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گروه جهان| دو روز پس از اعالم عقب نش��يني 
نيروهاي نظامي امريكا از ش��مال ش��رق سوريه، 
ارتش تركيه عمليات هوايي و زميني گسترده اي 
عليه منطقه كردنشين س��وريه آغاز كرد. رويترز 
گزارش داده، هواپيماهاي نظامي و توپخانه ارتش 
تركيه عص��ر چهارش��نبه مواضع ش��به نظاميان 
»يگان ه��اي مداف��ع خل��ق« را در ش��هر مرزي 
راس العين گلوله باران كردند. خبر آغاز اين عمليات 
را رجب طي��ب اردوغان رييس جمه��وري تركيه، 
اعالم ك��رد و در صفحه توئيتري خود نوش��ته كه 
نام اين عمليات، »چشمه صلح« اس��ت. اردوغان 
گفته هدف از اي��ن عمليات مبارزه با تروريس��م و 
ايجاد يك منطقه امن اس��ت. او همچنين نوشته 
اين عمليات زمينه بازگشت پناهجويان سوري را 
فراهم مي كند. رييس جمهوري تركيه با تاكيد بر 
اينكه هدف اصلي اين عمليات، نابودي تروريس��م 
در جنوب تركيه است، مدعي شده كه حمله ارتش 
اين كشور موجب حفظ تماميت ارضي سوريه نيز 
خواهد شد.   تركيه قصد دارد منطقه  امني به عمق 
۳۲كيلومتر در مرز ۴۸۰ كيلومتري خود با سوريه 
ايجاد كند و بخش بزرگ��ي از ۳.۶ ميليون پناهنده 
سوري در خاك تركيه را به آن منتقل كند. رويترز 
نوشته چندين انفجار گس��ترده شهر راس العين را 
كه در نزديكي  مرز تركيه قرار دارد به لرزه درآورد. 
مصطفي بالي س��خنگوي نيروه��اي دموكراتيك 
س��وريه، در توييتي نوشته كه هواپيماهاي نظامي 
تركيه غيرنظاميان را ه��دف گرفته اند. به گفته او، 
مردم منطقه دچار رعب و وحشت زيادي شده اند. 
تلويزيون تي آرتي تركيه نيز گزارش داده كه ارتش 

تركيه پنج موقعي��ت را در راس العين، در ش��مال 
ش��رقي س��وريه و در نزديكي مرز تركيه، بمباران 
كرده است. اين تلويزيون همچنين فيلمي از پرواز 
جنگنده هاي اف-۱۶ تركي��ه از يك پايگاه نظامي 
در دياربكر پخش كرده اس��ت و گفته كه آنها وارد 
اين عمليات ش��ده اند. در همين ح��ال، نيروهاي 
دموكراتيك سوريه از دولت امريكا خواسته اند كه 
براي حفاظ��ت از جان غيرنظامي��ان منطقه پرواز 
ممنوع اعالم كند.   تحوالت تازه در ش��مال ش��رق 
س��وريه و حمله تركيه به مناطق كردنش��ين اين 
كشور پس از آن س��رعت گرفت كه دونالد ترامپ 
از خروج نيروه��اي اياالت متح��ده از اين مناطق 
خبر داد. نيروهاي كرد منطقه ك��ه مورد حمايت 
امري��كا بودند اين تصمي��م را »خنجر از پش��ت« 
خواندند. ترامپ س��پس تحت فش��ار گس��ترده 
جمهوري خواهان و مخالفان خروج امريكا از شمال 
سوريه، تهديد كرد كه اگر تركيه از حد خود تخطي 

كند اقتصادش را نابود خواهد كرد.
گفته ش��ده، واح��د توپخانه  اي تركي��ه پايگاه ها و 
انبارهاي مهمات يگان هاي مدافع خلق را كه عمدتا 
از نيروهاي كرد سوريه تشكيل ش��ده، هدف قرار 
داده اند. به اعتقاد برخي ناظ��ران، در صورت ورود 
نيروهاي ارتش تركيه به شمال س��وريه، احتمال 
درگيري مس��تقيم آنها با نيروهاي كرد مستقر در 
اين منطقه كه از متحدان امريكا هس��تند، وجود 
دارد. كردها كه نقش��ي اصل��ي در بي��رون راندن 
گروه تروريس��تي داعش را در آن منطقه داشتند 
مي گويند تخليه منطقه، خطر قدرت گرفتن دوباره 

اين گروه را در پي دارد.

اردوغانتهديدخودراعمليكرد

آغازعملياتنظاميتركيهدرخاكسوريه
در شرايطي كه نمودارهاي اقتصادي و آمار مستند نشان 
مي دهد كه اقتصاد ايران توانس��ته در مقابل فش��ارهاي 
دامن��ه دار تحريم ها خ��ود را بازياب��ي و بازآفريني كند، 
رييس جمهور ب��ا تأكيد بر شكس��ت توطئ��ه امريكا در 
فش��ار حداكثري عليه ملت بزرگ ايران، اظهارداش��ت: 
امروز همه آم��ار، ارقام و روحيه مردم نش��ان مي دهد كه 
دوران اثرگذاري فش��ار حداكثري به پايان رسيده است. 
به گ��زارش پاد، روحان��ي ديروز در جلس��ه هيات دولت 
گفت: همه آمار و ش��رايط نش��ان مي دهد، مسيري كه 
ملت، نظام، رهب��ري، نيروهاي مس��لح و همه جناح ها 
انتخاب كرده اند، درست اس��ت و بايد با وحدت، اتحاد و 
يكپارچگي اين مسير را ادامه دهيم. رييس جمهور افزود: 
ملت بزرگ ايران با مقاومت، نشاط، كار و تالش و فداكاري 
حداكثري توانس��تند تحري��م حداكثري و تروريس��م 
اقتصادي را شكس��ت دهند . مردم ايران در اين يكسال و 
نيم گذشته كمر دولت امريكا را شكستند و هيچ ترديدي 
وجود ندارد كه امروز قدرت ايران از هر زمان ديگر بيشتر 
است. رييس جمهور افزود: البته مردم از لحاظ اقتصادي 
دچار مشكالتي هستند كه همه بايد دست به دست هم 
داده و در راستاي كاستن از مشكالت مردم تالش كنيم. 
روحاني با بيان اينكه امروز همه آم��ار و ارقام و عالمت ها 
نشان مي دهد كه مردم حتي در مشكالت اقتصادي هم 
قادر به حل مسائل و كاهش مش��كالت هستند، گفت: 
اينكه بانك مركزي اعالم مي كند، توليد صنايع بورسي كه 
نيمي از صنايع كشور را تشكيل مي دهد در شهريور ماه 
۱.۲ درصد رشد مثبت داشته است، موضوعي بسيار مهم 
و به معناي آن است كه فش��ار حداكثري درهم شكسته 
اس��ت. رييس جمهور ادامه داد: اينكه بانك مركزي در ۶ 
ماه نخست س��ال قادر بوده ۱۹ ميليارد دالر براي واردات 
اجناس و كاالهاي مورد نياز كش��ور اختص��اص داده كه 
۸.۲ ميلي��ارد دالر آن مربوط به كاالهاي اساس��ي بوده، 
آماري مثبت و قابل توجه اس��ت. روحاني اظهار داشت: 
امروز در ش��رايطي قرار داريم كه انبارها در بندرگاه ها پر 
بوده و اين تحرك و جنب و جوش بنادر و گمركات كشور 
بزرگ ترين عالمت شكست امريكا در اين فشار بي رحمانه 
و غلط نسبت به ملت ايران است و امروز در شرايطي قرار 
داريم كه مي توانيم در بخ��ش اقتصادي گام هاي مثبتي 
را برداريم. رييس جمهور با بيان اينكه امسال پول خريد 
تضميني گندم را زودتر از سال هاي گذشته به كشاورزان 
پرداخت كرديم، تصريح كرد: اگر دولت كارآمد نيست و 
وضع خوبي ندارد، بايد امسال در ش��رايط فشار اين پول 
را ديرتر به كش��اورزان مي داديم اما امس��ال زودتر از هر 
زمان ديگر آن را پرداخت كردي��م. روحاني افزود: اينكه 
در بخش عمراني توانس��تيم در ۶ ماه  نخس��ت امس��ال 
۲۹ هزار ميليارد تومان، هزينه و س��رمايه گذاري كنيم 
به معناي قدرت جمهوري اس��المي ايران و پيروزي اين 
ملت در مسيري اس��ت كه در آن حركت مي كند. دكتر 
روحاني با بيان اينكه آمارها و شاخص هايي كه مركز آمار 

ايران در موضوع اشتغال در تابستان امسال نسبت به سال 
گذشته اعالم كرده ارزشمند و حائز اهميت است، گفت: 
براساس اين آمار مش��اركت مردم افزايش و نرخ بيكاري 
۱.۸ درصد نسبت به س��ال گذش��ته كاهش پيدا كرده 
اس��ت. رييس جمهور ادامه داد: در تابستان سال گذشته 
افراد شاغل در كش��ور ۲۳ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر بودند 
كه اين رقم در تابس��تان ۹۸، ۲۴ ميليون و ۷۵۰ هزار نفر 
اس��ت كه اين آماري افتخارآميز اس��ت. يعني در طول 
اين يكس��ال ۸۴۳ هزار اشتغال در كش��ور ايجاد شده و 
اين آمار براس��اس معيارهاي جهاني در زمينه اش��تغال 
است. روحاني افزود: براساس همين آمار نرخ بيكاري در 
تابستان گذشته ۳ ميليون و ۳۵۰ هزار نفر بوده كه امسال 
۲ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر است و نشان مي دهد كه ۴۵۰ 
هزار نفر از بيكاري باقيمانده از گذشته از بين رفته است. 
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع 
تحوالت منطقه پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه هنوز در 
گوشه و كنار منطقه شعله هايي ديده مي شود كه گاهي 
اين شعله در يمن و گاهي در نزديكي مديترانه و مرزهاي 
تركيه و سوريه است. وي با بيان اينكه دولت تركيه نسبت 
به مرزهاي جنوبي خود نگراني هايي دارد و حق آنهاست 
كه اين نگراني شان برطرف شود، گفت: معتقديم بايد راه و 
شيوه درست در اين مسير انتخاب شود. روحاني افزود: در 
اجالس سران سه كشور ايران، روسيه و تركيه به صراحت 
اعالم كرديم كه راه حل امنيت در مرزهاي شمالي سوريه 
و جنوب تركيه تنها با حضور ارتش س��وريه امكان پذير 
است و ما بايد همه زمينه ها را براي حضور ارتش سوريه 
در اين مناطق فراهم كنيم و ديگر كشورها نيز بايد كمك 
ك��رده و امريكايي ها از اين منطقه خارج ش��وند و كردها 
نيز در اين منطقه كه در حقيقت كش��ور خودشان است 
در كنار ارتش سوريه قرار بگيرند. رييس جمهور تصريح 
كرد: ش��يوه اي كه امروز انتخاب ش��ده و توافقاتي كه در 
پش��ت پرده صورت گرفته به نفع منطق��ه نخواهد بود و 
ما از كشور دوس��ت و برادر خود تركيه و دولت اين كشور 
مي خواهيم كه در اينگونه امور دقت و حوصله بيش��تري 
به خرج داده و در مس��يري كه انتخاب شده، تجديدنظر 
كند. روحاني تأكيد كرد: معتقديم اين راهي كه انتخاب 
شده براي منطقه راهي مناسب و خير نيست چرا كه امروز 
در ش��رايطي قرار داريم كه بايد در منطقه آرامش برقرار 
بوده و آوارگان سوري، س��ريع تر به كشورشان بازگردند. 
رييس جمهوري همچنين با اشاره به ضرورت هوشياري 
نسبت به برگزاري انتخابات مجلس در ماه هاي آينده به 
عنوان يك حركت بزرگ سياسي در كشور، گفت: همه 
آنهايي كه مسوول اجرا و نظارت هستند، بايد كاري كنند 
كه نشاط سياسي مردم افزايش پيدا كند. رييس جمهور با 
بيان اينكه پيروزي اين جناح يا آن جناح مهم نبوده، بلكه 
بايد اجازه دهيم، ملت پيروز شود، تأكيد كرد: بايد بگذاريم 
همه جناح ها، احساس پيروزي كنند؛ بايد به همه فرصت 

دهيم تا در اين اجتماع شركت كنند.

رييسجمهوريدرجلسههياتدولت:

امروزقدرتايرانازهرزمانديگربيشتراست

گزارشدولت

يادداشت

 عدم تصويب اصالح 
قانون تجارت بهتر از تعجيل

سعيد  اشتياقي|
 عضو اتاق بازرگاني تهران|

قانون تجارت براي اولين بار در س��ال ۱۳۰۴ به 
تصويب رسيد و در س��ال ۱۳۱۱ اصالح شد و 
پس از آن هيچ تغييري نكرد. به اين معني كه 
اكنون نزديك به يك قرن از عمر آن مي گذرد. 
اين قانون ك��ه قانوني مادر ب��راي فعاليت هاي 
تجاري و فعاالن اقتصادي است حدود يك قرن 
پيش نوشته ش��ده و تاكنون جوابگوي شرايط 
تجاري كشور بوده است. اين مدت زمان دليل 
قاطع و محكم بر لزوم تغيير اين قانون اس��ت؛ 
چراكه اكنون بس��ياري از كسب و كارها تغيير 

شكل داده اند. 
پيشرفت تكنولوژي و ايجاد كس��ب و كارهاي 
نوين همراه با تغيير زندگ��ي در جوامع قانوني 
در خورد و جامع را طلب مي كند كه منافع تمام 
ذي نفعان را در برگيرد؛ چراك��ه قانون تجارت 
با مس��تقيم بر زندگي افراد جامع��ه تاثيرگذار 
است. از اين رو حساسيت ها نسبت به تغييرات 
آن بسيار زياد اس��ت و بايد دقت بيشتري براي 
تصويب قوانين مرتبط با آن را داشته باشيم. اما 
از سال ۸۴ تاكنون اين قانون در مجلس معطل 
مانده و اخيرا دولت با سرعت باال و بسيار جدي 
خواهان تصويب آن ش��ده اس��ت؛ اما عجله در 
تصويب اين قانون ضربه اي مهل��ك بر تجارت 
كش��ور خواهد بود؛ چراكه تعجيل در تصويب 
باعث مي ش��ود تا قوانين به صورت دقيق مورد 
بررس��ي قرار نگي��رد. دليل اي��ن تعجيل براي 
هيچ كس مشخص نيس��ت و از آنجا كه بخش 
خصوصي به صورت مس��تقيم با اين قانون در 
ارتباط هس��تند بايد نظران آنها در تصويب اين 
قانون ديده ش��ود. از اين رو، اتاق بازرگاني ايران 
همراه با اتاق اصناف و اتاق تع��اون مي توانند با 
ارسال پرسشنامه به تشكل ها و كميسيون هاي 
زيرمجموعه خود درخواست ارايه پيشنهادها و 
انتقادهاي آنها را داشته باشند. اين پيشنهادها 
و انتقادها مي تواند سندي قاطع براي همفكري 
مجلس با بخش خصوصي باشد. اين هم انديشي 
قطع��ا مي تواند در ب��ه ثمر رس��يدن مصوبات 
جديد موث��ر باش��د و قانوني ب��ا كمتري نقص 
را رقم بزند. در ش��رايط كنون��ي فعاالن بخش 
خصوصي مواف��ق تغيير اين قانون هس��تند و 
لزوم آن را احساس مي كنند؛ اما موافق تصويب 
عجوالنه قانون جديد نيس��تند و آن را ناكارآمد 
مي دانند به اي��ن معني كه ع��دم تصويب اين 
قانون بهتر از ادامه اي��ن روند تصويب عجوالنه 
اس��ت. اليحه جديد در صورت تبديل به قانون 
مشكل آفرين خواهد بود؛ چراكه هيچ فعاليتي 
با تعجيل بي نقص و مناسب صورت نمي گيرد. 
اليحه جديد تجارت تصدي گري دولت بيش از 
پيش به چش��م مي خورد و اين موضوع با قانون 
بهبود مستمر فضاي كسب وكار مغايرت دارد. 
در قانون كنوني چابكي الزم ديده نمي ش��ود؛ 
موضوعي كه نياز اصلي بس��ياري از كس��ب و 
كارهاي روز دنيا اس��ت. در واقع تس��هيلگري 
كه در همه جاي دنيا وظيفه قانون گذار اس��ت 
در اين قانون لحاظ نش��ده به گونه اي كه دست 
فعاالن اقتصادي بسته اس��ت و نظر ذي نفعان 
واقعي در آن ديده نش��ده و براي كسب و كارها 
محدوديت ايجاد كرده اس��ت.همچنين اليحه 
مذكور فضاي تجارت را بسيار محدود مي كند، 
گويا فقط از بعد حقوقي و قضايي بدان پرداخته 
شده است. نبايد فراموش كنيم كه بايد قوانين 
به ويژه قواني��ن مادر در فضاي��ي آرام در جهت 
رفع بيكاري واشتغال جوانان براي بهبود فضاي 
كس��ب و كار تصويب ش��ود؛ قانوني كه بتواند 
همانند قانون پيش��ين مدت زيادي جوابگوي 
فعاليت هاي اقتصادي كش��ور باشد. قانوني كه 
فضاي سرمايه گذاري در ايران را تسهيل كرده و 
مشوقي براي سرمايه گذاران خارجي باشد. ذكر 
اين نكته ضروري اس��ت كه در صورت تصويب 
اين اليحه و تبديل آن ب��ه قانون مي توان گفت 
برگي ديگ��ر از ناكارآم��دي  ورق خواهد خورد 
كه از راهنمايي هاي فع��االن اقتصادي بهره اي 

نبرده اند.  

بانك و بيمه

پيشنهاد حذف ماليات بر 
اصل طال

روز  چهار شنبه  ۱۷مهر ۹۸،  قيمت جهاني اونس 
طال با كاهش س��ه دالري ب��ه ۱۵۰۲ دالر كاهش 
يافت و  با اعالم ن��رخ  دالر در ب��ازار آزاد و معامالت 
نقدي، به قيمت ۱۱۴۹۰ تومان،  بازار ارز و طال در 
داخل كشور با اندكي كاهش همراه شد.  مظنه يك 
مثقال طالي آب شده ۱۷ عيار با كاهش سه هزار 
توماني يك ميليون و ۷۶۷ هزار تومان، هر گرم طال 
۱۸عيار ۴۰۷ هزار و ۹۰۰ تومان، سكه طرح جديد 
۴ ميليون تومان و ۱۱ هزار، طرح قديم ۳ ميليون 
و ۹۹۰ هزار  تومان، نيم سكه ۲ ميليون و ۴۰ هزار 
تومان، ربع س��كه يك ميليون و ۲۴۰ هزار تومان 
و س��كه يك گرمي ۸۴۰ هزار تومان معامله ش��د.  
صرافی های مجاز بانک مرک��زی نيز قيمت خريد 
دالر را ۱۱ هزار و ۳۰۰ توم��ان و قيمت فروش آن 
را ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان اعالم کرده اند که ثابت بوده 
است. اين صرافی ها هر يورو را به قيمت ۱۲ هزار و 

۵۰۰ تومان می خرند و...
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 آغاز عمليات نظامي تركيه 
در خاك سوريه

مستاجران تهراني و خطرحذف   ازشهر

اخبار

وزير امور خارجه گفت: امريكا جنگ اقتصادي را بر 
پايه نقض قوانين بين المللي استوار كرده و تحريم 
جديد بانك مرك��زي به معناي تحري��م غذايي و 
داروي��ي ايران اس��ت و جنايت جنگي محس��وب 
مي ش��ود. به گزارش برنا، »محمدج��واد ظريف«، 
وزير امور خارج��ه، طي س��خناني در »كنفرانس 
بين الملل��ي اقتصاد جهان��ي و تحريم ه��ا« كه در 
دانشگاه الزهرا برگزار شد با اشاره به اين سخن وزير 
خارجه امريكا كه اگر م��ردم ايران مي خواهند غذا 
براي خوردن داشته باشند بايد دولتشان را وادار به 
تغيير سياست هايش بكنند، عنوان كرد: گرسنگي 
دادن از مصاديق جنايات جنگي و تروريسم نيز از 
مصاديق جرم بين المللي اس��ت. اين اقدام امريكا 
نه تنها حائز شرايط تحريم نيست بلكه دربردارنده 
شرايط حقوقي براي تروريس��م اقتصادي است و 
تروريس��م و جنگ اقتصادي به دليل اينكه هدف 
اصلي آنها ش��هروندان غيرنظامي هستند جنايت 
جنگي محسوب مي شود. ظريف راهكار نخست و 
بنيادين نظام جمهوري اسالمي ايران و مردم را براي 
مواجهه با فش��ار حداكثري اياالت متحده امريكا، 
مقاومت حداكثري دانست و ضمن توجه به اتكاي 
به داخل و توانمنديهاي داخلي به عنوان جلوه هاي 
اين مقاومت، اظهار داشت توانمنديهاي كشور در 
اين مسير در حال افزايش است. وزير امور خارجه 
كش��ورمان اس��تفاده از ارزهاي ملي در مبادالت 
اقتصادي را يكي ديگر از راه هاي مقابله با تروريسم 
اقتصادي امريكا دانست و اظهار داشت: ما با بسياري 
از كش��ورها مذاكرات را ب��راي روش هاي پيچيده 
تهاتري آغاز كرده ايم كه برخي از موارد به س��امان 
رسيده و برخي نيز در شرف به سامان رسيدن است.

تحريم جديد بانك مركزي 
يعني تحريم غذايي و دارويي

اداره كل هواشناسي تهران پيش بيني كرد: دماي 
هواي اين اس��تان طي چندروز آينده از ۳۱ به ۲۵ 
درجه مي رسد. به گزارش ايرنا، طي چند روز آينده 
آس��مان تهران كمي ابري در س��اعات بعدازظهر 
همراه با افزايش اب��ر و در ارتفاعات با احتمال بارش 
پراكنده پيش بيني مي شود. روز جمعه و صبح شنبه 
آسمان استان صاف خواهد بود و از شنبه بعدازظهر 
با نفوذ سامانه بارشي افزايش ابرناكي و از بعدازظهر 
يك شنبه به ويژه در بخش هاي شمالي استان گاهي 
رگبار، آذرخ��ش و وزش باد پيش بيني مي ش��ود، 
با كاهش محس��وس دما پيش بيني ش��ده است.

بيشينه و كمينه دماي هواي پايتخت در روزهاي  
چهارشنبه، پنج ش��نبه، جمعه، شنبه و يك شنبه 
 ب��ه ترتي��ب )۲۹ و ۱۸(، )۲۹ و ۱۷(، )۲۹ و ۱۶( و
)۲۵ و ۱۳(  درجه سانتي گراد پيش بيني شده است.

هواي تهران ۶  درجه سرد 
مي شود

پرونده

 18 دانه درشت
 در قوه سنجش عدالت 
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فرمانده كل س��پاه با بيان اينكه هي��چ قدرتي حق 
ندارد در سرنوش��ت ملت ايران دخالت كند، گفت: 
ايس��تادگي مقام معظم رهبري نماد بارز ش��رافت 
و كرامت ملت اي��ران اس��ت. به گ��زارش خبرنگار 
مهر، سرلشكر حسين س��المي ديروز در ششمين 
همايش ملي ش��ناورهاي تندرو در زيباكنار با بيان 
اينكه اس��تقالل سياس��ي مهم ترين نوع استقالل 
يك كشور اس��ت تصريح كرد: اس��تقالل به معناي 
حاكميت يك ملت بر سرنوشت خود و آزادي عمل 
براي پيشرفت و توسعه است. فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي با تاكيد بر اينكه وابستگي اقتصاد 
يك كشور به بيگانگان سبب عدم تحقق استقالل و 
آزادي آن ملت مي ش��ود، ادامه داد: ما براي مستقل 
بودن نيازمند اين هستيم كه در عرصه هاي مختلف 

اقتصادي، نظامي، علم��ي و فرهنگي به توان داخلي 
متكي باشيم. سرلشكر سالمي با اشاره به تالش هاي 
دشمنان انقالب به منظور ايجاد سيطره عليه ملت 
اي��ران، تصريح كرد: اگ��ر آرايه هاي عل��م، فرهنگ، 
اقتصاد و فناوري توسط بيگانگان تامين شود، كشور 
نمي تواند مستقل باشد. سرلشكر سالمي با تاكيد بر 
لزوم گسترش ديدگاه هاي نظام جمهوري اسالمي 
در سراس��ر جهان، اظهار كرد: ما براي مستقل بودن 
بايد قوي باشيم زيرا ياد گرفته ايم كه براي پيروزي در 
مقابل دشمن بايد آنها را همواره تعقيب و رصد كنيم. 
وي تامين نيازهاي كشور با بهره مندي از توان داخلي 
را مهم ترين عامل استقالل كشور دانست و گفت: يك 
ملت زماني عزيز و بزرگ مي شود كه مستقل بوده و 

به بيگانگان وابسته نباشد.

وابستگياقتصادبهبيگانگاناستقاللوآزاديراازبينميبرد

دفاعي

 دو روز پس از اعالم عقب نش�يني نيروهاي نظامي امريكا از 
شمال شرق س�وريه، ارتش تركيه عمليات هوايي و زميني 
گسترده اي عليه منطقه كردنشين سوريه آغاز كرد. رويترز 
گزارش داده، هواپيماهاي نظامي و توپخانه ارتش تركيه عصر 
چهارشنبه مواضع شبه نظاميان »يگان هاي مدافع خلق« را 

در شهر مرزي راس العين گلوله باران كردند.

عمليات  »چشمه صلح«؟

سامانه پيامكي

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

مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين 
سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

 روزنامه تعادل 



روي موج خبر

   قانون»تابعيت فرزندان زنان ايراني« براي 
اجرا ابالغ شد؛ پاد|

رييس جمهور، قانون اصالح قانون تعيين تكليف 
تابعيت فرزندان حاص��ل از ازدواج زنان ايراني با 
مردان خارج��ي را براي اجرا ب��ه وزارتخانه هاي 
مربوطه اب��الغ ك��رد. براين اس��اس، در اجراي 
اصل يكصد و بيس��ت و س��وم قانون اساس��ي، 
رييس جمهور اين قانون مصوب مجلس را براي 
اجرا به وزارتخانه هاي كشور، دادگستري و تعاون، 

كار و رفاه اجتماعي ابالغ كرد.

   سامانه »ثبت اموال مقامات« در مجلس 
مستقر مي شود؛تعادل |

عضو هيات رييسه مجلس دهم گفت: سامانه ثبت 
اموال و دارايي مقامات در مجلس براي ثبت اموال 
و دارايي هاي نمايندگان مستقر مي شود. احمد 
اميرآبادي با انتشار مطلبي در صفحه توييتر خود 
نوشت: »در جلسه هيات رييسه مجلس شوراي 
اسالمي مقرر ش��د، معاون فناوري قوه قضاييه 
سامانه ثبت اموال و دارايي مقامات را در مجلس 
براي ثبت ام��وال دارايي ه��ا داراي نمايندگان 

مستقر نمايند.«

   اعالم آمادگي مجلس براي بررسي طرح 
اصالح قانون انتخابات؛ خانه ملت | 

سخنگوي هيات رييسه مجلس دهم در واكنش به 
اظهارات دبير ش��وراي نگهبان درخصوص اصالح 
قانون انتخابات گفت: اين آمادگي از س��وي هيات 
رييسه مجلس وجود دارد تا طرح اصالح موادي از 
قانون انتخابات مجلس را با اولويت در صحن مطرح 
ش��ود. اسداهلل عباس��ي گفت: ما پيش تر از شوراي 
نگهبان خواس��ته بوديم طرح ها و لوايح اولويت دار 
را به ما اع��الم كند و ما هفته آينده نيز برخي از اين 
اصالحات را جهت تامين نظر ش��وراي نگهبان در 
دس��تور كار داريم. وي اضافه كرد: اگر در خصوص 
موضوع اصالح قانون انتخابات نيز شوراي نگهبان 
نظري دارد، ما آماده ايم پ��س از تعيين تكليف در 
كميس��يون مربوطه با اولوي��ت در خصوص آن در 

صحن مجلس تصميم گيري كنيم.

   رزمايش غيرمترقبه نيروي زميني ارتش 
پايان يافت؛ ارتش نيوز |

 رزماي��ش غيرمترقبه نيروي زمين��ي ارتش كه با 
هدف ارزيابي توان تحرك و جابه جايي س��ريع در 
منطقه عمومي اروميه برگزار ش��د، با دستيابي به 
اهداف تعيين ش��ده از سوي سلس��له مراتب پايان 
يافت.  امير سرتيپ دوم علي حاجيلو ارشد نظامي 
ارتش در منطقه ش��مال غرب با اع��الم خبر فوق 
گفت: يگان هاي واكنش سريع و متحرك هجومي 
نيروي زميني ارتش مستقر در منطقه شمال غرب با 
موفقيت رزمايش غيرمترقبه را به پايان رساندند. وي 
افزود: روز گذشته از سوي سلسله مراتب فرماندهي 
به يگان هاي منطقه رزمايش غيرمترقبه اي اعالم 
ش��د، بالفاصله و در زمان بسيار كم يگان ها با تمام 
تجهيزات خود را آماده حضور در منطقه رزمايش 
كردند و در حضور فرمانده كل ارتش و نيروي زميني 

به اجراي رزمايش پرداختند.
 

   س�فر عمران خان به ايران به درخواست 
عربستان؛ خبرآنالين |

نخس��ت وزير پاكس��تان به درخواست عربستان 
سعودي و براي پيگيري ابتكاري جديد در زمينه 
رفع س��وءتفاهم هاي موجود ميان تهران و رياض 
ب��ه زودي به تهران س��فر مي كند. عم��ران خان 
همچنين در تالش است تا در جريان سفر به تهران 
زمينه هايي را براي كاهش تنش ميان ايران و امريكا 
فراهم كند. بر اساس گزارش نورنيوز، نخست وزير 
پاكستان در جريان سفر به ايران ضمن گفت وگو 
با مقامات عالي جمهوري اسالمي، ابتكارات خود 
در اين خصوص را مطرح خواهد كرد. رسانه هاي 
پاكستان نيز چهارشنبه اعالم كردند كه »عمران 
خان« نخست وزير اين كشور قرار است به زودي 

به جمهوري اسالمي ايران و عربستان سفر كند.

  وج�ود »اح�زاب شناس�نامه دار« باعث 
شايسته ساالري مي شود؛ خانه ملت |

نماينده مردم تهران و عضو فراكس��يون اميد گفت: 
احزاب در حوزه شايس��ته ساالري مي توانند كمك 
بس��ياري انجام دهند؛ چرا كه براي انجام فعاليت ها 
گزينش مي شوند و اين كار ما را به شايسته ساالري 
نزديك مي كنند. پروانه مافي به لزوم شايسته گزيني 
براي حل مشكالت كشور اشاره و تاكيد كرد: راه حل 
مشكالت كشور هم همين است، كه كشور به سمت 
و سويي برود، شايستگان را در هر حوزه اي چه در بعد 
اقتصادي و چه فرهنگي و سياسي منصوب شوند ودر 
واقع در اين حوزه ها افرادي كه هم عالقه مند و شايسته 
هستند، انتخاب و گماشته مي شوند، تا اينكه مردم 
بتوانند از آنها استفاده كنند؛ بنابراين بايد به اين سمت 
حركت كنيم و غير از اين ه��م راه ديگري را نداريم؛ 

يعني راه سومي براي حل مشكالت وجود ندارد.

   اس�تقبال غيرقاب�ل وصف م�ردم عراق
از زائران؛ ايسنا |

س��فير ايران در عراق اعالم كرد: در راس��تاي ارايه 
خدمات رساني بهتر به زائرين ايراني اربعين حسيني، 
سفارت ايران در عراق و سركنسولگري هاي ايران در 
شهرهاي زيارتي و مبادي ورودي عراق 24 ساعته در 
خدمت زوار اربعين حسيني هستند. ايرج مسجدي، 
با اعالم مطلب فوق همچنين با اشاره به عالقه مندي 
مردم عراق به ابا عبداهلل الحسين)ع( و زائران حسيني 
اظهار كرد: اين روزها شاهد استقبال شايان و غيرقابل 
وصف مردم عراق از زائرين اربعين حسيني هستيم و 
آنها از هيچ گونه تالشي براي خدمات رساني به زائران 
اربعين حسيني كوتاهي نمي كنند. مردم عراق اعم 
از شيعه، سني و مس��يحي و همه گروه ها و طوايف 
محب امام حسين )ع( هستند و پذيرايي از زوار امام 

حسين )ع( را يك فضيلت مي دانند.

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار نخبگان جوان و استعدادهاي برتر علمي: 

ما بايد ايراني بينديشيم؛ ايراني فكر كنيم و ايراني زندگي كنيم
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي صبح 
روز گذشته )چهارش��نبه( در ديدار دو هزار نفر از نخبگان 
جوان و استعدادهاي برتر علمي، ادامه پيشرفت علمي كشور 
را در كوران حركت پرشتاب علمي جهان، كاماًل ضروري و 
حياتي خواندند و با اشاره به شوق سرشار، انگيزه تحسين 
برانگيز و اعتماد به نفس جوان��ان نخبه تأكيد كردند: هر 
جوان نخبه پاره تن ايران عزيز ماست و براي رفع مشكالت 
نخبگان بايد سند راهبردي امور نخبگان را كاماًل جدي اجرا 

و پيگيري كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي مطالبي را كه ۱2 نفر از نخبگان 
در اين ديدار بيان كردند و تأمل جوانان نخبه در خصوص 
مسائل مهم كشور را بسيار خوب و لذتبخش ارزيابي كردند 
و با تأكيد به مسووالن مربوطه براي دنبال كردن مطالبات 
و پيشنهادهاي نخبگان گفتند: حركت علمي آغاز شده در 
كشور نيازمند استمرار است، البته رتبه هاي باالي علمي 
ايران در برخي رشته هاي نوپا مانند نانو و زيست فناوري بسيار 
افتخارآميز است اما به هيچ وجه كافي نيست و نبايد ما را قانع 

كند، بلكه بايد پيشرفت علمي با شتاب ادامه يابد.
ايش��ان با اش��اره به بازديد روز گذش��ته خود از نمايشگاه 
ش��ركت هاي دانش بنيان، وجود انگيزه، اعتماد به نفس و 
خودباوري در حرف و عمل جوانان متخصص را نش��انه اي 
شوق انگيز از استمرار جريان علمي در كشور برشمردند و 
خاطرنشان كردند: اين جوانان فقط نخبگان ۳۰ شركت از 
چهار هزار شركت دانش بنيان كشور بودند كه اين عدد بايد 
در طول يك مدت محدود و مشخص، چندين برابر شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي الزمه تحقق اين هدف را ايجاد 
زيرساخت هاي قانوني در خصوص شركت هاي دانش بنيان 
و رفع موانع پيِش روي آنها برشمردند و گفتند: مكرراً تأكيد 
كرده ايم كه محيط كسب و كار بايد اصالح شود مثاًل مجوزي 
كه بايد ظرف يك هفته صادر ش��ود، شش ماه زمان نبرد، 
موازي كاري هاي غلط حذف و انحصار برداشته شود. رهبر 
انقالب اسالمي سپس به بيان چند نكته خطاب به نخبگان 
جوان پرداختند. »اجرا و تحقق جدي سند راهبردي امور 
نخبگان« اولين نكته مورد تأكيد حضرت آيت اهلل خامنه اي 
بود. ايشان اجراي كامل اين سند را موجب رفع بسياري از 
مشكالت در زمينه پيشرفت علمي، تجاري سازي محصوالت 
علمي و فناوري و حل ساير مشكالت بخش علمي خواندند 
و گفتند: بنياد نخبگان موظف است به اين سند بپردازد و 
شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز بايد با به روزرساني اين سند، 
تحقق آن را مطالبه و دنبال كند. »مأيوس نشدن از القائات 
منفي جرياني بددل كه جنبش علمي كشور را انكار مي كند« 
توصيه بعدي حضرت آيت اهلل خامنه اي به جوانان نخبه بود. 
ايشان افزودند: يك جريان بددل و بدخواه كه متأسفانه در 
داخل دانشگاه ها نيز حضور دارد، اصل جهش علمي كشور را 
كه يك واقعيت عيان است، انكار و تالش مي كند با القاء اينكه 
هيچ اتفاق علمي مهمي رخ نداده است، مردم را دچار ترديد 
و نخبگان را نااميد كند، اما شما در مقابل اين جريان هرگز 
مأيوس نشويد. رهبر انقالب اسالمي يكي ديگر از كارهاي 
زشت اين جريان بددل را داللي و انتقال نخبگان مستعد به 
خارج از كشور دانستند و گفتند: جوان نخبه به ايران تعلق 
دارد و پاره تن كشور است، اما آنها به دنبال دلسرد كردن يا 
فريفتن او با وعده هاي پولي يا غيرپولي و موهوم هس��تند 
كه مس��ووالن وزارتخانه هاي بهداشت و علوم موظفند از 

دانشگاه ها در مقابل اين جريان مراقبت كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودن��د: برخالف القائات اين 
جريان، مقامات عالي كشور از مشكالت و اخبار منفي هم با 
خبر هستند اما يقيناً جنبه هاي مثبت جريان علمي كشور 

بر جنبه هاي منفي آن غلبه دارد.
ايشان هنر انقالب اسالمي را جرأت دادن به مرد و زن  و پير 

و جوان براي ورود به ميادين دشوار از جمله ورود در ميادين 
علمي كه حتي تحسين دش��منان را نيز به دنبال داشته 
است، خواندند و با يادآوري مواردي از افتخارات علمي كشور 
گفتند: اس��تفاده از ظرفيت علمي در بخش هاي مختلف 
كش��ور به »باال بردن قدرت دفاعي«، »درمان و پزش��كي 
پيشرفته و كنترل بيماري ها«، »مسائل فني مهندسي«، 
»زيست فناوري و توليد محصوالت با دوام با فناوري نانو« و 

»فناوري صلح آميز هسته اي«  منجر شده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: با وجود اين 
دس��تاوردهاي واضح، برخي افراد حركت علمي كشور را 
تخريب و انكار و اگر بتوانند برسر راه آن مانع تراشي مي كنند. 
ايشان افزودند: البته اين موانع بايد برداشته شود و مسووليت 
به عهده مسووالن مراكز مربوط است، اما شما جوانان عزيز 
به حركت پر شوق، مضاعف و بدون وقفه خود در مقابل اين 
جريان انحرافي ادامه دهيد. رهبر انقالب اس��المي، توجه 
به علوم انساني را در همه نهادهاي نخبگاني از جمله بنياد 
نخبگان ضروري خواندند و گفتند: وقتي جوان نخبه ايراني، 
در زمينه مهندسي در تراز جهاني عمل مي كند و در ساخت 
دستگاه هاي بس��يار پيچيده، كارهاي بسيار مهمي انجام 
مي دهد، طبعاً حضور او در عرصه هايي مانند اقتصاد، حقوق و 
مديريت و ارايه راه حل براي مشكالت اقتصادي و آسيب هاي 
اجتماعي، موثر و راهگشا خواهد بود. ايشان برخي مشكالت 
اقتصادي موجود را ناشي از كمبود تحقيق علمي دانستند و 
افزودند: با دانش نخبگاني مي توان راه حل هاي خوبي براي 
اين مسائل يافت. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اجراي 
كامل سند بسيار ارزشمند نقشه علمي كشور افزودند: حضور 
نخبگان جوان در عرصه علوم انساني موجب مي شود پرورش 
اندام علمي كشور به صورت متناسب صورت گيرد، نه اينكه 
يك بخش فوق العاده قوي باش��د و بخشي ديگر ضعيف و 
كم جان. رهبر انقالب همراه بودن علم با فرهنگ صحيح 
انسان دوستي را زمينه ساز استفاده بشر از منافع حقيقي 
علم و دانش خواندند و يادآوري كردند: علم بس��يار مهم و 
بسيار نافع هس��ته اي وقتي با فرهنگ غلط قدرت طلبي 
همراه ش��د، به توليد بمب هس��ته اي انجاميد و به تهديد 
بزرگ دنيا و بشريت تبديل شد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با 

اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه جمهوري اسالمي درباره 
حرمت شرعي استفاده از بمب هسته اي تأكيد كردند: ما با 
وجود اينكه مي توانستيم در اين راه قدم برداريم، بر اساس 
حكم اس��الم عزيز كاربرد اين سالح را حرام قطعي شرعي 
اعالم كرديم، بنابراين هيچ دليلي ن��دارد كه براي توليد و 
نگهداشت سالحي كه اس��تفاده از آن مطلقًا حرام است، 
هزينه كنيم. ايشان پايبندي جدي به مباني ديني و شرف 
ملي را دو الزام مجموعه هاي نخبگاني برشمردند و افزودند: 
دانشمند ايراني وقتي با فرهنگ اسالمي و ايراني آميخته 
مي شود، عنصر راهبردي حيات ملت مي شود و به كشور 
روح و توان مي بخش��د. ايشان در زمينه ضرورت همراهي 
علم با فرهنگ صحيح افزودند: ما از ش��اگردي و يادگيري 
هيچ ابايي و ننگي نداريم اما نمي خواهيم دانشگاه هاي ما باز 
توليد »دانشگاه هاي امريكايي با همان فرهنگ غلط غربي« 
باشند. رهبر انقالب با ابراز خرسندي از فضاي ايراني- اسالمي 
مجموعه هاي فعال در عرصه   سلول هاي بنيادي، نانو، زيست 
فناوري و هسته اي گفتند نخبگان فعال در اين زمينه ها، كار 
علمي را نوعي جهاد مي دانند و اين تفكر و نگرش در همه 
محيط هاي دانش��گاهي مورد نياز است. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در جمع بندي اين بخش از سخنانش��ان تأكيد 
كردند: شرايط ما با ش��رايط ديگران متفاوت است. ما بايد 
ايراني بينديشيم، ايراني فكر كنيم و ايراني زندگي كنيم كه 
رعايت و اجراي الگوي پيشرفت اسالمي- ايراني مي تواند به 

اين هدف كمك شاياني كند.
ايشان تقليد از فرهنگ دانشگاه هاي غربي را باعث از بين 
رفتن نوآوري و ابتكارات علمي خواندند و گفتند: تقليد از 
ديگران، نوزايي و نشاط حقيقي علمي را هم از بين مي برد. 
رهبر انقالب اسالمي در ششمين نكته سخنان خود، جامعه 
نخبگاني را به ايفاي نقش در زمينه ديپلماس��ي عمومي 
فراخواندند. ايش��ان گردآوردن »نخبگان ايراِن فرهنگي 
بزرگ« يعني نخبگان قلمرو وس��يع فرهن��گ ايراني در 
قرن هاي گذشته را نمونه اي از ظرفيت بالقوه جامعه نخبگاني 
خواندند و افزودند: ارتباط گيري و گردآوري نخبگان منطقه 
غرب آسيا، جهان اسالم، محور مقاومت و حتي گردآوري 
نخبگان حق جوي عالم در همه كشورها از جمله امريكا و اروپا 

مي تواند با نوعي نهادسازي به ارايه و ترويج »دانش پاك و با 
شرافت« و »انديشه درست« منجر شود.

