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سرمقاله

لزوم مديريت وعده هاي 
گران سنگ

گ���زارش جزئي����ات 
ي  خ���ص ه�ا ش����ا
توليد كنن��ده خدمات و 
صنعت كه هفته گذشته 
از س��وي مرك��ز آم��ار 
ايران منتشر شد نشان 
مي دهد كه م��وج بلند 
ت��ورم در ماه هاي آتي به 
كرانه هاي مصرف كنندگان خواهد خورد . ش��ايد 
سخنان هفته گذش��ته رييس جمهوري در ديدار 
با معاونان و مدي��ران وزارت امور اقتصادي و دارايي 
كه اولويت اصلي اين وزارتخانه را مهار تورم دانسته 
بود، برخاس��ته از اين آمارها بوده است .  نگاهي به 
اين آمارها، انسان را ياد داستاني مي اندازد كه فردي 
بچه اي رابغل كرده بود و بچه مدام گريه مي كرد و 
او نمي توانست اين بچه را آرام كند. حكيمي از آنجا 

گذر مي كرد و صحنه را ديد و جلو آمد و ...

منصور بيطرف

 صفحه15  

انرژي

 3 عامل كاهش 
قيمت نفت خام

عليرضا  كياني|
همين 1 ماه پيش، نفت در حال صعود به س��مت 
قيم��ت 100 دالري ب��ود و حاال طالي س��ياه به 
حضيض بازاري افتاده كه از ريسك گريزان است. 
قرارداده��اي آتي خريد نف��ت در روزهاي انتهايي 
هفته، روند نزولي را ادامه دادند تا ريزش قيمت 21 
درصدي را از ابتداي ماه اكتبر به ثبت برسانند. توليد 
اوپك، به باال ترين س��طح خود در سال هاي اخير 
رسيده است. روند كاهشي قيمت نفت خام از جايي 

شدت گرفت كه ...

كالن

 انحصار 40 درصدي
 چند شغله ها در بازار كار

آخرين آمار مرك��ز آمار ايران در م��ورد ميزان 
اش��تغال ناقص در كش��ور، پرده از ابعاد مهمي 
از چراي��ي افزاي��ش ن��رخ بي��كاري جوانان و 
فارغ التحصيالن دانشگاهي در كشور بر مي دارد. 
در حالي كه پيش تر مركز پژوهش هاي مجلس 
گفته بود نرخ بيكاري در ميان فارغ التحصيالن 
دانش��گاهي از س��ال 84 تا 94 با افزايش 100 
درص��دي مواجه ش��د و ن��رخ آن از 20 به 40 
درصد رس��يد، اين نرخ براي س��ال 96 به 50 
درصد خواهد رسيد. حال آمارها نشان مي دهند 
س��هم باالي س��اعت اضافي كار براي افرادي 
كه ش��اغل هس��تند، يكي از مهم ترين عوامل 
نرخ باالي بي��كاري در ميان جوان��ان و به ويژه 
فارغ التحصيالن دانشگاهي است. بررسي هاي 
مركز آمار اي��ران حاكي از آن اس��ت كه ٤١.٠ 
درصد از شاغلين ١٠ ساله و بيشتر، ٤٩ ساعت و 

بيشتر در هفته كار كرده اند. 
3

عراقچي در خصوص سازوكار مالي اروپا خبر داد

برجسته ترين فرآيندهاي تسهيل كسب وكار در سال هاي 2017 تا 2018 بررسي شد

اروپايي ها آهسته تر از 
تصور ما حركت كردند

درس جهاني اصالح كسب وكارها

جهان

دولتي دوقطبي براي 
كشوري دوقطبي

7 2

معاون رييس جمهور با بيان اينكه زمان اجراي قانون 
منع به كارگيري بازنشس��تگان از 26 آبان ماه اس��ت، 
گفت: دولت برنامه ريزي الزم براي جايگزيني نيروهاي 
مش��مول قانون را انجام داده اس��ت. جمشيد انصاري 
در گفت وگ��و با خبرنگار مه��ر درب��اره اقدامات دولت 
براي اج��راي قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان از 
26 آبان ماه و اينكه چه تعداد از مقامات ش��امل حال 
اين قانون مي شوند، اظهار داش��ت: قانون ممنوعيت 
به كارگيري بازنشس��تگان از سال 1۳95 تصويب شد 

و مطابق آن، به كارگيري بازنشس��تگان و كساني كه 
بازخريد شده بودند در دولت و ساير دستگاه ها جز در 
موارد استثنايي كه در قانون مشخص شده بود؛ ممنوع 
شد.معاون رييس جمهور ادامه داد: در اصالحيه قانون 
منع به كار گيري بازنشستگان كه در تاريخ 6 شهريورماه 
امسال در مجلس ش��وراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
2۷ شهريور ماه توسط رييس جمهور به همه دستگاه ها 
ابالغ ش��د، تبصره يك اين قانون اصالح و ش��رايط به 

كارگيري بازنشستگان سخت تر شد.

برنامه ريزي براي جايگزيني 210 مدير بازنشسته

خبر

منصور بيطرف|
سردبير |

گ��زارش جزئيات ش��اخص هاي توليد كنن��ده خدمات و 
صنعت كه هفته گذشته از سوي مركز آمار ايران منتشر شد 
نشان مي دهد كه موج بلند تورم در ماه هاي آتي به كرانه هاي 
مصرف كنندگان خواهد خورد . شايد سخنان هفته گذشته 
رييس جمهوري در ديدار با معاون��ان و مديران وزارت امور 
اقتصادي و دارايي كه اولويت اصلي اي��ن وزارتخانه را مهار 
تورم دانسته بود، برخاسته از اين آمارها بوده است .  نگاهي به 
اين آمارها، انسان را ياد داستاني مي اندازد كه فردي بچه اي 
رابغل كرده بود و بچه مدام گريه مي كرد و او نمي توانس��ت 
اين بچه را آرام كند. حكيمي از آنجا گذر مي كرد و صحنه 
را ديد و جلو آمد و به مرد گفت كه اين بچه از تو مي ترسد، 
او را بگذار زمين، آرام مي ش��ود. در واقع نه ما و نه دولت و نه 
هيچكس ديگر نمي خواهيم اين آمارها را باور كنيم و از آن 
مي ترسيم اما واقعيت را نمي ش��ود تغيير داد و آرام شدن 
ما در درگيري با اين آمار، قبول ك��ردن آن و پيدا كردن راه 
چاره اي براي مهار كردن آن اس��ت .  آن طور كه مركز آمار 
از جزئيات شاخص توليد كننده صنعت داده است نرخ تورم 
نقطه به نقطه آن - فصل تابستان 9۷ به تابستان 96 - 52.8 
درصد است . اين بخش ش��امل 22 زير مجموعه است كه 
ما در اينجا چهار زير مجموعه آنك��ه داراي ضريب اهميت 
بااليي هس��تند را مي آوريم ك��ه هر كدام از آنه��ا تاثيرات 
بسيار بااليي بر توليداتي دارند كه مصرف كننده نهايي آنها 
را در زندگي روزمره خود كام��ال حس مي كند و در نتيجه 
افزايش قيمت باالي آن مي توان��د در كاهش مصرف آن و 
در نتيجه ركود دامن بزند . بنا ب��ر اين آمار نرخ تورم صنايع 
غذايي و آشاميدني در اين دوره ۳۳.1 درصد است،  صنايع 
توليد زغال سنگ پااليشگاه هاي نفت 58.5 درصد،  توليد 

فلزات اساس��ي 80.6 درصد و توليد وسايل نقليه موتوري 
18.۷ درصد اس��ت . اما كاالهاي ديگري هس��تند كه هر 
چند ضريب اهميت پاييني دارند مثل توليد ابزار پزشكي 
كه ضريب اهميت آن ۳ دهم اس��ت اما نرخ ت��ورم آن 82 
درصد و توليد كاغ��ذ و محصوالت كاغذي ك��ه 68 صدم 
اس��ت اما نرخ تورم آن حدود 120 درصد است . همه اينها 
اين پيام را مي دهند كه اقتصاد ايران در زمستان امسال با 
چالش هايي مواجه مي شوند كه مسوول جديد وزارتخانه 
امور اقتصادي و ديگر دولتمردان براي جلوگيري از آن بايد 
راهكارهاي نويني را بريزند. اين موضوع در بخش خدمات 
ملموس تر ديده مي شوند زيرا مصرف كننده خيلي سريع تر 
با آن ارتباط برقرار مي كند. بنا بر گزارش مركز آمار نرخ تورم 
فصلي )تابستان( – نقطه به نقطه – بخش خدمات 19.۷ 
درصد است كه دو زير مجموعه مهم آنكه ضرايب اهميت 
بااليي دارند،  يعني حمل و نقل و مس��تغالت كه به ترتيب 
داراي ضريب اهميت 29.6 و ۳9 اس��ت نرخ هاي تورم آن 
۳0.2 و 11.6 درصد است . اين پيام ها آنچنان عيني هستند 
كه مي طلبد دولت و نهادهاي ديگر براي مهار اين سونامي 
چاره اي بيانديشند.  واقعيت آن است كه هر چند رشد تورم 
توليد كننده ناشي از تحريم هايي اس��ت كه اعمال شده و 
كسي منكر دس��تاوردهاي دولت در سال هاي گذشته كه 
نمود آن را مي توان در رشد حدود 8 درصدي و نرخ تورم تك 
رقمي ديد كه پس از دهه ها رخ داد؛ اما آيا مي شود به سادگي 
گذاشت كه اين دستاورد به هدر رود ؟ به هر حال سه سال 
از عمر دولتي باقي مانده كه در ايام مبارزات انتخاباتي سال 
1۳92 و 1۳96 وعده هاي گران سنگي به مردم داده است و 
داليل و بهانه دولت در باب تورم باال هرچه مي خواهد باشد 
اما آنچه مردم مي بينند سفره غذايي ش��ان و آرامش شان 

است . اينها را مديريت كنيم. 

لزوم مديريت وعده هاي گران سنگ
سرمقاله فرهنگ و هنر

با اعمال تحريم ه��اي جديد از س��وي دولت امريكا 
جمعي از فعاالن مدني، هنري و فرهنگي كشورمان با 
امضاء و انتشار نامه اي مردم جهان را به »همصدايي در 
برابر تحريم« دعوت كردند. آنها در شروع اين نامه كه 
در شبكه هاي اجتماعي در حال بازنشر است آورده اند: 
»دولت ها به زبان سياس��ت با هم سخن مي گويند؛ 
ملت ها اما، با زبان صداق��ت. زباني از جنس فرهنگ، 
صلح  و دوس��تي. به همين خاطر تاري��خ فرهنگ  و 
هنِر جه��ان، صادق ترين راوي رنج ها و ش��ادي هاي 
ملت هاست« . دراين نامه آمده است:  ما  اهالي فرهنگ 
و كنش��گران مدني ايران برانيم با كالمي وراي زبان 
ناكارآمد سياست با شما مردم جهان سخن بگوييم:  
بار ديگر تحريم ه��اي دولت امريكا علي��ه ايران آغاز 
شد، اما خام انديشانه است بپنداريم كه نتيجه اعمال 
اين تحريم ها دستابي به حقوق شهروندي و حقوق 
بش��ر، بهره مندي از مواهب آزادي و بهبود ش��رايط 
زندگي براي ملت ايران اس��ت. ملت ايران، تنها تاوان 
اين تحريم ه��ا را خواهد داد. سياس��ت گذاران دير يا 
زود مي روند، اما فجايع حاصل از عملكرد آنها جهاني 
را مي سازد كه ما و شما و فرزندان مان در طول تاريخ 
پيش رو، دس��ت به گريبان كابوس آن خواهيم بود. 
بهمن كشاورز، حقوقدان و وكيل دادگستري يكي از 
امضاء كنندگان اين نامه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا 
در اين باره گفت: سياستمداران زبان خاصي دارند و 
ادبيات سياست توام با پيچيدگي و ابهام است و بعضا 
آنچه گفته مي شود با آنچه وجود دارد متفاوت است؛ 
گفتار سياسيون متناقض است. اما بيان هنرمندان 
و اهل معن��ا پيچيدگي ندارد و آنچه مي س��ازند يا بر 
قلم جاري مي س��ازند همان چيزي اس��ت كه واقعا 
مي خواهن��د آن را بگويند.  براس��اس اي��ن گزارش 
در بخش پايان��ي اين نامه آمده اس��ت: »همصدايي 
ما و شما در هر گوش��ه از جهان و توجه دادن به نتايج 
فاجعه باِر شرايط تحميل شده بر ملت ايران، مي تواند 
سياست گذاران و سياس��ت هاي غيرانساني شان را 
متوقف كند«. امضاء كنندگان اين نامه مخاطبان خود 
را دعوت كرده اند ت��ا با امضاء كنندگان نامه هم صدا 
شوند. تاكنون تعداد زيادي از چهره هاي فرهنگي و 
هنري كشور اين نامه را امضا كرده اند و در اين اسامي 
مي توان به اشخاصي مانند رخشان بني اعتماد، اصغر 
فرهادي، بهمن فرمان آرا، كيانوش عياري، حسين 
عليزاده و كيهان كلهر، پري صابري، خسرو سينايي 

و شمس لنگرودي اشاره كرد.

دعوت اهالي فرهنگ ازملت ها  
براي همصدايي در برابر تحريم ها 

رجوعي  به  صفحه  15

فراخوان ارزيابی  کيفی
 مناقصه عمومی  يک مرحله ای

سازمان آب و ربق خوزستان
 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

اين سامانه پيامك نمايند. 



رهبر معظم انقالب شهادت 
 جانباز شهيد موسوي مفرد 

را تسليت گفتند
 در پي شهادت جانباز دفاع از امنيت، سيد نورخدا 
موس��وي مفرد، رهبر معظم انقالب اسالمي در 
پيامي شفاهي، شهادت وي را به مردم لرستان و 
خانواده  اين شهيد عزيز تبريك و تسليت گفتند.

به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي، س��ردار 
حسين اشتري فرمانده نيروي انتظامي كه صبح 
پنجشنبه در مراسم تشييع پيكر مطهر اين شهيد 
در خرم آباد حضور يافته بود، در سخناني در اين 
مراسم اظهار داشت: در تماسي تلفني از دفتر مقام 
معظم رهبري اعالم شد كه رهبر انقالب فرموده اند 
»در مراسم كه شركت كرديد، سالم ما را به مردم 
لرس��تان و خانواده  شهيد برس��انيد و از قول ما 

شهادت ايشان را تبريك و تسليت بگوييد.«
موس��وي مفرد از مام��وران ني��روي انتظامي، 
17اس��فندماه س��ال 87 در منطقه  الر اس��تان 
سيستان و بلوچستان مورد اصابت گلوله  گروهك 
تروريستي عبدالمالك ريگي قرار گرفت و از ناحيه  

سر مجروح شد و به كما رفت.

  پرونده محيط زيستي ها به دادگاه رفت؛ 
مهر|

رييس كل دادگستري استان تهران از ارسال پرونده 
چند متهم موسوم به جاسوسان محيط زيستي به 

دادگاه انقالب خبر داد.
غالمحسين اسماعيلي در خصوص آخرين وضعيت 
پرونده مظلومين و محمداسماعيل قاسمي دو مفسد 
اقتصادي محكوم به اع��دام، گفت: پرونده به اجراي 
احكام ارسال ش��ده اس��ت و هنوز زمان دقيق اجرا 
تعيين نشده است. او در پاسخ به اين سوال كه اخيرا 
معاون حقوقي رييس جمهور از ارسال نامه اي به قوه 
قضاييه در رابطه با متهمان اين پرونده خبر داده بود، 
آيا نامه اي در اين رابطه به دست شما رسيده است؟ 
بيان داشت: به دادگستري استان نامه اي ارسال نشده 
است و از ارسال نامه به ستاد قوه قضاييه يا نهادهاي 

ديگر اطالعي ندارم.

    س�فر نايب رييس مجلس به قزاقستان 
ب�راي ش�ركت در نشس�ت همكاري هاي 

پارلماني؛ ايسنا| 
هياتي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به 
رياست مسعود پزش��كيان نايب رييس مجلس 
ش��وراي اس��المي جهت ش��ركت در نشست 
همكاري هاي پارلماني جمهوري اسالمي ايران، 
جمهوري قزاقس��تان و فدراسيون روسيه كه در 
شهر آكتائو جمهوري قزاقستان برگزار مي شود، 
تهران را به مقصد اين ش��هر ت��رك كرد. هيات 
پارلماني كشورمان ضمن شركت در اين نشست، 
بطور دوجانبه با همتايان قزاقستاني و روسي خود 
ديدار و پيرامون راه هاي گسترش همكاري هاي 
پارلماني به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. 
علي نجفي خوش��رودي و اس��داهلل ق��ره خاني 
نمايندگان مردم بابل و علي آباد كتول در مجلس 
شوراي اس��المي از ديگر اعضاي هيات پارلماني 
كشورمان، نايب رييس مجلس شوراي اسالمي 

را همراهي مي كنند.

  آراي نمايندگان در صحن علني مجلس 
منتشر مي شود؛ تعادل| 

عضو هيات رييسه مجلس گفت: با دستور الريجاني، 
مشاركت در آراء صحن علني توسط فناوري مجلس 
ماهيانه جهت اطالع عموم مردم منتشر مي شود. 
احمد اميرآب��ادي عضو هيات رييس��ه مجلس در 
صفحه ش��خصي خود در فضاي مجازي نوشت: با 
دس��تور الريجاني در پي نوشت نامه سازمان مردم 
نهاد  »شفافيت ايران « تعداد 1۰7 نفراز نمايندگان 
داوطلبانه اعالم كردند كه حضور و غياب و مشاركت 
در آراء صحن علني توسط فناوري مجلس ماهيانه 
جهت اطالع عموم مردم منتشر شود؛ اميدواريم از 

ماه آينده عملياتي گردد.

     واكنش بعيدي نژاد نسبت به توييت خبرنگار 
گاردين درباره مرگ خاشقجي؛ تعادل| 

س��فير ايران در لندن نسبت به توييت خبرنگار 
گاردين و ادعاي وي درباره مرگ جمال خاشقجي 
واكنش نشان داد. حميد بعيدي نژاد در توييتر خود 
نوشت: »آقاي كمالي دهقان خبرنگار گاردين در 
اقدامي شجاعانه تاييد كرد كه خاشقجي قبل از 
مرگ خود، اطالعات مربوط به تاس��يس شبكه 
فارسي ايران اينترنش��نال توسط مقامات عالي 
س��عودي را نزد وي افش��ا كرده اس��ت. مقامات 
ذي ربط از مخاطرات احتمالي براي آقاي كمالي 
آگاه هستند و سفارت نيز با آنها در تماس است.« 
گفتني اس��ت س��عيد كمالي دهقان، خبرنگار 
گاردين در توييتر خود نوشت: من مي توانم تأييد 
كنم كه جمال خاشقجي به اين دليل كشته شد 
كه صبح روز ۲۶ سپتامبر از استانبول تلفني با من 
صحبت كرد و اين مس��اله را افشا كرد كه بودجه 
شبكه »ايران اينترنش��نال« از جانب محمد بن 

سلمان و سعود القحطاني تأمين شده است.

  فدراسيون فوتبال مش�مول قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان مي شود؛ ايسنا| 
رييس مجلس ش��وراي اس��المي ضمن تاكيد 
بر غيردولتي ب��ودن فدراس��يون فوتبال گفت: 
فدراس��يون فوتبال با توجه به استفاده از منابع 
عمومي دولتي مشمول قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان مي شود. علي الريجاني تاكيد كرد: 
اصواًل اين مساله يك نوع قانونگذاري داخلي بوده 
و ارتباطي به دخالت دولت در فدراسيون ندارد؛ 
مجلس در اين باره قانونگذاري مي كند، همان طور 
كه مجلس براي نظام مند كردن فعاليت بخش 

خصوصي قانون مي گذارد.
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»تعادل« آخرين وضعيت يكي از لوايح 4 گانه مالي را بررسي مي كند 

»سي اف تي« در انتظار تصميم   پارلمان
گروه ايران| 

احتماال تا آخر اين هفته، مجلس شوراي اسالمي تصميم 
نهايي خود را درباره اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون 
مبارزه با تامين مالي تروريس��م )سي اف تي( مي گيرد. 
اليحه اي كه پيش تر نمايندگان پس از ماه ها كشمكش 
آن را تصويب كرده بودند، اما هفته گذش��ته ش��وراي 
نگهبان با بيش از ۲۰ ايراد آن را رد كرد. ايرادات شوراي 
نگهبان به كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
رفته تا برطرف شود، با اين حال درباره چگونگي رفع اين 
ايرادات اختالف نظر وجود دارد. فالحت پيش��ه رييس 
كميس��يون امنيت ملي مجلس معتقد است بر اساس 
متن نامه ش��وراي نگهبان، اليحه »سي اف تي« امكان 
اصالح ندارد. او در گفت وگويي تاكيد كرد كه »شوراي 
نگهبان بندي در نامه خود به مجلس آورده است كه به 
نظر مي رسد به كلي CFT را رد كرده است. چون در آن 
بند آمده با توجه به اينكه ايراد هايي وجود دارد كه قابل 
اصالح نيس��ت، لذا به نظر مي رس��د اين اليحه در نظر 
ش��وراي نگهبان خالف منافع ملي است.« علي بختيار 
نماينده مجلس نظر ديگري دارد. او مي گويد كه »ايرادات 
شوراي نگهبان به اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه 
با تامين مالي تروريس��م CFT در جلس��ه اي با حضور 
نمايندگان و اعضاي شوراي نگهبان برطرف مي شود.« 
با اين حال، اگر مجلسي ها بر سر نظر خود اصرار كنند، 

اليحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.

   صداي موافقت از مجمع
 مجمع تشخيصي كه برخي احتمال مي دهند اگر اليحه 
به آنجا برود، تصويب مي ش��ود. اي��ن را يكي از اعضاي 
سابق مجمع گفته است. محمد هاشمي گفته است كه 
»براساس آنچه در فضاي رسانه ها گفته مي شود در حال 
حاضر به نفع كش��ور و مصالح نظام است كه اين اليحه 
پذيرفته شود و فكر مي كنم اعضاي مجمع هم احتماال با 

همين نگاه اين اليحه را تصويب كنند.«
احمد توكلي هم كه عضو مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام اس��ت، نگاه مثبتي به اليحه »سي اف تي« دارد. 
او مي گويد كه ش��وراي نگهبان اليح��ه الحاق ايران به 
كنوانس��يون مبارزه با تامين مالي تروريسم »سي اف 
تي« را رد نكرده اس��ت، بلكه گفته ك��ه اينجاي متن 
يا كلمه با قانون اساسي يا ش��رع همخواني ندارد. اين 
نماينده پيشين مجلس معتقد اس��ت موضوع الحاق 

ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم حل 
مي ش��ود. در عين حال درباره نگراني برخي مخالفان 
اصولگرا تاكيد مي كند ك��ه مقام معظم رهبري بر اين 
اليحه نظارت مي كند. محمد رضا باهنر، ديگر نماينده 
پيش��ين مجلس كه عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام است هم به مانند توكلي از تصويب »سي اف تي« 
حمايت مي كند. او در نشس��تي خبري تاكيد كرد كه 
»اگر اشكال بين مجلس و شوراي نگهبان بماند راه حل 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام است و آنجا تصميم 
مناسب را خواهيم گرفت.« تصميم مناسبي كه از نگاه 
او تاييد مصوبه مجلس است. هر چند تعدادي از اعضاي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه عضو هيات نظارت 
اين نهاد هس��تند، اعتقاد ديگري دارند. هيات نظارت 
كه رياست آن را محسن رضايي دبير مجمع تشخيص 
 FATF مصلحت نظام برعهده دارد، از 4 اليحه مرتبط با

سه اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي، كنوانسيون 
پالرمو و كنوانس��يون مبارزه با تامين مالي تروريسم را 
مغاير با سياس��ت هاي كلي نظام تشخيص داده است. 
هيات نظارت حتي تا جايگاه نظارت بر مصوبات مجلس 
هم پيش رفته، تا آنجا كه شوراي نگهبان دو اليحه از سه 
اليحه مالي باقي مانده را با استناد به ايراد اين هيات رد 
كرده است. ايراداتي كه مجلس گفته آنها را قبول ندارد، از 
اين رو حل اختالف نظر در اين باره را به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مي فرس��تد. اين نظر مجلس درباره دو 
اليحه پالرمو و پول ش��ويي بوده؛ اما درباره كنوانسيون 

»سي اف تي« نظر ديگري داده است.

  اختالف نظر درباره زمان ارسال ايرادات
 بر اس��اس نامه علي الريجاني ب��ه آيت اهلل جنتي دبير 
شوراي نگهبان، مجلس ايرادات هيات نظارت مجمع 

به »سي اف تي« را بررسي نمي كند، چراكه اين ايرادها 
چند روز پس از پايان مهلت قانوني به مجلس ارسال شده 
است. پيش از اين خبرگزاري ايرنا در گزارشي نوشته بود 
كه شوراي نگهبان هم نظر خود را ديرتر از مهلت قانوني 
به مجلس فرس��تاده، از اين رو بر اساس قانون اساسي، 
مصوبه مجلس تاييد ش��ده اس��ت. اما علي الريجاني 
اين خبر خبرگزاري دول��ت را تكذيب كرد و گفت كه 
شوراي نگهبان در مهلت قانوني نظرش را اعالم كرده 
است. محمد علي وكيلي هم گفته هاي رييس مجلس 
را تاييد كرده اس��ت. اين عضو هيات رييسه مجلس در 
توضيح بيش��تر گفته اس��ت: » دو نوع ايراد به CFT به 
مجلس ارجاع شد يكي ايرادات شوراي نگهبان بود كه 
در زمان مقرر يعني ۶ آبان به مجلس آمده بود ولي براي 
رعايت مناسبت 1۳ آبان اعالم عمومي نشده بود. ايراد 
ديگر به CFT مربوط به كميته نظارت مجمع تشخيص 

مصلحت نظام بود و نامه اي كه آقاي الريجاني به دبير 
شوراي نگهبان نوش��ت در مورد همين ايرادات بود كه 
خارج از وقت قانوني ارجاع شده است.« به گفته وكيلي، 
اين موضوع در هيات رييس��ه مجلس بررس��ي شده و 
مشخص شده است كه ايرادات مجمع تشخيص خارج 
از وقت مقرر رسيده، از اين رو، رييس مجلس به شوراي 
نگهبان نامه نوشته و گفته است كه مجلس به اين ايرادات 

رسيدگي نمي كند.

  »سي اف تي« در انتظار راي نمايندگان
حال باي��د گ��زارش كميس��يون امنيت مل��ي درباره 
»س��ي اف تي« به صحن بيايد تا نمايندگان با راي خود 
مشخص كنند سرنوش��ت اين اليحه را شوراي نگهبان 
مشخص مي كند يا مجمع تشخيص مصلحت نظام. آنطور 
كه تعدادي از نمايندگان گفته اند احتماال كميس��يون 
امني��ت ملي همين هفته اين اليحه را بررس��ي كرده و 
گ��زارش آن را ب��ه صحن مي دهد. مجل��س هم صداي 
متفاوت تري از روز تصويب اين اليحه در مجلس نشان 
نداده است. در حالي مجتبي ذالنوري نماينده اصولگراي 
مجلس مدعي شده تعدادي از نمايندگان از راي خود به 
اين اليحه پشيمان شده اند كه گفت وگوي نمايندگان با 
رسانه ها چنين نش��ان نمي دهد. بيرق موافقت را همان 
گروه س��ابق بلند نگه داش��ته اند، مخالف��ان هم همان 
اصولگرايان عضو فراكسيون نمايندگان واليي هستند. 
چنانكه بهروز نعمتي از نمايندگان موافق پيوس��تن به 
»سي اف تي« تاكيد مي كند كه »اگر سي اف تي تصويب 
نشود با توجه به فضايي كه امريكايي ها عليه جمهوري 
اسالمي ايران ايجاد كردند نخواهيم توانست به اهداف 
خود برسيم.« س��خنگوي هيات رييسه مجلس با بيان 
اينكه در راي گيري به رفع ايرادات اليحه »سي اف تي« 
نمي توان هيچ كس را مجبور به راي مخالف يا موافق كرد، 
افزود: »عده اي به دنبال اين هس��تند كه اين اليحه راي 
نياورد اما اي��ن رفتارها در بحث قانونگذاري جايي ندارد 
زيرا نمايندگان بر اساس حجت شرعي و با در نظر گرفتن 
منافع ملي راي خ��ود را به عنوان موافق يا مخالف اعالم 
مي كنند.« براي اعالم نظر نهايي مجلس احتماال بايد تا 
پايان اين هفته صبر كرد؛ يا مجلسي ها بر نظر قبلي خود 
اصرار كرده و تصميم گيري را به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام مي سپارند يا با پذيرش ايرادات بارديگر اليحه را به 

شوراي نگهبان مي فرستند.

عراقچي از جزئيات اجراي ساز و كار ويژه خبر داد

اروپا آهسته تر از انتظار ايران حركت كرد
گروه ايران|

در ش��رايطي كه ترامپ و نزديكانش در كاخ سفيد از 
طريق جنگ رواني و نبرد رس��انه اي تالش مي كنند 
تا بر س��ر راه تج��ارت و اقتصاد ايران س��نگ اندازي 
كنند؛ معاون سياس��ي وزير امورخارجه بدون توجه 
به اين حاشيه س��ازي ها مي گويد: »ايران براس��اس 
خرد حركت كرده اس��ت و گرفتار تحريكات مايك 
پمپئو وزير امور خارجه امريكا و همفكران او نخواهد 
ش��د .«تحركات و اظهاراتي كه هر از گاهي از سوي 
ترامپ و چهره هاي نزديك به او رسانه اي مي شود و 
بعد از مدتي مشخص مي شود كه هيچ پايه و اساسي 
نداشته است.  سيدعباس عراقچي در گفت  وگويي در 
پاسخ به اين سوال كه مشخص نبودن تاريخ و نحوه 
اجراي SPV اين احس��اس را به وجود آورده اس��ت 
كه اين سازوكار مالي به زودي براي كشورمان قابل 
بهره برداري نخواهد بود، عن��وان كرد: به عقيده من 
اراده سياسي كشورهاي اروپايي براي اينكه درمقابله 
با تحريم هاي امريكا به ايران كمك كنند امري واضح 
و روشن است، سابقه ندارد اروپا به عنوان نزديكترين 
متحد واشنگتن وارد چنين اقداماتي شده باشد و به 
كش��وري به خصوص ايران براي ايستادگي در برابر 

تحريم هاي اياالت متحده كمك كند.
معاون وزير امورخارجه اف��زود: اراده اروپاييان براي 
همكاري با ما در مقاطع مختلف ابراز ش��ده اس��ت، 
آخرين بار در اجالس وزي��ران خارجه برجام )ايران 
و 1+4( كه در نيويورك برگزار شد، كشورهاي عضو 

برجام از جمله اروپايي ها با صراحت در بيانيه اي اذعان 
كردند كه بقاي برجام منوط به تحقق خواسته هاي 
اقتصادي ايران از برجام اس��ت، آنها مصمم به ادامه 
برجام هستند، با تهران همكاري داشته باشند و براي 
تحقق آن سازوكار ويژه مالي تدارك ديده اند كه البته 

پيچيدگي ها و ابعاد حقوقي زيادي دارد.
عراقچي اظهار داشت: متاسفانه به دليل سيطره اي 
كه دالر و سيس��تم مالي امريكا بر نهادهاي اروپايي 
دارد، ايجاد مكانيزمي كه با اين سيطره دالر سروكار 
نداشته باش��د و امريكايي ها نتوانند آن را در چمبره 
تحريم هاي خود قرار بدهند كار آساني نيست، با اين 

حال روي آن كار مي كنند.

  بيانيه سه وزير اروپايي و موگريني
معاون سياس��ي وزير امورخارجه با اشاره به امضاي 
بيانيه سه وزير خارجه اروپايي و موگريني به همراه 
س��ه وزير دارايي انگليس، فرانس��ه و آلمان در هفته 
گذشته خاطرنش��ان كرد: اين هم اتفاق نادري است 
كه وزراي دارايي اين كشورها براي امضا يك بيانيه به 
وزراي خارجه كشورشان ملحق شوند. در اين بيانيه 
اعالم كردند كه روي SPV كارم��ي كنند، اقدامات 

كارشناسي همچنان ادامه دارد.
به گزارش ايرنا، عراقچي در رابطه با روند كارشناسي 
س��ازو كار ويژه مال��ي اتحادي��ه اروپا عن��وان كرد: 
چهارش��نبه 1۶ آبان ماه كارشناس��ان ما در وين با 
كارشناسان س��ه كشور )فرانسه، انگليس و آلمان( و 

اتحاديه اروپا جلس��ه داشتند، اين رايزني ها در ادامه 
جلساتي است كه در گذشته داشتيم و در اين نشست 

ابعاد مختلف اين ساز و كار )SPV( بررسي شد.
او با بيان اينكه الزم اس��ت ساز و كار مشابه SPV در 
ايران هم فراهم شود تا بتوان با اروپايي تعامل داشته 
باشيم، افزود: س��ازوكار ويژه مالي اروپا از نظر فني، 
مالي و حقوق جزيياتي دارد كه رسيدن به آنها زمان 
بر اس��ت. معاون وزير خارجه گفت: اميدوار هستيم 
در آينده بس��يار نزديك اين سازوكار اعالم و در اروپا 
رسما ثبت شود و بعد از آن به تدريج عملياتي خواهد 
ش��د، البته اينكه اروپايي ها بسيار آهسته تر از تصور 
ما حركت كردند يك واقعيت است، همچنين اينكه 
مواضع سياسي آنها بسيار خوب بوده هم يك واقعيت 
اس��ت و موضوع ديگر به اين بازمي گردد كه هنوز به 
راهكارهاي عملياتي نرس��يده اند و انتظ��ارات ما را 

برآورده نكرده اند.

  سازوكار SPV پيچيدگي هاي بسياري دارد
او در پاس��خ به اين سوال كه چرا طرف هاي اروپايي 
هنوز براي زمان عملياتي شدن سازوكار ويژه مالي 
تاريخي مش��خصي را تعيين نكرده اند، عنوان كرد: 
باتوجه به اينكه اين سازوكار پيچيدگي هاي بسياري 
دارد هنوز تاريخي براي آن اعالم نش��ده و فعال روي 
آن كار مي شود، اميدواريم به زودي اين برنامه انجام 
ش��ود. عراقچي همچنين در پاسخ به اين سوال كه 
 SPV چرا تاريخ 1۳ آبان يا 4 نوامبر براي آغاز به كار

اعالم ش��ده بود؟ توضيح داد: 4 نوامبر تاريخي بود 
كه تحريم هاي امريكا رس��ما اعمال مي ش��د، البته 
تحريم ها به خاط��ر بعد رواني كه داش��ت زودتر از 
اين تاريخ اعمال ش��د، درنتيجه هيچ اتفاق خاصي 

رخ نداد.
عراقچي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه وزير 
امورخارجه امريكا درمورد از س��ر گيري فعاليت هاي 
هسته اي ايران موضع گيري داشته است، و اين طور ادعا 
كرده است كه ايران به شرايط هسته اي خود در پيش 
از برجام بازنخواهد گشت توضيح داد: اگر او اطمينان 
خاطر دارد كه ما به برنامه هاي هسته اي قبل از برجام 
باز نمي گرديم شايد از اين جهت است كه مي داند كه 
كماكان برجام به نفع ايران است، امريكايي ها مدعي 
هستند كه در برجام ضرر زيادي كردند و به همين دليل 

هم تصميم گرفتند كه از آن خارج شوند.

او  ادامه داد: برنامه هسته اي ما هيچ گاه تعطيل نشده 
است كه بخواهد دوباره از سر گرفته شود و همچنان با 
قوت ادامه دارد. در برخي حوزه هاي خاص ما سرعت 
خود را كمتر كرديم وگرن��ه هيچ حوزه اي در برنامه 
هسته اي ما تعطيل نشده كه فعاليت آن بخواهد از سر 
گرفته شود، در تمام حوزه ها آمادگي داريم مجددا به 
سرعت گذشته يا حتي سرعت جديد تري برگرديم و 
با سرعت بيشتري برنامه خود را ادامه بدهيم. عراقچي 
افزود: درحال حاضر در بخش هس��ته اي ش��رايطي 
بهتر نسبت به پيش از برجام را داريم؛ بخش تحقيق 
و توسعه ما در اين س��ال ها به نحوي پيشرفت كرده 
است كه اگر قبل از برجام روي ماشين هاي IR1 كار 
مي كرديم، امروز روي ماشين هاي IR8 كار مي كنيم 
كه نسل بسيار پيشرفته است و نسبت به ماشين هاي 

قبل از برجام ۲۰ برابر قدرتمندتر هستند.

جنگ افروزي هاي امريكا 
عامل ايجاد داعش است

وزي��ر خارج��ه جمهوري 
اسالمي ايران در دو توييت  
ب��ه سياس��ت هاي منطقه 
امريكا واكنش نش��ان داد. 
ظريف در توئيتي نوش��ت: 
جنگ به اصطالح ضدترور 
امريكا ج��ان بيش از پانصد 
هزار نفر را گرفته است. بيش از 11۰ هزار نفر فقط از سال 
۲۰1۶ به بعد كشته شده اند. اين افتضاح موجب نابودي 
عراق، س��وريه، ليبي و يمن شده و باعث ايجاد داعش و 
چندين شاخه وابسته به القاعده شده است. هزينه اين 
اقدام براي راي دهندگان امريكايي شامل بيش از هفت 
هزار كشته و بيش از 5.۶ تريليون دالر بوده است. هزينه 
آن براي خاورميانه نيز غيرقابل سنجش است. ظريف به 
اظهارات  پمپئو كه گفته بود  عربستان ميليون ها دالر 
براي كمك هاي بشردوستانه به يمن اختصاص داده است 
هم واكنش نش��ان داده بود. او همچنين نوشت: »آقاي 
پمپئو؟! اصال خود يمني ها مسوول قحطي هستند كه با 
آن مواجهند! آنها بايد به اذناب قصاب شما - كه ميلياردها 
دالر براي بمباران اتوبوس مدارس آنها مصرف مي كنند 
و ميليون ها براي كاهش مشكل قحطي اجازه مي دادند 
كه بدون هيچ مقاومتي نابودشان كند. آيا شرم نداريد؟«

وزارت خارجه و قوه قضاييه 
ادعاي دانمارك را پيگيري كنند
كميسيون  س��خنگوي 
حقوقي و قضايي مجلس 
شوراي اس��المي با بيان 
اينكه ه��دف دانمارك از 
طرح ادعاي كشتن يكي 
از اعضاي گروه تروريستي 
االحوازي��ه توس��ط يك 
ايراني االصل جلب رضايت امريكا است، گفت: براي 
پيگيري اين موضوع وكالي وزارت امور خارجه و قوه 
قضاييه ورود كنند. حجت االسالم حسن نوروزي در 
گفت وگو با ايسنا، در خصوص ادعاي اخير دانمارك 
درباره كش��تن يك��ي از اعضاي گروه تروريس��تي 
االحوازيه توسط يك ايراني االصل، گفت: مجازات 
سرزميني بدين معناست كه هنگامي در كشوري 
جرمي اتفاق مي افتد دادستان آن كشور موضوع را 
پيگيري مي كند و اگر در خصوص استرداد مجرمين 
قراردادي بين دو كشور باشد آن كشور مجرم را به 
كشور خود باز مي گرداند تا در آن كشور محاكمه شود 
يا در كش��ور خود به كيفر مي رساند.او افزود: درباره 
ادعاي دانمارك معتقدم با توجه به هرج و مرجي كه 
ترامپ در جهان ايجاد كرده، دولت دانمارك و برخي 

دول ديگر به دنبال جلب رضايت امريكا هستند.

تحريم ها عليه ايران 
خالف قوانين بين المللي است
ريي��س مجلس ش��وراي 
اس��المي ب��ا بي��ان اينكه 
تحريم ها عليه ايران ظالمانه 
و خالف قوانين بين المللي 
اس��ت، گفت: اگر نيروهاي 
متخصص در كش��ور فعال 
شوند و استعدادهاي كشور 
بالفعل شود مشكالت حل خواهد شد. علي الريجاني 
با انتقاد از رفتار ذليالنه برخي كشورهاي منطقه گفت: 
رييس جمه��ور امريكا راجع به كش��ورهايي كه از آنها 
اخاذي كرده با ادبيات س��خيف صحبت مي كند. آنها 
هيچ احساسي ندارند و ناراحت نمي شوند اما ما احساس 
حقارت مي كنيم كه چرا بايد با مسلمانان اينگونه صحبت 
كنند. او با بيان اينكه قانون زورگويي در دنيا حاكم شده 
است، افزود: در ماجراي برجام برخي كشورها جمع شدند 
و مذاكره كردند. قراردادي بستيم. اين قرارداد در سازمان 
ملل و شوراي امنيت تثبيت شد اما يك رييس جمهور 
گفت اين معاهده را قبول ندارم. الريجاني با اشاره به ادعاي 
امريكا مبني بر اينكه فروش نفت به ايران تا آبان ماه به 
صفر مي رسد، گفت: دشمنان لطمه زدند اما به هدفشان 
نرسيدند. با مشكالتي مواجه هستيم اما ملت مي دانند اين 

مشكالت تقصير مسووالن نيست.

مسووالن به ارزش پول ملي 
توجه داشته باشند

خطي��ب نم��از جمع��ه 
تهران گفت: از مس��ووالن 
مي خواهي��م كه نس��بت 
ب��ه ارزش پول مل��ي توجه 
داشته باشند يا اينكه حداقل 
تمهيدات��ي را نس��بت ب��ه 
زواري ك��ه به اربعين رفتند 
مي انديشيدند، انتظار مي رود براي سال هاي بعد مشكلي 
در اين موضوعات نداشته باشيم. حجت االسالم كاظم 
صديقي خطيب نماز جمعه اين هفته تهران افزود: بايد 
توجه داشته باشيم كه امريكا از هيچ خيانتي در طول دو 
قرن اخير و به خصوص چهل ساله اخير نسبت به ايران 
دريغ نكرده است؛ تحريم هاي گسترده، حمايت از تجزيه 
طلب ها و آشوبگران، حمله نظامي، تبليغاتي، سياسي و 
فشارهاي اقتصادي به ايران از مواردي است كه امريكايي ها 
همواره در رويارويي با ما از آن استفاده كردند. آنها خود 
شاهد هستند كه در اين جنگ بي امان سياسي، تبليغاتي، 
فرهنگي و اقتصادي، برنده اصل��ي مردم ايران و انقالب 
اسالمي هستند.  او تصريح كرد: امروز امريكا در همه ابعاد 
در حال افول قدرت و از دست دادن جايگاه خودش است، 
آنها ديگر آن هيمنه و قدرت سابق را ندارند. بايد باور كنيم 

كه قدرت امريكا رو به افول و پس رفت است. 

تاكيد بر هماهنگي دستگاه هاي 
اجرايي براي حل مشكالت

در پنجمين جلسه ستاد 
اطالع رس��اني و تبليغات 
اقتص��ادي كش��ور، وزير 
كش��ور ب��ر هماهنگي و 
انس��جام دس��تگاه هاي 
اجرايي بر حل مشكالت 
و انس��جام هرچه بيشتر 
بخش هاي مختلف كشور تاكيد كرد. رحماني فضلي 
بر تاثير و نقش راهبردي رسانه ها در آرام سازي فضاي 
جامعه اش��اره كرد و گفت: در اين شرايط مجموعه 
عوامل دست اندركار از جمله صاحبان تريبون ها و 
رسانه ها بايد به جاي اميدزدايي، اميدزايي كنند و در 
مجموع به افكار عمومي اطمينان خاطر بدهند كه 
مانند گذشته از بحران ها و مشكالت عبور مي كنيم. 
وزير كشور با مرور شرايط دشوار سپري شده در طول 
دهه هاي گذشته تاكيد كرد: مطمئن هستم كه با 
تدبير و مقاومت مي توانيم از اين ش��رايط نيز عبور 
كنيم و بايد بدانيم كه اگر تسليم شويم فشارها كم 
نمي شود، بلكه با مقاومت مدبرانه است كه مي توانيم 
از فشارها عبور كنيم؛ چنانچه مردم غيور ما بارها اين 
نوع تحريم ها را تجربه كرده اند و با اراده قوي موجبات 

شكست امريكا را فراهم ساختند.
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اخبار كالن 3 كالن

دليل چند شغله بودن، دستمزد ناكافي است

مشاور سازمان برنامه و بودجه خبر داد

رييس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران: 

انحصار 40 درصدي چند شغله ها در بازار كار

تخصيص اعتبار هفت ماهه بيمه سالمت

كارگران را هم مشمول جبراني دولت كنيد

آخرين آمار مركز آمار ايران در مورد ميزان اش��تغال 
ناقص در كشور، پرده از ابعاد مهمي از چرايي افزايش 
نرخ بي��كاري جوانان و فارغ التحصيالن دانش��گاهي 
در كش��ور ب��ر م��ي دارد. در حالي ك��ه پيش تر مركز 
پژوهش هاي مجلس گفت��ه بود نرخ بيكاري در ميان 
فارغ التحصيالن دانشگاهي از سال 84 تا 94 با افزايش 
100 درصدي مواجه شد و نرخ آن از 20 به 40 درصد 
رسيد، اين نرخ براي سال 96 به 50 درصد خواهد رسيد. 
حال آمارها نشان مي دهند سهم باالي ساعت اضافي 
كار براي افرادي كه شاغل هستند، يكي از مهم ترين 
عوام��ل نرخ باالي بيكاري در مي��ان جوانان و به ويژه 

فارغ التحصيالن دانشگاهي است.
بررس��ي هاي مركز آمار ايران حاكي از آن اس��ت كه 
٤١.٠ درصد از شاغلين ١٠ ساله و بيشتر، ٤٩ ساعت و 
بيشتر در هفته كار كرده اند. اين در حالي است كه 10 
درصد جمعيت شاغالن كشور نيز براي يافتن كاري 
تمام وقت با مش��كل مواجه شده اند و اشتغالي ناقص 
دارند. به بيان ديگر بيش از دو ميليون و 400 هزار نفر 
از شاغالن كشور نياز به انجام كار بيشتري دارند اما از 
يافتن آن ناكام مانده اند. اين در حالي است كه بيش از 
يازده ميليون نفر از شاغالن كشور بيش از 49 ساعت 
در هفته كار مي كنند يعني مي توان آنها را جزو دو يا 

چند شغله ها هم در نظر گرفت. 
بر اساس تعريف مركز آمار، افراد داراي اشتغال ناقص 
شامل تمام شاغالني است كه در هفته مرجع، حاضر 
در س��ر كار يا غايب موقت از محل كار بوده و به داليل 
اقتصادي نظير ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت كار 
بيشتر، قرار داشتن در فصل غيركاري و... كمتر از 44 
ساعت كار كرده، خواهان و آماده براي انجام كار اضافي 

در هفته مرجع بوده اند.
در طرف ديگر افرادي كه 41 درصد از جمعيت شاغالن 
كشور نيز براي تامين معيشت خود بيش از 49 ساعت 
در هفته كار مي كنند ك��ه به معناي انجام كار اضافي 
است. براساس قانون كار ايران، هر كارمند و كارگر بايد 
در هفته 44 ساعت كار كنند و بيش از 49 ساعت كار 
در هفته به معناي آن است كه اين افراد يا حداقل بخش 
مهمي از اين افراد نه تنها به اندازه يك اش��تغال كامل 
مشغول كار هستند، بلكه براي تامين بخش ديگري از 
نيازهاي خود به اشتغال ناقص يا كامل در بخش هاي 

ديگر روي آوردند. 

  جوانان قرباني چند شغله شدن با تجربه ها
تقريبا براي همه مشخص اس��ت كه ساعات زياد سر 
كار بودن موجب مي شود تا فرد شاغل از ديگر نيازهاي 
انساني خود مانند، فراغت كافي، مطالعه، فعاليت هاي 
فرهنگي و بودن در كنار خانواده خود ناكام مي ماند. به 
بيان ديگر برعكس قرن هجدهم و نوزدهم ميالدي، 

متفكران و جامعه شناسان تنها هدف انسان ها از زندگي 
را توليد و اشتغال نمي دانند، بلكه اين دو را مكمل ديگر 
نيازهاي انس��اني مي دانند. در قرن نوزدهم س��اعات 
باالي كار كه تا 18 ساعت در روز نيز مي رسيد، سبب 
بروز جنبش هاي وسيع اجتماعي در كشورهايي چون 
انگلستان، آلمان و فرانسه شد و اين بار طبقه كارگر در 
قامت طبقه اي كه مي خواهد مانند بخش هاي باالي 
جامعه زندگي كند و در رفاه باشد، بدل به يك واقعيت 

عيني و غير قابل چشم پوشي شد. 
 بعدتر جامعه شناسان در بررسي آسيب هاي اجتماعي 
و ايجاد بحران هاي طبقاتي به اين نتيجه رسيدند كه 
نيروي كار بايد از حداقل معيشت و زمان فراغت الزم 
برخوردار باش��د تا عالوه بر اينك��ه بتواند يك زندگي 
مناسب داشته باشد، بهره وري در توليد نيز باالتر برود. 
عالوه بر اين پايين ماندن دس��تمزد سبب مي شود تا 
ركود به بخش هاي مختلف اقتص��اد برود. حدود 24 
ميليون نفر كارك��ن در ايران وجود دارند كه به همراه 
خانواده هاي خود بخش اصلي مصرف كننده در كشور 
را تشكيل مي دهند و اگر نتوانند هزينه هاي مورد نياز 
خود را تامين كنند، مصرف به شدت كاسته مي شود كه 

اين امر نيز به تضعيف توليد منجر خواهد شد.
با اين همه و با وجود هش��دارهايي كه از ابتداي دهه 

90 نس��بت به روند كاهش ق��درت خريد نيروي كار 
داده مي شد، دولت ها نتوانستند راهكار مناسبي اتخاذ 
كنند. اين ميان باال رفتن نرخ بيكاري در كنار باال رفتن 
هزينه ايجاد شغل به ويژه در صنايع مادر سبب شد تا 
روش هاي سنتي دولت هاي ايران براي افزايش اشتغال 
ناكارآمد شوند. گفته  مي شود براي ايجاد هر شغل در 
صنايع مادر چون پتروشيمي، بايد حدود يك ميليارد 
تومان سرمايه گذاري صورت بگيرد. پرواضح است كه 
تامين اين رقم به راحتي ممكن نخواهد بود و بايد براي 

رفع مشكل بيكاري راهكاري ديگر جست.
يكي از اي��ن راهكارها، كاهش تعداد اف��راد دو و چند 
ش��غله و باز ش��دن فرصت ها به ويژه ب��راي جوانان و 
فارغ التحصيالن دانشگاهي است. آن طور كه آمارها 
نشان مي دهد يك چهارم جوانان زير 30 ساله كشور 
بيكار هس��تند كه از اين ميان سهم فارغ التحصيالن 
دانشگاهي از كل اشتغال كشور تنها 23.8 درصد بوده 
ولي در مقابل سهم اين بخش از بيكاري به 39.5 درصد 
رسيده است. به تعبيري فارغ التحصيالن دانشگاهي 
س��هم بااليي در ميان بيكاران كشور دارند و به نوعي 
مي توان ادعا كرد كه يافتن كار براي فارغ التحصيالن 
دانشگاهي سخت تر است. در ميان زنان سهم بيكاري 
فارغ التحصيالن دانشگاهي به رقم باور نكردني 64.2 

درصد بالغ مي ش��ود، يعني حدود دو سوم زنان بيكار 
در ايران فارغ التحصيالن دانشگاهي هستند و زنان با 
تحصيالت كمتر يك سوم بيكاران را تشكيل مي دهند.

  گس�ل مزد و معيش�ت عام�ل افزايش چند 
شغله ها

مصوبات شوراي عالي كار حاكي از آن است كه از ابتداي 
دهه 90 ميان حداقل معيشت و حداقل دستمزد فاصله 
بيشتري ايجاد شده است. علي رضا محجوب، دبيركل 
خانه كارگر در سه دهه اخير، چند سال پيش يكي از 
داليل افزايش اين فاصله را بي توجهي دولت ها به قانون 
كار به ويژه بند دوم ماده 41 قانون كار دانست. اين بند 
تاكيد مي كند حداقل دستمزد جدا از شدت كار بايد 
به گونه اي تامين شود كه حداقل نيازهاي يك خانواده 
را كه ابعاد آن توس��ط مراجع رسمي تعيين مي شود 
را تامين كند. حتي محجوب كه همواره س��عي دارد 
در اظهارنظرهاي خود جانب احتياط را رعايت كند، 
مدعي است هيچگاه به اين مساله توجه كافي نشد و در 
بهترين حالت دولت ها تنها با افزايش مزد به اندازه نرخ 

تورم سال گذشته اهتمام وريزدند. 
اكنون شرايط به گونه اي است كه حداقل هزينه هاي 
معيشتي يك خانوار به شكل ميانگين براي كل كشور 

به رقم س��ه ميليون و 450 هزار تومان رسيده است، 
حال آنكه حداقل مزد مصوب يك ميليون و 110 هزار 
تومان است. اين فاصله خود از اصلي ترين داليلي است 
كه بيش از 40 درصد نيروي كار كشور به بيش از يك 
شغل روي آورند. به بيان ديگر چنانچه در يك خانواده 
با ابعاد 3.3 نفر، افراد حداقل دستمزد را دريافت كنند 
و بخواهند حداقل سبد معيشتي خود را تامين كنند، 
بايد همگي س��ر كار بروند و در اين صورت نيز باز هم 
120 هزار تومان كمتر از رقم سبد معيشتي مصوب در 
شهريور ماه به دست خواهند آورد. اين در حالي است 
كه موج تورمي كه از آغاز سال شروع شده، هنوز متوقف 
نش��ده و احتماال هر ماه به هزينه هاي سبد معيشتي 

افزوده مي شود.
اين ميان مساله اصلي لزوما افزايش نرخ مزد نيست، چرا 
كه به نظر نمي رسد كارفرمايان به هيچ صورتي تن به 
اين كار نخواهند داد. با اين وجود مادامي كه نيروي كار 
نتواند درآمد كافي براي گذران زندگي خود را داشته 
باشد، احتماال اين وضعيت حاكم باشد. به ويژه به نظر 
مي رسد كارفرمايان نيز بيشتر تمايل دارند تا از افراد با 
تجربه براي شغل دوم يا پاره وقت به جاي نيروي كار 
جوان و بي تجربه با وجود تحصيالت دانشگاهي استفاده 
كنند. به بيان ديگر تداوم اين س��يكل هر دم به زيان 

جوانان و دانشگاهيان خواهد بود. 
در طرف مقابل بارها نس��بت به كاهش نرخ بهره وري 
در توليد كشور هشدار داده شده است. اكنون مي توان 
براي كاهش نرخ بهره وري نيز اين عامل را لحاظ كرد؛ 
هنگامي كه يك كارگر يا كارمند براي تامين معيشت 
خود مجبور است از اوقات فراغت خود بزند و باز هم از 
نظر مادي شرايط خوبي را نداشته باشد، طبعا نمي تواند 
بهره وري خود را افزايش دهد. حال وقتي بيش از 40 
درصد كاركنان ايران بيش از يك شغل دارند بهره وري 
بيش از پيش متاثر مي شود. به بيان ديگر نمي توان براي 
بهره وري راه حلي يافت مگر آنكه كاركنان كشور را در 

شرايط رفاهي بهتري قرار دارد.
هر چند باال رفتن دستمزدها در شرايط فعلي كار آساني 
نيست، اما با وجود همه فشارها دولت نمي تواند كنار 
بنشيند و بطور طبيعي برنامه هايي حداقل براي اشتغال 
خواهد داش��ت. شكس��ت برنامه هاي مختلف نشان 
مي دهد پيروزي در اين جدال از روش هاي گذش��ته 
ممكن نيست. دولت مي تواند به جاي سرمايه گذاري 
يا پرداخت تسهيالت به روش هاي گذشته، دستمزد 
نيروي كار را باالتر ببرد و با تامين بيشتر نيازهاي افراد 
از يك شغل، سختگيري را براي افرادي كه بيش از يك 
جا شاغل هستند بيشتر كند. از اين طريق كه يكي از 
روش هاي مرسوم در جهان امروز به ويژه در كشورهاي 
پيشرفته اروپايي است، احتمال دست يافتن به نتايج 

بهتر وجود دارد.

گروه اقتصاد كالن |
مشاور سازمان برنامه و بودجه از صدور دستور پرداخت 
بودجه هفت ماهه بيمه سالمت خبر داده و گفته است 
كه حدود 6125 ميليارد تومان براي اين مدت پرداخت 
مي شود كه اين موضوع از سوي سازمان برنامه و بودجه 
به خزانه داري ابالغ شده است. بدين ترتيب با پرداخت 
اين مبلغ بس��ياري از مشكالت مالي ارايه دهنده هاي 
خدمات درمان��ي و دارويي رفع خواهد ش��د هرچند 
كه هنوز برخي از بدهي س��ال هاي پيش آنها از سوي 
دولت تسويه نشده است. بيمه همگاني دولتي يكي از 
طرح هاي رفاهي دولت روحاني بود كه با وجود اهميت 
و تاثيرگذاري مثبت، عدم تعريف س��ازوكار و منبعي 
پايدار براي تامين مالي موجب ظهور برخي مشكالت 
مانند سنگين تر ش��دن بار مالي دولت، خارج كردن 
برخي داروها و خدمات از پوشش بيمه اي )اين اتفاق 
حتي به بيمه هاي عمومي ديگر هم سرايت و خدماتي 
مانند كش��يدن دندان كه در سال هاي گذشته تحت 

بيمه قرار داشت از دايره بيمه اي خارج كرد( شد. 
به گزارش »تعادل« مطابق قانون مبلغ بودجه س��ال 
جاري سازمان تامين اجتماعي 10 هزار و 700 ميليارد 
تومان مصوب شده است و با اينكه در ماه هشتم از سال 
قرار داريم، هيچگونه پرداختي براي تحقق اين رديف 
بودجه اي صورت نگرفته اس��ت اما با اين حال مشاور 
س��ازمان برنامه و بودجه خبر داده است كه قرار است 
تمامي بودجه مصوب هفت ماهه تخصيص و پرداخت 
ش��ود. واعظ مهدوي، معاون سابق س��ازمان برنامه و 
بودجه و مش��اور فعلي اين سازمان در گفت وگويي با 
ايسنا با اشاره به اينكه از حدود 10 هزار و 700 ميليارد 

تومان بودجه سازمان بيمه سالمت در سال جاري در 
هفت ماهه اول امسال تمامي بودجه مصوب هفت ماهه 
تخصيص و پرداخت خواهد شد، گفت: بر اين اساس 
حدود 6125 ميليارد تومان براي اين مدت پرداخت 
مي شود كه اين موضوع از سوي سازمان برنامه و بودجه 

به خزانه داري ابالغ شده است. 
واعظ مهدوي با اش��اره به اينكه بخش��ي از مطالبات 
مربوط به بيمه ها از سال گذش��ته باقي مانده است و 
بايد براي آنها اعتب��ارات جبراني و جداگانه اي تامين 
و پرداخت شود، گفت: اين در حالي است كه بسياري 
از واحدهاي ارايه كننده خدمات به دليل عدم دريافت 
مطالبات خود از بيمه ها با مشكالت جدي مواجهند، اما 

سعي دولت بر اين است كه بتواند با سرعت پرداخت ها 
را به روز برس��اند و اين مشكل را برطرف كند. در عين 
حال كه طبق گزارش ها پرداخت مطالبات واحدهاي 
ارايه كننده خدمات در س��ال جاري تا حدودي به روز 

شده است.
مشاور س��ازمان برنامه و بودجه در ادامه به مشكالت 
موجود براي واحدهاي تولي��د دارو و تامين مالي آن 
اشاره كرد و افزود: بايد توجه داشت كه در حال حاضر 
يكي از بزرگ ترين مش��كالت مربوط ب��ه واحدهاي 
توليدي دارو، مطالبات از داروخانه ها و ش��ركت هاي 
پخش دارو اس��ت كه به موقع پرداخت نش��ده و اين 
شركت ها نمي توانند مبلغ بدهي خود را به شركت هاي 

توليدي بپردازند. وي همچنين به افزايش نرخ ارز به 
عنوان يكي ديگر از مشكالت موجود در تامين منابع 
براي توليد دارو اشاره كرد و گفت: افزايش چند برابري 
نرخ ارز در ماه هاي اخير ش��ركت هاي توليد دارو را با 
مشكل نقدينگي و همچنين قيمت گذاري مواجه كرده 
اس��ت، آن هم در حالي كه دولت به سهم خود تالش 
كرده تا ارز مواد اوليه دارو را با نرخ رسمي تامين كند، 
اما مساله اينجاست كه مواد اوليه بطور ميانگين فقط 
18 درصد هزينه دارو را تشكيل مي دهد و 82 درصد 
باقي مانده براي مواد جانبي و بسته بندي هاي دارويي 

بايد از بازار آزاد يا سامانه نيما تامين شود.
واعظ مهدوي با بيان اينكه در س��امانه نيما همچنان 
تامي��ن ارز ب��ا مش��كل مواجه ب��وده و ش��ركت ها و 
كارخانه هاي دارويي نمي توانند به س��هولت ارز مورد 
نياز براي مواد جانبي و بسته بندي خود را تامين كنند، 
افزود: عالوه بر اي��ن قطعات يدكي و هزينه تعميرات 
تجهيزات و خطوط توليد همگي با نرخ بازار آزاد انجام 
مي شود و اينها باعث افزايش قيمت تمام شده داروهاي 
توليد داخل شده است. مشاور سازمان برنامه و بودجه 
با اشاره به اينكه افزايش قيمت ارز كه موجب فشار به 
واحدهاي توليدي شده و در مدت اخير تشديد شده 
است، گفت: آمارها نشان مي دهد كه در شهريورماه و 
مهر به ترتيب گروه هاي دوم كااليي تا يك چهارم و يك 
هشتم ماه هاي قبل توانسته اند ارز دريافت كنند كه اين 
مساله نشان دهنده روند رو به افزايش توقف توليد دارو 

در كشور است و بسيار نگران كننده است.
واعظ مهدوي با اشاره به اينكه بايد بتوان براي شرايط 
موجود راهكاري مش��خص در پيش گرف��ت، افزود: 

بيمه ه��ا، و دولت بايد بدانن��د بارمالي افزايش قيمت 
داروه��اي توليد داخل، به نحوي كه قادر به پوش��ش 
قيمت تمام ش��ده توليد باشد، بسيار كمتر از بار مالي 
واردات داروي ساخته شده اس��ت. دولت بايد حامي 
توليد باش��د و اگر مشكالت بخش توليد دارو برطرف 
نش��ود، بطور حتم دولت و وزارت بهداشت، در آينده 
نزديك ناچار خواهند بود تا اق��الم دارويي مورد نياز 
كش��ور را بصورت ساخته ش��ده وارد كنند كه در اين 
حالت هزينه آن چن��د برابر هزينه هاي توليد موجود 
خواهد شد و به تبع آن هزينه بيمه ها، و بيمارستان ها و 
مراكز ارايه كننده خدمات نيز بسيار افزايش پيدا خواهد 
كرد و مشكالت بطور افزايش يابنده اي تشديد مي شود.

