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مهم ترين مش��كل بنگاه هاي مستقر در شهرك هاي 
صنعتي، مشكل زيرس��اخت ها به خصوص آب و برق 
اس��ت. مش��كالتي كه در صورت عدم چ��اره جويي 
عاجل، ادام��ه حيات اي��ن بنگاه ها را ب��ا خطر جدي 
مواجه خواهد كرد. همين اواخر رييس ش��هرك هاي 
اس��تان تهران ضمن اعالم اين خبر كه ه��زار و 125 
واحد توليدي از 5هزار و 5۴۰ واحد توليدي مس��تقر 
در شهرك هاي صنعتي استان تهران تعطيل شده اند، 
گف��ت: در ح��ال حاضر ني��از ش��هرك هاي صنعتي 
اس��تان تهران در حوزه برق 5۰۰ مگاوات اس��ت و در 
اين ميان نياز 15۰ ت��ا 2۰۰ مگاواتي برق در تعدادي 
از ش��هرك هاي صنعتي در مرحله بحراني قرار دارد و 
در حوزه آب نيز ش��هرك هاي صنعتي نيازمند 5۰۰ 
ليتر در هر ثانيه آب هستند كه تامين اين نياز حدود 
هزارميليارد تومان اعتبار الزم دارد تا در بازه 5 س��اله 
بتوان مش��كالت آنها را برطرف كرد.  اين در شرايطي 
اس��ت كه صاحبان بنگاه هاي صنعتي در جلس��ات 
مختلفي كه براي حل مس��ائل فوق تشكيل مي شود 
ادعا مي كنند كه ح��ق انتقاع و هزينه ه��اي مربوط 
به حق انش��عاب آب و برق و... را ب��ه تمامي پرداخت 
كرده اند. بر اين اساس چند فرض در علت اين وضعيت 
قابل تصور اس��ت: يا اي��ن منابع دريافت��ي از بنگاه ها 
در جايي ديگر به غير از تامين و ايجاد زير س��اخت ها 
هزينه شده است ؟ يا بخش بزرگي از بنگاه ها بر خالف 
آنچه عنوان مي كنند هزينه هاي مربوط به واحد خود 
را نپرداخته اند ؟ يا هم هزينه ه��ا به ميزان قابل قبول 

پرداخت شده و هم اين منابع دريافتي در جايي ديگر 
هزينه نشده است اما به واسطه تورم يا اشتباه برآورد 
هزينه هاي ايجاد زيرس��اخت ها، شركت شهرك ها و 
دستگاه هاي خدمات رس��ان )آب و برق و...( با كمبود 
منابع مواجه شده و كار بدينجا كشيده شده است كه 
در اظهارت رييس شهرك هاي صنعتي استان تهران 

نقل گرديد.
 در تمامي اين فروض، مسووليت متوجه دولت است! 
چه در درست هزينه نشدن منابع و چه عدم دريافت 

به موقع يا برآورد نادرست اين هزينه ها. 
اما در اينكه چرا اين مش��كالت در دولت بروز مي كند 
و علت يابي اينكه چرا توس��عه صنعتي دركشورمان 
معط��ل ضروريات ابتداي��ي و زيرس��اخت هاي اوليه 
است؟ پاسخ را بنظر بايد در همان داليلي جست وجو 
كرد كه مثال چرا دهه هاست استراتژي توسعه صنعتي 
تدوين و مصوب نش��ده اس��ت؛ يا سياس��ت صنعتي 
مشخصي در توس��عه صنعتي وجود ندارد؛ يا وزارت 

متولي صنعت كشور سال هاست بالتكليف است و... 
اين همه نيز به نظر مي رس��د به س��بب آن است كه 
»صنعت« در منظومه فكري برنامه ريزان و س��اختار 
و نظام اجرايي كش��ور جايگاه شايس��ته خود را ندارد 
و دس��ت پايين را در حاكميت دارد و تحت الش��عاع 
ساير سياست ها و زيرمجموعه ساير بخش ها قلمداد 
مي ش��ود.  به نظر تا اين نگاه اصالح و »صنعت« محور 
توسعه كش��ور نش��ود، گذر از بديهيات و ضرورياتي 
همچون تامين آب، برق و فاض��الب و... براي فعاليت 
هزاران بنگاه ها كوچك و متوس��ط صنعتي تعليق به 

محال است ! 

تعليق به محال!
سخن نخست

نماينده دايم جمهوري اس��المي ايران بر مسووليت 
جمع��ي در ممنوعي��ت هرگونه آزماي��ش انفجاري 
تس��ليحات اتمي، تاكيد و امريكا را به دليل خروج از 
پيمان هاي مرتب��ط و ايجاد مس��ابقه مدرنيزه كردن 
اين تس��ليحات، به نقض پيمان منع گسترش سالح 
اتمي متهم كرد. به گزارش ايرن��ا از نيويورك، مجيد 
تخت روانچي در نشس��ت عاليرتب��ه مجمع عمومي 
س��ازمان ملل متحد كه ب��ا موض��وع روز مخالفت با 
آزمايش هسته اي برگزار شد، از تالش هاي قزاقستان 
براي طرح و ارتقاي اين ابت��كار، قدرداني كرد. وي با 
تاكيد بر اينكه هرگونه انفجارهاي هسته اي بايد بطور 
كامل ممنوع شود، افزود: بدون يادآوري اين واقعيت 
كه بيش��تر قربانيان آزمايش هاي اتمي، ش��هروندان 
كشورهايي نبوده اند كه اين آزمايش ها را انجام دادند، 
گراميداشت اين روز كامل نخواهد بود. نماينده دايم 
جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل متحد ادامه 
داد: همچنين بايد يادآوري كنيم كه تاثيرات مخرب 
زيس��ت محيطي اين آزمايش ها، بيش��تر در خارج از 
قلمرو كشورهايي رخ داده است كه اين آزمايش هاي 
اتم��ي را انج��ام داده ان��د. تخ��ت روانچي مس��ابقه 
تسليحاتي جديد و مس��ابقه مدرن سازي تسليحات 
اتمي را نگران كننده دانس��ت و اضافه كرد: در زماني 
كه برخي از كشورهاي دارنده سالح اتمي، برنامه هايي 
براي توسعه س��الح هاي اتمي با كاربرد آسان دارند، 
پاي��ان دادن ب��ه انفجاره��اي آزمايش تس��ليحات 
اتمي از اهميت باالي��ي برخوردار اس��ت. وي با بيان 
اينكه كشورهاي دارنده س��الح هاي اتمي نخستين 
مسووليت را براي پايان دادن به اين آزمايش ها برعهده 
دارند، ابراز تاسف كرد برخي از آنها خود مسوول ايجاد 
شرايط فعلي )مسابقه تس��ليحاتي( هستند. نماينده 
دايم جمهوري اسالمي ايران يادآور شد: نمونه بارز اين 
مساله، اياالت متحد است كه مطابق آخرين گزارش ها 

نه تنها به دنب��ال تصويب پيمان جام��ع ممنوعيت 
آزمايش هاي اتمي نيست بلكه آزمايش هاي انفجاري 
اتم��ي را از جمل��ه آزمايش ه��اي انفج��اري اتم��ي 
زيرزميني از س��ر مي گيرد.  تخت روانچي اين اقدام را 
نقض تعهدات صريح امريكا در پيمان منع گسترش 
تسليحات اتمي )ان پي تي( دانست و اظهار كرد: چنين 
سياست هاي غيرمسووالنه اي كه آخرين آنها خروج 
امريكا از پيمان موش��ك هاي ميانب��رد اتمي )آي ان 
اف( است، براي تمام تالش هاي بين المللي در جهت 
خلع س��الح اتمي و منع گسترش س��الح هاي اتمي 
مضر اس��ت و بايد پايان يابد. وي تصريح كرد: اوضاع 
كنوني گواهي مي دهد هر چقدر كه كنترل داوطلبانه 
آزمايش هاي هس��ته اي مهم باش��د ام��ا نمي توانند 
جايگزين يك ممنوعيت جامع جهاني و تاييد شدني 
براي انواع انفجارهاي هسته اي شوند. نماينده ايران در 
سازمان ملل متحد خاطرنشان كرد: بايد تالش هاي 
خود را براي دستيابي به هدف گرانبهاي حذف كامل 
سالح هاي اتمي مضاعف كنيم كه تنها تضمين مطلق 
در برابر تهديد يا استفاده از اين سالح هاي غير انساني 
اس��ت. تخت روانچي تاكيد كرد: اي��ن امر براي حفظ 
صلح و امنيت، به ويژه در منطقه اي بي ثبات همچون 
خاورميانه ضروري اس��ت كه س��الح هاي هسته اي 
اسراييل همچنان تهديد كننده صلح و امنيت منطقه 
و فراتر از آن است. وي با بيان اينكه از بين بردن كامل 
اين س��الح هاي غير انس��اني تعهد به خود، فرزندان 
و نسل هاي آينده و بش��ريت اس��ت، گفت: اين يك 
ضرورت اخالقي و يك مسووليت صريح است. بياييم 
متحد، مصمم و ثابت قدم باش��يم و اين مس��ووليت 
جمعي را مس��ووالنه محقق سازيم. س��فير ايران در 
سازمان ملل متحد خاطرنشان كرد جمهوري اسالمي 
ايران براي ايفاي نقش در پيگيري اين هدف گرانبها، 

آماده است.

تخت روانچي امريكا را به نقض »ان پي تي« متهم كرد

گزارش

 همين صفحه  
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تعليق به محال!
مش��كل  مهم تري��ن 
بنگاه هاي مس��تقر در 
ش��هرك هاي صنعتي، 
زيرس��اخت ها  مشكل 
به خص��وص آب و برق 
اس��ت. مش��كالتي كه 
در ص��ورت ع��دم چاره 
جوي��ي عاج��ل، ادامه 
حيات اين بنگاه ها را با خطر جدي مواجه خواهد 
كرد. همين اواخر رييس ش��هرك هاي اس��تان 
تهران ضمن اعالم اين خبر كه هزار و 125 واحد 
توليدي از 5هزار و 5۴۰ واحد توليدي مستقر در 
شهرك هاي صنعتي استان تهران تعطيل شده اند، 
گفت: در حال حاضر نياز ش��هرك هاي صنعتي 
اس��تان تهران در حوزه برق 5۰۰ مگاوات اس��ت 
و در اين ميان نياز 15۰ ت��ا 2۰۰ مگاواتي برق در 
تعدادي از شهرك هاي صنعتي در مرحله بحراني 
قرار دارد و در حوزه آب نيز ش��هرك هاي صنعتي 

نيازمند 5۰۰ ليتر در هر ثانيه آب هستند كه ...

حسين حقگو

 صفحه 10  

دانش و فن

 5G ايران در مسير توسعه
يكي از بزرگ ترين فناوري هاي��ي كه همه  جهان 
انتظار عملياتي ش��دنش را مي كشد، نسل پنجم 
ش��بكه ارتباطي يا 5G اس��ت؛ به نظر مي رسد در 
ايران هم اقداماتي براي ورود به نس��ل پنجم آغاز 
شده و مسووالن از تكميل نقشه راه اين فناوري تا 
سه ماه آينده و اجرايي شدن آن تا سال آينده خبر 
مي دهند، بدين ترتيب كه تا پايان س��ال 2۰2۰ به 
نتيجه نهايي در زمينه اين فناوري برسيم. سيستم 
ارتباطي نس��ل پنج موبايل، امكان تحقق بسياري 
قابليت هاي جديد موبايل را فراهم مي كند از جمله 

سرعت باال، ظرفيت زياد...

بازار سرمايه

بازارگرداني و رتبه بندي 
مهم ترين پيش نياز بازار

محمد امين خدابخش|
بازارهاي اوراق بهادار در تمامي كشورهاي پيشرفته 
جهان نقش مهمي در تامين مالي و انباشت سرمايه 
به منظور رفع نيازهاي س��رمايه گذاري در سطح 
اقتصاد كالن دارند. اين بازارها كه به بازار س��رمايه 
نيز معروف هس��تند و خود ب��ه زيرمجموعه هاي 
گوناگوني تقس��يم مي ش��وند، هر كدام به نحوي 
بر توزيع هزينه وام گيري و بازده س��رمايه گذاري 
براي بنگاه ها وعموم مردم تاثير بس��زايي دارند. در 
واقع بازار اوراق بهادار كه از س��وي بسياري از مردم 
بيشتر معني بستر معامالت سهام تلقي مي شود 
گونه هاي ديگري نيز دارد كه در ايران به دليل نوپا 
بودن يا عواملي همچون اطالع رس��اني ضعيف از 
سوي متوليان بازار كمتر شناخته شده اند.  يكي از 
اين بازارها كه در كشورهايي نظير اياالت متحده يا 
چين سهم زيادي در جهت دهي به پس اندازهاي 

عموم مردم دارند و ...
5

برجام

وزير ام��ور خارجه آلم��ان روز گذش��ته طرفين 
توافق هس��ته اي ايران با قدرت ه��اي جهان را به 
خويشتن داري دعوت كرد. به گزارش دويچه وله، 
هايكو ماس، وزير امور خارجه آلمان روز سه شنبه 
همه طرفين برجام را به خويش��تن داري دعوت 
كرد و گفت: همه بايد مسووالنه رفتار كنند؛ وگرنه 
ممكن اس��ت ديگر نتوانيم ب��ه راه حل صلح آميز 
دس��ت يابيم. وي همچنين افزود: اينكه ايران از 
تعهدات برجامي خود دس��ت بكشد، پيام خوبي 
را مخابره نمي كند. ايران باي��د به پايبندي كامل 
خود به برجام بازگردد. به گزارش ايسنا، جمهوري 
اسالمي ايران پس از گذش��ت يك سال از خروج 
يك جانب��ه امريكا از برج��ام و پ��س از آن، قصور 
طرف هاي ديگر توافق به ويژه اروپايي ها براي عمل 
به تعهداتشان در اين توافق تصميم گرفت طبق 
تدابير انديشيده ش��ده در برجام اجراي برخي از 
تعهدات هسته اي  خود را به حالت تعليق درآورد. 
بر اساس بند ۳۶ برجام، ايران اين حق را دارد كه 
در صورت نقض توافق توسط ديگر طرف ها اجراي 
تعهداتش را به صورت كلي يا جزئي متوقف كند. 
به��روز كمالوندي، س��خنگوي س��ازمان انرژي 
اتمي كشورمان به تازگي با اشاره به دستور اخير 
رييس جمهور براي آغاز گام سوم، ضمن تشريح 
فعاليت هاي هسته اي كشور اظهار كرد: دشمنان 
انقالب كه پيش��رفت هاي ايران را نمي ديدند، در 
حوزه هسته اي ش��روع كردند به كارشكني. اوج 
فعاليت هاي ما غني س��ازي بوده است و در حوزه 
صنعتي در ابعاد مختلف بر اساس اسناد باالدستي 
توسعه نيروگاه هاي هسته اي و برنامه غني سازي 
براي يك ميليون سو طي 15 سال در دستور كار 
قرار گرف��ت. وي ادامه داد: س��ازمان تالش كرد و 
بر اس��اس برجام زمان بندي توسعه نيروگاه هاي 
هسته اي و توليد سوخت تعيين شد. بعد از برجام 
علنا با بدعهدي مواجه شديم و مشكالتي به وجود 
آمد كه اوج آن به خروج امريكا از برجام برمي گردد 
و مقداري فشار بر ايران و ديگر كشورها آوردند و 
به دنب��ال آن نظام تصميم گرف��ت توازني برقرار 
كند يا طرف مقابل برگردد ب��ه تعهدات يا ايران با 
كاهش تعهدات خود موازن��ه ايجاد كند. پيش تر 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كش��ورمان 
نيز روز پنج شنبه )1۴ ش��هريور( با ارسال نامه اي 
خطاب به مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
اعالم كرد كه به دليل تبعات ناشي از خروج امريكا 
از برجام و تحميل مجدد تحريم هاي آن كشور و 
ناتواني سه كشور اروپايي در اجراي تعهدات خود 
در برجام و در بيانيه هاي كميس��يون مش��ترك، 
جمهوري اسالمي ايران تمامي تعهدات خود در 
اين توافق، در حوزه تحقيق و توسعه هسته اي را 

متوقف مي كند.

آلمان طرفين برجام را 
به خويشتن داري دعوت كرد

خبر

نماين��ده پيش��ين اي��ران در س��ازمان ملل با 
اشاره به تروريس��م اقتصادي امريكا گفت: اگر 
ملت اي��ران در براب��ر اين تحريم ها و فش��ارها 
ايس��تادگي، مقاوم��ت و صب��ر نمي كردن��د، 
امروز ايران س��وريه دوم بود. به گزارش ايسنا، 
محمد خزاعي در جمع عزاداران هيات ش��هدا 
شهرس��تان كاش��مر، اظهار كرد: اگ��ر برخي 
كوچك ترين زاويه ديد سياس��ي با ما داش��ته 
باشند، حاضر نيستيم س��ر به تنشان باشد، اما 
امام حس��ين)ع( حر را در آغ��وش مي گيرد و 
او را مي پذيرد. وي اف��زود: وقتي در تاريخ نگاه 
مي كنيم مي بينيم همان قيچي دو لب كه يزيد 
و يزديان و دش��منان آن زمان سر حسين)ع( 
را بريدن��د، امروز ب��ر گردن انقالب اس��المي 
فشار وارد مي كند. نماينده پيش��ين ايران در 
سازمان ملل با بيان اينكه محبت به اهل بيت 
مسير حركت و رفتار انسان را تعيين مي كند، 
عنوان كرد: بدون ش��ك آنچه موجب شد امام 
خميني)ره( اين قيام ارزش��مند را در ايران به 
وجود آورد و معادالت سياس��ي و معادله هاي 
قدرت دنيا را برهم بزند ك��ه امروز داريم نتايج 
آن را مي بينيم، به دليل محبت به حسين)ع( 
بود. وي با اشاره به اينكه امام حسين)ع( درس 
آزادگي و ع��زت را به ملت اي��ران داد، تصريح 
كرد: س��خنراني امام راحل كه پاي��ه انقالب را 
بنا نهاد به خاطر مس��ائل اقتصادي، نان، آب و 
... نبود، بلكه عليه ذلت ايران بود. خزاعي گفت: 
نگاه انقالب، نگاه عزت ايران بود. امروز مقاومت 
رهبر معظم انقالب كه ش��خصيت بي نظيري 
در تاريخ رهبري دنياس��ت در راستاي دفاع از 
عزت ايران و مس��لمانان جهان است. وي بيان 
كرد: امروز دشمنان با همان چهره ها، القاب و 
عناوين و با همان روش هايي كه بر حسين)ع( و 
اهل بيت تاختند بر ما مي تازند. نماينده پيشين 
ايران در سازمان ملل خاطرنش��ان كرد: امروز 
يكي از ش��ديدترين تحريم هاي تاريخ بشري 
عليه ملت ايران اعمال مي شود اما با وجود اين 
برخي از مس��ووالن براي كم كردن و كاستن 
اين فش��ارها تالش مي كنن��د. خزاعي اضافه 
كرد: حت��ي در رژيم صهيونيس��تي منطقه اي 
را ش��بيه ش��هرهاي ايران درس��ت كرده اند و 
در آنجا صحنه هايي را عليه اين نظام و كش��ور 
مي سازند و بالفاصله در كل شبكه هاي مجازي 
منتشر مي شود. وي با بيان اينكه دشمن براي 
صدمه زدن به جمهوري اسالمي ايران، هزينه 
بسياري مي كند، بنابراين داشتن هوشياري و 
بصيرت ضروري است، عنوان كرد: قيام عاشورا 
جوانان ارزش��مندي را خلق كرد ك��ه در برابر 

دفاع از ملت جان خود را فدا كردند. 

خزاعي: اگر ايران ايستادگي 
نمي كرد، سوريه دوم  مي شد
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جان بولتون، مش��اور امنيت مل��ي ترامپ اخراج 
ش��د. به گزارش رويت��رز، اخراج ج��ان بولتون را 
ترامپ در حساب كاربري توئيت خود اعالم كرد. 
در همين حال سايت روزنامه نيويورك تايمز نيز 
با اعالم اين خبر نوش��ت: ترامپ با اخراج جان آر .

بولتون عمال س��ومين مش��اور امنيت ملي خود 
را از اين س��مت بركنار كرده اس��ت. به نوش��ته 
نيويورك تايمز رييس جمه��وري امريكا با بولتون 
بر سر سياست هاي خارجي مربوط به ايران، كره 
شمالي و افغانستان چالش داش��ته است.  ترامپ 
در حس��اب كاربري توئيت خود نوشته است: من 
ش��ب گذش��ته به جان بولتون اطالع داده ام كه 
ديگر به خدمات او در كاخ س��فيد نيازي نيست. 

من قويا با بس��ياري از پيشنهادات او موافق نبودم 
همانطور كه ديگران هم موافق نبودند و بنابراين 
از جان خواستم كه اس��تعفا دهد كه امروز صبح 
استعفايش را به من داد. من مش��اور تازه امنيت 
مل��ي را هفته آين��ده معرفي مي كن��م.« پيش از 
اين بسياري از كارشناس��ان از اختالف نظر ميان 
جان بولتون و مايك پمپئو بر س��ر سياست هاي 
خارجي امري��كا خب��ر داده بودند و بس��ياري از 
مشكالت سياست خارجي دولت امريكا را ناشي 
از تندروي هاي بولتون مي دانس��تند.  به نوش��ته 
نيويورك تايم��ز، اخراج بولت��ون در حالي صورت 
مي گيرد كه ترامپ به دنبال گشايش ديپلماتيك 

با دوكشور كره شمالي و ايران است.

ترامپ، جان بولتون را اخراج كرد
خبر آخر

وزير امور خارجه جمهوري اس��المي ايران در حساب 
توييتري خود خطاب به رييس جمهوري امريكا نوشت: 
شعار نتانياهو جنگيدن تا آخرين سرباز امريكايي است.  
»محمدجواد ظريف« وزير امور خارجه روز سه شنبه با 
انتشار ويدئويي از اظهارات نتانياهو در حساب كاربري 
خود در توييتر نوش��ت: »آقاي ترامپ! آيا مي دانستيد 
ك��ه بنيامين نتانياهو در س��وق دادن اي��االت متحده 
به باتالق افغانس��تان نيز موثر بود؟ همان باتالقي كه 
اكنون نمي توانيد از آن خارج ش��ويد؟ شعار نتانياهو از 
س��ال 1۹۸۶ تاكنون همواره اين بوده: تا آخرين سرباز 
امريكايي بجنگ!« بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم 
صهيونيس��تي روز دوش��نبه پرده ديگ��ري از نمايش 
تبليغاتي خود را عليه ايران اجرا كرد و خواس��تار فشار 
بيشتر بر ايران شد و با نشان دادن تصاويري ماهواره اي 
و تكرار ادعاهاي بي اس��اس خ��ود، اي��ران را به تالش 
براي س��اخت بمب هس��ته اي متهم كرد. او در ادامه 
سناريوسازي خود با اين ادعا كه ايران توافق هسته اي 

و معاهده عدم اشاعه هسته اي )ان پي تي( را نقض كرده 
است از كش��ورهاي ديگر خواس��ت تا »به تحريم هاي 
دونالد ترامپ براي فشار بيشتر بر ايران ملحق شوند.« 
وزير امور خارجه كشورمان دوشنبه شب هم در توييتي 
نوشت: »دارنده تسليحات هسته اي »واقعي« همانند 
چوپان دروغگو درباره يك سايت تخريب شده ادعايي 
در اي��ران، فرياد مي زند. او و تي��م ب، بي توجه به خون 
بي گناهان و هفت تريلي��ون دالر ديگر، فقط به دنبال 
جنگ هس��تند.« ظريف در اين تويي��ت ويديويي از 
س��خنراني س��ال 2۰۰2 نتانياهو در كنگره امريكا را 
ضميمه كرده اس��ت. اين ويديو مربوط به تشويق هاي 
وي براي حمله به عراق در يكي از جلس��ات اس��تماع 
كنگره امريكا در سال 2۰۰2 است. وزير امور خارجه در 
توييت دوشنبه شب خود نوشت: » تضمين دادن هاي 
وي در سال 2۰۰2 درباره »بازتاب هاي مثبت« حمله 
به عراق را به ياد بياوريد. ولي قطعا اين بار وي نمي تواند 

از كنار به تماشا بنشيند.«

ظريف: شعار نتانياهو جنگيدن تا آخرين سرباز امريكايي است!

ديپلماسي
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ترامپ، جان بولتون را  اخراج كرد

خانه تكاني نفتي     پادشاهي سعودي
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مديركل موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي:

فروتا: خواهان رسيدگي به موقع به برخي جنبه هاي پادمان و برجام هستيم

وظيفه آژانس قضاوت نيست
گروه ايران|

همزمان با برداشتن گام سوم كاهش تعهدات برجامي، 
مديركل موقت آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي در 
نشست خبري با خبرنگاران در پايان نخستين روز از 
جلسه شوراي حكام به سواالت درباره فعاليت آژانس و 
موضوعات مرتبط با ايران پاسخ داد؛ نشستي كه بعد از 
سفر روز يك شنبه او به تهران و ديدار با مقامات مسوول 
كش��ورمان ترتيب داده ش��د و بازتاب هاي فراواني در 

رسانه ها پيدا كرد. 
فروتا در مورد سفر اخيرش به تهران به ديدار با مقام هاي 
ارشد ايراني اشاره كرد و در اين مورد گفت كه بحث هاي 
بس��يار بامحتوا و مفيدي در ايران دنبال ش��ده است. 
او همچنين با اش��اره به اين موضوع كه وظيفه آژانس 
قضاوت كردن در خصوص ادعاهاي مطرح شده نيست، 
وظيفه اين نهاد نظارتي را رسيدن به تصويري شفاف از 
واقعيت هاي موجود دانست كه در جريان پيگيري نظام 
راستي آزمايي دنبال مي شود. مديركل موقت آژانس 
بين المللي انرژي اتمي همچنين با قدرداني از علي اكبر 
صالحي معاون رييس جمهور و همچنين محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه و ديگر مقام هاي ارشد سازمان 
انرژي اتمي به دليل بحث هاي پرمحتوايي افزود: اين 
نشانگر آن اس��ت كه رابطه اي كه ميان آژانس و ايران 
وجود دارد، رابطه اي است كه ما در آن مي توانيم تمام 
موضوعات را مطرح كنيم و برخي اوقات هم الزم است 
كه افزايش و تسريع ]همكاري[ را طرح كنيم. پيام ما به 
خوبي در تهران دريافت شد و همانطور كه گفتم اين سفر 
بسيار به موقع بود تا بتوانيم چند موضوع را با مقام هاي 

ايراني در ميان بگذاريم.
مديركل موقت آژانس در بخش ديگري از صحبت هايش 
در پاسخ به اين سوال كه مفهوم اين جمله كه ايران بايد 
با آژانس همكاري »به هنگام و كامل« داش��ته باشد، 
چيست، گفت: »اين به آن معني است كه تعاملي كه با 

يكديگر داريم، بايد پيشرفت داشته باشد.«
فروتا همچنين تاكيد كرد كه آژان��س در حال حاضر 
»مستحكم ترين ساز و كار راستي آزمايي« را در ايران 
دارد و در ادامه در پاسخ به فضاسازي برخي رسانه هاي 
غربي گفت نمي تواند جزييات همكاري هاي پادماني با 
كش��ورها را عنوان كند و صرفا مي تواند بار ديگر تأكيد 

كند كه روند راس��تي آزمايي آژانس بر عدم وجود مواد 
و فعاليت هاي هسته اي اعالم نشده در ايران، همچنان 
ادامه دارد. مديركل موق��ت آژانس بين المللي انرژي، 
اعالم كرد كه در ايران بيشترين و مهم ترين مكانيسم 
راس��تي آزمايي در تاريخ را داريم؛ برجام و پادمان ها و 
پروتكل الحاقي اما آژانس اكنون خواس��تار آن است تا 
برخي جنبه هاي اين مكانيسم ها به موقع رسيدگي شود.

  همكاري ايران در خصوص تورقوزآباد
كرونل فروتا در كنفرانس��ي خب��ري در پايان روز اول 
نشست شوراي حكام در پاسخ به سوالي درباره سايت 
تورقوزآب��اد و هم��كاري ايران در اي��ن زمينه و اينكه 
ايران براي پاسخگويي چقدر زمان دارد؟ گفت: خوب 

مي دانيد كه ما مكالمات مان با كشورهاي عضو را فاش 
نمي كنيم ب��ه ويژه در موارد خاص. راس��تي آزمايي از 
فعاليت هاي هس��ته اي ايران در جريان است و پروسه 
فني دقيقي اس��ت و ما طبق برنامه عمل مي كنيم تا 
يك تحليل تكنيكي دقيق داشته باشيم. اما بطور كلي 
مي توانم بگويم در چارچوب بيانيه هايي كه داشتيم و 
پايبندي ايران، پاسخ به هر مورد خاص متفاوت است و 
بازه زماني خاص خود را دارد و هدف از تعيين اين بازه 
زماني اين است كه به نيازهاي فني پاسخ دهد. از اين 
رو زمان حياتي است تا تعامل ما با ايران بايد پيش برده 
شود. وي درباره ادعاي خبرنگاري كه گفت آژانس كند 
يا محتاط درباره ايران بوده اس��ت، اظهار كرد: ما از كار 
آژانس حمايت و دفاع مي كنيم. جامعه جهاني نمي تواند 

مدافع بهتري در دفاع از صلح و ثبات جهاني داش��ته 
باشد. صحبت هايي كه با شوراي حكام دارم اين است 
كه بايد تعامل با ايران را پيش ببريم. با اينكه مي گوييد 
در ارزيابي كند يا محتاط بوده است موافق نيستم بلكه 
دقيق و به چارچوب قانوني خود پايبند بوديم. مديركل 
آژانس فعاليتش در چارچوب شوراي حكام است و اگر 
اين شورا مجاب و قانع نشود كه مسير انتخاب شده در 

مسير مشروعيت ماست به نتيجه نمي رسيم.
اين مقام آژانس در پاس��خ به اينك��ه منظورش درباره 
اينكه گفته است ايران بايد همكاري »كامل« داشته 
باشد چيست؟ اظهار كرد: شما از من مي خواهيد فراتر 
از چيزي كه پيش تر گفتم سخن بگويم اما نمي توانم 
بيشتر وارد اين مس��ائل ش��وم. ما پايبندي به توافق 

هسته اي را دنبال مي كنيم ولي نمي توانيم فرضيه سازي 
كنيم. ما گفت وگوهايي داشتيم و قصد داريم آن را ادامه 
دهيم. نمي توانم گمانه زني كنم اين گفت وگوها چقدر 
 طول مي كش��د مهم اين اس��ت كه همكاري سريع و

به موقع داشته باشيم از سوي ايران.
فروتا تاكيد كرد: ما گفت وگوهاي جدي و گسترده اي 
با مقامات ارش��د ايران داشتيم و از علي اكبر صالحي و 
 آقاي ظريف تشكر ويژه دارم. رابطه ايران با آژانس االن 
به گونه اي است كه درباره همه چيز صحبت مي كنيم، 
البته گاهي ما خواستار توضيحات بيشتر هستيم. اين 
مالقات به موقع بود تا درباره برخي مسائل صحبت كنيم. 
بيانيه ما به لحاظ فني انعكاس دهنده روند بود. در عين 
حال ما نمي توانيم درباره مسائل فرضي و آنچه ترديد 
داريم اظهارنظر كنيم. كار ما ربط زيادي با چيزي كه شما 
 مطرح مي كنيد ندارد بايد اطمينان حاصل كنيم كه

 به موقع متوجه هرگونه فعاليت مي شويم.

  تالش براي دستيابي به واقعيت
مديركل موقت آژانس بين المللي انرژي در پاسخ به اين  
سوال كه چقدر ايران در آنچه برخي رسانه ها و گزارش ها 
مدعي شده اند جلو رفته است؟ اظهار كرد: نقش آژانس 
قضاوت كردن نيست. اينكه بخواهيد االن در اين باره 
توضيح دهم خارج از فعاليت مشروع آژانس است. نقش 
آژانس ارايه واقعيت هاست. فروتا در پاسخ به خبرنگاري 
كه آژانس را متهم به اهمال كاري در سرعت بازرسي از 
ايران كرد، گفت: ما از بعد راستي آزمايي نگاه مي كنيم. 
االن فعاليت هاي ما براي كنترل فعاليت هاي ايران به 
زمان درست خودش رسيده است كه در ارتباط است با 
قضيه پياده كردن پادمان  جامع و مساله پيچيده و دقيق 
و فني اس��ت و چيزي كه براي ديگران به موقع نيست 

براي ما شايد به موقع باشد.
 وي در پاسخ به اينكه يعني مي گوييد همكاري ايران

 به موقع نبوده است؟ گفت: خير. گفتم همكاري كامل 
و به موقع نياز است.

فروتا گفت: گ��زارش ما درباره س��انتريفيوژها درباره 
تحوالت جديد است و در بيانيه ما تاكيد شد كه برخي 
ماشين ها هنوز تست نشده اند و اگر تحول جديد باشد 

گزارش داده مي شود.

در راستاي مطالبه عمومي براي اجراي دقيق قانون اساسي صادر شد

بيانيه حزب اعتماد ملي درباره احكام سنگين قضايي براي فعاالن مدني
گروه ايران|

در پي افزاي��ش انتقادها به احكام چن��د فعال مدني و 
كارگري كه منجر به واكنش رييس قوه قضاييه و طرح 
موضوع تجديد نظر سريع در اين احكام نيز شد، حزب 
اعتماد ملي در بيانيه اي نس��بت به اين احكام واكنش 
نش��ان داد و از دستگاه قضايي خواستار تجديد نظر در 

اين احكام شد.
در بخش هايي از بيانيه حزب اعتماد ملي آمده است: بار 
ديگر ش��اهد صدور احكامي از جانب برخي قضات، در 
واكنش به فعاليت هاي رسانه اي و نيز اعتراضات مدني و 
كارگري هستيم كه حاكي از فقدان آگاهي و همچنين 

سوگيري آنها در تقابل با فعاليت هاي اجتماعي است.
»حزب اعتماد ملي« ضمن اعالم مخالفت خود با اين 
روند قضايي نظرات خود را با تفصيل بيشتري با مردم و 
مسووالن در ميان مي گذارد به اين اميد كه اين نظرات 
مورد توجه قرار گي��رد و در جهت اصالح روند موجود، 
گام هاي سنجيده اي برداشته شود. در همين ابتدا تاكيد 
مي كنيم اعتراض حزب اعتماد ملي به اين گونه رويه هاي 
قضايي، مبتني بر توجه به روح و اصول قانون اساس��ي 
است و مطالبه اين حزب، اجراي قانون اساسي به مدد 
تصويب و اجراي قوانين كارآمد عادي است و اين امر را 
عين مصلحت عمومي و انقالب اسالمي و كشور مي داند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: نخستين اشكال و اعتراض 
ما به وضعيتي اس��ت كه در آن به جرايم سياسي، رنگ 
 و مارك امنيتي زده مي شود و همه متهمان سياسي را 
به مثابه مجرمان امنيتي تلقي كرده و احكام سنگين عليه 

مجرمان سياسي صادر مي كنند.
مطابق قانون اساس��ي به جرايم سياسي بايد در محاكم 

دادگس��تري و به صورت علني و با حضور هيات منصفه 
رسيدگي شود و اين امتيازي است كه قانون اساسي براي 
متهمان سياسي و مطبوعاتي در نظر گرفته است تا افرادي 
كه با انگيزه اصالح امور اجتماعي وارد صحنه سياس��ي 
شده و احتماال جرمي را مرتكب مي شوند، مورد ستم قرار 
نگيرند و به اتهامات آنان در محضر مردم و با راي هيات 
منصفه و در دادگاه هاي عادي رسيدگي شود. اين رويه 
راه ديكتاتوري را مي بندد و فرصت سوءاستفاده از قانون 
براي حذف رقباي سياسي را از صاحبان قدرت مي گيرد.

در بخش هاي ديگر اين بيانيه تاكيد شده است: متاسفانه 
طي حدود ۴۰ سال گذشته، قانون كارآمدي براي جرم 
سياسي تهيه نشده است و هر بار با تفسير خاص شوراي 
نگهبان از قانون اساسي، قوانين تهيه شده مورد تاييد 
قرار نگرفتند. در چند سال گذشته قانون جرم سياسي 
در مجلس قبل به تصويب رسيد اما آنچنان ناكارآمد و 
قابل تفسير و بد نوشته شده است كه به راحتي مي توان 
قانون جرم سياسي را ناديده گرفت و همه جرايم سياسي 
را جرم امنيتي جلوه داد. به همين دليل از زمان تصويب 
آن قانون تاكنون، هيچ دادگاهي براساس آن تشكيل 
نشده است و قضات به آس��اني متهمان سياسي را در 
رديف متهمان امنيتي قرار داده و در دادگاه هاي انقالب 

به جرايم آنان رسيدگي كرده اند.
همچنين اعتراض��ات صنفي كارگري ي��ا معلمان يا 
دانشجويان و اصناف ديگر با هدف تامين حقوق اوليه 
اين اقشار جامعه، كه مصداق رفتارهاي اجتماعي است 
و بايد در همين حد هم باقي بماند. هر تجمع و حركت 
اعتراضي را نبايد يك اقدام سياسي يا امنيتي جلوه داد.

در اين بيانيه با اشاره به اهميت استفاده از رويكرد قانوني 

در بررسي پرونده هاي قضايي آورده: شايد كساني تصور 
كنند كه با ظهور نارضايتي و برانگيخته ش��دن خشم 
عمومي، راه ب��راي كنترل جامعه ب��ا روش هاي تند و 
خشن باز مي شود و اين را مطلوب بدانند اما جريان هاي 
تندرو و راديكال در حاكميت بايد بدانند كه پيامدهاي 
اين روش براي امنيت كشور بسيار زيان بار و تاثير آن بر 
افكار عمومي مردم، بسيار منفي است. پليسي كردن 
جامعه و ورود نيروهاي امنيتي در هر ماجراي اجتماعي 
و حتي سياسي، در درازمدت قطعا به زيان كشور است و 
مردم را از نظام و حكومت مي گيرد و سرمايه اجتماعي 
و اعتماد م��ردم را برباد مي دهد. صريحا مي گوييم آثار 
س��وء برخوردهاي تند و همراه با دستگيري و برخورد 
قهري با معترضان و محاكمه افرادي كه حق آنان حتي 
دستگيري هم نيست، قطعا بيش��تر از اقداماتي است 
كه ممكن اس��ت برخي از اين معترضان انجام بدهند؛ 
همچنين اس��ت تاثير منفي اين احكام س��نگيني كه 
از س��وي برخي قضات درباره برخي از فعاالن مدني و 

اصحاب رسانه صادر شده است.
در ادامه اين بيانيه تاكيد شده است:سالها مشكل دستگاه 
قضا اين است كه اوال: اين دستگاه در قضاوت ميان جامعه 
و قدرت، اس��تقالل خود را از دست داده است و همواره 
جانب صاحبان اقتدار را نگاه داشته است و ثانيا: نزاع هاي 
اجتماعي و اقتصادي را تفسير و تحليل سياسي كرده 
و برخورد با كنش هاي سياس��ي را نيز تا سطح جرايم 
امنيتي ارتقا داده كه منجر به صدور احكامي با جرايم 

اقدام ضد امنيت كشور مي شود.
در ادام��ه حزب اعتم��اد ملي مطالبات خ��ود را بدين 
ش��رح اعالم مي كند: حزب اعتماد ملي در مورد موج 

بازداشت ها، صدور احكام سنگين و نامتناسب امنيتي 
براي فعاالن رسانه، زنان، فعالين مدني و صنفي كارگري 
از جمل��ه مرضيه اميري، مس��عود كاظم��ي، عاطفه 
رنگريز، اسماعيل بخشي، اميرحسين محمدي فرد و 
سحر خداياري كه منجر به حادثه دلخراش و غم انگيز 
خودسوزي اين دختر جوان شد و همچنين بازداشت و 
تحت فشار قرار دادن برخي فعاالن رسانه اي و اجتماعي 
از جمله نوش��ين جعفري و… نكات ذيل را به عنوان 
آسيب هاي موجود در قوانين و روند رسيدگي محاكم 
دادگاه انقالب اسالمي به جرايم عليه امنيت كشور كه 

جزو موانع تحقق عدالت است، يادآور مي شود: 
1- گسترش صالحيت دادگاه انقالب اسالمي به عنوان 
يكي از محاكم اختصاصي در رسيدگي به جرايم عليه 
امنيت كشور به موجب ماده ۳۰۳ از قانون آيين دادرسي 
كيفري مصوب 1۳۹۲ و بن��د »ت« از آن ماده، با توجه 
به اصل ع��ام بودن صالحيت محاك��م برخالف قانون 
است. همچنين نحوه رسيدگي خاص در دادگاه انقالب 
اسالمي در مورد جرايم امنيتي از قبيل حق دسترسي 
به وكيل )مطابق با تبص�ره ماده ۴۸ كه اشعار دارد تعيين 
وكيل مي بايست از ميان وكالي مورد تاييد قوه قضاييه 
باش��د(، ۲- از جهت ديگر، تعريف نش��دن مشخص و 
 واضح از مفهوم امنيت در قانون و تفاوت و تنوع ديدگاه 
صاحب نظران در اين خصوص، ۳- همچنين توس��عه 
جرم انگاري به رفتارهاي غيرعمدي، تهيه مقدمات جرم 
بدون آنكه منتهي به ورود ضرري شود و عدم پيش بيني 
نهادهاي ارفاقي همچون مجازات هاي جايگزين حبس، 
مرور زمان، تعويق و همچنين تشديد مجازات، بر خالف 
اصل مساوي بودن جرايم، اصل تناسب جرم و مجازات، 

اصل فردي كردن مجازات و اصل ۹ از قانون اساس��ي 
كشور است. ۴- وجود اختيار گسترده قضات در تعيين 
مجازات با توجه به فاصله بس��يار زي��اد بين اقل و اكثر 
مجازات جرايم امنيتي در قان��ون كه گاه آنچنان زياد 

است كه تا 1۰ يا ۲۰ برابر مجازات است.
در پايان اين بيانيه تاكيد ش��ده: بنابراين حزب اعتماد 
ملي با توجه به موارد پيش گفته و اس��تدالل هاي ذكر 
شده موارد زير را از محضر مقامات قضايي و قانون گذاري 
كشور در راستاي اجرا و استقرار عدالت خواستار است: 

الف- تجديدنظر درقوانين موضوعه.
ب- ارايه تفسير حداقلي از جرايم امنيتي.

ج- مشخص كردن حدود و ثغور جرايم امنيتي.
د- بهره گيري از عبارات مقيد و حصري در تعريف و بيان 

مصاديق اين دست جرايم.
ر- اعالم كيفيات مخففه در خصوص متهمان با درجه 

اهميت كمتر ارتكاب جرم.
ز- اعالم عفو عمومي نسبت به برخي از مجرمين امنيتي.

و- عدم س��خت گيري هاي غيرضروري نسبت به اين 
جرايم.

ي- حفظ كرامت و آزادي هاي فردي شهروندان مطابق 
با اصل ۹ قانون اساسي.

در پايان بار ديگر تاكيد مي كنيم حزب اعتماد ملي در 
طرح اين نظرات، مطالبه اجراي دقيق قانون اساسي را 
دارد و اجراي بدون تنازل قانون اساسي و تدوين قوانين 
مورد نياز براي اجراي اصول قانون اساس��ي را بهترين 
راه تامين منافع ملي و حمايت از حقوق ش��هروندي و 
فروكش كردن اعتراضات اجتماعي و تامين مصلحت 

عمومي مي داند. 
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چهرهها

حفظ نظام با اعمال خالف 
شرع، نقض غرض است

وزي��ر اطالع��ات مي گويد: 
اگر ب��راي دف��اع از نظام از 
راه معصيت رفتي��م، ثواب 
نمي كني��م. حف��ظ نظام 
جمهوري اسالمي با اعمال 
خالف ش��رع، نقض غرض 
اس��ت. به گزارش جماران،   
سيد محمود علوي كه در شب عاشوراي حسيني در حرم 
امام خميني )ره(، صحبت مي كرد گفت: سياست ما در 
حفظ نظام بايد حسيني)ع( باشد.  تهمت و افترا زدن يا 
بازي با آبروي ديگران حتي به اسم »افشاگري« و فحش 
دادن، براي دفاع از جمهوري اسالمي خسارت بارترين 
اعمال است. گاهي رفتارهايي مي بينيم كه مي گوييم چه 
ربطي به امام حسين)ع( و جمهوري اسالمي دارد؟ وزير 
اطالعات با تأكيد بر اينكه دفاع از جمهوري اسالمي بايد در 
چارچوب شرع مقدس اسالم باشد، گفت: در دفاع از نظام 
فحش به اين و آن بدهيم و با نيش زبان آسيب برسانيم 

مصداق »اخسرين اعمال« است. 

آژانس نهاد وابسته به دولت 
امريكا نيست

س��فير و نماين��ده داي��م 
كشورمان نزد سازمان هاي 
بين الملل��ي در وين، گفت: 
آژانس بين الملل��ي انرژي 
هسته اي يكي از نهادهاي 
وابس��ته به دول��ت امريكا 
نيس��ت كه بولتون بتواند 
دستوركار بازديدهاي مقامات آن را تعيين كند. كاظم 
غريب آبادي با انتشار پيامي در توييتر،  نوشت: آژانس، 
يكي از نهادهاي وابسته به دولت امريكا نيست كه بولتون 
بتواند دستوركار بازديدهاي مقامات آن را تعيين كند. 
سفر فروتا، مديركل موقت آژانس، در چارچوب تعامالت و 
همكاري هاي معمول ايران و آژانس صورت پذيرفت.  وي 
افزود: ضمن رد هرگونه ادعايي درخصوص فعاليت هاي 
پنهاني هس��ته اي ، اين بازديد هيچ دستوركار خاصي، 
آنگونه كه بولتون آرزو مي كرد، نداشت. طبيعتا، در اين 
بازديد، همكاري ها در سه حوزه راستي آزمايي برجام، 
پروتكل الحاقي و موافقت نامه جامع پادمان، مرور شدند. 

طرح موضوع استيضاح وزرا 
عجيب و غريب نيست

ن��ي  لما ر پا ن  و مع��ا
رييس  جمه��ور تاكي��د 
مي كند: اگر جايي صحبت 
از استيضاح مي شود اتفاق 
عجيب و غريبي نيس��ت 
اين وظيف��ه نمايندگان 
است. حس��ينعلي اميري 
در گفت وگو با ايلنا، درباره اينكه مدت ها از استيضاح 
وزرا خب��ري نبود اما به يك باره نمايندگان مس��اله 
استيضاح چند وزير را مطرح مي كنند، آيا اين دست 
اقدامات به دليل نزديكي انتخابات نيس��ت، گفت: 
نمايندگان مجلس حق سوال، تحقيق و تفحص دارند 
و اين كارها جزو وظايف ذاتي آنان است بنابراين اگر 
جايي صحبت از اس��تيضاح مي شود، اتفاق عجيب 
و غريبي براي ما نيس��ت.  اميري   بيان كرد: رايزني 
با نمايندگان امري عادي است، هنگامي كه فرد به 
عنوان وزير پيشنهادي س��واالتي پيرامون وظايف 

كاري اش به وجود مي آيد، بايد به آنها پاسخ دهد.

تخصيص ۲۱۰۰ ميلياردي براي 
پرداخت مطالبات فرهنگيان

نايب رييس كميس��يون 
آم��وزش و تحقيق��ات 
مجلس دهم ب��ا يادآوري 
اختصاص رق��م ۲ هزار و 
ص��د ميليارد توم��ان در 
بودج��ه س��ال ۹۸ براي 
اجراي نظ��ام رتبه بندي، 
عن��وان كرد: اين رق��م با 1۰ درص��د افزايش براي 
پرداخت مطالبات فرهنگيان در نظر گرفته شده و 
دستور تخصيص آن نيز اخيرا از سوي رييس سازمان 

برنامه و بودجه صادر شده است.
محمود نگهبان سالمي ديروز با اشاره به وعده وزير 
آموزش و پرورش در خص��وص پرداخت مطالبات 
فرهنگيان اع��م از پرداخت پ��اداش پايان خدمت 
بازنشس��تگان و مطالبات حق التدريسان، به خانه 
ملت گفت: يكي از انتظ��ارات نمايندگان پرداخت 
مطالبات فرهنگيان بود كه قول هاي مساعد خوبي 

در اين زمينه از وزير آموزش و پرورش شنيده شد.

 در صدور احكام بايد 
زمان سنجي در نظر گرفته شود
يك عضو هيات رييس��ه 
كميس��يون امور داخلي 
كشور و ش��وراها با اشاره 
 ب��ه اينك��ه اح��كام اخير 
در خص��وص فع��االن 
كارگ��ري اعت��راض همه 
گروه ه��اي جامع��ه را به 
دنبال داشت، گفت: احكام قضايي در شرايط كنوني از 
حساسيت ويژه اي برخوردار بوده و اگر احكام بر اساس 
حق نباشد يا نادرست باشد مي تواند جامعه را متزلزل 
كند. بنده خوشحالم كه آقاي رييسي به موقع به اين 

موضوع ورود كردند.
پروانه مافي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به ضرورت 
لحاظ كردن شرايط حساس كنوني كشور در قضاوت 
قضات، بيان كرد: نقش قاضي در ش��رايط حساس 
كنوني جامعه بسيار مهم است؛ اينكه رويكرد قضات با 
در نظر گرفتن مسائل جامعه و راي صادره از آنها باتوجه 

به شرايط اجتماعي باشد، بسيار حائز اهميت است.

رويموجخبر

   سراس�ر اي�ران خيمه  عزاي حس�ين)ع( ؛ 
تعادل|

روز گذشته و همزمان با عاشوراي حسيني)ع( سراسر 
ايران به حسينيه بزرگي براي سوگواري آن حضرت 
تبديل ش��د و زن و م��رد، پير و جوان و خردس��ال با 
برپاداش��تن آيين هاي عزا در ماتم سيدالشهدا )ع( و 
هفتاد و دو يار باوفاي ايشان به سوگ نشستند. ديروز 
پرچم ها و علم هاي سوگواري برافراشته شده ؛ طبل ها، 
سنج ها و شيپورها به صدا درآمده  و مردم خداجو، مومن 
و واليتمدار ايران زمين در قالب دسته جات زنجيرزني و 
سينه زني براي امام حسين )ع( و خاندان و ياران مظلوم 
ايشان در كربال به عزاداري و مرثيه سرايي پرداختند. 
بر اس��اس گزارش هاي ارسالي خبرنگاران از سراسر 
كش��ور، آيين ها و مناسك سوگواري س��رور و ساالر 
شهيدان در نقاط مختلف كشور با آداب و رسوم همان 
منطقه در حال اجراس��ت و در تهران نيز دسته جات 
عزاداري به وي��ژه در اطراف بازار بزرگ تهران، ميدان 
امام حس��ين)ع(، حرم حضرت عبدالعظيم حسني 
)ع( و همچنين حرم مطهر امامزاده صالح)ع( گرد هم 
آمدند و به سوگواري سرور و ساالر شهيدان پرداختند.

   واكنش ظريف به نمايش مضحك نتانياهو؛ 
تعادل|

»محمدجواد ظري��ف« وزير امور خارج��ه ايران به 
نمايش جديد »بنيامين نتانياهو« نخست وزير رژيم 
صهيونيستي واكنش نشان داد و ادعاهاي وي را رد 
كرد. ظريف دوشنبه شب در توئيتي نوشت: دارنده 
تسليحات هسته اي »واقعي« همانند چوپان دروغگو 
درباره يك سايت تخريب شده ادعايي در ايران، فرياد 
مي زند. او و تيم ب، بي توجه به خون بي گناهان و هفت 
تريليون دالر ديگر، فقط به دنبال جنگ هستند. وزير 
امور خارجه ايران در اين توئيت ويديويي از سخنراني 
س��ال ۲۰۰۲ نتانياهو در كنگره امريكا را ضميمه و 
آورده اس��ت: تضمين دادن هاي وي در سال ۲۰۰۲ 
درب��اره »بازتاب هاي مثبت« حمله به عراق را به ياد 
بياوريد. ولي قطعا اين بار وي نمي تواند از كنار به تماشا 
بنشيند. ظريف در توئيت ديگري تصويري از صفحه 
اول نشريه »ساندي تايمز« مورخ پنجم اكتبر 1۹۸۶ 
منتشر كرد. ساندي تايمز در صفحه نخست خود تيتر 
زد: »فاش ش��د: اسرار زرادخانه هسته اي اسراييل.« 
اين نشريه در گزارش خود نوشته بود: نيروگاه بمب 
هسته اي اسراييل در عمق صحراي نقب ساخته شده و 
بيش از بيست سال است كه مخفيانه فعاليت مي كند.

   كربال جلوه بدعاقبتي و خوش عاقبتي است؛ 
ميزان|

رييس قوه قضاييه گفت: شما با جاهليت مدرن طرف 
هستيد كه هم مسلح به علم و فناوري و هم مسلح به 
امپراتوري رسانه اي و خبري بسيار گسترده با پشتوانه 
زور است. بايد به بركت خون اباعبداهلل )ع( در مقابل 
اين جاهليت مدرن ايستاد. حجت االسالم ابراهيم 
رييسي شب گذشته در مراسم عزاداري شب عاشوراي 
حسيني )ع( كه در محل هيات ريحانه الحسين برگزار 
شد، اظهار كرد: عاشورا تابلوي همه زيبايي هاي عمل 
انسان اس��ت. توكل، ايمان، صبر، دشمن ستيزي، 
برابري، جهاد، ايثار و شهادت همه در تابلوي عاشورا 
نقش بسته و اين عاشورا بايد بماند. همه امامان بنايشان 
بر اين بود كه عاشورا را حفظ كنند. نمي ارزد در عالم جز 

براي اباعبداهلل )ع( گريه كرد. 

   تصويب مهم ترين ابزار اصالح قواي سه گانه 
در دولت؛ تعادل|

رييس مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري 
با اشاره به تصويب پيش نويس اليحه شفافيت نوشت: 
ش��فافيت مهم ترين ابزار براي اصالح نظام اجرايي، 
تقنيني و قضايي است. آشنا در رشته پيام هايي كه در 
توئيتر منتشر كرد آورده: پيش نويس اليحه شفافيت 
كه در دولت تصويب ش��د در مركز بررسي ها تهيه 
شده  است. در بخش ش��فافيت تقنيني اين اليحه 
به لزوم اينكه اص��ل در راي نمايندگان علني بودن 
اس��ت و راي مخفي نياز به مصوبه دارد تصريح شده 
است. نمايندگان حداقل دو دليل مخالف دارند. اول 
اين از شؤونات آيين نامه داخلي مجلس است و دوم 
علني بودن آرا تاب��ع انتخابات كامال حزبي و توانايي 
فراكس��يون ها براي حفاظت از نمايندگان در قبال 

فشارهاي درون و بيرون مجلس است.

 
مراس��م عزاداري س��رور و ساالر ش��هيدان در شب 
عاشوراي حسيني عليه السالم با حضور رهبر معظم 
انقالب اس��المي، جمعي از مسووالن و هزاران نفر از 
 مردم دلداده اهل بيت عليهم الس��الم در حسينيه
 امام خمين��ي)ره( برگزار ش��د. به گ��زارش پايگاه 
اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري در اين مراسم، 
حجت االسالم والمسلمين رفيعي با تحليل انگيزه هاي 
مخالفان حركت امام حس��ين عليه السالم و پاسخ 
امام)ع( به آنها، گفت: گروه��ي از مخالفان حركت 
حضرت سيدالشهدا)ع(، مزدوران حكومت بودند كه 

با پاسخ قاطع و شجاعانه امام روبه رو شدند.
آقاي رفيعي گروه ديگر از مخالفان حركت حضرت 
اباعبداهلل الحسين عليه السالم را عافيت طلبان خواند 
و خاطرنشان كرد: س��ومين گروه مخالفان حركت 
حضرت سيدالشهدا)ع(، خواص بودند و اگرچه سابقه 
جهاد داشتند اما قدرت تحليل نداشتند كه امام)ع( در 

مقابل آنها، با اقناع و استدالل برخورد كردند.
سخنران مراس��م، با تأكيد بر لزوم تس��ليم در برابر 
امام حق به عنوان رمز فالح و رستگاري، افزود: قيام 
حضرت اباعبداهلل الحس��ين)ع( بر اس��اس فرمان 
خداوند بود و همه اصحاب و ياران ايش��ان در كربال 
امام شناس و تسليم حق بودند. در اين مراسم همچنين 
آقايان آتشكار و محمدرضا طاهري به مرثيه خواني 
و نوحه س��رايي ب��ر مصايب حضرت سيدالش��هدا 

عليه السالم و اهل بيت آن حضرت پرداختند.

با حضور رهبر معظم انقالب اسالمي 
در حسينيه امام خميني)ره( 

مراسم عزاداري شب 
عاشوراي حسيني )ع(  برگزار شد
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موسسه فريزر رتبه ايران در آزادي اقتصادي را اعالم كرد

هنگ كنگ  آزادترين و ونزوئال بسته ترين اقتصاد دنيا را دارند

جزييات پرداخت تسهيالت اشتغال در۳۱ استان

»پديده چسبندگي« مانع تغيير نسل در مديران دولتي است

موسس��ه تحقيقاتي فريزر از افت ۱۳ پل��ه اي آزادي 
اقتصادي ايران در س��ال 20۱7 خبر داد ه است. ايران 
در ميان ۱۶2 كشور جهان، رتبه ۱۴۳ آزادي اقتصادي 
را كس��ب كرده اس��ت . همچنين طب��ق اين گزارش 
هنگ كنگ آزادترين اقتصاد و ونزوئال بسته ترين اقتصاد 

دنيا را داراست. 
به گزار ش »تعادل«، موسس��ه فري��زر در جديدترين 
گزارش خود با بررس��ي ۱۶2 كش��ور جهان از كاهش 
آزادي اقتصادي در ايران طي س��ال 20۱7 خبر داده 

است . 
بر اس��اس اين گزارش كه برپايه آمار مربوط به س��ال 
20۱7 )۱۳9۶(، تهيه شده ايران از نظر آزادي اقتصادي 
نمره 5.72 را به دست آورده است. نمره آزادي اقتصادي 

ايران در سال 20۱۶ بالغ بر ۶.0۳ اعالم شده بود.
شاخص آزادي اقتصادي بر پايه 5 محور حجم و اندازه 
دولت، ساختارهاي قانوني و حقوق مالكيت، نقدينگي، 
آزادي تجارت بين المللي، و قوانين اعتبارات، بازار كار 
و تجارت تعريف شده است. نمره صفر تا ۱0 براي هر 
كشور در اين شاخص در نظر گرفته شده است كه هر 
چه بيشتر باشد داللت بر آزادي اقتصادي بيشتر آن 
كشور دارد. بر اساس اين گزارش در رتبه بندي جهاني 
نيز رتبه ايران از نظر آزادي اقتصادي افت قابل توجه 
داش��ته اس��ت. ايران از نظر آزادي اقتصادي در سال 
20۱۶ رتبه ۱۳0 را به دس��ت آورده بود اما در س��ال 
20۱7 با سقوط ۱۳ پله اي به رتبه ۱۴۳ سقوط كرده 
است. گفتني است اقتصاد كشورهايي مثل اتيوپي، 
نيجر، يمن، كام��رون، گينه و گابن آزادت��ر از ايران 

ارزيابي شده است.

   آزادترين اقتصادهاي دنيا
طبق اين گزارش در س��ال 20۱7 كشور هنگ كنگ 
با امتياز 8.9۱ در ميان كشورها بهترين عملكرد را در 
آزادي اقتصادي داشته است. پس از آن نيز سنگاپور 
قرار دارد. سنگاپور نيز با كسب امتياز 8.7۱ در مرتبه 
دوم آزادي اقتصادي در جهان ايس��تاده است. كشور 

سوم نيز نيوزلند است. نيوزلند با امتياز 8.50 در رتبه 
سوم و س��وييس با رتبه 8.۴0 درصد در رتبه چهارم 
ايستاده اس��ت. رتبه پنجم »آزادي اقتصاد« با امتياز 
8.09 به امريكا تعلق داش��ته است. رتبه ششم نيز با 
امتياز 8.۱۳ رسيده است. رتبه هفتم با امتياز 8.09 
به انگلستان و رتبه هش��تم با امتياز 8.08 متعلق به 

كاناداست.
موريس هم با امتياز 8.08 در كنار كانادا در جايگاه نهم 
ايستاده است و پس از آن كشور مالت با امتياز 7.97 در 

جايگاه يازدهم قرار دارد.

   كف جدول آزادي اقتصادي
در كف اين جدول ونزوئ��ال قرار دارد. ونزوئال در آزادي 
اقتصادي فقط 2.58 امتياز كسب كرده است و در ميان 
كشورها جايگاه ۱۶2 را دارد و به اين ترتيب بسته ترين 
اقتصاد را در ميان كشورها دارد. جايگاه ۱۶۱ نيز متعلق 
به ليبي است. ليبي ۴.۴5 امتياز داشته و يك مرتبه باالتر 
از ونزوئال ايستاده است. پس از آن نيز در جايگاه ۱۶0 
سودان با ۴.۶7، الجزاير با امتياز ۴.77 در جايگاه ۱59، 
آنگوال با امتياز ۴.۳8 در جايگاه ۱58 و كنگو با امتياز 5 

در جايگاه ۱57 ايستاده است.

    وضعيت آزادي اقتصادي در كش�ورهاي 
مهم آسياي شرقي

در كشورهاي با اقتصاد بزرگ آسياي شرقي، بهترين 
جايگاه را در آزادي اقتصاد، ژاپن دارد. ژاپن با امتياز 
7.8۶ در جاي��گاه هفدهم جهان ايس��تاده اس��ت. 
همچنين كره جنوبي با امتياز 7.59 در جايگاه ۳۳ 

قرار گرفته است.
چين ولي جايگاه مناسبي ندارد. چين با امتياز ۶.۴2 
در جايگاه ۱۱۳ قرار گرفته اس��ت. هند هم با امتياز 

۶.92 در جايگاه 79 ايستاده است.

    وضعيت نامساعد كشورهاي همسايه ايران
اوضاع آزادي اقتصادي در همسايه هاي ايران هم تقريبا 
نامناسب است. در اين ميان بهترين جايگاه را ارمنستان 
دارد كه با امتياز 7.70 در جايگاه 27 ايستاده است. بعد 
از آن هم جايگاه بهتر را تركيه دارد كه با اميتاز ۶.۶7 در 
رتيه 95 ايستاده است. جمهوري آذربايجان نيز ۶.۴۳ 
امتياز دارد و در رتبه ۱۱۶ قرار گرفته است. تاجيكستان 
نيز با ۶.05 امتياز در رتبه ۱۳2 قرار دارد. پاكستان هم 
با 5.9۱ امتياز در جايگاه ۱۳۶ ايستاده است. در ميان 
همسايگان رتبه عراق كه ۱5۳ اعالم شده با 5.2۱ امتياز 
از ايران، جايگاه نازل تري داشته است. البته امتياز و رتبه 

كشورهاي افغانستان در اين جدول ذكر نشده است.
در كشورهاي حاش��يه خليج فارس، بحرين با 7.۳5 
امتياز در جايگاه 50 قرار دارد و امارات متحده عربي با 
7.۱7 امتياز رتبه ۶۱ را از آن خود كرده است. همچنين 
قطر با 7.07 امتياز در جايگاه ۶9 ايستاده است. بعد آن 
هم عمان ق��رار دارد. با امتياز ۶.7۶ و رتبه 89. اما رتبه 
عربستان سعودي سه رقمي است. اين كشور با امتياز 
۶.25 در جايگاه ۱07 قرار گرفته است. كويت هم ۶.۴۱ 

امتياز كسب كرده و در جايگاه ۱۱۴ ايستاده است. 

   آزادي اقتصادي در اروپا
در ميان كشورهاي اروپايي با اقتصاد بزرگ انگلستان 
رتبه هفتم و 8.09 امتياز دارد. آلمان هم با  7.82 امتياز  
رتبه بيستم را اخذ كرده. ايتاليا هم 7.۴۱ امتياز دارد و 
رتبه ۴۶ را از آن خود كرده است. فرانسه هم در جايگاه 
50 ايستاده است با 7.۳5 امتياز. روسيه هم ۶.87 امتياز 

دارد با جايگاه 85.

     رتبه كشورهاي اسكانديناوي كمتر از ۳5
در ميان كشورهاي حوزه اسكانديناوي بهترين جايگاه 
را دانمارك دارد. با 7.89 امتياز در رتبه ۱۳. فنالند هم 
7.80 امتياز دارد و در جايگاه 2۱ ايستاده. نروژ نيز 7.۶2 
امتياز گرفته و در جايگاه ۳2 قرار گرفته و س��وئد نيز با 

7.5۶ امتياز در جايگاه ۳5 ايستاده است. 

