن132 م��ورد پرونده 
درشت دانه است، تا وقت مناطق به صورت مفيد براي 
اجراي آرايي كه اولويت دارند، هزينه شود. ضمن اينكه 
اجراي رأي اينگونه پرونده ها بر پيشگيري از تخلفات 
ساختماني تاثير مي گذارد.چون برخورد با تخلفات، 
گرفتن جريمه، تخريب، اعاده يا تعطيلي پرونده هاي 
درشت دانه در جامعه بازخورد خوبي خواهد داشت. 
او افزود: عالوه بر اجراي با اولويت پرونده هاي درشت 
دانه، تعيين تكليف 20 هزار پرون��ده باقي مانده تا 
پايان سال 98 درخواست ديگر ما از مناطق شهرداري 
تهران بوده است.چرا كه اجرا نكردن رأي گرفته شده 
از كميسيون ماده 100، تخلف محسوب مي شود. 
به داليل مختلف طي 30 سال گذشته اجراي رأي 
بطور دقيق صورت نگرفته است و يك سري پرونده ها 
در كميس��يون ماده 100 رسوب كرده اند. براساس 
پااليشي كه سال گذشته روي 70 هزار پرونده اي كه 
در كميس��يون ماده 100 وجود دارند، انجام داديم، 
متوجه ش��ديم از اين تعداد حدود 28 هزار پرونده 
 ريزدانه هستند. يعني يا مبلغ جريمه اين پرونده ها

 5 ميليون تومان به پايين است يا متراژ تخلف كمتر از 
50 متر؛ اين در حالي است كه اغلب اين پرونده ها در 
زمان خودشان در مناطق قابليت رسيدگي داشته اند 
و مقدار رأي برخي از اين پرونده ها آن قدركم است كه 
هزينه رفت و آمد پرونده بيشتر از رأي صادره است، 
ضمن اينكه هزينه اجراي آن شامل گرفتن دستور 
قضايي، انتقال نيوجرسي، استقرار نيروي انتظامي، 
نماينده شهرداري و قوه قضاييه، نيز باالست.به گفته 
مديركل امور اجرايي كميسيون ماده 100 تبعات 
اجتماعي س��نگيني براي اجراي اينگونه احكام با 
توجه به شرايط اقتصادي كنوني كشور وجود دارد، 
در نتيجه موارد ريزدانه از يك سو قابل اجرا نيستند و از 
سوي ديگر اجرا نكردن رأي باعث باقي ماندن پرونده، 
انتقاد از كميسيون ماده 100 به لحاظ تعداد باالي 
پرونده و احيانًا شكل گيري تالي فاسد يا ارتباطات 

غير متعارف مي شود.

  متوسط قيمت فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني و تعداد معامالت انجام شده در مناطق 22 گانه شهر تهران
شهريور 98 مرداد 98

 درصد تغيير
تعداد معامالت)فقره( نسبت به ماه قبل درصد تغيير قيمت 

نسبت به ماه قبل
متوسط قيمت 
)ميليون تومان( تعداد معامالت)فقره(  متوسط قيمت

منطقه شهري )ميليون تومان(

-18.7 134 -9.9 25.4 165 28.21 منطقه 1
-23 236 -1.9 20.15 309 20.55 منطقه 2
-10 125 -8 22.65 139 24.62 منطقه 3
-24 221 2.07 13.29 293 13.02 منطقه 4
7.5 429 -3.9 15.67 399 16.31 منطقه 5
-25 116 11 18.19 155 16.27 منطقه 6
-6.7 180 5.9 13.17 193 12.43 منطقه 7
-17.8 157 -12.48 11.64 191 13.3 منطقه 8
-11.8 67 2.8 9.3 76 9.04 منطقه 9
-15.88 233 0.11 8.9 277 8.89 منطقه 10
-4.47 128 3.8 9.42 134 9.07 منطقه 11
-23.95 73 -5.3 7.42 96 7.84 منطقه 12

9 84 -10.78 11 77 12.33 منطقه 13
-14.85 172 -3.9 9.39 202 9.78 منطقه 14

-38 116 12.1 7.85 188 7 منطقه 15
-42.5 31 -2.5 7.25 54 7.44 منطقه 16
-8.2 78 -7.5 6.23 85 6.74 منطقه 17
-19.5 66 -4 5.73 82 5.97 منطقه 18
-33.33 24 -9.2 5.68 36 6.26 منطقه 19
-17.64 56 -3 6.36 68 6.56 منطقه 20
-25.5 35 7.7 10.11 47 9.38 منطقه 21

0 26 3.7 12.21 26 11.77 منطقه 22
-15.3 2787 -2.8 12.66 3292 13.02 متوسط شهر
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بازويپژوهشيمجلسفقداناستراتژيتوسعهصنعتيدرايرانرابررسيميكند

غفلت از اولويت هاي صنعتي 
تعادل|

بند »الف« ماده )46( برنامه ششم توسعه به وزارت صمت 
ماموريت داده است تا ظرف 6 ماه از تصويب برنامه، فهرست 
اولويت هاي صنعتي را تهيه كرده و به تصويب هيات وزيران 
برساند. اين در حالي است كه با گذشت قريب به 2 سال از 
تصويب و اجرايي شدن برنامه، اين حكم برنامه همچنان 
مغفول مانده است. غفلت از تدوين فهرست اولويت ها در 
حالي است كه در اقتصاد ايران بخش عمومي، بخش غالب 
اقتصاد را تشكيل مي دهد، هرساله منابع متعددي صرف 
سياست گذاري صنعتي مي شود كه هدفمند نبودن هزينه 
كرد اين منابع موجب كاهش دستاوردها شده است. از همين 
رو، بررسي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد، عالوه 
بر تالش هاي )ناموفق( وزارت صمت، دستگاه ها و نهادهاي 
مختلف به تدوين فهرس��ت اولويت هاي خ��ود يا تدوين 
فهرست از منظر موازين مطلوب خود پرداخته اند. با اين حال، 
اين عدم اولويت بندي مشكالتي را رقم زده، كه مي توان به 
فقدان تصوير روشن از معيارها و روش هاي اولويت بندي 
اشاره كرد. بر همين اساس، بازوي پژوهشي مجلس، با طرح 
اين پرسش ها كه چرا اجراي اين حكم برنامه اي در سه برنامه 
اخير با توفيق همراه نبوده اس��ت؟ چرا حكم برنامه ششم 
توسعه تاكنون توسط وزارت صمت اجرا نشده است؟ آيا اين 
بدان معني است كه هيچ نوع اولويت بندي در سياست گذاري 
دستگاه هاي كشور وجود ندارد؟ اگر وجود دارد اين اولويت 
بندي ها به چه صورت است و آيا ظرفيت مبنا قرار گرفتن 
براي فهرست اولويت هاي وزارت صمت در آن موجود است؟ 
سه راهكار براي غلبه بر اين مشكالت پيش آمده پيشنهاد 
داده، كه شامل »ايجاد اراده سياسي در سطوح عالي دولت 
در جهت اعمال سياست حمايتي بر مبناي اولويت بندي«، 
»استقرار دبيرخانه تدوين فهرست اولويت ها در سازمان 
برنامه و بودجه با همكاري وزارت صمت« و »تشكيل شوراي 

كارشناسان ذيل دبيرخانه فوق« است. 

     تالش هاي ناموفق وزارت صمت
تالش براي »اولويت بندي صنعتي« يا تدوين »استراتژي 
توسعه صنعتي« در سياست گذاري و برنامه ريزي توسعه 
در ايران از دو مبناي نظري ريش��ه مي گيرد. در درجه اول، 
اولويت بندي و حمايت از بخش هاي كليدي و پيشرو اقتصاد 
يكي از ابزارهاي ايفاي نقش موثر دولت در فرايند توس��عه 
صنعتي است. از اين منظر اولويت بندي، بهبود جايگاه كشور 
در تقس��يم كار جهاني )تركيب صادرات، تنوع توليدات و 
ارزش افزوده( را دنبال مي كند، اما منطق دوم اولويت بندي 
در ايران، تالش براي پرهيز از اتالف منابِع محدود دولت و 
جهت دهي حمايت ها و سياست ها به فعاليت هاي داراي 

بيش��ترين تأثير بر متغيرهاي هدف دولت )اشتغالزايي، 
محروميت زدايي، رفع مخاطرات محيط زيستي و...( است. 
بر پايه همين دو مبناي نظري، بند »الف« ماده )46( برنامه 
ششم توسعه به وزارت صمت ماموريت داده است تا ظرف 
6 ماه از تصويب برنامه، فهرس��ت اولويت هاي صنعتي را 
تهيه كرده و به تصويب هيات وزيران برساند. با اين وجود، 
با وجود گذشت قريب به 2 سال از تصويب و اجرايي شدن 
برنامه، اين حكم برنامه مغفول مانده است. غفلت از تدوين 
فهرست اولويت ها درحالي است كه در اقتصاد ايران بخش 
عمومي، بخش غالب اقتصاد را تشكيل مي دهد، هرساله 
منابع متعددي صرف سياس��ت گذاري صنعتي مي شود 
كه هدفمند نبودن هزين��ه كرد اين منابع موجب كاهش 
دستاوردها شده است. بررسي مركز پژوهش هاي مجلس 
نش��ان مي دهد، عالوه ب��ر تالش هاي )ناموف��ق( وزارت 
صمت، دس��تگاه ها و نهادهاي مختلف به تدوين فهرست 
اولويت هاي خود يا تدوين فهرست از منظر موازين مطلوب 
خود پرداخته اند. در واقع ظرفيت كارشناسي مناسبي در 
زمينه تهيه و تدوين فهرست اولويت ها در كشور وجود دارد 
و با وجود وجود مشكالتي مانند بي دقتي و جامعيت آمارها 
)كه يكي از مش��كالت بزرگ برنامه ريزي در ايران است(، 
فقدان اولويت بندي ناشي از فقدان دانش كارشناسي نيست. 