بايد يادآور شد كه در س��ال جديد و به دنبال تغيير 
سياس��ت ارزي دولت، جريان تامين ارز از بازار آزاد 
به س��امانه نظام يكپارچه ارزي )نيما( منتقل ش��د. 
در اي��ن بين با توجه به اهمي��ت تامين ارز كاالهاي 
اساسي اين قبيل كاالها به همراه دارو از ارز 4200 
توماني اس��تفاده كرده و مابقي كاالها و به ويژه مواد 
اوليه كارخانه ها ارز مورد نياز خود را در سامانه نيما 
و در بازار ثانويه تامي��ن مي كنند كه با نرخ رقابتي و 
ح��دود 8000 تومان ب��راي دالر و ميانگين 9500 
تومان بر پايه يورو عرضه مي ش��ود. با توجه به اينكه 
ارز در س��امانه نيما در نتيجه عرضه صادركنندگان 
غيرنفتي بايد براي واردات تامين ش��ود، با توجه به 
برخي مسائلي كه در اين باره وجود داشته تاكنون در 
حد انتظار، صادركنندگان ارز را به سامانه نياورده اند 
و تامين نياز واردكنندگان به ويژه توليدگنندگان با 

مشكالتي مواجه بوده است.

گروه اقتصاد كالن|
رييس كانون عال��ي انجمن هاي صنف��ي كارگران از 
برگزاري جلسه شوراي عالي كار در هفته جاري خبر 
داد و اب��راز اميدواري كرد كه با توجه به تاكيد وزير كار 
بر عقب ماندگي مزد كارگران، موضوع ترميم دستمزد 
هرچه سريع تر در دستور كار شوراي عالي كار قرار گيرد.

ابوالفضل فتح الهي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: با 
توجه به وعده وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي براي 
تشكيل جلس��ه ش��وراي عالي كار در هفته جاري و 
نظ��رات مثبتي كه در ديدار با تش��كل ها در خصوص 
ترميم دس��تمزد و عقب افتادگي مزدي كارگران ارايه 
كرد، دلگرم و اميدوار شديم كه به شكل سه جانبه اين 

مساله را دنبال خواهيم كرد؛ لذا انتظار داشتيم كه اين 
وعده در هفته جاري محقق شود ولي عملي نشد و به 
احتمال زياد اولين جلسه ش��وراي عالي كار در هفته 

جاري برگزار خواهد شد.
وي با اشاره به مصوبه »كمك جبراني دولت به كاركنان 
و بازنشستگان«، گفت: شرايط اقتصادي امروز وضعيت 
همه خانوارها را دچار بحران كرده است و اقشار و طبقات 
مختلف به نوعي دچار مشكل معيشتي و گرفتار افزايش 
قيمت ها ش��ده اند؛ از اين رو دولت در نظر دارد از تمام 

گروه ها از جمله كاركنان و بازنشستگان حمايت كند.
رييس كانون عال��ي انجمن هاي صنف��ي كارگران با 
بيان اينكه كمك جبراني دولت شامل حال كارگران 

نمي ش��ود، افزود: قانون گذار براي افزايش دستمزد و 
قدرت معيش��ت كارگران چارچوب خاصي را ديده و 
ترميم مزد كارگران بايد در شوراي عالي كار روند قانوني 

خود را طي كند.
وي ادامه داد: به نظر مي رس��د ك��ه دولت بين گزينه 
اختصاص سبد غذايي و پرداخت وجه آن در حساب هاي 
حقوق افراد در حال بررسي كارشناسي است و ما هم 
خوشحال مي شويم كه حمايت دولت از كاركنان اتفاق 
بيفتد چون آنها هم در كنار جامعه كارگري با شرايط 
نابسامان امروز و مشكالت معيشتي مواجه هستند و 
بايد دستمزد آنها ترميم شود منتها بيشترين آسيب در 
اين تكانه هاي اقتصادي و نوسانات نرخ ارز را كارگران 

 Sat. Nov 10 .   شنبه    19 آبان 1397   2 ربيع االول 1440  سال پنجم    شماره   1241  2018 

ماليات سهام عدالت متوفيان 
تعيين شد

مهر| سازمان امور مالياتي كشور نحوه تعيين 
ماليات بر ارث سهام عدالت متوفيان را اعالم كرد 
كه بر اين اساس ماليات وراث طبقه اول 6، دوم 12 

و سوم 24 درصد تعيين شده است.
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص 
رفع ابهام محاس��به ماليات بر ارث سهام عدالت 
متعلق به متوفيان سال 1395 و پس از آن، طي 
نامه ش��ماره 114-97-200 در تاريخ 13 آبان 
97 توسط رييس س��ازمان امور مالياتي كشور 

ابالغ شد.
بر اين اساس ميزان ماليات بر ارث سهام عدالت 
براي وراث طبقه اول 6 درصد و براي وراث طبقه 
دوم و سوم به ترتيب 12 درصد و 24 درصد ارزش 

اسمي سهام تعيين شده است.

ديدند و الزم است كه دولت فكر عاجلي براي بهبود وضع 
معيشت آنها صورت دهد.

فتح الهي درب��اره جامعه هدف اين طرح كه ش��امل 
حقوق بگيران زير س��ه ميليون تومان مي شود، گفت: 
امروز براي همه مس��جل ش��ده كه با اي��ن ارقامي كه 
كارگران و كارمندان و بازنشس��تگان مي گيرند ديگر 
نمي ش��ود ي��ك زندگ��ي را اداره ك��رد و در اين بين 
خانوارهاي كارگري كه حتي قادر به برآوردن نيازهاي 
اوليه خود نيستند، لطمه بسياري ديده اند؛ به همين 
دليل افراد داراي دريافتي سه ميليون تومان و كمتر از 
آن مشمول دريافت كمك جبراني دولت قرار گرفته اند.

او در پايان پيش��نهاد كرد كه دولت در كنار اختصاص 
س��بد كاال و اعطاي كمك هاي جبراني به اقش��ار كم 
درآمد و كارمندان و بازنشس��تگان، براي كارگران هم 
كمك هاي جبراني و بسته هاي حمايت غذايي جداگانه  
درنظر گيرد و گفت: اگر اين گفته مسووالن كشور كه 

ما دولت پولداري هستيم حقيقت دارد انتظار جامعه 
كارگري اين است كه عقب افتادگي مزدي كارگران هم 
با توجه به وضعيت خوب ذخاير كشور، هرچه سريع تر 
جبران شود. در روزهاي اخير هيات وزيران مصوبه اي از 
تصويب گذراند كه بر اساس آن و به پيشنهاد مشترك 
وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي و س��ازمان برنامه 
وبودجه كشور، »پرداخت كمك جبراني به كاركنان 
دولت و مس��تمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي 
كشوري و لشكري« صورت گيرد. به موجب اين مصوبه، 
سازمان برنامه و بودجه مجاز است براي كاركنان رسمي، 
پيماني كشوري و لشكري، كاركنان قراردادي و شركتي 
و مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري، 
لشكري و بازنشستگان شركت فوالد و ساير صندوق ها 
كه مجموع پرداختي آنها كمتر از 30 ميليون ريال در 
ماه است، كمك جبراني از طريق حساب بانكي مرتبط 

با حقوق و دستمزد آنها واريز كند.

كاهش ١٢ درصدي واردات
تعادل| بر اساس آمار اعالمي گمرك، در هفت 
ماهه سپري شده امس��ال، واردات كشور حدود 
12درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش 

داشته است.
بر اس��اس تازه ترين گزارش گمرك ايران در اين 
مدت 18 ميلي��ون و 929 هزار تن كاال به ارزش 
26ميليارد و 303 ميليون دالر وارد كشور شد كه 
اين ميزان واردات نسبت به مدت مشابه پارسال 
8.68 درص��د از نظر وزني و 11.7 درصد از حيث 

ارزش دالري كاهش داشته است.
براس��اس اين آمار، واردات ذرت دامي به ميزان 
4ميليون و 750 هزار تن و ارزش يك ميليارد و 
106 ميليون دالر بيشترين سهم از واردات كشور 

در اين مدت را به خود اختصاص داده است.
بررس��ي آمارها بيانگر اين است كه پس از ذرت 
دامي قطع��ات منفصله در رتب��ه دوم كاالهاي 
وارداتي به كش��ور قرار دارد. در هفت ماه نخست 
امس��ال يك ميليارد و 96 ميلي��ون دالر قطعه 
منفصله خودرو وارد كشور شد كه در مقايسه با 
مدت مشابه پارسال از نظر ارزشي 46.56 درصد 

و از نظر وزني 56.74 درصد رشد داشت.
همچنين بررسي آمارهاي گمرك در پايان مهرماه 
نش��ان مي دهد موز، برنج س��فيد و مكمل هاي 
دارويي در شمار عمده ترين كاالهاي وارداتي در 

هفت ماهه گذشته امسال هستند.
بر اساس اين گزارش گمرك كشور پيش از اين 
نيز در گزارشي درباره وضعيت تجارت تلفن همراه 
اعالم كرده بود: واردات گوشي هاي تلفن همراه 
نيز در هفت ماهه گذشته امسال نسبت به مدت 
مشابه پارسال از نظر ارزشي 43.42 درصد و از نظر 
وزني 19.5 درصد افزايش داشته و در اين مدت 
266 ميليون دالر ارز براي واردات موبايل از كشور 

خارج شده است.

توليد متناسب با نقدينگي نبود
فارس| حيدر مستخدمين حسيني درباره داليل 
اصلي افزايش قيمت ارز و تحوالت بازار ارز در ماه هاي 
اخير گفت: ريش��ه اصلي افزايش قيمت ارز، حجم 

نقدينگي 1700 هزار ميليارد توماني بود.
اين كارش��ناس اقتصادي افزود: در شروع دوره اول 
رياست جمهوري احمدي نژاد حجم نقدينگي كشور 
70 هزار ميليارد تومان بود كه پس از 8 سال و در دوره 
اول رياست جمهوري روحاني حجم نقدينگي به 7 

برابر يعني 490 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
وي بيان كرد: بنابر اين از ابتداي دولت احمدي نژاد 
تاكنون حجم نقدينگي 25 برابر افزايش يافته است 
كه اگر توليد كشور هم متناسب با نقدينگي يعني 

25 برابر افزايش مي يافت تورم نداشتيم.
اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: بنابر اين اولين 
اش��كال در اين اس��ت كه نقدينگي افزايش يافته 
و نقدينگي به س��مت فعاليت ه��اي مولد هدايت 
نشده بلكه به سمت فعاليت هاي غيرمولد، رانتي و 

انحصاري سوق يافته است.
اين كارشناس بازار پول و سرمايه با تأكيد بر اينكه 
براي اصالح وضعيت موج��ود، نقدينگي بايد مهار 
شود، گفت: اگر نقدينگي در اختيار آحاد جامعه بود 

اين مشكالت به وجود نمي آمد.
معاون وزير اقتصاد در دولت هشتم تأكيد كرد: در 
حال حاضر يك عده از انباشت نقدينگي و يك عده 

از كمبود نقدينگي سرگردان هستند.
مش��اور وزير اقتصاد در دولت يازدهم با بيان اينكه 
نقدينگي متناسب با توليد نيس��ت،  اظهار داشت: 
نه تنها توليد متناس��ب با رش��د نقدينگي نيست 
بلكه توليد كشور درجا زده است به طوري كه رشد 

اقتصادي كشور امسال قطعًا منفي مي شود.
مستخدمين حسيني با بيان اينكه رشد منفي اقتصاد 
منجر به منفي ش��دن رفاه اجتماع��ي و اقتصادي 
مي شود بيان داشت: در سال هاي گذشته كارنامه 

مثبتي از رشد اقتصادي نداشته ايم.
وي با اشاره به اينكه از ابتداي دولت روحاني مدام در 
مورد يكسان س��ازي نرخ ارز صحبت مي شد گفت: 
 تا زماني كه اين اتفاق صورت نگيرد ما از يك ثبات 
اقتصادي مناس��ب برخوردار نخواهيم شد، اين در 
حالي است كه در دولت روحاني موقعيت هاي خوبي 

براي اجراي تك نرخي كردن ارز وجود داشت.
اين كارش��ناس بازار پول و سرمايه با انتقاد از اينكه 
وقتي مديريت اقتصادي خوب نيست چرا بايد هزينه 
آن را مردم بپردازند، گفت: وقتي براي واردات كاال 
ارز با نرخ 4200 تومان اعالم مي ش��ود و بعد اعالم 
مي كنند كه واردكنن��دگان بايد مابه التفاوت آن را 
بپردازند اين بدان معناست كه دولت كه خود وظيفه 
ثبات اقتصادي را به عهده دارد ثبات اقتصادي را زير 

سوال مي برد.
وي در پاسخ به اين سوال كه در شرايط فعلي براي 
بهبود وضعيت اقتصادي كشور چه بايد كرد گفت: 
 دولت و مجلس بايد به آن نتيجه برسند كه از كدام 

نظام اقتصادي بايد تبعيت كنند.



بانك و بيمه4اخبار

كاهش بخشي از تقاضاي ارز و رشد خريد سه گروه ديگر

توافق ايران و كره براي استفاده از ارزهاي ملي

آمادگي بانك مركزي براي مقابله با تحريم هاحفظ قدرت خريد وجوه نقد

گروه بانك و بيمه|
به دنبال تثبيت نرخ بهره امريكا در سطح 2.25 درصد، 
اونس جهاني طال از 1235 دالر در روز سه شنبه 15 
آبان به 1218 دالر در روز جمعه كاهش يافت. نرخ سكه 
و طال نيز در بازار ايران همچنان از ثبات نسبي برخوردار 
 است و گرم 18 عيار به 427500، سكه طرح جديد

4 ميلي��ون و 590 هزار، نيم س��كه 2 ميليون و 280 
هزار، ربع س��كه 1 ميليون و 290 هزار، سكه گرمي 
690 هزار، مثقال 17 عيار يا مظنه 1 ميليون و 852 

هزار تومان معامله شد. 
به گزارش تعادل، در ماه س��پتامبر ف��درال رزرو نرخ 
بهره را ب��ا 0.25 درصد افزاي��ش از 2 درصد به 2.25 
درص��د تغيير داد كه در طول س��ال 2018 ميالدي 
بانك مركزي امريكا براي سومين بار اقدام به افزايش 
نرخ بهره كرده است. براين اساس، برخي كارشناسان 
بازار طال با اشاره به سياست فدرال رزرو كه نرخ بهره 
را به دليل بحران مالي 2008 براي چندسال بمنظور 
تحريك اقتصاد امريكا در س��طح بسيار پاييني نگه 
داشت و به دنبال آن در 3 سال اخير اقدام به افزايش 
تدريجي نرخ بهره كرده تا در زمان ركود و بحران بتواند 
با كاهش نرخ بهره روي بازار اثربگذارد و از رونق فعلي 
براي افزايش نرخ بهره استفاده كرده است، معتقدند 
كه تا قبل از پايان س��ال 2018 ميالدي يك بار ديگر 
نرخ به��ره را افزايش دهد واين موضوع باعث افزايش 
قدرت دالر و احتماال كاهش نرخ طال خواهد ش��د اما 
در شرايط كنوني، انتظار مي رود كه نرخ طال همچنان 

از روند با ثبات و كاهش اندك برخوردار باشد. 
برخي فعاالن بازار، با توجه به وضعيت بازار ارز و طال، 
معتقدند كه نرخ طال و برخي از ارزها با حباب مواجه 
اس��ت و حباب قيمت مثقال 17 عيار 31530، گرم 
18 عيار 9710، س��كه امامي 468 هزار، نيم س��كه 
214 هزار، ربع سكه 272 هزار، يورو 38، پوند 150، 
يوآن صفر، درهم 10 و لير تركيه 38 تومان بوده است. 
سامانه سنا نيز ميانگين نرخ معامالت ارزي در بازار سنا 
و صرافي ها را براي روز سه شنبه براي دالر 14637، 
ي��ورو 16576، دره��م 3964، ي��وآن 2193، پوند 

18849، لير تركيه 2761، اعالم كرده است. 

 برگزاري جلس�ه مديران عام�ل بانك ها و 
دبيركل بانك مركزي با موضوع ارز

 از س��وي ديگر، دبيركل كانون بانك ها و موسس��ات 
اعتباري خصوصي از برگزاري س��ي و دومين جلسه 
مديران عامل بانك ها با موضوع بررسي وضعيت ارزي 
خبر داد.محمدرضا جمشيدي در گفت وگو با خبرنگار 
ايِبنا از جلس��ه مديران سيس��تم بانكي در روز شنبه 
)19 آبان ماه 97( با حض��ور محمد طالبي، دبيركل 
بانك مركزي، خبر داد و اظهارداش��ت: سي و دومين 
نشست مشترك مديران عامل بانك هاي خصوصي و 
دولتي كشور امروز در بانك كارآفرين تشكيل خواهد 
شد.طبق برنامه ريزي صورت گرفته در اين جلسه مقرر 
شده تا به مباحث ارزي و معامالت نقدي ارز با توجه به 

وضعيت ارزي جديد كشور پرداخته شود.
 

توافق تهران-سئول
براي استفاده از ارزهاي ملي

 همچني��ن ايران و كره جنوبي تواف��ق كردند كه در 
تعام��الت تجاري خود به ج��اي دالر از ارزهاي ملي 
استفاده كنند.به گزارش يانهاپ، باوجود تحريم هاي 
اياالت متح��ده عليه ته��ران، كره جنوب��ي و ايران 
تواف��ق كردند ك��ه در تعامالت تجاري در راس��تاي 
 تحكيم روابط 2 جانبه به ج��اي دالر از ارزهاي ملي 

استفاده كنند.

 ارز پتروشيمي ها در نيما ۷۵۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان
 همچنين طبق جديدتري��ن اخبار، نرخ ارزي )دالر( 
كه پتروش��يمي ها طبق سياست هاي مذكور بايد در 
س��امانه نيما وارد كنند، بين 7500 تا 7800 تومان 

بوده است. 
به گزارش ايسنا، سياست هاي ارزي دولت در اواسط 
ماه هش��تم اجرا قرار دارد و شركت هاي پتروشيمي 
به عنوان تامين كنندگان بزرگ ارزي، نقش��ي جدي 
در اجراي اين سياس��ت ها اجرا مي كنند. بعد از آنكه 
شركت هاي پتروشيمي براساس سياست جديد ارزي، 
موظف شدند ارز صادراتي خود را با نرخ 4200 توماني 

در سامانه نيما عرضه كنند، براساس بسته جديد ارزي 
موظف ش��دند ارز خود را در بازار ثانويه عرضه كنند.

براساس بس��ته جديد ارزي كه 14 مردادماه توسط 
رييس كل بانك مركزي، رونمايي و اجراي آن از صبح 
15 مردادماه آغاز شد، شركت هاي پتروشيمي موظف 
ش��دند ارز خود را در بازار ثانويه عرضه كنند. اين در 
حالي بود كه بر اساس سياست هاي ارزي دولت كه در 
ارديبهشت ماه ابالغ شده بود، شركت هاي پتروشيمي 
موظف بودند ارز صادراتي خود را با نرخ 4200 توماني 

در سامانه نيما عرضه كنند.
در بس��ته جدي��د ارزي، اين فرايند تغيي��ر كرد و در 
نخستين روز اجراي بسته، شركت هاي پتروشيمي 
ارز خود را با نرخ 8080 توماني وارد بازار كردند. اين 
نرخ به 7900، 7700 و سپس 7500 رسيد. به گفته 
فريبرز كريمايي قائم مقام انجمن صنفي كارفرمايي 
صنعت پتروش��يمي، ن��رخ ارز صادراتي كه توس��ط 
شركت هاي پتروشيمي در سامانه نيما وارد مي شود، 

بين 7500 تومان تا 7800 تومان است.
كريماي��ي با بيان اينكه ميزان ص��ادرات محصوالت 
پتروشيمي 12 ميليارد دالر در طول سال است، گفت: 
شركت هاي پتروش��يمي موظفند 75 درصد ميزان 
صادرات خود را وارد سامانه نيما كنند. اين شركت ها 
مصارفي دارند كه از سوي وزارت نفت كنترل مي شود. 
اين مصارف ش��امل تجهيزات، قطعات، كاتاليست، 

بازپرداخت بدهي ها و غيره است.
براساس ليستي كه با وزارت نفت هماهنگ شده است، 
بخشي از صادرات اين شركت ها به اين موارد اختصاص 
داده مي شود تا روند توليد و صادرات آنها ادامه داشته 

باشد. مابقي ارز در سامانه نيما عرضه مي شود.

 ديگر تنش ارزي نداريم
 از س��وي ديگر، رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
به تشريح نتايج تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران 
پرداخت و گفت: هيچ مس��اله اي اقتصاد كش��ور را با 

تحريم هاي جديد تهديد نمي كند.
محمدرضا پور ابراهيمي در گفت وگو با ايِبنا با اشاره 
به آغاز دور جديد تحريم ها عليه ايران از سوي امريكا، 
گف��ت: اقداماتي ك��ه امريكايي ها عليه اي��ران انجام 
داده اند نهايت فعاليت هاي خصمانه بوده و ديگر اقدام 
انجام نشده اي در اين زمينه از سوي اين كشور باقي 

نماند است.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي 
با تاكيد بر اينكه تحريم هاي بانكي مدت ها عليه ايران 
از سوي امريكا اعمال شده است، افزود: برجام نيز به 

گشايش در حوزه مراودات بانكي ما كمك نكرد.
وي ب��ا بي��ان اينكه، كش��ور مس��ير خود را ب��ا تمام 
محدوديت هاي اعمال شده طي كرده است، تصريح 
كرد: مراودات بانكي ب��ه روش داخلي در حال انجام 
بوده و محدوديت ه��ا اختاللي در اين ح��وزه ايجاد 

نكرده است.
اين نماينده مردم در مجل��س دهم با تاكيد بر اينكه 
تحريم هاي نفت��ي عليه ايران نيز از س��وي امريكا با 
شكست مواجه شده است، افزود: تحريم امريكا با عدم 
همكاري كشورهاي دنيا از جمله چين، هند، روسيه 
و غيره مواجه ش��ده و موضوع تحريم نفتي نيز از اين 
حيث منتفي است.پور ابراهيمي با بيان اينكه مديريت 
صحيح عامل اصلي بي تأثير شدن تحريم هاي ظالمانه 
بوده اس��ت، تصريح كرد: شايد در تحريم هاي جديد 
محدوديت هاي خاصي اعمال شود اما بايد بدانيم اين 

نيز تاثير چنداني ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه تحريم هاي جديد كه از ١٣ آبان 
اجرايي شد را تاثيرگذار بر اقتصاد نمي بينيم، گفت: 
تحريم هاي مختلف تاكنون اثرات خود را گذاشته و با 

اقدامات متقابل جبران شده است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم همچنين در پاسخ 
به اين سوال كه تحريم هاي جديد آيا منجر به شوك 
قيمتي به بازار خواهد شد يا خير، افزود: خير از نظر ما 
تحريم ها هيچ تاثيري در حوزه نرخ ارز نخواهد داشت.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه در 
ماه هاي اخير مديريت صحيح در حوزه ارز انجام شده 
اس��ت، گفت: تغيير رييس كل بانك مركزي اقدامي 
براي كاهش اثر تحريم ها و ساماندهي بازار ارز بوده از 
اين رو تحريم ها و ايجاد محدوديت هاي جديد تاثيري 

بر بازار نخواهد داشت

 كاهش بخش عمده اي از تقاضاي ارز و سه 
گروه خريداران عمده ارز

از سوي ديگر، كارشناسان ارزي معتقدند كه تقاضاي 
خريد ارز نسبت به سال هاي قبل از تغييرات عمده اي 
برخوردار شده و بخشي از تقاضا از جمله ارز مسافرتي 
و سرمايه گذاري در خارج و تحصيل كاهش يافته و در 
مقابل تقاضاي كارگران خارجي، پرداخت اقساط وام 

خارجي و حفظ ارزش پول افزايش يافته است.
سه گروه خريداران عمده ارز؛ شامل كارگر خارجي، 
پرداخت اقساط وام خارجي و حفظ ارزش پول است و 
در عين حال بخش عمده اي از تقاضاي ارز مسافرتي، 
تحصيل در خارج، خريد خانه و س��رمايه گذاري در 
خارج، نس��بت به س��ال هاي قبل به ش��دت كاهش 

يافته است
يك تحليلگ��ر ب��ازار ارز مي گويد ني��روي كاري كه 
درايران كار مي كنند مانند كارگران افغاني، افرادي كه 
تسهيالت خارجي دريافت كرده اند و اكنون در اضطرار 
فك آن قرار گرفته اند و بايد اصل و فرع وام خارجي را با 
ارز پرداخت كنند و افرادي كه ريسك پذيري متوسط 
داشته و نقدينگي آنها هنوز به شكل سپرده ريالي در 
بانك است و به دنبال حفظ ارزش آن هستند يا قصد 
دارند كه سپرده ارزي باز كنند، جزو خريداران عمده 
و متقاضي خريد ارز محسوب مي شوند كه ميزان ارز 
مورد تقاضاي آنها نيز كم نيست و بخش قابل توجهي از 

تقاضاي ارز را در ماه هاي اخير شامل مي شود. 
اميرحسين ش��ريعتي، در گفت وگو با پانا اظهار كرد: 
وقتي تقاضا براي هرگونه ارزي از دالر و يورو گرفته تا 
ساير ارزها وجود دارد طبيعي است كه نرخ ها مي تواند 
تحت تاثير عرضه و تقاضا قرار گيرد. اكنون نياز كمتري 
در بخش عرضه يوان، روپيه و لير وجود دارد اما اصل 
قضيه در بحث دالر و وابستگي به دالر تقاضايي است 
ك��ه در اين بخش وجود دارد. وضع كنوني و نرخ دالر 
آزاد كنون��ي چندان تحت تاثير آغ��از تحريم ها قرار 
نگرفته است. سياست بانك مركزي نيز اين بوده كه 
نرخ ارزها در ش��روع تحريم هاي مجدد دس��تخوش 
تح��ول قيمتي قرار نگيرد. ش��ريعتي گف��ت: ميزان 
مس��افرت هاي خارجي در ماه ه��اي اخير حدود 30 
درصد ميزان سفرهايي است كه در سال 96 انجام شده 
و مهاجرت به خارج به قصد اقامت نيز نيازمند آن است 
كه افراد اموال و دارايي هاي خود را به فروش برسانند 
و تبديل به ارز كنند كه در س��ال جاري به 10 درصد 
ميزاني رسيده كه در سال گذشته وجود داشته است. 
در نتيجه خروج سرمايه براي مهاجرت و تقاضاي ارز 

مسافرتي كاهش قابل توجهي داشته است. 
وي با اشاره به تبليغ گسترده خريد ملك در تركيه كه 
در سال هاي گذش��ته انجام شده و اقامت و مهاجرت 
در تركيه كه امسال صورت گرفته، اضافه كرد: ميزان 
خريد ملك در آنتاليا و  آنالياي تركيه حدود 5 درصد 
ميزاني اس��ت كه در سال گذشته وجود داشته است. 

تامي��ن ارز براي تحصيل از ب��ازار آزاد نيز به 5 درصد 
تقاضاي سال 96 تقليل يافته است و برخي نيز تحصيل 
خارج از كشور را رها كرده اند و به اين دليل كه تامين 
هزينه هاي زندگي در كشورهايي كه تحصيل رايگان 
دارند نيز مبالغ قابل توجهي اس��ت كه بسياري توان 
تامين آن را ندارند. البته برخي از دانش��جويان خارج 
از كشور براي تكميل تحصيل خود نيازمند تامين ارز 
هستند كه خانواده هاي آنها با صرف هزينه باال اين ارز 

را براي آنها تهيه مي كنند
ش��ريعتي با بيان اينك��ه تقاضاه��اي متفاوتي براي 
ارز در كش��ور وجود دارد، گفت: حدود س��ه ميليون 
نيروي كار عمدتا افغاني در كش��ور وج��ود دارد كه 
دستمزدهاي خود را تبديل به ارز مي كنند و از كشور 

خارج مي كنند.
وي با بيان اينك��ه برخي از افرادي كه جزو 8 ميليون 
ايراني خارج از كش��ور هس��تند از خارج كش��ور وام 
دريافت ك��رده و در بانك هاي ايران س��پرده گذاري 
كرده اند، گفت: اين سپرده ها در ايران 20 درصد سود 
دريافت مي كردند كه قادر ب��ود عالوه بر بازپرداخت 
اقس��اط اين وام ها در خارج از كش��ور س��ودي را هم 
نصيب اي��ن افراد كند ام��ا افزايش ن��رخ ارز موجب 
شد تا سود ريالي ناش��ي از اين سپرده گذاري امكان 
بازپرداخت اقساط تسهيالت ارزي را نداشته باشد و 
وضع وخيمي را براي اين افراد ايجاد كند و اين بخش 
از افراد نيز متقاضيان ديگر ارزي هستند كه بايد هر چه 
زودتر بتوانند تسهيالت ارزي را كه در خارج از كشور 

گرفته اند تسويه كنند.
ش��ريعتي گفت: ارزي كه ط��ي 10 س��ال در ايران 
سپرده گذاري شده اس��ت به يك باره و طي چند ماه 
قصد آن را پيدا كرده اس��ت كه از كشور خارج شود تا 
افرادي كه اين وام ها را دريافت كرده اند بتوانند قادر به 
فك رهن اين تسهيالت در بانك هاي خارجي باشند.

وي اظهار كرد: بخش��ي از تقاضاي ارز موجود در بازار 
نيز پرداخت ارز حاصل از واردات اس��ت. پرداخت ارز 
حاصل از كاالهايي كه با كش��تي وارد مي شوند، حق 
بيمه كشتي ها، پرداخت سوخت هواپيماها، پرداخت 
حق عضويت هاي ارزي كه ايران در نهادهاي بين المللي 
مانند آنكتاد و سازمان ملل پرداخت مي كند از جمله 
اين تقاضاهاستوي با اشاره به وجود سفته بازي در بازار 
ارز افزود: چهار دسته فعال اقتصادي در كشور وجود 
دارد كه شامل توليدكننده، واردكننده، توزيع كننده 
و خرده فروش است كه اغلب آنها نقدينگي الزم را در 
اختيار ندارند چ��ون نقدينگي خود را تبديل به كاال، 
مواد اوليه يا ارز كرده اند و نقدينگي ديگري ندارند كه 

متقاضي ارز جديد در بازار باشد.
شريعتي گفت: در وضع موجود متقاضي عمده خريد 
ارز سفته بازان هستند كه شامل سه دسته هستند كه 
ريسك پذيري باال، متوسط و پايين دارند. افرادي كه 
ريسك پذيري باال دارند عمده نقدينگي خود را تبديل 

به ارز كرده اند و ديگ��ر نقدينگي ندارند كه بخواهند 
آن را تبديل كنند. افراد با ريسك پايين جرات خريد 
ندارن��د و در وضع موجود تنها افرادي كه با ريس��ك 

متوسط هستند وارد بازي خريد ارز مي شوند.
 وي با بيان اينكه تقاضاي مصرف��ي واقعي ارز حدود

20 درصد سال گذشته اس��ت گفت: اما در مجموع 
ني��روي كاري كه درايران كار مي كنن��د، افرادي كه 
تسهيالت خارجي دريافت كرده اند و اكنون در اضطرار 
براي فك آن قرار گرفته اند و افرادي كه ريسك پذيري 
متوسط داشته و نقدينگي آنها هنوز به شكل سپرده 
ريالي در بانك اس��ت، خريداران عم��ده و متقاضي 
خريد ارز هستند كه ميزان ارز مورد تقاضاي آنها نيز 
كم نيست. وي گفت: عرضه ارز در اقتصاد كاهش پيدا 
نكرده است و عرضه مازاد توسط آن سه دسته جذب 
مي شوند. وزن سفته  بازاني كه ريسك متوسط دارند 
در بخش تقاضا از همه س��نگين تر اس��ت كه از نظر 
توان تحليل ريس��ك نيز غيرحرفه اي هستند اما به 
جاي آنكه نقدينگي خود را در طال، بورس و مس��كن 
ببرند ترجيحش��ان اين اس��ت كه در بازار ارز حضور 

داشته باشند.

 ريال پشتوانه رمز ارز شد
از سوي ديگر، در رابطه با استفاده از رمزارزهاي ملي، 
مديرعامل ش��ركت خدمات انفورماتيك با تش��ريح 
جزييات ارز رمزنگار ايران و پشتوانه آن اعالم كرد كه 
رمز ارز ملي براي تبادالت مالي در اختيار بانك هاي 
تجاري كش��ور قرار مي گيرد.سيد ابوطالب نجفي در 
گفت وگو با ايِبنا درباره رمزارز ملي گفت: رمزارز ملي 
توسط ش��ركت خدمات انفورماتيك و به درخواست 
بانك مركزي جهت استفاده از فناوري هاي نوين در 
توس��عه خدمات نظام بانكي كشور طراحي و توسعه 
داده شده است. رمزارز ملي توسط بانك مركزي صادر 
مي ش��ود و قابليت آن  را دارد كه در يك بستر توزيع 
ش��ده و فرد به فرد بدون هيچ نهاد واس��طي جابه جا 
شود. هدف از توسعه اين زيرساخت، امكان سنجي و 
ارزيابي قابليت هاي فناوري زنجيره بلوك و رمزارزها در 
توسعه خدمات مالي و پرداخت در نظام بانكي كشور 

در سطوح بين بانكي و بانكداري خرد است.

گسترش بالكچين ۱۰ سال زمان نياز دارد
وي با اش��اره به لزوم توجه بانك ه��ا به زنجيره بلوك 
و اس��تفاده از اين فناوري در صنعت بانكداري گفت: 
اعتقاد دارم پياده س��ازي زيرس��اخت و به كارگيري 
فراگير فناوري زنجيره بلوك در زيرس��اخت صنعت 
بانكي اي��ران حداقل به 10 س��ال زمان ني��از دارد؛ 
زيرساختي كه از آن صحبت مي كنيم تمامي خدمات 
بانكي با اس��تفاده از زنجيره بلوك را شامل مي شود 
و منظ��ور از آن ارايه يك خدمت خاص بر بس��تر اين 

فناوري نيست.

ولي پور پاشا|
آحاد اقتصادي طي ماه هاي اخيردر ذهن خود سناريوهاي مختلفي 
را مي پروراندند و ش��ايد يكي از اثرات مهم تحوالت اخير براساس 
سناريوهاي مدنظر آحاد اقتصادي تالش براي حفظ قدرت خريد 
وجوه نقد از طريق ورود به بازارهاي مالي باش��د كه در اين صورت 
به نظر مي رس��د در بلندمدت به نفع اقتصاد است كه وجوه نقد به 
سمت بازار سرمايه هدايت ش��ود. اما در صورتي كه تدابير ويژه اي 
براي مديريت بازارهاي مالي انديش��يده نش��ود شاهد تأثير منفي 
كاهش درآمدهاي ارزي به ويژه از محل صادرات نفت بر اين بازارها 

نيز خواهيم بود.
 بازار ارز تا س��ال 1396 از ثبات نسبي در نرخ ها برخوردار بود ولي 
سياست تك نرخي شدن نرخ ارز در ابتداي سال 1397پايدار نماند 
و قيمت ارز از كنترل خارج ش��د و در ادامه به نظر مي رسد در نيمه 
دوم سال جاري آحاد اقتصادي انتظار داشته باشند كه سطح عمومي 
قيمت ها بواس��طه افزايش هزينه توليد باالت��ر رود حتي اگر فرض 
بر آن باش��د كه پيش از تحوالت اخير، آثار آن را بر س��طح عمومي 
قيمت ها شاهد بوده اند. ضمن آنكه ممكن است تنور اين نوسانات با 
انگيزه هاي سفته بازانه و ورود و خروج در بازارهاي مالي داغ تر شده و 
انگيزه تبديل دارايي هاي نقد به ارز به بهانه حفظ قدرت خريد تقويت 
 شود. در واقع به نظر مي رسد كنترل دستوري نرخ در بازار ارز با وقوع 

شوك هاي بيروني بي اثر شده و به دليل نبود دامنه نوسان نرخ ارز، 
سركوب قيمت ارز و جهش آن دور از ذهن نباشد.

بخشي از نوسانات اقتصادي چند ماه پيش از خروج امريكا از برجام 
آغاز ش��د و به دلي��ل اينكه تعديالت اقتص��ادي در حوزه قيمت ها 
چندين سال بود كه انجام نش��ده بود و اقتصاد در يك ثبات نسبي 
در قيمت هاي نسبي به سر مي برد و اعتقادي به ثبات نرخ ها در يك 
دامنه تعادلي وجود نداشت، لذا اختالالتي به دنبال تك نرخي شدن 
ارز در ابتداي س��ال جاري در حوزه تخصي��ص ارز با نرخ دولتي تا 
ترخيص كاال در گمركات كش��ور ب��ه وجود آمد. همزم��ان با اين 
اتفاقات، بسياري از بنگاه هاي اقتصادي كه واجد شرايط تخصيص 
ارز دولتي نشدند، ناچاراً به بازار غيررسمي روي  آوردند و در نتيجه 
عرضه محصوالت توسط اين دسته از بنگاه هاي توليدي نيز با افزايش 
قيمت همراه ش��د. بنگاه هاي اقتصادي شايد توانسته باشند ضمن 
درنظرگرفتن س��ناريوهاي بدبينانه و خوش بينانه براي دوران بعد 
از دور دوم تحريم ها خود را آماده كرده باش��ند ولي به نظر مي رسد 
همچنان به دليل باالبودن نرخ سود تسهيالت بانكي و عدم امكان 
بازپرداخت ديون بانكي با چالش هاي بيشتري مواجه شوند. در واقع 
تصور مي شود كه به دليل ناكارآمدي ساختار بانك ها در حوزه منابع 
و مصارف و تعامل با بنگاه هاي اقتصادي، آس��يب هاي احتمالي در 

انتظار سيستم بانكي كشور باشد.

عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس مي گويد با تغيير 
سياس��ت هاي ارزي و رييس بانك مركزي به نظر مي رسد بانك مركزي 

آمادگي الزم براي مقابله با تحريم هاي اقتصاد را دارد.
به گزارش خانه ملت، علي قرباني با اشاره به صحبت هاي اخير رييس كل 
بانك مركزي در زمينه مقابله با تحريم ها اظهار داشت: دولت در بازه اي از 
زمان با سياست ارزي اشتباه شرايط نامناسبي را براي اقتصاد كشور رقم زد 
كه با تغيير رييس كل بانك مركزي سياست هاي ارزي جديدي اتخاذ شد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اين اشتباهات 
بيان داش��ت: در ارديبهشت امسال عنوان شد به هر فرد هر ميزان كه ارز 
بخواهد، مي دهند، اين سياست ضربه سنگيني به اقتصاد كشور وارد كرد، 
اما با تغيير سياست هاي ارزي، ارز 4 هزار و 200 توماني تنها به كاالهاي 

اساسي اختصاص پيدا كرد.
نماينده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس دهم شوراي 
اسالمي ادامه داد: همچنين واردات ساير كاالها به ارزش ارز در سامانه نيما 
يا ارز آزاد انجام مي شود، با تغيير سياست ارزي، شرايط اقتصادي كشور 
بهتر شد، به نظر مي رسد سياست هاي ارزي بانك مركزي نتايج بهتري 

را كسب كرده است.
وي با اشاره به گزارش رييس سازمان برنامه و بودجه در نشست كميسيون 
برنامه و بودجه، اظهار داشت: براساس گزارش ارايه شده، عملكرد منابع 
و مصارف كشور در 7 ماهه بودجه سال 97 نشان مي دهد كه در مباحث 

فروش و قيمت گذاري نفت در مقايسه سال گذشته شرايط بهتري داريم.
قرباني با بيان اينكه درآمد نفتي كشور در 7 ماهه نخست سال به نسبت 
همين بازه زماني در سال 96 افزايش چش��مگيري داشته است، تاكيد 
كرد: با توجه به اين شرايط از لحاظ منابع و مصارف تا پايان سال با كسري 
 بودج��ه مواجه نيس��تيم.اين نماينده مجلس در خص��وص جايگزيني 
پيام رسان هاي مالي براي سوييفت بيان داشت: از آنجايي كه دالر و مبادالت 
بانكي در اختيار امريكا است و متحدان اياالت متحده با ترامپ همكاري 
مي كنند، براي دور زدن تحريم ها به دنبال جايگزيني پيام رسان هاي مالي 
براي سوييفت هستيم. وي تاكيد كرد: در اين ميان به دنبال آن هستيم 
تا با همراهي كشورهاي اروپايي پيام رسان مالي جديدي طراحي كنيم 
كه يورو جايگزين دالر در مبادالت مالي و بانكي شود، با اجرايي شدن اين 

سامانه بسياري از مشكالت بانكي ايران برطرف مي شود.
عضو كميس��يون برنامه، بودجه ومحاس��بات مجلس ب��ا تاكيد بر تاثير 
جايگزيني يورو اظهار داشت: اگر در مبادالت با اروپايي ها از يورو استفاده 
كنيم، فش��ار امريكا بر ايران به دليل در اختيار داشتن سوييفت كاسته 
مي شود.عبدالناصر همتي رييس بانك مركزي گفته است: مذاكرات الزم 
با كشورهاي طرف تجاري انجام گرفته و نحوه تعامل با آنها هماهنگ شده 
است. اقدام هاي الزم در چارچوب تنظيم دقيق منابع و مصارف ارزي صورت 
گرفته و وضعيت ذخاير ارزي كشور به سطح مطلوب ارتقا داده شده است كه 
انعكاس اين امر را روزهاي اخير در ثبات بازارهاي پول و ارز شاهد بوده ايم.
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بخشنامه رييس قوه قضاييه 
درباره بانك مركزي

 كوتاه آمدن امريكا
در برابر هالك بانك تركيه 

 اروپا اقدام سوييفت را 
تاسف بار خواند

 چاره اي جز رشد 
نرخ سود نداريم

 فرانسه يا آلمان مركز 
تسويه حساب هاي اروپا با ايران 

گ�روه بان�ك و بيمه|رييس ق��وه قضاييه در 
بخشنامه اي خطاب به روساي دادگستري هاي 
كشور از آنها خواست دادخواست هاي مربوط به 
بانك مركزي را قب��ل از هر اقدام به اطالع رييس 

اين قوه برسانند.
به گ��زارش تعادل، در بخش��نامه آيت اهلل صادق 
آملي الريجاني خطاب به روساي دادگستري هاي 
سراسر كشور آمده است: نظر به ضرورت اصالح 
نظام بانكي و تكاليف و اختيارات تفويضي به بانك 
مركزي مقرر مي شود دادخواست هاي تقديمي از 
ناحيه اشخاص حقيقي يا حقوقي به دادگستري 
درباره تصميمات اتخاذ شده از ناحيه بانك مركزي 
قبل از ارجاع به شعب يا هرگونه اقدام قضايي ديگر 

به اطالع رييس قوه قضاييه برسد.

رييس جمهور تركيه گفت: مذاكرات با مقامات امريكا 
بر سر »هالك بانك« به دليل دور زدن تحريم هاي 

ايران در مسير مثبتي پيش مي رود.
به گزارش رويترز، رجب طيب اردوغان رييس جمهور 
تركيه گفت: مذاكرات با اياالت متحده بر سر بانك 
دولتي »هالك بانك« در مسير مثبت پيش مي رود؛ 
ضمن اينكه در م��ورد اين موضوع با رييس جمهور 
ترامپ صحبت كرده است. بر پايه اين گزارش، دادگاه 
اياالت متحده در م��اه »مي« مدير اجرايي »هالك 
بانك« تركيه را به دليل كمك به ايران براي دور زدن 
تحريم هاي امريكا زنداني كرد و اكنون »هالك بانك« 
تركيه به دليل اين پرونده با جريمه هاي احتمالي از 

سوي اياالت متحده روبرو است. 

 كميسيون اروپا، مسدود كردن دسترسي بانك هاي 
ايراني را به سامانه سوييفت تاسف بار خواند.

به گزارش رويترز، كميس��يون اروپ��ا اعالم كرد كه 
تصميم سامانه خدمات پيام رسان مالي سوييفت 
كه در بلژيك مستقر است براي به تعليق درآوردن 
دسترسي بانك هاي ايراني به آن را تاسف بار خواند. 
در همين حال »ماجي كوچيجانشيك« سخنگوي 
امور خارجه كميسيون اروپا گفت: اين تصميم را واقعا 
تاسف بار مي دانيم. بر پايه اين گزارش، سوييفت در 
بيانيه اي اعالم كرد كه دسترس��ي بانك هاي ايراني 
به اين س��امانه پيام رس��ان در جهت حفظ ثبات و 

يكپارچگي نظام مالي وسيع جهاني است.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با 
اشاره به وضعيت اقتصاد در پي سرگرداني نقدينگي 
در آن، گفت: چاره اي جز رشد نرخ سود بانكي با هدف 

ساماندهي بازار نداريم.
عبدالرضا مصري در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به تصميم 
برخي بانك ها مبني بر افزايش نرخ سود بانكي با هدف 
ساماندهي سرمايه هاي سرگردان، گفت: بزرگ ترين 
مشكل ما رشد نرخ سود بانكي است اما اكنون به مثابه 
گوشت مردار شده يعني از روي اجبار در شرايط فعلي 

چاره اي جز تن دادن به آن نداريم.
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسالمي، 
با تاكيد بر اينكه در ش��رايط موجود مي توان سيل 
نقدينگي را با رشد نرخ سود بانكي كنترل كرد، افزود: 
بطور حتم دولت اگر راه بهتري داشته باشد از افزايش 
نرخ سود بانكي جلوگيري مي كند. وي با بيان اينكه 
سود دهي بانك ها به س��پرده هاي مردم از سرازير 
شدن نقدينگي در بازار طال و سكه و حواشي بسيار 
آن جلوگيري مي كند، تصريح كرد: دولت با افزايش 
نرخ سود بانكي خسارت ساماندهي بازارهاي موازي 
را مي پردازد. اين نماين��ده مردم در مجلس دهم با 
تاكيد بر اينكه اصل سياست افزايش نرخ سود بانكي 
غلط است، گفت: دولت بايد شيوه مطمئن تري براي 
ساماندهي اقتصادي پيدا كند. مصري با بيان اينكه 
بازار اكنون در هم��ه حوزه ها درگير حباب قيمتي 
است، افزود: بانك ها بايد بدانند كه سياست افزايش 
نرخ س��ود بانكي مقطعي ب��وده و نمي توانند براي 
هميشه به آن تكيه كنند. عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي يادآور 
ش��د: هدايت نقدينگي به ام��ور توليدي و صنعتي 
بهترين گزينه است كه اگر دولت در آن توفيق داشته 
باشد چرخ هاي اقتصاد نيز به حركت در خواهند آمد.

منابع آگاه اعالم كردند كه فرانسه يا آلمان به عنوان 
كشور ميزبان براي انجام تسويه حساب هاي مالي 

ميان ايران و اتحاديه اروپا عمل خواهند كرد.
به گزارش اسپوتنيك، منابع آگاه اعالم كردند فرانسه 
يا آلمان به عنوان عملي ترين گزينه هاي اين ميزباني 

شناخته و در اين مورد پيش قدم شده اند. 
بر همين اساس فرانسه يا آلمان ممكن است كشور 
ميزبان براي تسويه حساب هاي اروپايي ها شوند كه به 
عنوان »وسيله پرداخت ويژه« از آن نام برده مي شود 
و يك مكانيزم پرداخت اس��ت كه به ش��ركت هاي 
اروپايي اجازه دور زدن تحريم هاي امريكا عليه ايران 
را مي دهد. ايجاد اين مكانيزم به عنوان اعتمادي از 
سوي اتحاديه اروپا به آمادگي واقعي آنها براي حفظ 
برجام است و با اجراي دور جديد تحريم ها عليه ايران 
از پنجم نوامبر، تهران در م��ورد ايجاد اين مكانيزم 
»وسيله پرداخت ويژه« بي قرار است. در همين حال 
كاظم س��جادپور معاون وزير خارجه ايران در مورد 
وس��يله پرداخت ويژه كه در حال راه اندازي است، 
گفت: چيزي كه در اين باره كمبود احساس مي شود، 

سرعت و كارآمدي آن است.



ديدگاه

بينالملل

5 بازار سرمايه

»تعادل«روندحركتيشاخصهايبازارسرمايهرابررسيميكند

صعود بورس توام با ريسك  هاي جهاني
گروه بورس|

 شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران شروع معامالت 
هفته گذشته را با نوسان در فاز مثبت كليد زد اما در ادامه 
طي روز يك شنبه تحت تاثير برخي از رويداد هاي داخلي 
از جمله اخبار منتشر شده از سوي عباسعلي كدخدايي 
سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر رد اليحه الحاق دولت 
جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين 
مالي تروريسم » “ س��ي اف تي “ « قرار گرفت و به اين 
موضوع واكنش منفي نشان داد. در همين زمينه برخي از 
كارشناسان بازار سرمايه خبر از تصويب اين اليحه پس از 
رفع ابهامات دادند و واكنش منفي معامله گران بازار سهام 
به اين موضوع را امري طبيعي دانس��تند. از همين رو، 
برخي ديگر از فعاالن اقتصادي بر اين باورند كه تصويب 
اين مهم مي تواند به حفظ شرايط فعلي در گام نخست 
منجر شود اما در نقطه مقابل عدم تصويب اين اليحه نيز 
مي تواند وضعيت كنوني را تا حدي دچار چالش كند. 
به هر روي، معامالت  بازار سرمايه كشور در روز دوشنبه 
همزمان با اعمال تحريم هاي يك جانبه از سوي اياالت 
متحده برخالف برخي از ادعا  هاي مطرح شده در مدار 
مثبت پيگيري شد و معامله گران طي روز     هاي دوشنبه 
و سه شنبه شاهد صعود نماگر اصلي بازار سهام بودند. 
در همين حال، جلسه رييس دولت دوازدهم با مديران 
وزارت اقتصاد و دارايي و تاكيد بر نقش بازار سرمايه در 
سياست ضد تحريمي كشور يكي ديگر از عوامل مهم 
تغيي��ر رويكرد دولت به بخش مه��م اقتصادي بود كه 
س��هامداران نيز به اين مهم واكنش مثبتي را در داد و 
ستد هاي خود نشان دادند. بر اساس اين گزارش، با توجه 
به اين موضوع كه گفته مي شود بازار سهام كشور واكنش 
خود را از مدت ها گذشته به موضوعاتي پيرامون فاز دوم 
تحريم هاي اقتصادي نش��ان داده است و اكنون زمان 
رشد صنايع و شركت هاي داراي پتانسيل باال فرا رسيده 
اما برخي گمانه زني ها حاكي از اين است كه قرمزپوش 
شدن محصوالت جهاني و بطور كلي كاموديتي محور ها 
مي تواند روند معامالت بازار سهام را طي هفته جاري تا 
مقداري تحت تاثير خود قرار دهد. به هر روي، برخي از 
سهامداران همچنان در انتظار بسته اقتصادي اتحاديه 
اروپا هستند و به نوعي استراتژي سرمايه گذاري خود 

را مي خواهند بر مبناي اين مهم بنا كنند كه در صورت 
شروع به فعاليت اين دست از افراد در كنار كليد خوردن 
عرضه هاي اوليه بزرگ در بورس تهران مي توان شاهد 
حركت بخش عظيمي از نقدينگي به س��مت جايگاه 

واقعي اقتصاد بود.

  ارزش بازار سرمايه 
فراتر از هزار هزار ميليارد تومان 

در همين رابطه، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
ارزش بازار سرمايه كش��ور را هزار هزار ميليارد تومان 
اعالم كرد. شاپور محمدي با ارايه گزارشي از عملكرد 
اين س��ازمان در دولت يازدهم و دوازدهم، عنوان كرد: 

اگر رقم ارزش بازار سرمايه را به توليد ناخالص داخلي 
تقسيم كنيم، از رقم 20 درصد به 51.1 درصد افزايش 
پيدا كرده است. به گزارش سنا، وي با بيان اينكه ارزش 
بازار بورس و فرابورس از ابتداي دولت دوازدهم، 112 
درصد رشد داشته است، گفت: شاخص بورس تهران 
و فرابورس طي اين مدت 140 درصد رش��د داشته و 
در س��ال ميالدي منتهي به آگوس��ت به ترتيب 65 و 
63 درصد رشد داش��تند و جايگاه اول و دوم را به خود 
اختصاص دادند. محمدي، تعداد شركت هاي بورس و 
فرابورس را در حال حاضر 594 ش��ركت عنوان كرد و 
يادآور شد: از ابتداي دولت يازدهم، با اضافه شدن120 
شركت به بورس، تعداد شركت هاي بورسي 25 درصد 

رشد داشته و تا پايان س��ال حداقل 10 شركت اضافه 
خواهد شد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ارزش 
كل تامين مالي بورس را در دولت دوازدهم بيش از 120 
هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: در بازار سرمايه 

عمدتا تامين مالي حاضر و پول جديد بوده است.
وي ب��ا بيان اينكه مان��ده صكوك منتش��ره 92 هزار 
ميليارد تومان است، تصريح كرد: بازار بدهي ما اكنون 
9 برابر س��ال 1394 ش��ده و اين امكان عمليات بازار 
باز را براي بانك مرك��زي فراهم مي كند؛ ضمن اينكه 
كشور ما طي صد سال گذش��ته چنين ابزار مهمي را 
در اختيار نداشته است. محمدي، تعداد صندوق هاي 
سرمايه گذاري مش��ترك را 200 صندوق اعالم كرد 

و گف��ت: از ابتداي دولت يازده��م تعداد صندوق هاي 
س��رمايه گذاري 65 درصد رش��د داش��ته است. وي 
همچنين گفت: س��رمايه گذاران خارج��ي در پايان 
مهرماه س��ال جاري 2 ه��زار و 100ميليارد تومان در 
كش��ورمان س��رمايه گذاري كردند كه نسبت به سال 
گذشته 73 درصد رش��د داشته است. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار برنامه هاي پيش روي اين سازمان 
را شامل حذف همه محدوديت ها در تامين مالي بخش 
خصوصي، عملياتي شدن ابزارهاي مالي جديد “وارانت 
“ و “قرارداد آتي شاخص “ تا پايان سال جاري، تاسيس 
شركت بين المللي بورس در كيش و انتشار اوراق بيمه اي 
با همكاري بيمه مركزي و شركت هاي بيمه اي تا پايان 

سال جاري برشمرد.

  ركورد رشد ارزش بورس 
در فدراسيون جهاني 

از س��ويي ديگر، بنا بر آمار هاي منتشر شده مشاهده 
مي شود كه، رشد ارزش بازار بورس در يك سال گذشته 
رتبه نخس��ت را در ميان اعضاي فدراس��يون جهاني 
بورس ها به دست آورد. به گزارش دبيرخانه فدراسيون 
جهاني بورس ها )WFE(، ارزش بازار بورس تهران در 
12 ماهه منتهي به پايان سپتامبر سال 2018 ميالدي 
با بيش از 120 درصد ب��ازده )به واحد پول ملي( مقام 
نخست را در ميان اعضاي فدراسيون به خود اختصاص 
داد. همچنين، ميزان بازده ارزش بازار بورس تهران به 
دالر در اين دوره حدود 74 درصد محاسبه شده است 
كه از اي��ن نظر نيز در باالترين جايگاه در ميان س��اير 
اعضاي فدراس��يون جهاني بورس ها قرار گرفته است. 
ارزش دالري بورس تهران در پايان س��پتامبر 2018 
معادل 173 ميليارد دالر اعالم ش��ده است. در همين 
حال، ش��اخص كل بورس تهران در دوره يك س��اله 
منتهي به پايان سپتامبر 2018 رشد قابل مالحظه اي 
داش��ت و بي��ش از 127 درصد بازده��ي را از آن خود 
كرد. عالوه بر اين، متوسط رشد ارزش بازار در مناطق 
مختلف فدراسيون جهاني بورس ها بدين شرح امريكا، 
15 درصد، آس��يا � اقيانوسيه، 3 درصد، اروپا- آفريقا- 

خاورميانه 5 درصد گزارش شده است.
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توسعه نقش بين المللي 
بورس كاال

نوسان بازار هاي جهاني

مشاور رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در امور 
بين الملل معتقد است كه با توجه به اقدامات بورس 
كاالي ايران در حوزه بين المللي، امضاي توافقنامه ها 
و تعريف پروژه هاي مشترك با بورس ديگر كشورها، 
حضور خريداران و فروشندگان خارجي در بورس كاال 
و توسعه نقش فراملي اين بورس، دور نخواهد بود. به 
گزارش كاالخبر، كشف نرخ كاالهاي گوناگون يكي 
از اصلي ترين وظايف بورس هاي كااليي در دنياست. 
اين بورس ها محلي براي حضور آزادانه خريداران و 
فروشندگان محصوالت مختلف است كه مي توانند 
بر سر يك قيمت مشخص كه از تالقي ميزان عرضه و 
تقاضا برآمده است، كاالي مشخصي را مورد معامله 
قرار دهند. در ايران نيز 11 سال است كه از تاسيس 
ب��ورس كاال مي گذرد و اين بورس طي اين س��ال ها 
توانسته بازار شفافي براي انجام معامالت محصوالت 
در سه بازار فيزيكي، مشتقه و بازار مالي فراهم آورد. 
بهادر بيژني، مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در امور بين الملل در خصوص نقش هاي بورس كاالي 
ايران در اقتصاد كش��ور گفت: بورس كاال از ابتداي 
راه اندازي اش تاكنون نقش بسيار اساسي را در اقتصاد 
كشور ايفا كرده اس��ت؛ به خصوص طي چند سال 
گذشته كه از لحاظ كشف قيمت و شفافيت معامالت 
شاهد تحوالت اساسي در اين بورس بوده ايم. بيژني 
با بيان اينكه ارزيابي آمار كل معامالت انجام شده در 
بازار سرمايه به ما نشان مي دهد كه بورس كاال درصد 
بااليي از ارزش معامالت را ب��ه خود اختصاص داده 
است، خاطرنشان كرد: اين موضوع نشان دهنده رشد 
روزافزون بورس كاال و اهميت دادن به آن از س��وي 
فعاالن بازار است.  مشاور رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در امور بين الملل با اشاره به نقش بورس كاال در 
توسعه زيرساخت و توليد صنعت فوالد و پتروشيمي 
و همچنين حذف واس��طه گران از اين بازارها گفت: 
صنعت فوالد و پتروشيمي به شدت مرتبط با ديگر 
صنايع هستند؛ بنابراين وجود شفافيت در جوانب 
مختلف اين بازار باعث مي شود تا كل اين زنجيره از 
شفافيت برخوردار شود. وي تصريح كرد: قيمت يك 
محصول نهايي بطور مستقيم مرتبط با يك زنجيره 
توليد متش��كل از مواد اوليه اي است كه به يكديگر 
متصل هس��تند، بنابراين زماني كه شاهد شفافيت 
بازار مواد اوليه اين محصوالت در بورس كاال باشيم، 
قيمت محصول نهايي هم شفاف خواهد شد. به اعتقاد 
بيژني، نقش بورس كاال تنها بر بازار كاالي پتروشيمي 
و فوالد تاثيرگذار نيست بلكه تاثير بسزايي بر بازار ديگر 

محصوالت دارد.