بر اساس آمار طرح هاي اشتغال فراگير، در سال گذشته، 
از مجم��وع 2۶ هزار و 700 ميليارد ريال تس��هيالت 
مصوب، ۱9 هزار و 200 ميليارد تس��هيالت پرداخت 
شده است. وزارت كار با مشاركت دستگاه هاي اجرايي 
و سازمان برنامه و بودجه به منظور تحرك بخشي در بازار 
كار و ايجاد فرصت هاي شغلي به خصوص براي جوانان 
و فارغ التحصيالن دانشگاهي، برنامه ها و راهكارهاي 
معطوف به اشتغال را در قالب »برنامه اشتغال فراگير« 
۳0 فروردين سال 9۶ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
و ابالغ از س��وي اين س��تاد در تاريخ ۳۱ خرداد 9۶ با 
هدف گذاري ايجاد 97۱ هزار فرصت شغلي تدوين كرد.
آنگونه كه مهر گزارش داده است اين برنامه با تقسيم 
كار دستگاهي در س��ال ۱۳9۶ و با رويكردهاي موثر و 
هدفمند در هر دو طرف عرض��ه و تقاضاي بازار كار از 

طريق شناسايي و تعيين رسته هاي منتخب اشتغال زا 
به تفكيك بخش هاي اقتصادي و ۳۱ اس��تان كشور، 
انجام مداخالت سياستي در بازار كار و توسعه نهادي و 
ظرفيت سازي تهيه، تصويب و به اجرا در آمد كه به عنوان 
برنامه سياستي اشتغال در س��ال هاي 97 و 98 ادامه 
يافت. پس از آن دس��تورالعمل برنامه اشتغال فراگير، 
شامل شيوه نامه هاي مربوط به طرح هاي ذيل برنامه، 
به ويژه ش��يوه نامه هاي »اعطاي تس��هيالت اشتغالزا 
به طرح هاي مربوط به رس��ته فعاليت هاي اقتصادي 
منتخب« و »نحوه تعيين، تشخيص و پرداخت يارانه 
تسهيالت طرح هاي مشمول برنامه اشتغال فراگير« 
تهيه و ابالغ ش��د. همزمان با تصوي��ب و ابالغ برنامه، 
فعال س��ازي كلي��ه واحدهاي مربوط��ه و ذي ربط در 
استان هاي كشور شامل كارگروه هاي تخصصي اشتغال، 

سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي، استانداري ها و كليه 
دستگاه هاي اجرايي استان براي پياده سازي و اجراي 

برنامه اشتغال فراگير صورت گرفت.
برنامه اشتغال فراگير ۴ هدف عمده »ايجاد فرصت هاي 
شغلي جديد به ويژه جوانان دانش آموخته دانشگاهي«، 
»ارتقاي اشتغال پذيري و مهارت آموزي نيروي كار«، 
»كاهش عدم تعادل هاي ب��ازار كار از ابعاد مختلف« و 
»حفظ و صيانت از اش��تغال موجود كشور« را دنبال 
مي كند. اما بر اساس آمار اخذ شده از سامانه كارا )سامانه 
ثبت تسهيالت اشتغال( تا پايان س��ال 97 تعداد ۱2 
هزار طرح در قالب اجراي برنامه اشتغال فراگير براي 
پرداخت تسهيالت در ۳۱ استان كشور به ارزش ۱۱۴ 
هزار ميليارد ريال در كميته هاي فني استاني تأييد و 
به موسسات عامل ارسال شده است. از تعداد ۱2 هزار 

طرح تأييد شده متقاضيان و ارسال به بانك هاي عامل 
براي پرداخت تس��هيالت، 5۳2۶ ط��رح به ارزش 2۶ 
هزار ميليارد ريال با برآورد ايجاد اش��تغال بيش از ۴۱ 
ه��زار نفر مصوب و در نهاي��ت 509۴ طرح از مجموع 
طرح هاي ارس��الي به بانك ها به ارزش حدود 2۴ هزار 
ميليارد ريال منجر به عقد قرارداد در بانك هاي عامل 
شده است. بر اساس برآوردهاي صورت گرفته و اعالم 
مس��ووالن وزارت كار، حدود ۳8 هزار ش��غل جديد با 
اجراي طرحه هاي قرارداد منعقد شده، ايجاد يا با اتمام 
دوره س��اخت طرح با بهره برداري رسيدن طرح ايجاد 

خواهد شد.
اما بر اس��اس اطالعات به دست آمده از آمار طرح هاي 
اشتغال تأييد ش��ده در استان ها، طرح هاي مصوب در 
بانك ها، ميزان طرح هاي منعقد شده با متقاضيان و در 
نهايت ميزان تسهيالت پرداخت شده، اولين محدوديت 
و چالش اجراي برنامه اش��تغال فراگير تأخير در ابالغ 
مصوبات و اعتبارات بانكي از طرف بانك هاي عامل به 

استان ها و ش��عبه ها بوده كه روند پرداخت تسهيالت 
را كند كرده اس��ت. طبق آمارهاي وزارت كار، قرارداد 
پرداخت تس��هيالت 5 هزار و 9۴ طرح اش��تغالزا بين 
متقاضيان و بانك هاي عامل منعقد شده كه پرداخت 
تس��هيالت به ۴ هزار و 88۴ طرح آغاز ش��ده اس��ت. 
همچنين مجموع ميزان تسهيالت پرداختي از سوي 
شبكه بانكي براي طرح هاي منعقد شده 2 هزار و ۴۶۱ 
ميليارد و ۶00 ميليون تومان بوده كه از اين ميزان در 
س��ال 97 هزار و 92۱ ميلي��ارد و 500 ميليون تومان 

پرداخت شده است.
آنگونه كه وزارت كار اعالم مي كند دليل عملكرد پايين 
پرداختي تس��هيالت به طرح هاي سرمايه گذاري در 
قالب طرح فراگير، عدم همراه��ي بانك هاي عامل از 
تابستان سال گذشته )فصل دوم( در پرداخت تسهيالت 
طرح هاي معرفي ش��ده از س��وي كارگروه اش��تغال 
استان ها، به واسطه تغيير در فرآيند پرداخت تسهيالت 
در آيين نامه اجرايي تبصره ۱8 سال ۱۳97 بوده است.

رييس سازمان ملي بهره وري ايران »پديده چسبندگي« 
را از عوامل باال رفتن س��ن مديران اجرايي كشور مي داند 
و معتقد است افرادي كه در مسووليت ها حضور داشتند، 
فرض نهفته اي در اعماق فكري شان ايجاد شد كه فقط آنها 
مي توانند شرايط كشور را مديريت كنند. فاطمه پهلواني، 
معاون سازمان اداري استخدامي و رييس سازمان ملي بهره 
وري اي��ران، به ايرنا گفت: ما االن به يك فرد چهل و چند 
س��اله مدير جوان مي گوييم. اگر سير و روند مديريت در 
دولت هاي مختلفي را كه طي 20 سال گذشته در راس كار 
بوده اند، در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه مفهوم مدير جوان 
تعريف يكنواختي نداشته است. به عنوان مثال در مقطع 
دولت اصالحات، مديران بس��يار جواني بر سركار بودند 

به طوري كه ميانگين كابينه دولت زير 50 سال بود. بعد از 
آن در دولت اول مهرورزي هم همين روند تا حدودي ادامه 
داشت. اما از دولت دوم ايشان همچنين دولت تدبير و اميد، 
ميانگين سني باال رفت.  وي ادامه داد: من معتقدم در اين 
دوره، پديده اي ايجاد شد كه من نامش را پديده چسبندگي 
مي گذارم. به اين معنا افرادي كه در مسووليت ها حضور 
داشتند، فرض نهفته اي در اعماق فكري شان ايجاد شد كه 
فقط آنها مي توانند شرايط كشور را مديريت كنند. وضعيتي 
كه ما دست كم در نوسانات بين المللي داشتيم كار را براي 
دولت داري س��خت كرده بود. شايد اين علت منطقي كه 
در ذهن اين افراد باعث ايجاد چس��بندگي ش��د، سخت 
بودن شرايط بود كه فكر مي كردند جواني كه بخواهد به 

تازگي وارد عرصه شود، نتواند از پس آن بربيايد. پهلواني 
ادامه داد: در دولت اول تدبير و اميد اين مساله خيلي نمود 
يافت، گويي تصور كساني كه بعد از دوره اي در راس قدرت 
آمده بودند، اين بود كه دوباره درست كردن امور و انجام 
كارهاي سختي كه در پيش بود، قطعا پيل نر مي خواهد 
و مرد كهن. اما در دولت دوم تدبير و اميد با توجه به موج 
مطالبه اي كه جوانان از دولت مبني بر جوان گرايي داشتند، 
وعده اي را آقاي رييس جمهور در سخنراني هاي انتخاباتي 
ش��ان اين را بيان كردند كه ميانگين سني كابينه 5 سال 
جوان تر خواهد شد. هرچند در عمل وعده محقق نشد اما 
در مجموعه دولت اتفاقات مثبتي رخ داده است تا حدي كه 
حتي سطح خود كابينه تكاني ايجاد شد و چهره هاي جواني 

در كابينه ديده شدند. وي افزود: اما واقعيت اين است كه 
من دليل اصلي اين مشكل را پديده چسبندگي مي دانم. 
به واقع ما نتوانستيم سيستم درستي براي جانشين پروري 
در ساختار دولتي تعريف كنيم. نتوانسته ايم كاري كنيم 
كه مدير با س��ابقه در نقش مرد كهن جايگاهي شايسته 
و بايس��ته را در اختيار داشته باشيم به نحوي كه فلسفه 
وجودي اش به پست فعلي اش گره نخورده باشد. رييس 
س��ازمان ملي بهره وري همچنين بيان كرد: معموال در 
جلساتي كه مي روم بيشتر گوش مي دهم و كمتر صحبت 
مي كنم. خصوصا در جلساتي كه ميانگين سني باال باشد 
ترجيح مي دهم بيشتر گوش كنم، تا هم تجربه اي كسب 
كنم و اصطالحا ياد بگيرم و هم اينكه متاسفانه احساس 
مي كنم اصال پذيرشي براي حرف هاي من در آن جلسه 
وجود ندارد. يعني من پيشنهادهايي مي دهم كه به دليل 
جديد بودن، به خنده و س��خره گرفته مي شود. احساس 

مي كنم اينرسي شديدي نسبت به تفكر يك جوان و آنچه 
كه من فكر مي كند وجود دارد، كه وقتي مي گوييم با روش 
ديگري هم مي ش��ود كاري را انج��ام داد، به جاي تامل و 
دقت، بي توجهي ايجاد مي شود. مگر مي شود در اتاقي در 
بسته راجع به موضوعي كه به معضل ملي تبديل شده و 

كار ميداني مي طلبد، تصميم گرفته شود؟
او ادامه داد: اما متاسفانه گويي همه ابعاد به هم ريخته است 
و يك حسي در مديران نسل قبل وجود دارد كه گويي ما 
پيش از اين همه راه ها را رفته ايم و راهي ديگر وجود ندارد، 
عالوه بر آن مي خواهيم مسائل را هم ذهني حل كنيم. از 
طرف ديگر مسووليت پذيري هم كاهش پيدا كرده است به 
همين دليل همه فرآيندها به جلساتي در فضاي در بسته 
ختم شده و ش��ما در نهايت مي بينيد براي موضوعي كه 
مساله ملي است، كسي نيست كه با صراحت تصميم گيري 

جدي و قاطع داشته باشد. 
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قيمت واقعي دالر پايين تر از 
نرخ فعلي است 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: نرخ 
ارز هنوز باالتر از قيمتي اس��ت كه شاخص هاي 

اقتصادي مانند تورم تعيين مي كند.
محمدمه��دي مفتح عضو كميس��يون برنامه و 
بودجه مجلس درباره ثبات در بازار ارز، گفت: نرخ 
ارز هنوز باالتر از قيمتي اس��ت كه شاخص هاي 

اقتصادي مانند تورم و...تعيين مي كنند.
نماينده مردم تويس��ركان در مجلس ش��وراي 
اسالمي با بيان اينكه در حال حاضر تالطم هاي 
ب��ازار ارز كاه��ش پي��دا ك��رده اس��ت، افزود: 
سياس��ت هاي كلي كش��ور، ق��درت دفاعي و 
نظامي، روحيه باال و اعتماد مردم و سياست هاي 
اقتصادي بانك مرك��زي موجب تزريق آرامش 

به بازار ارز شد.
مفتح با بيان اينكه نرخ دالر و يورو شاخص مهمي 
در تعيين قيمت هاي بازار است، گفت: نرخ ارز بر 
س��طح عمومي قيمت ها در روستاها و معيشت 

تمامي دهك ها موثر است.
وي اظهار كرد: بايد با اتخاذ روش هاي ويژه و تداوم 
به كارگيري سياس��ت هاي مذكور، ن��رخ  ارز به 
قيمت واقعي و منطبق بر شاخص هاي اقتصادي 

نزديك شود.
عضو كميسيون برنامه و مجلس در ادامه به خانه 
ملت گفت: هرچه نرخ دالر و يورو كاهش پيدا كند، 
س��طح عمومي قيمت ها نيز كم شده، در نتيجه 

زندگي مردم بهتر مي شود.

ضرورت اجراي طرح ماليات بر 
عايدي سرمايه با سازوكار دقيق

معاون سازمان امور مالياتي كشور گفت: ماليات 
ب��ر عايدي س��رمايه يك نظ��ام مالياتي جديد 
است كه بايد با س��از و كارهاي دقيق اجرا شود 
و به همين جه��ت اين طرح تاكن��ون به طول 

انجاميده است.
احمد زماني معاون سازمان امور مالياتي كشور 
در خصوص تاخير در اجراي طرح ماليات عايدي 
س��رمايه با بيان اينكه موضوع ماليات بر عايدي 
س��رمايه بيش از 7 م��اه پيش در س��ازمان امور 
مالياتي مطرح شد، گفت: يك پيش نويس اوليه 
در اين خصوص آماده شده و همزمان طرحي را 
نيز مجلس آماده كرده و جلساتي هم در اين زمينه 

برگزار شده است.
وي افزود: س��ازمان امور مالياتي معتقد اس��ت 
اين ن��وع ماليات بايد با جميع جه��ات از جمله 
مالحظات اجرايي به عنوان اليحه آماده ش��ود و 
يك پيش نويس اوليه ب��ه وزارت امور اقتصادي 

ارايه شده است.
مع��اون س��ازمان ام��ور مالياتي كش��ور درباره 
مالحظات س��ازمان امور ماليات��ي درباره طرح 
ماليات عايدي س��رمايه اظهار ك��رد: با توجه به 
فوريت اين كار، يك پيش نويسي هم در خصوص 
رفتارهاي س��وداگرانه در بازارها آماده و تقديم 
دولت شده است كه موضوع مقابله كوتاه مدت و 

سريع با آن صورت بگيرد.
وي اشاره كرد: ماليات بر عايدي سرمايه يك نظام 
مالياتي جديد است كه بايد با ساز و كارهاي دقيق 
اجرا ش��ود و به همين جهت اين طرح تاكنون به 
طول انجاميده اس��ت. طرح مجلس هم در اين 
خصوص در دست كارشناسي قرار دارد و نياز به 

فرصت بيشتري دارد.

كاهش ۱۲ درصدي تعداد 
تعاوني هاي ثبت شده در مرداد

تعداد تعاوني هاي ثبت ش��ده در مرداد ماه سال 
جاري 20۱ واحد بوده كه در مقايسه با ماه گذشته 

كاهشي معادل ۱2 درصد داشته است.
بر اساس گزارش هاي اخذ شده از سامانه جامع 
آمارهاي ثبتي تعاون، در مرداد ماه 98 تعداد 20۱ 
شركت تعاوني در اين ماه تشكيل و ثبت شده اند 
كه وضعيت فعاليت آنان در حال بهره برداري يا در 
دست اجرا است. تعداد كل اعضا تعاوني هاي مذكر 
۳7۶۱ نفر و تعداد شاغل ۳008 نفر و سرمايه اوليه 
حدود ۳۳ ميليارد ريال است. متوسط تعداد اعضا 
و ش��اغل مربوط به اين تعاوني ها به ترتيب ۱9 و 

۱5 نفر است.
بيش��ترين تعداد تعاوني تش��كيل و ثبت شده 
به اس��تان هاي ف��ارس ۳۱ تعاوني و خراس��ان 
رضوي 22 تعاوني تعلق دارد. بيش��ترين تعداد 
تعاوني ثبت ش��ده در فعاليت هاي »صنعت« و 
»كشاورزي« هم به ترتيب 58 و 50 واحد هستند. 
تعاوني ه��اي داراي فعاليت » س��اختمان« و » 
كشاورزي« به ترتيب با ۱508 و ۴9۱ نفر داراي 
بيشترين اعضا بوده اند. همچنين بيشترين شاغل 
مربوط به تعاوني هاي داراي فعاليت » صنعت« و 
»كشاورزي« به ترتيب با ۱0۳0 و 702 نفر است.

   مقايس�ه عملكرد ماه مرداد 98 نسبت به 
تير ماه 98

تعداد تعاوني هاي ثبت ش��ده در مرداد ماه سال 
جاري 20۱ واحد در مقايسه با ماه گذشته 229 
واحد كاهشي معادل ۱2 درصد دارد. تعداد اعضا 
افزايش��ي معادل 8 درصد و تعداد فرصت شغلي 

كاهشي معادل ۳0 درصد را به همراه دارد.

   مقايس�ه عملكرد ماه مرداد 98 نسبت به 
مرداد 97

 تعداد تعاوني هاي ثبت شده در مرداد مال سال 
جاري 20۱ واحد در مقايس��ه با مدت مشابه در 
سال قبل ۳20 واحد كاهشي معادل ۳7 درصد 
دارد كه اين ميزان براي تعداد اعضا افزايش معادل 
2 درصد و تعداد فرصت شغلي كاهشي معادل ۳۱ 

درصد را به همراه دارد.

مردم، قدرت و منافع )74(
سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي
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فصل 5
     فاينانس و بحران امريكايي 

     جمع بندي 
بخش مالي نمونه اي از مشتي از خروار است كه نشان 
مي دهد اقتصاد ما چقدر غلط است . بخش مالي نمونه 
عالي از رانت جويي است – بانكداران ثروتشان را به بهاي 
مابقي اقتصاد افزايش داده اند به طريقي كه به وضوح 
يك بازي با جمع منفي است، آنچه كه مابقي جامعه از 
دست داده اند خيلي بزرگ تر از آنچه بوده كه بانكداران 
به دس��ت آورده اند. آنها خيلي س��اده لوحانه از لحاظ 
مالي بهره برداري كرده اند، اما از آنجا كه در ميان دزدان 
هيچ ش��رافتي وجود ندارد آنها يكديگر را هم استثمار 
كرده اند. اقتصاد ما از بسياري از جنبه ها ضربه خورده 
است: منابعي كه مي توانسته به خلق ثروت تبديل شوند 
به سمت استثمار منحرف شده اند، همچنان كه بخش 
مالي از لحاظ اندازه بزرگ و بزرگ تر مي شد، بخشي از 
آزموده ترين افراد كشور را جذب كرده اند. اما تمام كشور 
به خاطر رش��د كند اقتصادش مجبور شد كه نوسان 
خيلي زياد و نابرابري بيش��ترش را نشان دهد .بخش 

مالي به وضوح نشان مي دهد كه در يك بازار از قيد و بند 
رها شده كجاي كار غلط است: نفع شخصي مهار نشده 
بانكداران به رفاه جامعه منجر نشد بلكه به بزرگ ترين 

بحران 75 سال اخير منجر شد.
در سياس��ت پول فرماني امريكا، بانكداران از ثروتشان 
براي قواعدي اس��تفاده كردند كه به آنها اين امكان را 
م��ي داد تا به بهاي ديگران و از طري��ق مقررات زدايي، 
پول بيشتري دربياورند و زماني كه به ناتواني افتادند از 
نفوذشان استفاده كردند تا بزرگ ترين پرداخت عمومي 
را در تاريخ جهان بگيرند و اين در حالي بود كه ديگراني 
كه مقدم بر آنها بودند، يعني مالكان خانه و كارگران  را به 
كنار راندند. پول دوستي نمي تواند ريشه تمامي شّر باشد 
اما يقينا فاينانس ريشه بسياري از بدبختي هاي كشورها 
است. كوته نظري ها و فسادهاي اخالقي بانكداران پول 
دوست ما، در اقتصاد، سياست و جامعه ما گسترش يافته 
و آنها را آلوده كرده است. اين امر، ما را هم تغيير داده و 
بسياري از امريكايي ها را مادي گرا، خودخواه و كوته نظر 
كرده است. راي دهندگان امريكايي در سراسر طيف هاي 
سياسي از سوي بانك هاي بزرگ و سوءرفتارهاي بخش 
مالي تغذيه مي شوند. شكست اوباما در پاسخگو كردن 
بانك ه��ا به سوءرفتارش��ان - در حالي ك��ه به آنها هم 

نزديك به يك تريليون دالر پرداخت كرده بود- منجر 
به س��رخوردگي آنها با حكومت و ظهور اولين جنبش 
تي پارتي و در نهايت ترامپ ش��د. فرض بر اين بود كه 
شعار »باتالق را پاك كنيد« ترامپ به نفوذ وال استريت 
به هراندازه ارجاع دارد، با اين حال ترامپ كابينه اش را 

با تعداد بي شماري از فاينانسيرهاي ثروتمند پر كرد.
خشم مردم از بانك هاي بزرگ توجيه دارد. بانك ها از 
قدرت بازارشان براي آس��يب زدن به جامعه استفاده 
كرده ان��د و اقتصاد را به گروگان گرفته اند.در نبود بازار 
و قدرت بازار، آنها نمي توانس��تند هر سوءرفتاري كه 
دلشان مي خواس��ت انجام دهند. در يك بازار كارآمد 
و رقابتي، شركت هايي كه شهرتشان به همان ترتيبي 
ك��ه بانك هاي بزرگ ما لكه دار ش��ده بودن��د، لكه دار 
مي ش��دند، باقي نمي ماندند. با اين ح��ال نه تنها آنها 
باقي ماندند بلكه در حال حاضر منافع ركورد ش��كني 
را هم كسب مي كنند. به عوض آنكه ما بانكداران را به 
خاطر سوءرفتارشان تنبيه كنيم به آنها پول مي دهيم 
و در برخ��ي موارد حتي به آنها پ��اداش هم مي دهيم . 
رفتارهايي كه بخش مالي طي دهه هاي گذشته انجام 
داده اند كه بي مالحظه و قابل سرزنش بوده اند، هم براي 
نهادها و هم براي افراد پيامدهايي را به وجود مي آورد. 

ي��ك بحثي را كه مي ت��وان راه انداخت اين اس��ت كه 
سيستم سياس��ي ما دارد بهاي شكستي را مي پردازد 
كه نتوانسته به طور موثر با سوءرفتارهاي بخش مالي 
برخورد كن��د: اين به سياس��تمداران در هر دو حزب 
نشان داد كه آنها با بانكداران بيشتر هماهنگ هستند 
تا با آنهايي كه هم سيستم سياسي و هم سيستم مالي 

فرض بر اين است كه در خدمت آنها باشند .
با اين حال بخش مالي براي اقتصاد بسيار حياتي است. 
ما براي ش��روع و توس��عه تجارت و ايجاد شغل نياز به 
اعتبار داريم .فاينانس حياتي است اما هر چيزي طبيعي 
نسبت به عملكردي كه نيازمند بخش مالي عظيم الجثه 
باشد وجود ندارد. امروزه ما بخش مالي آنچنان بزرگي 
داريم كه آن كارهايي را كه نبايد انجام دهند زياد انجام 
مي دهند و آن كارهايي را كه بايد انجام دهند بسيار كم 
انجام مي دهند. اين بخش از قدرتش نه براي جامعه بلكه 

براي استخراج منافع براي خودش استفاده مي كند.
ما چندين روشي را كه آنها در بخش براي آسيب زدن 
به ما استفاده مي كنند به دقت فهميديم- با آنكه تقريبا 
هر روزه هم ش��كل هاي جديدي از نبوغ و نمونه هاي 
تازه اي از فرومايگي اخالقي آنها فاش مي شود. يك فهم 
كلي از مجموعه اي از مقرراتي كه آسيب ها را كه بخش 

مالي بر مابقي ما تحميل مي سازد و به طور موثر كاهش 
دهد وجود دارد، چه از طريق استثمار مستقيم و چه از 
طريق وام دهي بي مالحظه. انجام اين كار خيلي سخت 
نيست . يك كشور به مقررات جامعي نياز دارد كه مانع 
از آن بشود كه بانك ها خيلي بزرگ و خيلي ارتباط تو 
هم داشته باشند تا امكان عدم موفقيت را از درگير شدن 
ريسك پذيري خيلي زياد، از دستكاري بازار و استثمار 
از قدرت بازارشان و رفتارهاي آزار دهنده و غارتگرانه، 

به وجود آورند. 

پاورقي اقتصادي



بانك و بيمه4اخبار

ساماندهي نيازهاي ارزي كشور بدون توجه به برنامه اروپا
گروه بانك و بيمه |

رييس كل بانك مركزي س��ه نكته مهم را در رابطه با 
ساماندهي نيازهاي ارزي كشور در مقطع كنوني اعالم 
و تاكيد كرد كه برنامه ساماندهي نيازهاي ارزي كشور 
در چارچوب اقتص��اد مقاومتي و بدون توجه به برنامه 

»اعتبار متصل به نفت اروپا« تنظيم شده است. 
همچنين با توجه به مشكالت سال گذشته در تامين ارز 
در داخل عراق، زائران مراسم اربعين بايد ارز مورد نياز 
خود را از داخل كشور تهيه كنند. از سوي ديگر، برنامه 
تامين ارزحج مستحبي در اولويت بانك مركزي نيست.

به گزارش »تع��ادل«، دكتر عبدالناصر همتي در يك 
يادداشت اينستاگرامي عنوان كرد: با وجود تداوم فشار 
حداكثري، بازار ارز به روند با ثبات خود ادامه مي دهد 
و شرايط تحت كنترل و رصد است. برنامه ساماندهي 
نيازهاي ارزي كش��ور در چارچوب اقتصاد مقاومتي 
و بدون توجه به برنامه »اعتب��ار متصل به نفت اروپا« 
تنظيم شده است، ولي با توجه به اهميت سرمايه گذاري 
بلندمدت در كش��ور براي رشد اقتصادي و بهبود رفاه 
مردم، جذب اعتبارات در چارچوب برجام و مذاكرات 

دولت با طرف هاي خارجي مفيد است.
وي اف��زود: طي كمتر از 6 ماه س��ال ج��اري بيش از 
۱6ميليارد يورو براي كاالها و خدمات اساسي و ضروري 
كش��ور از طريق بانك مركزي و س��امانه نيما و ساير 
روش ها تامين شده است. اين روند به حول و مدد الهي 

ادامه خواهد داشت.
همتي تاكيد كرد: بانك مركزي ت��الش خود را براي 
تامين ني��از ارزي حج واجب انج��ام داد، اما با توجه به 
شرايط پيچيده ارزي كشور، اولويت بانك تامين نيازهاي 
اساسي و دارو است. لذا، در مقطع كنوني، تامين ارز عمره 

مستحبي نمي تواند در اولويت كاري بانك باشد.
وي تصريح كرد: متاسفانه تالش و مذاكره با مسووالن 
عراقي براي تامين دينار براي زوار بزرگداشت حماسه 
عظيم اربعين به نتيجه نرس��يد. لذا با عنايت به تجربه 
تلخ سال گذش��ته در جريان توزيع ارز در داخل عراق، 
زائران عزيزي كه نياز به ارز دارند مي توانند از هم اكنون 
از بانك ها و صرافي هاي مجاز نسبت به تهيه آن اقدام 

نمايند.

  داليل ثبات نسبي در بازار ارز
از س��وي ديگر، رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
درباره علل ثبات نسبي در بازار ارز توضيحاتي ارايه كرد.

به گزارش خان��ه ملت، الياس حضرتي درباره ثبات در 
بازار ارز گفت: ۸۰ درصد شرايط موجود نتيجه مديريت 
بانك مركزي است. در واقع بانك مركزي توانسته بازار 

عرضه و تقاضا را به خوبي كنترل كند.
نماينده مردم تهران، ري، اسالمش��هر، ش��ميرانات و 
پرديس در مجلس با اشاره به اقدامات بانك مركزي براي 
ساماندهي تقاضا در بازار ارز، اظهار داشت: بانك مركزي 
بيش��تر كارت خوان هاي سيار انتقال يافته به خارج از 
كشور را مسدود كرد و در تالش است تعداد اين پوزها 
را به صفر برساند، از سوي ديگر نقل و انتقال پول توسط 

كارت خوان هاي سيار داخلي نيز محدود شده است.
وي با بيان اينكه بانك مركزي نقل و انتقال پول توسط 
چك هاي پشت نويسي شده را ساماندهي كرد، افزود: 
كنترل واردات بدون انتقال ارز يكي ديگر از راهكارهاي 

بانك مركزي براي ثبات بازار ارز است.

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ب��ا بيان اينكه 
رييس كل بانك مركزي نس��بت به وضعيت بازار ارز 
بسيار حساس است و اگر مساله اي ايجاد شود سريعا 
در رسانه هايي مانند اينستاگرام و توييتر پاسخ داده و 
عكس العمل نشان مي دهد، اضافه كرد: بانك مركزي 
بدون صرف هزينه و با كمك صرافي ها بدون ترزيق پول، 

بازار ارز را سامان مي دهد.
اين نماينده مردم در مجلس ده��م ادامه داد: با وجود 
اينكه در هفته هاي اخير اتفاقات سياسي بسياري رخ 
داد، اما با تالش بانك مركزي ثبات بازار ارز ماندگار بود، 
اميدواريم ساير بخش ها نيز همين حساسيت را داشته 
باشند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره قيمت 
واقعي ارز تصريح كرد: قيمت واقعي ارز به مجموع نيازها 
و وضعيت توليد بستگي دارد به اين معنا كه قيمت واقعي 
ارز در بازار آزاد و بازار مديريت شده با يكديگر متفاوت 
است. در حال حاضر بيشتر ارز كشور بايد صرف واردات 
كاالهاي اساسي، دارو، مواد اوليه كارخانجات و ... شود.

  نرخ ارز در بازار
از س��وي ديگر، تحوالت ب��ازار ارز و ط��ال در آخرين 
روزهاي قبل از تعطيالت محرم نشان مي دهد كه روز 
۱7 شهريور 9۸ نرخ فروش دالر در صرافي ها ۱۱55۰ 
تومان و نرخ خري��د دالر ۱۱45۰ تومان اعالم ش��د. 
همچنين نرخ فروش يورو ۱2۸۰۰ تومان و نرخ خريد 
يورو ۱27۰۰ تومان اعالم شده است. نرخ دالر در بازار 
آزاد و معامالت نقدي در روزهاي اخير تا ۱۱75۰ تومان 
افزايش يافت و روز ۱7 شهريور 9۸ به ۱۱64۰ تومان 
رسيد.  سامانه سنا نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده در 
روز ۱6 ش��هريور 9۸ را براي قيمت دالر۱۱332، يورو 
۱2625، درهم 3۱۱5، يوآن ۱692، پوند ۱3943و لير 
تركيه 2۱۰۱ اعالم كرده است. همچنين سامانه نيما 

نرخ ميانگين معامله حواله ارزي را براي دالر ۱۰996، 
ي��ورو ۱2۰99، درهم 2965و يوآن ۱546اعالم كرده 
است. براين اساس مشخص است كه فاصله نرخ حواله 
دالري نيما با نرخ معامله اسكناس دالر به 336 تومان 

كاهش يافته است.
فع��االن بازار ارز مي گويند با توجه به مش��كالتي كه 
سال گذش��ته در عراق براي تامين دينار ايجاد شده 
بود، به نظر مي رسد با توجه به مراسم محرم همچنين 
اربعين حسيني در 4۰ روز آينده  و همچنين با توجه 
به تامين ارز مراس��م اربعين حسيني امسال از داخل 
كشور امس��ال، تقاضاي ارز در داخل كشور افزايش 
خواهد داشت و لذا از حاال تا مراسم اربعين اثر خود را 
بر نرخ ارز و دالر و دينار عراق خواهد داش��ت و باعث 

رشد نرخ ارز خواهد شد.
در بازار طال نيز متاثر از رشد نرخ دالر همچنين اعالم 
قيمت هر اونس جهاني طال به نرخ ۱5۰7 دالر، هرگرم 
۱۸ عيار 4۱5 هزار تومان، مظنه مثقال طالي ۱7 عيار يا 
طالي آبشده ۱ ميليون و 797 هزار تومان، سكه امامي 
طرح جديد 4 ميليون و ۱27 هزار تومان، سكه گرمي 
9۱۰ هزار، ربع سكه ۱ ميليون و 3۱۰ هزار، نيم سكه 

2ميليون و ۱۱۰ هزار معامله شده است.
يكي از فع��االن ارز در اين رابطه گفت: قيمت س��كه 
تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار يكشنبه به چهار 
ميلي��ون و ۱35 هزار تومان رس��يده و هر گرم طالي 
۱۸ عيار نيز 4۱5 هزار و 6۸ تومان قيمت دارد. س��كه 
طرح قديم با قيمتي معادل چهار ميليون و ۱۰۰ هزار 
تومان داد و ستد مي شود كه نسبت به روز گذشته 2۰ 
هزار تومان افزايش قيمت داش��ت. اين در حالي است 
كه قيمت نيم سكه دو ميليون و ۱۱۰ هزار تومان، ربع 
سكه يك ميليون و 3۰۰ هزار تومان و سكه گرمي 92۰ 
هزار تومان است.همچنين در بازارهاي جهاني، آخرين 

قيمت هر اونس طالي جهاني به ۱5۰7 دالر رس��يده 
است. بانك ها ۱7 شهريور هر دالر امريكا را ۱۱ هزار و 
446 تومان مي خرند كه با افزايش حدود 2۰۰توماني 
همراه بوده اس��ت. همچنين هر ي��ورو در بانك ها به 
قيمت ۱2 هزار و 622 تومان خريداري مي ش��ود كه 
قيمت اين ارز حدود 2۰۰ تومان افزايش يافته اس��ت. 
قيمت خريد هر پوند انگليس در بانك ها نيز ۱4 هزار 

و ۸5 تومان است.
قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت فروش 
آن در بازار باالتر اس��ت؛ به طوري كه قيمت فروش ارز 
مسافرتي در بانك ها ۱2 هزار و ۸۰۱ تومان اعالم شده 
كه با احتساب كارمزد به حدود ۱3 هزار و 2۰۰تومان 
مي رس��د. اما صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت 
دالر را نسبت به روز گذشته 2۰۰ تومان افزايش دادند؛ 
به طوري كه قيمت خريد دالر در اين صرافي ها ۱۱ هزار 
و 5۰۰ تومان و قيمت فروش آن ۱۱ هزار و 6۰۰ تومان 
است.  اين صرافي ها هر يورو را به قيمت ۱2 هزار و 75۰ 
تومان مي خرند و ۱2 هزار و ۸5۰ تومان مي فروشند كه 

قيمت اين ارز نيز 2۰۰ تومان رشد كرده است.
در بازار رسمي ارز نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ تمام ارزها ثابت ماند.هر دالر 
امريكا براي روز »يكش��نبه هفدهم شهريورماه 9۸« 
بدون تغيي��ر 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين در 
روز جاري هر پوند انگليس بدون تغيير 5۱ هزار و 57۸ 
ري��ال و هر يورو نيز بدون تغيير 46 ه��زار و 5۸9 ريال 

ارزش گذاري شد

  دالر يك ماهه ۵.۸ درصد ارزان شد
همچنين تحوالت بازار ارز و آمارهاي بانك مركزي در 
تيرماه نشان مي دهد كه متوسط نرخ دالر در چهار ماهه 
نخست سال 9۸ براساس آمار بانك مركزي به ۱3 هزار و 

537 تومان رسيد و قيمت اين ارز در تيرماه 5.۸ درصد 
نسبت به خرداد ماه كاهش يافت. براساس آمار بانك 
مركزي متوسط قيم�ت ف�روش يك دالر امريكا در تير 
ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران ۱2 هزار و 64۸ تومان 
بود كه در مقايسه با ماه قبل 5.۸ درصد كاهش داشته 
است. همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش يك دالر 
امريكا در ماه مذكور به ترتيب ۱۱هزار و 34۰ تومان و 

۱3 هزار و 24۸ تومان بوده است.
همچنين در تير ماه ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يك 
يورو در بازار آزاد شهر تهران ۱4 هزار و 474 تومان بود 
كه در مقايسه با ماه قبل 5.3 درصد كاهش داشته است. 
همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش يك يورو در ماه 
مذك��ور به ترتيب ۱3 هزار و ۱5۰ توم��ان و ١5 هزار و 

۱6۰تومان بوده است.
در چهار ماهه اول سال ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش 
يك دالر امريكا و يك يورو در بازار آزاد ش��هر تهران به 
ترتيب ١٣ هزار و 537 تومان و ۱5 هزار و 39۸ تومان 
بوده است. متوسط قيمت فروش و درصد تغيير ساير 

ارزهاي عمده در جداول زير نشان داده شده است.

  تثبيت شاخص دالر
شاخص دالر موفق ش��د در ابتداي معامالت هفتگي 
نيز در كانال 9۸.4 واحد باقي بماند. به گزارش رويترز، 
پس از س��خنان جديد رييس بانك مركزي امريكا كه 
به گمانه زني ها در خصوص كاهش مجدد نرخ بهره در 
امريكا شدت بخشيد، ارزش دالر در بازارهاي جهاني 
نسبتا تثبيت ش��د. جروم پاول گفته بود كه به منظور 
حفظ و تقويت رش��د اقتصادي امريكا، بانك مركزي 
در زمان مناس��ب از ابزارهاي در اختيار خود استفاده 
خواهد كرد. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد در معامالت 
روز دوشنبه نسبتا بدون تغيير در مقايسه با روز جمعه 
و در س��طح 9۸.423 واحد باقي ماند. در برابر ين، هر 
دالر به ۱۰6.9 ين تقويت شد تا به باالترين سطح اين 
ماه خود برس��د. هر دالر استراليا به ازاي ۰.6۸57 دالر 
امريكا مبادله شد. ماساهيرو ايشي كاوا- استراتژيست 
ارشد موسسه »دايوا سكيوريتيز« گفت: انتظار نسبت 
به كاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در معامالت امروز 
به كمك دالر آمد و جلوي ريزش زياد آن به دليل آمار 

نه چندان خوب اشتغال را گرفت.
پس از رسيدن ارزش يورو به پايين ترين سطح خود در 
برابر دالر طي 2۸ ماه اخير، ديروز ارزش ارز واحد اروپايي 
در برابر اسكناس سبز اندكي تقويت شد تا هر يورو به 

ازاي ۱.۱۰25 دالر مبادله شود. 
با اين حال يورو از ركورد امسال خود و رسيدن به كانال 
۱.۱3 دالر فاصله زيادي دارد. از سوي ديگر اما پوند كه 
در حال بازيابي تدريجي ارزش خود است به ۱.22۸2 
دالر افزايش يافت هر چند كه با توجه به تداوم بحران 
داخلي سياسي در انگليس بر سر چگونگي حل و فصل 
مساله برگزيت، چش��م انداز پوند كماكان پر ريسك 
است. در برابر س��اير ارزهاي جهاني، هر دالر امريكا به 
ازاي ۱.3۱63 دالر كانادا، ۰.9۸۸۸ فرانك س��وييس و 

7.۱3۰3 يوآن چين مبادله شد.
بازدهي اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داري امريكا 
مجدد به كانال ۱.5 درصدي برگشت و از ۱.6۰۸ درصد 

به ۱.567 درصد كاهش يافت.

بانكداري اسالمي مصونيت يا محدوديت
وهاب  قليچ|

رعايت قواعد بانكداري اسالمي در خصوص وكالت پذيري 
بانك ها و پرداخت سود س��پرده متناسب با سود قطعي 
برآمده از تخصيص در بخش واقعي مي تواند نظام بانكي را 
از افتادن در مسير خلق نامتناسب نقدينگي مصون بدارد.

ش��ايد با خواندن اين عب��ارت كه »بانكداري اس��المي؛ 
مصونيت است نه محدوديت« در وهله اول ايراد شود كه 
به هرحال هرگونه مراعات ضوابط شرعي و خط قرمزهاي 
شريعت چه در حوزه اقتصادي و چه در غير آن، به نوعي 
اعمال محدوديت است. با يك نگاه فلسفي، پاسخ آن است 
اين ايراد زماني صحيح اس��ت كه هدف و مقصد حركت، 
اشتباه انتخاب شده باشد كه در آن حال، رعايت ضوابط 
شرعي بي ش��ك محدوديت در بيراهه رفتن خواهد بود. 
اما چنانچه هدف از فعاليت ه��ا و كاركردهاي اقتصادي 
در راستاي اهداف و جهان بيني متعالي شريعت اسالمي 
تعريف ش��ود، اتفاقا رعايت ضوابط شرعي نه تنها مانع و 
محدوديت نيست بلكه فرصت و ظرفيتي براي شتاب گيري 
در رسيدن به سرمنزل مقصود است. اين خصلت نه تنها 
ويژگي بانكداري اسالمي در مصونيت بخشي به نظام هاي 
پولي و بانكي از بيراهه و كژراهه رفتن اس��ت بلكه ويژگي 
تمام ضوابط و مقررات شريعت الهي در مصونيت بخشي 
به ساير نظام هاي اجرايي و عملياتي جوامع انساني است.

از اين رو ادعا برآن اس��ت كه چنانچه در قدم اول حقيقت 
بانكداري اس��المي نزد سياس��ت گذاران، قانونگذاران و 
مجريان قوانين درك شود؛ در قدم دوم، قوانين و مقررات 
بانكداري اسالمي به درستي استخراج، تدوين و ابالغ شود 
و در قدم سوم اين قوانين و مقررات به نحو صحيح و كاملي 
جامه عمل بپوش��ند، بانكداري اسالمي مي تواند موجب 

مصونيت نظام پولي و بانكي از بخش بزرگي از چالش ها و 
كاستي هاي درون زا شود.

بخش��ي از چالش هاي اقتصادي كشور محصول ناترازي 
نظام بانكي و رشد نامتعادل نقدينگي است )رجوع شود 
به يادداش��ت »بانكداري اس��المي؛ آن دست هاي قابل 
اعتماد«( . آنچه در اين بين اهميت دارد شكاف زياد بين 
رش��د نقدينگي و رش��د واقعي اقتصاد است. با نگاهي به 
كارنامه  دولت هاي شش��م تا دوازدهم مالحظه مي شود 
كه رشد نقدينگي به طور متوسط حدود 26 درصد بوده 
در حالي كه متوسط رش��د اقتصادي در اين دوره عددي 
كمتر از 5 درصد را براي خود ثبت كرده اس��ت. به اذعان 
اقتصاددانان، يك��ي از مهم ترين عوامل خلق نقدينگي از 
كانال نظام بانكي است كه نرخ هاي باالي سود سپرده از 
مسير ناترازي ترازنامه نظام بانكي جريان ناسالمي از خلق 

نقدينگي را شكل داده است.
بانك در نقش وكيل وظيفه دارد سپرده هاي تجهيز شده 
را در راس��تاي ايجاد ارزش افزوده اقتصادي و كسب سود 
به وكالت از س��پرده گذاران مصرف كند و در انتهاي دوره 
مالي، س��ود قطعي را محاس��به و مابه التفاوت آن با سود 
علي الحساب پرداختي را با سپرده گذاران تسويه كند. حال 
چنانچه بانكي در يك رقابت با ساير بانك ها، بي توجه به 
تحقق سود واقعي، نرخي باال و به دور از واقعيت هاي بخش 
توليد به سپرده گذاران پرداخت كند، پايه پولي را )عمدتا( 
از كانال افزايش بدهي بانك به بانك مركزي تحت عنوان 
اضافه برداش��ت افزايش خواهد داد. از اين جهت رعايت 
قواعد بانكداري اسالمي در خصوص وكالت پذيري بانك ها 
در س��پرده هاي س��رمايه گذاري و پرداخت سود سپرده 
متناسب با سود قطعي برآمده از سمت تخصيص در بخش 

واقعي اقتصاد، مي تواند نظام بانكي را از افتادن در مسير 
خلق نامتناسب نقدينگي و به تبع آن اقتصاد را از افتادن در 
گرداب تورم تا حدي مصون بدارد. به  نظر مي رسد دستيابي 
به اين امر مهم، در گرو تامل جدي در مكانيسم خلق پول در 

نظام پولي و بانكي بر اساس موازين اسالمي است.
مورد ديگر، چالش هاي مديريت منابع مالي اقتصاد كشور 
است كه به انحراف تسهيالت بانكي در تامين مالي مصارِف 
خارج از قرارداد پايه برمي گردد. چنانچه سياست گذار قصد 
داشته باشد از بخش خاصي از توليد )مثل ساخت مسكن يا 
توليد محصول خاصي در بخش كشاورزي( حمايت كند، 
اس��تفاده از فاكتورهاي صوري و انحراف منابع از مقاصد 
هدفگذاري ش��ده، باعث مي شود جريان مديريت تقاضا 
و رشد اقتصادي دس��تخوش تغيير شود؛ همان گونه كه 
تجربه انحراف منابع طرح تامين مالي بنگاه هاي زودبازده 
در ساليان گذشته، اثرات نامطلوبي را برجاي نهاد. اين در 
حالي است كه دقت و مراقبت در اجراي قواعد بانكداري 
اسالمي از جمله قاعده العقود تابعه للقصود، موجب مي شود 
منابع تسهيالتي صرفا در محور پايه قرارداد هزينه شود و از 

حجم انحراف منابع كاسته شود.
از س��وي ديگر، اخذ جريمه ديركرد زماني كه بدهكار 
بانكي در ش��رايط اعس��ار قراردارد يا اخذ جريمه روي 
جريمه توسط بانك به نحوي كه به وقوع رباي جاهلي 
منجر شود، همگي ثمره اي جز افزايش شكاف طبقاتي، 
توزيع ناعادالنه ثروت ها، ورشكستگي بنگاه هاي توليدي، 
از دست رفتن فرصت هاي شغلي، افزايش مشاغل كاذب 
و فرآيندهاي س��فته بازانه با حداقل خلق ارزش افزوده 
اقتصادي ندارد. در حالي ك��ه رعايت قواعد بانكداري 
اس��المي در تفكيك بين بدهكاِر »معس��ر و ناتوان« با 

بدهكاِر »توان��ا اما سوء اس��تفاده كننده«، مهلت دهي 
ضابطه مند به بدهكار معسر و ناتوان و در طرف مقابل، 
تعزير و تنبيه بدهكار توانمند ولي ممتنع در بازپرداخت، 
اخذ وثايق و تضامين متناسب، تفكيك بين مفهوم ربا، 
بهره و سود و ارتباط بخشي كسب درآمد از ثمره فعاليت 
اقتص��ادي و نه از خواب پول، ب��ه كاهش عوارض فوق 

خواهد انجاميد.
مورد ديگر به بحث ش��فافيت و س��المت نظ��ام بانكي 
برمي گردد. امروزه در نظام مالي جهان روشن شده است 
كه بخش بزرگي از چالش ها و مشكالت اقتصادي، برآمده 
از فقدان ش��فافيت و سالمت نظام پولي و بانكي است كه 
حتي مي تواند ايجادكننده بحران هاي بزرگ مالي باشد. 
براس��اس موازين بانكداري اس��المي، پايبندي به بيان 
حقيقت در گزارش��گري مالي و پرهي��ز از ارايه اطالعات 
نادرس��ت و خالف واقع )منع صوري س��ازي(، كس��ب 
درآمد از بخش واقعي اقتصاد و منطبق با مفاد توافقات و 
قراردادها )منع اكل مال به  باطل(، كاهش سهم اطالعات 
نامتقارن با ابزارهاي مديريت ريس��ك )منع غرر(، پرهيز 
از سرمايه گذاري هاي متهورانه و به شدت ريسكي )منع 
قمار( و پرهيز از نقض تعهد و توافقات فيمابين )لزوم وفاي 
به عهد( همگي از جمله وظايف يك بانك اسالمي است. 
البته در اين مسير، نهادهاي ناظر بيروني و دروني همچون 
كميته انطباق با شريعت )Shariah Board( در بانك 
مركزي و بانك ها مي توانن��د بر مراقبت و حفاظت از اين 

اصول نقش آفرين باشند.
نكت��ه ديگر ب��ه مص��رف مناب��ع قرض الحس��نه اي 
بانك��ي برمي گ��ردد. در س��ال هاي نه چن��دان دور به 
نحو چشمگيري بخش��ي از منابعي كه افراد به عنوان 

س��پرده هاي قرض الحس��نه نزد بانك ها مي سپردند، 
س��ر از تس��هيالت انتفاعي و بن��گاه داري  درمي آورد و 
نمي توانست اهداف خاص اعطاي قرض الحسنه به قشر 
محروم و مستضعف جامعه را پوشش دهد. در حالي كه 
گرچه قانون عمليات بانكي ب��دون ربا جريان تجهيز و 
تخصيص منابع قرض الحسنه اي را در خارج قاعده وكالت 
دنبال كرده است اما درواقع، براساس موازين بانكداري 
اسالمي، بانك ها بايد وكيل سپرده گذاران در انتقال وجوه 
قرض الحسنه اي به نيازمندان واقعي باشند. قابل تصور 
اس��ت كه انتقال كامل منابع قرض الحسنه اي به طبقه 
محروم و نيازمند و استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي 
خرد اس��المي )Islamic Microfinance( چقدر 
مي تواند كاهش دهنده مشكالت و چالش هاي اين گروه 
از جامعه باش��د )خصوصا اگر بنابر توصيه هاي اسالمي 
اعطاي قرض بيش��تر صرف ايج��اد زمينه هاي توليد و 

اشتغال شود تا مصرف نهايي.( 
فرصت سازي قواعد بانكداري اسالمي در تخفيف و كاهش 
زمينه هاي بحران س��از و چالش آفرين در نظام اقتصادي 
بس��يار فراتر از آن چيزي است كه در چند بند فوق بدان 
اشاره رفت. مهم آن اس��ت كه به موازين شريعت به ديد 
فرصت ايجاد يك زندگي سالم تر، مفيدتر، ضابطه مندتر و 
با رفاه بيشتر نگريسته شود. درخواستي كه باقي مي ماند 
آن است كه متفكران اقتصادي، تمام انصاف را در كف دست 
بگيرند و بار ديگر به چالش هاي اقتصادي نگاهي بيندازند تا 
ببينند چه مقدار از اين مشكالت ناشي از عدم اجراي كامل 
بانكداري اسالمي است و چه ميزان ناشي از اجراي آن! شايد 
نتيجه باعث شود، اطباي اقتصادي نسخه اي كامل تر براي 

اقتصاِد بيمار تجويز كنند. 

ويژگي هاي ارز ديجيتالي چين 
يكي از مقامات چيني اعالم كرد ارز ديجيتالي اين كشور 

مشابه ارز ديجيتالي فيس بوك خواهد بود.
به گ��زارش رويترز، يكي از مقامات ارش��د بانك مركزي 
چين گفته است كه ارز ديجيتالي جديد اين كشور كه به 
زودي رونمايي خواهد شد، مشابه ارز ديجيتالي فيس بوك 
موس��وم به »ليبرا« خواه��د بود و قرار اس��ت در مرحله 
اوليه ب��راي پرداخ��ت در نرم افزارهايي نظير »وي چت« 

و »علي پي« مورد اس��تفاده قرار گيرد. مو چونگ چون، 
معاون پرداخت هاي رييس بانك مركزي چين گفته است 
كه توس��عه اين ارز باعث محافظت از امنيت ارزي چين 
در برابر كش��ورهاي بيگانه خواهد شد. وي در يادداشتي 
اينترنتي نوشت: چرا اصرار به توسعه چنين پلتفرمي داريم 
آن همزماني كه پرداخت اينترنتي اينقدر گسترش يافته 
است؟ چون كه مي خواهيم از امنيت سيستم پولي خود و 

قانون مند بودن تراكنش ها مطمئن شويم. بانك مركزي 
چين از سال 2۰۱4 تاكنون در حال تحقيق براي راه اندازي 
ارز ديجيتالي خود است تا جايگزين بخشي از روش هاي 
سنتي پرداخت پول ش��ود. آقاي چون ماه گذشته گفته 
بود كه ارز ديجيتالي بانك مركزي چين در مراحل پاياني 
راه اندازي خود قرار دارد و مجله فوربس نيز به نقل از منابع 
آگاه خود گزارش كرده بود كه چين يازدهم نوامبر امسال 

از اين ارز رونمايي خواهد كرد. به گفته كارشناس��ان، از 
زماني كه فيس بوك اعالم كرد به زودي ارز ديجيتالي خود 
را رونمايي خواهد كرد، چين به تالش هاي خود ش��دت 
بخشيده اس��ت. بانك مركزي چين مي خواهد به وسليه 
اين ارز جلوي پولشويي و نفوذ شركت هاي خارجي به نظام 
پرداختي خود را بگيرد. ارز ديجيتالي فيس بوك با انتقادات 
گسترده اي در س��طح جهان مواجه شده است و مقامات 

امريكايي و اروپايي نس��بت به آن مواضع سرسختانه اي 
اتخاذ كرده اند. مقامات وزارت خزانه داري امريكا، فدرال 
رزرو و بانك مركزي سوييس از جمله كساني هستند كه 
معتقدند ليبرا هنوز به نگراني هاي آنها پاسخ مناسبي نداده 
است. مانند تمام ارزهاي ديجيتالي ديگر، ليبرا و ارز چيني 
كه هنوز نامي برايش انتخاب نشده است بر بستر بالك چين 

فعاليت خواهند كرد.
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برگزاري انتخابات سنديكاي 
بيمه گران ۲۵ شهريورماه 

انتخابات دبيركلي سنديكاي بيمه گران روز بيست 
و پنجم شهريورماه و با مشاركت ۱۰ نامزد مختلف 
برگزار خواهد شد. به گزارش »تعادل«، انتخابات 
دبيركلي س��نديكاي بيمه گران در اين دوره در 
حالي برگزار مي ش��ود كه س��يدمحمد عليپور 
دبيركل فعلي از حضور در دوره آتي انصراف داد. 
براساس ماده ۱7 اساسنامه سنديكاي بيمه گران، 
شوراي عمومي بايد يكي از افراد صاحب نظر در 
امور بيمه اي با سابقه مديريتي را براي مدت 2 سال 
به عنوان دبيركل انتخاب كند كه انتخاب مجدد 
وي نيز بالمانع خواهد بود. اين ماده به نوعي هيچ 
محدوديتي براي نامزدها قائل نشده و به همين 
دليل صالحي��ت هر ۱۰ نامزد فعل��ي انتخابات 

تاييد شده است. 

 مشكالت شبكه بانكي 
 در نشست مشترك مديران

نشست مشترك مديران عامل نظام بانكي كشور 
به ميزباني بانك كشاورزي براي بررسي مسائل و 
مشكالت شبكه بانكي برگزار شد. به گزارش ايِبنا، 
عليرضا قيطاسي دبير شوراي هماهنگي بانك هاي 
دولتي و نيمه دولتي گفت: جلسه مشترك مديران 
عامل نظام بانكي كش��ور روز يكش��نبه هفدهم 
شهريورماه با حضور اعضاء در ساختمان ادارات 
مركزي بانك كش��اورزي در خصوص مسائل و 
مشكالت بانك ها برگزار ش��د. وي افزود: در اين 
جلسه مديران عامل بانك ها در خصوص پيگيري 
مسائل مالياتي مرتبط با قانون رفع موانع توليد در 
رابطه با واگذاري امالك و اموال مازاد، حمايت از 
رونق توليد و موضوعات مربوط به رمز دوم يك بار 
مصرف و ساير مشكالت شبكه بانكي به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.

رمزپويا ضامن افزايش امنيت 
در انجام پرداخت هاي بانكي

جهت جلوگيري از سوء اس��تفاده س��ودجويان 
ازاطالعات بانكي وافزايش امنيت در پرداخت ها، 
توصي��ه مي ش��ودرمزدوم كارت ه��اي نق��دي 
خودرا به صورت رمزپويا، از طريق س��امانه هاي 
بانكداري الكتروني��ك بانك پاس��ارگاددريافت 
كنيد. به گزارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، 
مش��تريان مي توانند با س��هولت و بدون نياز به 
نصب اپليكيش��ن هاي جديد، از طريق سامانه 
بانكداري مجازي يا سامانه موبايل بانك )همراه 
بانك(، رمز پويا را فعال كنند و جهت دريافت رمز 
دوم پويا صرفاً از طريق سامانه موبايل بانك )همراه 
بانك( اقدام كنند. به اين ترتيب كه در س��امانه 
بانكداري مجازي از طريق گزينه »مديريت نوع 
رمز دوم« در بخش »كارت هاي من« و در سامانه 
همراه بانك از طريق گزينه فعال/غيرفعال سازي 
رمز يك ب��ار مص��رف كارت در بخش »عمليات 
كارت« امكان فعال سازي اين نوع رمز وجود دارد. 
بر اين اس��اس، در صورتي كه مشتريان، سامانه 
موبايل بان��ك )همراه بان��ك( پاس��ارگاد را روي 
گوشي هاي تلفن همراه خود نصب كرده باشند، 
بدون نياز به دريافت اپليكيش��ن هاي جديد يا 
بدون مراجعه به ش��عبه ها مي توانن��د عالوه بر 
دريافت ان��واع خدمات بانكي ارايه ش��ده در اين 
سامانه، از امكان فعال سازي رمز پويا نيز بهره مند 
شوند. پس از فعال سازي رمز دوم يك بار مصرف، 
مش��تري مي تواند در زمان خريد كاال و خدمات 
روي درگاه هاي پرداخت، ب��ا مراجعه به موبايل 
بانك )همراه بانك(، قسمت ساير، عمليات كارت 
را انتخاب كرده و وارد اين بخش ش��ود. سپس با 
مراجعه به قسمت ساير، گزينه رمز يك بار مصرف 
كارت را انتخاب و يك��ي از كارت هايي كه پيش 
از اين رمز يك بار مصرف براي آن فعال ش��ده را 
انتخاب كن��د. پس از آن رم��ز يك بار مصرف به 

مشتري نمايش داده مي شود.

بدهي خارجي ايران كم شد
بدهي هاي خارج��ي ايران در پاي��ان خردادماه 
سال جاري نسبت به نخستين سال ماه 5 درصد 
كاهش داشته اس��ت. به گزارش ايسنا، بر اساس 
آمار بانك مركزي ايران، حجم بدهي هاي خارجي 
كش��ور در خردادماه س��ال جاري به ۸ ميليارد 
و 67۸ ميليون دالر رس��يد ك��ه از مجموع اين 
رقم، يك ميليارد و 7۰۸ميليون دالر آن مربوط 
ب��ه بدهي هاي كوتاه مدت اس��ت. به اين ترتيب 
بدهي ه��اي خارجي بلندمدت كش��ور در پايان 
خردادماه س��ال جاري 6 ميليارد و 969 ميليون 
دالر برآورد ش��ده اس��ت. همچنين بدهي هاي 
خارجي ايران بر اساس يورو، هفت ميليارد و 7۰۰ 
ميليون يورو است كه يك ميليارد و 5۱6 ميليون 
يورو از آن كوتاه مدت و ش��ش ميلي��ارد و ۱۸4 
ميليون يوروي آن بلندمدت است. اين در حالي 
است كه ميزان بدهي خارجي ايران در ارديبهشت 
ماه سال جاري بر اساس برآوردهاي بانك مركزي 
هش��ت ميليارد و ۸۱6 ميليون دالر بوده است. 
ميزان بدهي هاي كوتاه م��دت خارجي ايران در 
ارديبهشت ماه نيز يك ميليارد و 735 ميليون دالر 
و بدهي هاي بلندمدت هفت ميليارد و ۸2 ميليون 
دالر بوده اس��ت. به اين ترتيب مي توان گفت كه 
حجم بدهي ه��اي خارجي اي��ران در خردادماه 
سال جاري ۱.57 درصد نسبت به ارديبهشت ماه 

كاهش يافته است.
ميزان بدهي خارجي ايران در فروردين ماه سال 
جاري 9 ميليارد و ۱24 ميليون دالر معادل هشت 
ميليارد و ۱۱4 ميليون يورو بوده كه به اين ترتيب 
بدهي خارجي ايران در پايان خردادماه نس��بت 
به ماه نخست سال نيز حدود پنج درصد كاهش 

يافته است.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به مفيد بودن جذب اعتبارات برجام و مذاكره با طرف هاي خارجي اعالم كرد
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بازارگرداني و رتبه بندي مهم ترين پيش نياز بازار
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

بازارهاي اوراق بهادار در تمامي كشورهاي پيشرفته جهان 
نقش مهمي در تامين مالي و انباش��ت سرمايه به منظور 
رفع نيازهاي سرمايه گذاري در سطح اقتصاد كالن دارند. 
اين بازارها كه به بازار س��رمايه نيز معروف هستند و خود 
به زيرمجموعه هاي گوناگوني تقسيم مي شوند، هر كدام 
به نحوي بر توزيع هزينه وام گيري و بازده سرمايه گذاري 
براي بنگاه ها وعموم مردم تاثير بسزايي دارند. در واقع بازار 
اوراق بهادار كه از سوي بسياري از مردم بيشتر معني بستر 
معامالت سهام تلقي مي شود گونه هاي ديگري نيز دارد كه 
در ايران به دليل نوپا بودن يا عواملي همچون اطالع رساني 

ضعيف از سوي متوليان بازار كمتر شناخته شده اند. 
يكي از اين بازارها كه در كشورهايي نظير اياالت متحده يا 
چين س��هم زيادي در جهت دهي به پس اندازهاي عموم 
مردم دارند و در تعيين نرخ بهره نيز موثرند، بازارهاي اوراق 
قرضه هس��تند كه با عنوان )BOND MARKET( آنها 
ياد مي شود. اين اوراق نشان دهنده ميزان متفاوتي از بدهي 
اش��خاص حقوقي مختلف به قرض دهندگان هستند، با 
نيت هاي متفاوتي از س��وي ناشران آنها منتشر مي شوند 
و ممكن اس��ت هدف از آنها حتي انجام فعاليتي عمراني 
يا طرحي تجاري نباش��ند. براي مثال در بسياري از موارد، 
همچون اوراق دولتي ممكن است تنها به منظور تاثيرگذاري 

بر بازار پول و اعمال كنترل بر نرخ بهره باشد. 
ديگر خصوصيتي كه بازارهاي بدهي در كشورهاي توسعه 
يافته دارند، ارزش ب��االي آنها به عالوه ميزان زياد عرضه و 
تقاضا در آنهاست كه منجر به نقدشوندگي باالي اوراق در 
آنها مي شود. اما آنچه بازارهاي ياد شده را در معرض توجه 
بسياري قرار مي دهد اقبال عمومي به اين بازارهاست كه 
موجب رش��د حجم معامالت و ارزش كلي آن شده است، 
چرا كه در اين كشورها مردم عادي به جاي سپرده گذاري 
در بانك ها، در صورتي كه عالقه به معامالت سهام نداشته 
باش��ند، به خريد اوراق قرضه روي مي آورن��د و پس انداز 
خود را براي كسب س��ود با امنيت بيشتر در اين دارايي ها 

سرمايه گذاري مي كنند. 
در ايران نيز بازار اوراق بدهي تحت نظارت شركت هاي بورس 
و فرابورس انجام مي ش��ود. با اين حال نوپ��ا بودن اين بازار 
نسبت به بازار سهام در كنار اطالع رساني نه چندان فراگير 
در بين آحاد مردم سبب شده كه نحوه ورود به آن و هدايت 
پس اندازها به آن با ضعف نسبي مواجه باشد. گواه مدعا در 
اين اس��ت كه طي س��ال هاي اخير با وجود آنكه نرخ سود 
علي الحساب بانكي از حدود 22 درصد يه 15 درصد كاهش 
يافته، با اين حال كاهش نرخ هفت درصدي در كنار منفي 
شدن نرخ سود واقعي در اقتصاد كشور نتوانسته ارزش بازار 
اين دارايي ها را متناسب با ساير بازارها افزايش دهد. بانك ها 
كه به طور سنتي نقش پر رنگي درجذب پس اندازهاي مردم 
دارن��د آن چنان جاي خود را در بين اذهان عمومي محكم 
كرده اند كه حتي ناچيز بودن سود آنها نيز نتوانسته، آن بخش 
از اقشار ريسك گزير جامعه را كه ميل به ورود به بازارهايي 

نظير سهام را ندارند به خود جلب كنند. عوامل اينچنيني 
»تعادل« را بر ان داشت كه به مصاحبه با يكي از كارشناسان 

خبره بازار بدهي ايران بپردازد.
سيدرضا فاطمي، كارشناس بازار بدهي در مورد چگونگي 
فرآيند تامين مالي از طريق اوراق بدهي در ساير كشورها و 
مزيت تامين مالي از اين طريق براي شركت هاي خارجي 
گفت: در بسياري از كشورها، شركت هايي كه قصد ندارند از 
طريق انتشار سهام يا وام گيري از بانك وجوه مورد نياز براي 
انجام طرح هاي خود را تامين كنند، به بازار اوراق بدهي روي 
مي آورند. در اين بازار شركت هاي ياد شده مي توانند پس از 
آنكه رتبه بندي شدند و ريسك قرض دهي به آنها مشخص 
شد، با انتشار اوراق با مدت معلوم و نرخ مشخص، وجوه مورد 
نياز خود را حتي از طريق خريداران خارجي تامين كنند. از 
اين روز بازارهاي ياد شده در بسياري از كشورها به بازارهاي 
جهاني متصل هستند.  شايد بتوان بزرگ ترين وجه تمايز 
بازار بدهي داخل كشور را از بازارهاي خارجي آن همين عدم 
دسترسي به قرض دهندگان خارجي دانست. دليل اين تمايز 
نيز عالوه بر نحوه روابط مالي ايران با كشورهاي خارجي، در 

عدم رتبه بندي اوراق در بازار داخلي نهفته است.