     اقداماتي در زمينه تهيه فهرست اولويت ها
در طول سه دهه گذشته، وزارت صمت چهار سند و يك طرح 
مرتبط با استراتژي توسعه صنعتي تهيه كرده و در واقع به 
نوعي به تكليف قانوني خود در برنامه هاي توسعه عمل كرده، 
اما هيچكدام از اين مطالعات مبناي جهت دهي سياست هاي 
حمايتي، تجاري، بانكي و... قرار نگرفته و با گذشت هر دوره، 
حكم به تهيه اين س��ند مجددا در متن قانون برنامه قرار 
مي گيرد. تالش براي منضبط و هدفمند كردن سياست هاي 
حمايتي دول��ت، در همه برنامه ها مورد توجه بوده، اما اين 
مهم كمتر محقق ش��ده اس��ت. بنا بر پيگيري هاي انجام 
شده، وزارت صمت پيش نويس فهرست اولويت ها را تهيه 
كرده، اما به دليل ايراداهايي كه در دو نوبت، اول بار توسط 
كميسيون زيربنايي دولت و بار دوم توسط وزير جديد صمت 
به اين فهرست اوليه وارد شده است، تصويب و انتشار آن به 
انجام اصالحات موكول شده است.  البته در تهيه فهرست 
موجود نيز مشخص نيست كه آيا مشاركت ساير سازمان ها 
و نهادهاي تاثيرگذار يا ذي نفع در فرايند تدوين جلب شده 
يا با اين نهادها هماهنگي هاي الزم صورت گرفته باش��د. 
همچنين با توجه به ماهيت پيچيده و چندرشته اي كار تهيه 
فهرست اولويت ها، مشخص نيست ظرفيت هاي تخصصي 
و توانمندي هاي سازماني مورد نياز براي تهيه اين فهرست و 

مالحظات مربوط به چگونگي پياده سازي و پايش عملكردها 
تا چ��ه ميزان مورد توجه قرار گرفته اس��ت. اگرچه وزارت 
صمت مسوول تهيه فهرست اولويت ها در كشور است، اما 
ساير دستگاه هاي اجرايي نيز هريك در حوزه خود اقداماتي 
داشته اند. دستگاه هاي اجرايي مطالعات متعددي در زمينه 
شناسايي اولويت ها انجام داده و هريك حوزه هايي را به عنوان 
اولويت هاي خود شناسايي كرده اند. در جلسات برگزار شده 
با دس��تگاه هاي اجرايي، مفهوم اولويت ها از فعاليت هاي 
صنعتي به معناي بخش صنعت فراتر رفته و به همه كسب 
وكارها توجه شده است. برخي دستگاه ها اولويت بندي را به 
صورت درون بخشي دنبال كرده اند، درحالي كه برخي ديگر 
اولويت ها را به صورت فرابخش��ي انجام داده اند.  بيشترين 
گس��تردگي اين مطالعات در وزارت كار صورت گرفته كه 
طي آن براساس رويكرد خوشه اي رسته هاي كسب وكار 
در استان هاي مختلف شناسايي شده اند. محورهايي كه 
براي شناسايي اولويت ها توسط دستگاه هاي اجرايي مورد 
توجه قرار گرفته است، بطور كلي اشتغالزايي، كمتر آب بر 
بودن، ارزش افزوده و فناوري است. در برخي وزارتخانه ها 
)ارتباطات و ارشاد( شايد به دليل سروكار داشتن با فناوري، 
تاكيد بيشتري بر فناوري ش��ده است، شايد اين تاكيد به 
لحاظ ماهيت بخش��ي اين وزارتخانه ها باشد؛ اما در ساير 
دستگاه ها )اقتصاد، دفاع، كشاورزي و نيرو( بيشترين تاكيد 
بر اشتغالزايي، آب بري و ارزش افزوده است. در اينجا صنايع 
فناوري بر به دليل كوچكي حجم و سهم خود در وضعيت 
كنوني اقتصاد مورد توجه قرار نگرفته اند. در اين زمينه، البته 
نتايج مطالعات وزارت كار با 2 وزارتخانه اول همپوشاني دارد 
و آن هم به دليل سرمايه بر نبودن و در عوض اشتغالزا بودن 

صنايع ديجيتال است. 

     اولويت ها چيست؟
معيارهاي وزارت صمت براي اولويت بندي هنوز به صورت 
رسمي منتشر نشده اس��ت؛ اما رويكرد اين وزارتخانه در 
آخرين سند منتشر شده آن در سال 94 بر دو پايه استوار 
بوده است. در اين سند، شناسايي اولويت ها اوال بر پايه بررسي 
وضعيت موجود يعني بنگاه هاي سودآور و داراي مزيت در 
وضعيت موجود صورت گرفته و ثانيا در اسناد پشتيبان آن 
مبناي شناسايي اولويت ها، پرسش از تعدادي فعاالن كسب 
وكار بوده اس��ت. در اين سند، براس��اس مطالعه 23 گروه 
فعاليت صنعت��ي، 12 گروه فعاليت به عنوان فعاليت هاي 
اولويت دار معرفي شده است كه البته مطالعه مركز پژوهش ها 
نشان مي دهد؛ در مرحله معرفي محصوالت مورد حمايت، 
سند مذكور به اين ليست كامال پايبند نبوده و محصوالت 

اولويت دار با رش��ته فعاليت هاي اولويت دار كامال منطبق 
نيست. در مجموع مي توان گفت كه وزارت صمت در آخرين 
س��ند خود، تقريبا اولويت بندي صورت نداده و به نوعي به 
انتخاب همه صنايع دست زده است. همچنين روش تحليل 
و ارزيابي در مطالعات وزارت صمت، بسيار قابل انتقاد بوده و 
در گزارش مركز درباره اين سند، اين نقدها به تفصيل مورد 
بحث قرار گرفته اس��ت. شناخت معيارهاي اولويت بندي 
جديد وزارت صمت نيازمند انتشار رسمي آن است، اما به 
نظر نمي رسد با توجه به شباهت روش تهيه فهرست اخير 
با آخرين سند منتشر شده اين وزارتخانه، فهرست نهايي 

تفاوتي جدي با سند قبلي داشته باشد.

     مشكالت كجاست 
اين پژوهش عدم اولويت بندي در كش��ور را در 2 س��طح 
طراحي و اجرا ارزيابي مي كند. در سطح طراحي 2 مشكل 
وجود دارد؛ اولين مشكل در سطح طراحي؛ فقدان تصوير 
روش��ن از معياره��اي اولويت بندي اس��ت. در مطالعات 
متعددي ك��ه وزارت صمت و نهاده��اي مختلف درباره 
اولويت بندي انجام داده اند به موازيني مانند »اشتغالزايي، 
ارزش افزوده، آب بري، انرژي بري، فناوري« مورد استفاده، 
روندهاي آينده و... توجه ش��ده، اما در هر مطالعه، برخي 
موازين مورد توجه قرار گرفته و برخي ديگر مغفول مانده 
است. پيش از تدوين فهرست بايد تصوير روشني از معيار 
تدوين اولويت وجود داشته باشد.  دومين مشكل در سطح 
طراحي؛ فقدان تصوير روشن از روش اولويت بندي است. با 
وجود مطالعات متعدد در زمينه اولويت بندي، روش هاي 
استفاده ش��ده در اين زمينه بسيار متنوع بوده و اجماعي 
بر روش اولويت بندي در بدنه كارشناس��ي كش��ور وجود 
ندارد. اما عالوه بر مش��كالت در س��طح طراحي فهرست 
اولويت ها، اولويت بندي در سطح اجرايي نيز با مشكالت 
متعددي روبرو است. مشكالتي كه همه آنها ذيل فقدان 
هماهنگي قابل دسته بندي است. از جمله اين مشكالت؛ 
»ناهماهنگي دولت در عمل به وظايف قانوني« است. عدم 
انتشار فهرست اولويت ها در يكسال گذشته از سوي وزارت 
صمت، به ناهماهنگي ميان وزارت صمت و كميس��يون 
زيربنايي دولت و همچنين تفاوت ديدگاه هاي وزير جديد 
صمت و وزير سابق نسبت داده شده، همه اين استدالل ها 
در ص��ورت پذي��رش، بيانگر ناهماهنگ��ي درون دولت و 
ناتواني آن در عمل به وظايف قانوني است. مشكل بعدي 
»ناهماهنگي و جزيره اي عمل كردن دستگاه هاي اجرايي 
در اولويت بندي« است؛ عالوه بر وزارت صمت، دستگاه هاي 
اجرايي مطالعات گوناگوني در زمينه اولويت بندي انجام 

داده اند؛ اما انجام اين مطالعات و بهره گيري از آن كامال به 
صورت جزيره اي صورت گرفته است. »ناتواني معاونت هاي 
رياست جمهوري در عمل به وظيفه هماهنگ سازي خود« 
از ديگر مشكالت قابل ذكر است؛ سازمان برنامه و بودجه، 
معاونت علمي - فناوري و معاونت توس��عه روستايي تنها 
بخشي از دس��تگاه هاي متعددي هس��تند كه ذيل نهاد 
رياست جمهوري شكل گرفته و هدف از ايجاد آنها تحقق 
اهداف هماهنگي بين بخش��ي بوده اس��ت. با وجود اين، 
اكنون هماهنگي قابل توجهي نه بين خود اين دستگاه ها 
و نه بين آنها و وزارتخانه هاي مربوطه به چشم نمي خورد و 
اين دستگاه ها نيز اولويت بندي خود را به صورت جزيره اي 
و مجزا از بقيه پي��ش برده اند. همچنين »عدم همگرايي 
اولويت بندي هاي نهادهاي عمومي غيردولتي با يكديگر 
و نيز با ديگر دستگاه هاي دولتي« از ديگر مشكالت است؛ 
عالوه بر نهادهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي مانند 
بنياد بركت، سازمان بسيج سازندگي يا شوراي برنامه ريزي 
اس��تان ها نيز به اولويت بندي پرداخته اند كه روش هاي 
مورد استفاده و نتايج آنها با ديگر دستگاه هاي دولتي همگرا 
نبوده و ب��ا توجه به تداخل حيطه اختيارات برخي نهادها 
با دس��تگاه هاي دولتي )مانند بنياد بركت و وزارت جهاد 
كشاورزي و...( هماهنگي در زمينه دستيابي به دستور كار 

مشترك به چشم نمي خورد.

     سه پيشنهاد 
با توجه به مشكالت پيش گفته شده در گزارش حاضر، سه 
راهكار براي غلبه بر مشكل پيشنهاد مي شود؛ اولين پيشنهاد 
به »ايجاد اراده سياس��ي در سطوح عالي دولت در راستاي 
اعمال سياست حمايتي بر مبناي اولويت بندي« مربوط 
مي شود؛ در واقع اولويت بندي بدون دستيابي به اين مهم 
نتيجه بخش نخواهد بود. پيشنهاد دوم اينكه »دبيرخانه 
تدوين فهرست اولويت ها در س��ازمان برنامه و بودجه )با 
همكاري وزارت صمت( مستقر شده و نتايج گزارش هاي 
تدوين اولويت دستگاه ها به اين دبيرخانه« ارايه شود. آخرين 
پيشنهاد نيز مربوط به »تشكيل شوراي كارشناسان ذيل 
دبيرخانه فوق با دعوت از كارشناسان دستگاه ها، معاونت هاي 
رياست جمهوري و نيز متخصصان، با سه وظيفه؛ »دستيابي 
به جمع بندي درباره روش مطلوب اولويت بندي«، »تدوين 
فهرس��ت اولويت ها به صورت سناريو س��ازي )با توجه به 
تأثيرگذاري متغيرهاي بيروني بر نتايج به ويژه در وضعيت 
تحريم( « و »بررسي حيطه وظايف و اختيارات دستگاه هاي 
مختلف در اعمال سياست هاي حمايتي و ارايه پيشنهادهاي 

اصالحي براي بهبود مسير اجرا به هيات دولت« است.