  حضور خارجي ها 
مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور 
بين الملل اظهار داشت: بورس كاال طي چند سال 
گذشته تحوالت بس��يار مهمي را داشته و به نظر 
مي رس��د با توجه به ظرفيت هاي موجود، شاهد 
افزايش نقش بورس كاال در اقتصاد كشور باشيم. 
همچنين ب��ورس كاال عالوه بر گس��ترش حوزه 
فعاليت خود در بازار داخلي، اقداماتي را در جهت 
توسعه فعاليت ها در سطوح بين المللي در دستور 
كار ق��رار داده اس��ت. وي ادام��ه داد: محصوالت 
قابل توجه��ي در بورس كاال عرضه مي ش��ود كه 
مصرف كنندگان خارجي به عنوان مشتريان اصلي 
اين كاال در حال استفاده از آنها هستند و در برخي 
از مواقع اين خريداران خارجي از طريق طرف هاي 
ايراني اقدام به خريد محص��والت مورد نياز خود 
از ب��ورس كاال مي كنند. بيژني خاطرنش��ان كرد: 
در صورتي كه زمينه تعامل و همكاري معامالتي 
بورس كاالي ايران با بورس ديگر كش��ورها فراهم 
ش��ود، مي توان چندين محص��ول ايراني را بطور 
مس��تقيم و ب��ا ش��فافيت قيمتي به كش��ورهاي 
خارجي عرضه كرد تا نقش بورس كاال به يك نقش 
فراملي و بين المللي تبديل ش��ود. مشاور رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد: در حوزه 
بين المللي، بورس كاال از چند سال پيش مذاكرات 
متعددي را با بازاره��اي هدف خود انجام داده كه 
برخي از آن با امض��اي موافقتنامه و تعريف پروژه 
بين بورس كاالي ايران و ديگر كشورها همراه بوده 
است؛ اكنون هم مذاكرات جديدي در حال انجام 

است تا نقش بورس كاال فراملي شود.

بازارهاي آسيايي معامالت آخرين روز هفته را با روند 
منفي آغاز كردند در حالي كه نشس��ت فدرال رزرو 
امريكا منتج به افزايش نرخ بهره در ماه آينده و موجب 
كاهش متغيرها در آسيا شد. به گزارش سنا، پس از 
اتمام انتخابات امريكا و رشد چشمگير شاخص ها، 
معامالت روز جمعه، روند حركتي دو روز گذشته را 
متعادل كرد. به اين ترتيب، شاخص آسيا پاسفيك 
با افت 1.1 درصدي رو به رو شد و ميانگين معامالت 
هفتگي خود را با افت يك درصدي به اتمام رس��اند . 
همچنين، ش��اخص اس اند پي استراليا 0.4 درصد 
كاهش داشت و كاسپي كره جنوبي نيز 0.3 درصد 
منفي شد. در حالي كه شاخص نيكي در ژاپن با افت 
0.8 درصدي معامالت را خاتمه داد. شاخص هنگ 
س��نگ در هنگ كنگ نيز 1.9 درصد منفي شد در 
حالي كه شاخص شانگهاي چين با روند منفي 0.8 
درصدي معامالت را ادامه داد. نشست روز سه شنبه 
فدرال رزرو برگزار شد و مقامات اين نهاد در خصوص 
افزايش هزينه هاي استقراضي و راهكارهاي سالمتي 
اقتص��اد و افزايش س��رمايه گذاري تجاري تصميم 
گرفتند. در اين نشست مقرر شد كه نرخ بهره تا پايان 
س��ال ميالدي در سه مرحله مختلف افزايش يابد و 
نخستين مرحله نيز در ماه آينده اتفاق بيفتد. بر اين 
اساس، شاخص اس اند پي امريكا افت 0.2 درصدي را 
به ثبت رساند و نزدك امريكا نيز 0.5 درصد مثبت شد.

گروه بورس|
با نگاهي به روند حركتي شاخص بورس تهران از ابتداي 
سال تاكنون مشاهده مي شود كه اين نماگر رشد 93 
درص��دي را تا پايان معامالت آخرين روز كاري هفته 
گذش��ته دركارنامه كاري خود به ثبت رسانده است. 
از سويي ديگر، داد و س��تد هاي هفتگي بورس اوراق 
بهادار تهران نشان مي دهد كه در پايان معامالت هفته 
منتهي به پانزدهم آبان ماه 97 شاخص كل نسبت به 
هفته ماقبل با يك درصد افزايش همراه شده است. بر 
اين اساس، شاخص كل با يك هزارو 733 واحد افزايش 
توانست نسبت به هفته ماقبل رشد پيدا كند و در نهايت 
رقم 185 هزارو 100 واحدي را به خود اختصاص دهد. 
در همين حال، ش��اخص بازار اول با يك هزارو 244 
واحد افزايش به رقم 137 هزارو 610 واحدي رسيد و 
در نقطه مقابل شاخص بازار دوم با 3 هزارو 612 واحد 
رش��د، رقم 362 هزارو 702 واحدي را تجربه كرد كه 
به اين ترتيب ش��اخص بازار اول با يك درصد افزايش 
و شاخص بازار دوم با يك درصد رشد نسبت به هفته 
ماقبل رو به رو ش��دند. بر اساس اين گزارش، در 4 روز 
كاري هفته گذشته، ارزش كل معامالت اوراق بهادار به 
30 هزارو 866 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به هفته 
ماقبل 17 درصد افزايش پيدا كرد. اين در حالي است 
كه، تعداد 9054 ميليون انواع اوراق بهادار در بيش از 
582 هزار دفعه م��ورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 
5 درصد افزايش و 4 درصد كاهش را نسبت به هفته 

ماقبل نشان مي دهد. بنابراين، تعداد 49 ميليون واحد 
از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش كل بي��ش از 543 ميليارد ريال مورد 
معامله قرار گرفت. برهمين اساس به ترتيب 9 درصد 
و 4 درصد كاهش نسبت به هفته ماقبل همراه شدند.

  بازدهي 85 درصدي فرابورس
از س��ويي ديگر، در آخرين روز كاري هفته گذشته 
شاخص كل فرابورس باالتر از سطح 2025 واحدي 
ايستاد كه با 0.4 درصد رشد در اين هفته بازدهي اين 
نماگر به 85 درصد از ابتداي سال رسيد. از سوي ديگر 
ارزش بازار فرابورس در هفته قبل 2درصد رشد كرد 
تا اين متغير 63 درصد از آغاز سال افزايش يابد و به 
باالتر از رقم 2 ميليون و 400 هزار ميليارد ريال برسد. 
عالوه بر اين، فرابورس ايران در هفته معامالتي منتهي 
به هجدهم آبان ماه روزهاي متفاوتي را پش��ت سر 
گذاشت كه از آن جمله مي توان به يك عرضه اوليه و 
يك درج نماد در بازار دوم اشاره كرد. بر همين اساس، 
در بازارهاي فرابورس نيز شاهد افزايش شاخص كل 
و ارزش بازار، رشد همزمان حجم و ارزش معامالت 
اوراق بدهي و بازارهاي دوم و پايه بوديم. همچنين، 
هفته گذشته در مجموع بازارهاي فرابورس 3236 
ميليون ورقه به ارزش 15 هزار و 936 ميليارد ريال 
دست به دست شد كه اين ميزان معامله در 668 هزار 

دفعه رقم خورد. 

اين ارقام در مقايس��ه با هفته پيش از آن افت 2 و 4 
درص��دي حجم و ارزش و رش��د 44 درصدي تعداد 
دفعات معامالت را نشان مي داد. در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل اين متغيرها به ترتيب 81، 108 و 87 
درصد افزايش يافتند. بر اين اساس، رصد معامالت در 
بازارهاي سهام فرابورس نشان مي دهد بازارهاي اول، 
دوم، پاي��ه و SME نقل و انتقال 317، 930، 1922 
و 0.3 ميليون س��هم را تجرب��ه كردند كه ارزش اين 
معامالت به ترتيب 1341، 3922، 3751 و 3 ميليارد 
ريال بود. همچنين، بازار اول در حالي با افت حجم و 
ارزش دادوستد سهام روبرو شد كه بازار دوم افزايش 
6 و 4 درص��دي اين متغيرها را تجربه كرد؛ بازار پايه 
نيز رش��د 18 و 9 درصدي حجم و ارزش معامالت را 
شاهد بود. در همين حال بازار شركت هاي كوچك 
و متوس��ط افزايش 336 درصدي ارزش معامالت را 

به ثبت رساند. 
اف��زون بر اي��ن، در هفته اي كه س��پري ش��د بازار 
ابزارهاي نوين مالي با تغيي��ر مالكيت 67 ميليون 
ورق��ه ب��ه ارزش 6904 ميليارد ريال روبرو ش��د. 
در اين ب��ازار اوراق بدهي در پ��ي خريد و فروش 7 
ميليون ورقه به ارزش 5545 ميليارد ريال، افزايش 
همزمان 25 و 23 درصدي حجم و ارزش معامالت 
را تجربه كرد. اين در حالي اس��ت كه هفته ماقبل 
معامالت اوراق تسهيالت مس��كن و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله كاهش يافتند. در اين 

بازدهي93درصديبورس
مروريبرآمارمعامالتبازارسرمايهنشانميدهد

ميان نگاهي به روند معامالت در تابلوهاي بازار پايه 
نيز حاكي از آن اس��ت بازارهاي پايه ب و ج با رشد 
حجم و ارزش دادوستدها و بازار الف با كاهش اين 
متغيرها روبه رو ش��دند. در هفته اي كه سپري شد 
همچنين ارزش معامالت خرد بازار س��هام شامل 
دادوس��تدهاي انجام ش��ده در بازارهاي اول، دوم، 
پايه، SME و مشتقه به 8133 ميليارد ريال رسيد 
كه گروه فلزات اساس��ي 18 درصد از اين رقم را به 
خود اختصاص داد و صدرنش��ين س��اير گروه هاي 
بورسي ش��د. پس از آن پتروشيمي ها و گروه هتل 
و رس��توران با در اختيار گرفتن 14 و 12 درصد از 
ارزش كل معام��الت بازار س��هام در جايگاه دوم و 

سوم قرار گرفتند.

  عرضه اوليه در بازار
بر اس��اس اين گزارش، سه شنبه پانزدهم آبان ماه نيز در 
بازار دوم هفتمين عرضه اوليه امسال فرابورس با عرضه 
10 درصد از س��هام ش��ركت توليدات پتروشيمي قائد 
بصير با كشف قيمت هر س��هم 8500 ريال رقم خورد. 
نماد اين ش��ركت در گروه محصوالت ش��يميايي درج 
شده است. اين عرضه با استقبال 266 هزار و 156 نفري 
مشاركت كنندگان و ثبت تقاضاي بيش از 146 ميليون و 
535 هزار سهمي روبه رو شد كه اين ارقام حاكي از شكسته 
شدن ركورد حضور در عرضه هاي اوليه بازار سرمايه از ابتدا 
تاكنون بود. در بازار دوم همچنين نماد شركت سنگ آهن 
گهر زمين در گروه استخراج كانه هاي فلزي درج شد تا اين 

شركت معدني آماده عرضه اوليه شود.

بازار
مديرفناورياطالعاتسازمانبورسواوراقبهادارتشريحكرد

ركوردمعامالتآناليندرسال97
مدير فناوري اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد 
است كه فناوري اطالعات به عنوان ابزار حمايت كننده و 
پيش ران موسسه هاي مالي عصر حاضر محسوب مي شود 
و نقشي فراتر از كاهش هزينه و بهبود عملكرد داشته و 
تبديل به ابزاري راهبردي در شكل دهي استراتژي هاي 
سازماني شده  اس��ت. مطهره مروج، در خصوص تاثير 
چشمگير پيشرفت هاي فناورانه بر مدل هاي عملياتي 
بازار، فرآيندها و نحوه ارايه خدمات در بازارهاي سرمايه، 
به سنا، گفت: فناوري اطالعات در بازار سرمايه به عنوان 
محرك بخش كس��ب و كار جهت گس��ترش و بهبود 
كاركردها در نظ��ر گرفته مي ش��ود و در حال حاضر با 
افزايش پيچيدگي هاي بازار سرمايه، راهكارهاي مبتني بر 
فناوري هاي اطالعاتي نوين نقشي مهم در حل مشكالت 
بازار س��رمايه دارد. نايب رييس هيات مديره ش��ركت 
مديريت فناوري بورس تهران، خاطرنشان كرد: افزايش 
سرعت افشاي اطالعات، بهبود كيفيت اطالعات، انواع 
مختلف دسترسي هاي اينترنتي، وب سايت هاي مختلف 
اطالع رساني و تحليلي و همچنين نرم افزارهاي موبايل و 
معامالت آنالين )دسترسي سرمايه گذاران به اطالعات( 
كه در بازار سرمايه نمود پررنگي داشته اند، همگي باعث 
افزايش حجم و ارزش معامالت، افزايش شفافيت بازار و 

اثربخشي و رشد بيشتر در بورس شده اند.
مروج در ادامه ب��ه نمونه هاي��ي از كاربردهاي كليدي 
فناوري اطالعات در بازار سرمايه ايران اشاره كرد و گفت: 
سامانه هاي حياتي بازار مانند سامانه هاي معامالت، پس 

از معامالت و همچنين سيستم هاي نظارتي، اطالع رساني 
و افشا، به عنوان نمونه هايي از كاربردهاي كليدي فناوري 
اطالعات در بازار سرمايه ايران مطرح هستند. البته در 
اين ميان، از ظهور استارت آپ ها و حوزه فين تك در بازار 
سرمايه ايران و ايجاد ارزش افزوده آنها نبايد غافل شد. وي 
نسبت ميزان معامالت آنالين به كل معامالت را شاخص 
توسعه يافتگي دانست و اظهار داشت: موارد ذكر شده اثر 
خود را بر افزايش حجم، دفعات معامالت و ارزش معامالت 
آنالين نسبت به كل معامالت در نيمه نخست سال جاري 
گذاشته است. از سال 90 تا 97 و در نيمه نخست سال 
97، در هر سه پارامتر ياد شده، روند افزايشي مشاهده 
مي  ش��ود و اين افزايش در سه سال اخير نيز مشهودتر 
بوده اس��ت و افزايش باالي 50 درصد را نشان مي دهد. 
به عبارتي ديگر، حجم زيادي از معامالتي كه روزانه به 
سمت هسته معامالت روانه مي شود در قالب معامالت 
آنالين )عادي يا الگوريتمي( بوده است.  وي در پاسخ به 
اين پرسش كه اين رشد از چه زماني آغاز شده و در اين 
مدت چه اثراتي بر بازار سرمايه به گواهي آمار داشته است، 
گفت: تالش هاي زيادي در دوره هاي مختلف در اين راستا 
انجام شده است. با اين وجود، حركت نويني از سال 89 
با ايجاد شركت هاي نرم افزاري و تنوع خدمات معامالت 
آنالين و الگوريتميك و همچنين ارايه UI و API توسط 
شركت هاي OMS آغاز شده و تاكنون ادامه داشته است. 
در اثر اين حركت، شاهد افزايش درصد معامالت آنالين 

در بورس و فرابورس از جنبه هاي مختلف بوده ايم.

  آمار معامالت
وي آمار معامالت آنالين نسبت به كل معامالت را مد نظر 
قرار داد و عنوان كرد: آمار كل معامالت بر خط در بورس ها 
نشان دهنده آن است كه ارزش معامالت آنالين در بورس 
از 6.07 درصد در س��ال 90 ب��ه 31.48 درصد در نيمه 
نخست سال 97 رسيده است. اين در حالي است كه ارزش 
مذكور در فرابورس، رشد نزديك به 27.7 درصد را تجربه 
كرده است. عالوه بر آن نسبت دفعات معامالت آنالين به 
كل معامالت در بورس بيش از 59.9 درصد و در فرابورس 
بيش از 63.98 درصد رشد داشته است. اين رشد از منظر 
حجم بورس، 36.61 درص��د و از منظر حجم فرابورس، 
نزديك به 51.39 درصد در نيمه نخست سال جاري بوده 
است. مروج ادامه داد: آمار مذكور گواه آن است كه با رشد 
فناوري هاي اطالعاتي در اين سال ها، نحوه انجام معامالت 
تغيير چشمگيري داشته است، به نحوي كه امروزه سهم 
معامالت آنالين در تبادالت بورس��ي بسيار قابل توجه 
است. رشد معامالت آنالين به خودي خود سبب سهولت 
معامله و افزايش سرعت آن و در نتيجه امكان استقبال و 

سرمايه گذاري بيشتر مي شود.
به گفته مدير فن��اوري اطالعات س��ازمان بورس تعدد 
ش��ركت هاي OMS )شركت هاي ارايه دهنده خدمات 
نرم افزاري( و تنوع خدمات آي تي اين شركت ها همچون 
UI )رابط كارب��ري( و API )رابط نرم افزاري(، س��امانه 
بازارگرداني خودكار، سامانه معامالت الگوريتمي، سامانه 
معام��الت برخط اوراق بهادار، س��امانه معامالت برخط 
مشتقه كااليي از ديگر عوامل اين رشد بوده اند. همچنين 
در دس��ترس بودن زيرس��اخت هاي معامالت آنالين، 
گوشي هاي هوشمند نيز به رشد اين آمار منجر شده است.

  ريسك افشاي پرتفوي
وي عدم وجود ريسك افشاي پرتفوي را يكي از مزاياي 
معامالت آنالين برشمرد و افزود: سهامدار زماني كه خود 
معامالتش را به صورت آنالين انجام مي دهد، ريسك 
افشاي پرتفوي را ندارد، استراتژي خريد و فروش خود را 
مي تواند مخفي نگاه دارد، مي تواند از شركت نرم افزاري، 
سرويس UI و API را بگيرد و الگوريتمي كه به واسطه 
استراتژي آن كار مي كند را ايجاد كند. اين موضوعات 
كمك مي كند تا فرد با اس��تفاده از دانشي كه دارد و با 
كمك كارگزار و زيرساختي كه شركت نرم افزاري در 
اختيار وي قرار مي دهد بتواند مس��تقيما درخواست 
معامله را انجام بدهد. البته اين موضوع به سهامداراني 
كه حرفه اي تر هستند توصيه مي شود و سهامداراني 
كه هنوز با اين مس��اله فاصله دارند مي توانند به جاي 
اينكه خودشان الگوريتم بنويس��ند، از الگوريتم هاي 

پيش فرض موجود استفاده كنند.
مروج ساير مزاياي معامالت آنالين را چنين برشمرد: 
امكان سفارشي سازي رابط كاربري توسط معامله گر به 
تفكيك هر يك از ايشان، امكان گسترش سريع تعداد 
ايستگاه هاي معامالتي در سراسر كشور و بدون نياز به 
زير ساخت هاي فيزيكي مانند خطوط MPLS، امكان 
تعيين سطوح دسترس��ي معامله گران در كارگزاري 
به تفكيك مشتريان از س��وي مدير كارگزاري، امكان 
مديريت و نظ��ارت بر خريد و ف��روش معامله گران و 
اعمال محدوديت هاي الزم از س��وي مدير كارگزاري، 
تفكيك ميزان مانده و اعتبار مش��تريان كارگزاري و 
بهره گيري حداكثري از يكپارچگي آن با س��امانه بك 
آفيس )اتوماسيون( كارگزاري، امكان ارايه گزارشات 

متن��وع و دريافت خروجي در قالب فايل با فرمت هاي 
استاندارد و امكان انعطاف باال جهت پوشش نيازهاي 
كارگزاري ها با توجه به رقابتي ش��دن اين سامانه بين 
شركت هاي توسعه دهنده آن. وي تاكيد كرد: تسريع 
در صدور مجوز براي ش��ركت ها و افرادي كه در حوزه 
خدمات فناوري اطالعات در بازار فعاليت دارند، يكي 
از رويكردهاي اساسي س��ازمان است. همچنين الزم 
است سازمان به جاي اختصاص مجوز بهره برداري از 
خدمات آنالين، به سمت رويكردي كه اكنون در پيش 
گرفته، يعني رويكرد تدوين الزامات، برود. اين الزامات 
شامل الزامات در دو حوزه  آي تي و امنيت مي شود. در 
حال حاضر، دستورالعمل معامالت برخط نيز در حال 
بازبيني اس��ت. ما به عنوان آي تي سازمان بورس، بر 
گنجاندن دستاوردهاي جديد فناوري اطالعات در اين 

دستورالعمل تمركز داريم.

  كاهش كارمزد 
نايب رييس هيات مديره شركت مديريت فناوري بورس 
ته��ران از كاهش كارمزد معامالت آنالين نس��بت به 
معامالت غيرآنالين به عنوان يكي از اقدامات تشويقي 
پيشنهادي به س��ازمان در خصوص معامالت آنالين 
ياد ك��رد و افزود: يكي از اقدامات موثري كه س��ازمان 
مي تواند انج��ام دهد، كاهش كارمزد معامالت آنالين 
نسبت به معامالت غيرآنالين خواهد بود. اين موضوع در 
بورس هاي دنيا نيز مطرح است. در حال حاضر محاسبه 
كارمزد يك معامله آنالين به اندازه يك معامله عادي 
است و طبيعي است كه تشويق هاي سازمان بورس در 

اين زمينه انگيزه بخش خواهد بود.
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نگاهي به تبعات يك پديده

چگونهقاچاقكاال،توليدرابهحاشيهميبرد
با تثبيت  نرخ ارز و تعادل نسبي در بازار اين واقعيت كه 
اختالف ارز رسمي و واقعي يك فرصت براي گسترش 
فساد است رخ مي نمايد. در چنين شرايطي وقتي 
دولت تالش مي كند به جاي حل مشكل با ابزارهاي 
پولي از طريق محدوديت هاي تجاري بازار را كنترل 
كند طبيعي خواهد بود كه راه هاي غيرقانوني مانند 
قاچاق گسترش پيدا خواهد كرد. در حقيقت امروز 
اقتصاد آماده افزايش نرخ قاچاق اس�ت و نمي توان 
اين مساله را از طريق راه حل هاي تعزيراتي حل كرد. 
قاچاق كاال در طول ساليان اخير به يكي از معضالت 
جدي و عديده در پيش روي توسعه توليد داخلي و 
شكوفايي اقتصادي كشور مبدل شده است. هرچند 
گفته مي ش�ود ميزان قاچاق در سال هاي گذشته 
كاهش يافته اما واقعيت اين اس�ت كه آمار دقيق و 
مس�تندي از واقعيت هاي قاچاق نداريم. از س�وي 
ديگر هر آنچه نارسايي مذكور در صحنه اقتصادي 
كشور ادامه پيدا كند، شاهد نابودي فرصت هاي هر 
چه بيشتر شغلي و افزايش ضريب بيكاري خواهيم 
بود. تضعيف بنيه توليد داخلي از ديگر پيامد هاي تلخ 
اين نقيصه به شمار مي رود و به تعبيري قاچاق كاال 
آفتي است كه دو هدف اصلي و اساسي تعريف شده 

در اقتصاد اين مرز بو م. را دچار نقصان خواهد كرد.
در ش�رايطي كه تولي�د داخلي به عن�وان يكي از 
مولفه هاي اصلي و اساسي و موتور محركه پيشرفت 
اقتصادي كشور مطرح است، هر آنچه براي تقويت 
اين اصل تالش شود به همان ميزان روند دستيابي 
به توفيقات اقتصادي با سرعت و شتاب فزاينده تري 
همراه خواهد ش�د و قاعدتا، ابتدا به س�اكن، الزمه 
حصول اين ام�ر را بايد در مقابله و مب�ارزه جدي با 
پديده قاچاق جست وجو نمود؛ لذا با توجه به اهميت 
اين امر تالش مي شود در ذيل اين گزارش راهكار ها 
و روش هاي موثر براي مقابله و دفع اين پديده شوِم 

اقتصادي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.

  روش   سلبي براي مقابله با قاچاق 
جوابگو نيست

احمد رستمي، يكي از فعاالن اعضاي اتاق بازرگاني با اشاره 
به لزوم مقابله همه جانبه و فراگير با پديده قاچاق اظهار كرد: 
يكي از جذابيت هاي گرايش به كاال ها و محصوالت قاچاق 
را بايد در قيمت پايين اجناس، كاال ها و اقالمي جست وجو 
كرد كه به صورت غيرقانوني وارد كشور مي شوند. وي افزود: 
به صورت طبيعي وقتي يك محصول با وجود تشابه كيفي 
و كاربردي از قيمت پايين تري برخوردار است و بعضا حتي 

از لحاظ كيفي مرغوب تر و مطلوب تر به نظر مي رس��د، لذا 
جامعه هدف چنين محصوالتي به س��مت كاال ها و اقالم 
ارزان تر گرايش پيدا مي كند. رستمي بيان كرد: به اعتقاد بنده 
براي مقابله با قاچاق كاال، اتكاي صرف و مطلق به روش هاي 
سلبي، دستاورد برجسته اي در پي نخواهد داشت آنچنان كه 
تجارب پيشين اين ادعا را ثابت نموده، فِلذا براي مقابله پايدار 
و قطعي با اين پديده شوم بايد انگيزه هاي موثر در ظهور و 

بروز قاچاق كور شود.

 آسيب شناسي   مناطق مرزي
يكي ديگ��ر از ضروريات مقابله ب��ا قاچ��اق كاال را بايد در 
آسيب شناسي كارشناس��ي ش��ده مناطق ارزي از حيث 
اجتماعي و اقتصادي جست وجو كرد، زيرا طبيعتا مناطق 
مرزي از حوزه هايي به شمار مي روند كه به نوعي كريدور ورود 
كاال هاي قاچاق محسوب خواهند شد و در صورت برنامه ريزي 
براي توسعه فرصت هاي شغلي، تمايل براي واردات بي رويه 
و غيرقانوني از مناطق مرزي به انحاي مختلف كاهش پيدا 
خواهد كرد. در ش��رايطي كه ساكنان مناطق مرزي در امر 
اشتغال خويش دچار نارسايي و نقصان هستند  ميل آنها براي 
پرداختن به واردات غيرقانوني كاال و كسب درآمد با اتكاي به 

چنين روش هايي افزون تر خواهد شد.

 رتبه اول قاچاق كاال در فرار مالياتي
مش��اور مالياتي اتاق اصناف ايران در تشريح معافيت هاي 
مالياتي در مناطق آزاد و صنعت كشاورزي بيان كرد: وضع 
اين معافيت ها بدون نظارت مستمر، بستر فرار هاي مالياتي 
همانند قاچاق كاال در مناطق آزاد و رانت ايجاد شده در صنعت 
كش��اورزي را فراهم آورده اس��ت. طبق آمار، معافيت هاي 
مالياتي در ۴۰ سال گذشته سبب رونق نشده بلكه موجب 
جذاب تر شدن بازار براي افراد سود جو شده بطوري كه در 
سال هاي اخير رتبه هاي اول و دوم فرار مالياتي به ترتيب به 

قاچاق كاال و بخش هاي بعد از توليد اختصاص يافته است.

 طرح جامع مالياتي 
از   قاچاق   جلوگيري مي كند

عباس آرگون عضو ات��اق بازرگاني با بي��ان اينكه يكي از 
معضالت اقتصادي، به پديده قاچاق معطوف مي شود، اظهار 
كرد: برخي منابع در اختيار سيستم مالياتي و خزانه داري 
كشور است كه اين امر مي تواند به شفاف سازي اقتصاد كمك 
رسان باش��د، بنابراين اجراي نظام جامع مالياتي، از ديگر 
برنامه هاي مهم دولت در جلوگيري از ورود قاچاق به كشور 
است. آرگون، تصريح كرد: مواد اوليه، انرژي و سوخت از جمله 
عواملي هستند كه به آنها يارانه تعلق مي گيرد و مي توان آن 

را با قيمت باالتري به فروش رساند. همين امر موجب شده 
كه در حوزه صادرات قاچاقي صورت نگيرد.

وي گفت: بنابراين بهتر است قانون دقيق اجرا شود، چون 
قانون دقيق و قابل اعتمادي در اين زمينه داريم.

  امضاي طاليي به تداوم قاچاق دامن مي زند
پرهام فر مديركل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشويي ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، گفت: در برخي موارد سوءاستفاده از جايگاه هاي 
اداري و سازمان هم يكي از عوامل قاچاق به شمار مي رود كه 
در چنين حالتي حتي امكان نبود آمار قاچاق هم به وجود 
مي آيد. وي افزود: امكان رخ دادن چنين سوءاستفاده هايي 
حتي در وزارتخانه ها يا نهاد هاي نظارتي وجود دارد. البته 
سوءاستفاده از جايگاه سازماني و اداري به معناي قاچاقچي 
بودن خود فرد مسوول نيست بلكه تصميمات اينگونه افراد 
بطوري اخذ مي ش��ود كه روزنه هايي براي سوءاستفاده و 
ورود قاچاق به وجود مي آيد. پرهام فر اظهار كرد: برخي از 
كارمند ها داراي امضا هاي طاليي هستند. به عبارت ديگر 

اين افراد در يك بخش س��ازمان، قدرت تصميم گيري و 
اعمال صالح ديد خود را دارن��د. مديركل دفتر مبارزه با 
قاچاق ارز و پولشويي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تاكيد 
كرد: گاهي اين افراد دس��تور خود را از طريق شبكه ابالغ 
مي كنند و، چون دستور به شيوه سيستمي به فرد يا نهاد 
مرجع رسيده است، مورد اجراي بخش هاي مربوط ديگر 

قرار مي گيرد.

 واردات قاچاق از مبادي رسمي 
كريمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو اظهار كرد: واردات قاچاق از مبادي رس��مي 
واقعيتي غيرقابل انكار است. اگرچه بطور معمول مسووالن 
گمركات اين موضوع را انكار مي كنند، ولي شاهد ورود بخش 
قابل توجهي از واردات قاچاق از همين مسير هاي قانوني به 
داخل كشور هستيم. وي با بيان اينكه آمار دقيق و رسمي از 
واردات قاچاق از مبادي قانوني كشور وجود ندارد، در تشريح 
اثبات اين معضل گفت: پرونده متعلق به يك هزار و ۱۲۸ 
كانتينر مرتبط به سال هاي ۹۴ و ۹۵ گمركات جنوب؛ دليل 

صادقي بر انجام واردت قاچاق از مسير هاي رسمي كشور 
است. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
درباره تجهيز گمركات به دستگا هاي ايكس ري به منظور 
جلوگيري از ورود كاال هاي ممنوعه به كشور بيان كرد: در كل 
گمركات به ويژه گمركات اصلي كشور يعني در جنوب، غرب 
و شرق تعداد دستگاه هاي ايكس ري بسيار محدود هستند، 
عالوه بر اين، همين تعداد موجود نيز قديمي بوده و از قابليت 

كارآمدي به روزي برخوردار نيستند.

 موج جدي قاچاق
در حال حاضر دولت تالش دارد كه با محدوديت هاي تجاري 
تراز تجاري كشور را مثبت نگه دارد و عدم توانايي مديريت ارز 
را با اين روش ها جبران كند. همين مساله باعث شده است 
كه قاچاق صادرات��ي و وارداتي به صورت همزمان در حال 
رخ دادن باشد. محدوديت هاي تجاري براي واردات، عدم 
تخصيص ارز كافي و ممنوعيت هاي واردات قاچاق وارداتي را 
داراي توجيه كرده است و از سوي ديگر بحث پيمان سپاري 

ارزي به موضوع قاچاق صادراتي دامن زده است.
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سرمايه گذاري  مشترك 
راهكار روابط پايدار اقتصادي 

هيات تجاري انجمن موس��ياد طرابوزان تركيه در 
نشست با اعضاي اتاق مشترك ايران و تركيه و جمعي 
از فعاالن بخش خصوصي ايران كه در اين كشور فعال 
هستند، زمينه هاي همكاري و مسيرهاي موجود براي 

تبادالت بانكي بين دو كشور را بررسي كردند.
در ابتداي جلس��ه نيلوفر اس��دي، سرپرست روابط 
دوجانبه معاونت بين الملل اتاق ايران به معرفي موسياد 
تركيه پرداخت و از آن به عنوان يكي از دو انجمن بزرگ 
تجاري اين كشور ياد كرد و گفت: در انجمن موسياد 
۱۱ هزار عضو صنعتي و هلدين��گ و ۵۰ هزار عضو 
شركتي فعال هس��تند و دفاتر آن نيز در كشورهاي 

مختلف داير است.
وي همچنين به شهر طرابوزان و سطح فعاليت تجاري 
و اقتصادي آن اشاره كرد و افزود: اين شهر در مسير 
جاده ابريشم قرار داشته و از قديم روابط قوي تجاري 
بين آن و تبريز برقرار بوده است. امروز نيز انتظار داريم 
با توجه به ظرفيت هاي خوبي كه در اين شهر بندري 
وجود دارد، سطح همكاري ها افزايش يافته و فعاالن 
اقتصادي نسبت به سرمايه گذاري و توليد مشترك و 

صادرات آن به كشورهاي منطقه تالش كنند.
اسدي ادامه داد: اتاق ايران از انجمن موسياد انتظار 
دارد كه تجار تركيه را به همكاري و سرمايه گذاري در 
ايران تشويق كند. سرپرست روابط دوجانبه معاونت 
بين الملل اتاق ايران با توجه به شرايط موجود براي 
رفع موانع بانكي و مالي، بهترين گزينه را استفاده از 
ارزهاي مرجع )ريال و لير( دانست و تأكيد كرد: ايجاد 
صندوق هاي تهاتر نيز راه حل ديگري است كه مي تواند 
زمينه ساز توسعه سطح همكاري هاي دو كشور باشد.

وي حجم روابط بين ايران و تركيه را در حدود ۱۰.7 
ميليارد دالر برآورد كرد و گفت: اين رقم تناس��بي با 
ظرفيت هاي موجود ندارد. ايران و تركيه مي توانند 
در حوزه هاي مختلف گردشگري، انرژي، پوشاك، 
پتروشيمي، برق، پالس��تيك با يكديگر همكاري 

داشته باشند.
در ادامه علي كان، رييس انجمن موسياد در طرابوزان 
تركيه كه سرپرستي هيات تجاري را بر عهده داشت، 
به اشتراكات فرهنگي بين دو كش��ور اشاره و هدف 
از اين س��فر را احياي روابط گذشته بين ايران و بندر 

طرابوزان عنوان كرد.
وي همچنين برق��راري خط هوايي بي��ن تهران و 
طرابوزان را مورد تأكيد قرار داد و تصريح كرد: سياست 
دولت ها هرچه باشد مهم نيست ما بايد تجارت خود 
را ادامه دهيم و حتي براي سرمايه گذاري هاي جديد 

و صادرات به كشورهاي منطقه برنامه ريزي كنيم.
جالل ابراهيمي، دبيركل اتاق مشترك ايران و تركيه 
نيز بندر طرابوزان را يك بندر استراتژيك و مهم خواند 
و تأكي��د كرد: به اعتقاد ما بهترين راه براي توس��عه 

همكاري ها، توليد و سرمايه گذاري مشترك است.

رييس انجمن مس درخواست كرد
از افراد كارشناس در وزارت صنعت استفاده شود

بهرام شكوري رييس انجمن مس ايران و رييس كميسيون 
معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مجموعه بزرگي است كه يكي از 
اشكاالت عمده آن نيز همين موضوع است كه تمام بخش 
صنعت، معدن، بازرگاني و بسياري ديگر از بخش هاي كشور 
در يك وزارتخانه متمركز شده اس��ت. در واقع اداره كردن 
وزارتخانه اي اين چنين بزرگ، كار ساده اي نيست. لذا از اولين 
اقدامات وزير جديد صمت اين است كه چيدمان درستي 
براي معاونان وزارتخانه در نظر بگيرد ضمن اينكه اكثر كساني 
كه معاونت اين وزارتخانه را برعهده داش��ته اند بازنشسته 
هستند. وي افزود: بنابراين بايد از نيروهايي كه برنامه ريزي 
شده عمل مي كنند، برنامه هاي استراتژيك را بلد و به نوعي 
با وزارتخانه آشنايي كامل دارند و جوان و پرانرژي نيز هستند، 
استفاده شود. اگر وزير جديد صنعت بتواند با اين ديد، افراد 
را در معاونت ها و پس��ت هاي كليدي وزارتخانه قرار دهد، 
شرايط بسيار بهتر خواهد شد. آن زمان است كه مي توانند 
برنامه ريزي صحيحي براي توسعه بخش هاي مختلف وزارت 
صمت به ويژه در بخش معدن كه بسيار پر پتانسيل است و 
بخش صنعت در حوزه توسعه صادرات، انجام دهند. او با اشاره 
به صحبت هاي »شارل دوگل« در فرانسه كه بعد از جنگ 
همه مردم را جمع و با تاكيد بر سه نكته اساسي، اعالم كرد 
كه كشور فرانسه بايد توسعه توليد داشته باشد و عالوه بر اين 
به مردم توصيه كرد كه مصرف قانونمند و بهينه داشته باشند 
و همچنين توسعه صادرات نيز در كشور رونق يابد، تصريح 
كرد: صحبت هاي »دوگل« در آن زمان، در مورد كشور ما نيز 
صادق است. در حال حاضر مردم بايد به عنوان فعاالن بخش 

خصوصي همت كرده و دولت نيز بايد موانع را برداشته و فضا 
را براي توليد و صادرات هموار كند. شكوري اظهار كرد: دولت 
به وي��ژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت كه وزارتخانه اي 
بسيار مهم اس��ت، بايد تسهيالتي ايجاد كرده و در توليد و 
صادرات، هر مانعي كه سد راه فعاالن اقتصادي مي شود را از 
ميان بردارد. سپس مردم را ترغيب كرده كه مصرف بهينه 
در حوزه هاي مختلف داشته باشند.  همه اين موارد مي تواند 
عامل تامين كننده نيازهاي كش��ور باشد. وي افزود: بطور 
مثال در مصرف سوخت، اينكه حامل هاي انرژي همچون 
بنزين و گازوئيل نسبت به متوسط قيمت منطقه، قيمتشان 
پايين است، سبب شده كه قاچاق در اين حوزه اتفاق بيافتد. 
در حال حاضر روزانه بيش از ۴۰ ميليون ليتر قاچاق سوخت 
انجام مي شود كه طبيعتا اگر قيمت ها متعادل باشد، حداقل 
جلوي قاچاق گرفته مي شود ضمن اينكه خودروسازان هم 
بايد خودروهايي با مصرف سوخت پايين تر و با آاليندگي 
كمتر توليد كنند. رييس كميسيون معادن و صنايع معدني 
اتاق بازرگاني ايران تاكيد كرد: بنابراين هر كدام از بخش هاي 
صنعت، معدن و تجارت به نوبه خود مي تواند مهم باشد تا 
سه محور اساسي ذكر شده )توليد مناسب، مصرف بهينه 
و توس��عه صادرات( اتفاق بيفتد. ش��كوري ادامه داد: وزير 
جديد وزرات صمت، خود كسي است كه به هر حال در اين 
وزارتخانه سابقه فعاليت داشته و با صنعت و معدن و مشكالت 
آن آش��نايي كامل دارد و همچنين در مجلس نيز بوده و با 
قانون گذاري  نيز آشنايي دارد. بنابراين تجربه و آشنايي وي 
بسيار كمك كننده خواهد بود؛ اما نكته مهم اين است كه 
شخص وزير به تنهايي شايد نتواند گره گشاي همه مسائل 

باش��د. لذا مهم ترين قدم وزير جديد صمت، انتخاب افراد 
شايسته براي معاونت ها و پست هاي كليدي در اين وزارتخانه 
است. با انتخاب افراد كارشناس و شايسته در معاونت ها، اين 
وزارتخانه مي تواند در بخش هاي مختلف به ويژه در بخش 
معدن و صنايع معدني كه مي تواند جايگزين مناسبي براي 
نفت باشد، موثر واقع شود و شرايط اقتصادي كشور را بهبود 
ببخشد. وي افزود: در حال حاضر از گله مندي هايي كه فعاالن 
حوزه توليد و صادرات دارند و به حق نيز هست، اين است 
كه دولت و مجلس در قانون گذاري ها و سياست گذاري ها از 
مشورت بخش خصوصي، اتاق بازرگاني و تشكل هاي صنفي 
استفاده نمي كنند. لذا اين امر حتما بايد صورت گيرد و در 
تصميم گيري ها، بخش خصوصي به مشورت گرفته شود تا از 
صدور بخشنامه هاي يك شبه جلوگيري شود. او گفت: گاهي 
شب مي خوابيم صبح كه بيدار مي شويم، صادرات كاالهايي 
ممنوع شده اس��ت در حالي كه صادركننده در گمرك در 
حال طي كردن مسير و مراحل صادرات كاالي خود است 
يا عقد قرارداد با كشورهاي هدف داشته است و متعهد شده 
كه كاال را در زمان مقرر به دست خريدار كاالي خود برساند. 
در اين شرايط آيا مسووالن مطلع  هستند كه با ممنوع شدن 
صادرات آن كاالها، فعاالن اقتص��ادي در اين زمينه تا چه 
ميزان دچار مشكل مي شوند!؟ شكوري اظهار كرد: لذا ابتدا 
بايد با تشكل ها مشورت شود و در سياست گذاري ها عقالنيت 
نيز در نظر گرفته شود و كار كارشناسي شده صورت گيرد 
چرا كه آثار تصميم هاي اتخاذ شده در همين سال جاري 
نشان داده است كه به چه ميزان اقتصاد كشور دچار تشنج 

شده است.

چالش تامين مالي در شرايط جديد
آنچه با بازگشت تحريم ها ذهن فعاالن اقتصادي را بيش 
از پيش به خود مشغول كرده، چالش هاي تأمين مالي در 
شرايط تحريم است. مساله اي كه در شرايط غيرتحريمي 
در صدر مشكالت صاحبان صنايع قرار داشت، با اعمال 
دوب��اره تحريم ها به يكي از چالش ه��اي اصلي بنگاه ها 

تبديل خواهد شد.
 از همين رو، اعضاي كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران 
در بيست و ششمين نشس��ت خود، بررسي راهكارهاي 
تامين مالي در شرايط تحريمي پيش رو را به بحث و بررسي 
گذاشتند. در  اين جلسه، ابراهيم بهادراني، مشاور عالي رييس 
اتاق تهران در امور اقتصادي، طي گزارشي به چالش هاي 
تامين مالي در ش��رايط تحريم پرداخت. او با اشاره به آثار 
تحريم ها بر توليد و تجارت گفت: همان گونه كه در سال هاي 
۹۱ و ۹۲ شاهد بوديم، اجراي تحريم ها احتمال گران شدن 
نرخ ارز خارجي، افزايش هزينه و دشواري تدارك از خارج، 
كاهش توليد، س��رمايه گذاري و رش��د اقتصادي، كاهش 
قدرت خريد خانوارها، ايجاد ركود تورمي و نيز افزايش نياز به 
نقدينگي و تسهيالت در بخش توليد را افزايش خواهد داد. 
بهادراني ادامه داد: برابر محاسبات انجام شده، توليدات بخش 
صنعت و معدن در سال ۹6 معادل ۱۹۴ هزار ميليارد تومان و 
ميزان افزايش هزينه اين بخش، بر اثر تحريم ها حدود ۱33 

هزار ميليارد تومان بوده است. در صورتي كه گردش مواد 
اوليه در بخش مذكور را دوبار در سال فرض كنيم، ميزان نياز 
به تسهيالت جديد معادل 66 هزار ميليارد تومان است كه 

بايد براي تامين آن، راهكار جديدي انديشيده شود.
او سپس با توجه به نقشي كه نظام مالي كشور در تامين نياز 
بخش صنعت ومعدن ايفا  مي كند، مروري بر وضعيت بازار 
سرمايه و بانك ها در كشور داشت و در نهايت پيشنهاد هايي 
كوتاه مدت و بلندمدت، ارايه كرد و گفت: بانك ها به عنوان 
واسطه گران مالي، منابع را از پس اندازكنندگان )غيرآگاه 
به چگونگي سرمايه گذاري( جذب  مي كنند و با ضوابط و 
مقررات خاص در اختيار توليدكنندگان   توانا در توليد ولي 
فاقد امكانات مالي  قرار  مي دهند. اين امر در يك نظام مالي 
سالم و كارآمد باعث افزايش دسترسي توليدكنندگان به 
منابع مالي  كاهش هزينه تأمين مالي توليد و افزايش رشد 

و توسعه اقتصادي كشور  مي شود. 
در مقابل، اگر بانك ه��ا در خدمت بخش حقيقي اقتصاد 
نباشند تعادل بازارها بر هم  مي ريزد و منابع به بخش هاي 

غيرتوسعه اي سوق  مي يابد.
بهادراني با اشاره به اينكه فعاالن اقتصادي در طول زمان، 
داراي يك جريان ورودي نقدينگي ناشي از درآمدها، دريافت 
مطالبات، فروش اموال و دارايي و يك جريان خروج نقدينگي 

شامل پرداخت مخارج و هزينه ها و پرداخت بدهي ها هستند، 
گفت: اين دو جريان لزوماً بر هم منطبق نبوده و شكافي بين 
جريان ورودي و خروجي نقدينگي وجود دارد و الزم است 
كه طي فرآيندي اين شكاف پر شود كه به اين فرآيند تامين 
مالي اطالق  مي شود. مشاور رييس اتاق تهران در ادامه سهم 
بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه هاي توليدي را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: بازار سرمايه در كشور ما حداكثر ۲۰ درصد 
نياز بخش هاي توليدي را تامين كرده است. حال آنكه در 
كشور هاي صنعتي، نقش بازارهاي سرمايه در تامين مالي 
بخش ه��اي حقيقي بين۵۰-۴۰ درصد اس��ت. بهادراني 
نداش��تن اطالعات كافي بنگاه ها از ساير روش هاي تامين 
مالي در كشور، عدم تمايل شركت ها به تامين منابع مالي 
خود از طريق بازار سرمايه به دليل نياز به شفافيت باال، تقسيم 
بخش عمده سود به سهامداران در شركت هاي سهامي عام به 
جاي استفاده از آن به عنوان منبع تامين مالي به علت بازدهي 
پايين بخش توليد، عدم بهره گيري از ظرفيت بهادار كردن 
موجودي انبار به دليل نياز به ابزار جديد، مشكالت مربوط 
به تجديد ارزيابي دارايي هاي بنگاه ها و شركت ها كه قدرت 
تضمين دريافت منابع مالي را كاهش  مي دهد و عدم استفاده 
از ظرفيت انتشار اوراق مشاركت را از جمله موانع بهره گيري 

بنگاه ها از ظرفيت بازار سرمايه دانست.
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نتيجه انتخابات امريكا؛ »ترامپيسم ماندني است«

»ويتكر«، انتصابي نامناسب در وزارت دادگستري امريكا

دولتي دوقطبي براي كشوري دوقطبي

دموكراتهانگرانتحقيقات»روسيهگيت«

گروه جهان|  
در انتخاب��ات مي��ان دوره اي امري��كا همان گونه كه 
پيش بيني ش��ده بود دموكرات ه��ا اكثريت مجلس 
نمايندگان را به دست گرفتند. جمهوري خواهان هم 
در مقابل اكثريت خود را در مجلس سنا حفظ كردند. 
جهت گيري هاي سياسي بحث برانگيز دونالد ترامپ در 
دو سال گذشته سبب شده تا فضاي دو قطبي حاكم بر 
سپهر سياسي اين كشور بيش از پيش برجسته شود؛ 
حال نتايج انتخابات اخير بدان معناست كه ترامپ از 
اين پس بايد براي همزيس��تي با مجلس نمايندگان 

گذشت هاي زيادي را تحمل كند.
نشريه اكونوميست در گزارشي با عنوان »دولتي جناحي 
براي كش��وري دو قطبي« نوشته: براي يك بار هم شده 
نتيجه انتخابات هماني ش��د كه پيش بيني ش��ده بود. 
دموكرات ها كنترل مجلس نمايندگان را به دست گرفتند. 
جمهوري خواه��ان نيز اكثريت خود را بر مجلس س��نا 
تقويت كردند. هر دو طرف معتقدند كه پيروز انتخابات 
هستند. جامعه دو قطبي امريكا حاال دولتي دو قطبي نيز 
دارد. پيش بيني ها حاكي از آن است كه نتايج انتخابات 
شكاف در ساختار سياسي امريكا را تشديد و اداره اياالت 
متحده را دشوارتر خواهد كرد. حجم شكاف موجود در 
فضاي سياسي و اجتماعي امريكا قابل توجه است. 10 
سال پيش 17 ايالت امريكا يك سناتور دموكرات و يك 
سناتور جمهوري خواه داش��تند. اما از ژانويه 2019 اين 
تعداد به هفت س��ناتور خواهد رسيد. در انتخابات هاي 
فدرال خيلي سخت اس��ت كه كانديدايي بتواند از سد 
مخالفانش در ايالت هايي كه بطور س��نتي قرمز يا آبي 
)جمهوري خواه با دموكرات( هس��تند،  بگ��ذرد. در اين 
انتخابات تنها شش نماينده دموكرات موفق شدند كه 
در ايالت هايي كه سال 2016 به ترامپ راي دادند، پيروز 
شوند. اين شرايط براي انتخابات فرمانداران به مراتب بدتر 
است. اين فضاي دو قطبي اما به ضرر امريكا و هر دو حزب 
خواهد بود. در چنين فضايي دموكرات ها براي جلوگيري 

از ايجاد بن بست نبايد به دنبال انتقام گيري باشند. 

نظارتبهجايقانونگذاري
نش��ريه آتالنتيك با اش��اره به تركيب جديد مجلس 
نمايندگان نوشته كه سياس��ت خارجي ترامپ از اين 
پس زير ذره بين نمايندگان خواهد بود. در اين گزارش 
آمده: فضاي دو قطبي كنگره به اين معناست كه از اين 
پس نمايندگان بيشتر از اينكه به دنبال قانون گذاري 
باشند در پي نظارت بر سياست هاي دولت برخواهند 
آمد. برخ��ي از اولويت هاي سياس��ت خارجي ترامپ 
از جمله پيمان هاي تج��اري، توافق احتمالي صلح با 

كره ش��مالي، طرح پيش��نهادي او براي ساخت ديوار 
مرزي، ايجاد نيروي فضايي و احياي تسليحات هسته اي 
نيازمن��د رضايت نمايندگان اس��ت و به همين دليل 
نتيجه انتخابات سه ش��نبه در اجرايي شدن يا نشدن 
و چگونگي تحقق اين اولويت ها تاثير خواهد داش��ت. 
اما برخي از طرح هاي ترامپ در سياس��ت خارجي نيز 
نيازي به تاييد كنگره ندارد به همين دليل نمايندگان 
كنگره در اين بخش ها به دنبال تحقيقات خواهند بود؛ 
اين گمانه زني  زماني تقويت مي شود كه دريابيم رياست 

بيش��تر كميته هاي كنگره از جمله سياست خارجي 
قرار است در دست دموكرات ها باشد. نشريه آتالنتيك 
پيش بيني كرده سوابق مالي ش��خص دونالد ترامپ، 
سياست هاي مهاجرتي خصمانه او يا مداخالت نظامي 
سوال برانگيز در آفريقا از جمله مواردي است كه اكثريت 
مجلس نمايندگان به دنبال راه اندازي تحقيقات درباره 
آنها هستند. به نظر مي رسد اين مساله اي كه ترامپ را 
نگران كرده است. رييس جمهوري امريكا تنها ساعاتي 
پس از اعالم نتايج انتخابات با انتش��ار توييتي هشدار 

داد: »اگ��ر دموكرات ها فكر مي كنن��د مي توانند پول 
ماليات دهندگان را براي تحقيقات درباره ما در مجلس 
نمايندگان هدر دهند، آنگاه ما نيز ناچار خواهيم شد 
تحقيقات درباره آنها در مجلس سنا را به علت درز كردن 
اطالعات محرمانه و ديگر مسائل، بررسي كنيم. دو طرف 

مي توانند اين بازي را راه بيندازند.«
انتخابات هفته گذشته امريكا نخستين مواجه دونالد 
ترامپ با افكار عمومي در اياالت متحده بود. نش��ريه 
لوموند در اين باره نوش��ته: »هرگونه كه ارزيابي كنيم 
يعني نيمه خالي ليوان را ببينيم يا نيمه پر آن  را، يك 
چيز مسلم است؛ پديده ترامپيسم به اين آساني از ميدان 
به در نرفته است و نخواهد رفت. ترامپيسم به عنوان يك 
گرايش سياس��ي از اين پس به منظره سياسي امريكا 
تعلق خواهد داشت. ترامپ در ميان جمهوري خواهان 
يك پديده گذرا نيس��ت. او حزب قدرتمند و قديمي 
جمهوري خواه را از آن خود كرده است، زيرا آنهايي كه 
در انتخابات به  او راي دادند هم آنهايي بودند كه درباره 
آينده امريكا به عنوان يك قدرت دچار ترديد شده بودند 
و اين ترامپ بود كه از اين ترس بهره برداري كرد. با اين 
حال پيروزي دموكرات ها نشان داد مي توان در مقابل 
موج تازه ناسيوناليسم كه در اقصي نقاط جهان خود را 

نشان مي دهد مقاومت كرد.«
در انتخابات شش��م نوامبر راي دهن��دگان امريكايي 
براي انتخاب ۴۳۵ عضو مجلس نمايندگان، يك سوم 
اعضاي مجلس سنا و شماري از فرمانداران ايالت هاي 
مختلف به پاي صندوق هاي راي رفتند. در اين انتخابات 
دموكرات ها اكثريت مجلس نمايندگان و ۴6 كرسي در 
مجلس سنا را به دست آوردند. جمهوري خواهان نيز 
در سنا ۵1 را كسب كردند. گفته شده، نانسي پلوسي، 
رهبر دموكرات ها در مجلس نمايندگان به احتمال زياد 
با پيروزي اكثريت نامزده��اي اين حزب در انتخابات 
مجلس نمايندگان بار ديگر پس از هشت سال به عنوان 
رييس مجلس نمايندگان انتخاب خواهد شد. او پيشتر 
از سال 2007 تا 2011 رييس مجلس نمايندگان بود.

گروه جهان| 
اس��تعفاي اجباري وزير دادگستري امريكا يك روز پس از 
انتخابات ميان دوره كنگره و پيروزي دموكرات ها در كسب 
اكثريت كرس��ي ها در مجلس نمايندگان، نگراني هايي را 
درباره ادامه تحقيقات بازرس ويژه رابرت مولر پيش آورد. 
البته بيش��تر اين نگراني ها به انتصاب متيو وايتكر رييس 
دفتر وزير دادگستري به عنوان رييس موقت اين وزارتخانه 
مربوط مي شود چراكه او يكي از حاميان ترامپ و مخالف 
سرس��خت تحقيقات درباره احتمال دخالت روس��يه در 
انتخابات رياست جمهوري س��ال 2016 به شمار مي رود. 
اكنون بزرگ ترين نگراني دموكرات ها  اين است كه استعفاي 

سشنز به متوقف يا محدود شدن اين تحقيقات بينجامد.

خطريبرايتحقيقاتمولر
جف سشنز وزير دادگستري امريكا اواخر هفته گذشته اعالم 
كرد به درخواست رييس جمهوري از مقام خود كناره گيري 
مي كند. دونالد ترامپ هم با انتشار توئيتي، ضمن تشكر از 
خدمات سشنز اعالم كرد كه رييس دفتر وزير دادگستري 
را به عنوان رييس موقت اين وزارتخانه منصوب كرده است. 
وب س��ايت خبري تحليلي »رييل كليير پالتيكز« نوشته 
انتصاب متيو ويتكر دست نشانده رييس جمهوري ترامپ به 
جاي جف سشنز، انتخابي نامناسب در زماني نامناسب بود. 
البته از ديدگاه ترامپ، اين اقدام كامال منطقي به نظر مي رسد 
چراكه سشنز كه در چند ماه گذشته سخن از بي وفايي او به 
شخص رييس جمهوري سر زبان ها افتاده بود، كنار گذشته 
است. در شرايط عادي، قوانين جانشيني حكم مي كرد كه راد 

جي. روزنشتاين معاون وزير دادگستري به عنوان دادستان 
كل موقت و تا زمان تاييد گزينه جانشيني سشنز، ايفاي نقش 
كند. اما ترامپ به جاي اينكه بگذارد امور طبق روند عادي 
پيش بروند، ويتكر رييس دفتر وزير دادگستري را به جاي 
سشنز منصوب كرد؛ وكيلي كه پيشتر شك و ترديد و حتي 
مخالفت خود را با تحقيقات بازرس ويژه رابرت مولر در پرونده 

موسوم به »روسيه گيت« اعالم كرده است.
براي ترامپ اين به معناي حل مش��كل اس��ت: دادستان 
كلي كه از قوانين وزارت دادگستري پيروي مي كرد و براي 
اداره وزارتخانه تحت كنترل خود از مشاوره افراد حرفه اي 
اخالق مدار كمك مي گرفت و از مداخله در تحقيقات مولر 
خودداري مي كرد، از كار بركنار شد و جاي او را فردي گرفت 
كه پيش از پيوستن به وزارت دادگستري مخالفت خود را با 

اين تحقيقات آشكارا اعالم كرده بود.
رويكرد ويتكر در مقابله با تحقيقات درباره مداخله احتمالي 
روسيه در انتخابات كامال مشخص است: او احتماال دسترسي 
مولر به منابع مالي را محدود مي كند. ويتكر ماه جوالي سال 
2017 به سي ان ان گفت: »سناريويي كه متصور مي شوم 
اين است كه فرد ديگري جايگزين جف سشنز مي شود و 
دادستان كل جديد باب مولر را اخراج نمي كند، بلكه منابع 
مالي او را تااندازه اي پايين مي آورد كه چاره اي جز متوقف 

كردن تحقيقات برايش نماند.«
او همچنين مي تواند توانايي مولر را براي پيگيري شواهد 
عليه ترامپ يا خانواده او محدود سازد. بررسي مصاحبه هاي 
گذش��ته ويتكر با س��ي ان ان وفاداري او را به دونالد ترامپ 
و عزم��ش ب��راي جلوگيري از آس��يب دي��دن اطرافيان 

رييس جمهوري در روند تحقيقات را به وضوح نشان مي دهد: 
»زمان آن رسيده كه روزنشتاين به مولر دستور دهد دامنه 
تحقيقاتش را محدود كند. اگر چنين كاري نكند، نه تنها 
وجهه فرد محترمي همچون مولر به خطر خواهد افتاد، بلكه 
اين مسله به رييس جمهوري امريكا و خانواده او و به صورت 

گسترده تر كل كشور، اسيب خواهد رساند.«

نگرانيدموكراتها
اين مس��اله به ويژه نگراني اعضاي ارش��د حزب دموكرات 
در كنگره امريكا را در پي داش��ته اس��ت. در همين رابطه، 
حزب دموك��رات برگزاري جلس��ه فوري اس��تماع جف 
سش��نز در مجلس نمايندگان را خواستار شد. به گزارش 
يوروني��وز، اعضاي دموك��رات كميت��ه قضايي مجلس 
نمايندگان روز پنج شنبه با ارسال نامه اي به باب گودليت، 
رييس جمهوري خواه همين كميته، بررسي فوري »بحران 
]ناشي از نقض[ قانون اساسي« را خواستار شدند. دموكرات ها 
مي گويند ترامپ با اجبار سشنز به استعفا، اصل استقالل قوه 
قضاييه را نقض كرده اس��ت. اي��ن نمايندگان همچنين 
خواستار ادامه حمايت هر دو حزب كنگره از ادامه تحقيقات 
كميسيون »رابرت مولر« درباره دخالت روسيه در انتخابات 

رياست جمهوري سال 2016 شده اند.
به نوشته دويچه وله، سشنز كه به عنوان وزير دادگستري 
مسووليت نظارت بر تحقيقات مولر را بر عهده داشت، براي 
خودداري از مداخله در اين تحقيقات اين مسووليت را به 
دستيار خود روزنش��تاين محول كرده بود. اما اين رويكرد 
سشنز و عدم حمايت او از ترامپ در ارتباط با اين تحقيقات، 

خشم و انتقادهاي شديد رييس جمهوري را در پي داشت 
تا جايي كه او چندين مرتبه با انتشار پيام هايي در توييتر از 
وزير دادگستري خواست تا به اين تحقيقات پايان دهد. در 
ميانه درگيري هاي لفظي رييس جمهوري و وزير دادگستري 
كابينه او، سشنز حتي بيانيه اي صادر و اعالم كرد كه وزارت 

تحت نظارت او تسليم فشارهاي ترامپ نخواهد شد.
چاك ش��ومر، رهبر دموكرات ها در س��نا، گفت چنانچه 
استعفاي سشنز به معناي پايان يا اعمال محدوديت شديد 
بر تحقيقات درباره پرونده مداخله روسيه در انتخابات باشد، 
اين امر مي تواند بحراني را در قانون اساسي كشور به وجود 
آورد. شومر با انتشار پيامي در توييتر از متيو ويتكر خواست تا 
مسووليت نظارت بر اين پرونده را به شخص ديگري محول 
كند.ويتكر اين مساله را رد كرده است. نانسي پلوسي، رهبر 
دموكرات ها در مجلس نمايندگان، هم در توييتي مشابه از 

ويتكر خواست تا در تحقيقات مولر دخالت نكند. او نوشت: 
»كنگره بايد فورا براي حفاظت از اجراي قانون و تماميت 
تحقيقات دست به كار شود.« اريك هولدر، وزير دادگستري 
پيشين امريكا در دوران رياست جمهوري باراك اوباما، نيز 
ضمن ابراز نگراني از وضعيت پيش آمده، توقف يا اعمال نفوذ 
در تحقيقات مولر را »خط قرمز« توصيف كرد. حتي ميت 
رامني، نامزد پيشين انتخابات رياست جمهوري از حزب 
جمهوري خواه، نيز درباره دخالت ويتكر در تحقيقات مولر 
هشدار داد و »عدم محدوديت« در اين تحقيقات را خواستار 
شد. رامني يكي از منتقدان ترامپ و سياست هاي او به شمار 
مي رود. پس از پيروزي دموكرات ها در انتخابات ميان دوره و 
دستيابي آنها به اكثريت در مجلس نمايندگان، اين احتمال 
مطرح شده كه آنها تحقيقات درباره تباني ستاد انتخاباتي 

ترامپ و روسيه را با جديت بيشتري پيگيري كنند.