    صندوق هاي س�رمايه گذاري بهترين راه 
ورود به معامالت اوراق

وي در خصوص نحوه انجام معامالت و محدوديت هاي آن 

به »تعادل« چنين گفت: براي اينكه متقاضيان بتوانند وارد 
معامالت اوراق ياد شده شوند تنها به كد معامالتي احتياج 
دارند. با اين حال بهتر اس��ت كه خريداران عادي دست 
به اين كار نزنند. از آنجاي��ي كه برخي از اين اوراق دارايي 
بازارگردان ندارند، ممكن است كه خريداران عادي متحمل 
زيان شوند. در واقع خريداران اين اوراق بايد به خاطر داشته 
باشند كه اوراق مشاركت شركتي با اسناد خزانه اسالمي 
كه توسط دولت منتشر مي شوند، تفاوتي جدي دارند. در 
حالي كه اوراق مشاركت منتشر شده از سوي شركت ها 
داراي بازارگردان هستند، »اخزا« از چنين خصوصيتي 

برخوردار نيست. 
فاطمي ادامه داد: اوراق مشاركت مورد معامله در ايران پس از 
آنكه توسط شركت ها منتشر مي شوند، بازارگرداني مي شوند 
از اين رو خريدار آنها با ضرر و نوسان غير معمول قيمت مواجه 
نمي شود. اين در حالي است كه اوراق خزانه اسالمي به دليل 
نداشتن بازار گردان، ممكن است به راحتي و با چند ميليارد 
تومان دست خوش تغيير قيمت شوند. از طرفي ديگر در 
صورت بهبود وضعيت در بازار سهام و ورونق معامالت در 
آن، اغلب شاهد خروج سرمايه از اين بازار هستيم. تمامي 
اينها عواملي است كه در صورت وجود بازارگردان مي توان 
راحتي از تاثير منفي آنها كاست و ميزان ثبات قيمت در اين 

بازار را بهبود بخشيد. 
فاطمي در پاسخ به اين سوال كه آيا بهتر است متقاضيان 

خريد اوراق مشاركت مستقيما اوراق بخرند يا خير گفت: 
از آنجايي كه صندوق هاي سرمايه گذاري داراي ساز و 
كارهاي مناس��بي در جهت پوشش ريسك هستند و 
مي توانند نوسان منفي بازده را به خوبي كنترل كنند 
بهتر اس��ت تا آن دسته از س��رمايه گذاران كه ميل به 
حضور در بازار كم ريس��ك بدهي را دارند از طريق اين 
صندوق ها اقدام به سرمايه گذاري در بازار ياد شده كنند. 
وي مهم ترين دليل اين امر را تنوع بخشي در سبد دارايي  
شركت هاي ياد شده عنوان كرد و افزود: صندوق هاي 
ياد شده نه تنها با متنوع كردن سبد دارايي خود، ريسك 
سرمايه گذاري خود را كاهش مي دهند، بلكه با نظارت بر 
معامالت اوراق تحت تملك خود، به منظور جلوگيري از 
كاهش سود خود، عمال به طور غير رسمي به بازارگرداني 

براي دارايي خود مي پردازند.

  تاثي�رات كالن اوراق بده�ي دولت�ي 
در اقتصاد

فاطمي در مورد ميل تمايل مركزي به انجام عمليات بازار باز 
گفت: درصورتي كه بانك مركزي بخواهد به انجام عمليات 
بازار باز روي بياورد و نرخ به��ره را در اين بازار تعيين كند، 
بايد منافع دارندگان اوراق را تامين كند. اوراق »اخزا« كه با 
هدف پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران مورد استفاده قرار 
گرفته اند، در حال حاضر نقش موثري در تعيين قيمت پول 

در اقتصاد ايران ايفا مي كنند. با اين حال بايد به خاطر داشت 
كه تنوع اوراق انتش��ار يافته از سوي دولت تنها به اين نوع 
اوراق محدود نمي شود.  وي افزود: در حال حاضر گونه هايي 
از اوراق وجود دارند كه از سوي دولت در اختيار پيمانكاران 
قرار گرفته اند، اما قابل فروش در بازار نيستند. همين امر سبب 
شده تا بازار سياه براي معامالت آنها شكل بگيرد. دليل اصرار 
فروش��ندگان اين اوراق آن است كه اگرچه اين طلبكاران 
پيشين توانسته اند بدهي هاي خود را از دولت پس بگيرند 
با اين حال موفق به نقد كردن بدهي هاي خود براي تامين 
منابع نقد مورد نياز نشده اند. عطش ياد شده براي تامين 
وجوه مورد نياز سبب شده تا فروشندگان اوراق ياد شده براي 
به دست آوردن پول اين اوراق را به صورت تنزيل شده و بسيار 

پايين تر از ارزش روز به دالل ها بفروشند. 
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: با تكرار وضع موجود 
در چنين اوراقي ناتواني پيمانكار در تامين نقدينگي به 
افزايش هزينه هاي دولت مي انجامد، چراكه نقد نشدن 
اين تعهدات در بازاربدهي موجب مي شود تا پيمانكاران 
هزينه مالي تنزيل اوراق به هنگام فروش را در جريان 
هزينه هاي عملياتي خود منظور كنند. از اين رو مي توان 
گفت كه اين اوراق بيش از آنكه بر رفتار سرمايه گذاران 
در بازارهاي مالي اثر بگذارند، بر رفتار تامين كنندگان 

خدمات مورد نياز دولت اثر مي گذارند. 
وي خاطرنش��ان كرد: در صورتي كه فرهنگ اس��تفاده از 
زيرساخت بازار سرمايه در جهت سرمايه گذاري كم ريسك 
فراهم شود، صندوق هاي سرمايه گذاري از پتانسيل بسيار 
خوبي براي رقابت با سپرده بانكي برخوردارند. مهم ترين 
مزيت رقابتي اين صندوق ها سود باالتر از نرخ سود بانكي و 

روز شمار بودن سود آنهاست.
سيد رضا فاطمي در خصوص تاثير بازار بدهي در تعيين 
نرخ بهره گفت: با رش��د و توسعه بازار بدهي و پرر رنگ تر 
شدن نقش آن رفته رفته تاثير سياست هاي دستوري بر 
نرخ س��ود بانكي كمتر مي شود. همان طور كه پيشتر نيز 
مشاهده شده است، اعمال نظارت دستوري بر قيمت پول 
در اقتصاد وجود ندارد. همين امر س��بب شده تا در چند 
سال اخير، بازار نگاه جدي تر ي به بازار اوراق بدهي داشته 
باشد و نرخ بازده مورد انتظار در آن را براي مقايسه با ساير 
فرصت هاي سرمايه گذاري مورد استفاده قرار دهند. يكي 
از داليل اين اس��ت كه نظارت هاي مناسبي در اين بازار 
وجود دارد و سرمايه گذاران مي توانند به خوبي بر ساز و كار 
تعيين قيمت در اين بازار اعتماد كنند. وي افزود: در حال 
حاضر نرخ اوراق در بازار اسناد خزانه اسالمي )اخزا( بين 

21 تا 23 درصد است.
فاطمي در پايان اش��اره كرد كه در صورت مرتفع ش��دن 
مشكالت رتبه بندي و بازارگرداني مي توان شاهد پيشرفتي 
بس��يار خوب در بازار بدهي كشور باش��يم. اين پيشرفت 
مي تواند در صورت انجام فرآيند مربوطه به ايجاد بس��تر 
مناسب براي انجام عمليات بازار باز از سوي بانك مركزي 

منتهي و به مهار بهينه تورم در بلندمدت منجر شود.

يك كارشناس بازار سرمايه در توصيه به سهامداران 
به وي��ژه ت��ازه واردان به بازار س��هام تاكي��د كرد: از 
سرمايه گذاري و خريد و فروش مستقيم سهام در اين 

بازار خودداري كنند.
عليرضا تاجبر در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به شرايط 
مثبت بازار سرمايه در سال جاري گفت: در ماه هاي 
گذشته به دليل رونق معامالت اين بازار، شاهد ورود 
اقش��ار مختلف جامعه به بازار سهام هستيم كه اين 
اتفاق آرزوي ديرينه فعاالن بازار سرمايه بوده است؛ 
چرا كه در تمام كشورهاي توس��عه يافته اين اتفاق 
افتاده است و بورس واسطه اي بوده ميان وجوه مردم 

و بخش توليد.
مديرعامل ش��ركت كارگزاري تامين سرمايه نوين 
افزود: مسلما هدايت درست نقدينگي به سمت توليد 
به واسطه بورس، هم به نفع سرمايه گذار است و هم 
به نفع توليدكننده و اقتصاد ملي؛ و اثرات مثبت اين 
اقدمات را بر اقتصاد و صنايع مختلف در آينده شاهد 

خواهيم بود.
وي ادام��ه داد: بازار س��هام يك فض��اي تخصصي 
و حرف��ه اي براي كس��ب درآمد اس��ت و بايد براي 
اين تخصص احت��رام قائل ب��ود و همان گونه كه در 
زم��ان بيماري اقدام ب��ه خوددرماني نمي كنيم و به 

پزش��ك مراجعه مي كنيم، در بازار سهام هم بايد از 
سرمايه گذاري مس��تقيم و خريد و فروش مستمر 
در اين ب��ازار خ��ودداري كنيم و توصيه مي ش��ود 
سرمايه گذاران به ويژه تازه واردان به بازار سهام به يك 

واسط متخصص در اين بازار مراجعه كنند.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اضافه كرد: در بازار 
سرمايه براي اين منظور نهادها و ابزارهاي مختلفي 
طراحي شده است تا واسط بين افراد غيرحرفه اي 
و بازار س��رمايه باش��ند. اي��ن نهاده��ا و ابزارها از 
جمله مشاورين س��رمايه گذاري، سبدگردان ها و 
صندوق هاي سرمايه گذاري هستند كه از باالترين 
ركن بازار سهام يعني سازمان بورس اوراق بهادار 
مجوز فعاليت دارند و با احراز شرايط بسيار سخت 
و كام��ال معتبر و قانون��ي مجوز خ��ود را دريافت 
كرده و در حال فعالي��ت مي كنند و در اين زمينه 
س��رمايه گذاران مي توانند به اي��ن نهادها اعتماد 

داشته باشند.
وي اذعان داشت: مشاورين سرمايه گذاري مشاوراني 
هس��تند كه راهنماي��ي و تحليل ه��اي مختلفي را 
در خص��وص ب��ازار س��هام، صنايع و ش��ركت ها به 
سرمايه گذاران ارايه مي دهند و سبد سرمايه گذاري 
نيز توسط يك شركت سبدگردان به سهامداران ارايه 

مي شود و اين نهادها به نمايندگي از سرمايه گذاران 
نقدينگي و وجوه را در سهام منتخب سرمايه گذاري 
مي كنن��د. صندوق ه��اي س��رمايه گذاري نيز كه 
معروف تري��ن نه��اد در اين زمينه هس��تند وجوه و 
نقدينگي س��رمايه گذاران را تحليل و بررسي كرده 
و پ��س از آن اي��ن وج��وه را در بازاره��اي مختلف 

سرمايه گذاري مي كنند.
تاجبر با اشاره به اينكه ابزارهايي كه از آنها نام برده شد 
در راستاي مديريت ريسك و سودآوري سهامداران 
به ويژه تازه واردان به بازار س��هام طراحي شده و در 
حال فعاليت هس��تند، تاكيد كرد: به س��هامداران 
توصيه مي كنم از س��رمايه گذاري در بازار س��هام بر 
اساس شايعه پرهيز كنند و صرفا با تحقيق و مطالعه 
اقدام به دادوستد سهام در اين بازار كنند، ضمن اينكه 
ابزارهايي كه به آنها اشاره شد نيز يكي از روش هاي 
قابل اعتماد براي س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه 

هستند.
وي گفت: عملكرد اين نهادها در وب سايت هاي رسمي 
بورس موجود و قابل رصد براي سرمايه گذاران است 
و اين دس��ته از افراد مي توانند با صرف اندك زماني، 
بهترين و سودآورترين نهاد را انتخاب كنند و از اين 

طريق در بازار سرمايه حضور داشته باشند.

سهامدارانآگاهانهدربورسسرمايهگذاريكنند
كارشناسبازارسرمايه:

ش��اخص كل بورس تهران در روز يكشنبه 2 هزار 
و 13۰ واحد رشد داش��ت و در نهايت اين شاخص 
به رقم 2۹۶ هزار و ۷31 واحد رس��يد. در معامالت 
روز يكشنبه، بيش از چهار ميليارد و 1۷1 ميليون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 1۸ هزار و 
۴۷1 ميليارد ريال در ۴۷2 هزار نوبت داد و ستد شد. 
همچنين شاخص كل )هم وزن( با يك هزار و 22۴ 
واح��د افزايش به ۸2 هزار و 112 واحد و ش��اخص 
قيم��ت )هم وزن( با ۸1۹ واحد رش��د به 5۴ هزار و 
۹۶۶ واحد رسيدند. شاخص آزاد شناور نيز دو هزار 
و 5۶۹ واحد افزايش به رقم 33۷ هزار و ۹۴۸ واحد 
رسيد، شاخص بازار اول ۹۴2 واحد و شاخص بازار 
دوم هفت هزار و ۴۹ واحد رشد داشتند. عالوه بر اين 
در بين تمامي نمادها، پااليش نفت تهران )شتران( با 
311 واحد، پااليش نفت بندرعباس )شبندر( با 1۹۴ 
واحد، پااليش نفت تبريز )شبريز( با 1۶۴ واحد و گروه 
صنعتي پاكشو )پاكشو( با 133 واحد بيشترين تأثير 
مثبت را بر شاخص كل داشتند. در مقابل گروه مپنا 
)س��هامي عام( با 1۹۴ واحد، فوالد مباركه اصفهان 
)فوالد( ب��ا 1۸۸ واحد و مخابرات اي��ران )اخابر( با 
1۷۰ واحد از جمله گروه هايي بودند كه افت شاخص 
بورس را رقم زدند. برپايه اين گزارش، در بين نمادها 

بانك تجارت، سايپا، فوالد مباركه اصفهان، گروه مپنا 
)سهامي عام(، حمل و نقل بين المللي خليج فارس، 
پااليش نفت اصفهان و سرمايه گذاري صنعت بيمه در 
گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند. گروه خودرو در 
معامالت روز يكشنبه صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه ۷1۶ ميليون و ۹۶۰ هزار 
برگه س��هم به ارزش يك هزار و ۹2۸ ميليارد ريال 

داد و ستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز نزديك به هشت واحد رشد 
داشت و روي كانال سه هزار و ۸۴۰ واحد ثابت ماند.

همچنين در اين ب��ازار يك ميليارد و 2۷2 ميليون 
برگه س��هم به ارزش بيش از 1۰ هزار و 35 ميليارد 
ريال داد و س��تد ش��د.در بين تمامي نمادها، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، پااليش نفت شيراز )شراز( 
و پااليش نفت الوان )شاوان( بيشترين تأثير مثبت 
را بر شاخص اين بازار داشتند. در مقابل توليد نيروي 
برق دماوند )دماوند(، س��هامي ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، پتروش��يمي زاگرس )زاگرس( و هلدينگ 
صنايع معدني خاورميانه )ميدكو( مانع از رشد بيشتر 

اين شاخص شدند.

شاخصبورسدرمسيرصعود
نگاهيبهآمارمعامالتبورسوفرابورس
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    رشد بازار سهام ادامه دارد: يك كارشناس بازار 
سرمايه گفت: مادامي كه نقدينگي ميل به ماندن در 
بازار سهام را داشته باشد، رشد شاخص و قيمت ها 

ادامه خواهد داشت.
به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، رضا رحمتي با 
اشاره به اينكه مواردي چون افزايش نرخ ارز و تاثير آن 
در توليد و در پي آن بازار سرمايه يكي از داليل رشد 
شاخص بورس در سال جاري است، اظهار داشت: 
بسياري از فعاالن پيش بيني نمي كردند كه شاخص 
بورس به اين ارتفاع دست پيدا كرده و تا اين اندازه 
رشد كند و برخي گمان مي كنند كه بخشي از رشد 
شاخص و قيمت ها حباب باشد، اما شاخص بورس 

كماكان قابليت رشد و افزايش را دارد.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: براي توقف رشد 
شاخص و قيمت سهام ش��ركت ها بازار سهام نياز 
به بهانه دارد كه بررس��ي گزارشات نشان مي دهد 
وضعيت ش��ركت ها از جهت توليد و فروش نسبت 
به سال گذشته بهبود داشته است كه اين موضوع 
موجب ش��ده تا روند رو به رش��د بازار سهام ادامه 

داشته باشد.
وي با اش��اره به افت هاي چند هزار واحدي نيز كه 
شاخص بورس در هفته هاي گذشته داشته است، 
گفت: نوس��ان ذات بازار سهام اس��ت و سهامداران 
نبايد اين انتظار را داشته باشند كه شاخص بورس و 
نمادهاي معامالتي تنها روند رو به رشد و افزايشي 
داشته باشند، بلكه در برخي موارد بازار سرمايه نياز 
به استراحت و اصالح دارد. بنابراين كاهش چند هزار 
واحدي شاخص نيز كه در برخي روزها اتفاق مي افتد 
از اين جهت است. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه 
داد: از سوي ديگر نبايد عدد و ارقام مربوط به شاخص 
و قيمت سهام شركت ها مالك عمل دادوستد سهام 
قرار گيرد، بلكه شرايط بنيادي شركت ها و صنايع، 
س��ودآوري و توليد آنها و نيز معامالت سياس��ي و 
موضوعات مرتبط با برجام نيز در اين زمينه در نظر 
گرفته ش��ود. وي در پيش بيني آتي روند معامالت 
بازار س��رمايه و شاخص بورس هم اذعان داشت: به 
نظر مي رسد در كوتاه مدت كماكان روند صعودي 
شاخص و رشد قيمت ها ادامه داشته باشد، چرا كه 
روند مذاكرات سياسي بهبود يافته است و اگر تحريم 
جديدي بر اقتصاد كش��ور تحميل نشود، شرايط 

كنوني بازار سهام ادامه دار خواهد بود.
رحمتي در پاسخ به اين پرسش كه روند رو به رشد 
بازار س��هام تا كجا ادامه خواهد داش��ت نيز اظهار 
داشت: پاسخ به اين پرسش نياز به تحليل شرايط 
و مولفه هاي اثرگذار بر بازار س��هام دارد، اما بررسي 
گزارشات ش��ركت ها بيانگر اين است كه شاخص 
بورس به پايان كار خود نرس��يده است و با توجه به 
ش��رايط كنوني انتظار مي رود تداوم رشد شاخص 
بورس و قيمت سهام شركت ها دور از انتظار نباشد، 
البته با فرض اينكه شرايط اقتصادي و سياسي كشور 
كماكان به همين گونه باشد، وضعيت كنوني بازار 
س��هام ادامه دار خواهد بود. وي تصريح كرد: عالوه 
بر اين در حال حاضر نش��انه هايي مبني بر خروج 
نقدينگي از بازار سهام مشاهده نمي شود و نقدينگي 
به داليل مختلف مقصد ديگري براي حضور ندارد. 
بر اين اساس مادامي كه منابع جذب شده در بورس 
در اين بازار باقي بماند، تصور رشد شاخص و قيمت 

سهام شركت ها كماكان ادامه  خواهد داشت.

    هر وام مس�كن معادل ۱۱متر خانه: متوسط 
قيمت هر متر واحد مس��كوني در تهران بر اس��اس 
اعالم دفتر اقتصاد مسكن، 13 ميليون تومان است 
كه با وام 1۴۰ ميليوني مس��كن مي توان 1۰.۷ متر 
از يك واح��د ۶۰ متري خريداري ك��رد. به گزارش 
مهر، اوراق تسهيالت مس��كن در هفته گذشته در 
كانال 3۰ هزار توماني تثبيت شده بود كه در دو روز 
نخست هفته جاري به دليل آغاز تعطيالت متوالي تا 
پايان هفته، تا حدودي با كاهش عرضه اين برگه ها در 
بازار سرمايه روبه رو شده ايم؛ با كاهش نسبي عرضه 
اوراق گواهي حق تقدم تسهيالت مسكن در روزهاي 
شنبه و يكشنبه هفته جاري، قيمت اين برگه ها با نماد 
معامالتي »تسه« كمي افزايش يافت و به كانال ۴۰ 
هزار تومان بازگشت. هرچند كه در معامالت يكشنبه 
1۷ شهريور ديگر خبري از برگه هاي ۴2 و ۴3 هزار 
توماني كه در معامالت روز شنبه 1۶ شهريور شاهد آن 
بوديم، نيست و بخش عمده نمادهاي معامالتي اوراق 
تسهيالت مسكن بر روي ۴۰ و ۴1 هزار تومان ثابت 
مانده است. در حال حاضر پرفروش ترين نماِد باالي 
۴2 هزار تومان در بازار برگه هاي تسهيالت مسكن، 
نماد معامالتي تسه ۹۸۰5 )اوراق تسهيالت مسكن 
صادره در مرداد ۹۸( بوده و در ساير نمادهاي معامالتي 
اكثراً شاهد عرضه در بازه ۴۰ تا ۴1 هزار توماني هستيم. 
ميانگين قيمت هر برگه در معامالت يكش��نبه 1۷ 
شهريور در ارزان ترين نماد معامالتي مربوط به تسه 
۹۶11 )اوراق تسهيالت مسكن صادره در بهمن ۹۶( 
با ن��رخ ۴۰ هزار و 1۰۰ تومان و تس��ه ۹۷۰۷ )اوراق 
تسهيالت مسكن صادره در مهر ۹۷( به نرخ ۴۰ هزار 
و ۴۴۴ تومان بوده و در ساير نمادها نيز با ميانگين ۴1 

هزار تومان به فروش مي رسد.
در سه نماد معامالتي تسه ۹۷۰۶، تسه ۹۷۰۴ و تسه 
۹۸۰2 )اوراق تس��هيالت مسكن صادره در ماه هاي 
تير و شهريور ۹۷ و ارديبهشت ۹۸( نيز در كنار اوراق 
تسهيالت مسكن صادره در مرداد امسال )۹۸۰5( اين 
اوراق در متوسط قيمتي ۴2 هزار تومان خريد و فروش 
مي شوند. اين در حالي است كه در معامالت شنبه 1۶ 
شهريور فرابورس، در ۴ نماد معامالتي قيمت اوراق 
تسهيالت مسكن به دامنه ۴۴ هزار توماني رسيده 
بود كه شاهد افت قيمت 3 هزار توماني اين برگه ها 
در دومين روز هفته جاري بوديم. بيش��ترين ارزش 
ريالي بازار اوراق تسهيالت مسكن به نماد معامالتي 
تسه ۹۸۰5 )اوراق تسهيالت مسكن صادره در مرداد 
امس��ال( با فروش حدوداً ۹ هزار برگ��ه و انجام ۶31 
معامله به ارزش ح��دوداً ۴۰۰ ميليون تومان تعلق 
داش��ت. اين در حالي اس��ت كه اين نماد معامالتي 
)تسه ۹۸۰5( در معامالت روز شنبه به تعداد 1۸ هزار 
برگه عرضه و تعداد 1۴5۷ فقره معامله براي آن ثبت 
شد كه ارزش ريالي آن حدود ۸۰۰ ميليون تومان بود.

كارشناسبازارسرمايهعنوانكرد

بازار سرمايه گذرگاه رونق توليد 
فردين آقابزرگي با اشاره به نگاه مثبت دولت به بازار سرمايه 
گفت: تحقق رونق اقتصادي و توليد با تجهيز و تامين منابع 
مالي مورد نياز بخش مولد اقتصاد حاصل مي شود و محل 
تامين مالي بلندمدت بنگاه ها بازار سرمايه است. به گزارش 
سنا، اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: در ايران اغلب 
مجاري تامين مالي در فضاي اقتصادي بازار پول و شبكه 
بانكي اس��ت و اين موضوع با رس��الت آن تض��اد دارد و به 
انباشتگي مطالبات و افزايش دارايي هاي بلندمدت و غير 
نقد شونده منجر مي شود. آقابزرگي ادامه داد: از طرفي در 
حوزه درآمدهاي كشور نه تنها درآمدهاي نفتي همواره تداوم 
نخواهند داشت بلكه اتالق سرمايه و دارايي به جاي درآمد 
لغت مناس��ب تري در ارزيابي و توصيف اين موضوع است. 
بنابراين مادامي كه سرمايه كشور به فروش مي رود انتظار 
براين است كه سرمايه گذاري مناسبي هم از همين محل و 
با هدف توسعه افزايش بنيه اقتصادي به انجام برسد. در اين 

ميان با تغييرات و رويكردهاي اقتصادي جديد دولت، اميد 
است كه سهم بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه ها و صنايع 
كشور به خصوص بخش خصوصي و غير دولتي افزايش يافته 
و نقش موثرتري را در اقتصاد و توسعه ايفا نمايد. به گفته اين 
كارشناس اقتصادي، يكي از بهترين تجربه هاي جهاني براي 
توسعه و پيش��رفت اقتصادي، الزام به خصوصي سازي در 
كشور و اجراي كامل آن است و هر زمان مسووليت اداره امور 
اقتصادي كشور را از عهده دولت خارج و به بخش خصوصي 
واگذار نماييم، مطمئنا كارايي و بهره وري در زمينه اداره و 
هدايت شركت ها و صنايع در حد رشد مورد انتظار حركت 
خواهد كرد. وي با اشاره به ثبات نسبي ارز در ماه هاي اخير 
گفت: ارز تثبيت ش��ده و تك نرخي يك��ي از راهكارهاي 
افزايش انگيزه صادرات و توليدكنندگان است كه مي تواند 
به عنوان يكي از مولفه هاي اثرگذار بر توسعه بازار سرمايه و 

نقش آفريني بيشتر آن نمايان شود.

اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: اعمال سياست هاي 
پولي و مالي هماهنگ و همسو مي تواند موجبات گسيل 
منابع مالي را به امر سرمايه گذاري براي بخش خصوصي 
فراهم نمايد و متقابال همين مساله يكي از عوامل اثر گذار 
بر توسعه بازار سرمايه در مقايسه با كل اقتصاد خواهد بود 
و موجب حركت منابع س��رگردان به سمت فعاليت هاي 
توليدي و اقتصادي خواهد شد. وي معتقد است، اگر ابزار هاي 
مالي بازار سرمايه متنوع و فرهنگ سازي مناسبي در اين 
زمينه انجام شود و روند ورود و پذيرش شركت ها به بورس 
افزايش يابد، مسلما تحولي بنيادين در توسعه بازار سرمايه و 
در پي آن اقتصاد كشور را شاهد خواهيم بود؛ در آن صورت در 
مقايسه با سهم فعلي ۸۰ درصدي تامين مالي بنگاه ها كه از 
طريق بازار پول صورت مي گيرد، شاهد تغيير اساسي خواهيم 

بود و بازار سرمايه سهم قابل توجه تري پيدا خواهد نمود.
وي گفت: در راس��تاي توسعه س��هم بازار سرمايه و ايفاي 

نقش پر رنگ تر در ايفاي تقاض��اي تامين مالي، ابتدا بايد 
زيرساخت هاي مناسب براي تحقق اين موضوع فراهم شود و 
يكي از اساسي ترين روش ها براي رسيدن به چنين درجه اي 
از توسعه، انجام مطالعات تطبيقي و الگو گرفتن از كشورهاي 
توسعه يافته است و قدر مسلم اين كشورها بايد داراي پيشينه 
و قدمت در حوزه بازارهاي بورس باش��ند كه مي توانند در 
انتقال دانش و تجربه به اقتصاد ما نقش مهمي را ايفا نمايند.

آقابزرگي اظه��ار كرد: بازار س��رمايه مي توان��د به عنوان 
بزرگ ترين تامين كننده مالي بخش خصوصي به  شمار آيد 
و براي تحقق اين امر مهم همدلي و يكسويي همراه با درك 
مشترك منافع ملي بس��يار موثر و چاره ساز است و كليه 
دستگاه ها اعم از اقتصادي و غير اقتصادي بايد در اجراي اين 
برنامه دست در دست هم و هماهنگ درجهت تعالي و توسعه 
حركت كنند. وي تصريح كرد: كاهش نرخ سود تسهيالت كه 
يكي از آرزوهاي بخش خصوصي و بنگاه هاي اقتصادي براي 
تجهيز و تامين منابع مالي با نرخ متناسب با هزينه طرح هاي 
توسعه است، تحقق نمي يابد مگر با ايجاد فضاي رقابتي بين 
بازار پول و بازار سرمايه كه با اتكا به مكانيسم عرضه و تقاضا 
نرخ بهره مشخص و معيار و مقياس، انجام پروژه شركت ها 
و صنايع خواهد بود. به گفته اين كارش��ناس بازار سرمايه، 

اصوال بازار سرمايه رقيب بازار پول نبوده و هر كدام وظايف و 
مسووليت خود را بايد ايفا نمايند و در اين ارتباط الزم است 
سياست گذاري اقتصادي به گونه اي باشد كه تضادي در هر 
يك از بازارهاي سرمايه و پول ايجاد نشود. وي افزود: كشوري 
مي تواند خود را رو به پيشرفت و توسعه ببيند كه بازار سرمايه 
روبه رشد و تعالي داشته باشد و از كليه ظرفيت هاي موجود 
براي ارتقاي جايگاه اقتصادي خود بهره مند شود. در اين بين 
بخش عمده اي از سياست هاي اقتصادي در كشور منوط و 
قائم به بازار پول است و شكاف بين مدت زمان تامين مالي 
بنگاه ها بين بازار سرمايه و پول باعث شده است كه بخشي از 
نقدينگي در بازه زماني بلند از بازار پول تامين شود و بالعكس 
در بازه زماني كوتاه از بازار سرمايه تامين شده است كه اين 
مقياس بايد تغيير كند. وي گفت: همچنين بازار سرمايه 
مكاني مناسب براي تقويت بنيه مالي و تجهز منابع الزم براي 
شكل گيري استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان است 
و در اين مقوله بورس ما جاي رشد بسيار خوبي دارد و انتظار 
بر اين است كه قانونگذار نيز در اين خصوص تمهيدات الزم 
و قانوني را پيش بيني نموده و مقررات و معافيت هاي الزم را 
براي امر سرمايه گذاري در صنايع و شركت هاي دانش بنيان 

فراهم آورد.



تشكلها6اخبار

واکنش اتاق مشهد به تصویب شتاب زده الیحه اصالح قانون تجارت

قوانین مادر را عجوالنه تصویب نکنید
از جلسه قبلی شورای گفت و گو اعتراض به تصویب 
الیحه قانون تجارت آغاز ش��د و به مرور نگرانی های 
بیشتری درباره این الیحه مطرح شد. اهمیت قانون 
تجارت و اثرات جدی این قانون بر فضای کسب و کار 
باعث شد که جلسه اخیر هیأت نمایندگان اتاق مشهد 

به این موضوع بپردازد.
رئیس ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد با انتقاد 
از بررس��ی ش��تاب زده الیحه اصالح قانون تجارت 
در مجلس گفت: قانون تج��ارت به عنوان یک قانون 
مادر بر مبادالت تجاری کشور حاکم است و بسیاری 
از بنیان ه��ای اقتص��ادی نیز به آن متکی اس��ت؛ اما 
نماین��دگان مجلس ۱۰۹ م��اده از الیحه اصالح این 
قانون را فقط در دو ساعت بررسی و تصویب کرده اند 
که دلیل ای��ن تعجیل و تبعات آتی آن جای نگرانی و 
سؤال دارد. غالمحسین شافعی با اشاره به قدمت 8۰ 
س��اله قانون تجارت، افزود: اتاق ایران بالفاصله بعد 
از تعجی��ل مجلس در تصویب الیح��ه اصالح قانون 
تجارت، مراتب نگرانی خود را در این خصوص اعالم 
کرد و در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 

نیز بر لزوم تجدیدنظر در این رویه تأکید شد.

   با بخش خصوصی مشورت نشد
شافعی با اشاره به دامنه وسیع اثرگذاری قانون تجارت 
بر وضعیت بخش خصوصی و اقتصاد ایران، تأکید کرد: 
برای تصویب چنین قان��ون مهمی باید نظرات بخش 
خصوصی و نخبگان اقتصادی اخذ می شد؛ اما نه تنها 
این کار انجام نشد بلکه نمایندگان مجلس در فرصت 
کوتاه باقیمانده تا پایان مجلس دهم، اقدام به تصویب 
شتاب زده قانون مهم تجارت می کنند که دغدغه ها و 

ابهامات زیادی را ایجاد می کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه عجله در 
اصالح این قانون یقینًا بر فعالیت های تجاری اثرگذار 
خواهد بود، گفت: درخواست ما تجدیدنظر جدی در 
این رویه غیرمعمول اس��ت و از دولت و مجلس انتظار 

داریم با جدیت به این موضوع ورود کنند.
به گفته ش��افعی، الیحه اصالح قان��ون تجارت باید با 
بهره گیری از تجربه کشورهای موفق و به صورت جامع 
و کامل تدوین شود و جای هیچ گونه تعبیر و تفسیری 

در مفاد آن باقی نماند.

    قانونی بسیار بنیادین
بحث درباره قانون تجارت صرفا در بخش خصوصی 
نیست و سایر  و حساسیا این موضوع باعث شده است 
که بس��یاری از کارشناسان به این موضوع بپردازند. 
الیحه تجارت یکی از بنیادی ترین قوانین در حوزه 
اقتصادی است که در صورت تصویب کامل تاثیرات 
شگرفی بر فضای اقتصادی از جمله روابط اقتصادی 
خواهد گذاش��ت؛ با این حال یک اقتصاددان معتقد 
اس��ت این تغییر و تحوالت بسیار سریع انجام شده 
و به دلیل تفس��یرهای مختلفی که از آن می ش��ود، 
می تواند باع��ث ایج��اد اختالالت��ی در کل فضای 

اقتصادی شود.
این روزها مجلس ش��ورای اسالمی مشغول بررسی 
یکی از بنیادی ترین قوانین اقتصادی کش��ور یعنی 
"قانون تجارت" اس��ت. این قانون که شامل بیش از 
۱۳۰۰ ماده قانونی اس��ت مرجع بس��یاری از روابط 
و س��ازکارهای فعلی اقتصادی از جمله قوانین کار 
اس��ت؛ قانون تجارت فعلی ایران در س��ال ۱۳۱۱ و 
به تأسی از قوانین تجاری فرانسه وضع شده است. 

ایمان اس��المیان با اش��اره اصالح چندب��اره قانون 
تجارت در بعد از انق��الب اظهار کرد: بعد از چندین 
مرحل��ه و اقدام ب��رای تغییر این قان��ون باالخره در 
مجلس فعل��ی این قانون مورد بررس��ی قرار گرفته 
اس��ت.  قانون تجارت بس��یاری از روابط کاری بین 
افراد و سازمان ها را تعیین می کند. روابط اقتصادی 
بین افراد و مالکیت دو بعد مهم این قانون هس��تند؛ 
در بحث مالکیت باید این نکته را در نظر داش��ت که 
نهاد مهمی مانن��د مالکیت به هر ش��کلی به قانون  
تبدیل ش��ود مبنای پیش��رفت و توس��عه کشور را 

تعیین می کند.
این اقتص��اددان با تاکید بر این ک��ه فرآیند تایید و 
تصویب قوانین تجارت در همه جای دنیا با حوصله 
و در یک فرآیند طوالنی مدت انجام می شود، اظهار 
کرد: یک مساله مهم در قانون تجارت این است که 
این نوع قوانین به هیچ وجه نباید تفسیرپذیر باشند 
چرا تفس��یرپذیری باعث تزل��زل و تردید در روابط 
اقتصادی خواهد شد، این در حالی است که از همین 
حاال فعاالن اقتصادی نسبت به تغییر مواد این قانون 
موضع گرفته و آن را عاملی ب��رای ایجاد اختالفات 

اقتصادی ارزیابی  می کنند.

   تغیی�ر بیش از ۱۳۰۰ م�اده قانونی را نباید 
در چند روز تصویب کرد

 وی در ادامه با اشاره به روند بررسی قانون تجارت در 
مجلس شورای اسالمی گفت: در حال حاضر قانون 
تجارت در حال تغییر و نه اصالح است این به معنای 
تغیی��ر در بیش از ۱۳۰۰ ماده قانونی خواهد بود که 

قرار است ظرف تنها چند روز به تصویب برسد.
اس��المیان با تاکید بر ضرورت تعام��ل با نهادهای 
خصوصی و نیمه خصوصی برای تدوین قانون تجارت 
ادامه داد: در حال حاضر انجام تغییرات باعث ایجاد 
یک فض��ای ابهام و تردی��د در بین فع��االن بخش 
خصوصی شده اس��ت و اکثر آنها نگاه مثبتی به این 
قانون ندارند در حالی که پیش از این همین اقش��ار 
بر ضرورت تغییر قانون تجارت تاکید می کردند، اما 
چون در تغییرات جدید نظرس��نجی ها و مقدمات 

الزم انجام نشده است همان منتقدان پیشین حاال 
در برابر تغییر قانون تجارت موضع گرفته اند.

   قانون تجارت قانون »مادر« است
این اقتصاددان با تاکید بر اثرگذاری باالی تغییر در قوانین 
»مادر« مانند »قانون تجارت« بر روابط اقتصادی کشور 
گفت: پیش از هرچیز باید سعی می شد که این تغییرات 
به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار بگیرد. در حالی که به 
نظر می رسد چنین اقدامات مطالعاتی انجام نشده و همین 
مساله نیز باعث نگرانی افکار عمومی هم شده است. وی 
با اشاره به شکنندگی فضای کاری فعلی در اقتصاد گفت 
که اگر قانون تجارت ابالغ ش��ود همه چیز را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد و بنابراین طی نکردن فرآیندهای الزم در 
قانون تجارت می تواند باعث جوانمرگی این قانون و بروز 

مشکالتی در روابط اقتصادی شود.

   قانون تجارت تفسیر شود مشکالت
شروع می شوند

او با انتقاد از تفسیرپذیری در مواد تغییر یافته قانون 
جدید تجارت ادامه داد: معموال قوانین وضع ش��ده 
بعد از آنک��ه وارد مراحل اجرایی می ش��وند، دچار 
ابهامات و ایراداتی می شوند اما قانون فعلی تجارت 
در مرحله ی تدوین باعث گمانه زنی ها و تفسیرهای 
مختلفی شده است که می تواند باعث به وجود آمدن 

مشکالت زیادی در آینده شود.
اسالمیان با اش��اره به مرجع بودن قانون تجارت در 
فضای قوانین اقتصادی کش��ور گفت که بس��یاری 
از رواب��ط ق��راردادی بین کارفرمای��ان و کارکنان، 
شرکا و ش��رکت ها مبتنی بر قانون تجارت است که 
 این مساله نش��ان دهنده ابعاد وسیع قانون تجارت

است.

در پنجمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بررسی شد

لزوم حضور پررنگ تر تولیدكنندگان ایراني در نمایشگاه هاي بین المللي

پیش شرط های اقتصادی برای حذف چهار صفر از پول ملی

 فرصتي براي دیده شدن در آن سوي مرز ها

اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در پنجمین نشست 
این کمیس��یون به بررس��ی آثار حذف چهار صفر از پول ملی کشور 

پرداختند.
فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در 
آغاز این نشست با اش��اره به تجربه بین المللی حذف صفر از پول در 
برخی کشورهای دنیا، گفت: این تجربه نشان می دهد حذف صفر از 
پول در کشورهایی موثر واقع شده که توانسته اند اقتصاد کالن خود 
را باثبات کنند. کش��ورهای موفق در این عرصه در گام نخس��ت به 
سراغ افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم رفته اند و در پی آن 

توانسته اند از حذف صفر از پول کشور خود بهره ببرند.
مس��توفی سپس افزود: به نظر می رس��د در حال حاضر و با توجه به 
وضعیتی که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است، زمان مناسبی 
برای حذف چهار صفر از پول ملی نیست و ابتدا باید الزامات دیگری در 
اقتصاد از جمله افزایش انضباط مالی، حذف یارانه ها، انضباط مالیاتی، 
اصالح نرخ واقعی ارز و افزاش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد 

رعایت شود سپس به سمت اجرای حذف صفر از پول ملی رفت.
به گفته فریال مستوفی، حذف چهار صفر از پول ملی باید در انتهای 

مسیر اصالحات اقتصادی در کشور صورت گیرد.
در همین رابطه، مهدی پورقاضی، از فعاالن اقتصادی بخش صنعت 
و عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که حذف چهار 
صفر از پول ملی برای آسان کردن مبادالت تجاری در پیش گرفته 

شده است.
اوتوضیح داد که حذف چهار صفر از پول ملی کش��ور ممکن است 
در ابتدا تورم کوتاه مدت و زودگذری را در اقتصاد کشور ایجاد کند 

اما این اق��دام در نهایت به نفع اقتصاد ایران اس��ت. عباس آرگون 
نایب رییس کمیسیون بازار پول و س��رمایه اتاق تهران نیز حذف 
چهار صفر از پول ملی را به نفع اقتصاد کشور دانست و گفت: شرط 
اولیه برای اجرای این سیاس��ت اقتصادی، حفظ ش��رایط موجود 

اقتصادی کشور است.
وی با این حال افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط 
کنونی، به نظر می رس��د که با حذف چهار صفر از پول ملی کش��ور، 
برخی ش��اخص های اقتصادی از جمله نرخ تورم که طی سال های 

اخیر در وضعیت ثبات قرار داشته ، دستخوش تغییر و تحول شود.
ش��هاب جوانمردی دیگر عضو هی��ات نمایندگان ات��اق تهران نیز 
معتقد است که در شرایط کنونی، زمان کافی برای اصالح نظام های 
نرم افزاری مالی و پولی کشور فراهم نیست چرا که در صورت تصمیم 
دولت برای حذف چهار صفر از پ��ول ملی، باید تمامی نرم افزارهای 

مالی کشور اصالح شوند.
محمدرضا بختیاری، مشاور بین الملل اتاق تهران، نیز معتقد بود که 
حذف چهار صفر از پول ملی کشور زمانی کارساز خواهد بود که روابط 
پایدار و با ثبات بین المللی برای کش��ور فراهم شده باشد و بتوان از 
ظرفیت بازارهای مالی دنیا و سرمایه گذاران خارجی استفاده کرد، در 

غیر این صورت، این طرح سرانجام روشنی نخواهد داشت.
در این نشست دیدگاه ها و نظرات متفاوتی از سوی نمایندگان بخش 
خصوصی در مورد طرح جدید دولت برای تغییر واحد پول و حذف 
چهار صفر مطرح شد و در نهایت مقرر شد در نشست بعدی با حضور 
یکی از چهره های مطرح پولی و بانکی کشور، این بحث مجدد مطرح 

و مورد بررسی قرار گیرد تا به نتیجه نهایی منتج شود.

حضور در نمایش��گاه ها براي عرض��ه و معرفي كاال و 
خدمات شركت هاي تولیدي، از مولفه هایي است كه 
با توجِه به آن، مي توان متقاضیان هر چه بیش��تري را 

جذب كاال یا خدمات كرد.
با نیم نگاهي به نمایشگاه هاي بین المللي كه در اقصي 
نقاط جهان برگزار مي شود و بعضا در ایران نیز شاهد 
دایر شدن چنین نمایشگاه هایي هستیم، این واقعیت 
به اثبات مي رسد كه اساسا یكي از اركان برجسته در 
تبلیغات و معرفي كاال یا خدمات شركت ها، به واسطه 
حضور در چنین محافل و مجامعي، ُمیس��ر و محقق 

مي شود.
با همه این اوصاف، متاس��فانه، از س��وي بس��یاري از 
شركت هاي تولیدي و خدماتي به این امر خطیر آنچنان 
كه باید، توجه الزم لحاظ نمي ش��ود و در بس��یاري از 
نمایشگاه هاي بین المللي جهان، فقدان حضور ایران، 
بستر را براي پیش��ي گرفتن رقبا از شركت ها و مراكز 

تولیدي و خدماتي ایراني هموار و مسطح مي سازد.

  برند س�ازي محص�والت ایران�ي، الزم�ه 
حمایت از كاالي ایراني

متاس��فانه با وجود ضرورت حضور هر چه پر رنگ تر 
ش��ركت هاي تولی��دي و خدماتي این م��رز و بوم در 
نمایش��گاه هاي بین المللي این امر آنچن��ان كه باید 

پر رنگ به نظر نمي رس��د و این در شرایطي است كه 
بسیاري از ش��ركت هاي فعال در كش��ور هاي رقیب 
ایران در حوزه تولید و ارایه خدمات، نقشي برجسته و 

حضوري مشهود در نمایشگاه هاي بین المللي دارند.
در شرایطي كه در خصوص نقش تاثیرگذار تبلیغات 
و بازاریابي در افزایش ضریب فروش كاال ها و خدمات 
و توسعه صادراتي آن به اقصي نقاط جهان هیچگونه 
تردید و ش��بهه اي وجود ندارد و با پذیرفتن این اصل 
انكار ناپذیر، مي باید حضور در نمایشگاه هاي بین المللي 
نیز به عنوان بخشي از این فرآیند تبلیغاتي و بازاریابي 
پذیرفته شود در غیر این صورت پازل مذكور تكمیل 

نخواهد شد.
به واقع اهمیت حضور در نمایش��گاه هاي بین المللي 
به میزاني اس��ت كه ام��روز بس��یاري از كمپاني ها و 
شركت هاي صاحب نام و برجسته جهاني نیز از حضور 
در چنین محافل و نمایشگاه هایي دریغ نمي كنند و به 
تبع با چنین اوصافي، براي شركت هایي كه صاحب نام 
و نام آش��نا نیس��تند ضرورت این حضور برجسته تر 

خواهد بود.
طرح ای��ن موضوع به معن��اي عدم حض��ور مطلق، 
شركت ها و مراكز تولیدي و خدماتي در نمایشگاه هاي 
بین المللي جهاني نیس��ت، اما وقتي تع��دد مراكز و 
بنگاه هاي تولی��دي، اقتصادي و خدمات��ي را در نظر 

مي گیریم و ظرفیت ها و توانمندي هاي بالقوه موجود 
را مورد ارزیابي قرار مي دهیم، این واقعیت تلخ به اثبات 
مي رسد كه متاسفانه ضریب حضور در نمایشگاه هاي 

بین المللي اندك و ناچیز است.
بدون تردید، حضور در چنین نمایشگاه هایي مستلزم 
هزینه كرد هاي خاص به خود است، اما در صورت نگاه 
عمیق و بلندمدت و ترسیم افق و چشم انداز الزم این 
واقعیت مسجل مي شود كه حضور در نمایشگاه هاي 
بین المللي و هزینه كرد براي تحقق چنین امر خطیري، 
یك نوع س��رمایه گذاري محسوب مي شود كه مزایا و 
ثمرات آن در میان مدت و بلندمدت باز خواهد گشت 
و اساس��ا مي باید در نوع نگاه به چنین عرصه هایي از 
سوي مراكز تولیدي و خدماتي ایراني، تجدید نظري 

اساسي لحاظ شود.
البته نباید این نكته را از نظر دور داشت كه این ضعف 
در حضور نمایشگاه هاي بین المللي و خأل شركت هاي 
تولیدي و خدماتي ایراني در محافل و نمایشگاه هاي 
جهاني، صرفا از كم توجهي و غفلت نشات نمي گیرد، 
بلكه مش��كالت مال��ي و عدم توان الزم ب��راي تامین 
هزینه رفت و آمد به كشور هاي مبدا و میزباِن چنین 
نمایش��گاه هایي در حضور كمرنگ ایراني ها بس��یار 
تاثیرگذار و تعیین كننده اس��ت، كه انتظار مي رود با 
حمایت دستگاه هاي ذي ربط و متولي، زمینه و بستر 

هر چه مطلوب و شایسته تري براي حضور در چنین 
مراكز و محافلي فراهم شود. یكي از مولفه هاي اساسي 
در حمایت از كاالي ایراني به برند س��ازي آن معطوف 
مي شود و به تبع در چنین ش��رایطي حضور فعاالنه 
ش��ركت هاي تولیدي، خدماتي و اقتصادي ایران در 
چنین مجامعي، روند برند ش��دن كاال هاي ایراني را 

تسهیل و تسریع خواهد كرد.

    حضور در نمایشگاه هاي بین المللي
به رونق اقتصادي كشور كمك مي كند

مهدي كریمي تفرش��ي، رییس هیات مدیره تعاوني 
تولیدكنن��دگان مواد غذایي، از نمونه افرادي اس��ت 
كه به ضرورت حضور پررنگ ایران در نمایشگاه هاي 

بین المللي اعتقادي راسخ دارد.
به زعم وي چنی��ن فرصت ها و بس��ترهایي، فضایي 
مطلوب جه��ت به نمایش گذاش��تن توانمندي هاي 
تولی��دي و فني ای��ران به ش��مار مي رود و ب��ه واقع 
شكل گیري تعاملي مثبت و س��ازنده با تولیدكننده 
و مصرف كننده و اقش��ار مختلف م��ردم، مي تواند به 

دستاورد هاي ارزنده اي منتهي شود.
كریمي تفرشي معتقد است، حضور در نمایشگاه هاي 
بین المللي، اب��زار و اهرم��ي قدرتمن��د در بازاریابي 
مطلوب تر و به نوعي خود ارزیابي از وضعیت شركت هاي 

تولید و خدماتي به شمار مي رود و ارتباط موثري كه 
در نمایشگاه شكل مي گیرد مي تواند به همكاري هاي 
عمیق، دراز مدت منجر ش��ود و به م��وازات حصول 
رش��د صادراتي، رونق اقتصادي را نیز براي كشور به 

ارمغان آورد.
رییس هیات مدیره تعاوني تولیدكنندگان مواد غذایي 
حضور در نمایشگاه هاي بین المللي را وسیله اي براي 
تفاهم و گفت وگوي میان ملل و فرهنگ ها مي داند كه 
در س��ایه چنین فرصتي مي توان به تبادل اطالعات 
علمي، بازرگاني و تجاري پرداخت و این مولفه ها، نقشي 

كلیدي در توسعه هر چه بیشتر تولید ایفا مي كند.
ما حصل چنین توفیقات��ي به افزایش ضریب فروش، 
كاهش خس��ارات ركود اقتصادي در داخل كش��ور، 
اش��تغالزایي هر چه بیش��تر و ارتق��اي كمي و كیفي 
محصوالت در فضاي رقابتي با دیگر شركت ها و مراكز 
تولیدي و خدماتي مي انجامد و ب��ه تبع آن، ارز آوري 

بیشتري نیز براي كشور به دنبال دارد.
امید آن مي رود با هموار شدن شرایط، ضریب حضور 
تولیدكنندگان ایراني در نمایش��گاه هاي بین المللي 
با افزایش هر چه بیش��تري همراه ش��ود ك��ه یقینا با 
تحق��ق این امر، دس��تیابي به اهداف سیاس��ت هاي 
اقتصاد مقاومتي، با سهولت هر چه بیشتري عملیاتي 

خواهد شد. 

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تشریح کرد

ظرفیت عقود اسالمی پشت دیوار دوگانگی در نظام بانکی
حسین س��لیمی در مورد ظرفیت بانکداری اس��المی برای تامین 
مالی تولید در کشور گفت: پیش از ورود به بحث، این واقعیت را باید 
پذیرفت که  مشتریان بانکها آشنایی چندانی با ابزارها و عقود اسالمی 

مترتب بر سیستم بانکی ندارند.
وی اضاف��ه کرد: نیاز اصلی در اس��تقرار بانکداری اس��المی، تفهیم 
درس��ت، دقیق و شفاف ابزارها و عقود اسالمی است؛ به عنوان مثال 
فروش اقساطی توسط بانک ها علی رغم شرعی بودن نتوانست برای 

مشتری کارایی الزم را داشته باشد.
 سلیمی با تاکید بر اینکه عقود اسالمی کامال جوابگوی نیاز مشتریان 
بانکی است گفت: علی رغم کارایی عقود اسالمی در نظام بانکی، یکی 
از معضالتی که با آن دست به گریبانیم این است که همه می خواهند 
از بانک ها تس��هیالت دریافت کنند و کسی به دنبال تامین مالی از 
طریق اوراق ) مانند عقود اسالمی(، نیست؛ اوراق مرابحه، اوراق سلف 
و ... می تواند جایگزین تس��هیالت کوتاه مدت شده و شرکت های 

بزرگ از این طریق نیاز مالی خود را تامین کنند.
 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داش��ت: وام های 
بان��ک های ما منهای وام های صنعتی عموم��ا وام های کوتاه مدت 
یکساله هستند، در حالی که  سیستم بانکی می تواند اوراق متنوع 
را در اختیار بازار س��رمایه قرار داده و مساله تامین مالی بنگاه های 
اقتصادی را حل کند؛ الزم به ذکر است که برای کسب نتیجه بهتر و 
ارائه فرصت کافی به مشتریان بهتر است این اوراق پنج ساله باشند.

 حس��ین س��لیمی گفت: مش��کل عقود و اوراق اس��المی همین 
کوتاه مدت بودن است و نمی تواند دردی از تولید و صنعت را دوا کند؛ 

پیشنهاد ما این است که اوراق سه تا پنج ساله باشند.

البته برخی بانک ها برای طرح ها تسهیالت ارائه می کنند اما بانک ها 
اصوال تسهیالت خود را بر اس��اس عقودی ارائه می کنند که سریعا 

وصول شود.
 وی تش��ریح کرد: بانک ها نیز به دلیل شرایط اقتصادی محتاطانه 
گام بر می دارند و برای ارائه تس��هیالت بلند مدت سرسختی نشان 
می دهند و صد البته تورم، رکود و سایر شرایط اقتصادی بر عملکرد 

بانک ها موثرند.
 سلیمی با اظهار امیدواری در بهبود روشها و رفع اختالف نظرها در 
استفاده از اوراق و عقود اسالمی در سیستم بانکی گفت: اجرای عقود 
اسالمی از سوی صنایع با هیچ مشکلی مواجه نیست اما اینکه چرا این 
موضوع در فضای تولید و صنعت جا نیفتاد بر می گردد به دوگانگی 
بین سیستم قدیم وجدید و عدم آگاهی مدیران صنعتی از کارایی و 

عملکرد عقود اسالمی.
کارشناس امور بانکی اظهار داشت: وقتی در نظام بانکی بنابر اصول 
اسالمی مشارکت جایگزین بهره شد؛ بسیاری از مدیران صنعتی از 
چند و چون و جزییات آن آگاهی نداشتند بنابراین به جای ورود  و 
اس��تفاده از آن ، ترجیح دادند از آن استفاده نکنند در صورتی که در 
کشورهای اسالمی از انواع و اقسام بانکداری مشارکتی و عقود اسالمی 

استفاده می کنند.
 وی در ادامه گفت: استفاده طویل از مدت از ابزار و روش های متعارف 
بانکی باعث شده استفاده از عقود اسالمی برایمان دشوار باشد و البته 
کم کم مسیر باز شده و و مشکالت پیرامون آن حل می شود. همانطور 
که با راهکار و الگوهای ارائه ش��ده از سوی فقها مسائلی چون خرید 

آتی در بورس برطرف شد.
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بنگاه های کوچک مقیاس 
اکسیری برای احیای اقتصاد

محمد رضا بهرامن  رئیس خانه معدن و عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگان��ی تهران با بیان اینکه طرح 
احیا، نوسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با هدف 
استفاده از سرمایه های بخش خصوصی، زمینه ساز 
افزایش تولید مواد معدنی، توس��عه و ایجاد اشتغال 
پایدار در مناطق کمتر توسعه یافته می شود گفت: 
طرح احیاي معادن زمینه ساز تقویت زیرساخت ها 
برای کاهش قیمت حمل و نقل می شود و می تواند 
معادن کوچک را فعال کن��د. او با بیان اینکه اجرای 
این طرح در حل مش��کالت معادن کوچک بسیار 
موثر است افزود: با نوسازی و توسعه معادن می توانیم 
اهداف اقتصاد مقاومتی را به منظور استفاده بهینه و 
بکارگیری پتانسیل، ظرفیت ها و توانایی های علمی 
_اجرایی موجود، منابع مال��ی، داده ها، اطالعات و 
نیروی انس��انی عملیاتی کنیم. رئیس خانه معدن 
اظهار کرد: معادن کوچک و متوس��ط ب��ا توجه به 
تعدادشان که حدود ۹8.۳ درصد کل معدن کشور 
و س��هم باالی 8۵ درصدی از جمعی��ت ۱۳۴ هزار 
نفری مشغول در بخش معدن کشور از اهمیت باالیی 
برخوردار هس��تند. بهرامن توضیح داد: ۶۵ درصد از 
تولیدات معدنی کشور با استفاده از ۱۳۴ هزار نفر در 
بخش معدن شکل می گیرد؛ بنابراین بخش بزرگی از 
نیاز کشور به واسطه معادن کوچک و متوسط تامین 
می شود.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
تصریح کرد: به طور کلی هرچه مقیاس تولید بنگاه 
اقتصادی بزرگ تر شود، با سرشکن شدن هزینه های 
جاری، قطعا هزینه تولید پایین می آید. اما نکته ای که 
وجود دارد این است که تولید بزرگ مقیاس، نیازمند 
ماشین آالت بزرگ مقیاس است. این موضوع باعث 
می شود که ایجاد بنگاه های تولیدی بزرگ مقیاس با 
سرمایه گذاری ثابت و در گردش بیشتری همراه باشد. 
بهرامن با اشاره به مزیت بنگاه های اقتصادی کوچک 
مقیاس گفت: مزیت بنگاه های اقتصادی کوچک و 
متوسط، زودبازده بودن، چابک بودن، کمتر به سرمایه 
گذاری نیاز دارد و نیاز به تکنولوژی ساده تر است که در 
شرایط اقتصادی امروز کشور به عنوان اکسیر احیای 
اقتصاد کشور مطرح هستند. او بیان کرد: اقدامات اولیه 
انجام شده در این زمینه شامل ارسال آمار و اطالعات 
معادن ۳۱ استان و جنوب کرمان و پتانسیل یابی و 
پردازش اطالعات و مکان یابی واحد فرآوری است. 
رئیس خانه معدن به موانع موجود در این حوزه اشاره 
کرد و گفت: موانعی که در فعالس��ازی معادن در ۲۷ 
منطقه معدنی به صورت کامل بررسی شده اند عبارت 
است از: نیاز به سرمایه گذاری ۳۲درصد، زیر ساخت 
۱۲درصد، تکمیل نشدن اکتشاف ۱۰درصد، پایین 
بودن عیار ۱۳درصد، اداری و حقوقی ۱۰درصد، باال 
بودن هزینه حمل ۵درصد، مشکالت واحد فرآوری 
۱۰درصد، بازار ۱۰درصد و تکنولوژی و فنی است که 
باید رفع شوند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران تاکید کرد: این طرح، فعالیت خود را در چهار 
حوزه »بس��یج کمک ه��ای دولت ب��رای راه اندازی 
طرح«، »شناسایی س��رمایه گذاران«، »شناسایی 
سرمایه پذیران« و »همکاری با انجمن ها و تشکل ها« 
متمرکز کرده اس��ت که بخش های دولتی از جمله 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، ایمپاسکو، 
مرکز تحقیقات فرآوری معدن، صندوق بیمه سرمایه 
گذاری فعالیت های معدنی، سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور و انجمن ها و تشکل های 

بخش خصوصی از جمله خانه معدن ایران است.

مرز خسروی پیشرفته ترین 
مرز ایران با عراق است

پانزدهم شهریورماه مرز خسروی با حضور وزیر کشور، 
استاندار کرمانشاه و مقامات عراقی بازگشایی شد. مرز 
خسروی نزدیک ترین پایانه مرزی ایران به بغداد، کربال، 
کاظمین و سامرا است، این مرز تا بغداد، پایتخت کشور 
عراق ۱۹۰، نجف ۳8۰، کربال ۳۰۰، کاظمین ۲۰۳ و تا 
سامرا نیز ۳۲۶ کیلومتر فاصله دارد. به گفته عبدالرضا 
رحمانی فضلی، وزیر کشور بازگشایی مرز خسروی 
فرصت خوبی برای زائران اس��ت که با خدمات بهتر 
و تسهیالت مناسب تر سفر به عتبات را انجام دهند. 
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره 
بازگشایی مرز خس��روی به پایگاه خبری اتاق ایران 
می گوید: مرز خسروی یکی از مهم ترین مرزی های 
زمینی ایران با کش��ور عراق است؛ این مرز مهم تر از 
مرز مهران و پرویزخان ب��وده و جزو اولین مرزهایی 
است که بعد از س��قوط صدام ارتباط تجاری ایران با 
کشور عراق از آن شروع ش��د. کاشفی می گوید: در 
این سال ها امکانات و زیرساخت های خوبی در مرز 
خسروی فراهم شده است؛ این مرز به لحاظ گمرکی، 
جاده و سایر زیرساخت های الزم از همه مرزهای ایران 
با کشور عراق پیشرفته تر است و به لحاظ مسافت هم 
به عراق نزدیک تر است. در این سال ها در قصرشیرین 
هتل ها و امکانات گردشگری زیادی تدارک دیده شده 
که می تواند به رونق مرز خسروی کمک کند. رئیس 
اتاق کرمانشاه به زمان تعطیلی مرز خسروی اشاره 
می کند: داعش که به استان دیاله، یکی از محروم ترین 
استان های عراق حمله کرد، به دلیل مسایل امنیتی 
مرز خسروی تعطیل شد اما این روزها بار دیگر امنیت 
به این استان بازگشته است. مدت هاست که هیات 
تجاری و مقامات سیاسی عراق از مرز خسروی بازدید 
کرده و مشتاق همکاری از طریق این مرز هستند. او 
ادامه می دهد: در ایام اربعین مرز خسروی برای تردد 
زائران باز خواهد بود و بعد از آن تجار می توانند از این 
مرز کاالهای خود را به عراق صادر کنند. البته قباًل در 
ایام اربعین تجار ایرانی از مرز سومار کاالهای خود را به 
عراق صادر می کردند ولی امسال هنوز مرز جایگزینی 
برای صادرات اعالم نشده است. کاشفی تاکید می کند: 
ما باید در ایام محرم از فرصت بازار عراق به نفع اقتصاد 
خود بهره بگیریم. برای همین باید مرزهای سومار، 
چنگوله در اختیار صادرکننده ها باشد تا تجار ایرانی 
در بازار رقابتی عراق فرصت ارائه کاالهای ایرانی را از 

دست ندهند.
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پايان رسوايي خاشقجي آغاز ضربه به تكنوكرات سعودي

عبدالعزيز:بهتوافقاوپكپالسپايبندميمانيم

اوپكدرمخمصهرقابتعرضهوتقاضاينفتاثركارتسوختبركاهشقاچاقبنزين

گروه انرژي| نادي صبوري |
يك شنبه صبح يك فرمان پادش��اهي، خالد الفاح وزير 
انرژي عربس��تان را بعد از دو سال از اين سمت عزل كرد 
و عبدالعزيز بن س��لمان برادر ناتني محمد بن س��لمان 
ش��اهزاده جنجالي را به جاي او به اين س��مت منصوب 
كرد. اين اتفاق 4 روز بعد از آن مي افتاد كه الفالح از رياست 
آرامكو شركت نفت سعودي كنار گذاشته شده بود، 5 روز 
قبل از آن هم صنعت و مع��دن از حوزه اختيارات الفالح 
بيرون رفته بودند. در توصيف اينكه اين اتفاق تا چه اندازه 
مهم است دانستن همين موضوع بس كه علي النعيمي 
كسي كه پيش از الفالح سكان وزارت نفت عربستان را در 
دست داشت 30 سال عمر وزارتي داشت. در ميان تمام 
تحليل ها يكي از جذاب ترين ها را بايد به تحليل نشريه 
اقتصادي فايننش��يال تايمز اختصاص داد. تحليلي كه 
تالش مي كند ميان عزل الفالح اين تكنوكرات كهنه كار و 
روياهاي بن سلمان براي عربستان 2030 از طريق عرضه 
عمومي آرامكو، نگين پادش��اهي، ارتباطي برقرار كند و 
سرنخ اين بركناري را در استقبال از اوراق قرضه آرامكو 
بيابد؛ جايي كه پادشاهي به اين نتيجه رسيد كه رسوايي 
خاشقجي تمام شده است. اين مقاله مي تواند در بعضي 
موارد كمي يكجانبه گرايانه و بعضا بدون مستندات كافي 
براي ادعاها تعبير شود، چرا كه تمام منبع هاي خبري آن 
بي نام هستند اما قطعا حداقل از اين جهت كه بفهميم 
بخشي از جهان غرب اين ماجرا را چطور مي بيند ارزش 
خواندن دارد. »تعادل« مقاله اي كه ش��ايد بهترين تيتر 
براي توصيف آن »افتادن الفالح از عرش به فرش« است 
را براي خوانندگان انتخاب و ترجمه كرده است. آن را در 

ادامه مي خوانيد. 
 يك سال پيش خالد الفالح كس��ي كه داشت همزمان 
انرژي، صنعت و معدن را يكجا اداره مي كرد دست نيافتني 

به نظر مي رسيد. 
نفت خام به باال ترين ميزان خودش از سال 2014 رسيده 
بود كه بخش��ي از آن به خاطر ديپلماس��ي نفتي او بود. 
عرضه عمومي آرامكو متوقف شده بود كه نشان مي داد 
احتماال تكنوكرات ها توانسته اند در پيش بردن رويكردي 

محافظه كارانه تر در عرضه موفق شوند. 
و 23 اكتبر پارس��ال، وقتي كه ش��مار قاب��ل توجهي از 
سياستمداران و صاحبان كسب و كار كنفرانس داووس 
صحررا را بايكوت كردند، وقتي كه محمد بن سلمان براي 
ترميم چهره پادشاهي بعد از قتل جمال خاشقجي نياز به 
يك وزير ارشد داشت، اين خالد الفالح بود كه در كنفرانس 
داووس صحرا وارد عمل شد و آن جا گفت كه پادشاهي از 

پس اين بحران بر خواهد آمد. 
حاال ولي، وقتي كه بن سلمان دنبال اين است كه به عرضه 
عمومي آرامكو شتاب ببخشد و خون تازه اي به رگ هاي 
اصالحات اقتص��ادي كه اين اواخر چندان خبري در آن 
پيش نيامده بود تزريق كند، انگار كه آقاي الفالح ديگر 

مازاد بر نياز احساس شده است. حتي با استانداردهاي 
درهم ريخته  حكمراني بن سلمان هم، عزل كردن آقاي 
الفالح يك حركت از عرش به فرش تمام عيار براي يكي 
از رده باال ترين افراد در پادشاهي و رهبر معنوي اوپك به 

حساب مي آيد.
فايننشيال تايمز روند 9 روزه اي كه از كنار گذاشته شدن 
الفالح از رياست آرامكو تا عزلش از وزارت انرژي به طول 
انجاميد را »نامعمول« و عجيب توصيف مي كند؛ ماجرا با 
بيرون كشيدن صنعت و معدن از سبد سهام آقاي الفالح 
و ايجاد يك وزارت جداگانه براي اين دو ماجرا شروع شد 
و بعد به جايگزيني الفالح با ياسر الرمايان رييس صندوق 
ثروت ملي عربس��تان كه او را هم از نزديكان بن سلمان 

مي دانند، در رياست آرامكو رسيد. 
با وجود اينكه اين دو حركت ش��گفت انگيز بودند اما در 
خود منطق هايي داشتند. در مورد صنعت و معدن، اين 
استدالل وجود داشت كه سر الفالح براي اينكه بتواند به 
اين دو بخش هم رس��يدگي كند خيلي شلوغ است. در 
مورد كنار گذاشتن از رياست آرامكو هم به نظر مي رسيد 
براي اينكه اين ش��ركت بتواند عرضه بش��ود و به خاطر 
مسائل حاكميتي دير يا زود الفالح بايد از اينكه به صورت 
توامان رياست آرامكو و وزارت انرژي را در دست داشته 

باشد كنار برود.