حضرت آيت اهلل خامنه اي، با نقد برخي كم كاري ها در ارايه 
راه سوم برخاسته از انقالب اسالمي به جهانيان گفتند: راه 
ما نه سوسياليستي است نه متكي بر ليبرال دموكراسي. ما 
به بركت اسالم راه سومي را به ملت ها ارايه كرده ايم كه بايد 
بيش از پيش با سخن منطقي و عمل خود، دل ها را به اين 
راه سودمند براي بش��ريت جذب كنيم و ملت ها را از نفوذ 
روزافزون فرهنگ منحط غرب نجات دهيم. رهبر انقالب در 
آخرين فراز سخنانشان در جمع دو هزار نخبه جوان بر ايجاد 
و گسترش اميد تأكيد كردند و گفتند: نخبگان، اساتيد و 
پيش��روان حركت علمي نگذارند اميد به وجود آمده براي 

پيشرفت علمي كشور دچار اختالل شود.
ايش��ان در همين زمينه افزودند: در كشور البته مشكالت 
مختلفي وجود دارد اما نبايد اين مش��كالت را يك طرفه و 
بدون توجه به موفقيت ها مدام مطرح و بر سر آن مرثيه خواني 
كرد، چرا كه در اين صورت امي��د در دل جوانان كم فروغ 
مي شود. رهبر انقالب اسالمي توجه و تبيين موفقيت هاي 
بزرگ را از وظايف نخبگان در قبال نسل جوان دانستند و 
افزودند: استعداد ايراني بعد از انقالب به وجود نيامده بلكه 
موهبتي هميشگي و خدادادي است، اما انقالب با ميدان 
دادن به اين استعدادها، ايران را از حالت راكد و عقب افتاده 
و وابسته، به كشوري مستقل، در حال پيشرفت و برخوردار 
از موفقيت هاي فراوان تبديل كرد كه بايد به اين واقعيات 
توجه كامل داش��ت. ايشان نتايج »مقايسه پيشرفت هاي 
علمي دانشگاه ها در چهل س��ال اخير را با قبل از انقالب« 
حيرت آور خواندند و افزودند: اين حركت عظيم البته در اول 
راه است، اما به فضل الهي و همت نخبگان و جوانان به اوج 
خواهد رسيد و جوان ايراني بايد با اين نگاه به آينده بنگرد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي توكل، تقوا و معنويت را مايه اميد 
حقيق��ي و روزافزون خواندند و ب��ه نخبگان جوان توصيه 
كردند: هرچه مي توانيد دل هاي پاكتان را پاك تر كنيد و در 
حرف و عمل خداوند كريم را همواره مدنظر داشته باشيد، 
آن وقت همراهي و ياري خدا را در پيشرفت مداوم احساس و 
درك خواهيد كرد. رهبر انقالب در پايان سخنانشان با تكرار 

سخنان چند سال قبل خود يادآوري كردند: گفته ايم كه بايد 
به گونه اي پيشرفت كنيم كه ۵۰ سال بعد هر نخبه اي و هر 
كسي كه در جهان خواست تازه هاي علم را فرا بگيرد، ناچار به 
دانستن زبان فارسي باشد و تحقق اين هدف، حتماً در دايره 
هوش و استعداد و همت ايراني امكان پذير است. در اين ديدار 
همچنين آقاي ستاري معاون علمي و فناوري رييس جمهور، 
پيشرفت درونزاي علمي را براساس نيروي انساني، آموزش و 
فرهنگ بومي، رويكرد بنياد ملي نخبگان اعالم كرد و گفت: 
از نظر ما نخبه كسي است كه براي كشور خود ارزش افزوده 
و اشتغال ايجاد كند و بر اين اساس حمايت هاي بنياد ملي 

نخبگان منوط به انجام كار و تالش و نوآوري است.
آقاي س��تاري، طرح س��رآمدان علمي و برگزاري جوايز 
مصطفي و ش��هيد احمدي روش��ن را از جمله برنامه هاي 
در حال اجراي بنياد علمي نخبگان خواند و افزود: اقتصاد 
دانش بنيان در نقطه مقابل اقتصاد نفتي و وابسته است و در 
آن، كيفيت نيروي انساني و وارد كردن بخش خصوصي به 
سرمايه گذاري اصل است. در اين ديدار قبل از سخنان رهبر 
انقالب ۱2 تن از نخبگان و محققان رش��ته هاي مختلف، 

ديدگاه هاي خود را بيان كردند. آقايان: 
- سيد علي موسوي- استاديار مهندسي پزشكي

- يوس��ف قاس��مي- دكتراي حقوق و موس��س شركت 
دانش بنيان در زمينه خدمات حقوقي

- محمد فدايي- دانشجوي دكتراي مديريت دولتي
- عرفان صلواتي- پسادكتراي رياضي از دانشگاه اميركبير و 

دارنده مدال طالي المپياد جهاني
- مجتبي محصولي- دانش��يار مهندسي عمران دانشگاه 

شريف
- حسن انصاري فر- كارشناس ارشد فناوري اطالعات

- علي كاظمي تبريزي- دانشجوي دكتراي صنايع چوب 
و كاغذ

- رس��ول رجايي- دانش��جوي دكتراي مهندسي برق از 
دانشگاه تربيت مدرس

- اميد حاتمي- دانشجوي دكتراي مديريت
- حسينعلي اخالقي- دكتراي مهندسي نفت

و خانم ها: 
- الهه شاكري- دانشجوي دكتراي پژوهش هنر

- سيده صديقه مدني- فوق تخصص بيماري هاي غدد از 
دانشگاه علوم پزشكي تهران

در سخنان خود بر اين نكات تأكيد كردند: 
- ضرورت اصالح نگرش ها به كارآفرينان نوآور در جامعه

- ل��زوم حذف مقررات دس��ت وپاگير در جهت حمايت از 
نخبگان و مسير پژوهش هاي كاربردي

- ضرورت سرمايه گذاري در رشته هاي علوم پايه
- راه اندازي تلويزيون اينترنتي به منظور غلبه بر فقر توليد 

محتوا در فضاي مجازي
- انتقاد از شرايط دشوار كسب و كارهاي جديد در كشور

- لزوم رسيدگي به وضع مدارس سمپاد
- حمايت از كسب و كارهاي اينترنتي و جلوگيري از متوقف 

كردن سليقه اي فعاليت آنها
- بيان پيشنهادهايي درخصوص اصالح نظام اداري كشور

- تأكيد بر ساماندهي و ارتقاي فعاليت هاي آموزش برون 
مدرسه اي همچون المپيادهاي علمي

- پيشنهاد تغيير معيار اختصاص بودجه به دانشگاه ها و مراكز 
علمي كشور از شاخص »سرانه دانشجو- استاد« به شاخص 

كيفي »حل مسائل كشور«
- ضرورت حركت به سمت الگوهاي جديد آموزشي به ويژه 
»آموزِش پژوهش محور« ب��ا اولويت كارآفريني و افزايش 

رفاه اجتماعي
در پايان اين ديدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقالب 

اسالمي اقامه شد.

وزير اقتصاد در پاسخ به پرسش »تعادل« مطرح كرد

 استقبال از ورود نقدينگي عمومي به بورس 
گروه ايران|

در روزي ك��ه رييس جمهوري در جلس��ه هيات دولت با 
باز كردن پرون��ده انتخابات از ضرورت ايجاد يك همايش 
عمومي در راس��تاي ملي صحبت و تالش كرد تا در كنار 
موضوعات كالن كش��ور، مطالبات دولت از دستگاه هاي 
نظارتي در خص��وص انتخابات را ش��فاف و صريح اعالم 
كند؛ چهره هاي اقتصادي كابينه با حضور در حياط دولت 
برنامه هاي اقتص��ادي دولت در بخش ه��اي گوناگون را 
تشريح و راهكارهاي بهبود وضعيت تثبيت شده فعلي را 
بررسي كردند. اين بار هم همتي رييس كل بانك مركزي 
به ميان خبرنگاران آمد و از ادامه روند ثبات در بازار پول و 
سرمايه ايران سخن گفت و هم دژپسند وزير اقتصاد راهي 
حياط دولت ش��د تا در خصوص راهكارهاي اجرايي براي 
كاهش وابس��تگي به درآمدهاي نفتي و ساير برنامه هاي 
دولت صحبت كند. هم نوبخت رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه درباره شاخص هاي بودجه سال آينده ديدگاه هاي 
خود را مطرح كرد و هم اسالمي وزير راه و شهرسازي درباره 
برنامه هاي دولت براي كمك به مستاجران و...اظهارنظر 
كرد. در كنار م��ردان اقتصادي دولت واعظي رييس دفتر 
رييس جمهوري و علي ربيعي سخنگوي دولت هم مطابق 
چهارشنبه هاي قبل راهي حياط دولت شدند تا در گفت وگو 

با خبرنگاران به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهند. 

  موسسات غيرمجاز مهار شدند
رييس كل بانك مركزي اولي��ن چهره اي بود كه از مقابل 
ساختمان شيشه اي حياط پايين آمد و روبه روي خبرنگاران 
ايستاد تا به مهم ترين پرسش هاي پولي و مالي كشور پاسخ 
دهد. رييس كل بانك مركزي در پاسخ به تعادل در مورد 
اقدامات اين بانك براي جلوگيري از ايجاد مشكالت جديد 
در موسسات مالي با توجه به تجربيات قبلي كشور در اين 
زمينه تصريح كرد: ما ديگر اجازه نمي دهيم موسس��ات 
غيرمجاز در كشور باشند برخي از موسسات مجاز بودند 

كه آنها را هم تحت مديريت گرفتي��م و بعضي از آنها را با 
ابزارهايي كه در اختيار داريم كنترل مي كنيم تا مشكالت 
كاهش پيدا كند.  گفت: يكي از داليلي كه مي بينيد در بازار 
ارز ثبات نسبي فراهم شده است، برگشت ارز صادركنندگان 
و سامانه نيما است امروز هم اعالم شد كه ۱۹ ميليارد دالر 
در شش ماهه اول امسال ارز تخصيص داده ايم. عبدالناصر 
همتي همچنين درباره آخرين اقدامات انجام شده در زمينه 
اصالح نظام بانكي گفت: در اي��ن خصوص ضرب االجل 
خاصي تعيين نشده اس��ت، اما اصالح نظام بانكي مساله 
بسيار مهمي است. وي با اشاره به زمانبر بودن اصالح نظام 
بانكي افزود: هميشه گفته ام در كوتاه مدت نمي توانيم آن 
را انجام دهيم مشكالتي كه سيستم بانكي ما دارد از نظر 
ناترازي بانك ها، دارايي ها معوقات اموال و مطالبات از دولت و 
مردم همه مسائلي است كه به تدريج حل مي شود و ما هم بر 
اساس مصوبات كه قبل از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
گرفته ايم اقداماتي شروع كرديم در زمينه موسساتي كه 
مقداري ناترازي داشتند. همتي گفت: به تدريج اقداماتي را 
انجام مي دهيم فكر مي كنم اصالح نظام بانكي زمان طوالني 
مي برد مهم اين است كه حركت ما به سمت اصالح باشد. 
اين موضوع را شروع كرديم و ان شاءاهلل با كمك بقيه اعضاي 
دولت و مجلس بتوانيم مسائل را پيش ببريم. همتي تاكيد 
كرد: ماليات بر ارزش افزوده و معرفي افرادي كه ارز خود را به 
داخل نياوردند به قوه قضاييه از ابزارهاي ما است، اما تاكنون 
همراهي آنها خوب بوده و اميدواريم از اين هم بيشتر باشد. 
رييس كل بانك مركزي در مورد ادغام بانك هاي متعلق به 
نيروهاي مسلح نيز تصريح كرد: روند بسيار خوبي در اين 
زمينه در حال طي شدن است و فكر مي كنم كه برنامه ريزي 
كرديم تا پايان آذر ماه آنها اقدامشان قطعي شود مراحل به 
آرام در حال انجام است و بخش عمده اي از سهام آنها توسط 
بانك سپه تملك شده است. دارايي ها ارزش گذاري مي شوند 
و طبق همان تصميم كميته عالي راهبردي اين مجموعه 
پيش مي رود و به نظر يكي از كارهاي موفق و ماندگار در نظام 

بانكي خواهد بود. وي در مورد رسيدن آمار بانك مركزي به 
صندوق بين المللي پول و عدم در اختيار گذاشتن اين آمار به 
رسانه هاي داخلي گفت: من نمي دانم چطور اين اتفاق افتاد 
از خودشان بپرسيد ما به كسي آمار نداديم، شما حرف ما را 
قبول نداريد حرف صندوق بين المللي پول را قبول داريد؟

  تصويب قان�ون صندوق هاي مكانيزه براي 
مقابله با فرار مالياتي

بعد از همتي نوبت به دژپسند رسيد تا راهبردهاي وزارتخانه 
متبوعش براي رس��يدن به بهترين راندمان اقتصادي را 
تشريح كند. وزير اقتصاد دولت دوازدهم در پاسخ به پرسش 
»تعادل« در خصوص نوساناتي كه اخيرا در بازار بورس به 
دليل ورود سرمايه هاي عمومي ايجاد شده گفت: اساسا يكي 
از برنامه هاي دولت هدايت سرمايه هاي عمومي مردم به 
بازار بورس است؛ مطمئن باشيد نوسانات كوتاه مدت و گذرا 
هستند و بعد از دوره اي از نوسان ثبات پايداري در بازار بورس 
كشور فراهم خواهد شد؛ بنابراين ما از حضور سرمايه هاي 
عمومي مردم در بازار بورس هيچ نگراني نداريم و معتقديم 
كه اين حضور در نهايت به نفع اقتصاد و معيشت مردم خواهد 
بود.  وزير اقتصاد با اشاره به اهميت استفاده از فناوري هاي 
جديد گفت: اميدواريم مجلس قانون صندوق هاي مكانيزه را 
رفع ايراد كرده تا اين قانون تصويب و ابالغ شود زيرا اين قانون 
به مقابله با فرار مالياتي كمك مي كند. فرهاد دژپسند درباره 
راهكارهاي وزارت اقتصاد براي كاهش فرار مالياتي اظهار 
كرد: برخي ماليات هاي معوق را به عنوان فرار مالياتي تلقي 
مي كنند كه درست نيست. ما براي مقابله با فرار مالياتي بايد 
از روش هاي مختلف از جمله هوشمندسازي نظام مالياتي 
استفاده كنيم، خوشبختانه تصويب قانون صندوق هاي 
مكانيزه به اين امر كمك مي كند كه البته شوراي نگهبان 
دو ايراد جزيي گرفته و اين قانون به مجلس بازگش��ته اما 
اميدواريم در آينده اي نزديك، مجلس رفع ايراد كرده و اين 
قانون تصويب و ابالغ شود. وي با اشاره به اينكه تصويب قانون 
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ارزش افزوده يكي ديگر از راه هاي مقابله با فرار مالياتي است، 
افزود: اميدواريم قبل از تصويب قانون بودجه سال ۱۳۹۹، 
اين قانون تصويب شود تا با آغاز سال آينده به اجرا درآيد. 
سومين راهكار، كامل كردن اطالعات مالي است. در اين 
زمينه قوانين مختلف هم داريم كه كمك مي كند تا اطالعات 
را جمع كرده و بر مبناي اطالعات درست، جامع و گسترده 
بتوانيم تمام فراريان ماليات را شناسايي كنيم. شبكه جامعه 
نظام مالياتي را براي همين ه��دف كامل مي كنيم. وزير 
اقتصاد درباره آخرين وضعيت هپكو بيان كرد: مديرعامل و 
سهامدار عمده تعيين شده و هيات واگذاري و شوراي عالي 
بورس هم مصوبات الزم را صادر كرده اند و اكنون منتظريم 
تا اولين مجمع را سازمان خصوصي سازي با حضور تمامي 
دارندگان س��هام برگزار كند و بعد از آن هپكو با يك مدل 
جديد، مديريت خواهد شد. دژپسند در پايان درباره شركت 
آذرآب نيز خاطرنشان كرد: در مورد شركت آذرآب شرايط 

متفاوت است و بانك كشاورزي كار آن را انجام مي دهد.

  تخفيف مالياتي براي برخي صاحبخانه ها
دولت دوازدهم در شرايطي وارد هفتمين سال فعاليت هاي 
خود مي شود كه هنوز راهبرد مشخصي در خصوص مسكن 
طبقات كمتربرخوردار ارايه نشده است. وزير راه و شهرسازي 
در خصوص مشكالت عديده مستاجران از اعطاي تخفيف 
مالياتي براي صاحبخانه هايي كه مراعات مستاجرين را 
مي كنند خبر داد. محمد اسالمي با اشاره به طرح اقدام ملي 
مسكن گفت: اين موضوع مسير طبيعي و رو به رشد خود 
را طي مي كند و در استان هاي مختلف مهم ترين كار ما در 
اين طرح نيازسنجي بر اساس تقاضاهاي قابل استناد است. 
وي افزود: بر اساس اين طرح براي هر شهر در قالب سامانه 
GIS تعريف مشخصي كرديم كه اين مرحله را پشت سر 
گذاشته شده است و در مرحله تحويل نهايي، آماده سازي و 
احداث ۱8۰ هزار مسكن هستيم. اسالمي با اشاره به اينكه 
همه دس��تگاه ها بايد در اين زمينه به ماموريت خود عمل 
كنند،  تاكيد كرد: تا پايان س��ال 4۰۰ هزار واحد مس��كن 
كه قرار اس��ت در طرح اقدام ملي مسكن عملياتي شود را 
آغاز خواهيم كرد و اميدواريم تا اتمام س��ال ۹۹ اين پروژه 
به ثمر برسد. وي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت قيمت 
منازل اس��تيجاري و توصيه اش به صاحبخانه ها گفت: ما 

هميشه پاسخ روشن داده ايم و نكته مهم اين است مالكين و 
صاحبخانه ها بايد مراعات مستاجرين را بكنند هر چند اين 
رابطه متقابل است. وزير راه و شهرسازي ادامه داد: اعطاي 
تخفيف مالياتي براي صاحبخانه هايي كه مراعات مستاجرين 
را مي كنند هم اكنون در دستور كار است و اين موضوع در 
هيات دولت به تصويب رسيده و به مجلس ارسال شده   كه 
قرار است اصالحيه آن انجام شود. اسالمي در پاسخ به اين 
پرسش كه تدابير وزارت راه براي جلوگيري از گرانفروشي 
بليت هواپيماها در ايام اربعين چيست، تصريح كرد: من از 
مردم خواهش مي كنم بليت را از دفاتر معتبر خريداري كنند 
نه از دفاتري كه به ايرالين خاصي متصل نيستند. قيمت 
بليت مصوب 2 ميليون و دويست و 2 ميليون و هشتصد است 
كه اعالم شده و بر اساس مسافت است. وزير راه ادامه داد: به 
اندازه كافي پرواز وجود دارد پس مردم از خود ايرالين ها بليت 
بخرند تا واسطه ها حذف شوند. تعزيرات هم برخورد مي كند 

ولي خود مردم هم اميدواريم كه توصيه ها را جدي بگيرند.

  آرمان قطع وابستگي به نفت را در بودجه ۹۹ 
محقق مي كنيم

رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه گف��ت: منابع بودجه 
۹۹ كمترين وابس��تگي را به نفت خواهد داشت و تكيه 
بودجه جاري به طور مطلق از نفت برداش��ته مي شود و 
ما حتي ريالي از نفت را در بودجه هاي جاري و هزينه اي 
صرف نخواهيم كرد. »محمدباقر نوبخت« از پيش��نهاد 
افزاي��ش ۱۵ درصدي حقوق كاركن��ان دولت و افزايش 
بيش از 2۰ درصد حقوق براي كساني كه حداقل حقوق 
را دريافت مي كنن��د، خبر داد. وي افزود: بودجه س��ال 
۱۳۹۹ در چارچوب طرح اصالح س��اختار بودجه تهيه 
شده اس��ت. در اين طرح از جهت منابع، مصارف و نظام 
بودجه ريزي اصالحاتي انجام شده است. رييس سازمان 
برنامه و بودجه درباره موارد استفاده از منابع نفتي گفت: 
در سال آينده منابع حاصل از فروش نفت را صرف تملك 
دارايي هاي سرمايه اي مي كنيم و براي طرح هاي عمراني 
اس��تفاده خواهيم كرد. رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
منابع جايگزين نفت را س��ه منب��ع »يارانه هاي پنهان 
حامل هاي انرژي«، »ماليات « و »مولدسازي دارايي هاي 

دولت« نام برد .



3 كالن

كارشناس حوزه كار  از ضرورت ايجاد سازماني مستقل براي نظارت بر مركز آمار سخن گفت

بيكاريبارشدنميخواند
 گروه كالن|

يك كارش�ناس اقتص�ادي مي گوي�د: به نظر 
مي رس�د كه وضعيت اقتصاد ايران چندان رو 
به راه نيس�ت و احتماال طي فصول آتي بايد بر 
تعداد بيكاران افزوده شود چون اقتصاد ايران 
از يك وضعيت تورمي به يك وضعيت ركودي 
تبديل شده است و به علت كاهش قدرت خريد 
خانوارها، مش�كل تقاضاي واقعي براي كاالها 
شكل گرفته اس�ت بنابراين به نظر مي آيد كه 
عمدتا رك�ود بر صنايع اثر گذار باش�د و باعث 
شود كه ميزان اش�تغال هم كاهش پيدا كند و 
خروجي تحليلي ك�ه از وضعيت اقتصاد كالن 
بيرون مي آيد اين است كه احتماال وضعيت بازار 
كار بايد بدتر باشد. با اين حال مركز آمار ايران 
از كاهش نرخ بيكاري خبر مي دهد. نياز اس�ت 
كه جزييات محاس�به اين نرخ مشخص شود و 
در عين حال نهادي مس�تقل ب�ر عملكرد اين 

سازمان نظارت كند.
به گزارش »تعادل« مركز آمار ايران در روزهاي 
گذش�ته آمار بيكاري در تابس�تان را منتش�ر 
كرد كه اين آمار نش�ان مي دهد ن�رخ بيكاري 
در تابس�تان 98 نس�بت به فصل مشابه سال 
گذش�ته 1.8 درصد كاهش داش�ته است. اين 
در حالي اس�ت كه ب�ه قاعده با توجه به رش�د 
اقتصادي منفي سال گذش�ته انتظار مي رفت 
نرخ بيكاري هم به تناسب آن كاهش پيدا كند. 
پس از انتشار اين آمار شبهاتي ايجاد شده آيا 
آماري كه مركز آمار ايران منتشر مي كند، قابل 
اعتماد و دقيق اس�ت؟ روز گذش�ته اين مركز 
اعالم كرد، آمار منتشر شده از سوي اين مركز 
آماري مبنا و اصول علمي دارد و محاسبه و اعالم 
اين آمارها بر اس�اس اس�تانداردهاي جهاني 

صورت مي گيرد.
درهمي�ن زمين�ه »تع�ادل« در گفت وگ�و ب�ا 
محمدرضا عبداللهي كارشناس پژوهشي حوزه 
كار به اين موضوع پرداخته است كه آيا ادعاي 
مركز آمار ايران مبني بر علمي و استاندارد بودن 
آمارهايي كه منتش�ر مي كند ب�ا واقعيت هاي 
اقتصاد ايران همخواني دارد يا خير كه در ادامه 

به صورت مشروح مي خوانيم: 

    با توجه به رش�د اقتص�ادي منفي، بايد نرخ 
بيكاري افزايش مي يافت. چرا چنين نشده؟

بررسي ها نش��ان مي دهد در تابس��تان سال جاري 
نس��بت به تابستان سال گذش��ته، حدود 844 هزار 
نفر به تعداد شاغلين اضافه شده است. اين رقم براي 
افزايش تعداد شاغلين كشور، رقم قابل توجهي است. 
در عين حال بايد به س��اير شاخص ها هم توجه كرد. 
وقتي ساير آمارهاي تابس��تان را هم نگاه مي كنيم، 
متوجه مي ش��ويم نرخ مشاركت اقتصادي كشور در 
تابستان هم افزايشي بوده و در عين حال نرخ اشتغال 
ناقص كه ش��اخص مهمي محس��وب مي شود روند 

كاهشي داشته است.
 بر اس��اس تعريف مركز آمار ايران كسي كه در هفته 
مرجع حداقل حدود يك ساعت كار انجام دهد، شاغل 
محسوب مي شود اما اگر فردي زير 44 ساعت كار در 
هفته انجام داده باش��د و تمايل به انجام كار بيش��تر 
داشته باشد به عنوان شاغل ناقص محسوب مي شود. 
ما هم مي بينيم كه نرخ بيكاري در تابستان 98 نسبت 
به فصل مشابه سال قبل كاهش پيدا كرده است و هم 
اشتغال ناقص. به عبارتي هم وضعيت افرادي كه ما 
آنها را شاغل مي ناميم بهتر شده و هم از تعداد افرادي 
كه به اش��تغال ناقص مشغولند كاس��ته شده است. 

به اين ترتيب تعداد اف��رادي كه به صورت پاره وقت 
مشغول به كار بوده اند كمتر شده است.

از منظ��ر ش��اخص هاي ب��ازار كار وقت��ي مي بينيم 
كاهش 1.8 درصدي نرخ بيكاري رخ داده و در عين 
حال با افزايش تعداد شاغلين رو به رو بوده ايم به نظر 
مي رسد كه اوصاع بازار كار خوب است. اما وقتي اين 
آمارها را در كنار برخي شاخص هاي ديگر همچنين 
واقعيت هاي اقتصاد كالن قرار مي دهيم، مانند نرخ 
ارز، رشد اقتصادي و تورم، متوجه مي شويم برداشت 
مناس��بي از وضعيت بازار كار وجود ندارد. مثال براي 
6 ماهه اول امسال بر اس��اس اعالم رييس كل بانك 
مركزي، شاخص صنعت تنها در شهريور ماه آن هم 
به ميزان 1.2 درصد مثبت بوده و در بقيه ماه هاي سال 

شاخص صنعت منفي بوده است.
   چ�ه ارزيابي از تاثير رش�د بخش صنعت بر 

بيكاري داريد؟
 متاس��فانه از مركز آمار يا بانك مركزي آماري براي 
شاخص صنعت به ازاي بهار يا تابستان منتشر نشده 
كه بگوييم برآورد آن چگونه بوده اس��ت. وقتي اين 
ش��اخص را در كنار آماري كه مركز آمار ايران ارايه 
داده اس��ت، افزايش 368 هزار نفري شاغلين بخش 
صنعت ق��رار مي دهيم مي بينيم ك��ه تعارض جدي 
وج��ود دارد مبني بر اينكه رش��د صنعت در 6 ماهه 
نخست امسال منفي بوده اما 368 هزار نفر به شاغلين 
اين بخش اضافه شده است، ممكن است اين توجيه 
وجود داشته باشد كه صنايع بزرگ در كشور حامل 
رش��د منفي در بخش صنعت هستند، و اشتغالزايي 
در صنايع كوچك رخ داده باشد. هرچند اين توجيه 

مي تواند تا حدي درست باشد. 
    از رشد بنگاه هاي كوچك و متوسط اطالعات 
دقيقي وج�ود ندارد. چه تحليل�ي از وضعيت 

آنها داريد؟
 آمار دقيقي در دس��ترس نيست اما بررسي ها نشان 
مي دهد كه بنگاه هاي كوچك و متوسط هم در سال 
گذشته به خصوص در ماه هاي ابتدايي امسال دچار 
مشكل بوده اند. بنابراين، اين تلقي كه اگر رشد صنعت 
كم يا منفي ب��وده در عوض اش��تغال در بنگاه هاي 
كوچك و متوسط سهم زيادي از ارزش افزوده دارند 

با واقعيت هاي موجود در تناقض است. 
    اشتغال بخش كشاورزي و خدمات را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
آمارهاي بخش كشاورزي نش��ان مي دهد كه 170 
هزار نفر به تعداد شاغلين نسبت به فصل مشابه سال 
قبل افزوده شده است. هر چند امسال وضعيت بخش 
كشاورزي به لحاظ بارندگي خوب بوده اما به لحاظ 
سيل هايي كه روانه كشور شد پيش بيني مي شد كه 
اثر منفي در بخش كشاورزي گذاشته باشد اما خب با 
توجه به آمارها مي بينيم كه اين اثر مثبت بوده است. 
در بخش خدمات هم به همين صورت است. حدود 
303 هزار نفر به شاغلين در بخش خدمات اضافه شده 
است كه باز هم پشت آن دليل منطقي وجود ندارد. 
به طور كلي وضعيت شاخص هاي بازار كار بر مبناي 
آماري كه مركز آمار ايران اعالم كرده است به شدت 
خوب و روال ارزيابي مي شود و با آمار ها در فصل بهار 

متفاوت تر است.
   ولي در بهار هم نرخ بيكاري 1.8 درصد نسبت 

به فصل قبل كاهش يافته بود.
درس��ت اس��ت كه در بهار امس��ال هم نرخ بيكاري 
1.8 درص��د كاهش پي��دا كرده بود ولي مس��اله اي 
كه نس��بت به بهار وجود دارد اين است كه در فصل 
بهار جمعيت مهم ترين عام��ل كاهش نرخ بيكاري 
بود نه افزايش تعداد ش��اغلين. ب��ه عبارتي افزايش 
جمعيت غير فعال بود كه در ش��اخص تاثيرگذاشته 
بود و عملكرد اشتغالزايي مثبتي در فصل بهار ديده 
نمي شد به عبارت ديگر عملكرد ضعيف بهار خود را 
در نرخ بيكاري نشان نمي داد و بر عكس نرخ بيكاري 
را كاهش مي داد و باعث شده بود كه به علت افزايش 
ضريب جمعيت غيرفعال ن��رخ بيكاري كاهش پيدا 
كند. ولي وقتي آمارهاي مربوط به اشتغال تابستان را 
مي نگريم متوجه مي شويم كه اين موضوع در تابستان 
وجود ندارد. يعني در تابستان مشاهده مي كنيم كه 
كاهش نرخ بيكاري به دليل افزايش تعداد ش��اغالن 

رخ داده و اين جاي سوال است. 
سوال اين است كه با توجه به وضعيت اقتصاد كالن 
چه اتفاقي در بازار كار افتاده كه اين مساله به وجود 
آمده اس��ت؟ به طور كلي هرچند در حال حاضر تنها 

متر و معيار آمار هاي بازار كار، آمار ارايه شده توسط 
مركز آمار ايران است و مبناي اصلي تحليل بازار كار 
هم همين آمار اس��ت، اما واقعيت اين است كه نظر 
س��نجي دقيقي از اين آمار حداقل توسط نهادهايي 

كه مستقل باشند صورت نگرفته.
 اين سوال هميشه براي افكار عمومي وجود دارد كه 
آيا اين آمار واقعا حقيقت هاي بازار كار در اقتصاد ايران 
را نش��ان مي دهد يا خير؟ در حال حاضر با شرايطي 
كه در بازار كار اتفاق افتاده و آن چيزي كه مركز آمار 

اعالم كرده اين سوال جدي تر هم شده است. 
    نظر شما چيست؟ آمارهاي مركز آمار دقيق است؟

در رابطه با غلط يا درس��ت بودن آم��ار اگر به لحاظ 
علمي بخواهيم اظهارنظر كنيم بايد ارزيابي دقيقي از 
مراحل تعيين نمونه ها، نحوه پرسش از نمونه ها، نحوه 
جمع آوري داده ها، نحوه تجميع آمارهاي گرفته شده 
در مركز آمار، نحوه وزن دهي به اس��تان ها و مناطق 
مختل��ف و غيره صورت بگيرد. اكنون كارشناس��ان 
به مراحلي كه مركز آمار ايران طي مي كند تا آماري 
را منتشر كند دسترسي ندارند بنابراين نمي توان به 
لحاظ علمي گفت كه آيا اين آمار حقيقيت اقتصادي 

ايران را نشان مي دهد يا خير.
 بايد يك ارزيابي مستقل توس��ط يك نهاد مستقل 
از اين آمارها انجام ش��ود كه خب صورت نمي گيرد، 
متاسفانه مركز آمار همواره به اين استناد مي كند كه 
اين آمار توسط استانداردهاي جهاني است اما اينكه 
آيا واقعا بر اساس اين استانداردها است يا نه؟ ادعايي 
است كه مركز آمار ايران دارد و صحت آن را هيچ نهاد 
مستقلي نمي تواند تاييد كند چون هيچ كس اين ريز 

آمار را مورد بررسي قرار نداده است.
    بعضا واقعيت هايي كه در اقتصاد كش�ور رخ  
مي دهد و شاخص ها را پيش بيني پذير مي كند 
در اقتصاد ايران كار نمي كند. در سال هاي قبل 
هم مواردي داشتيم. در موضوع بيكاري و رابطه 

آن با رشد اين موضوع صحت ندارد؟
 به لحاظ كلي وضعيت نرخ بيكاري كشور به صورت 
تاريخي نشان مي دهد سال هايي وجود داشته كه با 
وجود رشد اقتصادي منفي، نرخ بيكاري كاهش پيدا 
كرده اس��ت يا سال هايي كه رش��د اقتصادي مثبت 

داشتيم برعكس نرخ بيكاري افزايشي بوده درحالي 
كه انتظ��ار مي رفت نرخ بيكاري كاه��ش پيدا كند. 
اين موضوع بيش��تر به موقعيت اقتصادي ايران هم 
بر مي گردد. عمده دليل رشد اقتصادي ايران در اين 
س��ال ها بخش نفت بوده است. بخش نفت هم لزوما 
رابطه يك به يكي با اش��تغال ندارد ولي براي امسال 
به طور خاص در اين موضوع شايد اين توجيه خيلي 
درس��ت نباشد چون هم رش��د نفتي و هم رشد غير 

نفتي به احتمال زياد منفي است.
 همان گونه كه مي دانيم صندوق بين المللي پول رشد 
اقتصادي ايران را حدود منفي 9 درصد براي امسال 
پيش بيني كرده كه عدد به نسبت بزرگي است. اگر 
ف��رض كنيم كه 5 يا 6 درصد از اين رش��د اقتصادي 
نفتي باشد، باز هم رشد غيرنفتي ما منفي است. منفي 
بودن رش��د غيرنفتي به اين معناست كه بخش هاي 
اقتصادي به غير از نفت در حال كوچك شدن هستند 
و توان فروش ما پايين آمده اس��ت. پس در پاسخ به 
اين سوال كه آيا عملكرد اشتغال زايي با شواهدي كه 
از اقتصاد كالن وجود دارد سازگار است يا خير؟ بايد 
پاسخ دهم كه به نظر مي رسد در اين موضوع شك و 
ترديد جدي وج��ود دارد. اما اينكه آيا آمارهاي ارايه 
شده درس��ت هس��تند يا خير هم الزم است بگويم 
كه بايد نهادهاي مس��تقل از ابتدا تا انتها به كيفيت 
آمارها و نحوه آمار گيري بپردازند تا به صورت علمي 
و مستند به اين موضوع برسند كه آيا اين آمار دقيق 

و درست است يا نه؟
    در سال هاي گذش�ته برآوردهاي نهادهاي 
بين المللي از اقتصاد ايران با آنچه مراكز آماري 
در داخل ارايه مي دادند سازگار بود. اكنون ولي 

فاصله گرفته است. چه تحليلي داريد؟
همان گون��ه ك��ه مي داني��د برآينده��اي صندوق 
بين المللي پول از وضعيت نرخ بيكاري ايران، با وجود 
آمارهاي مركز آم��ار ايران كه روند ن��رخ بيكاري را 
نزولي گزارش مي كند، روند فزاينده را نشان مي دهد. 
احتماال پيش بيني صندوق براي بيكاري امسال در 
ايران رقمي حدود 15.5 درصد است. مبناي صندوق، 
متغيرهاي اقتصاد كالن است و بر اساس روابطي كه 
مي س��نجند آمارهايش را ارايه مي دهد. برآورد آنها 
از نرخ بيكاري بر اس��اس برآوردي اس��ت كه از رشد 
اقتصادي منفي ايران دارن��د و پيش بيني آنها راجع 
به نرخ بيكاري هم فزاينده و افزايشي است. واقعيت 
اين اس��ت كه اگر با اين روندي ك��ه مركز آمار ايران 
طي امسال در آمارها منتشر مي كند بخواهيم پيش 
برويم بايد اصوال در پاييز نرخ بيكاري نسبت به فصل 
مشابه سال قبل كاهشي باشد و احتماال نرخ بيكاري 
حدود 11 درصد هم باشد چون اتفاق جدي در حوزه 

تغييرات بازار كار رخ نداده است. 
اگر نرخ بيكاري در تابس��تان نسبت به فصل مشابه 
خود در سال 97 كاهش عجيب و غريبي داشته باشد 
انتظار مي رود در فصل پاييز هم در آمارهاي مركز آمار 
اين كاهش تداوم داشته باشد، اما آيا اينكه وضعيت 
بازار كار ايران به لحاظ حقيقي وضعيت درستي دارد؟ 
واقعيت اين است به نظر مي رسد كه وضعيت اقتصاد 
ايران چندان رو به راه نيست و احتماال طي فصول آتي 
بايد بر تعداد بيكاران افزوده شود چون اقتصاد ايران 
از يك وضعيت تورمي به يك وضعيت ركودي تبديل 
شده اس��ت و به علت كاهش قدرت خريد خانوارها، 
مشكل تقاضاي واقعي براي كاالها شكل گرفته است 
بنابراي��ن به نظر مي آيد كه عمدتا ركود بر صنايع اثر 
گذار باشد و باعث شود كه ميزان اشتغال هم كاهش 
پيدا كند. تحليلي كه از وضعيت اقتصاد كالن بيرون 
مي آيد خروجي آن اين است كه احتماال وضعيت بازار 

كار بايد بدتر باشد كه ظاهرا نيست.

استراتژي دشمن در تحريم ها: فروپاشي از درون
استاد دانش��گاه عالمه طباطبايي گفت: استراتژي 
دشمن در اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه كشور 
ما بر فروپاش��ي از درون استوار شده كه اين هدف با 
روش هايي مثل صنعت زداي��ي در حوزه اقتصاد در 

حال پياده سازي است.
به گزارش »تعادل« نشس��ت اقتص��ادي كنفرانس 
اقتصاد جهاني و تحريم ها در محل دانش��گاه الزهرا 
برگزار ش��د. در اين نشس��ت فرش��اد مومني استاد 
دانشگاه عالمه طباطبايي با اشاره به اهداف دشمن 
در اعم��ال تحريم ه��اي اقتصادي به كش��ور گفت: 
استراتژي دش��من در اعمال تحريم هاي اقتصادي 
عليه كشور ما بر فروپاشي از درون استوار شده است 

كه اين ه��دف با روش هايي مث��ل صنعت زدايي در 
حوزه اقتصاد در حال پياده سازي است.

فرشاد مومني با اشاره به رويكرد صنعت زدايي براي 
موثر ش��دن تحريم هاي دش��من عليه ايران گفت: 
دول��ت دوازده��م روي دولت هاي قبل��ي را از نظر 

سهل انگاري در تخصيص ارز سفيد كرده است.
اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبايي، راهبرد كليدي 
براي تحقق اين هدف را ايجاد ش��كاف فزاينده بين 
مردم و حكومت مي داند. مسيري كه براي فروپاشي 
اقتص��ادي ايران تعريف ش��ده در مرحله اول خارج 

كردن ابزار اداره اقتصاد ملي از دست دولت است.
مومني ادامه داد: در اين شرايط منابع ارزي به عنوان 

ذخاير استراتژيك ملي بايد در نظر گرفته مي شد و 
تخصيص آن به صورت سفت و سخت و با برنامه ريزي 

دقيق انجام مي شد.
رييس موسس��ه دين و اقتصاد در تشريح مديريت 
ارزي در بحران سال 97 و بعد از اعمال تحريم هاي 
جديد گفت: دولت آق��اي روحاني روي دولت هاي 
گذش��ته را در س��هل انگاري تخصيص ارز س��فيد 

كرده است.
اين اقتصاددان افزود: در اجراي اين راهبرد تحريمي 
مهم ترين اقدام صنعت زدايي در كشور است چرا كه 

موجب شدت بخشيدن به تورم و بيكاري مي شود.
مومن��ي بي��ان ك��رد: از نظ��ر استراتژيس��ت هاي 

دش��من اي��ن دو نتيج��ه يعن��ي ت��ورم و بيكاري 
ك��ه حاص��ل صنعت زداي��ي در كش��ور اس��ت 
 باالتري��ن تاثي��ر را در چش��اندن درد تحري��م ب��ه
 م��ردم دارد.اس��تاد دانش��گاه عالمه اذع��ان كرد: 
جديدتري��ن آمارهاي دريافتي از مرك��ز آمار ايران 
نش��ان مي دهد كه 59 درصد جمعي��ت فقيران در 
كشور را شاغلين و 30 درصد را بازنشستگان تشكيل 

مي دهند.
فرشاد مومني ادامه داد: اين آمار حاكي از آن است كه 
بيشتر جمعيت فقرا شامل افراد شاغل يا بازنشسته 
است كه نتيجه همان صنعت زدايي در كشور است.

وي افزود: ابزار اصلي در اعمال فش��ار صنعت زدايي 

است كه سهل انگاري در اين حوزه موجب به خطر 
افت��ادن امنيت ملي مي ش��ود.مومني بيان كرد: در 
اين راه هر مس��يري كه موجب رانت هاي غيرعادي 
شود تهديدي عليه امنيت ملي است. چيزي كه در 
حال حاضر مش��اهده مي شود اين است كه بسياري 
از مس��ووالن تخصص اقتصادي ندارند، براي مثال 
مي توان گفت مصوبه هاي ش��وري عالي هماهنگي 
سران قوا به ش��كل ش��ديدي غيركارشناسي بوده 
است.استاد دانشگاه عالمه طباطبايي در انتها تاكيد 
كرد: ماجراي تحريم مربوط به همه ايرانيان اس��ت 
در شرايط فعلي اگر نمي توانيم كمكي انجام دهيم، 

پاس گل هم به دشمن ندهيم.
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )96(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

فصل هفتم 
  چرا دولت؟

  مقررات و نوشتن قواعد بازي 
حوزه هاي زيادي اس��ت كه بهترين حالتي كه 
براي آن پيشنهاد مي ش��ود اين است كه توليد 
را ب��ه بخش خصوص��ي واگذار كني��م. هرچند 
اين به معناي آن نيست كه بخش خصوصي هر 
چه را كه دلش بخواهد بايد انجام دهد. زيرا اين 
موضوع به مقررات نياز دارد. .ما مجبور هستيم 
كه بفهميم چرا و چه وقت به مقررات نياز داريم، 
بهترين مديريت فرآيند تنظيم كردن مقررات 
چگونه اس��ت و چرا مش��كل امروزه در بسياري 
حوزه ها، مقررات بيش از حد نيست بلكه كمبود 

مقررات است .
در يك جامع��ه در هم تنيده بايد مقرراتي وجود 
داشته باش��د. دليل آن هم ساده است: يك فرد 
بر ديگران چه اثري مي گ��ذارد، بدون مقررات 
آن تاثيرات به حس��اب نخواهد آمد. ش��ركتي 
كه آل��وده مي كند، طول مدت زندگي را كاهش 
مي ده��د و خط��ر بيماري هاي ري��ه هر فردي 

كه تنفس مي كند 
افزاي��ش مي دهد 
– درست است كه 
آلودگي يك شركت 
غالبا مق��دار اندكي 
اس��ت اما اگر آن را 
در چندين ميليون 
شركت ضرب كنيم، 
آلودگي ها افزايش 

مي يابد. بديهي اس��ت شركتي كه هيچ وجدان 
اخالقي ندارد و فقط بر س��اختن سود متمركز 
است ترجيح مي دهد پولي را كه براي مهار كردن 

آلودگي هايش الزم است را خرج نكند .
10 فرمان، مجموع��ه اي از مقررات بود كه براي 
يك جامعه ساده طراحي شده بود تا افراد مطمئن 
ش��وند كه مي توانند به آرام��ي در كنار يكديگر 
زندگي كنند. چراغ قرمزها يكي از س��اده ترين 
مكانيزم هاي مقرراتي است كه اين امكان را فراهم 
مي كند تا عبور و مرور در جهات مختلف صورت 
گيرد. براي مش��اهده منافع اين و ديگر مقررات 
به ش��هرهاي بزرگ و اصلي كشورهاي در حال 
توس��عه برويد و ببينيد كه چه هرج و مرجي در 

نبود اين چراغ قرمزها رخ مي دهد .
بدون شك تنظيم كردن مقررات مورد نياز براي 
كار كردن در يك جامعه مدرن بس��يار پيچيده 
اس��ت. بانك ه��ا مي دانند كه چگون��ه از طريق 
وام هاي فريبكارانه و سختگيرانه از ديگران امتياز 
بگيرند. بانك هاي بزرگ كه درگير ريسك هاي 
باال هستند مي دانند كه آنها براي شكست خوردن 
بسيار بزرگ هستند به طوري كه اگر آنها وارد يك 
مشكلي شوند رهايي خواهند يافت – سال 2008 
فقط آخرين نمونه اي بود كه در آن دولت مجبور 
شد براي بيرون آوردن اين بانك ها وثيقه بگذارد. 
پس طبيعي اس��ت كه بانك ها را بايد از گرفتن 
ريسك هاي بسيار باال يا امتياز گرفتن از ديگران 
باز داشت. صحبت از اين است كه از بانك ها بهتر 
اس��ت مقررات زدايي كنند – مقرراتي كه آنها را 
از گرفتن امتياز از ديگران باز مي دارد و رفتارهاي 
پر خطر را س��لب مي كند. در هم��ان حال آنها با 
موفقيت خواهان قوانيني هستند كه مي گويد در 
حالت ورشكستگي، مشتقات آنها را – محصوالت 
پرخطري كه نقش آنچنان بزرگ��ي را در پايين 
آوردن اقتصاد در س��ال 2008 ايف��ا كرد – بايد 
قبل از پرداخت كارگران يا ديگر افراد، پرداخت 
كرد. آنه��ا براي انجام چني��ن كاري به آنچه كه 
واقعا مي خواستند رسيدند: مجموعه اي از قوانين 
و مقررات كه به بانك ها بيش از هركس ديگري 
امتياز مي داد. به همين خاطر بود كه بانك ها در 
سال 2008 و بحران هاي ديگر مصرانه خواستار 

وثيقه هاي دولت شده بودند. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

پرداخت حقوق مرداد 
كارگران هفت تپه تا پايان هفته

مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي اعالم كرد: وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي با هر گونه بازداشت 
كارگران كه صرفًا براي طرح مش��كالت صنفي 

خود اعتراض مي نمايند، موكداً مخالف است.
كري��م ياوري گف��ت: وزارت تع��اون كار و رفاه 
اجتماع��ي با هرگون��ه بازداش��ت كارگران كه 
صرفًا براي طرح مشكالت صنفي خود اعتراض 
مي نماين��د، موك��داً مخالف اس��ت.وي افزود: 
كارگران و كارفرمايان هم همانند تمام اقش��ار 
جامع��ه ب��راي دادخواه��ي مي توانن��د از حق 
ش��هروندي خود اس��تفاده نموده و به مراجع و 
س��ازمان ها و دس��تگاه هاي اداري و اجرايي و 
قضايي در مركز كشور مراجعه نمايند.مديركل 
حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، تصريح كرد: كارگران شريف 
و زحمتكش كش��ت و صنعت نيشكر هفت تپه 
خواسته هاي خود را از مجاري قانوني پيگيري 
نمايند.ياوري افزود: تجمعات كارگران در فصل 
كشت نيشكر احتمال صدمه به توليد را به دنبال 
دارد. كارگران عزيز و ش��رافتمند و زحمتكش 
نيشكر هفت تپه استحقاق بيشتري براي ارايه 

خدمت دارند.
وي در پايان گفت: حقوق م��رداد ماه كارگران 

هفت تپه تا پايان هفته پرداخت مي گردد.