دريچه

كوتاه  از منطقه

 روسيه كنار گذاشتن دالر را 
به سرعت پيش مي برد

گروه جهان|  روسيه تالش ها را براي دالرزدايي از اقتصا 
خود را تشديد كرده است. در شرايطي كه شركت هاي 
بزرگ روسيه در انتظار موازين احتمالي تحريمي امريكا 
عليه روسيه هس��تند و امريكا تالش مي كند تا با وضع 
تحريم ها دسترسي شركت هاي روسيه را به نظام بانكي 
بين المللي محدود كند، پروژه دالرزدايي اقتصاد روسيه 
كليد خورده و مبدل به يك راهبرد اقتصادي در مقابله با 
نيات تحريمي امريكا شده است. به گزارش خبرگزاري 
فرانس��ه، چهار سال پس از نخستين تحريم هاي غرب 
عليه مسكو براي الحاق كريمه به روسيه و ادامه تنش ها در 
شرق اوكراين، محدوديت هاي امريكا عليه تراكنش هاي 
مالي روسيه تشديد شده و همراه با آن، احتمال مخاطرات 
و پيگرد قانوني تجار و شركت هاي روسيه در امريكا كه 
با دالر تعامل مي كنند، افزايش يافته اس��ت. در چنين 
ش��رايطي، وزير اقتصاد و دارايي روسيه و رييس بانك 
مركزي اين كشور به زودي طرح كاهش دالر در تعامالت 
روسيه كه در جهت دالرزدايي اقتصاد اين كشور است را 
به نخست وزير روسيه ارايه خواهند داد. در همين حال، 
چندين شركت بزرگ روسيه در حال بررسي راهكارهايي 
براي انجام معامالت خود با ديگر شركت ها بدون استفاده 
از دالر هستند. دولت روس��يه نيز شركت ها را تشويق 
مي كند كه به منظور كاهش وابستگي به دالر امريكا، در 

مبادالت خود از ديگر ارزها بيشتر استفاده كنند.
بانك مركزي روس��يه اع��الم كرده حج��م مبادالت 
غيردالري شركت هاي اين كشور افزايش يافته است. 
به نحوي كه سهم روبل از مبادالت كااليي ميان روسيه و 
چين و روسيه و هند اكنون بين 10تا 20درصد كل ارزش 

تجارت ميان اين كشورها رسيده است. 

احتمال همه پرسي مجدد 
برگزيت وجود ندارد

گروه جهان|  جرمي هان��ت وزير خارجه بريتانيا 
گفت ام��كان ندارد در رابطه با خروج اين كش��ور از 

اتحاديه اروپا همه پرسي مجدد برگزار شود.
اين در حالي اس��ت كه بريتانيا تنها شش ماه براي 
دس��تيابي به توافق با اتحاديه اروپا فرصت دارد و در 
پايان مارس سال 2019 اين كشور براي هميشه از 
اتحاديه اروپا جدا خواهد شد مگر اينكه تا آن زمان 
دولت محافظه كار ترزا مي استعفا كرده باشد يا اينكه 

همه پرسي جديدي بر سر برگزيت برگزار شود.
وزير خارجه بريتانيا كه در پاريس با همتاي فرانسوي 
خود ديدار داشت، گفت كه كشورش با وجود خروج 
از اتحاديه اروپا هرگز روابط تجاري و اقتصادي خود با 
اين بلوك را قطع نخواهد كرد. او افزود: »دولت بريتانيا 
راه حل خود براي برون فت از بحران مذاكرات برگزيت 
را اعالم كرده و اين با اتحاديه اروپاست تا در اين مورد 
دقت نظر به خرج دهد تا در صورت امكان مذاكرات 

هرچه سريع تر به نتيجه برسد.«
در همين حال نش��ريه تايمز از احتمال دس��تيابي 
به توافق برگزي��ت تا پيش از سه ش��نبه خبر داد و 
نوشت بر اساس زمان بندي هاي اوليه، كابينه دولت 
بريتانيا دوش��نبه درباره بررسي جزييات اين توافق 
تشكيل جلسه مي دهد. ظاهرا قرار است دامينيك 
راب وزير برگزيت با ميش��ل بارني��ه مذاكره كننده 
ارش��د اتحاديه اروپا ديدار كند و به دنبال آن، بيانيه 
سياس��ي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا قرائت شود. 
ترزا مي نخست وزير بريتانيا هم چهارشنبه در مجلس 
عوام بيانيه اي را براي قانون گذاران اين كشور قرائت 

مي كند. 

پيچيده شدن تشكيل ناتوي 
عربي با قتل خاشقجي

گروه جهان| برخي مناب��ع آگاه در امريكا معتقدند، 
راهبرد اين كش��ور براي اجراي ط��رح ناتوي عربي در 
راستاي متحد كردن هم پيمانان عرب خود جهت مقابله 
با قدرت ايران در منطقه متاثر از كشته شدن خبرنگار 
منتقد سعودي با پيچيدگي هاي تازه تري مواجه شده 
است. به گزارش رويترز، قتل جمال خاشقجي، خبرنگار 
منتقد سعودي در كنسولگري رياض در استانبول خشم 
جامعه جهاني را عليه محمد بن سلمان وليعهد عربستان، 
را به دنبال داشت. مقام هاي تركيه و برخي قانون گذاران 
امريكايي رهبر دوفاكتوي عربس��تان را متهم به صدور 
دس��تور اين قتل كرده اند. عربس��تان اما دخيل بودن 

بن سلمان در قتل خاشقجي را كتمان مي كند. 
از مدت ها پيش امريكا درصدد ايجاد ائتالف راهبردي 
خاورميانه بود تا دولت هاي عربس��تان، امارات، كويت، 
قطر، عمان، بحرين، مصر و اردن را تحت رهبري خود در 
قالب ائتالفي اقتصادي و سياسي متحد كند. با اين حال، 
مناقشات ميان كشورهاي عربي به ويژه موضوع بايكوت 
سياسي و اقتصادي اعمال شده عليه قطر مبناي تشكيل 
چنين ائتالفي را دچار آس��يب كرد. در حالي كه انتظار 
مي رود رهبران كشورهاي عربي و ترامپ ژانويه نشستي 
برگزار كرده و توافقي اوليه درباره تشكيل اين ائتالف امضا 
كنند، برخي منابع گفته اند برگزاري نشست مربوطه 
قطعي نيست. آنها مي گويند، برگزاري اين نشست بارها 
به تعويق افتاده است. سه مقام ارشد امريكايي گفته اند 
در حال حاضر در واشنگتن بحث هايي جدي بر سر اين 
موضوع وجود دارد كه آي��ا امريكا مي تواند هم پيمانان 
عرب خود را در راس��تاي كنار گذاشتن اختالفاتشان 

مجاب كند يا خير. 

اختالفات امريكا و كره شمالي 
باز هم باال گرفت

گروه جهان| نيكي هيلي نماينده امريكا در سازمان 
ملل به تصميم كره ش��مالي براي به تاخير انداختن 
مذاكره با مقامات ارشد اياالت متحده واكنش نشان 
داده و گفته علت به تعويق افتادن مذاكرات اين بود 

كه آنها آماده نبودند.
به گزارش رويترز، هيلي از پيونگ يانگ خواس��ته تا 
توافق حاصل شده در جريان نشست رهبران امريكا 
و كره شمالي در ماه ژوئن را اجرا كند. او قبل و بعد از 
نشست محرمانه شوراي امنيت سازمان ملل درباره 
تحريم هاي كره شمالي، به خبرنگاران گفت: »اكنون 
نوبت كره شمالي است كه اقدام كند.« نماينده امريكا 
در س��ازمان ملل همچنين از روسيه به خاطر تالش 
براي لغو محدوديت هاي بانكي عليه كره شمالي انتقاد 
كرد و افزود: »هيچ زماني براي از دست دادن يا متوقف 
شدن نداريم، اكنون وقت بازگشت به گذشته نيست؛ 
اكنون كره شمالي بايد تعهدات خود در نشست ژوئن 

را اجرا كند.«
كيم جونگ اون و ترامپ در نشست ژوئن در سنگاپور 
متعهد ش��دند تا براي خلع سالح ش��به جزيره كره 
همكاري كنند، ولي مذاكرات پيونگ يانگ و واشنگتن 
تاكنون پيشرفت چنداني نداشته است. قرار بود مايك 
پومپئو وزير خارجه امريكا روز پنج شنبه با مقامات 
ارشد كره شمالي در نيويورك ديدار كند، اما وزارت 
خارجه اياالت متحده روز چهارشنبه اعالم كرد كه 
اين نشست به زمان ديگري موكول شده است. هيلي 
گفت: »تصور نمي كنم مساله جدي و مهمي وجود 
داشته باشد و بر اين باورم كه مذاكرات بين امريكا و 

كره شمالي مجددا برنامه ريزي خواهد شد.«

فنالند به »طرح واكنش 
اروپايي« پيوست

گروه جه�ان| وزراي دفاع 9 كش��ور اروپايي در 
نخستين نشست رسمي »طرح واكنش اروپايي« در 
پاريس ديدار كردند و از پيوستن فنالند به اين طرح 
خبر دادند. برنامه دفاع مشترك اروپا با عنوان »طرح 
واكنش اروپايي« كه با پيش��نهاد امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانس��ه از ماه ژوئن كليد خورد، 
فرانس��ه، آلمان، بلژيك، دانمارك، هلند، استوني، 
اسپانيا، پرتغال و بريتانيا را شامل مي شود. به گزارش 
يورونيوز، تحليل گران نظامي مي گويند با پيوستن 
فنالند به طرح دفاع مش��ترك اروپاي��ي به عنوان 
دهمين كشور، گامي براي تشكيل ارتش واحد در 
اروپا برداشته شده است. فلورانس پارلي، وزير دفاع 
فرانسه، با اش��اره به اينكه »طرح واكنش اروپايي« 
مكمل پيمان ناتو و اتحاديه اروپا است، گفت: »اين 
ابتكار عمل تالشي براي افزايش توان اروپا در واكنش 
به تهديدات به منظور برقراري امنيت بطور مستقل 
است.« پارلي با تاكيد بر اين  نكته كه اروپا هميشه 
نمي تواند پش��ت ديوار دفاع امريكايي ماند، افزود: 
»مزيت طرح واكنش اروپايي ساختار انعطاف پذير 
آن است. بر خالف آنچه تا به حال داشته ايم، در اين 
طرح لزومي بر توافق همه كشورها براي اقدام وجود 

ندارد و هيچ كشوري از حق وتو برخوردار نيست.«
هدف اين طرح تقويب مب��ادالت ميان فرماندهي 
ارتش كشورهايي اس��ت كه در اين زمينه داوطلب 
هس��تند و توانايي دارند تا بتوانند به سرعت و بطور 
هماهنگ در حوزه عمليات نظامي كالسيك، بالياي 
طبيعي و تخليه افراد از محل زندگي شان واكنش 

نشان دهند.
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نشستطالبانونمايندگان
شورايعاليصلحدرمسكو

گروه جه�ان| گفت وگوهاي صل��ح چند جانبه 
افغانستان جمعه در مسكو با مشاركت نمايندگاني 
از گروه طالبان و شوراي عالي صلح افغانستان برگزار 
شد. به گزارش بي بي سي، اين نخستين مرتبه است 
كه هياتي از گروه طالبان به صورت رسمي در نشستي 
در مسكو شركت مي كند. دولت افغانستان گفته كه 
در اين نشست حضور رس��مي ندارد و شوراي عالي 
صلح به عنوان نهاد مس��تقل تصميم به شركت در 
اين نشست گرفته است. عباس استانكزي، رييس 
دفتر سياسي طالبان در قطر و رييس هيات پنج نفره 
طالبان، و حاجي دين محمد همراه س��ه عضو ديگر 
شوراي عالي صلح با ميانجي گري روسيه در دومين 
نشست مسكو شركت كرده اند. اولين مرتبه اي كه 
هياتي از گروه طالبان به صورت رسمي در يك نشست 
مربوط به گفت وگوهاي صلح شركت كرد، سه و نيم 
سال پيش در پاكستان بود. س��رگئي الورف، وزير 
خارجه روسيه، گفت كه اين نشست به عنوان يكي از 
اهداف مهم در شكل گيري شرايط مناسب براي آغاز 
مذاكرات مستقيم بين دولت، طالبان و نمايندگان 
احزاب و جريان هاي سياس��ي مختلف افغانستان 
است. او افزود »تروريسم بين المللي« يك خطر براي 
همه كشورهاست و يكي از اهداف آن افغانستان است 
كه »گروه هاي تروريستي« و در راس آنها داعش، با 
حاميان خارجي خود فعاليت مي كنند. به گفته وزير 
خارجه روس��يه، داعش با حمايت از بيرون، در حال 
انجام اقداماتي است تا افغانستان را به پايگاه خود تبديل 
سازد و منطقه عمليات خود را از آنجا به كشورهاي 
آسياي ميانه گسترش دهد. الورف هدف از برگزاري 
اين نشست را »كمك به افغان ها« در از بين بردن اين 
تهديد تروريس��تي اعالم كرد. نمايندگاني از ايران، 
چين، پاكستان، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، 
قزاقستان و هند نيز براي حضور در اين مذاكرات به 
مسكو سفر كردند. اما دولت امريكا از حضور در اين 
مذاكرات اجتناب كرد. اگرچه وزارت خارجه امريكا 
گفته كه يك ديپلمات اين كشور در مسكو »تنها براي 
مشاهده« در اين نشست شركت كرده است. دولت 
افغانستان همواره تاكيد داشت كه روند گفت وگوهاي 
صلح با طالبان بايد »به رهبري افغان ها و با مالكيت 
افغان ها« انجام شود و به همين دليل در نشست مسكو 

حضور رسمي نداشت. 

حكمبازداشت۱۰۳نظامي
درتركيهصادرشد

دادس��تاني تركيه دستور بازداش��ت 10۳ نظامي 
ارتش به اتهام ارتباط با شبكه فتح اهلل گولن را صادر 
كرد. به گزارش آناتولي، اين افراد متهم هستند در 
جريان كودتاي 2016 با شبكه فتح اهلل گولن روحاني 
تبعيدي ترك در امريكا، در ارتباط بودند. دستگاه 
قضايي تركيه مي گويد 10۳ متهم در تمام رده هاي 
ارتش مشغول به خدمت بودند و در ميان آنها چند 

سرهنگ و سرگرد هم وجود دارد. 

اعزامنيروبرايمحافظت
ازهزارههادربرابرطالبان

در پي بروز خشونت  هاي قومي از سوي شبه نظاميان 
طالبان عليه اقليت ش��يعه هزاره ، دولت افغانستان 
اقدام به اعزام نيروهاي ويژه براي محافظت آنان كرد. 
به گزارش ايرنا، طالبان از چهارشنبه عمليات خود را در 
غزني شدت بخشيده اند. بخش عمده قوم هزاره شيعه 
هستند در حالي كه طالبان اهل تسنن و عمدتا از قوم 
پشتون هستند. طالبان متهم است كه در سال هاي 
1996 تا 2001 و به هنگام به دس��ت داشتن قدرت 
در افغانستان عليه اقليت هزاره مرتكب جرايم حقوق  

بشري شده است. 

سفراميرقطربهآنكارا
رياست جمهوري تركيه اعالم كرده تميم  بن حمد 
بن آل ثاني امير قطر، شنبه )امروز( در ديدار با رجب 
طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه در آنكارا درباره 
روابط دوجانبه و مسائل منطقه اي گفت وگو خواهد 
كرد. ب��ه گزارش رويترز، تميم بن حمد آل ثاني قبال 
گفته بود بحران كشورهاي عرب حوزه خليج فارس 
فرصت هاي جديدي مقابل كشورش ايجاد كرده و يك 

تحول تاريخي در زندگي جامعه قطر رقم زده است.

رفعبحرانپرداخت
بدهيهاياسالمآباد

وزير دارايي پاكستان گفته كشورش بحران پرداخت 
بدهي هاي خود را پشت سر گذاشته و 6 ميليارد دالر 
از 12 ميليارد مورد نياز را عربستان سعودي تامين 
مي كند و مابقي آن را چين مي دهد. به گزارش ايرنا، 
اس��د عمر گفته بحران پرداخت بدهي ها اسالم آباد 
برطرف شده و براي ايجاد توازن در آينده مي بايست 
حجم ص��ادرات را افزايش دهد. گفته ش��ده، هيات 
بلندپايه پاكستان نهم نوامبر عازم چين خواهد شد 
و  چارچوب توازن بازپرداخت ها را تعيين خواهد كرد.

تظاهراتبحرينيها
درحمايتازعليسلمان

به دنبال فراخوان علما، روحانيون و احزاب بحريني، 
مردم اين كش��ور ب��ا حضور گس��ترده در خيابان از 
شيخ علي سلمان رهبر زنداني حزب الوفاق حمايت 
كرده به تالش آل خليفه براي عادي س��ازي روابط با 
رژيم صهيونيس��تي اعتراض كردند. به گزارش ايرنا، 
دولت بحرين با نزديك شدن به انتخابات مجلس و 
شوراها فشار بر مخالفان را با هدف مجبور كردن آنها 
به حضور در اين انتخابات نمايشي افزايش داده است.
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قرار مالقات در زيرزمين

»هاروكي موراكامي« توضيح مي دهد كه چرا كتاب هايش در زمانه آشوب جذابيت دارند

 براي رسيدن به روشنايي، بايد از تاريكي گذر كنيد

ارتباط اقتصاد و دانشگاه و حلقه مفقوده تجربه

مولف: اليور بركمن|
مترجم:  عرفانه محبي|

 گاردين| روز پيش از مالقاتم با هاروكي موراكامي 
در منهت��ن، او مث��ل ه��ر روِز ديگري ب��راي دويدن 
پيش ازظه��رش به س��نترال پارك م��ي رود كه زني 
او را متوق��ف مي كند و مي گويد »ع��ذر مي خواهم، 
شما همان نويسنده معروف ژاپني نيستيد؟« شيوه 
سوال كردنش كمي عجيب بوده اما موراكامي با خوي 
آرام هميش��گي اش پاس��خ او را مي دهد »به او گفتم 
نه، من فقط يك نويسنده ام، با اين حال از ديدن شما 
خوشوقتم! و بعد با هم دست داديم. وقتي مردم به اين 
شكل سراغم مي آيند، احساس عجيبي به من دست 
مي دهد، چون من فقط يك آدم معمولي ام. واقعا درك 

نمي كنم، چرا مردم دوست دارند مرا ببينند«.
اشتباه اس��ت كه اين نوع برخورد را ناشي از فروتني 
متظاهران��ه يا ناراحتي موراكامي از ش��هرتش تعبير 
كني��م: تنها مي ت��وان گفت كه هاروك��ي موراكامي 
۶۹ساله از ش��هرت جهاني اش نه سرخوش است و نه 
بيزار. در واقع نگرش او همچون نگرش تماش��اگري 
اس��ت كه كنجكاو و تاح��دودي متحير اس��ت، هم 
به خاطر داس��تان هاي سوررئالي كه از ناخودآگاهش 
برمي آيند و هم به خاطر اي��ن واقعيت كه ميليون ها 
خواننده كتاب هايش را چه به ژاپني و چه ترجمه شده 
به زبان هاي ديگر مشتاقانه مي خوانند. مسلمًا اتفاقي 
نيست كه ش��خصيت هاي اصلي داستان هايش هم 
به همين شكل تماش��اگراني بيروني هستند: مردي 
آرام، كناره گير از جامع��ه، و اغلب بدون نام، در ميانه 
سي س��الگي، ك��ه يك تم��اس تلفني غيرع��ادي يا 
جست وجو براي يافتن يك گربه او را به جهاني موازي 
مي كشاند و او، به جاي اينكه مضطرب شود، سِر شوق 
مي آيد. اين جهان موازي پر اس��ت از س��گ هايي كه 
منفجر مي شوند، مردهايي كه لباس گوسفندشكل 

مي پوشند، دختركان رازآلود و آدم هاي بدون چهره.
موراكام��ي معتق��د اس��ت ك��ه اي��ن قاع��ده ادبي 
مسحوركننده در زمان  آشفتگي هاي سياسي جذابيتي 
ويژه  دارد. او درحالي كه در اتاق كنفرانس��ي در دفتر 
پيش��كار ادبي امريكايي اش نشسته اس��ت و آبش را 
جرعه جرع��ه مي نوش��د توضيح مي ده��د »در دهه 
۱۹۹۰ در روس��يه، زماني كه نظام ش��وروي در حال 
تغيير بود، من بسيار محبوب بودم چون سردرگمي 
فراگير شده بود و افراِد سردرگم كتاب هاي مرا دوست 
داش��تند«. »در آلمان، وقتي ديوار برلين فروريخت، 
سردرگمي وجود داشت و مردم كتاب هاي مرا دوست 
داشتند«. اگر اين نظريه درست باشد، امريكاي دونالد 
ترامپ و بريتانياي خارج شده از اتحاديه اروپا بازارهاي 
پرس��ودي براي چهاردهمين رمان او يعني كشتن 
فرمانده خواهند بود. اين كتاب ۶۷۴ صفحه اي، سرشار 
از معجون عجيب و غريب موراكامي است كه فيليپ 
گابريل و تد گوسن آن را به انگليسي ترجمه كرده اند و 

۹ اكتبر در بريتانيا به چاپ رسيده است.
تالش براي ارائه خالصه اي از داستان هاي او بي فايده 
است، اما همين قدر كافي است كه اشاره كنيم راوي 
بي نام اين داستاْن نقاش پريش��ان خاطري است كه 
همسرش به تازگي او را ترك كرده. او براي كنارآمدن 
با اين مساله به كوه هاي شرق ژاپن پناه مي برد. اين سفر 
به يك ماجراجويي پرآب وتاب مي انجامد: مواجهه با 
موسس مرموز يك شركت فناوري، زنگي كه شب ها 
خودبه خود به صدا در مي آي��د، معبدي زيرزميني-

چاه ها و ديگ��ر فضاهاي زيرزمين��ي، و نيز گربه هاي 
گمشده، از عناصر ثابت آثار موراكامي هستند- و يك 
سرباز سامورايي به غايت وراج كه از بوم نقاشي اي كه 
راوي در اتاقي زيرشيرواني پيدا كرده بيرون مي جهد. 
)براي نويس��نده، كه از نوجواني طرفدار داستان هاي 
اسكات فيتزجرالد بوده، اين عناصر گرد هم آمده اند تا 
»اداي احترامي باشند به گتسبي بزرگ«، ادعايي كه 

با جلوتررفتِن رمان محتمل تر هم مي شود( .
اينكه آثار موراكامي در زمان تش��ويش هاي سياسي 
محبوبيت پيدا مي كنند قابل درك است: كارهاي او 

تأثيري مسحور كننده و گاه تسلي بخش بر خواننده 
مي گذارند، غرابِت ش��يوه جلورفتِن داستان هايش با 
يكنواختي احساسي اي تعديل مي شود كه همچون 
پناهگاهي است آرامش بخش در گريز از دنياي واقعي 
و تناقض��ات آن. موراكامي در يكي از مصاحبه هايش 
مي گويد كه از بازي بيس بال خوشش مي آيد »چون 
كسل كننده اس��ت«، و در كتاب خاطراتش وقتي از 
دويدن حرف مي زنم، از چه حرف مي زنم لذت دويدن 
-اگر لذت كلمه درستي باشد- را مي ستايد، ازاين رو 

كه مانِع به وجودآمدن احساسات شديد مي شود.
نبايد انتظار داشت كه موراكامي درباره تمام مضامين 
خيال��ي آثارش توضيح دهد. او با اعتمادي راس��خ به 
ناخودآگاهش ش��روع به كار مي كن��د: اگر تصويري 
از اعم��اق آن چاِه تاريك دروني س��ر ب��رآورد، آن را 
به خودي خود معنادار تلقي مي كند، كار او ثبت چنين 
چيزهايي اس��ت نه تحليل آن ها. )او مي گويد تحليْل 
كار »آدم هاي باهوش« است و با خنده ادامه مي دهد 
»و نويسنده ها الزم نيست باهوش باشند«( . به عنوان 
نمونه در صحنه اي از رماِن كافكا در كرانه كه در سال 
۲۰۰۲ منتشر شد، از آسمان مثل تگرگ ماهي مي بارد. 
»مردم از من مي پرسند »چرا ماهي؟ و چرا از آسمان 
ماهي مي بارد؟« اما من جوابي براي اين سوال ها ندارم. 
اين فكر در س��رم بوده كه چيزي بايد از آسمان ببارد. 
با خودم فكر كردم: چه چيزي بايد از آسمان ببارد؟ و 

گفتم: »ماهي! ماهي مي تونه خوب باشه«.
و مي دانيد، اگر اين چيزي است كه به ذهنم رسيده، 
پس ش��ايد چيز درس��تي اس��ت، چي��زي از اعماق 
ناخودآگاه كه خواننده مي تواند طنينش را بش��نود. 
پس حاال م��ن و خواننده يك مكان مالق��ات در زيِر 
زمين داريم. و احتماالدر آنجا كاماًل طبيعي است كه از 
آسمان ماهي ببارد. اين مكان مالقات است كه اهميت 
دارد، نه تفسيرهاي نمادشناسانه يا امثال آن. اين كار 
را به روشنفكران واگذار مي كنم«. تصور موراكامي از 
خودش به عنوان نوعي واسطه -رابطي بين ناخودآگاه 
خودش و ناخودآگاه خوانندگانش- به قدري برايش 
مبرهن است كه بعد از اينكه خودش را يك »قصه گوي 
بالفطره« خواند، مكثي كرد تا گفته اش را اصالح كند: 
»نه، من قصه گو نيستم، من تماشا گر قصه ها هستم«. 
رابطه او با داستان هايش مثل رابطه فرد با خواب هايش 
است، اين روش��ن مي كند كه چرا او مدعي است كه 
ش��ب ها خواب نمي بيند. او مي گويد »خب، ش��ايد 
ماهي يك بار خواب ببينم، اما معمواًل خواب نمي بينم. 
فكر مي كنم به اين خاطر است كه عادت دارم خواب و 
روياهايم را در بيداري ببينم، پس ديگر نيازي نيست 

وقتي مي خوابم، رويايي ببينم.« 
در داستان هاي موراكامي، لحظه هاي كليدي ظهور 
او به عنوان نويس��نده ان��گار از جاي��ي وراي كنترل 
خود آگاهش برآمده اند. موراكامي در سال ۱۹۴۹ در 
دوره پس از جنگ و اش��غال ژاپن به دست امريكا در 
كيوتو به دنيا آمد. بعد از اينكه كارش را يعني تأسيس 
يك باشگاه جاز در توكيو با نام »پيتر كت«، اسم گربه 
خانگي اش رها كرد پدر و مادرش از او نااميد ش��دند. 
چند سال بعد در يك استاديوم بيس بال نشسته بود و 
همانطور كه توپي را كه با ضربه چوب بيس بال بازيكن 
امريكايي ِديو هيلت��ون به پرواز درآمده بود تماش��ا 
مي كرد، ناگهان به ذهنش خط��ور كرد كه مي تواند 
يك رمان بنويس��د، ش��هودي كه به رمان به آواز باد 
گوش بس��پار )۱۹۷۹( انجاميد. كم��ي بعد از آن، در 
يك آخر هفته با تماس تلفني مجله اي ادبي و ژاپني 
به نام گونزو از خ��واب پريد كه ب��ه او اطالع مي داد 
رمانش به فهرس��ت جايزه نويسندگان جديد مجله 
راه يافته اس��ت. تلفن را قطع كرد و با همسرش يوكو 
براي قدم زدن بيرون رفتن��د. يك كبوتر زخمي پيدا 
كردند و آن را به ايس��تگاه پليس بردند. او سال ها بعد 
نوشت »آن يكشنبه هوا روشن و صاف بود و درخت ها، 
س��اختمان ها، و پنج��ره مغازه ها در آفت��اب بهاري 
به زيبايي مي درخشيدند«. »آنجا بود كه اين فكر ذهنم 
را تسخير كرد. من جايزه را مي برم. و به رمان نويسي 

تقريبا موفق تبديل مي ش��وم. گماِن جسورانه اي بود 
اما در آن لحظه مطمئن بودم كه به وقوع مي پيوندد. 
كامال مطمئن. نه مثل يك فرضيه، بلكه مس��تقيما و 

شهودي.«
تحسين منتقدان در ژاپن به كندي آغاز شد. او به خاطر 
دارد ك��ه »در عالم ادبياِت ژاپن وصل��ه ناجور بوده«، 
تاحدودي به اين دليل كه در كتاب هايش هيچ گونه 
ريشه ژاپني ديده نمي شد و ارجاعات زيادي به فرهنگ 
امريكايي وجود داش��ت، بنابراين كارهايش »زيادي 
امريكايي« به نظر مي رس��يدند. )اما اين روزها از او به 
عنوان يكي از نامزدهاي اصلي جايزه نوبل ياد مي شود، 
با اين حال او درخواست كرده است كه نامش از ليست 
نامزدهاي »نوبل جايگزين«، كه به سبب تعويق جايزه 
نوبل امس��ال ايجاد ش��ده بود، حذف شود و گفته كه 
ترجيح مي دهد روي نوشتن تمركز كند( . »ما كه دقيقا 
بعد از جنگ به دنيا آمديم، در فرهنگي امريكايي بزرگ 
شديم: من هميشه به آهنگ هاي جاز و پاپ امريكايي 

گوش م��ي دادم و س��ريال هاي تلويزيوني امريكايي 
مي ديدم؛ برايمان دريچه اي بود رو به جهاني متفاوت. 
اما به هرحال پس از مدتي سبك خودم را پيدا كردم، 

كه نه ژاپني بود و نه امريكايي، سبك خودم بود.«
در هر ص��ورت، منتقدان هرطور ه��م كه فكر كنند، 
موفقيت تجاري او پيوسته رشد كرد و در سال ۱۹۸۷ 
با جنگل نروژي به اوج رس��يد. اين رمان، داس��تان 
غم انگيز خاطره دو عاشق جوان است كه ۳.۵ ميليون 
نسخه از آن طي يك سال پس از انتشارش به فروش 

رفت. داستاْن واقع گرايانه نوشته شده بود، سبكي كه 
موراكامي ديگر هرگز در رمان هايش به آن بازنگشت. 
بااين حال او نمي پذيرد ك��ه ماجراي باريدن ماهي از 
آسمان يا آبستن ش��دن غيرعادي زنان واقع گرايانه 
نيس��تند. او مي گويد »اين واقع گرايي من اس��ت«. 
»من گابريل گارس��يا ماركز را خيلي دوس��ت دارم، 
اما فكر نمي كنم نوشته هايش را واقع گرايي جادويي 
مي دانست. واقع گرايي او اينگونه بود. سبك من مثل 
عينكم اس��ت: از پس آن لنزهاست كه جهان را درك 

مي كنم.«
همچنان كه شهرتش بيشتر مي ش��د، برنامه روزانه 
نوش��تنش را بهب��ود بخش��يد، برنام��ه اي كه حاال 
به خاطرش به اندازه هر كدام از كتاب هايش ش��هرت 
دارد: ۴ صبح بيدارشدن و براي ۵ تا ۶ ساعت نوشتن، 
هر روز نوش��تن ۱۰ صفحه قبل از دس��ت كم ۶ مايل 
دويدن و شايد شناكردن. او مي گويد »وقتي صاحب 
باشگاه جاز بودم، زندگي ام بي نظم و به هم ريخته بود. 
سه و چهار صبح به رختخواب مي رفتم. به اين ترتيب 
وقتي نويسنده ش��دم، تصميم گرفتم خيلي ثابت و 
حساب ش��ده زندگي كنم: صبح زود بيدار شوم، شب 
زود بخوابم و ه��ر روز ورزش كنم. معتقدم كه بايد از 
لحاظ بدني قوي باش��م تا چيزهايي قوي بنويسم«: 
او شايد فقط يك آدم منظم باش��د، اما وظيفه او اين 
اس��ت كه اين نظم و برنام��ه را در بهترين حالت نگه 
دارد. از بي��رون كه نگاه مي كن��ي، به نظر همين نظم 
دارد اوضاع را پيش مي برد - و مي خورد كمي بيش��تر 
از پنجاه س��ال داشته باش��د- اما ضرب آهنگش هم 
منبع شادماني عميقي است، كه احتماال دليلي است 
ب��ر طوالني بودن كتاب هايش. مي گوي��د »آن روزها 
روزهاي لذت بخش��ي اند، پس هر چه روزها بيش��تر 
باش��د، خوشي هم بيش��تر اس��ت و درنتيجه تعداد 
صفحات بيشتري نوشته مي شوند. من واقعًا نمي دانم 
چرا مردم دوست دارند كتاب هاي طويل مرا بخوانند« 
-و ب��دون هيچ نش��اني از غرور ادام��ه مي دهد- »اما 

محبوبيت دارم.«
روال فوق العاده پرحاصل زندگي اش توانايي بيشينه اي 
به او داده كه آن را در نوش��تن داس��تان هاي كوتاه و 
مطالب غيرداستاني به كار مي گيرد )قابل توجه ترين 
آنها زيِر زمين اس��ت ك��ه بر اس��اس مصاحبه هاي 
متعددي است كه با بازماندگان حمله گاز سارين در 
مترو توكيو در سال ۱۹۹۵، و با مسووالن اين حمله از 
فرقه آئوم شينريكو انجام داده است(، همچنين براي 
شخصا پاسخ دادن به پرسش هاي خوانندگان، نه فقط 

درباره كتاب هايش بلكه در نقش��ش به عنوان سنگ 
صبور. )»چيزي به سي سالگي ام نمانده، اما حتي يك 
كار هم نيست كه احساس كنم به انجام رسانده ام«، 
اين شروع يكي از ۳۷۱۶ پرسشي است كه موراكامي 
پاسخ شان را در كتابي الكترونيكي، كه در سال ۲۰۱۵ 
در ژاپن منتشر ش��د، ارايه كرده اس��ت( . موراكامي 
همچنين مترجم برجسته داستان هاي امريكايي به 
ژاپني است: فيتزجرالد، ترومن كاپوتي، گريس پالي، 

جي.دي. سلينجر، و اخيراً هم جان چيِور.
او از خواندن ترجمه كتاب هايش به انگليس��ي لذت 
مي برد، چون برايش مثل خوان��دن يك رمان كامال 
جديد اس��ت. مي گويد »ترجم��ه كتاب هاي بزرگ 
يك تا دو س��ال طول مي كش��د، پس هنگام خواندن 
ترجمه ها ديگر چيزي از داستان در خاطرم نيست«. 
اداي مشتاقانه ورق زدن كتاب را در مي آورد: »بعدش 
چه اتفاقي مي افت��د؟ و وقتي مترجم ب��ا من تماس 
مي گيرد: س��الم هاروكي، از ترجمه ام خوشت آمد؟‘ 
جواب مي دهم: داس��تان فوق الع��اده اي بود! خيلي 

خوشم آمد.! «
مكالمه ما  ناگزير به سمت سياست هاي امريكا كشيده 
ش��د و تنها در آن زمان بود كه او چيزي شبيه تكليف 
نويس��ندگي اش را ادا كرد. بعد از اينكه نظر او را درباره 
بحران در كش��وري ك��ه ِمه��رش را در دل دارد جويا 
ش��دم، حدودا يك دقيقه در س��كوت به فكر فرو رفت. 
س��پس گفت: »وقتي نوجوان بودم، دهه ۱۹۶۰، زمانه 
آرمان گراي��ي بود. ما باور داش��تيم كه اگر تالش كنيم 
جهان جاي بهتري خواهد شد. اين روزها مردم چنين 
باوري ندارند، و به نظر من اين خيلي ناراحت كننده است. 
مردم مي گويند كتاب هاي من عجيب و غريب هستند، 
اما، در وراي غرابت، جهان بهتري بايد وجود داشته باشد. 
مساله اين است كه، پيش از رسيدن به جهان بهتر، بايد 
غرابت را تجربه كنيم. اين ساختار بنيادي داستان هاي 
من اس��ت: بايد از تاريكي، از اعماق زمين، گذر كنيد تا 
به روشنايي برس��يد. “ كه شبيه نوعي اميد است براي 
اين شرايط« ش��خصيت اصلي داستان هاي موراكامي 
لزوما در آخر رمان به درك زيادي نمي رسد، و در حالت 
ش��ادكامي تمام و كمال به س��ر نمي برد، اما معمواًل از 
دنياي ش��گفت آور و نامتعارف روياهاي��ش به مكاني 
آرام و متعادل رسيده است. گويا كتاب هاي موراكامي 
مي خواهند بگوين��د كه زندگي ممكن اس��ت خيلي 
عجيب باشد، اما كابوس ها سرانجام به پايان مي رسند. 

شما مي توانيد سرانجام گربه گم شده تان را پيدا كنيد.
منبع :ترجمان

ارتباط ضعيف بين دانشگاه و حوزه هاي مختلف زندگي، 
از جمله اقتصاد همواره مورد بحث بوده و در برخي موارد 
دوري دانشگاه ها از تجربه و عمل مورد انتقاد كارشناسان، 

متخصصان و مسووالن قرار گرفته است.
حسن روحاني رييس جمهوري روز دوشنبه گذشته در 
ديدار معاونين و مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي 
گفته اند كه همه علم اقتصاد در دانشگاه ها نيست و بايد 

وزارت اقتصاد بر تجربه نيز تأكيد كند. 
اين اظهارنظر ريش��ه در انتقاداتي دارد ك��ه از تئوري 
محور بودن سيستم آموزشي مي شود. در واقع بنابر نظر 
كارشناسان مختلف خروجي سيس��تم آموزشي ما از 
ابتدايي تا دوران دانشگاه افرادي است كه بيشتر از آنكه 
مهارت ها و تجاربي براي زندگي و كار ياد بگيرند نظريه ها 
و ديدگاه هاي مختلفي را حفظ مي كنند. اين انتقاد بيشتر 
در مورد ارتباط دانشگاه و صنعت مطرح مي شده است اما 
به نوعي قابل تعميم به برخي ديگر از رشته ها نيز هست. 
به همين خاطر رييس جمهوري در ديدار خود به علم 

اقتصاد و تئوري محوري آن اشاره كرده اند.
روحان��ي در ديدار همچني��ن اظهار داش��ت: اقتصاد 
كتاب نيس��ت، اقتصاد يك دانش بس��يار پيچيده اي 
اس��ت. بعضي ها فك��ر مي كنند اقتصاد كتاب اس��ت. 
اگ��ر فرمول هايي كه در كتاب ها ي��اد گرفتند را حفظ 
كردند، بعد رفتند امتحان دادند نمره گرفتند مي شوند 
اقتص��اددان. نه اقتص��اد خيلي فرازو نش��يب دارد. در 

اينجاس��ت كه من به وزارت اقتص��اد و دارايي توصيه 
مي كنم اگر شما مي خواهيد در اقتصاد پيشرفت بكنيد 
صاحبان تجربه را هم بياوريد، همانطور كه استاد دانشگاه 
را هم بايد بياوريد. با اس��تاد دانشگاه مشورت كنيد. با 
صادر كننده و وارد كننده و توليد كننده هم مش��ورت 
كنيد. با اتاق ها هم مشورت كنيد. همه علم اقتصاد در 
دانش��گاه تهران و ساير دانشگاه ها نيست. كمي هم در 
بازار است. كمي هم در فضاي جهاني است. ما بايد هم از 

علم استفاده كنيم هم از تجربه. 

  اشكال در سيستم آموزشي است
ضرورت استفاده از تجربه امري انكار ناپذير بوده و مديران 
بايد از افراد با تجربه در حوزه هاي مختلف استفاده كنند. 
اما اين امر به معناي بي توجهي به علم نيس��ت. شايد 

اشكال در سيستم آموزشي است. 
در اين رابطه دكتر »س��يد محمدرضا سيد نورايي« به 
پژوهش��گر ايرنا گفت: بينيد اين يك بحث آكادميك 
است. نمي ش��ود انتظار داشت كه رييس جمهوري در 
همه زمينه ها تخصص داش��ته باش��د. به نظر من اگر 
مسووالن سياس��ي ما در حوزه اي كه تخصص ندارند 
وارد نشوند خيلي بهتر است. ولي از طرف ديگر حرف 
رييس جمهوري خيلي هم بي راه نيست. واقعيت هم 
همين است. يعني سيستم آموزشي ما سيستم درستي 

نيست. البته بستگي به نوع رشته دارد.

  وضعيت متفاوت علوم انساني 
وي اظهار داشت: در برخي رشته ها مثل پزشكي شرايط 
خاص خودشان را دارند اما در مورد علوم انساني وضعيت 
كامال متفاوت است. به دليل اينكه عواملي كه در متغيرهاي 
اقتصادي تأثير مي گذارد انسان است. انسان نيز متناسب 
با شرايط رفتار مي كند و متاسفانه نمي توانيم انتظار داشته 
باشيم كه همه چيز را دانشگاهيان بطور دقيق پيش بيني 
كنند. ولي اگر دانشگاهيان نتوانند بطور مسلم ديگران هم 

نخواهند توانست.
»در نتيجه با وجود اينكه مي توانيم بپذيريم كه دانشگاه هم 
با محدوديت هايي در زمينه علوم انساني مواجه است اما 
بي توجهي به علم و دانشگاه هم در هيچ كجاي دنيا نتيجه 
بخش نبوده و به قول اقتصاددان بزرگ، »جان مينارد كينز« 
سياستمداري كه فكر مي كند عاري از مشاوره با اقتصاددان 
است نمي داند كه حرف هايش تحت تأثير اقتصادداني است 
كه س��ال ها قبل از ميان رفته و فوت كرده است. بنابر اين 
مي توانيم بگوييم كه اين حرف تا حدودي درس��ت است 
اما نمي توانيم از اين نتيجه بگيريم كه بي توجهي به علم و 

بي توجهي به دانشگاه مي تواند كمك بكند.«
استاد دانشگاه عالمه طباطبايي در ادامه گفت: ببينيد ما در 
علم اقتصاد يك نظر واحد نداريم كه در همه جا جواب داده 
باشد. البته اينها بحث هاي آكادميك است و من نمي خواهم 
وارد آن بش��وم. بحث هايي كه در زمينه قوانين اقتصادي 
وجود دارد بيشتر كيفي هستند و كمي نيستند. و متاسفانه 

در دانش��گاه ها، نه تنها در ايران بلكه در بيشتر كشورهاي 
جهان نظريات كاماًل متفاوتي را ارايه مي دهند. بنابر اين 

نمي توانيم بگوييم تجربه اهميت ندارد.
' بحث هايي كه در دانشگاه ها مطرح مي شود بيشتر جنبه 
نظري و آكادميك دارد. اما تجربه چيز ديگري را نش��ان 
مي دهد. بنابر اين شناخت ريشه مشكالت خيلي ربطي 
به بحث هاي آكادميك ندارد. اما وقتي كه ما داريم اينگونه 
حرف مي زنيم نبايد غافل بش��ويم كه خارج از دانشگاه ها 
كسي بهتر از دانش��گاهيان نمي تواند اين مسائل را درك 
بكند و بفهمد و توصيه سياستي بدهد. بنابر اين نمي شود 
نسبت به علم بي توجه بود ولو اينكه علم فيزيكي نباشد و 
علم اجتماعي باشد. به هر حال دانشگاه ها عصاره فكري و 
تجربي بشر در طول تاريخ هستند و نمي توان نسبت به آنها 

بي تفاوت بود. 

  منظور از تجربه، تجربه تاريخي است
نورايي اضافه كرد: ما از تجربه دو تا معني استنباط مي كنيم. 
يكي اينكه ما مطالعه تجربي انجام دهيم. ببينيم با داده هايي 
كه داريم چه يافته هايي به دست مي آوريم. اين تعريف مورد 
نظر من نيست. چون خود داده ها نيز اشكال دارند. وقتي من 
مي گويم تجربه يعني چيزي كه بشر در طول تاريخ تجربه 
كرده است، سياست هايي كه طي تاريخ در جامعه اتفاق 
افتاده است. و مردم طي نسل ها و به تدريج آموخته اند و آن را 
بخشي از رفتار اجتماعي خودشان مي دانند. اين را ما تجربه 

مي دانيم.  وي افزود: تجربه يعني نهادها و فرهنگ هايي كه 
شكل مي گيرند. و س��اختار آداب و رسومي كه در جامعه 
حاكم است. در خيلي از موارد اينها ناخواسته هستند. يعني 
نظم هاي خودجوشي كه در جامعه شكل مي گيرند. اينها 
ربطي به مطالعات تجربي ندارد. براي مثال كسي كه زبان را 
ياد مي گيرد بر اساس اصول ياد نمي گيرد. آن را در ارتباط با 
اطرافيان و به خصوص مادر ياد مي گيرد. وقتي كه ما درباره 
رفتارهاي فرهنگي در مراسم و اعياد شركت مي كنيم، اينها 
را نظريات علمي به ما نمي گويد. اينها را بر اس��اس درك 
فرهنگي و برداش��ت هاي فرهنگي انجام مي دهيم. وقتي 
مراس��م ازدواج يا ختم برگزار مي شود، اينها در تئوري ها 
نيست. اينها بحث هايي است كه فرهنگ جامعه به ما منتقل 
مي كند. آداب رس��وم، اعتقادات و... همگي تجربي است 
چيزهايي نيستند كه در تئوري آمده باشد. درواقع نكته 
مهم اين است كه كنش اقتصادي حاصل بستر اجتماعي و 
فرهنگي است. »بدين ترتيب مي توان گفت كه اقتصاد چه 
در سطح كالن و چه در سطوح مياني و خرد حاصل تجربه، 
رفتار و ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه بوده و لذا 
مديران در تصميم گيري هاي خود ناچارند اين تجارب را در 
نظر بگيرند. پس در كنار علم اقتصاد و تئوري هاي اقتصادي 
استفاده از تجربه كنشگران اقتصادي نيز مفيد خواهد بود. 
با اين وجود اين س��وال باقي مي ماند كه مسووالن وزارت 
اقتصاد و دارايي در تصميم گيري هاي خود به كدام طرف 

اين بحث وزن بيشتري بدهند، علم يا تجربه؟«

  هاروكي موراكامي 70 س�اله اس�ت. هر 
روز، چهار صبح بيدار مي شود، 6-5 ساعت 
مي نويسد و سپس9 كيلومتر مي دود. تنها 
يكي از رمان هايش در اولين س�ال انتشار، 
۳.5 ميليون نسخه فروش رفته. خودش خبر 
ندارد چرا اين همه مردم دوستش دارند، اما 
مي داند محبوبيتش بي ربط به عجيب بودن 
اتفاقات قصه هايش نيست: ماهي هايي كه 
از آسمان مي بارند و گربه هايي كه در خيابان 
گم مي ش�وند. مي گويد »در رمان نوش�تن 
نبايد خيلي چون وچرا كرد، من به تاريكي 
ناخودآگاه�م مي روم و با دس�ت ُپر از آنجا 
برمي گردم. نتيجه اش مي شود رمان هايي 

كه نوشته ام«.
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تصويب قيمت گوشت مرغ 
در آينده نزديك

در حالي كه قيمت گوش��ت مرغ رو به افزايش است 
و برخ��ي اتحاديه هاي بخش خصوصي قيمت آن را 
تا كيلويي ۱۱ هزار تومان هم اعالم كرده اند، معاون 
وزير جهاد كش��اورزي ضمن تكذيب اين نرخ اعالم 
كرد كه قيمت گوشت مرغ هم اكنون باال نيست و به 
زودي نرخ مصوب آن از سوي ستاد تنظيم بازار ابالغ 
مي شود. قيمت گوشت مرغ در هفته هاي اخير روند 
صعودي به خود گرفته و بر اس��اس اخرين آمارهاي 
رسمي بانك مركزي نيز افزايش قيمت اين محصول 
پروتئيني هم چنان ادامه دارد چراكه متوسط قيمت 
خرده فروشي هر كيلوگرم گوشت مرغ در هفته منتهي 
به ۱۱ آبان ماه امس��ال، ۹۶۷۵ تومان بوده است كه 
نسبت به هفته قبل از اين بررسي ۳.۳ درصد، نسبت به 
هفته مشابه ماه قبل ۱.۹ درصد و نسبت به هفته مشابه 
س��ال قبل ۳۷.۱ درصد افزايش قيمت داشته است. 
البته روز گذشته مهدي يوسف خاني، رييس اتحاديه 
پرنده و ماهي  در اين باره اعالم كرد كه قيمت گوشت 
مرغ به بيش از كيلويي ۱۱ هزار تومان هم رسيده است 
اما مرتضي رضايي ، معاون وزير جهاد كشاورزي در امور 
دام  ضمن رد وجود چنين قيمت هايي در بازار، به ايسنا 
گفت: قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ به طور متوسط 
در كش��ور حدود ۹۷۰۰ تومان و كمت��ر از كيلويي 
۱۰ هزار تومان است و چنين قيمت هايي كه اعالم 
مي شود، صحت ندارد. وي با بيان اينكه قيمت هاي 
كنوني با توجه به افزايش هزينه هاي توليد مرغداران 
غيرمنطقي و گران نيست، افزود: به زودي نرخ مصوب 
هر كيلوگرم گوشت مرغ از سوي ستاد تنظيم بازار 
نهايي و ابالغ مي شود كه بيشتر از قيمت هاي رسمي 
و محاسبه ش��ده كنوني در بازار نخواهد بود. رضايي 
تاكيد كرد كه هم اكنون بيش از ۱۰۵ ميليون قطعه 
جوجه ريزي در كشور انجام شده كه بيشتر از ماه هاي 
گذشته است و هيچ كمبودي در توليد و عرضه گوشت 

مرغ وجود ندارد.

500 هزار تن مازاد توليد 
سيب زميني داريم

مديرعامل تعاوني سيب زميني كاران گفت: هر سال 
كه اين ۵۰۰ هزار تن مازاد با مش��كل آفت و كاهش 
توليد مواجه شود قيمت سيب زميني به يك قيمت 
عادالنه مي رس��د. ما اگر بتوانيم ميزان سطح كشت 
را مديريت كنيم مي توانيم محص��ول خود را با يك 
قيمت عادالنه و معقول تر به فروش برسانيم. مجيد 
ريحاني در گفت وگو با ايلنا، در خصوص توليد سيب 
زميني در كش��ور اظهار كرد: توليد ساالنه كشور در 
توليد سيب زميني حدود ۵ ميليون تن است كه در 
سال زراعي ۹۷-۹۶ كمي با كاهش عملكرد در توليد 
مواجه ش��ديم كه يكي از داليل آن طوالني ش��دن 
بارندگي هاي بهاره بود كه باعث شد كشت هاي بهاره 
با مشكل آفت و بيماري مواجه شوند و كشت هايي 
هم كه در پايان بهار و ابتداي تابستان انجام مي شد 
ديرتر از موعد عملياتي شود و با مشكل مواجه شويم. 
وي افزود: با پلمب ش��دن برخي چاه هاي غيرمجاز 
در كشور برخي كش��اورزان با كم آبي مواجه شدند. 
به عنوان مثال كشاورزي كه ۲۰ هكتار زمين را زير 
كشت برده بود در زمان آبياري با مشكل مواجه شد 
و عملكرد آن كاهش يافت. ريحاني در ادامه تصريح 
كرد: دليل ديگر كم ش��دن ميزان توليد اين بود كه 
كشاورزان به خاطر خسارات وارد شده به توليد توان 
ادامه كشت را نداشتند و از چرخه توليد خارج شدند 
و استان هايي مانند لرستان با كشت سيب زميني به 
منظور جلوگيري از خشكسالي مقابله كردند. در اين 
استان كاشت محصوالتي مانند سيب زميني و هندوانه 
به عنوان محصوالت پر آب بر ممنوع شده است. البته 
در استان لرستان بيشتر كشاورزاني كه از استان هايي 
مانند همدان به اين استان مي روند اين محصوالت 
كشت مي شد اما ديگر اجازه اجاره دادن زمين به اين 
كشاورزان داده نشد و اين مسائل باعث كاهش ميزان 
توليد سيب زميني شد. او  در رابطه با كاهش سطح 
زير كشت گفت: يكي از مشكالت اصلي ما در بخش 
كشاورزي اين اس��ت كه نمي توان به صورت دقيق 
سطح زير كشت و ميزان توليد را برآرود كرد. امسال 
هم از نظر ميزان سطح زير كشت و هم ميزان توليد 
در واحد سطح كاهش داشته ايم. اما طبق آمار در كل 
ايران ۱۸۰ هزار هكتار سطح زير كشت سيب زميني 
ثبت شده است اما توليد كمي از ۵ ميليون تن كمتر 
شده است. سطح زير كشت سيب زميني در استان 
همدان هم ۲۵ هزار هكتار بوده است. ريحاني با اشاره 
به ميزان صادرات در كشور تاكيد كرد: از آنجايي كه 
صادرات محصوالت كش��اورزي به صورت مستقيم 
انجام نمي شود و به صورت پيله وري و واسطه گري 
از كشور خارج مي شود ميزان دقيقي از صادرات آن 
در دست نيست. استان همدان مبدأ صادرات سيب 
زميني است اما در گمرك آمار دقيقي به ثبت نرسيده 
است. محصول به لب مرز فرستاده مي شود و از آنجا 
با واسطه و پيله وري از كشور خارج مي شود اما از يك 
ماه پيش كه مرز را بستند ديگر صادراتي انجام نشد 
كه اين اشتباه بزرگي بود. وي افزود: با اين توجيه كه 
صادرات باعث باال رفتن قيمت محصولي مانند سيب 
زميني شده اس��ت، صادرات آن متوقف شد اما اين 
راهكار خوبي براي تنظيم بازار نيست. مي توانستند با 
وضع تعرفه، خروج هدفمندتر صادرات داشته باشند اما 
راهكار دولت هميشه تنها ممنوعيت يا رفع ممنوعيت 
است.او  در خصوص ميزان مصرف سيب زميني در 
كشور و مازاد توليد تصريح كرد: ميزان مصرف سيب 
زميني هر ايراني در س��ال ۴۵ كيلوگرم اس��ت كه با 
احتساب جمعيت به ۳ميليون و ۶۰۰ هزار تن مي رسد 
و حدود ۵۰۰ هزار تن هم صادرات داريم. حدود ۳۰۰ 

هزار تن هم مصرف صنايع تبديلي است.
وي ادامه داد: حدود ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تن سيب 
زميني در كشور نياز داريم اما ميزان توليد ما بيش از 
نياز مصرفي و صادراتي كشور است كه باعث مشكل 
مي شود و هر سال كه اين ۵۰۰ هزار تن مازاد با مشكل 
آفت و كاهش توليد مواجه شود قيمت سيب زميني 

به يك قيمت عادالنه مي رسد. 



اخبار 9 گزارش

سياست گذاري مسكن عمومي در تايوان

راه دراز  و طوالني ساخت مسكن اجتماعي در تايپه

ايران براي مقابله با تحريم ها روي گردشگري حساب باز كرده است

بهاره فالحي|  
۱- مقدمه

تايوان در طي پنجاه سال گذشته سياست مسكن عمومي 
را اجرا كرده است. دو نوع مفهوم سياست مسكن عمومي 
در اين كشور وجود دارد. يك نوع به ساخت وساز مسكن 
توس��ط دولت اش��اره دارد . خصوصيات اين نوع مسكن 

عمومي به شرح ذيل است: 
تعداد بس��يار كم واحدهاي مس��كوني براي خانوارهاي 
محروم. عرضه اين خانه ها به منظور فروش است و اجاره 
داده نمي شود. اين خانه ها به خانوارهايي تعلق مي گيرد كه 

درآمدشان از سطح متوسط پايين تر است.
نوع ديگر مفهوم مسكن عمومي به سياست هاي مسكن 
اش��اره مي كند ك��ه در آن بخش��ي از منابع مل��ي براي 
خانوارهايي كه در بخش اقتص��ادي و اجتماعي محروم 
هستند صرف مي ش��ود تا وضعيت مسكن خود را بهبود 
بخشند مانند بازسازي خانه بعد از بالياي طبيعي، مسكن 

براي كارمندان دولت، و يارانه براي نرخ بهره وام مسكن.
بطوركلي سياست گذاري مسكن در تايوان در مقايسه با 
ديگر كشورها ضعيف است و دولت تالش زيادي درزمينه 
مس��كن عمومي نكرده اس��ت. تنها حدود ۶۰۰۰ واحد 
مسكوني مس��كن اجتماعي وجود دارد. در سال ۲۰۱۴ 
)۸۰۰۰ واحد مس��كن عمومي ۰/۱ درص��د از كل واحد 
مسكوني تايوان( وجود داشت. مجموع كل مسكن دولتي 
در تايوان كمتر از ۳ درصد است. سهم اندك مسكن عمومي 
به اين معنا نيست كه بازار مسكن در تايوان به نحوي كارآمد 
اس��ت كه دولت به مداخله نيازي ندارد. بلكه مش��كالت 
مسكن تايوان جدي اس��ت. بر اساس بررسي كه در سال 
۲۰۱۱ در تايوان انجام ش��د ۳۳۰۰۰۰ واحد مس��كوني 
موردنياز بود كه به افراد محروم عرضه شود كه خيلي بيشتر 
از ميزاني بود كه دولت عرضه كرده بود. عالوه براين، نسبت 
قيمت/درآمد مسكن در ۱۰ منطقه شهري افزايش يافته 
است و خانوارهاي كم درآمد يا با درآمد متوسط در هنگام 

خريد خانه با فشار مالي روبرو هستند.
به نظر مي رسد دولت مسائل مس��كن اجتماعي را براي 
افرادي كه ازنظر اقتصادي-اجتماعي محروم هس��تند 
به منظور كاهش هزينه هاي مس��كن بطورجدي دنبال 
نمي كند و تا به امروز مسائل مس��كن عمومي در تايوان 

بهبود قابل توجهي پيدا نكرده است. 
۲-تاريخچه سياس�ت گذاري مسكن عمومي در 

تايوان
سيس��تم هاي مختلف سياسي با فلس��فه هاي متفاوت 
سياست گذاري مسكن عمومي در تايوان ظهور نمودند. 
برنامه هاي مختلف مسكن عمومي كه در تايوان مطرح شد 
در جدول ۱ نشان داده شده است. در تاريخ سياست گذاري 
مسكن عمومي سه دوره مشخص شده است كه در ذيل 

به آن اشاره مي شود: 
۱-۲-اجراي قانون مسكن عمومي در دوران روي 

كار آمدن حزب KMT بين ۱9۴۰-۱9۷۰
زمان��ي كه ح��زب KMT از چين عقب نش��يني كرد و 
در س��ال ۱۹۴۹ بعد از جنگ جهان��ي دوم به تايوان آمد 
فعاليت هاي اجتماعي خود را به امور نظامي محدود نمود 
و بسياري از منابع تايوان را به دفاع ملي اختصاص داد. بر 
اساس سياست گذاري اقتصادي، دولت بر رشد اقتصادي 
متمركز بود و تالش كرد از فقر فرار كند. مسكن عمومي 
كه KMT برنامه ريزي كرده بود تنها شامل تهيه محل 
اسكان براي مقامات كنگره و افسران بود و حزب مسكن 

عمومي را براي عموم فراهم نكرده بود .
۱-۱-۲-مسكن براي نظاميان

ميليون ها نفر از نيروي نظامي و مردم در س��ال ۱۹۴۹ از 
چين به تايوان مهاجرت كردند درنتيجه جمعيت به ميزان 
قابل توجهي افزايش ياف��ت. غيرممكن بود كه بالفاصله 
براي اين جمعيت خانه ساخته شود بنابراين بسياري از 
ساختمان ها بدون مجوز ساخته شدند. همچنين استفاده 
از زمين ناكارآمد بود. بنابراين تايوان بعد از جنگ با مشكل 
جدي در بخش مسكن مواجه بود. بااين وجود دولت مشتاق 
بود مس��ائل نظامي و داخلي را تثبيت كند و در ارتباط با 

مسائل مربوط به مسكن پرمشغله بود .
در سال ۱۹۴۶، جمعيت تايوان به 7/۴5 ميليون نفر رسيد 
كه بيشتر آنها مهاجريني بودند كه از چين به اين كشور 
آمده بودند. به منظور حل مشكل مسكن دولت شروع به 
ساخت خانه يا خوابگاه نمود. دولت به منظور ساماندهي 
نظاميان مكاني موسوم به روس��تاي وابسته به نظاميان 

شكل داد.
خانه هاي ساخته شده چهار نوع بود كه شامل ۴۱ مترمربع، 
۳۳ مترمرب��ع، ۲۸ مترمربع و ۲5 مترمربع بود. خانه ها از 
طريق قرعه كشي بين نظاميان، كارمندان دولتي و معلمان 

توزيع مي شد. ساكنان از حق مالكيت برخوردار نبودند.
۲-۲-اجراي قانون مسكن عمومي بين سال هاي 

۱9۷۰-۱99۰
در س��ال ۱۹75 دولت قانون مس��كن عمومي را منتشر 
كرد و ادع��ا نمود كه اين سياس��ت مي توان��د به اهداف 
چندگانه كمك كن��د. اواًل اين اقدام مي تواند ش��اخص 
توسعه اقتصادي باشد. اين سياست گذاري به سرعت در 

پروژه هاي توس��عه اقتصاد ملي تحت عنوان پروژه هاي 
ساختمان مسكوني ۶ س��اله تصويب شد و تخمين زده 
شد كه از سال ۱۹7۶ تا ۱۹۸۱، ۱۰۰۰۰۰ واحد مسكوني 
ساخته شود. اين سياست گذاري به ۱۲ پروژه ساختماني 
اشاره داشت و برآورد ش��د كه ۶۰۰۰۰۰ واحد مسكوني 
بين سال هاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ ساخته شود. ثانيا اين اقدام 
مي تواند به افزايش مالكيت خانه كه يكي از امور اساسي 
در معيشت مرم است كمك نمايد. ثالثا خانه ساخته شده 
مي تواند به عنوان يك مدل باشد و تصوري كه از كيفيت 
پايين مس��كن وجود دارد را حذف كن��د و باعث ارتقاي 
كيفيت زندگي و محيط مسكوني شود. همچنين دولت 
با ترويج سياست هاي مسكن عمومي توسعه اقتصادي را 

پشتيباني نمود.
نتايج اجراي سياس��ت اعالم ش��ده متف��اوت از اهداف 
اعالم ش��ده بود و اجرا و هدف از يكديگر فاصله داشتند. 