افراد نزديك به دولت عربس��تان مي گفتند كه هر چند 
كرك و پر الفالح حاال ديگر ريخته ولي او مي تواند همچنان 
به عنوان وزير انرژي محترم شمرده شود و روي كارش در 

اين بخش متمركز بماند.
ولي شليك نهايي چهار روز بعد اتفاق افتاد.

صبح يك شنبه طي يك »فرمان سلطنتي« خالد الفالح 
از وزارت انرژي عربس��تان كنار گذاش��ته و با شاهزاده 
عبدالعزيز بن سلمان برادر نيمه تني وليعهد جايگزين شد.

اف تي مى نويسد: اين طور كه به نظر مي رسد او دارد هزينه 
قيمت هاي رو به كاهش و ناخوش احوال نفت، نداشتن آن 
شور و اشتياق الزم براي عرضه  شتابزده آرامكو و جديتي 
كه از نظر بعضي ها نخوت آميز مي آيد و دل همكارانش 

در كابينه را چركين كرده مى پردازد.
يك فرد آگاه به ماجرا به اين نش��ريه گفته است: »شايد 
او با بعضي از وزراي كابينه، مثال اقتصاد يا تجارت روابط 
بدي داشته است و با بعضي از همكارانش چندان آبشان 
در يك جوي نمي رفته اس��ت. دولت بايد با يكي از آنها 

خداحافظي مى كرده«.
اين فرد ارتب��اط ميان آنچه فايننش��يال تايمز »تغيير 
سرنوشت« الفالح توصيف مي كند با مخالفت او با روندي 
سريع تر در آماده سازي آرامكو براي عرضه، چيزي كه مد 

نظر بن سلمان است، را رد مي كند.

او گفته است: »الفالح جلوي اين ماجرا نبود، او قانع شده 
بود، حتي اگر هم به مساله باور نداشت دستورها را دنبال 

و اجرا مي كرد«. 
ديگراني كه البته اف تي نامي از آنها نمي آورد طبق مقاله 
اين رس��انه اعتقاد دارند ك��ه »مخالفت ضمني« الفالح 
با عرضه س��ريع آرامكو، جايي ك��ه او بخش اعظم عمر 
كاري اش؛ از جمله شش سال به عنوان مديرعامل را در 
آن گذرانده كار را خراب كرده است، آن  هم در دوره اي كه 
محمد بن سلمان عادت ندارد صبر زيادي مقابل كساني 

كه دستورات را اجرا نمي كنند نشان دهد.
يك نفر كه براي آرامكو كار مشاوره مي كند و نامش هم 
فاش نشده گفته كه الفالح س��دي در راه بود كه رييس 
جديد آرامكو نخواهد بود. او صدايي بلندتر براي اعتراض ها 

بود و از منافع شركت دفاع مي كرد« 
او از يك راه عاقالنه تر در عرضه آرامكو دفاع مي كرد، راهي 
كه تبع��ات مختلف طي كردن آن در نظر گرفته ش��ده 
باشد، نمي فهميد كه رييس يك »پذيرش« بي چون و 

چرا مي خواهد. 
»عرضه عمومي آرامكو« يا IPO قلب اصالحاتي است 
كه قرار است به چشم انداز 2030 محمد بن سلمان ختم 
شود. سال پيش اما و اگرها باعث شدند اين عرضه عمومي 

به تاخير بيفتد.

ولي در ماه آوريل و بعد از اينكه تقاضاهاي تا ده برابر براي 
اوراق قرضه 12 ميلي��ارد دالري آرامكو آمد و همزمان 
گزارش ها نشان داد اين شركت سال قبل 110 ميليارد 

دالر درآمد خالص داشته، ورق برگشت. 
موفقيت اي��ن اوراق، اين باور را تقوي��ت كرد كه اوضاع 
وخيمي كه به دنبال قتل خاشقجي ايجاد شده بود به پايان 
رسيده است. غول هاي بانكداري دنيا كم كم راهي براي 
پادشاهي باز كردند و مقامات سعودي دوباره اظهارنظر 

درباره عرضه اوليه آرامكو را آغاز كردند.
همان وقت ها بود كه آقاي الفالح در يك كنفرانس خبري 
عنوان كرد كه ممكن است عرضه زودتر از 2021 اتفاق 
بيافتد. او البته اين را هم گفته بود كه ممكن است حجم 
عرضه كمتر باشد. افراد نزديك به ماجرا گفتند كه ممكن 
است همين امسال مقامات يك پذيرش در بورس داخلي 

عربستان براي آرامكو ترتيب بدهند.
ولي با جدي ش��دن قدم ها در عرض��ه عمومي آرامكو، 

تنش هايي كه الفالح را درگير مي كرد به سطح آمد. 
فايننشيال تايمز ماه ژوئن گزارشي با اين عنوان نوشت كه 
همزمان كه عربستان سرگرم شفاف كردن روابط ميان 
آرامكو و وزارت انرژي است، اين ماجرا كه مخارج سنگين 
وزير توسط آرامكو پرداخت مي شود به يك معضل تبديل 
شده است. همچنين زمزمه هايي از اينكه مدل مديريتي 
الفالح كه اين طور است كه هر چيز ريزي را كنترل مي كند 

مساله ساز شده است.
يك فرد داخلي در آرامكو مي گويد: »حتي بعد از اينكه 
الفالح به صورت توامان وزارت انرژي و رياست آرامكو را 
داش��ت باز هم به امين ناصر مدير اجرايي اين كمپاني 
فض��اي چنداني نمي داد كه ام��ورات را بدون دخالت او 

پيش ببرد«. 
ولي مشاور آرامكو مي گويد طبعيت روشي كه براي عزل 
الفالح استفاده شد نش��ان مي دهد منش حكمراني در 
پادشاهي تا چه اندازه بي قانون است. او مي گويد: »وليعهد 
دركي از مقياس چالشي كه پادشاهي و كمپاني نفتي با 
آن روبرو خواهد شد ندارد اما نمي تواند شكيبايي به خرج 

بدهد و عجول است كه در پروسه بيفتد«.
اف تي مي نويسد الفالح به عنوان يك تكنوكرات قدرتمند 
هيچ وقت در حلقه محمد بن سلمان نبوده و او به ويژه از 
زماني كه خودش را رهبر معنوي پادشاهي جا انداخت 
بيش��تر از هر چيز به گروهي از بانكداران مثل الرمايان و 
افراد ديگري كه در طول سال هاي تجارت با آنها نزديك 

شده است اعتماد دارد. 
فايننشيال تايمز به نقل از يك كارشناس مسائل خليج 
فارس كه نام اين كارشناس هم آورده نشده مي نويسد 
كه نوعي تقابل مي��ان تكنوكرات ها و حلقه برادران دور 
وليعهد به وجود آمده و مي شود گفت كه برادران در حال 
پيروز شدن هستند. او مي گويد: »الفالح فقط به چاپلوسي 

الرمايان نبود«. 

گروه انرژي|
قيمت نفت روز سه شنبه با خوش بيني به احتمال توافق 
اوپك و كشورهاي ديگر براي ادامه كاهش توليد، براي 
پنجمين روز متوالي افزايش پيدا كرد و به باالترين حد 

در شش هفته گذشته رسيد.
بهاي معامالت آتي نفت برنت 50 سنت يا 0.8 درصد 
افزايش پيدا كرد و به ۶3 دالر و 9 س��نت در هر بشكه 
رس��يد. بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت 
امريكا نيز 47 سنت يا 0.81 درصد افزايش پيدا كرد و 
به 58 دالر و 31 سنت در هر بشكه رسيد. نفت امريكا 
روز دوشنبه بيش از دو درصد صعود كرده بود در حالي 
كه قيمت نفت برنت با 1.7 درصد افزايش بسته شد. اين 
افزايش در واكنش بازار به انتصاب شاهزاده عبدالعزيز 

بن سلمان، پسر پادشاه عربستان سعودي به عنوان وزير 
انرژي اين كشور صورت گرفت.

ش��اهزاده عبدالعزيز كه يكي از اعضاي قديمي هيات 
س��عودي در اوپك بوده است، روز يك شنبه به عنوان 
وزير انرژي جديد عربستان جانشين خالد الفالح شد 
و براي نخس��تين بار اداره مجموعه ان��رژي به يكي از 
اعضاي خاندان س��عودي سپرده ش��د. وي به مذاكره 
توافق فعلي ميان كشورهاي اوپك و غيراوپك از جمله 
روسيه براي محدوديت عرضه نفت و تقويت قيمت ها 

كمك كرده است.
به گزارش ايسنا، شاهزاده عبدالعزيز روز دوشنبه اظهار 
كرد كه اركان سياست عربستان سعودي تغيير نخواهد 
كرد و توافق جهاني براي محدوديت عرضه به ميزان 1.2 

ميليون بشكه در روز حفظ خواهد شد. وي در ادامه افزود 
كه گروه اوپك پالس كه متش��كل از كشورهاي عضو 
و غيرعضو اوپك ش��امل روسيه است، براي بلندمدت 

همچنان به قوت خود باقي مي ماند.
تاماس وارگا از كارگزاري »پي وي ام« بيان كرد: »واضح 
است كه پادشاهي سعودي قيمت هاي باالتري براي 
نفت مي خواهد... شاهزاده عبدالعزيز بطور روشن گفته 
است كه هيچ تغيير اساسي در سياست نفتي سعودي 
رخ نمي دهد.« وارگا ادامه داد: »جالب مي ش��ود اگر ما 
هرگونه اش��اره اي از عبدالعزيز مبني بر نياز به كاهش 
توليد عميق تر در اوپك پالس و به خصوص در توليد 

نفت عربستان مشاهده كنيم.«
كميته مشترك نظارتي وزراي اوپك پالس كه وظيفه 

ارايه گزارش از كاهش توليد اعضا را بر عهده دارد، قرار 
اس��ت روز پنج ش��نبه در ابوظبي امارات متحد عربي 

تشكيل شود.
استفن اينس، استراتژيست بازار منطقه آسيا اقيانوسيه 
در شركت »اكسي تريدر« در اين باره گفت: ديدار هفته 
جاري توليدكنندگان اوپك پالس در ابوظبي اين اميد 
را برانگيخته كه ممكن است كاهش بيشتر توليد در كار 
باش��د. با اين حال توليد نفت روسيه در اوت همچنان 
فراتر از سهميه توافق شده اين كشور تحت توافق اوپك 

پالس بوده است.
در مورد پايبندي توليدكنندگان به توافق اوپك پالس 
نگراني هايي وجود دارد، زيرا عالوه بر روسيه، دو عضو 
اوپك، يعني ع��راق و نيجريه نيز در م��اه اوت فراتر از 

س��هميه خود نفت تولي��د كردند. بر اس��اس گزارش 
رويترز، اگر نفت روز سه شنبه را با افزايش به پايان ببرد، 
طوالني ترين روند افزايشي نفت از اواخر ژوييه تاكنون 
خواهد بود ام��ا موانع مربوط به جنگ تجاري امريكا و 

چين به قوت خود باقي مانده است.
مديران كنفرانس س��االنه نفت آسيا اقيانوسيه اعالم 
كردند كه انتظار مي رود قيمت نفت امس��ال به دليل 
ابهامات پيرامون اقتصاد جهاني، جنگ تجاري امريكا 
و چين و افزايش عرضه نفت امريكا تحت فشار نزولي 

قرار بگيرد.
تحليلگران در نظرسنجي رويترز پيش بيني كرده اند 
كه ذخاير نفت امريكا در هفته گذش��ته احتماال براي 

چهارمين هفته متوالي كاهش پيدا كرده باشد. 

ايرنا|
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران معتقد است 
روزانه هفت ميليون ليتر سوخت از كشور به همسايگان 
غربي و شرقي قاچاق مي شود و در اين بين احياي كارت 

سوخت مي تواند تا حدي اين موضوع را كنترل كند.
»حميدرضا صالحي« با اشاره به اينكه استفاده از كارت 
س��وخت نحوه مصرف بنزين و گازوييل را مش��خص 
مي كند، گفت: با اين حال مهم ترين عامل و ابزار كنترل 
مصرف و كاهش قاچاق،  مس��اله قيمت و واقعي شدن 
آن اس��ت. وي اضافه كرد:  براي جلوگي��ري از قاچاق، 
نبايد فاصله قيمت در داخل و خارج مرزها زياد باشد و 
واقعي شدن قيمت ها همان گونه كه در بازار ارز موثر بود 
و باعث كاهش قاچاق واردات شد،  در مورد سوخت نيز 

مي تواند كارآمد باشد.
صالحي افزود: درباره واقعي ش��دن قيمت حامل هاي 
انرژي نيازمند حركت هاي اصولي و هدفمند هستيم تا 
به سمت كاهش قاچاق و بهينه شدن مصرف انرژي در 

داخل كشور كمك كند.
وي با اشاره به مصرف روزانه 100 ميليون ليتر بنزين 
در كشور تاكيد كرد: با توجه به جمعيت و سرانه خودرو 
در كشور، ميزان مصرف بنزين بايد به ۶0 تا ۶5 ميليون 
برسد. اين عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه نيمي 
از خانوارها در كش��ور خودرو شخصي ندارند،  گفت:  با 
فروش ارزان بنزين، نيمي از جمعيت را از دريافت يارانه 
حامل هاي انرژي محروم مي كنيم زيرا اين يارانه تنها به 
ماشين دارها مي رسد كه به معناي بي عدالتي و از دست 
رفتن منابع كش��ور است. به گفته صالحي، ساالنه 45 

ميليارد دالر منابع كشور در قالب يارانه نفت، گاز و برق 
پرداخت مي شود كه نشان مي دهد ايران رتبه اول را در 

اين زمينه در جهان داراست.
وي تاكيد كرد: بنابراي��ن روي هزينه كرد منابع خود 

كنترل نداريم و شاهد از بين رفتن آنها هستيم.
رييس كميس��يون انرژي اتاق بازرگاني ايران با اشاره 
به اينكه دو نرخي شدن هر كااليي فسادآفرين است، 
گفت: به جاي سهميه بندي و دو نرخي شدن بنزين بايد 
با شيب منطقي به دنبال واقعي كردن قيمت ها باشيم.

به گفته وي، چنانچه برنامه س��وم توس��عه ادامه پيدا 
مي كرد، قيمت بنزين ب��ه قيمت هاي جهاني نزديك 
مي شد و اكنون ش��اهد اين اختالف فاحش بين ايران 
و همسايگان نبوديم اما از برنامه هاي توسعه اي عقب 
افتاديم و اين باعث شد تا قيمت بنزين چند سال ثابت 
بماند. صالحي جهت فلش براي حركت به واقعي شدن 
قيمت حامل هاي انرژي را مهم دانس��ت و افزود: بطور 
مثال زماني كه قيمت گازوئيل براي ترانزيت افزايش 
پي��دا مي كند اما قيمت ها در داخ��ل ثابت مي ماند به 

افزايش قاچاق دامن زده مي شود.
وي گفت: باي��د در حامل هاي ان��رژي مانند بنزين يا 
گازوئيل با شيب بيشتر و در مواردي مانند برق با شيب 

ماليم تر به سمت افزايش قيمت ها برويم.
صالحي با انتقاد از برخي افراد كه واقعي ش��دن قيمت 
حامل هاي انرژي را باعث فشار مضاعف به اقشار ضعيف 
جامعه مي دانند، گفت: دولت مي تواند با برنامه ريزي 
مشخص، درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل  هاي 

انرژي را دوباره به جيب مردم بازگرداند.

ايسنا| 
بر هيچ كس پوشيده نيس��ت كه اوپك با اتكا به كنترل 
عرضه به منظور تقويت قيمت نفت به شكلي كه مطلوب 

اعضايش باشد، خود را در مخمصه انداخته است.
در حال حاضر قيمت نفت پايين مانده است و اين موضوع 
ارتباطي به عرضه ندارد. زماني كه اوپك براي نخستين بار 
اعالم كرد اعضايش با محدود كردن توليدشان براي مقابله 
با روند نزولي قيمت نفت موافقت كرده اند، اين تصميم 
موثر واقع شد. قيمت نفت كه تحت تاثير رونق توليد نفت 
شيل امريكا و تالش اوپك براي حذف رقيبان امريكايي 
خود به پايين ترين حد در بيش از يك دهه اخير سقوط 
كرده بود با تصميم اوپك براي محدوديت عرضه بهبود 
پيدا كرد و از فش��ار بر اقتصادهاي صادركنندگان نفت 
خاورميانه كاست. همچنين اوضاع توليدكنندگان نفت 

در سراسر جهان از جمله امريكا را بهبود بخشيد.
بهبود صنعت نفت شيل امريكا به اندازه اي قابل مالحظه 
بود كه امريكا اكنون ب��ه بزرگ ترين توليدكننده نفت 
جهان تبديل شده اس��ت. در اين بين اوپك و شركايش 
تصميم گرفتند به محدوديت عرضه ادامه دهند. با اين 
حال اين تصميم اين بار موثر واقع نشد و قيمت ها پايين 
ماندند. درست است كه قيمت نفت برنت و وست تگزاس 
اينترمديت در مقايس��ه با پي��ش از دومين دور كاهش 
توليد اوپك و غيراوپك، باالتر هس��تند اما شاخص هاي 
قيمت بين المللي بس��يار پايين تر از ميزاني هستند كه 
توليدكنندگان بزرگ اوپك به خصوص عربستان سعودي 
به آن نياز دارند. دليل موثر واقع نشدن محدوديت عرضه 
اين توليدكنندگان اين اس��ت كه ب��ازار به جاي آنها، به 

تعرفه هايي كه واشنگتن و پكن عليه صادرات يكديگر 
وضع كرده اند توجه دارند. اين تعرفه هاي تالفي جويانه 
ممكن اس��ت به تقاضاي جهاني ب��راي نفت لطمه وارد 
كند. هر چند كه برخي از پيش بيني كنندگان مي گويند 
اين اتفاق روي داده است و در نتيجه قيمت نفت آسيب 
ديده است. به گفته هليما كرافت، مدير استراتژي كاال در 
شركت آر بي س��ي، مسووليت اوپك اين است كه نشان 
دهد هن��وز از ابزارهاي كافي ب��راي متوقف كردن روند 
ريزش قيمت نفت برخوردار است. اما ممكن است براي 
اوپك پاكس��ازي بازار فيزيكي از چيره شدن بر بدبيني 
نسبت به كارآمدي استراتژي اين اوپك در دوران ترامپ 
راحت تر باشد. به گفته جيسون الويس، شريك در شركت 
پلتفرم صنعت نفت دريلز، كاهش قيمت نفت در فاصله 
س��ال 2014 تا 201۶ نفوذ كمتر اوپك نسبت به سابق 
روي قيمت نفت را نشان داد. در حالي كه اوپك كاهش 
توليد نفت را اعالم كرد، رونق نفت شيل امريكا مانع از باال 
رفتن قيمت نفت شد. در حال حاضر تحريم ها عليه ايران 

و ونزوئال، نفوذ اوپك را تحليل برده است.
هنگامي كه گروه اوپك پالس در دسامبر گذشته ديدار 
كرد، توليدكنندگان اوپك و غيراوپك با محدوديت عرضه 
به ميزان 1.2 ميليون بش��كه در روز موافقت كردند و در 
ژوييه امسال نيز با تمديد اين پيمان تا اوايل سال 2020 
موافقت كردند. مجموع توليد اين گروه در واقع بيش از 
1.2 ميليون بش��كه در روز كاهش داده است با اين حال 
قيمت نفت برنت پايين ۶0 دالر مانده است. نگراني هاي 
پيرامون جنگ تجاري به همراه رشد بي وقفه توليد نفت 
امريكا ضد اوپك عمل كرده اند. بر اس��اس گزارش اويل 

پرايس، به نظر مي رس��د كه تنها راه براي دس��تيابي به 
قيمت باالتر، كاهش بيش��تر توليد نفت باشد. اين تنها 
راهي است كه منطقي به نظر مي رسد با اين حال كاهش 
بيشتر توليد به معناي از دست دادن سهم بازار است و هر 
گونه رشد قيمت ها به اندازه كافي قابل توجه نخواهد بود 
تا چنين ضرري را توجيه كند. در اين راستا بعيد خواهد 
بود كه اعضاي اوپك و روس��يه با كاهش بيش��تر توليد 
موافقت كنند و در نتيجه اوپك ممكن است مجبور شود 
در گوشه اي بنش��يند و تحوالت جنگ تجاري امريكا و 
چين را با اميد به حاصل شدن يك توافق ميان دو اقتصاد 
بزرگ جهان دنبال كند. اين گروه به معجزه اي نياز دارد تا 
به قيمت باالتر نفت كه اقتصادهاي اعضايش به آن وابسته 
است، دست پيدا كند. نشست كميته نظارتي مشترك 
وزيران اوپك و غيراوپك روز پنج شنبه در ابوظبي برگزار 
خواهد شد. عربستان سعودي و روسيه از اعضاي كميته 
نظارتي مش��ترك اوپك و غيراوپك هستند كه شامل 
توليدكنندگان بزرگ ديگري شامل عراق، امارات متحده 
عربي، كويت، نيجريه و قزاقستان است. خبرگزاري تاس 
روسيه به نقل از محمد باركيندو، دبيركل اوپك نوشت: 
اين كميته ممكن است در ديدار هفته جاري خود درباره 
اس��تفاده از معيارهاي جديد براي رص��د وضعيت بازار 
جهاني نفت و تعادل آن گفت وگو كند. باركيندو گفت: 
اين موضوع در برنامه قرار ندارد اما ما مي توانيم درباره آن 
و همچنين وضعيت بازار صحبت كنيم. كميته نظارتي 
مش��ترك وزيران اوپك و غيراوپ��ك اواخر ماه ميالدي 
گذش��ته اعالم كرد نرخ پايبندي ب��ه توافق در ژوييه به 
159 درصد رشد كه 22 درصد باالتر از ژوئن بوده است.
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تأكيدوزيربرقعراق
برخريدازايران

رويترز| وزير برق عراق با مقاومت در برابر فشار 
امريكا براي توقف واردات گاز از ايران، اعالم كرد: 
عراق بدون ادامه واردات گاز از كشور همسايه خود 
به مدت س��ه تا چهار سال ديگر، براي توليد برق 

كافي دچار مشكل خواهد شد.
لوي الخطيب، وزير برق عراق در حاشيه كنفرانس 
كنگره جهاني انرژي در ابوظبي گفت: مساله برق 
به يك مساله سياسي در عراق تبديل شده است.

قطع برق در عراق اغلب باعث اعتراض نس��بت 
به مسووالن اين كشور مي شود. ايران گاز كافي 
براي توليد 2500 مگاوات برق و همچنين 1200 

مگاوات برق مستقيم براي عراق فراهم مي كند.
وزير برق عراق گفت: عراق اكنون ظرفيت 18000 
مگاوات نيرو دارد كه بيشتر از 12000 تا 15000 
مگاوات در سال گذشته است اما همچنان كمتر 
از پيك تقاضاست كه مي تواند به حدود 25000 

مگاوات برسد و هر سال نيز رو به افزايش است.
الخطيب در پاس��خ به پرسش��ي درباره افزايش 
فش��ار امريكا درباره واردات گاز از ايران، گفت: ما 
روابطمان با همه را متوازن كرده ايم و ديگران بايد 

به آن احترام بگذارند.
وي گفت: بخش نيرو به منظور ارتقاي شبكه كه 
50 س��ال قدم��ت دارد و 25 درصد از ظرفيتش 
را به دليل حمالت داعش از دس��ت داده است، 
به س��رمايه گذاري به ارزش حداقل 30 ميليارد 

دالر نياز دارد.
الخطيب گفت: عراق پ��ول گاز ايران را بر مبناي 
فرمولي كه به حدود 11 درصد قيمت نفت برنت 
مي رسد يا معادل حدود ۶ دالر به ازاي هر ميليون 
واح��د حرارتي بريتي��ش )MBTU( پرداخت 
مي كند در حالي كه قيمت گاز در امريكا دو تا سه 

دالر به ازاي هر MBTU است.

ابرازنگرانيامريكاازخريد
نفتيچينازايران

ايلنا| يك مقام امريكايي نسبت به خريد نفت 
ايران توسط چين ابراز نگراني كرد.

ب��ه گ��زارش هلنيك ش��يپينگ ني��وز، »دن 
برويلت« مع��اون وزارت انرژي امريكا در مورد 
خريد نفت ايران توس��ط مشتريان چيني ابراز 

نگراني كرد. 
اي��ن مقام امريكاي��ي در ادامه گف��ت كه ما از 
خريدهايي كه افراد چيني و به ويژه دولت چين 

انجام مي دهد، به شدت نگران هستيم. 
وي همچنين افزود: »مقام هاي اياالت متحده 
اي��ن موضوع را با دولت چي��ن مطرح خواهند 

كرد«.

طرحسناريونفت25دالري
درروسيه

ايسنا|بانك مركزي روسيه در پيش بيني جديد 
خود احتمال كاهش قيمت نفت تا ركورد 25 دالر 

در هر بشكه در سال 2020 را مطرح كرد.
بانك مركزي روس��يه در پيش بيني اقتصادكالن 
خود پيش بيني كرده اس��ت قيمت نفت به دليل 
تقاضاي اندك ب��راي نفت و فرآورده هاي نفتي در 
سطح جهان و همچنين رشد مايوس كننده اقتصاد 
جهاني، ممكن است به ركورد پاييني سقوط كند. 
اين سناريو تنها يك احتمال است كه از سوي بانك 
مركزي روس��يه پيش بيني شده است. اگر چنين 
سناريويي تحقق پيدا كند، نرخ تورم روسيه در سال 
ميالدي آينده ممكن است به هفت يا هشت درصد 
افزايش پيدا كرده و توليد ناخالص داخلي اين كشور 
به 1.5 تا دو درصد كاهش پيدا كند. روسيه بودجه 
خود را بر مبناي قيمت پايين نفت برنامه ريزي كرده 
با اين حال قيمت 25 دالر هر بش��كه نفت بسيار 
پايين است. بر اساس گزارش اويل پرايس، يكي از 
داليلي كه روسيه در مقايسه با ساير توليدكنندگان 
نفت، خود را با قيمت پايين وفق داده، اين است كه 
ارز اين كشور هنگامي كه قيمت نفت كاهش پيدا 
مي كند، ضعيف مي شود. شركت هاي نفتي روسيه 
مي توانند در زمان ضعيف شدن ارزش روبل از عهده 
مخارج خود برآيند اما همچنان صادرات نفت شان 
به دالر امريكا انجام مي گيرد. به عالوه ماليات هاي 
شركت هاي نفتي روسيه به شكلي طراحي شده تا 
در زمان كاهش قيمت نفت، كمتر شود و اين عامل 
به توليدكنندگان اين كشور امكان مي دهد در برابر 

قيمت هاي پايين تاب بياورند.

امتناعCNPCچينازخريد
نفتونزوئال

ايسنا|شركت CNPC ماه ميالدي گذشته در 
پي اقدام دولت ترامپ در بلوكه كردن اموال دولت 
ونزوئال در امريكا و هش��دار مقامات امريكايي به 
ش��ركت ها درباره معامله با شركت نفتي دولتي 
PDVSA ونزوئال، بطور ناگهاني بارگيري نفت 
ونزوئال را متوقف ك��رد. يك منبع آگاه به رويترز 
گف��ت: به ش��ركت CNPC در س��طح گروهي 
اعالم ش��ده كه نفت ونزوئ��ال را بارگيري نكند و 
مدت زمان توقف بارگيري مش��خص نيس��ت. 
يك منبع آگاه ديگر ماه گذش��ته گفته بود اين 
ش��ركت فرمان دولت ترامپ براي بلوكه كردن 
اموال دولت ونزوئ��ال را به عنوان مقدمه اي براي 
تحريم هاي گسترده تعبير كرده كه ممكن است 
ش��ركت CNPC را به عنوان يكي از مشتريان 
نفتي بزرگ كاراكاس هدف بگيرد. به گفته يك 
منبع آگاه، ساير خريداران چيني نيز در ديدار اخير 
ميان كميسيون اصالحات و توسعه ملي و شش 
پااليشگاه مستقل درباره خريد نفت ونزوئال هشدار 
گرفتند. طبق آمار گمرك��ي چين، واردات نفت 
ونزوئال به چين در ژوييه 40 درصد كاهش پيدا 
كرد و به بيش از 700 هزار بشكه در روز رسيد كه 
پايين ترين ميزان در حدود پنج سال گذشته بود.



پرونده8اخبار

بيماران سرطاني دستخوش تحريم هاي امريكا

مردم، هدف ويرانگر رژيم تحريمي ترامپ

بن بست نتانياهو در لندن

ترجمه:  طال تسليمي| 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، اخيرا به 
دعوت امانوئل ماكرون، رييس جمهوري فرانس��ه، از 
گروه 7 ديدن كرد و به نظر مي رس��يد كه سفر او ابراز 
تمايلي به دولت ترامپ براي مذاكره بر سر تحريم هايي 
است كه اقتصاد ايران را فلج كرده است. دولت ترامپ 
در سال 2018 پس از چندين ماه اظهارات خصمانه 
نهايتا از برجام يا »توافق ايران« خارج ش��د و كمپين 
»اعمال فشار حداكثري« را آغاز كرد كه تحريم هاي 
يكجانبه و گسترده اقتصادي را شامل مي شود. توافق 
اي��ران اين كش��ور را از تحريم هاي موج��ود در برابر 
محدوديت هايي بر برنامه غني سازي اورانيوم، خالص 
مي كرد. اعمال مجدد تحريم ها عليه ايران اكنون به 
روابط تجاري اين كشور با اتحاديه اروپا آسيب رسانده 
و رهبران كشورهاي اروپايي همه تالش خود را براي 

نجات توافق ايران به كار گرفته اند.
به  گزارش جاكوبي��ن مگزين، در نوامب��ر 2018 كه 
رييس جمهوري ترامپ تحريم ها را مجددا عليه ايران 
اعمال كرد، صادرات نفت اين كش��ور و دسترسي آن 
به سيستم مالي بين المللي قطع شد. ترامپ آن زمان 
گفت كه ايران مي تواند يا مطابق خواسته هاي جديد 
امريكا عمل كند يا »انزواي اقتصادي« را به جان بخرد. 
اياالت متحده از آن زمان تاكنون تحريم هاي بيشتري 
عليه ايران اعمال كرده و به منظور كاهش درآمدهاي 
نفتي ايران به »صفر«، بطور خاص هزاران شخصيت 
حقيقي و حقوقي را هدف گرفته است. ترامپ اخيرا 
گفته اكنون اقتصاد ]ايران[ در حال فروپاشي است و 
ما مي توانيم به سادگي آن را نجات دهيم يا شرايط را 

براي آنها بدتر كنيم.
به گفته شخص ترامپ، اياالت متحده توانايي حل يا 
تشديد مشكالت اقتصادي كنوني ايران را دارد. آنچه 
كه بيشتر رس��انه ها از اشاره به آن خودداري كرده اند 
اين اس��ت كه تحريم هاي ايران كه اقتصاد اين كشور 
را در هم شكسته اند، حمله اي به جمعيت غيرنظامي 
اين كشور هستند و به يك فاجعه بزرگ انساني منجر 
شده اند. در حقيقت، اين تحريم ها به كمبود گسترده 
دارو و تجهيزات پزشكي به ويژه براي بيماران سرطاني 
منجر شده اند. در ونزوئال هم كه هدف رژيم تحريمي 
مشابهي از سوي امريكا قرار گرفته، تاثيرات مشابهي 
ديده مي شود و طبق برآوردها، در سال هاي 2017 و 
2018 بيش از 40 هزار نفر به دليل »مجازات جمعي« 

تحميلي امريكا جان خود را از دست داده اند.
در همي��ن حال، در بيش��تر م��وارد ديگ��ر مقامات 
دولت امريكا ادع��ا مي كنند كه تحريم ه��ا تاثيرات 
اقتصادي يا اجتماعي چنداني ب��ر مردم ايران ندارد. 
براي نمونه، برايان هوك، نماين��ده ويژه وزارت امور 
خارجه اياالت متحده در امور ايران، اخيرا اين مساله 
را كه تحريم هاي امريكا بر دسترس��ي ايران به دارو و 
محصوالت كشاورزي تاثيرگذار بوده، تكذيب كرد. او 
در اين استدالل ارتباط بين خسارت اقتصادي ناشي 
از تحريم ها در ايران و فقدان كاالهاي اساس��ي مانند 
دارو و مواد غذايي را رد كرد و ترجيح داد دولت ايران 
را مقصر بداند و نه آنچ��ه دولت ترامپ »تحريم هاي 
هدفمند« مي نامد. پاسخ به اين سوال كه آيا تحريم ها 
عامل مشكالت اقتصادي ايران هستند يا صرفا راهي 
براي مجازات افراد به شمار مي روند، مستلزم بررسي 
تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران و سازوكارهايي است 
كه تحريم ها بر مبناي آن كار مي كنند و اين دو مساله 
دقيقا همان هايي هس��تند كه به ن��درت مورد توجه 

مطبوعات اياالت متحده قرار مي گيرند.

   تاثير شديد تحريم ها بر توليدات نفت ايران
بررسي بخش نفت ايران كه بطور مستقيم هدف رژيم 
تحريمي اياالت متحده قرار گرفته، راهي مناس��ب 
براي درك تاثير تحريم ها بر اقتصاد اين كشور وابسته 
به توليد و صادرات نفت است. براي نمونه، حدود 70 
درصد كاالهاي صادراتي ايران را س��وخت تش��كيل 
مي دهد. اگرچه وابستگي شديد ايران به توليد نفت 
در يك دهه گذشته اساسا در نتيجه تالش دولت براي 
تنوع بخشيدن به اقتصاد كاهش يافته، اما همان طور 
كه صندوق بين المللي پول در ماه مارس سال 2018 

گ��زارش داده، درآمد نفتي نزديك ب��ه 40 درصد از 
كل درآمدهاي دولت در س��ال مالي 2016 و 2017 
را تش��كيل مي داده است. بديهي اس��ت كه كاهش 
ش��ديد توليد نفت دول��ت اي��ران را در ارايه خدمات 
به مردم و همچنين حفظ جري��ان واردات كاالهاي 
اساس��ي از جمله برخي داروهاي توليد خارج و ساير 
كاالهاي بهداشتي و درماني با چالشي بزرگ مواجه 

ساخته است.
همان طور كه انتظار مي رفت، توليد نفت ايران در طي 
س��ال هاي گذشته به ش��دت تحت تاثير اعمال و لغو 
تحريم ها بوده است. اياالت متحده در سال 2010 با 
اعمال تحريم ها بر سرمايه گذاري در زيرساخت هاي 
نفتي ايران تاثير گذاشت و مانع از برخي از معامالت 
بين المللي با ايران شد. سپس اياالت متحده و اتحاديه 
اروپا در اوايل س��ال 2012 واردات نف��ت از ايران را 
ممنوع و دارايي هاي بانك مركزي اين كشور را توقيف 
كردند. مدت كوتاهي پس از اين اقدام آنها توليد نفت 
ايران به ش��دت كاهش يافت. پ��س از حصول توافق 
هسته اي ايران در اوايل سال 2016 و لغو مجازات هاي 
اياالت متح��ده و اتحاديه اروپا، تولي��د نفت ايران به 
سرعت افزايش يافت و به سطوح سال 2007 رسيد. 
ايران تا ماه مه س��ال 2018 كه ترامپ اياالت متحده 
را از توافق خارج كرد، همين س��طح از توليد نفت را 
حفظ كرده بود. اما از ماه مه س��ال 2018 توليد نفت 
ايران به طرز چشمگيري )بيش از 40 درصد نسبت به 
سال پيش از آن( كاهش يافت. معافيت هايي كه اياالت 
متحده ابتدا براي برخي خريداران نفتي ايران در نظر 
گرفته بود نيز چند ماه پيش پايان يافت و به فشارها بر 

توليدات نفت خام افزود. 
براي درك بهتر شدت تاثيرگذاري تحريم ها مي توان 
شرايط را با موقعيتي فرضي در اقتصاد اياالت متحده 
قياس كرد. اگ��ر تحريم ها عليه اياالت اعمال ش��ده 
بودند، به كاهش حدود 16 درصدي يا 521 ميليارد 
دالري بودجه دولت فدرال مي انجاميدند. اين مبلغ 
معادل 85 درصد از هزينه هاي غيرالزامي غير نظامي 
است. در حالي كه اياالت متحده براي بر طرف كردن 
اين كس��ري قابل توجه همچنان از امكان استقراض 
يا كس��ب درآمد برخوردار اس��ت، اي��ران در هر دو 
زمينه ضعف بيشتري دارد و همين مساله مشكالت 

اقتصادي آن را تشديد مي كند.
تاثيرات گسترده تحريم هاي اياالت متحده بر اقتصاد 
ايران كامال مشهود است. صندوق بين المللي پول در 
آخرين گ��زارش خود در ماه ژوئيه پيش بيني رش��د 
اقتصادي ايران را به دليل »تاثير فلج كننده تحريم هاي 
شديدالحن امريكا« كاهش داد. بر اساس اين پيش بيني 
تخمين زده شده كه اقتصاد ايران در سال 2019 برابر 

با 9.3 درصد كوچك شود. صندوق بين المللي پول در 
ماه آوريل كاهشي 6 درصدي را در رشد اقتصادي ايران 
پيش بيني كرده بود. ديگر شاخص ها نيز پس از اعمال 
مجدد تحريم ها بدتر شده اند: نرخ بيكاري 25 درصد 
تخمين زده ش��ده و تورم به 80 درصد افزايش يافته و 

ارز بيش از نيمي از ارزش خود را از دست داده است.

   تشديد مشكالت اجتماعي در نتيجه تحريم ها
سازوكاري كه اساس��ا باعث كاهش توليد نفت شده، 
همان ساز و كاري است كه مانع از واردات مواد غذايي و 
دارويي مي شود: ايران نه مي تواند در بازار آزاد براي نفت 
خود خريدار بيابد و نه مي تواند مواد غذايي يا دارو بخرد 
چرا كه دسترس��ي آن به نظام مالي بين المللي تحت 

تسلط اياالت متحده قطع شده است.
اياالت متحده به ش��يوه منحصر به فردي بر تعامالت 
بانكداري بين المللي تس��لط دارد. يكي از عوامل اين 
كنترل سيستم هاي س��وئيفت و چيپس هستند كه 
اكثريت اين تعامالت از طريق آنها انجام مي ش��وند. 
سيس��تم س��وئيفت كه يك نظام ارتباطي مشترك 
براي بانك ها فراهم مي آورد، توسط بانك هاي اياالت 
متحده كنترل مي شود كه اكثريت را در اين سيستم 
در اختيار و مقاماتي را در هيات مديره دارند. به عالوه، 
اگرچه س��وئيفت در امريكا مس��تقر نيست، اما همه 
داده هاي موجود را در اختيار دولت اياالت متحده قرار 
مي دهد. سيس��تم چيپس كه عالوه بر ارتباطات بين 
بانكي عمليات تسويه حس��اب را نيز انجام مي دهد، 
طبق قوانين اياالت متحده عمل مي كند، بس��ياري 
از بانك ه��اي امريكايي در آن س��هام دارن��د و بطور 
مستقيم تحت نظارت مقامات اياالت متحده است. اين 
سيستم ها بر شبكه اي از بانك هاي پاسخ دهنده مبتني 
هستند و براي تكميل معامالت بانك هايي را به يكديگر 
متصل مي كنند كه شايد ارتباطي مستقيم با يكديگر 
نداشته باشند. در راس اين سيستم بانك فدرال رزرو 
نيويورك قرار دارد كه تحت كنترل مقامات بانكداري 
اياالت متحده است و نقش وام دهنده به ساير بانك هاي 

مركزي را نيز ايفا مي كند.
نظامي كه به اين شكل طراحي شده، اين امكان را فراهم 
مي آورد تا بانك هايي كه ارتباطي با يكديگر ندارند، باز 
هم بتوانند از طريق يك بانك مشترك يعني فدرال رزرو 
نيويورك، در يك چارچوب توافقي يعني س��وئيفت و 
چيپس، با ارزي مشترك يعني دالر، معامالت خود را به 
انجام برسانند.اين سيستم همچنين بدين معني است 
كه اياالت متحده در رابطه با معامالت قدرتي نامتناسب 
دارد. اياالت متحده به طور رسمي مي تواند از طريق اداره 
كنترل دارايي هاي خارجي انجام معامالت مربوط به 
ايران را در سيستم ها و بانك هايي كه در حوزه قضايي 

اين كشور هستند، ممنوع كند؛ اما بطور غير رسمي، 
مي تواند سوئيفت، ساير بانك هاي مركزي، بانك هاي 
فعال تحت سيستم هاي سوئيفت و چيپس و حتي يك 
سري از شركت ها را تحت فشار قرار دهد تا به سياست 
آن مبني بر خودداري از معامله با ايران عمل كنند. از 
آنجايي كه در همه موارد ياد شده بانك ها و شركت ها از 
اقدام تالفي جويانه اياالت متحده و تحريم شدن هراس 
دارند، عمدت��ا حاضر به پذيرفتن خطر تجارت با ايران 
نخواهند بود مگر اينكه تجارت ديگري مرتبط با اياالت 

متحده نداشته باشند.
با توجه به اين شيوه طراحي سيستم بانكي بين المللي، 
تحريم هاي اياالت متحده عليه اقتصاد ايران اساسا به 
اين معناست كه نه تنها ايران امكان فروش آزادانه نفت 
در بازار را نخواهد داشت، بلكه نمي تواند به راحتي براي 
خريد مواد غذايي يا دارو اقدام كند و معافيت كاالهاي 
اساسي از تحريم ها نيز تاثير چنداني در اين روند ندارد. 
دليلش هم اين اس��ت كه بانك ها و مقامات رس��مي 
تحريم شده ايراني نهايتا به همان صورتي در معامالت 
درگير خواهند بود كه در معامالت نفتي. جاي تعجبي 
ندارد كه تالش ها ب��راي واردات مواد غذايي و دارو بر 
مبن��اي معافيت هاي فني موجود، اغلب با شكس��ت 
مواجه مي شوند. به نظر مي رسد كه اين معافيت هاي 
فني بيشتر براي مقابله با انتقادها از تحريم ها در نظر 
گرفته ش��ده اند تا فراهم آوردن ام��كان واردات غذا و 

دارو براي ايران.
جداي از همه مس��ائل ياد ش��ده، حتي اگر غذا و دارو 
حقيقتا از رژيم تحريم ها مستثني بودند، باز هم »تاثير 
فلج كننده« تحريم ها بر اقتصاد ايران آنقدري ش��ديد 
بوده كه بر توانايي مالي ايراني ها در تهيه مواد غذايي و 
دارو تاثير گذاشته است. ايران اكنون براي تخصيص به 
توليدات مواد غذايي و دارو در داخل كشور يا واردات اين 

كاالها منابع كمتري نسبت به گذشته دارد.

   تطبيق يافتن با تحريم هاي اياالت متحده
اگرچه دور زدن اين سيس��تم مالي به دليل پيچيده و 
در هم تني��ده بودن اجزاي آن به طرز ش��گفت آوري 
دشوار است، اما غيرممكن نيست. براي نمونه، كشورها 
مي توانند يك سيس��تم دو يا چند جانبه را براي انجام 
معامالت به ارزهاي خود به كار بگيرند و حس��اب ها را 
به ارزي غير از دالر تغيير دهند. ايران مي تواند بر س��ر 
تجارت دو جانبه با هند مذاكره كن��د و در ازاي نفت، 
روپيه بگي��رد و از آن براي خري��د محصوالت هندي 
استفاده كند. مساله اين اس��ت كه براي انجام چنين 
معامالتي به ساز و كارهايي براي پشتيباني نياز است 
كه پرداخت هاي موازي و كاركردهاي بانكي را ممكن 
كند. به عالوه، ايران مجبور است براي روپيه دريافتي 

در برابر نفت يك طريقه مصرف )عمدتا از طريق خريد 
كاالهاي هندي( بيابد چرا كه به دليل تحريم ها براي 
تبديل روپيه به ديگر ارزها مشكالتي خواهد داشت.  يك 
ساز و كار چندجانبه اميدواركننده موسوم به اينستكس 
مي تواند امكان تجارت را براي كشورهاي اتحاديه اروپا 
و ايران بدون تكيه به انتقال مستقيم وجوه يا استفاده 
از سيستم مالي تحت تسلط اياالت متحده فراهم كند. 
اگرچه در مراحل اوليه از اينستكس صرفا براي تجارت 
كاالهاي بشردوستانه اس��تفاده مي شود، اما اين مدل 
مي تواند بطور بالقوه مسير جديدي را براي خريد نفت 
ايران ايجاد كند. اما اين ساز و كارهاي جايگزين نيز از 
نفوذ اياالت متحده مصون نيستند. اخير كه چند كشور 
از قصد خود براي ايجاد مناس��بات تجاري جايگزين 
سخن گفته اند، اياالت متحده آنها را تحت فشار گذاشته 
تا اين برنامه ها را در نطفه از بين ببرد. از جمله اين اعمال 
فشارها تهديدهاي اقتصادي و لفاظي هاي شديداللحن 
در ترغيب كش��ورهايي همچون هند به خودداري از 
استفاده از »دريچه هاي دو جانبه« در تجارت بوده است.

در اين مي��ان، ايران همچنان از امكان فروش مقداري 
از نفت خود به كش��ورهايي مانند چين، روسيه و هند 
برخوردار است؛ بدين ترتيب يا بدهي هاي پيشين را از 
آن طريق بازپرداخت مي كند يا پول خود را از برخي از 
بانك ها در اين كشورها دريافت مي كند كه چون تجارت 
قابل توجهي ندارند تحت تاثير تحريم هاي امريكا قرار 
نمي گيرند. ايران همچنين موفق شده بخشي از نفت 
خود را به صورت پنهاني به خريداران برساند، اما هميشه 
هم در فرار از كنترل اياالت متحده موفق نبوده است. 
به طور مشابه، ايران توانسته واردات برخي كاالها همانند 
موز را خارج از نظام مالي حاكم و در نتيجه تجربه و نبوغ 
واردكنندگان حفظ كند؛ با اين حال، حجم كلي واردات 

كاهش يافته است.

   قدرت بيش از اندازه
واضح اس��ت كه اياالت متحده ب��راي قطع صادرات و 
واردات يك كشور هدف با استفاده از تحريم ها و تحميل 
عواقب شديد و گسترده بر اقتصاد آن و همچنين كاهش 
توانايي هاي دولت براي رسيدگي به مشكالت اقتصادي 
مربوطه، در موقعيتي خاص و منحصر به فرد قرار دارد.

در مورد ايران، تحريم ه��اي امريكا به معناي كاهش 
شديد توليدات نفتي، افزايش نرخ بيكاري، باال رفتن 
تورم در نتيجه كاهش واردات بوده و ش��رايط را براي 
ايراني ها چه در خريد كاالهاي اساسي و چه در تهيه دارو 
دشوار كرده است. اخيرا گزارش هاي نگران كننده اي 
درباره تمام ش��دن داروهاي حياتي درمان سرطان در 
برخي بيمارستان ها و مشكالت بيماران در يافتن دارو 
يا پرداخت هزينه هاي باالي آنها منتش��ر شده است. 
درس��ت همانند ونزوئال و ديگر كشورهايي كه اياالت 
متحده آنها را هدف گرفته، در ايران هم بدون ش��ك 
تحريم ها به مردم آس��يب مي رسانند و تلفات انساني 
مرتبط با آنها با گذر زم��ان افزايش مي يابد. اين تاثير 
انساني يكي از اصلي ترين داليلي است كه كارشناسان 
حقوق بين الملل مجازات هاي يك جانبه را طبق منشور 
س��ازمان ملل متحد و قوانين حقوق بشر بين المللي 

غيرقانوني مي دانند.
ايران در حال بررسي روش هاي جايگزين براي صادرات 
و واردات كاالست، اما معلوم نيست كه در صورت عدم 
تس��هيل تحريم ها بتواند كاري از پي��ش ببرد يا خير. 
با اين حال، مقامات امريكاي��ي همچون برايان هوك 
عمدتا مس��ووليت مش��كالت اجتماعي و اقتصادي 
ناش��ي از تحريم ها را بر گردن دولت ايران مي اندازند. 
اما اظهارات ترامپ افشا كننده تر است. تحريم ها تنها 
به اين دليل موثر هستند كه مي توانند درد و ناراحتي 
به كشور هدف تحميل كنند. اساسا اياالت متحده جان 
ه��زاران ايراني را به خطر انداخته با اين اميد كه بتواند 
دولت ايران را به عمل به خواسته هاي خود وادار يا آن را 
با دولتي سازگارتر جايگزين كند. اينكه اياالت متحده 
قادر است چنين اس��تراتژي را به كار بندد، خود بايد 
اسباب نگراني شهروندان امريكايي و جامعه بين المللي 
و خصوصا در ميان كساني باشد كه به قوانين بين المللي 

احترام مي گذارند.
منبع: ديپلماسي ايراني

تحليلگران سفر »بنيامين نتانياهو« به لندن براي ديدار 
با مقام هاي امريكايي و انگليس��ي را نشانه اي از تقالي 
نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي براي نمايش و جلب 
حمايت هاي خارجي از خ��ود و تاثيرگذاري بر نتايج 

انتخابات پارلماني ارزيابي مي كنند.
به گزارش ايرنا، »بنيامين نتانياهو« نخست وزير رژيم 
صهيونيستي كمتر از دو هفته مانده به انتخابات پارلماني 
در اراضي اشغالي در سفري ناگهاني به لندن رفت. وي 
در اين سفر با »بوريس جانسون« نخست وزير انگلستان 
ديدار كرد. گفته مي شود نتانياهو با »مارك اسپر« وزير 

دفاع امريكا هم گفت وگوهايي را داشته است.
ناگفت��ه پيدا اس��ت مهم ترين مح��ور گفت وگوهاي 
نخس��ت وزير رژيم غاصب در هر دي��داري، جمهوري 
اسالمي ايران و برجام اس��ت و در همه اين ديدارها او 
تالش مي كند تا با التماس از قدرت هاي غربي اهرم هاي 
فشار بيشتري را بر ايران ايجاد كند. در شرايط خاص 
كنوني اما وي هدف ديگري را هم دنبال مي كرد كه آن 
جلب حمايت هايي براي انتخابات آتي پارلمان و تضمين 

ادامه دوره نخست وزيري بود.

   ديداري عجوالنه از لندن
برخي رسانه ها برنامه ريزي براي اين سفر را به اقدامات 
ايران در اجراي گام سوم و كاهش تعهدات برجامي تهران 
مرتبط دانس��ته اند زيرا وي پس از دستور هفته گذشته 
»حسن روحاني« رييس جمهوري كشورمان مبني بر 

آغاز بدون محدوديت فعاليت ها در حوزه پژوهش هاي 
هسته اي، سفر به لندن را اجرايي كرد. اين در حالي است 
كه گفته مي ش��ود يك روز قبل از آن، دفتر نخست وزير 
اس��راييل س��فر از پيش برنامه ريزي ش��ده نتانياهو به 
هندوس��تان را به بهانه نزديكي زم��ان آن به انتخابات 
پارلماني لغو كرد. ش��بكه هفت تلويزيون اسراييل در 
گزارشي عنوان داشت نتانياهو در سفر يك روزه به لندن 
سه ديدار مهم را با نخس��ت وزير و وزراي دفاع بريتانيا و 
امريكا انجام داد. وي در ديدار با مارك اس��پر بر نزديكي 
روابط اسراييل و امريكا تاكيد و عنوان شد موضوع هاي 
ايران، س��وريه، لبن��ان و حزب اهلل هم م��ورد بحث قرار 

گرفته است.
روزنامه »گاردين« با شگفت آور خواندن سفر نتانياهو به 
لندن افزود وي پيش از انتخابات پرچالش در اسراييل با 
وزير دفاع امريكا هم ديدار كرد. البته سفر اسپر به انگلستان 
هم با ديدار »مايك پنس« معاون رييس جمهوري امريكا 
از لندن همزمان شد. به نوشته گاردين، نتانياهو در عرصه 
داخلي اسراييل به ويژه در زمينه انتخاباتي كه كمتر از دو 
هفته ديگر برگزار مي شود با چالش هاي زيادي روبرو است. 
وي به منظور ارايه نمايشي از جلب حمايت واشنگتن از 
خود گفت وگوهايي را در زمينه حمايت اياالت متحده از 
امنيت اسراييل برنامه ريزي كرده بود اما به نظر مي رسد 
هدف وي محقق نش��د. طبق گزارش اع��الم بيانيه اي 
در اي��ن زمينه با هدف كمك ب��ه محبوبيت وي پيش از 
انتخابات در اسراييل در دستور كار نتانياهو قرار داشت. 

در ماه هاي اخير اتهام فساد به موقعيت انتخاباتي نتانياهو 
به شدت لطمه وارد كرده است و به همين دليل پيش بيني 
موفقيت براي نتانياهو سخت شده است. به همين دليل 
تحليلگر گاردين بر اين اعتقاد است كه كاهش محبوبيت 
در افكارعمومي داخلي باعث شده است تا نتانياهو به شدت 
بر تحوالت خارجي و حمايت ديگر كش��ورها مخصوصا 
اياالت متحده حسابي ويژه باز كند. از آنجاكه وي رابطه 
خوبي را از گذشته با جانسون نخست وزير بريتانيا داشته 
است به نظر مي رسد در اين راستا جلب حمايت هاي وي و 
نزديك كردن رويكردهاي خاورميانه اي لندن به تل آويو 
از مهم ترين اهداف وي بود. از طرف ديگر ايران و اقداماتي 
كه »امانوئل مكرون« رييس جمهوري فرانسه براي حل 
تنش ها درصدد انجام آن است از اصلي ترين مسائلي است 
كه وي در لندن آن را دنبال كرد. براساس اين تحليل، البته 
نتانياهو از اياالت متحده پاسخ محكمي را دريافت كرد. 
وقتي كه »برايان هوك« مسوول امور ايران در وزارت امور 
خارجه امريكا به صراحت از ادامه تحريم ها عليه ايران و 
نبود هيچ گونه معافيتي در مورد ايران سخن گفت در واقع 

كاخ سفيد به اسراييل تضمين هايي را داده است.
روزنام��ه صهيونيس��تي »هاآرتص« نيز در راس��تاي 
زمينه چيني براي اعمال فشار بيشتر اروپا بر ايران، مذاكره 
با مقام هاي اروپايي در مورد تهديدات ايران را مهم ترين 
ماموريت وي در اين سفر عنوان كرد. نتانياهو در هفته هاي 
گذشته به شدت با هر توافقي ميان تهران و واشنگتن كه با 
ميانجي گري كشورهاي اروپايي در جريان بود، مخالفت 

كرد. وي در ديدار اخير خود با نخست وزير انگليس هم 
تاكيد كرد »اكنون زمان گفت وگو با ايران نيس��ت بلكه 
زمان فشار است«. براساس اين گزارش، در طرف مقابل 
جانس��ون اگرچه از همراهي با نتانياه��و در مورد ايران 
دريغ نكرد اما مهم ترين محور مورد عالقه خود را صلح 
در خاورميانه از طريق تشكيل دو دولت عنوان كرد. در 
نشست خبري هنگامي كه جانسون تصريح كرد »بريتانيا 
هنوز از همه تالش ها براي حل منازعه خاورميانه و تشكيل 
دو دولت حمايت مي كند«؛ نتانياهو پاسخ داد كه بايد در 
اين مورد بيشتر صحبت كند. وي در ادامه بدون پرداختن 
به بحث مورد نظر نخست وزير انگليس مدعي شد چالش 

اصلي سياست هاي ايران است.

   ناكام�ي ب�راي تهي�ه خ�وراك تبليغ�ات 
انتخاباتي مناسب

يكي از مهم ترين اهداف سفر نتانياهو به لندن نشان دادن 
پشتيباني شديد غرب از سياست هاي وي بود كه به نظر 
مي رسد نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي در اين مسير 
چندان موفق نبود. به نوشته رسانه هاي اسراييلي، اسپر 
و نتانياهو هم در لن��دن با يكديگر ديدار كردند. با وجود 
آنكه پيش بيني مي شد كه محور اصلي گفت وگوي آنها 
نيازهاي امنيتي اسراييل باشد اما هيچ خبري از نتيجه 
اين ديدار منتشر نشد. جالب تر اينجاست كه چند روز قبل 
هم اسپر و نتانياهو به صورت تلفني با يكديگر مذاكره اي را 
داشتند اما در نهايت به نظر مي رسد اين تالش ها نتوانست 

نظر سران رژيم صهيونيستي را به صورت كامل برآورده 
سازد. حال آنكه نتانياهو در حالي به لندن سفر كرد كه 
يك روز قبل از آن س��فر خود به هندوستان را لغو كرده 
بود. تحليل روزنامه هارتص هم بر اين پايه استوار است 
كه لغو اين سفر و رفتن به لندن، به ويژه ديدار با مقام هاي 
امريكايي برنامه اي بود تا حمايت دولت دونالد ترامپ از 
بنيامين نتانياهو را پيش از انتخابات 17 س��پتامبر )26 
شهريور( در اس��راييل به نمايش بگذارد. در هفته هاي 
اخير برخي مشاوران نتانياهو و نزديكان رييس جمهوري 
امريكا تاكيد كرده بودند كه صدور يك بيانيه از س��وي 
ترامپ در زمينه حفاظت از امنيت اسراييل مي تواند به 

نتانياهو در انتخابات كمك شاياني كند.
در همين چارچوب برخي رس��انه ها حتي پيش بيني 
مي كنند ممكن است نتانياهو برگزاري نمايشي مشابه 
با »والديمير پوتين« رييس جمهوري روسيه را هم در 

دستور كار خود قرار دهد. 
با اين حال به نظر مي رسد اختالف نظرهاي اندكي هم 
ميان دولت هاي غربي با نتانياهو وج��ود دارد. اياالت 
متحده نسبت به حمالت هوايي اسراييل به پايگاه هاي 
نظامي در عراق انتقاد دارد زيرا طبق تحليل گاردين اين 
امر ممكن است به تشديد مقاومت ها در عراق در مقابل 
نيروهاي امريكايي منجر شود. از سويي ديگر نيز لندن 
بيش از آنكه به هم راستايي با تل آويو در موضوع ايران 
عالقه اي نشان دهد بر صلح در خاورميانه با محوريت 

تشكيل دو دولت تمركز دارد.
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اروپايي ها در جزئي ترين 
مسائل هم كوتاهي كردند

عزت اهلل يوس��فيان مال نماينده م��ردم آمل و عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه مجل��س در گفت وگو 
با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، با اش��اره به 
اجراي گام سوم كاهش تعهدات برجام از سوي ايران 
در مقابله با بدعهدي هاي اروپايي ها، اظهارداشت: 
سياست هاي كلي جمهوري اسالمي ايران توسط 
مقام معظم رهبري ترس��يم ش��ده و همه ما از آن 
سياست هاي كلي نظام تبعيت مي كنيم و مقام معظم 
رهبري هم اجراي اين مساله را به دولت محول كرده 

كه با توجه به شرايط كشور تصميم گيري كند.
وي افزود: نبايد اين طور باشد كه يك طرف تصميم 
يكجانبه گرفته و كل برجام را قبول نداشته باشد، از 
طرف ديگر جمهوري اسالمي فقط تماشاگر اقدامات 
آنها باش��د؛ بايد تصميماتي هم از طرف جمهوري 
اسالمي ايران اتخاذ شود كه آنها تصور نكنند كه ما از 

تصميمات و نظرات آنها تبعيت مي كنيم.
يوسفيان مال گفت: كشورهاي اروپايي هم كه اصرار 
بر عدم خروج ايران از برجام دارند بايد به وسط ميدان 
بيايند و اقداماتي انجام دهند كه جلوي اجرايي سازي 
گام س��وم كاهش تعهدات برجام از س��وي ايران را 

بگيرند، البته اگر بخواهند.
نماينده مردم آمل در مجلس ش��وراي اس��المي 
اظهارداشت: اروپايي ها تا االن كار عملي انجام نداده اند 
و فقط به جلسه، قول، قرار، خواهش و تمنا گذشت 
و هيچ اتفاق خاصي نيفتاد، لذا ما نبايد بدون تصميم 
بمانيم و تصميم هم بايد قطعا حساب شده باشد. بايد 
تصميمي بگيريم كه خداي ناكرده به زيان حقوق ملي 

و نظام جمهوري اسالمي منجر نشود.
وي افزود: طرف خارجي ما تا االن دو قسمت بودند. 
يك قسمت امريكايي ها و قسمت ديگر اروپايي ها 
بودند كه فقط با ح��رف و قول و ق��رار اين مدت را 
گذراندن��د. از عالي ترين مقام آنه��ا و آقاي مكرون 
صحبت كردند اما تصميم مناسبي نگرفتند، حتي در 
جزئي ترين مسائل هم كوتاهي كردند و هيچ اقدامي 
نشده است. ما نبايد از كنار اين مساله به صورت چراغ 
خاموش عبور كنيم و بايد تصميم مناسب بگيريم و 
تصميم هم بايد حساب شده و با مديريت و برنامه 
باشد. يوسفيان مال گفت: گام هاي بعدي ايران بايد 
همراه با كار كارشناسي باشد. كاخ سفيد با عجله و 
بدون توجه به قوانين و مقررات بين المللي عمل كرد 
و به صورت يكجانبه از برجام خارج شد اما كشور ما به 

تمام قوانين و مقررات بين المللي عمل كرد.
نماينده مردم آمل در مجلس ش��وراي اسالمي در 
پايان اظهارداشت: گام هاي كاهش تعهدات برجامي 
ما بايد با فكر و با كار كارشناسي برداشته شود. اگر با 
كار كارشناسي عمل كرده، حتماً و يقيناً منافع نظام 

را در نظر بگيريم، قطعاً سود مي بريم.

فالحت پيشه: برجام راه حل 
اروپايي ندارد

يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در واكنش به سخنان اخير وزير خارجه آلمان 
گفت: برجام راه حل اروپايي ندارد. راه حل را كسي بايد 
انجام دهد كه حالل موضوع باشد. اروپايي ها از چنين 

توان و جايگاهي برخوردار نيستند.
به گزارش ايسنا، هايكو ماس وزير امور خارجه آلمان 
در گفت وگو با روزنامه فونكه مدين، تصميم ايران 
براي كاهش تعهدات برجامي  را »اقدامي كامال خطا« 
خواند و از ايران خواست تا به الزامات پيش بيني شده 
در برجام عمل كند. حش��مت اهلل فالحت پيشه در 
گفت وگو با ايسنا در واكنش به سخنان هايكو ماس 
گفت: واقعيت اين اس��ت كه اروپا تا به حال اقدامي 
را براي حفظ برجام انجام نداده است. حفظ برجام 
نيازمند چيزهايي مثل اينستكس و ديگر ساز و كارها 
نيس��ت كه مدت زمان زيادي را نيز صرف كند. اگر 
اروپايي ها به تعهدات خود در برجام عمل مي كردند، 
به طور طبيعي 70 ميليارد دالر موافقتنامه پس��ا 
برجامي بين ايران و اروپا اجرا مي شد و عمال برجام 
حفظ مي ش��د. اين عضو كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس افزود: برجام به اين علت 
صدمه خورد كه امريكايي ه��ا آن را نقض كردند و 
اروپايي ها هيچ اقدامي براي نجات برجام انجام ندادند. 
دليل طوالني ش��دن و متفاوت بودن سازوكارهاي 
اروپايي ها اين بود كه برنامه هاي خود را مدام با وزارت 
خزانه داري امريكا تطبيق مي دادند. به همين دليل 
نمي توانستند پيشنهادي ارايه دهند كه نظر ايران را 
جلب كند. وي اروپايي ها را »بازيگراني حاشيه اي« 
خواند و گفت: برجام بازيگراني اصلي دارد كه شامل 
ايران و  امريكاست. ديگر بازيگران حاشيه اي بوده و 

روز به روز حاشيه اي تر مي شوند.
فالحت پيشه تاكيد وزير خارجه آلمان به پايبندي 
ايران به برجام را يك امر »حاش��يه اي« دانس��ت و 
اظهار كرد: برجام يك معاهده نقض ش��ده از طرف 
امريكا و يك معاهده حفظ شده توسط ايران - البته 
با تعديل هايي در قالب گام هاي مختلف - اس��ت. 
اروپايي ها در اين بازي هيچ جايگاهي نداش��ته اند. 
هر گاه ايران گامي براي كاهش تعهدات برمي دارد، 
اروپايي ها موضع گيري ه��اي دو پهلو مي كنند به 
همين علت در مصاحبه هاي اخي��رم اعالم كردم 
كه ايران بايد ضرب االج��ل دو ماهه را به يك ماهه 

كاهش دهد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در پاي��ان در واكنش به تاكيد وزير خارجه 
آلمان به وجود راه حلي مسالمت آميز گفت: برجام 
راه حل اروپايي ندارد. راه حل را كسي بايد انجام دهد 
كه حالل موضوع باش��د. اروپايي ها از چنين توان 
و جايگاهي برخوردار نيس��تند. ايران هم كماكان 
در قالب ان.پي.تي )پيمان عدم اش��اعه سالح هاي 
هس��ته اي( كار خود را پيش مي ب��رد و هيچ گونه 
اقدام تحريك  آميزي انجام نداده است. ما معتقديم 
كه ايران مي توان��د به قابليت هاي پيش از برجامي 
بازگردد. روي سخنان اخير مقامات اروپايي بيشتر با 
امريكايي هاست تا با ايران. اين سخنان فقط مي تواند 

امريكا را گستاخ تر كند.