خبر كالن

كارخانه ها به مديران بدون برنامه واگذار نشوندعرضه سهام پااليشگاهي به ارزش ۲۰هزار ميليارد تومان
رييس سازمان خصوصي س��ازي با اشاره به عرضه سهام 6 شركت 
بورسي پااليشگاهي به ارزش 20 هزار ميليارد تومان، گفت: برهم 
خوردن فضاي كلي اقتصاد كش��ور دليل ع��دم موفقيت واگذاري 
هپكو اس��ت.عليرضا صالح، درباره روند خصوصي سازي در كشور، 
اظهار داش��ت: بخش اعظم پتروش��يمي هاي كشور از طريق اصل 
44 واگذار شده اس��ت. ايجاد بانك هاي غير دولتي در كنار صنايع 

فوالدي كشور نيز از اين طريق واگذار شده است.
وي تصريح كرد: بازار بورس كش��ور روي شركت هايي كه از طريق 
اجراي اصل 44 واگذار ش��ده اند مي چرخد. در حال حاضر حدود 
400 ش��ركت ديگر براي واگذاري به بخش خصوصي باقي مانده 

است.
رييس سازمان خصوصي سازي افزود: بر اساس آسيب شناسي انجام 
شده، تنوع در واگذاري ها را سرلوحه كار خود قرار داديم و به همين 
جهت واگذاري فقط فروش دارايي ها نيس��ت بلكه ممكن است در 
قالب پيمان مديريت، بازس��ازي ساختاري و انواع روش هاي ديگر 
صورت بگيرد.وي گفت: در تالش هستيم طي يك ماه آينده يكي از 

صندوق هاي مبادله اي كه حدود 20 هزار ميليارد تومان از سهام 6 
شركت بورسي پااليشگاهي را شامل مي شود، به عموم عرضه كنيم. 
به گفته صالح همانطور كه در سياست هاي ابالغي اصل 44 تاكيد 
شده است، مهم ترين هدف از اجراي اين سياست ها تشويق مردم 

به پس انداز و ورود آنها به بازار سرمايه است.
رييس سازمان خصوصي سازي ضمن اشاره به شركت هاي واگذار 
شده به بخش خصوصي، افزود: اين شركت ها به 900 عدد مي رسد 
و عمده سهام دولت ها را شامل مي شود. واگذاري شركت به بخش 
خصوصي تنها يك حلقه از فرآيند واگذاري اس��ت و بهبود فضاي 
اقتصاد حاكم بر كش��ور نيز حلقه مهم ديگري اس��ت. در حقيقت 
خروجي هاي خصوصي س��ازي را نبايد از فض��اي حاكم بر اقتصاد 
كشور جدا ببينيم. وي ادامه داد: شركت هاي پتروشيمي با همان 
روش��ي به بخش خصوصي واگذار ش��ده كه كارخانه هپكو اراك 
واگذار شده است، اما بر خالف ش��ركت هاي پتروشيمي، شركت 
هپكو موفق نبوده و يكي از داليل اين مساله بر هم خوردن فضاي 

كل اقتصاد كشور است.

يك كارش��ناس ح��وزه كار مي گويد: در واگ��ذاري كارخانه ها بايد 
شاخصه هايي همچون اهليت و برنامه خريدار، پايداري بنگاه و امنيت 

شغلي كارگران مدنظر قرار گيرد.
علي اكبر لبافي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در شرايط اقتصادي 
حاضر هرگون��ه واگذاري بنگاه و خصوصي س��ازي بايد با احتياط و 
رعايت تمام اصول و تش��ريفات قانوني ص��ورت گيرد تا توليد دچار 
آس��يب نش��ود و نيروهاي ش��اغل در كارخانه ها به جمع بيكاران 

نپيوندند.
وي با تاكيد بر تقويت و حمايت از كارخانه هاي توليدي افزود: در اين 
كارخانه ها كارگران بسياري مشغول كارند كه معاش آنها به دوام و 
ماندگاري كارخانه و پرداخت حقوق و مطالبات قانوني آنها بستگي 
دارد از اي��ن رو هر چيزي كه اين ماندگاري را به مخاطره بيندازد در 

معيشت و دستمزد كارگران اثرگذار خواهد بود.
اين كارش��ناس حوزه كار بخشي اعظمي از مش��كالت بنگاه هاي 
اقتصادي را ناش��ي از نبود نقدينگي، عدم تامين مواد اوليه دانست 
و گف��ت: بهتري��ن راه كمك به بنگاه ه��اي توليدي اين اس��ت كه 

تخفيف هاي بيمه اي و معافيت هاي مالياتي براي آنها در نظر بگيريم 
و هزينه هاي توليد را كاهش دهيم تا فشار بر بنگاه به حداقل ممكن 
برس��د و پايداري و ماندگاري بنگاه موجب حفظ اشتغال موجود و 

امنيت شغلي نيروهاي كار شاغل در آن شود.
لباف��ي از اهليت و صالحيت ب��ه عنوان دو اصل مه��م در واگذاري 
بنگاه ها نام ب��رد و گفت: مالكان و س��هامداران و خريداران بنگاه ها 
نبايد تنها به سودآوري فكر كنند و ارتقا و بهره وري بنگاه و ضمانت 
اجراي برنامه هايي كه ارايه مي كنند جزو اصولي است كه بايد مورد 

توجه قرار گيرد.
بر اس��اس تبصره 3 ماده 20 قانون اجرايي سياس��ت هاي اصل 44 
قانون اساسي، فروش اقساطي حداكثر 5 درصد از سهام بنگاه هاي 
مش��مول واگذاري به مديران و كاركنان همان بن��گاه و حداكثر 5 
درصد به س��اير مديران با تجربه و متخصص و كارآمد مجاز اس��ت. 
كارشناسان معتقدند ش��ريك كردن كارگران در سهام كارخانه ها 
موجب صرفه جويي در توليد، باال رفتن بهره وري بنگاه، ايجاد توليد 

مرغوب و انگيزه بيشتر كار در كارگران مي شود.



بانك و بيمه4يادداشت

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

96 درصد تراكنش ها با كارت بانكي ثابت انجام مي شود 

پيشنهاد حذف ماليات بر اصل طال

تراكنش ۱۰۱ ميليون كارت بانكي در پايان تابستان

گروه بانك و بيمه|
روز  چهار شنبه  17مهر 98،  قيمت جهاني اونس طال با 
كاهش سه دالري به 1502 دالر كاهش يافت و  با اعالم 
نرخ  دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي، به قيمت 11490 
توم��ان،  بازار ارز و طال در داخل كش��ور با اندكي كاهش 

همراه شد.  
مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار با كاهش سه هزار 
توماني يك ميليون و 767 هزار تومان، هر گرم طال 18عيار 
407 هزار و 900 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون تومان 
و 11 هزار، طرح قديم 3 ميليون و 990 هزار  تومان، نيم 
سكه 2 ميليون و 40 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون 
و 240 هزار تومان و س��كه يك گرمي 840 هزار تومان 
معامله ش��د.  صرافی های مجاز بانک مرکزی نيز قيمت 
خريد دالر را 11 هزار و 300 تومان و قيمت فروش آن را 
11 هزار و 400 تومان اعالم کرده اند که ثابت بوده است. 
اين صرافی ها هر يورو را به قيمت 12 هزار و 500 تومان 

می خرند و 12 هزار و 600 تومان می فروشند.
روز چهارشنبه 17 مهر 98، همچنين در سامانه سنا نرخ 
دالر لحظه اي به 11400 و يورو به 12600 تومان رسيد 
كه نسبت به روز سه شنبه تغييري نداشته است. سامانه 
سنا نرخ ميانگين ارز براي روز سه شنبه 16 مهر 98  را براي 
دالر 11 ه��زار و 318 تومان، يورو 12 هزار و 497 تومان، 
پوند انگليس 13 هزار و 920 تومان، درهم امارات 3 هزار 
و 112 تومان، لير تركيه 2 هزار و 67 تومان و يوآن چين 
يك هزار و 694 تومان  اعالم كرد. قيمت ارز مسافرتی در 
بانک ها همچنان از قيمت فروش آن در بازار باالتر است؛ به 
طوری که قيمت فروش ارز مسافرتی در بانک ها 12 هزار 
و 684 تومان اعالم شده که با احتساب کارمزد به حدود 

13 هزار تومان می رسد.
بانک مرکزی  نيز نرخ رس��مي 47 ارز را اعالم کرد که بر 
اس��اس آن نرخ 25 ارز مانند يورو و پوند کاهش و قيمت 
12 واحد پولی ديگر کاهش يافت. نرخ دالر و 9 ارز ديگر 
نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانک مرکزی هر دالر آمريکا 
برای روز چهارشنبه هفدهم مهر ماه 98 بدون تغيير نسبت 
به روز سه شنبه 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين در 
روز جاری هر پوند انگليس ب��ا 323 ريال کاهش به 51 
هزار و 314 ريال و هر يورو نيز ب��ا 48 ريال افت 46 هزار 
و 48ريال ارزش گذاری شد. اغلب بانک ها، صرافی های 
بانکی و مجاز بانک مرکزی ديناری برای فروش به زائران 
ندارند و دالر و يورو را نيز به قيمت صرافی های بانکی به 

زائران می فروشند.
با نزديک شدن به اربعين حسينی بازار خريد و فروش دينار 
عراق در بازار ارز داغ تر می شود و زائران بيشتری برای خريد 
ارز اقدام می کنند اما خريد دينار عراق از اين طريق برای 

برخی زائران معضل شده است.
با وجود آن که بانک مرکزی در اطالعيه ای اعالم کرده بود 
که زائران اربعين می توانند ارز مورد نياز خود را تا سقف 
100 يورو يا معادل آن از طريق صرافی های بانکی و تحت 
نظارت بانک مرکزی تامين کنند، اما اغلب صرافی های 

بانکی ديناری برای فروش به زائران ندارند.
پس از آن که در س��ال گذش��ته تامين ارز زائران اربعين 
در نقاط مرزی با مش��کالتی همراه ش��د، بانک مرکزی 
امس��ال تصميم گرفت که ارز مورد نياز زائران را در شهر 
محل سکونت آن ها تامين کند.  از سوی ديگر، بر همين 
اساس زائران اربعين اين روزها برای تهيه ارز خود به بازار 
ارز مراجعه می کنند، اما متصدی يک��ی از صرافی های 

بانکی به ايس��نا، گفت: هيچ کدام از صرافی ها چه بانکی 
و چه غيربانک��ی در حال حاضر دينار عراق ندارند و فقط 
می توانيم دالر يا يورو پرداخت کنيم که البته اطالعی از 
ش��رايط چنج کردن دالر در عراق نداريم. وی افزود: تنها 
يکی از صرافی ها دينار دارد که اکثر زائران برای خريد دينار 
به آن صرافی مراجعه می کنند يا اگر می خواهيد منتظر 
نمانيد از دالالن هم می توانيد خريد کنيد.او قيمت فروش 
دالر را 11 هزار و 400 تومان و يورو را 12 هزار 600 تومان 
برای اربعين اعالم کرد که در واقع همان قيمت صرافی های 
بانکی است.مراجعه به صرافی بانکی که گفته می شد دينار 
برای فروش دارد، حاکی از تش��کيل صفی طوالنی برای 
خريد دينار از صرافی مورد نظر بود. اين صرافی دينار عراق 
را با قيم��ت 99 ريال به زائران می فروخت و اين در حالی 
است که دالالن در بازار، دينار عراق را با قيمت 100 ريال 
می فروختند. مشاهدات از شعب بانکی نيز حاکی از عدم 
فروش دينار عراق در اين شعب است.دالر و يورو در حالی با 
قيمت صرافی های بانکی به زائران اربعين فروخته می شود 
که پيش تر بانک مرکزی از فروش 100 يورو يا معادل آن با 

نرخ بازار ثانويه خبر داده بود.

   حذف ماليات بر ارزش افزوده بر اصل طال
همچنين ابراهيم محمدولی در رابطه با پيشنهاد جديد 
مجلس مبنی بر حذف ماليات بر ارزش افزوده بر اصل طال 
و مصنوعات آن، اظهار کرد: در يک دهه اخير که ماليات بر 
ارزش افزوده به اقتصاد و کسب و کار کشور وارد شد، باعث 
رکود در بعضی کسب و کارها شد. رييس اتحاديه طال و 
جواهر تهران نوشت: عدم محاسبه ماليات بر ارزش افزوده 
بر اصل طال، قيمت نهايی مصنوعات طال را کاهش داده و 
قيمت طال تا حدودی متناسب با قدرت خريد خانواده ها 
خواهد بود و از سوی ديگر قدرت رقابت طالی ايرانی در 

بازارهای خارجی افزايش می يابد

   طال در بازار جهاني
از سوي ديگر، قيمت طال در معامالت روز چهارشنبه 
بازار جهانی به دليل ضعيف شدن اميدها به پيشرفت 
مذاک��رات تجاری آمري��کا و چين و ريس��ک گريزی 

معامله گران، به روند رشد قيمت خود ادامه داد.
هر اونس طال برای تحويل فوری در معامالت روز جاری 
بازار سنگاپور 0.1 درصد رش��د کرد و به 1506 دالر و 
6سنت رسيد. بهای معامالت اين بازار روز گذشته يک 
درصد جهش داشت. در بازار معامالت آتی آمريکا، هر 
اونس طال 0.5 درصد افزايش پيدا کرد و به 1511 دالر 
و 60 سنت رسيد. به گفته بنجامين لو، تحليلگر شرکت 
"فيليپ فيوچرز"، بازار عقب نشسته و منتظر مشاهده 
آنچه که در مذاکرات تجاری روز پنج ش��نبه و جمعه 
آمريکا و چين خواهد گذشت، است. همچنين عملکرد 
بازارهای سهام ضعيف ش��ده است.اقدام روز سه شنبه 
آمري��کا در وضع محدوديت ه��ای رواديد برای برخی 
از مقامات چينی، پکن را در آس��تانه مذاکرات مقامات 
عالی رتبه دو کشور در واشنگتن به خشم آورد و باعث 
سقوط بازارهای سهام شد.دونالد ترامپ، رييس جمهور 
آمريکا تهديد کرده اس��ت اگر اين مذاکرات پيشرفت 
نکند، تعرفه روی واردات کاالهای چينی در 15 اکتبر 
افزايش پيدا خواهد کرد. بر اس��اس گزارش رويترز، در 
اين بين، جروم پاول، رييس بان��ک مرکزی آمريکا به 
احتمال کاهش بيشتر نرخ های بهره و ازسرگيری خريد 
اوراق قرضه برای رسيدگی به افزايش اخير نرخ های بازار 
پول اشاره کرد. نرخ های بهره پايين تر هزينه نگهداری 
طال که دارايی بدون سوددهی است را کاهش می دهد. 
عامل ديگری که به جذابيت طال افزود، گزارشی بود که 
بر اساس آن، بوريس جانسون، نخست وزير انگليس با 
ش��ورش جديد در کابينه خود مواجه شده و گروهی از 
وزيران قرار است به دليل نگرانی ها نسبت به اقدامات 

وی که ممکن است به خروج کشور از اتحاديه اروپا بدون 
يک توافق منجر می شود، استعفا کنند.به گفته وانگ 
تائو، تحليلگر فن��ی رويترز، هر اونس طال برای تحويل 
فوری در وضعيت پيچيده ای قرار دارد زيرا حمايت در 
سطح 1488 دالر را شکسته است. در بازار ساير فلزات 
ارزشمند، هر اونس نقره برای تحويل فوری 0.3 درصد 
افزايش پيدا کرد و به 17 دالر و 77 س��نت رس��يد. هر 
اونس پالتين برای تحويل فوری با 0.3 درصد افزايش، 
892 دالر و 75 سنت معامله شد. هر اونس پاالديوم برای 
تحويل فوری 0.1 درصد کاهش پيدا کرد و 1673 دالر 

و 42 سنت بود.

   تحريم  چينی ترمز دالر را کشيد
 از س��وي ديگر، دالر نتوانست به خوبی از اخبار مربوط 
به برگزيت بهره ب��رداری کند.به گ��زارش رويترز، در 
شرايطی که به بن بست رسيدن مذاکرات بين اتحاديه 
اروپاو انگليس زمينه را برای صعود دالر آماده کرده بود، 
تصميم جديد آمريکا برای قرار دادن نام چندين شرکت 
چينی در فهرست تحريم ها به دليل نقض قوانين مربوط 
به حقوق اقليت ها، معامله گران را به خريد ارزهای امن 
ترغيب کرد و ارزش دالر همتايان مهم خود تقريبا بدون 
تغيير باقی ماند. قرار است روزهای پنج شنبه و جمعه 
اين هفته، ليو هه، معاون نخس��ت وزير چين با رابرت 
اليت هايزر، وزير بازرگانی آمريکا و استيون منوچين، 
وزير خزانه داری اين کشور گفت وگو کند.امره  اشپايزر، 
تحليل گر ارشد بازار در موسسه " وست پاک" گفت: به 
نظر می رسد که حداقل تا پايان امسال تنش های تجاری 
ادامه خواهد داشت. پيش بينی می کنم با طيف گسترده 
ای از اخبار مثبت و منفی مختلف مواجه خواهيم بود اما 
اخبار بد احتماال بيشتر خواهد بود. در معامالت روز چهار 
شنبه بازارهای ارزی جهانی، هر دالر نسبتا بدون تغيير 

در مقايسه با روز قبل به ازای 107و17 ين مبادله شد. در 
برابر همتای استراليايی، هر دالر آمريکا با 0.14 درصد 
افزايش به ازای 1.4845 دالر مبادله شد.شاخص دالر 
که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را 
اندازه می گيرد، تقريبا بدون تغيير در مقايسه با روز قبل 
و در سطح 99.126 واحد باقی ماند. مارک آندره فونگرن، 
استراتژيست بازارهای ارزی جهانی در موسسه »ماف« 
گفت: يک توافق تجاری بين آمريکا و چين هنوز قطعی 
نشده و پيشرفت های کمی در روزهای اخير به دست 
آمده است. س��رمايه گذاران هم چنين منتظر نشست 
ماهانه کميته بازار باز فدرال رزرو هس��تند تا مشخص 
ش��ود آيا نرخ بهره مجددا کاهش خواهد يافت يا خير. 
حدس من اين است که جروم پاول )رييس بانک مرکزی 
آمريکا( و همکارانش سياست های محرک بيشتری را 
اتخاذ خواهند کرد. شايد در کوتاه مدت اين مساله باعث 

تضعيف دالر شود.
در معام��الت ارزی جهانی هم چنين ارزش هر يورو با 0.2 
درصد کاهش به 1.0957 دالر رسيد تا ارزش يورو در برابر 
دالر  بار ديگر به يکی از کمترين سطوح دو سال اخير برسد. 
مانند ي��ورو، ديگر ارز مهم اروپايی يعنی پوند پس از آن که 
گزارشاتی از آماده ش��دن دولت انگليس برای يک خروج 
بدون توافق از اتحاديه اروپا منتشر شد، در برابر دالر دست به 
عقب نشينی زد تا جايی که هر پوند با 0.4 درصد کاهش به 
1.2217 دالر رسيد. از طرف ديگر منابع آگاه به نقل از آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان گفته اند که وی پس از تماس تلفنی 
با نخست وزير انگليس نسبت به حصول توافق کامال بدبين 
است.  پيش تر بوريس جانس��ون، نخست وزير اين کشور 
گفته بود انگليس را تحت هر شرايطی از اتحاديه اروپا در سی 
و يکم اکتبر خارج خواهد کرد. مجلس اين کشور شديدا با 
خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا مخالف است و اليحه ای را 
در اين خصوص برای الزام دولت به حصول توافق با اتحاديه 
اروپا پيش از ترک اين اتحاديه تصويب کرده و به تاييد ملکه 
رسانده است. هر فرانک نيز به ازای 1.0061 دالر مبادله شد. 
ارزش دالر آمريکا در برابر همتای کانادايی و س��نگاپوری 
افزايش يافت تا جايی که هر دالر آمريکا به ترتيب به ازای 

1.3316 و 1.3824  دالر کانادا و سنگاپور معامله شد.

   پوند انگليس سقوط کرد
همچنين نرخ برابری پوند انگليس در برابر دالر آمريکا ظهر 
روز سه شنبه پس از انتشار گزارشات مختلف از افزايش 
احتمال شکس��ت مذاکرت برگزيت، به شدت افت کرد. 
به گزارش سی ان بی س��ی، ظهر سه شنبه پس از انتشار 
گزارشات مختلف از افزايش احتمال شکست مذاکرت 
برگزي��ت، نرخ برابری پوند با دالر آمريکا به ش��دت افت 
کرد. يک منبع آگاه از دانينگ  اس��تريت، گزارش داد که 
صدراعظم آلمان، آنگال مرکل، به نخست وزير انگليس، 
بوريس جانسون، گفته اس��ت که رسيدن به توافق »به 

شدت نامحتمل«  است.
همچنين ساير رسانه ها اعالم کردند که مقامات دولتی 
به اين خبرگزاری اطالع داده اند که اتحاديه اروپا تمايلی 
ندارد حتی يک سانتيمتر مواضع خود را تغيير دهد. هفته 
گذشته، بوريس جانسون طرح پيشنهادی جديد برگزيت 
را به بروکس��ل ارائه کرده بود.پس از انتش��ار گزارشات 
احتمال شکس��ت مذاکرات برگزيت، تا ساعت 13:30 
به وقت تهران، نرخ برابری پوند انگليس 0.47 درصد در 
مقابل دالر آمريکا تضعيف شد و به 1.2235 واحد رسيد.

گروه بانك و بيمه |
آمار منتشره از سوي شاپرك نشان مي دهد كه در شهريور 
ماه س��ال جاري بالغ بر 101 ميليون و 236 هزار كارت از 
جمله كارت هاي اعتباري، برداش��ت و هديه و ُبن كارت 
حداقل يك تراكنش داشته اند. از آنجا كه اين كارت ها 2.3 
ميليارد تراكنش بانكي در شهريور 98 ثبت كرده اند به اين 
معناست كه هر كارت به طور ميانگين 23 تراكنش و بطور 

متوسط روزانه يك تراكنش داشته است.
به گزارش »تعادل«، بررسي آمارهاي گزارش اقتصادي 
شهريور ماه 1398 ش��بكه الكترونيكي پرداخت كارت 
)ش��اپرك( نش��ان مي دهد كه در اين مدت بالغ بر 101 
ميليون و 236 هزار و 215 كارت بانكي از جمله كارت هاي 
اعتباري، برداشت و هديه و ُبن كارت حداقل يك تراكنش 
را داشتند؛ از سويي ديگر بررسي ها نشان مي دهد كه در 
مرداد ماه س��ال جاري، تعداد 101 ميليون و 226 هزار و 
558 كارت بانكي تراكنش داشتند كه نشان از رشد 0.01 
درصدي تعداد كارت هاي بانكي داراي حداقل يك تراكنش 
در شهريور ماه دارد كه مقايسه آمار شهريورماه با ماه هاي 
گذشته به معناي وجود ثبات نسبي در تعداد كارت هاي 

بانكي تراكنش دار در شبكه پرداخت است.
با توجه به بررسي گزارش هاي منتشره از ابتداي سال 1398 
تا به ام��روز مي توان گفت كه در هر ماه به صورت معمول 
حدود 100 ميليون كارت بانكي حداقل يك تراكنش را 
دارند كه ميزان اين كارت ها از جمعيت فعلي كشور بيشتر 
است و نشان از استفاده گسترده شهروندان از خدمات شبكه 

پرداخت و خدمات مبتني بر كارت دارد.
بر اساس گزارش شاپرك، در ش��هريور ماه در حدود 96 
ميليون و 575 هزار كارت بانكي از نوع برداش��ت حداقل 
يك تراكنش را داشتند كه در مقايسه با آمار مرداد ماه تعداد 
كارت هاي بانكي برداشت داراي حداقل يك تراكنش در 
سوييچ شاپرك رشد منفي 0.09 درصدي داشته است؛ 
همچنين بالغ بر 4 ميليون و 550 هزار كارت بانكي از نوع 
هديه و ُب��ن كارت و 109 هزار كارت از نوع كارت اعتباري 
در مرداد ماه حداقل يك تراكنش را داشته اند كه به ترتيب 
نسبت به آمار مرداد ماه رشد 2.52 و منفي 8.53 درصدي 
را تجربه كرده اند. گزارش ش��اپرك نش��ان مي دهد كه 
كارت هاي بانكي از نوع برداش��ت بالغ بر 95.40 درصد از 

سهم كارت هاي بانكي تراكنش دار در شهريورماه را به خود 
اختصاص داده اند؛ همچنين كارت هاي هديه و بن كارت 
صادره از سوي شبكه بانكي سهمي 4.50 درصدي از تمام 
كارت هاي بانكي تراكنش دار مرداد ماه سال جاري داشته اند 
و كارت هاي اعتباري صرفا 0.11 درصد از سهم انواع كارت 
بانكي را به خود اختصاص دادند كه نش��ان از وجود ثبات 
نسبي در كارت هاي برداشت و رشد در كارت هاي هديه 
دارد اما در وضعيت كارت هاي اعتباري رشد منفي وجود 
دارد كه بايد با اصالح بازار كارت هاي اعتباري، در اين بخش 

وضعيت مطلوبي براي ايجاد رونق در نظر گرفته شود.
 بانك  ملي ايران با سهم 22.23 درصدي بيشترين سهم 
از كارت هاي بانكي تراكنش دار را در ميان ش��بكه بانكي 
كشور در اختيار دارد و در ادامه بانك هاي ملت، صادرات 
ايران و كشاورزي به ترتيب جايگاه دوم تا چهارم بيشترين 
سهم از كارت هاي بانكي تراكنش دار شهريور ماه را به خود 
اختصاص داده اند؛ از سويي ديگر بانك سپه كه تعداد بسيار 
زيادي كارت بانكي صادر كرده در جايگاه سهم بانك هاي 
صادر كننده از تعداد كارت هاي بانكي تراكنش دار با سهم 

6.78 درصدي در جايگاه پنجم قرار گرفته است.
همچنين بالغ بر دو ميلي��ارد و 300 ميليون و 275 هزار 
تراكنش به ارزش 250 هزار ميليارد تومان طي شهريورماه 
سال جاري در شبكه پرداخت انجام شد كه نشان مي دهد 

ميانگين هر تراكنش معادل 109 هزار تومان بوده است.
در ماه گذشته بالغ بر دو ميليارد و 300 ميليون و 275 هزار 
تراكنش در شبكه پرداخت انجام شده كه نسبت به مرداد 
ماه كاهش داشته است؛ همچنين بررسي اين گزارش نشان 
مي دهد كه بيشترين سهم در ابزارهاي پرداخت متعلق به 
ابزار كارتخوان فروشگاهي است و شركت به پرداخت ملت 
در ميان 12 شركت فعال PSP بيشترين سهم از مبلغ و 

تعداد تراكنش هاش شاپركي را داشته است.
 گزارش ش��بكه الكترونيكي پرداخت كارت از سهم بازار 
بانك ها در زمينه تعداد تراكنش هاي ش��اپركي حاكي از 
آن است كه بانك ملت با 24.13 درصد بيشترين سهم را 
از تعداد تمام تراكنش هاي شبكه پرداخت در شهريور ماه 
داش��ته و پس از آن نيز بانك  ملي ايران با 12.53 درصد و 
بانك كشاورزي با 7.24 درصد بيشترين تعداد تراكنش را 
در ميان بانك ها به خود اختصاص داده اند؛ مقايسه گزارش 

شهر يور ماه شاپرك با ماه هاي گذشته نشان از وجود ثبات 
نسبي در جايگاه بانك هاي پيشتاز در تعداد تراكنش هاي 

شبكه شاپرك دارد.
 در ادامه اين گزارش در زمينه وضعيت سهم بازار هر بانك 
پذيرنده از كل مبلغ تراكنش هاي شبكه پرداخت اعالم 
شده كه بانك ملت با س��هم 22.29 درصدي، بانك ملي 
ايران با 11.70 درصد و بانك صادرات ايران با سهم 11.30 
درصدي در جايگاه اول تا س��وم بيشترين سهم از مبلغ 
پذيرندگي تراكنش هاي شبكه پرداخت قرار گرفته اند؛ 
مقايسه گزارش شهريورماه نس��بت به مردادماه نشان از 
كاهش اندك س��هم بازار بانك ملت و ارتقاء جايگاه بانك 
ملي ايران از جايگاه سوم به رتبه دوم و نزول يك پله اي بانك 
صادرات از رتبه دوم در مبلغ تراكنش هاي شاپركي به مقام 

سوم خبر مي دهد.
بر اس��اس گزارش منتشره از سوي ش��اپرك در شهريور 
ماه سال جاري بالغ بر دو ميليارد و 300 ميليون تراكنش 
شاپركي به ارزش دو هزار و 505 ميليارد ريال انجام شده كه 
نسبت به ماه گذشته در تعداد و مبلغ كاهش داشته است.

در مرداد ماه سال جاري بالغ بر دو ميليارد و 300 ميليون 
و 275 هزار تراكنش در شبكه شاپرك انجام شده كه در 
سهم ابزارهاي پذيرش شبكه پرداخت الكترونيك همچنان 
بيشترين سهم به دستگاه هاي كارتخوان اختصاص پيدا 
كرده اس��ت؛ الزم به ذكر اس��ت كه ارزش تراكنش هاي 
شاپركي )مبلغ( و تعداد تراكنش ها نسبت به ماه گذشته 

كاهشي به ترتيب 4.26 و 2.36 درصدي داشته است.
بر اساس گزارش شركت ش��اپرك بالغ بر 87.59 درصد 
از تراكنش ها از طريق پايانه هاي ف��روش )كارتخوان( و 
س��هم ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي به ترتيب 6.20 و 
6.21 درصد بوده است؛ گزارش شاپرك در خصوص سهم 
ابزارهاي پذيرش از نظر تعداد تراكنش ها نشان مي دهد 
كه ابزار كارتخوان فروش��گاهي به عنوان رايج ترين ابزار 
پذيرش در كشور كاهش سهم داشته، اما از سويي ديگر 
ابزار پذيرش موبايلي و اينترنتي در شهريور ماه نسبت به 
ماه گذشته از رشد خوبي برخوردار بوده كه يكي از داليل 
آن را مي توان به افزايش هزينه س��رمايه گذاري در حوزه 
دس��تگاه هاي كارتخوان و روند بهره گيري شركت هاي 
پرداخت براي توسعه و فرهنگ سازي از استفاده از ابزارهاي 

پذيرش موبايلي و اينترنتي به جاي كارتخوان فروشگاهي 
اشاره  كرد.

گزارش شاپرك در خصوص سهم شركت هاي پرداخت 
الكترونيك از نظر تعداد تراكنش در شهريور ماه 98 حاكي 
از آن است كه شركت هاي به پرداخت ملت با 22.38 درصد 
و پرداخت الكترونيك س��امان با 18.79 درصد و تجارت 
الكترونيك پارسيان با 15.08 درصد توانسته اند جايگاه 
اول تا سوم بيشترين تعداد تراكنش در ميان شركت هاي 

پرداخت را كسب كنند. 
الزم به ذكر است كه مقايسه گزارش شهريورماه نسبت 
به مرداد ماه نش��ان مي دهد كه س��هم بازار شركت هاي 
به پرداخت و تجارت الكترونيك پارسيان همچنان داراي 
رشد است و پرداخت الكترونيك سامان به ثباتي نسبي 
رسيده است؛ از سويي ديگر كمترين ميزان تراكنش در 
ميان شركت هاي پرداخت متعلق به شركت الكترونيك 
كارت دماوند با سهم 0.60 درصدي از تعداد تراكنش هاي 
ش��اپركي انجام ش��ده اس��ت و پس از آن ني��ز پرداخت 
الكترونيك سپهر بالغ بر يك درصد از تمام تراكنش هاي 

شبكه شاپرك را به خود اختصاص داده است.
 نمودار سهم بازار ش��ركت هاي پرداخت الكترونيك در 
خصوص مبلغ تراكنش هاي ش��اپركي در ش��هريورماه 

نشان مي دهد كه به پرداخت ملت بالغ بر 23.86 از مبلغ 
تراكنش هاي شاپركي را به خود اختصاص داده و در جايگاه 
نخست قرار گرفته است؛ در ادامه نيز پرداخت الكترونيك 
س��امان و كارت اعتباري ايران كيش به ترتيب با س��هم 
15.73 و 12.86 در جايگاه دوم و سهم قرار دارند؛ مقايسه 
نمودار تعداد و مبلغ تراكنش هاي شاپركي شهريورماه در 
سهم بازار شركت هاي پرداخت الكترونيك نشان مي دهد 
كه شركت تجارت الكترونيك پارسيان كه جايگاه سوم 
را با س��هم 15.08 درصدي در تعداد تراكنش ها به خود 
اختصاص داده، در زمينه مبلغ تراكنش ها جايگاه چهارم 
را با سهمي 11.26 درصدي دارد و از سويي ديگر شركت 
كارت اعتباري ايران كيش كه در زمينه تعداد تراكنش هاي 
شاپركي شهريور سهمي 8.16 درصدي و جايگاه پنجم را 
داشته، در سهم بازار از نظر مبلغ تراكنش با برخورداري از 
تراكنش هايي با مبالغ باالتر توانسته با سهم 12.86 درصدي 

در جايگاه سوم قرار بگيرد.
همچنين در ميان 12 شركت فعال پرداخت الكترونيك، 
شركت الكترونيك كارت دماوند با حدود 0.48 درصد از 
تمام مبلغ تراكنش هاي شاپركي و پس از آن شركت هاي 
پرداخت نوين آرين و سايان كارت كمترين سهم از بازار در 
مبلغ تراكنش هاي شاپركي شهريور ماه را كسب كرده اند.

  Thu. Oct 10.   پنج شنبه    18 مهر 1398   11 صفر 1441  سال ششم    شماره   1497  2019 

 منابع و مصارف 
در بازارهاي مالي

ناصر يارمحمديان|
اختيارات مال��ي در بودجه ري��زي غيرمتمركز تا 
حدودي به مقامات محلي واگذار مي شود و مقامات 
محلي در دايره منابع در اختي��ار، مصارف خود را 
بر حسب دس��تگاه- برنامه و بخش- برنامه توزيع 
و مش��خص مي كنند. بودجه ريزي در ايران مانند 
ساير امور، به شكل كامال متمركز صورت مي گيرد. 
يكي از پايه هاي سياس��ت هاي تمرك��ز زدايي در 
دنيا، در كنار س��ه پايه ديگر يعن��ي تمركز زدايي 
 اداري، سياس��ي و اقتص��ادي، تمركززدايي مالي

)Fiscal Decentralization( اس��ت. در 
صورتي كه اگ��ر تمركززدايي مال��ي در كنار آنها 
صورت نگيرد، ساير سياست هاي تمركز زدايي عقيم 
خواهد ماند چرا كه تمركززدايي مالي مانند عروق 
در سيستم بدن كار مي كند كه وظيفه خون رساني 
به س��اير اجزا را بر عهده دارد. اگر منابع مالي الزم 
براي اجراي برنامه ها به مناطق داده نشود، هرگونه 
واگذاري اختيار و مسووليت به قدرت هاي محلي، 
صوري خواهد بود. در ايران س��ابقه گذار از بودجه 
متمركز به بودجه استاني به قانون برنامه پنج ساله 
سوم توسعه بازمي گردد. در اين برنامه كه نظام درآمد 
هزينه استاني تعريف شد، دو قاعده مهم مالي برقرار 
گرديد. اول اينكه اختيار تصميم گيري در رابطه با 
اعتبارات عمراني استاني به شوراي برنامه ريزي و 
توسعه استان متشكل از استاندار، رييس سازمان 
برنامه و بودجه استان و مديران ادارات كل استاني 
واگذار شد. بنابراين مديران استاني مي توانستند در 
دايره اختيارات مالي كه بودجه كشور در اختيارشان 
گذاشته است دس��ت به انتخاب بزنند. قاعده دوم، 
بازگشت مازاد درآمدهاي استاني به عنوان اعتبار 
عمراني براي اس��تان ها بود. در واقع استاني اگر در 
حوزه ماليات��ي خوب عمل مي كرد و درصد تحقق 
درآمدهاي استاني به بيش از 100 درصد مي رسيد، 
مازاد بر رقم مصوب به عنوان اعتبار عمراني به استان 
باز مي گشت. همچنين يك شعبه از خزانه كل در 
استان ها به عنوان خزانه معين تاسيس و درآمدهاي 
استاني به خزانه معين واريز مي شد و مازاد بر مصارف 

استاني به خزانه كل بازمي گشت.
اين ساز و كار به شكل مذكور در برنامه چهارم و پنجم 
با كمي  تغيير ادامه داشته و در قانون الحاق برخي 
مقررات مالي به قانون تنظيم  دايمي ش��ده است. 
با اين حال، نه تنها اين س��از و كار پيشرفت و ارتقا 
نيافته بلكه طي اين دوران تضعيف نيز شده است 
بطوري كه در قانون بودجه سال 1398 از مجموع 
بودجه عمومي به مبلغ 448 هزار ميليارد تومان، 
فقط 25 هزار ميليارد آن از طريق ساز و كار درآمد 
هزينه استاني بين همه اس��تان ها توزيع مي شود 
)5/5 درصد( كه اگر متوس��ط هر استان محاسبه 
ش��ود به مبلغ 824 ميليارد تومان مي رس��يم. به 
عبارتي نسبت بودجه استاني براي هر استان حدود 
0/1 درصد اس��ت كه بخش عمده اي از آن )حدود 
50 درصد( اعتبارات هزينه اي و پرداخت حقوق و 
دستمزد است. در ايران چالش هاي اساسي با ابعاد 
ساختاري، سياس��ي، حقوقي، اقتصادي و امنيتي 
براي گذار از بودجه متمركز به بودجه استاني وجود 
دارد؛ در اينجا به دو چالش ساختاري اشاره مي شود 
و محدوديت ها و چالش هاي ديگر به يادداشت هاي 
بعدي احاله مي شود. در بودجه ريزي غير متمركز، 
اختيارات مالي تا حدودي به مقامات محلي واگذار 
مي شود و مقامات محلي در دايره منابع در اختيار، 
مصارف خود را بر حسب دستگاه-برنامه و بخش-

برنامه توزيع و مشخص مي كنند. اما قبل از اينكه 
اختيارات مالي واگذار شود الزم است، امور عمومي 
و مسووليت ها بين سطوح مختلف حاكميت و دولت 
تفكيك و مشخص ش��ود. به اين برنامه، واگذاري 
مس��ووليت ها گفته مي ش��ود. يكي از مشكالت 
مقدماتي براي اجراي برنامه هاي تمركز زدايي مالي، 
همين مساله تداخل مسووليت ها و وظايف در ايران 
اس��ت. بس��ياري از وظايف و امور عمومي در ايران 
هستند كه دو يا چند متولي دارند )محيط زيست، 
سالمت، آموزش( و بسياري از وظايف هستند كه 
هيچ متولي براي آنها وجود ندارد و اگر نهادي آن را 
بر عهده گرفته فراتر از مسووليت هاي قانوني خود 
است. همچنين برخي وظايف هستند كه با وجود 
اينكه نهاد يا سازماني به صورت قانوني وظيفه آن را 
به عهده دارد ولي برخي نهادها و دستگاه هاي ديگر به 
خاطر انطباقي كه آن وظيفه با ماموريت سازمان دارد 
آن را نيز بر عهده دارند )براي مثال اداره و تاسيس 
كتابخانه هاي عمومي توسط شهرداري(. بنابراين 
قبل از اجراي برنامه تمركز زدايي مالي الزم است 
مرزبندي بين مسووليت هاي دولت و ساير نهادهاي 
حاكميتي، همچني��ن حاكميت و بخش عمومي 
غير دولتي مشخص شود. همچنين الزم است در 
داخل دولت، مرزبندي بين مسووليت هاي سلسله 
مراتب دولت در س��طح افقي و عمودي مشخص 
ش��ود. تفكيك وظايف بين سطوح عمودي دولت 
شامل دستگاه هاي ملي )براي مثال وزارتخانه ها(، 
دس��تگاه هاي ملي تابعه در استان ها )ادارات كل(، 
دستگاه هاي استاني و استانداري ها، دستگاه هاي 
شهرس��تاني و فرمانداري ه��ا و ش��هرداري ها و 
دهياري ها مشخص ش��ود. پس از مشخص شدن 
مس��ووليت ها، به هر بخش از حاكميت، منابع در 
اختيار براي ارايه خدمات و انجام ماموريت ها داده 
ش��ود. بخش مهم تر و چالش اساسي تر در اجراي 
برنامه تمركززدايي مالي، واگذاري منابع مالي است 
به نحوي كه كارايي اقتصادي تامين شود. منابع مالي 
بخش عمومي از ماليات تامين و ماليات از پايه هاي 
مختلف دريافت مي شود. با توجه به ويژگي هاي هر 
پايه مالياتي و نحوه وصول و جمع آوري آن، هر پايه 
مالياتي بايد به بخش مناسبي از دولت واگذار شود. 
در سلس��له مراتب عمودي دولت، معموال آن پايه 
مالياتي كه تحرك پذيري كمتري دارد و كش��ش 
درآمدي پايين تري داشته باشد به سطوح پايين تر 

دولت واگذار مي شود.