الستيكهايمنقضيدرانبارياجاده
در حالي كه وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد كه فروش 
الستيك تاريخ انقضا گذشته امكان ندارد و تاكنون چنين 
گزارشي به دستمان نرسيده است، دبير كانون كاميون داران 
مدع��ي اس��ت در دوران كمبود الس��تيك در ب��ازار، انبار 
الستيك هاي منقضي خالي شد و تمام اين الستيك ها را در 
بازار توزيع كردند. به گزارش ايلنا، با افزايش نرخ ارز و آغاز دور 
جديد تحريم ها مشكالتي در بازار خودرو و تجهيزات وابسته 
به آن به وجود آمد كه مهم ترين آن نبود قطعات و الستيك در 
بازار بود. مجموعه عوامل از جمله  تصميمات خلق الساعه براي 
ليست ورود كاال و به دنيال آن كاهش واردات، طوالني شدن 
چانه زني ها براي تخصيص ارز دولتي براي واردات الستيك 

سنگين، نارضايتي كاميون داران از نبود الستيك و قطعات، 
اعتصاب كاميون داران و رانندگان كاميون و ...باعث شد تا 
عده اي از اين آب گل آلود شده ماهي بگيرند و الستيك هاي 
تاريخ انقضا گذشته در انبارها را در بازار توزيع كنند. هر چند 
كه وزير صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را انكار مي كند و 
مدعي است كه تاكنون چنين گزارشي مشاهده نشده است 
اما دبير كانون كاميون  داران كشور مي گويد گزارش واژگوني 
كاميون ها را به دليل تركيدگي الستيك ناشي از استفاده از 
الستيك هاي تاريخ انقضا گذشته را به نهادهاي مربوطه از 
جمله وزارت صمت ارسال كرده است. وزير صنعت، معدن و 
تجارت گفت: چنين چيزي امكان ندارد. رضا رحماني ادامه 

داد: سال گذشته قبل از عيد با مشكالتي در بازار الستيك 
مواجه بوديم اما تمام الستيك هايي كه وارد بازار شد، جديد 
بود مگر اينكه يك نفر پيش از اين نسبت به ورود الستيك 
اقدام كرده و تاريخ انقضاي اين الستيك ها گذشته است كه 
بطور قطع توزيع و فروش آنها تخلف است.  از سوي ديگر دبير 
كانون كاميون  داران كشور در گفت وگويي با انتقاد از توزيع 
الستيك هاي تاريخ انقضا گذشته در اوج آشفتگي هاي بازار 
الس��تيك گفت: در دوره اي كه در بازار الستيك با شرايط 
بحراني و سختي مواجه بوديم، متاسفانه بهره برداري اساسي 
و سوءاس��تفاده از جانب واردكنندگان، توزيع كنندگان و 

فروشندگان الستيك انجام شد.
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سازمان توسعه تجارت متولي 
الحاق ايران به WTO شد

شاتا| معاون وزير صنعت و رييس كل سازمان توسعه 
تجارت از اجراي برنامه هاي آموزش قوانين و مقررات 
جهاني در اين س��ازمان خبر داد. حمي��د زاد بوم در 
نخستين نشست ستاد ملي هماهنگي الحاق ايران به 
سازمان تجارت جهاني )WTO( گفت: اين نشست ها 
هر دو هفته يك بار با حضور اعضاي ستاد و با هدف ارايه 
پيشنهادات و همچينين هماهنگي بين نمايندگان 
دس��تگاه هاي اجرايي مربوطه برگزار خواهد شد. او 
از اجراي برنامه هاي مطلوب براي آموزش قوانين و 
مقررات جهاني در اين سازمان خبر داد و افزود: اجراي 
برنامه هاي آموزشي با مشاركت موسسه مطالعات و 

پژوهش هاي بازرگاني انجام مي شود.

 مصوبه ستاد تنظيم بازار
 براي جمع آوري مرغ مازاد

مهر| س��تاد تنظيم بازار مصوب ك��رد تا به منظور 
حماي��ت از توليد داخل و جلوگي��ري از ضرر و زيان 
مرغداران، شركت پشتيباني امور دام روزانه تا سقف 
۵۰۰ تن، اقدام به خريد مرغ مازاد از مرغداران كند. 
يك مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: به تمامي زنجيره هاي بزرگ مرغ و اتحاديه هاي 
مرغداران كشور اعالم آمادگي شده است كه در هشت 
استان كشور كه قطب توليد مرغ كشور هستند، مرغ 
مازاد خود را به شركت پشتيباني امور دام تحويل دهند. 
او افزود: همچنين بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، 
در ساير استان هايي كه مرغ مازاد وجود داشته باشد، 
آمادگي خريد وجود خواهد داشت. در واقع اين اقدام 
دولت به منظور تداوم جوجه ريزي و نيز جلوگيري از 

ضرر و زيان توليدكنندگان مرغ است.

پر شدن انبارهاي مواد اوليه 
در سالكو 

ايميدرو| مدير اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري 
ايميدرو از راه اندازي طرح آلومينيوم جنوب به عنوان 
بزرگ ترين كارخانه توليد ش��مش اين فلز در ايران، 
طي ماه آبان خبر داد. امير صباغ اظهار كرد: ظرفيت 
انبارهاي پودر آلومينا در انبارهاي كارخانه آلومينيوم 
جنوب )س��الكو(، تكميل شده و شرايط براي شروع 
توليد و بهره برداري از اين طرح يك ميليارد دالري در 
ماه آينده، فراهم است. او ادامه داد: زير ساخت هاي الزم 
اعم از جاده ها و امكانات مورد نياز براي توسعه اين فازها 
ايجاد شده و كارخانه اند سازي با ظرفيت ساالنه 18۰ 
هزار تن براي هر يك از اين فازها ايجاد خواهد ش��د. 
صباغ تصريح كرد: محصوالت توليدي اين كارخانه، 
شمش، اس��لب و بيلت آلومينيوم است كه ظرفيت 

ساالنه آن در فاز نخست 3۰۰ هزار تن است.

بدينوسيله از کليه صاحبان سهام شرکت کارگزاری بورس بيمه ايران 
)سهامی خاص( يا نمايندگان قانونی آنها دعوت می شود که در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه 
مورخ 1398/07/23 در محل اصلی ش�رکت واق�ع در تهران، ميدان 
آرژانتين، خيابان عماد مغنيه )بهاران(، نبش خيابان 25، طبقه دوم با 

دستور زير تشکيل می گردد، حضور به هم رسانند:
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1. افزايش سرمايه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

هيئت مديره

شركت کارگزاری بورس بيمه ايران )سهامي خاص(
به شماره ثبت 123683 و شناسه ملی 10101671551

برای افزايش سرمايه

سامانه پيامكي

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

با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

 روزنامه تعادل 



15 جهان

»عبداهلل عبداهلل« و »اشرف غني« مدعي پيروزي در انتخابات شدند

هفتادمين سالگرد چين كمونيست در سايه جنگ تجاري و بحران هنگ كنگ

بازگشت بحران انتخاباتي به كابل 

يك گام تا ابر قدرتي جهان 

گروه جهان| 
كانديداهاي اصل��ي در انتخابات رياس��ت جمهوري 
افغانستان، عبداهلل عبداهلل و اشرف غني، هر دو مدعي 
پيروزي در انتخابات ش��ده اند. اين در حالي است كه 
كميس��يون انتخابات گفته بود تا اع��ام نتايج نهايي 
توسط اين كميس��يون كانديداها حق اعام پيروزي 
ندارند. با اعام پيروزي اي��ن دو انتظار مي رود بحران 
انتخاباتي ۵ سال پيش كه هر دوي اين نامزدها مدعي 

پيروزي در انتخابات شدند، بار ديگر تكرار شود. 
بر اساس قانون انتخابات در افغانستان اگر هيچ نامزدي 
قادر به كس��ب بيش از نيمي از آراي ماخوذه نش��ود 
انتخابات به دور دوم كشيده خواهد شد. در اين انتخابات 
۱۳ نامزد كه مهم ترين آنها اشرف غني، رييس جمهوري 
كنوني و عبداهلل عبداهلل ريي��س اجرايي دولت بودند، 
ش��ركت داش��تند كه به دليل تهديده��اي امنيتي با 

مشاركت اندك مردم برگزار شد.
رويترز نوشته، عبداهلل عبداهلل در كنفرانس خبري گفته 
بيشترين آرا در انتخابات را به دست آورده است و نتيجه 
انتخابات از سوي كميسيون مستقل انتخابات اعام 
خواهد شد اما خودش بيشترين راي را دارد و انتخابات 
به دور دوم كشيده نمي شود. عبداهلل صالح معاون اشرف 
غني، نيز با اعام پيروزي او در انتخابات بدون ارايه سند و 
مدركي گفته: »اطاعات رسيده به ما حاكي از آن است 

كه ۶۰ تا ۷۰درصد مردم به غني راي داده اند.«
اين در حالي اس��ت كه كميس��يون انتخابات گفته 
نتايج تا سه هفته ديگر مشخص نخواهد شد. ناظران 
براي��ن باورند كه عمده ترين عام��ل اعام زودهنگام 
نتيجه انتخاب��ات ضعف كاري نهادهاي مس��وول از 
جمله كميسيون هاي انتخاباتي و بي اعتمادي به آنان 
است. روزنامه هش��ت صبح افغانستان در واكنش به 
اعام پيروزي كانديداهاي كليدي نوش��ته: نامزدان 
انتخابات رياست جمهوري، ستادهاي انتخاباتي آنان 
و هواداران ش��ان بايد اصول اخاق��ي و قوانين را ارج 
بگذارند. بر مبناي قانون، صرف كميس��يون مستقل 

انتخاب��ات صاحيت اع��ام نتايج ابتداي��ي و نهايي 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري را دارد. بنابراين هيچ 
مرجع ديگري نبايد خودش را در جاي كميس��يون 
مس��تقل انتخابات قرار ده��د و نتاي��ج را به صورت 
تخميني و خيالي اعام كند. اين مس��ووليت را بايد 
همه برعهده كميسيون مس��تقل انتخابات بگذارند. 
ستادهاي نامزدان انتخابات رياست جمهوري نبايد با 
اعام پيروزي از حاال ابهام و اضطراب در جامعه تزريق 
كنند. در اين ترديدي نيست كه انتخابات ها در كشور 

هميشه جنجالي مي شود، ولي س��تادهاي نامزدان 
انتخابات رياس��ت جمهوري بايد حرف��ه اي برخورد 
كنند و تا زمان اعام نتايج توسط كميسيون مستقل 
انتخابات، منتظر بمانند. ستادها بايد براي هواداران 
نامزدان نيز حالي كنند كه كار كميس��يون مستقل 
انتخابات را انجام ندهند و بگذارند اين كميسيون نتايج 
را آن طوري كه هس��ت، اعام كند. به لحاظ اخاقي 
هم درس��ت نيس��ت كه هواداران نامزدان انتخابات 
رياست جمهوري و ستادهاي شان اضطراب و ابهام در 

اذهان تزريق كنند. اين امر پيامدهاي زيان بار سياسي، 
 اقتصادي و امنيتي دارد.