گزارش  9 مسكن

»تعادل« سهم عوامل اثرگذار بر نرخ اجاره آپارتمان طي نيمه اول سال جاري را بررسي مي كند 

»تعادل« نرخ رهن كامل واحدهاي 75 متري را در تهران بررسي مي كند

قيمت مسكن عامل موثر در معادله اجاره ملك 98

ركوردداري رهن »متوسط متراژها« در شمال پايتخت

گروه راه وشهرسازي| زهره عالمي|
رشد اجاره بها همگام با افزايش قيمت مسكن از 
ارديبهشت ماه سال گذشته آغاز شد و بررسي 
آماره�اي بانك مركزي هم نش�ان مي دهد اين 
رشد همچنان ادامه دارد. افزايش لجام گسيخته 
اجاره بها در همان ماه هاي نخست، وزارت راه و 
شهرس�ازي را برآن داشت در بسته اي كه براي 
س�اماندهي بازار مسكن ارايه كرد، چندين بند 
هم به ب�ازار رهن و اجاره اختص�اص دهد، البته 
اين بسته اجرايي نش�د و دوباره در ارديبهشت 
ماه سال جاري، وزارت راه و شهرسازي بسته اي 
را رونمايي كرد كه براس�اس آن ابزار ماليات به 
عنوان اهرمي براي تعادل بخشي به بازار رهن و 

اجاره معرفي شدند.
نگاهي به مفاد اين بس�ته نش�ان مي دهد كه 
معافي�ت مالياتي موجراني كه با مس�تأجران 
همراهي مي كنند به عن�وان مهم ترين عامل 
براي كنترل ب�ازار رهن و اجاره مطرح ش�ده 
اس�ت، درحالي ك�ه كارشناس�ان معتقدند، 
ماليات هاي مرب�وط به موجران ب�ه اندازه اي 
نيس�ت كه معافيت آن بتواند انگيزه اي براي 

آنها محسوب شود.
پس از بسته تشويقي وزارت راه و شهرسازي كه 
هنوز هيچ كدام از مفاد آن عملياتي نشده است، 
وزارت اقتصاد هم دو راهكار براي ساماندهي بازار 
مسكن ارايه كرد كه مهم ترين راهكار ارايه شده 
ب�راي بازار ره�ن و اج�اره، پرداخ�ت وديعه به 
مستأجران است، اين راهكار هم تاكنون اجرايي 
نشده اس�ت و فعاالن بازار مسكن معتقدند كه 
عملياتي شدن آن مي تواند به افزايش كرايه بها 

منجر شود.
فارغ از راهكارهايي كه براي ساماندهي بازار رهن 
و اجاره از سوي دولت مطرح شده است، تجربه 
نشان داده اس�ت كه ايجاد تعادل بين عرضه و 
تقاضا بهترين راه براي كنترل اجاره بها است كه 
اجراي اين راهكار با توجه به كاهش توليد مسكن 
طي سال هاي گذشته و افت پروانه ساخت و ساز 

در سال هاي آينده امكان پذير نيست.
ناگفته نماند كه افزايش نرخ اجاره طي دوس�ال 
گذش�ته عالوه ب�ر افزايش فش�ار اقتصادي به 
مس�تأجران، آثار اجتماعي بس�ياري از جمله 
افزايش حاشيه نش�يني، مهاجرت معكوس )از 
كالن شهرها به شهرهاي كوچك و اقماري( و ... 

را به همراه داشته است.
البته برخي كارشناس�ان معتقدند ك�ه دو ابزار 
ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر خانه هاي 

خالي، راهكار مديريت نرخ اجاره بها هستند كه 
ماليات بر عايدي سرمايه نياز به مصوبه مجلس 
و ماليات بر خانه هاي خالي هم نيازمند اصالح و 

اجرا توسط دولت دارد.

   موثرترين عامل در بازار رهن و اجاره
بررسي ها نشان مي دهد كه مهم ترين عامل اثرگذار بر 
بازار رهن و اجاره، قيمت خريد و فروش مسكن است و 
از سال گذشته و همگام با رشد قيمت ها در بازار مسكن، 
موجران هم نرخ كرايه را افزايش داده اند، فرهاد بيضايي، 
مديرگروه سياست گذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت 
با اش��اره به اثرگذاري بازار خريد و فروش بر بازار اجاره 
درباره وضعيت اين بازار طي ش��ش ماهه اول سال 98 
به »تعادل« مي گويد: اجاره بها وابسته به قيمت خريد و 
فروش مسكن است و اگر قيمت ها افزايش يابد، كرايه 
بها هم رشد مي كند اگرچه عوامل ديگري هم بر بازار 

رهن و اجاره تاثيرگذارند.
بيضاي��ي مي افزايد: به عن��وان مثال درآم��د خانوار، 
متغيرهاي اقتصادي كش��ور از جمله نرخ بهره و ... هم 
عواملي هس��تند كه اثرگذاري خاص خ��ود را بر بازار 

استيجار ثابت كرده  اند.

او ادامه مي دهد: به دليل افزايش قيمتي كه در دوسال 
گذشته در بازار مسكن داشتيم، بازار اجاره هم در چند 
مقطع رشد كرد، در تابستان سال گذشته و همچنين 
در تابستان امسال شاهد رشد چشمگير كرايه بها بوديم 
اما اظهارنظر درباره اينكه اين افزايش كرايه بها متوقف 
مي شود يا ادامه مي يابد را بايد براساس آمارهاي رسمي 

پيش بيني كرد.
به گفته اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن، نرخ بازده 
اجاره در اجاره داري در ايران، بين 7 تا 8 درصد قيمت 
مسكن است و اگر درحال حاضر اين نرخ بازده اجاره به 
7 تا 8 درصد قيمت مسكن رسيده باشد، پس كرايه بها 

در اين بازه قيمتي متوقف مي شود. 
بيضايي اظهار مي كند: اگر نرخ بازده اجاره به اين رقم 
نرسيده باشد، براساس برآوردهاي آماري، شرايط بازار 
مسكن به دليل كاهش عرضه در چند سال گذشته و 
همچنين تمايل موجرها به افزايش نرخ كرايه بايد در 

انتظار رشد باشد.
او اضافه مي كند: درواقع اگر رشد بازار استيجار همپاي 
رشد قيمت مسكن اتفاق افتاده باشد، مي توان از بحث 
ثبات در اين بازار س��خن به ميان بياوريم، درغير اين 

صورت بايد در انتظار افزايش كرايه بها باشيم.

    طرح هاي بي اثر 
طرح هاي مختلفي از سوي دولت براي ساماندهي بازار 
اجاره مطرح شد كه تاكنون هيچ كدام از آنها عملياتي 
نشده است، در همين رابطه، مديرگروه سياست گذاري 
مسكن دانشگاه علم و صنعت مي گويد: معافيت هاي 
مالياتي كه براي موجران در بسته وزارت راه وشهرسازي 

گنجانده شده است، در كوتاه مدت اثري ندارد. 
او ادامه مي دهد: در بازار استيجار و بازار خريد و فروش 
تنها عامل قطعي و اثرگ��ذار، ايجاد تعادل بين بخش 
عرضه و تقاضا اس��ت و افزايش توانمندي متقاضيان 
)براساس بسته تش��ويقي وزارت اقتصاد( درگام هاي 

بعدي قرار دارند.
بيضايي اضافه مي كند: به عنوان نمونه تسهيالتي كه به 
مستأجران پرداخت مي شود، نمي تواند بازار استيجار 
را كنترل كند بلكه اين سياست به مستأجران كمك 
مي كند كه در بازار نابسامان رهن و اجاره، بتوانند بخشي 
از هزينه وديعه را به صاحب ملك بپردازند، درواقع توان 

اقتصادي آنها را افزايش مي دهد.
مدير گروه سياست گذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت 
بيان مي كند: پرداخت تسهيالت به مستأجران مي تواند 
عاملي براي افزايش قيمت باشد، چون تحريك تقاضا را 

به دنبال دارد و بر قيمت نهايي اثرگذار است، ضمن اينكه 
منابع آن هم پيش بيني نش��ده است و هنوز مشخص 
نيس��ت كه اين صندوق از چه محلي مي خواهد منابع 

مالي مربوطه را تأمين كند.
او درباره بس��ته پيش��نهادي وزارت راه و شهرسازي و 
معافيت هاي مالياتي در نظرگرفته شده در اين بسته 
مي گويد: موجران ماليات زيادي نمي دهند كه معافيت 

مالياتي براي آنها مشوق خوبي محسوب شود.
بيضايي ادامه مي دهد: مگر اينك��ه اين معافيت هاي 
مالياتي دركنار جرايم مالياتي قرار بگيرد، به عنوان نمونه 
معافيت مالياتي مربوط به خانه هاي خالي، شكل بگيرد 
و موجر اين را بداند كه اگر واحدي خالي داشته باشد يا 
واحدي را خارج از قيمت عرف در اختيار مستأجر قرار 
دهد، هزينه هاي بيشتري را بايد متحمل شود مگر اينكه 
با ابزار اقتصادي به اين شكل رفتار موجران را تغيير دهد.

كارشناس ارشد اقتصاد مسكن با اشاره به اهميت تعادل 
بين عرضه و تقاض��ا در بازار اجاره مي گويد: اين تعادل 
در نرخ كرايه اثرگذار اس��ت و مابقي متغيرها چندان 

اثرگذار نيستند.

    نرخ اجاره در5 ماه نخست سال
براي بررس��ي دقيق تر وضعي��ت بازار اجاره، رش��د 
قيمت ها را در اي��ن بازار طي 5 ماهه گذش��ته مورد 
تحليل قرار مي دهيم، تحليل شاخص كرايه مسكن 
اجاري در ش��هر تهران و در كل مناطق ش��هري در 
فروردي��ن ماه س��ال جاري نش��ان دهنده رش��د به 
ترتيب 21.9 و 18.8درصدي نس��بت به ماه مشابه 
سال گذشته است. همچنين بررسي شاخص كرايه 
مسكن اجاري در ش��هر تهران و كل مناطق شهري 
در ارديبهشت امسال حاكي از رشد به ترتيب 22.۶ و 

19.7 درصدي دارد.
اما اجاره بهاي مس��كن در شهر تهران و در كل مناطق 
شهري در خردادماه سال جاري مويد رشد 23 و 20.7 
درصدي نسبت به ماه مشابه سال 97 است، در تيرماه 
هم بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران 
و در كل مناطق ش��هري نشانگر رش��د 24.8 و 22.5 
درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل است، بررسي 
شاخص كرايه مس��كن اجاري در شهر تهران و در كل 
مناطق ش��هري در مرداد ماه س��ال جاري مويد رشد 
28.1 و 2۶.1 درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال 

گذشته است.
بررسي آمار منتشر شده از مقايسه اجاره بها از فروردين 
س��ال جاري تا شهريورماه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته نشان مي دهد كه نرخ كرايه در اين 5 ماه روند 
صعودي داشته و در بيش��تر ماه ها اين رشد باالي 20 

درصد بوده است.

گروه راه وشهرسازي| 
اظهارات مش�اوران امالك و همچنين كندوكاو 
گزارش هاي منتشرشده از سوي بانك مركزي 
درباره نرخ اجاره در نيمه نخس�ت س�ال جاري 
نشان مي دهد كه اجاره بها طي ماه هاي گذشته 
بين 20 تا 50 درصد رش�د داش�ته اس�ت، البته 
درصد رشد عنوان ش�ده از طرف بانك مركزي 
همواره پايين تر از رقم هايي است كه مشاوران 
امالك بيان مي كنن�د. اما با وجود اين، با گرفتن 
ميانگين بين ارقام رسمي و غيررسمي مشخص 
مي ش�ود كه كراي�ه بها در س�ال جاري رش�د 
افسارگسيخته اي نسبت به سال گذشته داشته 
است و همين موضوع فش�ار اقتصادي وارده به 

مستأجران را به شدت افزايش داده است.
بررسي هاي ميداني روزنامه »تعادل« هم از رهن 
كامل واحدهاي مسكوني متوس�ط متراژ )75 
متري( در5 نقطه مختلف پايتخت )شمال، غرب، 
مركز، شرق، جنوب( نش�ان مي دهد كه ميزان 
رهن كامل در سال جاري رشد قابل مالحظه اي 
داش�ته اس�ت. البته اين افزايش از اوايل سال 
گذشته و با رش�د قيمت خريد و فروش مسكن 
در ارديبهش�ت م�اه آغاز ش�ده و همچنان هم 

ادامه دارد.
مشاهدات ميداني »تعادل« حكايت از آن دارد 
كه مستاجران براي رهن كامل يك واحد متوسط 
متراژ در شمال پايتخت حداقل بايد 200 ميليون 
را به مدت يك سال در اختيار صاحب ملك قرار 
دهند يعني رهن كامل هر مترمربع از اين واحد 
مس�كوني باالي 2 ميليون تومان اس�ت ، ضمن 
اينكه اغلب واحدهاي ذكرشده در اين گزارش 
كه مربوط به ش�مال پايتخت است نوساز نبوده 
و عمربناي باالي�ي دارند و رهن كامل يك واحد 
مسكوني 75 متري براي واحدهاي نوساز بسيار 

باالتر از اين رقم ها خواهد بود.

ش�رايط در غرب ته�ران قابل قبول تر اس�ت و 
مس�تأجران با 160 ميليون تومان هم مي توانند 
يك واحد مسكوني 75 متري را براي يك سال 
ره�ن كنند، ام�ا وديع�ه يك واحد مس�كوني 
متوس�ط مت�راژ در مناطق مركزي نس�بت به 
مناطق غربي ارزان تر است و با 150 ميليون تومان 
هم مستأجران مي توانند يك سال دريك واحد 

مسكوني سكونت داشته باشند.
رهن كامل در مناطق ش�رقي نزديك به مناطق 
مركزي اس�ت و اگر ش�ما تمايل ب�ه زندگي در 
اين مناط�ق را داريد با 130 ميلي�ون تومان هم 
مي تواني�د يك واح�د مس�كوني 75 متري را 
رهن كنيد.  قيمت رهن كامل در مناطق جنوبي 
نسبت به ساير مناطق كمتر است و با كمتر از 90 
ميليون تومان هم مي توانيد به مدت يك سال در 
يك واحد متوسط متراژ با سن باال ساكن شويد. 
اگرچه قيمت رهن كامل يك واحد متوسط متراژ 
در جنوب پايتخت پايين تر ازساير مناطق است 
اما در اين مناطق هم قيمت رهن هر مترمربع از 
واحد مسكوني باالي يك ميليون تومان است. 
اين درحالي است كه گزارش هاي ميداني روزنامه 
»تعادل« در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه 
قيمت متوس�ط رهن كامل ه�ر مترمربع ازيك 
واحد مس�كوني در اين مناطق حدود 700 هزار 
تومان بود و در سال گذشته به حدود يك ميليون 
تومان رسيد و هم اكنون به بيش از اين رقم و حتي 

تا دو ميليون تومان هم افزايش داشته است.

     شمال
وديعه در مناطق شمالي پايتخت از ساير مناطق بيشتر 
اس��ت و دليل آن هم باالبودن قيم��ت خريد وفروش 
مسكن در اين مناطق است، به عنوان نمونه رهن كامل 
يك واحد مسكوني متوسط متراژ 15سال ساخت در 
محله قلهك، 300 ميليون تومان است، يعني شما براي 

يكسال سكونت در اين محله بايد 300 ميليون تومان به 
صاحب ملك بپردازيد. اما براي اينكه به مدت يك سال 
در يك واحد مسكوني 75 متري با عمر بناي 15 سال 
در ميدان قدس ساكن باشيد بايد 280 ميليون تومان 

در چنته داشته باشيد.
اگر شما خواهان س��كونت در يك واحد مسكوني 75 
متري در شهرك محالتي هستيد كه 12 سال از ساخت 
آن مي گذرد، بايد 200 ميليون به صاحبخانه بپردازيد.

براي سكونت يكساله در واحدي 75 متري و نوساز در 
دارآباد بايد 2۶0 ميليون تومان داشته باشيد.

     غرب
وديعه مسكن در مناطق غربي تهران، از مناطق شمالي 
كمتر اس��ت، اما با وجود اين، رقم هاي اعالمي از سوي 
صاحبان امالك براي واحدهاي متوس��ط متراژي كه 

سال ها از ساخت آنها مي گذرد، باال است.
براي اينكه يك واحد مسكوني 75 متري را در شهرك 
غرب كه 15 سال از ساخت آن مي گذرد را براي يكسال 
رهن كامل كنيد باي��د 180 ميليون تومان در اختيار 

صاحبخانه قرار دهيد.
درصورتي كه خواهان سكونت در يك واحد مسكوني 
75 متري نوساز در اشرفي اصفهاني هستيد، بايد 230 

ميليون تومان داشته باشيد.
رهن كامل يك واحد مسكوني 75 متري در جنت آباد با 

عمر بناي 20 سال، 1۶5ميليون تومان است.
يك واحد مسكوني 75 متري با 12 سال عمر در منطقه 

گيشا، 245 ميليون تومان رهن كامل داده مي شود.

     مركز
وديعه مربوط به واحدهاي مس��كوني متوسط متراژ 
در مناطق مركزي پايتخت، از مناطق شمالي و غربي 
كمتر اس��ت اگرچه باز هم رقم هاي اعالم ش��ده براي 
مستأجران بسيار باال است ضمن اينكه اغلب واحدهاي 
موجود در مناطق مركزي، س��ن بناي بااليي دارند. به 

عنوان نمونه رهن كامل يك واحد مسكوني 75 متري 
در خيابان مطهري كه 25 سال از ساخت آن مي گذرد، 
150 ميليون تومان است. براي اينكه يكسال در منطقه 
فاطمي و در يك واحد مس��كوني 75 متري 20 ساله 
ساكن ش��ويد، بايد 1۶0 ميليون تومان به صاحبخانه 
بپردازيد. درصورتي كه خواهان رهن كامل يك واحد 
مسكوني 75 متري 10 ساله دريوسف آباد هستيد، بايد 

170 ميليون تومان داشته باشيد.
رهن كامل يك واحد مسكوني 75 متري در هفت تير 
كه 15 س��ال از س��اخت آن مي گذرد، 150 ميليون 

تومان است.

     شرق
وديعه هاي اعالم ش��ده از سوي صاحبان امالك براي 
واحدهاي مسكوني 75 متري در شرق تهران نزديك 
به نرخ ها در مناطق مركزي است، به عنوان نمونه رهن 
كامل يك واحد مسكوني 75 متري نوساز در گلبرگ، 

170 ميليون تومان است.
براي اينكه يك واحد مسكوني 75 متري با عمر بناي 10 
سال را در بني هاشم رهن كامل كنيد، بايد 210 ميليون 
تومان به مدت يكسال در اختيار صاحبخانه قرار دهيد.

درصورتي كه مي خواهيد يك واحد مسكوني 75 متري 
را در تهرانپ��ارس رهن كامل كنيد ك��ه عمربناي آن 

14سال است، بايد 130 ميليون تومان بپردازيد. رهن 
كامل يك واحد مس��كوني 75 متري با عمربناي 1۶ 
سال هم در منطقه پيروزي، 150 ميليون تومان است.

     جنوب
رهن كامل يك واحد مسكوني متوسط متراژ در مناطق 
جنوبي پايتخت هم باال است و در برخي مناطق مستأجر 
بايد 150 ميليون تومان بپردازد. اين در شرايطي است 
كه حتي در سال گذشته هم رهن هر مترمربع از يك 
واحد مسكوني در مناطق جنوبي پايتخت به يك ميليون 
تومان رسيده بود، اما در سال جاري مستأجر بايد براي 
هرمترمربع از همان واحد مسكوني، 2 ميليون تومان 

بپردازد.
به عنوان مثال، يك واحد مسكوني 75 متري 20 ساله 
درشهرري، 90 ميليون تومان رهن كامل داده مي شود.

براي رهن كامل يك واحد مسكوني با عمر بناي 8 سال 
در افسريه بايد 93 ميليون تومان را به مدت يكسال در 

اختيار صاحب ملك قرار دهيد.
رهن كامل يك واحد مس��كوني 75 متري در بريانك 
كه 4 سال از ساخت آن مي گذرد، 150 ميليون تومان 
اس��ت و همچنين درصورتي كه خواهان رهن كامل 
يك واحد 75 متري نوساز در خزانه هستيد بايد 120 

ميليون تومان به صاحب ملك بپزدازيد.
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بررسي بازار رهن و اجاره 
از ابتداي سال گذشته و همگام با جهش قيمت 
مس��كن، نرخ رهن و اج��اره در بازار رش��د قابل 
توجهي داش��ت، اين افزايش تا سال جاري هم 
ادامه پيدا كرد و به گفته مشاوران امالك از خرداد 
امسال شاهد رش��د 20 تا 70 درصدي نرخ هاي 

پيشنهادي صاحبان امالك بوديم.
دليل افزايش اجاره بها اين است كه نرخ كرايه تابع 
بازار مسكن است و زماني كه موجران مي بينند 
كه بهاي ملك افزايش يافت��ه براي حفظ ارزش 
ملك اقدام به افزايش قيمت اجاره مي كنند، البته 
طي يكي دوسال گذشته روند رشد قيمت ها در 
بازار اجاره، پايين تر از قيمت خريد و فروش بوده 
اما در برخي مناطق پرتقاض��ا اجاره بها به اندازه 
ميانگين قيمت مسكن افزايش يافته است و به 
دليل كاهش نرخ س��ود بانكي اغلب موجران به 
جاي افزايش وديعه، اجاره بيشتري از مستأجران 

دريافت كرده و مي كنند.
   قيمت مس��كن به عنوان مهم ترين ش��اخص 
قيمت اج��اره ارزيابي مي ش��ود اگرچه عواملي 
همچون نرخ تورم، سود بانكي و بازدهي بازارهاي 
رقيب نيز در افزايش اجاره بها موثر است،  در حال 
حاضر هيچ شاخص و معياري براي تعيين اجاره بها 
وجود ندارد و هر مشاور امالك و موجري مي تواند 
هر قيمتي را براي واحدهاي مس��كوني تعيين 
كند حال اينكه با توجه ب��ه كمبود در عرضه در 
بازار مستاجران مجبور به پذيرش اين قيمت ها 

مي شوند.
   مش��اوران ام��الك مي گوين��د اجاره به��اي 
خانه هايي كه سال قبل با نرخ 40 ميليون وديعه 
و 1.5 ميليون تومان ماهيانه اجاره داده مي شد، 
امس��ال به 80 ميليون وديعه و حدود نرخ اجاره 

سال قبل افزايش پيدا كرده است.
   اگرچ��ه اجاره بها از فروردين ماه امس��ال روند 
صعودي داشت اما درتيرماه كه اولين ماه از فصل 
جابه جايي محسوب مي شد با افت شديد سرعت 
رشد قيمت مسكن، بازار اجاره هم تا حدودي آرام 
شد اگرچه بطور كلي به دليل باالبودن قيمت ها، 
برخي مس��تأجران مجبور به اج��اره خانه هاي 
قديمي تر ش��دند، تعدادي محله يا منطقه خود 
را تغيير دادند و عده اي هم به ش��هرهاي اقماري 

پايتخت مهاجرت كردند.
   ب��ه گفته مش��اوران امالك، در س��ال جاري 
قراردادهاي اجاره راكد شده و قراردادهايي هم كه 
امضا شده، تمديد قراردادهاي سال گذشته است.
   درهم��ان روزه��اي نخس��ت س��ال ج��اري 
نايب ريي��س اول اتحاديه امالك اس��تان تهران 
اعالم كرد كه بازار اجاره امس��ال به دليل از بين 
رفتن قدرت خريد در بين خريداران مسكن، بسيار 
نگران كننده  خواهد بود، ضمن اينكه چون قدرت 
خريد در سال گذشته براي بسياري از خريداران 
و پس انداز آنها براي خريد واحد مسكوني از بين 

رفته است، اغلب ناچار به اجاره نشيني شدند.

    راهكارهاي پيشنهاد شده
با توجه به وضعيت نابس��امان بازار رهن و اجاره 
درسال جاري، وزارت راه و شهرسازي و همچنين 
وزارت اقتصاد راهكارهايي را براي ساماندهي اين 
بازار مطرح كردند، امسال به دليل افزايش بي رويه 
قيمت ها وزارت راه و شهرسازي تصميم گرفت كه 
در چهار طرح به مستأجران كمك  كند، مشوق 
مالياتي براي موجران، توليد مسكن استيجاري، 
صندوق هاي استيجاري و اس��تفاده از ظرفيت 
استارت آپ ها براي ايجاد شفافيت، از جمله اين 

برنامه ها بودند.
   در راس��تاي اجراي اين طرح ه��ا، وزارت راه و 
شهرسازي پيش نويسي را به منظور ساماندهي 
بازار اجاره با اهرم مالياتي تعيين كرد. براس��اس 
متن پيش نويس اليحه پيشنهادي وزارت راه و 
شهرس��ازي در صورتي كه مدت قرارداد اجاره از 
دو سال كمتر نبوده و همچنين افزايش اجاره بها 
بيش��تر از نرخ رش��د اجاره بهاي اعالمي نباشد، 
موجران در طول مدت اجاره از 100 درصد ماليات 

بردرآمد امالك، معاف مي شوند.
   طبق متن پيش نويس وزارت راه و شهرسازي، 
مالكان مجتمع هاي مس��كوني داراي سه واحد 
استيجاري يا بيش��تر كه با رعايت الگوي مصرف 
مسكن بنا به اعالم وزارت راه و شهرسازي ساخته 
شده يا مي شوند يا درآمد هر شخص ناشي از اجاره 
واحد يا واحدهاي مس��كوني در تهران تا مجموع 
150 مترمربع و در س��اير شهرها تا مجموع 200 
مترمربع زيربناي مفيد، در ط��ول مدت اجاره از 
100 درصد ماليات بر درآمد امالك اجاري معاف 
هستند، مشروط بر آنكه اوالً ميزان افزايش اجاره بها 
بيش��تر از نرخ رش��د اجاره بهاي اعالمي از سوي 
»كميته ملي تعيين نرخ افزايش اجاره بها«، نباشد، 
دوم اينكه حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد 
مشمول معافيت در هر بار كمتر از دو سال نباشد 
مگر اينكه مس��تأجر متقاضي عدم تمديد مدت 
قرارداد اجاره باشد و سوم يك نسخه قرارداد اجاره 
)اعم از رس��مي يا تنظيم شده در بنگاه معامالت 
امالك( در زمان ارايه اظهارنامه مالياتي به اداره امور 
مالياتي مربوطه ارايه شود كه اين راهكار درهمان 
اواسط خردادماه و با مخالفت دولت با تشكيل ملي 

تعيين نرح افزايش اجاره بها، بايكوت شد.
   همچني��ن وزيرام��ور اقتص��ادي و دارايي از 
راه اندازي صندوق رهن و اجاره براي توانمند سازي 
مس��تاجران خب��ر داد تا مس��تاجراني كه توان 
پرداخت اجاره را ندارند، تسهيالت دريافت كنند. 
به اين وام سود تعلق مي گيرد و به اين افراد يك 
هزينه سود تحميل مي شود، اما محاسبات نشان 
مي دهد كه اين هزينه سود كمتر از هزينه اجاره اي 
است كه افراد پرداخت مي كنند، در واقع به جاي 
اينكه فرد به عنوان مثال 1.5 ميليون تومان اجاره 
بدهد، يك ميليون تومان سود مي دهد و مي تواند 
تا حدودي در هزينه هاي خود صرفه جويي كند.

رهن كامل واحدهاي 75 متري در مناطق مختلف تهران )ميليون تومان(
جنوبشرقمركزغربشمال

رهنآدرسرهنآدرسرهنآدرسرهنآدرسرهنآدرس

90شهرري170گلبرگ150مطهري180شهرك غرب 300قلهك

93افسريه210بني هاشم160فاطمي230اشرفي اصفهاني280قدس

150بريانك130تهرانپارس170يوسف آباد165جنت آباد200لويزان

120خزانه150پيروزي150هفت تير245گيشا260دارآباد



دانش و فن10دنياي فناوري

اقدامات ايران براي پيشواز نسل پنجم ارتباطات: تكميل نقشه راه اين فناوري تا سه ماه آينده

 5G ايران در مسير توسعه
گروه دانش و فن |

يكي از بزرگ ترين فناوري هايي كه همه  جهان انتظار 
عملياتي شدنش را مي كشد، نسل پنجم شبكه ارتباطي 
يا 5G است؛ به نظر مي رسد در ايران هم اقداماتي براي 
ورود به نسل پنجم آغاز شده و مسووالن از تكميل نقشه 
راه اين فناوري تا سه ماه آينده و اجرايي شدن آن تا سال 
آينده خبر مي دهند، بدين ترتيب كه تا پايان سال ۲۰۲۰ 

به نتيجه نهايي در زمينه اين فناوري برسيم.
سيس��تم ارتباطي نس��ل پنج موباي��ل، امكان تحقق 
بسياري قابليت هاي جديد موبايل را فراهم مي كند از 
جمله سرعت باال، ظرفيت زياد، قابليت اينترنت اشيا، 
تاخير كم و بيش از همه اينكه موجب توليد بس��ياري 
اپليكيش��ن هاي جديد مي ش��ود. همان ط��ور كه در 
وب سايت الكترونيك نوتز اشاره شده، سيستم ارتباطي 
نس��ل پنج تلفن همراه، عملكردي ب��ه مراتب باالتر از 
 5G نس��ل هاي قبلي ارتباطات ارايه مي دهد. فناوري
تنها نسخه بعدي نسل ارتباطي موبايل نيست و نسبت 
به نسل هاي قبلي خود روند تكاملي را طي كرده است. از 
آنجا كه نسل هاي مختلف ارتباطات موبايلي تكامل يافته 
است، هر كدام پيشرفت هاي خاصي را به همراه آورده اند. 
فن��اوري 5G هم به همين ترتيب پيش��رفت هايي را 
موجب مي شود. نسل اول موبايل )1G( مربوط به زماني 
است كه تلفن ها آنالوگ بودند و اولين تلفن هاي همراهي 
بودند كه مورد استفاده قرار گرفتند. اگرچه استفاده از 
همين تلفن ها هم در زمان خود انقالب به شمار مي رفت، 
اما آنها سطح بسيار پاييني از طيف راندمان و امنيت را 
اراي��ه مي دادند. در مقابل، نس��ل دوم )2G( مبتني بر 
فناوري ديجيتال بود و طيف راندماني و امنيتي باالتري 
داش��ته و ويژگي هاي جديدي مانند پيام هاي متني و 
ارتباطات با نرخ پايين داده ها را عرضه كردند. پس از آن، 
فناوري نسل سه )3G( با هدف توليد ديتا با سرعت باال 
بود. با استفاده از اين فناوري امكان انتقال داده هايي تا 
14 مگابيت بر ثانيه و بيشتر فراهم شد. اما نسل چهار 
)4G( كه يك فناوري تمام IP و مبتني بر پروتكل هاي 
اينترنتي به شمار مي رفت، پس از آن قادر به ارايه نرخ 
داده تا يك گيگابيت بر ثانيه بود و نسبت به نسل هاي 
قبلي، پيشرفت قابل توجهي داشت. به همين دليل است 
كه فناوري نسل پنج بايد آورده  قابل توجهي را نسبت 
به نسل هاي قبلي فراهم كند تا اپراتورهاي موبايل هم 
س��رمايه گذاري روي آن را از نظر اقتصادي براي خود 
به صرفه بدانند. يكي از امكاناتي كه مي تواند با فناوري 
5G محقق شود، سطح اتصال و پوشش بهتر نسبت به 
نسل هاي قبلي اس��ت، زيرا يكي از اشكاالت نسل هاي 
قبلي، عدم برخورداري از پوش��ش كافي، تماس هاي 
ناقص و عملكرد نه چندان قابل قبول بوده است و فناوري 

5G بايد به اين موارد بپردازد.

 5G الزام ورود ايران به فناوري    
ش��رايط حال حاضر فناوري 5G در وضعيت ابتدايي 
توسعه قرار دارد. بس��ياري از شركت ها به دنبال راهي 

هس��تند كه بتوانند بخش��ي از اين سيستم باشند. به 
عالوه بس��ياري از دانشگاه ها واحدهاي تحقيقاتي را با 
هدف تمركز بر توسعه فناوري 5G راه اندازي كرده اند. 
به نظر مي رس��د در ايران هم اقداماتي براي راه اندازي 
نسل پنجم موبايل آغاز شده است. در اين راستا حسين 
فالح جوشقاني -معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديوي��ي- توضيحاتي را 
درباره اقداماتي كه ايران براي پيشواز ورود نسل پنجم 
ارتباط��ات در نظر گرفته، به مهر ارايه كرده و گفت: »با 
توجه به مطالعات صورت گرفته در حوزه فناوري5G و 
الزامات ورود به اين تكنولوژي، هفت موضوع را در دستور 
كار قرار داديم و براي اجرا و پيگيري اين موارد كارگروهي 
با حض��ور اپراتورهاي موبايل و مس��ووالن ذي ربط در 
رگوالتوري تشكيل شده است. تدوين نقشه راه، تعريف 
مدل تجاري، سياست گذاري كالن، مقررات گذاري در 
اين حوزه و مقررات گذاري براي تعامل با ساير حوزه ها، 
تدوين راهكارهاي مربوط به فرصت هاي كسب وكار و نيز 
تربيت متخصصان در زمينه 5G از مهم ترين موضوعات 
اين كارگروه اس��ت. نخستين موضوع مربوط به طيف 
فركانسي مناسب نسل پنجم ارتباطات است كه بتواند 
اينترنت باالي يك گيگابيت بر ثانيه را پوشش دهد. بر 
اين اساس بايد روي باند فركانسي ۳۵۰۰ گيگاهرتز و 
طيف فركانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ گيگاهرتز تمركز كنيم كه 
در اين زمينه در حال بررسي جوانب هستيم. هم اكنون 
نيز براي بهبود كيفيت خدمات دهي اپراتورها، با كمبود 
فضاي فركانسي مواجه هستيم و در صورت ورود 5G نيز 
به مراتب اين مشكل بيشتر مي شود. بر اين اساس نيازمند 
آن هستيم كه باند فركانسي ۸۰۰-۷۰۰ گيگاهرتز كه 
هم اكنون در اختيار س��ازمان صداوس��يما است، آزاد 
شود.« وي از تدوين نقشه راه ورود به فناوري نسل پنجم 
ارتباطات تا سه ماه آينده خبر داد و گفت: »با استفاده از 
اين نقشه راه مي توانيم جوانب مربوط به زيرساخت هاي 
ارتباطي موردنياز را به دست آوريم. چرا كه در فناوري 
5G عالوه بر آنتن هايBTS، نيازمند زيرساخت هاي 
مبتني بر فيبر نيز هستيم تا بتوانيم به مشتركان اينترنت 
با سرعت باالي يك گيگابيت بر ثانيه ارايه كنيم و اين 

موضوع نيازمند داشتن زيرساخت هاي قوي است.
پيش بين��ي جهاني نش��ان مي دهد كه 5G در س��ال 
۲۰۲۰ به ص��ورت جدي در دنيا آغاز به كار خواهد كرد 
و پيش بيني مي شود اين فناوري تا سال ۲۰۲۲ فراگير 
شود، تهيه طرح تجاري )بيزينس پلن( براي بهره گيري 
از اين فناوري در كشور در دستور كار اين كارگروه قرار 
دارد و با همكاري اپراتورها نهايي مي شود. در اين طرح 
 5G بايد مش��خص ش��ود مدل اقتصادي و هزينه اي
چگونه خواهد بود و اپراتور چه مزيتي براي مشتركان 
ارايه مي دهد و چه مزيت��ي دريافت مي كند.« رييس 
رگوالتوري از برنامه ريزي براي به اشتراك گذاري دانش 
نسل پنجم ارتباطات سيار خبر داد و گفت: »تا سه ماه 
آينده شرايطي مهيا مي شود كه متخصصان اين حوزه 
بتوانند دانش مربوط به 5G را فرا بگيرند. در اين زمينه 

قصد تربيت نيروي متخصص 5G را داريم. پيش بيني ما 
اين است كه تا سه ماه آينده نقشه راه اين فناوري تكميل 
شود و تا يك ماه آينده نيز مي توانيم سياست هاي كالن 
گذار به 5G را تدوين كنيم؛ در نهايت تا يك سال آينده 
برنامه عملياتي اين فناوري را به مرحله اجرا بگذاريم. اين 
فناوري همچنين نيازمند سرمايه گذاري مناسب است و 
ما براي آنكه بخواهيم همراه با دنيا در حيطه اين فناوري 
حركت كنيم، بايد بتوانيم تا پايان سال ۲۰۲۰ به نتيجه 

نهايي در زمينه اين فناوري برسيم.«
مع��اون وزير ارتباط��ات در م��ورد تجهيزاتي كه نياز 
اس��ت براي اين فن��اوري ب��ه كار گرفته ش��ود و نيز 
محدوديت هايي كه تحريم ه��ا ايجاد كرده اند، گفت: 
»بحث تحريم نيز يكي از مش��كالتي اس��ت كه براي 
ارايه خدمات 5G با آن مواج��ه خواهيم بود. چرا كه 
بسياري از تجهيزات اين تكنولوژي نيازمند همكاري 
»وندورهاي« بين المللي و هزينه هاي باال اس��ت كه 
مشكل تحريم ها اجازه اين همكاري را نمي دهد و بايد 
براي آن تدبيري انديشيد؛ اما از سوي ديگر مي توان به 
تحريم ها به عنوان فرصتي نگاه كرد و از توان توليدات 
داخلي نيز بهره گرفت. در بخش زيرس��اخت شبكه، 
تجهيزاتي مانند سيس��تم انتقال و فيب��ر را مي توان 
از ت��وان داخلي تهيه كرد و ظرفيت خوبي در كش��ور 
براي توليد اين تجهيزات وجود دارد اما مشكل ما در 
حوزه تجهيزات راديويي و شبكه دسترسي است كه 
بايد اين تجهيزات را به صورت ارزي وارد كشور كنيم. 

البته بخش هايي را مي توان با تغيير نرم افزاري شبكه، 
به سمت نسل ۵ برد اما در مجموع براي تجهيز شبكه 
ارتباطي كشور به نس��ل ۵ ارتباطات، نيازمند تلفيق 
توانمن��دي داخلي و بين المللي هس��تيم. برنامه مان 
اين است كه از س��ال آينده، 5G را به  صورت محدود 
و هات اس��پات از برخي نقاط اقتص��ادي آغاز كنيم و 
به مراتب با س��رمايه گذاري اپراتورها و به روزرس��اني 
شبكه، بتوانيم سرويس هاي مرتبط با اين تكنولوژي را 
به مردم ارايه دهيم. پيش بيني مي شود بطور متوسط 
اينترنت نس��ل ۵ با افزايش سرعتي كه دارد به يك تا 
1۰ گيگابيت بر ثانيه برسد و ما اميدواريم بتوانيم در 
كش��ورمان به ميانگين سرعت يك گيگابيت بر ثانيه 
برسيم، اين در حالي است كه ميانگين سرعت اينترنت 
4G در دنيا 1۰۰ مگابيت بر ثانيه اس��ت كه در ايران 
بطور متوسط ۲۷ تا ۲۸ مگابيت بر ثانيه است و تا ۸۰ 

مگابيت بر ثانيه نيز تجربه شده.«

 5G محدوديت�ي ب�راي ارايه پهن�اي باند به    
نداريم

همچنين س��جاد بنابي -نايب ريي��س هيات مديره 
ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت- به مه��ر گفت: »هر 
 5G ميزان پهناي باندي كه اپراتورهاي موبايل براي
نياز داشته باشند از سوي شركت ارتباطات زيرساخت 
در اختيارشان قرار مي گيرد. نس��ل پنجم ارتباطات 
بيشتر بر تجهيزات اليه دسترسي )اكسس( متمركز 

است كه در اين زمينه اپراتورهاي موبايل بايد بتوانند 
اين تكنولوژي را به روز كنند؛ اما در حوزه شبكه انتقال 
و ديتا كه مربوط به زيرساخت هاي ارتباطي مي شود، 
ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت محدوديتي در ايجاد 
ظرفيت ه��اي مدنظر ن��دارد.« وي با بي��ان اينكه در 
5G، بيش��ترين موضوع متمركز بر محدوديت هاي 
حجم تأمين اينترنت است، اظهار كرد: »شبكه اي كه 
تاكنون در بهترين حالت ممكن اينترنتي با سرعتي 
1۰۰ مگابيت بر ثانيه ارايه مي داد، قرار اس��ت حداقل 
اينترنتي با سرعت يك گيگابيت بر ثانيه بدهد. در اين 
راس��تا نياز به پهناي باند شبكه انتقال وجود دارد كه 
زيرساخت و بك بون آن آماده است. هم اكنون ظرفيت 
ش��بكه زيرساخت ارتباطي كش��ور پنج برابر مصرف 
فعلي اس��ت و ما همچنان در حال  توسعه اين شبكه 
هستيم. براي رسيدن به 5G بايد محدوديت سمت 
اليه تجهيزات دسترسي را برطرف كنيم. چرا كه اين 
تكنولوژي يك تكنولوژي در اليه دسترسي )اكسس( 

محسوب مي شود.«
نسل پنجم شبكه هاي ارتباطي يا همان 5G، فناوري 
پيش��رفت هاي اس��ت كه مي تواند انقالبي در اقتصاد، 
جوامع و ش��يوه زندگ��ي ما ايجاد كند ي��ا حداقل اين 
اعتقادي است كه صنعت بي سيم دارد. به همين دليل 
است كه شركت هاي بس��ياري در حال حاضر در حال 
سرمايه گذاري در اين فناوري هستند تا بتوانند نيازهاي 

رو به رشد مصرف داده  با سرعت باال را تامين كنند.
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مدير پروژه ناهيد 1 معتقد اس��ت، ماهواره پيام براي صنعت فضايي 
ايران شكس��ت نبود. براي اين مساله هم دليل دارد. وي معتقد است 
اين ماهواره حتي زماني كه در مدار اشتباه قرار گرفته بود هم توانست 
اطالعات خوبي را مخابره كند كه اين نشان از صحت و سالمت آن دارد. 

ماهواره پيام يك پرتاب شبه موفق را تجربه كرد.
مريم موسوي مدير پروژه ناهيد1 است. همان ماهواره اي كه اين روزها 
زياد درباره صحت و سالمت آن صحبت مي شود و ادعاي نادرستي در 

خصوص پرتاب ناموفق آن به گوش مي رسد.
البته حال ناهيد در آشيانه اش خوب است و تصوير منتشر شده از انفجار 
هم همان طور كه ربيعي سخنگوي دولت اعالم كرد، علت انفجار رخ 
داده در سمنان، خطاي فني بوده و كارشناسان در اين موضوع اتفاق 
نظر دارند و خود آن هم كامال مشخص است كه چگونه رخ داده است. 
موسوي درباره ماهواره پيام كه مدتي قبل پرتاب شد، اما در مدار درست 
قرار نگرفت، به ايرنا گفت: »مشكلي كه پيش آمد، از ماهواره نبود، چون 
ماهواره اصال در مدار قرار نگرفت كه بتوانيم از آن ارزيابي داشته باشيم. 
ضمن اينكه حتي ماهواره زماني كه در مدار اشتباهي قرار گرفت، كار 
كرد و كارشناسان تا حدي توانستند از صحت و سالمت آن اطمينان 

حاصل كنند.
به دليل ماهيت تحقيقات و محصوالت فضايي، امكان ارزيابي و آزمودن 
كاركرد اين قبيل محصوالت روي زمين در شرايط واقعي محيط كاركرد 
آنها وجود ندارد. از اين رو كليه محصوالت فضايي در آزمايشگاه هاي 
فضايي در محيط شبيه س��ازي شده فضا تحت تس��ت و آزمون قرار 
مي گيرند. اين روال علمي، در تمام دنيا به همين ش��كل و بر اس��اس 
استانداردهاي خاصي انجام مي ش��ود. طراحي و توسعه محصوالت 
فضايي در پژوهش��گاه فضايي ايران نيز بر اساس همين استانداردها 

صورت مي پذيرد.«
موسوي اضافه كرد: »ما محيط فضا را در آزمايشگاه كامال شبيه سازي 
مي كنيم. در پژوهشگاه فضايي آزمايشگاه مجهزي وجود دارد كه به 
دانشگاه ها و مراكزي كه نياز به آزمايشگاه دارند نيز سرويس مي دهد. 

عالوه بر اين شرايط، ما شرايط شوك و ارتعاشي كه از سمت پرتابگر به 
ماهواره وارد مي شود و همين طور شرايط محيطي فضا كه به ماهواره 
اعمال مي شود را نيز شبيه سازي مي كنيم. تمام زيرساخت ها براي اين 
كار آماده است و وقتي مي گوييم ماهواره اي تمام تست هاي محيطي 
گذرانده، دقيقا به همين مراحل اش��اره داريم. اكثر ماهواره هايي كه 
پرتاب شدند، در مدار درستي قرار نگرفتند. به همين دليل ما در كنار 
توسعه ماهواره، بايد توسعه فناوري پرتابگر را هم به شكل جدي دنبال 

كنيم. پرتابگر يك حوزه چالشي و مهم است.«
موسوي با اشاره به اينكه پرتاب ماهواره حتي زماني كه در مدار درست 
قرار نمي گيرد، مي تواند گامي در رسيدن به هدف نهايي باشد، گفت: 
»ماهواره پيام ممكن است نتوانس��ته باشد ماموريت صددرصدي 
خود را انجام دهد اما نمي توان گفت، اين ماهواره موفق نبوده است. 
همين كه پرتاب شده و در مدار اشتباه توانسته اطالعاتي را مخابره 
كند، نشان از صحت و سالمت بخش هاي عمده اجزاي ماهواره بعد 
از عمليات پرتاب دارد و اين مساله گام مهمي در تحقيقات فضايي 
كشور است و به نوعي موفقيت محسوب مي شود. اگرچه نمي توان 
گفت عمليات ماهواره پي��ام صددرصد موفقيت آميز بوده اما ابدا به 
معناي شكست پروژه نيست و بايستي براي اين عمليات درصدي از 

موفقيت را در نظر گرفت.«

با وجود قرار دادن امكانات فيبر نوري مخابرات در اختيار 
شركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت، به نظر مي رسد 
هنوز هم در ارايه برخ��ي خدمات انحصار وجود دارد، بر 
اين اس��اس با راه اندازي س��امانه سنجش شاخص هاي 
ش��بكه ملي اطالعات مي توان مشخص كرد در كجاي 
شبكه انحصار وجود دارد تا رگوالتوري با صدور پروانه يا 
ابزارهاي ديگر، اين انحصار را شكسته و اجازه دهد سايرين 
هم فعال شوند. به گزارش ايس��نا، امروزه و با گسترش 
استفاده از خدمات اينترنتي، شهروندان مايلند متناسب 
با نيازهاي متفاوتي كه دارند، خدمات اينترنتي متفاوت 
را دريافت كنند، ضمن اينكه عالوه بر كيفيت، قيمت آن 

هم برايشان به صرفه باش��د. اين شرايط مي تواند تنها با 
وجود يك بازار رقابتي در عرصه اينترنت به وجود بيايد، 
به اين صورت كه شركت هاي ارايه دهنده اينترنت مجاز 
باشند به همه حوزه هاي ارايه خدمات اينترنتي ورود پيدا 
كنند. يكي از حوزه هايي كه در انحصار شركت مخابرات 
PCM و ONU ايران قرار داشت، حوزه خطوط فيبر يا

ها بود كه البته دو سال پيش محمدجواد آذري جهرمي 
- وزير ارتباطات و فناوري اطالعات - از رفع انحصار آن 
در راس��تاي اجراي بخش��ي از مصوبه ۲۵۳ كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات خبر داده و گفته بود: در گذشته 
مش��تركان اين خطوط تنها قابليت دريافت سرويس از 

مخابرات ايران را داش��تند و اكنون امكان ارايه سرويس 
براي ساير شركت ها نيز فراهم شده است. همچنين چند 
پيش از اين حسين فالح جوش��قاني - رييس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- با بيان اينكه در حوزه 
ارايه خدمات ارتباطات ثابت سيمي - كابلي اقداماتي آغاز 
شده است، هرچند سرعت روند كار رضايت بخش نيست، 
گفته بود: در اين حوزه چند اقدام بايد انجام مي شد و يكي 
از آنها بسترس��ازي مقرراتي بود كه مصوبه ۲۶۰ مصوبه 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره مقررات حاكم 
بر ارايه خدمات عمده فروشي بيت استريمدر همين راستا 
بود. با اجراي اين مصوبه، زيرساخت هاي فيبر نوري در 

بخش دسترسي شركت مخابرات ايران با شركت هاي 
FCP و Servco به اش��تراك گذاشته مي شد و با رفع 
انحصار مخابرات در اين بخش، كيفيت خدمات افزايش  
يافته و امكان انتخاب براي مشتركين فراهم شدني بود. 
با وجود اين، اخي��را آذري جهرمي با اش��اره به انحصار 
مخابرات در حوزه فيبر نوري در شهرس��تان ها كه مانع 
خدمات رساني شبكه هاي ديگر مي شود، گفته است: اين 
حرف درست و منطقي است و به وزارتخانه فشار مي آورد 
ك��ه چرا در مناط��ق خاصي فقط ي��ك اپراتور خدمات 
مي دهد. با س��امانه سنجش ش��اخص هاي شبكه ملي 
اطالعات، اين مساله شفاف خواهد شد كه در كجاي شبكه 

انحصار وجود دارد و فقط مخابرات ايران خدمت مي دهد. 
وظيفه سازمان تنظيم مقررات است كه با صدور پروانه يا 
ابزارهاي ديگري كه در اختيار دارد، انحصار را بشكند و 
اجازه دهد سايرين هم فعال شوند. بنابراين به نظر مي رسد 
موضوع انحصار در س��رويس دهي به كاربران اينترنتي 
هنوز وجود دارد، هرچند مخابرات اعالم آمادگي كرده 
كه زيرساخت هايش را در اختيار شركت هاي ارايه دهنده 
خدمات اينترنت��ي قرار دهد و مس��ووالن ارتباطي هم 
معتقدند خدمات تلفن ثابت و پهناي باند اينترنت عالوه 
بر ش��ركت مخابرات توسط ساير ش��ركت هاي FCP و 

Servco نيز ارايه مي شود.

»پيام« يك پرتاب شبه موفق بود

انحصار خدمات اينترنتي پابرجاست

آمار منتشرشده از وضعيت سامانه ثبت شكايات مشتركان از خدمات 
ارتباطي نشان مي دهد كه بيش از ۵۲ درصد اين شكايات به نارضايتي 

كاربران از كيفيت خدمات اينترنت بازمي گردد.
به گزارش مهر، اداره كل حفاظت از حقوق مصرف كنندگان معاونت 
امور پستي، ارتباطي و فناوري اطالعات رگوالتوري، گزارش سامانه 
ثبت و پاس��خگويي به شكايات مش��تركان )1۹۵( در مردادماه را بر 
اساس تعداد تيكت هاي ثبت شده در سامانه »سپاس« و مناطق ۹گانه 
رگوالتوري در سراسر كشور ش��امل مناطق شمال، مركزي، شمال 
ش��رق، جنوب، آذربايجان، جنوب غرب، جنوب شرق، غرب و شمال 
غرب منتشر كرد. در اين گزارش شكايات كاربران در ۷ حوزه اينترنت، 
موبايل، تلفن ثابت، تشعشعات، س��رويس هاي ارزش افزوده، دفاتر 
پيش��خوان و خدمات پستي بررسي شده است كه خدمات اينترنتي 
مانند ماه هاي گذشته همچنان در صدر شكايات مشتركان قرار دارد. 
آخرين نتايج حاصل از تحليل داده هاي استخراج شده نشان مي دهد كه 
بيشترين شكايت مشتركين در مردادماه 1۳۹۸ درحوزه اينترنت بوده 
كه ۵۲.۵ درصد كل آمار شكايات را به خود اختصاص داده است. تعداد 
كل شكايت هاي ثبت شده در مردادماه معادل 1۰ هزار و ۲۲۳ مورد بود 
كه نسبت به تيرماه سال جاري تغيير محسوسي نداشته است. ۵۷.۳ 
درصد كل شكايات در اين ماه از درگاه سامانه سپاس ثبت شده است.

تحليل داده هاي استخراج شده از خدمات اينترنت كه توسط اپراتورهاي 
ارتباطي ارايه شده است نشان مي دهد كه كاربران از كيفيت نامطلوب 
سرويس، عدم پش��تيباني و ارايه خدمات مناسب، عدم جمع آوري 
سرويس و مش��كالت مربوط به مدل قرارداد و عدم تضمين كيفيت 
س��رويس ارايه شده ناراضي هس��تند و از قطع و وصل مكرر اينترنت 
وايمكس و مودم هاي TD-LTE ش��كايت دارند. محدوديت زماني 
روي مكالمات سامانه پاسخگويي و وجود صف انتظار طوالني جهت 
اتصال به اپراتور از مصاديق عدم ارايه خدمات پشتيباني مطلوب است 
كه در رشد شكايات كاربران در اين ماه تاثيرگذار بوده. در حوزه تلفن 
همراه نيز شكايت مشتركان بيشتر به عدم آنتن دهي و عدم دسترسي به 

شبكه پرسرعت 3G و 4G  مشكالت مالي و تعرفه ها، خدمات مالكيت 
و سيم كارت و نيز پشتيباني نامناس��ب از ارايه خدمات بازمي گردد. 
بيشترين شكايت مشتركان تلفن ثابت نيز به پشتيباني و ارايه خدمات 
مربوط مي شود كه عامل عدم پاسخگويي مطلوب به مشتركان نقش 
مهمي در اين شكايات ايفا مي كند. در اين حوزه، تعداد كل شكايت هاي 
ثبت شده از شركت مخابرات ايران در بازه مرداد ماه نسبت به تيرماه 
س��ال جاري، كاهش 11.4 درصدي داشته است. بيشترين شكايت 
مشتركان تلفن ثابت مربوط به پشتيباني و ارايه خدمات است كه عامل 
عدم پاس��خگويي مطلوب به مشتركان يكي از داليل آن است. براين 
اساس از مجموع 1۵۲۸ شكايت ثبت شده در بازه زماني مردادماه 1۰۳۳ 
مورد )۶۷.۶ درصد( رسيدگي شده است. در مردادماه امسال بيشترين 
شكايت مشتركان از خدمات پستي نيز مربوط به سرويس پست پيشتاز 
بوده است. مهم ترين نتايج حاصل از تحليل داده هاي استخراج شده در 
اين بخش نشان مي دهد كه تعداد كل شكايت هاي ثبت شده از شركت 
پست در بازه مرداد ماه ۵۶ مورد بوده كه نسبت به تيرماه سال جاري با 
۵۰ مورد، افزايش 1۲ درصدي را نشان  مي دهد. از مجموع ۵۶ شكايت 
ثبت شده در بازه زماني مرداد ماه ۳۷ مورد )۶۶ درصد( رسيدگي شده 
است. عدم آگاهي مشتركين در دفاتر پستي از نحوه ثبت شكايت در 

سامانه 1۹۵ مشهود و غير قابل اجتناب است.

10 هزار شكايت از خدمات ارتباطي در يك ماه

محصوالت جديد اپل 
رونمايي شد

اپل شب گذشته در سالن »استيو جابز« در كاليفرنيا 
از جديدترين محصوالت خود رونمايي كرد. مراسم 
رونمايي از آخرين و جديدترين محصوالت كمپاني 
اپل،  همانطور كه پيش بيني شده بود، 1۰ سپتامبر 
برگزار شد و طي اين مراسم، كمپاني اپل از ۳ آيفون 
جديد خود رونماي��ي كرد. اين مراس��م به صورت 
آنالين از يوتيوب برگزار شد. سه مدل گوشي جديد 
رونمايي شده، آيفون 11، آيفون 11 پرو و ايفون 11 
 Xs max وXR، Xs پرو مكس بود كه جايگري آيفون
شدند.  از ديگر محصوالتي كه رونمايي شدند، مي توان 
به لپ تاپ هاي مك بوك پرو كه اخيرا تغييراتي در 
ظاهر و طراحي آن اعمال شده و داراي صفحه نمايش 
1۶ اينچي است و يك ردياب اشيا مجهز به فناوري 
واقعيت افزوده و نسخه هاي به روز شده اپل واچ اشاره 
كرد. به گزارش ايسنا، اين شركت همچنين قصد 
دارد تا پايان سال جاري سرويس اختصاصي بازي 
  )Apple Arcade( خود موس��وم به اپل آركيد 
را نيز توس��عه دهد. در صورت راه اندازي سرويس 
بازي اپل آركيد، بالغ بر 1۰۰ بازي متنوع به كاربران 
و عالقه مندان به ب��ازي و گيمينگ و ديجيتال و 
مبتني بر واقعيت مجازي و افزوده در ابتدا از سوي 

اپل ارايه مي شود. 

بريتانيايي هايي كه از اينترنت 
استفاده نمي كنند

براساس نتايج پژوهش��ي جديدي كه روي ۲۰۰۰ 
بريتانيايي انجام گرفت، مشخص شد در حدود 1۸ 
درصد جمعيت اين پادش��اهي از اينترنت استفاده 
نمي كنند. به گزارش ديجياتو، پژوهشي كه به همت 
محققان موسسه اينترنت آكسفورد انجام شده نشان 
مي دهد 1۸ درصد از جمعيت بريتانيا يا سالخورده تر 
از سن الزم براي استفاده از اينترنت هستند يا به خاطر 
وضعيت مالي امكان اتصال به ش��بكه جهاني وب را 
ندارند. گرنت بلنك از محققان دست اندركار اين پروژه 
كه نظارت بر تيم پژوهشگران را نيز برعهده داشته در 
اين باره گفت: 1۸ درصد يادشده يا بسيار سالخورده اند، 
يا نسبتا سواد پاييني دارند و درآمدهايشان در سطحي 
نيست كه بتوانند از اينترنت استفاده كنند. اين افراد 
به هيچ طريق )موبايل يا كامپيوتر( از اينترنت استفاده 
نمي كنند و با افزايش سن شهروندان بريتانيايي بر 
اين جمعيت نيز اضافه مي شود. رقم 1۸ درصد باالتر 
از اعداد و ارقام رس��مي اعالم شده براي غيركاربران 
اينترنتي در بريتانياست و علت نيز به نحوه نمونه گيري 
از جمعيت انگلستان بر مي گردد. به اين ترتيب طبق 
اطالعاتي كه دفتر ملي آمار بريتانيا ارايه كرده در حدود 
۷.4 درصد از جمعيت بريتانيا از اينترنت اس��تفاده 
نمي كنند. به گفته بلنك از موسسه اينترنت آكسفورد 
اداره ملي آمار بريتانيا در اين پژوهش صرفا افرادي را در 
نظر گرفته كه كار مي كنند يا ممكن است شاغل باشند 
و آنهايي كه به هر دليلي شغل ندارند و هچنين افرادي 
نظير توانياب ها يا ساكنين خانه هاي سالمندان را به 
حساب نياورده است. در مقابل اما تحقيق انجام شده 
توسط موسسه آكسفورد كليه اين افراد را در نظر گرفته 
تا به نمايي دقيق تر از زندگي آنالين بريتانيايي ها دست 
پيدا كند. به گفته بلنك در بريتانيا تقريبا هر فردي كه 
زير ۵۰ سال داشته باشد به اينترنت دسترسي دارد اما 
در ميان افرادي كه بيشتر از اين سن دارند با كاهش دو 
درصدي شمار كاربران اينترنت روبرو هستيم. در واقع 
داليل زيادي وجود دارند كه همزمان با افزايش سن 
محبوبيت اينترنت را در نظر افراد كمرنگ مي كنند. 
براي مثال با سالخورده تر شدن افراد، دايره دوستان 
و نزديكان آنها نيز كوچك تر مي شود و در نتيجه آنها 
داليل كمتري براي حضور در فض��اي آنالين پيدا 
مي كنند. البته داليلي مانند نقض حريم خصوصي، 
درآمدهاي كمت��ر از 1۲۵۰۰ پوند، ناراحتي از بابت 
تبليغات هدفمند و دنبال كننده ه��اي آنالين، قرار 
گرفتن در معرض ويروس هاي كامپيوتري و دريافت 
ايميل هاي آزاردهنده از ديگر داليل مطرح شده براي 

كاهش عالقه مندي اين افراد به اينترنت است.

رونمايي ازسريع ترين 
شارژر گوشي

شيائومي از سريع ترين شارژر بي سيم تلفن همراه 
خود به نام Mi Charge Turbo با قدرت ۳۰ 
وات رونمايي كرد. به گزارش ديجياتو، ش��ركت 
چيني شيائومي مي گويد شارژر بي  سيم جديدش، 
 pro ۹ mi باتري 4۰۰۰ ميلي آمپر ساعتي گوشي
را زير نيم ساعت تا ۵۰ درصد شارژ كرده و در مدت 
زمان ۷۰ دقيقه آن را به طور كامل شارژ مي كند. 
در اين شارژر يك سيم پيچ پنج اليه نانوكريستالي 
با بازده تبديل انرژي ۹۸ درصدي به كار رفته كه 
منجر به فعاليت دستگاه در دماي بهينه مي شود. 
همچنين اين شارژر از فن هايي برخوردار است كه 
گوشي را حين شارژ خنك مي كنند. البته اعداد و 
ارقام ذكر شده روي كاغذ هستند و در دنياي واقعي 
عوامل مختلفي از جمله افت عملكرد به دليل گرما 
 مي توانند زمان شارژ را بيشتر كنند. اما با وجود اين 
تكنولوژي Mi Charge Turbo با س��رعت 
بااليي گوشي را شارژ مي كند. به عنوان مقايسه 
گوشي pro ۹ mi از شارژ سريع بي سيم ۲۰ واتي 
بهره مند بوده و باتري ۳۳۰۰ ميلي آمپرس��اعتي 
آن در مدت نيم س��اعت فقط ۳۰ درصد ش��ارژ 
مي ش��ود. پرچمدار pro ۹ mi براي اولين بار از 
شارژر بي سيم ۳۰ واتي بهره مند خواهد شد. البته 
هنوز معلوم نيست شارژر درون جعبه اين گوشي 
قرار مي گيرد يا اينكه بايد همانند گوش��ي مي۹ 
آن را جداگانه خريد. گوش��ي pro ۹ mi از شارژ 
معكوس 1۰ واتي هم برخوردار است. هنوز از تاريخ 
عرضه آن اخباري منتشر نشده است. شيائومي 
تالش زيادي براي جلو راندن تكنولوژي ش��ارژ 
سريع مي كند. اين ش��ركت فروردين ماه امسال 

فناوري شارژ 1۰۰ واتي خود را آزمايش كرد.
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معاون توسعه روستايي و مناطق محروم مطرح كرد

افزايش 20 درصدي سهم اشتغال روستايي از سبد اشتغال كشور 
گروهبنگاهها|

واقعيت آن اس��ت كه با وجود سرمايه گذاري سنگين 
دولت در حوزه اش��تغال روس��تايي در ح��وزه تامين 
زيرس��اخت هاي روس��تايي اعم از حمل و نقل، آب و 
برق و گاز، آموزش و بهداشت، شبكه هاي ارتباطي و... 
روند مهاجرت به شهرها و كالن شهرها همچنان ادامه 
دارد؛ مهاجرتي كه از منظر كارشناسان چنانچه هرچه 
سريع تر براي معكوس كردن آن فكري انديشيده نشود 
مشكالت افزون تري را در حوزه آسيب هاي اجتماعي، 
گسترش بيكاري، كاهش حجم توليدات كشاورزي و... 
به جاي خواهند گذارد.  در شرايطي كه آمارهاي 4 دهه 
گذشته حاكي از افزايش روند مهاجرت روستاييان به 
شهرها بوده؛ معاون توسعه روستايي رييس جمهوري 
اعالم مي كند كه بعد از برنامه ريزي هاي متمركز كشور 
براي رش��د شاخص هاي توس��عه در روستاها و بهبود 
وضعيت اشتغال مي توان اميدوار بود كه روند شتابنده 
مهاجرت به شهرها معكوس ش��ود.  اما پرسشي كه با 
اين مقدمات ب��ه ذهن خطور مي كند آن اس��ت كه از 
چه طريقي مي توان به اهداف از پيش تعيين ش��ده در 
حوزه توسعه روستايي دست پيدا كرد؟معاون توسعه 
روستايي و مناطق محروم كشور معتقد است: در سال 
۹۵ و ۹۶ س��هم اشتغال روستاها در بهترين شرايط در 
سبد اشتغال كشور حدود ۳ ۵ درصد بوده است ولي در 
سال ۹۷ و با تزريق تسهيالت اشتغالزايي به روستاها اين 
رقم به ۲۷ درصد رس��يده است. اين نشان مي دهد كه 
سهم اشتغال روستايي از سبد اشتغال كشور ۲۰ درصد 

افزايش يافته است.