روي خط  خبر  5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از وضعيت بازار سهام در هفته اي كه گذشت

سرمايه ها به چه قيمت در بورس مي مانند؟ 

چراسهامگروهخودرورشدميكند

گروه بورس|
بورس تهران در يك هفته گذشته سه روز منفي را پشت سر 
گذاشت و در اين مدت نزديك به 5 درصد از ارزش آن كاسته 
شد. در اين مدت اگرچه برخي از نمادها افزايش قيمت را 
شاهد بودند، اما از آنجا كه نوع نگاه فعاالن بازار به شاخص كل 
نوعي همرايي را در ميان سرمايه گذاران به وجود آورده است، 
موجب شد تا با منفي شدن نماگرهاي بورس و فرابورس، 
روند كلي قيمت در بيشتر سهم هاي بازار منفي شود. به دنبال 
چنين اتفاقي بود كه شاخص بورس تهران از نزديكي 330 

هزار واحد به كانال 313 هزار واحدي تنزل كرد.
تزل��زل روي داده در پيش��روي قيمت ه��ا در اين مدت و 
اظهارنظر برخي كارشناسان در روزهاي گذشته مبني بر 
حبابي بودن برخي قيمت ها سبب شده تا در ميان گروهي 
از فعاالن بازار كه كم تر حاضر به پذيرش ريسك هاي موجود 
هستند، بدبيني شكل بگيرد. اين در حالي است كه تفاوت 
رشد قيمت ها در سال جاري با صعود بازار در سال هاي 97 و 
92 بسيار متفاوت است. بنابراين طبيعي است كه با استناد 
بر همين تفاوت ها عده اي ديگر از كارشناسان مسير رشد 
بازار سرمايه در ماه هاي پيش رو را نيز هموار تلقي كنند. از 
جمله داليلي كه اين كارشناسان براي تداوم رشد قيمت  ها 
مي آورند، يك دست نبودن صعود بازار در ماه هاي گذشته 
و فاصله قيمت بسياري از نمادها با ارزش بنيادي آنها است. 
در چنين شرايطي بازخواني نحوه ورود سرمايه گذاران به 
بازار س��رمايه و داليل پيش روي آنها براي تداوم حضور در 
بازارهاي مالي از اهميت شايان توجهي برخوردار است. از 
آنجايي كه بازار سهام و بازار بدهي جزو معدود امكانات در 
دسترس كشورها براي جهت دهي به بهينه شدن تخصيص 
منابع و كاهش هزينه هاي تامين مالي هس��تند، توجه به 
نحوه اس��تفاده از آنها و به كارگيري امكاناتي كه در اختيار 
سياس��ت گذاران مي گذارند نيز بسيار با اهميت است. در 
وضعيتي كه نرخ بهره در بازار داخلي بسيار بيشتر از نيازهاي 
كش��ور و دورتر معيارهاي بانكداري بدون رباست، انتظار 
مي رود كه سياست گذاران پولي و مالي كشور توجه ويژه اي به 
بازار سرمايه داشته باشند به موجب آن هزينه هاي وام گيري 
براي توليدكنندگان و سرمايه گذاران در پروژه هاي صنعتي 
كاه��ش يابد. توجه به چنين ام��ري در بلندمدت موجب 
مي شود تا با ارتقاع فرهنگ سرمايه گذاري، توانايي مردم 
عادي در كسب سود از بازار سرمايه افزايش يابد و سرمايه هاي 
آنها به عاملي مهم براي توسعه بازارهاي مالي و ابزارهاي مهم 
آن منتهي شود. در واقع مقبوليت بازار سرمايه نه تنها به به نفع 
مردم عادي بازار است كه تشويق بيشتر آنها به سرمايه گذاري 
موجب مي ش��ود تا به مسيري مهم براي جذب نقدينگي 
و كاهش تبعات منفي جهش هاي ارزي تبديل ش��ود. در 
اين حالت كاهش ورود نقدينگي به بازارهاي موازي هم به 
نفع فعاالن بازار تمام مي شود و هم با كاستن از شتاب رشد 
قيمت در بازار ارز، از كاهش شتابان قدرت خريد آحاد مردم 
مي كاهد. در همين راستا محمودرضا خواجه نصيري ظرفيت 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه را يك فرصت بي نظير دانست 
و براي حل مشكل نقدينگي سرگردان در جامعه، اشتغالزايي 
و افزايش ثروت مردم خواستار توسعه آن شد. اين فعال بازار 
سرمايه گفت: در واقع، بازار سرمايه تنها جايگاهي است كه 

مي تواند منافع مردم، اقتصاد و توليد را يك جا جمع كند.
نايب رييس هيات مديره شركت بورس تهران ضمن بيان 
مطلب فوق و با اشاره به فرصت هاي سرمايه گذاري در بازار 
س��رمايه گفت: برآيند ثبت ركورد هاي پي در پي؛ افزايش 
تعداد كد هاي معامالتي و همچنين ميزان نقدينگي جذب 
شده در اين بازار، از ايجاد يك فرصت بي نظير حكايت دارد 

كه مي تواند راهكار مناس��بي براي حل مشكل نقدينگي 
سرگردان به عنوان يكي از اصلي ترين مشكالت در فضاي 

كلي اقتصاد كشور باشد.
وي افزود: طي يكسال اخير و به دليل شوك ارزي ايجاد شده 
در اقتصاد كشور در سال 97؛ تمايل مردم به سرمايه گذاري 
هوشمندانه در كشور افزايش يافت و در پي آن مردم همواره 
تالش مي كنند تا فضايي را براي سرمايه گذاري بيابند كه 
بتوانند به نوعي قدرت خريد خود را نسبت به شرايط تورمي 
و ساير مسائل مرتبط با آن باال برده و به نوعي اين نوسان را 

پوشش دهند. 

فرصتبينظيربورسبرايتوسعهملي
به گفته خواجه نصيري وجود چنين نگاهي از سوي مردم 
منجر به بروز حركت هايي در بازار ه��اي موازي مانند ارز، 
سكه و حتي مسكن ش��د و در نهايت حاصلي جز كاهش 
قدرت خريد و افزايش فشار اقتصادي به معيشت مردم را 
به همراه نداشت اما در نهايت اين حجم نقدينگي مسيري 
را پيدا كرد كه به بازار س��رمايه منتهي مي شد. به گزارش 
سنا، نايب رييس هيات مديره شركت بورس تهران با تاكيد 
به نقش بازار سرمايه در توسعه ملي گفت: رويكرد كنوني 
كه نسبت به بازار سرمايه وجود دارد قطع به يقين فرصتي 
بي نظير است كه توانسته اثر مخرب نقدينگي را به يك اثر 
سازنده تبديل كند. به گفته خواجه نصيري؛ بر خالف ساير 
بازار ها كه زمينه افزايش سطح عمومي قيمت  ها؛ رشد تورم 
و كاهش قدرت اقتصادي مردم را به همراه داش��ته است، 
ورود اين حجم نقدينگي به سمت بازار سرمايه و هدايت آن 
به سمت توليد، مي تواند عالوه بر اشتغالزايي، نتايج مثبتي 
را به همراه داشته باشد. مديرعامل تامين سرمايه تمدن با 
بيان اينكه اتكاي فوق العاده سيستم اقتصادي كشور به بازار 
پول، مش��كالتي را ايجاد مي كند، تصريح كرد: اساسا بازار 
سرمايه جايگاهي است كه مي توان در آن به گونه اي عمل 
كرد كه عالوه بر كسب سود توسط مردم زمينه شفافيت 

درآمد و شفافيت عملكرد مالياتي مهيا شود. به اعتقاد وي در 
شرايط كنوني اقتصادي كشور، تنها يك راه حل وجود دارد 
كه مي توانند عالوه بر حل مشكل نقدينگي كشور؛ منجر به 
رشد اشتغال زايي و افزايش ثروت مردم شود و آن افزايش 
فعاليت در بازار سرمايه است. به سخن ديگر بازار سرمايه 
تنها جايگاهي است كه مي تواند منافع مردم، اقتصاد و توليد 
را يك جا جمع كند. خواجه نصيري خاطرنشان كرد: به نظر 
مي رسد فرصت كنوني ايجاد شده در بازار سرمايه فرصت 
بي بديلي است و كليه دس��ت اندركاران اين بازار و كساني 
كه نسبت به سياست گذاري هايي در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي كشور اقدام مي كنند بايد به آن توجه داشته باشند 
و با پايش پيوسته اين مسير در حفظ و تعالي آن كوشا باشند.

بانكمركزيبايدازورودنقدينگيبهبورس
حمايتكند

وي اف��زود: بطور مش��خص بانك مركزي باي��د از هدايت 
نقدينگي به سمت بازار سرمايه استقبال كند تا پيرو آن بتواند 
بخش زيادي از بار تامين مالي را از دوش بانك ها برداشته و 
به سمت بازار سرمايه هدايت كند. در اين مسير به كاهش 
آرام نرخ سپرده بانكي به اتكاي بازار سرمايه مي توان فكر كرد.

اين فعال حوزه بازار سرمايه افزود: از سوي ديگر وزارتخانه هاي 
مختلف كشور بايد بكوشند تا با سياست هايي كه در حوزه ها 
و بخش هاي صنايع مختلف اعمال مي شود، زمينه افزايش 
بازده صنايع و همچني��ن ضريب مطلوب ثبات در صنايع 
با هدف جذب نقدينگي در بازار س��رمايه را فراهم كنند تا 
بدين ترتيب مردم پاداش خود را از سرمايه گذاري هوشمند 
بازار سرمايه دريافت كنند. مديرعامل تامين سرمايه تمدن 
افزود: بايد با بها دادن به فضاي سرمايه گذاري سازمان يافته و 
تخصصي، مسير هاي درست سرمايه گذاري را به مردم نشان 
داد تا افراد با بهره گيري از يك روش سرمايه گذاري مطمئن 
و تخصصي بتوانند به افزايش ثروت و بهتر شدن وضعيت 
معيشتي خود دست يابند. تحقق اين امر به فرهنگ سازي 

نياز دارد. وي با اشاره به اينكه فرهنگ سازي اولين گام افزايش 
ضريب نفوذ بازار سرمايه در ميان جامعه است، گفت: نبايد 
از اين نكته غافل ش��د مردمي كه امروز نيم نگاهي به بازار 
س��رمايه دارند از دانش كافي برخوردار نيستند و ممكن 
اس��ت در اولين پايگاه هايي كه به آن دسترسي مي يابند 
و عمدتا ش��بكه هاي فضاي مجازي مراجعه كرده و به آنها 
اطمينان كنند و اين موضوع مش��كالتي را ايجاد مي كند. 
خواجه نصيري خاطرنش��ان كرد: تحرك كليه نهاد هاي 
مالي اعم از شركت  هاي تامين س��رمايه، سبدگردان ها و 
كارگزاري  ها با راهبري سازمان بورس بايد به سمت جذب 
موثر در بازار سرمايه و همراه با فرهنگ سازي افراد باشد تا 
با تكيه بر آن مردم بتوانند سريع و در عين حال با آرامشي از 
بابت مديريت تخصصي سرمايه هاي خود وارد بازار سرمايه 
شده و نگراني هاي ذهني، اين فرصت سرمايه گذاري را تبديل 
به فضاي سرمايه گذاري زودگذر نكند. بديهي است كه بايد 
پيشخوان هاي تخصصي بازار سرمايه رشد پيدا كند. به گفته 
نايب رييس هيات مديره شركت بورس، سرمايه گذاري در 
بازار سرمايه فضايي بلندمدت است و بايد اين نگاه بلندمدت 
يا ميان مدت به سرمايه گذاري در مردم شكل بگيرد و اين 
تصور كه مي توانند در بازه زماني كوتاه مدت نسبت به كسب 
سود باال اقدام كرده و از آن خارج شوند، تغيير كند تا دچار 

خسران ناشي از انتظارات ناسنجيده نشوند.

سرمايهگذاريبلندمدت،اثربخشاست
مديرعام��ل تمدن تصريح كرد: نكته اساس��ي آن اس��ت 
كه اين نگاه بلندم��دت در س��رمايه گذاري بايد از طريق 
ابزارهايي س��اخته شود كه هم اكنون در تمام دنيا متداول 
است و استفاده كنندگان ازآن كوش��يده اند تا با دوره هاي 
سرمايه گذاري بلندمدت، بازه هاي انتظاري بلندمدت را براي 
مردم ايجاد كرده و آنها را به اين مهم در جهت كسب سود و 
بهره مندي هر چه بيشتر از فرصت پديدآمده تشويق كنند.

خواجه نصيري با بيان اينكه نهادهاي متولي بايد به گونه اي 

عمل كند تا مردم سرمايه هاي خود را به سمت شاداب تر 
كردن بازار سرمايه و كسب سود بيشتر سوق دهند گفت: 
بي ش��ك با افزايش فرهنگ س��هامداري در ميان مردم و 
بهره گيري از نهادهاي تحت نظارت و سازمان يافته و داراي 
مجوز وپاسخگويي به آنها عالوه بر جذب بيشتر سرمايه ها 
به اين بازار، نهايت بهره مندي از فرصت ايجاد ش��ده مهيا 

خواهد شد.

سودمحوريياداراييمحوري؟
همچنين محمد صفري،  ديگر كارشناس بازار سرمايه در 
ارزيابي ديدگاه هاي مختلف سرمايه گذاري در ميان فعاالن 
حال حاضر بازار، عمده سرمايه گذاراني كه در روزهاي اخير 
به بازار سرمايه پيوس��ته اند را حقيقي هايي دانست كه به 
انگيزه كسب سود، سرمايه هايي خرد به اين بازار آورده اند و 
لزوما نگاه »سودمحور« ندارند. اين كارشناس بازار سهام با 
طرح دو رويكرد جاري در بازار سرمايه گفت: در حال حاضر 
در تحليل شرايط بازار سرمايه، با دو رويكرد »سود محور« و 
»دارايي محور« مواجهيم. وي توضيح داد: در رويكرد سود 
محور، افراد مبتني بر سودي كه دريافت مي كنند، به سهمي 

كه قرار است خريداري كنند، قيمت مي دهند.
صفري افزود: اگر بخواهيم با اين رويكرد به بازار نگاه كنيم، 
شايد بتوان اين فرضيه را كه قيمت ها از ارزش ذاتي پيشي 
گرفته و باالتر رفته اند، تاييد كرد. ش��اهد مثال آن هم اين 
اس��ت كه ما مي توانيم ببينيم كل سودي كه شركت هاي 
بورسي- در بورس و فرابورس- مي توانند بدهند، چه ميزان 
اس��ت و ارزش بازار )Market cap( بورس و فرابورس به 
چه ميزان است . بعد وقتي آن را با P/E تاريخي بورس تهران 
مقايسه مي كنيم، به راحتي مي توان اين فرضيه را تاييد كرد .

وي با اش��اره به رويكرد مطرح دوم در بازار س��رمايه اظهار 
داشت: بحث ديگري كه وجود دارد اين است كه با توجه به 
اينكه از سال گذشته تا االن، نرخ ارز چند برابر شده، طبيعتا 
اين اتف��اق براي دارايي هاي موجود در ش��ركت ها هم رخ 
داده است. بنابراين بايد اين رش��د ارزش را در دارايي هاي 
شركت هاي بورسي هم شاهد باشيم. مديرعامل شركت 
سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان ادامه داد: البته اينكه 
اين اتفاق لزوما در قيمت بخواهد منعكس شود، محل بحث 
است. از اين جهت كه اگر هدف آن سرمايه گذار يا سهامداري 
را كه وارد يك شركت مي ش��ود و بنا دارد تعداد محدودي 
سهم خريداري كند كه نه قصد تملك شركت را دارد و نه 
مي خواهد نفوذ قابل مالحظه داشته باشد، بررسي كنيم، به 
اين نتيجه مي رسيم كه مي خواهد با خريد اين سهم عالوه 

بر بازدهي اوليه، سودي هم در پايان دوره دريافت كند .
وي افزود: بنابراين وقتي با اين رويكرد نگاه مي كنيم، 
آن نگاه دارايي محور براي اين نوع از سرمايه گذاري زير 
سوال مي رود . از قضا، عمده سرمايه گذاراني هم كه اخيرا 
ظرف دو سه ماه گذشته وارد بورس شدند، نه مشتريان 
حقوقي بلكه مشتريان حقيقي هستند كه سرمايه هاي 
خردي را وارد بازار مي كنند. بنابراين به اين دس��ته از 
سهامداران توصيه مي شود كه اگر با هدف كسب سود 
از محل س��رمايه گذاري هاي ش��ركت وارد شده اند، با 

احتياط بيشتري عمل كنند.
صفري با بيان اينكه شرايط فعلي حاكم بر بازار، تحليل را 
دشوار كرده اس��ت، اظهار داشت: در مجموع وقتي عوامل 
مختلف را كنار هم مي گذاريم، مي بينيم جريان نقدينگي 
همچنان قوي است و شاخص را با قدرت رشد مي دهد؛ از 
اين جهت پيش بيني دقيق آينده بازار با توجه به اين موضوع 

قدري دشوار و با ابهام مواجه است.

بررسي وضعيت گروه خودرو در بورس نشان دهنده روند 
مطلوب اين گروه در كنار ديگر سهم هاي بزرگ بازار مانند 
بانكي هاست؛ سهام اين گروه از زمان انتشار خبر افزايش 
سرمايه روند متفاوتي را نسبت به ديگر سهام ها در پيش 
گرفت و مورد اقبال س��هامداران ق��رار گرفت. با توجه به 
وضعيت حاضر در كش��ور، موضوع افزايش س��رمايه در 
شركت هاي توليدي به دليل مشكالتي كه با آن دست و 
پنجه نرم مي كنند از اهميتي چشمگير برخوردار است كه 
اجراي اين اقدام مي تواند تاثير شگرفي را در افزايش توليد 
و ارزش سهام آنها در بورس داشته باشد. گروه خودرويي ها 
در بورس با محوري��ت دو نماد خ��ودرو )ايران خودرو( و 
خسايپا )س��ايپا( و تعدادي از قطعه سازان، همسو با بازار 
رشد كردند و نمي توان اين گروه را برخالف ديگر گروه ها 
به عنوان گروه هاي جامانده از بازار معرفي كرد. با توجه به 
پيگيري هاي صورت گرفته، سهام تعدادي از قطعه سازان 
بيش از بازار رشد داشتند اما ليدرهاي گروه خودروسازي 
مانند خودرو و خس��اپا با رش��دي نزديك به بازار همراه 
بودند. مباحث مطرح شده در خصوص تجديد ارزيابي بر 
دارايي گروه خودروسازي در بورس نشان دهنده آن است 
كه تجدي��د ارزيابي نماد خودرو )اي��ران خودرو( از محل 
افزايش سرمايه است كه با توجه به زيانده بودن اين شركت 
مي بايست زيان هاي موجود را با افزايش سرمايه پوشش 
دهد. گفتني است كه نماد شركت خودروسازي سايپا در 
چند سال گذشته از امكان افزايش سرمايه استفاده كرد، در 

حالت كلي اين گروه تحت تاثير بازار قرار دارد و نمي توانند 
به تنهايي مس��ير خود را طي كنند.  س��هام گروه خودرو 
در روز دوشنبه تا حدودي نسبت به ريزش بازار مقاومت 
نشان داد اين در حالي اس��ت كه اين گروه روز گذشته با 
افت بازار همگام ش��د و از فضاي كلي بازار تاثير پذيرفت. 
درخصوص گروه خودرو در بازار سرمايه نمي توان گفت راه 
اين گروه از بازار جدا است بلكه از فضاي كلي بازار تاثيرپذير 
است. بطور عمده اقبال موجود به گروه خودرو در بورس 
ناش��ي از ابهامات اين گروه است، زيرا زماني كه از صنعت 
پتروشيمي صحبت به ميان مي آيد برآورد سود با توجه 
پارامترهاي بنيادي كار ساده اي است اين در حالي است 
كه صنعت خودرو به دليل ابهامات موجود هميشه محل 
سفته بازي هاي بزرگ بوده است و اين صنعت در وضعيت 
كنوني از وضعيت بنيادي مناسبي برخوردار نيست. طبق 
پيش بيني هاي صورت گرفته از س��وي كارشناسان بازار 
سرمايه به نظر مي رس��د ليدرهاي اين گروه مانند ايران 
خودرو و سايپا همچنان جا براي رشد داشته باشند اما نبايد 
دنبال رشد با شيب تند بود و بايد به صورت كماكان در انتظار 

رشد اين گروه بود. 

افزاي�شس�رمايه،اصليتري�نعاملرش�د
گروهخودرو

نويد قدوس��ي در گفت وگو با ايرنا به عل��ت اقبال گروه 
خودرويي ها در بازار اشاره و بيان كرد: تجديد ارزيابي بر 

دارايي خودرو به عنوان اصلي ترين عامل رشد گروه خودرو 
در بورس تلقي مي ش��ود اما نمي توان اين موضوع را به 
عنوان تنها عامل تاثيرگذار در اين اتفاق دانست. وي با بيان 
اينكه گزارش چند ماه اخير ش��ركت هاي خودروسازي 
نش��ان از بهبود وضعيت اين گروه در بازار سرمايه بوده 
است، گفت: آمار موجود نشان دهنده وضعيت مطلوب 
آنها از نظر توليد و فروش است، اين موضوع را تا آخرين 
گزارش منتشر شده از سوي شركت ها كه در شهريور ماه 
بود شاهد بوديم. قدوسي خاطرنشان كرد: گزارش شهريور 
ماه سايپا و نيز گزارش مرداد ماه ايران خودرو مثبت بود 
كه اين عامل اثر معناداري را بر اقبال گروه خودرويي ها 
در بازار سرمايه گذاشت.  اين كارشناس بازار سرمايه در 
پاسخ به اين سوال كه اقبال گروه خودرويي ها در بازار تا 
چه زماني ادامه دار اس��ت، گفت: در اين مورد نمي توان 
راحت اظهارنظر ك��رد و بايد منتظر ماند و ديد وضعيت 
بازار به چه سمتي پيش مي رود. وي اظهار داشت: ايران 
خودرو به دليل افزايش سرمايه بااليي كه نسبت به ساير 
گروه هاي خودرويي دارد با رشد بيشتري همراه خواهد 
بود به همين دليل مي تواند س��ود بيشتري را در اختيار 
سهامداران قرار دهد. به گفته قدوسي، سايپا در كنار ايران 
خودرو گرچه از ميزان افزايش سرمايه بااليي برخوردار 
نيست اما به عنوان گزينه مناسبي براي سرمايه گذاري 
مطرح است. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه 
گروه خودرو در بازار سرمايه از جمله گروه هايي است كه 

بارها در بازار سرمايه مورد اقبال قرار گرفت، افزود: گروه 
خودرو در موقعيت كنوني نسبت به گذشته در موقعيت 
فوق العاده اي قرار ندارد. وي پيش بيني خود از روند گروه 
خودرويي ها در بورس تا پايان سال را اينگونه بيان كرد: 
پيش بيني بايد تابعي از جريان نقدينگي گروه باش��د، 
افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي و بهبود وضعيت 
عملياتي گروه خودروسازي عامل اصلي افزايش قيمت 
سهام خودرو بوده است. قدوسي با اعتقاد بر اينكه در سال 
99 حتي در سال 1۴00 شركت هاي خودرويي سودي را 
براي تقسيم نخواهند داشت، افزود: گروه هاي خودرويي 
در س��ال 99 به دليل زيان هايي كه دارند محال اس��ت 
سودي را بس��ازند اما براي سال 1۴00 به دليل افزايش 
سرمايه و كاهش هزينه هاي مالي ممكن است با سودي 

كه بين سهامداران تقسيم كنند همراه باشند.

رشدگروهخودروادامهدارد
در ادامه حسن قاسمي،  ديگر كارش��ناس بازار سرمايه، 
تجديد ارزيابي دارايي ها را به عنوان عامل اصلي اقبال گروه 
خودروس��ازي در بازار اعالم كرد. وي اظهار كرد: در يك 
مقطعي خوش بيني مبني بر ايجاد ارتباط ايران با كشورهاي 
خارجي به خصوص اروپايي ها در زمينه خودرو ايجاد شد تا 
توليد گروه خودروسازي داخلي به سال هاي قبل بازگردد.

قاسمي اظهار داشت: اكنون خودروهاي خارجي خيلي 
گران هستند و با وجود افزايش ميزان توليد خودروهاي 

داخلي ممكن است اين خودروهاي خارجي با افت زيادي 
همراه ش��وند كه اين اقدام اقتص��ادي مي تواند مزاياي 
زيادي را با خود به همراه داشته باشد. اين كارشناس بازار 
سرمايه افزود: به نظر مي رسد كه شركت هاي خودرويي 
نمي توانند سود خوبي را در اختيار سهامداران قرار دهند 
اما عده اي ديگر معتقدند افزايش توليد اين كاال مي تواند 
زمينه رقابت با خودروهاي خارجي را فراهم و محصول 
بيشتري را به فروش برسانند. وي با بيان اينكه نبايد با كل 
سرمايه وارد جو ايجاد ش��ده در برخي از گروه ها باشيم 
تا از آن بازدهي گرفت، گفت: س��رمايه گذار نبايد تمام 
س��رمايه خود را وارد يك گروه مانند گروه خودرو كند 
بلكه بهتر است ضمن تقسيم بندي سرمايه موجود اقدام 
به سرمايه گذاري در گروه هاي مختلف كند.  قاسمي در 
ادامه گفت: شركت خودروسازي ايران خودرو نسبت به 
ديگر گروه هاي خودرويي از ميزان بازدهي بيشتري براي 
سرمايه گذاران برخوردار خواهد بود كه در كنار آن سايپا 
هم مي تواند بازدهي معقولي را در اختيار سرمايه گذاران 
قرار دهد. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: ايران خودرو 
به دليل ميزان باالي افزايش سرمايه و نيز به لحاظ ساختار 
مالي از ديگر گروه ها باالتر است و همچنين ايران خودرو 
سال هاس��ت كه تجديد ارزيابي انجام نداده اس��ت. وي 
افزود: سال 9۴ كه مصادف با تجديد ارزيابي بود، سايپا 
اجراي اين اقدام را در دستور كار قرار داد و قيمت سهام اين 

گروه از بازار سرمايه تا ۴ برابر افزايش پيدا كرد.

گروه بورس| ب��ازار بورس اوراق به��ادار تهران در 
روز پاياني معامالت اين هفته عالوه با ريزش 1۴20 
واحدي شاخص كل همراه شد و شاخص كل به رقم 
313 هزار و ۴8 واحد رس��يد. البته در آغاز بازگشايي 
معامالت روز گذشته، شاخص كل بيش از ۴ هزار واحد 
ريزش داشت كه به مرور زمان صف هاي فروش جمع 

شده و با 1۴00 واحد منفي، بسته شد. 

ش��اخص كل ب��ورس ته��ران در اين هفت��ه بعد از 
ركوردش��كني هاي هفته قبل ب��ا افت هاي عجيب و 
غريب روبه رو بود روز گذش��ته، شاخص كل هم وزن 
نيز كاهش 1755 واحد به رقم 91300 واحد رسيد. 
اين در حالي اس��ت كه ارزش روز بازار در بورس اوراق 
بهادار تهران بيش از يك ميليون و 1۴۴ هزار ميليارد 

تومان شده است.

ديروز معامله گران بورس بيش از ۴ ميليارد سهام حق 
تقدم و اوراق مالي در قالب يك ميليون نوبت معامله 

و به ارزش 1773 ميليارد تومان دادو ستد كردند.
طي روز قبل، نمادهاي فوالد خراسان، پااليش نفت 
تبريز، معدني و صنعتي گل گهر، پتروشيمي خارك، 
در تقويت ش��اخص كل اثرگذار بودند و نمادهاي 
بانك مل��ت، ايران خودرو و گ��روه مپنا در كاهش 

ش��اخص بورس موثر بودن��د. همچنين نمادهاي 
پربيننده مربوط به بانك ملت، بانك تجارت، سايپا، 
بابك صادرات، بانك اقتصاد نوين، سرمايه گذاري 
الب��رز و بانك پاس��ارگاد و ف��والد مباركه اصفهان 

بوده اند.
ارزش روز بازار اول و دوم بورس نيز به بيش از 231 هزار 

ميليارد تومان رسيد. 
همچنين در فرابورس، آيفكس با ريزش ۴8 واحدي 
مواج��ه بود و به رق��م ۴069واحدي رس��يد. در روز 
چهارش��نبه معامله گران فرابورس بيش از يك و نيم 
ميليارد س��هام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 226 

هزار و نوبت معامله و ب��ه ارزش 896 ميليارد تومان 
داد و ستد كردند.

نماد پتروش��يمي زاگرس بيش��ترين اثر تقويتي در 
شاخص فرابورس داشته و نمادهاي ميدكو، ذوب آهن، 
توسعه مولد نيروگاهي جهرم، فوالد ارفع، توليد برق 
عسلويه مپنا و توليد برق دماوند بيشترين اثر كاهشي 

در شاخص فرابورس را داشتند.
همچنين نمادهاي پربيننده مرب��وط به ذوب آهن 
اصفهان، بانك دي، صنايع كاغذ پارس سرمايه گذاري 
مي��راث فرهنگي،  پخش هجرت، تولي��د و صادرات 

ريشمك و بيمه دي بوده اند.

ريزش 1420 واحدي شاخص بورس تهران
نگاهي بر آمار معامالت بورس و فرابورس
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 مديرعامل شركت بورس تهران در خصوص عرضه 
اوليه »كوير« در روز چهارشنبه گفت كه با انجام اين 
عرضه اوليه حدود 1500 ميلي��ارد تومان به ارزش 
بازار افزوده و بدين ترتيب زنجي��ره صنايع فوالدي 
تكميل شد؛ بيشتر فعاليت ش��ركت كوير در حوزه 
شمش و مقاطع فوالدي است كه با انجام معامالت آن 
اميدواريم به رونق بخش توليد ياري شود. به گزارش 
سنا، طي روز جاري، شركت توليدي »فوالد سپيد 
فراب كوير« به عنوان پانصد و سي و يكمين شركت 
پذيرفته شده براي اولين بار پس از پذيرش و درج نام 
شركت در فهرست ش��ركت هاي پذيرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران در بخش »س��اخت فلزات 
اساسي« در فهرست نرخ هاي بازار دوم به شيوه ثبت 
سفارش جهت كشف قيمت عرضه شد. در جريان اين 
عرضه اوليه، سهم »كوير« به هر كد )نفر(، حداكثر 
275 س��هم در قيمت 6250 ريال )سقف قيمت در 
حدود 172.6 هزار تومان(، تخصيص يافت. در مراسم 
اين عرضه اوليه، علي صحرايي مديرعامل ش��ركت 
بورس اظهار كرد: شركت »فوالد سپيد فراب كوير« 
حدود 650 هزار تن در س��ال ظرفيت دارد كه امروز 
با سرمايه 2۴0هزار ميليارد توماني عرضه اوليه شد. 
صحرايي ميزان استقبال از اين عرضه اوليه را بيشتر 
از عرضه هاي قبلي )حدود 880 هزار نفر( دانست و 
در خصوص عملكرد بورس در روزهاي اخير تصريح 
كرد: نماگرهاي بازار نشان دهنده روند مناسب حجم 
و ارزش معامالت در هفته اخير هستند؛ البته به دليل 
اينكه عده اي در اين هفته به دنبال شناسايي سود خود 
بودند با منفي شدن شاخص ها رو به رو بوديم، هرچند 
كه امروز و در آخرين روز هفته كاري ش��اهد بهبود 
ش��اخص ها بوديم. وي وضعيت بازار در هفته آينده 
را مثبت دانس��ت و توضيح داد: براين اساس، انتظار 
مي روند در هفته آتي نيز با ادامه اين روند همراه باشيم، 
اما اين به مفهوم افزايش قيمت همه سهم ها نيست. 
افراد بايد در معامالت خود متناسب با آمارهاي توليد 
و فروش شركت ها و نيز ميزان ريسك سرمايه گذاران 
به خريد و فروش مبادرت كنند. مديرعامل شركت 
بورس توصيه كرد: افرادي كه تمايل به سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه داش��ته ولي از اين بازار اطالع زيادي 
ندارند، بهتر اس��ت با افراد مطلع مشورت كرده يا از 
ابزارهاي حضور غيرمستقيم مانند انواع صندوق هاي 
سرمايه گذاري بهره مند ش��وند. وي در ادامه تاكيد 
كرد: بهتر است افراد پس اندازهايشان را وارد بورس 
كنند و با فروش دارايي هاي ضروري خود به اين بازار 
وارد نشوند؛ همچنين براي انتخاب سهام و گزينه هاي 
سرمايه گذاري به فضاي مجازي اعتماد نكنند. علي 
صحرايي مهم ترين گروه هايي كه طي هفته گذشته در 
بازار تاثير مثبت داشتند را صنايع پااليشي، پتروشيمي 
و فرآورده هاي جانبي مانند صنايع روغني عنوان كرد.

روزبدبورسهايجهاني

آموزشسوادماليدراروپا

رشد۱۵۰۰ميلياردتومانيارزش
بازارباعرضهاوليه»كوير«

پ��س از اعالم تحريم هاي جدي��د امريكا ضد چين، 
شاخص هاي بورسي در سراسر جهان با ريزش هاي 
سنگيني مواجه شدند. به گزارش بلومبرگ، با وجود 
آنكه قرار است ليو هه- معاون نخست وزير چين- در 
پايان اين هفت��ه براي گفت وگو با مقامات امريكايي 
راهي واشنگتن شود تا مذاكرات تجاري بين دو اقتصاد 
نخست جهان پس از دو ماه وقفه از سر گرفته شود، 
امريكا چندين شخصيت حقيقي و حقوقي چيني را به 
بهانه نقض حقوق مسلمانان اقليت اويغور به فهرست 
تحريم هاي خود افزود. اين اقدام تازه واشنگتن باعث 
شد اميد معامله گران به حصول توافق تجاري مجددا 
كمرنگ شود و روز بسيار بدي براي بورس هاي جهاني 
رقم بخورد. اندرو بالز- كارشناس ارشد سرمايه گذاري 
در موسسه »پثفيك اينوستمنت منيجمنت« گفت: 
جالب خواهد بود كه ببينيم اين هفته بين امريكا و 
چين چه پيش خواهد آمد. در حال حاضر شاهد ثبت 
تضعيف رشد اقتصادي دو طرف هستيم و پيش بيني 
مي شود كه اين روند براي سال بعد نيز ادامه داشته 
باشد. در وال استريت ش��اخص ها به شدت ريزشي 
بودند تا جايي كه ش��اخص »داوجونز ايدانستريال 
اوريج« 1.19 درصد عقب نش��يني كرد و به 26 هزار 
و 16۴.0۴ واحد رسيد، شاخص »اس اند پي 500« 
با 1.56 درصد كاهش تا س��طح 2893.06 واحدي 
پايي��ن رفت و ديگر ش��اخص مهم بورس��ي يعني 
»نزدك كامپوزيت« با سقوط 1.67 درصدي در سطح 

7823.87 واحدي بسته شد. 

بين الملل 

كتاب »آموزش س��واد مالي در اروپا« گزارشي است 
از طراحي و پياده س��ازي استراتژي هاي دولت هاي 
اروپايي براي آموزش سواد مالي در اين كشورها. از آنجا 
كه الزمه ايجاد اقتصادي سالم و مقاوم، اصالح نگرش، 
دانش و كنش تك تك افراد جامعه است، دولت هاي 
زي��ادي، اين ضرورت را درك ك��رده  و براي آموزش 
سواد مالي استراتژي  تدوين كرده اند. اين استراتژي ها 
مشخص مي كنند چه نهادهايي مسوول آموزش سواد 
مالي باشند، چه گروه هاي هدفي، آموزش ببينند، 
چه تغييراتي، هدف قرار گرفته ش��ود و... اين كتاب، 
ترجمه اي است از گزارش سازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي در زمينه استراتژي هاي دولت ها در آموزش 
سواد مالي.  مراسم رونمايي از اين كتاب، همزمان با 
روز جهاني كودك، در دوازدهمين دورهمي فعاالن 
حوزه كودك و نوجوان، با حضور بيش از 70 مجموعه 
فعال در حوزه كودك و نوجوان، برگزار شد. حجت اله 
ايوبي، دبير كميسيون ملي يونس��كو، نادر قدياني، 
مدير انتش��ارات قدياني، دكتر رودي، مدير آكادمي 
هوش مالي و اسم حس��يني، دبير دورهمي فعاالن 
حوزه كودك و نوجوان، سخنرانان اين نشست بودند.

كتاب آموزش سواد مالي در اروپا، چهل و هفتمين 
كتاب منتشرشده آكادمي هوش مالي است كه توسط 

محمدرضا سيمياري ترجمه شده است.



تشكلها6اخبار

بي اثر كردن دستورالعمل هاي مخل كسب وكار بررسي شد

عضو هيات رييسه اتاق ايران مطرح كرد

راهكارهايي براي لغو فراقانوني هاي دولتي

شبكه ريلي آنتني ضرورتي براي كاهش هزينه حمل كاال 

تعادل|
روز گذشته هفتمين نشست كميسيون حمايت قضايي 
و مبارزه با فس��اد اتاق بازرگاني تهران برگزار ش��د. در اين 
نشس��ت كه با حضور نمايندگاني از دي��وان عدالت اداري 
همراه ب��ود، راهكارهاي احقاق حق فع��االن اقتصادي از 
نامه نگاري با مقامات دولتي و تعامل با واحدهاي حقوقي 
دستگاه هاي اجرايي تا طرح دعوي در ديوان عدالت اداري 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت. همچنين عكس العمل اتاق 
بازرگاني در مقابل بخشنامه ها و تصميمات مخل كسب و 
كار دستگاه هاي اجرايي بررسي ش��د. اين موارد بر اساس 
راهكارهاي ارايه شده از سوي نمايندگان ديوان عدالت اداري 
و سازمان بازرسي كل كشور در راستاي لغو يا بي اثر كردن 
دستورالعمل ها و تصميمات فراقانوني دستگاه هاي دولتي 
از طريق مراجع قضايي به فعاالن اقتصادي ارايه شده بود 
كه در دستور كار جلسه گذشته اين كميسيون قرار گرفت. 

      تعامل با واحدهاي حقوقي دستگاه هاي دولتي
در ابتداي نشست هفتم كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با 
فساد اتاق تهران، حسن فروزان فرد كه رياست اين كميسيون 
را برعهده دارد، از تصميم مجلس براي بررسي اليحه جامع 
شفافيت خبر داد و عنوان كرد كه اين تصميم مايه خرسندي 
است اما در عين حال نگراني هايي نيز در اين مورد وجود دارد. 
او با اشاره به اينكه يكي از شعارهاي رييس جمهور در دوران 
انتخابات، شفافيت بود، افزود: اليحه شفافيت، نخستين بار از 
سوي مركز مطالعات استراتژيك رياست جمهوري در 192 
ماده تدوين شد. اين اليحه تالش كرده بود كه همه اجزاي 
نظام را دربرگيرد؛ چنانكه حتي اتاق ها نيز در ش��مول اين 
اليحه قرار گرفته بودند. فروزان فرد در ادامه به وجود موارد 
17گانه و البته حايز اهميت با موضوع »شفافيت جامع« در 
اين اليحه اشاره كرد و توضيح داد: اين اليحه در مراحل بعدي 
در اختيار معاونت حقوقي رياست جمهوري قرار گرفت و 
مواد آن به 86 ماده تقليل يافت. البته برخي نقاط قوت اين 
اليحه همچنان باقي بود. پس از بررسي اين اليحه در كميته 
فرعي دولت، نوبت به بررسي آن در كميسيون اصلي رسيد 
و در نهايت با تصميم اين كميسيون اليحه شفافيت در 36 
ماده به مجلس رفت. البته با تغييراتي كه اين كميسيون در 
اليحه ايجاد كرده، شايد ديگر نتوان، نام آن را اليحه »جامع« 
ش��فافيت نهاد. او با اشاره به اقدامات و جلساتي كه در اتاق 
تهران و اتاق ايران براي جمع بندي نظرات فعاالن اقتصادي 
در خصوص اين اليحه صورت گرفته است، گفت: اكنون كه 
اين اليحه قرار است در مجلس مورد بررسي قرار گيرد، اين 
مجال وجود داردكه بخش خصوصي و اتاق ها روي محتواي 
اليحه با نمايندگان مجلس گفت وگو كنند و اين فرصت نبايد 

از دست برود؛ چرا كه شفافيت پيش نياز مبارزه با فساد است.
فروزان فرد سپس پيشنهاد تشكيل كارگروهي را در اتاق 
ايران براي ارتباط با كميسيون ويژه اي كه در مجلس براي 
بررسي اين اليحه تشكيل شده است، مطرح كرد. در همين 
حال، ناصر رياحي، عضو هيات رييسه اتاق تهران نيز پيشنهاد 
كرد كه از طريق كميسيون حمايت قضايي اتاق تهران به طور 
مستقيم با اين كميسيون در مجلس ارتباط برقرار شود و 
انتظارات بخش خصوصي در مورد اين اليحه با آنان در ميان 
گذاشته ش��ود. او در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره 
به برگزاري جلسه مشتركي با دبير ستاد اقتصاد مقاومتي 
استان تهران گفت: پيرو اين نشست، با همكاري واحد امور 
تشكل هاي اتاق تهران در مورد آن دسته از مقرراتي كه توسط 
دستگاه هاي اجرايي نقض شده و از طريق قوه قضاييه قابل 
پيگيري است، نظرخواهي شده و برخي تشكل ها نظرات 
خود را اعالم كرده اند كه پس از جمع بندي به اين س��تاد 

انعكاس خواهد يافت.
رييس كميس��يون حمايت قضايي و مبارزه با فساد اتاق 
تهران در ادامه با اشاره به حضور نمايندگاني از ديوان عدالت 

اداري و س��ازمان بازرسي كل كشور در جلسه پيشين اين 
كميسيون گفت: در آن جلسه، نماينده ديوان عدالت اداري، 
راهكارهايي را براي لغو مصوبات فراقانوني و مخل كسب و 
كار ارايه كرد كه به كارگيري اين راهكارها مس��تلزم طرح 
شكايت اتاق تهران عليه دستگاه هاي دولتي در ديوان عدالت 
اداري است. او با بيان اينكه اتاق تهران مشاور سه قوه است و 
نبايد اين جايگاه را از دست بدهد، افزود: به هر حال در مورد 
طرح شكايت حساسيت هايي وجود دارد و بايد اين موضوع 
بيشتر مورد بررسي قرار گيرد. پيشنهاد فروزان فرد اين بود 
كه اتاق در وهله نخست در تعامل با نهاد حقوقي دستگاه هاي 
دولتي، مطالبات فعاالن اقتصادي را مطرح كند و اين واحد ها 

انتظارات بخش خصوصي را مورد پيگيري قرار دهند.

     دولتي ه�ا از مش�ورت بخ�ش خصوص�ي 
استفاده نمي كنند

محمود نجفي عرب، عضو كميس��يون حمايت قضايي و 
مبارزه با فساد اتاق تهران، بر اين عقيده بود كه دستگاه هاي 
اجرايي به نحو شايسته از ظرفيت اتاق ها براي تصميم سازي 

و تصميم گيري استفاده نمي كنند و بخش خصوصي نبايد 
در اي��ن مورد خود را گول بزند. او اف��زود: اكنون تعدادي از 
شركت ها به ميزان 200 ميليون دالر محصوالت آرايشي و 
بهداشتي با ارز متقاضي وارد كشوركرده اند كه به دليل ممنوع 
شدن واردات اين اقالم، نمي توانند محموله خود را از گمرك 
ترخيص كنند. در حالي كه قاچاقچيان به راحتي اين كاالها 
را وارد كشور  مي كنند و اين شركت ها كه به صورت قانوني در 
امر واردات فعال بودند در حال ورشكستگي هستند. مساله 
اين است كه وزارت بهداشت با چه مجوزي ماده 22 احكام 
دايمي برنامه توس��عه را كه اعمال ممنوعيت در واردات را 
منع كرده، زيرپا گذاشته است. اتاق اكنون وظيفه دارد كه 
به احقاق حقوق اين فعاالن اقتصادي بپردازد. مهراد عباد، 
ديگر عضو اين كميسيون نيز با اشاره به اينكه اعمال اين نوع 
ممنوعيت ها براي همه صنايع مشكل ساز شده است، افزود: 
اين رويه منجر به شكل گيري رانت و امضاي طاليي شده 
اس��ت. ناصر رياحي نيز عنوان كرد كه وكالي مستقل نيز 
 مي توانند نسبت به طرح دعوي در خصوص اين نوع موارد 

در ديوان عدالت اداري اقدام كنند.

بهمن عشقي، دبيركل اتاق بازرگاني تهران هم كه در اين 
نشست حضور يافته بود، از مصوبه هيات رييسه اتاق مبني بر 
گماردن وكاليي مبرز براي پيگيري دعاوي بخش خصوصي 
در دستگاه قضايي خبر داد و گفت: ضمن حفظ ابزار چانه زني، 
مي توان در مورد برخي از پرونده ها راهكار طرح شكايت را 
نيز در پيش گرفت. اما به نظر  مي رسد طرح شكايت نبايد به 
يك قاعده يا نسخه كلي تبديل شود. او افزود: راهكار ديگري 
كه وجود دارد اين اس��ت كه اتاق نام��ه اي براي معاون اول 
رييس جمهوري تهيه كند و خواستار آن شود كه از اين پس، 
تمام بخشنامه هاي دستگاه هاي دولتي به منظور اجراي 
مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار و تطبيق با 
اسناد باالدستي با امضاي معاونت حقوقي رييس جمهوري 
ابالغ شود. اين راهكار  مي تواند تا حدودي از سرعت كارخانه 
بخشنامه سازي دولت بكاهد. دبيركل اتاق تهران ادامه داد: 
در بخش دوم اين نامه نيز  مي توان بخشنامه هاي معارض 
با اسناد باالدستي را كه با كمك تشكل ها قابل احصاست، 
معرفي كرد و خواهان لغو فوري آنها ش��د. خوش��بختانه 
نامه نگاري اتاق تهران با معاون اول رييس جمهوري، معموال 
آثار مثبتي در پي داشته است. علي اكبر توكلي، عضو كانون 
وكالي مركز با اشاره به آنچه او »ساختار بيمار نظام دولتي 
ايران«  مي خواند گفت كه در چنين ساختاري، بهتر است 
كه بخش خصوصي مطالبات خ��ود را از طريق ارتباطات 

محقق كند.

      اتاق از حق فعاالن اقتصادي دفاع كند
در ادامه اين گفت وگو، س��كينه كش��اورز معتمدي كه به 
نمايندگ��ي از انجمن ملي ليزينگ ايران در اين نشس��ت 
حضور يافته بود، گفت: اتاق پيش از آنكه مش��اور سه قوه 
باش��د، نماينده بخش خصوصي اس��ت و بايد تمام تالش 
خود را ب��راي احقاق حق بخش خصوصي ب��ه كار ببندد. 
اگرچه دي��وان عدالت اداري نيز به س��ادگي حكمي براي 
لغو مصوبات صادر نمي كند و ممكن است تا دستگاه هاي 
اجرايي بخواهند حكم ديوان را اجرا كنند، تا دو سال به طول 
بينجامد، اما اينها مانع از آن نمي شود كه بخش خصوصي از 
اين ابزارها استفاده نكند. پس از بحث و تبادل نظر در مورد 
اين موضوع، مقرر شد كه آن دسته از بخشنامه ها و مصوباتي 
كه در تناقض با اسناد باالدستي است يا در فضاي كسب و 
كار اخالل ايجاد كرده است با عوامل دستگاه هاي اجرايي 
مربوطه در كميسيون هاي مشورتي اتاق مورد بررسي قرار 
گيرد و در صورت عدم حصول نتيجه مطلوب براي بخش 
خصوصي به كميسيون حمايت قضايي ارجاع شود تا با نظر 
هيات رييسه در مورد طرح شكايت به ديوان در مورد اين 

موضوعات تصميم گيري شود.