داليلي كه مي توان برشمرد شامل موارد ذيل مي شود: 
اوالً پيشرفت پروژه آهسته بود. همچنين دپارتمان مسكن 
عمومي به خوبي س��ازمان يافته نب��ود و بودجه و نيروي 
انساني كافي نداشت. همچنين فراهم نمودن زمين كار 

راحتي نبود..
درنتيجه در پايان سال ۱۹۸5 تنها ۶۸۳۴7 واحد مسكوني 
ساخته ش��د. ثانيا واحدهاي زيادي وجود نداشت كه به 
غيرنظاميان اختصاص داده شود و آنها بتوانند خريداري 
كنند. ثالثا افزايش درص��د وام كمتر از افزايش قيمت ها 
بود بنابراي��ن خانوارهاي كم درآمد يا با درآمد متوس��ط 

نمي توانستند خانه باقيمت مناسب خريداري كنند.
هنگامي كه اقتصاد تايوان از س��ال ۱۹7۸ تا ۱۹۸۰ رشد 
كرد قيمت خانه نيز افزايش يافت. مردم تنها مي توانستند 
۳۰ درصد از قيمت مسكن را به صورت وام دريافت كنند 
و دولت نتوانست اين نكته را در نظر بگيرد كه خانوارهاي 
با درآمد متوس��ط و پايين نمي توانن��د هزينه باقي مانده 
را پرداخت كنند. ازاين رو كس��اني كه مسكن عمومي را 
خريداري كردند آنها نبودند كه دولت قصد داشت از آنها 

حمايت كند.
چهارم كيفيت برنامه ريزي و ساخت وساز مسكن عمومي 
به عنوان يك پروژه ساخت وس��از عمومي به دليل فساد 
و تقلب برخي از سياس��تمداران محلي از كيفيت پايين 

برخوردار بود.
پس از يك دهه ركود شديد در بازار امالك و مستغالت، 
وضعيت عرضه بيش ازحد مسكن روبه وخامت گذاشت. 
اين برنامه به تدريج بعد از ۱۹۸5 كاهش يافت. بااين حال 
رونق كوتاه سال ۱۹۸7 افزايش تقاضاي مسكن و تسريع 

ساخت مسكن عمومي را افزايش داد.
سياست گذاري در بخش مسكن عمومي نتوانست اثراتي 
را كه دولت وعده داده بود ايج��اد كند. نه تنها گروه هاي 
كم درآمد و خانوارهاي با درآمد متوسط قادر به خريد خانه 
نبودند بلكه قيمت خانه هاي در حال افزايش تبديل به يك 
مشكل اجتماعي گرديد و منجر به شكل گيري كمپين 

بي خانماني در سال ۱۹۸۹ گرديد.

 افرادي كه قادر به خريد خانه نبودند انجمن بي خانمانان 
را تأسيس نمودند. كمپين بي خانمان ها موردتوجه دولت 
و رس��انه ها قرار گرفت و دولت اجاره و كنترل قيمت ها را 
مورد ارزيابي قرارداد اما دولت هيچ خط مشي را براي مقابله 

باقيمت هاي صعودي خانه ارايه نداد.
۳-۲- سياست گذاري مسكن از ۱99۰

در اي��ن دوران تاي��وان ب��ا مش��كالت سياس��ي بي��ن 
 )DPP( و حزب پيش��رو دموكراتي��ك KMT ح��زب
مواجه شد. همچنين ركود اقتصادي، كاهش نرخ توليد 
ناخالص داخلي، ركود بازار امالك و مستغالت و خطراتي 
كه توسعه دهندگان امالك و مستغالت با آن روبرو بودند 
از ديگر مش��كالت تايوان در اين دوران بود. ضمنًا دولت 
نتوانس��ت مقدار زيادي از مسكن عمومي را تأمين كند. 
بنابراين دولت تصميم گرفت ساخت مسكن عمومي را 
به تعويق بيندازد و به سياس��ت توجه به نيازهاي مسكن 
بازگشت. درنتيجه دولت سياست در دو بخش وام مسكن 
و اصالح��ات مالياتي را دنبال نم��ود. در بخش وام دولت 
به منظور كمك به خريد مسكن افراد وام هايي را تخصيص 

مي داد. دولت براي تحقق اين سياست بودجه اي معادل 
۳۶ ميليارد دالر تخصيص داد. خريداران خانه كه بيش از 
۲۰ سال سن داشتند بدون توجه به نوع خانه يا هدف خريد 
ملك مي توانستند براي وام مسكن درخواست دهند. اين 
سياست منجر به افزايش تقاضا در بازار مسكن و تحريك 
بازار امالك و مس��تغالت گرديد. در ابت��داي اجراي اين 
سياست بازار امالك و مستغالت رشد يافت. اين سياست 
اقتصاد را تقويت و م��ردم را به خريد خانه تحريك نمود. 
دولت ادعا نمود كه اين سياس��ت منجر به كاهش عرضه 
خانه هاي عمومي جديد و نرخ خانه هاي خالي شده است. 
همچنين باعث مي شود مردم خانه هايشان را عوض كنند 
و ارتقا دهند و برافزايش كيفيت زندگي تأثير مي گذارد. 
از ديگر ادعاهاي دولت در اجراي اين سياست اين بود كه 
اجراي آن مي تواند به رونق صنعت ساخت وس��از كمك 
كند. همچنين كمك به خانوارهاي كم درآمد و كمك به 
جوانان با مشاغل پايدار در تحقق خواسته هايشان براي 

خريد خانه نمايد..
بعدازاينكه اين سياس��ت اجرا ش��د و نتايج موردبررسي 
قرار گرفت مشخص شد كه اهدافي كه دولت در راستاي 
تحقق اين سياست ادعا مي نمود محقق نشد. اجراي اين 
سياست منجر به افزايش شكاف طبقاتي و فقر شد. چراكه 
افرادي كه نيازي به دريافت كمك هزينه و يارانه نداشتند 
آن را اخذ مي كردند. عالوه براين ميزان دستمزد معلمان 
و كارمندان دولت باالتر از حد متوسط بود اما اين گروه از 
يارانه برخوردار مي ش��دند كه منجر به تضعيف حقوق و 
منابع افراد كم درآمد مي شد. مقامات با درآمد باالتر يارانه 
بيشتري دريافت مي كردند كه اين وضعيت باهدف اصلي 
تخصيص يارانه بس��يار فاصله داشت. همچنين وام هاي 
كم به��ره خانوارهاي كم درآمد و جوانان��ي را در وضعيت 
بدتري قرارداد چراكه پرداخت ماهانه وام مسكن هزينه 
زندگ��ي آنها را افزاي��ش داد و منجر ب��ه كاهش كيفيت 

زندگي آنها شد.
۴-۲-سياست گذاري مس�كن عمومي در تايوان 

در شرايط كنوني
در س��ال ۲۰۱۲ انتخابات رياس��ت جمهوري در تايوان 
برگزار ش��د. دولت KMT در طي ۴ س��ال قبل از آن 
درزمين��ه اقتصادي موف��ق عمل نكرد و تايوان رش��د 
اقتصادي نداشت. مردم نيز از افزايش قيمت مسكن در 
مناطق شهري تايوان ناراضي بودند. بر اساس نظرسنجي 
كه از وضعيت اقتصادي در سال ۲۰۱۰ انجام شد بيشترين 
نارضايتي مردم از قيمت باالي مس��كن و عدم توانايي 
براي خريد خانه باقيمت مناسب بود. تمركز بر سياست 
تخصيص يارانه و ارايه وام كم بهره ديگر نمي توانس��ت 
خط مش��ي باش��د كه باعث پيروزي در انتخابات شود. 
افرادي كه يارانه و وام مس��كن درياف��ت نكرده بودند و 
به دليل سياس��ت گذاري هاي غلط در بخش مس��كن 
توانايي خريد مسكن را نداشتند در سال ۲۰۱۰ انجمن 
بي خانماني را تشكيل دادند كه عليه قيمت هاي باالي 
خانه ايستادگي كرد و مدعي بودند كه عدالت وجود ندارد. 
عالوه براين ۱۲ گروه رفاه اجتماعي كنسرسيوم حمايت 
از مسكن اجتماعي را در سال ۲۰۱۰ تأسيس كردند. آنها 
مدعي بودند كه دولت حقوق مس��كن اقليت ها را براي 

مدت طوالني ناديده گرفته است.
در مواجهه با فش��ار انتخابات آينده رياس��ت جمهوري 
در ژانويه ۲۰۱۲، دولت KMT سياس��ت هاي مسكن 
عمومي را قبل از انتخابات وضع كرد تا فشارهاي ناشي از 
نارضايتي مردم در مورد قيمت هاي باالي خانه ها و ناديده 
گرفتن حقوق مسكن گروه هاي اجتماعي را كاهش دهد.

۱-۴-۲-مسكن مقرون به صرفه
سياست مس��كن مقرون به صرفه پاس��خ فوري دولت به 
شكايات مردم در مورد قيمت باالي خانه بود. دولت سريعًا 
برنامه ريزي كرد تا زمين هاي عموم��ي اطراف فرودگاه 
آزاد شود و در ميان توليدكنندگان امالك و مستغالت به 
مزايده گذاشته شود بدين منظور كه در اين زمين ها خانه 
بسازند. قيمت توسط دولت تعيين مي شود. اين سياست 
براي خريداران كم درآمد و با درآمد متوسط تنظيم شد و 
قيمت فروشي كه توليدكنندگان مسكن ارايه مي دادند 
ثابت و توس��ط دولت تعيين مي شد. كمپاني هايي كه در 
مزايده پيروز شدند بر اس��اس استاندارد مناسب خانه ها 
را س��اختند و برمبناي قيمتي كه دولت تعيين كرده بود 
به فروش رس��اندند. در ۴ منطقه در حدود ۸، ۲۴۱ واحد 
مسكوني ساخته شد كه 75۹۴ واحد براي فروش و ۶۴7 

واحد براي اجاره بود.
سياس��ت مس��كن ارزان قيم��ت قب��ل از انتخابات در 
رس��انه هاي عمومي بطور گس��ترده اي موردبررس��ي 
قرار گرفت. ازآنجايي كه مس��كن ارزان قيمت در حال 
ساخت بود اثرات آن مش��هود نبود. سوال اساسي اين 
بود كه آيا اين سياست مي تواند منجر به كنترل قيمت 
مسكن شود و از طبقات محروم حمايت كند. اواًل پروژه 
مسكن مقرون به صرفه تنها ۸۲۴۱ خانه را عرضه كرده 
بود و اين مقدار عرضه كم نمي توانست افزايش قيمت 

مسكن را كنترل كند.

 دوم��ا اين پروژه تنها ۶۴7 واحد مس��كوني را براي اجاره 
خانوارهاي كم درآمد و با درآمد متوسط عرضه كرده بود 
درنتيجه نمي توانست براي دهك هاي محروم مفيد باشد.

دولت KMT بزرگ ترين ذي نفع اين سياست گذاري بود 
و قبل از انتخابات به سرعت آن را اجرا نمود و شكايات مردم 
در مورد ناكارآمدي دولت در بخش مس��كن از بين رفت 
و KMT براي دومين بار در انتخابات رياست جمهوري 

پيروز شد.
۲-۴-۲-مسكن اجتماعي

همانطور كه اشاره ش��د گروه هاي اقتصادي و اجتماعي 
محروم در س��ال ۲۰۱۰ كنسرس��يوم حمايت از مسكن 
اجتماعي را تأس��يس نمودند و از دولت خواستند حقوق 
مسكن اقليت ها را جدي بگيرد. اين گروه شامل سالمندان، 
زناني كه دچار خشونت خانگي بودند، كارگران و والديني 
كه فرزن��دان معلول داش��تند بودند. اي��ن گروه ها عليه 
سياست گذاري هاي دولت در بخش مسكن معترض بودند 
و مدعي بودند سياست هاي دولت تنها معطوف به گروهي 
است كه مي توانند خانه بخرند و گروه اقليت توانايي خريد 

خانه را ندارند و به دليل سياست هاي تبعيض آميز اجازه 
مسكن نيز براي اين گروه بسيار دشوار است. اين گروه بر 

موارد ذيل تأكيد داشتند: 
۱. دولت بايد مس��كن اجتماعي را به عن��وان يك مورد 

ضروري و مهم در سياست گذاري خود قرار دهد.
۲. مس��كن اجتماعي بايد به عنوان يك سرمايه گذاري 
عمومي در رفاه اجتماعي در نظر گرفته شود و دولت نبايد 
بر سود مالي يا سرمايه گذاري خصوصي تأكيد كند. بنابراين 
دولت بايد مسووليت و رهبري ساخت مسكن عمومي را 

بر عهده بگيرد.
۳. مسكن اجتماعي به منظور تأمين حقوق مسكن افراد 
محروم هست. بنابراين دولت بايد استانداردهاي مناسب 
مانند اس��تانداردهاي اجاره مسكن و سيستم يارانه رفاه 

اجتماعي را معرفي كند.
۴. دولت بايد سياست هاي مسكن اجتماعي را نهادينه كند.

به منظور مواجهه با فش��ار انتخابات رياست جمهوري در 
س��ال ۲۰۱۲، دولت KMT قانون مس��كن را در سال 
۲۰۱۱ تصويب ك��رد. اين اولين بار بود كه دولت تايوان از 
حقوق مسكن گروه هاي اقليت از طريق سياست گذاري 
قانون گذاري در بخش مسكن حمايت كرد. قانون مسكن 
تأكيد مي كرد كه مسكن اجتماعي توسط دولت ساخته 
شود يا دولت بتواند بخش خصوصي را براي ساخت مسكن 
اجتماعي تشويق كند. اين خانه ها فقط براي اجاره بود. اين 
قانون همچنين شامل مقررات ضد تبعيض براي اطمينان 

از ايجاد عدالت و انصاف در حقوق مسكن بود.
ت��ا س��ال ۲۰۱۲ مس��كن اجتماعي يك بخ��ش مهم از 
سياست گذاري مسكن در كش��ورهاي پيشرفته شد. در 
مقابل در تايوان واحدهاي مس��كوني مسكن اجتماعي 
تنها ۰/۰۸ )۶۰۰۰ واحد مسكوني( از كل سهام مسكن را 
شامل مي شد كه بسيار پايين تر از تقاضاي ۳۳۰۰۰۰ واحد 
بود.۲/۲7 درصد از كل مس��كن عمومي براي افراد فقير و 
محروم ساخته شد )در حدود ۱7۰۰۰۰ واحد مسكوني( . 
در مقايسه با تايوان درصد مسكن اجتماعي در كشورهاي 
پيشرفته بسيار بيشتر بود براي مثال در هلند ۳۴ درصد، 
انگلستان ۲۰ درصد، دانمارك ۱۹ درصد، فنالند ۱۸ درصد، 
سوئد ۱۸ درصد، امريكا ۶/۲ درصد، هنگ كنگ ۲۹ درصد و 
سنگاپور ۸/7 درصد. مقايسه اين آمار نشان مي دهد تايوان 
راه زيادي براي پيشرفت در توسعه مسكن اجتماعي در 

مقايسه با كشورهاي پيشرفته دارد.
۳-نتيجه گيري

اين نوش��تار به بررس��ي سياس��ت هاي مس��كن تايوان 
پس ازاينكه ح��زب KMT از چين عقب نش��يني كرد 
و تاي��وان را ب��ه دس��ت آورد پرداخت. دول��ت در بخش 
سياست گذاري مسكن به سياست هاي مسكن عمومي 
توجه زيادي نكرد. همچنين حقوق مس��كن خانوارهاي 
كم درآمد و با درآمد متوس��ط و گروه هاي اقليت توسط 
دول��ت بطورجدي موردتوج��ه قرار نگرف��ت. منتقدان 
سياس��ت گذاري هاي تايوان در بخش مسكن معتقدند 
دولت بايد مشكالت مسكن عمومي را ارزيابي كند و بازار 
اجاره را تقويت كند. بر اساس سرشماري كه در سال ۲۰۱۰ 
در تايوان انجام ش��د ميزان خانه هاي خالي در تايوان به 
۱۹/۴ درصد رسيد كه معادل ۱5۶۰ واحد مسكوني است. 
اين ميزان خانه خالي اش��تباهات سياست هاي مسكن 
گذشته را نشان مي دهد كه ناشي از خطا در تخصيص منابع 
بوده است. استفاده از خانه هاي خالي براي اجاره مي تواند 
به منظور حل مشكل محرومين اقتصادي استفاده شود كه 

نمي توانند خانه اي اجاره يا خريداري كنند.
منبع: شمس

روزنامه ايتاليايي »الس��تمپا« با اش��اره به دور جديد 
تحريم هاي امريكا عليه ملت ايران نوش��ت: جمهوري 
اس��المي ايران عليه تحريم ها، سياست هاي بي سابقه 
جديدي در گشايش در زمينه جهانگردي و گردشگري، 

اتخاذ كرده است.
به گزارش ايرنا، روزنامه»الس��تمپا« روز جمعه افزود: 
جمهوري اس��المي نيازمند پيدا كردن جانشين ارز از 
دست رفته ناشي از كاهش فروش نفت است و مسافران 
خارجي به مثابه سريع ترين راه دسترسي به ارز هستند. 
تهران ب��ه موفقيت خود اعتق��اد دارد و به همين دليل 
است كه مشغول چشيدن طعم اولين دستاوردهاي يك 
سياست بدون سابقه گشايش در زمينه جهانگردي است. 

اين روزنامه نوشت: سياس��ت جهانگردي جديد ايران 
ش��امل كشتي هاي تفريحي براي س��فر به كشورهاي 
همس��ايه، صدور آس��ان رواديد حتي براي اروپايي ها، 
س��رمايه گذاري در دهكده هاي مس��افري در حاشيه 
خليج فارس و درياي خزر است. در فاصله زماني ماه هاي 
مارس تا اوت امسال شمارجهانگردان خارجي در ايران 
۴5 درصد نسبت به دوره مشابه سال پيش رشد داشته 

و به سه ميليون و ۱۴۰ هزار رسيده است. 
در س��ال ايراني كه در فاصله زمان��ي ۲۰۱7 – ۲۰۱۸ 
قرار مي گيرد، پنج ميليون نفر از ايران بازديد كرده اند و 
وزارت فرهنگ درصدد است كه اين رقم در سال آينده 

دوبرابر شود.

ايران داراي ۲۳ مكان ثبت شده در ميراث جهاني يونسكو 
است كه از ميان آنها مي توان به تخت جمشيد، پاسارگاد 
و ميدان نقش جهان در اصفهان اشاره كرد. اما ايران براي 
جذب توريست از كشورهاي همسايه خود، به جاذبه هاي 
مفرح تري مانند تاسيس خطوط كشتي هاي تفريحي 
اقيانوس پيما متوسل شده است. اولين كشتي اقيانوس 
پيماي تفريحي ايران به نام ساني فعال بين بندرعباس و 

بندر شارجه راه اندازي شده است. 
با وجود برخي تنش ها ميان ايران و امارات در خليج فارس 
مناسبات تجاري بين دو طرف هيچگاه متوقف نمي شود. 
با توجه به قيمت هاي بس��يار مقرون به صرفه در ايران، 
تجربه بندرعباس - ش��ارجه با موفقيت هر چه تمامتر 

روبرو ش��د و در ماه هاي آينده مس��يرهاي گردشگري 
دريايي بين بندرعباس و بن��در خصب در عمان و بين 
بندر انزلي در درياي خزر و بندر آستراخان در روسيه نيز 

راه اندازي خواهد شد. 
در بن��در انزلي همچنين يك منطقه آزاد تجاري ايجاد 
شده كه شركت هاي خارجي متعددي را به خود جذب 
كرده و ايران قصد دارد با ارايه قيمت هاي رقابتي بخشي 
از توريست ها و سرمايه گذاران روسي را از تركيه به سوي 

خود بكشاند. 
برقراري مس��يرهاي دريايي گردشگري مذهبي بين 
ايران و پاكستان، با توجه به اينكه ۲۰ درصد از جمعيت 
۲۱۰ ميليوني آن را شيعيان تشكيل مي دهند، از جمله 

ديگر برنامه هاي جديد توريستي تهران است. اما براي 
جهانگردان اروپايي، ايران در ح��ال بناي دهكده هاي 
توريستي و هتل هاي لوكس پنج ستاره در ۱۴ جزيره 

استان هرمزگان است. 
از طبيعت اين منطقه دريايي با وجود تردد نفتكش ها، 
به خوبي محافظت شده و داراي حيات وحش ويژه خود 
حتي انواع منحصر به فرد الك پش��ت و تمساح است. 
دليل وزارت فرهنگ موفق ش��ده در ص��دور رواديدها 
تس��هيالتي به وجود بياورد و براي مث��ال، رواديدهاي 
جهانگردي كوتاه مدت مستقيما در فرودگاه ها به اتباع 
همه كشورهاي جهان به استنثاي ۱۰ كشور كه امريكا 

در راس آنها قرار دارد، اعطا مي شود. 
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چاي ايراني در انبارها 
رسوب  نمي كند

رييس سازمان چاي كشور گفت: استقبال مردم از 
چاي ايراني در سال هاي اخير سبب شده تمامي چاي 
توليد داخل در كشور به مصرف برسد يا حتي صادر 
شود و بنابراين همانند سال هاي گذشته با رسوب اين 
كاال در انبارها مواجه نيستيم. »حبيب جهان ساز« در 
گفت وگو با ايرنا افزود: امسال ۲5 هزار و ۳۶۶ تن چاي 
خشك از برگ سبز توليد داخل استحصال شده كه 
به دليل كيفيت باال بخش عمده آن به مصرف بازار 
داخلي و بخش��ي به بازارهاي صادراتي عرضه شده 
است. وي با اعالم اينكه چاي ايراني تنها يك چهارم از 
سرانه مصرف چاي در كشور را در بر مي گيرد، توضيح 
داد: در دهه هاي گذشته مردم آشنايي چنداني با چاي 
ايراني نداشتند و بيشتر جامعه از چاي وارداتي استفاده 
مي كردند اما اكنون با تولي��د كيفي اين محصول و 
فرهنگ س��ازي، مصرف آن در داخل كشور افزايش 
پيدا كرده تا جايي كه اكنون چاي ايراني روي دست 
چايكاران و توليدكنندگان چاي خشك باقي نمي ماند.

وي تصريح كرد: طبق آمارها اكنون نياز چاي كشور 
بيش از ۱۰5 هزار تن است كه نزديك ۲5 هزار تن آن 
از محل توليد داخل و بيش از 75 هزار تن آن از محل 
واردات تامين مي شود. رييس سازمان چاي كشور بر 
اين باور اس��ت كه چاي خشك توليد داخل همانند 
ساير محصوالت ديگر همچون برنج به دليل پتانسيل 
اقليمي مناطق، ظرفيت باغ ها، س��طح زيركشت و 
محدوديت منابع آبي نمي تواند بطور ۱۰۰ درصد در 
داخل كشور توليد شود. »واردات چاي خارجي جلوي 
توليد چاي ايراني را نگرفته بلكه ظرفيت توليد داخل به 
همين ميزان است؛ سازمان چاي برنامه افزايش توليد 
در واحد سطح را در دستور كار دارد زيرا امكان توسعه 

اراضي سطح زيركشت باغ هاي چاي وجود ندارد.«
جهان ساز افزود: طرح افزايش توليد در واحد سطح 
باغ هاي چاي، اصالح و توسعه زنجيره توليد صنعت 
چاي، اعتبار، مكانيزاسيون، اصالح باغ ها، برندسازي، 
بازار، اصالح و بازسازي كارخانجات چاي و صندوق 
توسعه حمايت مالي، تامين منابع مالي و توليد پايدار 
زنجيره چاي تهيه شده است تا توجيه اقتصادي داشته 
باشد. »اكنون سطح زيركشت باغ هاي چاي شمال 
كشور ۲5 هزار و ۲۰۰ هكتار است كه نمي توان بيش 
از اين افزايش داد.« رييس سازمان چاي گفت: دولت 
با خريد تضميني برگ سبز چاي و پرداخت به موقع 
پول در سال هاي اخير توانسته سبب رونق توليد اين 
محصول شود تا جايي كه س��هم دولت كه ۱۲۶.7 
ميليارد تومان بود، به حس��اب چايكاران واريز شد و 
حتي ۸۶ درصد از طلب كارخانجات چاي نيز پرداخت 
شده است. به گفته جهان ساز، ۱۰ تا ۱۲ ميليارد تومان 
بدهي س��ازمان چاي به كارخانجات باقي مانده كه 
پرداخت خواهد شد. وي گردش مالي صنعت چاي 
كشور را بيش از ۲ هزار ميليارد تومان عنوان كرد و ادامه 
داد: امسال نزديك ۹ هزارتن چاي خشك صادر شده 
كه قيمت هر كيلوگرم آن حداقل بين ۱.5 تا دو دالر 
است و مي تواند بيش از ۲۰ هزار دالر ارزآوري داشته 
باشد. وي درباره تبليغ رايگان چاي ايراني در صدا و 
سيما براي گرايش بيشتر به مصرف آن گفت: اكنون 
چاي ايراني روي دست توليدكنندگان باقي نمي ماند 
كه نيازمند تبليغ رايگان باشد؛ در صورت تبليغ بايد 
توليد را افزايش بدهيم كه اين امر ميس��ر نيس��ت. 
»البته همه به دنبال تبليغ رايگان هستند و اگر صدا و 
سيما پتانسيل تبليغ و ترويج توليد، مصرف، سالمت 
همه توليدهاي داخلي را داش��ته باش��د، مي توانيم 

فرهنگسازي مصرف كاالي ايراني را داشته باشيم.«
وي درباره وضعيت كارخانجات نيز گفت: اكنون ۱5۱ 
كارخانه توليد چاي خشك در شمال كشور فعال است 
كه چاي را با حداقل ۳۰ نشان تجاري در بازار عرضه 
مي كنند بنابراين شرايط كارخانجات توليد كننده 
چاي خشك نيز از  وضعيت مناسبي برخوردارند. چاي 
ايراني يكي از طبيعي ترين چاي هاي توليدي جهان 
است كه به دليل شرايط اقليمي و آب و هوايي، كشت 
در اراضي ش��يبدار، بارش زياد، زمستان هاي سرد و 
يخبندان )با از بين رفتن آفات( از هيچ نوع سمي براي 

مبارزات شيميايي در توليد آن استفاده نمي شود.

انتقاد از تاخير در بخشودگي 
وام كشاورزان

رييس بنياد ملي گندمكاران كشور ضمن انتقاد 
از تاخير در اجراي مصوبه بخش��ودگي وام هاي 
كشاورزان، خواستار ورود مجلس به اين مساله 
شد. عليقلي ايماني در گفت وگو با خبرنگار مهر 
ضمن انتقاد از تاخير در اجراي مصوبه بخشودگي 
وام هاي كشاورزان اظهارداشت: با وجود اينكه بند 
خ تبصره ۳5 قانون برنامه ششم توسعه، صراحتًا 
اعالم مي دارد كه جرايم و سود وام هاي كشاورزان 
خسارت ديده از حوادث غير مترقبه )سيل، سرما، 
خشكس��الي، توفان، بيماري و ...( بايد توس��ط 
بانك ها بخشوده و اصل بدهي كشاورزان خسارت 
ديده تا سه سال امهال شود، متاسفانه مسووالن 

مربوطه به اين امر توجه كافي ندارند.
وي اضاف��ه ك��رد: با وج��ود ابالغيه مع��اون اول 
رييس جمهور به بانك مركزي به منظور اجراي اين 
مصوبه در هيچيك از بانك هاي دولتي، خصوصي 
و موسس��ات مالي و اعتباري از اجراي اين قانون 

خبري نيست.
رييس بنياد ملي گندمكاران افزود: اجراي اين قانون با 
گذشت چند ماه از تصويب هنوز در هاله اي از ابهام قرار 
دارد و كشاورزان استان هاي خسارت ديده همچنان 
چشم انتظار اجراي آن هستند و به نظر مي رسد در 

اين زمينه بايد نمايندگان مجلس ورود پيدا كنند. 
ايماني گفت: عدم اجراي قوانين كه به منظور حمايت 
از تولي��د و توليدكننده توس��ط قانونگذار تصويب 
مي شود نشان از بي توجهي به سياست هاي كلي نظام 
دارد ضمن اينكه توليد و توليدكنندگان كه در جهت 
تامين امنيت غذايي كشور و حفظ استقالل آن در 
شرايط بسيار سخت اقتصادي با تمام توان و با وجود 
تمام كاستي ها و سختي ها تالش مي كنند، از شرايط 

ايجاد شده دلسرد خواهند شد.

  منتقدان سياس�ت گذاري هاي تايوان در 
بخش مسكن معتقدند دولت بايد مشكالت 
مسكن عمومي را ارزيابي كند و بازار اجاره را 
تقويت كند. بر اساس سرشماري كه در سال 
۲۰۱۰ در تايوان انجام ش�د مي�زان خانه هاي 
خال�ي در تايوان ب�ه ۱9/۴ درصد رس�يد كه 
معادل ۱۵۶۰ واحد مسكوني است. اين ميزان 
خانه خالي اش�تباهات سياست هاي مسكن 
گذش�ته را نش�ان مي دهد كه ناش�ي از خطا 
در تخصيص منابع بوده اس�ت. اس�تفاده از 
خانه هاي خالي براي اجاره مي تواند به منظور 
حل مشكل محرومين اقتصادي استفاده شود 
كه نمي توانند خانه اي اجاره يا خريداري كنند.

برش
   منظ�ور مواجه�ه ب�ا فش�ار انتخاب�ات 
 ،۲۰۱۲ س�ال  در  رياس�ت جمهوري 
دولت KMT قانون مس�كن را در سال ۲۰۱۱ 
تصويب كرد. اين اولين بار بود كه دولت تايوان 
از حقوق مس�كن گروه ه�اي اقليت از طريق 
سياست گذاري قانون گذاري در بخش مسكن 
حمايت كرد. قانون مسكن تأكيد مي كرد كه 
مسكن اجتماعي توسط دولت ساخته شود 
يا دولت بتواند بخش خصوصي را براي ساخت 
مسكن اجتماعي تش�ويق كند. اين خانه ها 
فقط براي اجاره بود. اين قانون همچنين شامل 
مقررات ضد تبعيض ب�راي اطمينان از ايجاد 

عدالت و انصاف در حقوق مسكن بود.

برش



دانش و فن10اخبار

اپراتورهاي موبايل زير ذره بين مجلس و  بخش خصوصي

نرخ خدمات اپراتورهاي تلفن همراه را چه كسي بايد تعيين كند
افزاي��ش نرخ تورم، گران ش��دن س��بد محصوالت 
روزمره، رشد قيمت در بخش خدمات و سرويس ها، 
نوسانات ارزي، نابه ساماني اوضاع اقتصادي و به صدا 
درآمدن زنگ بازگش��ت تحريم هاي ظالمانه امريكا 
عليه كشور عزيزمان، همه و همه دست به دست هم 
دادند تا تجارب به نس��بت سختي را از اين روزها در 

اذهان جامعه به ثبت برسانند.
در چنين شرايطي طبيعي است كه مردم نسبت به 
تمامي امور با نگاه بدبينانه برخورد كرده يا قضاوت 
آنها از حد اعتدال خارج ش��ود زيرا فشار رواني، قوه 
تحليل و تدبر را با اختالل مواجه مي كند و راه چاره در 
چنين شرايطي، تشريح و كالبدشكافي ساختارهايي 
است كه مس��تقيما با بدنه جامعه در ارتباط هستند 
و به عبارت ديگ��ر صحبت درباره آنه��ا براي مردم 

ملموس خواهد بود.
به عنوان مثال مقوله »ارتباطات« از جمله حوزه هايي 
اس��ت كه به واس��طه ضريب نف��وذ 110 درصدي 
تلفن همراه در كش��ور، براي مردم بسيار آشناست 
و با پرداختن ب��ه ابهامات و دغدغه ه��اي مرتبط با 
اين بخش، دغدغه بس��ياري از م��ردم، بدبيني ها يا 

ذهنيت هاي اشتباه آنها برطرف مي شود.
رس��انه ملي با توج��ه به اي��ن مقوله مه��م، برنامه 
»مناظره اي« ترتيب داد تا در اين شرايط نه چندان 
مطلوب اقتصادي، حداقل گام كوچكي در راستاي 
رفع ابهامات و پاس��خ به س��واالت مردمي كه گمان 
مي كنند اپراتورهاي تلفن همراه در اين شرايط اقدام 
به سوءاستفاده كرده و هزينه هاي ارتباطي را به شكل 

نامتعارفي باال برده اند، بردارد.
براي برگزاري اين برنامه تلويزيوني و جلب رضايت 
بينندگان، عالوه بر دعوت از چهره هاي مختلف كه 
مي توانند در حوزه ارتباطات نقش آفريني مستقيم 
و غيرمستقيم چه در بدنه دولت، مجلس و چه بخش 
خصوصي داشته باشند، با طرح سوال »به نظر شما 
نرخ تماس و خدمات تلفن همراه بهتر است توسط 
كدام گزينه 1. دولت، 2. شوراي رقابت يا 3. مجلس 
تعيين ش��ود؟« اقدام ب��ه مش��اركت دادن تمامي 

بينندگان تلويزيوني در اين نظرسنجي كرد.
اين برنام��ه با طرح س��واالت، اعتراض��ات و گاهي 
ش��كايات مردمي در بخ��ش تريب��ون آزاد، از نرخ 
اينترن��ت موباي��ل، افزاي��ش قيم��ت مكالم��ات و 
موضوعات��ي از اين به اس��تقبال مهمانان حاضر در 
استوديوي برنامه مناظره كه شامل عباس لطفعليان؛ 
معاون بازاريابي و فروش همراه اول، محس��ن تقوي 
مدي��ركل برنامه ري��زي تجاري ايرانس��ل، حميده 
زرآبادي؛ نماينده مردم قزوين در مجلس ش��وراي 
اسالمي و جمش��يد پژويان؛ رييس س��ابق شوراي 

رقابت رفت.

 شفافيت در پاسخ دهي
با وجود اينكه پيش بيني مي شد نماينده اپراتورهاي 
تلفن همراه نس��بت به برگزاري اي��ن رويداد گارد 
داشته يا از پاسخ به سواالت فراري باشند اما شفافيت 
آنها در پاسخ دهي به تمامي موضوعات و پيش رفتن 
پابه پاي آنها با ديگر مهمانان حاضر در اس��توديو، بر 

جذابيت اين برنامه افزود.
در ابتدا عباس لطفعليان؛ معاون بازاريابي و فروش 
همراه اول برگزاري اين مناظره را بسيار دير مطرح 
كرد و گفت كه چنين برنامه اي بايد س��ال ها پيش 
برگزار مي ش��د تا ب��ه دغدغه م��ردم و نگراني هاي 

احتمالي آنها بپردازد.
او ك��ه مح��ور صحبت ه��اي خ��ود را ب��ر مي��زان 
سرمايه گذاري كالن اپراتورهاي همراه گذاشته بود، 
با بيان اينكه سرمايه گذاري توسط اپراتورها متناسب 
با تغييرات سريع فناوري، مستمر است، اظهار كرد: 
 Connectivity، ظرف 17 سال گذشته سه دوره
 Artificial intelligence و Digitalization
را كه هر كدام فناوري هاي خاص خود را دارند، پشت 
س��ر گذاش��تيم و الزم بود كه ارايه دهندگان بستر 
ارتباطات همراه هم اين فناوري ها را به كار گيرند و 

سرمايه گذاري هاي الزم را داشته باشند.
معاون بازاريابي شركت ارتباطات سيار ايران تصريح 

كرد: سرمايه گذاري در سال هاي گذشته، نتايجي را 
به همراه داشته است؛ به عنوان مثال در شش سال 
گذشته بيش از چهار ميليارد دالر سرمايه گذاري از 
س��وي ما صورت گرفته است كه نتيجه آن منجر به 
ارتقاي ضريب نفوذ موبايل در كشور و پيشي گرفتن 

آن از ُنرم جهاني شد.
او ابراز كرد: ميانگين سرعت اينترنت كشور براساس 
اعالم سرعت س��نج جهاني Ookla از مش��اركت 
كاربران��ش، 27 مگابيت بر ثانيه اس��ت در حالي كه 
سه س��ال قبل )تا انتهاي سال 93(، كاربران سرعت 
كمتر از يك مگابيت بر ثاني��ه را تجربه مي كردند و 
حتي براي دريافت سرويس باالتر از 128 كيلو بيت 

بر ثانيه بايد مجوزهاي الزم را دريافت مي كردند.
اين فعال صنعت ارتباطات همچنين گفت: با تكيه 
بر اين سرمايه گذاري ها اكنون توانستيم صد درصد 
ش��هرهاي ايران را به فناوري نسل چهارم ارتباطي 

تجهيز كنيم.

 هزينه خريد آنتن بيش از 2 برابر شده است
محس��ن تق��وي ه��م در ادام��ه صحبت ه��ا ب��ه 
س��رمايه گذاري هاي صورت گرفته توس��ط اپراتور 
دوم ارتباطي پرداخت و گفت: س��رمايه گذاري هاي 
ايرانسل از ابتدا تاكنون هشت ميليارد دالر بوده كه 
تنها براي توسعه 3G و 4G سه هزار ميليارد تومان 

سرمايه گذاري كرده است.
مديركل برنامه ريزي تجاري ايرانسل افزود: خروجي 
اين سرمايه گذاري ها براي كشور ما بسيار خوب بوده 
اس��ت و به نسبت كش��ورهاي خاورميانه توانستيم 
اين تكنولوژي ها را س��ريع تر پياده سازي كنيم.او با 
تأكيد بر اينك��ه پيش از قضاوت درباره گراني تعرفه 
و خدمات بايد س��اختارهاي هزين��ه اي اپراتورها را 
بدانيم، ابراز كرد: يك مثال س��اده كه اطالعات آن 
را از تيم پروژه گرفتم اين اس��ت كه يكي دو س��ال 
گذشته براي خريد آنتن موبايل 500 ميليون تومان 
هزينه مي ش��د كه اكنون اين رقم ب��ه 1.2 ميليارد 
تومان رس��يده اس��ت.او همچنين يادآور شد: قالب 
هزينه كرد اپراتورها، ارزي است و در همه جاي دنيا 
تنها دو س��ه شركت مطرح وجود دارند كه اپراتورها 
از طريق آنها مي توانند به پياده سازي امور توسعه اي 
خ��ود بپردازند؛ بنابراي��ن باز هم مي گوي��م كه اگر 
شكست هزينه ها صورت گيرد در آن صورت مشخص 
مي ش��ود كه قيمت خدمات اپراتوره��ا توجيه پذير 
اس��ت.تقوي افزود: براي رسيدن به تعرفه خدمات، 
الزم اس��ت افزايش هزينه اجاره سايت ها، اينترنت، 
نيروي انساني و اليسنس را در نظر بگيريد و با كنار 
هم قرار دادن تمامي اي��ن موارد درباره قيمت تمام 
ش��ده قضاوت كرد.مديركل برنامه ري��زي تجاري 
ايرانسل با اشاره به اينكه نگاه بايد به آينده باشد، بيان 
كرد: ما نسل سوم ارتباطات را 10 سال ديرتر از دنيا 
پياده سازي كرديم اما نسل چهارم ارتباطات همراه 
را تنها يكي دو س��ال بعد از كشورهاي نخستين كه 
اروپايي ها بودند، پياده سازي كرديم لذا براي اينكه 
روند توسعه پا بر جا باشد بايد صادقانه درباره نرخ ها 

و تعرفه ها، قضاوت كرد.

 ساختار ديتاي كشور اشتباه است
حمي��ده زرآبادي هم در جاي��گاه حمايت از حقوق 
مشتركان و مردم، وارد بحث شد و در ادامه مناظره 
با بيان اينكه بايد ب��ه نارضايتي هاي مردم پرداخته 
ش��ود، عنوان ك��رد: انتظار مي رفت از مس��ووالن و 
دس��ت اندركاران دولتي هم در اين مناظره حضور 
داش��تند كه بتوان بح��ث را به جمع بندي رس��اند.

نماينده م��ردم قزوين در مجلس با اش��اره به نقش 
دولت در تعرفه گ��ذاري و نظارت بر اپراتورها، اظهار 
كرد: ش��ركت مخابرات ه��م بايد ب��ه نمايندگي از 
ش��ركت هاي ADSL )اينترن��ت خانگ��ي( در اين 
نشست حضور مي داشت تا از داليل گراني اينترنت 
در اي��ن بخ��ش بگويد؛ خري��د پهناي بان��د تقريبا 
10 براب��ر هزينه اي اس��ت كه در جه��ان پرداخته 
مي ش��ود و اين هزين��ه گ��ران را م��ردم پرداخت 
مي كنند و س��ودش را اپراتورها مي برند. او ايرادي 

بر ساختار اشتباه ديتاي كشور هم گرفت و تصريح 
كرد: اپراتورها س��رويس هايي ك��ه ارايه مي دهند، 
مي گوين��د اگ��ر از اينترنت داخلي اس��تفاده كنيد 
هزينه نصف و اگر مصرف تان خارجي باش��د، هزينه 
دو برابر مي ش��ود لذا وقتي س��اختار شبكه درست 
 نيس��ت، از مردم در پوش��ش زيبا هزينه دو برابري

 دريافت مي شود.

 دولت و مجل�س نمي توانند نرخ خدمات 
حوزه غيررقابتي را تعيين كنند

جمش��يد پژويان كه زماني در بح��ث تعرفه گذاري 
خدمات تلفن ثابت ورود داش��ت و اين كار را از جمله 
وظايف نه��ادي فراقوه اي مي دانس��ت، در ادامه اين 
بحث مشاركت كرد و گفت: مساله اي كه وجود دارد 
اين است، زماني كه هزينه نهاده ها باال مي رود، بديهي 
است هزينه توليد هم بيشتر مي شود؛ لذا نكته اساسي 
اين اس��ت كه مقول��ه قيمت گذاري باي��د به صورت 
تخصصي صورت گيرد.رييس سابق شوراي رقابت در 
حالي كه اپراتورها را از منظر پشتوانه وابسته به دولت 
دانست، صراحتا گفت كه دولت نمي تواند قيمت گذار 
خوبي براي تعرفه هاي اين بخش باش��د و همچنين 
مجلس را هم دستگاهي ندانس��ت كه توانايي انجام 
اين كار را داشته باش��د زيرا مردم نمايندگان شان را 
براس��اس شعارهاي شان انتخاب مي كنند و كاري به 

تخصص آنها ندارند.
او تصري��ح كرد: به همين خاطر اس��ت ك��ه در دنيا، 
تشكيالتي فراقوه اي مانند »شوراي رقابت« ايجاد شده 
است و وظيفه اش تنظيم دستورالعمل قيمت هاست. او 
افزود: پارامترهاي اين دستورالعمل تحت تأثير عوامل 
مختلف تغيير مي كند؛ همانند فرمولي كه براي بخش 

مخابرات و خودروسازان احصا شد.
اين كارش��ناس اقتص��اد خاطرنش��ان ك��رد: اين 
دستورالعمل ها براي بازارهاي غيررقابتي است و از 
آن جهت كه بازارهاي رقابتي كم داريم و در بازارهاي 
رقابتي م��ان هم، عرضه كنن��دگان عمده اي حضور 
دارند كه رهبري قيمت مي كنند، لذا براي اين قبيل 

بازارها هم صادق است.

 سرعت اينترنت هر كاربر موبايل 
12 كيلو است؟

در ادامه اين مناظره باز هم زرآبادي با انتقاد از عملكرد 
اپراتورها نسبت به اظهارات نمايندگان اپراتورها انتقاد 
كرد و گفت كه چطور اپراتورها مي گويند كه سرعت 
اينترنت براي كاربران 27 مگابيت بر ثانيه اس��ت در 
حالي كه با يك حساب سرانگش��تي مي توان به اين 
نتيجه رسيد كه س��رعت اينترنت كاربران به صورت 

توزيع متوازن، هر كاربر 12 كيلوبيت بر ثانيه است.اين 
نماينده مجلس در حالي كه معتقد است 4G مطرح 
شده از سوي اپراتورهاي موبايل در عمل 3G و حتي 
كمتر است، نسبت به طرح هاي ترافيك شبانه اي كه 
اپراتورها در كنار طرح هاي روزانه بسته ها به كاربران 
پيش��نهاد مي دهند نيز انتقاداتي را وارد كرد و گفت 
ك��ه اپراتورها نبايد اين كار را ب��ه اجبار انجام دهند و 
كاربر بايد تصميم بگيرد كه چه بس��ته اي مناس��ب 

حالش است.

 اپراتورهاي موباي�ل مي توانند هر گيگ 
اينترنت را 40 هزار تومان بفروشند

در پاس��خ به اين دغدغه ها و ابهام��ات، لطفعليان؛ 
نماينده همراه اول نس��بت به انتقاداتي كه پيرامون 
افزايش تعرفه و كاهش كيفي��ت خدمات دهي اين 
اپراتور مطرح اس��ت، گفت: ما در 15 س��ال گذشته 
فقط دو بار تغيير قيمت در حوزه مكالمه داش��تيم؛ 
يك بار س��ال 92 اين اتفاق افتاد كه در نهايت منجر 
به افزايش تعرفه نشد بلكه ساده سازي صورت گرفت 
و تعرفه ارتباطات ِفلت ش��د.او افزود: در حوزه ديتا 
هم به مدت ش��ش س��ال )تا آذر 93( تغيير قيمتي 
نداشتيم و بعد از آن هم بهمن سال 95 تغيير نرخي 
با مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات وزارت 
ارتباطات صورت گرفت.ترافيك داخلي از خارجي 

قابل تفكيك و به دستور رگوالتوري است
اي��ن فعال صنعت ارتباطات تصريح كرد: براس��اس 
همان مصوبه، مجاز هس��تيم ه��ر گيگابايت حجم 
را با قيمت 40 هزار تومان به مش��تركان بفروش��يم 
اما اپراتور هيچگاه اين كار را نكرد و بس��ته هايي كه 
اكنون هم فعال هس��تند هر چه ميزان حجم ش��ان 
بيشتر ش��ود، نرخ هر گيگابايت اينترنت به دو هزار 

تومان هم مي رسد.
لطفعليان نس��بت به اظهارات اين نماينده مجلس 
واكنش نشان داد و گفت: در حال حاضر 45 ميليون 
كاربر شبكه اجتماعي و 60 ميليون كاربر اينترنت در 
كشور داريم كه منظور بنده از سرعت 27 مگابيتي، 
ميانگين سرعتي بود كه مشتركان ما در استفاده از 

نرم افزار تست سرعت Ookla داشتند.
اي��ن فع��ال صنعت ارتباطات كه نس��بت به س��اير 
مهمانان با مس��تندات بيش��تر در مناظره ش��ركت 
مي كرد، درباره بحث تفاوت نرخ استفاده از ترافيك 
داخل��ي و خارجي گف��ت: ترافيك ه��اي داخلي و 
خارجي از روي IP Address قابل تفكيك هستند 
و ليست اين آدرس ها را رگوالتوري وزارت ارتباطات 
در اختيار اپراتورها قرار مي دهد كه آنها در سيستم 

بيلينگ لحاظ مي كنند.

 در دو سال، سرمايه گذاري مان بيشتر از سود 
عملياتي بود

معاون بازاريابي و فروش همراه اول بحث اصلي را اين 
دانس��ت كه »كيفيت« بايد در نرخ گذاري مشاركت 
داشته باشد و بر اين اساس گفت: فقط نبايد به قيمت 
خدم��ات همراه توج��ه كرد؛ از طرف ديگر خواس��ت 
اپراتوره��ا اين اس��ت واحد ناظري ك��ه مي خواهد به 
خدمات و س��رويس هاي ما نظارت كند، تجميع شود 
زيرا تعدد دستگاه هاي نظارتي بسيار آزاردهنده است. 
او با بيان اينكه چرا زمانيكه از اپراتورها و خدمات دهي 
آنها انتقاد مي شود به اين نكته پرداخته نمي شود كه اگر 
ظرفيت سازي شبكه همراه وجود نداشت و همان شبكه 
چهار سال گذش��ته را داشتيم آيا 20 هزار كسب وكار 
اينترنتي مي توانست ايجاد شود؟! در صورتي كه اين 
توسعه ها صورت نمي گرفت آيا 600 هزار شغل وابسته 
به شبكه هاي همراه شكل مي گرفت؟! آيا غير از شرايط 
كنوني، قادر به پشتيباني از 45 ميليون كاربر شبكه هاي 

اجتماعي بوديم؟!
او تصريح كرد: در سال هاي 92 و 96 سرمايه گذاري 
ما در همراه اول بيش از سود عملياتي مان بوده است.

 كيفيت و قيمت بايد با هم ديده شود
پژوي��ان در تكمي��ل اي��ن صحبت ها، محور س��وال 
نظرس��نجي اين برنامه را پيش كش��يد و گفت: قطعا 
نه هزينه و ن��ه درآمد، مالك انتخاب دس��تورالعمل 
قيمت گذاري نخواهد ب��ود و اين كار بايد در تخصص 
كساني باشد كه اقتصاد بدانند كه جمع اين افراد را تنها 

در شوراي رقابت داريم.
رييس سابق شوراي رقابت عنوان كرد: اين شورا در 
روند تصميم گيري هايش از حضور و نظر متخصصان 
و س��ازمان هاي موازي ه��م اس��تفاده و در نهايت 
تصميمي را به مصوبه مي رساند؛ فرضا در زمان كار 
بنده در اين شورا، دستورالعملي كه براي مخابرات 
تعيين كرديم با اس��تفاده از گزارش تورِم بخش��ي 

بانك مركزي بود.
او ابراز كرد: بنده هم موافقم كه بايد كيفيت و قيمت 
را با هم ديد؛ وقتي كيفيت وارد فرمول و دستورالعمل 
قيمت گذاري مي ش��ود، خدمات دهندگان مجبور 
هس��تند براي حرك��ت در مس��ير ت��ورم، كيفيت 

خدمات شان را ارتقاء دهند.
پژويان در پايان خاطرنشان كرد: بازار رقابتي، بازاري 
اس��ت كه هيچ كدام از توليدكنن��دگان نتوانند به 
هيچ وجه روي قيمت تأثيرگذار باشند و حتي خروج 

آنها از بازار هم نتواند روي بازار تأثيرگذار باشد.
در انتهاي اين مناظره هم 45.73 درصد از بينندگان 
اين برنامه تلويزيوني رأي به گزينه »مجلس« دادند.
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فارس | در نتيجه وجود آس��يب پذيري در سامانه 
آم��ار وزارت صنعت ك��ه به اطالعات ثب��ت  احوال 
دسترس��ي )API( داش��ت، اطالعات هويتي تمام 
ش��هروندان ايراني براي س��ارقان قابل دس��ترس 

شده بود.
حفره امنيتي س��ايت دولتي هويت تمام ايراني ها را 
لو مي داد/ وزارت صنعت واكنشي نشان نداده است

 به تازگي يك توسعه دهنده وب از وجود يك حفره 
امنيتي مه��م در س��امانه  عمومي ي��ك وزارتخانه 
خبر داد كه دسترس��ي به اطالع��ات هويتي تمامي 

شهروندان ايراني را ممكن مي كرد.
در روزه��اي اخير ش��خصي به نام حس��ن ابيات با 
انتشار مستنداتي در توئيتر اعالم كرد كه در يكي از 
زيرپورتال هاي سازمان صنعت معدن و تجارت با وارد 
كردن كد ملي افراد مي توان اطالعات هويتي فرد را 
به دس��ت آورد و با نوشتن يك نرم افزار كه بيشتر از 
30 دقيقه طول نمي كشد و دانستن الگوي كد ملي، 

اطالعات هويتي تمام ايرانيان را سرقت كرد.
وي ب��راي جلوگي��ري از سوءاس��تفاده احتمال��ي 
نش��اني زيرپورت��ال وزارت صنعت را منتش��ر نكرد 
اما براي اثبات گفت��ه خود اطالعات هويتي محمود 

احمدي ن��ژاد را اس��تخراج و تصوير كده��اي آن را 
منتشر كرد.

ب��ا ط��رح اي��ن موض��وع، س��جاد بنابي دس��تيار 
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات در ام��ور 
جوان��ان در واكن��ش ب��ه اطالع��ات اراي��ه ش��ده، 
ماه��ر  مرك��ز  توس��ط  موض��وع  بررس��ي   از 

خبر داد.
وي اعالم كرد: »حساب توييتري تازه تاسيس مركز 
ماهر از فرد گزارش دهنده درخواست اطالعات بيشتر 
كرد و از سوي ديگر اين مركز شبانه با برقراري ارتباط 
با مسووالن حوزه IT وزارت صنعت، با اطالع رساني 
موضوع و درخواست بررسي سريع همه سامانه هاي 
آن وزارت خانه كه داراي API فعال به اطالعات ثبت  
احوال هستند، فهرست همه سايت هاي محتمل را 
دريافت كرد. اين س��ايت ها براي شناس��ايي حفره 
مشابه، توسط يكي از تيم هاي تخصصي مركز ماهر 
ارزيابي امنيتي شدند. سرانجام با توجه به حسن نيت 
فرد انتشار دهنده موضوع و ارسال اطالعات دقيق به 
اين مركز، مشخص شد آسيب پذيري در سامانه  آمار 
صنعت آن وزارت خانه وجود داشته است كه پس از 
اطالع رساني به مسووالن آن وزارت خانه، هم اكنون 

سامانه از مدار خارج شده است.«
دستيار امور جوانان وزير ارتباطات مي گويد: به نظر 
مي رسد اگر سامانه هاي ملي كش��ور از بستر مركز 
ملي تبادل اطالعات و قواعد ملي س��ازمان فناوري 
اطالعات به عنوان متولي دولت الكترونيكي استفاده 

كنند، احتمال بروز چنين خطاهايي كاهش يابد.

همچنين پس از حل و فصل مش��كل، امير ناظمي 
رييس س��ازمان فناوري اطالعات ايران نيز در اين 
باره گفت كه چهار نكته از اين ماجرا متصور اس��ت: 
»نخست اينكه ذخيره س��ازي داده هاي شهروندان 
غيرقانوني اس��ت و به بهانه  س��رعت يا سخت بودن 
نمي ت��وان از اص��ول حريم خصوصي ع��دول كرد. 

دس��تگاه هاي دولتي حق ذخيره سازي اين داده ها 
را طبق قانون ندارند. اين امر مطالبه عمومي اس��ت 
و مس��ووالن رده ب��االي دولتي باي��د مدافع حقوق 

شهروندان باشند.
نكته دوم امنيت برآمده از شهروندان مسووليت پذير 
است. آن ش��هروند به جاي سوءاستفاده زمينه ساز 
حفظ حري��م خصوصي هموطنانش ش��د. رفتار او 
نش��انه  وجود  س��رمايه اجتماعي در جامعه  اس��ت. 
براي او، تصحيح اش��تباهات موج��ود و حفاظت از 
هموطنانش بيش از شهرت يا منفعت مادي ارزش 
داشت.و نكته سوم، شبكه هاي اجتماعي اصلي ترين 
راه ميانبر ميان ش��هروند و دولت اس��ت.  ودر آخر 
 )NIX( اينكه اصول اتصال به مركز تبادل داده ملي
براي تبادل داده ها طراحي ش��ده و نه ذخيره سازي 
آن.« اين موضوع در آخر هفته جاري رخ داد كه در 
شبكه هاي مجازي آغاز ش��د و پايان يافت و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هنوز واكنشي به اين موضوع 
نشان نداده است.  پيش از اين نيز وزارت صنعت در 
موضوع هك يا دستكاري عامدانه در سايت ثبتارش 
خودرو از نظر صحت عمكلرد سامانه هاي الكترونيكي 

خود خبرساز شده بود.

حفره امنيتي يك سايت هويت ايراني ها را لو مي داد
سايبر

طرحي براي پااليش هوشمند 
اينستاگرام ارايه نشده است

»اپل« توليد »آيفون ايكس آر« 
را كاهش داد

كالهبرداري از تماس هاي 
بين المللي متوقف  شد

اختالل موبايل هاي جديد 
گوگل ماه آينده حل مي شود

روابط عمومي وزارت ارتباطات | سيدجمال 
هاديان طبايي گف��ت: وزارت ارتباطات طرحي 
براي پااليش هوش��مند اينس��تاگرام به مراجع 
ذيربط ارايه نكرده اس��ت. البت��ه برخي نهادها 
پيشنهادهايي براي فيلترينگ هوشمند به وزارت 
ارتباطات ارايه داده اند كه به دليل غيرفني بودن 

قابليت اجرا نداشته است.
هاديان طباي��ي گف��ت: وزارت ارتباطات هيچ 
نكته پوشيده اي از مردم ندارد و اجراي هر طرح 
جديدي را از مسير رسمي و رسانه اي با مردم در 

ميان مي گذارد.

ورج | اپل به واحد هاي بزرگ توليد كننده دستور 
كاهش توليد آيفون ايكس آر را داده اس��ت. اين 
روند نشان دهنده كاهش تقاضا براي ارزان ترين 
آيفون جديد است. طبق گزارشي جديد شركت 
اپل به واحدهاي اصلي توليد آيفون دستور داده 
برنامه براي توليد آيفون جديد ايكس آر را متوقف 
 Foxconn كنند. اين دستور كه به شركت هاي
و Pegatron ارسال شده نشان دهنده كاهش 
تقاضا براي ارزان ترين آيفوني است كه در 2018 

ميالدي رونمايي شده است.
اين خبر درحالي منتشر شده كه تنها چند هفته 
از عرض��ه آيفون ايكس آر به ب��ازار مي گذرد. در 
كارخانه Foxconn حدود 60 خط توليد براي 
مدل آيفون ايكس آر در نظر گرفته ش��ده بود اما 
اين اواخر فقط از 45 خط توليد استفاده شد، زيرا 
اپل اعالم كرده بود نيازي به اين ميزان توليد ندارد.

اين بدان معناست كه روزانه 100 هزار دستگاه 
آيفون ايكس آر كمتر توليد مي شود. از سوي ديگر 
چنين روندي حاكي از كاهش 20 تا 25 درصدي 

تقاضا نسبت به پيش بيني هاي اوليه است.
 از س��وي ديگر از ميزان تولي��د آيفون ايكس آر 
در كارخان��ه Pegatron ني��ز در همين ميزان 
كاسته شده است. كارخانهwistron يكي ديگر 
از توليد كنن��دگان آيفون اس��ت. به گفته منابع 
ناشناس اين كارخانه هيچ دستوري براي توليد 

آيفون ايكس آر دريافت نكرده است.
در مقاب��ل اپل توليد آيف��ون 8 و آيفون 8 پالس 
را افزاي��ش داده اس��ت. ب��ه گفت��ه اي��ن منبع 
توليد كنندگان موبايل هاي آيفون 8 و آيفون 8 
پالس در كل س��فارش توليد 5 ميليون دستگاه 

بيشتر دريافت كرده اند.
 همچنين اپ��ل تصميم داش��ت 20 ميليون از 
توليدمدل هاي قديمي تر آيفون بكاهد، اما اكنون 

اين رقم به 25 ميليون دستگاه رسيده است.

مهر| وزي��ر ارتباطات از توقف ش��يوه جديدي از 
كالهبرداري كه از طريق تماس بين الملل با كاربران 

تلفن همراه انجام مي گرفت، خبر داد.
محمدجواد آذري جهرمي در خصوص كالهبرداري 
چند هفته اخير از برخي كاربران تلفن همراه از طريق 
شيوه تماس خارجي اظهار داشت: با توجه به اينكه در 
اين زمينه اطالع رساني به موقع انجام گرفت، موفق 
شديم جلوي اين شيوه كالهبرداري را از همان آغاز 
بگيريم. وي ادامه داد: بررسي ها بر مبناي يافته ها و 
گزارش ش��ركت ارتباطات زيرساخت حاكي از آن 
اس��ت در مجموع، ارقامي كه به اين طريق از مردم 
كالهبرداري ش��ده بود، مبلغ 382 ميليون تومان 
اس��ت.وزير ارتباطات و فناوري اطالع��ات افزود: 
مجموع اين اعداد به اپراتورهاي تلفن همراه اعالم 
شد و ش��ركت ارتباطات زيرساخت نيز اين مبلغ را 
از صورتحس��اب اپراتورها كس��ر كرده است.آذري 
جهرمي تصريح كرد: بر اين اساس اپراتورهاي تلفن 
همراه موظف شده اند كه اين مبلغ ضرر و زيان مردم 
را، به حساب آنها بازگردانند و در اين زمينه پيامك 
اطالع رساني نيز به شماره مشتركان ارسال خواهد 
شد. وي گفت: اين موضوع در حال انجام است و به 
زودي تمامي ضرر و زيان ها به حس��اب مشتركان 
بازمي گردد.وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
خاطرنشان كرد: در اطالع رساني براي جلوگيري از 
اين كالهبرداري، از ظرفيت شبكه هاي اجتماعي 
استفاده شد و ما توانستيم با اطالع رساني به موقع 
به مردم، اين شيوه كالهبرداري را از همان ابتدا مهار 

كرده و متوقف كنيم.