      نرخ تسهيالت روستايي
»محمد اميد« در پاس��خ به اين پرسش كه مهم ترين 
اقدامات دولت براي بهبود ش��اخص هاي توس��عه در 
روس��تاها چه مواردي اس��ت؟ مي گوي��د: در حاضر 
تسهيالتي با نرخ 4، ۶ و ۹ درصد در كشور وجود ندارد. 
دولت اين تسهيالت را براي اشتغال پايدار روستاييان و 
عشاير در نظر گرفته است. در مناطق مرزي 4 درصد، 
نقاط غيرمرزي ۶ درصد و سرمايه درگردش ۹ درصد 
است در واقع چنين تسهيالتي در هيچ بخش ديگري 
نداريم. اين توجه ه��م حاصل طرح و اليحه اي بود كه 
دولت به مجلس پيش��نهاد داد و ب��ا عنايتي كه رهبر 
معظم انقالب همواره به روستاييان داشت مورد تصويب 

مجلس قرار گرفت و اجازه آن داده شد.
او در ادامه تاكيد مي كند: يكي از توجهات و دقت هاي 
ما و عمده وقت��ي كه حوزه معاون��ت را مي گيرد، اين 
است كه از منابع به درستي استفاده شود. بايد بتوانيم 
اعتماد مسووالن را جلب كنيم كه پرداخت اين منابع 
را به طور مستمر داشته باشيم چرا كه اشتغال روستايي 

در عرض يك س��ال و دو سال با اين منابع راه نمي افتد 
و نياز به حمايت مستمر دارد. موضوع مهم ديگر براي 
ما انسجام و هماهنگي بين دستگاه هايي است كه در 
روستاها كار مي كنند. ما خأل انسجام و هماهنگي در 
اين بخش داريم و بايد كار بيشتري شود. در روستاها 
دستگاه هاي دولتي، دستگاه هاي متعلق به حاكميت، 
بخش خصوصي و مراكز خيريه فعال هستند و بايد آنها 
را هماهنگ و هدايت كنيم تا در يك مسير حركت كنند 

تا بتوانيم نتيجه كار آنها را ببينيم.
اميد در خصوص فرآيند پرداخت تسهيالت روستايي 
و راهكارهايي كه روستانشينان از طريق آن مي توانند 
از اين تسهيالت بهره مند ش��وند، مي گويد: در قانون 
اشتغال پايدار روس��تاييان و عشاير سهم هر بخش از 
اول براي هر اس��تان مشخص ش��ده بود به طور مثال 
سهم بخش كش��اورزي 4۵ درصد، بخش گردشگري 
و صنايع دستي ۱۵ درصد و صنايع كوچك ۱۰ درصد 
پيش بيني شده كه استارتاپ ها و دانش بنيان هم در 
آن قرار مي گرفت. هريك از اين بخش ها هرقدر سهم 
داش��ت ما آن را در اختيار دس��تگاه هاي مربوطه قرار 
داديم. براي مثال به وزارت جهاد كش��اورزي اس��تان 
 گفتيم اگر سهم اين استان ۱۰۰ ميلياردتومان است

4۵ ميليارد تومان را بايد شما معرفي كنيد. وزارت كار 
هم س��امانه كارا را تعريف كرد. مردم براي شروع بايد 
در آنجا ثبت نام و طرح خود را اعالم مي كردند. در اين 
سامانه زيرگروه هاي مختلفي تعريف شده است. وقتي 
اين كار انجام ش��د از طريق سيس��تم كارا به دستگاه 
مربوطه ارجاع مي ش��د. يعني زماني كه روس��تاييان 
در زيرگروه ها ش��ركت مي كنند و م��دارك مورد نياز 
اش��تغال را در آنجا تحوي��ل مي دهند باي��د از وزارت 
جهاد مجوز بگيرند. بعد به كارگروه معرفي مي شود و 
كارگروه به بانك معرفي مي كند و بانك طرح را بررسي 
و كارشناسي مي كند كه آيا وام گيرنده امكانات و قدرت 
برگرداندن تس��هيالت را دارد يا خير؟ معاون توسعه 
روس��تايي رييس جمهوري مي افزايد: در حال حاضر 
 در ح��ال پرداخت تس��هيالت مرحله دوم هس��تيم،

 ۱۳ هزار ميليارد و ۳۰۰ ميليون آزاد شده و در اختيار 
بانك ها قرار گرفته اس��ت. ۱۸ هزار ميلياردتوماني كه 
بحث از آن مي كنيم درس��ت است كه ۹ هزارميليارد 
آن پرداخت شده ولي ۲۳ هزار ميلياردتومان طرح در 
بانك ها اس��ت در واقع ما طرح جديد نداريم اگر طرح 
جديدي هم ارايه شود در قالب بازپرداخت تسهيالت 
مي تواني��م اين كار را انجام دهيم ك��ه در اين زمينه با 

فراكسيون اشتغال مجلس به نتايج خوبي رسيديم كه 
بتوانيم از بازپرداخت تسهيالت استفاده كنيم و دولت 

هم نظرش در اين مورد مثبت است.

      آمارهاي اشتغال زايي روستايي
اميد در پاسخ به اين پرسش كه دولت با تخصيص اين 
منابع توقع ايجاد چه ميزان ش��غلي را دارد؟ مي گويد: 
بر اس��اس آماري كه بنگاه هاي اقتصادي دادند براي 
۹ هزار ميلياردي كه تاكنون پرداخت ش��ده، بيش از 
۲۰۰ هزار فرصت شغلي اعالم كرده اند ولي چيزي كه 
ما پذيرفتيم و وزارت كار ليس��ت آن را استخراج كرده 
و آنها دارند بيمه پرداخت مي كنن��د نزديك به ۱۵۰ 
هزار فرصت ش��غلي اس��ت. او در ادامه تاكيد مي كند: 
طرح اشتغال پايدار روستايي را خيلي ضروري و در كل 
موفق مي دانم. البته ايراداتي به آن وارد اس��ت كه بايد 
رفع شود. دغدغه اصلي ما در معاونت توسعه روستايي 
اين است كه اين اعتبارات حتما به روستا برود و تبديل 
به اشتغال شود. نمي خواهيم اعتبارات به شهر برود يا 
حتي روستا صرف كارهاي غيراشتغالي شود. اين موارد 
خط قرمز ما است. اين تسهيالت بار اول است كه به اين 
بخش تزريق مي شود. به طور طبيعي انحراف و ايراد هم 

دارد. اما انحراف هايي كه تا االن احصاء شده در بدترين 
شرايط در برخي استان ها ۱4 تا ۱۵ درصد و در بعضي 
اس��تان ها هم انحراف آنها زير ۲ تا ۳ درصد بوده است. 
البته موفقيت اين طرح منوط بر اين است كه كارگروه 
قوي تشكيل شود و مرتب مسائل رصد و پيگيري شود 

تا انحرافات آن به حداقل برسد.

      تاثير طرح هاي اشتغال زايي بر توسعه روستاها
امي��د در خصوص اين موضوع كه از نظر آماري تخصيص 
اين منابع چه تاثيري بر معكوس كردن فرآيند مهاجرت به 
شهرها داشته مي گويد: آمارهاي اوليه كه از مركز آمار كشور 
استخراج شده خوشبختانه حاكي از آن است كه مهاجرت 
معكوس در كشور رقم خورده است. يعني سهم مهاجرت 
روستا به شهر كمتر از مهاجرت شهر به روستا است. البته اين 
يك بحث كلي است و نياز به بررسي دقيق جامعه شناختي 
 دارد كه آنهايي كه مي آيند چه كساني هستند و آنهايي كه 
بر مي گردند براي چه برمي گردن��د، چقدر توليدكننده 
هستند چقدر براي اسكان مي روند. اينها بايد احصاء شود 
كه البته بايد مرك��ز آمار اين كار انجام دهد. اما در مجموع 
سفرهاي استاني و ديدارها و خدماتي كه دولت به روستاها 
برده و تس��هيالتي كه براي ساخت مسكن در نظر گرفته 
است باعث شد كه روستاها رونق بهتري بگيرند. جمعيت 
روستايي كشور اول انقالب ۲۱ ميليون نفر بوده است االن 
هم ۲۱ ميليون نفر است ولي آن ۲۱ ميليون اول انقالب ۶۵ 
درصد جمعيت كشور بود و امروز اين ۲۱ ميليون نفر ۲۶ 
درصد جمعيت كشور است يعني آن ۲۱ ميليون سرجايش 
مانده است. در واقع روستا همسان با جمعيت شهر كشور 
رش��د نكرده اس��ت. اگر مي خواس��ت آن جمعيت بماند 
جمعيت روستا باالي ۵۰ ميليون بود. اما اين تركيب به هم 
خورد.معاون رييس جمهوري در ادامه مي گويد: به هر حال 
محدود بودن ظرفيت ها در روستاها، كمبود امكانات از داليل 
مهم مهاجرت روستاييان بوده است. البته در اين سال ها 
روستاها با توجه به بهتر ش��دن زيرساخت ها و استفاده از 
روش هاي جديد در كشاورزي بهره وري به طور قابل توجهي 
باال رفته است يعني اگر قبال يك زمين كشاورزي نيازهاي 
يك خانوار را جواب مي داد، االن همين زمين مي تواند به 
چند خانوار پاسخگو باش��د. سيستم هاي جديد آبياري، 
پروش محصوالت گلخانه اي، بهبود كيفيت بذر، روش هاي 
جديد كش��ت و فرآوري محصوالت كشاورزي اينها همه 
باعث باال رفتن بهره وري شده است. از طرف ديگر فرآوري 
محصوالت خود باعث اشتغال جديد در روستاها شده است. 
با عنايت به اين موارد من قاطعانه مي گويم مهاجرت معكوس 
در كشور دارد رقم مي خورد. شرايط روستاها نسبت به قبل از 
انقالب در مجموع رو به بهبود است حتي ورود سيستم هاي 
جديد شغل هاي دانش بنيان و استارتاپ ها شرايط را براي 

توليد و عرضه محصوالت روستاييان بهتر كرده است.

بذر اصالح شده براي كشاورزان 
با قيمت دولتي تامين شد

چهارمحالوبختياري|
ن  ما ز س��ا يي��س  ر
جهادكشاورزي چهارمحال 
و بختياري گفت: بذر اصالح 
و گواهي ش��ده براي كشت 
پاييزي كشاورزان اين استان 
تامين شده و آماده توزيع در 
بين كشاورزان است. ذبيح اهلل غريب در گفت وگو با ايرنا 
از آغاز كشت پاييزه محصول گندم، جو و كلزا در ۸۸ هزار 
هكتار از اراضي كشاورزي اين استان خبر داد و افزود: بر 
اساس برنامه كشت پاييزه، امسال 4 هزار هكتار اراضي 
زراعي استان به كش��ت محصول كلزا، ۲۳ هزار هكتار 
گندم آبي، ۳۷هزار هكتار گندم ديم، ۸ هزار هكتار جو 
آبي و ۱۶هزار هكتار زير كشت جو ديم مي رود.وي گفت: 
قيمت بدر اصالح ش��ده جو آبي ۲۶هزار ريال، جو ديم 
۲4هزار ريال، گندم آبي ۲4هزار و ۵۰۰ ريال، گندم ديم 
۲۶ ه��زار و ۵۰۰ ريال و كلزا بين ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار ريال 
تعيين شده اس��ت و تاكنون ۳ هزار تن بذر اصالح شده 
تامين و ذخيره سازي شده است و محدوديتي براي توزيع 
وجود ندارد.به گفته وي، براي س��ال زراعي جاري بذر 
يكهزار و ۷۰۰تن گندم ديم، يكهزار و 4۰۰تن گندم آبي 
و يكهزار و ۲۰۰ تن جو آبي تهيه شده و آماده توزيع است.
او افزود: امسال س��طح زير كشت پاييزه محصول كلزا 
افزايش۲ برابري دارد، ولي ساير محصوالت ميزان كشت 

نسبت به سال گذشته تغيير محسوسي ندارد.

محرم، از ظرفيت هاي توسعه 
گردشگري مذهبي است

خراس�انرضوي|عضو 
پژوهش��كده گردش��گري 
جهاد دانشگاهي خراسان 
رضوي گف��ت: مح��رم را 
مي توان يكي از ظرفيت هاي 
توسعه گردشگري مذهبي 

در مشهد دانست.
آرش قهرمان در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اين مطلب 
اظهار كرد: چند نكته در اي��ن زمينه وجود دارد، نكته 
نخست اين است كه گرايش هاي حوزه گردشگري به 
ويژه در دهه اخير به سمت گردشگري تجربي پيش رفته 
اس��ت؛ به اين معني كه گردشگران زماني كه وارد يك 
مقصد گردشگري مي شوند رابطه خودشان را با سايت ها، 
مراكز و جاذبه هاي گردشگري در چارچوب يك رابطه 

ايستا نمي بينند، بلكه به دنبال رابطه اي پويا هستند.
وي افزود: رابطه پويا به اين معني كه گردشگران تمايل 
دارند در تجربه و متن مقصد گردش��گري كه وارد آن 
شده اند، مشاهده بي واس��طه و حتي مشاركت كنند. 
گزارش هايي كه از توسعه گردشگري در برخي كشورها 
از جمله هندوس��تان وجود دارد، نش��ان مي دهد در 
بخش هايي از اين كشور هيچ جاذبه جدي براي جذب 
گردشگر وجود نداشت؛ اما مورد استقبال گردشگران 
قرار گرفته است. جامعه محلي، گردشگراني كه به اين 
منطقه سفر كرده بودند را وارد تجربه زيستي خود كردند 

و اجازه دادند گردشگران به تجربه آنها دست يابند.

اولويت جبران خسارت هاي 
تگرگ اخير در اروميه 

آذربايج�انغرب�ي|
استاندار آذربايجان غربي 
با اش��اره به خسارت هاي 
وارده به باغات بخش هايي 
از شهرس��تان ارومي��ه بر 
اثر بارش تگ��رگ، جبران 
خسارت ها را اولويت اساسي 

دستگاه هاي اجرايي ظرف دو روز آينده دانست.
به گزارش ايسنا، محمدمهدي شهرياري در نشست 
فوق العاده مديريت بحران به منظور بررسي وضعيت 
باغات خسارت ديده شهرس��تان اروميه بر اثر بارش 
تگرگ تصريح كرد: بر اساس برآوردهاي اوليه سازمان 
جهاد كش��اورزي ۳۲۰۰ هكت��ار از اراض��ي و باغات 
شهرس��تان اروميه بر اثر بارش تگرگ و جاري شدن 
سيل دچار خسارت شده اند كه از مجموع اين ميزان 
خس��ارت ۲۲۰۰ هكتار مربوط به باغات و مابقي هم 

متعلق به اراضي كشاورزي است.
او با بي��ان اينكه باغات س��يب و انگور ۲۶ روس��تاي 
شهرستان اروميه دچار خسارت شده است، ادامه داد: 
مديريت بحران در سريع ترين زمان ممكن نسبت به 
ارزيابي ميزان خسارت جهت ارايه به وزارت كشور اقدام 
كند.او تصريح كرد: مقرر شد تا كارخانجات كنسانتره 
از روز س��ه شنبه ۱۹ ش��هريور انگور باغداران مناطق 
خسارت ديده را با قيمت ۱۶۰۰ تومان و سيب را نيز با 

نرخ پايه ۷۰۰ تومان خريداري كنند.

 سايت »ثبت نام يارانه«
جعلي است

كرمانشاه|رييس پليس 
فتا استان كرمانشاه با اعالم 
جعلي بودن سايت ثبت نام 
ياران��ه نق��دي به نش��اني 
 ،www.yarane.site
هشدار داد: اين سايت جعلي 
بوده و م��ردم نبايد به هيچ 

عنوان اطالعات خود را در آن وارد كنند.
به گزارش ايسنا، سرهنگ علي كريمي اظهار كرد: طي 
چند روز اخير برخي مجرمان با ارسال پيامك با عنوان 
“ يارانه شما قطع شده است براي ثبت نام به سايت زير 
مراجعه كنيد “اقدام به اغفال قربانيان كرده و آنان را به 
درگاه جعلي بانكي مي كشانند. فرد قرباني پس از ورود 
به سايت جعلي و وارد كردن اطالعات هويتي خود براي 
پرداخت مبل��غ ۲۰۰۰ تومان جهت تكميل پرونده به 
يك درگاه  جعلي )فيشينگ( هدايت مي شود.اين مقام 
انتظامي گفت: قربانيان باتوجه به كم بودن مبلغ اقدام 
به پرداخت وجه مي كنند غافل از اينكه اطالعات كارت 
بانكي خود را به فرد مجرم ارسال كرده اند.كريمي با اشاره 
به آدرس اعالمي از سوي مجرمان ادامه داد: آدرس اين 
سايت www.yarane.site است ولي ممكن است 
مجرمان كمي آن را تغيير داده و با اسامي ديگر نيز ارسال 
كنند.اين مقام انتظامي هش��دار داد: شهروندان بايد 
توجه داشته باشند به طور كلي تمام سايت هاي رسمي 

و خدماتي در داخل كشور به دامنه IR ختم مي شوند.

توضيحات شهردار در ارتباط با 
آبگرفتگي برخي معابر شهري

گيالن|ش��هردار رش��ت 
در ارتب��اط ب��ا بارندگ��ي و 
آبگرفتگي برخي معابر شهر 
در شب گذشته توضيحاتي 
ارايه كرد.به گ��زارش ايلنا، 
ناصر ح��اج محمدي انجام 
ط��رح جم��ع آوري آبهاي 
سطحي در سال هاي اخير را مهم توصيف كرد و گفت: 
پروژه بزرگ جمع آوري آب هاي سطحي در نقاط بحراني 
سطح شهر در برخي از مناطق به صورت كامل اجرا شد و 
شهروندان در نقاطي كه اين پروژه در زمانبندي مناسب و 
با نظارت هاي مورد نياز اجرا شده، حاال با اين مشكل مواجه 
نيستند اما در برخي نقاط باقيمانده كه در سال هاي ۹۶ و 
 ۹۷ پيمانكار ذي صالح انتخاب شده بود، به دليل تاخير
۱۱ ماهه در انتخاب و انتصاب شهردار پيمانكاران مربوطه 
با وجود داشتن قرارداد از انجام كار به دليل عدم هماهنگي 
بين دس��تگاه هاي خدماتي و مديريت شهري، سرباز 
زده بودند كه در دوره مديريت جديد شهرداري رشت 
با يكايك اين  پيمانكاران مج��دداً مذاكراتي براي ادامه 
عمليات اجرايي پروژه ها انجام شد.شهردار رشت سپس 
تصريح كرد: هم اكنون مي بايست با پرداخت بخشي از 
مطالبات و ديون، اين  پيمانكاران هر چه سريع تر پروژه ها 
را با فراهم كردن هماهنگي هاي بيش از پيش شروع كنند 
تا ان شاءاهلل با اجراي آنها در آينده شاهد آبگرفتگي هاي 

شديد در رشت نباشيم.
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قمه زني، موجب سوءاستفاده  
تبليغاتي دشمنان اسالم شده است

اصفهان|كارشناس فقه مركز ملي پاسخگويي به 
سواالت ديني معتقد است: همه روش هاي عزاداري تا 
زماني كه با دستورات نوراني شرع اسالم مخالف نباشد 
و موجب ضرر و زيان غيرقابل جبران به عزاداران نشود 
و همچنين موجب وهن اسالم و مذهب تشيع نشود، 

مورد تأييد اسالم و ائمه طاهرين)ع( بوده است.
حجت االسالم امير صالحي با اشاره به مصداق قمه زني 
در عزاداري امام حسين)ع( خاطرنشان كرد: با بررسي 
منابع ديني درمي يابيم كه قمه زني از نظر شرعي پايه 
و مبناي ديني ندارد و صرفًا از روي عالقه شيعيان به 
حضرت سيدالشهدا)ع( انجام مي گيرد؛ از آنجايي كه 
قمه زدن و خون از سر جاري كردن در ديد برخي از 
غيرمسلمانان تأثير سوء داشت و موجب بدبيني و 
تبليغات سوء عليه تشيع مي شد، بسياري از علما و 

مراجع تقليد به حرمت آن فتوا دادند.

 درب دالكان و پشت بازار
قديمي ترين هيات هاي خرم آباد

خ�رمآباد|در خرم آب��اد قديمي ترين تكايا كه به 
استناد كتيبه آن داراي ۱۵۰ سال قدمت است، در 
محله درب دالكان قرار دارد. هيات هاي پش��ت بازار 
و درب دالكان از قديمي تري��ن هيات هاي خرم آباد 

به شمار مي روند.
مردم منطقه  زاگرس به ويژه استان آيين هاي عزاداري 
خاصي دارند كه اين منطق��ه را در ايام ماه محرم به 
يكي از مقاصد گردشگري مذهبي در ايران تبديل 
كرده است. جوانان لرس��تاني از همان روزهاي اول 
محرم با برپا ك��ردن خيمه هاي ع��زاداري و نصب 
پالكارد در جاي جاي اين اس ت  ان بار ديگر ح  ال و ه و اي 
ع  اش وراي  ي را ب ه ت ص وي ر م  ي ك ش  ان ن د.مردم اين ديار در 
اين ايام با حضور در محل هاي عزاداري و تش��كيل 
مجالس نوحه سرايي و سينه زني به گراميداشت اين 
روزها مي پردازند.سينه زن ها و دسته هاي زنجيرزني 
دسته دسته گردهم مي آيند و با كامل شدن هيات  با 

تشكيل دو ستون به عزاداري مي پردازند.

 سير روان قطارهاي مسافري
و باري در سيستان و بلوچستان

زاهدان|مديركل راه آهن جنوب ش��رق گفت: با 
وجود بادها و توفان هاي هميش��گي در مسير ريلي 
كالت به شوره گز به طول ۷۵ كيلومتر با تمهيدات 
انديشيده شده قطارهاي مسافري و باري سير ايمن 
و رواني در منطقه دارند. مجيد ارجوني اظهار كرد: 
وجود ۷۵ كيلومتر مسير ماسه اي، وجود توفان هاي 
مكرر در منطقه و از همه مهم تر بادهاي ۱۲۰ روزه، 
قطارهاي اين ناحيه بدون هيچ مشكلي از اين منطقه 
با سالمت عبور مي كنند. وي افزود: با توجه به اهتمام 
ويژه مديرعامل و قائم مق��ام راه آهن ج.ا.ا به مبحث 
سفري آرام و ايمن براي مسافران ناوگان حمل و نقل 
ريلي مبلغ ۱۰ ميليارد ريال اعتبار جهت ماسه روبي 
مسير ماسه گير راه آهن جنوب شرق اختصاص يافته 
است. وي بيان كرد: به دستور مديرعامل راه آهن و 
همكاري اداره كل راه آهن تهران يك دستگاه لودر 
كماتسو مدل w۲۶۰ به صورت اموالي به اداره كل 

راه آهن جنوب شرق اهدا شد.

آيين سنتي نخل بنداني و 
نخل گرداني در گناباد برگزار شد

مشهد|رييس اداره ميراث فرهنگي و گردشگري 
گناباد گفت: نخل بنداني و نخل گرداني به عنوان 
يك همايش بزرگ اجتماعي، فرهنگي و ديني در 
گناباد هر ساله برگزار مي شود. عليرضا شناسايي 
در خصوص آيين نخل گرداني در اين شهرستان 
گفت: از دوران صفوي مراسم نخل گرداني همراه 
با سينه زني و شبيه سازي به شكل امروز در آيين 
عاشورا و محرم در گناباد رواج يافته و نخل، تابوت 
بزرگ و بلندي اس��ت كه بر آن خنجر، شمشير، 
پارچه هاي قيمتي و آيينه هايي بس��ته مي شود 
و آن را در روز عاش��ورا به عنوان نمادي از تابوت 
امام حس��ين)ع( به حرك��ت در مي آورند.  وي با 
اشاره به مفاهيم آيين نخل گرداني گفت: عناصر 
تشكيل دهنده نخل هر كدام  مفهوم خود را دارد 
پارچه سياه نخل نماد سوگ و ماتم، چوب نخل 
نماد پيكر سيدالشهدا)ع( و شمشير و نيزه نماد 
تير و نيزه هاي وارد ش��ده بر بدن امام، آينه نماد 
نور وجود حضرت سيد الشهدا)ع( و سرو و نخل 
نماد قامت حضرت علي اكبر)ع( است. پنجه هاي 
فلزي نخل نماد دس��تان ابوالفضل العباس)ع(، 
زنگ، نماد زنگ كاروان امام حسين و سيب سرخ 
نماد سرخي خون س��رور و ساالر شهيدان)ع( و 

ميوه بهشتي است.

 آيين روشن كردن ۴۱ شمع 
در ۴۱ مسجد تبريز در تاسوعا 

تبريز|آيين شمع گذاري )شمع پايالما( يكي از
۹ آيين عاش��ورايي آذربايجان ش��رقي است كه 
به عنوان ميراث ناملموس كش��ور در فهرس��ت 
آثار ملي به ثبت رس��يده است. بر اساس روايتي 
كه امام حس��ين)ع( و يارانش از مكه تا كربال در 
4۱ منزل اتراق مي كنند، عزاداران ش��هر تبريز 
 در روز تاس��وعا مراس��م پخش و روش��ن كردن

4۱ شمع در 4۱ مسجد شهر را برگزار مي كنند. 
همچنين به تعبير برخي در ش��ب تاسوعا مردم 
به صورت نمادين با برافروختن شمع چادرهاي 
امام حسين)ع( و يارانش را از تاريكي درمي آورند. 
زمان اجراي اين ايين عزاداري مذهبي بعد از اذان 
ظهر تاس��وعا بوده و مردم عزادار تبريز به صورت 
انفرادي يا گروهي و در قالب دسته جات عزاداري 
از يك مسجد به مسجد ديگر و از محله اي به محله 
ديگر رفته و اقدام به روشن كردن شمع مي كنند.

چهرههاياستاني

۵ هزار نفر در تهران تسهيالت مشاغل خانگي دريافت كردند

حمايت تسهيالتي از مشاغل خرد
در شرايطي كه حمايت از مشاغل خرد يكي از راهبردهاي 
اصلي دولت براي بهبود شاخص هاي اشتغالزايي در كشور 
است؛ معاون كارآفريني و اشتغال اداره تعاون استان تهران 
مي گويد: پنج هزار و ۱۷۹ نفر از سال گذشته تاكنون از سوي 
دبيرخانه مشاغل خانگي اين اداره كل براي اخذ تسهيالت 
به بانك هاي عامل معرفي و تسهيالت دريافت كردند. سعيد 
دهقان با بيان اينكه از سال گذشته تاكنون 4۸۰ ميليارد 
ريال اعتبار به طرح هاي مشاغل خانگي اختصاص يافته، 
افزود: طرح هاي مشاغل خانگي شامل چهار هزار و ۳4۹ 

طرح مستقل و ۷۸ طرح پشتيبان بوده است .
وي ادام��ه داد: از اي��ن تع��داد چه��ار ه��زار و 4۲۷ طرح 
پرداختي، ۶4۹ طرح مربوط به اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري، ۲۰4 مربوط به سازمان جهاد 
كش��اورزي، ۳۱۵4 مرب��وط به س��ازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت، ۲۲۳ مرب��وط به اداره كل بنياد ش��هيد و امور 

ايثارگران، ۱۵۹ طرح مربوط به اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اس��المي و ۳۸ طرح مربوط به اداره كل بهزيستي استان 
تهران اس��ت.دهقان با بيان اينكه س��ال گذشته تا سقف 
۲۰ ميليون تومان و امس��ال تا س��قف ۵۰ ميليون تومان 
تسهيالت به طرح هاي مستقل و ۱۰۰ ميليون تومان به 
طرح هاي پشتيبان از طريق اعتبارات منابع قرض الحسنه 
بانك ها با س��ود چهار درصد و بازپرداخت پنج ساله داده 
مي ش��ود، تصريح كرد: اين تسهيالت به كارمندان دولت 

تعلق نمي گيرد.
معاون كارآفريني و اشتغال اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
گفت: مش��اغل ي��ا كس��ب و كار خانگي به آن دس��ته از 
فعاليت هايي گفته مي شود كه توسط عضو يا اعضاي خانواده 
در فضاي مس��كوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون 
مزاحمت و ايجاد اخالل در آرامش واحدهاي مس��كوني 
همجوار شكل مي گيرد و منجر به توليد خدمت يا كاالي 

قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني مي شود.دهقان 
افزود: قابليت انجام ۳۳۰ حرفه در منزل وجود دارد و ليست 
اين مشاغل در س��امانه» مشاغل خانگي«موجود است و 
مسووالن س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد 
كش��اورزي، ميراث فرهنگي و گردشگري و وزارت ارشاد 
اسالمي به اتفاق اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي متولي 
صدور مجوز مشاغل خانگي هستند، كليه اين امور از طريق 
سامانه مشاغل خانگي بدون حضور متقاضي انجام مي شود.

وي گليم بافي، قاليبافي، بسته بندي سبزيجات خشك، 
توليد ش��يريني و ترشي، ويراس��تاري، بافته هاي داري و 
غيرداري، آبگينه، روزنامه نگاري، س��ردبيري نش��ريات 
ادواري، صفحه آراي��ي، دبي��ري گروه )نش��ريات ادواري 
به اس��تثناي روزنامه و هفته نامه(، گرافيك كامپيوتري 
)هنرهاي تجسمي(، گرافيك مطبوعاتي، طراح جلدكتاب، 
محصول هاي  چاپي و غيركتاب، مدير بازرگاني )نشريات 

ادواري باالت��ر از هفته نامه(، صحافي دس��تي، طراحي و 
دوخت ان��واع لباس و مد، تحقيق و پژوهش، فعاليت هاي 
امور توليدات گياهي، صناي��ع تبديلي و تكميلي بخش 
كشاورزي، فعاليت هاي امور توليدات دامي نظير پرورش 
اردك گوشتي، كاشي سنتي، سفال و سراميك، سفالگري 

سنتي )دستي(، كاشي سنتي، سفال و سراميك، سفالگري 
سنتي )دستي(، صنايع دستي چوبي و حصيري، كاشي 
سنتي، سفال و سراميك و صنايع تبديلي و تكميلي بخش 
كشاورزي را از جمله مشاغلي عنوان كرد كه شامل دريافت 

تسهيالت هستند.

5,434,576

8,999,710



اقتصاد اجتماعي12اخبار

توزيع متادون و داروهاي مخدر از طريق داروخانه ها چه تبعاتي دارد؟

باز شدن پاي متادون به داروخانه ها 

بيشتر فارغ التحصيالن هنرستان ها نمي خواهند به دانشگاه بروند 

بيماري وضعيت اقتصادي داروخانه هاي خصوصي، وزارت 
بهداش��ت را به س��مت اجراي طرح هايي برد كه اگرچه از 
مدت ها قبل زمزمه هاي اجرايش در ميان بود اما هيچ گاه 
با جديت دنبال نش��د. توزيع داروهاي مخ��در يكي از اين 
طرح هاس��ت كه در جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر 
به تصويب رس��يد و قرار اس��ت با هدف حمايت از اقتصاد 
داروخانه هاي خصوصي داروهاي مخدر از طريق اين نهادها 
توزيع شود. با اين وجود شفاف نبودن جزييات طرح سبب 
شده تا اين تصميم تازه موافقان و مخالفان بسياري داشته 
باشد. نگراني كارشناس��ان و درمانگران اعتياد ناشي از دو 
روايت متفاوت درباره نحوه اجرايي شدن اين تصميم است. 
روايت اول مبتني بر اي��ن بوده كه متادون به جاي اينكه از 
طريق دانشگاه هاي علوم پزشكي در اختيار مراكز درمان 
نگهدارنده قرار داده شود، از طريق داروخانه هاي منتخب 
بين مراكز توزيع شود. اما روايت دوم حاكي از اين است كه 
متادون از طريق داروخانه ها در اختيار بيماران قرار داده شود 
كه اعتراض درمانگران حوزه اعتياد هم دقيقا از همينجا شروع 
مي شود، آنها روايت دوم را غيركارشناسي دانسته و معتقدند 
كه اگر چنين تصميمي اجرايي شود، هم بيماران، هم مراكز 
درمان نگهدارنده و هم نظام سالمت دچار آسيب هاي جدي 
مي شود. از طرف ديگر برخي كارشناسان بر اين نكته تاكيد 
دارند كه قوانين بين المللي سازمان بهداشت جهاني، سازمان 
مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، ماده ۱۵ اصالحيه 
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، و آيين نامه هاي اجرايي از س��وي وزارت بهداش��ت، 
همگي بر اين موضوع صحه مي گذارند كه براي ترك اعتياد 
دارو و خدمات درماني بايد با هم و در يك پكيج و يك مركز 
به بيماران ارايه شود و در صورتي كه دارو از خدمات درماني 
تفكيك شود، نه تنها ناقض قوانين بين المللي و ملي هستيم، 

بلكه آسيب هاي اجتماعي نيز افزايش مي يابد.

  توزيع داروي مخدر در داروخانه
مانع نشت متادون نيست

اواخر خرداد امس��ال اكبر برندگي مديركل امور دارويي 
س��ازمان غذا و دارو از برنامه توزيع برخ��ي داروها با هدف 
بهبود اقتصاد داروخانه هاي بخش خصوصي كش��ور خبر 
داد كه واكنش هاي بسياري را به همراه داشت. نگراني هايي 
كه از درمانگران اعتياد شروع شده و به نمايندگان مجلس 
هم رس��يد اما اين دغدغه ها در حالي اس��ت كه س��عيد 
منتظرالمهدي سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان 
كرده صداي كارشناسان و درمانگران حوزه اعتياد و انتقادات  
آنها درباره توزيع متادون از طريق داروخانه ها شنيده شده 

است و اطمينان خاطر داده كه جاي هيچ نگراني نيست. با 
اين وجود به دليل ش��فاف نبودن سيستم توزيع هنوز هم 
دغدغه ها به قوت خود باقي است. كريم محمدي، درمانگر 
و پژوهشگر اعتياد درباره اين موضوع بيان كرد: براي تحليل 
اين موضوع فارغ از اينكه روايت اول درست باشد يا روايت 
دوم، نخست بايد مشخص شود اين تغيير و تحول در پاسخ 
به كدام نياز سيستم بهداشت و درمان كشور است؟ شواهد 
و نوع عملكرد مسووالن حكايت از آن دارد كه نگراني اصلي 

آنها، نشت متادون از مراكز MMT است.
او افزود: اصلي در درمان وجود دارد به نام انسجام و يكپارچگي 
پكيج درماني كه با هر عنوان يا استداللي دستكاري شود، 
فرآيند درماني عقيم مي شود. اگر قرار باشد داروخانه ها بطور 
مستقيم دارو را به بيمار بدهند، يكپارچگي پكيج درماني 
از بين مي رود و درمان عقيم مي ماند. كي از نكات مهم در 
فرآيند درماني، عدم احراز هويت بيمار اس��ت. با راه اندازي 
سامانه آيداتيس عماًل بيماران مجبور شدند كه براي مراجعه 
به مراكز و دريافت دارو هويت خود را آشكار كنند، حاال اگر 

قرار بر اين باش��د كه دارويش��ان را هم از داروخانه دريافت 
كنند، يعني بايد يك بار ديگر هم هويتش��ان را آنجا اعالم 
كنند. بنابراين بسياري از بيماران ترجيح مي دهند از فرآيند 
درمان خارج شوند و از جاي ديگري دارويشان را تهيه كنند 
يا دوباره سراغ مصرف مواد بروند. بنابراين اين وضعيت نه به 
نفع بيماران است و نه به نفع مراكز و نه به نفع نظام سالمت 
كشور. تنها گروهي كه از اين ماجرا سود مي برد عطاري ها و 

دست اندركاران بازار آزاد متادون هستند.
اين كارشناس اعتياد بيان كرد: واگذاري دارو به داروخانه ها 
چه بر اساس روايت اول و چه بر اساس روايت دوم نمي تواند 
مانع نشت متادون شود. اگر نگاه تاريخي به اين مساله داشته 
باشيم، متوجه مي شويم كه داروخانه ها هيچ وقت نتوانسته اند 
مانع نشت داروهاي طبقه بندي ش��ده به بازار آزاد شوند؛ 
بطوري كه بس��ياري از داروهاي مخدر و طبقه بندي شده 
به آساني بدون نسخه در اختيار بيماران قرار داده مي شود. 
بنابراين داروخانه ها هم نمي توانند مانع نشت متادون شوند 
و فقط موضوع پيچيده تر مي ش��ود و آب گل آلودتر! غير از 

آن مشخص نمي شود كه چه كسي قالب انداخته و ماهي 
گرفته است. 

محمدي بيان كرد: از سوي ديگر قوانين بين المللي سازمان 
بهداشت جهاني، سازمان مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان 
ملل، ماده ۱۵ اصالحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، و آيين نامه هاي اجرايي از 
سوي وزارت بهداشت بر اين باورند كه براي ترك اعتياد دارو 
و خدم��ات درماني بايد با هم و در يك پكيج و يك مركز به 
بيماران ارايه ش��ود و در صورتي كه دارو از خدمات درماني 
تفكيك شود، نه تنها ناقض قوانين بين المللي و ملي هستيم، 

بلكه آسيب هاي اجتماعي نيز افزايش مي يابد. 

  نظارت و كنترل چگونه است؟
اظهارات اين كارش��ناس در حالي اس��ت كه اكبر تركي، 
عضوكميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي 
يكي ازمخالفان اين تصميم جديد بوده و معتقد است توزيع 
داروي مخ��در در داروخانه ه��اي بخش خصوصي امري 

نسنجيده است كه به اشاعه اعتياد به عنوان يكي از مهم ترين 
آسيب هاي اجتماعي كنوني در سطح جامعه منتهي خواهد 
شد.او درباره اين موضوع به مهر گفت: اگر قرار باشد داروهاي 
حاوي مواد مخدر از طريق داروخانه ها توزيع شود نسخه آن 
بايد توسط كدام مركز يا پزشك نوشته شود؟ نحوه كنترل بر 
روند توزيع اين نوع داروها چگونه صورت مي گيرد و براساس 

چه معياري و در اختيار چه افرادي قرار خواهد گرفت.
او افزود: اگر اين امكان وجود داشته باشد كه هر فردي بتواند 
اين داروها را از داروخانه ها تهيه كند اقدامي در جهت اشاعه 
اعتياد در سطح جامعه خواهد بود، مگر اينكه افراد معتاد 
را شناسايي كرده و به آنها كارت سهميه داده شود تا بدون 
مراجعه به مراكز ترك اعتي��اد مواد مخدر مورد نياز خود 
را دريافت كنند كه در اي��ن صورت مراكز ترك اعتياد چه 

جايگاهي خواهند داشت.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، تاكيد كرد: قطعا 
در مورد اينكه چرا داروخانه ها ممكن است در اين زمينه 
همكاري نداشته باش��ند بايد ازمسووالن فني اين مراكز 
نظرسنجي شود تا داليل عدم تمايل آنها براي همكاري در 
اين مسير مشخص شود، ضمن اينكه آسيب شناسي اين 
مهم نيز برعهده مسووالني است كه در اين زمينه اظهارنظر 
مي كنند. با اين حال مسووالن ستاد مبارزه با مواد مخدر نظر 
ديگري داشته و انتقادها را قبول ندارند. حميد جمعه پور، 
مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد 
مخدر و دبير كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر پيش 
از اين درباره اين موضوع ب��ه ايرنا گفته بود: افزايش تعداد 
مراكز درمان نگهدارنده در سطح كشور و زمان بر و طوالني 
بودن فرآيند تحويل داروهاي مخدر به مسووالن فني مراكز 
و وجود مشكالتي نظير كمبود نيروي انساني، كمبود فضا 
و… در معاونت هاي غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشكي 
در مقايسه با حجم مراجعان و تعداد مراكز و دشواري هايي 
كه مسووالن فني اين مراكز براي دريافت دارو از دانشگاه هاي 
علوم پزشكي داشته و دارند، علت اين تصميم است: »تعداد 
مراكز درمان نگهدارنده افزايش يافته، بطوري كه مراكز براي 
دريافت سهميه دارويشان بايد مدت ها در صف منتظر بمانند. 
فرآيند شمارش دارو، چك كردن دفاتر، بررسي پوكه هاي 
تحويلي و… زمان بر اس��ت. اين مساله هم موجب ايجاد 
مشكالتي براي دانشگاه هاي علوم پزشكي و هم نارضايتي 
مسووالن فني مراكز شده بود. به همين دليل، از نيمه سال 
۹۷ در كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب شد 
كه موضوع توزيع متادون از طريق داروخانه هاي منتخب به 
مراكز درمان نگهدارنده در پنج استان به صورت آزمايشي 

)پايلوت( اجرا شود. 

مديركل دفتر فني و حرفه اي و كاردانش وزارت آموزش 
و پرورش معتقد اس��ت در حال حاضر فارغ التحصيالن 
رش��ته هاي كاردانش و فني و حرفه اي عموما وارد بازار 

كار مي شود وكمتر متقاضي شركت در كنكور هستند.
مدت هاست بس��ياري از مسووالن در آموزش و پرورش 
صحبت از آموزش حداقل يك مهارت به هر دانش آموز 
تا زمان دريافت ديپلم و خروج از دستگاه تعليم و تربيت 
مي كنند. آخري��ن صحبت ها ابتدا متعلق به محس��ن 
حاجي ميرزايي وزير آموزش و پرورش در مجلس شوراي 
اسالمي و هنگام دريافت راي اعتماد بود كه گفت: توانايي 
كس��ب معاش حالل توانايي براي اينكه بتوانند اقتصاد 
س��اده اي را پايه ريزي كنند تا استيصال بيرون بيايند، 
نيازمند توسعه مهارت ها است و اين از اولويت هاي من 
خواهد ب��ود. اينكه هر دانش آموز الاقل يك مهارت را در 

مدرسه بياموزد.
پس از آن رييس جمهور طي پيوست حكمي در دو بخش 
عمومي و تخصصي، اولويت هاي بيست و سه گانه وزارت 
آموزش و پرورش را ابالغ كرد كه در بخش اولويت هاي 
تخصصي در بند اول آن آمده اس��ت: »توجه بيش��تر به 
مهارت آموزي دانش آموزان و توانمندسازي آنان براي 

ورود به بازار كار در آينده«
مصطفي آذركيش مدي��ركل دفتر فن��ي و حرفه اي و 
كاردانش وزارت آموزش و پرورش درباره اينكه با توجه 
به تاكيد بر آموزش هاي مهارتي آيا اين اهتمام در اجرا نيز 
در بدنه آموزش و پرورش ديده مي شود، گفت: ما امروز 
در يك بهار مهارتي قرار داريم و همه مسووالن در اكثر 

دستگاه هاي اجرايي كشور در حال اعالم و گفت وگو در 
اين زمينه هس��تند كه مهارت نقش اساس��ي در آينده 
كش��ور دارد. در صدر همه اينها در سياست هاي ابالغي 
مقام معظم رهب��ري چه در بحث سياس��ت هاي كلي 
اشتغال و چه در بحث اقتصاد مقاومتي نيز به اين موضوع 
اشاره شده اس��ت. او ادامه داد: در سخنان وزير آموزش 
و پرورش در مجلس ش��وراي اسالمي مشاهده كرديم 
كه بحث هاي مهارتي از سياست هاي اولويت دار ايشان 
اس��ت و در متن ابالغي رييس جمهور هم به آن اش��اره 
شده است. اما آنچه مهم است اين است كه اين مهم نياز 
به يك اراده ملي براي عملياتي شدن دارد. اينكه بتوانيم 
همه سياست ها و برنامه ها را اجرا كنيم به زيرساخت ها 
و بستر سازي نيز نياز داريم. آذركيش به مهر گفت: من 
همواره گفته ام كه براي مهارت و آموزش آن يك چالش 
جدي كه با آن برمي خوريم اين است كه واژه مقدس كار 
ارزش و آهميتش آس��يب خورده است. ما بايد فرهنگ 
مدرك گرايي را اصالح كنيم و در برنامه توسعه هم ذكر 
شده كه همه افراد در هر شغلي كه مشغول مي شوند بايد 
گواهينامه صالحيت دريافت كرده باشند. او در پاسخ به 
اين پرسش كه به نظر مي رسد شايد نياز باشد در ساختار 
كلي نظام كاردانش و فن��ي و حرفه اي اصالحي صورت 
بگيرد چرا كه قرار بود خروجي كاردانش مستقيم وارد 
بازار كار شود و فارغ التحصيالن فني و حرفه اي نيز مسير 
حرفه آموزي بپيمايند اما در حال حاضر همه كساني كه 
ديپلم مي گيرند گويا متقاضي ورود به دانشگاه هستند، 
بيان كرد: آنچه را كه در نظام جديد آموزش متوسطه در 

سال ۶۹ در شوراي انقالب فرهنگي تصويب شد و سال 
۷۱ مبناي تصميم هي��ات وزيران براي تصويب مصوبه 
همكاري دستگاه ها و بخش هاي دولتي و غيردولتي در 
نظام متوسطه قرار گرفت كه به راه اندازي شاخه كاردانش 
انجاميد، ضرورتي بود كه حس مي شد. در واقع اصالح هرم 
شغلي در اين مس��ير رخ داد. تا امروز نيز هر ۴ سال يك 
مجموعه جديد رش��ته به اين شاخه اضافه شده است و 
مستمرا مورد بازنگري قرار مي گيرد و تا امروز ۸ مجموعه 

رشته در اين قالب به جامعه معرفي شده است.
مديركل دفتر فني و حرفه اي و كاردانش وزارت آموزش 
و پرورش ادامه داد: وقتي نظام جديد ۶.۳.۳ نيز مستقر 
شد يك بازنگري در اين دو شاخه صورت گرفت. در واقع 
اسناد تكليفي و زيرنظام سند تحول بنيادين به اين مهم 
اشاره كرده است. اينكه بعد از پايان تحصيالت متوسطه 
چ��ه تعداد دانش آموز بايد وارد بازار كار ش��وند كه اينها 

عمدتا دانش آموزان شاخه كاردانش هستند. 
وي گفت: از ي��ك ميليون و صد ه��زار داوطلب كنكور 
امس��ال بايد ببينيم چه تعداد آنها فارغ التحصيل فني 
و حرفه اي و كاردانش بودن��د. اينكه چون مي توانند در 
كنكور شركت كنند پس لزوما اين رخ مي دهد، اينگونه 
نيس��ت. آمار مي گويد ۷۰ هزار نفر از داوطلبين كنكور 
امسال را اين دانش آموزان تشكيل داده بودند يعني كمتر 
از ۶ درصد آنها در كنكور شركت كردند كه بسياري واجد 
شرايط نشدند و ۴۶ درصد هم انتخاب رشته نكردند. پس 
همچنان اولويت بازار كار است. او در پاسخ به اين پرسش 
كه اين دانش آموزان لزوما در كنكور شركت نمي كنند 

و در رش��ته هاي آزاد از كنكور يا دانش��گاه جامع علمي 
كاربردي شركت مي كنند و در نهايت اينطور نيست كه 
بالفاصله بعد از ديپلم وارد بازار كار ش��وند نيز بيان كرد: 
همين االن ورودي هاي دانشگاه جامع علمي كاربردي 
كاه��ش پيدا كرده و ابراز نگراني هاي��ي نيز در اين مورد 
وجود دارد. اما از سوي ديگر افراد در شاخه فني و حرفه اي 
براي باال بردن سطح خود مي توانند تحصيل كنند و اين 
مانعي براي اشتغال نيست. مسير توسعه حرفه اي بسته 
نيست. اما اينكه يك مدرك گرايي در جامعه وجود دارد 
و اكثرا تمايل دارند تحصيالت دانشگاهي داشته باشند 

را مي پذيرم ولي داده هاي آماري و مشاهده ما مي گويد 
در نهايت مهارت آموختگان عمدتا دنبال اين هستند كه 

وارد بازار كار شوند. 
او گف��ت: واقعيت اين اس��ت ك��ه اگر ما ه��ر هزينه اي 
مي خواهيم براي آموزش مه��ارت بكنيم بياوريم براي 
قبل از س��ن ۱۸ س��الگي و در آموزش ۱۲ ساله عمومي 
قرار دهيم خروجي آموزش و پرورش كه در نهايت يا به 
سربازي مي رسد، يا بازار كار يا دانشگاه، افراد با مهارت و 
كارآفرين است. در اكثر كشورهاي موفق دنيا بيشترين 

تمركز مهارت آموزي براي دوره متوسطه است. 
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سرانجام پيشنهاد جابه جايي 
ريلي سربازان سردار مهري

چند سال پيش و پس از وقوع چند حادثه براي اتوبوس 
حامل سربازان بود كه پيشنهاداتي در مورد جابه جايي 
سربازان با قطار مطرح شده، رييس سازمان وظيفه 
عمومي ناجا س��رانجام درخصوص  اين پيشنهادات 
توضيحاتي ارايه كرده است. سردار تقي مهري درباره 
اينك��ه آيا امكان اعزام س��ربازان به پ��ادگان و مراكز 
آموزشي از طريق قطار وجود دارد يا خير، اظهاركرد: 
اعزام سربازان در حال حاضر به دو صورت دسته جمعي 
و انفرادي انجام مي شود، اما در مورد اينكه اين افراد با 
قطار جابه جا شوند، بايد توجه كرد كه در هيچ پادگاني 
ايستگاه قطار نداريم كه سربازان ما را تا دم در ببرد و 
پياده كند. او به ايسنا گفت: به همين دليل نيز در سراسر 
كشور جابه جايي سربازان از طريق حمل و نقل عمومي 
مانند اتوبوس انجام مي شود اما نظارت بر اين اتوبوس ها 
و راننده هايشان هم از سوي پليس راهور و هم از سوي 
نيروهاي مسلح وجود داشته و ايمني خودرو و شرايط 

رانندگان مدام بررسي و رصد مي شود. 

۳ سال حبس براي ورود 
غيرمجاز به عراق

معاون وزير دادگستري از صدور حكم سه سال حبس 
در صورت ورود غيرمج��از به عراق خبر داد. محمود 
عباسي گفت: در زمان حاضر حدود چهارصد ايراني 
از سال گذشته همچنان دوران محكوميت خود را در 
زندان هاي عراق مي گذرانند. او تاكيد كرد: هموطنان و 
زائراني كه قصد عزيمت به عراق دارند، از ورود غيرمجاز 
به عراق خودداري كنند. معاون وزير دادگستري اضافه 
كرد: در صورت ورود غيرمجاز به عراق، سه سال حبس 
در انتظار افرادي است كه مرتكب چنين جرمي شوند.

عباسي افزود: مقامات دو كشور، زمينه عزيمت بدون 
رواديد به عتبات عاليات را ب��راي هم وطنان عزيز و 
عزاداران حسيني فراهم كرده اند و زائران با درج مهر 
خروج در مرزهاي مشترك مي توانند به عراق سفر 
كنند. او از هم وطنان خواس��ت به قوانين و مقررات 
كشور عراق احترام بگذارند و از ورود غيرمجاز به اين 
كشور خودداري كنند. اين مقام قضايي با هشدار به 
زائران درباره رعايت نكردن قوانين كشور عراق تاكيد 
كرد: به همراه داش��تن مواد مخدر و حتي داروهاي 
روان گ��ردان جرم و قابل تعقيب كيفري اس��ت كه 
مجازات هاي سنگيني در انتظار مرتكبان آن خواهد 
بود. وي گفت: ايران با كشور عراق موافقت نامه انتقال 
محكومان و استرداد مجرمان دارد، اما هم وطنان عزيز 
توجه داشته باشند كه تشكيل پرونده و رسيدگي هاي 
قضايي، طوالني و زمان بر است و محكومان بايد بخشي 
از محكوميت خود را در عراق گذرانده باشند تا بتوانند 

در فهرست انتقال قرار بگيرند. 

اعمال افزايش ۲۹درصدي 
شهريه مهدهاي كودك 

معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيستي با اشاره به 
اينكه شهريه ۲۹ درصدي مهدهاي كودك اعمال شده 
است گفت: با مهدهايي كه بيش از مبلغ اعالم شده 
شهريه را افزايش دهند برخورد مي شود. حبيب اهلل 
مسعودي فريد به مهر گفت: نامه مربوط به افزايش 
ش��هريه مهدهاي ك��ودك خرداد ماه ب��ه مهدهاي 
كودك ارسال شد و براساس مصوبه كارگروه تعيين 
درصد افزايش شهريه، قرار شد از ۱۰ تيرماه افزايش 
۲۹درصدي اعمال ش��ود. او افزود: در حال حاضر نيز 
تعداد زيادي از مهدهاي كودك افزايش ها را اجرايي 
كردند و فقط تعداد محدودي افزايش شهريه را مهرماه 
اجرايي مي كنند كه آن هم به دلخواهشان بوده است. 
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي با اشاره به اينكه 
حقوق پرس��نل مهدهاي كودك از ابتداي فروردين 
ماه افزايش يافته اس��ت، تاكيد كرد: با توجه به تورم 
۴۰درصدي برخي انتظار داشتند افزايش ها بيش از اين 
باشد اما به منظور رعايت حال خانواده ها و اينكه تحت 
فشار نباشند امسال ۲۹ درصد شهريه ها رشد داشت.

چگونگي دريافت حقوق 
بازنشستگي با بيمه دانشجويي

قائم مقام سازمان تامين اجتماعي نحوه برخورداري 
از بيمه دانش��جويي تامين اجتماعي را تشريح كرد. 
محمدحسن زدا در صفحه اينستاگرامي خود مطالبي 
ويدئويي تحت عنوان »دانستني هاي تامين اجتماعي« 
منتشر مي كند و به مرور برخي قوانين تامين اجتماعي 
مي پ��ردازد. او با بي��ان اينكه امكاني فراهم ش��ده تا 
دانشجويان نيز بتوانند خود را بيمه كنند گفت: گاهي 
سواالتي پرسيده مي شود مبني بر اينكه اگر دانشجو 
دفترچه بيمه داشته و تحت تكفل والدين خود باشند 
ديگر نيازي به بيمه شدن ندارد؟ پاسخ اين است كه 
بهره مندي از دفترچ��ه بيمه تحت تكفل پدر، فقط 
يك فرصت درماني است و فرزندان در آينده حقوق 
بازنشستگي ندارند. وي افزود: دانشجويان مي توانند 
براي بيمه كردن خود به صورت كامل به شعب سازمان 
مراجعه كنند و از مزاياي مختلفي چون مستمري در 
دوران بازنشستگي بهره مند شوند. او با اشاره به اينكه 
س��ه مدل بيمه براي دانش��جويان وجود دارد گفت: 
مدل اول ب��ا حق بيمه ۱۲ درصدي اس��ت و مزاياي 
بازنشس��تگي دارد. مدل دوم حق بيمه ۱۴درصدي 
دارد و شامل خدمات بازنشستگي و فوت مي شود. مدل 
سوم نيز خدمات بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي 
را در برمي گيرد. به منظور تعميم و گسترش پوشش 
بيمه به آحاد افراد جامعه و در اجراي بند ۷ يك هزار 
و هشتصد و بيست و دومين صورتجلسه هيات مديره 
س��ازمان تامين اجتماعي، بخشنامه ۶۸۵ امور فني 
بيمه ش��دگان اين سازمان صادر ش��د. بر اين اساس 
دانشجويان دانشگاه ها با ارايه كارت دانشجويي معتبر 
بر اساس درآمد مبناي پرداخت حق بيمه كه از ۱.۱ 
برابر حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار كمتر 
نخواهد بود، از تاريخ ۳۱/ ۰۶/ ۹۷  مش��مول مقررات 
مربوط به قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار 
داده شده اند و مي توانند با بيمه پردازي تحت پوشش 

اين سازمان قرار گيرند.

جزييات جديد چگونگي اهداي عضو از فرد زندهممنوعيت فروش دارو در داروخانه هاي اينترنتي
مديران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نحوه صدور 
مجوز و نظارت بر فعاليت فروشگاه هاي اينترنتي لوازم آرايشي و بهداشتي و 

داروخانه هاي آنالين را تشريح كردند.
ندا رونده مدير نظارت و ارزيابي فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و 
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در رابطه گسترش فروش لوازم 
آرايشي و بهداشتي در فروشگاه هاي اينترنتي، با بيان اينكه اين فروشگاه ها 
مجوز خود را از مركز توسعه تجارت الكترونيك دريافت مي كنند، عنوان 
كرد: نظارت بر عملكرد و اعتبار محصوالت اين فروشگاه ها نيز بر عهده همين 
مركز توسعه تجارت الكترونيك اس��ت. وي با بيان اينكه وظيفه بازرسان 
معاونت بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشكي بازرسي از سطوح عرضه لوازم 
آرايشي و بهداشتي اس��ت، عنوان كرد: با اين حال در صورتي كه تخلفي از 
سوي فروشگاه هاي اينترنتي از قبيل فروش كاالي تقلبي، تاريخ گذشته 
يا غيرمجاز از سوي شهروندان به كارشناسان ما گزارش شود، با همكاري 
پليس فتا و ساير مراجع قضايي شكايت را پيگيري مي كنيم. او با اشاره به ساير 
اقدامات معاونت بهداشت براي ارتقاي سالمت عرضه محصوالت آرايشي 
و بهداشتي، افزود: جهت آشنايي بيشتر كاركنان فروشگاه هاي اينترنتي 
با قوانين فروش، دوره هاي مختلف آموزش��ي برگزار كرده  و در اين دوره ها 
كارشناسان، فروشندگان و به ويژه انباردارها را با اصالت كاال آشنا مي كنيم، 
همچنين طي اين دوره ها بر توجه و دقت به اصالت و تاريخ مصرف كاالي 

موجود در فروشگاه ها تاكيد مي شود.
رونده همچنين خطاب به شهروندان توصيه كرد: هنگام خريد كاالي آرايشي 
و بهداش��تي يا هر كاالي ديگر از فروش��گاه اينترنتي به وجود نماد اعتماد 
الكترونيك در سايت توجه داشته باشند و اگر كااليي كه به دستشان رسيد 
مشكلي از قبيل تقلبي بودن، تاريخ گذشته بودن يا هرگونه اشكال در شكل 

ظاهري داشت با كارشناسان واحد آرايشي و بهداشتي معاونت هاي غذا ودارو 
دانشگاه هاي علوم پزشكي تحت پوشش خود در ميان بگذارند. 

همچنين دكتر س��هيال عبدلي، سرپرس��ت واحد فني و نظ��ارت بر امور 
داروخانه هاي دانش��گاه علوم پزشكي شهيد بهش��تي با اشاره به اصطالح 
»داروخان��ه اينترنتي« كه به تازگي رواج يافت��ه،  اظهار كرد: عبارت دقيق 
مجوزهايي كه ما تحت عن��وان داروخانه اينترني صادر مي كنيم »فروش 
اينترنتي فرآورده هاي سالمت غيردارويي« است و شهروندان بايد توجه كنند 
كه نبايد هيچ گونه دارويي در داروخانه اينترنتي به فروش برسد. او با اشاره 
به محصوالت مجاز براي فروش در داروخانه هاي اينترنتي، به ايسنا گفت: 
محصوالت آرايشي و بهداشتي، مكمل هاي تغذيه اي و ورزشي، شير خشك، 
گياهان دارويي به صورت فرآوري نشده، دمنوش، فرآورده هاي طبيعي و 
سنتي حاوي گياهان دارويي و ملزومات مصرفي پزشكي از جمله كاالهاي 

مجاز به فروش در داروخانه اينترنتي هستند.
سرپرست واحد فني و نظارت بر امور داروخانه هاي معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي، افزود: درج تبليغات گمراه كننده محصوالت و 
تخلف در ارسال از قبيل ايجاد واسطه از تخلفات مهم داروخانه اينترنتي است 
كه بطور مداوم توسط كارشناسان رصد شده و در صوت مشاهده سريعا با 

متخلف برخورد قانوني صورت مي گيرد. 
او تذكر شفاهي، تذكر كتبي، تعليق يا لغو مجوز را از جرايم تخلفات دانست 
و در مرحله آخر با توجه به نوع تخلف ارجاع پرونده به مراجع ذي صالح را از 
تبعات قانون گريزي عنوان كرد.  عبدلي با تاكيد به شهروندان گفت: همواره 
دقت داشته باشيد كه سايت داروخانه اينترنتي داراي نماد اعتماد الكترونيك 
بوده و آدرس و شماره تلفن داروخانه، اسم موسس و مسوول فني نشاني پست 

الكترونيك و مجوز فروش در سايت درج شده باشد. 

رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت ضمن 
تشريح جزييات آيين نامه جديد پيوند عضو از افراد زنده، گفت: موافقيم 
كه براي اهداكنندگان كليه، مشوق هايي به صورت رسمي و نظام مند 

در نظر گرفته شود.
مهدي شادنوش درباره جزييات آيين نامه اهداي عضو از فرد زنده، گفت: 
در كل سال هايي كه اهداي عضو از فرد زنده اتفاق مي افتاد، آيين نامه اي 
جامع در اين حوزه نداش��تيم كه مس��ير راه را تعيين كند و بيشتر به 
صورت بخشي در اين زمينه عمل مي شد. او با بيان اينكه در حال حاضر 
آيين نامه اي از سوي وزارت بهداشت تدوين و ابالغ شده است كه تاييديه 
تمام فعاالن عرصه اهداي عضو را دارد و قرار است از اين پس بر اساس آن 
عمل شود، افزود: طبق اين آيين نامه ما از مركز مديريت پيوند و درمان 
بيماري هاي وزارت بهداشت به صورت متمركز كار تخصيص عضو را 
انجام مي دهيم. درست است كه انجمن حمايت از بيماران كليوي در 
سراسر كشور كمك مي كند و در كنار ما همكاري دارند، اما تخصيص 
نهايي عضو از سوي مركز مديريت پيوند و بيماري هاي وزارت بهداشت 
به صورت متمركز انجام مي شود. شادنوش با بيان اينكه هدف از تدوين 
آيين نامه اهداي عضو از فرد زنده اين بود كه اش��راف بيشتري بر اين 
حوزه داشته باشيم و از تخلفات احتمالي پيشگيري كنيم، ادامه داد: 
اهداي عضو از فرد زنده فقط براي كليه انجام مي شود. در حال حاضر 
حدود ۸۶۰۰ نفر نيازمند پيوند كليه در ليست انتظا داريم. البته بايد 
تالش كنيم كه اهداي عضو از فرد مرگ مغزي را افزايش دهيم. در حال 
حاضر ۶۰ درصد از پيوندهاي ما از طريق اهداي از مرگ مغزي است و 
۴۰ درصد هم از فرد زنده بوده است. با فرهنگسازي كه در اين زمينه در 
حال وقوع است، اميدواريم اهداي از مرگ مغزي بيشتر شود.  او با بيان 

اينكه البته نياز بود تا در حوزه اهداي عضو از فرد زنده نظارت بيشتري 
اتفاق افتد، گفت: بعضا اظهارات��ي درباره برخي تخلفات در اين حوزه 
مطرح مي شد كه با اين اقدام، مي توان از آنها جلوگيري كرد. شادنوش 
درباره نحوه نظارت بر پديده هايي مانند كليه فروشي، به ايسنا گفت: 
به هر حال نمي ش��ود كه تخلف را به صفر رساند، اما مي توانيم آن را تا 
حد زيادي كنترل كنيم. اميدواريم با رويه اي كه در پيش گرفته ايم و 
با ابالغ اين س��ند، اين تخلفات كاهش يابد. البته از سوي برخي مراكز 
تحت فشار هستيم كه اين كار نبايد در وزارت بهداشت متمركز شود، 
اما اگر بخواهيم مديريت بيشتر و درستي اعمال كنيم، بايد نسبت به 
اين فرآيند دقت بيشتري داشته باشيم. رييس مركز پيوند و مديريت 
بيماري هاي وزارت بهداشت با بيان اينكه وزارت بهداشت يقينا با خريد و 
فروش عضو مخالف است، گفت: اين اقدام را اخالقي و انساني نمي دانيم، 
اما اينكه مشوق هايي وجود داشته باشد كه به صورت رسمي و نظام مند 
براي اهداكنندگان انجام شود، حتما موافقيم و به دنبال آن هم هستيم؛ 
چراكه به هر حال ف��رد اهداكننده عضو تا مدتي از كار افتادگي دارد و 
ممكن است اشتغالش تحت الش��عاع قرار گيرد. از طرفي كشورهاي 
ديگر هم تجاربي در اين زمينه دارند. به عنوان مثال در برخي كشورها 
اهداكننده را براي بقيه عمرش تحت پوشش بيمه برده و مشوق هايي 
را برايش��ان در نظر مي گيرند. ش��ادنوش تاكيد كرد: ما هم اگر چنين 
مشوق هايي را براي جبران مشكالت فرد اهداكننده، پيش بيني كنيم 
كه به صورت رسمي، نظام مند و تحت نظارت به وي ارايه شود، بسيار 
خوب است و وزارت بهداشت هم با اين اقدام موافق است. او تاكيد كرد: 
خريدو فروش عضو تخلف است و اگر گزارشي در اين باره داشته باشيم، 

پيگيري و برخورد مي كنيم. 
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»تعادل«ازلزوماولويتبنديپروژههايپايتختگزارشميدهد

مصايب پايان بخشي به پروژه هاي نيمه كاره شهري
گروه راه و شهرسازي|

 بر كس��ي پوشيده نيست كه ش��هرداري تهران در دوره 
مديريت كنوني با مشكالت گوناگوني دست و پنجه نرم 
مي كند كه مهم ترين آنها كمبود منابع مالي اس��ت. اين 
موضوع باعث شده تا در اين دوره شاهد افتتاح پروژه هاي 
جديد و به خصوص پروژه هاي بزرگ مقياس نباشيم. در 
واقع با روي كار آمدن شوراي شهر پنجم و تغيير مديريت 
شهري سياست هاي شهرداري نيز تغيير كرد و مديريت 
كنوني چندان قائل به ساخت پروژه هاي بزرگ و صرف 
هزينه هاي گزاف نيس��ت. ضمن اينك��ه بدهي 56 هزار 
ميليارد توماني شهرداري و مش��كالت مالي كه ميراث 
مديريت قبلي اس��ت، اجازه اين كار را به آنها نمي دهد. 
البته كمبود منابع مالي در دوره شهرداري 12ساله تهران 
نيز نمايان بود و درس��ال 94 محمد باقر قاليباف رس��ما 
بخشنامه اي را به همه مناطق، سازمان ها و شركت هاي 
ش��هرداري اعالم كرد كه بر اس��اس آن فقط پروژه هاي 
باالي 50 درصد ادامه پيدا كند و بقيه پروژه ها را تعطيل 
كرد. يعني همان زمان هم شهرداري به اين نتيجه رسيده 
بود كه ميزان بدهي ها و ديون اش به اش��خاص حقيقي، 
حقوقي و بانك ها به شدت افزايش يافته و ديگر درآمدي از 

محل هايي كه قبال احصا مي كرد را ندارد.
بنابراين در زمينه پروژه هاي عمراني اولويت شهرداري 
تكميل پروژه هاي قديمي است و پيروز حناچي شهردار 

كنوني نيز اين رويه را ادامه مي دهد.
 ب��ه گفته صفا صب��وري ديلمي، معاون فن��ي وعمراني 
شهرداري تهران در حال حاضر ۷0 پروژه در دست اقدام 
در ش��هرداري تهران وجود دارد و 4 پروژه در سال جاري 
به اتمام رسيده است. او درباره اين پروژه ها گفت: برخي از 
اين پروژه ها، پروژه هاي نيمه كاره هستند كه به اين دوره از 
مديريت شهري رسيده، برخي نيز در همين دوره آغاز شده 
است. برنامه ما در مديريت شهري اين است كه تا نيمه اول 
1400 تمام پروژه هاي نيمه كاره اي كه تحويل گرفته ايم را 

بر اساس زمان بندي انجام شده به اتمام برسانيم.
صبوري ديلمي با اشاره به سر انجام پروژه هاي عمراني كه 
بيش از 90 درصد پيشرفت داشته اند، گفت: در هر دوره 
از شهرداري تهران تعدادي از پروژه هاي نيمه تمام وجود 
دارد كه از دوره گذشته به دوره جديد منتقل مي شوند و 
پروژه هايي كه در همان دوره تعريف مي شود ممكن است 
در همان دوره به اتمام برس��د و شايد هم به صورت نيمه 
كاره به دوره بعدي شهرداري تهران منتقل شود به طور 
مثال، برج ميالد در 5 دوره شهرداري تهران )غالمحسين 
كرباس��چي، مرتضي الويري، محمدحسن ملك مدني، 
محمود احمدي نژاد و محمدباقر قاليباف( كار شده و در 

يك دوره به اتمام رسيده است.
او ادامه داد: تعدادي از پروژه هاي عمراني نيز از سال 9۷ تا 
1400 تعريف شده اند كه آن پروژه ها نيز بر اساس زمان 
تعريف ش��ده، برخي تكميل و تعدادي نيز ممكن است 
زمان بندي طوالني مدتي داشته باشد به طور مثال ۳ يا 
4 ساله باشند. بنابراين تكميل آن به دوره بعدي مديريت 
شهري تهران خواهد رس��يد. پروژه هايي نيز در مناطق 

در حال انجام است، به طور مثال پل چمران كه به زودي 
افتتاح مي ش��ود و در حال بهره برداري آزمايش��ي است 
)اين پروژه اي اس��ت كه در همين دوره تعريف، اجرا و به 
بهره برداري رسيده است( يا پل دوگاز در منطقه 21 كه 

در حال آسفالت است.