عضو هيات رييسه اتاق ايران با تاكيد بر لزوم استفاده از 
ظرفيت حمل ونقل ريلي براي حمل كاال گفت: راه آهن 
غرب كه به شبكه ريلي كشور متصل است از چندي قبل 
در كرمانشاه افتتاح شده و فعال در حوزه مسافري در حال 
فعاليت است؛ اما اگرچه يكي از اهداف خطوط حمل ونقل 
ريلي جابه جايي كاال اس��ت، تاكنون از اين ظرفيت در 
منطقه غربي كشور استفاده نشده است. به گزارش اتاق 
بازرگاني ايران، كيوان كاش��في در جلسه كارشناسي 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي كرمانشاه 
كه با محوريت حمل بار و كاال توسط راه آهن برگزار شد، 
افزود: عدم بهره مندي از راه آهن براي جابه جايي كاال در 
ش��رايط رخ داده كه حمل ونقل ريلي بعد از حمل ونقل 
دريايي، ارزان ترين شيوه حمل ونقل است و مي تواند براي 
كاهش هزينه حمل و پايين آوردن هزينه تمام شده كاال از 

آن بهره برد. او با اشاره به برنامه ريزي هايي كه براي احداث 
بندر خشك در كرمانشاه انجام شده است، تصريح كرد: 
در صورت نياز بايد در كنار اين بندر خشك، ايستگاه هاي 
باري نيز براي راه آهن در نظر گرفته شود؛ چراكه در استان 
كرمانشاه واحدهاي صنعتي بزرگي فعاليت مي كنند كه 
ساالنه حجم جابه جايي بار و كاالي آنها به چندين هزار 
تن مي رسد و نيازمند استفاده از راه آهن هستند. رييس 
اتاق كرمانشاه احداث خطوط آنتني براي دسترسي بهتر 
صنايع به ريل را نيز ضروري دانست و تاكيد كرد: براي اين 
منظور ابتدا بايد ارزيابي دقيقي از ظرفيت واحدها و برنامه 
هفتگي يا ماهيانه حمل بار آنها داشته باشيم و در صورت 
نياز، براي تع��دادي از واحدها كه در يك منطقه تمركز 
دارند يك خط آنتني تعريف شود. او با بيان اينكه احداث 
شبكه خطوط ريلي آنتني و فراهم كردن زيرساخت هاي 

مورد نياز آن ب��ا امكانات و بودجه محدود دولتي زمانبر 
اس��ت، افزود: در صورت نياز مي توان از ظرفيت بخش 
خصوصي هم براي سرمايه گذاري در اين حوزه استفاده 
كرد. كاشفي همچنين با تاكيد بر لزوم تشكيل يك كميته 
كاري در حوزه راه آهن با حضور دستگاه هاي متولي، اين 
كار را براي سرعت بخش��يدن به برنامه ريزي ها در اين 
حوزه الزم دانست. در ادامه داريوش پناهي، دبيركل اتاق 
كرمانشاه با اشاره به جابه جايي بار نزديك 20 ميليون 
تني واحدهاي توليدي اس��تان در سال گفت: نيمي از 
اين ميزان قابليت حمل با شبكه ريلي را دارد و خصوصا 
در محدوده شهرك هاي صنعتي جاده بيستون و جاده 
ماهيدشت ظرفيت خوبي براي راه اندازي خطوط آنتني 
براي جابه جايي بار صنايع وجود دارد. جهانبخش شكري، 
رييس خانه صنعت و معدن استان كرمانشاه نيز با تاكيد 

بر لزوم احداث چند بارانداز براي راه آهن كرمانش��اه در 
مس��يرهاي مختلف گفت: با توجه به امتداد راه آهن تا 
مرز خسروي و عراق، بايد در اين مسير نيز باراندازهايي 

در نظر گرفته شود. به عقيده شكري، راه اندازي خطوط 
ريلي براي صنايع، هزينه حمل ونق��ل آنها را به ميزان 

قابل توجهي كاهش مي دهد.

رييس اتحاديه توليدكنندگان صنعت توليد كنندگان الكترونيكي: 

افزايش تعرفه بدون ارزيابي بازار، مساوي با گراني است
رييس اتحاديه صنف توليد كنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيكي و 
حفاظتي گفت: در حوزه صنعت مخابرات بدون ارزيابي بازار و بررسي آمار 
مربوط به توليد داخلي و امكان تامين بازار نبايد دست به اقدام ديگري مانند 
افزايش تعرفه واردات زد. به گزارش اتاق اصناف ايران، صادق فيض آبادي 
در پاسخ به اينكه آيا چاره استفاده از توليدات داخلي افزايش تعرفه واردات 
تجهيزات مخابراتي است و افزايش تعرفه چه تبعات مثبت و منفي در بردارد، 
گفت: بايد آمار توليد داخل را به دقت بررسي كرد كه آيا مي تواند بازار داخل را 
پوشش دهد. آيا ميزان توليد تجهيزات داخلي به اندازه اي رسيده است كه در 
صنعت مخابرات كشور انحصار ايجاد نكند. اگر اين دو مورد را بتواند پوشش 
دهد درخواست افزايش تعرفه واردات برخي از تجهيزات صنعت مخابرات 
مي تواند، منطقي باش��د. او تاكيد كرد: بدون آمار و بازديد ميداني و بدون 
ارزيابي و مديريت ظرفيت هاي خود نبايد هيچ اقدامي انجام دهيم، چرا كه 
اقدام هاي بدون حساب و كتاب جز گران شدن قيمت قطعات چيز ديگري 
در بر نخواهد داش��ت. رييس اتحاديه صنف توليد كنندگان و تعميركاران 

تجهيزات الكترونيكي و حفاظتي با بيان اينكه بهتر است به جاي افزايش تعرفه 
واردات به فكر حمايت از توليد داخل به شيوه هاي ديگر باشيم، افزود: اگر در 
چند سال اول كار حمايت هاي مختلفي از توليدكنندگان تجهيزات داخلي 
صورت بگيرد، مي توانند نياز داخل را تامين كنند. او افزود: از سوي ديگر بايد در 
تامين قطعات و مواد اوليه به توليدكنندگان كمك كرد تا آنها بتوانند ابزارهاي 
توليد تجهيزات صنعت مخابرات را نوسازي كنند. اكنون ابزارها در صنعت 
توليد در دنيا تغيير كرده است و اگر تجهيزات توليد نوسازي نشود، بهره  وري 
كاهش مي يابد بنابراين براي باال بردن بهره وري و كيفيت تجهيزات صنعت 
مخابرات بايد از ابزارهاي به روز در جهان استفاده كرد كه اين بخش نيز به 
 )R&D( حمايت نياز دارد. فيض آبادي بيان كرد: بايد واحدهاي تحقيقات
هم در كارخانه هاي صنعت مخابرات بيشتر حمايت شوند؛ چون اين بخش 
بسيار هزينه بر است. آنها بايد حمايت شوند تا بتوانند تجهيزات به روز دنيا را 
در كشور توليد و وارد بازار كنند در غير اين صورت اپراتورها سراغ تجهيزات 

به روز دنيا و باكيفيت مي روند.

رييس اتحاديه صنف عطار و سقط فروش و مواد شوينده:

سازمان امور مالياتي بايد گره هاي مالياتي را باز كند
رييس اتحاديه صنف عطار و س��قط فروش و مواد شوينده با انتقاد از 
عملكرد برخي سازمان ها و مراكز اداري در ايجاد چالش براي صنوف 
مختلف گفت: اين اتحاديه حدود 3۵00 تا ۴000 عضو دارد كه 2۵00 
عضو آن با پروانه كسب و مابقي در انتظار صدور پروانه كسب ماند ه اند كه 
به داليل مختلف نمي توانند به راحتي پروانه گرفته و عضو اتحاديه شوند.

به گ��زارش اتاق اصناف ايران، عليرضا رضاي��ي قهرودي عنوان كرد: 
سازمان ها، ارگان ها و اداراتي كه با اصناف تعامل دارند مرتب بابت صدور 
مجوزهاي الزم از سوي ايشان به اعضاء، با ايجاد مشكالتي، مانع از صدور 
پروانه مي شوند به طور مثال اداره بهداشت در گذشته براي صدور پروانه 
تنها يك بار به مغازه مراجعه مي كرد و تا زمان تمديد مراجعات محدود 
بود همچنين مبلغي ك��ه دريافت مي كرد براي يك بار بود؛ اما اكنون 
هر ماه يك بار به واحدهاي صنفي مراجعه و با اخذ مبالغي در هر بار به 
بهانه هاي مختلف فرد صنفي را آزرده و اعتماد افراد را سلب مي كند. او 
عنوان كرد: متاسفانه سازمان امور مالياتي نيز با محاسبات غير عادالنه 

و تنها براساس سليقه مميزين به واحدهاي صنفي مراجعه و بدون توجه 
به درآمد افراد صنفي مبادرت به محاسبات مالياتي و اعالم وجوه غير 

متعارف به موديان مي كند.
رضايي تاكيد كرد: ماليات بر درآمد است نه بر ميزان متراژ مغازه، ضمن 
اينكه مويان در سالي كه گذشت كسب و كار خوبي نداشتندو بر همين 
اساس توان پرداخت ماليات هاي گزاف تعيين شده را ندارند، سازمان 
امور مالياتي با توجه به اين مش��كالت و مالحظات درصدد محاسبه 
ماليات باشد نه سليقه موديان. او افزود: در چند ساله اخير سازمان امور 
ماليات��ي مبادرت به تعيين نوعي از ماليات به نام ماده 186 نموده كه 
پيچيدگي ها ي مختصات ثبت و ارايه مدارك در اين خصوص آنچنان 
سد معبري براي اعضاء ايجاد نموده است كه هر فردي را از اخذ پروانه 
كسب پشيمان مي كند، ما بايد قوانين را طوري وضع نماييم كه راه براي 
اخذ پروانه آسان ش��ود نه آنكه با ايجاد معبر افراد را از قانونمند شدن 

فراري دهيم، سازمان گره هاي مالياتي را باز كند.
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۳۰۰ تن مازاد توليد تخم مرغ
ايسنا| مديرعامل اتحاديه توليدكنندگان مرغ 
تخمگذار با اش��اره به اينكه حدود 300 تن مازاد 
توليد تخم مرغ داريم، گفت: روزانه حدود 2 هزار 
و 600 ت��ن تا 2 ه��زار و 700 تن توليد تخم مرغ 
داريم و پيش بيني ما براي س��ال آينده اين است 
كه بيش از يك ميليون تن توليد تخم مرغ داشته 
باشيم. رضا تركاشوند با بيان مازاد 300 تني توليد 
تخم مرغ، افزود: اين مازاد توليد تخم مرغ بر قيمت 
و توليد آن تاثير مي گذارد كه براي رفع اين مشكل 
بايد مجدد بازارهاي صادراتي را به دست بياوريم. 
او ادامه داد: با كمك وزارت كش��اورزي و شركت 
پشتيباني امور دام، بخش��ي از مازاد تخم مرغ با 
قيمتي باالتر از قيمت بازار خريداري شد تا از زيان 
وارد شده به توليدكنندگان كاسته شود. تركاشوند 
با بيان اينكه از اول سال 98 تاكنون حدود 1۴ هزار 
و ۵00 تن صادرات داشته ايم، ادامه داد: درحالي 
كه كشورهاي همسايه براي صادرات برنامه ريزي 
دارن��د، ما برنامه  و سياس��ت هاي حمايتي براي 
صادرات تخم مرغ نداري��م. او عنوان كرد: قيمت 
تخم مرغ از اس��فندماه س��ال گذش��ته تاكنون 
به طور متوس��ط 2000 تومان پايين ت��ر از نرخ 
مصوب )كيلويي 77۴0 تومان( عرضه مي شود 
و اكنون قيمت تخم م��رغ در هر كيلوگرم حدود 
6۵00 تا 7000 تومان است. مديرعامل اتحاديه 
توليدكنندگان مرغ تخمگذار با بيان اينكه براي 
جلوگيري از ضرر مرغداران، بايد سرانه مصرف 
تخم مرغ كه حدود 12 كيلوگرم براي هر فرد در 
سال است افزايش پيدا كند، گفت: در كشورهاي 
توسعه يافته و در حال توس��عه، باالي 1۵ تا 20 

كيلوگرم مصرف تخم مرغ در سال دارند. 

برگزاري نمايشگاه هاي 
صنعتي بهتر از قبل 

فارس| مديرعامل شركت سهامي نمايشگاه هاي 
بين المللي با اشاره به برگزاري نمايشگاه حمل و نقل 
و خدمات شهري و نمايشگاه ايمني، آتش نشاني و 
امداد و نجات گفت: با وجود فشار ناشي از تحريم ها 
اين دو نمايشگاه بهتر از سال قبل برگزار مي شود. 
بهمن حس��ين زاده با بيان اينك��ه در اين دو حوزه 
تحريم هاي ظالمانه موجب ش��ده كه سختي هاي 
بسياري بر سر راه فعاالن صنعتي و توليدكنندگان 
به وجود  آيد، افزود: ام��ا به همت بخش خصوصي 
نمايشگاه هاي اين دو صنعت به كيفيت سال هاي 
گذشته و با حضور هيات هاي تجاري از كشورهاي 
خارجي برپا مي شود. او با اشاره به پنجمين نمايشگاه 
»ايمني، آتش نش��اني و امداد و نجات« اظهار كرد: 
اين نمايشگاه ميزبان 70 شركت داخلي و خارجي 
اس��ت و از نظر كيفيت محصوالت ارايه شده در آن 
نس��بت به دوره هاي قبل رشد 60 درصدي داشته 
است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: 
همچنين استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان 
حوزه ايمني نيز براي اولين بار در اين نمايشگاه حضور 
ويژه دارند تا بتوانند دستاوردهاي خود را به نمايش 
بگذارند. او به هفدهمين نمايشگاه »حمل و نقل و 
خدمات شهري« نيز اشاره كرد و افزود: اين نمايشگاه 
نيز با تالش فعاالن بخش خصوصي با كيفيتي بيش 
از دوره هاي گذشته برگزار مي ش��ود و ميزبان 60 
شركت دانش بنيان خواهد بود. حسين زاده با تاكيد 
بر حضور پررنگ فعاالن حوزه حمل و نقل شهري در 
اين نمايشگاه، گفت: در حاشيه اين رويداد جلسات 
B2B ميان تجار داخلي و خارجي و نهادهاي حاضر 
در نمايشگاه برگزار مي شود تا با امضاي قراردادهاي 
تجاري بر رونق صنعت حمل و نقل و خدمات شهري 

كشور افزوده شود.

آرامش نسبي بازار آجيل
و خشكبار

اتاق اصناف ايران| رييس اتحاديه فروشندگان 
آجيل و خش��كبار تهران درباره آخرين وضعيت 
بازار اين اقالم اظهار كرد: با توجه به ورود محصول 
نو و افزايش چند برابري توليد نس��بت به مدت 
مشابه س��ال قبل، آرامش نسبي بر بازار آجيل و 
خشكبار حاكم است. مصطفي احمدي با اشاره 
به اينكه كمبودي در عرضه عمده اقالم آجيل و 
خشكبار وجود ندارد، افزود: سرمازدگي ابتداي 
س��ال تا حدودي بر كيفيت و تولي��د بادام تاثير 
گذاشته است، اما تا پايان مهر نمي توان اظهارنظر 
دقيقي در اين باره داشت. او از افت 30 درصدي 
قيمت اقالم آجيل و خش��كبار از ابتداي س��ال 
تاكنون خبر داد و گفت: س��ال گذشته به سبب 
وقوع سرمازدگي و افت چشمگير توليد، قيمت 
با نوساناتي در بازار روبه رو شد به طوري كه قيمت 
پسته تا مرز 2۴0 هزار تن افزايش يافت؛ اما اكنون 
قيمت هر كيلو پسته از 190 هزار تومان به 110 
هزار تن تقليل داشته است. او با بيان اينكه افت 
بيش از حد قيمت منجر به ضرر و زيان كشاورزان 
مي ش��ود، افزود: اكنون در ميدان ميوه و تره بار 
قيمت هر كيلو پس��ته تازه 30 تا ۵0 هزار تومان 
است كه در صورت افت مجدد قيمت، توليد براي 
كشاورزان صرفه اقتصادي ندارد. احمدي ادامه 
داد: قيمت انواع تخمه و مغز ها حداقل 10 درصد 
حباب دارد، از اين رو پيش بيني مي شود با عرضه 
انبوه تا پايان م��اه، قيمت اين اقالم به نرخ واقعي 
خود در بازار برسد. او افزايش هزينه هاي توليد را 
دليل اصلي باال بودن قيمت اقالم آجيل و خشكبار 
در بازار اعالم كرد و گفت: با وجود رش��د مناسب 
تولي��د و ميزان مصرف پيش بيني مي ش��ود كه 
حباب كاذب 10 درصدي قيمت اقالم از بين رود، 
اما در صورت عدم برنامه ريزي مدون براي صادرات 
به سبب مازاد توليد در بسياري اقالم، كشاورزان 
متحمل زيان مي شوند كه اين امر كاهش توليد 
و افزايش مجدد قيمت در س��ال آين��ده را در بر 

خواهد داشت.

رييس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان خبر داد
ثبت ۴ هزار پرونده تخلف صنفي 

مديرعام��ل س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان از تش��كيل ۴ ه��زار و 39 پرونده تخلف 
صنفي طي شهريور ماه سال جاري به ارزش 1۵3۴ ميليارد 

ريال در سطح كشور خبر داد.
به گزارش تس��نيم، عباس تابش افزود: اين تعداد پرونده 
تخلف صنفي حاصل 9 هزار و ۴۴6 گشت مشترك بازرسي 
در سطح كشور و استان هاست. او تصريح كرد: از مجموع 
پرونده هاي تخلف متشكله 32 درصد مربوط به ادارات كل 
تعزيرات حكومتي، 28 درصد مربوط به گشت مشترك 
با اتاق اصناف و ۴0 درصد مربوط به س��اير دستگاه هاي 

ذي ربط اس��ت. به گفته او، سازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت استان ها طي مدت ياد شده 27 درصد از گشت هاي 
مش��ترك خود را با اتاق اصناف و اتحاديه ها، 18 درصد با 
ادارات كل تعزيرات حكومتي، 17 درصد با دانشگاه هاي 
علوم پزشكي، 3 درصد با ادارات كل استاندارد، 2 درصد با 
ادارات كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و 

33 درصد با س�اي�ر دستگاه  انجام داده است.
همچنين رييس س��ازمان حمايت مصرف كنندگان از 
اجرايي ش��دن طرح گشت مش��ترك با حضور بازرسان 
سازمان حمايت، نمايندگان ش��ركت بازرگاني دولتي و 

تعزيرات ب��راي نظارت بر نانوايي هاي س��نتي و صنعتي 
تهران در هفته آينده خبر داد. او تشديد نظارت سازمان 
حمايت بر فعالي��ت نانوايي ها پ��س از تغييرات قيمتي 
اعالم ش��ده اظهار كرد: به دنبال اقدامات انجام ش��ده، با 
اتحاديه هاي مربوطه به تفاهم رس��يده ايم كه نانوايي ها 
ملزم به اطالع رساني چه موضوعاتي هستند و اكنون نيز 
فرمت ها و قيمت ها كامال مشخص شده است. تابش گفت: 
ما هفته جاري را به عنوان يك فرصت براي اتحاديه هاي 
نانوايان سنتي و حجيم در نظر گرفته ايم تا اتحاديه هاي 
مربوطه در وهله اول خودشان اقدامات الزم براي اجرايي 

كردن اين موارد را انجام دهن��د. او ادامه داد: با اتمام اين 
مهلت، يعني از هفته آينده گشت هاي مشترك سازمان 
حمايت مصرف كنندگان با حضور نمايندگان ش��ركت 
بازرگاني دولتي ايران و تعزيرات حكومتي در سطح تهران 
به اجرا در مي آيد و با هر نانوايي كه از مصوبات اعالم شده، 
عدول كرده باشد برخورد قانوني خواهد شد. به گفته تابش، 
برخوردها در حوزه نان متفاوت تر از ساير حوزه ها خواهد 
بود و بر همين اساس توصيه كرد تا واحدهاي صنفي نسبت 
به نرخ عرضه نان و مصوبات اعالم شده دقت الزم را داشته 
باشند. او در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار است درخصوص 
نان هاي حجيم و صنعتي نيز شاهد تغيير قيمت باشيم يا 
خير، توضيح داد: نان هاي حجيم به لحاظ قيمت گذاري 
مش��مول بند »ج« و خوداظهاري هستند ولي ضوابط و 
مقررات هيات تعيين و تثبيت قيمت به آنها اعالم ش��ده 

و آنها نيز موظف ش��ده اند ليست قيمت  نان هاي حجيم 
پرمصرف را به سازمان حمايت ارايه دهند و از هفته آينده 
اين نانوايي ها نيز در گشت مشترك، تحت نظارت بيشتر 
قرار گيرند. او عنوان كرد: قيمت نان هاي سنتي نيز گران 
نشده بلكه سعي شده تا قيمت ها ساماندهي شود؛ لذا ما 
هيچ تغييري نس��بت به كف بازار نداشته ايم و اگر جايي 
گران ش��ده، حتما برخورد خواهيم كرد. رييس سازمان 
حمايت در واكنش به موضوع سوءاس��تفاده احتمالي از 
آرد دولتي توسط برخي نانوايي هاي داراي سهميه دولتي 
گفت: سامانه شركت بازرگاني دولتي كه مسوول توزيع 
آرد است به گونه اي طراحي شده كه امكان جابه جايي آرد 
دولتي وجود ندارد چراكه بر اساس گزارشات عملكرد از 
ميزان آرد داده شده و نان توزيعي، نظارت هاي دقيقي بر 

اين موضوع اعمال مي شود.
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حواشي كشف ميدان گازي جديد در جنوب  كشور 

بزرگ ترين اكتشاف نفت و گاز سال 2019  در ايران
گروه انرژي| فرداد احمدي|

روز گذش�ته رس�انه ها خب�ر از كش�ف ي�ك 
مي�دان گازي جديد در جنوب ايران دادند كه 
بررس�ي هاي »روزنامه تعادل« نشان مي دهد 
اي�ن ميدان گازي به تنهايي اي�ران را در رتبه 
نخست اكتش�افات نفت و گاز س�ال 2019 در 
جهان قرار مي دهد و 23درصد از اكتش�افات 
امس�ال به اين ميدان گازي تعل�ق مي گيرد.  
رسانه ها همچنين خبر از اكتشاف يك ميدان 
نفتي در خوزس�تان هم داد، ام�ا جزييات اين 

كشف به كلي به روزهاي آينده موكول شد.

ديروز خبرگزاري ايس��نا نوش��ت: »خبر كشف يك 
ميدان گازي عظيم در ايران از سوي مسووالن نفتي 
كش��ور نيز مورد تاييد قرار گرفته است تا جايي كه 
س��يدصالح هندي، مدير اكتشاف شركت ملي نفت 
ايران با اعالم خبر كشف اين ميدان عظيم گازي، در 
صفحه اينس��تاگرام خود اعالم كرده كه اين ميدان 
پس از يك سال فعاليت مستمر اكتشافي در جنوب 

ايران كشف شده است.« 
به گزارش »تعادل«، مدير اكتش��اف ش��ركت ملي 
نفت ايران سه ش��نبه شب با انتش��ار چند عكس و 
ويدئو از مشعل سوزان گاز و تاسيسات مرتبط با گاز 
در صفحه اينستاگرام خود نوشت: »ميليون ها سال 
قبل، اينجا دريا بود. با رسوب گذاري كف دريا، برخي 
مواد آلي و موجودات زنده به تله افتادند و در فشار و 
دماي باال مثل يك ديگ زودپز، تبديل به گاز شدند. 
زندگي دورهمي و آرامي داش��تند تا عده اي كاشف 
جس��ور و پرتالش، كنجكاوانه به جست وجوي آنها 
پرداختند و باالخره آنها را در عمق سه هزار و نهصد 

متري زير زمين يافتند.«
وي در ادامه كپش��ن خود در اينس��تاگرام نوشت: 
»نمي دانم نفير اين گازها هنگام رسيدن به سطح از 
خوشحالي آزادي است يا از ناراحتي بر هم خوردن 
آرامش. حس اين لحظه كه بعد از يك س��ال تالش 
همراه ب��ا دلهره و اضط��راب نتيج��ه كار خودت را 
مي بيني، حس عجيبي است كه قابل وصف نيست. 
تقديم به هم وطنان و خداقوت و تبريك به همكاران 
مديريت اكتش��اف. گاز قابل استحصال اين ميدان، 
تقريبا مصرف ش��انزده سال استان تهران پرمصرف 
را تامي��ن مي كن��د. به زودي خبر كش��ف توس��ط 
مديرعام��ل محترم ش��ركت نفت اعالم مي ش��ود. 

 راستي شما را به خدا در مصرفش مسرف نباشيم.«
 به گزارش »تعادل« در واقع خب��ر اوليه را روزنامه 
ايران اعالم كرده بود  كه  از قول مدير اكتشاف شركت 
ملي نفت ايران خبر از كشف يك ميدان گازي و يك 
ميدان نفتي داده و نوش��ته بود: »دو ميدان كش��ف 
شده مستقل هستند و با كشورهاي همجوار مخزن 
مش��تركي ندارند.« وي بيان ك��رد كه ميدان گازي 
كشف شده در جنوب استان فارس قرار دارد و ميدان 
نفتي كشف ش��ده نيز در جنوب غربي كشور يعني 

استان خوزستان قرار دارد.
برآوردها نشان مي دهد كه با توجه به مصرف روزانه 
62 ميلي��ون مترمكعب��ي گاز تهراني ها و همچنين 
توانايي تامين 16 س��ال مصرف گاز اس��تان تهران 
توسط ميدان گازي تازه كشف شده، اين ميدان در 
حدود 362 ميليارد مترمكعب گاز قابل استحصال 
در خود جاي داده است و مي تواند به مدت 16 سال 
گاز مصرفي 11 درصد از ايرانيان را تامين كند. اگر 

اين ارقام را به معادل بش��كه نفت آن تبديل كنيم، 
حجم گاز موجود در مخزن جديد كشف شده معادل 
2 ميليارد و 277 ميليون بش��كه نفت خواهد ش��د. 
مقايس��ه اين ارقام با آمار اكتش��اف هاي نفت و گاز 
سال 2019 در ساير نقاط جهان كه ديروز در سايت 
تحليلي »ريستاد انرژي« منتشر شد، نكات جالبي را 
نشان مي دهد. بر اساس اين گزارش، از ابتداي سال 
2019 تاكنون معادل 7 ميليارد و 700 ميليون بشكه 
نفت، گاز طبيعي و نفت خام در جهان كش��ف شده 
است. روسيه با كش��ف يك ميليارد و 534 ميليون 
بشكه نفت و گاز بيشترين اكتشافات را در خود جاي 
داده و گويان با يك ميليارد و 180 ميليون بش��كه و 
قبرس با 700 ميليون بش��كه كش��ف نفت و گاز در 

جايگاه ها ي بعدي قرار گرفته اند.
در گزارش »ريستاد انرژي« آمار اكتشافات نفت و گاز 
ايران منعكس نشده است و در صورت وارد شدن اين 
آمار به اكتشافات سال 2019، كشف جديد ميدان 

گازي در استان فارس به تنهايي مي تواند ايران را در 
جايگاه نخست حجم اكتشافات نفت و گاز در جهان 
قرار دهد. در آن صورت، حجم كل اكتشافات جهان 
به معادل 10 ميليارد بش��كه نفت رس��يده و مخزن 
گازي تازه كشف ش��ده به تنهايي 23 درصد از كل 
اكتشافات نفت و گاز جهان در سال 2019 را به خود 
اختصاص خواهد داد. اين در حالي است كه خبر يك 
اكتشاف نفتي قابل توجه در خوزستان نيز قرار است 

به زودي انتشار يابد.
با وجود همه اين توضيحات، اكتشاف مخازن گازي 
با چنين حجمي در ايران س��ابقه داشته است. اخبار 
گذش��ته حجم اكتش��افات گازي نيز مي تواند ابزار 
مقايسه اي مناسبي براي برآورد جايگاه ميدان گازي 
تازه كشف شده از نظر حجم را در اختيار قرار دهد.  در 
سال 1390، احمد قلعه باني، مديرعامل وقت شركت 
ملي نفت ايران اعالم كرد كه ميدان گازي »مدار« به 
تازگي در جنوب كشور مورد اكتشاف قرار گرفته كه 

معادل 495 ميليارد مترمكعب ذخيره گازي دارد و 
80 درصد آن قابل اس��تحصال است. يعني مي شود 
396 ميليارد مترمكعب گاز قابل استحصال و معادل 

2 ميليارد و 490 ميليون بشكه نفت خام.
به گفته قلعه باني، ميدان م��دار داراي طولي معادل 
28كيلومتر و عرض ش��ش كيلومتر و گاز موجود در 

آن معادل 2 فاز پارس جنوبي است.
 س��يدصالح هندي، مدير اكتشاف شركت ملي نفت 
ايران در قسمت نظرات پس��ت اينستاگرامي اش در 
پاسخ به پرس��ش »خبرنگار تعادل« تصديق كرد كه 
اس��تفاده از صفت »عظيم« براي توصيف اين ميدان 
خيلي درس��ت نيست. مهدي يوس��في، كارشناس 
موسسه مطالعات انرژي نيز در گفت وگو با »تعادل« 
اعالم ك��رد كه نمي توان از واژه »عظيم« براي مخزن 
گازي مذكور استفاده كرد، به خصوص زماني كه اين 
مخزن با ذخاير گازي قابل استحصال پارس جنوبي 

كه بيش از 100 برابر آن است، مقايسه شود. 

قرارداداكتشافباايرانيها
شركت اكتشاف نفت شركت ملي نفت ايران همچنين 
قصد دارد روز يك شنبه هفته آينده با دو شركت ايراني 
قرارداد برداشت و پردازش داده هاي لرزه نگاري امضا 
كند و ظاهرا قرار است جزييات اكتشاف ميدان گازي 
جديد نيز در جلس��ه اين قرارداد اعالم ش��ود. طبق 
اعالم روابط عمومي شركت ملي نفت ايران، اطالعات 
دقيق تر درباره اين ميدان روز يك شنبه هفته آينده، 
توسط مديرعامل شركت ملي نفت ايران اعالم خواهد 
شد. با اين حال مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران 
در اين رابطه به روزنامه اي��ران گفته بود كه »وزارت 
نفت به دنبال آن بود كه ريسك و هزينه اكتشاف را به 
شركت هاي بين المللي واگذار كند. اما اكنون شرايط 
فرق كرده و در صورتي كه شركت هاي داخلي سرمايه 
كافي براي اكتشاف را داشته باشند، حاضريم كه اين 
كار مهم را با ش��ركت هاي داخلي جلو ببريم. تاكنون 
دو ش��ركت داخلي اعالم آمادگ��ي كرده اند و هفته 
آينده قراردادهايي را با آنها امضا خواهيم كرد. شركت 
مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي نيز براي بررسي 
و اكتشاف در خليج فارس اعالم آمادگي كرده كه به 
زودي قراردادي با آنه��ا امضا خواهيم كرد.« به گفته 
هندي جزييات ميدان گازي كش��ف شده در استان 
فارس هفته آينده و ميدان نفتي جديد در خوزستان 

نيز به زودي اعالم خواهد شد.

با وجود افت قيمت نفت خام در دو روز متوالي 

مشتجنگتجاريبرنفتكماثرشدهاست
گروه انرژي|

اگرچه قيمت نفت خام قبل از اينكه ديروز رش��د كند 
دومين افت متوالي را رقم زد ولي بررس��ي ميزان افت 
در قياس با گذشته نشان مي دهد اثرپذيري بازار نفت از 
تنش  تجاري ميان امريكا و چين در حال كاهش است. 
قيمت نفت در معامالت روز چهارشنبه بازار جهاني تحت 
تاثير تشديد تنش ها ميان امريكا و چين پيش از مذاكرات 
تجاري كه ابهامات نسبت به رشد اقتصاد جهاني و تقاضا 
براي نفت را برانگيخت، براي سومين روز متوالي كاهش 
پيدا كرد. البته ميزان اثري كه افزايش تنش ها اين بار بر 
بازار گذاشته نسبت به دفعات قبل كاهش يافته است. 
مثال دفعه قبل 12 سپتامبر وقتي كه رسانه ها اخباري 
مبني بر ضعيف شدن احتمال رسيدن چين و امريكا به 
توافق را منتشر كردند قيمت نفت 1 درصد افت كرده بود، 

ديروز ولي قيمت ها 0.4 درصد كاهش يافتند. پيش از 
آن 4 آگوست امسال قيمت نفت خام به دستور ترامپ 
براي وضع تعرفه بر كاالهاي چيني واكنشي كاهشي 3 

درصدي نشان داده بود. 
 بهاي معامالت آتي نفت برنت ديروز 24 س��نت يا 0.4 
درصد كاهش پيدا كرد و به 58 دالر در هر بشكه رسيد.

بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت امريكا 24 
سنت يا 0.5 درصد كاهش يافت و به 52 دالر و 39 سنت 
در هر بشكه رسيد. مذاكره كنندگان امريكايي و چيني 
روزهاي پنج شنبه و جمعه جديدترين دور مذاكراتشان 
را براي پايان دادن به مناقش��ه تجاري كه رشد اقتصاد 
جهاني را تحت تاثي��ر قرار داده اس��ت، ديدار خواهند 
كرد. اما تنش ها ميان دو كش��ور پ��س از اينكه امريكا 
محدوديت هاي رواديد براي برخي از مقامات چيني قائل 

شد، شدت گرفت. به گفته هووي لي، اقتصاددان بانك 
OCBC، با وجود اينكه بازار جهاني نفت دچار كمبود 
عرضه شده و اين مس��اله بايد از قيمت ها در باالي مرز 
60 دالر پشتيباني كند اما مناقشات تجاري، بازار را در 

وضعيت ريسك گريزي نگه داشته است.
اين نگراني ها كاهش يك سومي توليد نفت اكوادور به 
دليل ناآرامي هاي داخلي را تحت الشعاع خود قرار داد. 
ش��ركت دولتي پتروآمازوناس برآورد كرده كه به دليل 
ناآرامي ها در تاسيس��اتش، ممكن است توليدش 188 

هزار بشكه در روز يا بيش از يك سوم كاهش پيدا كند.
تحليلگران غربي همواره تالش دارند اهميت مناقشات 
تجاري را از ناآرامي ها در خاورميانه بيشتر جلوه دهند، 
مثال جف��ري هالي، تحليلگر ارش��د بازار در ش��ركت 
OANDA در يادداشتي نوش��ت: ناآرامي داخلي در 

برخي از كش��ورهاي عضو اوپك، حمايت موقتي براي 
قيمت ه��اي نفت فراهم مي كند در حالي كه ريس��ك 

مناقشات تجاري امريكا و چين بسيار بزرگ تر است.
در معامالت ديروز البته عامل ديگري كه باعث كاهش 
قيمت هاي نفت ش��د، آماري بود كه رشد بيش از حد 
انتظار ذخاير نفت امريكا را نشان داد. گزارش موسسه 
امريكن پتروليوم نشان داد ذخاير نفت امريكا در هفته 
منتهي به چهارم اكتبر، 4.1 ميليون بشكه افزايش پيدا 
كرده و به 422 ميليون بشكه رسيده است. تحليلگران 
افزايش اي��ن ذخاير به مي��زان 1.4 ميليون بش��كه را 
پيش بيني كرده بودند. بر اس��اس گزارش رويترز، اداره 
اطالعات انرژي امريكا روز سه شنبه پيش بيني كرد توليد 
نفت خام امريكا در سال 2019 به ميزان 1.27 ميليون 
بش��كه در روز رش��د كرده و به ركورد 12.26 ميليون 

بشكه در روز خواهد رسيد كه اندكي باالتر از پيش بيني 
قبلي رشد 1.25 ميليون بشكه در روز است. همچنين 
پيش بيني كرد توليد نفت در سال 2020 به ميزان 910 
هزار بشكه در روز رشد كرده و به 13.17 ميليون بشكه 
در روز رسيد كه پايين تر از برآورد قبلي 990 هزار بشكه 
در روز اس��ت. اداره اطالعات ان��رژي امريكا در گزارش 
دورنماي انرژي كوتاه مدت اكتبر قيمت مورد پيش بيني 
براي نفت را در مقايس��ه با گزارش ماه پيش خود پنج 
دالر ديگر كاه��ش داد. دليل تجديدنظر اين آژانس در 
پيش بيني قيمت نفت كه اكنون انتظار دارد تا سه ماهه 
دوم س��ال 2020 به 57 دالر در هر بشكه كاهش پيدا 
كند، رشد ذخاير جهاني نفت در نيمه اول سال 2020 
است. قيمت نفت برنت براي تحويل فوري در سپتامبر 

63 دالر در هر بشكه بود.
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كاهشقيمتنفت
درپيشبينيها

تسنيم| اطالعات انرژي امريكا پيش بيني خود 
از قيمت نفت در نيمه اول س��ال 2020 را 5 دالر 
در هر بشكه كاهش داد. به گزارش اويل پرايس، 
اطالع��ات ان��رژي امريكا در گ��زارش دورنماي 
كوتاه م��دت انرژي در اكتب��ر پيش بيني قيمت 
نفت را 5 دالر در هر بش��كه كمتر از گزارش ماه 
قبل اعالم كرد. دليل اين كاهش در پيش بيني 
قيمت نفت كه حاال تا 57 دالر در هر بشكه تا سه 
ماهه دوم 2020 پايين آمده است، افزايش ذخاير 
نفت جهان طي نيمه اول 2020 است. ميانگين 
قيمت نفت خام برنت در ماه سپتامبر 63 دالر در 
هر بش��كه بود. در حالي كه اداره اطالعات انرژي 
افزايش خطر اختالل بيشتر در عرضه نفت خام را 
قبول دارد، ولي اعالم كرد كه اين خطر با افزايش 
بي ثباتي در رشد اقتصادي و رشد تقاضاي نفت 
در آينده جبران مي شود. اين اداره تخمين مي زند 
ميانگين توليد نفت خام اوپك در سپتامبر 28.2 
ميليون بشكه در روز باشد كه 1.6 ميليون بشكه 
پايين تر از ماه اوت اس��ت. توليد نفت امريكا هم 
طبق آخرين اطالعات كاهش يافته است: 11.8 
ميليون بشكه در جوالي كه 0.3 ميليون بشكه در 

روز كمتر از توليد ماه ژوئن است.
اداره اطالعات ان��رژي امريكا توليد نفت خام در 
كل س��ال 2019 را 29.8 ميليون بشكه در روز 
پيش بيني مي كند كه 2.1 ميليون بشكه در روز 
كمتر از توليد در كل س��ال 2018 است. انتظار 
مي رود توليد نفت اوپك در كل س��ال 2020 با 
29.6 ميليون بشكه در روز كمتر از 2019 باشد. 
در مورد امريكا، انتظار مي رود ميانگين توليد نفت 
در كل سال 2019، 12.3 ميليون بشكه در روز 
باشد كه 1.3 ميليون بشكه بيشتر از 2018 است. 
پيش  بيني مي شود توليد نفت امريكا در كل سال 
2020 افزايش يابد و به 13.2 ميليون بشكه در روز 
برسد. در اين صورت افزايش توليد امريكا كاهش 

توليد اوپك براي سال آينده را جبران مي كند.
توليد نفت اوپك و امريكا در 2018 به طور متوسط 
42.9 ميليون بشكه در روز بود. انتظار مي رود اين 
رقم براي سال 2019، 42.1 ميليون بشكه در روز 
و در سال 2020، 42.8 ميليون بشكه در روز باشد.

توليدنفتاكوادور
يكسومميشود؟

ش�انا| وزارت انرژي اكوادور اعالم كرد ممكن 
است در جريان اعتراض ها، يك سوم از توليد نفت 

اين كشور متوقف شود.
به گزارش رويترز از كيت��و، وزارت انرژي اكوادور 
روز سه ش��نبه اعالم كرد طبق برآورد ش��ركت 
دولتي پت��رو آمازوناس، ممكن اس��ت به دليل 
ش��رايط ناايمن در ميدان هاي نفتي، 165 هزار 
بش��كه در روز از توليد نفت اين كشور كه معادل 
يك س��وم از كل توليد آن اس��ت، متوقف شود. 
مناطق ميدان هاي نفتي ساپا، ليبرتادور و اوكا در 
منطقه آمازون اكوادور تحت تاثير اعتراض هاي 
اخير در اين كش��ور قرار گرفته ان��د. طبق اعالم 
وزارت انرژي اكوادور، در ميدان نفتي س��اچا كه 
روزانه 72 هزار بشكه نفت توليد مي كند، مردم 
با خشونت وارد تاسيسات شده و كاركنان را وادار 
به توقف عمليات كرده اند. وزارت انرژي اكوادور 
اعالم كرد: ما همه اقدام هايي را كه ضد عمليات 
عادي زيرس��اخت هاي هيدروكربوري در سطح 
كشور باشند، رد مي كنيم، زيرا اينها دارايي هاي 
راهبردي هستند كه منابع الزم براي منافع كشور 

را به شكلي روزانه تامين مي كنند.
اين وزارتخانه همچني��ن در بيانيه اي جداگانه 
اعالم كرد كه راهبندان سبب كمبود سوخت در 6 
استان شده است. قبايل بومي اكوادور در اعتراض 
به برنامه حذف يارانه سوخت در اكوادور، راه ها را 

در اطراف اين كشور بسته اند.

رشد3برابريانتقالكشتي
بهكشتينفتدرچين

تسنيم| واردات نفت خام چين از طريق انتقال 
كشتي به كشتي بين ماه هاي ژانويه تا سپتامبر 

سه برابر شد و به 910 هزار تن رسيد.
مايكل ميدن، سرپرس��ت برنامه انرژي چين در 
موسسه مطالعات انرژي آكس��فورد گفت: » به 
نظر من اين نفت متعلق به ايران يا ونزوئال است«.

به گزارش اويل پرايس، در واقع شكي نيست كه 
ايران براي دور زدن تحريم ه��اي امريكا و ادامه 
صادرات نفت، عمليات انتقال كشتي به كشتي 
در دري��اي آزاد را انجام مي دهد. چين مهم ترين 
خريدار نفت اين كشور است و به طور واضح تاكيد 

كرده كه خريد نفت از ايران را متوقف نمي كند.
چين به دنبال يك منب��ع مطمئن براي عرضه 
نفت و گاز در آينده اس��ت چ��ون توليد داخلي 
چي��ن نمي تواند نيازهاي روزافزون اين كش��ور 
را تامين كند. در پايان ماه گذش��ته واش��نگتن 
چندين شركت كشتيراني چين را به اتهام نقض 
تحريم هاي امريكا عليه ايران و حمل نفت خام اين 
كشور تحريم كرد. اين اقدام امريكا نرخ باربري با 
كشتي را افزايش داد. ولي ايران تنها عرضه كننده 
نفت خام چين نيس��ت. اقتصاد شماره 2 جهان 
طبق يك طرح نفت در برابر پول نقد، دولت ونزوئال 
را تامين مالي كرده و ونزوئال از طريق انتقال كشتي 
به كشتي نفت راهي آسان براي دور زدن تحريم ها 
پيدا كرده اس��ت. تعجبي ندارد كه با گس��ترش 
انتقال كشتي به كشتي، واردات نفت خام امريكا 

در سپتامبر كاهش يافت.