نامزدان و هواداران شان بايد ادعاهاي بي مورد در مورد 
تقلب هم نكنند. اين دور انتخابات به گونه اي برگزار شد 
كه تقلب بسيار به دشواري صورت مي گرفت. بر مبناي 
كارشيوه  كنوني كميسيون مستقل انتخابات، تقلب 
قابل پيگيري، كشف و خنثي كردن است. پس از دور 
دوم انتخابات رياس��ت جمهوري سال ۲۰۱۴ يوسف 
نورستاني، رييس وقت كميسيون مستقل انتخابات، 

گفته س��طح تقلب و ميزانش آنقدر گسترده است كه 
اين كميسيون قادر به شناسايي، كشف و برطرف كردن 
تمام موارد تقلب نيست؛ اما اين بار كميسيون مستقل 
انتخابات كارش��يوه اي دارد كه براس��اس آن مي تواند 
راي هاي تقلبي را شناسايي،  كشف و خنثي كند. اين 
كميسيون براس��اس كارشيوه اش مي تواند حتي يك 
راي تقلبي را هم شناسايي كند و آن را از اعتبار ساقط 
كند. بنابراين هر نامزدي كه در مورد تقلب ادعايي دارد 
يا اسنادي در دست دارد كه نشان دهنده  تقلب است، 
بايد آن را به صورت فوري به كميسيون مستقل شكايات 
انتخاباتي تحويل دهد. اس��ناد تقلب را هر ستادي كه 
در اختيار دارد ، بايد بي درنگ به كميس��يون شكايات 
انتخاباتي تحويل دهد و منتظر باشد تا آن كميسيون 
كه حيثيت محكم��ه  انتخابات��ي را دارد، حكم كند... 
دموكراسي جوان افغانستان وقتي به بالند گي مي رسد 
كه نيروهاي سياسي،  نامزدان و همه شهروندان اجازه 
دهند كه نهادهاي متولي انتخابات كار خودش��ان را 

انجام دهند. 
نشريه فارن پاليسي هم با اشاره به احتمال تكرار بحران ۵ 
سال پيش و همچنين مشاركت پايين راي دهندگان در 
انتخابات شنبه نوشته: »هرچند محبوبيت غني نسبت 
به انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱۴ اُفت چشم گيري 
داشته اس��ت، اما مزيت رييس جمهور برحال بودن و 
مشاركت پايين راي دهندگان، او را نسبت به رقبايش 
در صندوق راي دهي، برتري بخشيده است. اين بدان 
معناس��ت كه غني پيروزي اش را قطعي مي داند؛ اين 
مدان معناست كه غني در صورت شروع گفت وگوهاي 
بين االفغاني ك��ه براي صلح ضروري اس��ت، نماينده 
رسمي حكومت در ميز مذاكرات ديپلماتيك با طالبان 
خواهد بود. با توجه به اين واقعيت سياسي، شكاف هاي 
سياس��ي كه در جريان كارزارهاي انتخاباتي آش��كار 
ش��ده، مشكل ساز هس��تند زيرا مي توانند مانع اتحاد 
حاميان حكومت مشروع افغانستان حول محور غني 

در مذاكرات آينده شوند.« 

گروه جهان| 
دولت كمونيست چين در شرايطي هفتادمين سالگرد 
تاس��يس خود را جش��ن گرفت كه از يك سو با اياالت 
متحده درگيري جنگ تج��اري تمام عيار و تعرفه هاي 
گمركي شديد اس��ت و از س��وي ديگر، با ناآرامي هاي 

بي سابقه هنگ كنگ روبروست. 
هفتاد س��ال پيش، چين كش��وري بود عقب مانده و 
وابسته به زمين و كشاورزي كه نمي توانست جمعيتش 
را س��ير كند، اما چي��ن امروز يك حلقه  ض��روري در 
زنجيره صنعت جهاني اس��ت و هرچي��زي را، از اقام 
مورد نياز روزمره گرفته تا قطارهاي سرعت باال توليد 
و صادر مي كن��د. از صنعت معدن، نس��اجي و برخي 
صنايع توليدي ساده گرفته تا تقريبا تمام بخش هاي 
صنعتي، ظهور چين محصول هزينه پايين كار و توليد 
در مقايسه با كش��ورهاي توس��عه  يافته جهان است. 
اصاحات و فراهم شدن فرصت هاي سرمايه گذاري در 
اواخر دهه ۱۹۷۰ اين امكان را براي كارآفرينان فراهم 
كرد تا كسب وكارهاي خودشان را آغاز كنند و با غلبه 
بر مشكات، كارگاه هاي كوچك شان را با موفقيت به 
ش��ركت هاي بزرگ توليدي تبديل كنند. از آن زمان، 
بخش توليدي چين شروع به رشد كرده است. داده هاي 
بانك جهان نشان مي دهد كه چين از نظر ارزش افزوده 
در س��ال ۲۰۱۰ ميادي از اياالت متح��ده به عنوان 
بزرگ ترين كشور توليدكننده  جهان پيشي گرفته و 

تاكنون مقام اولش را حفظ كرده است.

اكنون ارزش تولي��د ناخالص داخلي چين به ۱۳هزار و 
۱۸۰ميليارد دالر رس��يده است و سرانه توليد ناخالص 
داخلي كه در سال ۱۹۷۹ميادي ۲۰۰دالر بود اكنون 
۱۰هزار دالر است و طبقه متوسط شرايط بهتري پيدا 
كرده اس��ت. در س��ال ۲۰۱۰ چين توانس��ت با پيشي 
گرفتن از ژاپن به دومين ق��درت اقتصادي دنيا تبديل 
شود و ميانگين عمر در كش��ور هم از ۶۶ سال در سال 

۱۹۷۹ميادي به ۷۶سال افزايش يافته است. 
چين كه در يك دهه گذش��ته به يك��ي از اصلي ترين 
موتورهاي محرك اقتصادي جهان تبديل شده است، 
ب��ا ورود به قرن بيس��ت ويكم بر بخش ه��اي توليدي 
پيشرفته و فناوري تمركز كرد. جدا از برچسب سنتي 
»ساخت چين« در قفسه هاي فروشگاه، امروزه قطارهاي 
سريع السير و موادهاي نيمه رساناي توليد چين نيز در 
حال تس��خير بازارهاي جهان هستند. در سال ۲۰۱۷، 
درآمد عملياتي اصلي بخش تكنولوژي چين به ۱۵.۹ 
تريلي��ون يوان )ح��دود ۲.۲ تريليون دالر( رس��يد كه 
بيش از اندازه تعيين ش��ده و ۵۵.۸ درصد باالتر از مدت 
مشابه در سال ۲۰۱۲ بود. اين رشد سريع را مي توان به 
سرمايه گذاري مستمر در زمينه هاي تحقيق و توسعه 
نسبت داد كه مخارج آن در مدت مشابه با ۸۳.۶ درصد 

افزايش به ۳۱۸ ميليارد يوان رسيده است. 
در دهه هاي گذشته، توسعه صنعتي چين از همكاري 
آزاد با كشورهاي ديگر سود برده است و قدرتمند  شدن 
صنعت چين به نوبه خود به ايجاد فرصت هاي بيشتر 

براي ساير بازيگران در بازار كمك خواهد كرد. چين در 
ماه ژوئن۲۰۱۹ميادي بطور رس��مي شروع خدمات 
تجاري 5G را تاييد كرد كه آغازگر دوره جديد هوشمند 
است، زيرا كاربرد تكنولوژي بيسيم فوق العاده سريع به 
اتصال اشياي بيش��تر، خدمات و بازيگران بازار كمك 
مي كند. شركت هاي خارجي از جمله نوكيا، اريكسون، 
كوالكوم و اينتل عميقا درگير آزمايش اين فناوري ها 
بوده اند و دولت چين از شركت هاي داخلي و خارجي 
اس��تقبال كرده  اس��ت تا به صورت فعال در ساختن، 
استفاده و ترويج شبكه 5G مشاركت داشته باشند و در 
سود سهام توسعه اين بخش شريك شوند. همانطور كه 
مورد 5G نشان داده، جاه طلبي صنعتي چين به معناي 
فرصت  بيشتر براي شركت هاي داخلي و خارجي است تا 

بتوانند در كنار يكديگر رقابت و پيشرفت كنند. 
اين كش��ور در حال حاض��ر به دنبال افزاي��ش نفوذ در 
دنياست در حال اجراي طرح بزرگ راه ابريشم است و در 
كشورهاي آسيايي، آفريقايي و امريكاي التين طرح هاي 

بزرگ زيربنايي اجرا مي كند. 
البته چين چالش هاي زيادي هم پيشرو دارد. اين كشور 
در س��رانه رش��د ناخالص داخلي نرخ ۱۰هزار دالري 
را ثب��ت كرده در حال��ي كه اين رق��م در امريكا باالي 
۶۲هزار دالر است اين رقم تفاوت بسياري با ميانگين 
نرخ ۴۸هزار دالري اقتصادهاي توسعه يافته دنيا دارد. 
جنگ تجاري با امريكا نيز به يكي از چالش هاي جدي 
دولتمردان در پكن تبديل ش��ده است. رهبران چين 

گرچه بارها اعام كرده اند كه از ادامه جنگ تجاري با 
امريكا هراسي ندارند اما آمار و ارقام ها از تاثيرات جدي 
تنش ها بر اقتصاد چين حكايت دارد. گفته شده، از اوايل 
دهه ۱۹۹۰ سرعت رشد دومين اقتصاد بزرگ جهان 
هرگز تا حد كنوني كند نبوده است. رشد اقتصادي چين 
در دومين س��ه ماهه سال اخير در مقايسه با يك سال 
قبل، ۶.۲درصد بوده، در حالي كه اين افزايش در س��ه 
ماهه اول، ۶.۴ درصد و در سال ۲۰۱۸، معادل ۶.۶ درصد 
بوده است. توليدات صنعتي چين نيز در حال حاضر در 
پايين ترين سرعت رشد از س��ال ۲۰۰۲ قرار دارد و از 
سرعت رشد خرده فروشي ها هم كاسته شده است. اين 
در حالي است كه منابعي در امريكا گفته اند كه دولت 
دونالد ترامپ قصد دارد تا شركت هاي چيني را از فعاليت 
در بورس امريكا منع كند و همچنين قوانيني را تعيين 
كند تا مانع از سرمايه گذاري امريكايي ها در چين شود. 

روابط چين با برخي از همس��ايگان نيز چندان حسنه 
نيست و در اين ميان حضور تقويت حضور نظامي امريكا 
به بهانه حمايت از هم پيمانان واشنگتن شرايط منطقه 
را متشنج تر كرده است. تحوالت هنگ كنگ و تشديد 
تنش ها با تايوان از اين جمله است. نشريه فارن پالسي 
اخيرا در گزارش��ي با اشاره به تحوالت آسيا با محوريت 
چين نوشته: »شي جين پينگ رييس جمهور چين، با 
تحريك ملي گرايي و پيگيري اصاحات اقتصادي در حال 
آماده كردن طبقه متوسط خود براي پايگاه قدرت جهاني 
است، اين پايگاه قدرت با دستور بنادر و مسيرهاي تجاري 
گسترده در سراسر اوراس��يا مشخص مي شود... چين 
جديد نيروي دريايي خود را به سرعت از طريق مسيرهاي 
دريايي آسيا گسترش مي دهد، اقدامي كه رتبه امنيت 
دريايي تك قطبي امريكا را در ۷۵ سال گذشته در آسيا 

به رتبه اي چندقطبي و متزلزل تر تبديل كرده است.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

پيروزي حزب »كورتس« 
در انتخابات پارلماني اتريش

گروه جهان| ح��زب محافظه كار »مردم« به رهبري 
سباستين كورتس صدراعظم پيشين اتريش، با كسب 
۳۷درص��د آرا در انتخابات پارلماني پيروز ش��د. با اين 
حال، پيروز اصلي، حزب سبزها بوده است. در انتخابات 
پارلمان��ي پيش از موع��د اتريش ح��زب محافظه كار 
كريستيان كورتس با كسب ۳۷، ۱ درصد آرا به پيروزي 
رس��يد. اين رقم ۵، ۶ درصد بيش از آراي اين حزب در 
انتخابات پيشين در ۲۰۱۷ است. به گزارش يورونيوز، 
حزب سوسيال دموكرات اتريش با كسب ۲۱، ۸درصد 
در جايگاه دوم قرار دارد كه نشان از يك كاهش ۵درصدي 
نسبت به نتايج انتخابات پيشين است. حزب راست گراي 
پوپوليستي »آزادي« با از دس��ت دادن ۱۰درصد از آرا 
و كسب ۱۴.۳درصد در رتبه س��وم جاي گرفته است.  
حزب سبزها كه در انتخابات ۲۰۱۷ حتا نتوانسته بود از 
حد نصاب ۴ درصدي ورود به پارلمان عبور كند، در اين 
انتخابات ۱۴درصد آرا را كسب كرده است. گفته مي شود 
كورتس دولت را در ائتاف با حزب سبزها تشكيل خواهد 
داد. تجميع آراي اين دو حزب براي تشكيل دولت كافي 
است. با انتشار خبر نتايج نسبتا قطعي انتخابات، آنه گرت 
كرامپ−كارنباوئر رييس حزب دموكرات مس��يحي 
آلمان، پيروزي كريس��تيان كورتس، رهبر ۳۳ساله را 
تبريك گفت. او ابراز اميدواري كرده دو كشور در سطح 
اروپا همكاري نزديكي با يكديگر داشته باشند. انتخابات 
پارلماني پيش از موعد در اتريش در پي س��قوط دولت 
ائتافي برگزار شد. در پايان ماه مه گذشته پس از رسوايي 
انتشار ويدئويي جنجالي از هاينتس كريستيان اشتراخه، 
رهبر حزب آزادي و معاون كورتس، با رأي عدم اعتماد 

پارلمان مواجه شد و سقوط كرد. 