    ۵ پروژه عمراني اولويت دار پايتخت
به گفته معاون عمراني ش��هردار تهران پروژه بزرگراهي 
شهيد رستگار، شهيد بروجردي، پروژه استاد معين، زير 
گذر آزادي، پروژه كوي نص��ر و پروژه مجتمع فرهنگي 
رازي كه در كنار برج طغرل قرار دارد 5 پروژه اولويت دار 
مديريت شهري هستند كه تا پايان سال اين پروژه ها به 
اتمام مي رسند و تقريبا مي توان گفت در هيچ كدام از اين 

پروژه ها عقب افتادگي جدي نداريم.
صبوري با اشاره به پروژه پايانه جديد شرق تهران گفت: 
در بودجه س��ال 9۸ شهرداري تهران، تكميل اين پروژه 
مش��اركتي تعريف شده است، س��ازمان مشاركت هاي 
شهرداري تهران به دنبال سرمايه گذار براي تكميل اين 
پروژه است و پس از پيدا شدن سرمايه گذار اين پروژه نيز 
تكميل مي شود و جزو پروژه هايي نيست كه شهرداري 
اعتبار براي آن پيش بيني كرده باشد.به گزارش »تعادل«، 
در پروژه هاي اولويت دار شهرداري موردي از ساخت پياده 
راه ديده نمي ش��ود در حالي كه بسياري از كارشناسان 
شهري معتقدند شهر تهران در زمينه پياده راه بسيار فقير 
است و وضعيت بسيار نامطلوبي دارد. بهرام فريور صدري، 
كارشناس شهري در اين باره »تعادل« گفته بود: »يك 
ش��هروند زماني كه پايش را از عرصه خصوصي به عرصه 
عمومي مي گذارد، با مشكل مواجه مي شود. كف پياده رو ها 
خراب است،  چال وچوله هاي فراواني در خيابان ها وجود 
دارد پل هاي عبور از جوي ها اكثرا س��الم نيستند و تمام 
مسيرهاي كف زمين خراب است. بنابراين به نظر مي رسد 
فضاهاي پياده ش��هر و عرصه هاي عموم��ي پياده بايد 
موردتوجه مسووالن شهري قرار گيرد و اكنون مهم ترين 

اولويت شهرتهران چيزي جز اين نمي تواند باشد.«

    پروژه هاي گران قيمت اما مشكل آفرين
از پروژه هاي بزرگ مقياس ش��هري ع��الوه بر تونل ها و 
بزرگراه هايي كه طي سال هاي اخير به شهر تهران اضافه 
شد، مي توان به ساخت مال ها و مگا مال ها و ساختمان هاي 
بزرگ اداري و تجاري اشاره كرد. ساختمان هايي كه شايد 
ظاهر شهر را شيك كرده باش��ند اما در عمل مشكالت 
فراواني نيز به وجود آورده اند.ساالري پيش تر در گفت وگو 
با »تعادل« در اين باره گفته بود: »رويكرد كلي مديريت 
ش��هري اين اس��ت كه اگر براي س��اخت مال و مگا مال 
جديدي مجوز داده مي ش��ود، بايد كامال منطبق با مفاد 
طرح تفصيلي بوده و پيوس��ت هاي مطالعاتي ترافيكي، 
فرهنگي، زيست محيطي، اجتماعي و شهرسازي داشته 
باشد. اكنون مجموعه مال ها و مگا مال هايي كه در شهر 
تهران ايجاد شده است ظرفيت كمي از طرح تفصيلي را 
پوش��ش داده اند اما به دليل عدم توجه به پيوست هاي 

مطالعاتي بعضا در محالت و سكونتگاه هايي ايجاد شده اند 
كه تبعات سوء جدي براي ساكنان محله ها ايجاد كرده و 
باعث شكايت جدي شهروندان ش��ده است. در صورتي 
كه اگر اين پروژه ها مبتني بر پيوست هاي مطالعاتي و بر 
اساس تعيين دقيق فعاليت هاي مجاز به استقرار شكل 
مي گرفتندكه نياز آن محله ها باشد مورد استقبال مردم 

قرار مي گرفت.«
س��اخت پروژه هاي بزرگ مقياس باعث ش��ده تا تهران 
به لحاظ محيط زيس��تي نيز در شرايط نامساعدي قرار 
گيرد. به گفته محمد ساالري رييس كميسيون معماري 
و شهر سازي ش��وراي شهر طي س��ال هاي اخير حجم 
گس��ترده اي از پروژه ه��اي بزرگ مقي��اس به خصوص 
در حوزه ش��بكه بزرگراهي، تونل و پل ايجاد شده است 
و اساس��ا تهران تاب و تحمل اين حج��م بارگذاري هاي 

عمراني را ندارد.
صدر الدين عليپور رييس محيط زيست شهرداري تهران 
هم چندي پيش اذعان كرده بود؛ بعضا ديده مي ش��ود 
كه پروژه هايي را صرفا با ديد عمراني و توس��عه اي انجام 
مي دهيم و در نتيجه مي بينيم كه اثرات ترافيكي، آلودگي 
هوا، آلودگي هاي بصري و موارد ديگري را براي شهروندان 
و شهر ايجاد مي كند، بنابراين ما جزو اقدامات اساسي و 
جديدمان مباحث زيست محيطي را در پروژه هاي عمراني 
لحاظ خواهيم كرد. سال گذشته نيز اعضاي شوراي هر 
تهران شهرداري را مكلف به انتشار گزارش ارزيابي زيست 

محيطي پروژه هاي شهري كردند.

    چالش اصلي تهران؟
روز گذشته نيز شينا انصاري، مديركل محيط زيست و 
توسعه پايدار شهرداري تهران »بارگذاري بيش از حد 
ظرفيت« را چالش اصلي تهران عنوان كرد و گفت: در 
شهري كه ظرفيت اكولوژيك آن در اين ميزان نيست، 
 بارگذاري بيش از اندازه و تمركزجمعيت و خدمات در 
آن باعث شده كه ديگر اين پهنه زميني نتواند فشار و بار 
در اين حد را تحمل كند، در نتيجه در پروژه هاي توسعه 
و عمران شهري، بايد ارزيابي اثرات محيط زيستي در 
مقياس وسيع انجام شود و پيوست هاي محيط زيستي 

در پروژه هاي كوچك نيز در نظر گرفته شود.
او درباره بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي 
ش��هرداري تهران گفت: آيين نام��ه اجرايي مديريت 
سبز و ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه به بهينه سازي 
مصرف انرژي در س��اختمان ها تاكيد مي كند.در يك 
پروژه بين بخش��ي كه با حمايت بين المللي صندوق 
تس��هيالت جهاني محيط زيست و برنامه عمران ملل 
متحد، ش��هرداري تهران و ستاد بهينه سازي انرژي و 
محيط زيست معاونت علمي فناوري رياست جمهوري 
در ح��ال اجرا اس��ت، ش��هرداري تهران تع��دادي از 
س��اختمان هاي اداري را به عن��وان پايلوت انتخاب و 

مميزي انرژي را در آن آغاز كرد.
او درباره مش��كالت بهينه س��ازي انرژي در ش��هر و 
ش��هرداري تهران با اشاره به نبود انس��جام در اجراي 
برنامه ها گفت: بايد بتوانيم با يك برنامه ريزي منسجم و 

نظام مند حركت كنيم، برنامه اي كه با تغيير مديريت ها 
متوقف نشود و با يك استاندارد و بدون توجه به تغييرات 
مديريتي پيش رود و ش��هرداري تهران سيستم هاي 
مميزي انرژي و مص��رف بهينه ان��رژي را بايد بتواند 
پياده س��ازي كند. اگرچه اين كار با توجه به فرسوده و 
قديمي بودن ساختمان هاي شهرداري مشكل است، 
اما شهرداري تهران با اجراي اين طرح مي تواند الگويي 
براي ساير كالن شهرها باشد.مديركل محيط زيست و 
توسعه پايدار ش��هرداري تهران با اشاره به نقش مردم 
در بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش اثرات گازهاي 
گلخانه اي تصريح كرد: از طرفي براي اجراي اين موضوع 
بايد بتوانيم از ظرفيت هاي مردمي نيز استفاده كنيم و 
تنها محدود به ساختمان هاي ادارات نباشيم. بايد ساير 
دستگاه هاي متولي نيز با استفاده از ظرفيت هاي مردمي 
در بخش كاربري هاي مسكوني و تجاري اين مساله را 
پيگيري كنند. اگر بخواهيم اتفاقي در كاهش گازهاي 
گلخانه اي رخ دهد، بايد همه بخش هاي جامعه و همه 

ساختمان ها مصرف بهينه انرژي را انجام دهند.
او درب��اره نيمه كاره ماندن اقدامات محيط زيس��تي و 
اثربخش نبودن آنها تصريح كرد: سيس��تم ها نيازمند 
نگهداشت و راهبري مالي و همچنين منابع مالي هستند 
تا به سرانجام برسند و هميش��ه در مدار باقي بمانند. 
همچنين نبايد رهاسازي صورت گيرد و منابع مالي و 
پرسنل مورد نياز براي نظارت و سركشي به سيستم ها 

بايد در برنامه قرار گيرند. 
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مخالفت با الكترونيكي شدن 
عوارض آزادراه ها

دبير كارگروه شركت هاي سرمايه گذار در آزادراه ها 
گف��ت: ش��ركت هاي خصوصي حاضر نيس��تند، 
الكترونيكي ش��دن ع��وارض در آزادراه هاي تحت 
مالكيت خود را قبول كنند مگر به شرط حمايت هاي 
قانوني و تصويب قوانين باالدستي كه امكان پرداخت 

عوارض و هزينه تاخير آن را فراهم كند.
خدايار خاشع در گفت وگو با ايرنا گفت: الكترونيكي 
شدن پرداخت عوارض آزادراهي حياتي و الزم است 
و در همه جهان اجرايي مي شود، اما در ايران به قانوني 
نيازمنديم كه پرداخت پول از طرف مردم به حساب 

شركت سرمايه گذار در زمان مقرر انجام شود.
او افزود: زيرس��اخت هاي قانوني اجراي اين طرح 
هنوز فراهم نيست؛ اين زيرساخت ها منهاي امكانات 
سخت افزاري از قيبل نصب دوربين ها و... است بلكه 
الزم است قوانيني از اجراي اين طرح حمايت كند 
و در ايران اين قوانين حمايتي وجود ندارد.خاش��ع 
ادامه داد: براي مثال به استناد بند )و( ماده 46 قانون 
ماليات ارزش افزوده در صورت عدم پرداخت عوارض 
از جمله عوارض ساالنه خودرو به شهرداري بعد از 
موعد مقرر به ازاي هر ماه تاخير جريمه دو درصدي 
در نظر گرفته شده اس��ت. براي تاخير در پرداخت 
عوارض عب��ور از آزادراه ها نيز باي��د چنين قانوني 
تصويب ش��ود.به گفته دبير كارگروه شركت هاي 
س��رمايه گذار در آزادراه ها در حال حاضر بسياري 
از كاربران جاده عوارض ساالنه آزادراهي خودروي 
خ��ود را پرداخت نكرده اند، حتي يك تبليغي براي 
تشويق مردم به پرداخت به موقع عوارض آزادراهي 
نيس��ت. در حالي كه براي پرداخ��ت عوارض خانه 
شاهد طرح هاي تش��ويقي زيادي در كنار قوانين 
تصويب شده هستيم.او اضافه كرد: بخش خصوصي 
تمام همكاري خود را براي اجراي طرح الكترونيكي 
ش��دن عوارض آزادراهي دارد اما براي اينكه مردم 
ملزم به پرداخت الكترونيكي عوارض باشند به قانون 
نيازمنديم. او اضافه كرد: بايد قوانيني مثل عوارض 
خودرو وجود داش��ته باشند تا كسي كه مي خواهد 
ماش��ين خود را بفروش��د عالوه بر مفاصاحساب 
شهرداري، مفاصاحس��اب آزادراهي هم پرداخت 
كن��د، در غير اين صورت تضميني ب��راي دريافت 

عوارض نيست.

 حفاري مترو موجب
فرونشست زمين در شهرري شد

عليرضا هاتفي، دبير بحران ش��هرداري منطقه ٢٠ 
تهران گف��ت: حفاري خ��ط ٦ مترو ته��ران باعث 
فرونشس��ت ۷ ميلي متري زمين در خيابان شهيد 

غيوري شمالي شهرري شد.
به گزارش ايرنا، هاتفي اظهار كرد: روز يكشنبه بر اثر 
لرزش هايي كه به واسطه دستگاه تي بي ام )دستگاه 
حفاري تونل مترو( به وجود آمد، بخش��ي از خيابان 
شهيد غيوري شمالي دچار فرو رفتگي ۷ ميلي متري 
شد كه با تش��خيص و حضور به موقع عوامل مترو و 
شهرداري، خيابان ايمن س��ازي شد.هاتفي با بيان 
اينكه حفاري خط 6 مترو حد فاصل ايستگاه دولت 
آباد تا حرم مطهر عبدالعظيم )ع( علت اصلي اين حادثه 
بوده است، افزود: حفاري در عمق ١٧ متري از سطح 
زمين انجام مي شود و خوشبختانه اين فرونشست 
بس��يار محدود و جزئي بود. عوامل مترو از زير زمين 
نقاط نشست كرده را با بتن و عوامل شهرداري نيز از 
سطح زمين محفظه هاي خالي را پر از بتن كردند.دبير 
بحران شهرداري منطقه ٢٠ تهران با بيان اينكه اين 
فرونشست محدود و هيچ گونه خطري براي عابران و 
ساكنان نداشته است، يادآور شد: اقدامات پيشگيرانه 
به خاطر عبور لوله گاز، آب و فاضالب انجام ش��ده و 
منطقه تا 4۸ س��اعت زيرنظر نظارت عوامل اجرايي 
قرار گرفت.منطقه 20 )شهرري( جنوبي ترين منطقه 
ش��هري شهرداري تهران اس��ت و داراي پنج ناحيه 
داخل محدوده و 2 ناحيه خارج محدوده و 21 محله 
است.بعد از اعالم اين خبر مديرعامل متروي تهران 
نقش حفاري هاي مترو در فرونشست زمين را رد كرد.

به گزارش ايسنا علي امام در واكنش به برخي انتقادات 
مبني بر نقش و تاثير حفاري هاي مترو در گذشته در 
فرونشست زمين در پايتخت گفت: مترو نقشي در 

فرونشست زمين پايتخت ندارد.

اختصاص ۴ ميليارد تومان براي 
مناسب سازي مدارس دخترانه

رييس ش��وراي ش��هر تهران از اختصاص بودجه 4 
ميليارد توماني براي مناسب سازي مدارس دخترانه 
خبر داد. به گزارش ايلنا، محسن هاشمي در جمع 
خبرنگاران درباره طرح دوفوريتي الزام ش��هرداري 
تهران ب��ه اختص��اص ۳0 درص��د از رديف بودجه 
ساالنه اختصاصي به آموزش و پرورش تهران براي 
مناسب سازي مدارس اظهاركرد: اين طرح دوفوريتي 
ابت��دا از جانب 16 نفر اعضا مطرح ش��د و با 1۸ رأي 
موافق به تصويب رسيد. در اين طرح برخي اعضاي 
شوراي شهر پيشنهاد افزايش بيشتر بودجه شهرداري 
به 50 درصد را داشتند كه رأي نياورد و سرانجام قرار 
بر اين ش��د كه ۳0 درصد كمك هاي شهرداري در 
اين جهت به آموزش و پرورش اختصاص داده شود.

هاشمي با اشاره به صحبت هاي ناهيد خداكرمي در 
صحن شورا مبني بر كمبود ويتامين D دانش آموزان 
دختر كه مادران آينده هستند و لزوم مناسب سازي 
كه اگر ديد در مدارس نباشد دختران مي توانند آزادانه 
در مدرسه روس��ري هاي خود را بردارند و آفتاب را 
جذب كنند، گفت: اين مس��اله سبب مي شود كه 
دختران به جاي استفاده از قرص مستقيم بتوانند 
آفتاب را براي جذب ويتامين D داش��ته باشند كه 
البته اين موضوع نه در همه مدارس بلكه در برخي 
از مدرسه ها كه شرايط الزم را داشته باشند مي تواند 
اجرايي ش��ود و باتوجه به بودج��ه كل 20 ميليارد 
توماني، 4 ميلي��ارد تومان آن مي توان��د به اين امر 

اختصاص يابد.

عضوكميسيونعمرانمجلس:

»مسكن ملي« كمكي به خانه دار شدن مردم نمي كند
مجيد كيان پور، عضو كميسيون عمران مجلس گفت: 
اجراي طرح مسكن ملي كمكي به خانه دار شدن مردم 
نمي كند و از طرفي احتمال احتكار خانه هاي ساخته شده 
توسط انبوه س��ازان وجود دارد. از اين رو، توليد اين نوع 

مسكن كمك به تعديل قيمت ها نخواهد كرد.
كيان پور در گفت وگو با مهر ادامه داد: مسكن ملي همان 
مسكن مشاركتي است كه در اين طرح زمين و تسهيالت 
از سوي دولت به انبوه سازان داده مي شود و انبوه سازان نيز 
بايد واحدهاي مسكوني را با سرمايه خود بسازند. نمي توان 
انبوه ساز را مجبور به فروش كرد، چون با دولت مشاركت 

كرده و سرمايه خود را پاي كار آورده است.
او ادام��ه داد: برخي طرح ها مبني ب��ر واگذاري زمين از 
سوي شهرداري ها به انبوه سازان مطرح مي شود در حالي 
كه ش��هرداري ها اختيار انجام چنين كاري را ندارند و با 

مشكالت پيچيده اي روبه رو خواهند شد.
عضو كميس��يون عم��ران مجل��س گفت: باي��د تمام 
گزينه هايي كه كمكي به خانه دار شدن مردم مي كند را 
روي ميز گذاشت. دولت بايد روش هاي مختلف و متنوعي 
را براي خانه دار شدن همه دهك هاي جامعه تدوين كند.

كيان پور اظهار كرد: نوسازي بافت هاي فرسوده، اجاره 
زمين، اجاره 99 س��اله مس��كن و اعطاي تسهيالت به 
انبوه سازان از روش هاي متنوعي است كه دولت بايد در 

نظر بگيرد.وي با تاكيد بر اينكه ظرفيت بخش خصوصي 
باي��د براي رونق گرفتن بخش مس��كن ج��دي گرفته 
ش��ود، گفت: اگر قانون حمايت از عرضه و توليد مسكن 
اجرايي شود، بس��ياري از اين مشكالت قابل حل است. 
هر س��از و كاري كه براي كمك به خانه دار شدن مردم 
تدوين مي شود، بايد كمترين سهم آورده را براي مردم 
در نظر بگيرد. تنها اين راهكار مي تواند به متعادل شدن 
قيمت مس��كن و اجاره بها كم��ك كند.كيان پور تاكيد 
كرد: اگر طرح مسكن مهر اجرا نشده بود، االن وضعيت 
اجاره بها و قيمت مسكن به مراتب بدتر از اين بود. طرح 
مسكن مهر توانست از سال 92 به بعد جلوي رشد چند 
برابري قيمت مسكن و اجاره بها را بگيرد و اگر اين ساز و 
كار ادامه مي يافت، امروز ش��اهد اين مشكالت در حوزه 

مسكن نبوديم.
وي با اشاره به اظهارات دولت مبني بر وجود 2.5 ميليون 
مسكن خالي گفت: خانه هاي خالي يا براي دهك اول و 
دوم اس��ت يا براي دهك هاي ششم به بعد در حالي كه 

مشكل ما تأمين مسكن براي دهك هاي ۳ تا 6 است.
عضو كميس��يون عمران مجلس بيان كرد: دولت نبايد 
نگاه اقتصادي براي تامين مس��كن براي خانه اولي ها و 
دهك هاي متوسط و پايين جامعه داشته باشد بلكه بايد 
با توجيه اجتماعي اين موضوع را در اولويت خود قرار دهد.

وي ادامه داد: بايد توليد مسكن براي دهك هاي مختلف 
اعم از زنان سرپرست خانوار، خانواده هاي كم درآمد و افراد 
مجرد انجام شود. در بازار اجاره بها نيز بايد مسكن براي 
دهك هاي مختلف توليد شود. طرح مسكن استيجاري 
هم بايد جدي گرفته ش��ود و اجاره به ش��رط تمليك از 
روش هايي است كه مي تواند موجب تامين مسكن براي 

خانه اولي ها شود.

     ۴2 ايراد به قراردادهاي طرح ملي مسكن
در حالي كيان پور از احتمال احتكار واحدهاي مسكوني 
مشاركتي سخن به ميان آورده است كه 42 ايراد وارد بر 
نحوه تنظيم قراردادهاي پروژه مسكني دولت روحاني، 
نگراني هايي درخصوص رون��د اجراي طرح ايجاد كرده 

است.
به گزارش ايس��نا، از جمله موارد اشكال كه انبوه سازان 
به تيپ قرارداده��ا وارد كرده اند، مي توان به ابهاماتي در 
زمينه تامين بودجه س��اخت توس��ط شريك، معارض 
زمين، نوس��انات بازارهاي موازي، ب��رآورد قيمت تمام 
ش��ده، تعهد نظام مهندس��ي، بروكراس��ي، مسووليت 
خس��ارات و تعهدات طرفين اش��اره كرد. سازمان ملي 
زمين و مس��كن، طراحي قراردادها را بر عهده داش��ته 
اس��ت. با اين حال س��ازندگان رايزني هايي را با مقامات 

وزارت راه و شهرس��ازي براي رفع اش��كاالت داشته اند. 
گفته مي ش��ود تيپ قراردادهاي مشاركت بين شركت 
بازآفريني با انبوه س��ازان كه 100 هزار واحد را بر عهده 
گرفت��ه اي��راد چنداني ن��دارد اما در بخ��ش مربوط به 
 بنياد مس��كن ك��ه 100 هزار واحد و ش��هرهاي جديد

 كه 200 هزار واحد را عهده دار شده اند اشكاالت به قوت 
خود باقي است و انتظار مي رود موارد اختالفي به حداقل 
برسد. البته در ش��هرهاي جديد از دي ماه سال گذشته 
عمليات اجرايي ۷0 ه��زار واحد آغاز ش��ده كه به طور 
ميانگين در مرحله 15 درصد پيشرفت فيزيكي قرار دارد.

     3 ايراد مهم سازندگان به پروژه
فرشيد پورحاجت، دبير كانون انبوه سازان درباره ميزان 
اس��تقبال از پروژه اقدام ملي از سوي تشكل مربوطه به 
ايسنا گفت: سازمان ملي زمين و مسكن يك تيپ قرارداد 
براي دو مجموعه شركت عمران شهرهاي جديد و بنياد 
مسكن تنظيم كرده است. از سوي ديگر شركت بازآفريني 
فرمت متفاوتي ارايه داده كه البته بهتر و پخته تر از فرمول 

ارايه شده از سوي سازمان ملي زمين و مسكن است.
فرش��يد پورحاجت با بيان اينكه هي��چ جايگاهي براي 
س��ازندگان در اين قراردادها ديده نش��ده است، گفت: 
دولت به بخ��ش خصوصي مي گوي��د در زمين هاي ما 
س��رمايه گذاري كني��د و در نهايت اگر پ��روژه مطابق 
استاندارد ما بود سهمي را به شما انتقال مي دهيم. ماهيت 
اين مس��اله مورد اعتراض ما اس��ت. از سوي ديگر نحوه 
فروش براي بخش خصوصي مشخص نيست. در صورتي 
كه دولت براي خود اين موضوع را مشخص كرده است. 

درخصوص تامين منابع از طريق تسهيالت نيز شرايطي 
را فراهم كرده اند كه اساسا بخش خصوصي امكان دريافت 
آن را ندارد. عنوان كرده اند كه ما بايد 1.5 برابر آورده دولت، 
تضامين بدهيم. حال كه قرار است ما 1.5 برابر تضمين 
بدهيم ديگر چه لزومي دارد با دولت مش��اركت كنيم؟ 
سازندگان اگر چنين منابعي داشته باشند خود راسا اقدام 

به ساخت و ساز مي كنند.

    كمترين ايراد؟
سيد محمد پژمان، مديرعامل شركت بازآفريني شهري 
نيز درباره ميزان استقبال سازندگان از طرح اقدام ملي 
در حوزه بازآفريني گفت: ش��ركت بازآفريني شهري با 
سازندگان قرارداد مشاركت مستقل تنظيم كرده است. ما 
ابتدا چندين جلسه هماهنگي با انبوه سازان و توسعه گران 
برگزار كردي��م. ضمن اينكه خودم��ان در اين حوزه ها 
صاحب تجربه هستيم با ضرايب و حساسيت آنها آشنايي 
داريم. از اين رو، چارچوبي ك��ه ما تنظيم كرديم از ديد 
آنها ايراد خاصي نداشت. تنها سه چهار مورد ابهام مطرح 
كردند كه ما آنها را رفع كرديم. اميدواريم با چارچوبي كه 
ما ارايه داديم حتما فراخوان ها با استقبال مواجه مي شود.

پژمان با بيان اينكه در بافت هاي ناكارآمد حدود 20 هزار 
تسهيالت نوسازي به متقاضيان داده شده است، گفت: 
موارد متعددي فراخوان در دستور كار داريم كه مقدمات 
آن در حال آمادگي اس��ت. انتظار داريم حدود 25 هزار 
واحد را در قالب طرح اقدام ملي در فاصله دو س��ه ماهه 
عملياتي كنيم. مابقي نيز تا پاي��ان كار دولت دوازدهم 

انجام خواهد شد. 

حمل و نقل
 احكام 3۶3 پرونده تخلف 

شركت هاي حمل و نقلي صادر شد
مديركل دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمان راهداري 
خبر داد كه  در سي و دومين جلسه كميسون ويژه ماده 
12 رسيدگي به تخلفات شركت هاي حمل و نقل جاده اي، 
۳6۳پرونده تخلف شركت هاي حمل و نقلي رسيدگي 

احكام حقوقي الزم صادر شد.
اخذ كميسيون هاي اضافي و عدم پرداخت كرايه به موقع 
حمل كه در برخي استان ها نمود بيشتري دارد از جمله 
موارد تضييع حقوق راننده ش��مرده مي شود كه احكام 
حقوقي برخورد با اين تخلفات صادر و به اجرا درآمده است.

 كميسيون ويژه ماده 12 رسيدگي به تخلفات شركت ها و 
موسسات حمل ونقل جاده اي را به عهده دارد. 

به گزارش روابط عمومي س��ازمان راه��داري وحمل و 
 نقل جاده اي  عباسعلي بني اس��دي افزود: اين بررسي ها 

در 2۷ استان كشور انجام شده است.
وي گفت: در اجراي بند 4 ابالغيه مورخ 22 خرداد سال 
جاري و با همكاري كارشناسان ستادي و استاني در زمينه 

اقدامات ميداني نظارت و برخورد با تخلفات در برخي از 
پايانه هاي بار و مراكز فعاليت شركت هاي حمل و نقلي و 
مراكز استان ها جرايم شركت ها و موسسات حمل ونقلي 
رسيدگي و احكام حقوقي برخورد با اين تخلفات صادر و 

به اجرا در آمده است. 
وي گف��ت: اين تخلفات ش��امل اخذ كميس��يون هاي 
اضافي، عدم پرداخت كرايه به رانندگان و سايرتخلفات 

ارتكابي است.
بني اسدي افزود: براساس گزارش عملكرد كميسيون هاي 
ويژه ماده 12در 2۷ اداره كل استاني به 401 پرونده تخلف 
رسيدگي شد كه بنا به تصميمات متخذه، 252 شركت 
جريمه نقدي، 2۷شركت لغو اعتبار پروانه، 66 شركت به 

تذكر كتبي محكوم و 56 شركت نيز تبرئه شدند. 
بني اسدي تعداد كل پرونده هاي رسيدگي شده از ابتداي 
كميسيون ويژه ماده 12 رسيدگي به تخلفات شركت ها و 
موسسات حمل و نقل جاده اي از ابتداي سال جاري را تا 
پايان مرداد هزار و 964 پرونده تخلف اعالم كرد و افزود: بر 
اساس آراي صادره 96 شركت به لغو پروانه فعاليت و هزار 

و ۳۸ شركت به جريمه نقدي و ۳29 شركت به تذكر كتبي 
محكوم شدند و براي 501 شركت حكم برائت صادر شد.

كاهش 70 درصدي تاخيرها 
در پروازهاي حجاج امسال 

تورج دهقاني زنگن��ه، مديرعامل هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران ضمن اعالم پايان عمليات حج، ميانگين 
تاخيرهاي ناش��ي از عملكرد هم��ا را در اين عمليات 9 
دقيقه اعالم كرد كه نسبت به س��ال گذشته ۷0 درصد 
كاهش داشته است.به گزارش ايلنا، دهقاني زنگنه گفت: 
با انجام آخرين پرواز هواپيمايي هما از مدينه به فرودگاه 
امام خميني در نخستين ساعات بامداد دوشنبه، پرونده 
عمليات انتقال حجاج تمتع سال 1۳9۸ با انتقال ۸۸ هزار 

زائر بيت اهلل الحرام به كشورمان بسته شد.
زنگنه گفت: عمليات بازگش��ت حج��اج از 25 مرداد تا 
بامداد دوش��نبه 1۸ شهريور به مدت 24 روز ادامه يافت 
و شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران با استعداد 
10 فروند هواپيماي پهن پيكر خود، با انجام ۳64 پرواز، 

۸۸ هزار و 500 زائر خانه خدا را به فرودگاه هاي 19 گانه 
كشور بازگرداند.وي افزود: در اين مدت، 61 خلبان، ۸0 
سرمهماندار و ۳00 مهماندار، مهندسان پرواز و ايمني و 
عوامل زيادي در مجموعه شركت هواپيمايي جمهوري 
اس��المي ايران بس��يج ش��ده بودند تا با همكاري ساير 
دستگاه هاي اجرايي نظير سازمان هواپيمايي كشوري، 
شركت شهر فرودگاهي امام خميني و شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران، نيروي انتظامي، پليس فرودگاه و 
گذرنامه و سپاه حفاظت و ساير دستگاه هاي دخيل، اين 
عمليات را در كمال ايمني و س��المت و كمترين ميزان 

تاخير به انجام برسانند.
زنگنه با بيان اينكه مب��دا 44 درصد پرواز هاي عمليات 
بازگشت شامل 15۷ پرواز شهر جده و بقيه 206 پرواز شهر 
مدينه در عربستان سعودي بود، افزود: شركت هواپيمايي 
جمهوري اس��المي ايران در مدت دو ماه عمليات رفت و 
بازگش��ت حج، ۷24 پرواز شامل 4 هزار و ۳۳2 ساعت - 
پرواز را با ميانگين تاخير 9 دقيقه انجام داد كه در مقايسه 
با سال گذشته، ميزان تاخير ها ۷0 درصد كاهش داشته 

اس��ت.وي همچنين از جابه جايي ۳ هزار و ۷00 تن بار 
همراه زائر در اين مدت توسط ناوگان هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران خبر داد و افزود: با وجود افزايش 9۸ درصدي 
حجاج حمل ش��ده، 9۷ درصدي پرواز ها با ناوگان هما و 
افزايش ۷0 درصدي ايستگاه هاي پروازي هما در كشور 
در مقايسه با سال گذشته، تاخير هاي ناشي از عمليات هما 
به طور متوسط به 9 دقيقه رسيد كه كاهشي ۷0 درصدي 

در مقايسه با سال قبل نشان مي دهد.
بر اساس آمار منتشره، ميانگين تاخير هاي عمليات حج 
امسال 19 دقيقه بوده است كه طبق محاسبات، 9 دقيقه 
آن به خاطر عمليات هما و 10 دقيقه ديگر به خاطر ساير 
عوامل فرودگاهي و جوي ارزيابي شده است. ضمن اينكه 
تعداد زيادي از پرواز ها با تعجيل و زودتر از زمان مقرر در 
فرودگاه مقصد به زمين نشستند.امسال براي نخستين بار، 
به خاطر كارشكني دولت عربستان سعودي در مشاركت 
با شركت هاي هواپيمايي ايراني براي انتقال حجاج ايراني 
خانه خدا، تمام ۸۸ هزار حاجي ايراني با هواپيما هاي پهن 

پيكر ايران اير به حج مشرف شدند.
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»تعادل«مشكالتتاكتيكياليحهقانونتجارترابررسيميكند

تفسيرپذيري قوانين »مادر«؛ راه تزلزل در اقتصاد كشور
تعادل| 

هفته هاي اخير مجلس شوراي اسالمي در حال 
بررس�ي يكي از قوانين بنيادين اقتصاد كش�ور 
است. اليحه اصالح قانون تجارت يكي از قوانين 
مادر در ح�وزه اقتصادي اس�ت ك�ه در صورت 
تصويب كامل تاثيرات زيادي بر فضاي اقتصادي 
از جمل�ه روابط اقتصادي مي گ�ذارد. اين قانون 
كه ش�امل بيش از 1۳۰۰ ماده قانوني است مرجع 
بس�ياري از روابط و سازكارهاي فعلي اقتصادي 
اس�ت؛ اما تصويب اطالح قانون تج�ارت از نگاه 
فعاالن اقتصادي، حقوقدان ها، كارشناسان و حتي 
برخي نمايندگان مجلس با عجله همراه اس�ت 
و اين ش�بهه را ايجاد مي كند كه تصويب قانون 
مذكور بدون مشورت با فعاالن اقتصادي به معني 
حمايت از عده اي است كه در نهايت رانت و البي 
را به هم�راه دارد. حقوقدان ها معتقدند كه مفاد 
يك تا 4 از مصوبات مجلس در مورد اليحه تجارت 
به ش�دت نگران كننده اس�ت؛ چراكه در همين 
موارد مختصر مي ت�وان ديد كه اين اليحه تا چه 
حد با مشكل مواجه است. همچنين كارشناسان 
اقتصادي به تفس�يرپذيري اين قانون كه قانون 
مادر به حساب مي آيد اشاره مي كنند و معتقدند 
كه تفسيرپذيري باعث تزلزل و ترديد در روابط 
اقتصادي خواهد ش�د، اين در حالي است كه از 
همين حاال فعاالن اقتصادي نسبت به تغيير مواد 
اين قانون موضع گرفته و آن را عاملي براي ايجاد 
اختالفات اقتصادي ارزيابي مي كنند. به همين 
دليل است كه اتاق بازرگاني ايران از بي توجهي 
به نظرات بخش خصوصي گاليه كرده و از مجلس 
خواس�ته تا در اين زمينه فرصت اظهارنظر را به 
پارلمان بخش خصوصي بده�د. همچنين اتاق 
بازرگان�ي تهران ضم�ن انتقاد از اليح�ه قانون 
تجارت، از ارسال نامه اي توسط اين اتاق به شوراي 
نگهبان خبر داده و خواسته تا نظرات فعاالن بخش 

خصوصي در اليحه قانون تجارت اعمال شود.

    سابقه اليحه تجارت
 س��ابقه اليحه تج��ارت ب��ه س��ال هاي ۱۳۸۰ به بعد 
بازمي گردد. دولت وقت با توجه به ضرورت عملياتي كردن 
برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مسائل 
مربوط به خصوصي سازي، ادغام شركت ها و مواردي از 
اين دس��ت را مصوب كرده بود تا قان��ون تجارت در اين 
موارد اصالح شود. بنابراين ۷ وزارتخانه مامور پيگيري 
مصوبه هيات وزيران شدند و مسووليت اجرا هم به وزارت 
بازرگاني وقت محول شد. در آن زمان معاونت برنامه ريزي 
اقتصادي وزارت كه تحت تصدي فرهاد دژپس��ند اداره 
مي شد، اين مساله را در قالب برنامه ريزي مدون و جدي 
شروع كرد. در بررسي هاي اوليه اين اليحه به اين نتيجه 
رسيدند كه بهتر است كليه قانون تجارت به عنوان يك 
قانون براي اصالح مدنظر قرار گيرد نه اينكه فقط بخشي 
كه مربوط به ادغام و تجزيه شركت ها است؛ بنابراين به 
هيات دولت وقت از طريق وزير بازرگاني آن زمان پيشنهاد 
شد كه اين مساله ناظر به كليت قانون تجارت باشد. در 
جلسات اوليه يك شوراي سياست گذاري براي تنظيم 
سياست ها، رويكردهاي كالن اصالحات، تقنين اليحه 
جديد و يك شوراي بازنگري اليحه تجارت كه در حقيقت 
متش��كل از ۷ وزارتخانه بع��الوه معاونين مرتبط همه 
وزارتخانه هاي كشور بود تشكيل شد. شوراي بازنگري 
اليحه تج��ارت عالوه بر اين اش��خاص و وزارتخانه هاي 
دست اندركار ش��امل تمام نهادها و سازمان هاي مرتبط 
مثل اتاق بازرگان��ي، قوه قضاييه، ش��وراي هماهنگي 
بانك ها، سازمان حسابرسي كشور و به طور كلي متشكل 
از همه اشخاصي بود كه به نحوي با قانون تجارت مرتبط 
بودند و در زمان اصالح و به حسب مورد از اساتيد مرتبط 
حقوق تجارت در اين جلس��ات دعوت مي شد تا نظرات 
آنها اخذ شود. پس از آن، اليحه تجارت مفروض به چهار 
بخش تقسيم شد كه شامل بخش كليات قانون تجارت 
و قرارداده��اي تجارتي و فعاليت تجار، بخش مربوط به 
شركت ها، بخش مربوط به اسناد تجارتي و ورشگستگي 
بود و پيش نويس هاي مربوطه با كمك تيم ها و گروه هاي 
تحقيقاتي انجام شد. حداقل در چهار مرحله پيش نويس 
مطروحه اليحه تجارت تهيه و به عنوان ورژن شماره يك 

و بعد از آن شماره 2 و سه براي تمام وزارتخانه ها ارسال 
شد. پس از دو سال كار بر اليحه تجارت، نهايتا در شوراي 
برنامه ريزي اليحه تجارت به عنوان آخرين اليحه دولت 
دهم به مجلس تقديم ش��د. به لحاظ حجم وسيع اين 
اليحه و ۱۰2۸ ماده موجود در آن طبيعتا مجلس امكان 
بررسي در صحن علني را نداش��ت و برحسب اقتضاي 
ماهيت اليحه تجارت، فقط كميسيون حقوقي و قضايي 
نمي توانست به اين مطلب توجه كند،  بنابراين حدود ۸ 
كميسيون تلفيق شدند و كميسيون مشتركي ايجاد شد تا 
اين اليحه را بررسي كنند. كليات اليحه تجارت خيلي زود 
به تصويب رسيد و اصل مساله در مجلس تعيين تكليف و 
مقرر شد در كميسيون مشترك مجلس موضوع بررسي 
شده و از طريق اصل ۸۵ اعمال شود و چون اليحه علمي 
و كاربردي بود طبيعتا اقتضاي اين را داشت كه تخصصي 

با آن برخورد شود.

    اشتباهات تاكتيكي اليحه تجارت 
از نظر يك حقوقدان يكي از اشتباهات تاكتيكي و بزرگ 
طرح اصلي قانون تجارت اين بود كه تمام قانون تجارت 
را يك باره و تحت يك عنوان مورد بررسي قرار گرفت و 
اين امر موجب شد كه همه اشخاص و ذي نفعان متهافت 
و متعارض احتمالي در يك مورد اظهارنظر كنند و اين 
موضوعات كار را به ميزان حدود ۱۸ س��ال فرسايشي 
طوالني كرد. بهتر بود كه از هم��ان ابتدا اين اليحه به 
چهار بخش مربوط به تجار و قراردادهاي تجارتي، بخش 
مربوط به ش��ركت ها، بخش مربوط به اسناد تجاري و 
بخش��ي نيز به قانون ورشكستگي اختصاص مي يافت 
و تحت چهار اليحه مستقل مورد بررسي قرار گرفته و 
تصويب مي شد و در نهايت با يك ماده مي شد. غالم نبي 
فيضي چكاب معتقد است كه يك حقوقدان زماني كه 
مواد ۱، 2، ۳ و۴ از مصوبات مجلس در مورد اليحه تجارت 
را مي بيند، حق دارد كه به شدت نگران شود. مثال در ماده 
يك اين مصوبه مي گويد اين قانون در موارد ذيل اعمال 
مي شود و بعد مي گويد قراردادهاي x و y و قراردادهاي 
مختلف را احصاء مي كند، در حالي كه همه ما مي دانيم 
كه قانون تجارت فقط به قراردادها مربوط نمي شود بلكه 
به مسائل شركت ها، مسووليت و وظايف مديران، نحوه 

تشكيل مجامع عمومي، مسائل مربوط به ورشكستگي 
و اس��ناد و... هم توجه مي كند كه اينها همگي قرارداد 
نيستند، يعني بر اساس آنچه كه در ماده يك مصوب شده 
همه اينها از شمول قانون مستثني هستند. فيضي چكاب 
با بيان اينكه »چه ضرورتي داشته كه قانونگذار در ماده 2 
تصويب كرده كه اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصي، 
تعيين مفاد و قانون حاكم بر آن آزادند« مي گويد: اين 
موضوع در قوانين عمومي هميشه وجود داشته و الزم به 
ذكر نبوده است، اما عجيب است كه مي گويد در تعيين 
قانون حاكم بر آن آزاد هستند كه اين موضوع با قانون 
مدني ما مغايرت دارد. او اضافه مي كند: اين شائبه وقتي 
تاييد مي شود كه شما ماده سه را مالحظه مي كنيد و به 
ياد مفاد كنوانسيون بيع بين المللي مي افتيد كه در آنجا 
بايد معلوم كند كه در م��واردي كه تجار چند اقامتگاه 
دارند، قانون كدام اقامتگاه تجاري حاكم است. در اينجا 
كه ما قانون تجارت ايران مي نويسيم و قرارداد تابع قانون 
محلي اس��ت، چه ربطي دارد؟مس��ائل مربوط به حل 
تعارض قوانين و... در قانون مدني آمده است. اين ذكر 
ماده ۳ نشان مي دهد كه قانونگذار ما حتي حواسش به 
اين نيست كه قانون ملي مي نويسد نه قانون بين المللي، 
لذا ماده ۳ اساسا خروج موضوعي از قانون تجارت ما دارد. 
اين حقوقدان درباره ايراده��اي وارده به ماده ۴ اليحه 
تجارت، مي گويد كه در اين ماده، مجددا طرفين قرارداد 
مي توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثناء 
يا محدود كنند يا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه 
تغيير دهند كه مفاد كنوانسيون بين المللي CMR را 
تداعي مي كند. آنجا يك كنوانسيون بين المللي است كه 
حتما و لزوما بايد اختياري باشد. قانون تجارتي كه قدم 
به قدم آن آمره اس��ت چطور طرفين قرارداد مي توانند 
شمول اعمال قانون نسبت به قرارداد را استثناء و محدود 
كنند؟ نيازي به ذكر ماده ۴ نبوده و در تعريف قاعده آمره 
هم، تبصره، تعريف دقيقي ارايه نكرده است. بعد از ماده 
۴ و بيان اين موضوع، قواعد آمره را اس��تثناء مي كند و 
مي گويد قاعده امري را نمي توان تغيير داد كه بعد از اين 
موضوع مجبور مي شود تبصره بزند و بگويد كه قاعده 
آمره چيست و تعريفي از آن مي كند كه در اينجا كال همه 
مسائل مربوط به اختالفات و غيره و ذلك شروع مي شود.

    تاثير تغييرات اليحه تجارت بر روابط اقتصادي
در اين راستا، يك اقتصاددان با تاكيد بر اينكه فرآيند 
تايي��د و تصويب قوانين تجارت در هم��ه جاي دنيا با 
حوصله و در يك فرايند طوالني مدت انجام مي شود، 
معتقد اس��ت كه يك مساله مهم در قانون تجارت اين 
است كه اين نوع قوانين به هيچ وجه نبايد تفسيرپذير 
باشند؛ چراكه تفس��يرپذيري باعث تزلزل و ترديد در 
روابط اقتصادي خواهد ش��د، اين در حالي است كه از 
همين حاال فعاالن اقتصادي نسبت به تغيير مواد اين 
قانون موضع گرفته و آن را عاملي براي ايجاد اختالفات 
اقتصادي ارزيابي مي كنند. ايمان اسالميان با اشاره به 
روند بررسي قانون تجارت در مجلس شوراي اسالمي 
مي گويد: اكنون قانون تجارت در حال تغيير و نه اصالح 
است اين به معناي تغيير در بيش از ۱۳۰۰ ماده قانوني 
خواهد بود كه قرار است ظرف تنها چند روز به تصويب 
برسد. اكنون انجام تغييرات باعث ايجاد يك فضاي ابهام 
و ترديد در بين فعاالن بخش خصوصي شده است و اكثر 
آنها نگاه مثبتي به اين قانون ندارند در حالي كه پيش از 
اين همين اقشار بر ضرورت تغيير قانون تجارت تاكيد 
مي كردند، اما چون در تغييرات جديد نظرسنجي ها و 
مقدمات الزم انجام نشده است همان منتقدان پيشين 
حاال در برابر تغيير قان��ون تجارت موضع گرفته اند. او 
معتقد است كه تغيير در قوانين »مادر« مانند »قانون 
تجارت« ب��ر روابط اقتصادي كش��ور اثرگذاري باالي 
دارد و پيش از هرچيز بايد سعي مي شد اين تغييرات به 
صورت تطبيقي مورد بررسي قرار بگيرد؛ در حالي كه 
به نظر مي رسد چنين اقدامات مطالعاتي انجام نشده و 
همين مساله نيز باعث نگراني افكار عمومي شده است. 
همچنين ي��ك عضو كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي معتقد اس��ت كه در اليحه تجارت 
مباحث حقوقي نسبت به مباحث اقتصادي غلبه دارد 
و در واق��ع احكام اين اليحه عمدت��ا در حوزه حقوق 
تجارت اس��ت. ع��الوه بر اين بخش عم��ده اي از اين 
احكام به خصوص در حوزه كسب و كار به روزرساني 
ش��ده و احكام جديد، تجارت الكترونيكي و كسب و 
كارهاي نوين و روابط حقوقي بين اجزاء در آن ديده 
شده اس��ت. محمدرضا پورابراهيمي تاكيد مي كند: 

در زمان بررسي اين اليحه هم كميته اي تشكيل و از 
كميسيون اقتصادي هم در آن دعوت شد. طبيعتا الزم 
بود فعاالن بخش خصوصي و اتاق بازرگاني هم درگير 
باشند. اگرچه مركز پژوهش هاي مجلس معموال اين 
همراهي را با بخش هاي مختلف دارد. ما شبيه به اين 
موضوع را در مورد قانون ماليات داش��تيم كه بعد از 
ده ها جلسه و بررس��ي آن با فعاالن بخش خصوصي 
باز هم مورد اعتراض برخ��ي از فعاالن اقتصادي بود. 
اس��تنباط من اين اس��ت كه در اين باره ه��م اگر با 
بخش هاي مختلف اقتص��ادي هماهنگي هاي الزم 

صورت مي گرفت بهتر بود.

    چوب الي چرخ فعاليت ها 
رييس كميسيون حقوقي و قضايي خانه صنعت ايران 
نيز معتقد است كه در شرايط امروز كه كارخانه ها يك 
به يك در حال تعطيل شدن هستند، تصويب قوانيني 
از اين دس��ت چ��وب الي چرخ فعاليت مردم اس��ت. 
ما در تدوين اليحه تجارت نتوانس��تيم با نمايندگان 
كميس��يون مربوطه ارتباط برقرار كنيم و نظرات مان 
را بگوييم. جالل الدي��ن محمودي مي گويد: به عنوان 
خانه صنعت ايران يك سال است از رييس كميسيون 
حقوقي و قضايي مجلس براي گفت وگو درباره اليحه 
تج��ارت تقاضاي وقت كرده ايم اما نش��د. او با انتقاد از 
ديدگاه موافقان اليحه تجارت كه قديمي بودن قانون 
تجارت فعلي را دليل بر تغيير قانون مي دانند، بيان كرد: 
برخي مي گويند چون قانون قبلي مصوب سال ۱۳۱۱ 
بوده و اليحه جديد در هر صورت بهتر از قبلي است؛ اما 
بايد گفت بستگي دارد چه كسي بخواهد اين تغيير در 
قوانين را اعمال كند و چگونه اجرا شود چرا كه در سال 
۱۳۴۳در متن قانون آمد كه بانك ها و بيمه ها نبايد هيچ 
كارخانه اي را تعطيل كنند اما اصال اين قانون اجرا نشد. 
محمودي معتقد است كه اين اليحه با البي قوي دولتي 
نگاشته شده است و در اين البي، بخش هاي دولتي مثل 
بانك ها و س��ازمان امور مالياتي ورود كردند و اال مگر 
شوخي است كه در تدوين اليحه تجارت ما به نمايندگي 
از ۸6 هزار واحد توليدي نتوانيم با نمايندگان كميسيون 

مربوطه ارتباط برقرار كنيم و نظرات مان را بگوييم.

    از درخواست اتاق ايران تا نامه اتاق تهران 
پيش از اين نيز رييس كنفدراس��يون صادرات ايران 
ضمن استقبال از بازنگري قانون تجارت، از بي توجهي به 
نظرات بخش خصوصي گاليه كرد و از مجلس خواست 
تا در اي��ن زمينه فرصت اظهارنظر را به پارلمان بخش 
خصوصي بدهد. محمد الهوتي مي گويد: س��ال ها به 
اين موضوع نقد داش��تيم كه چرا قانون تجارت اصالح 
نمي ش��ود و با وجود اينكه در قوانين باالدس��تي هم 
بازنگري ديده شده، تا امروز اين اتفاق رخ نداده است؛ 
به همين دليل از اينكه اين موضوع در دستور كار قرار 
گرفته و در حال اصالح اس��ت، استقبال مي كنيم. اما 
اتفاقي كه رخ داده اين است كه نماينده اتاق بازرگاني 
در جلسات حضور داش��ته اما قانوني كه در صحن در 
حال بررس��ي اس��ت با مواردي كه ات��اق مطرح كرده 
است، بسيار تفاوت دارد. از سوي ديگر قوانين و بند بند 
اليحه ها با سرعت درحال تصويب است درحالي كه اين 
موضوعات نيازمند كارشناسي و اخذ و تامين نظرات 
بخش خصوصي بوده كه تا امروز به آن توجه نشده است. 
در ادامه اين ديدگاه بود كه عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران ضمن انتقاد از اليحه قانون تجارت، از 
ارسال نامه اي توسط اين اتاق به شوراي نگهبان در اواخر 
هفته خب��ر داده و مي گويد: در اين نامه اعالم خواهيم 
كرد كه بايد نظرات فعاالن بخش خصوصي در اليحه 
قانون تجارت نيز اعمال شود. رضا پديدار با بيان اينكه 
2۰ سال گذشته كه بحث اليحه تجارت مطرح شد از 
بخش خصوصي نظرخواهي صورت گرفت، مي افزايد: 
اين اليحه در آن زمان مس��ير درستي را پيش گرفت؛ 
اما پس از آن بخش خصوصي از نظرخواهي حذف شد 
و اليحه بدون هماهنگي با پتانسيل بخش خصوصي 

كشور به مجلس رفت. 
در همين ارتباط  غالمحس��ين ش��افعي، رييس اتاق 
بازرگاني اي��ران از  نگراني بخ��ش خصوصي از تبعات 
بررسي شتاب زده اليحه اصالح قانون تجارت خبر داد كه  

گزارش آن را مي توانيد در   صفحه 6  بخوانيد.

يككارشناسپاسخداد واردات۳عضواروپاييبرجامازايرانيكيازدهمشد

آيارشدوزنيصادراتغيرنفتيعالمتمثبتاست كاهشصادراتبهنصف
رشد وزني صادرات غيرنفتي، مادامي كه همراه با 
رشد ارزشي اين صادرات نباشد، نه تنها نمي تواند 
معياري براي ارس��ال عالمت مثب��ت در اقتصاد و 
تجارت خارجي كشور قلمداد شود، بلكه چنانچه 
هم��راه ب��ا كاه��ش ارزش اين ص��ادرات يا حتي 
درجا زدن ارزش اين صادرات باشد، گامي به عقب 
و نشان دهنده پس��رفت اوضاع تجارت خارجي و 

صادرات غير نفتي نيز هست.
به گزارش ايرنا، عليرضا حائري، عضو هيات مديره 
جامعه متخصصين نس��اجي ايران، ب��ا بيان اين 
مطلب اف��زود: در خبرها آمده بود ك��ه وزير امور 
اقتصادي و دارايي در نشست شوراي گفت وگوي 
دول��ت و بخش خصوصي در س��خناني از رش��د 
۳۰درصدي ص��ادرات غيرنفت��ي از نظر وزني در 
پن��ج ماهه نخس��ت امس��ال و مثبت ش��دن تراز 
تج��اري كش��ور در بازرگاني خارج��ي در همين 
مدت به عنوان دو نشانه از بهبود شرايط تجاري و 
اميدواركننده در فضاي اقتصادي كشور ياد كرد.

بدون شك به منظور اينكه يك شاخص اقتصادي 
همانند تجارت خارجي يا حت��ي مقوله صادرات 
غيرنفتي را بتوان بررسي كرد و به نتيجه مشخصي 

رسيد، بايد همه ابعاد آن را مورد كنكاش قرار داد 
و نبايد فقط به يك بخش از اين آمار، آن هم بخش 

مثبت، بسنده كرد. 
در پنج ماهه ابتدايي امس��ال 6۰ ميليون و ۷۳۷ 
هزار تن كاالي غيرنفتي ب��ه ارزش ۱۷ ميليارد و 
۸۰۰ ميليون دالر از كشورمان به ساير نقاط جهان 
صادر شده است. به عبارت ديگر در ازاي صادرات 
هر ت��ن كاال اعم از خام، فرآوري ش��ده، صنعتي، 
كش��اورزي و غيره 2۹۳ دالر درآمد براي كش��ور 

ايجاد شده است.
در مقابل و در همين مدت ۱۴ ميليون و ۱26 هزار 
تن كاال )كه كمي كمتر از يك پنجم وزن كاالهاي 
صادرشده از كشور است( به ارزش تقريبي معادل 
رقم حاصل از ص��ادرات يعني ۱۷ ميليارد و ۷۳۹ 
ميليون دالر به كش��ور وارد شده است. به عبارت 
ديگر براي واردات هر ت��ن كاال مبلغ هزار و 2۵۵ 

دالر ارز از كشور خارج شده است.
خالصه اينكه در حدود 6۰ ميليون تن كاال صادر 
كرده ايم به ارزش تقريب��ي ۱۸ ميليارد دالر و در 
مقابل ۱۴ ميليون تن كاال وارد كرده ايم تقريبا به 

همان ارزش.

سه كشور اروپايي امضاكننده برجام با وجود وعده هاي 
خ��ود براي حف��ظ منافع اي��ران در چارچ��وب توافق 
هسته اي، واردات از ايران را در نيمه نخست سال جاري 
ميالدي به يك يازدهم كاهش داده و صادرات به ايران را 
نيز نصف كرده اند. به گزارش تسنيم، آمار منتشرشده از 
سوي اداره اطالعات اقتصادي اتحاديه اروپا )يورو استات( 
نشان مي دهد، مبادالت تجاري ايران و ۳ عضو اروپايي 
برجام در نيمه نخست سال جاري ميالدي با افت قابل 
توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده 
است. مبادالت دو طرف در نيمه نخست 2۰۱۸ بالغ بر 
۳.22۵ ميليارد يورو بوده كه اين رقم در نيمه نخست 
امسال يك سوم شده و به ۱.۰۳۵ ميليارد يورو رسيده 
است. صادرات سه كش��ور آلمان، فرانسه و انگليس به 
ايران در ماه هاي ژانويه تا ژوئن 2۰۱۹ به نصف صادرات 
اين كشورها به ايران در مدت مشابه سال قبل رسيده 
است. صادرات اين كش��ورها به ايران در نيمه نخست 
سال 2۰۱۸ بالغ بر ۱.۸۷2 ميليارد يورو اعالم شده بود 
اما اين رقم در مدت مش��ابه امسال با افت ۵۱درصدي 
به ۹۱6.۵ ميليون يورو رس��يده است. واردات اين سه 
كشور از ايران در نيمه نخست 2۰۱۹ نيز نسبت به مدت 
مشابه سال قبل يك يازدهم شده و به ۱۱۸.۵ ميليون 

يورو رسيده اس��ت. اين كشورها در نيمه نخست سال 
قبل ۱.۳۵۳ ميليارد يورو كاال از ايران وارد كرده بودند. 
افت قابل توجه تجارت اعضاي اروپايي برجام با ايران در 
نيمه نخست سال 2۰۱۹ كه تحريم هاي هسته اي امريكا 
عليه ايران بازگشته است نشان مي دهد اين كشورها با 
وجود وعده هاي خود اراده اي براي تامين منافع ايران در 

چارچوب توافق هسته اي نداشته اند.

    واردات فرانسه از ايران 10 ميليون يورو شد
بر اس��اس اين گ��زارش، فرانس��ه به عن��وان يكي از 
امضاكنندگان برجام با پيروي از تحريم هاي امريكا در 
نيمه نخست امسال تنها ۱۰ ميليون يورو كاال از ايران 
وارد كرده است در حالي كه طي مدت مشابه سال قبل 
۱.۱۵۸ ميليارد يورو كاال از ايران وارد كرده بود. صادرات 
اين كشور به ايران نيز كه در نيمه نخست سال قبل ۴۵۹ 
ميليون يورو گزارش ش��ده بود در مدت مشابه امسال 
به ۱6۸ ميليون يورو كاهش يافته اس��ت. كل تجارت 
فرانس��ه با ايران در نيمه نخست سال جاري ميالدي 
افت ۸۹ درصدي داش��ته و از ۱.6۱۷ ميليارد يورو به 

۱۷۸ ميليون يورو رسيده است.
به همين ترتيب صادرات آلمان به ايران در نيمه نخست 

امسال و واردات از ايران طي اين مدت افت قابل توجه 
داشته است. آلمان كه در نيمه نخست سال قبل ۱.۳۱۳ 
ميليارد يورو كاال به ايران صادر كرده بود اين رقم را در 
نيمه نخست امسال به 6۷۸ ميليون يورو كاهش داده 
است. واردات از ايران نيز در نيمه نخست 2۰۱۹ به ۱۰۰ 
ميليون يورو كاهش يافته است. آلمان در مدت مشابه 
سال قبل ۱۷۴ ميليون يورو كاال از ايران وارد كرده بود. 
كل تجارت آلمان با ايران در نيمه نخست سال جاري 
ميالدي ۴۷ درصد كاهش داشته و از ۱.۴۸۷ ميليارد 

يورو به ۷۷۸ ميليون يورو رسيده است.
انگليس طي سال هاي اخير تجارت قابل توجهي با ايران 
نداشته اس��ت. اين كشور در نيمه نخست سال جاري 
ميالدي ۷۰.۵ ميليون ي��ورو كاال به ايران صادر و ۸.۵ 
ميليون يورو كاال از ايران وارد كرده است. صادرات اين 
كشور به ايران در مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ ميليون 
يورو و واردات از ايران 2۱ ميليون يورو اعالم شده بود. 
كل تجارت انگليس با ايران در نيمه نخس��ت امسال 
۷۹ ميلي��ون يورو ب��وده كه اين رقم نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل افت ۳۴ درصدي داشته است. تجارت 
انگليس و ايران در نيمه نخست سال قبل ۱2۱ ميليون 

يورو اعالم شده بود.
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توزيع ۷۵0 تن چاي وارداتي 
با ارز دولتي

شاتا| رييس س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان از توزيع ۷۵۰ تن چ��اي وارداتي 
با ارز دولت��ي در ايام محرم و صفر خب��ر داد. عباس 
تابش با اش��اره به توزيع بخشي از چاي وارداتي با ارز 
دولتي در طرح محرم و صفر اظهار كرد: در هفته هاي 
گذشته چندين جلسه با شركت هاي واردكننده چاي 
داشتيم و با توجه به اسناد چاي وارداتي با ارز رسمي، 
گزارش كاملي از اين بررسي ها را به ستاد تنظيم بازار 
اعالم كرديم. او ادامه داد: بر اساس بررسي هاي انجام 
ش��ده، ۷۵۰ تن چاي وارداتي با ارز دولتي شناسايي 
شدند كه اين ميزان چاي براي طرح محرم و صفر و 
تامين چاي مورد نياز در اين طرح تخصيص يافت. 
تابش با بيان اينكه ۷۰ ش��ركتي كه چاي با نرخ ارز 
۴2۰۰ توماني به كشور وارد كرده اند احصا شده اند، 
از مشخص شدن ميزان دقيق موجودي چاي وارداتي 
با ارز دولتي و تعيين شبكه توزيع خاص براي عرضه 

اين چاي خبر داد.

عوارض ۲۵ درصدي 
صادرات مواد معدني خام 

شاتا| معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صمت 
گفت: از اول مهرماه امسال، صادرات مواد معدني خام 
مشمول عوارض 2۰ تا 2۵ درصدي مي شود. جعفر 
سرقيني با بيان اينكه از اول مهرماه امسال، صادرات 
مواد معدني خام مشمول عوارض 2۰ تا 2۵ درصدي 
مي شود، افزود: اين دستور با تصويب كارگروه موضوع 
بند ۱ دس��تورالعمل مديريت صادرات و در راستاي 
حمايت از توليد داخل صادر شده است. او تصريح كرد: 
صادرات كنسانتره و گندله سنگ آهن نيز مشمول 
عوارض 2۵ درصدي خواهد بود. اين تصميم به منظور 
جلوگيري از خام فروشي مواد معدني و ايجاد ارزش 

افزوده بيشتر اجرايي مي شود.

آغاز فصل جديد تجارت 
خارجي

شاتا| نخس��تين نشست مديران ارش��د سازمان 
توس��عه تجارت ايران با تاكيد بر تسريع در اجرايي 
ش��دن سياس��ت هاي كالن صادراتي كش��ور و نيز 
بررس��ي قوت ها و ضعف هاي س��اختاري اين حوزه 
به رياس��ت حميد زادبوم سرپرست سازمان توسعه 
تجارت برگزار ش��د. حميد زادبوم ضمن تش��ريح 
۱۰ بند وظايف سازمان توس��عه تجارت ايران كه از 
سوي قائم مقام وزير در امور بازرگاني ابالغ شده است، 
خواستار تجميع سياست هاي تجارت خارجي كشور 
و پرهيز از موازي كاري در اين حوزه شد و گفت: به باور 
من، سكان تجارت خارجي كشور كامال بايد در دست 
كارشناسان متخصص و خبره اين حوزه باشد تا بتوانيم 
شاهد نتايج مورد انتظار باشيم. گفتني است، راه اندازي 
ستاد )كارگروه( توسعه صادرات متناظر با شوراي عالي 
صادرات غير نفتي، حفظ جايگاه س��ازمان و اشراف 
سياست گذاري بر ش��ركت سهامي نمايشگاه هاي 
بين المللي و دفتر مقررات صادرات و واردات، پيشتازي 
در عرصه خدمت رساني به صادركنندگان و تجار و 
تنوع بخشي صادرات در سطح كاال، بازار و بنگاه هاي 
صادراتي بخش��ي از مهم ترين برنامه هاي سازمان 

توسعه تجارت ايران است.