گروه انرژي|  بيژن زنگنه وزير نفت مي گويد: روس ها از 
آنچه »نقش مخرب امريكا« در بازار گاز توصيف مي كنند 
ش��كايت دارند. به تازگي محمدحسين عادلي دبيركل 
سابق مجمع كشورهاي صادركننده گاز در كنگره نفت 
و نيرو به اين موضوع اشاره كرد كه امريكا با وجود اينكه 
صادرات ال ان جي به اروپا بعضا برايش صرفه اقتصادي 
ندارد اما به خاطر رقابت با روس��يه حاضر است هر طور 
ش��ده اين بازار را حفظ كند. عادل��ي در صحبت هايش 
عنوان كرد كه اين مسابقه گازي روسيه و امريكا باعث افت 
شديد قيمت هاي گاز شده است. عادلي البته استراليا را 
نيز به عنوان كشوري ديگر كه با روسيه و امريكا مسابقه 
دارند معرفي ك��رد.  وزير نفت ديروز با بيان اينكه آينده 
صادرات گاز به وضعيت LNG بستگي دارد، گفت: امريكا 
همان طور كه با ورود به عرصه نفت، تمام جغرافياي نفت 
جهان را به هم ريخته، در گاز و LNG نيز در حال رقابت 
اس��ت.  »بيژن نامدار زنگنه« روز چهارش��نبه با اشاره 
به نشس��ت وزراي انرژي كش��ورهاي عضو اوپك گازي 
در روس��يه گفت: در اين نشس��ت وزراي انرژي رياست 
دبيركِل روسي اوپك گازي را براي 2 سال آينده تمديد 
كرده و گزارش هايي در رابطه با وضعيت بازار و قيمت ها 
ارايه كردند. وزير نفت با بيان اينكه آينده صادرات گاز به 
وضعيت LNG بستگي دارد، گفت: ورود امريكا به اين 
بازار در حال تبديل شدن به پارامتر بسيار تعيين كننده  
و تاثيرگذار در تغيير جغرافياي انرژي دنيا است، درواقع 
امريكا همان طور كه با ورود به عرصه نفت، تمام جغرافياي 
نفت جهان را به هم ريخت��ه، در گاز و LNG نيز در حال 
رقابت است. زنگنه با بيان اينكه روس ها در نشست اوپك 
گازي از نقش مخرب امريكا در حوزه گازي شاكي بودند، 
اظهار كرد: امريكا بازار گاز و LNG روسيه را با خط لوله 
براي صادرات به اروپا دچار مشكل كرده است. وي مساله 
انرژي را تعيين كننده و مهم عنوان كرد و گفت: اكنون 
قيمت  گاز پايين است و به نظر مي رسد؛ بازار گاز در آينده 
بازار پرچالشي خواهد بود.  زنگنه با بيان اينكه در نشست 

GECF به جاي اتخاذ تصميمي خاص، بيشتر اطالعات 
و تجربيات وزراي انرژي كشورها مبادله مي شود، اضافه 
كرد: ايران به عنوان سومين توليدكننده نفت دنيا جايگاه 
مهمي در اوپك گازي دارد. وزير نفت يادآور ش��د: ايده 
اوليه تشكيل GECF را ايران در سال 1380 مطرح كرد و 
نخستين اجالس بر مبناي تاسيس آن نيز در ايران برگزار 
شد ضمن اينكه ايران، روسيه و قطر اصلي ترين نقش را 
در اوپك گازي بازي مي كنند چرا كه بيشترين نقش را 

در توليد گاز دارند.

GECFچيست؟
 مجمع كشورهاي صادركننده گاز يا اوپك گازي كه به 
اختصار )GECF( ناميده مي شود، سازمان تازه  بنياني 
است كه به منظور هماهنگي در توليد، صادرات و كنترل 
قيمت گاز طبيعي در س��طح جهان در س��ال 2008 
تاسيس شد. كشورهاي عضو مجمع صادركنندگان 
گاز، 42 درصد از توليد گاز جهان، 70 درصد از ذخاير 
گازي جه��ان، 38 درصد از انتقال گاز با خط لوله و 85 
درصد از تجارت گاز طبيعي مايع ش��ده )ال ان جي( را 

در اختيار دارند.
گاز طبيعي مايع يا ال ان جي به گازي گفته مي ش��ود 
كه موقتًا براي ذخيره سازي يا ترابري در حجم بسيار 
به حالت مايع تبديل ش��ده است، بيشتر شامل متان 
)بيش از 90 درصد( و مقادير كمي اتان، پروپان، بوتان و 
برخي از آلكان هاي سنگين ديگر است، فرايند پااليش 
ال ان جي مي تواند به نحوي طراحي شود كه محصول 
 LNG .نهايي توليد شده شامل 100 درصد متان باشد
گاز مايع، بي بو، بي رنگ، غيرسمي و غيرخورنده است، 
خطراتي كه اين گاز مي تواند در پي داشته باشد شامل 
شعله ورشدن، انجماد و خفگي مي شود.  بيست و يكمين 
نشست وزيران كشورهاي صادركننده گاز معروف به 
اوپك گازي با حضور بيژن نامدار زنگنه وزير نفت هفته 

گذشته در هتل متروپل مسكو برگزار شد.

روس ها:  امريكا دارد بازار »ال ان جي« را به هم مي ريزد 
گروه انرژي|  امين ناصر مدير شركت آرامكو ديروز در 
كنفرانس نفت و پول لندن نسبت به نبود »واكنش بين المللي 
متمركز« نسبت به حمالت به آرامكو معترض شده و گفته 
اين ممكن است باعث شود حمله ها ادامه پيدا كند. بيان اين 
جمالت سياسي از سوي مديرعامل يك شركت نفتي كه 
سوداي عرضه عمومي نيز در سر دارد باعث تعجب زيادي 
شده است. مديرعامل شركت نفتي دولتي آرامكوي سعودي 
در اظهارات كم س��ابقه اي گفت: حمالتي نظير آنچه ماه 
گذشته عليه تاسيسات نفتي سعودي به وقوع پيوست، در 
صورت عدم وجود يك واكنش بين المللي متمركز، ممكن 

است ادامه پيدا كند.
امين ناص��ر، مديرعام��ل آرامكو در اظهارنظر سياس��ي 
كم س��ابقه اي در كنفرانس نفت و پول لندن گفت: فقدان 
يك راه حل بين المللي براي يك اقدام قاطع ممكن است 
حمله كنندگان را جس��ور كرده و امني��ت انرژي جهان را 
در معرض ريس��ك بزرگ تري قرار دهد. بر اساس گزارش 
رويترز، وي گفت: آرامكو در مس��ير احياي ظرفيت توليد 

نفت حداكثري 12 ميليون بشكه در روز تا پايان نوامبر قرار 
دارد. ناصر ادعا كرده است كه توليد نفت در اكتبر 9.9 ميليون 
بشكه در روز بوده است و حمالت باعث كاهش درآمد آرامكو 
نشد زيرا اين شركت طبق برنامه به تامين نفت به مشتريانش 
ادامه داد. امين ناصر گفته اس��ت كه حمالت 14 سپتامبر 
»هيچ تاثيري« بر برنامه هاي پادشاهي براي عرضه اوليه 
آرامكو نگذاشته اس��ت و اگر تاثيري بوده در جهت قوي تر 
كردن پيشنهاد است. او گفته اس��ت هر وقت سهامداران 

تصميم بگيرند كه زمان مناسبي است ما برايش آماده ايم.
پادشاهي قبال برنامه داشت كه 1 درصد آرامكو را امسال و 
1 درصد آن را سال بعد عرضه كند. اينها قرار بود نخستين 
گام ها در عرضه عمومي 5 درصد از سهام اين شركت نفتي كه 
گفته مي شود بزرگ ترين شركت نفتي جهان است باشند. 
بن سلمان ارزش مجموعه را 2 تريليون دالر برآورد كرده اما 
تحليلگران مي گويند ارزش آرامكو 1.5 تريليون دالر است.

سي ان بي س��ي مي نويس��د كه موفقيت عرضه آرامكو به 
قيمت نفت وابستگي زيادي دارد كه حاال با وجود تنش ها 

در خاورميانه، نسبت به سال گذشته 30 درصد در سطوح 
پايين تر قرار دارد. امين ناصر در صحبت هاي ديروزش افت 
قيمت نفت در روزهاي اخير را ناش��ي از »رضايت كامل« 
بازار نسبت به واكنش عربستان به حمله ها وصف كرده اما 
گفته جنگ تجاري و وضع تعرفه از سوي امريكا و چين عليه 

يكديگر هم بر اين وضع اثر داشته است.
مديرعامل آرامكو يك بار ديگر بدون ارايه سندي گفته كه 
»شكي« وجود ندارد كه ايران پشت حمله هاي يك شنبه 
14 س��پتامبر به تاسيس��ات آرامكو بوده است. عربستان 
مدعي است حمالت يك شنبه اين كشور را مجبور كرده كه 
50درصد توليدش را از مدار خارج كند. برخي از جمله بيژن 
زنگنه وزير نفت ايران معتقدند عربستان درباره ميزان اثر 

حمله ها بر توليدش بزرگ نمايي كرده است.
پيشتر يك موسس��ه رده بندي ارزهاي كشورها، رتبه ارز 
عربس��تان را از A+ به A كاه��ش داده و يكي از داليلش را 
»آس��يب پذيري زير س��اخت هاي اقتصادي« اين كشور 

توصيف كرده بود.

تس�نيم| روس��يه و عربس��تان در زمان ديدار پوتين از 
عربستان چندين قرارداد تجاري و سرمايه گذاري با ارزش 
صدها ميليون دالر امضا مي كنند. به گزارش راش��اتودي، 
سخنگوي كاخ كرملين قبل از سفر والديمير پوتين، نخست 
وزير روسيه به عربستان در ماه اكتبر گفت: مسكو و رياض 
عالقه اي به قيمت باالي نفت ندارند. ديميتري پسكوف طي 
مصاحبه اي در همايش هفته انرژي روسيه در مسكو گفت: 
»ما به همراه عربستان سعودي مي خواهيم مطمئن شويم 
كه قيمت نفت از يك حد معقولي باالتر نرود«. طبق آژانس 
بين المللي اعتبارسنجي فيچ، قيمت نفت در ماه هاي باقي 
مانده سال 2019، 65 دالر در هر بشكه پيش بيني مي شود 
كه رقم خوبي براي بسياري از اعضاي اوپك در خاورميانه 
است. عربستان س��عودي بزرگ ترين توليد كننده اوپك 

است و روسيه رهبر قرارداد ائتالف اوپك پالس. قرار است 
والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه در پايان هفته انرژي 
به عربستان سفر كند. كيريل ديميتريف رييس صندوق 
س��رمايه گذاري مستقيم روس��يه گفت: اين دو كشور در 
زمان اقامت پوتين در عربس��تان چندين قرارداد تجاري و 
سرمايه گذاري با ارزش صدها ميليون دالر امضا مي كنند. 
وي در حاشيه اين اجالس انرژي اظهار داشت: قرارداد هاي 
تجاري جديدي در صنايع نفت، كشاورزي، گردشگري و 
پتروشيمي بسته خواهد شد. وي گفت: »ما قرار است بيش 
از 10 قرارداد جديد سرمايه گذاري بين روسيه و عربستان 
را امضا كنيم. يك نمونه از اين قراردادها يك سرمايه گذاري 
مشترك با آرامكوي عربستان توسط نووامت است. نووامت 
يك توليد كننده روسي پمپ و يكي از پيشگامان اين صنعت 

است كه پمپ مورد نياز آرامكوي عربستان را تامين مي كند«. 
وي اش��اره اي هم به يك پروژه جديد بسيار جالب كرد كه 
در ديدار با پوتين اعالم مي شود ولي هيچ جزيياتي از آن را 
ذكر نكرد. وي همچنين گفت قرار است يك قرارداد بزرگ 
كشاورزي بسته ش��ود. ديميتريف اضافه كرد: »عربستان 
سعودي اخيراً اعالم كرده ممنوعيت محصوالت كشاورزي 
روس��يه مخصوصا گندم را لغو مي كند بنابراين ما در اين 
سفر قراردادي بزرگ با شركت سرمايه گذاري كشاورزي 
و دام عربس��تان امضا مي كنيم«. وي همچنين اشاره كرد 
س��رمايه گذاري 2.7 ميليارد دالري كه اخيرا با ش��ركاي 
سعودي انجام شده، سود دهي خوبي دارد. وي اظهار كرد: 
»حاال ما انتظار داريم سرمايه گذاري در پروژه هاي سعودي 

را آغاز كنيم از جمله در صنعت گردشگري و پتروشيمي«.

تقالي مدير آرامكو براي جلب توجه به حمالت 14 سپتامبر 

روسيه و عربستان در انتظار قراردادهاي بزرگ همكاري نفتي
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بررسي عملكرد هفت ماهه حجت االسالم والمسلمين 
رييسي در قوه قضاييه نش��ان مي دهد كه در اين مدت 
روند برخورد با دانه درشت ها توسط قوه قضاييه تشديد 
شده است. دانه درشت هايي كه با مفاسد خود اعتبار اركان 
رسمي كشور را خدشه دار مي كنند و برخورد با آنها براي 

كشور از نان شب هم واجب تر است.
۱۶ اسفند سال گذشته بود كه رهبر انقالب اسالمي قبل 
از اتمام پنج ساله دوم رياست آيت اهلل آملي الريجاني بر 
قوه قضاييه، طي حكمي حجت االس��الم والمسلمين 
سيد ابراهيم رييسي را به عنون رييس قوه قضاييه منصوب 
كردند. مقام معظم رهبري در اين حكم بر لزوم تحول در 
قوه قضاييه و آغاز پرقدرت دوران جديد كه زيبنده گام 
دوم انقالب باشد، تاكيد كردند. با توجه به همين امر بدون 
ترديد يكي از بسترهايي كه نيازمند تحول بود رسيدگي 
سريع، عادالنه و شفاف به پرونده ها و اطالع رساني درباره 
آنها اس��ت. امري كه در دوران قبلي قوه قضاييه مغفول 

واقع شده بود.
ايرنا در اين خصوص گزارش داد، قوه قضاييه يكي از قواي 
سه گانه كشور اس��ت كه قانون اساسي در فصل يازدهم 
خود و در اصول۱۵۶ تا ۱۷۴ به آن پرداخته است. در اصل  
يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي در مورد وظايف قوه 
قضاييه آمده اس��ت »قوه قضاييه، قوه اي است مستقل  
كه  پشتيبان  حقوق فردي  و اجتماعي  و مسوول  تحقق  
بخشيدن  به  عدالت اس��ت« تامين حقوق و عدالتي كه 
جز با بررسي شفاف و عادالنه پرونده هاي مهم كه براي 
همه مردم حائز اهميت بوده و به نوعي در تامين حقوق 
آنان اثرگذار است ميسر نيست. اگر اين وظايف از سوي 
قوه قضاييه به درستي انجام شود باعث تقويت پايه هاي 
مشروعيت جمهوري اسالمي و تقويت سرمايه اجتماعي 
اين نهاد و اركان حاكميتي كش��ور مي ش��ود و از سوي 
ديگر نقص در انجام اين وظايف يا كم توجهي به برخي 
از آنها مي تواند سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم به نظام 

را خدشه دار كند.
فهم همين ضرورت بود كه باعث ش��د رهبري بر تحول 
در دس��تگاه قضايي تاكيد كنند و رييسي هم در حضور 
نزدي��ك به هفت ماه خود در قام��ت رييس قوه قضاييه 
بر آن تاكيد كرده اس��ت. عالوه بر وظيفه رس��يدگي به 
دعاوي مردم كه حجم زيادي از عملكرد قوه قضاييه به 
آن اختصاص پيدا مي كند يك��ي از اقدمات قوه قضاييه 
كه در سطح افكار عمومي و رسانه ها بازتاب زيادي دارد 
بررسي پرونده هاي دانه درشت ها است پرونده هايي كه 
يا موضوع مهمي را در برمي گيرند يا افراد مهمي در آن 
دخيل هستند. پرونده هايي كه همه مردم منتظر نتايج 
نهايي دادگاه هاي آنها هستند و برخي هم با شك و ترديد 

به اين دادگاه ها نگاه مي كنند.
رسيدگي به اين پرونده ها و اينكه در چه مراحلي قرار دارند 
را موضوع اين گزارش قرار داديم. در قسمت اول گزارش به 

پروندهاي اقتصادي و فساد مالي پرداخته ايم.

    ۱- اكبر طبري
يكي از مطالب مهمي ك��ه در حكم رهبري خطاب به 
رييس جدي��د قوه مورد تاكيد ق��رار گرفته بود تاكيد 
ب��ر لزوم مب��ارزه با فس��اد درون قوه قضايي��ه بود. در 
همين راس��تا مبارزه با فس��اد در درون قوه در دوران 
جديد جدي تر از دوران گذش��ته پيگيري شد. »اكبر 
طبري« و »بيژن قاس��م زاده« تا به امروز مشهورترين 
 افرادي هس��تند كه در اين راس��تا بازداشت شده اند.

جرقه مطرح شدن نام اكبري طبري را »زاكاني« نماينده 
سابق مجلس با اين جمله كه »فردي كه دو رييس قوه 
قضاييه را بيچاره كرده بايد محاكمه ش��ود« زد. اشاره 
او به اين مس��اله بود كه بركناري طبري كافي نيست 
و محاكمه او بايد آغاز ش��ود. اخبار و حواشي پيرامون 
بازداشت و عدم بازداشت طبري ادامه داشت تا اينكه 
۲۳تير ۹۸ »حسن نوروزي«، نماينده بهارستان و عضو 
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالمي 
خبر از بازداش��ت طب��ري داد. اما او در م��ورد داليل 
 بازداش��ت »مرد با نفوذ قوه قضاييه« توضيحي نداد.

اكبر طبري در زمان رياست آيت اهلل شاهرودي مديركل 
مالي قوه قضاييه و در زمان آيت اهلل صادق آملي الريجاني 
بر دستگاه قضا، معاونت اجرايي حوزه رياست قوه قضاييه 
را بر عهده داش��ت كه در هفتمين روز رياست رييسي 
بر قوه قضاييه بركنار ش��د. غالمحس��ين اسماعيلي 
سخنگوي قوه قضاييه در ششمين نشست خبري خود 
بازداشت طبري را بطور رسمي تاييد كرد. »فردي كه 
قبال در حوزه رياس��ت، معاونت يكي از بخش ها بوده، 
تحت تعقيب قرار گرفته و پرونده اي تش��كيل شده و 
در اين ارتباط فرد مذكور و برخي افراد ديگر بازداشت 
شدند و خبر صحت دارد... آنچه االن در پرونده مطرح 
است ناظر به ارتباطات ناصواب و خالف موازين قضايي 
با برخي از اصحاب پرونده و همچنين توصيه و اعمال 

نفوذ در برخي دستگاه قضايي است.«
با تاييد رسمي بازداشت طبري و انتشار برخي از خبرها 
پيرامون ارتباطات او با رييس سابق قوه قضاييه، آيت اهلل 
آملي الريجاني در نامه اي در دفاع از طبري نوشت »برخي 
از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرايي حوزه رياست قباًل 
در دادسرا بررسي شده و كذب بودن آن محرز شده بود. 
رييس پيشين قوه قضاييه هم خود مستقال آنها را بررسي 

و خالف بودن آنها براي وي محرز شده بود.«
آخري��ن خبر ه��ا از پرونده طبري رد انتس��اب برخي 
اعترافات به طبري كه در شبكه هاي اجتماعي و برخي 
رسانه هاي مطرح شده توسط سخنگويي قوه قضاييه 
در ۹ مهر است»به لحاظ برخي محدوديت هاي قانوني 
اطالع رساني نكرديم و برخي ها از اين خأل قانوني استفاده 
و موضوعاتي را تحت عنوان اعترافات منتشر كردند كه 
اين اعترافات مورد تاييد ما نيست. رسيدگي قضايي را 
بالدرنگ انجام مي دهيم.« طبق گفته اسماعيلي در اين 
پرونده هفده نفر بازداشت شدند كه در زمره آنها دو نفر 
هم از قضات هستند كه يكي شاغل و ديگري بازنشسته 
 اس��ت و تحقيقات در اين پرونده همچنان ادامه دارد.

تا به امروز يكي از مهم ترين پس لرزه هاي پرونده طبري، 
سخنان تند آيت اهلل يزدي و نامه نگاري تندتر آيت اهلل 
آملي با رييس جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم بود؛ 
اقدامي كه رس��انه ها از تيتر »شكرآب شدن رابطه دو 

آيت اهلل« براي توصيف آن استفاده كردند.

    ۲-بيژن قاسم زاده
مهم ترين خبر آخرين نشس��ت خبري سخنگويي قوه 
قضاييه كه اكثر رسانه ها آن را منعكس كردند بازداشت 
بازپرس سابق دادسراي فرهنگ و رسانه كه با نام قاضي 
فيلتر كننده تلگرام مش��هور اس��ت، بود. اسماعيلي در 
خصوص بازداش��ت قاسم زاده گفته اس��ت »در رابطه با 
پيگيري برخي عناصر در خود قوه قضاييه دو نفر از قضات 
از قضات شاغل و بازنشسته بازداشت شده و همچنان در 
بازداشت هستند.« بازداشت قاسم زاده در نهم مهر ماه در 
ادامه برخورد با فساد در درون قوه قضاييه صورت گرفته 
است و هنوز به صورت رسمي قوه قضاييه در مورد پرونده 

او اطالعات بيشتري منتشر نكرده است.

    ۳- بابك زنجاني
حجم پرونده بابك زنجاني در رسانه هاي ايراني از مثنوي 
هفتاد من كاغذ هم رد ش��ده است اما هنوز حق و حقوق 
مردم برنگشته است؛ پرونده اي كه قرار مجرميت ۲۰۰۰ 
صفحه اي دارد. زنجاني متولد ۲۱ اسفند ۱۳۴۹ در تهران 
اس��ت و صاحب شركت هلدينگ توسعه سورينت قشم 
است. البته گفته مي شود زنجاني حدود ۶۴ شركت داخلي 

و خارجي دارد.
اين تاجر روز دوشنبه ۹ دي ۱۳۹۲ از سوي دادستاني كل 
كشور بازداشت و به زندان اوين منتقل شد و۱۱ مهر۹۴ 
اولين جلسه رس��يدگي به اتهامات او آغاز شد. محسني 
اژه اي در بهم��ن ۱۳۹۲ از توقيف كليه اموال زنجاني در 
داخل و خارج از ايران خبر داد كه با همكاري خود زنجاني 
در معرفي اين دارايي ها همراه بوده اس��ت. وي از بدهي 
۹۰۰۰ ميليارد توماني زنجاني به وزارت نفت و تصميم قوه 
قضاييه براي توقيف اين ميزان ارزش از دارايي هاي زنجاني 
خبر داد. البته در روند رس��يدگي ب��ه پرونده اين متهم، 
اعداد و ارقام مختلفي در رابط��ه با ميزان بدهي زنجاني 
مطرح شد. به عنوان مثال اس��حاق جهانگيري؛ معاون 
اول رييس جمهور اعتقاد دارد حجم بدهي بابك زنجاني 
بيش از دو ميليارد يورو يا هشت هزار ميليارد تومان است.

طبق اعالم محس��ني اژه اي سخنگوي وقت قوه قضاييه 
اتهامات زنجاني »فس��اد في االرض از طريق اختالل در 
نظام اقتصادي كشور، كالهبرداري از شركت ملي نفت، 
بانك مسكن و تامين اجتماعي، پولشويي، جعل ۲۴ فقره 
اسناد و صورت حساب هاي بانكي، جعل حواله هاي ارزي 
و جعل دستور انتقال بين بانك ها« است؛ پرونده اي كه در 
افكار عمومي با موضوع پس ندادن پول نفت فروخته شده 

توسط بابك زنجاني شناخته مي شود.
سرانجام غالمحسين محسني اژه اي، سخنگوي وقت قوه 
قضاييه روز يكشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ اعالم كرد كه بابك 
زنجاني و دو متهم ديگر پرونده »فساد نفتي« در دادگاه 
بدوي به اعدام محكوم شده اند؛ حكمي كه تا به امروز به 
اميد بازگرداندن پول شركت ملي نفت اجرايي نشده است.

يكي از آخرين حواشي پرونده بابك زنجاني خبر ديدار يكي 
از نمايندگان مجلس با او در زندان بود، اسماعيلي در اين 
رابطه به رسانه ها اعالم كرده است »در جريان رسيدگي به 
پرداخت بدهي و بررسي صحت گفته هاي زنجاني، حسب 
دستور رياست وقت قوه قضاييه مقرر شد هياتي مركب از 
مقامات فضايي، ضابطين قضايي، نمايندگان وزارت نفت 
و يك نفر از نمايندگان مجلس تشكيل شود. در يكي از 
اين جلسات ضرورت دانسته شد كه بابك زنجاني هم در 
آن كميته حضور يافته و مطالبي را پاسخ دهد. موضوعي 

تحت عنوان مالقات نماينده با بابك زنجاني نداشتيم.«

    ۴- حسن رعيت
سخنگويي قوه قضاييه در مرداد امسال خبر دستگيري 
»حس��ن ميركاظمي« مش��هور به حس��ن رعيت را با 
بي��ان اين جمالت تايي��د كرد »بارها اع��الم كرديم كه 
از ب��ردن نام اف��راد بپرهيزيد. با رعاي��ت معذوريت هاي 
قانوني اصل بازداش��ت اين فرد را تاييد مي كنم.« برخي 
رسانه ها ميركاظمي را از ش��ريكان اصلي بابك زنجاني 
در فعاليت هاي بزرگ اقتصادي دانس��ته اند، اما زنجاني 
در گفت وگو با س��ايت اصولگراي تابناك مدعي ش��ده 
كه كاس��بي خاصي با رعيت نداش��ته و فقط در گذشته 
يك��ي از هتل ه��اي او را در كيش خريداري ك��رده و از 
 آنجا با او آش��نا ش��ده و چند مس��افرت با ه��م رفته اند.

۲۲ مرداد سخنگوي قوه قضاييه در مورد عناوين اتهامي 
رعيت گفت »عناوين اتهامي وي چون هنوز در مرحله اول 
رسيدگي قرار دارد بايد بعد از رسيدگي هاي قضايي اعالم 
شود.« اما در گمانه زني هاي رسانه اي اتهامات او مباحث 
مالي مطرح مي ش��ود. در همين زمينه ۲۷ مرداد امسال 
عليرضا زاكاني نماينده سابق تهران در مجلس در نامه اي 
به رييسي نوشت »اخيراً دستگاه قضايي اقدام به بازداشت 
آقاي سيدحسن ميركاظمي بابت تخلفات متعدد بانكي 
نموده است، از آنجايي كه ايشان نيز از ارتباط وثيقي با آقاي 
طبري برخوردار بوده اند تنها در يك پرونده با بهره برداري 
از تسهيالت بانك صادرات استان گلستان و با ارايه اسناد 
جعلي مبالغ كالني را كالهبرداري نموده كه بنا بر بررسي 
نهايي اسناد موجود، قريب هزارو پانصد ميليارد تومان در 
اين مورد بدهكار به بانك صادرات استان گلستان است 
كه متاسفانه س��ال ها پرونده مذكور در دستگاه قضايي 
رسيدگي نشده و بعد از اعمال نفوذ آقاي طبري و رسيدگي 
خالف واقع در كمال ناباوري راي به نفع آقاي ميركاظمي 
داده اند كه خوشبختانه اين تباني مورد اعتراض مسوول 
عزيز مديريت شعب اين بانك در استان گلستان و ارشد 
 حقوقي ف��داكار و انقالبي اين بانك قرار گرفته اس��ت.«

زاكان��ي در ادامه نامه خود خطاب به رييس��ي نوش��ته 
است »اين موضوع نيازمند دستور اكيد جنابعالي براي 
برخورد با خاطيان و مفسدين اين پرونده به عنوان يكي 
از پرونده ه��اي آقاي ميركاظمي و رس��يدگي به س��اير 

پرونده هاي فسادآلود ايشان است.«

    ۵-عليرضا زيبا حالت منفرد
»زيبا حالت منفرد« به جعبه سياه پرونده بابك زنجاني 
در رس��انه هاي ايراني مش��هور اس��ت كه در دي ۹۵ 
بازداشت ش��د. ششمين و آخرين جلسه رسيدگي به 
اتهامات »عليرضا زيبا حالت منفرد« شنبه ۱۱ خرداد 
به رياس��ت قاضي صلواتي در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب 
اسالمي برگزار شد. اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه 
در آخرين اظهارنظر خود در م��ورد اين پرونده گفته 
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 رييس قوه قضاييه:
از نظارت نبايد غفلت شود 

آيت اهلل رييس��ي با اشاره به اين نكته كه از نظارت 
نبايد غفلت شود، افزود: دستگاه هاي كشور بايد 
از انتقادات مردم، رس��انه ها، دلسوزان و مصلحان 
استقبال كنند به گزارش خبرگزاري ميزان رييس 
قوه قضاييه در آيين نكو داش��ت سي و هشتمين 
سالروز تاسيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: 
اولين ضمانت براي اجراي قانون خودكنترلي است 
. وي اف��زود: هر چه معنوي��ت و اخالق در جامعه 
توس��عه پيدا كند، ما شاهد كاهش جرم و كاهش 
تخلف در نظام اداري كشور هستيم. اولين ضمانت 
براي اجراي قانون خودكنترلي اس��ت. هر كسي 
بايد خ��ود را در اجراي قانون موظف بداند؛ تخلف 
نكند؛ مرتكب جرم نشود. رييس قوه قضاييه بيان 
ك��رد: دومين ضمانت اجراي قان��ون و عدالت در 
جامعه گس��ترش نظارت هاي مردم��ي از جمله 
امر به معروف و نهي از منكر اس��ت. هر كسي در 
جامعه بايد احساس مسووليت بكند؛ حس داشته 
باشد نسبت به اينكه معروفي دارد ترك مي شود 
يا منكري انجام مي گيرد. اگر اين حساس��يت از 
جامعه رخت بربندد يا اجراي امر به معروف و نهي 
از منكر در جامعه سست شود، ما در آن جامعه به 
تعبير اميرالمومنين)ع( بايد ش��اهد تسلط شرار 
باشيم؛ يعني تسلط بدان. امر به معروف و نهي از 
منكر و سلطه ش��ر بر جامعه در دو كفه ترازو قرار 
دارند. اگر كف��ه امربه معروف و نه��ي از منكر در 
جامعه سنگين شد، كفه تسلط بدان و شرار سبك 
مي شود و اگر خداي ناكرده در جامعه بي توجهي 
به نظ��ارت، به مراقبت و امر ب��ه خوبي ها و نهي از 
زشتي ها و پلشتي ها ش��د، ما بايد در آن حوزه ها 
شاهد تسلط بدها باشيم. رييس قوه قضاييه گفت: 
به تعبير اميرالمومنين رمز اصالح جامعه، احساس 
مسووليت مردم نسبت به گسترش خوبي هاست. 
زيبايي ها در جامعه با حضور مردم و حساس بودن 
مردم توس��عه پيدا مي كند و اين بخش��ي كه در 
سازمان بازرسي براي فعال كردن حضور مردم فعال 
شده است، بخشي است كه بايد به آن توجه جدي 
شود. دستگاه هاي كش��ور بايد از انتقادات مردم، 
انتقادات رس��انه ها، انتقادات دلسوزان و انتقادات 
مصلحان استقبال كنند. بايد استقبال كنند از يك 
كارمند با احساس و با تعهدي كه نسبت به لغزش ها 
و كژي ها حساس است. بايد از گزارشگران فساد 

استقبال شود و مورد تشويق قرار گيرند.
آيت اهلل رييسي با توجه به لزوم توجه به مردم بيان 
كرد: ما هر جا كه به مردم ميدان داديم، در آنجا ضرر 
نكرديم؛ مردم مسائل را خوب حل كردند. در بحث 
نظارت توجه به نگاه هاي مردم توجه بسيارخوبي 
مي تواند باشد. وي ادامه داد: فعال شدن ساختار ها 
در درون دستگاه هاي اداري كشور كمك بسزايي 
در جهت ارتقاء سالمت اداري دستگاه هاست. در 
همينجا از مجلس شوراي اسالمي مي خواهم كه 
قانون ارتقاء سالمت اداري را تمديد كنند؛ چراكه 
اين قانون، قانون خوبي اس��ت و اگر پيشنهاداتي 
دارند يا اشكاالت و نواقصي هست، اصالح كنند. 
آيت اهلل رييسي با بيان اينكه قانون ارتقاء سالمت 
اداري قانون خوبي است و مي تواند زمينه اي براي 
تضمين سالمت دستگاه ها ايجاد كند، اظهار كرد: 
قانون رسيدگي به تخلفات اداري نيز قانون خوبي 
اس��ت و بايد به آن عمل ش��ود؛ نه فقط تخلفات 
افراد ضعيف مورد توجه قرار گيرد؛ بلكه قانون، به 
صورت جامع اجرا شود. رييس دستگاه قضايي در 
ادامه عنوان كرد: اين قانون، قانون جامعي است و 
از قوانين جامع و خوب ما محسوب مي شود. اين 
قانون بايد به صورت جامع نسبت به همه كساني كه 
تخلف مي كنند اجرا شود و نه فقط نسبت به افرادي 
كه در س��طوح پايين يك اداره و سازمان هستند. 
وي افزود: فعال شدن نظارت هاي درون سازماني 
كه چشمان مديران هستند، در حسن اجراي امور 
و اجراي صحيح قوانين بسيار مي تواند كمك كند. 
حراست ها در دستگاه ها به عنوان چشمان مديران، 
بسيار مي توانند در جهت تضمين و حفظ سالمت 

اداري در يك مجموعه كمك كنند.
آيت اهلل رييس��ي در ادامه ادعان ك��رد: زماني كه 
فساد و تخلفي كشف مي شود، پرسيده مي شود 
كه چه زماني اين تخلف پا گرفته، مي گويند چند 
سال قبل؛ اما دستگاه هاي نظارتي درون سازماني 
و چشمان تيزبين مديران كجا بودند كه اين فساد 
و كجي را نديدند تا در يك مجموعه و سازمان به 
يك غده سرطاني تبديل ش��ود. آيت اهلل رييسي 
در اين مراس��م با بيان اينكه بسياري از فسادها و 
كجي هاي��ي كه در نظ��ام اداري صورت مي گيرد 
محصول يك اقدام يك شبه و يك روزه نيست، بلكه 
محصول يك غفلت، بي توجهي و چشم بستن بر 
فساد و خالف است، گفت: اين موضوع يك مدتي 
است به مساله اي تبديل شده كه امروز براي مردم، 
مسووالن و همه غيرقابل تحمل است. وي با تاكيد 
بر اينكه بايد احساس مسووليت نسبت به مساله 
داش��ت، تصريح كرد: در روايات بزرگ ترين گناه، 
كوچك شمردن گناه است و لذا فساد كم هم نبايد 
تحمل ش��ود تا به يك مساله بزرگ تبديل گردد. 
آيت اهلل رييس��ي ادامه داد: برخ��ي ارقام گاهي از 
رسانه ها پخش مي شود كه اگر رقم پاييني باشد 
مي گويند كم اس��ت! چون يك رقم باالتري به او 
گفته شده اس��ت در حالي كه رقِم كم هم مشكل 
است و از همين رقم پايين شروع مي شود تا به ارقام 
باال مي رسد. رييس قوه قضاييه خطاب به مديران 
و كاركنان سازمان بازرسي كل كشور، تصريح كرد: 
نظارت جزء الينفك حكمراني خوب است و يكي 
از اجزاي مهم در حكمراني خوب مساله نظارت و 

بازرسي علي الدوام است.
وي در بخشي از اظهاراتش تصريح كرد: كسي كه 
س��رمايه گذاري مي كند اگر به هر دليلي در نظام 
اداري دچار مشكل شد بايستي به سازمان بازرسي 
مراجعه كند و اين س��ازمان بايستي كار را دنبال 

كنند و ببيند گير كجاست.

است كه براي صدو راي، دادگاه منتظر پاسخ استعالم ها 
 از نهاده��اي مربوط��ه از جمل��ه وزارت نفت اس��ت.

وكيل يكي از ش��ركت هاي زير مجموعه وزارت نفت 
كه شاكي زيبا حالت منفرد است در مورد اين پرونده 
در دادگاه بي��ان كرد »از تاريخ ۱۱/۳/ ۱۳۹۰ تحريم ها 
عليه ايران به اوج خود رسيد و شركت ملي نفت ايران 
و شركت هاي تابعه و بانك مركزي در فهرست تحريم 
قرار گرفتند. در اين گير و دار به منظور ايفاي تعهدات 
شركت ملي نفت ايران كه به مخاطره افتاده بود افرادي 
از اي��ن فرصت سوءاس��تفاده كردند و آب به آس��ياب 
دشمن ريختند و دشمن را ياري كردند... بابك زنجاني 
به كمك زيباحالت منفرد غافل از اينكه عدالت آنها را 
گرفتار خواهد كرد از اين موقعيت سوءاستفاده كرده و 
به بهانه اينكه نفت را براي فروش مي برند و حاصلش را 
به كش��ور بر مي گردانند در واقع نفت كشور را به يغما 
بردند. در كالهبرداري از شركت ملي نفت ۴ حلقه عمده 
به چشم مي خورد كه عبارتند از شركت ايزو، شركت 
اس سي تي بنكرز، بانك پوشالي FIIB و انبار كردن و 
جابه جا كردن محموله هاي نفتي و فروش آنها كه نقش 

 زيباحالت منفرد در اين بخش بيش از ديگران است.«
اتهام زيبا حالت منفرد مشاركت در كالهبرداري و حيف 
و ميل اموال اس��ت كه البته اين كار به صورت گروهي 
و سازمان يافته انجام شده است. اين گروه منسجمي 
بودند كه حداقل ۴ نفر شاخص آن را تشكيل مي داد كه 

به سركردگي بابك زنجاني است.

    ۶- شهرام جزايري
آخرين وضعيت پرونده ش��هرام جزايري كه توس��ط 
مس��ووالن قوه قضاييه اعالم ش��ده قرار داش��تن اين 
پرونده در دادگاه تجديدنظر است. جزايري در ۷ مرداد 
۱۳۹۷ در هنگام خروج غيرقانوني از كشور در مرز ماكو 
و در يك كاميون عدس دس��تگير شد. »لعيا باقري« 
وكيل جزايري درباره ماجراي بازداشت شهرام جزايري 
در م��رز ب��ازرگان در آن زمان به خبرگزاري تس��نيم 
گفته اس��ت»موكلم براي ديدار با يكي از دوس��تانش 
به م��رز رفته بود، اما چون بدهي مالياتي داش��ت و به 
دليل ممنوع الخروج بودن پاس��پورت نداشت، توسط 
ماموران بازداش��ت شده اس��ت.« اين در حالي است 

 ك��ه در رس��انه ها اتهام��ات او مالي عنوان ش��ده بود.
۱۵ دي ۱۳۹۷ عباس جعفري دولت آبادي دادس��تان 
وقت تهران در حاش��يه نشس��ت با رييس اتاق تعاون 
اي��ران در رابطه با آخري��ن وضعيت پرونده ش��هرام 
جزايري اظهار كرد: پرونده شهرام جزايري كه در يكي 
از شهرستان ها دستگير شده بود، چند وقت پيش به 
صدور كيفرخواس��ت منجر ش��د و اين فرد در دادگاه 
بدوي به حبس نسبتا طوالني محكوم شده است، ولي 
از آنجايي كه حكم قطعي نيست پس از قطعيت، ميزان 
آن اعالم مي شود. اظهاراتي كه عناوين اتهامي شهرام 
جزايري را هنوز در ابهام قرار داده است و مشخص نيست 
چرا عناوين اتهامي او اعالم نمي شود. شهرام جزايري در 
سال ١٣٨١ و در سن ٢٩ سالگي وقتي به اتهام تخلفات 
تجاري و مالي بازداش��ت و به يك رشته فعاليت هاي 
غيرقانوني از جمله ارتش��ا، تخلف از مقررات تجاري، 
تاسيس حدود پنجاه شركت مختلف بازرگاني، كسب 
اعتبار غيرواقع از طريق اقدامات تقلب آميز، برداشت 
مبلغي بالغ بر سه ميليارد و هشتصد ميليون تومان به 
منظور پرداخت رشوه، جعل اسناد دولتي و اختالس 

نگاهي به پرونده هاي اقتصادي قوه قضاييه

18 دانه درشت در قوه سنجش عدالت 

جدول سرنوشت پرونده هاي اقتصادي در دوره رياست رييسي در قوه قضاييه
وضعيت پروندهاتهاماتموضوع پروندهتاريخ ايجاد پرونده

در مرحله تحقيقاتمالي و اعمال نفوذ در پرونده هااكبر طبري ۲۳ تير۹8

مرحله تحقيقاتماليبيژن قاسم زاده۹ مهر ۹8

در مرحله اجراي حكم مالي و پس ندادن پول نفتبابك زنجاني۹ دي ۹۲

در مرحله تحقيقات ماليحسن رعيتمرداد ۹8

در مرحله صدور رايماليعليرضا زيبا حالت منفرددي ۹۵

در مرحله تجديد نظر به صورت رسمي اعالم نشده استشهرام جزايري۷ مرداد ۹۷

در دادسرامالي و بحث هاي مرتبط با بانك گردشگريمهدي جهانگيري۱۴ مهر ۹۶

در دادگاهماليعيسي شريفي۱۲ شهريور۹۶

در مرحله تحقيقاتماليپرونده امالك نجوميشهريور۹۵

صدور راي نهاييماليحسين فريدون۲۵ تير۹۶

در دادگاهاخالل در نظام اقتصادي كشوراحمد عراقچي۱۴ مرداد ۹۷

صدور راياخالل در نظام پولي و بانكي حسين هدايتيخرداد ۹۷

صدور راياخالل در نظام اقتصاديبرادران ريخته گرانارديبهشت ۹8

در دادگاهاخالل در نظام اقتصادي كشورشبنم نعمت زاده۱۷ شهريور۹8

در دادگاهماليگروه عظاممهر ۹8

صدور رايماليياسين رامين۱۳۹۳

در مرحله ابالغزمين خواري و زد وبندهفت سنگان قزوين۱۳۹8

در مرحله رسيدگياخالل در بازار خودروپرونده مديران شركت هاي خودرو سازيتابستان ۹8

اخالل در نظام  هادي رضويارديبهشت ۹8
اقتصادي كشور

۲۰ سال حبس، رد مال، محروميت از خدمات دولتي و 
صدور راي۷۴ ضربه شالق

بازداشت نماينده ۱۳۹8
زنجان و ابهر

اخالل در بازار 
در مرحله تحقيقات ----خودرو

هالل احمر و سازمان ۱۳۹8
غذا و دارو

گران فروشي و 
در مرحله تحقيقات ----دريافت رشوه
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صدور بيش از ۵00 هزار برگ 
تردد موقت اربعين

فرمانده ني��روي انتظامي با اع��الم اينكه تاكنون 
هيچ كس به صورت غيرقانوني از مرزها براي اربعين 
خارج نشده است، اعالم كرد: گيت هاي خروجي و 
ورودي را افزايش داده ايم و بحمداهلل تاكنون هيچ 
مش��كل امنيتي در مرزهاي چهارگان��ه و در طول 
مسير وجود نداشته است. به گزارش ايسنا، سردار 
اش��تري در حاش��يه بازديد از مرز مهران به استان 
ايالم به هماهنگي و تعامل خوب با طرف عراقي به 
منظور تس��هيل در تردد زائران ايراني اشاره كرد و 
اظهارداشت: صدور گذرنامه نسبت به سال گذشته 
۷۸ درصد رشد داشته است. وي از افزايش ۴ برابري 
خروج زائران اربعين نس��بت به سال گذشته خبر 
داد و گف��ت: امنيت كامل در مرزه��اي چهارگانه 

حاكم است.

   مرزهاي سه گانه آماده خدمات رساني
فرمانده ناجا در ديدار با نماينده ولي فقيه در استان 
ايالم نيز با اشاره به اينكه مرزهاي سه گانه »شلمچه، 
چذابه و مهران« آماده خدمت رساني به زائران هستند، 
اظهار كرد: نيروي انتظامي براي عمليات بزرگ اربعين 
آمادگي كامل دارد. وي به تجربه بيش از شش ساله 
نيروي انتظامي در ماموريت عظيم اربعين اش��اره و 
بيان كرد: با توجه به اش��تياق مردم در س��ال جاري 
و افزايش چش��مگير آمار تردد زائ��ران در مرزهاي 
چهارگانه، برنامه ريزي و آمادگي هاي الزم به منظور 
تس��هيل تردد زوار و خدمتگزاري شايسته به آنها را 
در مرزها ايجاد كرده ايم. از س��ال گذشته، جلسات 
متعددي را در راستاي تسهيل تردد زائران در درون 
ناجا و نيز با مسووالن كش��ور عراق برگزار كرده ايم. 
فرمانده ناجا گفت: امسال با توجه به درخواست ها و 
اشتياق مردم براي حضور در راهپيمايي بزرگ اربعين 
با هماهنگي هاي به عمل آمده با طرف عراقي، اقدام به 
چاپ برگ تردد موقت زائر كرده ايم كه تاكنون بيش 

از ۵۰۰ هزار برگ چاپ و ارسال شده است.