 آتش سوزي و درگيري 
در اردوگاه موريا در يونان

گروه جهان| در اردوگاه موريا در جزيره لس��بوس 
يون��ان به دنبال وقوع آتش س��وزي، مي��ان پليس و 
پناهجويان درگيري ش��د. به گ��زارش خبرگزاري 
فرانسه، نماينده سازمان ملل در امور پناهجويان در 
يونان گفته در اين درگيري يك كودك و يك زن جان 
خود را از دست داده اند. پليس يونان تاييد كرده كه 
در پي درگيري ميان پناهجويان و پليس دست كم 
يك نفر كشته شده است. اما نماينده امور پناهجويان 
سازمان ملل متحد در يونان شمار كشته شدگان را 
دو نفر اعام كرده است. سخنگوي وزارت بهداشت 
يونان هم گفته احتمال دارد تعداد قربانيان به س��ه 
نفر برسد. طبق گفته پليس نخستين آتش سوزي در 
خارج از اردوگاه موريا در باغ زيتون روي داده است. اما 
اندكي بعد شعله هاي آتش به داخل اردوگاه سرايت 
كرده است. س��خنگوي پليس يونان گفته ساكنان 
اردوگاه مس��بب هر دو آتش س��وزي هس��تند. آنها 
خواستار اين هستند كه از جزيره لسبوس به داخل 
يونان انتقال يابند. پليس همچنين مي گويد كه پس 
از سرايت آتش سوزي به محل مسكوني اردوگاه، ميان 
پناهجويان و پليس درگيري شده است. در حال حاضر 
ساكنان اردوگاه قصد دارند بخش استرداد اردوگاه را 
به اشغال خود درآورند. اوضاع فعا كاما تحت كنترل 
نيست و مقامات محلي تقاضاي حضور بيشتر پليس 
را كرده ان��د. تصاوير و فيلم هايي كه در ش��بكه هاي 
اجتماعي انتشار يافته نشان مي دهند كه ابر بزرگي از 
دود آسمان اردوگاه را فرا گرفته است. اردوگاه موريا در 
جزيره لسبوس يونان بيشتر به زنداني با تدابير امنيتي 

شديد و امكانات رفاهي ناچيز شباهت دارد.

وزير دارايي بريتانيا: اتحاديه 
اروپا را ۳۱ اكتبر ترك مي كنيم 
گروه جهان| ساجد جاويد وزير دارايي بريتانيا، 
گفته كش��ورش در ۳۱ اكتبر اتحاديه اروپا را ترك 
خواهد كرد و اميدوار است اين جدايي با توافق همراه 
باش��د. به گزارش آي تي وي، اي��ن مقام بريتانيايي 
گفته: »اميدوارم ك��ه بتوانيم با يك توافق اتحاديه 
را ترك كنيم. اگر نتوانيم به يك توافق برسيم، فكر 
مي كنم بهتر اس��ت كه در هر صورتي خارج شويم 
و اي��ن كار را بدون توافق انجام دهيم. اين مس��اله 
ايده آلي نيست اما متناسب است.« به موجب قانوني 
ك��ه پارلمان بريتانيا تصويب ك��رده دولت موظف 
است در صورت نرس��يدن به توافق با اتحاديه اروپا 
درخواست تمديد مهلت برگزيت را ارايه كند. ساجد 
جاويد از پاسخ صريح به اينكه با وجود چنين قانوني، 
چطور دولت مي خواهد تصميمش مبني بر ترك 
قطعي اتحادي��ه در ۳۱ اكتبر را عملي كند، امتناع 
كرد. او با اين حال در همين زمينه گفت: »قانوني 
كه پارلمان از تصويب گذرانده البته كارها را سخت تر 
مي كند اما ما شفاف گفته ايم كه سياست ما ذره اي 
تغيير نخواهد كرد و روز ۳۱ اكتبر اتحاديه را ترك 
خواهي��م كرد.« پبش از اين دفتر نخس��ت وزيري 
بريتانيا مذاكرات دوجانبه با اتحاديه اروپا را »رو به 
پيشرفت« خوانده بود، هرچند اضافه كرده بود هنوز 
»موانع قابل توجهي« براي رسيدن به توافق وجود 
دارد. در س��وي مقابل ميشل بارنيه مذاكره كننده 
ارشد اتحاديه اروپا در امور برگزيت، پيشنهاد كنوني 
بريتانيا را براي رس��يدن به يك توافق جديد حول 
برگزيت غيرعملي خوانده و گفته بود اتحاديه اروپا 

منتظر پيشنهاداتي قانوني و عملي است.

هشدار صندوق بين المللي درباره 
تورم ۳۰۰درصدي زيمبابوه

گروه جهان| صندوق بين المللي پول نس��بت به 
سقوط اقتصاد زيمبابوه هشدار داده است. به گزارش 
ايس��نا، صندوق بين المللي پ��ول در گزارش خود 
اعام كرده تضعي��ف اطمينان فعاالن اقتصادي به 
سياست هاي دولت، خشكسالي و بحران ارزي باعث 
شده است تا چشم انداز اقتصادي زيمبابوه بيش از هر 
زمان ديگري نامطلوب به نظر برسد و رشد اقتصادي 

اين كشور احتماال براي ۲۰۱۹ منفي خواهد بود.
صندوق بين المللي پول با اش��اره ب��ه بحران ارزي 
اين كشور به مقامات زيمبابوه هشدار داده اقدامات 
فوري و الزم را براي مقابله با اين بحران اتخاذ كنند. 
گن لئ��ون مدير دفتر صن��دوق بين المللي پول در 
زيمبابوه، گفته: »انتظار مي رود خشكسالي و قطعي 
گسترده آب و برق براي بخش صنعت و كشاورزي 
گران تمام شود. پيش بيني مي كنيم حدود نيمي از 
كل جمعيت اين كشور امنيت غذايي نداشته باشند.« 
صندوق بين المللي پول با اشاره به اينكه نرخ تورم 
ساالنه زيمباوه به ۳۰۰درصد رسيده از مقامات اين 
كشور خواسته اس��ت تا تقويت بخش خصوصي و 
مديريت بهتر مخارج دولتي را به عنوان بخش��ي از 
راهكار فوري مقابله با تورم در نظر بگيرند. زيمبابوه 
۲۰۰۹ و به دنب��ال بي ارزش ش��دن پول ملي خود، 
دالر را به عنوان واحد پولي خود برگزيد و اس��تفاده 
از ارزهاي ديگري در مبادالت را مجاز اعام كرد. با 
اين حال اكنون اين كشور با كمبود دالر نقد در بازار 
و افزايش شديد تقاضا براي دالر مواجه شده است. 
كمبود شديد ارزهاي خارجي باعث شده تا بازار سياه 

گسترده اي ايجاد شود.

خطر تزلزل در روابط دو جانبه 
استراليا و ژاپن

گروه جهان| دولت استراليا براي آنكه باعث ناراحتي 
ژاپن نشود، پروژه چندين ميليارد دالري زيردريايي را 
مخفي نگه داشته و براي اين كار، در بازه زماني چهار 
ساله مبلغ ۱۵۰هزار دالر هزينه كرده است. به گزارش 
گاردين، رشد روز افزون استراليا در تجارت بين المللي 
ساح غالبا محرمانه است. دولت اين كشور به صورت 
معمول آزادي اطاعات درباره اسناد و مدارك براي 
توافق هاي تس��ليحاتي ش��امل صادرات س��اح به 
كشورهايي چون عربستان و امارات را مسدود كرده و 
علت آن را مساله امنيت ملي يا زيان احتمالي به روابط 
بين المللي مي داند. محرمانه بودن اين اسناد شامل 
خريدهاي بزرگ تسليحاني از جمله يگان جديد ۵۰ 
ميليارد دالري زيردريايي است كه به استراليا كمك 
كرده تا يكي از بزرگ ترين واردكنندگان تسليحاتي 
در جهان شود. داده هاي منتشر شده از سوي موسسه 
تحقيقات صلح بين المللي اس��تكهلم نشان داد كه 
استراليا حاال يكي از بزرگ ترين وارد كنندگان ساح 
پس از عربستان است. در سال ۲۰۱۵، سناتور نيك 
زنوف��ون و ركس پاتريك از قان��ون آزادي اطاعات 
اس��تفاده كردند تا اسنادي را منتشر كنند كه نشان 
مي دهد دولت استراليا قرارداد خريد اين زيردريايي ها 
را به يك كمپاني فرانسوي به نام DCNS داده است. 
اين تصميم باعث برآشفته شدن دولت ژاپن شد كه 
رقيب اين كمپاني فرانسوي است و به گفته يكي از 
ديپلمات هاي ژاپني، اين مساله باعث تزلزل روابط بين 
دو كشور شده است. درخواست سناتور زنوفون رد شد 
چون باعث تخريب روابط بين دو كشور مي شد و اين 

پرونده در سال ۲۰۱۷ پايان يافت.
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ترامپ افشاگر سازمان »سيا« 
را تهديد كرد 