ديلي ميل| گوگل اعالم كرده مش��كل بسته 
ش��دن اپليكيش��ن در موبايل هاي پيكسل 3 و 
پيكسل 3 ايكس ال را با يك ارتقا امنيتي در ماه 
دسامبر حل مي كند.گوگل باالخره مشكل مربوط 
به مديريت حافظه موبايل هاي جديد پيكسل 3 
و پيكسل 3 ايكس ال را حل مي كند. كاربران اين 
موبايل ها از بسته شدن ناگهاني اپليكيشن ها در 
اين موبايل ها شكايت داشتند. اكنون پيش بيني 
مي ش��ود اين مش��كل با يك آپديت نرم افزاري 
در دسامبر حل ش��ود.گوگل اعالم كرده آپديت 
مذكور در هفته هاي آتي ارايه مي ش��ود. آپديت 
مذكور اجازه نمي دهد اپليكيشن ها قبلي ناگهان 
بسته شوند.هر دو دستگاه پيكسل 3 و پيكسل 3 
ايكس ال داراي RAM چهار گيگابايتي هستند. 
اين بدان معناس��ت كه مي توانند چند عمليات 
پيچيده را همزم��ان مديريت كنند.البته پيش 
از اي��ن نيز كاربران باگ ه��اي ديگري را گزارش 
كرده ان��د، مانند باگي كه اج��ازه نمي داد برخي 

عكس ها در دستگاه ذخيره شود.
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وزير جهاد كشاورزي در اتاق تعاون ايران مطرح كرد

در بخش كشاورزي سيستم پاسخگو تعاوني ها هستند
گروهبنگاهها|

وزير جهاد كشاورزي در نشست مشترك با رييس اتاق 
تعاون ايران و كميسيون كشاورزي اتاق و جمع كثيري 
از فعاالن حوزه كش��اورزي بخش تعاون ابراز داش��ت: 
كليد حل بسياري از اين مشكالت بحث زنجيره توليد 
از مزرعه تا سفره است و در بخش كشاورزي سيستمي 

كه مي تواند پاسخگوي نياز باشد تعاوني ها هستند.
 محمود حجتي، وزير جهاد كش��اورزي در نشس��ت 
صبحانه كاري با اتاق تعاون ايران با اشاره به مشكالتي 
كه مس��ووالن اتحاديه هاي تعاوني بخش كشاورزي و 
دامپروري در جلس��ه مطرح كردند، گفت: كليد حل 
بسياري از اين مشكالت بحث زنجيره توليد از مزرعه تا 
سفره است و در بخش كشاورزي سيستمي كه مي تواند 

پاسخگوي نياز باشد تعاوني ها هستند.
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به آغاز تحريم ها بر ضرورت 
هماهنگي دولت و بخش تعاوني براي عبور از اين شرايط 
تاكيد كرد و گفت: از يك سو سوئيفت را براي غذا باز نگه 
مي دارند و از سوي ديگر بانك عامل كشاورزي را تحريم 
مي كنند. حجتي تاكيد كرد: در بسياري از موارد زنجيره 
توليد از مزرعه تا سفره تشكيل شده است و نمونه هاي 

موفقي را حتي در داخل كشور داريم.
وزير جهاد كش��اورزي هم چنين با اشاره به موفقيت 
بخش تعاون در ايجاد زنجيره ارزش در برخي كشورها 
از جمله فرانسه و هلند يادآور شد: در داخل نيز تعاوني 
مرغداران رفس��نجان را داش��تيم كه خودشان توليد 
مي كردند و ۲۰۰ فروشگاه در سراسر كرمان براي توزيع 
داشتند كه نمونه موفقي از به دست گرفتن زنجيره توليد 
است؛ از اين نمونه ها در گوشه و كنار كشور بسيار داريم.

وي تاكيد كرد: براي حل مش��كالت بخش كشاورزي 
هيچ چاره اي جز ايجاد زنجيره توليد تا مصرف نداريم 

و تعاوني تعاوني ها بايد در اين زمينه فعال عمل كنند.
حجتي ضمن پذيرش مش��كالتي كه در عرصه اجرا 
وجود دارد، گاليه هايي هم از فعال نبودن بخش تعاوني 
كرد و گفت: تعاوني هاي تولي��د و توزيع ما در ميادين 
ميوه و تره بار چقدر حضور دارند؟ تأمين ميادين ميوه و 
تره بار در اختيار سه نهاد وزارت جهاد كشاورزي، وزارت 
كشور و شهرداري ها است و نبايد اجازه بدهيم دالالن 
در اين ميدان باشند؛ اين در حالي است كه ۳۰ درصد 
محصوالت دامي و كش��اورزي كشور در ميادين ميوه  
و تره بار تهران عرضه مي شود. وزير جهاد كشاورزي با 
يادآوري اينكه دالالن محصول گوجه فرنگي را كيلويي 
۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان از كشاورزان در جنوب مي خريدند 
و ۱۲۰۰ تومان در تهران به فروش مي رسانند، تصريح 
كرد: اين مشكل را در بحث سبزي هم مشاهده شد كه 
يك سوم قيمت مصرف كننده به توليدكننده مي رسيد؛ 
اين فاصل��ه توليد تا مصرف را ب��ا تعاوني ها مي توانيم 
كاهش دهيم. وي در پاسخ به گاليه فعاالن بخش تعاون 
و توليد كننده ها از باال بودن ماليات و س��اير هزينه ها 
تأكيد كرد: بايد هزينه هايي مانند ماليات، بيمه كه به 
توليدكننده وارد مي شود را در كنار تعهداتي كه دولت 

به آنها عمل مي كند، ببينيم.
وزي��ر جهاد كش��اورزي با اش��اره به موضوع كش��ت 
فراسرزميني تصريح كرد: ما ناچار به پرداختن به اين 
نوع كشت هستيم، هيچ كشوري هم براي ما فرش قرمز 

پهن نكرده است. ما هم نيروي كار مجرب و كارآزموده 
داريم و از سوي ديگر محصوالتي داريم كه امكان كشت 
آنها به دليل محدوديت منابع آب وجود ندارد؛ بنابراين 

بايد به سراغ كشت فراسرزميني برويم.
حجتي گفت: بطور مثال محصول ذرت هم به صورت 
علوفه اي و هم دانه اي توليد مي شود و محصولي است 
كه در بهار و تابستان كشت شده و آب بر است اما با توجه 
به اينكه كيلويي ۳۰۰ تومان براي آن هزينه مي شود، 
ام��كان واردات آن از خارج وجود ندارد به همين دليل 
اجازه كشت ذرت علوفه اي را صادر كرده ايم اما به دليل 
گران بودن ذرت دانه اي، كش��ت آن در داخل و آب بر 
بودن اين محصول، اجازه كش��ت نداري��م و آن را وارد 
مي كنيم كه مي شود اين محصول را به صورت كشت 

فراسرزميني نيز توليد كرد.
وي افزود: بيش از ۳۰۰ هزار هكتار اراضي كشاورزي در 
كش��ورهاي ديگر يا در تملك ايرانيان است يا ايرانيان 
قراردادهاي اجاره ۲۵ تا ۴۵ ساله با كشورهاي مقصد 
امض��ا كرده اند؛ براي ورود به دو تا س��ه ميليون هكتار 
زمين ديگر نيز مذاكره شده است.به گفته وزير جهاد 
كشاورزي، كش��ورهاي هدف كشت فراسرزميني ما، 
قزاقستان، روسيه، آذربايجان، اوكراين و برزيل هستند 
و در كشور غنا نيز قرارداد بستيم اما هنوز حضور فيزيكي 
نداريم. برخي از اين كشورها مانند غنا و برزيل در ذرت 

حرف اول دنيا را مي زنند.
وي درب��اره ص��دور مجوزهاي ممنوعي��ت صادرات 
گوجه فرنگي كه مورد اعتراض فعاالن بخش تعاون در 
بخش كشاورزي بود نيز گفت: برخي فكر مي كنند ما از 
اينكه بگوييم گوجه فرنگي صادر نشود، رنج نمي بريم؟ 
خدا را ش��اهد مي گي��رم به دليل اي��ن موضوع چقدر 
تحت فشار روحي هستم كه آيا صادرات اين محصول 
را من��ع كنيم يا ن��ه؟ اگر گوجه فرنگي ممنوع ش��ود، 
صادركنندگان گوجه چه كار كنند؟ اگر ممنوع نشود، 
گوجه در تهران به كيلويي ۷۰۰۰ تومان مي رسد؛ براي 
ساير محصوالت مانند سيب زميني هم اين مشكالت 
وجود دارد.حتي ممكن اس��ت ب��ا آنچه امضا مي كنم 
مخالف باشم، اما شرايط آن را به من تحميل مي كند.

وزير جهاد كشاورزي با اشاره به نشست شب گذشته اش 
با توليد كنندگان لبنيات درباره چاره انديش��ي براي 
قيمت محصوالت لبني گفت: توليد شير كاهش نيافته و 
حتي بر اساس آماري كه گرفتيم، حدود ۱۷۰ دامداري 
صنعتي و نيمه صنعتي، ۸ تا ۱۰ درصد افزايش توليد 
شير دارند. ما مي دانيم چه اتفاقي در حال رخ دادن است، 
اما برخي مسائل دست ما نيست. بطور مثال شيرخشك 
امروز از كشور قاچاق مي ش��ود در حالي كه تا دو سال 

پيش به كشور قاچاق مي شد.
 او در خص��وص كارنامه ص��ادرات توليد محصوالت 
كشاورزي و دامي به روسيه اظهار داشت: كارنامه ما در 
بازار روسيه در خصوص صادرات سبزي، شير و قزل آال 
روش��ن اس��ت. براي آنكه بتوانيم وارد بازار اين كشور 
شويم، بارها جلسات مختلف در داخل و خارج از كشور 
گذاشتيم؛ نرم افزارها را آماده كرديم، كريدور سبز در 
داغستان راه اندازي كرديم و واردكنندگان روسي را به 
كش��ور آورده تا از كارخانه هاي لبني و فرآوري آبزيان 
بازديد كنند. با اين همه ظرفيتي كه پوتين در اختيار 

ما گذاش��ت و دعوايي كه با ترك ها پي��دا كرد، باز هم 
نتوانستيم به خوبي وارد بازار روسيه شويم.

وزير جهاد كش��اورزي با اشاره به آغاز تحريم ها گفت: 
فك��ر نمي كرديم بانك عامل بخش كش��اورزي را هم 
تحريم كنند. از يكسو مي گويند سوئيفت را براي غذا 
آزاد مي گذارند و از س��وي ديگ��ر، بانك عامل بخش 
كش��اورزي را تحريم مي كنند كه اين نشان مي دهد 
عجوالنه يك طرح��ي را آماده كرده و نوش��ته اند.او با 
تأكي��د بر اينكه در بحث تأمين مواد غذايي كش��ور تا 
به امروز مش��كلي نداش��ته ايم، افزود: البته اعتصاب 
كامي��ون داران، مش��كالتي ب��راي صنع��ت طيور و 
مرغداري ها يا كارخانه هاي قند و شكر به وجود آورد؛ اما 

در حال حاضر ديگر مشكلي وجود ندارد. حجتي درباره 
بحث پيمان سپاري هاي ارزي نيز گفت: ما هيچگاه به 
دنبال آن نيستيم كه سرمايه از كشور خارج شود؛ همه 
مقامات كش��ور اصرار دارند سرمايه و ارز بايد به كشور 
برگردد، آن هم در ش��رايطي كه دشمن در حال وارد 
آوردن فشار اس��ت.حجتي با تاكيد بر اينكه از جايگاه 
وزير جهاد كشاورزي تمام تالش خود را براي مراقبت از 
اين حوزه مي كند، تصريح كرد: به هر حال ممكن است 
اشتباه هم رخ دهد و يا در جايي غفلت شود.وي گفت: 
در بحث تامين در كشور تا به امروز مشكلي ايجاد نشده 
است البته نارسايي هايي بوده اما خوشبختانه مشكل 

حادي وجود ندارد.

وزير جهاد كشاورزي گفت: ما بنا نداريم به عنوان دولت 
واردات چي باشيم هرچند بنابر ضرورت ممكن است 
واردات انج��ام دهيم اما نبايد اين يك اصل ش��ود. راه 
برون رفت از بس��ياري از مشكالت زياد شدن و تكثير 
واردكننده هاست، لذا از اتحاديه هاي تعاوني انجمن ها 
خواهش مي كنيم كه وظيفه واردات را برعهده بگيرند.

وزير جهاد كش��اورزي همچنين در پاسخ به گاليه 
تعاونگران از عدم اجراي امهال بدهي هاي كشاورزان 
گفت: كس��ي كه بيش��ترين وق��ت را در اين زمينه 
گذاش��ت من بودم اما متاسفانه بخش��نامه را كس 
ديگري نوشت و اينگونه اجرا شد برويد سراغ كسي 

كه بخشنامه را نوشت.
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 4 ميليون و 243 هزار زائر 
به مشهد سفر كردند

مشهد|مديركل هماهنگي امور رفاهي زائران 
و سخنگوي ستاد اجرايي خدمات سفر خراسان 
گفت: از تاريخ ۷ آبان امسال تا پايان ديشب، بيش 
از ۴ ميليون و ۲۴۳ هزار زائر وارد مش��هد مقدس 
شدند. مهدي فروزان افزود: ۴۳۵ هزار و ۸9۵ نفر 
از اين زائران پياده به مشهد مشرف شدند كه آمار 
ورودي زائران پياده در اين مدت نس��بت به مدت 
مشابه پارس��ال ۸.۵ درصد افزايش داشته است و 
بيش از ۳ ميليون و ۸۰۸ هزار زائر هم با استفاده از 
وسيله نقليه شخصي، وسايل حمل و نقل جاده اي، 
قطار و هواپيما وارد مش��هد ش��دند كه نسبت به 
مدت مش��ابه پارس��ال ۲۰ درصد افزايش دارد. 
فروزان ادام��ه داد: در اين مدت بيش از ۲ ميليون 
و 9۴۲ هزار نفر با وسيله نقليه شخصي به مشهد 
سفر كردند، بيش از ۵۱۰ هزار نفر از حمل و نقل 
عمومي جاده اي اس��تفاده كردند و بيش از ۲۲۵ 
هزار زائر هم با استفاده از خطوط ريلي به پايتخت 
معنوي ايران رسيدند.او گفت: بيش از ۱۳۰ هزار 
نفر از زائران نيز براي سفر به مشهد از خطوط هوايي 

استفاده كردند.

 كشف بسته مواد منفجره
در مسير پياده روي واليت

بوش�هر|رييس ش��وراي هيات هاي مذهبي 
كشور گفت: يك بس��ته مواد منفجره در مسير 
پياده روي واليت در دشتستان كشف شد. نوشاد 
نوشادي رييس شوراي هيات هاي مذهبي كشور 
گفت: پي��اده روي بزرگ واليت ب��ا حضور ده ها 
هزار نفر از مردم واليت مدار اس��تان بوش��هر در 
شهرستان دشتستان برگزار شد و مردم مسافت 
۱۷ كيلومتري برازجان تا امامزاده ابراهيم را طي 
كردند. او از كشف يك بسته حاوي مواد منفجره 
در مسير پياده روي خبر داد و افزود: خوشبختانه 
با سرعت عمل نيروهاي امنيتي بالفاصله اين بمب 
شناسايي و خنثي شد و به كسي نيز آسيبي نرسيد.

آزادي دو گروگان در 
شهرستان هاي ايرانشهر و سرباز

زاهدان|سپاه شهرستان ايرانشهر در پي آزادي 
دو گروگان از چنگال آدم ربايان اطالعيه اي صادر 
كرد. سپاه شهرس��تان ايرانش��هر طي بيانيه اي 
از آزادي دو گ��روگان طي ۲۴ س��اعت خبر داد. 
در مت��ن اي��ن اطالعيه آمده اس��ت: ب��ا توجه به 
گزارش هاي گروگانگيري در شهرستان ايرانشهر، 
سپاه شهرستان ايرانش��هر با اشراف اطالعاتي در 
حوزه ماموريتي خ��ود و اس��تفاده از توان ريش 
س��فيدان منطقه، روز سه ش��نبه اقدام به رهايي 
فردي ۲۲ ساله كرد. گفتني است اين فرد كه سه 
روز قبل و به خاطر بدهي مالي و درگيري طايفه اي 
توسط يكي از اقوام خود ربوده شده بود، نهايتا در 
بهشت آباد بمپور آزاد و به خانواده اش در شهر قلعه 

گنج استان كرمان تحويل داده شد.

تخلف دو ميلياردريالي 
نانوايي هاي لرستان  

خرمآباد|رييس سازمان صمت از تخلف بيش 
از دو ميليارد ريالي نانوايي هاي لرس��تان خبر داد. 
 محمدرض��ا صفي خاني اظهار ك��رد: طي ۷ ماهه 
امسال پنج هزار و 6۰۴ بازرسي از واحدهاي نانوايي 
اس��تان به عمل آمده اس��ت . در اين راستا بيش از 
۲۰۰ مورد گشت مشترك نيز با تعزيرات حكومتي 
و اتاق اصناف انجام ش��ده است . صفي خاني بيان 
كرد: بطور مجموع ۴6۷ پرونده تخلفاتي به ارزش 
بيش از ۲ ميليارد ريال به تعزيرات حكومتي معرفي 
شده است . رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
لرستان بيش��ترين تخلفات واحدهاي نانوايي را 
مربوط به كم فروشي عنوان كرد و افزود: حدود ۱۳۷ 

مورد مربوط به اين تخلف بوده است .

 وزير جهاد كش��اورزي در حاشيه صبحانه كاري با رييس اتاق تعاون 
ايران، در جمع خبرنگاران در ارتباط با كاالهاي مورد نياز از نظر تامين 
چه در زمينه محصوالتي كه در كش��ور توليد و عرضه مي شود و چه 

مواردي كه بايد از خارج وارد مي شد گفت كه مشكلي نداريم.
به گزارش »تعادل«، محمود حجتي ابراز داشت: محدوديت هاي جزئي 
كه به دليل مشكالت حمل و نقل وجود آمده بود، حاال مرتفع شده و 
با توجه به انبارهايي كه از توليدات داخلي همچنين موجودي ورودي 
انبارها و بارانداز بندر ها داريم مشكلي در تامين مايحتاج عمومي نداريم.

او همچنين درباره قيمت مرغ گفت: درباره قيمت مرغ بارها گفته ام كه 
قيمت مرغ را بايد قيمت تمام شده در نظر بگيريم كه بين 9۵۰۰ تا ۱۰ 
هزار تومان طبيعي است و بايد در همين حد باشد و بايد كنترل كرد تا 
اجحافي به توليد كننده و مصرف كننده صورت نگيرد.او تاكيد كرد: اگر 
به هر دليلي سياه بازاري پيش آمد و به خاطر مشكالت، شبكه توزيع 
خوب عمل نكرده بود با توجه به ذخاير كمبودها را تامين مي كنيم.وزير 
جهاد كشاورزي درباره نرخ خريد تضميني گندم، گفت: در موضوعات 
خريد تضميني گندم مساله جديدي نداريم؛ دبيرخانه شوراي اقتصاد 
فعال شده و اميدواريم هرچه زودتر تصويب و ابالغ شود و من پيگيري ها 
را از همين دبيرخانه انجام مي دهم.حجتي در پاسخ به اين سوال كه 
به برآورد خسارت كشاورزان در سال ۲۰ هزار ميليارد تومان است اما 
دولت صرفا يك هزار ميليارد تومان را در بودجه در نظرگرفته است، 
گفت: يكي از مشكالت بخش كشاورزي، خسارت مالي به سرمايه هاي 

كشاورزي كه به همين دليل همه حكومت ها و دولت ها براي حمايت 
از كش��اورزان برنامه هايي دارند؛ ما ني��ز برنامه هايي براي حمايت از 
كشاورزان داريم اما به هر حال چون عرصه ها وسيع تر و حوادث بيشتر، 
بيماري و مشكالت بيشتر ش��ده و هزينه ها افزايش پيدا كرده است؛ 
راه حل اين اس��ت كه با مديريت ريسك و بيمه بتوانيم اين خسارات 
را پوش��ش دهيم.او گفت: البته مديريت ريسك در اين صنعت بايد 
حمايتي باشد نه تجاري و چون بيمه ها اغلب تجارت تجاري هستند، 
دولت در اين زمينه كمك مي كند.حجتي گفت: عددي كه دولت كمك 
مي كند يك هزار ميليارد تومان است كه عمدتًا در نحوه تخصيص به 

خاطر مشكالت بودجه و حجم خسارت ها با مسائلي مواجه مي شود.

 رييس اتاق تعاون ايران در نشست هم انديشي مشترك با محمود 
حجتي، وزير جهاد كش��اورزي و تعاونگران حوزه كشاورزي با بيان 
اينكه بخش اعظ��م توليدات كش��اورزي توس��ط تعاوني ها انجام 
مي ش��ود، بخش كش��اورزي را در حوزه تعاون از بخش هاي مهم و 

فعال آن برشمرد.
 بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران، با يادآوري اينكه بر اساس 
احكام برنامه پنجم توسعه، قرار بود سهم تعاوني ها از اقتصاد به ۲۵ 
درصد برس��د كه اين هدف محقق نشده اس��ت، تصريح كرد: يكي 
از الزامات رسيدن به س��هم ۲۵ درصدي در اقتصاد، رسيدن سهم 
تعاوني هاي كشاورزي به 6۵ درصد از توليدات كل كشاورزي كشور 
بود كه اين هدف، هنوز محقق نش��ده و براي تحق��ق آن، نيازمند 

حمايت جهاد كشاورزي هستيم.
 عبداللهي با اشاره به تصويب سند توسعه بخش تعاون در هيات دولت 
و تاكي��د رييس جمهور بر اجراي آن اظهار داش��ت: يكي از تكاليف 
وزارت جهاد كش��اورزي در اين صنعت، واگذاري ۵۰ درصد اراضي 
قابل كش��ت و احياء از س��وي دولت به تعاوني ها بود كه اين تكليف 

قانوني نيز محقق نشده است.
 او خاطرنشان كرد: يكي ديگر از تكاليف وزارت جهاد كشاورزي در 
س��ند توس��عه بخش تعاون، واگذاري ۴۰ درصد توزيع محصوالت 
كشاورزي به فروشگاه هاي تعاوني مصرف بود كه اين تكليف، محقق 
نشده و وزارت جهاد كشاورزي بايد در تسريع آن جديت داشته باشد.

 رييس اتاق تعاون ادامه داد: يكي از مشكالت تعاون گران اين است 
كه تصميمات وزارت جهاد كشاورزي با حضور انجمن هاي كشاورزي 
اخذ مي شود كه گستردگي اين انجمن ها به اندازه تشكل هاي تعاوني 
نيست؛ لذا درخواس��ت داريم از ظرفيت تشكل هاي تعاوني در اين 

بخش ها استفاده شود.
 عبداللهي گفت: معاون اول رييس جمهور دستورالعملي صادر كرده 
اس��ت كه هنگام صدور بخش��نامه ها، نظرات تشكل ها به خصوص 
اتاق ها اخذ شود. بنابراين درخواست داريم وزارت جهاد كشاورزي 
از تشكل هاي تعاوني زيرمجموعه قانون تعاون به اندازه تشكل هاي 

زيرمجموعه سازمان تعاون روستايي حمايت داشته باشد.

رييس اتاق تعاون ايران در نشست با وزير جهاد كشاورزي مطرح كرد

استفاده از ظرفيت تشكل هاي تعاون در تصميمات
حجتي در جمع خبرنگاران در اتاق تعاون ايران:

مشكلي در تامين مايحتاج عمومي نداريم

۳صادركنندهنمونهبخشتعاوندرنشستوزيرجهادكشاورزيبارييساتاقتعاونايران،لوحتقديردريافتكردند.بهگزارشپايگاهاطالعرساني
اتاقتعاونايران،۳صادركنندهنمونهبخشتعاوندرنشسترييساتاقتعاونايرانباوزيرجهادكشاورزيوفعاالنحوزهكشاورزيبخشتعاون،لوح
تقديردريافتكردند.دراينمراسمشركتتعاونيهايرنگورزينالوانبابرندالوان،شركتتعاونيپيشگامانكويرآسياازشركتهايزيرمجموعه
گروهتعاونيپيش�گامانوشركتتعاونيمانيزانبابرندبهارداالهوبهعنوانصادركنندهنمونهطيمراسميازرييساتاقتعاونايرانووزيرجهاد
كشاورزيلوحتقديردريافتكردند.گفتنياستاينصادركنندگاننمونهدرروزمليصادراتدرفهرست۵۰صادركنندهنمونهمليانتخابشدند.

برش

تقدير از صادركنندگان نمونه بخش تعاون

فراهم شدن امكانات براي 
بازگشت ايمن زائران رضوي

تعيين نرخ پايين براي خريد 
گندم به قاچاق منجر مي شود

افزايش 62 درصدي درآمد 
گمرك زنجان

 افزايش قيمت هابه  هيچ عنوان 
قابل قبول نيست

توزيع نفت گاز با استاندارد 
يورو۵ دراستان هاي شمالغرب

بازماندن ساالنه 3 هزار 
كودك از تحصيل

بندرعباس| معاون آم��وزش ابتدايي آموزش و 
پرورش هرمزگان گفت: ساالنه حدود ۳ هزار كودك 
در هرمزگان از تحصيل باز مي مانند. ايرج بيت الهي 
با اشاره به اينكه ساالنه نزديك به ۲ تا ۳ هزار كودك 
در هرمزگان از تحصيل ب��از مي مانند، اظهار كرد: 
تاكنون ۸۲۴ كودك بازمانده از تحصيل در هرمزگان 
شناسايي شدند.معاون آموزش ابتدايي آموزش و 
پرورش هرمزگان گفت: اي��ن كودكان با همكاري 
كميته امداد امام خميني، بهزيس��تي و آموزش و 
پرورش هرمزگان جذب مدارس شدند.بيت الهي 
با اش��اره به اينكه براي تامين پوشاك، نوشت افزار 
و س��رويس رفت و آمد اين كودكان به سه ميليارد 
و ۴۰۰ ميليون تومان اعتبار نياز است، اضافه كرد: 

بيشتر كودكان بازمانده از تحصيل پسر هستند.

 قطع شدن راه ارتباطي
10 روستاي انديكا

اه�واز| طغي��ان رودخانه هاي دره ش��يران و 
 س��رحوني انديكا موجب قطع شدن راه ارتباطي

۱۰ روستا اين شهرستان شد. عضو شوراي اسالمي 
بخش چلو انديكا گفت: با طغيان اين روستاها راه 
ارتباطي چال منار، چال ديره، چال سنگا، پاي راه 
منار، هشت پيچ، بنه فيض اهلل، چال انجير، چال 
طال، نثار باور احمد، چال توكاب قطع شده است. 
نياز علي سهرابي افزود: اين روستاها داراي بيش 
از۵۰۰ خانوار هس��تند كه در 6 ماه از سال با اين 
مشكل مواجه هستند. او ادامه داد: سال هاست كه 
قرار بوده پل روي اين رودخانه فصلي ساخته شود 

اما متاسفانه در عمل اقدامي نشده است.

خراسانرضوي|استاندار خراسان رضوي گفت: 
همه امكانات به منظور بازگش��ت ايمن و آس��ان 
زائران حرم مطهر امام رضا )ع( فراهم ش��ده تا با 

خيالي آسوده به خانه خود بازگردند. 
به گ��زارش ايلنا، عليرضا رش��يديان گزارش داد: 
به همين منظور پنج هزار دس��تگاه اتوبوس براي 
جابه جايي مسافران مهيا شده و همه فرمانداران، 
بخشداران و شهرداران نيز در آمادگي كامل به سر 
مي برند.او اف��زود: همچنين روزانه ۱۰۲ رام قطار 
براي جابه جايي مسافران خارج از استان و ۲6 رام 
قطار درون استاني در حال فعاليت است. طي سه 
روز اخي��ر 6۰۰ مورد پرواز نيز از فرودگاه ش��هيد 

هاشمي نژاد انجام شده است.

تهران| نايب رييس اول كميسيون كشاورزي، آب و 
منابع طبيعي مجلس دهم گفت: تعيين قيمت پايين 
براي خريد تضمين��ي گندم به قاچ��اق اين محصول 
استراتژيك منجر مي شود.جالل محمودزاده ديروز در 
گفت وگو با ايرنا افزود: قيمت جهاني هر كيلوگرم گندم با 
توجه به افزايش نرخ ارز ۲۵ هزار ريال است كه از قيمت 
داخلي آن بيش از ۱۰ هزار ريال باالتر است.او ادامه داد: 
اين اختالف قيمت موجب سوءاستفاده دالالن و ايجاد 
 زمينه قاچ��اق از طريق مبادي غيرقانوني مي ش��ود و 
در نهاي��ت تامي��ن اين محص��ول را خط��ر مي اندازد.

محمودزاده اضافه كرد: اگر طي سال جاري نيز در زمينه 
تعيين مناسب قيمت گندم كوتاهي شود، اين محصول با 
نرخ بسيار بيشتر از قيمت خريد تضميني وارد خواهد شد.

زنجان| مديركل گمرك استان زنجان گفت: درآمد 
گمرك زنجان با 6۲ درصد افزايش به ۱۱۷۵ ميليارد 
ريال رس��يد. حميد احمدي در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به عملكرد گمرك در هفت ماهه امسال، اظهار 
كرد: گمرك اس��تان زنجان در اين بازه زماني بيش از 
۱۱۷۵ ميليارد ريال درآمد داشته و اين در حالي است 
كه در سال گذش��ته درآمدي بيش از ۷۲۲ ميليارد و 
۵۰۷ ميليون ريال به ثبت رسيده كه نشان از افزايش 
6۲ درصدي براي درآمد امس��ال گمرك اس��ت.اين 
مس��وول در رابطه با صادرات، ادامه داد: صادرات اين 
استان در هفت ماهه اول امس��ال ۵۲ درصد افزايش 
داشته، بطوري كه از بيش از ۱۷۳ ميليون دالر در شش 
ماهه سال گذشته به ۲6۵ ميليون دالر رسيده است. 

كرمان|رييس كميسيون اقتصادي مجلس دهم با 
اش��اره به اختصاص ارز به واردات كاالهاي اساسي در 
كشور گفت: افزايش قيمت كاالهاي اساسي در كشور 
به هيچ عنوان قابل قبول نيست و دولت بايد روش هاي 
نظارتي خود بر بازار را افزايش دهد.به گزارش تسنيم، 
محمدرضا پورابراهيمي ديروز در سخنراني پيش از 
خطبه هاي نماز جمعه در جمع مردم زنگي آباد كرمان 
با اش��اره به اينكه تقريبا برآورد ما اين است كه دولت 
ساالنه حدود ۱۳ ميليارد دالر براي اقالم اساسي كشور 
بايد اختصاص دهد كه شامل حدود ۲۵ كاالي اساسي 
مي شود تصريح كرد: دولت موظف است كه قيمت اين 
كاالها نسبت به سال گذشته افزايش پيدا نكند و اگر 

غير از آن باشد قابل قبول نيست.

تبري�ز|در راس��تاي اج��راي تعه��دات وزارت نفت 
درخصوص كاهش آاليندگي زيست محيطي فرآورده 
نفت گاز با استاندارد يورو۵ از مهر ماه ۱۳9۷ در گستره 
عملياتي شمال غرب كشور توزيع مي گردد.ابوالفضل 
روح اللهي مدير منطقه با اشاره به توزيع فرآورده نفت گاز 
يورو۵ در جايگاه هاي استان هاي شمال غرب كشورگفت: 
اين فرآورده از مهرماه ۱۳9۷ روزانه حدود يك ميليون 
و هفتصد هزار ليتر و از آبان ماه س��ال جاري بيش ازسه 
ميليون ليتر در ش��ركت پااليش نفت تبريزتوليد ودر 
گستره عملياتي شمالغرب كشورتوزيع مي گردد. وي 
درادامه افزود: نفت گاز يورو۵ در جايگاه هاي مس��تقر 
در محورهاي مواصالتي اس��تان هاي اردبيل، زنجان، 
آذربايجان غربي، گيالن و كردستان نيزعرضه مي گردد.
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وزارت بهداشت: تحريم نبودن دارو، دروغ امريكايي است 

آمادگي ايران براي تحريم هاي دارويي 
دور جديد تحريم هاي امريكا عليه ايران در حالي آغاز شده 
است كه اين كش��ور بارها اعالم كرده دارو و مواد غذايي در 
فهرست اقالم تحريمي جايي ندارد، با اين حال مسووالن 
وزارت بهداش��ت اين ادعاي امريكايي ها را خالف واقعيت 
مي دانند و اگرچ��ه از مدت ها قبل ب��راي روزهاي تحريم 
چاره انديشي كرده اند اما معتقدند تحريم ها حوزه دارو را بطور 
مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثير قرار مي دهد. اين وضعيت 
در حالي است كه به گفته مسووالن وزارت بهداشت، از ماه ها 
قبل ذخاير دارويي كشور براي شرايط حساس آماده شده 
اما با اين حال اگرچه 96 درصد داروهاي مورد نياز كشور در 
داخل توليد مي شود مس��ووالن وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي بر اين باورند كه بخشي از مواد اوليه دارويي از 
طريق واردات تامين شده و ممانعت از مراودات مالي مي تواند 
آسيب جدي به صنعت دارو و در نتيجه تامين داروي مصرفي 
 وارد كند در حالي كه مسووالن امريكا از جمله برايان هوك، 
رييس گروه اقدام اي��ران در وزارت خارجه امريكا پيش از 
اين بارها از تحريم نبودن دارو سخن گفته اند كه شواهد امر 

خالف اين موضوع را نشان  مي دهد. 

     تحريم هاي امريكا خالف حقوق بشر است
كيانوش جهانپور، سخنگوي س��ازمان غذا و دارو با اعالم 
آمادگي اين س��ازمان براي تامين دارو در شرايط بحراني 
معتقد اس��ت هر چند غذا و دارو روي كاغذ تحريم نيست 
اما در اعمال تحريم ها، صنعت دارو مستثني نخواهد بود و 
تحريم نبودن دارو دروغي آشكار است. او درباره اين موضوع 
به ايرنا گفت: »واقعيت اين است كه تحريم ها تاثيرات منفي 
و سختي هايي براي مردم در حوزه دارو ايجاد خواهد كرد اما 
با مديريت دولت، اجازه نمي دهيم، بيماران دچار مشكل 

شوند.«
او افزود: »تحريم هاي امريكا خالف حقوق بش��ر است و با 
توجه به بازتاب هاي بين المللي اين عمل ضد حقوق بشر، 
قدرت هاي اس��تكباري تالش مي كنند با فضاسازي هاي 
رسانه اي و ادعاهاي دروغين از اين مرحله عبور كنند و سعي 
دارند با فضاسازي رسانه اي و دروغگويي افكار آگاه بين المللي 

را از اين موضوع منحرف سازند.
وي اضافه كرد: مولفه هاي مختلف��ي از جمله مولفه هاي 
اجتماعي و اقتصادي بر س��المت مردم تاثيرگذار است و 
هيچكس نمي تواند س��المت را از سياست و اقتصاد جدا 

كند.«
سخنگوي س��ازمان غذا و دارو تاكيد كرد: »اعمال تحريم 
و ايجاد محدوديت براي اقتصاد ايران، تاثيرات مس��تقيم 
و غيرمس��تقيم بر س��المت كودكان، زنان و آحاد جامعه 

خواهد داشت و تحريم هاي ظالمانه و غيرقانوني امريكا بطور 
مستقيم، سالمت مردم را متاثر مي كند. آنها تحريم هاي 
خود را در ماه هاي اخير با جنگ رواني آغاز كردند و با تهديد 
شركت هاي خارجي تامين كننده مواد اوليه مورد نياز صنايع 
دارويي و اعمال محدوديت هاي تراكنش هاي مالي با تمام 
توان درصدد هستند، تحريم ها و محدوديت ها را در حوزه 

دارو اعمال و ايجاد نارضايتي كنند.
سخنگوي س��ازمان غذا و دارو اظهار داش��ت: اما واقعيت 
اين است كه آنها در اعمال تحريم ها در حوزه دارو به علت 

تمهيدات انديشيده شده و استفاده از فرصت هاي موازي 
عمال موفق نبوده اند.«

جهانپور افزود: »با تدابير انجام شده، فشارها تا حد امكان به 
مردم منتقل نشده و اميد است در ماه هاي آينده نيز با طراحي 
و برنامه هاي انديشيده شده، كمترين ميزان فشار به مردم را 
داشته باشيم. گر چه با آغاز جنگ رواني و تحريم در ماه هاي 
اخير، كمبودهايي در برخي اقالم دارويي داريم اما با وضعيت 

نگران كننده فاصله داريم و اين فاصله را حفظ مي كنيم.«
اظهارات جهانپور در حالي است كه علي اكبر حق دوست، 

معاون برنامه ريزي راهبردي و هماهنگي وزارت بهداشت 
هم بر اين باور اس��ت كه تحريم ها از دو جنبه مس��تقيم و 
غيرمستقيم به حوزه سالمت و دارو آسيب وارد مي كند. او 
درباره ادعاي امريكا مبني بر تحريم نبودن دارو بيان كرد: 
»شايد به ظاهر بگويند  اقالم دارويي و پزشكي تحريم نيست، 
اما در عمل اشكاالت جدي ايجاد مي شود. مسائل پزشكي 
فقط محدود به دارو نمي ش��ود، بلكه  تجهيزات پزشكي و 
برخي قطعات نيز مشمول تحريم مي شود. بطور مثال برخي 
قطعات و ملزومات مصرفي را با برچسب استفاده  دوجانبه 
تحريم مي كنند. در نتيجه وقتي يك ماده مصرفي به واسطه 
اس��تفاده دو جانبه تحريم شود، ممكن است يك دستگاه 

پزشكي را از  كار بيندازد. «
او افزود: »موضوع ديگر تاثير غيرمستقيم است كه به واسطه 
ممانعت از مراودات مالي اتفاق مي افتد. وقتي كشتيراني و 
هواپيمايي با  تحريم مواجه مي شود، انتقال مواد اوليه دارويي 
و تجهيزات پزش��كي دچار مش��كل خواهد شد. از طرفي 
امريكايي ها ترسي ايجاد مي كنند  كه شركت هاي امريكايي 

و اروپايي، قراردادهاي خود را با ايران لغو كنند.  اينكه گفته 
مي شود دارو و تجهيزات پزشكي تحريم نيست، يك دروغ 
است. زيرا اقتصاد با ساير حوزه ها  متصل است و نمي توان يك 

حوزه را تحت فشار قرار داد و به ساير حوزه ها آسيب نزد. «

     از تحريم ها عبور مي كنيم
هر چند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در ماه هاي اخير 
تالش خود را براي مبارزه با اثرات تحريم ها و تامين  نيازهاي 
صنعت داروي كش��ور انجام داده است اما آنطور كه رهبر 
مژدهي آذر، عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران اعالم 
كرده است، مسووالن امريكايي در اينكه دارو مشمول تحريم 
نيست صداقت ندارند. پيش از اين احمد شيباني، رييس 
هيات مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني 
ايران   در مراسم افتتاحيه چهارمين نمايشگاه  بين المللي 
ايران فارما گفته بود: امريكايي ها دروغ مي گويند كه دارو 
تحريم نيست. به گفته او امريكايي ها به واسطه تحريم  اجازه 

نمي دهند مواد اوليه دارويي وارد ايران شود. 
با اين ح��ال مژدهي آذر درباره اين موض��وع بيان كرد: »با 
وجود آنكه اظهارات امريكايي ها درباره تحريم دارو خالف 
واقعيت اس��ت اما چون ايران در بسياري از كشورها اعتبار 
دارد در بس��ياري از موارد جايگاه و اعتبار ايران باعث شده 
كه در بسياري از موارد داد و ستد نيز برقرار باشد و مشكالت 
دارويي براي مردم ايجاد نمي شود. دارويي در همه دوره ها 
كمبودهايي داشته است، اكنون نيز كه در شرايط تحريم 
هستيم اين كمبودها وجود دارد ولي با مديريت انجام شده 

در مصرف كنندگان دارو نگراني ايجاد نكرده است.«
مژده��ي آذر اف��زود: »صنعت داروس��ازي كش��ور فعال 
اس��ت اما تحريم هاي ظالمانه امريكا، مش��كالتي را براي 
درخواست كنندگان مواد اوليه دارو ايجاد مي كند كه البته 
مسووالن، ساز و كارهايي نيز براي مقابله با آن انديشيده اند. 
با توجه به اينكه مس��ووالن به ويژه س��ازمان غ��ذا و دارو 
پيش بيني هايي را در اين زمينه كرده اند، مي توانيم به راحتي 
از پيچ و خم هاي مشكالت دارويي كه تحريم امريكا ايجاد 

كرده، عبور كنيم.«
عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران بيان كرد: »دولت 
پيش بيني ه��اي الزم را براي تامين دارو در س��خت ترين 
شرايط تحريم كرده و داروسازان و متوليان صنعت داروسازي 
نيز نيز نهايت س��عي خود را براي اينكه به مردم فشار وارد 
نش��ود، دارند و داروهايي كه با محدوديت مواجه ش��ده را 
در داروخانه ها ب��ا مديريت بين بيماران توزيع مي كنند تا 
بيماران از آثار تحريم هاي ناجوانمردانه و ضد بش��ر امريكا 

آسيب نبينند.

»سمن ها «، كودكان كار را براي تحصيل شناسايي كنند

نياز به تقويت همبستگي اجتماعي براي مواجهه با بحران ها 

راه حل معاون وزير براي كنترل »خشونت« در مدارس 
معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش از 
همكاري با انجمن اولي��اء و مربيان براي آموزش كنترل 
خشم به والدين خبر داد و عنوان كرد: متاسفانه امروز اولين 
آسيبي كه در مدارس با آن مواجهيم، »خشونت« است. 
مهرزاد حميدي در گفت وگو با ايسنا، درباره اخبار منتشر 
ش��ده در ماه هاي اخير مبني بر تنبيه بدني در مدارس و 
تعرض به معلم��ان و ضرب و جرح آنها توس��ط خانواده 
دانش آموز در فضاي رسانه اي و افزايش خشونت ها اظهار 
كرد: از طريق سامانه »نماد« آسيب هاي اجتماعي را رصد 
مي كنيم و مديران مدارس مرتب درصد و نوع آسيب ها را 
گزارش مي دهند. او افزود: متاسفانه امروز اولين آسيبي كه 

در مدارس با آن مواجهيم، خشونت است.
معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش با 
بيان اينكه دوره هاي آموزش��ي مختلفي را پيش بيني و 
مدرسيني را براي كنترل خشم و خودكنترلي آموزش 
داديم گفت: آسيب هايي كه در مدرسه بروز مي يابد ريشه 
اجتماعي و خانوادگي دارد و وقتي بچه ها در خانه با خشونت 

مواجه مي شوند آن را به صورت اكتسابي فرا مي گيرند و 
در مدرس��ه بروز مي دهند. حميدي ادامه داد: هرچقدر 
خشونت رشد كند، مشكل معاون و مدير مدرسه بيشتر 
مي شود. ما به س��رعت در حال ارايه و برگزاري دوره هاي 
آموزش��ي در اس��تان ها براي كنترل خشم هستيم و در 
كنار آن المپيادهاي ورزشي را توسعه و زمينه اي را فراهم 
مي كنيم تا بچه ها هيجان خ��ود را روي توپ و در حين 

بازي تخليه كنند.
او ا بيان اينكه دانش آموز ش��ش ساعت در اختيار ماست 
و بعد وارد جامعه و خانواده مي شود و ما تنها مولفه موثر 
نيستيم. بايد مدرسه، محله و خانواده كنار هم قرا بگيرند 
تا اثربخشي كامل پيدا شود. معاون تربيت بدني و سالمت 
وزارت آموزش و پرورش از همكاري با انجمن اولياء و مربيان 
براي آموزش كنترل خشم به والدين خبر داد و عنوان كرد: 
وقتي به هر علتي متاركه، منازعه و هر گونه تنش ديگري 
وج��ود دارد، اولين وضع آن يادگيري از س��وي كودك و 

پياده سازي در اولين محيط يا همان مدرسه است.
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هزينه ساليانه 72 هزار ميليارد 
تومان در تامين اجتماعي 

مديرعام��ل ش��ركت هاي س��رمايه گذاري تامين 
اجتماعي )شستا( گفت: حدود پنج ميليون مستمري 
بگير و بازنشسته سازمان تامين اجتماعي هستند 
و س��االنه 72 هزار ميليارد تومان در اين س��ازمان 
هزينه مي شود كه نقطه اتكا در تامين اين هزينه ها، 
تنها درآمدهاي حاصل از بخش درمان و بيمه است. 
مرتضي لطفي افزود: اكنون تامين اجتماعي شرايط 
خوبي دارد و مسووالن اين سازمان تالش فراواني براي 
حل مشكالت اين سازمان دارند. صندوق بازنشستگي 
تامين اجتماعي نيز نه تنها در آستانه ورشكستگي 
نيس��ت بلكه يكي از ياران و پيش��تيبان هاي جدي 
دولت محسوب مي شود. او با بيان اينكه تامين هفت 
هزار و 200 ميليارد تومان در ماه براي تامين اجتماعي 
بسيار مشكل است، به ايرنا گفت: اگر چند روز حقوق 
بازنشستگان كه حداقل هزينه را مي گيرند با تاخير 
پرداخت شود، بطور يقين مشكالت جدي براي آنها 
به وجود مي آيد اما همه مي دانند كه سهم كارگران و 
بازنشستگان از توليد ناخالص ملي، بسيار باال است 
اما در اس��تفاده در حداقل است پس تالش مي شود 
كه اين افراد با مشكل مواجه نشوند.  لطفي در زمينه 
هزينه هاي تامين اجتماعي و منابع تامين آن توضيح 
داد: در مورد شستا نيز به عنوان بخش و بنگاه اقتصادي 
س��ازمان تامين اجتماع��ي، هم��ه درآمدهاي اين 
شركت، كفاف 6 ماه هزينه هاي حقوق بازنشستگان 
را نمي دهد. حتي اگر تمام دارايي شستا را بفروشند، 
با توجه به اينكه ماهانه 6 هزار و 200 ميليارد تومان 
فقط مستمري پرداخت مي كند، نمي تواند به تامين 

اجتماعي كمك چنداني كند. 

 خانه هاي روستايي
بيمه مي شوند 

طرح بيمه كردن خانه هاي روستايي كه چندي پيش 
توسط معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها 
مطرح شده بود، به زودي به امضاي وزير كشور خواهد 
رس��يد. س��عيدرضاجندقيان به طرح بيمه كردن 
خانه هاي روستايي اش��اره كرد و گفت: طرح بيمه 
كردن خانه هاي روستايي كه قرار بود با همكاري بنياد 
بركت صورت گيرد به امضاي معاون عمران و توسعه 
امور شهري و روستايي وزير كشور رسيده و قرار است 
به زودي به دفتر وزير كش��ور فرستاده شود. او ادامه 
داد: مش��كالتي در اين زمينه با برخي از دستگاه ها 
داش��تيم و اعالم كرديم ظرفيت  دهياري ها بسيار 
باالست ودهياري ها مي توانند در اين زمينه به خوبي 
عمل كنند و باقي دستگاه ها نيز بايستي نقش نظارتي 
داشته باشند. چندي پيش معاون امور دهياري هاي 
سازمان ش��هرداري ها از امضاي تفاهم نامه با يكي از 
بنيادها براي پوشش بيمه اي خانه هاي روستايي خبر 
داده بود و گفته بود كه خانه هاي روستايي به صورت 
جزئي و پراكنده بيمه هستند اما در سطح ملي كمتر 
تشويق يا عاملي براي همگرايي اين اتفاق وجود داشت.

جمع آوري پسماندهاي 
اطراف زاينده رود

در بيست و نهمين جلسه ش��وراي حفاظت كيفي 
رودخان��ه زاين��ده رود، س��از و كاره��اي الزم براي 
جمع آوري و ساماندهي پسماندهاي حاشيه رودخانه 
خارج از محدوده روس��تاها انديشيده شد. مديركل 
حفاظت محيط زيست استان چهارمحال و بختياري 
ضمن بيان اينكه عمده زباله هاي توليد شده در حاشيه 
رودخانه زاينده رود خارج از حريم روستايي، مربوط 
به گردشگران است، گفت: بخش قابل توجهي از اين 
زباله ها ماندگاري طوالني در محيط دارند. ش��هرام 
احمدي افزود: در راستاي تداوم برنامه هاي حفاظتي 
جهت حفظ كيفيت رودخانه زاينده رود، مديريت 
مسائل مربوط به پس��ماند در حوزه اين رودخانه در 
دستوركار شوراي حفاظت كيفي اين رودخانه قرار 
گرفته است. او با برشمردن برنامه هاي قبلي جهت 
مديريت پس��ماند تصريح كرد: در بيست و نهمين 
نشست اين شورا، ساز و كارهاي الزم جهت جمع آوري 
پس��ماندهاي حاش��يه رودخانه زاينده رود خارج از 
محدوده روستاها، با همراهي و همكاري دستگاه هاي 
مسوول و مرتبط انديشيده شد. شوراي حفاظت كيفي 
رودخانه زاينده رود به دبيري حفاظت محيط زيست 
و با حضور مديران و مس��ووالن دس��تگاه هاي عضو 
كارگروه در معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري 

چهارمحال و بختياري تشكيل شد.

 تكذيب سوزاندن ۳۰۰ سگ
در اهواز

اداره كل محيط زيست خوزستان سوزاندن الشه هاي 
۳00 قالده سگ در منطقه پرديس اهواز را تكذيب 
كرد. اداره كل محيط زيست خوزستان در اطالعيه اي 
در پي انتشارخبر كشتن و سوزاندن الشه هاي ۳00 
قالده سگ در منطقه پرديس اهواز، ضمن تكذيب اين 
خبر اعالم كرد كه راهكار كنترل جمعيت سگ هاي 
بي سرپناه، عقيم كردن آنها اس��ت. اين اداره، تعداد 
الش��ه هاي يافته ش��ده را در حد پنج تا شش الشه 
اعالم و بيان كرد كه به لحاظ قانوني، محيط زيست 
نمي تواند از متخلف يا متخلفان، به لحاظ اينكه سگ 
جزو حيوانات اهلي است، شكايت كند. طي بازديد 
به عمل آمده رييس اداره كارون از محل، بين پنج تا 
شش الشه سوزانده شده و طي بررسي انجام شده تا 
شعاع ۵00 متري حريم محل، تعداد منتشر شده در 
فضاي س��ايبري و شبكه هاي اجتماعي ديده نشده 
است. محيط زيست خوزستان، ضمن ابراز ناراحتي 
ازكشته و سوزانده ش��دن اين حيوانات در اطالعيه 
اعالم كرد كه خوشبختانه سمن ها و فعاالن محيط 
زيست، همكاري موثري در حمايت از حيوانات اهلي 
به لحاظ تغذيه، رس��يدگي و عقيم سازي با اداره كل 
محيط زيست استان خوزستان داشته و دارند و تاكيد 
كرد كه همه ما بايد حق حيات رابراي ساير موجودات 
زنده قائل باشيم، و براي برخورد قانوني با متخلفان 
شاهد از بين رفتن خألهاي قانوني دراين زمينه باشيم.

  »  با وجود آنكه اظهارات امريكايي ها درباره تحريم دارو خالف واقعيت است اما چون ايران در 
بسياري از كشورها اعتبار دارد در بسياري از موارد جايگاه و اعتبار ايران باعث شده كه داد و ستد 
نيز برقرار باشد و مشكالت دارويي براي مردم ايجاد نمي شود. دارويي در همه دوره ها كمبودهايي 
داشته است، اكنون نيز كه در شرايط تحريم هستيم اين كمبودها وجود دارد ولي با مديريت انجام 

شده در مصرف كنندگان دارو نگراني ايجاد نكرده است.«

برش

كاهش مصرف لبنيات در كشور 
افزايش قيمت شير و لبنيات باعث كاهش مصرف اين ماده 
غذايي در ايران شده و ادامه شرايط ممكن است به سالمت 

جامعه آسيب وارد كند. 
منوچهر جمالي سوسفي درباره افزايش قيمت شير و لبنيات 
گفت: افزايش قيمت شير ولبنيات تا حدودي طبيعي است. 
به عبارتي انتظار مي رود تا آن ميزان كه هر ساله براي اين 
موادغذايي افزايش قيمت تعريف شده، شاهد اين تغييرات 
باشيم. او در ادامه افزود: درباره افزايش قيمت شير و لبنيات 
با وزيرمحترم جهاد كشاورزي گفت وگوهايي داشته ايم. آنها 
در اين زمينه تاكيد كردند كه شير و لبنيات افزايش قيمت 
چنداني نداشته است و افزايش قيمتي كه در برخي موارد 
ديده مي ش��ود به دليل آن اس��ت كه برخي از شركت ها از 
ظروفي خاصي استفاده كرده اند كه بر اين اساس اين افزايش 

قيمت را انجام داده اند.

     قيمت شير و لبنيات متناسب با معيشت مردم باشد
دبير كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس با بيان اينكه 
مصرف شير و لبنيات براي سالمتي افراد بسيار حائز اهميت 
است، تصريح كرد: همانطور كه ما مردم را به مصرف شير و 

لبنيات تشويق مي كنيم موظفيم پيگير آن شويم كه قيمت 
آن متناسب با وضعيت معيشت مردم باشد و افزايش قيمت 

بيجا نداشته باشد.
او افزود: به عبارتي براي شير ولبنيات افزايش قيمت منطقي 
س��االنه اتفاق بيفتد آن هم به دليل اينكه دامداران دچار 
ضرر و خسارت نش��وند و بتوانند كارشان را ادامه بدهند و 
محصولشان را به اندازه كافي و به قيمت مناسب بفروشند و 
قدرت خريدشان حفظ شود. نماينده مردم رودبار در مجلس 
دهم با اشاره به سرانه مصرف ش��ير و لبنيات ما در سطح 
بين المللي گفت: سرانه مصرف شير و لبنيات ما نسبت به 
كشورهاي پيشرفته دنيا در سطح پاييني است و همين خود 
نگراني هايي را همواره براي ما داشته است و اين را ضروري 
كرده كه در راس��تاي افزايش سرانه مصرف لبنيات تالش 
كنيم. او در ادامه به خانه ملت گفت: طي سال هاي اخير به 
نسبت چندين سال گذشته برنامه هايي به اجرا درآمد كه 
سرانه مصرف ش��ير و لبنيات را در كشورمان باال برد اما در 
قياس با كشورهاي پيشرفته همچنان عقب هستيم و در 
اين بخش افزايش قيمت ها هم مي تواند مشكالت را بيشتر 

و وضعيت را بدتر كند.

     عواقب افزايش قيمت لبنيات 
نماينده مردم رودبار در مجلس دهم با اشاره به اينكه افزايش 
قيمت ناگهاني و بي رويه شير و لبنيات مي تواند عواقب بدي 
را در آينده ايجاد كند، تصريح كرد: بخش عظيمي از جامعه 
ما كه قدرت خريد پاييني دارند با بروز چنين تغييراتي ممكن 
است اين مواد غذايي را از سبد غذايي شان حذف كنند و با 
طوالني شدن چنين شرايطي شاهد آسيب هاي بسياري 
خواهيم بود. او در ادامه افزود: مسووالن بدانند كه مشكالت 
ناشي از عدم مصرف لبنيات براي جامعه گرانتر تمام مي شود 

و براي كشور هزينه ساز خواهد بود.

     بايد قيمت شير و لبنيات كنترل شود
دبير كميس��يون بهداش��ت و درمان مجل��س خطاب به 
وزير جهاد كش��اورزي گفت: از ايش��ان و ديگر عزيزاني كه 
بخش نظارتي كار را به عه��ده دارند مي خواهيم كه به اين 
آسيب رساني توجه كنند.او در ادامه افزود: ما نيز در كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس تعامالتمان را با مسووالن در اين 
زمينه خواهيم داشت كه كنترل قيمت را براي لبنيات در 
پيش گيرند كه افزايش قيمت بي رويه نداشته باشد تا مردم 

بتوانند از اين محصوالت استفاده درست داشته باشند. اگر ما 
بتوانيم درست برنامه ريزي كنيم و نظارت دقيق داشته باشيم 
و قيمت ها را كنترل كنيم سود آن به همه جامعه مي رسد. 
اوگفت: قطعا در اين زمينه پيگيري هايي صورت مي گيرد 
و اعتقاد من اين اس��ت كه همه ما مي توانيم در اين زمينه و 
براي جلوگيري از كاهش مصرف شير و لبنيات تالش كنيم 
و در اين زمينه در اولين فرصت با دوستان وزارت بهداشت و 

وزارت جهادكشاورزي نيز گفت وگوهايي خواهم داشت و آن 
را پيگيري خواهيم كرد. به گزارش خانه ملت، روزگذشته ايرج 
حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت در نشست هفتگي خود 
ضمن واكنش به آنچه كه افزايش قيمت شديد شير و لبنيات 
در چند ماه اخيرخواند و همچنين با اشاره به تبعات منفي آن 
بر سالمت، از دستگاه هاي نظارتي خواست با متخلفين اين 

افزايش قيمت برخورد جدي داشته باشند.

عضو كميسيون آموزش مجلس با انتقاد از اينكه بيش 
از 90 درصد كودكان كار بازمانده از تحصيل هس��تند 
از خيرين خواس��تار همكاري با آموزش و پرورش براي 
تامين نيازهاي آموزشي كودكان كار شد. فاطمه سعيدي 
در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت با انتقاد از 
اينكه بيش از 90 درصد كودكان كار بازمانده از تحصيل 
هستند، گفت: متاسفانه بخش زيادي از اين كودكان به 
اجبار و تنها براي تامين معيشت خانواده درس و مدرسه 
را رها و مشغول كار ش��ده اند. نماينده مردم تهران، ري، 
ش��ميرانات، اسالمش��هر و پرديس در مجلس شوراي 
اسالمي، علت عمده بازماندگي از تحصيل كودكان كار را 
فقر اقتصادي، بي سرپرستي يا بدسرپرستي آنها دانست 
و افزود: سمن ها با كمك آموزش و پرورش كودكان كار 
بازمانده از تحصيل را شناسايي و در تالش براي بازگشت 

آنها به تحصيل هستند.
او ب��ا ي��ادآوري بازديد اخي��ر برخ��ي از اعضاي مجمع 
نمايندگان تهران از مدرس��ه كودكان كار صبح رويش، 

ادامه داد: دانش آموزان اين مدرسه در واقع كودكان كار 
هستند كه سمن ها با همكاري خيرين و كمك آموزش و 
پرورش آنها را شناسايي و زمينه بازگشت به تحصيل آنها 
را فراهم كردند؛ اين كودكان وضعيت مناسبي داشتند و 
حمايت ها از آنها بسيار مطلوب بود. او از خيرين خواستار 
همكاري جدي با سمن ها و سمن ها براي رفع مشكالت 
سد راه تحصيل كودكان كار شد و گفت: بايد در جهت رفع 
مشكالت اقتصادي و معيشتي خانواده هاي كودكان كار 

گام برداشت تا بتوانند بدون دغدغه به تحصيل بپردازند در 
اين رابطه خيرين بايد به كمك آموزش و پرورش بيايند.

به گزارش خانه ملت، اين نماينده مردم در مجلس دهم، 
با يادآوري اينكه نيازهاي آموزشي كودكان كار بايد رفع 
شود، تصريح كرد: دستگاه هاي متعددي در ساماندهي 
ك��ودكان كار نقش دارند كه متاس��فانه ب��ه دنبال اين 

موازي كاري ها مسووليت ها مغفول مانده است.
س��عيدي تامين نيازهاي آموزشي كودكان كار را امري 
ضروري دانس��ت و گفت: بهتر اس��ت دستگاه و متولي 
واح��دي وظيفه س��اماندهي ك��ودكان كار را بر عهده 
بگيرد البته خيرين نق��ش موثري دارند و همكاري آنها 
با دستگاه ها بسيار راهگشا خواهد بود. عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي، با انتقاد از 
اينكه بودجه آموزش و پرورش بسيار اندك است، تصريح 
كرد: آموزش و پرورش از عهده ساماندهي و تامين نيازهاي 
آموزشي كودكان كار برنمي آيد بنابراين همكاري جدي 

خيرين را مي طلبد.

يك جامعه شناس با اشاره به اينكه با كاهش همبستگي 
اجتماعي در مواجهه با بحران رو به رو هستيم، گفت: 
آسيب هايي كه در حال حاضر شاهد آن هستيم، نتيجه 

بي مسووليتي همه ماست.
س��عيد معيدفر با اشاره به س��ير فزاينده آسيب هاي 
اجتماعي اظهار داشت: 20 سال پيش معتقد بودم، در 
شرايطي هستيم كه بايد هر چه زودتر درمان در اين 
زمينه را آغاز و مشكالت پيش رو را پيش بيني كنيم و 
در اين راستا همكاري آسيب شناسان و صاحب نظران 

هم مطالبه كنيم. 
او افزود: اما رييس جمهورهاي مختلفي آمدند و رفتند 
و وعده هاي��ي در خصوص حل مس��ائل اجتماعي به 
مردم دادند، اما اي��ن موضوعات در رديف اولويت آنها 
قرار نگرفت تا اينكه س��ه تا چهار سال پيش معاون و 
مش��اور اجتماعي وزير كش��ور آقاي ميرباقري از من 
دعوت كردند تا براي حل مشكالت راهكار ارايه دهم. 
مسووالن در قدم اول بايد به وجود مشكالت اعتراف 
كنند و س��عي نكنند، مسائل و مشكالت را نفي كنند 

و بگويند، اين مسائل توطئه، بزرگنمايي و سياه نمايي 
دشمنان است. معيدفر به ايسنا گفت: من در آن زمان 
مطرح كردم، اگرچه براي حل مش��كالت دير است، 
اما قدم اول براي مس��ووالن اين اس��ت ك��ه به وجود 
مشكالت اعتراف كنند و با مسائل و آسيب هاي جدي 
جامعه روبرو شوند و سعي نكنند، مسائل و مشكالت 
را نفي كنند و بگويند؛ اين مسائل توطئه، بزرگنمايي 
و سياه نمايي دشمنان است. در واقع مسووالن بايد به 

مشكالت اعتراف مي كردند.