   نقش مردمي بودن پليس در سطح كشور 
بسيار محسوس است

حجت االسالم »اهلل نور  كريمي تبار« نماينده ولي 
فقيه در استان و امام جمعه ايالم نيز در اين ديدار با 
تبريك هفته ناجا، عنوان كرد: هفته نيروي انتظامي 
فرصت مناسبي است براي معرفي پليس مردمي 
كه بحمداهلل نقش مردمي بودن پليس در س��طح 
كشور بسيار محس��وس است. وي با تقدير و تشكر 
از تالش ه��اي مجاهدانه پرس��نل نيروي انتظامي 
خصوصًا در عمليات ب��زرگ اربعين، گفت: كاهش 
تخلفات مرزي )خروج غيرقانوني از مرز( در س��ال 
جاري، نشانگر قانونمداري بسيار باالي مردم است. 
براساس گزارش س��ايت پليس، نماينده ولي فقيه 
در استان ايالم با ابراز اميدواري از اينكه امسال نيز 
بهتر از سال گذشته شاهد حضور زائران اباعبداهلل 
الحس��ين)ع( در راهپيمايي عظيم اربعين باشيم، 
گفت: اشتياق مردم براي حضور در اين تجمع بزرگ 
و جهاني همه سازمان ها و دستگاه ها را غافلگير كرد.

چهارشنبه سفيد ريشه كن شد
رييس پليس پايتخت با اشاره به اقدامات خوب پليس 
در حوزه عفاف و حجاب از شناسايي و انهدام گروه هاي 
هشت مارس، چهارشنبه سفيد و نه به حجاب اجباري 
خبر داد. به گزارش فارس، س��ردار حسين رحيمي 
فرمانده انتظامي پايتخت در همايش آمران به معروف 
و ناهيان از منكر در مقر پليس امنيت اخالقي اظهار 
داشت: امروز نيروي انتظامي در تمام زمينه ها مجري 
فرامين مقام معظ��م رهبري و فرمان��ده كل قوا به 
خصوص در حوزه امر به معروف و نهي از منكر است و 
سعي دارد با اقدامات مجاهدانه از رويكردهاي دشمنان 
جلوگيري كند. فرمانده انتظامي پايتخت تصريح كرد: 
پليس، گزارش باندها و شبكه هاي سازمان يافته اي را 
كه تالش مي كنند تا حيا را در جامعه از بين ببرند مورد 
بررسي قرار داده و توانسته تمامي اين باندها را منهدم 
كند؛ گروه هش��ت مارس، چهارشنبه سفيد و نه به 
حجاب اجباري هم اكنون ريشه كن شده  اند. وي گفت: 
ما پيرو حس��ين بن علي هستيم كه در دقايق پاياني 
زندگي اش با وجود رگبار تير و سنگ به قاتلش تذكر 
داد و وي را امر به معروف و نهي از منكر كرد؛ ما پيرو امام 
خميني هستيم كه با دست خالي و از راه امر به معروف 
و نهي از منكر يك انقالب را به پا كرد. فرمانده انتظامي 
پايتخت با تاكيد بر اين مطلب كه ما در راستاي مبارزه با 
بي حجابي و بي عفتي كوتاه نخواهيم آمد اظهار داشت: 
با رويكرد ايجابي و ارشادي در اين زمينه كار مي كنيم و 
با وجود توهين هايي كه به ما مي شود مقتدرانه به كار 
خود ادامه خواهيم داد. وي گفت: بعد از اجراي طرح 
ناظر يك بالغ بر ۹۰ درصد رعايت حجاب و شؤونات 
اسالمي در خودروها افزايش داشت؛ ما در طرح ناظر 
يك هيچ برخورد تند و رو در رويي با خانم ها نداشته 
و محترمانه و مودبانه تذكر داده ايم. سردار رحيمي با 
تاكيد بر اين مطلب كه در طرح ناظر ۲ با قاطعيت با 
كساني كه بخواهند فرهنگ بي حيايي و بي حجابي 
را ترويج دهند گفت: يازده پاساژ و مال بزرگ تحت 
پوشش ما است. وي تاكيد كرد: ما به عنوان نيرويي كه 
ميراث دار خون ۲۳۰ هزار شهيد هستيم حافظ انقالب 
بوده و كوتاه نيامده و نخواهيم گذاشت كوچك ترين 
خدشه اي به نظام، انقالب و اصول و ارزش هاي ما وارد 
شود. حتي اگر صبح تا شب به ما چوب و سنگ زده 
و فحش بدهند ما تا آخرين نفس به مسير خود ادامه 
خواهيم داد. فرمانده انتظامي پايتخت به رصد فضاي 
مجازي توسط پليس امنيت اخالقي پرداخت و گفت: 
ضربات جدي را به باندهايي كه درصدد بودند فساد 
اخالقي را اش��اعه دهند وارد كرده ايم. وي ادامه داد: 
ماموران پليس راهور بايد در طرح ناظر يك با كشف 
حجاب برخورد كنند همچنين با شدت با افرادي كه 
شرب خمر كرده و پشت فرمان مي نشينند نيز برخورد 
كنند. سردار رحيمي از همكاري خوب دستگاه قضا 
و دادسراي ارشاد كه مقتدرانه در كنار پليس ايستاده 

است تشكر كرد.

متهم شد به شهرت رسيد. او در جريان اين دادگاه، به 
به ١١ سال حبس، پرداخت ٤٨ ميليون دالر غرامت و 
٩٧ ميليون دالر جريمه و ١٠ سال محروميت از دريافت 
تسهيالت بانكي محكوم شد. وباالخره شهرام جزايري 
۱۱ مهر ماه سال ۹۳ پس از پايان دوران محكوميت خود 
از زندان آزاد ش��د. اما اين خداحافظي با اوين چندان 

پايدار نماند.
اسماعيلي در ارتباط با آخرين وضعيت پرونده شهرام 
جزاي��ري گف��ت »پرونده فرد م��ورد نظ��ر در دادگاه 
رسيدگي و حكم دادگاه بدوي صادر و به دادگاه تجديد 
نظر ارجاع شد؛ ولي از تصميم گيري دادگاه تجديدنظر 
اطالعي ندارم. آن فرد بازداشت است و جزييات موارد 
اتهامي و ميزان محكوميت وي پس از قطعيت دادنامه 

اطالع رساني مي شود.«

    ۷-مهدي جهانگيري
۱۱مهر امس��ال س��خنگوي قوه قضايي��ه در رابطه با 
پرون��ده مه��دي جهانگي��ري گفت »پرون��ده اي كه 
مربوط به بانك گردش��گري بوده و يكي از منتسبان 
هم در آن مطرح اس��ت همچنان در دادس��را اس��ت، 
البته تاكيد ش��ده كه زودتر رس��يدگي شود« پرونده 
مهدي جهانگيري كه در۱۴ مهر س��ال ۹۶ در كرمان 
تشكيل ش��ده بود در آذر همان سال به تهران منتقل 
ش��د. جهانگي��ري در زم��ان بازداش��ت نايب رييس 
اتاق بازرگان��ي ته��ران و بنيانگذار و موس��س بانك 
گردشگري بود. او با وثيقه كالن كه برخي رسانه هاي 
 اصولگرا آن را هزار ميليارد تومان نوشته اند آزاد است.

۹ دي ۱۳۹۷ حجت االس��الم هادي صادقي معاونت 
فرهنگي وقت قوه قضاييه در نشس��تي در دانش��گاه 
ياسوج در مورد پرونده مهدي جهانگيري گفت »اين 
پرونده  هم مفتوح بوده و در حال پيگيري هست و پرونده 
برادر معاون رييس جمهور سنگين است و مي دانيد كه 
پرونده هاي مرتبط با بانك ها پيچيده و تو در تو هستند 
و رسيدگي به آنها سخت است.« جز همين اظهارنظر 
مسووالن قوه قضاييه به صورت رسمي در مورد عناوين 

اتهامي جهانگيري اطالع رساني نكرده اند.

    ۸- عيسي شريفي
نخستين بار در۱۲ شهريور ۱۳۹۶، اژه اي، سخنگوي 
وقت قوه قضاييه بازداش��ت عيسي شريفي، قائم مقام 
ش��هردار س��ابق تهران را تايي��د كرد. ارديبهش��ت 
س��ال ۱۳۹۸ه��م، غ��الم عب��اس تركي، دادس��تان 
نظامي تهران از پرونده عيس��ي ش��ريفي ب��ه عنوان 
»پرونده موس��وم ب��ه ش��هرداري« نام ب��رد و گفت 
اي��ن پرونده متهم��ان ديگري ه��م دارد. تركي اتهام 
 اين مقام ارش��د ش��هرداري را »مالي« عن��وان كرد.

تير ماه امسال نقل شايعه اي در برخي محافل پرونده 
شريفي را از سكوت خبري خارج كرد؛ شايعه اعدام اين 
متهم آن هم به اتهام جاسوسي. اين شايعه  البته به فاصله 
كوتاهي تكذيب شد. عيسي شريفي، معاون محمدباقر 
قاليباف در شهرداري تهران بود. در خرداد سال ۱۳۹۶ از 
ايران خارج شد ولي مدت كوتاهي بعد به ايران برگشت 
و در شهريور ۹۶ بازداشت ش��د. آن هم به اتهام مالي. 
پرون��ده از آن زمان تا به حال در رس��يدگي مقدماتي 
اس��ت. اتهام او فساد از طريق كارگزاري ياس است كه 
ظاهراً بين سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ با شهرداري تهران 
مراوده مالي داشته است و حاال شهرداري مدعي است 
كه نزديك به ۴ هزار ميليارد تومان در زمينه اقدامات 
اين كارگزاري طلبكار اس��ت كه البته برخي مي گويد 
۱,۶۰۰ ميليارد تومان از اين چهار هزار ميليارد تومان 

فعاًل برگشته اس��ت. در آذر سال ۱۳۹۶ خبري مبني 
بر آزادي شريفي منتشر شد. محسن هاشمي رييس 
شوراي ش��هر تهران در جمع خبرنگاران اين آزادي را 
بعيد ندانست و از حمايت گروه »اصفهاني ها« از شريفي 
و تامين وثيقه او سخن گفت. اواخر خرداد سال ۱۳۹۷ 
محمود ميرلوحي، يكي از اعضاي شوراي شهر، جزييات 
ديگري درباره اين پرونده ارايه كرد و گفت »شريفي آذر 
ماه سال گذشته به قيد وثيقه آزاد و دوباره دستگير شد 
اما هنوز ما نمي دانيم كه چه اتفاقي برايش افتاده است. 
اين پرونده مفصل است و موضوع بر سر يك يا دو ميليارد 
نيست بلكه پاي هزاران ميليارد تومان در ميان است.«

اواسط تيرماه همان سال، محسن هاشمي رفسنجاني، 
رييس ش��وراي شهر تهران در يك مصاحبه، جزييات 
ديگري از اين پرون��ده را اعالم ك��رد. او در اين زمينه 
گفت: »اين پرونده بنا به دستور مقام معظم رهبري از 
سوي سرلشگر باقري رييس ستاد كل در حال پيگيري 
است.« وي ادامه داد »تا آنجايي كه خبر دارم گروهي در 
نيروهاي مسلح و دادسراي نظامي قوه قضاييه مشغول 
به بررس��ي ابعاد اين پرونده هستند كه به نتايجي نيز 
رسيدند به گونه اي كه منجر به دستگيري حدود پنج 
نفر ش��د كه برخي با وثيقه آزاد و برخي هنوز در زندان 
هستند.« ارديبهش��ت ۱۳۹۸ سخنگوي قوه قضاييه 
اعالم كرد كه پرونده ش��ريفي »در دادسراي نظامي و 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح تحت رسيدگي است و 

هنوز منتهي به تصميم قضايي نشده است.«
حدوداً ي��ك هفته بعد از س��خنان اس��ماعيلي يعني 
در ۱۱ ارديبهش��ت ماه، غالم عباس تركي، دادس��تان 
نظام��ي تهران در حاش��يه يك مراس��م در اين زمينه 
گفت: »پرونده موسوم به ش��هرداري آماده صدور قرار 
نهايي و ارس��ال به دادگاه اس��ت. متهم��ان اصلي اين 
پرونده كماكان در بازداش��ت بسر مي برند و رسيدگي 
به اتهام��ات آنها به ص��ورت دقيق، جام��ع و با رعايت 
موازين قانوني انجام ش��ده اس��ت. در طول رسيدگي 
تالش ش��ده تا اموال مورد سوءاستفاده شناسايي شود 
كه خوشبختانه بخش عمده اي از اين اموال شناسايي 
و توقيف ش��ده اس��ت. ميزان دقيق سوءاستفاده هاي 
مال��ي را بر اس��اس فرآيندهاي قانوني كارشناس��ان و 
حساب رسان تعيين مي كنند و استرداد اموال توقيفي 
 نيز بر عهده دادگاه رس��يدگي كننده به پرونده است.«

باالخره بعد از انتشار قطره چكاني اخبار در مورد پرونده 
عيسي شريفي ۹ مهر امسال سخنگوي قوه قضاييه خبر از 
ارسال پرونده قائم مقام قاليباف به دادگاه داد و اعالم كرد 
كه تاكيد شده در رسيدگي به اين پرونده تسريع شود. 
اسماعيلي تعداد متهمان اين پرونده را ۱۳ نفر اعالم كرد.

    ۹-پرونده امالك نجومي
زمين ها و خانه هايي كه با مبلغي بس��يار كمتر از ارزش 
واقعي در اختيار ش��ماري از مقامات، توسط شهرداري 
تهران در زم��ان محمدباقر قاليباف قرار گرفت به عنوان 
پرونده امالك نجومي در رس��انه ها و بين مردم معروف 
شده اس��ت. اين پرونده با افشاگري سايت معماري نيوز 
در ش��هريور۱۳۹۵ رسانه اي ش��د كه به بازداشت ياشار 
سلطاني سردبير اين س��ايت منجر شد. رييس كميته 
اقتصادي ش��وراي ش��هر تهران در همين ماه جاري به 
خبرگزاري ايلنا گفته است كه »متاسفانه هنوز اطالعات 
 دقيقي از سرنوش��ت پرونده امالك نجوم��ي نداريم.«

وي تصريح كرد: ۶۷۴ ملك ش��هرداري تهران در اختيار 
افراد حقيقي و حقوقي قرار دارد. از آن زمان با پيگيري هاي 
بعدي اين تعداد به ۱۹۰۴ فقره رسيد كه به صورت پالك 
 اس��ت و ممكن است هر پالك ش��امل چند واحد باشد.

۳۱خرداد ۹۷ دادستان كل كش��ور در مورد اين پرونده 
گفت »پرونده امالك نجومي نيز پس از وصول گزارشات به 
دادسراي تهران ارجاع داده شده و طبق آخرين اطالعاتي 
كه از دادستان گرفتم براي برخي از پرونده ها در دادسرا 
قرار منع تعقيب صادر شده و برخي در مرحله تحقيق است 

و بعضي نيز به دادگاه فرستاده شده است.«
۱۰ تير ۹۷ دادستان وقت تهران، جعفري دولت آبادي هم 
از صدور سه فقره كيفرخواست موسوم به امالك نجومي 
مربوط به كارشناسان، وصول هفت ميليارد تومان كسري 
ثمن از برخي خريداران و فسخ چهل قرارداد خبر داد. ۱۷ 
تير ۹۷ دادستان تهران در اظهارنظر ديگري در مورد اين 
پرونده گفت »در پرونده امالك نجومي تاكنون ۱۸۰ فقره 
قرار منع تعقيب صادر ش��ده است و بخشي از پرونده نيز 

مفتوح است كه تحقيقات آن ادامه دارد.«
در حالي هنوز خبري از برگ��زاري دادگاه اين پرونده 
نيس��ت كه دادس��تان كل كش��ور در ي��ك مصاحبه 
تلويزيوني در س��ال ۹۵ درباره پرونده واگذاري امالك 
ش��هرداري از تخلف قطع��ي در اين نهاد خب��ر داده و 
گفته اس��ت كه در مجم��وع ۴۵ نفر خ��ارج از ضابطه 
قانوني از ش��هرداري ملك گرفته اند ك��ه اين امالك 
بايد بازگردانده شود. اين ۴۵ نفر، مديران شهرداري و 
خارج از شهرداري بوده اند كه بدون آنكه عضو تعاوني 
باشند بطور مس��تقيم از ش��هرداري تهران آپارتمان 
 گرفته اند. تاكنون قرارداد ۳۶ نفر باطل ش��ده اس��ت.

وي با بيان اينك��ه تا آن زمان براي ق��رارداد ۳۶ باطل 
شده است اعام كرده بود »پرونده امالك شهرداري به 
دادسراي تهران فرستاده شده و قرار است به تخلفات 
رسيدگي ش��ود« وعده اي كه تا به امروز اجرايي نشده 
يا حداقل قوه قضاييه در مورد آن اطالع رساني نكرده 

است.

    ۱0-حسين فريدون
س��خنگوي قوه قضاييه در آخرين نشست خبري خود 
در ماه جاري خبر حكم نهايي حس��ين فريدون را اعالم 
كرد»در رابطه با اين فرد هفت س��ال حبس به پنج سال 
حبس تقليل يافته است. اما جزاي نقدي به علت اخذ رشوه 
بايد پرداخت شود. ميزان رشوه مطرح شده در اين پرونده 

۳۱ ميليارد است كه وي بايد آن را بازگرداند.«
۱۴ ارديبهشت ۹۸ حكم اوليه حسين فريدون صادر شده 
بود.حسين فريدون در واكنش به حكم دادگاه بدوي ضمن 
رد اتهامات مطرح شده عليه وي اعالم كرد كه نسبت به اين 
حكم درخواست تجديد نظر مي كند. ۲۵ تير ۱۳۹۶ بود كه 
محسن اژه اي در نشست خبري خود خبر بازداشت حسين 
فريدون را تاييد كرد و اعالم كرد »ديروز براي ايشان قرار 
تامين صادر شده. چون قرار تامين را ندادند، ايشان به زندان 
 معرفي ش��ده. اگر وثيقه را تامين كنند، آزاد مي شوند.«

معاون اول قوه قضاييه درباره اتهام فريدون هم اظهار كرد: 
اتهام وي مربوط به مسائل مالي است اما ربطي به معوقات 

بانكي ندارد.

    ۱۱-احمد عراقچي
۱۴ م��رداد ۱۳۹۷ احمد عراقچي، معاون ارزي بركنار 
شده بانك مركزي، بازداشت ش��د. اژه اي در آن زمان 
در مورد چرايي بازداش��ت عراقچي گف��ت »در ادامه 
رس��يدگي به پرونده اخاللگران در نظام پولي و ارزي 
كش��ور پرونده سه تن از كساني كه تكميل شده بود با 
صدور كيفر خواس��ت به دادگاه ارسال شد و چند تن 
از جمله مع��اون ارزي بانك مركزي تحت تعقيب قرار 

گرفتند و بازداشت شدند.«
۱۴بهمن ۱۳۹۷ اژه اي در اين پرونده براي ۹ نفر كيفر 
خواس��ت صادر شده اس��ت. دادگاه وارد مطالعه شد و 
نقص هايي را در پرونده گرفت و براي رفع نقص، آن را 
به دادسرا ارجاع داد البته خود دادگاه هم با اختياراتي 
كه اخيرا گرفته ايم مي توانس��ت نقايص را رفع كند اما 
به لحاظ حجم كار، پرونده را به دادس��را ارجاع داد. ۳۱ 
ارديبهشت ۱۳۹۸ غالمحسين اس��ماعيلي در ادامه 
نشس��ت خبري خود در پاسخ به سوال ديگري درباره 
آخرين وضعيت پرونده هاي عراقچي گفت »پرونده با 
نقص از ناحيه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه بايد در 
مورد عراقچي نواقص را برطرف كند، اما نمي توانست 
كس��ي را كه در كيفرخواست نيست و اظهاراتش اخذ 
نشده و اظهارات او موثر اس��ت را شخصا احضار و از او 
تحقيق كند. دادگاه فقط در چارچوب كيفرخواس��ت 
رس��يدگي مي كند. مي تواند موضوع اتهامي را تغيير 

دهد، اما اين بخش را نمي توانست راسا اقدام كند.«
سخنگوي دستگاه قضا اضافه كرد »دادسرا تحقيقات 
را تكميل كرد و پرونده در همين هفته به دادگاه اعاده 
شد.« ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ جلس��ه رسيدگي به اتهامات 
عراقچي به صورت علني برگزار شد و دادگاه همچنان 

ادامه دارد.

    ۱۲- پرونده بانك سرمايه حسين هدايتي
هدايتي كه از بدهكاران بانك س��رمايه است و به اخالل 
در نظام پولي و بانكي متهم شده است. او در نيمه خرداد 
۱۳۹۷ بازداشت شد كه خبر اين بازداشت در تير همان 
سال رس��انه اي شد. نماينده دادستان در رابطه با پرونده 
وي گفت »آقاي هدايتي در بانك سپرده گذاري مي كرده 
و اقدام به گرفتن وام كرده است و سپس با يك چك سپرده 

را آزاد مي كرده است.«
گفته مي شود، هدايتي كه بيش از هزار ميليارد تومان 
معوقات بانك��ي دارد، ب��راي دريافت م��وارد متعدد 
تسهيالت از س��ال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ بوده و اين حجم از 
معوقات و س��ودهاي تعلق گرفته به آن، به اندازه مورد 
انتظار تسويه نشده اس��ت اولين جلسه رسيدگي به 
اتهامات حس��ين هدايتي و ۱۰ متهم اخالل در نظام 
اقتصادي كشور، روز چهارشنبه ۸ اسفندماه در شعبه 
س��وم دادگاه ويژه رس��يدگي به جراي��م اخاللگران و 
مفسدان اقتصادي به رياس��ت قاضي مسعودي مقام 
برگزار شد.۳۱ ارديبهشت اسماعيلي بعد از برگزاري 
شش جلسه دادگاه براي حسين هدايتي در مورد حكم 
دادگاه براي اين متهم گفت »براس��اس اعالم دادگاه 
ويژه مفاسد اقتصادي، حسين هدايتي يكي از متهمان 
پرونده بانك سرمايه به تحمل ۲۰ سال حبس محكوم 

شده است.«

اس��ماعيلي ادامه داد »پرونده مربوط به آقاي حس��ين 
هدايتي مورد رسيدگي قرار گرفت و راي صادر شد و با راي 
صادره از دادگاه ويژه مبارزه با جرايم اقتصادي، هدايتي 
فرزند علي اكبر به جرم اخالل عمده در نظام اقتصادي و 
پولي كشور از طريق تحصيل نامشروع به تحمل ۲۰ سال 
حبس و محروميت دايم از به كارگيري خدمات دولتي و 
رد مال معادل ۴ هزار و ۸۸۹ ميليارد و ۳۹۵ ميليون ريال 
به نفع بانك س��رمايه و تحمل ۷۴ ضربه شالق در انظار 

عمومي محكوم شد.«

    هادي رضوي
روز سه شنبه نهم مرداد ۱۳۹۸ غالمحسين اسماعيلي، 
سخنگوي قوه قضاييه از صدور حكم براي هادي رضوي 
خبر داد. بر اس��اس گفته هاي وي هادي رضوي به جرم 
اخالل عم��ده در نظ��ام اقتصادي به ۲۰ س��ال حبس، 
ردمال و ۷۴ ضربه شالق و محروميت از خدمات دولتي 

محكوم شد.
سيد محمد هادي رضوي مديرعامل گروه اقتصادي به نام 
فاطمي و داماد محمد شريعتمداري وزير كنوني كار، تعاون 
و رفاه اجتماعي است. او سي و شش سال سن دارد و ۱۲ 
سال تحصيالتش را در مدرسه موتلفه اسالمي گذراند. 
گروه فاطمي كه مديرعامل��ي آن بر عهده محمدهادي 
رضوي اس��ت، در برگيرنده چندي��ن مجموعه از جمله 
شركت صنايع آينده سازان فاطمي نوين، سيستم هاي 
رسانه اي فاطمي، ماشين هاي اداري فاطمي و كارخانجات 
فاطمي است. تهيه سريال هايي چون شهرزاد و شاهگوش 
از جمله توليدات اين موسسه بود. قاضي مسعودي مقام در 
۴ ارديبهشت امسال از در جمع خبرنگاران از ارسال پروند 

هادي رضوي به دادگاه خبر داده بود.
در ادامه اين خبر روز سه ش��نبه ۲۴ ارديبهشت سال ۹۸ 
خبر رسيد كه دادگاه رسيدگي به اتهامات محمدهادي 
رضوي و ۳۰ متهم ديگر پرونده بانك سرمايه، در شعبه 
سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخاللگران و مفسدان 
اقتصادي به رياس��ت قاض��ي مس��عودي مقام در حال 

برگزاري است.
در اولين رس��يدگي هاي دادگاه ويژه مفاس��د اقتصادي 
به پرونده بانك س��رمايه، پرويز كاظمي، علي بخشايش 
و محمدرضا توس��لي س��ه عض��و هيات مدي��ره بانك 
س��رمايه محاكمه ش��دند ك��ه در نهاي��ت، محكوميت 
آنه��ا مبني ب��ر ۲۰ س��ال حب��س، تحم��ل ۷۴ ضربه 
ش��الق در انظار عموم��ي و محروميت دايم از مش��اغل 
 دولت��ي قطعي ش��د و متهم��ان روان��ه زندان ش��دند.

    برادران ريخته گران
در تاري��خ ۱۱ تير ۱۳۹۸ »به��روز ريخته گران« به اتهام 
اخ��الل در نظام اقتصادي بازداش��ت ش��د. ن��ام بهروز 
ريخته گران به كرات در جلسات رسيدگي به پرونده بانك 
سرمايه مطرح شده بود. س��خنگوي قوه قضاييه در ۲۴ 
تير ۹۸ در مورد احكام برادران ريخته گران گفت: شهروز 
ريخته گران عضو هيات مديره شركت به جهت اخالل در 
نظام اقتصادي به ۷ س��ال حبس، فيروز ريخته گران به 
جرم مشاركت در اخالل عمده به ۱۵ سال حبس، بهروز 
ريخته گران متهم اصلي پرونده به جرم اخالل عمده در 
نظام اقتصادي و پولي و بانكي كش��ور به ۱۵ سال حبس 
محكوم شده است كه البته دو محكوميت دو سال و سه 
سال هم دارد. ريخته گران همچنين هشت هزار و ۵۹۶ 
ميليارد و ۸۵۲ ميليون و ۵۲۴ ه��زار و ۶۶۰ ريال جزاي 

نقدي و رد مال صادر شده است.
وي ادامه داد: فراز ريخته گران به ۷ س��ال حبس و متهم 
ديگر محمدرضا توسلي معاون منطقه آزاد به جرم معاونت 
در اخالل و دريافت رش��وه به ۱۰ س��ال حبس، ۳ سال 
انفصال و ۳۰۰ ميليون جزاي نقدي و ۱۲ هزار دالر امريكا 
محكوميت يافته است. س��االر بايرامي بازنشسته بانك 
سپه به ۱۰ سال حبس به اتهام معاونت در اخالل در نظام 

اقتصادي محكوم شده است.
در پرونده ريخته گران مجموعا ۴۱ متهم وجود داشت كه 
براي دو نفر تبرئه و بالغ بر ۳۰ نفر محكوم شدند. برادران 
ريخته گران در پرونده بانك سرمايه هم متهم هستند كه 
اين پرونده در حال رسيدگي است. همچنين عمار صالحي 
فرزند فرمانده سابق ارتش و گروه جهانباني هم در پرونده 
بانك سرمايه در حال محاكمه هستند و جلسه سوم اين 

متهمان در نه شهريور برگزار شده است.

    ۱۳- شبنم نعمت زاده
رسانه ها روز يكشنبه ۱۷ شهريور امسال خبر بازداشت 
»ش��بنم نعمت زاده« را به نقل از قوه قضاييه تاييد كرده 
و نوشتند كه با تبديل قرار وثيقه متهم به قرار بازداشت 
موقت، او روانه زندان شده است. اتهامات او »مشاركت در 
اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور« اعالم شد. انحصار 
دارو و تحصيل مال از طريق نامشروع بخشي از جزييات 
پرونده شبنم نعمت زاده است. تا به امروز سه جلسه دادگاه 

اين متهم برگزار شده و پرونده در حال رسيدگي است.

    ۱۴-دادگاه گروه عظام
»عب��اس ايرواني« مدير هلدينگ عظام كه ش��امل ۱۲ 
كارخانه قطعه سازي است را شايد بتوان يكي از بزرگ ترين 
و بانفوذتري��ن فعاالن بخش خصوصي به حس��اب آورد 
كه حاال در كيفرخواس��ت وي ادعا ش��ده با ايجاد شبكه 
گس��ترده اي از ارتباطات فاسد و رشوه، قطعات چيني را 
به نام توليد داخل به خودروسازها فروخته و ساالنه از اين 
راه، ۴۰۰ ميليارد تومان به جيب زده اس��ت. البته طبق 
كيفرخواست، اين تنها يكي از روش هاي كاله برداري بوده 
است؛ دور زدن مسيرهاي قانوني گمرك، عدم پرداخت 
ماليات و اخذ وام هاي كالن بدون وثيقه معتبر هم از ديگر 
اتهام هاي سنگيني است كه به وي وارد شده و مبلغ آنها 

۴۰۰۰ ميليارد تومان مي شود.
چهارمين جلسه اين پرونده ۱۵ مهر برگزار شد؛ پرونده اي 
كه رس��يدگي به آن از ده مهر ۹۸ ش��روع ش��ده است و 

همچنان ادامه دارد.

    ۱۵- ياسين رامين
پس از اعالم شكايت سازمان تداركات پزشكي جمعيت 
هالل احمر از ياس��ين رامين در س��ال ۱۳۹۳ به دليل 
تصاحب ام��وال جمعيت هالل احم��ر و متعاقب صدور 
كيفرخواست و بازداشت او در اواخر مرداد ۹۵ و جلسات 

متعدد دادگاه، ۲۵ ارديبهش��ت ۹۸، رأي بدوي توس��ط 
شعبه ۱۰۵۸ دادگاه كيفري دو مجتمع رسيدگي به جرايم 

كاركنان دولت تهران صادر شد.
۲۱ خرداد ۹۸ هم س��خنگوي قوه قضاييه در مورد اين 
پرونده در پاسخ به اين سوال كه در برخي رسانه ها گفته 
مي شود ياسين رامين در دادگاه بدوي به ۱۷ سال زندان 
محكوم شده، آيا اين محكوميت ربطي به پرونده واردات 
شيرخشك هاي آلوده داشته است يا خير؟ گفت»توصيه 
من اين اس��ت كه محكوميت ها را جمع نكنيم و ادبيات 
حقوقي را بياموزيم. اين پرونده در دادگاه بدوي رسيدگي 
و حكم صادر شده است و تا زماني كه حكم قطعي صادر 
نشده از بيان جزييات موارد اتهامي و جزييات محكوميت 

صادره به موجب قانون معذورم.«
بنابراين در اي��ن پرونده بايد منتظر حكم دادگاه تجديد 

نظر ماند.

    ۱۶- هفت سنگان قزوين
سخنگوي دستگاه قضا در خصوص موضوع هفت سنگان 
قزوين كه گفته شده به اسم قضات فسادي رخ داده است 
گفت: پيشينه اين موضوع به قبل از انقالب برمي گردد. 
در همان زمان مجوزهايي براي واگذاري زمين كارخانه 
نخ صادر مي ش��ود. در فرآيند نق��ل و انتقال كه خيلي از 
بخش ها در آن سهيم هستند به واسطه تعاوني ها برخي 
از كارمندان دادگستري آنها را خريداري كردند و ربطي 
به دادگستري ندارد. سازمان بازرسي كل به اين موضوع 
ورود و پرونده قضايي تشكيل شده است. هياتي را هم از 

سوي قوه قضاييه تشكيل شده است.
دادستان قزوين هم در پنج مرداد امسال آخرين وضعيت 
پرونده زمين خواري هفت سنگان را تشريح كرد و گفت: 
در حال حاضر اين پرونده به كارشناسي ارجاع داده شده و 
نظر آنها نيز واصل شده و در مرحله ابالغ قرار گرفته است، 
اگر مشكل خاصي نباشد دادگاه بايد تصميم گيري كند 

ولي بنده در جريان آخرين نتيجه آن نيستم.

    ۱۷- پرون�ده مدي�ران ش�ركت هاي 
خودرو سازي سايپا

۸مرداد۹۸ اسماعيلي در خصوص بازداشت مديران سايپا 
گفت: اين پرونده ۲۵ متهم دارد كه ۶ نفر بازداشت هستند 
برخي از بازداشتي ها از مديران سايپا هستند و برخي هم 
از شركت ها و نمايندگي هاي سايپا هستند كه مبادرت به 
ثبت نام خودرو مي كردند. اين پرونده با جديت در حال 

بررسي است.
۳۰ ش��هريور ۹۸ اولين جلس��ه رس��يدگي به اتهامات 
مسووالن س��ابق شركت خودروسازي سايپا و مرتبطان 
اين پرونده، به صورت علني برگزار شد و رسيدگي به اين 

پرونده همچنان ادامه دارد.

    بازداشت دو نماينده مجلس
اوايل شهريور ۹۸ طبق اخبار منتشره، فريدون احمدي 
نماينده مردم زنجان و محمد عزيزي نماينده مردم ابهر 
در مجلس شوراي اسالمي به اتهام معاونت در اخالل 
بازارخودرو بازداش��ت و به زندان اوين منتقل شده اند. 
سخنگوي قوه قضاييه در گفت وگو با بخش خبري سيما 
اعالم كرد »بازداشت اين دو نماينده مجلس به پرونده اي 
مربوط مي شود كه در ارتباط با فروش محصوالت سايپا 
از مدت ها قبل در دادگستري و دادسراي تهران تشكيل 
شده است.« به گفته غالمحس��ين اسماعيلي اين دو 
نماينده در فرايند تحقيقات دادس��را مكررا احضار و از 

آنها تحقيقات الزم صورت گرفته است.
در حال حاضر اين دو نماينده با وثيقه آزاد هس��تند و 

پرونده آنها در مرحله تحقيقات قرار دارد.

    ايران خودرو
»هاش��م يكه زارع« مديرعامل ش��ركت ايران خودرو در 
۲۸ مرداد ۹۸ در دفتر كار خود بازداش��ت شد. او با حكم 
بازپرس شعبه چهارده رسيدگي به جرايم كاركنان دولت 
بازداشت شد كه مسوول رس��يدگي به پرونده تخلفات 
مديران صنايع خودروسازي بود. اسماعيلي در خصوص 
پرونده مديرعامل ايران خودرو گفت »اين پرونده در مرحله 

تحقيقات مقدماتي در دادسرا است.«
۱۵ شهريور ۹۸ اس��ماعيلي همچنان از ادامه بازداشت 

يكه زارع خبر داد.

    ۱۸-بازداشت سه نفر در سازمان غذا و دارو و 
چند نفر در هالل احمر

۲۵ تير ۹۸ اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه در مورد 
بازداش��ت س��ه نفر در س��ازمان غذا و دارو اعالم كرد 
»همچنين س��ه نفر هم در حوزه سازمان غذا و دارو به 
اتهام رش��وه تحت تعقيب قرار گرفتند؛ البته متهمان 
با تأمين قرار آزاد هس��تند و پس از تكميل پرونده اگر 
به دادگاه ويژه ارس��ال شد علني مي ش��ود. سه نفر از 
شركت هاي خصوصي و سه نفر از سازمان مربوطه تحت 
تعقيب قرار گرفته و متهم هستند كه يكي از متهمان 

دوتابعيتي است.«
هنوز دادگاه اين متهمان برگزار نشده و پرونده در مرحله 

تحقيقات قرار دارد.
وي در خص��وص آخرين وضعيت بازداش��ت يكي از 
مديران هالل احمر گفت: اصل بازداشت درست است و 
مربوط به نحوه واردات دارو با ارز دولتي و گران فروشي 
در اين رابطه است. تعدادي از افراد در اين رابطه بازداشت 

و پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است.
اينها پرونده ها عمده و بزرگ اقتصادي هستند كه در 
زمان رييسي تشكيل شده اند يا از قبل در حال رسيدگي 
بوده و ب��ه دوران جديد قوه قضاييه منتقل ش��ده اند؛ 
پرونده هايي كه در آنها متهمان با استفاده از خألهاي 
قانوني و ضعف نظارت ها توانس��ته اند اموال كالني از 
بيت المال را به جيب بزنند. شروع و تشديد برخورد با 
اين افراد اميد ها در مورد اين مساله كه ديگر مفسدين 
حاشيه امني در كشور نخواهند داشت را بيشتر كرده 
است البته شرط ادامه اين اميد رسيدگي پرقدرت به 
اين پرونده ها و برخي پرونده هاي ك��ه از دوره قبل به 
اين دوران منتقل ش��ده و هنوز خبري از رسيدگي به 
آنها نيست، است؛ چرا كه برخورد گزينشي با پرونده ها 

مي تواند به مسير مبارزه با فساد آسب بزند.

نگاهي به پرونده هاي اقتصادي قوه قضاييه

18 دانه درشت در قوه سنجش عدالت 



دانش و فن10دنياي فناوري

استفاده از باند فركانسي سرويس آنالوگ، براي توسعه موبايل و تلفن همراه 

فناوري 5G نيازمند آزادسازي فركانس است
گروه دانش و فن|

باتوجه به ديجيتالي شدن شبكه پخش همگاني كه در 
همه جاي دنيا رخ داده است، بخشي از باند فركانسي 
۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز كه قبال براي س��رويس آنالوگ 
پخش همگاني استفاده مي شد، اكنون آزاد شده و از 
اين باند فركانسي مي توان براي توسعه موبايلي و تلفن 
همراه استفاده كرد. در اين راستا و بر اساس مقررات 
بين المللي و توافقات انجام شده در كشورهاي مختلف، 
اين باند به توسعه موبايلي و تلفن همراه اختصاص پيدا 
كرده اس��ت. از سوي ديگر، توسعه پهن باند كه باعث 
شكل گيري سرويس هاس��ت، نقش برجسته اي در 
باالبردن درآمد سرانه كشورها دارد، بطوري كه بانك 
جهاني س��هم يك ونيم تا دو درص��دي را براي آن در 
نظر مي گيرد. توس��عه پهن باند نقش كليدي را براي 
توسعه يافتگي كش��ورها ايفا مي كند. بنابراين همه 
كشورها به دنبال گسترش زيرساخت هاي پهن باند 
خود هستند. بر اين اساس، يكي از راه هاي كم هزينه 
براي توس��عه پهن باند اس��تفاده از شبكه سيار است 
و توسعه شبكه همراه نس��بت به شبكه ثابت هزينه 
كمتري دارد، با اين تفاوت كه در توسعه پهن باند در 
شبكه س��يار نياز به منابع فركانسي است كه در دنيا 
محدوديت دارد. از طرفي يكي از الزمه هاي توس��عه 
فناوري، حركت به س��وي 5G است و اگرچه به نظر 
مي رسد در ايران از نظر توانايي علمي و فني مشكلي 
وجود ن��دارد، اما براي مهاجرت از 4G به 5G نياز به 
سرمايه گذاري هاي بزرگي است و همچنين فركانس 
از مسائل بسيار مهم در 5G است كه بدون آن، يكي از 
بعد هاي اصلي 5G تحقق نمي يابد. در اين راستا بهزاد 
اكبري- عضو هيات عامل سازمان فناوري اطالعات- با 
اش��اره به وضعيت ايران و جهان در زمينه 5G گفت: 
»امروزه در دنيا فناوري به بلوغ رس��يده و سرويس ها 
امكان راه اندازي را دارند، اما از لحاظ سرمايه گذاري 
همچنان براي اپراتورها چالش برانگيز است. در ايران 
مهاج��رت به س��مت 5G تدريجي اتف��اق مي افتد. 
اپراتورهاي ما هم حركت به اين سمت را آغاز كرده اند 
و هس��ته ارتباطي خود را به س��وي مجازي س��ازي 
كاركردهاي ش��بكه س��وق داده اند، مراكز پژوهشي 
و دانشگاه ها نيز ش��روع به فعاليت و پژوهش در اين 
زمينه كرده اند.« وي با اشاره به نقش رگوالتوري براي 
حل اي��ن چالش ها اظهار كرد: »فركانس از مس��ائل 

بسيار مهم در 5G است. زيرا فركانس هاي باالي ۲۵ 
گيگاهرتز قابليت پاسخگويي به سرويس هاي نيازمند 
ب��ه اطمينان پذيري باال را ندارن��د. تامين كردن اين 
قابليت ها در فركانس هاي باال بسيار هزينه بر است و 
توجيه اقتصادي ندارد. البته مشكل طيف و فركانس 
را رگوالتوري حل مي كند. اگر بخواهيم س��رويس را 
فراگير كنيم، صدا و سيما بايد طيفي را كه در اختيار 
دارد، آزاد كند تا بتوان از آن در توس��عه 5G استفاده 
ك��رد. بدون آن يك��ي از بعد هاي اصل��ي 5G تحقق 
 5G نمي ياب��د.« وي با بيان اينكه حركت به س��مت
شروع شده اس��ت، گفت: »مطالعات درباره اين نسل 
از اينترنت ش��روع شده و ش��ركت هاي بزرگي مانند 
نوكيا، اريكس��ون و هواوي فناوري هاي مورد نياز در 
اين زمينه را تكميل كرده اند و دانشگاه ها نيز پژوهش 
و مطالعه هايي در اين زمينه انجام داده اند. ويژگي هاي 

5G در سه بعد قابل بررسي است، سرعت بسيار باال 
يعني بيش از يك گيگابيت در ثانيه، اطمينان پذيري 
بسيار باال و تاخير بسيار كم )كمتر از ۱۰ ميلي ثانيه( 
. ويژگي تاخير بسيار پايين را مي توان در كاربردهاي 
صنعتي، واقعيت مجازي و جراحي از راه دور ديد و در 
واقع عمل هاي جراح��ي از راه دور و به كمك ربات را 
زماني مي توان انجام داد كه تاخير زيادي در انتقال و 
دريافت اطالعات رخ ندهد، زيرا تاخير زياد در اين مورد 
مي تواند فاجعه آفرين باشد.« وي درباره نياز به سرعت 
بيش از ي��ك گيگابيت در ثانيه، اف��زود: »ما درحال 
حركت به س��مت كاربرد هايي مانن��د تلوزيون هاي 
8K يا پخش هولوگرام هستيم كه براي اين موضوع 
نياز به پهناي باند بسيار بيشتري داريم. اين ويژگي  ها 
عالوه بر اينكه چالش برانگيز هستند، دامنه وسيعي 
از كاربردها را ش��امل مي شوند كه در شرايط موجود 

نمي توان از اين كاربردها استفاده كرد.« اكبري با بيان 
اينكه حركت به سمت 5G شروع شده است، تصريح 
كرد: »اس��تاندارد هاي 5G تدوين شده و سازندگان 
تجهيزات اين اس��تاندارد ها را پي��اده كرده اند، حتي 
سازندگان تلفن در حال ساخت تلفن هايي هستند كه 
با اين قابليت هم خواني داشته باشد. البته ممكن است 
شبيه آنچه به عنوان گام نهايي كه شامل سه ويژگي 

5G است نباشد، اما حركتي به اين سمت است.«

  تجاري سازي فناوري 5G در سال 2025 
عضو هيات عامل س��ازمان فن��اوري اطالعات با بيان 
اينكه تا فراگير ش��دن ۵G فاصله زيادي داريم، گفت: 
»كشورهاي ش��رق آسيا و امريكا پيشرو در استفاده از 
5G و 4G هس��تند. اما كش��ورهاي اروپايي به خاطر 
چالش هاي سرمايه گذاري عقب هستند. اصلي ترين 

چالش هاي رسيدن به 5G، سرمايه گذاري و زيرساخت 
است. براي رسيدن به سرعت و ضريب اطمينان و تاخير 
 كم، نياز ب��ه افزايش تعداد BTS ها اس��ت كه حداقل

۱۰ برابر حجم فعلي است. پيش بيني مي شود 5G در 
سال ۲۰۲۰ شروع و در سال ۲۰۲۵ به صورت تجاري 
فراگير ش��ود. البته امكان فعال سازي و اجرا در سطح 
بسيار كوچك مانند مراكز تجاري وجود دارد، اما براي 
فراگير ش��دن در تمام سطح شهر نياز به زمان است.« 
اكبري با بيان اينكه بازگشت س��رمايه، از اصلي ترين 
مشكالت سرمايه گذاري است، افزود: »سرمايه گذاري 
مد نظر اپراتورها با درآمد مردم هم خواني ندارد، وگرنه 
توانايي الزم وجود دارد. البته اين چالش ها مختص به 
ايران نيست و ما ش��اهد اين وضعيت در اروپا و امريكا 
هم هس��تيم به گونه اي ك��ه بس��ياري از اپراتورهاي 
امريكايي براي اينكه بتوانند از پس اين هزينه بر بيايند 
به سمت زيرساخت هاي اشتراكي حركت كرده اند تا 
ميزان س��رمايه را كاهش دهند.« وي با اشاره به بستر 
و وضعيت ايران در زمينه 5G گفت: »زيرساخت هاي 
درون اس��تان ها حتي براي 4G هم آماده نيس��ت و 
 5G اگر بخواهيم با شاخص هاي بين المللي به سوي
حركت كنيم ب��ا چالش هاي جدي روبرو  خواهيم بود. 
براي ايجاد شبكه درون ش��هري مطمئن نمي توانيم 
فعاليت خود را از صفر آغاز كنيم كه اين بسيار براي ما 
پرهزينه است. اما مي توان از زيرساخت هاي موجود و 
منابعي كه در دست ساير نهادهاست، استفاده كرد.« 
وي با بيان اينكه نهادس��ازي يكي از گام هاي اساسي 
براي قدم برداشتن به سمت 5G است، گفت: »اينكه 
تنها يكي از اپراتورها در يك منطقه خاص 5G را فعال 
كند، كفايت نمي كند و براي اين موضوع نياز به شبكه 
درون شهري مطمئن و پرظرفيت و در اليه هاي باالتر 
نياز به حضور شركت زيرس��اخت است.« عضو هيات 
عامل س��ازمان فناوري اطالعات با بيان اينكه تاكنون 
در هيچ جا 5G عملياتي نشده است، افزود: »فناوري 
5G در جهان در حال تست و در ايران در مرحله مطالعه 
اس��ت. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات به سازمان 
رگوالتوري دس��تور داده اند كه در آبان يا اوايل آذر ماه 
در كشور نشست تخصصي برگزار شود و از متخصصان 
و صاحب نظران خارجي و داخلي هم دعوت به عمل ايد 
تا چالش هايي كه براي حركت به س��مت 5G ايران و 

جهان وجود دارد بررسي شود.«

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه پست ما بايد 
مصداق توسعه فناوري باشد و از فناوري هاي جديد و به روز 
استفاده كند، گفت: دنيا براي انتقال بسته هاي پستي به 
س��مت تكنولوژي رفته و از شيوه هاي جديد براي انتقال 
استفاده مي كند، بنابراين الزم است فرآيند مكانيزه سازي 
مبادالت را به ميزان اعتبارات و تواني كه داريد، آغاز كنيد.