گروه جهان| ماجراي تماس تلفني دونالد ترامپ 
با همتاي اوكرايني خود، والديمير زلنس��كي ابعاد 
گس��ترده تري يافته اس��ت. ترامپ در يكي از اين 
پست هاي توييتري خواس��تار ماقات با اين مامور 
سازمان سيا ش��ده و گفته اظهارات او كاما غلط و 
فريبكارانه است. نظرس��نجي »سي بي اس« نشان 
مي ده��د ح��دود ۵۵ درصد مردم خواس��تار ادامه 
تحقيقات پيرامون تماس ترامپ و زلنسكي هستند.  
به گزارش دويچه ول��ه، هويت اين مامور س��ازمان 
اطاعاتي اعام نشده اس��ت. دونالد ترامپ گفته او 
نيز همچون هر امريكايي ديگر حق دارد با ش��اكي 
خود دي��دار كند. اي��ن در حالي اس��ت كه وكاي 
اين مامور نس��بت به امنيت جاني او اب��راز نگراني 
كرده اند. آنها با ارس��ال نامه اي خط��اب به جوزف 
مگواير، مدير س��ازمان هاي اطاعاتي امريكا اعام 
كرده اند ك��ه وضعيت براي موكل آنه��ا وخيم تر و 
خطرناك تر مي ش��ود. آنها از مس��ووالن نهادهاي 
اطاعاتي امريكا خواس��ته اند تا اقدامات الزم براي 
تامين امنيت اين مامور را انجام دهند. آدام ش��يف 
رييس كارگروه س��ازمان هاي اطاعاتي در كنگره، 
گفته حضور اين مامور در برابر مجلس نمايندگان با 
رعايت پنهان كردن هويت او صورت خواهد گرفت. 
ترامپ در واكنش به اظهارات اين مامور سيا، از او به 
عنوان يك جاس��وس ياد كرده و گفته جاسوسي از 
رييس جمهوري امريكا پيامدهاي سنگيني دارد. 
اس��تفن ميلر مش��اور دونالد ترامپ، هم اين فرد را 
خرابكار خوانده و گفته است: »او با اظهارات خود بر 
آن است تا به حيثيت رييس جمهوري كه دموكراتيك 
انتخاب شده، آسيب برساند. “ نانسي پلوسي رييس 
دموكرات مجلس نمايندگان امريكا، از ترامپ خواسته 
تا به سوگند خود وفادار مانده و پيش از آنكه وضع بدتر 
از آنچه هست، نشده، حقايق را بگويد. از سوي ديگر، 
جو بايدن و تيم انتخاباتي او از فرستنده هاي تلويزيوني 
خواس��ته اند تا در ارتباط ب��ا گزارش دهي پيرامون 
ماجراي اوكراين از گفت وگو با رودي جولياني، پرهيز 
كنن��د. رودي جولياني، وكيل ش��خصي ترامپ در 
روزهاي گذشته بارها در گفت وگوهاي تلويزيوني 
شركت كرده و از سياس��ت هاي ترامپ در ارتباط با 
پرونده تماس با زلنس��كي دفاع كرده است. اين در 
حالي است كه گفته مي شود جولياني از جمله كساني 
است كه در اين پرونده نقشي كليدي ايفا كرده است.  
دموكرات ها خواستار انتشار متن گفت وگوهاي ترامپ 
با ديگر رهبران جه��ان و به ويژه تماس هاي تلفني 

ترامپ با پوتين شده اند.

»فولكس واگن« 
به تركيه مي رود 

فولكس واگن ب��زودي تصميم قطعي خود در مورد 
توليد خودرو در تركيه را اعام خواهد كرد. به گزارش 
خبرگزاري آلم��ان، فولكس واگن قصد دارد بيش از 
يك ميليارد يورو در تركيه سرمايه گذاري و ساالنه 
۳۰۰ هزار خودرو توليد كند. آندرياس توستمان، مدير 
بخش توليد شركت فولكس واگن در برلين گفته اين 
خودروسازي عظيم آلماني در حال مذاكره نهايي با 
تركيه است و نتيجه آن تا دوهفته ديگر اعام خواهد 
شد. به گفته يك فرد مطلع از شركت فولكس واگن اما 
مي گويد تصميم قطعي براي ساخت كارخانه توليد 
خودرو فولكس واگن در تركيه با هزينه اي به ميزان 

يك ميليارد يورو در تركيه اتخاذ شده است.

مركز عملياتي امريكا در قطر 
سيار مي شود

روزنامه واشنگتن پست به نقل از فرماندهان ارتش 
امريكا از روند انتقال بخشي از فعاليت مركز عمليات 
هوايي اياالت متحده در قطر، به خاك امريكا خبر 
مي دهد. هرچند كنترل و فرماندهي عمليات هوايي 
در پايگاه العديد صورت مي گيرد و عمليات شنبه 
موقتي بوده، اما گفته مي شود اين يك آزمايش بسيار 
مهم از نظر تاكتيكي به شمار مي رود. به ويژه كه براي 
نخستين بار از سال ۱۹۹۱ به اين سو است كه چنين 
چيزي رخ مي دهد. فرماندهان نيروي هوايي امريكا 
گفته اند روند انتقال مركز عملياتي، به دليل پيشرفت  

فناوري، از قبل برنامه ريزي شده بود.

سرمايه گذاري ۱۰۰ميليارد 
دالري عربستان در هند

سفير عربستان سعودي در دهلي گفت كشورش 
۱۰۰ ميليارد دالر در هند سرمايه گذاري مي كند. 
به گزارش آناتولي، سعود بن محمد الساطي گفته 
رياض قص��د دارد ۱۰۰ ميليارد دالر در بخش هاي 
مختلف هند سرمايه گذاري كند. اين سرمايه گذاري 
در بخش ه��اي ان��رژي، پاالي��ش، پتروش��يمي، 
زيرساخت ها، كش��اورزي، مواد معدني و معدن در 
هند صورت خواهد گرفت. اين مقام سعودي گفته 
محمد بن سلمان وليعهد س��عودي، قصد دارد در 
چارچوب اس��تراتژي ۲۰۳۰ با كاهش وابستگي به 
فرآورده هاي نفتي، اقتصاد كشورش را متنوع كند. 

افزايش ذخاير ارزي تركيه
بانك مركزي تركيه اعام كرد ذخاير ارزي اين كشور 
از ۱۰۱ ميليارد دالر گذشته است. به گزارش آناتولي، 
حجم ذخاير تركيه تا پايان اوت به ۱۰۱.۶ ميليارد دالر 
رسيده كه در مقايسه با ميزان ذخاير ارزي اين كشور 
در جوالي ۲.۲ درصد افزايش يافته است. به گفته بانك 
مركزي تركيه، ۷۴.۴ ميليارد دالر از ذخاير ارزي به 
شكل اسكناس بوده اس��ت. سال گذشته و به دنبال 
بحران ارزي كه منجر به سقوط ۳۰درصدي ارزش 
پول ملي شد، بانك مركزي مجبور شد بخش بزرگي 

از ذخاير ارزي خود را به بازار تزريق كند.
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عكسروز

چهرهروز

بازنگري صالحيت تهيه كنندگان سد راه پول هاي كثيف  درهنر
سيدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، بازنگري در فرآيند احراز صالحيت تهيه كنندگان محصوالت هنري را يكي از 
اصلي ترين الزامات براي مقابله با ورود پول هاي كثيف به اين حوزه دانست. صالحي گفت: در هر حوزه اي سرمايه ساالري با آفت هايي 
همراه است. باالخره از آنجايي كه منفعت طلبي و سودجويي در ذات انسان نهفته است، ممكن است اين جريان ها به سمت پاره اي 
از خالف قانون ها يا خالف اخالق ها سوق پيدا كند. اينها مباحثي است كه در حوزه نظارت هاي پسيني بايد موردتوجه قرار گيرد. 
با اين حال طرح اغراق ش��ده اين موارد عماًل فضايي را به وجود مي آورد كه حتي سرمايه هاي سالم هم براي ورود، احساس ايمن 

بودن نداشته باشند و احساس كنند اين يك بازار مشكوك و مبهم است و چرا بايد به آن ورود كنند.

بازارهنر

دو فيلم ايراني در جشنواره  نيواورلئان  امريكا
دو فيلم مستند »اِكُس��دوس« ساخته 
بهمن كيارس��تمي و انيميشن »جسم 
خاكس��تري« ب��ه كارگرداني س��مانه 
شجاعي، در بخش مسابقه جشنواره فيلم 
»نيواورلئان« امريكا به نمايش درمي آيند، 
برگزيدگان اين جشنواره به آكادمي اسكار 
معرفي مي شوند. سي اُمين دوره جشنواره 
فيل��م  نيواورلئ��ان از ۲۴ ت��ا ۳۰ مهرماه 

۱۳۹۸ در ايال��ت لوئيزياناي امريكا برگزار مي ش��ود 
و مس��تند »اِكُسدوس«س��اخته بهمن كيارستمي 
و انيميش��ن »جس��م خاكس��تري« به كارگرداني 
سمانه ش��جاعي، در بخش مس��ابقه اين جشنواره 
روي پرده مي روند. جش��نواره فيلم »نيواورلئان« از 
فس��تيوال هاي مورد تاييد اسكار اس��ت و فيلم هاي 
برگزيده اين رويداد ش��رايط معرفي به آكادمي علوم 
و هنرهاي سينمايي اسكار را پيدا مي كنند. گفتني 
است: موضوع مس��تند »اِكُسدوس« به كارگرداني و 
تهيه كنندگي بهمن كيارستمي، درباره  مركز بازگشت 
مهاجران افغان است كه توس��ط اداره اتباع خارجي 

وزارت كشور گردانده مي شود. اين مركز 
مس��ووليت ثبت نام و اع��زام مهاجران 
افغان كه به صورت غيرقانوني وارد ايران 
ش��ده اند را برعه��ده دارد... اين فيلم در 
شانزدهمين دوره جشنواره بين المللي 
مستند »ياماگاتا«كه از ۱۸ تا ۲۵ مهرماه 
در كشور ژاپن برگزار مي شود نيز حضور 
دارد و در بخ��ش رقابتي »جريان هاي نو 
آسيا«New Asian Currents اين رويداد بزرگ 
سينماي مستند آسيا روي پرده خواهد رفت. پخش 
بين المللي »اِكُس��دوس« برعهده مركز گسترش 
سينماي مستند و تجربي است. انيميشن »جسم 
خاكستري« ساخته س��مانه شجاعي نيز به روايت 
پزشكي مي پردازد كه با خونسردي مشغول ويزيت 
بيماران است. تعدادي بيمار اعصاب و روان منتظرند 
تا نوبتشان ش��ود، اما از اين بيماران  نمي توان توقع 
داش��ت كه آرام بمانند...  اين فيلم كه اولين حضور 
در جشنواره هاي جهاني را تجربه مي كند، در مركز 
گسترش سينماي مستند و تجربي تهيه شده است.

تاريخنگاري

مرگ مشكوك تيمورتاش
عبدالحسين تيمور تاش، وزير دربار پهلوي در تاريخ ۹ مهر ۱۳۱۲، به طرز مشكوكي 
به قتل رسيد. تيمورتاش كه در سال ۱۲6۰ هجري شمسي در بجنورد خراسان به 
دنيا آمده بود، پس از انجام تحصيالت، به همراه پدرش به روس��يه رفت و به مدت 
6 سال در مدرسه نظام تحصيل كرد. پس از آن به ايران بازگشت و مدتي در سمت 
مترجم فعاليت كرد و در امور دولتي به پيشرفت هايي رسيد. وي بعدها به وكالت 
مجلس و واليت خراس��ان رس��يد و چندين بار در مناصب گوناگون جابه جا شد. 
تيمور تاش پس از كودتاي رضاخان، از طرفداران او شد و در تمام بازي هاي سياسي 
كه براي خلع احمدشاه صورت گرفت، دخالت داشت. او پس از سلطنت رضاخان 
پهلوي به وزارت دربار رسيد و داراي نفوذ فراواني در اركان قدرت شد. تيمور تاش 
به عنوان دست راست رضاخان، اين اختيار را داشت هر كه را مي خواهد به نخست 
وزيري معرفي كند، نخس��ت وزيري كه در واقع رييس دفتِر وزير دربار بود. در اين 
سال ها تيمورتاش به عنوان شخص دوم مملكت در راس قدرت بود و بسيار تالش 
كرد كه شغل وزارت دربار را از يك مقام تشريفاتي به باالترين مرجع تصميم گيري 
كشور ارتقا دهد و همه نظراتش را در سياست داخلي و خارجي ايران اعمال كند 
اما بخت چندان هم با او يار نبود و كم كم دسيسه ها عليه وزير دربار شروع شد. در 
سال ۱۳۱۰ و پس از شكس��ت مذاكرات نفت ايران و انگليس، روزنامه هاي لندن 
درصدد نابودي او برآمدند. بنابراين با حيله گري وانمود كردند كه چون شاه پير است 
و وليعهد كودك، بنابراين تيمور تاش جانشين رضاخان خواهد شد. اين موضوع 
براي رضاخان، بس��يار گران آمد و پس از مدتي او را از وزارت دربار كنار گذاشت. با 
اين حال بركناري پايان كار تيمورتاش نبود و پس از مدتي محاكمه و زندان، او را 

در ۹ مهر ۱۳۱۲ شمسي به قتل رساند.