اين دانشيار بازنشسته گروه جامعه شناسي دانشگاه 
تهران تاكيد كرد: پس از روبرو شدن با مشكل بايد سعي 
مي كرديم با كمك جامعه شناسان و صاحبنظران به 
سرعت براي حل آن اقدام كنيم، در آن زمان از باالترين 
مقامات در اين جلس��ات ش��ركت كردند و نهادهاي 
مختلف هم تاييد كردند كه شرايط بحراني است، البته 
شرايط به گونه اي بود كه نمي شد پنهان كرد. معيدفر 
با بيان اينكه مقابله با آسيب هاي اجتماعي نياز به عزم 
همگاني دارد، اظهار داش��ت: در اين مقطع مس��بب 

آسيب ها بايد شناسايي مي ش��دند. ضمن اينكه بايد 
در نظر بگيريم، آسيب هاي فعلي جامعه كم نيستند، 
آس��يب هاي فعلي از محدوده اس��تاندارد خارج شده 
است به همين دليل براي درمان آن به عزمي همگاني 

نياز است.
وي افزود: آس��يب هايي كه در حال حاضر ش��اهد آن 
هستيم، نتيجه بي مسووليتي همه ماست، اما نكته اي 
كه در اين برهه حائز اهميت اس��ت، عدم حساسيت 

مردم نسبت به موضوعات است؛
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واكنش مقام هاي ايراني به تحريم هاي هوايي و بندري

يك شنبه 5 كانديداي اصلي برنامه هاي خود را ارايه مي كنند؛ سه شنبه راي گيري نهايي شوراي شهر تهران انجام مي شود

مشكلي در تأمين سوخت پروازهاي خارجي نداريم

2 گام ديگر تا انتخاب شهردار جديد پايتخت

گروه راه و شهرسازي|
با گذشت 5 روز از آغاز دور جديد تحريم هاي 
امريكا عليه ايران خبرهاي اميدواركننده اي از 
سوي مسووالن بخش هاي مختلف حمل و نقل 
از جمله هوانوردي و بندري شنيده مي شود كه 
مي تواند حكايت از تداوم فعاليت هاي هوايي 
و بندري اي�ران با وجود تحريم هاي يكجانبه و 
غيرقانوني امريكا باش�د. مديرعامل ايران اير 
اعالم كرده است، مش�كلي در تأمين سوخت 
هواپيماهاي اين ايرالين در پروازهاي خارجي 
وجود ندارد، ضمن اينكه راهكارهاي موثري هم 
براي رفع مشكل سوخت رساني به هواپيماهاي 
ايراني در تركيه ارايه مي شود. همچنين بندر 
چابهار يعني تنها بندر اقيانوسي كشور هم از 
ليست تحريم ها خارج شده و رايزني هايي هم 
با دبيركل س�ازمان بين المللي دريانوردي در 
زمينه نقض معاه�دات بين المللي دريانوردي 
توسط امريكا انجام شده اس�ت. اين اقدامات 
مي توان�د چش�م انداز قابل قبول�ي در مقابل 

صنعت هوانوردي و بندري ايران بگشايد.
فرزان�ه ش�رفبافي، مديرعام�ل هواپيماي�ي 
جمهوري اس�المي ايران از جمله مس�ووالن 
بخش هوانوردي كش�ور اس�ت كه هم درباره 
تأمين س�وخت ناوگان ايران اير در پروازهاي 
خارجي با وجود تحريم ها مطمئن اس�ت و هم 
از اس�تقبال هما ب�راي خريد هواپيما س�خن 
مي گويد. ش�رفبافي در گفت وگو با تسنيم در 
اين زمينه، اظهار مي كند: خوشبختانه در اين 

زمينه ناوگان هما هيچ مشكلي ندارد. 

     تحريم هواپيماهاي زمينگير
او با بيان اينكه در ليست تحريم امريكا هواپيماهاي 
زمينگي��ر ۵ ده��ه پي��ش وج��ود دارد، مي افزايد: 
امريكايي ها حدود 6۵ فروند از هواپيماهاي ايران اير 
را تحري��م كرده ان��د كه بخش��ي از اي��ن هواپيماها 

سال هاست كه زمينگير شده اند.
شرفبافي با اشاره به برنامه هما براي نوسازي ناوگان 
خود اضافه مي كند: از هر كسي كه بتواند بدون نياز به 
دريافت مجوز اوفك هواپيماي مورد نياز اين ايرالين 

را تأمين كند، استقبال مي كنيم.
درحالي كه طي روزهاي گذشته، بحث هايي درباره 
خري��د هواپيماهايي كه امكان تكميل فرآيند خريد 
آنها ب��دون مجوز افك وجود دارد )از جمله س��وخو 
100( شكل گرفت، يك مقام ارشد شركت روستك 
در پاسخ به اين س��وال كه آيا مسكو در حال مذاكره 
براي فروش هواپيماهاي سوپرجت به شركت ايران اير 
است، از اظهارنظر در مورد جزييات خودداري كرد.  
ويكت��ور كالدوف، مدير همكاري ه��اي بين المللي 
و سياست منطقه اي شركت روس��تك گفت: »اين 
موضوعي حساس است چون نمي توانيم كل برنامه 

سوپرجت را به خطر بيندازيم.«
همچنين يك شركت دولتي چين هم احتمال فروش 

هواپيماهاي مس��افربري به ايران براي كمك به اين 
كشور جهت احياي ناوگان هوايي اش را رد كرد.

ژائو يورانگ، مدير شركت كامرشال ايركرافت چين، 
كه در زمينه توليد هواپيماهاي مس��افربري فعاليت 
مي كند، در پاس��خ به اينكه آيا ايران نسبت به خريد 
هواپيماهاي چيني عالقه نش��ان داده است، گفت: 
»نه. ما نمي توانيم به ايران فروش داشته باشيم. ايران 
روي ميز ما نيست.« او در پاسخ به علت عدم فروش 
هواپيماه��اي اي آر جي 21 چيني ب��ه ايران گفت: 
»چين بايد به مقررات هر دو كشور احترام بگذارد.«

     مذاكره، راه حل مشكل فروش سوخت 
اما يكي ديگر از مشكالتي كه به گفته فعاالن بخش 
هوانوردي پس از اعم��ال تحريم ها عليه ايران ايجاد 
شده است، عدم سوخت رساني تركيه به هواپيماهاي 
ايراني اس��ت. موضوعي كه طي يكي دو هفته اخير 
مش��كالتي را براي پروازهاي ايراني در فرودگاه هاي 
استانبول ايجاد كرده است، البته با گذشت چند روز 
از انتشار اين خبر، حرف و حديث هايي درباره بدهي 
ايرالين هاي ايراني به شركت تركيه اي فروش سوخت 
منتشر شد. با اين حال، اسعدي ساماني، دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي در واكنش به اين خبر اعالم 
كرد كه بحث بدهي پيش از اين هم بوده است كه در 
تمام دنيا معمول اس��ت و پيش از اين و در سال هاي 

گذشته هم بوده است. 
در اين ميان، عليرضا منظري، نماينده س��ابق ايران 
در ايكائو معتقد اس��ت كه ايران مي تواند براس��اس 

راه حل هايي كه در توافقنامه پروازهاي مش��ترك با 
تركيه در نظر گرفته شده، نسبت به موضوع تحريم 
سوخت رساني به ايرالين هاي ايراني اقدام و مقدمات 

برطرف شدن مشكالت موجود را فراهم كند.
منظ��ري در گفت وگو با ايس��نا، اظه��ار مي كند: در 
موافقتنامه دوجانب��ه خدمات هوايي ميان دو دولت 
ايران و تركيه ش��رايطي براي برقراري پرواز ميان دو 
كش��ور به تصويب رس��يده و در آن، كشورها متعهد 
شده اند تا زمينه الزم براي انجام و پذيرش پروازهاي 

بين المللي را فراهم آورند.
او با اش��اره به كاهش نقش اجرايي دولت در صنعت 
هوايي، اضافه مي كند: تا زماني كه عموما شركت هاي 
ارايه كننده خدمات از جمله سوخت رسان ها، دولتي 
بودند فراهم كردن اين زمينه ساده تر بود و از زماني 
كه شركت هاي ارايه كننده سوخت خصوصي شدند، 

بديهي است ضوابط جديدي بر آنها حاكم باشد.
مع��اون س��ابق س��ازمان هواپيماي��ي كش��وري، 
درب��اره ش��رايط حاكم بر ف��رودگاه اس��تانبول هم 
توضيح مي دهد: در فرودگاه اس��تانبول دو ش��ركت 
سوخت رس��ان فعاليت دارند و از اين رو، مش��تريان 
مي توانند با انتخاب يكي از اين گزينه ها از آنها سوخت 
تهيه كنند و اگر يكي از آنها امتناع كرد بايد از ديگري 
تهيه ش��ود و چون انحصار وجود ندارد در اين حوزه، 

گزينه هاي شركت هاي ايراني مي تواند متنوع شود.
منظري ادامه مي دهد: در هر حال اگر امتناع از دادن 
س��وخت به ش��ركت هواپيمايي به روايتي مرتبط با 
بدهي شركت باشد، مسووليت متوجه خود شركت 

هواپيماي��ي خواهد بود، اما اگر توقف ارايه س��وخت 
به دلي��ل اعمال مقررات تحريم باش��د، دولت ايران 
مي تواند ب��ه موجب موافقتنامه، ب��ا مذاكره با طرف 
مقاب��ل تالش براي ايج��اد زمينه انجام پ��رواز را در 

دستور كار خود داشته باشد.
به گفت��ه او، البته با توج��ه به اعالم قبلي ش��ركت 
سوخت رسان ترك، شركت هاي هواپيمايي تا قبل از 
رفع مانع نمي توانند برنامه ريزي پرواز به فرودگاهي 
انجام دهند كه تسهيالت فرودگاهي الزم را ندارد و 
بايد منتظر بمانند تا مش��كل فعلي حل شود. معاون 
سابق سازمان هواپيمايي كش��وري با بيان اينكه در 
شرايط فعلي به وجود آمده پس از اعمال تحريم هاي 
جديد، بايد در راستاي حفظ همكاري هاي دوجانبه 
حركت ك��رد، مي گوي��د: در ه��ر حال از يك س��و 
شركت هاي ارايه كننده خدمات به دليل اجبار فشار 
تحريم از طرف دولت ها امكان توجيه اقدامات خود را 
ندارند كه البته دو طرف بايد استدالل ها را در هيات 
حل اختالف ط��رح كنند تا باتوجه به مباني حقوقي 

موجود، مورد بررسي قرار گيرد. 

     بندر چابهار از تحريم هاي امريكا معاف شد
اما خبر اميدواركننده اي كه طي روزهاي گذشته در 
بخش بندري داغ شده است، معافيت بندرچابهار از 
اعمال تحريم هاي امريكا عليه ايران است. براساس 
اين تصمي��م، امريكا طي معافيتي اجازه توس��عه و 

بهره برداري از بندر چابهار ايران را به هند داد.
براس��اس خبري كه رويترز، منتش��ر كرده اس��ت، 

س��خنگوي دولت امريكا گفته است كه وزير خارجه 
امريكا طي معافيتي به هند اجازه داد توس��عه بندر 
چابهار اي��ران را ادامه دهد. اين بندر براي توس��عه  
اقتصاد افغانس��تان طراحي شده است.  اين معافيت 
كه توسط مايك پمپئو، وزير امور خارجه امريكا اعطا 
شده اجازه س��اخت يك خط آهن از بندر چابهار به 
افغانس��تان را مي دهد و همچنين انتقال كاالهايي 
كه مشمول تحريم نمي شوند را به اين كشور ممكن 
مي س��ازد، كاالهايي مانند غ��ذا و دارو؛ ضمن اينكه 
عالوه بر اين افغانستان اجازه دارد محصوالت نفتي 

ايران را وارد كند .
س��خنگوي دولت امريكا اظهار كرد: »اين فعاليت ها 
ب��راي حماي��ت از رش��د افغانس��تان و كمك هاي 

بشردوستانه الزم هستند«.
اگرچه دول��ت امريكا در موضع گيري هاي رس��مي 
خود اعالم كرده كه بندر چابهار به دليل كمك هاي 
بشردوستانه براي افغانس��تان عامل اصلي معافيت 
بن��در چابهار از تحريم هاي اعمال ش��ده عليه ايران 
بوده است، اما شواهد نشانگر آن است كه امريكا نگران 
افزايش نفوذ چين در اين منطقه از طريق همكاري در 
توسعه بندر گواتر، رقيب بندر چابهار، است. بنابراين 
مانع همكاري هندي ها در بندر چابهار نشده است تا 

از نفوذ بيشتر چين در منطقه جلوگيري كند.
موضوع ديگري كه نمي توان از آن چشم پوشي كرد، 
اظهارات مايك پمپئو وزير امورخارجه امريكا درباره 
تحريم هاي اعمال شده عليه ايران بود كه غذا و دارو 
را از ليست تحريم ها جدا كرده است. درحالي كه به 
گفته مسووالن وزارت بهداشت كشور، دارو در ليست 

تحريم هاي امريكا عليه ايران قراردارد.
ناگفته نماند كه با وج��ود آنكه امريكا بندر چابهار را 
از ليس��ت تحريم ها خارج كرد، اما تهديداتش عليه 
س��اير بنادر و فعاليت هاي بندري و كشتيراني ايران 
ادام��ه دارد. چندي پيش، رييس گ��روه اقدام ايران 
مدعي شد كه كشتي هاي ايراني پس از تحريم ها به 
»دردسر هاي شناور« تبديل شده و شركت هاي بيمه 

و بنادر بين المللي نبايد با آنها همكاري كنند.
به گزارش ايلنا به نق��ل از اينديا تايمز، برايان هوك 
ادامه داد: بيمه هاي ايراني هم نمي توانند هزينه هاي 
ميليون يا ميليارد دالري كه كشتي هاي ايراني به بار 

مي آورند را پوشش دهند.
او افزود: »از صميم قلب نمي خواهيم حادثه اي براي 
كشتي هاي ايراني رخ دهد، اما در گذشته بارها شاهد 
چنين حوادث��ي بوديم.« البته حمي��د بعيدي نژاد، 
س��فير ايران در لندن در واكنش به اظهارات برايان 
هوك و هشدار به شركت هاي بيمه و بنادر بين المللي 
درباره همكاري ب��ا ايران، در كانال تلگرامي اش خبر 
داد كه س��فارت ج.ا.ايران در لندن با ارس��ال نامه اي 
به دبيركل س��ازمان بين الملل��ي دريانوردي ضمن 
محكوميت اين اقدام امري��كا، آن را نقض معاهدات 
بين المللي دريانوردي ب��ه ويژه پيرامون ايمني دريا 
خوانده و  خواستار بررسي موضوع در اجالس شوراي 

سازمان بين المللي دريانوردي شده است.« 

گروه راه و شهرسازي|
بعد از اينكه رفتن افشاني از شهرداري تهران قطعي 
شد هفته گذش��ته اعضاي شوراي شهر روند انتخاب 
ش��هردار جديد را ش��روع كردند و روز سه ش��نبه به 
ليستي ۵ نفره دست يافتند. قرار است اين ۵ نفر روز 
يك شنبه برنامه هاي خود را در صحن علني شوراي 
شهر تهران اعالم كنند و با راي گيري تعداد كانديداها 
به 2 نفر كاهش يابد و روز سه ش��نبه نيز اعضاي اين 
ش��ورا با راي گيري گزينه نهايي خود را براي تصدي 

شهرداري تهران انتخاب كنند. 
بر اس��اس اين گزارش، اعضاي ش��وراي شهر تهران 
يك ليست 30 نفره شامل كانديداهاي منتخب شورا 
منتشر كردند كه از اين تعداد اكثر اعضا انصراف داده 
و در نهايت اعضا در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته 
به 13 نفر باقي مانده از ليس��ت 30 نف��ر راي دادند و 
از ميان آنها ۵ نفر را برگزيدند. رس��ول كش��ت پور با 
1۴ راي، عباس آخون��دي و پيروزحناچي هريك با 
11 راي و غالمرض��ا انصاري و كامل تقوي نژاد نيز هر 
كدام با 10 راي به عنوان ۵ كانديداي اصلي شهرداري 
 تهران انتخاب شدند. قرر است ۵ نفر كانديداي اصلي 
يك شنبه اين هفته برنامه هاي خود را در صحن علني 
شوراي شهر ارايه كرده و اعضاي اين شورا با راي گيري، 
تعداد كانديداها را به 2 نفر كاهش دهند. روز سه شنبه 
22 آبان نيز گزينه نهايي به عنوان شهردار جديد تهران 

تعيين مي شود.
بنا به گفته علي اعطا سخنگوي شوراي اسالمي شهر 
تهران،  در روز يك شنبه 20 آبان، تقوي نژاد، حناچي 
و آخوندي )صبح( و كشت پور و انصاري )بعدازظهر( 
به صحن شورا مي آيند و رويكردها و برنامه هاي خود 
را مط��رح مي كنن��د و در انتها براي انتخ��اب دو نفر 
راي گيري مي شود. س��يد كامل تقوي نژاد ۵۴ ساله 
جوان ترين و غالمرضا انصاري 62 س��اله مسن ترين، 

كانديداهاي شهرداري تهران هستند.
به گزارش »تعادل«، با نهايي ش��دن موضوع خروج 
افشاني از ش��هرداري تهران، گمانه زني ها و شايعات 
درباره شهردار بعدي داغ شد. بسياري محسن هاشمي 
را شهردار بعدي تهران مي دانستند در حالي كه سه 
شنبه هفته گذشته، محسن هاشمي كه در ميان 13 
كانديداي شهرداري تهران بود،  نتوانست بيشتر از 8 
راي كسب كند و جزو ۵ كانديداي نهايي قرار نگرفت. 

برخي نيز ش��ايعه انصراف غالمرضا انصاري را مطرح 
كردندكه روابط عمومي ش��وراي شهر اين موضوع را 
تكذيب كرد. انصراف عباس آخوندي ش��ايعه بعدي 
بود كه خ��ود آخوندي با انتش��ار مطلب��ي در كانال 

تلگرامي اش اين موضوع را رد كرد. 
محمد جواد حق شناس، عضو شوراي شهر تهران نيز 
خبر از بازنشسته بودن رسول كشت پور داد و گفت: 
رسول كش��ت پور يكي از ۵ نامزد تصدي شهرداري 
تهران بازنشس��ته بوده و حكم بازنشس��تگي خود را 
ابطالل كرده است. حق شناس در ادامه توضيح داد كه 
يكي از اختيارات هر فردي اين است كه مي تواند بعد 
از بازنشستگي حكم بازگشت به كار بگيرد و هنگامي 
كه گرفت ديگر بازنشس��ته نيست. اما روابط عمومي 
شهرداري منطقه 2 تهران اين موضوع را رد كرده است. 
به گفته روابط عمومي شهرداري منطقه 2 تهران، 3 
س��ال و 6 ماه ديگر تا پايان خدمت كشت پور كارمند 

رسمي شهرداري تهران باقي مانده است.

     اولويت كانديداها چيست؟
در اين مي��ان، برخي كانديداهاي اصلي براي تصدي 
ش��هرداري ته��ران در گفت وگو با رس��انه ها درباره 
اولويت ها و برنامه هاي خود صحبت كرده اند. مهم ترين 
اولويت رس��ول كشت پور ش��هردار منطقه 2 تهران 
توسعه مترو است حتي به قيمت تعطيل شدن ساير 
پروژه ه��ا. او با بيان اينكه 3 هدف اس��تراتژيك را در 
برنامه هايش م��د نظر قرار داده اس��ت، گفت: به روز 
رس��اني برنامه اجراي كاهش آلودگي هوا، توس��عه 
سيستم حمل و نقل عمومي با محوريت مترو، توسعه 
فرهنگ شهرنشيني با رويكرد شهروندسازي سه محور 
اصلي برنامه هاست. اين برنامه ها زيربخش هايي دارد و 

در برنامه ۵ ساله شهرداري آنها را مي گنجانيم.
تالش مي كنيم در باقيمانده ش��وراي پنجم طرح ها 
و برنامه هاي عملياتي در قال��ب اين 3 هدف اجرايي 
ش��ود. موضوع مربوط به حل مشكل ترافيك و آمد و 
شد شهروندان در دستور كار است و بايد توسعه حمل 
و نقل عمومي به بهترين شكل انجام شود تا شهروندان 
رغبت كنند به جاي وسيله نقليه شخصي از سيستم 
حمل و نقل عمومي اس��تفاده كنند. توسعه مترو از 
مهم ترين رويكردهاست، اعضاي شوراي شهر و تمامي 
مديران شهري فعاليت خود را متمركز به توسعه حمل 

و نقل عمومي انبوه بر كرده اند.
عباس آخوندي نيز خواس��ته هاي خ��ود از مديريت 
ش��هري را در 10 بخش عنوان كرده كه خالصه آنها 
به اين ش��رح اس��ت: ملي كردن باغ هاي باقيمانده و 
پادگان هاي تهران با حفظ حقوق مالكان آنها، رعايت 
حقوق شهروندان و داشتن برنامه منسجم براي مبارزه 

با فساد و ايجاد شفافيت، شهردار بايد به شهروندان، 
سالمتشان، كيفيت زندگي شان و حقوقشان بيش از 
ساختمان ها اهميت دهد. شهروندان بايد ديده شوند 
و حرفشان شنيده ش��ود. او ادامه داده است: شهردار 
بايد باور داشته باش��د كه شهرداري نهاد حكمروايي 
شهري است و نه ابزار اعمال اراده سوداگران. شهري 

كه در آن نمي شود نفس كشيد به جاي اجراي پل هاي 
متعدد در آن بايد به فكر توس��عه  حمل ونقل عمومي 
ريل پايه بود. حال اين مي تواند توس��عه مترو باشد يا 
ريل سبك مانند تراموا. قاعدتا در بخش حمل و نقل 
خودرو محور نيز حمل ونقل اتوبوس هاي عمومي بايد 

اولويت داشته باشد.
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 پرونده تاكسي هاي برقي
بسته شد

با وجود اينكه قرار بود حدود ۵000 تاكسي برقي و 
هيبريدي وارد چرخه حمل و نقل عمومي شود، به 
نظر مي رسد، پرونده اين طرح با توجه به تغييرات 
ارزي و عدم صرفه اقتصادي بسته و توجه به توليدات 
داخلي و استفاده بيش از پيش از اين ظرفيت ها سوق 
يابد. مرتضي ضامني، مديرعامل اتحاديه تاكسيراني 
شهري كشور در اين باره گفت: قبل از اينكه مشكالت 
افزايش قيمت ارز و تالطم موج��ود بازار، به وجود 
آيد، سياست اصلي ما استفاده از خودروهاي برقي 
و هيبريدي در حوزه حم��ل و نقل عمومي بود؛ اما 
بسته شدن ثبت سفارش و افزايش قيمت ارز باعث 
شد كه قيمت اين خودروها افزايش يابد و عمال جنبه 
اقتصادي آن توجيهي براي بخش خصوصي جهت 
س��رمايه گذاري نداشته باش��د. وي افزود: با وجود 
تمايلي كه براي توسعه تاكسي هاي برقي و هيبريدي 
وجود دارد، به علت گراني و قيمت تمام ش��ده  اين 
تاكس��ي ها، اين طرح قابليت اجرايي نداشته، مگر 
اينكه تدابيري براي آن انديشيده شود. ضامني به 
پيشنهادات مطرح شده از جانب اتحاديه تاكسيراني 
با اشاره به پيشنهادهاي مقام هاي مسوول در وزارت 
صنعت و كميس��يون هاي دولت گفت: يكي از اين 
پيشنهادات اين بود كه بين ثبت سفارش خودروهاي 
حمل و نقل عمومي با خودروهاي شخصي تفاوت 
قائل شويم و پيشنهاد ديگر اين است كه ارز اختصاص 
داده ش��ده به خودروهاي شخصي و ارز تخصيص 
يافته به خودروهاي حمل و نقل عمومي كه قاعدتا 
منافع آن منافع عمومي جامعه را ب��ه دنبال دارد، 
بايد متفاوت باشد. مديرعامل اتحاديه تاكسيراني 
همچنين با اشاره به اينكه اختصاص تاكسي هاي 
برقي بيشتر براي كالن ش��هرها و در نهايت مراكز 
اس��تان ها مد نظر بود، اظهار كرد: اگر اين دو اتفاق 
بيفتد كمك بسيار خوبي در اين زمينه خواهد شد و 
مي توانيم در آينده شاهد ورود خودروهاي باكيفيت 
برقي و هيبريدي در حوزه سامانه تاكسيراني و حتي 
باقي حوزه هاي حمل و نقل عمومي شهري باشيم. 
موضوعي ك��ه در حال حاضر به دليل مش��كالت 

امكان پذير نيست.

برخورد با تاكسي هاي فاقد 
»پروانه هوشمند« از اول آذر

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري تهران از 
برخورد با تاكسيرانان فاقد پروانه هوشمند از اول 
آذر ماه خبرداد. به گزارش ايسنا، عليرضا قنادان 
در مورد بخش��ودگي رانندگاني كه فاقد پروانه 
هوش��مند فعاليت هس��تند، گفت: از رانندگان 
تاكسي كه پروانه هوشمند آنها منقضي شده يا 
به طور كل پروانه هوش��مند ندارند، درخواست 
مي شود كه هر چه س��ريع تر نسبت به تمديد يا 
كسب پروانه هوش��مند اقدام كنند. وي با بيان 
اينكه تاكسيراناني كه پروانه هوشمند نداشته يا 
پروانه آنها منقضي شده بايد براساس آيين نامه 
هزينه شركت در كالس هاي آموزشي بدو ورود را 
بپردازند، گفت: طي برنامه ريزي هاي انجام شده 
از 12 تا 30 آبان به رانندگان تاكسي فاقد پروانه 
هوشمند فرصت داده شده است كه از اين فرصت 
استفاده كرده و ضمن بخشودگي هزينه شركت در 
كالس نسبت به تمديد يا دريافت پروانه هوشمند 
خود اقدام كنند. وي با بيان اينكه رانندگان تاكسي 
تنها تا 30 آبان فرصت دارند كه از اين بخشودگي 
استفاده كنند، گفت: از اول آذرماه طرح تشديد 
برخورد با رانندگان تاكس��ي ب��دون پروانه آغاز 
مي ش��ود و اگر رانندگان فاقد پروانه هوش��مند 
باشند با آنها به عنوان تاكسي غيرقانوني برخورد 
مي شود و روزانه 30 هزار تومان جريمه در انتظار 
آنها خواهد بود و همچنين عبور و مرور در محدوده 

طرح ترافيك  براي آنها دشوار خواهد بود.

۷ منطقه داراي بيشترين 
عوارض صدور پروانه برج باغ 

رييس كميته حقوقي ش��وراي شهر تهران، آخرين 
وضعيت باغ هايي كه قبل از لغو مصوبه برج باغ ها از آنها 
عوارض صدور پروانه گرفته شده است را تشريح كرد.

به گزارش مهر، علي اعطا با اشاره به برگزاري جلسه 
كميته حقوقي شوراي شهر تهران، با موضوع چگونگي 
بررسي وضعيت باغاتي كه پيش از لغو مصوبه برج باغ ها 
عوارض صدور پروانه شان پرداخت شده، اما در اجراي 
مصوبه لغو برج باغ ها پروانه  ساخت شان صادر نشده 
است، اظهار كرد: از معاونان شهرسازي و معماري و 
مالي و اقتصاد ش��هري مناطق يك تا ۵ و همچنين 
مناطق 21 و 22 به عنوان مناطقي كه بيشترين ميزان 
باغ را در خود جاي داده اند، دعوت كرديم تا آمار دقيقي 
از پرونده هاي جاري باغات در مناطق ياد شده را احصاء 
كنند و در نهايت اين موضوع از زواياي فني، حقوقي و 
مالي مورد بررسي قرار گرفت.  وي با بيان اينكه مصوبه 
برج باغ ها كه در شوراي شهر دوم به تصويب رسيده 
بود ٢٢ اسفند ماه سال گذشته از سوي شوراي شهر 
پنجم لغو شد، اضافه كرد: چون هيات تطبيق روي 
اين مصوبه اعتراضي نداشت براساس قانون، اجراي 
آن از ٧ فروردين ماه الزامي است. اما بايد پرونده هاي 
جاري كه تمام عوارض يا بخشي از آن را پرداخت كرده 
بودند، تعيين تكليف شوند، در همين راستا شورا براي 
اتخاذ تصميم نيازمند بررسي دقيق تري بود. رييس 
كميته حقوقي ش��وراي اسالمي شهر تهران با بيان 
اينكه در اين جلسه مساله حقوقي و مالي پرونده هاي 
جاري مورد بحث قرار گرفت، اضافه كرد: اين پرونده ها 
شامل باغ هايي مي شد كه براي آنها پروانه صادر شده يا 
با پرداخت بخشي از عوارض مراحل صدور پروانه را طي 
مي كرد. عضو كميسيون نظارت و حقوقي شورا با بيان 
اينكه روند بررسي اين موضوع در 2 كميسيون ديگر 
در حال پيگيري است، تصريح كرد: كميسيون هاي 
معماري و شهرسازي و س��المت، محيط زيست و 
خدمات ش��هري نيز كميسيون نظارت و حقوقي را 

همراهي مي كنند.

    كامل تقوي نژاد: معاون وزير امور اقتصادي و دارايي 
و رييس كل سازمان امور مالياتي كشور است. تقوي نژاد 
پس از پايان تحصيالت خود در دانشكده علوم اجتماعي 
و مديريت دانشگاه تهران به عنوان كارشناس اجتماعي 
در نخست وزيري مشغول به كار شد. وي پيش از اين در 
س��مت هاي اجرايي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، 
معاون وزير تعاون در دولت خاتمي، عضو هيات مديره بانك 
سپه، مديرعامل بانك سپه، رييس سازمان برنامه و بودجه 
گيالن، مديركل در مجموعه وزارت كشور، وزارت جهاد 
سازندگي و سازمان ثبت احوال كشور، عضو هيات مديره 
شركت هاي س��رمايه گذاري، بازرگاني و توليدي بخش 

دولتي و مديريت عاملي بانك سپه فعاليت كرده است. 
    رس�ول كش�ت پور: او در رزومه خود سابقه بيش از 
1۵ سال فعاليت مستمر مديريت شهري با عنوان شهردار 
در شهر هاي مختلف اس��تان تهران و اروميه را دارد. وي 
در حال حاضر مسووليت ش��هرداري منطقه 2 تهران را 
برعهده دارد. او مدتي عهده دار سمت مشاور عالي سازمان 

و رييس هيات مديره ش��ركت س��رمايه گذاري كيش و 
همچنين رييس هيات مديره شركت پارس سازه تامين، 
وابسته به شركت شستا بوده است.گفتني است كشت پور 
داراي مدرك كارشناسي مديريت بازرگاني و فوق ديپلم 

حقوق است.
    عباس آخوندي: سياس��تمدار   اصالح طلب، استاد 
دانشگاه، دولتمرد ايراني و وزير راه و شهرسازي جمهوري 
اس��المي اي��ران در دولت يازده��م و س��ال اول دولت 
دوازدهم ب��ود. وي پي��ش از اين از 1361 ت��ا 136۵ در 
زمان وزارت علي اكبر ناطق نوري، معاون سياسي وزارت 
كش��ور، و بين 13۷2 تا 13۷6 در كابينه دوم دولت اكبر 

هاشمي رفسنجاني وزير مسكن و شهرسازي بوده است.
    پيروز حناچي: دانش آموخته معماري از دانش��گاه 
تهران و فارغ التحصيل دكتري تخصصي مرمت شهري 
و باززنده سازي شهرهاي تاريخي است. دبير شوراي عالي 
شهرسازي و معماري ايران و معاون معماري و شهرسازي 
وزير راه در دولت يازدهم بود. حناچي در تاريخ بيس��ت 

و پنجم مهر ماه 13۹6 طي حكمي از سوي محمدعلي 
نجفي، شهردار وقت تهران به سمت معاون فني و عمراني 
شهرداري تهران منصوب ش��د.پيروز حناچي در دولت 
اول سيدمحمد خاتمي، معاون نظام مهندسي و اجراي 
ساختمان وزير مسكن و شهرسازي و نخستين رييس 
مركز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي و در 
دولت دوم اصالحات، معاون معماري و شهرسازي وزير 

راه و شهرسازي بوده است. 
    غالمرضا انصاري: سياست مدار و قائم مقام دبيركل 
حزب اتحاد ملت ايران اس��المي و عضو چهارمين دوره 
ش��وراي ش��هر تهران )13۹2 تا 13۹6( بوده است. وي 
نماينده م��ردم مش��هد و كالت در دوره چهارم مجلس 
شوراي اس��المي، رييس س��ازمان بهزيستي كشور در 
سال هاي 13۷6 الي 1380، سفير ايران در تركمنستان 
از ژوئ��ن 200۵ ت��ا 2 اكتب��ر 2008 بوده اس��ت. وي از 
كانديداهاي تصدي پس��ت ش��هرداري مشهد از سوي 

شوراي شهر پنجم مشهد بود. 

سوابق 5 كانديداي اصلي 

غالمرضا انصاري پيروز حناچي رسول كشت پور عباس آخوندي كامل تقوي نژاد
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برجسته ترين فرآيندهاي تسهيل كسب وكار در سال هاي 2017 تا 2018 بررسي شد

درس جهاني اصالح كسب وكارها
تعادل|

براساس گزارش كس�ب وكار 2019 بانك جهاني با 
عنوان »آم�وزش براي اصالح�ات«، در فاصله دوم 
ژوئ�ن 2017 تا اول م�اه مه 2018، تع�داد 314 مورد 
اص�الح رويه براي س�هولت انجام كس�ب وكار در 
كش�ورهاي گوناگون جهان صورت گرفته كه 128 
اقتصاد جهان پيش�رفت هاي قانوني قابل توجهي 
داشته اند. اين تحليل كه از سوي معاونت بررسي هاي 
اقتصادي اتاق بازرگاني تهران منتشر شده، به اين دو 
پرسش مهم كه چه كشورهايي در بازه زماني 2018-
2017 پيچيدگي و هزينه هاي قانوني را براي انجام 
كسب وكار كاهش داده يا نهادهاي قانوني مربوط را 
تقويت كرده اند؟ و اين كشورها چه اقداماتي را براي 
تسهيل گري در حوزه هاي مورد نظر انجام داده اند؟ 
پاسخ داده است. نتايج اين تحليل بيانگر آن است 
كه در مدت ياد شده، »شروع كسب و كار« بيشترين 
تعداد اصالحات را به خود اختص�اص داده و »حل و 
فصل ورشكستگي« همچنان يكي از پر چالش ترين 
بخش ها اس�ت اين در حالي اس�ت ك�ه در اين بازه 
زماني، »اخذ مجوزهاي س�اخت«، »دسترس�ي به 
برق«، »ثبت مالكيت«، »دريافت اعتبار«، »پرداخت 
ماليات«، »تج�ارت«، »حمايت از س�رمايه گذاران 
خرد« و  »اجراي قراردادها«، به ترتيب ساده ترين و 
دشوارترين اصالحاتي بوده اند كه به صورت ميانگين، 
توسط كارآفرينان در كشورهاي مورد بررسي اعمال 
شده اند. از ديگر سو، تعداد اصالحات انجام شده در 
اين بازه زماني معادل 314 مورد بوده كه در مقايسه 
با سال هاي گذشته، در باالترين سطح قرار داشته 
است. عالوه بر اين، تقريبا يك سوم اصالحات صورت 
گرفته در سال هاي 2017 تا 2018 ميالدي، مربوط به 
دو حوزه »شروع كسب و كار« و »اجراي قراردادها« 

بوده است.

جزييات گ��زارش كس��ب وكار 2019 در ميان 128 
اقتصاد جهان نشان مي دهد، »افغانستان، جيبوتي و 
چين« بيش��ترين تغيير را در راستاي بهبود شاخص 
كسب وكار خود انجام داده اند. افغانستان در زمينه هاي 
»شروع كسب و كار«، »دسترسي به اعتبار«، »حمايت 
از سرمايه گذاران خرد« و »حل و فصل ورشكستگي« 
اصالحاتي را اعمال كرده است. اين در حالي است كه 
داده هاي كسب و كار نش��ان مي دهد كه در اقتصادها 
يك ارتب��اط مثبت بين انع��كاس اطالعات مربوط به 
تغييرات فرايندهاي قانوني و تنظيم مقررات كس��ب 
وكار آنها وج��ود دارد. در اقتصادهايي كه دولتمردان 
تغييرات مقررات را بطور موثرتري در رسانه ها انتشار 
مي دهند، اصالحات و مقررات كس��ب و كار به مراتب 
بهتري خواهند داشت. در حالي كه اين نتايج را نمي توان 
به عنوان يك رابطه علي توصيف كرد، اما مي توان نتيجه 
گرفت كه گفت وگوي بين بخش خصوصي و عمومي 
ابزار قدرتمندي در جه��ت افزايش تعداد اصالحات و 

بهبود كارايي مقررات كسب وكار خواهد بود.

   اصالحاتي براي شروع يك كسب و كار
همچنين براس��اس اين گزارش، »ش��روع كسب و كار« 
50 مورد اصالحات و »اج��راي قراردادها« نيز 49 مورد 
اصالحات را به خود اختصاص داده اند و در جايگاه نخستين 
و دومين زمينه هاي اعمال اصالحات در كس��ب وكارها 
ايستاده اند. اين در حالي است كه »شرق آسيا، اقيانوسيه 
و جنوب صحراي آفريقا« در اعمال اين اصالحات پيشتاز 
بوده اند. اصالحاتي كه در زمينه »تسهيل شروع كسب و 
كار« اعمال شده اند، در 5 دسته كلي طبقه بندي مي شوند. 
اين دسته بندي ها عبارتند از »ساده سازي تشريفات مربوط 
به پيش ثبت و ثبت شركت ها )شامل انتشارات، گواهي 
محضري و رسمي، بازرسي و ساير ملزومات( «، »حذف يا 
كاهش حداقل سرمايه مورد نياز«، »حذف يا ساده سازي 
فرايندهاي مربوط به پس از ثبت ش��ركت )شامل ثبت 
نام ماليات، ثبت نام تامين اجتماع��ي و صدور مجوز( «، 
»معرفي يا بهبود رويه هاي آنالي��ن« و »ايجاد يا تقويت 

پنجره هاي واحد«. 
اي��ن اصالحات اما به ش��يوه هاي گوناگ��ون در برخي 
كشورهاي مورد مطالعه اعمال شده اند و البته، برخي 
كشورها در زمينه به كارگيري آنها پيشروتر از سايرين 
بوده ان��د. به عن��وان نمون��ه، در زمينه »ساده س��ازي 
تش��ريفات مربوط به پيش ثبت و ثبت ش��ركت ها«، 
كش��ور آرژانتين ب��ا معرفي يك فرايند تس��ريع يافته 
براي شركت هاي با مسووليت محدود كه شامل ايجاد 
ش��ركت، ثبت قانوني و پرداخت مالي��ات و حق بيمه 
تامين اجتماعي مي ش��ود، شروع كس��ب وكار در اين 
كشور را تسهيل كرد. »هند« نيز به وسيله ادغام كامل 
فرم درخواست هاي متعدد به يك فرم مشترك واحد، 
شروع كسب وكار را آس��انتر كرد. در زمينه »حذف يا 
كاهش حداقل سرمايه مورد نياز« نيز »كويت« با حذف 
حداقل سرمايه پرداختي مورد نياز، شروع كسب وكار 

در اين كشور را تسهيل كرده است.
»اندونزي« هم از ديگر كش��ورهايي اس��ت كه در زمينه 
»حذف يا كاهش حداقل س��رمايه مورد نياز«، »حذف يا 
ساده سازي فرايندهاي مربوط به پس از ثبت شركت«، از 
طريق ادغام ثبت نام هاي تامين اجتماعي مختلف، شروع 
كسب وكار در اين كشور را تسهيل كرده است. از آن سو، 
»موريس« با متصل كردن پايگاه اطالعات ثبت كس��ب 
وكار با پايگاه اطالعات اداره تامين اجتماعي، فضا را براي 
شروع كسب وكار آسانتر كرده است. سنگاپور نيز با حذف 
الزام درج مهر شركت بر اسناد، شروع كسب وكار را ساده تر 
س��اخت. در زمينه »معرفي يا بهبود رويه هاي آنالين« 
نيجريه با معرفي يك پلتفرم آنالين براي پرداخت عوارض 
حق تمبر، شروع كس��ب وكار در اين كش��ور را آسان تر 
ساخت. تانزانيا نيز با راه اندازي ثبت نام آنالين شركت ها 
به تسهيل شروع كسب وكار در اين كشور پرداخته است. 
ويتنام نيز از طريق امكان ثبت اوليه به صورت آنالين شروع 
كسب وكار در اين كشور را آسانتر ساخت. »ايجاد يا تقويت 
پنجره هاي واحد« هم در مولداوي، از طريق حذف نياز به 
تشكيل پرونده جداگانه براي ثبت نام در اداره ملي آمار، 

پيگيري شده است.

   اصالحات معطوف به »قانون« 
اصالحات مورد نظر براي »تسهيل دسترسي به برق« اما 
عمدتا مورد توجه كشورهاي فقيرتر جهان بوده كه از نظر 
دسترسي به زيرساخت ها در تنگناي بيشتري هستند. به 
عنوان نمونه، »صربستان« در زمينه زيربخش »بهبود يا 
معرفي پلت فرم هاي الكترونيكي يا خدمات آنالين«، زمان 
مورد نياز براي اخذ مجوز ساخت وساز را با معرفي سيستم 
درخواس��ت الكترونيكي، كاهش داده است. »گابن« نيز 
چارچوب قانوني بخش برق را بهبود بخشيد و پاراگوئه يك 
سيستم كنترل نظارت و جمع آوري داده ها راه اندازي كرده 
تا بر قطع برق نظارت داشته باشد. به اين ترتيب، هر دو اين 
كشورها در زمينه »تسهيل در عرضه انرژي مطمئن تر و 
ارتقاء شفافيت اطالعات تعرفه اي« دستاوردهاي خوبي 
داش��ته اند. اعمال اصالحاتي در زمينه »تس��هيل ثبت 
مالكي��ت«، »تحكيم حقوق قانون��ي اعتبارگيرندگان و 
اعتباردهندگان« و »سهولت حل و فصل ورشكستگي« را 
اما عمدتا مي توان در دسته اصالحاتي طبقه بندي كرد كه 
به جاي تكيه بر اصول تجاري يا اقتصادي، بر وجوه قانوني 
فعاليت كس��ب و كارها ناظر هستند. در زمينه »تسهيل 
ثبت مالكيت«، اما گزارش بانك جهاني به 5 زيرشاخص 
»ارتقاء قابليت اطمينان زيرساخت ها«، »افزايش شفافيت 
اطالعات«، »كاهش ماليات يا هزينه ها«، »كاهش زمان 
براي ثبت دارايي« و »ارتقاء كارايي ادارات« اش��اره كرده 
اس��ت. به عنوان نمونه اي از اصالحات صورت گرفته در 
كش��ورهاي مختلف در زمينه نخس��تين زير شاخص، 
يعني »ارتقاء قابليت اطمينان زيرساخت ها«، مي توان به 

»كرواسي و سريالنكا« اشاره كرد؛ بطوريكه »كرواسي« 
بطور كامل ديجيتالي شد و اين امر منجر به افزايش بهره 
وري و شفافيت خدمات ارايه شده توسط اداره ثبت زمين 
و »كاداستر« شده است. »سريالنكا« نيز با راه اندازي يك 
سيستم اطالعات جغرافيايي و ايجاد يك پيشخوان پنجره 
واحد براي صدور گواهي نامه ها، در راستاي كامال ديجيتالي 

كردن دپارتمان ثبت و بررسي زمين قدم برداشته است.
در زمينه شاخص »تحكيم حقوق قانوني اعتبارگيرندگان 
و اعتباردهندگان« اما زيرشاخصي با عنوان »توسعه طيف 
دارايي هاي منقولي كه مي تواند به عنوان وثيقه اس��تفاده 
شود« به چشم مي خورد كه مهم ترين كشوري كه در مورد 
آن دست به انجام اصالحات زده، »مصر« است. اين كشور 
قانون جديدي را معرفي كرده كه براساس آن دارايي هايي 
ك��ه مي توانند به عنوان وثيقه براي تضمين وام اس��تفاده 
ش��وند، گس��ترش پيدا كرده اند. در زيرشاخص »معرفي 
سيستم مبادالتي امن و كاربردي« هم كنيا با اجراي سيستم 
معامالتي مطمئن و كاربردي، دسترس��ي به اعتبارات را 
تقويت كرده است. اين قانون جديد، معادل هاي كاربردي 
براي وام هايي كه با دارايي منقول تضمين شده اند-مانند 

ليزينگ مالي و انتقال اماني سند- وضع مي كند.
»سهولت حل و فصل ورشكستگي« اما مهم ترين شاخصي 
است كه همچنان به عنوان معضلي براي كسب و كارها 
در سطح جهاني شناخته مي شود. اين شاخص هم خود 
داراي 5 زيرشاخص است كه به ترتيب عبارتند از: »افزايش 
احتم��ال موفقيت در س��ازماندهي مج��دد«، »معرفي 
فرايند بازسازي جديد«، »تحكيم حقوق بستانكاران«، 

»بهبود مقررات مربوط به عقد قراردادها در طول فرآيند 
ورشكستگي« و »ساده سازي رويه هاي ورشكستگي«.

به عنوان نمونه اي موفق از كش��ورهايي كه توانس��ته اند 
اصالحات��ي در زمين��ه »افزاي��ش احتم��ال موفقيت در 
سازماندهي مجدد« را عملياتي كنند، مي توان به »مراكش« 
اش��اره كرد. اين كش��ور امكان تامين مالي جديد پس از 
شروع مراحل ورشكس��تگي را براي بنگاه ها فراهم آورده 
و همچنين قواني��ن اوليه مربوطه را معرفي كرده اس��ت. 
در زمينه »معرفي فرايند بازس��ازي جديد« هم پاكستان 
گزينه اي را براي س��ازماندهي مجدد واحدهاي تجاري به 
عنوان جايگزيني براي انحالل بنگاه معرفي كرده اس��ت. 
»قرقيزستان« هم نمونه موفقي است كه توانسته در زمينه 
»تحكيم حقوق بس��تانكاران« اصالحات قابل اعتنايي را 
اجرايي كند. در اين كش��ور، اين ح��ق به يك فرد طلبكار 
داده مي شود كه بتواند به اطالعات كسب وكار و امور مالي 
بدهكار دسترسي داشته باشد. در زمينه »بهبود مقررات 
مربوط به عقد قراردادها در طول فرآيند ورشكس��تگي« 
نيز »كنيا« اجازه ادام��ه قراردادهايي كه كاالها و خدمات 
ضروري عرضه مي كنند را به بدهكاران داده و به مس��وول 
رسيدگي به پرونده ورشكستگي بنگاه اين امكان را مي دهد 
كه حسب اختيارات داده شده امكان استمرار يا لغو قرارداد 
بدهكار را بدهد. »ساده سازي رويه هاي ورشكستگي« نيز 
نمونه موفق خود را در »بلژيك« مي بيند. در اين كش��ور 
چارچوب قانون ورشكس��تگي خود را به شكل يكپارچه 
درآورد و مقررات مربوط به انحالل و رويه هاي سازماندهي 

مجدد را ساده تر كرد.

اصالح نرخ پايه هاي صادراتي 
در جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي مورد تاكيد قرار گرفت

در ش��وراي گفت وگوي دول��ت و بخش خصوصي 
بر لزوم اص��الح ن��رخ پايه هاي صادرات��ي و حذف 
مش��كالت ناشي از پيمان س��پاري ارزي تاكيد شد. 
در هفتاد و هشتمين نشست ش��وراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي مش��كالت ناشي از اجراي 
دس��تورالعمل و ضواب��ط اجرايي رف��ع تعهد ارزي 
صادركنندگان و برگش��ت ارز حاص��ل از صادرات 
كاال به چرخه اقتصادي كش��ور، مورد بررس��ي قرار 
گرفت و مقرر ش��د با در نظ��ر گرفتن دو اصل حفظ 
ارزش پ��ول و جلوگيري از خروج س��رمايه كش��ور 
تحت پوش��ش صادرات، نشس��ت هاي كارشناسي 
ب��ا حضور نماين��دگان بخش هاي مربوطه توس��ط 
دبيرخانه ش��وراي گفت وگو تش��كيل شود و مساله 

را بررسي كنند.

   حذف مشكالت ناشي از پيمان سپاري ارزي
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، غالمحس��ين شافعي، 
رييس اتاق ايران در اين نشست با اشاره به سخنان وزير جديد 
اقتصاد در مورد لزوم استفاده از نظرات بخش خصوصي و 
اهميت ويژه اي كه براي اين بخش قائل است، گفت: تاكنون 
موضع گيري هاي بسيار مثبتي از سوي مسووالن در مورد 
بخش خصوصي شنيده ايم اما در عمل آنچه تجربه كرديم 
خالف وعده هايي بود كه شنيده ايم. با اين وجود اميدواريم 
كه فرهاد دژپسند در مقام وزارت اقتصاد و رياست شوراي 
گفت وگو بتواند استفاده از نظرات بخش خصوصي را در ميان 
دولتيان به رويكردي عمومي تبديل كند. او ادامه داد: شوراي 
گفت وگو ظرفيت بي بديلي است كه با همكاري مجلس به 
قانوني دايمي تبديل شد و مي تواند رابطه مطلوبي بين قواي 
سه گانه و بخش خصوصي ايجاد كند. دبير شوراي گفت وگو 

در ادامه به نامنظم بودن جلس��ات شورا و عملياتي نشدن 
مصوبات آن انتقاد ك��رد و افزود: با وجود اينكه طبق قانون 
مصوبات اين شورا بايد ظرف ۳0 روز كاري تعيين تكليف 
شود، هنوز هيچ كدام از مصوبات آن به هيات وزيران نرسيده 
و عملياتي نشده است. شافعي اظهار اميدواري كرد: با توجه 
به موضع گيري هاي مثبت وزير اقتصاد در محافل مختلف 
و نگاه ويژه ايشان به بخش خصوصي در عمل شاهد تحول 

سازنده باشيم. 
حسين س��الح ورزي، نايب رييس اتاق ايران گفت: پس 
از ابالغ »دس��تورالعمل و ضوابط اجرايي رفع تعهد ارزي 
صادركنندگان و برگش��ت ارز حاصل از صادرات كاال به 
چرخه اقتصادي كشور« در ش��هريورماه 9۷، ارجاعات 
متعددي به دبيرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي صورت گرف��ت كه همگي حاكي از نارضايتي 
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تشديد نظارت بر بازار 
توسط سازمان حمايت

ز  ا ي��ت  حما ن  ما ز س��ا يي��س  ايرنا|ر
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان با توجه به 
گزارش هاي گرانفروش��ي، از تش��ديد نظارت 
اين س��ازمان بر بازار كاال خب��ر داد و گفت: در 
اين رابطه گزارش هاي روزانه تهيه مي ش��ود. 
س��يدمحمود نواب��ي درباره ض��رورت نظارت 
بيشتر بر بازار افزود: طرح تشديد بازرسي ها در 
۳1 استان از بهمن ماه سال گذشته ابالغ شده 
و با همكاري گش��ت هاي مشترك با تعزيرات 

حكومتي در جريان است.
معاون وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
ميزان كاركرد همكاران ما در استان ها نسبت 
به هفت ماه سال گذشته بطور كامل در حوزه 
مبارزه با قاچاق كاال و بازرسي ها مشخص است. 
او درباره چرايي نامش��خص بودن اثربخش��ي 
اين نظارت ها براي م��ردم گفت: ما هم برخي 
از گراني ها را مي بينيم؛ دليل اصلي اين اس��ت 
كه مكانيزم رسيدگي به تخلفات جريان عادي 
خود را ط��ي مي كند. نوابي ادام��ه داد: برخي 
از كاالهاي اساس��ي از اق��الم »بازرس محور« 
ماست؛ برخي كاالها نيز »شكايت محور« است 
و مردم بايد در اين زمينه كمك كنند؛ سامانه 
124 بطور 24 ساعته در اختيار آنها قرار دارد. 
اين مقام مسوول در وزارت صنعت، با يادآوري 
فرآين��د دادگاه ب��دوي، تجديدنظ��ر و امكان 
اطاله اي كه در اين چارچوب فراهم مي ش��ود، 
افزود: بيش��ترين اثربخش��ي در گش��ت هاي 
مشترك است كه قاضي تعزيرات حضور دارد و 

بالفاصله جريمه مي كند.

افزايش قيمت محصوالت 
چرمي در بازار

ايس�نا| عض��و هيات مديره انجم��ن صنايع 
چرم ايران با بيان اينكه از ابتداي س��ال جاري 
تاكن��ون قيمت محصوالت چرم��ي در بازار تا 
2.5 برابر افزايش يافته است، گفت: متاسفانه 
صنايع چرم براي تامين ارز خود از سامانه نيما 
با مشكل مواجه هس��تند. علي اصغر رستم پور 
با اش��اره به جديدترين وضعيت صنايع چرم، 
اظه��ار كرد: پس از اتفاقات ب��ه وجود آمده در 
بازار ارز به يك باره س��رمايه توليدكنندگان تا 
يك سوم كاهش يافته و بنگاه هاي توليدي براي 
ادامه  فعاليت خود با مش��كل مواجه هستند و 
اگر مسائل آنها مدنظر قرار نگيرد و حل نشود، 
بطور حتم چالش هاي جدي خواهند داش��ت، 
هرچند ك��ه اگر بتوان مش��كالت ارزي آنها را 
حل كرد بخشي از مسائل حياتي شان برطرف 

شده است.
او ادام��ه داد: در حال حاض��ر توليدكنندگان 
نمي توانند ارز مورد نياز خود را از س��امانه نيما 
تهيه كنند و با توجه به اينكه ۷0 تا ۷5 درصد 
مواد اوليه صنايع چرم به غير از پوس��ت كه در 
داخل تهيه مي شود، وارداتي است، مشكالت 
عديده اي براي آنها به وجود آمده است و هنوز 
موفق ب��ه درياف��ت ارز از طريق س��امانه نيما 

نشده اند.
عض��و هيات مديره انجمن صناي��ع چرم ايران 
افزود: بايد بدانيم كه اگ��ر اين روند ادامه پيدا 
كند مش��كالت آنها دو چندان خواهد شد چرا 
كه مجبور هستند ارز مورد نياز خود را با قيمت 
بازار آزاد خريداري كنند و اين مس��اله بر روي 
قيمت تمام ش��ده محصوالت اثرگذار اس��ت. 
رس��تم پور با اش��اره به اينكه نمي دانيم به چه 
علت ارز در سامانه نيما براي مصارف مورد نياز 
توليدكنندگان ارايه نمي شود، اظهار كرد: عدم 
دسترس��ي توليدكنندگان صنايع چرم به ارز 
سامانه نيما موجب شده تا آنها با مشكل جدي 
مواجه شوند و اگر صنايع چرم نتوانند ارز خود 
را با قيمت س��امانه نيما تهيه كنند، بطور حتم 
فعاليت آنها با مشكالت بيشتري همراه خواهد 
شد. او خاطرنشان كرد: با توجه به گران  شدن 
پوس��ت و مواد ش��يميايي، قيمت محصوالت 
صنايع چ��رم در بازار تا 2.5 برابر افزايش يافته 
و هرقدر محصوالت گران تر شوند، سبد خانوار 
كوچك تر مي ش��ود و با توجه به اينكه پوشاك 
در اولويت خانوارها نيس��ت، ب��ه همين دليل 
بازار صنايع چرمي در ادامه مسير خود با ركود 
تورمي بيشتري همراه خواهد شد و كارخانجات 

آن نيز آسيب هاي جدي مي بينند.

بررسي افزايش قيمت خودرو 
در مجلس

تس�نيم| عضو كميس��يون صنايع مجلس 
شوراي اس��المي گفت: بعد از اتمام تعطيالت 
مجلس اين كميس��يون با برگزاري جلسه اي 
نظر موافقان و مخالفان افزايش قيمت خودرو 
را بررس��ي و در نهايت ب��ه جمع بندي خواهد 
رسيد. سعيد باستاني با اش��اره به درخواست 
خودروس��ازان ب��راي افزاي��ش قيمت ه��ا، 
اظهارداش��ت: افزاي��ش قيمت م��واد اوليه و 
نوسانات نرخ ارز عاملي شده كه اين درخواست 
مطرح ش��ود. او با بيان اينكه در طول چند ماه 
اخير قرار بود كميس��يون صناي��ع مجلس به 
صورت جدي موض��وع افزايش قيمت خودرو 
را بررس��ي كند، افزود: ب��ا تأخيرهاي متعدد 
قرار ش��ده موضوع افزايش قيم��ت خودرو در 
اولين جلس��ه كميس��يون صناي��ع مجلس با 
حضور وزير صنعت بررس��ي ش��ود. اين عضو 
كميس��يون صنايع مجلس تصريح كرد: هفته 
آينده تعطيالت مجلس به اتمام مي رس��د و با 
برگزاري جلس��ه، نظرات موافق��ان و مخالفان 
افزايش قيمت خودرو را بررسي مي كنيم و در 

نهايت به جمع بندي خواهيم رسيد.

مراسم تكريم و معارفه وزراي سابق و جديد صنعت، معدن و تجارت با حضور جهانگيري برگزار شد

6 وعده رحماني براي سال 97
گروه صنعت|

مراسم تكريم و معارفه وزراي سابق و جديد صنعت، معدن 
و تجارت سه ش��نبه هفته گذش��ته، با حضور معاون اول 
رييس جمهوري برگزار شد. اس��حاق جهانگيري در اين 
مراسم، با اشاره به لزوم ايستادگي در مقابل تحريم، از مردم 
خواست حداكثر تا پايان سال 1۳98، سختي ها را تحمل 
كنند. او همچنين اعمال سياس��ت هاي كنترلي در حوزه 
اقتصاد را معلول ش��رايط كنوني كشور دانست و از اصناف 
خواس��ت براي جلوگيري از افزايش قيمت كاالهاي خود 
دولت را ياري كنند. از ديگر سو، رضا رحماني وزير صنعت، 
معدن و تجارت از تحق��ق وعده هايش براي تحول در اين 
بخش سخن گفت. »تأمين ارز مورد نياز كاالهاي اساسي 
تا پايان سال 1۳98، عرضه كاالهاي احتكار شده به قيمت 
رسمي بازار نوسازي صنايع، آماده سازي نقشه راه معدن، 
افزايش صادرات و مقابله با فس��اد« را مي توان از مهم ترين 

اولويت هاي كاري او عنوان كرد. 

   جهانگيري چه گفت ؟
 معاون اول رييس جمهوري در اين مراسم با اشاره به اينكه 
صنعت كشور يكي از بخش هايي است كه با عملكرد خود 
مي تواند به امريكا بگويد شما شكست خورده ايد، گفت: اين 
موفقيت از عهده صنعتگران كشور بر مي آيد. من خواهش 
مي كنم يك دوره چند ماهه يا تا آخر سال 1۳98 سختي ها 

را تحمل كنيم و پاي اداره بنگاه هاي كشور بايستيم زيرا توليد 
و حفظ اشتغال مساله اصلي ماست. او ادامه داد: توليد براي 
ما مهم است و بنگاه ها بايد سر پا باشند. امريكا مي خواهد 
صادرات ما را از بين ببرد، بنابراين، م��ا بايد براي صادرات 
روي نظ��ارت بر توزيع كاال و براي تولي��د وقت بگذاريم. از 
طرفي اصناف باي��د كمك كنند كه قيمت كاالها بي خود 
افزايش نيابد. عالوه ب��ر اين اتاق بازرگان��ي اتاق اصناف و 
نهادهاي مدني خود را در كنار دولت بدانند و متوجه باشند 
كه دولت به نظرات مشورتي آنها نيازمند است. جهانگيري 
با تاكيد بر اينكه مديران دولتي بايد پاي اداره كشور بايستند 
و 24ساعته براي پيشرفت كش��ور تالش كنند، ادامه داد: 
دولت نمي خواهد به مردم فش��ار جديدي تحميل ش��ود 
در اين شرايط دولت مجبور اس��ت برخي از سياست ها را 
تغيير دهد و بايد بدانيم كه سياس��ت هاي كنترلي دولت 
در خصوص ارز، صادرات و واردات به خاطر شرايط موجود 
كشور است.  رضا رحماني نيز در مراسم معارفه اش به عنوان 
وزير جديد صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد كه دولت ارز 
مورد نياز كاالهاي اساس��ي را براي نيمه دوم سال جاري و 
سال 1۳98 تهيه كرده و وضعيت ذخيره كاالهاي اساسي در 
حال حاضر بهتر از ساليان گذشته است. او با اشاره به شرايط 
جديد اقتصادي كشور كه با تحريم هاي ظالمانه گره خورده 
است، گفت: راهكار مقابله با تحريم هاي ظالمانه توجه ويژه به 
بخش خصوصي، حفظ جريان توليد، توجه به نيروي انساني 

و فناوري هاي نوين است. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان 
اينكه در شرايط تحريم فرصت هايي نيز ايجاد مي شود كه 
مي توان از اين فرصت ها براي فعال سازي معادن استفاده 
كرد، ادامه داد: هر چند تحريم ها محدوديت هايي را بر كشور 
تحميل مي كنند، اما فرصت هايي را نيز به دنبال دارد كه 
از جمله آن توجه به بخش معدن، توس��عه داخلي سازي و 
صادرات است. رحماني همچنين ممنوعيت واردات 1۳00 
قلم كاال را فرصتي براي توليدكنندگان دانست و بيان كرد: 
نوسان نرخ ارز هر چند مشكالتي را در ماه هاي گذشته ايجاد 
كرده، اما در ايجاد فرصت جهشي صادرات نيز تاثيرگذار بوده 
است كه بايد تسهيالتي را در برخي موارد ايجاد و گره هاي 
به وجود آمده را باز كرد تا فرصت هاي شغلي فرآهم شود و 
بخش توليد نيز از اين شرايط استفاده كند. او با تاكيد بر اينكه 
مقابله با فساد يكي از برنامه هاي اساسي او در اين وزارتخانه 
است، گفت: اعتقاد ندارم كه موضوعي تحت عنوان فساد 
سيستمي در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته 
باشد، اما بهترين راه مبارزه اين است كه در تصميمات دقت 
كرد و اگر كاري درست انجام شود به صورت اتوماتيك زمينه 
فساد از بين مي رود. وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
نوسازي صنايع هم گفت: نوسازي صنايع در دستور كار قرار 
گرفته و در بخش معدن با تالش مجلس شوراي اسالمي 
نقش��ه راه معدن آماده شده است و اين محور سرلوحه كار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن خواهد بود. 