رشد 1۲8 درصدي وصول 
حقوق دولتي معادن

فارس| طي ۴ ماه اول امسال ۵ هزار و ۱۴۷ ميليارد و 
22 ميليون تومان حقوق دولتي از معادن كشور وصول 
شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱2۸.۵ درصد 
رشد داشته است. طي ۴ ماهه اول امسال ۵ هزار و ۱۴۷ 
ميليارد و 22 ميليون تومان حقوق دولتي از معادن 
كشور وصول شده كه در مقايسه با ۴ ماهه اول سال 
گذشته رشد ۱2۸.۵ درصدي را تجربه كرده است. در 
اين مدت سازمان توسعه معادن ۴۰ ميليارد تومان 
حقوق دولتي معادن پرداخت كرده در حالي كه اين 
رقم براي ۴ ماهه سال ۹۷ صفر بوده است. طي ۴ ماهه 
اول امسال معادن جنوب كرمان بيشترين ميزان رشد 
حقوق دولتي را در مقايسه با ۴ ماهه اول سال ۹۷ تجربه 
كرده اند كه اين ميزان رشد 2۷۳۹ درصد بوده است.

نقش تعاوني ها در توسعه 
اقتصاد مقاومتي 

ايلنا|عض��و هيات مديره كنفدراس��يون صنعت 
ايران گفت: مقاوم بودن اقتص��اد، حمايت از توليد، 
مردمي كردن اقتصاد، مديريت مصرف و فعاليت هاي 
دانش بنيان از ويژگي ها و اهداف مهم بخش تعاون 
است كه مي تواند در توسعه اقتصاد مقاومتي نقش 
مس��تقيمي ايفا كند. مهدي كريمي تفرشي ادامه 
داد: تعاوني ها، واحدهاي كوچك اقتصادي ويژه اي 
هستند كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، در توليد 
ملي، كارآفريني و ج��ذب نيروي كار، با افراد جامعه 
مشاركت مي كنند و غالبا مالكيت مستقلي دارند. او 
اظهار كرد: طي ۱۰ سال گذشته جمعيت تعاوني ها 
در جهان 2 برابر شده، از سال ۱۹۸۵ كه حدود ۱2۰ 
ميليون نفر اعضاء تعاوني ها بودن��د، اكنون اعضا به 
بيش از يك ميليارد نفر رسيده است. يعني طي ۳۱ 
سال گذشته حدود ۱۰ برابر شده است. 2.6 ميليون 
تعاوني در دنيا وجود دارد كه نزديك به ۳ ميليارد نفر از 
جمعيت جهان از خدمات تعاوني ها استفاده مي كنند، 
۸۵درصد حمل و نقل در كشور توسط تعاوني ها انجام 
مي ش��ود. تقريبا بيش از ۳۰ ميليون نفر در كشور، 
درگير تعاوني  ها هس��تند. رييس هيات مديره خانه 
صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران افزود: بر اساس 
اصل ۴۴ قانون اساسي نظام اقتصاد ايران بر سه بخش 
دولتي، تعاوني و خصوصي ب��ا برنامه ريزي منظم و 
درست استوار است. همكاري و كار گروهي و مشاركت 

مهم ترين ويژگي و هدف تشكيل تعاوني هاست. 

  يك مساله مهم در قانون تجارت اين است كه اين نوع قوانين به هيچ وجه نبايد تفسيرپذير باشند؛ چراكه تفسيرپذيري باعث تزلزل و ترديد در 
روابط اقتصادي خواهد شد، اين در حالي است كه از همين حاال فعاالن اقتصادي نسبت به تغيير مواد اين قانون موضع گرفته و آن را عاملي براي ايجاد 

اختالفات اقتصادي ارزيابي مي كنند.
   اكنون قانون تجارت در حال تغيير و نه اصالح است اين به معناي تغيير در بيش از 1۳۰۰ ماده قانوني خواهد بود كه قرار است ظرف تنها چند روز به 
تصويب برسد. اكنون انجام تغييرات باعث ايجاد يك فضاي ابهام و ترديد در بين فعاالن بخش خصوصي شده است و اكثر آنها نگاه مثبتي به اين قانون 
ندارند در حالي كه پيش از اين همين اقشار بر ضرورت تغيير قانون تجارت تاكيد مي كردند، اما چون در تغييرات جديد نظرسنجي ها و مقدمات الزم 

انجام نشده است همان منتقدان پيشين حاال در برابر تغيير قانون تجارت موضع گرفته اند.

برش
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مجلس عوام بريتانيا انتخابات زودهنگام را رد كرد

اشرف غني: صلح بدون آتش بس غيرممكن است

جانسون در حصار قانون

شكست مذاكرات صلح افغانستان

گروه جهان| 
بوريس جانسون در واپسين س��اعات فعاليت پارلمان 
بريتانيا پيش از آغ��از تعطيالت پارلماني متحمل يك 
شكس��ت ديگر ش��د. نمايندگان مجلس عوام بريتانيا 
سه شنبه بار ديگر با درخواست او، براي برگزاري انتخابات 
زودهنگام مخالفت كردند. به گزارش يورونيوز، پارلمان 
بريتاني��ا پس از اي��ن راي گيري ت��ا ۱۴ اكتبر يعني دو 
هفته پيش از موعد تعيين شده براي خروج اين كشور 
از اتحاديه اروپا تعليق ش��ده اس��ت. هواداران برگزاري 
انتخابات زودهنگام به راي دوس��وم نمايندگان مجلس 
عوام براي انحالل پارلمان نياز داشتند. اين در حالي است 
كه تنها ۲۹۳ نماينده از ۶۵۰ نماين��ده به اين طرح راي 
موافق دادند. بوريس جانسون خواستار برگزاري انتخابات 
زودهنگام در روز ۱۵ اكتبر شده بود. نخست وزير بريتانيا 
پيش از اين راي گيري اعالم كرد كه با وجود تصويب قانون 
تعويق تاريخ برگزيت براي خروج كشورش از اتحاديه اروپا 

درخواست مهلت بيشتر نخواهد كرد.
او با اين حال توضيح نداد كه با وجود تصويب قانون تعويق 
برگزيت و امضاي آن از سوي ملكه چگونه مي خواهد از 
اين امر جلوگيري كند. به گفته ناظران سياسي، استعفاء 
يا مراجعه ب��ه دادگاه مي تواند از راه حل هاي پيش روي 
بوريس جانس��ون باش��د. جانس��ون چند روز پيش از 
رسميت يافتن اين قانون هم گفته بود كه »حاضر است 
بميرد« اما تن به درخواست تمديد مهلت خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا ندهد. نخس��ت وزير بريتانيا خطاب به 
جرمي كوربين رهبر حزب كارگر، گفته: »اگر به دنبال 
مهلت بيشتر هستيد خوب به انتخابات زودهنگام راي 
بدهيد!« اين در حالي اس��ت كه حزب كارگر با توجه به 
نظرسنجي هاي انجام شده كه از شكست اين حزب در 
انتخابات زودهنگام حكايت داش��ت با انحالل پارلمان 
مخالفت مي كرد. قانوني كه سه ش��نبه به امضاي ملكه 
اليزابت دوم رسيد نخست وزير بريتانيا را موظف مي كند 
كه در صورت عدم دستيابي به توافق با اين اتحاديه تا روز 

۱۹ اكتبر درخواست تعويق برگزيت را ارايه كند. 

اكنون دو راه قانوني براي او وجود دارد: رسيدن به توافق 
با اتحاديه اروپا پيش از ۱۹ اكتبر يا تمديد مهلت خروج 
بريتانيا از اين اتحاديه. احتمال كسب توافق با اتحاديه 
اروپا ظرف اين مدت از س��وي تحليلگران بسيار ناچيز 
ارزيابي مي شود. اگر جانسون حاضر به پذيرش اين دو 
راه نشود، تنها راهي كه براي او باقي مي ماند كناره گيري 
از مقام نخس��ت وزيري اس��ت. در چنين حالتي، دوره 
نخست وزيري او به عنوان كوتاه ترين دوره نخست وزيري 

در تاريخ بريتانيا ثبت خواهد شد.

    واكنش  متناقض 
در پي الزام مجلس بريتانيا به جانس��ون براي آزمودن 
آخرين شانس بريتانيا براي رفع اختالف نظر موجود 
در م��ورد توافقنام��ه برگزيت با س��ران اتحاديه اروپا، 
اظهارنظرهاي اعض��اء دولت در خصوص نحوه اجراي 

اين مصوبه مجلس همچنان متناقض است.
دويچه و له نوشته، نشست سران اتحاديه اروپا در حالي 
طي روزهاي ۱۷ و ۱۸ اكتبر آينده برگزار خواهد ش��د 
كه مطابق مصوبه مجلس عوام و اعيان بريتانيا اگر اين 

كشور تا تاريخ ۱۹ اكتبر با مقام هاي اروپايي به توافقي 
تازه بر س��ر خروج از اين اتحاديه نرسد، جانسون بايد 
تعوي��ق دوباره برگزيت را از اتحاديه اروپا درخواس��ت 
كند. در غير اين صورت جانسون به سرپيچي از قانون 
متهم خواهد شد كه مي تواند مجازات زندان را براي او 

در پي داشته باشد.
ساجد جاويد، وزير دارايي بريتانيا گفته هدف جانسون 
از شركت در نشست ماه آينده ش��وراي اتحاديه اروپا 
تمديد مهلت خ��روج بريتانيا از اين اتحاديه نيس��ت 

بلكه او به دنبال يافتن راه حلي ب��راي اجراي هموارتر 
برگزيت اس��ت. البته وزير دارايي بريتانيا ضمن تاكيد 
بر تعهد دولت جانسون به قانون گرايي تصريح كرده، 
سياس��ت دولت كامال شفاف است و مطابق آن خروج 
از اتحاديه اروپا تا پيش از پايان مهلت ۳۱ اكتبر صورت 

خواهد گرفت.
در همين حال، دوميني��ك راب، وزير خارجه جديد 
بريتانيا نيز اطمينان داده كه جانس��ون قانون شكني 
نخواهد كرد؛ بلكه او تالش خواه��د كرد تا برگزيت با 

كمترين تاخير زماني اجرا شود.
راب همچنين گفته دولت بريتانيا نسبت به حصول 
توافق برگزيت با اتحاديه اروپا متعهد است و بر همين 
اس��اس پيش نويس طرح جايگزين پش��توانه مرزي 
ايرلند ش��مالي را تهيه كرده و در مس��ير مذاكرات با 
اتحاديه اروپا نيز پيش��رفت هايي حاصل شده است. 
اما آمبر رود، وزير مستعفي كار و بازنشستگي كابينه 
جانسون يك شنبه مدعي شده كه او هيچ تالش قابل 
توجهي را در دولت براي دستيابي به توافق برگزيت 
مشاهده نكرده و آغاز هرگونه مذاكره رسمي در اين 

خصوص را تكذيب كرد.
ژان ايو لودريان وزير خارجه فرانسه، نيز شرايط بريتانيا 
را بغرنج توصيف كرده و به مقامات اين كش��ور توصيه 
كرده پيش از هر اقدامي در مورد خواست اصلي شان با 
يكديگر به اجماع برسند و آن را به اتحاديه اروپا اعالم 
كنند. بر اين اساس، لودريان از حصول توافق جديد در 

شرايط فعلي ابراز نااميدي كرده است. 
ش��عار اصلي بوريس جانس��ون خروج قطعي بريتانيا 
از اتحاديه اروپا در پايان مهل��ت جاري، يعني روز ۳۱ 
اكتبر بود. او زمام امور بريتانيا را با اين شعار از ترزا مي ، 
نخست وزير مستعفي حزب محافظه كار تحويل گرفت. 
پس از اخراج ۲۱ نماينده حزب محافظه كار كه مخالف 
برگزيت سخت و خروج بدون كسب توافق بريتانيا از 
اتحاديه اروپا بودند، جانسون اكثريت پارلماني خود را 

از دست داده بود. 

گروه جهان| 
يك روز پس از دستور دونالد ترامپ براي توقف گفت وگوهاي 
صلح نمايندگان امريكا با طالبان، رييس جمهوري افغانستان 
بار ديگر بر خواست كابل براي برقراري صلح در كشورش 

تاكيد كرد.
اش��رف غني كه به نظر مي آيد پس از شكس��ت امريكا در 
حصول توافق با طالبان تالش دارد فرايند صلح در افغانستان 
را در دس��ت گيرد تاكيد كرده به دنبال برقراري آرامش در 
كشورش است. رييس جمهوري افغانستان كه در جريان 
نشست فرماندهان نظامي در كابل سخن مي گفت، تاكيد 
كرده براي رسيدن به اين هدف، طالبان بايست قبل از هر 
چيز دست از خشونت بكشد و به آتش بس احترام بگذارد. 
تاكيد رييس جمهوري افغانستان بر تالش براي دستيابي به 
صلح در حالي مطرح مي شود كه با توقف ناگهاني مذاكرات 
صلح امريكا با طالبان، آينده تالش هاي جاري براي پايان 
دادن به ۱۸ سال جنگ و خون ريزي در اين كشور در هاله اي 
از ابهام قرار دارد. گفت وگوهاي صلح واشنگتن با نمايندگان 
طالبان، فرايندي طوالني كه پس از نه ماه مذاكره فشرده 
در نهايت به تهيه پيش نويس يك توافق اوليه منجر ش��د 
با فرمان ناگهاني ترامپ به يك باره متوقف شد و با توجه به 
مواضع مطرح شده از سوي دو طرف آينده اي نيز بر آن متصور 
نيست. ظاهرا براي رييس جمهوري امريكا كه فرستادگانش 
در بحبوحه حمالت مرگبار انتح��اري در كابل در قطر به 
مذاكرات با طالبان ادامه مي دادند كشته شدن غيرنظاميان 
توجيهي مناسب براي توقف اين گفت وگوها قلمداد نمي شد 
اما اين توجيه پس از كشته شدن يك نظامي امريكايي ناتو در 

يكي از همين حمالت مصداق پيدا كرد. اشرف غني در ادامه 
با تكرار اين نكته كه درخواست آتش بس مطرح شده بارها از 
سوي طالبان رد شده تاكيد كرد كه »ما براي مذاكرات صلح 
آماده ايم اما اگر طالبان فكر مي كند كه مي تواند ما را بترساند 
در اش��تباه است زيرا كافي اس��ت به رزمندگان ما نگاهي 
بياندازد.« رييس جمهوري افغانستان همچنين با تصريح بر 
اين موضوع كه صلح نمي تواند فرايندي غيرمشروط باشد، 
يادآور شده كه »صلح بدون برقراري آتش بس غير ممكن 
است.« پايان گفت وگوهاي صلح با طالبان نگراني ها درباره 
موج جديدي از خش��ونت ها در افغانستان را افزايش داده؛ 
به نحوي كه هشدارهاي امنيتي در كابل و ديگر نقاط اين 
كشور ۲۰روز مانده تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري 

در افغانستان تشديد شده است.
گفت وگوهاي نمايندگان امري��كا با طالبان كه قرار بود در 
نهايت بطور محرمانه به دي��دار ترامپ با رهبران بلند پايه 
طالبان منجر شود با تصميم ترامپ لغو شد. ترامپ با انتشار 
توييت هايي اعالم كرده بود كه اين مالقات قرار بود در كمپ 
ديويد برگزار شود اما با برعهده گرفتن مسووليت حمله اي در 
كابل از سوي طالبان كه به كشته شدن يك سرباز امريكايي 
منجر شد اين ديدار و در كل گفت وگوهاي صلح با طالبان از 

دستور كار خارج شده است.
از سوي ديگر عبداهلل عبداهلل، رييس اجرايي دولت افغانستان 
در واكنش به توقف گفت وگوها با طالبان گفته فرصت براي 
برقراري صلح در كشورش از دست رفته است. عبداهلل با اشاره 
به اينكه كشورش در وضعيت حساسي قرار گرفته تاكيد كرد: 
»امروز متآسفانه همين قدر از صلح فاصله داريم كه سال هاي 

گذشته داشتيم، اخبار اخير را شما درباره صلح شنيديد و 
يك فرصتي كه شايد يك فرصت مي بود براي گشودن يك 

راه براي صلح درافغانستان آن فرصت هم از دست رفت.«
طالبان با انتقاد از تصميم دولت امريكا اعالم كرده كه تا پايان 

اشغال افغانستان به مبارزه خود ادامه خواهد داد. 
در روزهاي اخير انتقادهاي داخلي در امريكا از توافق صلح با 
طالبان به شدت باال گرفته بود. از جمله ۹ مقام پيشين امريكا 
در افغانستان در بيانيه مش��تركي خروج نيروهاي امريكا 
از افغانستان را سر آغاز جنگ هاي داخلي دانستند. رايان 
كراكر اين توافقنامه را بسيار خطرناك و زيانبار توصيف كرد 
و جميز كاننگهام نماينده پيشين اياالت متحده امريكا در 
امور افغانستان گفته توافقنامه شرايط را براي صلح به وجود 
نمي آورد. آنان تأكيد كردن��د كه خروج نيروهاي امريكا از 
افغانستان پيش از رسيدن به توافق صلح واقعي با طالبان، 

اين كشور را با يك جنگ داخلي تمام عيار روبرو مي كند. 
برخي منابع هم نقل كردند كه مايك پمپئو راضي به امضاي 
توافقنامه صلح امريكا با طالبان نيست؛ او گفته امريكا حاضر 
نيست پاي هر توافقنامه بي اساس و مسخره اي را امضا كند. 
در همين حال مارك اس��پر وزير دفاع امريكا، هم گفته با 
آنكه كشورش تالش دارد به يك توافق سياسي با طالبان 
دست يابد؛ ولي اين تالش ها به اين معني نيست كه امريكا 
به هرنوع معامله با طالبان تن دهد. او گفته: »مي خواهيم 
مطمئن شويم به يك توافق مطلوب دست مي يابيم. توافقي 
كه دستكم امنيت كشورها و مسير روشن تري را براي مردم 
افغانستان تضمين كند.« كميسيون روابط خارجي مجلس 
امريكا نيز از زلمي خليل زاد خواسته بود كه با حضور در اين 

مجلس نسبت به مواد توافقنامه توضيح دهد. افغانستان ديلي 
نوشته: اين توافقنامه از چند جهت اشكال دارد: 

 مفاد توافقنامه به گونه اي تنظيم شده كه در آن خواست 
طالبان بيشتر مدنظر گرفته شده است. متن توافقنامه اين 
ذهنيت را براي طالبان به وجود مي آورد كه از طريق نظامي 
توانسته، امريكا و جامعه جهاني را مجبور به ترك افغانستان 
كند. - تعبير »امارت اسالمي« براي طالبان در متن توافقنامه، 
يادآور مهم ترين خواست طالبان است. اين تعبير مي رساند 
كه امارت اسالمي خط قرمز طالبان است و اين گروه هرگز از 

اين خواست چشم پوشي نخواهد كرد.
- در اين مذاكرات بطور كلي حكومت افغانستان به حاشيه 
رانده شده بود و متن توافقنامه نيز در اختيار حكومت قرار 
داده نشد. اين مساله خود به خود به احساس غرور و برتري 
طالبان در پشت ميز مذاكرات صلح بين االفغاني مي انجامد. 
- در توافقنامه از ضمانت امنيتي طالبان تنها در مورد امريكا 

و متحدانش نام برده ش��ده است و هيچ اشاره اي به امنيت 
افغانستان پس از خروج نيروهاي بين المللي نشده است. 

- در توافقنامه در مورد آتش بس سراسري چيزي گفته نشده 
است. پس از امضاي توافقنامه تنها آتش بس ميان نيروهاي 
امريكا و طالبان پيش بيني شده است. پس سرنوشت جنگ 
پس از توافقنامه كامال معلوم است: تشديد جنگ، خونريزي، 

جنايت و افزايش حمالت انتحاري. 
- در توافقنامه توضيح داده نشده كه پس از خروج نيروهاي 
خارجي از افغانس��تان، چه حكومتي اداره اين كشور را به 
عهده خواهد گرفت؟ حكومت انتخابي يا حكومت انتقالي 
يا... بنابراي��ن در متن توافقنامه تنها منافع امريكا و خروج 
نيروهايش از افغانستان لحاظ شده و كمترين توجهي به 
خواس��ت حكومت و مردم افغانستان نشده و از پيامدهاي 
زيانبار آن براي كشور با سكوت و اغماض گذشته است. مردم 

افغانستان از اين توافقنامه رضايت ندارند.

دريچه

كوتاه از منطقه

پيروزي حاميان پوتين 
با طعم ناكامي در روسيه 

گروه جه�ان| در انتخابات محلي روس��يه، حزب 
حام��ي والديمير پوتين گرچه پيروز رقابت ها ش��د 
اما به نس��بت دوره قبل آراي زيادي از دست داد. در 
مسكو مشاركت در انتخابات كمتر از ۲۲ درصد بوده 
اس��ت. اين انتخابات با اعتراض ها و انتقادهاي شديد 
داخلي و بين المللي همراه بود زيرا بسياري از نامزدان 
تشكل هاي اپوزيسيون امكان شركت در رقابت ها را 
نداش��تند. خبرگزاري فرانسه گزارش داده كه حزب 
“روسيه واحد “ از ۴۵ كرسي شوراي شهر مسكو تنها 
موفق به كسب ۲۶ كرسي شده است. اين حزب تشكل 
اصلي وفادار به والديمير پوتين به شمار مي رود. حزب 
روس��يه واحد در انتخابات محلي پنج سال پيش ۲۸ 
كرسي به دست آورده بود. در انتخابات سال ۲۰۱۴، جز 
كرسي هايي كه نصيب نامزدان عضو “حزب كرملين 
“ شده بود ۱۰ كرس��ي ديگر نيز به كساني رسيد كه 
عضو رس��مي حزب نبودند اما از افراد نزديك به آن و 
وفادار پوتين محسوب مي شدند. منابع خبري بر اين 
اساس مي گويند حاميان والديمير پوتين يك سوم از 
كرسي هاي شوراي شهر مسكو را از دست داده اند كه به 
معناي شكستي آشكار با وجود كسب اكثريت آرا است. 
به گزارش اينترفاكس، از نامزداني كه در انتخابات روز 
يك شنبه به شوراي شهر مسكو راه يافته اند فقط ۹ نفر 
از اعضاي كنوني اين شورا هستند. گفته مي شود كه 
رهبر حزب روسيه واحد در مسكو نيز كرسي خود را 
از دست داده است. مطابق آخرين نتايج اعالم شده، 
كمونيست هاي روس كه تاكنون صاحب پنج كرسي 
در ش��وراي شهر مسكو بودند موفق ش��ده اند تعداد 
كرسي هاي خود را به ۱۳ يا ۱۴ كرسي افزايش دهند.

»شاخص ترامپ« به ادبيات 
اقتصادي اضافه شد

گروه جهان| يك بانك امريكايي شاخص جديدي 
را معرفي كرده است كه به بررسي پيامد توييت هاي 
ترامپ بر بازارهاي مالي مي پردازد. به گزارش سي ان 
بي سي، كليدواژه هاي مورد اس��تفاده ترامپ در اين 
زمينه ش��امل »چين«، »ميليارد« و »محصوالت« 
هستند. اين شاخص جديد كه بانك جي پي مورگان 
نام ش��اخص وولففه )Volfefe( را براي آن انتخاب 
 )covfefe( كرده اس��ت، برگرفته از لغت ناش��ناس
است كه ترامپ يك بار در توييتر از آن استفاده كرد و از 
مخاطبانش خواست تا معناي آن را بيابند. از زمان روي 
كار آمدن ترامپ ب��ه عنوان رييس جمهور، او تاكنون 
چندين هزار توييت داشته كه ۱۴۶ مورد آنها به طور 
مس��تقيم منجر به واكنش بازارها شده است. بيش از 
همه توييت هاي ترامپ بازار اوراق قرضه را تحت تاثير 
قرار داده است. از زماني كه ترامپ ماه گذشته با افزايش 
تعرفه ب��ر واردات محصوالت چيني، آتش اختالفات 
بين دو طرف را مجددا ش��عله ورتر كرد، توجه فعاالن 
بازار به توييت هاي او بيش از پيش افزايش يافته است. 
ترامپ كه در توييتر ۶۴ ميلي��ون دنبال كننده دارد، 
بطور متوسط روزانه ۱۰ توييت در صفحه خود منتشر 
مي كند كه بيشتر آنها بين ساعت ۱۴ تا ۱ بوده است. 
در بس��ياري از موارد حمالت ناگهاني ترامپ به بانك 
مركزي امريكا يا چين باعث تغيير مسير بازارها شده 
است. مثال ماه گذشته و تنها ساعتي پس از بازگشت 
هيات مذاكره كننده امريكا از شانگهاي، او توييت كرد 
كه تصميم دارد تعرفه ب��ر واردات برخي محصوالت 
چيني را افزايش دهد و ب��ا اين كار خود باعث ريزش 

كم سابقه بازار بورس وال استريت شد.

»آبه شينزو« قانون اساسي 
ژاپن را بازبيني مي كند

گ�روه جهان| با تغيير پس��ت هاي وزرا در دولت 
ژاپن كه چهارش��نبه )امروز( صورت مي گيرد، يك 
اسكيت باز سابق با تصدي احتمالي وزارت المپيك، 
اين كشور را براي ميزباني رقابت هاي ۲۰۲۰ آماده 
خواهد كرد. آبه ش��ينزو نخس��ت وزير ژاپن، اعالم 
كرده در حال بازبيني قانون اساسي اين كشور است. 
به گزارش رويترز، گمانه زني ها حاكي از آن اس��ت 
كه شينزو آبه نخست وزير ژاپن، كه به احتمال باال 
در ماه نوامبر مجددا انتخاب خواهد شد، قصد دارد 
شينجيرو كوايزومي پسر نخست وزير اسبق، را در 
كابينه خود وارد كند؛ طبق نظرسنجي هاي گذشته، 
كوايزومي از رقباي اصلي »آبه« عنوان مي ش��د اما 
رفته رفته احتمال اين موضوع رو به كاهش گذاشته 
است. تارو آسو وزير ۷۸ساله دارايي و نيز يوشيهيده 
سوگا، دبير ۷۰ساله كابينه دولت كه آبه تصميم بر 
حفظ آنها دارد، هر دو از كساني هستند كه از زمان 
روي كار آمدن او در س��ال ۲۰۱۲، در مناصب خود 
باقي اند. در پ��ي افزايش دو درصدي ماليات فروش 
در ماه آتي كه در پي ش��دت  گرفتن جنگ تجاري 
امريكا و چين صورت مي گيرد، تارو آسو بايد از كاهش 
فعاليت اقتصادي كشور جلوگيري به عمل آورد. طبق 
اعالم رسانه ها، آبه شينزو در حفظ توشيهيرو نيكاي، 
دبيركل ۸۰ ساله حزب ليبرال دموكرات نيز مصمم 
است. او پس از خود آبه، دومين مقام مهم اين حزب به 
شمار مي رود. در همين راستا، توشيميتسو موتگي، 
وزير اقتصاد، مس��ووليت وزارت خارجه را به جاي 
تارو كونو بر عهده خواهد گرفت؛ اما به نظر مي رسد 

همچنان عهده دار مذاكرات تجاري با امريكا باشد. 

فهرست كميسرهاي پيشنهادي 
كميسيون اروپايي اعالم شد

گروه جهان| اورسوال فن درالين رييس كميسيون اروپا، 
نام نامزدهاي پست هاي اجرايي اتحاديه اروپا، كميسرها، 
را معرفي كرد. به گزارش يورونيوز، او گفته كميسيوني 
تشكيل داده كه كامال همگرا است و قصد آن حمايت از 
اقتصادي است كه منافع شهروندان اروپا در آن اولويت 
دارد. فن درالين گفته نمايندگاني از ش��مال و جنوب و 
ش��رق و غرب اروپا براي نامزدي پست هاي كميسيون 
معرفي شده اند تا »اروپايي داشته باشيم از فرهنگ هاي 
مختلف كه به نقطه مشترك ايمان و اعتقاد دارد.«  رييس 
كميسيون اروپا در جريان سخنراني معرفي نامزدهاي 
پست هاي اجرايي تاكيد كرده همواره بر برابري جنسيتي 
تاكيد كرده است و به همين دليل نمايندگاني كه معرفي 
كرده كه اين موضوع را بين زنان و مردان معرفي ش��ده 
رعايت مي كنند. او فرانتس تيمرمن، نائب رييس فعلي 
كميس��يون را بار ديگر به عنوان مع��اون اصلي خود در 
چهار سال آينده معرفي كرده است. تيمرمن پروژه اصلي 
اروپا، مبارزه با گرم ش��دن زمين را مديريت كرده است. 
ويرجينيوس سينكويليوس، كميسر محيط زيست و 
مبارزه با آلودگي هاي اقيانوس ها معرفي خواهدشد. او تنها 
۲۸ سال دارد. سيلوي گوالرد، سياستمدار فرانسوي به 
عنوان كميسر بازاريابي و همچنين بخش دفاعي و فضايي 
اتحاديه اروپا معرفي شد. سيلوي گوالرد كه هم حزبي 
امانوئل ماكرون است تحت تعقيب قضايي قراردارد و راي 
اعتماد پارلمان به او بعيد به نظر مي رسد. رييس كميسيون 
اروپا، ديدي ريندرز را به عنوان كميس��ير دادگستري و 
بخش قضاي اتحاديه اروپا معرفي كرد. ديديه ريندرز وزير 
پيشين بلژيكي محبوبيت زيادي در كشور خود ندارد و 

به دليل عملكرد خود مورد انتقاد رسانه ها قراردارد.

كره شمالي دو موشك  كوتاه ُبرد 
را شليك كرد

گ�روه جهان| مقامات كره جنوبي سه ش��نبه ۱۰ 
س��پتامبر از پرتاب چند موش��ك كوتاه-ُبرد توسط 
كره شمالي خبر داده است. به گزارش سي ان ان، اين 
دور جديد از موشك پراني در حالي انجام شد كه تنها 
چند ساعت پيش از آن، مقامات كره شمالي آمادگي 
خود را براي از سر گرفتن مذاكرات با اياالت متحده 
امريكا خبر داده بودند. پرتاب اين موشك ها توسط 
نيروي ارتش كره جنوبي و در ساعت هاي اوليه بامداد 
روز سه ش��نبه رديابي شد. تنها چند ساعت پيش از 
پرتاب اين موشك ها، معاون وزير خارجه كره شمالي 
در بيانيه اي كه توسط رسانه دولتي اين كشور منتشر 
ش��د، اعالم كرده بود كه كره ش��مالي آماده است تا 
»مذاكرات جامعي را با اياالت امريكا« را از اواخر ماه 
سپتامبر از سر گيرد. خانم چو سون هويي گفته درباره 
زمان دقيق و مكان مذاكرات بايد به توافق برسند اما 
»در صورتي كه اياالت متح��ده روش جديدي را در 
پيش نگيرد، مذاكرات شكس��ت خواهد خورد.« از 
سوي ديگر، سخن گوي وزارت خارجه امريكا اعالم 
كرد كه در حال حاضر مذاكراتي در پيش رو نيست. 
ترامپ ژوئن در جريان سفر به كره جنوبي به منطقه 
نظامي بين دو كره رفت و ضمن عبور از اين منطقه 
وارد خاك كره شمالي شد و با كيم جونگ اون ديدار 
كرد. پس از اين ديدار اعالم شد كه مذاكرات در سطح 
مياني بين اين دو كشور از سر گرفته خواهد شد. اما 
تاكنون و با گذشت بيش از دو ماه، هنوز نشانه اي از آغاز 
اين گفت وگوها به نظر نمي رسد. برخي از تحليل گران 
معتقدند اين دور جديد از موشك پراني ها به منظور 

فرستادن پيام به امريكاست. 
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خط و نشان رييس فدرال 
رزرو براي ترامپ

گ�روه جه�ان| جدال لفظ��ي دونال��د ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، و جروم پاول رييس بانك 
مركزي اين كش��ور، وارد فاز تازه اي ش��ده است 
و دو طرف كه بر س��ر مس��اله نرخ بهره با يكديگر 
اختالف ديدگاه عميق��ي دارند، حمالت خود به 
يكديگر را علني تر كرده ان��د. به گزارش بيزينس 
اينسايدر، جروم پاول با تاكيد بر اهميت استقالل 
بانك مركزي گفته به هيچ كس اجازه نخواهد داد 
مستقل بودن اين بانك را خدشه دار كند. پاول كه 
براي شركت در همايشي به زوريخ سويس رفته، 
گفته: »فاكتورها سياسي هيچ جايگاهي در فرايند 
تصميم گيري ما ندارند و من هيچ تالش��ي براي 
دخالت دادن سياست در تصميمات بانك مركزي 
را تحمل نخواهم كرد.« او گفته فدرال رزرو عميقا 
متعهد به تصميم گيري غير سياسي است و بدون 
توجه به گرايش هاي حزبي، در خدمت شهروندان 
امريكا است. اين اظهارات تند پاول تنها چند ساعت 
پس از آن بيان شد كه ترامپ در توييتر مجددا به 
سياست هاي بانك مركزي و شخص پاول تاخت. 
ترامپ نوشته بود: »بانك مركزي بايد نرخ بهره را 
كاهش دهد. آن ها خيلي زود آن را افزايش دادند 
و حاال خيلي دير به فكر كاهش آن افتاده اند. يك 
سياست انقباضي بزرگ ديگر به درد نمي خورد.  
ماه گذشته بيل دادلي رييس سابق دفتر منطقه اي 
نيويورك فدرال رزرو، با حمالت ش��ديد خود به 
ترامپ كارشناسان را شوكه كرد. او انتخاب مجدد 
ترامپ به عنوان رييس جمهور در انتخابات سال 
آينده را يك ريس��ك بزرگ خوانده بود. اگر چه او 
بعدها از اين اظهارات خود تا حدودي عقب نشست 
اما به نظر مي رسد مديران بانك مركزي به هيچ وجه 
حاضر به معامله بر سر استقالل خود نيستند. قرار 
است بانك مركزي امريكا هفته آينده در نشستي 
در خصوص كاهش نرخ بهره تصميم گيري كند. 
اين بانك دو ماه پيش براي نخس��تين بار در طول 
يك دهه اخير نرخ بهره را كاهش داد اما بسياري 
از مقامات دولت��ي از جمله دونالد ترامپ خواهان 
كاهش بيشتر نرخ بهره شده اند. اقتصاد مي تواند 
يكي از اصلي تري��ن برگ هاي برن��ده ترامپ در 
انتخابات رياست جمهوري سال آينده امريكا باشد 
و ترامپ نگران اس��ت كه ب��ا در معرض خطر قرار 
گرفتن وضعيت اقتصادي، شانس كمتري براي 

ورود مجدد به كاخ سفيد داشته باشد.

تورم پاكستان به باالترين 
سطح ۷ سال اخير رسيد

تورم پاكستان تا پايان ماه اوت از ۱۱ درصد عبور كرد. 
به گزارش تريدينگ اكونوميكس، متوسط نرخ تورم 
پاكستان در دوازده ماه منتهي به اوت ۲۰۱۹ با ۱.۲۹ 
درصد افزايش نسبت به مدت مشابه منتهي به ماه 
ژوئن به ۱۱.۶۳ درصد رسيد كه اين نرخ، باالترين 
تورم ثبت شده در پاكس��تان از مي ۲۰۱۲ تاكنون 
محسوب مي شود. در بين بخش هاي مختلف، تورم 
در بخش مواد غذايي و نوش��يدني ۱۰.۶۸ درصد، 
لباس و كفش ۸.۵۱ درصد و ارتباطات ۸.۹۸ درصد 
بوده است. بيشترين تورم ثبت شده طي اين مدت 
مربوط به تنباكو با ۳۶.۸۲ درصد بوده است و پس از 
آن، خدمات با ۱۴.۴۲ درصد و حمل و نقل با ۱۵.۲۶ 

درصد بوده است.

عربستان در آينده اورانيوم را 
غني مي كند

ش��اهزاده  عبدالعزيز بن س��لمان وزي��ر انرژي 
عربستان، گفته كش��ورش مي خواهد در آينده 
نسبت به غني سازي اورانيوم اقدام كند. به گزارش 
رويترز، اين مقام سعودي گفته: »عربستان با اين 
اورانيوم سوخت الزم براي نيروگاه برق هسته اي 
خود را، تامين مي كند. ما با احتياط كامل داريم 
اقدام مي كنيم ... ما داريم اين كار را با دو رآكتور 
هسته اي آزمايش مي كنيم.« رآكتورهاي توليد 
برق هسته اي عربس��تان اولين راكتور در ميان 
كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس خواهد بود.

انفجار انبار مهمات 
حشد شعبي در عراق 

يك انبار مهمات جديد حشد شعبي اين بار در استان 
االنبار )غرب( عراق مورد هدف بمباران هوايي پهپاد 
ناش��ناس قرار گرفت. به گزارش ايرنا، در حالي كه 
مناب��ع خبري از وقوع انفج��ار در يك انبار مهمات 
متعلق به نيروي حشد عش��ائري در شهر هيت در 
استان االنبار خبر داده اند، يك منبع گفته اين انفجار 

در اثر حمله پهپاد صورت گرفته است. 

تمديد محدوديت فروش 
سالح به عربستان

سازمان بين المللي »صلح سبز« با جمع آوري ۱۰هزار 
امضا از دولت آلمان خواس��ته تا توقف فروش سالح 
به عربستان سعودي را به خاطر جنگ يمن تمديد 
كند. به نوش��ته رأي اليوم، سازمان بين المللي صلح 
سبز كه مقر آن در برلين است با جمع آوري ۱۰هزار 
امضا و ارس��ال آن به وزارت ف��درال امور اقتصادي و 
انرژي آلمان خواستار تمديد توقف فروش سالح به 
عربستان شده است. دولت آلمان سال گذشته و پس 
از قتل جمال خاشقچي روزنامه نگار منتقد عربستاني 
محدوديت هايي براي فروش سالح به عربستان به 
خاطر نقش اين كشور در جنگ يمن اعمال كرد كه اين 

محدوديت ها تا پايان سپتامبر پايان مي يابد.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Wed. Sep11. 2019  1472   چهارشنبه    20 شهريور 1398   11 محرم 1441  سال ششم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:منصوربیطرف

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري3)روزتاب(-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:01اذانمغرب:19:31اذانصبحفردا:05:18

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

عكس: ايسنا عزاداريحسیني/تهران

عكسروز

چهرهروز

علي عسگري داور »وارنا« شد
علي عسگري، كارگردان ايراني كه با اولين فيلم بلندش »ناپديد شدن« در هفتاد و چهارمين فستيوال فيلم ونيز حضور داشت، داور 
جش��نواره »In the Palace« كشور بلغارستان شد. اين جشنواره جزو جشنواره هاي مهم فيلم كوتاه است كه از تاريخ ۱۹ تا ۲۶ 
سپتامبر )۲8 شهريور تا ۶ مهر ماه( در شهر »وارنا« برگزار مي شود و برگزيدگان آن واجد شرايط رقابت در شاخه بهترين فيلم كوتاه 
جوايز سينمايي اسكار مي شوند. همچنين در جشنواره »تيرانا« كه اين ماه در كشور آلباني برگزار مي شود، مروري بر آثار علي عسگري 
و فرنوش صمدي، به همراه يك وركشاپ فيلمسازي دو روزه توسط اين دو برگزار خواهد شد. علي عسگري از جمله سينماگران ايراني 

است كه از سال گذشته به عضويت آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي اسكار درآمده است. 

بازارهنر

روايتي از »روز واقعه« سينماي ايران + فيلم
»من � حقيقت را � در زنجير ديده ام . من 
� حقيقت را � پاره پاره � بر خاك ديده ام 

. من � حقيقت را � بر سر نيزه � ديده ام.«
اين جمالت بخش��ي از ديالوگ ماندگار 
فيلم »روز واقعه« اس��ت ك��ه نزديك به 
ي��ك ربع قرن از س��اخت آن مي گذرد و 
هنوز نه فيلمي تا اين اندازه مهم و اثرگذار 
درباره عاشورا ساخته شده و نه متني در 

اين موضوع همانند فيلمنامه بهرام بيضايي به نگارش 
درآمده است. نسخه  ترميم شده فيلم سينمايي »روز 
واقعه« به كارگرداني شهرام اسدي اين روزها به بهانه 
عاشورا و تاسوعاي حسيني در س��ينما »آزادي« به 

نمايش درآمده است. 
اين نسخه به همت فيلمخانه ملي ايران ترميم شده 
است كه به پيوست اين گزارش دقايقي از نسخه ترميم 

شده قابل مشاهده است.
فيلمي كه عليرضا شجاع نوري بازيگر نقش اصلي اش 
درباره آن گفته اس��ت: »افرادي را دي��ده ام كه »روز 
واقع��ه« را بيش از صدبار ديده اند، نس��خه فيلم را در 
خانه دارند و هر موقع كه مي خواهند حالي كنند، فيلم 
را مي بينند. اين فيلم ژانر تاريخي و مذهبي نيست و 
تماشاگر با آن ارتباط برقرار مي كند. خود من كه بازي 

كردم و بارها فيلم را ديدم االن كه مي بينم 
باز هم حالم عوض مي شود.«

»روز واقعه« به كارگرداني شهرام اسدي و 
تهيه كنندگي مرتضي شايسته با فيلمنامه 
بهرام بيضايي كه س��ال ۶۱ نوشته بود، 
در سال ۷۳ ساخته شد كه در جشنواره 
سيزدهم فجر در ۱۰ رشته نامزد دريافت 
جايزه و در ۵ رشته موفق به كسب سيمرغ 

بلورين جشنواره شد.
زنده ياد جمشيد مشايخي يكي از بازيگران اين فيلم، 
نوش��ته خوب بهرام بيضايي را علت ماندگاري »روز 
واقعه« مي دانست و معتقد بود: تا به امروز نوشته اي 

قوي تر از آن درباره واقعه عاشورا نيامده است.
او گفته بود: جوان مس��يحي در اين فيلم عظمت كار 
را درك مي كند كه بس��ياري ديگر درك نكردند و به 
اعتقاد من اش��كالي ندارد كه براي امام حس��ين)ع( 
سينه بزنيم اما بايد هدف اين امام بزرگوار و يارانش را 
فهميد و دانست و اينكه چرا جاه و مقام را قبول نكرد و 
در مقابل يزيد ايستاد. »روز واقعه« دنبال نشان دادن 
اين موضوع و رسيدن به حقيقت است. نقشم را در فيلم 
خيلي دوست داشتم و با اينكه كوتاه بود اما به عظمت 

آن عالقه مند بودم. 

جدال هاي انساني در »محدوده ابري« 
ذبي��ح اهلل رحماني تهيه كنن��ده فيلم 
سينمايي »محدوده ابري« عنوان كرد 
كه گروه س��ينمايي »هنر و تجربه« به 
برخي از آثار فرصت ديده شدن مي دهد.

رحماني تهيه كننده فيلم س��ينمايي 
»محدوده ابري« به كارگرداني روح اهلل 
سهرابي كه اين روزها در حال اكران در 
گروه س��ينمايي »هنر و تجربه« است، 

درباره اين اثر گفت: ما بعد از چند سال توانستيم براي 
»محدوده ابري« نوبت اكران بگيريم و از نحوه نمايش 
آن هم ناراضي نيستيم. چرا كه »محدوده ابري« فيلم 
خاصي است و مخاطبان خاصي هم دارد اما تاكنون 

بازخوردهاي خوبي از اين اثر گرفته ام.
او اف��زود: البته بايد عن��وان كنم ك��ه در اين گروه 
سينمايي ناهماهنگي هايي به وجود مي آيد كه باعث 
سردرگمي مخاطب مي شود. براي مثال با جابه جايي 
سانس ها، مخاطبان نمي دانند كه چه ساعتي بايد به 
تماشاي آثار بنشينند. از همين رو به نظرم بهتر است 
سانس هاي بيشتري براي فيلم هاي اينچنيني در 

نظر گرفته شود.
 رحماني با تاكيد مجدد بر اينكه اين ش��يوه اكران 
را مناس��ب مي داند چراكه باعث مي ش��ود برخي 
فيلم هاي اينچنيني ديده ش��وند، اف��زود: يكي از 
مشكالت گروه سينمايي »هنر و تجربه« اين است 

كه صاحبان فيلم هاي گيشه پسند امكان 
افزايش س��انس به فيلم هاي اين گروه 
را نمي دهن��د و نس��بت ب��ه آن موضع 
مي گيرند. با اين وج��ود به نظرم تداوم 
همين ش��يوه اكران هم خوب اس��ت. 
چراكه فضا را ب��راي فعاليت افرادي كه 
تمايل به س��اخت فيلم هاي اينچنين 

دارند، فراهم مي كند.
اين تهيه كننده سينما گفت: اگر »محدوده ابري« در 
همين گروه هم اكران نمي شد، باز هم همين حرف ها 
را مي زدم چرا كه اين نوع سينما در تمام دنيا وجود 
دارد كه مخاطبان خاصي به تماشاي فيلم هاي آن 
مي نشينند در تمام دنيا اين سينماي گيشه پسند 
اس��ت كه غالب فيلم ها را تش��كيل مي دهد با اين 
وجود عده اي از سينماگران و عده اي از مخاطبان به 
سينماي تجربه گرا هم عالقه مند هستند. رحماني 
درباره »محدوده اب��ري« هم اظهار كرد: »محدوده 
ابري« يك فيلم اپيزوديك اس��ت كه داستان هاي 
آن ارتباطي با يكديگر ندارند اما يك سري جزييات 
باعث مي شود اين داستان ها به يكديگر پيوند بخورند، 
براي مثال قصه اول اين فيلم در مه، قصه دوم در برف 
و قصه سوم در دريا رخ مي دهد يعني وجه مشترك 
اين فضاهاي جغرافيايي محدوده ابري آنهاست و در 

آنها جدال انسان با خودش و طبيعت را مي بينيم.

»قصر شيرين« در بخش مسابقه جشنواره باتومي 
فيلم س��ينمايي »قصر ش��يرين« در 
س��ومين حضور بين الملل��ي خود در 
بخش مسابقه جشنواره باتومي حضور 
دارد. »قصر ش��يرين« ب��ه كارگرداني 
و تهيه كنندگ��ي رض��ا ميركريمي كه 
پيش از اين جوايز بهترين فيلم، بهترين 
كارگردان��ي و بهترين بازيگ��ر مرد را از 
جشنواره فيلم شانگهاي و جايزه بهترين 

فيلم را از جشنواره بين المللي شرق و غرب اورنبورگ 
دريافت كرده اس��ت، به تازگي و در سومين حضور 
بين المللي در بخش مسابقه جشنواره بين المللي 

فيلم هاي هنري باتومي حضور دارد.
اين فيلم سينمايي با ۹ فيلم »طعمه« ساخته مارك 
جنكلين )انگليس(، »لباس زير« ساخته ويت هلمر 
)آلم��ان(، »پايان فصل ها« س��اخته المر ايمانوف 
)آلمان، جمهوري آذربايجان، گرجستان(، »صداي 
استادش« ساخته گئورگ پالفي )كانادا، مجارستان، 

فرانسه، سوئد، اياالت متحده(، »زيباي 
كم عناي��ت« س��اخته كيوانج س��زر 
)تركيه(، »روش��نايي بش��ود« ساخته 
ماركو اس��كوپ )جمهوري اسلواكي، 
جمهوري چك(، »پايان شيرين روز« 
س��اخته ياس��ك بوركوچ )لهستان(، 
»داس��تان سه خواهر« س��اخته امين 
آلپر )تركيه، آلمان( و »باطل« ساخته 
الكسي سالمنپرا )فنالند( به رقابت مي پردازد. اعضاي 
هيات داوران دوازدهمين دوره جشنواره بين المللي 
فيلم هاي هنري باتومي عبارتند از الكساندر ميندادزه 
)فيلمنامه نويس و كارگردان روس(، تاتيانا دتلوفسون 
)تهيه كنن��ده امريكايي(، مارتي��ن بالني )منتقد و 
مدرس انگليسي(، كارمن گري )بازيگر انگليسي( و 
روسودان گلورژيدزه )كارگردان گرجي(. جشنواره 
بين المللي فيلم هاي هن��ري باتومي از تاريخ ۲۴ تا 
۳۱ شهريور ماه در كشور گرجستان برگزار مي شود.

ايستگاه

حضور موفق سري جديد 
»آن« در گيشه 

فيل��م ترس��ناك »آن«: 
فص��ل دوم« در اولي��ن 
هفته اكرانش با فروش ۹۱ 
ميلي��ون دالري در صدر 
جدول فروش سينماهاي 
امري��كاي ش��مالي قرار 
گرفت. به گزارش ورايتي، 
 سري اول فيلم ترسناك 

»آن« در س��ال ۲۰۱۷ در اولي��ن هفت��ه اكرانش 
۱۲۳ ميليون فروخت و به دومين فيلم ترس��ناك 
پرفروش در اولين هفته اكران تبديل ش��د. پس از 
فروش نه چندان موفق »گودزيال: پادشاه هيوالها« 
و »آش��پزخانه«، »آن: فصل دوم« ب��ه كارگرداني 
»اندي موشياتي« تقريبا يك موفقيت براي كمپاني 
برادران وارنر محسوب مي ش��ود. »آن: فصل دوم« 
موفق شد در هفته اول اكرانش به فروش بين المللي 
۹۴ ميليون دالر و فروش جهاني ۱8۵ ميليون دالر 
برسد. »آن: فصل دوم« در وبسايت »راتن توميتوز« 
امتياز ۶۴درصد را دريافت كرده، اين درحالي است 
كه نسخه اول اين فيلم امتياز 8۷ درصد را در همين 
وبسايت به خود اختصاص داده بود. اين فيلم ترسناك 
دو س��اعت و پنج��اه دقيقه اي، حدود نيم س��اعت 
طوالني تر از نسخه اوليه است. »آن: فصل دوم« كه 
با اقتباس از رماني نوشته »استفن كينگ« ساخته 
شده است داستان وقايع ۲۷ سال بعد از نسخه اول 
اين فيلم و درس��ت زماني كه شخصيت هاي اصلي 
داستان فكر مي كنند از ش��ر دلقك شرور شهر رها 
شده اند، را به تصوير مي كشد. در سري جديد »آن« 
هنرپيشگاني همچون »جسيكا چستين«، »جيمز 
مك آووي« و »بيل هيدر« به ايفاي نقش پرداخته اند. 
»فرشته اي كه سقوط كرد« ساخته »الينز گيت« نيز 
در هفته اخير ۶ ميليون دالر فروخت و به جايگاه دوم 
دست يافت. اين فيلم اكشن پس از سه هفته اكران به 

۵۳.۴۶ميليون دالر فروش دست يافته است. 

تاكيد بر استقالل »جوكر« 
تاد فيليپس كه به تازگي 
ب��راي فيل��م »جوكر« 
شير طالي ونيز را شكار 
كرد، گفت جوكِر فيلم او 
ربطي به بتمن جديدي 
كه قرار اس��ت ساخته 

شود، نخواهد داشت.
به گ��زارش ورايتي، تاد 

فيليپس كارگ��ردان »جوكر« گف��ت خواكين 
فينيكس و جوك��ِر او، وارد فيلم بتمني كه قرار 
اس��ت با بازي رابرت پتينس��ون س��اخته شود، 
نمي ش��وند. وي گفت اين دو بازيگر در يك فيلم 
ديده نمي شوند، هر چند آن به اين معني نيست 
كه »جوكر« اولين و آخرين فيلم در اين باره باشد 

و نتواند به مسير خودش به تنهايي ادامه بدهد.
تاد فيليپس براي نخس��تين بار فيلمي مستقل 
درباره »جوكر« شخصيت منفي و دشمن بتمن 
در كميك بوك هاي مارول نوشت كه در آن بتمن 
جايي نداشت. اين فيلم هم با اقبال بسيار منتقدان 
در جشنواره فيلم ونيز روبه رو شد و هم موفق به 
كسب جايزه اصلي جشنواره يعني شير طالي ونيز 
شد. تاد فيليپس مي گويد امروز كميك بوك ها 
شكس��پير ما ش��ده اند و مي تواني هر نگاهي به 
»هملت« داش��ته باش��ي. جوكرهاي متعددي 
مي تواند وجود داش��ته باش��د و قطعا در آينده 
همين طور خواهد شد. اين كارگردان افزود: هنوز 
موفقيت ونيز را باور نمي كنيم، اما راهمان را ادامه 
مي دهيم. بن افلك در سال ۲۰۱۷ فيلم »بتمن« 
را ساخته بود و هم كارگرداني و هم بازيگري آن را 
انجام داد و پس از آن در »ليگ عدالت« نيز در اين 
نقش ظاهر شده بود. رابرت پتينسون قرار است 

به »بتمن« جديد بدل شود. 

تاريخنگاري

ترور آيت اهلل مدني
بيستم شهريور ۱۳۶۰، آيت اهلل سيد اسداهلل مدني امام جمعه تبريز بر اثر انفجار بمب 
در محراب نماز جمعه به مقام شهادت نايل آمد. منافقان در اين عمليات تروريستي 

همچنين ۱۷ تن از مردم بي دفاع اين شهر را نيز به شهادت رساندند. 
ساعت ۱۳:۴۰ بعدازظهر، هنگامي كه آيت اهلل مدني بعد از اتمام نماز جمعه ايستاده 
بود و حجت االسالم ميرزا نجف آقازاده � يكي از روحانيون تبريز� مشغول سخنراني 
بود شخص ناشناس به منظور پرسش، به طرف آيت اهلل مدني رفته، در حالي كه تظاهر 
به آغوش گرفتن ايشان مي نمايد، وي را ترور مي كند. بنا به گفته شاهدان عيني در 
اين لحظه، دو انفجار متوالي هم روي مي دهد كه متعاقب آن شهيد مدني روي زمين 
مي افتد و چندين نفر هم مجروح مي ش��وند. ضارب نيز متالش��ي مي شود. در اين 
حادثه، حدود ۲۰ الي ۳۰ نفر مجروح شدند كه به بيمارستان هاي تبريز منتقل شدند. 
مهندس طاهري، استاندار وقت تبريز � ساعت ۳ بعدازظهر در پيامي راديويي ضمن 
اعالم خبر ش��هادت آيت اهلل مدني مردم را به آرامش دعوت و تأكيد كرد:  »بار ديگر 
منافقين خونخوار تني چند از ريش سفيدان و مبارزان ما را به شهادت رساندند. غافل 
از اينكه با اين شهادت ها مردم ما با عزم راسخ تري به راه پرخون خود ادامه خواهند 
داد«. »من در نماز جمعه بودم. شايد ۱۰ قدم با آيت اهلل مدني فاصله داشتم ايشان 
پس از اتمام نمازهاي جمعه، هميشه استحبابات نماز ظهر و عصر را هم مي خواندند. 
وقتي كه مي خواستند شروع به نماز كنند، ناگهان يكي از افراد كه به ظاهر قصد دادن 

وجوهات ش��رعيه به آيت اهلل مدني را داشت، به ايشان نزديك شد  در يك لحظه با 
انفجار خود آيت اهلل مدني را به ش��هادت رسانيد«. فرد مزبور مجيد نيكو بود. طبق 

وصيت آيت اهلل مدني پيكر او به شهر مقدس قم منتقل شد. 

میراثنامه

از چه راهی گردشگر مذهبی جذب کنيم؟
يک فعال حوزه گردشگری معتقد است گردشگر صرفا اين نيست که بليت تهيه  و  سفر 
را آغاز کند بلکه فرد با ديدن عکس ها و مطالب و حتی شنيدن رويدادها نيز می تواند سفر 
کند، لذا تاثيری که يک سخنرانی دينی می تواند بر جذب گردشگر داشته باشد بسيار باال 
است. مليحه صفری گفت: مانند تمامی فيلم ها يا کتاب های خوب يک سخنرانی دينی 
عالی آن هم در خصوص محرم، در حال نقل و انتقال گردشگران مذهبی است. ما عاشق اين 
هستيم که ماجراجويی کنيم و به جايی جديد با راهنمايی آگاه سفر کنيم که بتواند جاها 
و چيزهايی را که قبال هرگز از وجودشان مطلع نبوديم، به ما معرفی و ما را دعوت کند که 
پنجره هايی به جهان نو باز کنيم و ما را به لنزهايی جديد مجهز کند که چيزهای معمولی 
و تکراری دنيا اطرافمان را خارق العاده ببينيم. به ما لذت ببخشد و چندين بخش از ذهن 
ما را همزمان فعال نگه دارد.  او تاکيد کرد: اگر يک سخنران دينی تالش کند تا باورهای 
دينی خود را به شکلی بيان کند که گويی عازم يک سفر مذهبی است و يا در خصوص 
وقايع کربال مانند يک راهنمای گردشگری از جايی سخن خود را آغاز کند که مخاطب 
تصور کند آنجاست و راهنما بايد مطمئن شود که هيچ حرکت غيرممکن و يا تغيير جهت 
غير قابل توضيحی در مسير برای مخاطبان و گردشگران مذهبی وجود ندارد. چه اين 
سفر برای کشف و اکتشاف باشد و چه برای توضيح چيزی يا ترغيب کسی؛ در نهايت 
گردشگر مذهبی را به مکان زيبای جديدی می رساند که آن هم يک موهبت است. اين 
فعال حوزه گردشگری اظهار کرد: تمرکز بر آن چيزی که می خواهيد به گردشگر مذهبی 
بدهيد، اساس کامل آن چيزی است که شما را برای سخنرانی مذهبی آن هم در خصوص 
محرم آماده  می  كند. تاثيرگذاری يک سخنرانی دينی و مذهبی و به عبارتی سفر زيارتی به 
مقصد کربال اغلب در آن چيزی است که بيان نمی شود، چرا که يک مطلب کوتاه می تواند 
بسيار ارزشمند باشد. در واقع اين راز سخنرانی مذهبی موفق را خيلی ها نمی دانند و با 
غامض گويی، ذهن گردشگران مذهبی را خسته می کنند.  صفری با اشاره به ضرورت 
تبيين ذايقه گردشگران مذهبی، به ايسنا گفت: چه فرصت يک سخنران مذهبی ۲ دقيقه 
باشد، و چه ۱8 دقيقه و يا حتی 8۰ دقيقه بايد به اندازه ای بتواند مطالب را در سفر مذهبی 
خود بگنجاند که به اندازه کافی عمق داشته باشد تا بتواند گردشگران مذهبی را مجذوب 

خود کند. هنگامی که اين سخنرانی های مذهبی درست اجرا شود قلب های گردشگران 
مذهبی به تپش درمی آيد و ذهن هايشان از احساس اين واقعه به مرز دگرگونی می رسد 
و ناخودآگاه اشک در چشمهايشان حلقه خواهد زد. او گفت: بزرگ ترين نقص سخنرانی 
مذهبی اين است که اگر گردشگران مذهبی خود را کامال از روی نوشته هدايت کنيد، آن 
حس و شور واقعی را در آنها خواهيد کشت. اينکه آنها درک کنند برايشان روخوانی می 
کنيد يا سخنرانی مذهبی تا به سفر کربال بروند؛ دو تجربه کامال متفاوت است و با درک 
روخوانی و تصنعی بودن، حس خوب و تجربه زيبايی برای گردشگران مذهبی رخ نخواهد 
داد. اين فعال حوزه گردشگری اظهار کرد: امروزه گردشگران مذهبی روی پيام سخنرانی 
های دينی تمرکز زيادی می کنند، بنابراين رسالت اصلی يک سخنران مذهبی اين است 
که روی صحنه در خدمت اين ايده باشد که آن را به عنوان هديه با ارزش به گردشگران 
مذهبی خودش تقديم کند. آنها وقتی می بينند با عشق واقعی وقايع را زيبا و عينی بيان 

می کنيد، حس لذت و عشق را خواهند برد.

شكست سنگين تيم ملي اميد با فرهاد مجيدي 

رشد چشمگير هندبال زنان

تيم ملي فوتب��ال اميد ايران در دومين 
ديدار تداركاتي خود برابر ازبكس��تان 

با نتيجه چهار بر يك شكست خورد.
به گزارش ايسنا به نقل از سايت رسمي فدراسيون 
فوتبال، تيم ملي فوتبال اميد كه سرمربيگري آن را 
فرهاد مجيدي برعهده دارد از ساعت ١٩ در ورزشگاه 
پاختاكور تاش��كند برابر ازبكس��تان قرار گرفت كه 
اين مسابقه تداركاتي با نتيجه چهار بر يك به سود 
تيم ميزبان تمام ش��د. مهدي قائدي زننده تنها گل 

ايران بود.
نخس��تين بازي دو تي��م روز جمعه با ب��رد يك بر 
صفر ازبكستان به پايان رس��يده بود. تيم اميد بعد 
از اين بازي، شامگاه سه ش��نبه به تهران باز گشت. 
اين شكست س��نگين ادامه كار فرهاد مجيدي را با 

ابهام هايي رو به رو كرده است. 

نايب رييس هندبال بانوان اس��تان اصفهان با اشاره به 
باال بودن سطح مس��ابقات دومين دوره استعدادهاي 
برتر كشور در رشته هندبال گفت: مسابقاتي كه در يزد 
برگزار شد، نشان از رشد و پيشرفت چشمگير هندبال 
بانوان داشت، به ويژه استان هايي مثل البرز، قم، خراسان 
و يزد پيشرفت خوبي داشتند. اعظم قيناني با اعالم خبر 
جدايي از تيم هندبال ليگ برتري سپاهان اظهار كرد: 
سپاهان تيم بزرگي اس��ت، اما در اين فصل به دليل به 
توافق نرسيدن در مباحث مالي با سپاهان نخواهم بود. 
البته به غير از س��پاهان چند پيشنهاد ديگر داشتم كه 

قبول نكردم. هفت سال زحمت كشيدن هزينه دارد.
وي در خصوص دومين دوره مس��ابقات استعدادهاي 
برتر در رشته هندبال افزود: مسابقات امسال خيلي بهتر 
از سال قبل بود. سطح مسابقات تيم هاي شركت كننده 
خيلي خوب بود، به ويژه تيم هاي قم، البرز، خراس��ان 
رضوي و يزد خيلي نس��بت به گذشته سطح متفاوتي 
داش��تند. اما به هر جهت تيم ما باتجربه و تمريناتي كه 

داشت قهرمان شد.
او اظهار كرد: يكي از نكات بازر مسابقات امسال اين بود 
كه سطح بازيكنان متفاوت شده بود، مخصوصًا دو نفر 
از بازيكنان تيم البرز فوق العاده بودند و مشخص بود در 
مورد اس��تعداديابي خيلي خوب عمل كرده بودند. در 

بحث استعداديابي همه شهرها در حال تالش هستند.
سرمربي سابق تيم هندبال سپاهان ادامه داد: به هرحال 
هر برنامه اي داراي نقصان است، اما بايد محاسن آن را 
هم ديد و حسن مسابقات استعدادهاي برتر اين است 
كه بازيكنان دختر ديده شدند و از نظر فني خوب بود. 
در تمام ميزباني ها م��واردي پيش مي آيد كه نيازي به 

عنوان كردن نيست و همه ميزبان ها درگير آن هستند. 
قيناني در خصوص برنامه هاي فدراسيون براي نفرات 
منتخب گفت: از سال گذش��ته در بحث استعداديابي 
برنامه ريزي شد و قرار اس��ت نفرات منتخب اردوهاي 
ملي داشته باشند. سال گذشته دو مرحله اردو داشتند؛ 
امسال قرار است اين دوره ها بيشتر شود. امسال نيز دو 
استعدادياب در مس��ابقات حضور داشتند و بازيكنان 
خوب را شناسايي مي كردند، مطمئن باشيد نتايج كه 
مشخص شود ماحصل آن يك تيم ملي نونهاالن خيلي 

خوب خواهد بود.
او در پاس��خ به اين سوال كه براس��اس آيين نامه ها اين 
مسابقات، آيا استعداديابي است يا نام ديگري مي توان 
بر آن گذاش��ت، گفت: اينگونه مس��ابقات و برنامه ها را 
نمي توان استعداديابي ناميد، استعداديابي روش هاي 
مختلفي دارد، اين برنامه ها و سبك مسابقات را مي توان 
بازيكن يابي خواند. بازيكنان را در مجموعه اي كه مربيان 
از استان هاي مختلف به مس��ابقات آورده اند بر اساس 
فاكتورهاي مورد نياز در هندبال شناس��ايي مي كنيم. 
وي تاكيد كرد: بحث اس��تعداديابي خيلي مهم است 

كه در حال حاضر نتايج استعداديابي هاي گذشته را در 
تيم هاي ملي واليبال پسران مي بينيم، اميدوارم هندبال 
نيز در اين مسير قرار گيرد. به هرحال بازيكناني كه در 
اين مرحله در حال بازي هستند، شايد بيش از دو سال 
است كه در حال تمرين و آموزش هستند. بازيكناني كه 
در مقطع پنجم و ششم هستند الزامًا در اين رشته از ۳ 
پايه اول شروع كردند و در يك سال اين نتايج به دست 
نمي آيد. كار حرفه اي نيازمند ديد حرفه اي است، بيشتر 
بازيكن يابي مي كنيم. ش��ايد سبك و سياق مسابقات 

استعدادهاي برتر سال هاي آينده فرق كند.
نايب رييس هندبال بانوان استان اصفهان در خصوص 
هندبال ساحلي دختران نيز گفت: مسابقات استعداديابي 
هندبال ساحلي فقط در بخش پسران برگزار شد، شايد 
سال آينده اين اتفاق در بخش دختران نيز رخ دهد. داليل 
متعددي در اين زمينه وجود دارد، كمي در بخش اعزام 
برون مرزي مش��كل داريم، هرچند فدراسيون جهاني 
پوشش ما را قبول دارد؛ اما در داخل نياز است كه بيشتر 

روي آن كار شود.
قيناني در ارتباط با وضعيت هندبال بانوان اصفهان اظهار 
كرد: در هندبال استان نيز بر اساس برنامه هاي فدراسيون 
گام برمي داريم و مس��ابقات نونهاالن اس��تان را شروع 
كرديم و به دنبال آن مسابقات مناطق و كشوري را برگزار 
مي كنيم. شرايط هندبال بانوان اصفهان خوب است و 
نتيجه كاري كه ارگان هاي مختلف ازجمله؛ شهرداري ها 
در نواحي مختلف، كانون هاي هندبال آموزش وپرورش 
انجام مي دهند و همچنين باشگاه ها را در نتايج خوب 
تيم هاي استان در سطح كشوري و انتخابي هاي تيم ملي 
و دو تيم باشگاهي خوب ذوب آهن و سپاهان مي بينيم.

ورزشي
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