اكران »زغال« در »هنر و تجربه«
 )KÖMÜR( »فيلم سينمايي »زغال
ساخته اس��ماعيل منصف از ۱۵ مهر ماه 
در گروه هنر و تجربه اكران مي شود. فيلم 
»زغال« كه به زبان ترك��ي و با بازيگران 
ترك زبان ايراني توليد ش��ده، محصول 
مش��ترك ايران و فرانس��ه و تهيه كننده 
فرانس��وي آن اتيين دريكاد اس��ت. در 
خالصه داس��تان اين فيلم آمده: انتقام، 

زاييده تحقير ش��دن اس��ت. هادي افتخارزاده، فريد 
ادهمي، ژيال شاهي، يوس��ف يزداني، يوسف جاويد، 
توران قرباني، كاميار شكيبايي، امين حاجي اكبري، 
عنايت خوبدل، ياسمين خلخالي، محسن محمدي، 
مريم قاسمي و مهدي سمس��اري بازيگران اين فيلم 
هستند. عوامل فيلم س��ينمايي »زغال« عبارتند از: 

نويسنده و كارگردان: اسماعيل منصف، 
مدير فيلمبرداري: محمدرضا جهان پناه، 
ط��راح صحنه و لباس: س��عيد اس��دي، 
صدا: حسن شبانكاره، بنيامين الئورنت، 
نيكالس ژاول، تدوين: اسماعيل منصف، 
موسيقي: مهدي نادري، دستيار كارگردان 
و برنامه ريز: اس��د آتش بيگ��ي، عكاس: 
محمدرضا بادامچي، طراح پوستر: بهزاد 
خورشيدي، تصحيح رنگ و نور: حميدرضا فتوره چيان، 
دس��تيار اول فيلمبردار: هادي منوچهرپناه، دستيار 
تهيه كننده: صدف صادقيان پور، مديرتوليد: مرتضي 
ابراهيمي، مجري طرح: وحيد صداقت، تهيه كننده: 
اتيين دريكاد، اسماعيل منصف، نادر تكميل همايون 

و نسيم محمودي، محصول مشترك ايران و فرانسه.

تماشاي نقاشي هاي جديد ماهيار چرمچي در گالري ثالث
تازه ترين نمايش��گاه ماهيار چرمچي 
از هنرمن��دان فع��ال عرصه نقاش��ي 
ب��ا عنوان »ب��ازي« در گال��ري ثالث 
ميزبان عالقه مندان است. در توضيح 
اي��ن نمايش��گاه آمده اس��ت: »بازي 
مجموع��ه جدي��دي از آث��ار ماهيار 
چرمچي هنرمند نقاش است كه مانند 
مجموعه هاي قبلي او از نقاشي و عنصر 

زيبايي شناس��ي بصري براي گفتماني فلس��في، 
اجتماعي به��ره مي ب��رد.« قطب الدين صادقي، 
مسعود فروتن، عبدالحميد ضيايي، رسول يونان، 

اسداله امرايي، فرانك يوسفي، شبنم 
قلي خاني، بهنام ابطحي، مينا وحيد، 
مريم وطن پ��ور، س��لمان فرخنده و 
حامد زحمتكش از جمله هنرمنداني 
بودند كه طي روزهاي گذشته از اين 
نمايش��گاه ديدن كرده اند. نمايشگاه 
»بازي« از روز ۲۹ شهريور در گالري 
ثالث واق��ع در خيابان كريمخان زند، 
بين ايرانش��هر و ماهشهر پالك ۱۴۸ برگزار  شده 
و عالق��ه مندان هم��ه روزه از س��اعت ۱۰ تا ۲۱ 

مي توانند از اين نمايشگاه ديدن كنند.

انتشار»زندگي من و نگاهي به تاريخ معاصر ايران و جهان«
نخس��تين جلد از مجموع��ه »زندگي 
من و نگاهي ب��ه تاريخ معاص��ر ايران و 
جهان«، خاطرات عبدالحسين مسعود 
انصاري منتشر شد. اين كتاب مشتمل بر 
خاطرات عبدالحسين مسعود انصاري- 
پ��در نوش آفرين انصاري- اس��ت كه در 
شركت تهيه و نشر فرهنگنامه كودكان و 
نوجوانان منتشر و در مراسم »بزرگداشت 

قلب مهربان ش��وراي كت��اب ك��ودك، نوش آفرين 
انصاري« رونمايي ش��ده است. در پيش گفتار كتاب 
به قل��م نوش آفرين انصاري، ب��ه انگيزه هاي مرحوم 
عبدالحسين مس��عود انصاري در تحرير خاطرات و 
همچنين تاريخچه اي از نش��رهاي پيش��ين اين اثر 
پرداخته شده است. خاطرات مرحوم انصاري پيش تر 
در اواخر دهه ۴۰ و سال هاي ابتدايي دهه ۵۰ به صورت 

مجموعه كامل منتشر شده  و خالصه اي از 
آن نيز در يك جلد در سال ۱۳۷۴ منتشر 
شده است. جلد نخس��ت اين مجموعه 
6 جلدي به خاطرات مرحوم عبدالحسين 
مس��عود انصاري از ايام كودكي و شباب 
اختصاص دارد ك��ه رخداد هاي تاريخي 
ظرف زماني س��ال هاي ۱۲۷۵ تا ۱۲۹۸ 
شمس��ي را دربر مي گيرد. اين خاطرات 
بي هيچ تغييري در زبان و بيان نويسنده منتشر شده اند. 
عبدالحسين مسعود انصاري )۱۳6۳-۱۲۷۵( فرزند 
علي قلي انصاري )مشاورالممالك( از تحصيل كرده هاي 
مدرسه دارالفنون و دانش آموخته رشته هاي سياسي 
و اقتصادي بود كه از سال ۱۲۹6 در وزارت امور خارجه 
اشتغال داشت و در سال ۱۳۴۲ بازنشسته شد و تحرير 

خاطرات خود را آغاز كرد.

میراثنامه

تمركز آثار تاريخي ايران در مناطق پرمخاطره
عضو هيات مديره انجمن مخاطره شناس��ي ايران 
گفت: بس��ياري از آثار تاريخي به دليل قرار گرفتن 
روي گسل، در معرض خطر زلزله اند. پس طرح اين 
موضوع كه در آينده شاهد تخريب آنها بر اثر زلزله، 

سيل، نشست زمين نباشيم، دور از ذهن است.
مهدي زارع، مدرس زلزله شناس��ي دانشگاه تهران 
در نشست تخصصي »ارزيابي تاب آوري در سوانح 
ايران« با اش��اره به اي��ن موضوع كه كش��ور ما در 
معرض خطرهاي ناش��ي از س��يل، زلزله، گسل و 
فرونشست هاي زمين است، گفت: سابقه تاريخي 
ايران نشان مي دهد كه هميشه در معرض خطرهاي 
ناشي از سوانح طبيعي بوده و هستيم و اين موضوع 
مي تواند تهديدي جدي براي آثار باستاني و تاريخي 
كشور باش��د. وي در ادامه با ارايه تعاريفي از خطر، 
معرضيت، آسيب پذيري، ريسك و تاب آوري افزود: 
با توجه به زلزله هاي زيادي كه در كشور اتفاق افتاده، 
بسياري از آثار ملي ما از دوران مختلف، آسيب ديده 
يا از بين رفته اند و بسياري از آنها امروزه در مرز خطر 
قرار دارند. او با بيان اينكه در سال هاي اخير موضوع 
خشكسالي و سيل نيز مش��كالتي را براي ايران به 
همراه داشته است، اضافه كرد: متاسفانه آثار تاريخي 
كشور در مناطق پر مخاطره متمركز شده اند كه اين 
اتفاق براي گردشگران خارجي كه به ايران مي آيند، 

چالش هايي را به وجود آورده است. عضو هيات مديره 
انجمن مخاطره شناسي ايران به زلزله هاي منجيل، 
بم يا سرپل ذهاب اشاره كرد و گفت: بسياري از آثار 
تاريخي به دليل قرار گرفتن روي گسل، در معرض 
خطر زلزله اند. بنابراين طرح اين موضوع كه در آينده 
شاهد تخريب آنها بر اثر زلزله، سيل يا نشست زمين 
نباشيم، دور از ذهن است. حتي تحقيقات زيادي در 
مناطق مختلف از جمله منطقه ري انجام شده كه 
نشان مي دهد اين مناطق خاك نرمي دارند كه اين 
موضوع خطر زلزله و تخري��ب را به دنبال دارد. اين 
مدرس دانشگاه با بيان اينكه حفاري هاي مختلفي 
كه در كش��ور انجام مي شود، ما را با بقاياي انسان ها 
و اشيايي مواجه مي كند كه نشان از وقوع زلزله هاي 
مختلف در طول سال ها دارد، گفت: زلزله هاي زيادي 

در شهرهايي مانند تبريز، ش��يراز، بم، بويين زهرا، 
قزوين و مشهد نشان دهنده زلزله خيز بودن مناطقي 
از ايران است كه در س��ال هاي متمادي در معرض 
تخريب و ويرانگي قرار داشته اند و اين موضوع امروز با 
توزيع جمعيت و تمركز آنها در مناطق ياد شده، ميزان 
و شدت خطر و آسيب هاي ناشي از آن را دو چندان 
مي كند. عضو هيات مديره انجمن ژئوفيزيك ايران به 
برخي از آثار ميراث فرهنگي كشور كه خطر زلزله در 
كمين آنهاست نيز اشاره كرد و افزود: سيل و زلزله 
از سوانح طبيعي هستند كه آثار تخريبي بسياري را 
به جا مي گذارند كه مي توان به آسيب ديدن پل هاي 
تاريخي در استان لرستان اشاره كرد. حفر چاه هاي 
عميق خسارت هاي بسياري را براي برخي مناطق 
همچون مرودشت ش��يراز وارد كرده است كه اين 
موضوع به نشس��ت زمين كمك مي كن��د. وي به 
تحقيقات پژوهش��ي در كشور افغانستان و تخريب 
آثار تاريخي مانند »مناره جام هرات«، »طاق بست« 
لش��گرگاه اس��تان هلمند، قصر »داراالمان« و آثار 
تاريخي اس��تان باميان كه دوباره بازسازي شده اند، 
اشاره كرد و بازسازي و حفاظت از آثار تاريخي و ملي 
كشور را از اولويت هاي اصلي و مهم دست اندركاران 
اين حوزه و حمايت هاي دولت از مجموعه تاريخي و 

فرهنگي كشور دانست.