عالوه بر اين براي آباد كردن روس��تاها يك راهكار توجه به 
بخش معدن است و بايد از خام فروشي پرهيز كرد.

   توزيع كاالهاي احتكاري با قيمت رسمي
از ديگر سو، وزير صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه در 
بازديد از انبار كاالهاي استراتژيك گفت: كاالهاي اساسي 
احتكار شده كه در چند ماه اخير كشف و ضبط شده اند در 
ش��بكه توزيع و با قيمت رسمي عرضه مي شوند. رحماني 
در بازدي��د از انبارهاي نگهداري كاالهاي اس��تراتژيك در 
مجتمع شهيد مدرس درباره سرنوشت كاالهاي احتكار 
ش��ده كه در چند ماه اخير كشف شده اند گفت: توزيع اين 
اقالم  طي فرآين��دي صورت مي گي��رد و در جاهايي كه 
كاالهاي احتكاري شناسايي ش��ده باشد، ضمن برخورد 
قضايي با محتكرين و صدور حكم، كاالها در اختيار شبكه 
توزيع قرار مي گيرد. او همچنين افزود: با توجه به حساسيت 
ويژه مس��ووالن كش��ور و از جمله مقام معظ��م رهبري و 
رييس جمهور و دولت در حصول اطمينان از تامين مايحتاج 
عمومي و كاالهاي اساسي، امكانات خوبي براي ذخيره سازي 
و تامين اين نيازها در كشور و استان هاي مختلف كشور فراهم 
است. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اين كاالهاي ذخيره 
شده، عالوه بر كاالها و فعاليت هايي است كه مردم در بازار 
دارند و انبارهاي بخش خصوصي و توليدات داخلي در كشور، 
طبق روال سابق همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند و 
اين ذخيره سازي، صرفا براي اطمينان بخشي و تامين اقالم 

مورد نياز مردم در ماه هاي پيش رو است.
به گفته رحمان��ي، از حداكثر ظرفيت انبارها اس��تفاده و 
كاالهايي دپو شده در صورت ضرورت استفاده خواهد شد 
اما اين، به معناي ضرورت توزيع اين كاالها در بازار نيست 

و صرفا براي اطمينان بخشي است و البته، بسته به شرايط 
تنظيم بازار در هر منطقه، اين امكانات و انبارها وجود دارد. او 
همچنين با اشاره به اينكه امكانات ريلي و حمل و نقل جاده اي 
در استان تهران به نحو مناسبي فراهم شده و مي تواند ساير 
استان ها را تحت پوشش قرار دهد گفت: به مردم اطمينان 
مي دهيم هيچ مشكلي از بابت تامين كاالهاي اساسي در 
كشور وجود ندارد. رحماني درباره تاثير تحريم هاي امريكا 
عليه ايران و تاثير احتمالي آن روي مناسبات با ساير كشورها 
نيز گفت: ظرفيت و امكانات ما بيش از اين است و ايران يكي 
از كشورهايي است كه تعداد زيادي همسايه دارد و روابط 
خوبي با اكثر همسايگان خود داريم. او همچنين از افزايش 
1۳ درصدي صادرات ايران در نيمه نخست امسال خبر داد 
و گفت: با رفع موانع و استفاده از ظرفيت همه مناطق كشور، 
اين رقم قابل افزايش است و در نيمه دوم امسال نيز پيش 
بيني كارشناسان ما اين است كه دست كم 1۳ درصد افزايش 
در صادرات قابل تحقق است.  وزير صنعت، معدن و تجارت 
اف��زود: در مورد تامين ارز مواد اوليه واحدهاي توليدي نيز 
مشكلي وجود ندارد و جاي نگراني نيست و اين ارز نيز تامين 
شده و از طريق وزارت كشور به استانداري ها و فرمانداري ها 
ابالغ شده است. رحماني با اشاره به تعامل خوب دستگاه ها 
براي گذر از شرايط تحريمي در مورد تامين مواد غذايي مورد 
نياز مردم افزود: وزارتخانه جهاد كش��اورزي در اين زمينه 
اقدامات خوبي داشته و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي نيز در توليد و ذخيره سازي داروها بر اساس گزارش 
موجود اطمينان كاملي داده است. او افزود: دولت نيز ارز و 
امكانات الزم را تامين و ساير دستگاه ها اعم از وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، اس��تانداري ها، وزارت كش��ور و بانك 

مركزي حمايت هاي الزم را انجام داده اند.

و اعتراضات گسترده فعاالن اقتصادي نسبت به اجراي 
قانون پيمان س��پاري ارزي بود. از اين رو بررسي موضوع 
در دستوركار دبيرخانه شورا قرار گرفت. طبق اظهارات 
او بر اساس اين دستورالعمل، صادركنندگان كاال مكلف 
ش��دند حداكثر ظرف مدت زماني ۳ ماه از تاريخ صدور 
پروانه صادراتي گمركي، حداقل 95 درصد ارزش گمركي 
كاالي مندرج در پروان��ه صادراتي را به چرخه اقتصادي 
كش��ور بازگردانند و از طريق س��امانه جامع تجارت به 
بانك مركزي اظهار كنند. 5 درصد باقي مانده به منظور 
تأمين هزينه هايي از قبيل بازارياب��ي، تبليغات و دفاتر 
خارج از كش��ور و نظاير آن در اختي��ار صادركننده قرار 
گرفت. او   گفت: اين كار برابر مقررات و سياست هاي بانك 
مركزي مي تواند به يك يا تركيبي از ش��كل هاي واردات 
خود در مقابل صادرات خود، واردات اش��خاص ثالث در 
مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهي ارزي تسهيالت 
فاينانس، ريفاينانس و يوزانس خود، فروش ارز به بانك ها و 
صرافي هاي مجاز و سپرده گذاري ارزي نزد بانك ها صورت 
گيرد. او يادآور ش��د: اين موضوع به ضرر صادركنندگان 

خرد كشور تمام خواهد شد و صادرات كه در پايان سال 
9۶ به دليل واقعي ش��دن نرخ ارز مي توانس��ت مسيري 
منطقي طي كند در ماه هاي اخير به دليل بخشنامه هاي 
متعدد و متناقض دولت دچار مشكل شد. او پيشنهاد داد: 
دولت بهتر اس��ت در مورد اصالح نرخ پايه هاي صادراتي 
برنامه ريزي كند و از س��وي ديگر در نيمه دوم س��ال كه 
حدود ۷ ميليارد دالر براي واردات كاالهاي اساس��ي، ارز 
نياز اس��ت، با نرخ 4200 تومان، ارز تأمين شود و نرخ ارز 
براي واردات ساير محصوالت بر اساس مكانيزم بازار و بدون 
دخالت دولت مشخص شود. در اين رابطه رضا رحماني  
از آغاز بررسي هاي جديد طي دو روز گذشته با حضور و 
مشاركت رييس اتاق ايران و چند نفر از صادركنندگان 
و فعاالن اقتصادي براي رس��يدگي به مشكالت ناشي از 
اين بخشنامه خبر داد و گفت: خوشبختانه در اين همين 
مدت تصميمات خوبي گرفته شده و متوجه شديم كه الزم 
است نرخ پايه صادراتي اصالح شود و با توجه به باال بودن 
هزينه هاي صادراتي بايد سهم 5 درصدي صادركننده از 

ارز حاصل از صادرات، افزايش پيدا كند.
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طالي سياه براي اولين بار از آوريل در كانال شصت و چند دالر

سرسره قيمت ها، برنت را به زير 70 دالر و وست تگزاس انترمديت را به زير 60 دالر رساند

3 عامل كاهش  قيمت  نفت خام 

گروه انرژي|عليرضاكياني|
همين 1 م�اه پيش، نفت در حال صعود به س�مت 
قيم�ت 100 دالري ب�ود و ح�اال ط�اي س�ياه به 
حضيض بازاري افتاده كه از ريسك گريزان است. 
قراردادهاي آتي خريد نف�ت در روزهاي انتهايي 
هفته، روند نزولي را ادام�ه دادند تا ريزش قيمت 
21 درصدي را از ابتداي ماه اكتبر به ثبت برسانند. 
توليد اوپك، به باال ترين س�طح خود در سال هاي 
اخير رسيده است. روند كاهشي قيمت نفت خام 
از جايي شدت گرفت كه امريكا به 8 كشور خريدار 
نفت خام ايران معافيت اعطا كرد. از س�وي ديگر 
توليد نفت در اياالت متح�ده نيز در حال افزايش 
است و در نهايت عربستان و روسيه نيز براي جبران 
كمبود عرضه احتمالي ناشي از تحريم ها، بر توليد 
نفت خ�ام افزوده اند. اين 3 عامل روند كاهش�ي 
قيمت كه باعث شد ديروز قيمت برنت به كمتر از 70 
دالر كاهش يابد را رقم زده اند. اين رقم پايين ترين 
قيمت برنت از ماه آوريل تاكنون به حساب مي آيد. 

روز جمعه، قيمت نفت يك قطعه ديگر به پازل كاهش 
بهاي طالي س��ياه اضافه كرد. شاخص نفت جهاني، 
برنت براي نخستين باز از ابتداي ماه آوريل به اين سو 
به زير 70 دالر رس��يد. در ابتداي ماه گذشته ميالدي، 
قيمت نفت ركورد 4 ساله خود را جابه جا كرد اما از آن 
زمان تا به االن، برنت بيش از 18 درصد سقوط قيمت 
را تجربه كرده است. به گزارش رويترز، در آخرين روز 
كاري بازار در هفته اخير، قيمت برنت در ابتدا 95 سنت 
كاهش يافت تا به بشكه اي 69 دالر و70 سنت برسد؛ 
هرچند كه برنت پس از آن و در ساعت 10: 30 صبح به 
وقت گرينويچ چند سنتي باال رفت و هر بشكه از آن در 
قيمت 69 دالر و 85 سنت معامله شد. تا به اينجاي كار 
ميزان كاهش قيمت هفتگي برنت 4 درصد بوده است. 
نفت خام سبك اياالت متحده نيز به حداقل قيمت خود 
در 8 ماه اخير نزول يافت تا هر بشكه از آن زير 60 دالر 
معامله شود. هر بشكه نفت وست تگزاس اينترمديت روز 
جمعه با 89 سنت كاهش، 59 دالر و 78 سنت به فروش 
رفت. بهاي شاخص نفتي امريكا از ابتداي ماه اكتبر به 
اين سو، بيش از 20 درصد سقوط را تجربه كرده است. 
اين ميزان ريزش قيمت، نفت امريكا را رسما در محدوده 

»بازار ريسك گريز« قرار مي دهد.
اس��تفان برنوك، تحليل گر شركت واسطه گري نفت 
 پي وي ام در لندن در اين باره به رويترز گفت: »افزايش 
عرضه نفت و كم رمق ش��دن دورنماي تقاضا، بازار را از 

تك و تا انداخته است«. 
نگراني هاي بازار درباره تاثير تحريم هاي اياالت متحده بر 
صادرات نفتي سومين توليدكننده اوپك و به تبع كاهش 
چشم گير عرضه نفت در بازارهاي جهاني، كاهش حجم 
ذخاير و ايجاد تنگناي عرضه باعث شد تا قيمت نفت 
در ماه اكتبر ركوردش��كني كند. اما 3 عامل نگذاشت 
سناريوهاي دراماتيك قيمت نفت رنگ واقعيت ببينند. 

افزايشتوليداياالتمتحده
توليد نفت امريكا در هفته گذشته باز هم ركورد زد تا 
حجم ذخاير نفتي در اين كشور كه به صورت مستقيم بر 
قميت نفت در سطح جهاني تاثير مي گذارد نيز افزايش 
يابد. اين داده ها را اداره اطالعات انرژي اياالت متحده 
منتشر كرده است. در هفته منتهي به 2 نوامبر حجم 
ذخاير نفت در امريكا به رقم خيره كننده 5 ميليون 800 
هزار بشكه افزايش يافت. اين ميزان 2 برابر چيزي بود 
كه تحليلگران بازار پيش بيني كرده بودند. بر اس��اس 
داده هاي اداره اطالعات ان��رژي، توليد كل امريكا نيز 
به 11 ميليون و 600 هزار بش��كه در روز رسيده است. 
البته بايد توجه داشت كه اين 1 ركورد هفتگي است، در 
حالي كه آماري كه بيشتر مبناي تحليل ها قرار مي گيرد، 

آمارهاي ماهيانه است كه با وقفه منتشر مي شوند. 
جان كيلداف، يكي از مديران شركت ماللي اگن كاپيتال 
درباره اين داده ها به رويترز گفت: »با در نظر گرفتن 5 
ميليون بشكه افزايش حجم ذخاير نفتي در كل امريكا 
و افزايش 2 ميليون بشكه اي ذخاير كاشينگ در اياالت 
اوكلوهاما بايد گفت كه گزارش اداره اطالعات انرژي، 
ريسك گريزي بازار را افزايش مي دهد«. داده هاي اداره 
اطالعات انرژي از اين حكايت دارد كه ذخاير نفتي در 
هاب انتقال نفت كاشينگ در اياالت اوكالهاما در هفته 
ابتداي ماه نوامبر 2 ميليون 400 هزار بش��كه افزايش 

يافته است. 

اعطايمعافيتبهمشتريانايران
از ماه مه س��ال جاري كه دونالد ترامپ تصميم گرفت 
كه كشورش را از برنامه جامع اقدام مشترك يا همان 
توافق اتمي ايران با 5 عضو شوراي امنيت به عالوه آلمان 
خارج كرده و »سخت ترين تحريم ها« را بر اين كشور 
اعمال كند، نگراني هاي بس��ياري در بازار نفت درباره 
ميزان و نحوه تاثي��ر كمبود نفت اي��ران در بازارهاي 

جهاني ايجاد شد. 
در اين مدت، مساله تحريم نفتي ايران يا آنچه مقامات 
دولت ترامپ با عنوان »توقف كامل صادرات نفت ايران« 
از آن ياد مي كنند، به بزرگ ترين اختالل در طرف عرضه 
بازار بدل شده بود. اياالت متحده نيز به 2 دليل در تالش 
بود تا از يك سو از اعمال فشار بر ايران اطمينان حاصل 
كند و از سوي ديگر از افزايش قيمت در بازارهاي جهاني 

جلوگيري كند. 
دولت دونال��د ترامپ كه پيش تر اعط��اي معافيت  از 
تحريم ها را »بعيد« مي دانس��ت، 2 روز مانده به شروع 
رس��مي دور جديد تحريم ها خبر اعطاي معافيت به 
8 كش��ور خريدار نفت ايران را اعالم ك��رد. طبق اين 
معافيت ها، امريكا به 8 مشتري نفت ايران براي حداقل 
6 م��اه ديگر اجازه مي ده��د تا از ته��ران نفت بخرند. 
اين 8 كش��ور عبارتن��د از هند، چين، ايتالي��ا، يونان، 

كره جنوبي، ژاپن، تركيه و تايوان.
اياالت متحده، در تالش بوده تا در مسير اعمال تحريم ها 
تا جاي ممكن از »دشمن تراشي« پرهيز كند. از همين 

رو نيز جان بولتون، مشاور امنيت ملي در دولت دونالد 
ترامپ در اظهارنظري با اشاره به روند اعطاي معافيت 
به 8 مش��تري نفتي ايران گف��ت: »ما نمي خواهيم به 
متحدانمان آسيبي وارد آيد«. همين موضوع به كاهش 
قيمت نفت به خصوص در هفته اخير و پس از ش��روع 
دور جديد تحريم هاي اياالت متحده عليه ايران، كمك 
شاياني كرده است تا جايي كه در ميانه هفته گذشته 
باعث ش��د تا برن��ت در 1 روز 1 درص��د افت قيمت را 

شاهد باشد. 
از سوي ديگر، رويترز نيز در گزارشي با اشاره به اعطاي 
معافيت حداق��ل 6 ماهه ب��ه بزرگ تري��ن خريداران 
نفتي ايران، مي نويس��د كه بعيد است كه تحريم هاي 
اياالت متحده عليه ايران بتواند «به ميزاني كه واشنگتن 

انتظار داشت از صادرات تهران بكاهد«. 
با اينكه واشنگتن در نظر دارد تا صادرات نفتي ايران 
را به صفر برس��اند اما شركت برنس��تاين انرژي در 
يادداشتي در اين باره از انتظار خود براي »رسيدن 
صادرات نفتي ايران به متوسط 1 ميليون 400 هزار 
بشكه تا 1 ميليون 500 هزار بشكه در روز« در مدت 
معافيت اعطا شده خبر داده است. اين ميزان نيمي از 
صادرات ايران در ميانه سال 2018 است. در گزارش 
اين ش��ركت آمده اس��ت: »با افزايش توليد اعضاي 
سازمان كشورهاي توليدكننده نفت، حجم ذخاير 
در حال افزايش بوده كه همين امر هم فشار كاهشي 

را بر قيمت نفت وارد مي كند«.

افزايشتوليدروسيهوعربستان
اما ديگر توليد كنندگان نفت مانند عربستان سعودي 
و روس��يه ني��ز در كنار ش��ركت هاي نفت ش��يل در 
اياالت متحده توليد خود را به صورتي مستمر افزايش 
داده اند و سطح عرضه را به ميزان وراي ميزان كسر شده 

از صادرات نفتي ايران رساندند.
در م��اه ژوئ��ن، يعني در ابتداي تابس��تان، روس��يه 
و عربس��تان س��عودي ك��ه بازيگران س��نگين وزن 
اوپك پالس محسوب مي شوند توليد خود را به سرعت 
افزايش دادند. افزايش توليد اين دو كشور در پاسخ به 
رشد سريع مصرف سوخت و كاهش توليدكشورهايي 
مانند ونزوئال ب��ود كه در عمل به افزايش قيمت نفت 

كمك كرده بود. 
در ماه اوت و سپتامبر، نگراني بازار به دليل تحريم هاي 
اياالت متحده عليه نفت ايران و افزايش قيمت ها، فشار 

مضاعفي را بر روسيه و عربستان سعودي تحميل كرد 
تا اين دو كشور توليد نفت خود را افزايش دهند. 

حال، روسيه، عربس��تان و اياالت متحده در كنار هم 
يك سوم عرضه بازار نفت را در دست دارند. افزايش توليد 
از سوي عربستان و روسيه حتي خطر ايجاد مازاد عرضه 

در سال بعدي را به وجود آورده است. 
بس��ياري از جمله ج��ان كمپ، تحليلگر برجس��ته 
ب��ازار نفت عقي��ده دارد كه اگر س��ران اوپك پالس 
مي خواهند كه مازاد عرضه بار ديگر در س��ال آينده 
بر بازار حكم فرما نشود، مجبورند تا توليد خود را هر 
چه زودتر كاهش دهند تا از »انباشت عدم توازن در 
بازار« جلوگيري شود. از همين رو هم، برخي اخبار 
از نشست وزراي اوپك در روز يك شنبه در اوپك در 
ابوظبي براي بررسي س��ناريو هاي كاهش توليد در 

سال آتي حكايت دارند. 
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CNPCتداومخريدنفت
ايسنا| شركت ملي نفت چين )CNPC( حتي 
پس از بازگش��ت تحريم هاي امريكا، هم چنان به 
خريد نفت از ميادين نفتي ايراني كه در آنها سهم 
دارد، ادامه مي دهد.به گزارش رويترز، اين غول نفتي 
دولتي در س��ال 2004 وارد ايران شد و ميلياردها 
دالر براي توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي كه 
توليدش در سال 2016 آغاز شد، هزينه كرده است.

هو كيجون، معاون مديركل CNPC در حاشيه يه 
كنفرانس ان��رژي گفت: هدف اصلي همكاري ما با 
ايران، سرمايه گذاري باالدستي است و واردات نفت 
در ازاي سرمايه گذاري است كه در اين كشور انجام 
داده ايم.امريكا از دوشنبه هفته جاري تحريم ها عليه 
بخش نفت، بانك و حمل و نقل ايران را آغاز كرد اما 
به برخي از كش��ورها براي ادامه واردات نفت ايران 
معافيت داد.دو منب��ع آگاه به رويترز گفتند تحت 
اين معافيت ها، چين اجازه دارد 360 هزار بش��كه 
در روز نف��ت ايران را به م��دت 180 روز وارد كند.

به گفته اين منابع، حجم مذكور ش��امل نفتي كه 
شركت هاي سينوپك و CNPC تحت قراردادهاي 

سرمايه گذاري از ايران وارد مي كنند، نيست.

معافيتعراقازتحريم
وارداتگازايران

ايلنا| سفارت امريكا در بغداد اعالم كرد كه عراق 
به مدت 45 روز ديگر از تحريم واردات گاز طبيعي 
از ايران معاف خواهد بود. سفارت امريكا در بغداد 
با انتش��ار يك پيام ويديويي در صفحه رس��مي 
فيسبوك خود اعالم كرد كه اياالت متحده، عراق 
را به مدت 45 روز از تحريم واردات گاز طبيعي از 
ايران معاف كرده است. عراق براي نيروگاه هاي 
برق در اين كشور از ايران گاز طبيعي وارد مي كند.

بررسيانحاللاوپك
توسطعربستان

ايسنا|وال اس��تريت ژورنال به نقل از منابع آگاه 
خبر داد انديشكده دولتي مهم عربستان سعودي 
سرگرم مطالعه تاثيرات احتمالي انحالل اوپك بر 
بازارهاي نفت است.در اين گزارش تصريح شد كه 
اين پروژه تحقيقاتي منعكس كننده بحث در دولت 
عربستان درباره ترك اوپك در آينده نزديك نيست. 
اما اوپك در اين باره اظهارنظر نكرده اس��ت.خالد 
الفالح، وزير انرژي عربستان سعودي، در مصاحبه 
مفصلي كه چندي قبل با خبرگزاري تاس روسيه 
داش��ت، اظهار اميدواري كرده بود كه گروه اوپك 
پالس به صورت رس��مي تشكيل شود. عربستان 
سعودي مي خواهد يك ساختار حاكميتي رسمي 
را ايج��اد كند كه بر هماهنگي ب��ازار نفت نظارت 

خواهد داشت.

فراخوانارزيابیکيفی
مناقصهعمومیيکمرحلهای

 روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان

س�ازمان آب و برق خوزس�تان در نظر دارد مناقصه عمومی» خريد سه دستگاه الکتروپمپ 
ايستگاه پمپاژ شرق ش�عيبيه « به ش�ماره  200971597000037را از طريق سامانه تدارکات 

الکترونيکی دولت برگزار نمايد .
کليه مراحل برگزاری مناقصه فوق از دريافت اس�ناد ارزيابی کيفی تا ارائه پيشنهاد مناقصه 
گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس 
WWW.setadiran.ir انجام خواهد ش�د الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 
قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 97/08/19می باشد.
مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سامانه :ساعت 16روز سه شنبه مورخ 97/08/22 

مهلت زمانی ارائه مدارک: ساعت 12روز چهارشنبه مورخ 97/09/07
زمان بازگشايی پاکت ها: ساعت10 روز شنبه مورخ 97/09/10

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکت اسناد ارزيابی کيفی-تلفن 061-33155936

اطاعات تماس سامانه س�تاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مرکز تماس02141914 
دفتر ثبت نام 88969737-85193768

الزم به ذکر اس�ت مناقصه گران عاوه بر ارائه مدارک و تکميل اسناد ارزيابی کيفی در سامانه 
،می بايس�ت اسناد ، مدارک جهت ارزيابی کيفی را در مطابق ش�رح مندرج در اسناد ارزيابی 
حداکثر تا ساعت 12 مورخ 97/09/07 به آدرس اهواز-بلوار گلستان- ساختمان پنج طبقه- 
س�ازمان آب و برق خوزستان طبقه دوم اتاق 228دبيرخانه مديريت حراست و امور محرمانه 
تحويل نمايند. توضيح اينکه فقط پيشنهادهايی که به هر دو روش ثبت در سامانه و ارسال پاکت 

ارائه شوند بررسی می شوند و در صورت نقص و مغايرت در هرکدام پيشنهاد مردود است.

سازمان آب و ربق خوزستان

نوبت اول

آگهیفراخوانمناقصهعمومیشماره97-3-825

شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نياز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزاری مناقصه عمومی تامين نمايد.

شماره مجوز 1397.3941
شركت ملي نفت                             اريان 

نفتخيز جنوب
شركت ملي مناطق 

لذا کليه شرکت هايی که فعاليت آنها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بايست ظرف مدت 14 روز از تاريخ درج آگهی فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتی ذيل الذکر ، نسبت به استخراج و تکميل، فرم تعهد 
نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب و ارسال آن به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابی کيفی ) برای معامات کمتر از بيست برابر نصاب معامات متوسط( 

به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمايند . 
فرم پرسش نامه ارزيابی، مديريت تدارکات و امور کاال ،مزايده و مناقصه، WWW.NISOC.IR کسب حداقل نمره 60 در ارزيابی کيفی جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان/سازندگان الزامی است . 

ضمنا مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 150/000/000 ريال می باشند .
آدرس پستی : اهواز –کوی فدائيان اسام)نيوسايد(-خيابان شهريور –مجتمع تدارکات و امور کاال-ساختمان 102-اداره تدارکات خريد کاالی داخلی - واحد مکانيکال اتاق 12کد پستی 54579-61138تلفن 061-341-24301

درگاه های اينترنتی مرتبط جهت رويت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير مشخصات فنی و مقادير کاال:
http://iets.mporg.ir    www.nisoc.ir   WWW.shana.ir      

  نوبت اول 97/8/19 
نوبت دوم :97/8/22

شماره تقاضاجمع عددیموضوع مناقصهتعداد اقالم

بلوک سیلندر دیزل ژنراتور پرکینز6 سیلندریک
4006-23 TAGZA 9700056-32-48یکمدل

نوبت اول

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب

وزير نفت در خصوص عملكرد پر شائبه كميته هاي نظارتي و فني به دبيركل اوپك نامه نوشت 
 زنگنه عليه غرض ورزي در اوپك 

گروه ان�رژي| وزير نفت جمهور اس��المي ايران در 
نامه اي به دبيركل س��ازمان كش��ورهاي صادركننده 
نفت )اوپك( نوشت: كميته مشترك وزارتي نظارت بر 
توافق اوپك – غيراوپك و كميته فني در ماه هاي اخير 
از اهداف اوليه تشكيل خود فاصله گرفته است و بايد كار 
خود را متوقف كنند. به گزارش عصر سه شنبه تارنماي 
وزارت نفت، »بيژن زنگنه« در نامه به »محمد سانوسي 
باركيندو« اعالم كرد: متاس��فانه در ماه هاي گذشته 
عملكرد كميته مشترك وزارتي نظارت بر توافق اوپك – 
غيراوپك )ِجي.ام.ام.سي( و كميته فني مشترك )ِجي.

تي.سي( بر مبناي تفسير غلط از تصميم هاي كنفرانس 
اوپك بوده است كه در مكاتبات خود، اين موارد را بارها 

يادآوري كردم. 
وي افزود: تفاسير حقوقي دبيرخانه اوپك از تصميمات 
اوپك كه در بيستمين جلسه كميته فني مشترك در 
الجزيره ارايه شد، ضمن تاييد نگراني ها، نشان دهنده 
اين نكته بود كه كميته مشترك وزارتي نظارت و كميته 
فني مشترك برداش��ت صحيحي از حدود وظايف و 

ماموريت خود ندارند. 
وي تصري��ح ك��رد: برخي اعض��اي اوپ��ك عضو اين 
كميته ها ضمن اعالم آشكار همراهي با امريكا در اعمال 
تحريم هاي يكجانبه و غيرقانوني آن كشور عليه ايران 
در تالش براي استفاده ابزاري و سياسي از اين 2 كميته 

در حمايت از سياست هاي امريكا عليه ايران برآمده اند. 
وزير نفت اضافه كرد: كار اين 2 كميته نمي تواند حافظ 
منافع جمعي اوپك باشد و مادامي كه شرح وظايف و 
اختيارات اين كميته ها بطور كامل تعريف نشده و به 
تصويب كنفرانس اوپك نرس��يده است، فعاليت آنها 
قابل توجيه نيس��ت.»بنابراين دبيرخانه اوپك بايد از 
ارايه هرگونه خدمات و هزينه براي آنها اجتناب كند. 
بديهي است هرگونه گزارش يا پيشنهادي از سوي اين 
2 كميته قابل پذيرش نيست«.زنگنه توزيع نامه خود 
توس��ط دبيرخانه ميان روساي هيات هاي نمايندگي 
عضو اوپك و كشورهاي غيراوپك مشاركت كننده در 
بيانيه همكاري را خواستار شد.وي همچنين درخواست 
كرد موضوع تهيه و تدوين شرح وظايف و اختيارات براي 
كميته مش��ترك وزارتي نظارت و كميته فني شامل 
عضويت، ماموريت، رياست، مسووليت ها و اختيارات 
به عنوان يك بند جداگانه در دستور كار نشست يكصد 
و هفتاد و پنجم وزيران نفت و انرژي اوپك در شش��م 
دس��امبر 2018 ميالدي )آذر 1397( ق��رار گيرد.به 
گزارش ايرنا، اعضاي اوپك در يكصدو هفتاد و چهارمين 
نشست عادي اين سازمان كه اوايل خردادماه برگزار شد، 
بر پايبندي 100درصدي به توافق همكاري اوپك كه 

نوامبر 2016 حاصل شده بود، تاكيد كردند.
بر اساس بيانيه نشست، توافق همكاري كشورهاي عضو 

و غيرعضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( 
براي كاهش در مجموع روزانه يك ميليون و 800 هزار 
بشكه اي )يك ميليون و 200 هزار بشكه اوپك و 600 
هزار بشكه كشورهاي غيرعضو اوپك( همچنان معتبر 

خواهد بود.
با توجه به اينكه اعض��اي اوپك و غيراوپك در ماه هاي 
گذشته بيش از ميزان تعهد خود كاهش عرضه در بازار 
داشتند و ميزان تعهد و پايبندي آنها حدود 152درصد 
)كاهش 2 ميليون و 800 هزار بش��كه اي توليد نفت( 
بود، تصميم گرفته ش��د ميزان تعهد از 152 به 100 

درصد كاهش يابد.
با اين تصميم، آن دس��ته از اعضا كه در توافق حضور 
يافته و بيش از ميزان تعهد خود كاهش توليد داشتند، 
بر اساس سهم تعيين ش��ده خود توليد خواهند كرد، 
به گونه اي كه در اين شرايط ميزان پايبندي مجموع 
اعضاي اوپك كاهش مي يابد و به 100درصد مي رسد.

در صورت عملي شدن اين تصميم، مقدار بشكه هاي 
اضافي ك��ه وارد بازارهاي جهاني مي ش��ود به معناي 
افزايش توليد نيس��ت و فقط به منزله كاهش ميزان 

پايبندي از 150 درصد به 100 درصد است.
قرار بود كميته مشترك وزارتي نظارت بر توافق اوپك 
و غيراوپك، توليد را رص��د كند و به رييس كنفرانس 

گزارش كند.
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عكسروز

چهرهروز

گوشهاياززندگيمردمدر»مغزهايكوچكزنگزده«
بازيگر فيلم سينمايي »مغزهاي كوچك زنگ زده« گفت: ما در اين فيلم فقط گوشه اي از زندگي مردم را نشان داديم، اين در حالي است كه در اخبار و 
اطالع رساني هايمان با اتفاقاتي بدتر از اينها هم روبرو مي شويم. فريد سجادي  حسيني افزود: بحث سياه نما بودن يك فيلم يا خوش آمد بودن اثر براي 
جشنواره هاي خارجي به خيلي از فيلم ها مخصوصا آثاري كه به مسائل اجتماعي مي پردازد، نسبت داده مي شود، اما من اين حرف را قبول ندارم. 
جهان بطور كلي سياه ـ سفيد است يعني برخي چيزها در دنيا سفيد هستند و برخي سياه اند. هر فيلمسازي به مسائل اجتماعي نگاه متفاوتي دارد. 
سجادي حسيني با اشاره به اينكه اين حرف ها درباره فيلم »مغزهاي كوچك زنگ زده« هم بيان شد، ادامه داد: اين يك نگاه جعلي است كه بگوييم 

جهان به سمت سياهي در حركت است. ما هم در اين فيلم يك گوشه اي از زندگي مردم را نشان داديم.

ايستگاه

رقابت۱۶۶اثريبرايكسباسكارمستند
ــينمايي  ــي علوم و هنرهاي س آكادم
اسكار، فهرستي از ۱۶۶ اثر واجد شرايط 
رقابت در شاخه بهترين فيلم مستند 

جوايز اسكار ۲۰۱۹ را منتشر كرد.
به گزارش هاليوود ريپورتر، »فارنهايت 
ــاخته »مايكل  ۱۱/۹« جديدترين س
مور« در كنار آثاري چون »همسايه من 

نميشي؟« بر اساس داستان زندگي »فرد راجرز« مجري معروف برنامه هاي كودك 
تلويزيون امريكا، »RGB« با نگاهي به زندگي »روث بادر« قاضي ديوان عالي امريكا، 
»سه غريبه يكسان« درباره داستان جدايي سه برادر از بدو تولد و »سولوي آزاد« درباره 
باالرفتن »الكس هونالد« از صخره مرتفع و عمودي »ال كاپيتان« بدون هيچ وسيله 
اميني و ... از جمله آثاري هستند كه شانس رقابت براي اسكار بهترين اثر مستند بلند را 
دارند. برخي از اين فيلم ها هنوز در نيويورك و لس آنجلس اكران نشده اند و براي كسب 
شرايط الزم رقابت در اين شاخه بايد تا پايان مهلت قانوني در اين دو شهر اكران شوند تا 
بتوانند به مرحله راي گيري برسند.  فهرست كامل ۱۶۶ اثر واجد شرايط رقابت در شاخه 
بهترين مستند بلند سكار ۲۰۱۹ در اين لينك قابل مشاهده است. امسال براي اولين بار، 
فيلم هايي كه جشنواره رقابتي مورد تاييد آكادمي موفق به كسب جايزه شده اند و 
همچنين نماينده كشورها در شاخه بهترين فيلم خارجي جوايز اسكار نيز، امكان 
رقابت در شاخه بهترين مستند بلند را پيدا كرده اند. همچنين فيلم هايي حاضر در 
شاخه مستند، مي توانند در صورت دارا بودن شرايط در ساير شاخه ها از جمله بهترين 
موسيقي و بهترين فيلم نيز رقابت كنند.  فهرست كوتاه ۱۵ اثر مستند اسكار ۲۰۱۹ 
روز ۱۷ دسامبر )۲۶ دسامبر( اعالم مي شود و فهرست نامزدهاي نهايي تمام شاخه 
جوايز اسكار پيش رو نيز ۲۲ ژانويه )دوم بهمن( اعالم مي شوند. مراسم اعطاي جوايز 
نودويكمين دوره جوايز سينمايي اسكار نيز روز ۲۴ فوريه ۲۰۱۹ پنجم اسفند است.

بازارهنر

دعوت ۳ فيلم ايراني به جشنواره »مدفيلم« ايتاليا 

»خاموشخانه« از خرده خشونت ها مي گويد

رونمايي از اولين تيزر پشت صحنه »گرگ بازي«

ــينمايي »روزهاي نارنجي« به  فيلم س
همراه دو فيلم كوتاه »تاريكي« و »من 
گناهي پراحساس مرتكب شده ام« به 
نمايندگي از سينماي ايران در بيست 
ــنواره ِمد فيلم  ــن دوره جش و چهارمي
ايتاليا حضور خواهند داشت. جشنواره 
فيلم هاي مديترانه اي رم »ِمدفيلم« كه 
ــاله از ۹ تا ۱۸ نوامبر )۱۸ تا ۲۷  همه س

آبان ماه( در شهر رم ايتاليا برگزار مي شود؛ امسال در 
بخش رقابتي اصلي فيلم هاي بلند ميزبان »روزهاي 

نارنجي« به كارگرداني آرش الهوتي است. 
ــينمايي »روزهاي نارنجي« پيش از اين در  فيلم س
ــنواره هاي بين المللي ديگري از جمله بخش  جش
كشف چهل و سومين دوره جشنواره فيلم تورنتو و 
نوزدهمين دوره جشنواره فيلم كالگاري در كانادا، 
ــابقه اصلي چهاردهمين جشنواره فيلم  بخش مس
ــابقه اصلي چهل و دومين دوره  زوريخ، بخش مس
ــور برزيل و جشنواره  ــائوپائولو در كش جشنواره س
ــت لهستان نيز روي  فيلم هاي عصيانگر تافي فس
ــت و هديه تهراني، علي مصفا، مهران  پرده رفته اس

احمدي، عليرضا استادي، ژيال شاهي، 
ــيني، صدف عسگري، ليلي  رويا حس
فرهادپور، اكرم علمدار، امين گلستانه 
ــران اين فيلم  ــيامك اديب بازيگ و س

هستند. 
ــم  ــي فيل ــش بين الملل ــه و پخ عرض
ــه عهده محمد  ــاي نارنجي« ب »روزه
ــت  ــتقل هاي ايراني( اس اطبايي )مس
ــتان آن درباره آبان، زني ۴۵ ساله است كه  كه داس
ــتخدام كارگردان فصلي است. اما فيلم  واسطه اس
ــعيد جفريان نيز  كوتاه »تاريكي« به كارگرداني س
در بخش رقابت بين الملل فيلم هاي كوتاه جشنواره 
ــت و فيلم كوتاه »من  »مدفيلم« پذيرفته شده اس
ــده ام« ساخته مريم  گناهي پراحساس مرتكب ش
تفكري نيز در بخش “زنان در فيلم “ نمايش خواهد 
داشت. جشنواره ِمد فيلم اولين جشنواره در ايتاليا 
است كه به ترويج سينماي مديترانه و اروپا اختصاص 
دارد. فستيوال ِمد فيلم در سال ۱۹۹۵ به مناسبت 
يكصدمين سالگرد سينما تاسيس شد و بر اين اعتقاد 

است كه تنوع يك ارزش است.

ــخانه« با  ــردان نمايش »خاموش كارگ
ــاره به پرداختن به مضاميني چون  اش
ــونت در اين نمايش  ــرت و خش مهاج
ــخن  ــاره ويژگي هاي ديگر اجرا س درب

گفت.
ــنده و كارگردان  مهدي مشهور نويس
ــخانه« كه اين روزها در تاالر  »خاموش
سايه مجموعه تئاتر شهر روي صحنه 

ــخانه« كه پيش از اين در  ــت، گفت: »خاموش اس
كشورهاي مختلفي به صحنه رفته است تا اول آذرماه 
در تاالر سايه روي صحنه خواهد بود و تا امروز با وجود 
اينكه براي تبليغ سراغ روش هاي مرسوم نرفتيم اما 
كار توانسته مخاطب خودش را پيدا كند و معموال 

۹۰ - ۸۰ درصد از ظرفيت سالن پر مي شود.
او درباره يكي از مضامين نمايش كه مساله مهاجرت 
است، اظهار كرد: مساله مهاجرت دغدغه چند ساله 
گروه ما است و نمايش قبلي را هم كه به صحنه برده 
بوديم به مساله مهاجرت مي پرداخت. اين نمايش 
ــتقيم به مهاجرت نمي پردازد اما  نيز به صورت مس
ــاله دارد. اين  اشاره هاي غيرمستقيمي به اين مس
ــخانه« خوب يا  كارگردان تئاتر افزود: در »خاموش
بد بودن مهاجرت مورد توجه ما نبوده است بلكه به 
اين مساله پرداختيم كه معموال افرادي كه مهاجرت 

ــي دارند و تالش  مي كنند، روح ناآرام
كرديم اين ناآرامي را در نمايش به تصوير 
بكشيم و معموال مخاطباني كه به ديدن 
ــد از ديدن كار،  ــته اند بع نمايش نشس

متاثر شده اند.
مشهور با اعالم اينكه »خاموشخانه« چند 
ــت كه  محور را مورد توجه قرار داده اس
يكي از آنها مهاجرت است، عنوان كرد: 
موضوع مورد توجه ديگر مساله خرده خشونت هايي 
ــود دارد. معتقدم كه  ــت كه در زندگي افراد وج اس
ــونتي هرجاي دنيا وجود دارد ريشه اش در  اگر خش
ــت. وقتي در  ــاي دونفره و خانوادگي اس گفتمان ه
روابطمان ايجاد خشونت مي كنيم اين خشونت ها به 
مرور زمان بزرگ مي شود و همين خرده خشونت ها 

به خشونت هاي بزرگ منجر مي شوند.
ــوان كرد: اين  ــردان »آوازه خوان طاس« عن كارگ
ــونت در مورد اشيا نيز صدق مي كند به عنوان  خش
ــاره اتاق يا  ــب يا پ نمونه زماني كه مبلمان نامناس
صندلي شكسته تاكسي فرد را اذيت كند، موجب 
مي شود اين خشونت پنهان در جاي ديگري خودش 
را نشان دهد از همين رو حضور اشيا در زندگي انسان 
معاصر يكي ديگر از مضامين مطرح شده در اين اثر 

نمايشي است.

ــه فيلم  ــت صحن ــتين تيزر پش نخس
سينمايي »گرگ بازي« به كارگرداني 
ــت و تهيه كنندگي  ــاس نظام دوس عب
ــت دو  محمدعلي نجفي پس از گذش
هفته از اكران عمومي، رونمايي شد. فيلم 
سينمايي »گرگ بازي« از چهارشنبه 
دوم آبان ماه در گروه سينمايي استقالل 
ــده و اولين تيزر پشت صحنه  اكران ش

ــت دو هفته از اكران رونمايي شده  آن پس از گذش
ــاخت اين تيزر را محمود رضايي بر عهده  است. س

داشته است.
گرگ بازي« داستاني متفاوت، پركشش و رازآلود از 
چند رفيق قديمي است كه شبي در خانه موروثي يك 
دوست جمع مي شوند و با ورود مهمانان تازه وارد، 

ماجراهاي عجيبي رخ مي دهد.
ــلي، نگار جواهريان، سهيال  علي مصفا، هانيه توس
ــعيد چنگيزيان، مهسا عالفر، فهيمه  گلستاني، س
ــورآذري،  ــودرزي، حميد پ ــان گ ــن زاده، احس ام
اميرحسين قدسي، ژرژ پطرسي، منوچهر زنده دل، 
محمدرضا مالكي، سوده سعدايي و قاسم فرمانبردار 

بازيگران »گرگ بازي« هستند. ديگر 
ــينمايي عبارتند  ــن فيلم س عوامل اي
ــت،  ــاس نظام دوس ــردان: عب از؛ كارگ
نويسندگان فيلمنامه: مجيد اسالمي، 
ــت، علي نعمت الهي ،  عباس نظام دوس
بيتا شباهنگ، مدير فيلمبرداري: مسعود 
اميني تيراني، طراح صحنه: امير حسين 
قدسي، مرتضي فربد، تدوين: مستانه 
ــان ، طراحي صدا  ــردار: وحيد رضوي مهاجر، صداب
ــچيان، طراح  ــهزادي، نعيم مس و ميكس: ايرج ش
ــمن محب اهري، طراح لباس:  چهره پردازي: ياس
ــاد طاهري، برنامه ريز  ندا نصر، مدير تداركات: عم
ــيني ، منشي  ــتيار اول كارگردان: پانته آ حس و دس
صحنه: نائله شريفي ، عكاس: مريم سپهري ، مشاور 
رسانه اي در اكران: مريم قرباني نيا، تصحيح رنگ و 
نور: فرهاد قدسي، عنوان بندي: سياوش پورخليلي، 
طراح پوستر: محمدحسين هوشمندي، طراح لوگو 
ــرح و مدير توليد:  و تيتراژ: آيه حيدري، مجري ط
ــرمد،  جانشين تهيه كننده: محمدعلي  سياوش س

خطيبي، تهيه كننده: محمدعلي نجفي.

میراثنامه

عكسيادگاريمسووالنباحاميميراثفرهنگي
يك دوستدار ميراث فرهنگي شوش با 
آغاز نخستين بارش باران هاي اسيدي 
در اين محوطه باستاني جهاني، اقدام به 
پوشاندن چند سنگ قبر و ستون دوره 
عيالمي با پالستيك كرد اما مسووالن 
ميراثي فقط كار اين دلسوز ميراث را 

تشويق كردند!
باقر خنيفر با بيان اينكه اين آثار سال هاست به حال خود رها شده اند، مي گويد: در اين 
منطقه، ساالنه دست كم سه دوره بارش باران تگرگ كه اسيدي هستند رخ مي دهد، 

به همين دليل به راحتي اين آثار تاريخي در معرض نابودي قرار مي گيرند.
او با اشاره به اينكه تا حدود يك سال و نيم گذشته، روي بيشتر اين آثار شيشه بوده 
است، ادامه مي دهد: شيشه ها را حذف كردند و دليل شان اين بود كه آنها در انبساط و 
انقباض دما مي شكنند، در حالي كه بسياري از مردم در نورگير خانه هايشان از همان 
شيشه استفاده مي كنند و در طول اين سال ها هيچ اتفاقي براي آنها نيفتاده است، ما 

نسبت به اين كار اعتراض كرديم اما هيچ فايده اي نداشت. 
او به ايسنا مي گويد: فقط توانستم براي آثار ستون و سنگ قبرهاي دوره عيالمي  در 
»باغ ميراث شوش دانيال« پالستيك تهيه كرده و روي آنها را بپوشانم، اما بايد فكري 
ــوش كرد،  جدي به حال ديگر آثار تاريخي قرار گرفته در محوطه هاي تاريخي ش
آثاري كه باالي تپه ها قرار گرفته و نياز به مرمت دارند، ستون هاي باقي مانده كاخ 
آپادانا و گاو دو سر، آثار چغازنبيل يا كاخ كنار رودخانه »شائو« اما متاسفانه به هيچ 

كدام اهميتي نمي دهند.
او با تاكيد بر اينكه باران هاي اسيدي چندين سال است آثار تاريخي محوطه را تخريب 
مي كنند، اظهار مي كند: وقتي كه روي آن آثار را مي پوشاندم مسووالن ميراثي آمدند، 

تشويق كردند، عكس يادگاري انداختند، قدري خنديدند و رفتند.

تاريخنگاري

سوگندسستمحمدعليشاه
ــوراي ملي  ــاه قاجار با حضور در مجلس ش نوزدهم آبان ۱۲۸۶، محمدعلي ش
سوگند وفاداري به مشروطه ياد كرد. محمدعلي شاه قاجار ۱۰ ماه قبل از اين، در 
بيست و هشتم دي ۱۲۸۵ شمسي، متعاقب مرگ پدرش مظفرالدين شاه طي 
مراسمي رسما تاجگذاري كرد و به عنوان ششمين شاه قاجار بر تخت سلطنت 
نشست. مراسمي كه به دستور او هيچ يك از نمايندگان مجلس شوراي ملي به 

آن دعوت نشده بودند.
محمدعلي شاه كه وليعهد مقتدري به حساب مي آمد، هرچند تا پيش از پادشاهي 
با مشروطه خواهان همراه بود اما در پي مرگ پدرش و نشستن بر تخت پادشاهي 
از همان روز اول بنا را بر مخالفت با مشروطه گذاشت و در اولين اقدام نمايندگان 

مجلس شوراي ملي را به مراسم تاجگذاري دعوت نكرد.
ــيدن به قدرت در آبان ۱۲۸۶ ضمن حضور در  ــال پس از رس او با اينكه يك س
ــروطه ياد كرد، اما كمتر از دو سال  مجلس شوراي ملي سوگند وفاداري به مش
ــي واليات و حكام با رد فعاليت مجلس  پس از تاجگذاري طي تلگرافي به تمام
ــروطيت است و از اين پس مخالفين را  اول تأكيد كرد: »اين مجلس خالف مش

سركوب خواهد كرد.«
محمدعلي شاه پس از آن با شدت و حدت بيشتري به ستيز با مشروطه ادامه داد 
و پس از چندي كش و قوس سرانجام شمشير را از رو بست و دستور به توپ بستن 
مجلس را صادر كرد. دوران حكومت محمدعلي شاه به »استبداد صغير« مشهور 

ــروطه خواهان سال ۱۲۸۸ تهران را تصرف  است. اين اما پايان ماجرا نبود. مش
كردند و محمدعلي را از پادشاهي خلع كردند. احمد پسر محمدعلي شاه بر تخت 
پادشاهي نشست و شاه مخلوع به روسيه تبعيد شد. تالش او براي حمله به كشور 
و پس گرفتن تاج و تخت به قطع شدن مستمري ساالنه ۸۰ هزار دالري او شد. 

كیوسك

اعتراضامريكاييهابهترامپ
يو.اس.ايتودي

روزنامه يو.اس.اي تودي 
ــته  در گزارش روز گذش
خود به تظاهرات هزاران 
امريكايي در پي بركناري 
ــر  ــنز« وزي ــف سش »ج
ــه  ــتري پرداخت دادگس
ــزارش اين  ــت. در گ اس
ــت كه  ــه آمده اس روزنام

مردم امريكا در راستاي حمايت از تحقيقات »رابرت 
مولر« بازپرس ويژه پرونده دخالت ادعايي روسيه در 
ــري برگزار  انتخابات ۲۰۱۶ امريكا تظاهرات سراس
كردند. اين تظاهرات در نهصد نقطه امريكا، از جمله 
ــيكاگو و  ــس آنجلس، الس وگاس، ش نيويورك، ل
ــفيد در واشنگتن برگزار شد و بخشي  مقابل كاخ س
از تالش هاي چند ماهه گروه هاي ليبرال براي اعالم 
حمايت از مولر بود. سناتور دموكرات »ديك دوربين« 
ــت. ــيكاگو به معترضان پيوس  نيز در تظاهرات ش

بر اساس گزارش اين روزنامه سازمان دهندگان، اين 
تظاهرات را تحت عنوان »هيچ كسي باالتر از قانون 
ــريع در حمايت مولر« نامگذاري  نيست. واكنش س
ــنز از وزارت  كردند. آنها اعالم كردند بركناري سش
دادگستري و تعيين معاونش »مت ويتاكر« به جاي 
او نشان مي دهد كه اتفاقاتي در حال رخ دادن است. 
سشنز روز چهارشنبه بنا به درخواست دونالد ترامپ 
ــتعفا داد. او از دخالت در  رييس جمهوري امريكا اس
پرونده دخالت روس ها در انتخابات ۲۰۱۶ امريكا به 
نفع ترامپ امتناع كرده بود. ستاد انتخاباتي ترامپ 
در انتخابات آن سال به ارتباط و »تباني« با روس ها 
متهم است و مولر هدايت تحقيقاتي در اين زمينه را 
برعهده دارد. سازمان دهندگان تظاهرات در تارنماي 
خود اعالم كردند: دونالد ترامپ يك يار موافق را براي 
نظارت بر تحقيقات بازپرس ويژه منصوب كرده است. 

الستمپا
ــي  يتالياي ا ــه  روزنام
ــاره به  »الستمپا« با اش
ــد تحريم هاي  دور جدي
امريكا عليه ايران نوشت: 
ــالمي  اس ــوري  جمه
ــه تحريم ها،  ــران علي اي
ــت هاي بي سابقه  سياس
جديدي در گشايش در 

زمينه جهانگردي و گردشگري، اتخاذ كرده است.
ــاره اين موضوع  ــه در گزارش خود درب اين روزنام
ــالمي نيازمند پيدا كردن  ــت: »جمهوري اس نوش
ــت رفته ناشي از كاهش فروش  جانشين ارز از دس
نفت است و مسافران خارجي به مثابه سريع ترين 
ــتند. تهران به موفقيت  ــي به ارز هس راه دسترس
خود اعتقاد دارد و به همين دليل است كه مشغول 
ــتاوردهاي يك سياست  چشيدن طعم اولين دس
ــايش در زمينه جهانگردي است.   بدون سابقه گش
اين روزنامه نوشت: سياست جهانگردي جديد ايران 
شامل كشتي هاي تفريحي براي سفر به كشورهاي 
همسايه، صدور آسان رواديد حتي براي اروپايي ها، 
سرمايه گذاري در دهكده هاي مسافري در حاشيه 
ــت. در فاصله زماني  خليج فارس و درياي خزراس
ــمارجهانگردان  ــال ش ماه هاي مارس تا اوت امس
ــبت به دوره مشابه  خارجي در ايران ۴۵ درصد نس
سال پيش رشد داشته و به سه ميليون و ۱۴۰ هزار 
رسيده است. در فاصله زماني ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ پنج 
ــران بازديد كرده اند و ايران  ميليون و ۱۱۰ نفر از اي
ــال آينده دوبرابر  ــت كه اين رقم در س درصدد اس
ــده در ميراث  ــود. ايران داراي ۲3 مكان ثبت ش ش
ــت كه از ميان آنها مي توان به  ــكو اس جهاني يونس
ــارگاد و ميدان نقش جهان در  تخت جمشيد، پاس
ــاره كرد. اما ايران براي جذب توريست  اصفهان اش
از كشورهاي همسايه خود، به جاذبه هاي مفرح تري 
ــتي هاي تفريحي ــوط كش ــيس خط  مانند تاس

 اقيانوس پيما متوسل شده است. 

ظرفيت تخت هاي بيمارستاني در كدام كشورها بيشتر است

گروهگوناگون| 
ــتاني در  ــاي بيمارس ــداد تخت ه تع
ــاخص مناسبي براي  هر كشوري ش
ــتري  ــرايط درمان و بس ــي ش بررس
بيماران به حساب مي آيد. در بيشتر گزارش هاي 
ــت و درمان،  ــوزه بهداش ــده در ح ــت آم به دس
ــتاني در  ــاي بيمارس ــن ظرفيت تخت ه باالتري
ــود. از آنجا  ــعه يافته ديده مي ش كشورهاي توس
ــار يكي از  ــتان به بيم ــبت تخت بيمارس كه نس
ــت، اين موضوع  ــالمت اس ــاخص هاي مهم س ش
ــان دهنده توجه به بهداشت و درمان  مي تواند نش
ــعه يافته باشد. البته آنطور كه  در كشورهاي توس
كارشناسان مي گويند در كشورهايي مانند سوئد 
ــالمت بااليي برخوردار  كه از كيفيت زندگي و س
هستند و به پيشگيري قبل از درمان توجه ويژه اي 
ــايد نياز به تخت هاي بيمارستاني كمتر  دارند، ش
احساس شود. طبق بررسي هاي صورت گرفته ژاپن 
ــترين ظرفيت  و كره جنوبي در آمار جهاني، بيش
تخت هاي بيمارستاني را به خود اختصاص داده اند. 
ــتان در  ــتن حدود ۱۴ تخت بيمارس ژاپن با داش
ازاي هر يكهزار نفر، بهترين كشور در نسبت تخت 
ــتان به جمعيت شناخته شده است. پس  بيمارس
از آن كره جنوبي قرار دارد كه در ازاي هر يكهزار 
ــه ۱۱ تخت وجود دارد. در آلمان نيز  نفر نزديك ب
نزديك به ۸.3 تخت بيمارستاني براي هر يكهزار 
نفر گزارش شده است. در بين كشورهاي اروپايي، 
ــترين ظرفيت تخت هاي بيمارستاني  آلمان بيش
ــوم را به خود  ــي رتبه س ــار جهان را دارد و در آم
ــت. در گزارش به دست آمده  اختصاص داده اس
برخي از كشورهاي اروپايي در ظرفيت تخت هاي 
بيمارستاني، رتبه هاي خوبي را به خود اختصاص 
ــترين  ــه بيش داده اند. بعد از آلمان، هلند و فرانس
ظرفيت تعداد تخت هاي بيمارستاني را دارند كه 
نسبت به سال هاي گذشته افزايش داشته اند. در 
ــتاني براي هر  ــد، ظرفيت تخت هاي بيمارس هلن
ــت كه اين تعداد  هزار نفر نزديك به ۶.۶ تخت اس
در فرانسه به ۶.3 مي رسد. اين دو كشور اروپايي با 
ظرفيت تخت هايي كه براي خود به ثبت رسانده اند 
ــارم و پنجم را در  ــي رتبه هاي چه ــار جهان در آم
نسبت تخت هاي بيمارستاني به جمعيت را دارند. 
در آخرين گزارش به دست  آمده از بررسي تعداد 
ــورهاي مختلف،  ــتاني در كش تخت هاي بيمارس
استراليا، ششمين كشور پهناور دنيا توانسته بعد 
از كشورهاي اروپايي در جايگاه ششم قرار بگيرد. 

ــتراليا در حالي بعد از فرانسه قرار مي گيرد  نام اس
ــور  ــتاني در اين كش كه تعداد تخت هاي بيمارس
ــورهاي اروپايي  ــي از ظرفيت در كش تقريبا نيم
ــتراليا، در ازاي هر هزار نفر تقريبا ۴  است. در اس

تخت وجود دارد. 
ــي در مورد  ــاي مختلف نگراني هاي در گزارش ه
ــتاني در امريكا بيان  ــاي بيمارس كمبود تخت ه
ــز ظرفيت تخت هاي  ــده كه در اين گزارش ني ش
ــتاني براي اين كشور، اين نگراني را تاييد  بيمارس
مي كند. در امريكا در ازاي هر يكهزار نفر نزديك به 
3 تخت وجود دارد. با توجه به اينكه امريكا سومين 
كشور پرجمعيت جهان شناخته مي شود، ظرفيت 
ــده، حكايت از كمبود تخت هاي بستري  اعالم ش

در اين كشور دارد. 
در ادامه، براي كشورهايي مانند ايرلند و بريتانيا نيز 
شرايطي مشابه گزارش شده است. ظاهرا كمبود 
ــورها، به  ــتاني براي اين كش ــاي بيمارس تخت ه
بحران تبديل شده است. تا آنجا كه وزير بهداشت 
ــتم سالمت اين  بريتانيا اخيرا ادعا كرده كه سيس
كشور با مشكل مواجه شده و هزينه هاي سالمت 
در بريتانيا را باالتر از حد متوسط براي يك كشور 
توسعه يافته بيان كرده است. در اين كشور براي 
هر يكهزار نفر ۲.۸ تخت بيمارستاني وجود دارد كه 
اين كمبود تخت باعث شده زمان انتظار بيماران 
ــدن افزايش يابد و در نهايت بر  ــتري ش براي بس

هزينه هاي درماني بيماران افزوده شود. 
ــت و  ــور عمومي از وضعيت بهداش بر خالف تص
درمان در سوئد، اين كشور در ظرفيت تخت هاي 

بيمارستاني در بين كشورهاي جهان آخرين رتبه 
ــت. در سوئد به ازاي  را به خود اختصاص داده اس
هر هزار نفر تنها ۲.۶ تخت بيمارستاني وجود دارد. 
ــوئد در شاخص »تلفات  در برخي از گزارش ها س
ــي از بيماري ها و انجام خدمات پيشگيرانه«  ناش
بهترين امتياز را در بين كشورهاي اروپايي به خود 
اختصاص داده است. به نظر مي رسد فعاليت هاي 
ــگيرانه مي تواند عامل موثري در كاهش نياز  پيش
بيماران به بستري شدن باشد. بر اين اساس در اين 
كشور نياز كمتري به افزايش ظرفيت تخت هاي 

بيمارستاني احساس مي شود. 
ــبت تخت بيمارستان به  پيشتر گفته شد كه نس
ــالمت است.  ــاخص هاي مهم س بيمار يكي از ش
ــه تنهايي نمي تواند به خوبي اوضاع  اين موضوع ب
بهداشت و درمان را در كشورهاي مختلف تشريح 
ــده، عوامل  ــاخص ذكر ش كند. چرا كه در كنار ش
متعدد ديگري در كيفيت نظام بهداشت و درمان 
اثرگذار هستند. از مهم ترين آنها مي توان به حقوق 
ــتي و  ــاران در برخورداري از خدمات بهداش بيم
درماني مناسب و آسان، دسترسي آسان به پزشك، 
مدت انتظار بيماران براي دريافت خدمات درماني 
ــت خدمات تخصصي  ــي و همچنين درياف عموم
ــات،  ــام جراحي، آزمايش ــكي از جمله انج پزش
سي تي اسكن و غيره، سطح برخورداري سالمندان 
ــي،  ــي عموم ــات درمان ــتگان از خدم و بازنشس
واكسيناسيون كودكان، امكانات دارويي و سطح 
ــي بيماران به داروهاي معمول و خاص و  دسترس

بسياري از شاخص هاي ديگر اشاره كرد.

بيشترينتختهايبيمارستانيدرژاپنوكرهجنوبي

آمارنامه
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