ايستگاه

برگزاري اولين نمايشگاه 
»پيكاسو« در لبنان

»به سوي ستارگان« در صدر 
گيشه بين الملل سينما

نمايشگاهي از آثار »پابلو 
پيكاسو«، نقاش اسپانيايي، 
براي اولين ب��ار در يكي از 
موزه ه��اي ش��هر بيروت 
برگ��زار مي ش��ود. موزه 
 Sursock( »س��رس«
ب��راي   )Museum
نماي��ش ۲۰ اث��ر از اي��ن 

هنرمند با موزه ملي پيكاسو واقع در فرانسه همكاري 
داشته است. اين نمايشگاه كه »پيكاسو و خانواده« 
نام دارد، به بررسي مفهوم خانواده در آثار اين هنرمند 
مي پردازد. اكثر آثاري كه در اين نمايشگاه به نمايش 
گذاشته ش��ده اند، درك اين هنرمند از مفهوم پدر 
بودن، مادر بودن و كودكي را به تصوير مي كشند.  با 
برگزاري اين نمايشگاه عالقه مندان هنر اين فرصت 
را خواهند داش��ت تا از طراحي ها، تابلوهاي نقاشي، 
قلم زني ها و مجسمه هاي »پيكاسو« كه در سال هاي 
۱۸۹۵ تا ۱۹۷۲ خلق ش��ده اند،  دي��دن كنند. اين 
نمايشگاه، سبك هاي مختلفي از آثار اين هنرمند از 
رئال تا كوبيس��م را به نمايش مي گذارد. در بين آثار 
نمايشي اين نمايشگاه، دو نقاشي از دو مقطع متفاوت 
دوران حرفه اي »پيكاس��و« نيز به نمايش گذاشته 
مي شود؛ يكي از اين تابلوها به سال ۱۹۲۱ و زماني كه 
پيكاسو به خلق آثار سبك كوبيسم مشغول بود، تعلق 
دارد. يك��ي ديگر از اين آثار نيز به ۱۹۴۳ تعلق دارد و 
رگه هايي از هنر آفريقايي و سورئال را مي توان در آن 
مش��اهده كرد. اين دو تابلو نقاشي نمونه واضحي از 
روند تغيير سبك هاي مختف آثار اين هنرمند است. 
اين نمايشگاه كه از روز جمعه آغاز به كار كرده است تا 
ژانويه سال ۲۰۲۰ در موزه »سرسق« برپا خواهد بود.

فيلم »به سوي ستارگان« 
با ب��ازي »برد پي��ت« با 
ف��روش ۵۳ ميلي��ون 
در  همچن��ان  دالري 
صدر گيشه نشين گيشه 
بين الملل س��ينما باقي 
مان��د. به گزارش ايس��نا، 
فيلم »به سوي ستارگان« 

به كارگرداني »جيمز گ��ري« با فروش ۱۸ ميليون 
دالري از مح��ل ۵۰ بازار خارج��ي، مجموع فروش 
خود را پس از دو هفته نمايش به ۵۳.۳ ميليون دالر 
رساند و با احتساب فروش سينماهاي امريكا تاكنون 
به فروش جهاني ۸۹ ميليون دالر دست يافته است. 
»به سوي ستارگان« كه اولين نمايش جهاني خود 
را در جشنواره فيلم ونيز تجربه كرد، در اولين هفته 
اكران عمومي در سينماهاي روسيه ۳.۱ ميليون دالر 
فروخت و تا به امروز ۵.6 ميليون دالر در بريتانيا، ۵.۴ 
ميليون دالر در فرانس��ه و ۴.۵ ميليون دالر در ژاپن، 
۳.۵ ميليون دالر در ك��ره جنوبي، ۲.۸ ميليون دالر 
در مكزيك و ۲.6 ميليون دالر در اس��تراليا فروخته 
است. فيلم-انيميشن »شيرشاه« محصول كمپاني 
ديزني در آخرين روزه��اي اكران خود ۵.۳ ميليون 
دالر ديگر فروخت تا فروش جهاني ۱.6۳ ميليارد دالر 
را ثبت كرده باشد. چين با ۱۲۰ ميليون دالر بهترين 
بازار خارجي »شيرشاه« بوده است كه ۹۲ ميليون دالر 
در بريتانيا، ۷۹ ميليون دالر در فرانسه، 6۹ ميليون 
دالر در برزيل و 6۱ ميليون دالر در ژاپن فروش داشته 
اس��ت. »شيرش��اه« هم اكنون باالتر از »منجمد« و 
»شگفت انگيزان ۲« در صدر پرفروش ترين فيلم هاي 
پويانمايي تاريخ س��ينماي جهان ق��رار دارد.  فيلم 
»دانتون  ابي« كه براساس سريال معروفي به همين نام 
ساخته شده است با فروش ۱۰ ميليون دالري از محل 
سينماهاي ۳6 كشور، تاكنون بيش از ۱۰۰ ميليون 

دالر در گيشه جهاني فروخته است.

خادم الشريعه در انتظار ويزاي انگليس

چهارمين حضور ايران در جام جهاني واليبال

سارا خادم الشريعه، شطرنج باز ايراني 
كه ب��راي حض��ور در رقابت هاي گرند 
س��وييس اقدام به درياف��ت ويزا كرده 
تاكنون جوابي مبني بر تاييد ويزا دريافت نكرده است 
و احتمال از دس��ت رفتن سهميه او براي شركت در 
اين مسابقات وجود دارد. او درباره اين موضوع گفت: 
چهار مسابقه پشت سر هم خواهم داشت و من حدود 
دو ماه در ايران نخواهم بود. اولين مسابقه كه بايد در 
آن حضور داشته باشم مسابقات گرند سوييس است 
كه جزو قوي ترين مسابقاتي است كه تاكنون برگزار 
شده و در اين مسابقه تعدادي خانم شركت خواهند 
داشت. او افزود: چون اين مسابقات در انگليس برگزار 
مي شود براي ويزاي شنگن اقدام كردم و پاسپورت 
خود را به سفارت انگليس تحويل دادم ولي متاسفانه 
جواب اين ويزا بايد در س��ه هفته آماده مي شد ولي 
اكنون يك ماه و نيم مي گذرد و من هنوز ويزاي خود 
را دريافت نكرده ام و اگر ويزاي من تا پنجشنبه صادر 

نشود نمي توانم در مس��ابقات گرند سوييس كه در 
انگليس برگزار مي شود شركت كنم و شانس حضور 

را از دست خواهم داد. رقابت بعدي كه در آن شركت 
خواهم كرد رقابت هاي كارپف در فرانسه است.

چهاردهمين دوره رقابت هاي جام جهاني واليبال تا 
۲۳ مهر با حضور تيم هاي ايران، روسيه، مصر، كانادا، 
استراليا، برزيل، امريكا، تونس، آرژانتين، ژاپن، ايتاليا 
و لهس��تان به ميزباني ژاپن آغاز ش��د. مسابقات جام 
جهاني نخستين بار در سال ۱۹6۵ پايه گذاري شد. اين 
مسابقه ها هر ۴ سال يك بار برگزار مي شود و شهرهاي 
ورشو، برلين و توكيو ميزبان نخستين دوره هاي جام 
جهاني بودند اما طبق سنت برگزاري مسابقه هاي جام 
جهاني بعد از سال ۱۹۹۱ قرار بر اين شد براي هميشه 
ژاپن ميزبان مسابقات باش��د. پيش از اين دو تيم اول 
رقابت هاي جام جهاني سهميه حضور در المپيك را 
 FIVB دريافت مي كردند اما با توجه به تغيير قوانين
اين مس��ابقات ديگر حكم انتخاب��ي المپيك را ندارد 
اما همچنان پس از مس��ابقات المپيك، مهم ترين و 
معتبرترين رويداد در واليبال به شمار مي رود و تيم ها 
براي ارتقا در رنكينگ جهاني تالش مي كنند. روسيه 
با 6 قهرماني به هم��راه برزيل و امريكا با دو مدال طال 
پرافتخارترين تيم هاي جام جهاني واليبال هستند. 
همچنين تيم هاي كوبا، ايتاليا و آلمان نيز هر كدام يك 
قهرماني در جام جهاني واليبال دارند. در دوره گذشته 
مس��ابقات تيم ملي امريكا و ايتالي��ا به ترتيب عنوان 
قهرمان��ي و نايب قهرماني رقابت ها را كس��ب كردند 
 و به هم��راه تيم برزيل )ميزبان المپيك( نخس��تين 
راه يافتگان به المپيك ريو بودند. تيم ملي واليبال ايران 

چهارمين حضور خود در جام جهاني را تجربه خواهد 
كرد. نخستين حضور تيم ملي مربوط به سال ۱۹۹۱ 
است كه عنوان يازدهمي كسب شد. سال هاي ۲۰۱۱ 
و ۲۰۱۵ نيز به ترتيب مقام نهم و هشتم براي واليبال 
ايران به دست آمد. ملي پوشان در نخستين بازي روز 
سه شنبه از س��اعت ۸:۳۰ مقابل روسيه صف آرايي 
خواهند كرد. روس هايي كه در مرحله نخست انتخابي 
المپيك با شكست شاگردان ايگور كوالكوويچ سهميه 
حضور در المپيك ۲۰۲۰ را كسب كردند تا ملي پوشان 
ايران دي ماه در چين براي حضور در المپيك تالش 
كنند. بازي روز سه شنبه در نخستين گام رقابت هاي 
جام جهاني براي ملي پوش��ان ايران مي توانند حكم 
انتقام شكست مسابقات انتخابي المپيك و گام محكم 
براي آغاز رقابت هاي جام جهاني باشد. سعيد معروف، 
جواد كريمي، امير غفور، پوريا يلي، پوريا فياضي، فرهاد 

قائمي، ميالد عبادي پور، اميرحسين اسفنديار، علي 
شفيعي، مسعود غالمي، علي اصغر مجرد، محمدرضا 
حضرت پور و محمدرضا م��وذن ۱۳ بازيكن ايران در 
چهاردهمين دوره مسابقات جام جهاني هستند. سيد 
محمد موسوي بزرگ ترين غايب ايران در اين مسابقات 
اس��ت كه به دليل خستگي و مش��كالت شخصي با 
موافقت ايگور كوالكوويچ در اين مسابقات حضور ندارد. 
غيبت محمد موسوي، مصدوميت امير حسين توخته 
و منع قانوني FIVB )حضور در سه رده سني در يك 
سال( براي حضور فيض امام دوست باعث شد تا تيم 
ملي با سه  سرعتي زن )شفيعي، غالمي و مجرد( در اين 
مسابقات حاضر شود و اين يكي از دغدغه هاي اصلي 
تيم ملي به شمار مي رود. حضور ايران با تركيب اصلي 
در اين رقابت ها آن هم در شرايط خستگي جسماني 
بازيكنان تيم ملي در حالي اس��ت كه كارشناس��ان 
واليبال اين تصميم را درست مي دانند. بهنام محمدي، 
كارش��ناس واليبال درباره اين موضوع گفت: بايد در 
قهرماني آسيا به بازيكنان اصلي استراحت مي داديم 
اما در مس��ابقات جام جهاني نمي توان ريس��ك كرد 
چرا كه پاي اعتبار واليبال ايران در ميان است. انتخابي 
المپيك دي ماه برگزار مي ش��ود و ملي پوشان تا آن 
زمان فرصت ريكاوري دارند. رقابت هاي جام جهاني به 
صورت دوره اي برگزار مي ش��ود و به همين دليل تيم 

ملي شانس كسب ۷ پيروزي را دارد.

ورزشي
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