محمدجواد آذري جهرمي در مراسم روز جهاني پست 
كه روز گذش��ته در موزه ارتباطات برگزار شد، با بيان 
اينكه تمبر يكي از رسانه هاي مهم فرهنگي در كشور 
اس��ت، افزود: »حفظ تمبر نياز به تالش جدي تر دارد. 
ما مكان هاي تاريخ��ي، رويدادهاي مهم و ميراث هاي 
ماندگار بس��ياري داريم كه مي توانيم با تمبر آن را به 
تمام دنيا ارسال كنيم. تمبر بايد به چرخه هاي پستي ما 
برگردد، بايد اين گنجينه را حفظ كرد و به آنها بها داد و 
اولين خواهش من اين است كه احياي تمبر به صورت 
جدي در دستور كار قرار گيرد.« آذري جهرمي با اشاره 
به تغيير لوگوي پست بيان كرد: »اعتراضات زيادي در 
خصوص تغيير لگوي پست به من ارجاع داده شد. بايد 

توجه كرد كه نشان يك شركت، پيشينه تاريخي آن 
است. در اين حوزه براي تغيير لگوي شركت ملي پست 
انتقاداتي مطرح ش��د كه جاي توجه دارد. نمي گويم 
كه نظر خود را عوض كنيد اما به انتقادات توجه كنيد، 
برخي از اين مسائل مربوط به هزينه اي است كه تغيير 
لگو روي لباس ها، ماشين ها و ادارات تحميل مي كند. 
بنابراين مي تواني��د منتقدان را دعوت ك��رده و پاي 
صحبت هاي آنها بنشينيد و به انتقاداتشان پاسخ دهيد.« 
وي با بيان اينكه مبادالت سنتي زيبنده پست نيست، 
افزود: »مبادالت بايد نوين باش��د. الزم اس��ت فرآيند 
مكانيزه سازي مبادالت را به ميزان اعتبارات و تواني كه 
داريد، آغاز كنيد. دنيا براي انتقال بسته هاي پستي به 
سمت تكنولوژي رفته و از شيوه هاي جديد براي انتقال 
استفاده مي كند، ما نيز بايد اين مقوله را در پست جدي 
بگيريم. پست ما بايد مصداق توسعه فناوري باشد و از 

فناوري هاي جديد و به روز استفاده كند.«
در اين مراس��م همچنين حسين نعمتي -مديرعامل 
شركت ملي پست- گفت: شركت پست در سال هاي 

اخير در كارگروه هاي تخصصي اتحاديه جهاني پست 
فعال بوده است. در سال ۲۰۱۸، بر اساس شاخص هاي 
پستي، پست ايران از ۱۷۴ كشور رتبه ۴۸ را به دست 
آورده است. يكي از چالش هاي پيشروي پست، تحول 
از پست س��نتي و قديمي به پست پيشرفته و مدرن و 
جهت گيري از پس��ت نامه به سمت امانات و كاالست. 
پست ايران سال گذش��ته در زمينه امانات ۴۱ درصد 
پيش��رفت داشته است. پس��ت نامه ماموريت قديمي 
پست بوده اما بسترش در حال تغيير است و نياز است 
كه زيرس��اخت هاي الزم فراهم شود. همچنين ما در 
موضوع ژئوك��د گام هاي مهمي برداش��تيم و يكي از 
پروژه هاي ملي ما جي نف اس��ت. ما ۵۲ ميليون بانك 
مكاني كش��ور را در اختيار داريم و هر شش ماه يك بار 
اين بانك به روز مي شود و و پروژه ژئوكد كردن كدهاي 
پس��تي را هم در برنامه داريم و  توانستيم در ۷۶ شهر 
كشور اين كار را انجام دهيم. همچنين در شش ماهه 
ابتداي سال خدمات ترافيكي امانت پستي ۴۱ درصد و 
رشد ترافيك خريدوفروش اينترنتي ۱۴.۵ درصد رشد 

داشت. مجوز اپراتورهاي پستي بخش خصوصي نقطه 
عطفي در پست است. اين شركت ظرفيت هاي بااليي 
دارد و سازوكاري را تعريف كرديم تا امكانات براي ساير 
اپراتورها فراهم ش��ود. براي اينكه بخش پست كشور 
بخواهد قوت بيشتري بگيرد، بايد از ناحيه حاكميت 
سياست گذاري مناسب تري صورت گيرد.« مديرعامل 

شركت ملي پست نوس��ازي ناوگان، رشد در ترافيك 
كاال و خريد و فروش اينترنتي، ۹۸ درصد توزيع موفق، 
تعريف دو سرويس براي كش��ورهاي فرانسه و كانادا، 
تجهيز مراكز به كارتخوان، قرارداد همكاري براي ارايه 
قبوض الكترونيكي را از جمله اقداماتي اعالم كرد كه طي 
يك سال گذشته در شركت ملي پست انجام شده است.

دبير ستاد اربعين شركت مخابرات ايران از افزايش قابل 
توجه ظرفيت ارتباطات مخابرات��ي در پايانه هاي مرزي 
شلمچه و چذابه با باز شدن چتر واي فاي براي زائران اربعين 
خبر داد. به گزارش ش��ركت مخابرات ايران، محمدرضا 
بيدخام در س��فر به مناطق مرزي اس��تان خوزستان به 
همراه رحيم فالح زاده -مديرمخابرات منطقه خوزستان- 
با حضور در مرزهاي ش��لمچه و چذابه از نزديك و بطور 
ميداني در جريان فعاليت هاي انجام شده در اين دو مرز به 
منظور برقراري ارتباطات پايدار زائرين حضرت اباعبداهلل 
الحسين)ع( قرار گرفته و آخرين آمادگي ها را به منظور 
ميزباني از زائرين اربعين حس��يني در اي��ن دو مرز مورد 
بررسي قرار دادند. بيدخام درخصوص برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده براي پوشش مرزهاي اس��تان و بهره مندي 
زائران از واي فاي در ايام اربعين گفت: »در مدت مذكور، 
به منظور رفاه حال زائران حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( 
تهميدات الزم براي آنتن دهي خطوط ارتباطي و دسترسي 
مناسب به اينترنت انديشيده شده و عالوه بر فعاليت هاي 
معمول، تعداد هشت سايت پرتابل همراه با آخرين فناوري 
روز آماده بهره برداري ش��ده و چتر واي فاي نيز به منظور 
پوش��ش حداكثري ارتباطات در مرزهاي خوزستان باز 
مي ش��ود.« و در تشريح اقدامات انجام شده در پايانه هاي 
مرزي شلمچه و چذابه در ايام اربعين حسيني، از افزايش 
ظرفيت ارتباطات براي زائران اربعين خبر داد و افزود: »با 
پايش مستمر وضعيت ارتباطي و راهكارهاي بهينه سازي و 
استفاده از حداكثر ظرفيت مخابرات ثابت و سيار تونسته ايم 
شرايط ايده آلي را در مرزهاي شلمچه و چذابه براي زوار 
گرامي كربالي معلي فراهم س��ازيم.« دبير ستاد اربعين 
ش��ركت مخابرات ايران با اش��اره به راه اندازي دو موكب 
شهداي ش��ركت مخابرات ايران در جريان مراسم امروز 
در مرزهاي ش��لمچه و چذابه افزود: »تمام تالش س��تاد 
اربعين شركت مخابرات و ستاد اربعين وزارت ارتباطات با 
همكاري استانداري و نهادهاي مسوول، ايجاد و برقراري 
بهترين ش��رايط س��فر معنوي اربعين در دو بعد فني و 

غيرفني براي تمام زائرين اس��ت. تمام مسير راهپيمايي 
زائران در داخل كش��ور تا لب مرز به اينترنت نسل سوم و 
چهارم متصل است و لب مرز نيز ارتباطات واي فاي براي 
كاربران فعال شده است. امسال هم مثل سال هاي گذشته، 
تمام ظرفيت هاي فني مجموعه مخابرات با همكاري ستاد 
اربعين و زيرمجموعه هاي آن براي ارايه خدمات ارتباطي 
به زائران بسيج شده اند و با تهميدات انديشيده شده، زائران 
اربعين حس��يني در مرزهاي استان مشكل آنتن دهي و 

اتصال اينترنت نخواهند داشت.«
همچنين رحيم فالح زاده، مدير مخابرات منطقه خوزستان 
گفت: »از اقداماتي كه در زمينه ارتباطات س��يار از سوي 
مخابرات استان انجام شده مي توان به نصب و راه اندازي 
 B.T.S چهار س��ايت ثابت جايگزين س��ايت هاي پرتابل
 ۴G 3 وGدر مس��ير هاي چذابه و ش��لمچه با تكنولوژي
ش��اره كرد كه كليه مراح��ل نصب و راه اندازي در س��ال 
۹۷ انجام شده است. س��الن ترانزيت مرز چذابه با نصب 
چهار دستگاه سوييچ و ۱۲ دس��تگاه access point و 
س��الن ترانزيت ش��لمچه با نصب و راه اندازي دو دستگاه 
سوييچ و ۱۶ دستگاه accesspoint از پوشش واي فاي 
بهره مند خواهند شد. همچنين مسجد و محوطه بيرون 
س��الن ترانزيت با نصب يكدستگاه سوييچ و سه دستگاه 
accesspoint و بيرون سالن ترانزيت شلمچه با نصب 
چهار دستگاه access point از نوع outdoor، زائران 
مشكلي در زمينه فضاي مجازي و استفاده از خدمات شبكه 

واي فاي نخواهند داشت.«

وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات اع��الم كرده كه 
اپراتورها ملزم شدند طي يك هفته به هر مشترك اعالم 
كنند در سه سال گذشته چه مبلغي براي خدمات ارزش 
 Value( افزوده هزينه كرده اند. خدمات ارزش افزوده
Added Services( كه ب��ه اختصار VAS ناميده 
مي ش��وند، ش��امل مواردي غير از خدمات استاندارد 
اپراتورها مانند تماس صوتي و پيامك معمول اس��ت. 
در خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ابزارهايي مانند 
پيام��ك، تماس و ديتاي مصرفي به عن��وان ابزار ارايه 
خدمات استفاده مي شود. مهم ترين موضوعات خدمات 
ارزش افزوده تلفن همراه، ش��امل اخبار، مس��ابقات و 
رأي گيري، تبليغات موبايلي، اطالع رس��اني، خدمات 
ورزشي و اين قبيل سرويس ها مي شود. اگر چه استفاده 
از اين خدم��ات ارزش افزوده بايد اختياري و توس��ط 
كاربر انتخاب ش��ود، اما به نظر مي رسد توسط برخي 
از ش��ركت هاي ارزش افزوده، كاربران به عضويت اين 
سرويس ها درآمده بودند و با توجه به اينكه اين خدمات 
معمواًل هزينه هاي بااليي دارند، براي مثال ارسال يك 
پيامك ارزش افزوده به كارب��ر مي تواند حداقل 3۰۰ 
تومان هزينه داشته باشد، اعتراضاتي را موجب شدند. با 
افزايش اعتراضات درباره هزينه هاي ناخواسته اي كه به 
مشتركان تحميل شده بود، محمدجواد آذري جهرمي 
-وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- با هش��تگ پايان 
VAS، در توييتر نوشت: »شايد وقتش رسيده باشد كه 
به زودي كل سرويس هاي ارزش افزوده را براي هميشه 

تعطيل كنيم.«
 به همين دليل اپراتورها از سوي رگوالتوري ملزم شدند 
كه در اين باره به مشتركين اطالع رساني الزم را انجام 
دهند و همچنين به تمامي ش��ركت هاي ارايه دهنده 
خدم��ات مبتني بر محتوا براي انج��ام ندادن اينگونه 
تبليغات اخطار جدي ارسال كنند. مطابق مصوبه ۱۴۷ 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، براي ارايه خدمات 
ارزش افزوده پيامكي از سوي اپراتورها تأييد مشترك 

براي فعال س��ازي الزامي است. بنابراين اپراتور بايد در 
مورد تمامي خدمات ارزش افزوده محتوايي پيامكي، 
قبل از شروع ارايه خدمات، از طريق يك پيامك درباره 
ارايه خدمات از مشترك سوال كند و در صورت تأييد 
مشترك آن را فعال كند. البته وزير ارتباطات بارها درباره 
نحوه غيرفعال كردن س��رويس هاي ارزش افزوده هم 
هشدار داده بود كه مشتركان تلفن همراه مي توانند از 
طريق شماره گيري #۸۰۰* در تمام اپراتورهاي تلفن 
همراه از س��رويس هاي ارزش افزوده اي كه براي آنها 
فعال است، مطلع شده و در صورت عدم تمايل نسبت 
به حذف آنها اقدام كنند. همچنين در صورت مواجهه 
با عضويت ناخواسته در خدمات ارزش افزوده پيامكي 
مش��تركان مي توانند با مراجعه به پاي��گاه اينترنتي 
۱۹۵ يا تماس با سامانه ثبت و پاسخگويي به شكايات 
حوزه ICT به شماره ۱۹۵ شكايت خود را ثبت كنند. 
پس از آن، حسين فالح جوش��قاني -رييس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- ارايه س��رويس 
خدمات ارزش افزوده )وس( به ش��يوه كنوني را نوعي 
كالهبرداري و سوءاس��تفاده از مش��تركين دانست و 
از نظارت و عزم جدي اين س��ازمان براي مقابله با آن 
خبر داد. وي درباره تصميم قاطع وزير ارتباطات براي 
پاي��ان دادن به »وس« گفت: »در پروانه هايي كه براي 
اپراتوره��ا صادر كرديم يك س��ري خدمات پايه مثل 
خدمات صوتي، داده و پيامك تعريف  شده است كه بر 
اين بستر يك سري خدمات ديگر تحت عنوان خدمات 

ارزش افزوده شكل گرفته است؛ اما امروزه اين خدمات 
باعث نارضايتي و سوءاستفاده از مشتركين شده  است. 
با اين حال معتقديم اين مساله بايد ريشه اي حل شود. 
يك��ي از راه حل ها اين اس��ت كه اختي��ار فعال كردن 
سرويس ها در دست مشترك باشد نه اپراتور. اقدامي 
كه ما مي خواهيم انجام بدهيم اين است كه ابتدا تمام 
سرويس ها را غيرفعال و به مشترك براي فعال سازي 
مجدد پيام درخواست ارسال كنيم و اگر مشترك تمايل 
داشت در سرويس باقي بماند و آن را تاييد كرد، دوباره 
هم از او تاييد مجدد گرفته ش��ود تا سرويس موردنظر 
براي او فعال ش��ود. اين روش مي توان بازار س��رويس 
خدمات ارزش افزوده را كنترل و مديريت كرد، اما اگر در 
ادامه ديديم كه بازهم ممكن است بستر سوءاستفاده و 
كاله برداري باقي بماند، تمام سرويس هاي ارزش افزوده 

را تعطيل مي كنيم.«
در اين راستا، آذري جهرمي روز گذشته در توييتر اعالم 
كرد: »در گام اول شفاف سازي، اپراتورها را ملزم كرديم 
طي يك هفته به هر مشترك اعالم كنند در سه سال 
گذشته چه مبلغي از جيبشان براي خدمات وس و به 
حساب چه شركت هايي رفته است، آمار بسيار جالبي 
خواهد ش��د.« از طرفي اخيرا نامه اي از طرف سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خطاب به اپراتورها 
در فضاي مجازي منتشر شده كه در آن  آمده است: با 
توجه به اشكاالت فني و ساختاري سيستم هاي مربوطه 
مبني بر فراهم بودن امكان عضور كردن مشتركان بدون 
اطالع و درخواست و تاييد آنها در خدمات ارزش افزوده، 
توسط بدافزارها و برخي توسعه دهنده ها و همچنين 
بر اس��اس دريافت شكايات متعدد از مشتركان و عدم 
توانايي پلتفرم اپراتور در تشخيص درخواست حقيقي 
مشتركان از درخواست جعلي توسط اپراتورها، اينگونه 
عضوگيري ها برخالف روال تعيين شده در مصوبه ۲۷۰ 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است و موجب زيان 

مشتركان مي شود.

باز شدن چتر »واي فاي« براي زائران اربعين  چه مبلغي از جيب مردم براي »وس« پرداخت شد؟ 
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 توليد گوشي هاي باريك
با لنزهاي نازك

محققان دانشگاه يوتا واقع در امريكا، نوعي لنز 
تخت س��اختند كه ضخامت آن به يك هزارم 
و وزن آن به يك صدم لنزهاي مورد اس��تفاده 
در گوشي هاي هوش��مند كنوني مي رسد. به 
گزارش ايرنا به نقل از س��اينس ديلي، با وجود 
اينكه متخصصان دايما در تالشند تا گوشي هاي 
هوشمند را با وزن و ضخامت كمتر توليد كنند، 
لنزهاي منحني شيش��ه اي مورد استفاده در 
دوربين اين گوشي ها محدوديت هايي را ايجاد 
مي كند. معموال اين لنزها به صورت يك واحد 
يكپارچه ب��وده و تمام لنز، نور دريافتي را روي 
حسگر متمركز مي كند. به همين علت معموال 
ضخامت لنز دوربين  در گوشي هاي هوشمند 

حدود دو ميلي متر است. 
ام��ا لن��ز جدي��د متش��كل از ي��ك مجموعه 
ميكروساختار است كه هر يك عملكردي شبيه 
يك لن��ز كوچك دارد و پرتوه��اي دريافتي را 
روي بخشي از حسگر دوربين متمركز مي كند. 
بدين ترتيب مجم��وع اين ميكروس��اختارها 
بخش هايي از ن��ور دريافتي لن��ز را به گونه اي 
روي حس��گر متمركز مي كنن��د كه در نهايت 
يك تصوير واحد تشكيل مي ش��ود. البته اين 
ميكروس��اختارها واقعا لنز نيستند و مي توان 
آنها را پيكسل هاي كوچكي از يك لنز دانست 
ك��ه در كنارهم ي��ك لنز را ش��كل مي دهند. 
تصوير به دس��ت آمده از اين لنز مشابه تصوير 
به دس��ت آمده از لنزهاي عادي است، اما اين 
لنز از جنس پالستيك ساخته شده و ضخامت 
آن تنها به چند ميكرون مي رس��د كه معادل 
يك دوازدهم ضخامت موي انس��ان است. اين 
لنز قادر اس��ت نور مادون قرمز را نيز دريافت 

و ثبت كند. 
اين ويژگي امكان توليد سيستم ديد در شب را 
با ابعاد كوچك تر و بهاي كمتر فراهم مي كند.

توييتر شماره و ايميل 
كاربرانش را لو داد

توييت��ر ش��ماره تلف��ن و آدرس ايميل��ي كه 
كارب��ران براي مقاصد امنيت��ي در اين پلتفرم 
ثبت كرده اند را س��هوا در اختيار شركت هاي 
تبليغاتي قرار داده اس��ت. به گ��زارش مهر به 
نقل از آسوش��يتدپرس، توييتر سهوا از شماره 
تلف��ن و آدرس ايميل كاربرانش براي نش��ان 
دادن تبليغات به آنها اس��تفاده كرده اس��ت. 
كاربران توييتر اين اطالع��ات را براي مقاصد 
امنيتي در اختيار پلتف��رم اجتماعي قرار داده 
بودن��د. اين ش��ركت روز گذش��ته اعالم كرد 
سهوا از ايميل و ش��ماره تماس افراد استفاده 
كرده تا به ش��ركت هاي تبليغات��ي اجازه دهد 
افراد را در فهرس��ت هاي بازارياب��ي خود قرار 
دهند. البته توييت��ر اعالم نكرده اطالعات چه 
تعداد كاربر را فاش كرده است. همچنين اين 
پلتفرم اجتماعي اعالم كرد هيچ گونه اطالعات 
ش��خصي كاربران را با شركت هاي تبليغاتي يا 

طرف سوم به اشتراك نگذاشته است. 
عالوه بر آن مش��كل مذكور در ۱۷ س��پتامبر 
برطرف شده است. اين در حالي است كه اوايل 
س��ال جاري فيس بوك نيز به دليل اشتباهات 
خود در حفظ امنيت كاربران، قرارداد تسويه اي 
با كميس��ون تجارت فدرال امري��كا امضا كرد 
و قرار ش��د پن��ج ميلي��ارد دالر جريمه دهد. 
همچنين طبق ش��رايط اين تس��ويه ش��يوه 
اشتراك گذاري اطالعات كاربران فيس بوك با 
شركت هاي ديگر نيز بايد محدود شود. عالوه 
بر آن، فيس بوك تعهد كرد از ش��ماره تماسي 
كه افراد براي مقاصد امنيتي استفاده مي كند، 

در تبليغات استفاده نشود.

 جريمه هاي سنگين تر
 براي شركت هاي فناوري

كميسر اروپا در امور رقابت هاي بازرگاني اعالم 
كرد اقدام��ات قدرتمندتري ب��راي برخورد با 
رفتارهاي انحصارطلبانه ش��ركت هاي فناوري 
انجام مي دهد. به گفته او در حال حاضر جريمه 
اين شركت ها كارساز نيس��ت. به گزارش مهر 
به نقل از آسوش��يتدپرس، رييس كميس��يون 
آنتي تراس��ت )ضدانحصار( اتحاديه اروپا اعالم 
ك��رد اقدام��ات قدرتمندتري را ب��راي كاهش 
رفتاري هاي انحصارطلبانه شركت هاي فناوري 
انجام خواه��د، داد زيرا جريمه هاي س��نگين 
وضع شده براي آنها كارساز نبوده است. مارگارت 
وس��تاگر -كميس��ر اروپا در ام��ور رقابت هاي 
بازرگاني- ه��ر چند به جزييات اي��ن اقدامات 
اش��اره نكرد اما به نظر مي رس��د اي��ده تجزيه 
ش��ركت ها جزو آنها نباشد. وس��تاگر در حال 
حاضر قدرتمندترين قانونگ��ذار حوزه فناوري 
در جهان است. او با وضع جريمه هايي سنگين 
بر ش��ركت هاي فناوري ب��زرگ مانند جريمه 
۱۰ ميلي��ارد دالري ب��ر گوگل در س��ه پرونده 
آنتي تراست، بسيار مشهور ش��د. او در اين باره 
به قانون گذاران اتحاديه اروپا گفت: »حرف شما 
درست است، جريمه ها كاري از پيش نمي برند 
و كافي نيستند. ما مش��غول بررسي هستيم تا 
ش��يوه اي قدرتمندتر براي حل مشكل رقابت 
در اين بازارها بيابيم.« وس��تاگر اش��اره كرد در 
سال جاري به دليل س��لطه گوگل بر تبليغات 
آنالين، جريمه اي ۱.۴۹ ميليارد يورويي براي 
اين شركت وضع كرده است. او افزود: »هرچند 
اكنون دو س��ال اس��ت كه گوگل اي��ن رفتار را 
متوقف كرده اما ميزان فعاليت هاي آنتي تراست 
در بازارهاي ديگر كاهش نيافته است. چه كاري 
بايد انجام بدهيم؟ بايد اقداماتي قدرتمندتر در 

اين باره انجام دهيم.«
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در قالب قراردادي با استانداري خراسان جنوبي 

»تعادل« چالش هاي پيش روي كارآفريني را بررسي مي كند

بنيادبركت2800شغلدرنهبندانايجادميكند

جايگزين درآمدهاي نفتي

قرارداد ايجاد 2800 ش��غل در شهرس��تان نهبندان 
ميان بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
و اس��تانداري خراس��ان جنوبي، با حضور معاون اول 

رييس جمهور  به  امضا رسيد.
به گ��زارش روابط عمومي بنياد بركِت س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت ام��ام )ره(، اين ق��رارداد در چارچوب 
تفاهم نامه كلي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
و اس��تانداري خراس��ان جنوبي براي توانمندسازي 
اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم استان، در حضور 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور و به منظور 
ايجاد يك هزار طرح اشتغال زايي اجتماع محور به امضاي 
محمدصادق معتمديان اس��تاندار خراسان جنوبي و 
نعمت اهلل رضايي معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع 
بنياد بركت رسيد. معاون برنامه ريزي و توسعه منابع 
بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در 
اين باره توضيح داد: پيرو سفر محمد مخبر رييس ستاد 
اجرايي به استان خراسان جنوبي، ستاد تعهد كرده بود 
كه از طريق بنياد بركت يك هزار طرح اشتغال زايي را 
در نهبندان به عنوان يكي از شهرستان هاي محروم و 
كم برخوردار استان ايجاد كند كه با امضاي اين قرارداد، 

عمليات اجرايي آن به شكل رسمي آغاز شد.
رضايي راه اندازي اين تعداد طرح اشتغال زايي را منجر 
به ايجاد 2800 شغل ذكر كرد و بيان داشت: يك هزار 
طرح اش��تغال زايي مذكور در قالب الگوها و مدل هاي 
اقتصادي اجتماع محور »س��حاب« )سرمايه گذاري 
حمايتي اش��تغال زايي بركت( و »آسمان« )آيين نامه 
س��رمايه گذاري مردمي و اش��تغال نيروي انس��اني( 
عملياتي مي شود و حجم كل سرمايه گذاري مورد نياز 

بالغ بر 800 ميليارد ريال خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: همزمان با سفر رييس ستاد اجرايي 

فرمان حضرت امام )ره( به اس��تان خراسان جنوبي، 
عمليات اجرايي ايجاد طرح هاي اشتغال زايي آغاز شده 
است و پيش بيني مي ش��ود كه تمامي طرح ها تا سال 
1400 به بهره برداري كامل برسد.  معاون برنامه ريزي 
و توسعه منابع بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت 

امام )ره( ادامه داد: اين طرح هاي اشتغال زايي با توجه 
به پتانسيل ها و ظرفيت هاي شهرستان نهبندان و در 
رسته هاي ش��غلي اي همچون زنجيره پرورش شتر، 
پرورش دام سبك و صنايع دستي ايجاد مي شود. رضايي 
درباره حضور بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت 

امام )ره( در نمايشگاه ششمين همايش ملي روز روستا 
و عشاير نيز گفت: بنياد بركت در اين نمايشگاه بخشي 
از عملكردها و دس��تاوردهاي خود را از آغاز تأس��يس 
تاكنون به نمايش گذاشت. وي با اشاره به حضور معاون 
اول رييس جمهور در غرفه بنياد بركت در نمايش��گاه 

ششمين همايش ملي روز روستا و عشاير اظهار كرد: 
آقاي جهانگيري ضمن استماع گزارشي از اقدامات و 
فعاليت هاي بنياد بركت، در مورد بيمه بودن نيروهاي 
شاغل در طرح هاي اقتصادي بنياد سوال كردند كه براي 
ايشان توضيح داديم كه اين امكان در قالب قراردادي كه 
با بيمه روستاييان و عشاير منعقده شده، فراهم است. 

معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع بنياد بركِت ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در خصوص فعاليت هاي 
اين بنياد از بدو تأسيس تا به امروز گفت: در اين مدت 
بيش از 90 هزار ميليارد ريال توس��ط بنياد بركت در 
كشور س��رمايه گذاري شده است كه از اين ميزان، 20 
هزار ميليارد ريال صرف حوزه هاي عمراني و زيربنايي 
ش��ده و 70 هزار ميليارد ريال نيز به توانمندس��ازي 
اقتصادي و اشتغال زايي در روستاها و مناطق محروم 
اختصاص يافته است. رضايي تصريح كرد: بنياد بركت 
تا به امروز 1400 مدرسه، 208 خانه بهداشت، 1500 
مس��جد و مركز فرهنگي، 26 هزار مسكن محرومين 
و 800 پروژه عمراني از جمله راه  و پل س��ازي، احداث 
راه هاي روستايي و آب رس��اني را در مناطق محروم و 

كمتر توسعه يافته اجرا و به پايان رسانده است. 
وي افزود: بنياد بركت همچنين تاكنون در 17 هزار و 
400 طرح توانمندسازي اقتصادي سرمايه گذاري كرده 
است كه 14 هزار و 200 طرح در قالب مدل اشتغال زايي 
اجتماع محور و به منظور تأمين معيشت و ايجاد اشتغال 

پايدار با حداقل هزينه ها بوده است. 
معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع بنياد بركِت ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( خاطرنشان كرد: اين 
بنياد از زمان تأسيس تاكنون، در مجموع بيش از 300 
هزار شغل در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته ايجاد 

كرده است.

گروهبنگاهها|
اقتصاد ايران در شرايطي خود را براي ورود به دور تازه اي از 
حياتش آماده مي كند كه وسيع تر شدن دامنه تحريم هاي 
اقتصادي، ايران را در برابر يكي از مهم ترين تصميمات 
تاريخي خود قرار داده اس��ت؛ اينكه وابستگي ريشه دار 
اقتصاد از درآمدهاي نفتي ج��اي خود را به نوع ديگري 
از تفكر اجرايي در بخش اقتصادي بدهد. در ش��رايطي 
كه فعاالن اقتصادي و تحليلگران درآمدهاي مالياتي و 
افزايش صادرات غير نفتي را مهم ترين منبع جايگزين 
براي درآمدهاي نفتي عنوان مي كنند؛ پرسش كليدي 
آن است كه اقتصاد ايران از چه طريقي مي تواند هم دامنه 
دريافت ه��اي مالياتي خود را افزاي��ش دهد و هم توليد 
و صادرات س��امان يافته تري داشته باشد؟ كارشناسان 
بهبود فضاي كسب و كار و بهبود شاخص هاي كارآفريني 
را مهم ترين راهكاري مي دانند كه اقتصاد ايران از طريق 
آن هم مي تواند درآمدهاي مالياتي افزونتري به دس��ت 
بياورد و هم در زمينه رشد توليد و متعاقب آن صادرات و 
اشتغالزايي هم قدم هاي بلندي بردارد. با اين مقدمات اگر 
رشد كارآفريني را مهم ترين پروژه پيش روي مسووالن 
اقتصادي و تش��كل هاي بخش خصوصي ارزيابي كنيم 
سخني به گزافه نگفته ايم. با توجه به اهميت موضوع سراغ 
كارش��ناس اقتصادي در استان ها  رفتيم تا چالش هاي 
پي��ش روي كارآفرين��ي را از منظ��ري تخصصي مورد 

بررسي قرار دهيم. 

  اجرايي نش�دن ۷۰ درص�د مصوبات قانون 
بهبود فضاي كسب وكار

دبير كانون كارآفريني استان اصفهان يكي از چهره هايي 
است كه معتقد است با اجراي همين قوانين موجود در 

كارآفريني هم مي توان به رش��د كارآفريني در كشور 
اميدوار ب��ود. رضا چيني در همي��ن زمينه مي گويد: 
هنوز 70 درصد مصوبات مربوط به قانون بهبود فضاي 

كسب وكار در كشور اجرا نشده است.
رضا چيني با بيان اينك��ه با وجود تحريم ها تعدادي از 
واحدهاي صنعتي كشور با مديريت مناسب گام هاي 
مثبتي در توسعه صادرات خود برداشته اند، اظهار كرد: 
بااين وجود همچنان در مسائل بانكي و جابه جايي پول 
دچار مشكل هستيم. وي با انتقاد از وجود برخي قوانين 
دست و پاگير كه مشكالت صنعت را دوچندان كرده 
اس��ت، افزود: باوجود مصوباتي كه براي بهبود فضاي 
كسب وكار وجود دارد، اين قانون هنوز عملياتي نشده 

و اين شرايط صنعت و توليد را سخت تر كرده است.
معاون كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي اس��تان 
اصفهان با اش��اره به قوانين خوب مجلس براي رونق 
توليد، گف��ت: نقش دولت در اج��راي قوانين كليدي 
است، اما هنوز 70 درصد مصوبات مربوط به قانون بهبود 

فضاي كسب وكار در كشور اجرا نشده است.
وي با بيان اينكه باوجود تالش دولت هنوز در ساختارها 
دچار مش��كل هس��تيم، گفت: بايد ارتب��اط دولت با 
NGO ها بيشتر شود در حالي كه هنوز به آنها بها داده 
نمي شود. چيني همچنين با انتقاد بر اينكه در اصفهان 
قوانين 120 درصدي اجرا مي ش��ود، افزود: متأسفانه 
بخش هاي مالياتي به برخي واحدهاي ما فشار مي آورد 
و در بحث صادرات هنوز قوانين و شرايط دست و پاگير 
اس��ت و تنها افراد بطور پراكنده توان صادرات اجناس 
خود را دارند و اين امكان براي واحدهاي مطرح وجود 
ندارد و اين موجب شده به مرور برندهاي صادراتي خود را 
در دنيا از دست دهيم. وي با تأكيد بر اينكه تمام ارگان ها، 

دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي به دنبال رونق 
توليد و افزايش صادرات هستند، اما تحريم ها شرايط را 
سخت كرده است، افزود: بطورقطع تالشي كه منجر به 
بهبود فضاي اقتصادي، رفع تحريم ها و ارتباطات جهاني 
و به دنبال آن ارزش افزوده بيشتر در داخل كشور شود، 

حال صنعت را بهتر خواهد كرد.
دبير كانون كارآفريني استان اصفهان با بيان اينكه بخش 
صنعت بطور مرتب، مشكالت را به مجلسي ها اطالع 
مي دهد، اظهار كرد: با توجه به اينكه امسال نمايندگان 
در انتخابات مجلس به دنبال رأي گيري مناطق خود 
هس��تند، احتمال دارد با طرح مس��ائل غيرمنطقي و 

غيراصولي از فضاي اصلي كار خود دور  شوند.
وي همچنين با اعتقاد بر اينكه برخي نمايندگان مجلس 
اطالعي از دغدغه هاي بخش خصوصي و صنعت ندارند، 
اظهار كرد: البته برخي نمايندگان به صورت تخصصي 
و دلسوزانه پيگير مسائل حوزه توليد هستند، اما بعضًا 
ديده مي شود كه آنها در تصميم گيري ها به صورت صفر 
تا صد عمل نمي كنند. چيني تأكيد كرد: متأسفانه بده 
بستان ها كاري هاي نمايندگان مجلس، فضاي توليد 
و اقتصاد را از حالت كارشناس��ي خارج كرده و بعضًا بر 

مشكالت كشور دامن زده است.

  در مسير رشد مدام
در شرايطي كه چيني عدم اجراي قوانين كارآفريني را 
باعث دوري كارآفرينان در فضاي كسب و كار مي داند، 
يك كارآفرين زن و فعال صنعتي در خراس��ان رضوي 
معتقد است: اگر حوزه كارآفريني را با اصطالح نوآوري 
در كن��ار يكديگر بگذاريم، هر ف��ردي كه تغييري در 
يك بخش يا مجموعه ايجاد كند، كارآفرين محسوب 

مي شود. نسرين يوس��في اظهارداشت: در كارآفريني 
نمي توان نگاه جنسيتي داشت لذا خالقيت و نوآوري 
و تغيير را هم زن��ان و هم مردان در حوزه هاي مختلف 
مي توانند داشته باشند. وي بيان كرد: اگر ابعاد فرهنگي، 
اقتصادي، سياس��ي و اجتماعي به ح��وزه كارآفريني 
بدهيم، محدوديت ها و موانعي در برخي حوزه ها از جمله 
حوزه اقتصادي براي كارآفريني زنان وجود دارد كه يكي 
از بخش ها مي تواند قوانين مخل كسب و كار زنان باشد.

 اين بانو كه رييس يك ش��ركت طراحي و مهندس��ي 
در حوزه برق اس��ت در ادامه اظهارداش��ت: اگر از بعد 
اقتصادي به مساله كارآفريني زنان نگاه كنيم، زنان در 
گذشته كمتر به حوزه اقتصادي فكر كرده اند و بيشتر 
در نقش مادر يا مشاغل فرهنگي و نرم حضور يافته اند 
تا اينكه يك زن مواد و توليدكننده باشند، لذا اين تفكر 
باعث شده كه مسيري براي مشاغل اقتصادي و سخت 

در حوزه زنان به وجود نيايد.
 اين كارآفرين زن اظهار داشت: دولت ها همواره نقش 
تسهيل گري و تالش بر ايجاد حقوق برابر داشته اند اما 
موانع اجتماع��ي و فرهنگي و برخي طرح هاي كالن و 

قوانين باعث شده است كه زنان كارآفرين و مولد كمتر 
به موفقيت دس��ت يابند. وي افزود: در حوزه پرداخت 
تس��هيالت و اختصاص منابع مالي از سوي دولت، به 
زنان كارآفرين كمتر توجه شده و بيشتر تسهيالت به 
حوزه مشاغل خانگي اختصاص يافته و كمتر به مشاغل 
و طرح هاي اقتصادي بزرگ پرداخته ش��ده است. وي 
مشكل بزرگ زنان توليدكننده را كمبود مشاوره هاي 
اقتصادي دانس��ت و گفت: شبكه هاي اجتماعي فعال 
و مش��اوره در حوزه كسب و كار بسيار اهميت دارد اما 
معموال در كش��ور اين شبكه بيشتر از آنكه به كار زنان   

آيد، مردانه است. 
وي بيان كرد: كلينيك هاي مشاوره صنعتي براي مردان 
در خراسان رضوي فعال اس��ت اما زنان داراي ايده در 
بخش هاي مختلف نمي دانند كه براي پرورش ايده خود 
به كجا مراجعه كنند و چگونه ايده خود را به مرحله اجرا 
بگذارند. يوس��في اظهارداشت: دولت در دستگاه هاي 
اجرايي مختلف ميز خدمت به راه انداخته اما اين ميز 
نبايد فقط به امور اجرايي اختصاص داشته باشد بلكه 
بايد ميز مشاوره نيز براي حوزه كسب و كار ايجاد شود. 

جايگزيني 130 نفر نيروي كار 
ايراني به جاي اتباع بيگانه

سيستانوبلوچستان|
مدي��ركل تع��اون، كار و 
رفاه اجتماعي سيس��تان و 
بلوچستان از شناسايي 301 
نفر تبعه بيگانه غيرمجاز در 
واحدهاي مختلف صنفي و 
كارگاهي در اين استان خبر 
داد. به گزارش اداره كار استان، مهرداد جهانديده با بيان 
اينكه مقررات روشني در زمينه منع به كارگيري اتباع 
بيگانه فاقد پروانه كار قيد شده، گفت: مطابق ماده 120 
قانون كار اتباع بيگانه اي مي توانند در ايران مشغول به كار 
شوند كه اوال داراي رواديد ورود با حق كار مشخص باشند 
و ثانيا مطابق قوانين و آيين نامه هاي مربوطه، پروانه كار 
دريافت كنند. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان 
البته تاكيد كرد: داشتن گذرنامه و مدارك اقامتي دليل 
موجهي براي به كارگيري اتباع خارجي نيست. جهانديده 
با اشاره به وجود پيش بيني هاي الزم قانون در خصوص 
صدور پروانه كار براي اتباع بيگانه و اشتغال مشخص اين 
افراد، افزود: ماده 121 قانون كار، در اين خصوص وزارت 
كار را مكلف كرده تا با 3 شرط براي اتباع بيگانه پروانه كار 
صادر كند؛ اول اينك��ه در ميان اتباع ايراني آماده به كار 
افراد داوطلب واجد تحصيالت و تخصص مشابه وجود 
نداشته باشد، دوم تبعه بيگانه داراي اطالعات و تخصص 
كافي براي اشتغال به كار موردنظر باشد و سوم از تخصص 
تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني 

استفاده شود. 

خليج فارس حضور ناوگان 
جنگي غربي ها را نمي پذيرد

هرمزگان|فرمانده مرزباني 
ني��روي انتظام��ي گف��ت: 
خليج ف��ارس ويروس هاي 
ميكروب��ي مث��ل ن��اوگان 
جنگي غربي ها را نمي پذيرد 
و پيام ملت هاي كل منطقه 
خليج فارس اين اس��ت كه 
بيگانگان به حضور نحس خود در اين خطه پايان دهند. 
به گزارش تسنيم، سردار قاس��م رضايي در بدو ورود به 
استان هرمزگان با قدرداني از مرزنشينان اين استان، اظهار 
كرد: اگر جرايم مرزي امروز كاهش يافته، موثرترين عامل 
آن رعايت قوانين مرزي توسط مرزنشينان و صيادان است. 
فرمانده مرزباني نيروي انتظامي به اجراي نمايش اقتدار و 
آرامش در آب هاي نيلگون خليج فارس اشاره كرد و افزود: 
امروز در هرمزگان، مانور دريايي در راستاي پاسداري از 
مرزهاي آبي برگزار مي شود كه اين نشان دهنده امنيت 
مرزهاي دريايي ايران اس��ت؛ اي��ن رزمايش به صورت 
مشترك در بوشهر نيز اجرا خواهد ش��د. وي ادامه داد: 
خليج فارس، ويروس هاي ميكروبي مثل ناوگان جنگي 
كشورهاي غربي را نمي پذيرد و پيام ملت هاي كل منطقه 
خليج فارس اين است كه اغيار به حضور نحس خود در 
اين محدوده پايان دهند تا منطقه به آرامش برسد. اين 
مقام انتظامي با تأكيد بر اينكه امنيت منطقه بدون حضور 
ناوگان جنگي كشورهاي غربي، پايدار است، متذكر شد: 
سازمان ملل پيام منطقه را دريافت كند، تاريخ نشان داده 

كه اين منطقه امن و آرام بوده است. 

۷0 درصد توليدات البرز قابليت 
صادرات به چين را دارند

البرز|ريي��س اتاق البرز 
در حاشيه ديدار با رييس 
ات��اق مش��ترك اي��ران و 
چين اظه��ار كرد: با توجه 
به مصرف بسيار زياد پاي 
مرغ در چين، سازماندهي 
ص��ادرات اين ف��رآورده 
غذايي به آن كشور ضروري است. بنا مواليي افزود: 
معموال پاي مرغ مصرفي مردم چين توسط دالل هاي 
هنگ كنگ وارد اين كشور مي ش��ود.  او به سازمان 
دامپزشكي ايران پيشنهاد كرد با انعقاد يك پروتكل 
با چين بستر را براي صادرات پاي مرغ به اين كشور 
فراهم كند. رييس پارلم��ان بخش خصوصي البرز 
با اش��اره به توانمندي صنعت الب��رز در توليد انواع 
محصوالت مرغ��وب، براي ص��ادرات كاالهاي اين 
استان به چين پيش��نهاداتي به اتاق مشترك ايران 
و چي��ن ارايه ك��رد. رحيم بناموالي��ي  گفت: جهت 
گسترش صادرات به كشور چين برگزاري همايشي با 
عنوان شناخت بازارهاي چين ضروري است. رييس 
اتاق مش��ترك ايران و چين نيز در جري��ان بازديد 
ازنمايشگاه توانمندي هاي توليدي و صنعتي مستقر 
در اتاق بازرگاني البرز گفت: هفتاد درصد محصوالت 
توليدي اين  استان قابليت صادرات به كشور چين را 
دارد. مجيد حريري از بازار كشور چين به عنوان بازاري 
پايدار  نام برد و افزود: آشنايي كامل با اين بازار نيازمند 

مطالعه، بررسي همه جانبه و بازاريابي اصولي است. 

تمهيدات بهداشتي براي ورود 
دام زنده انجام مي شود

خراسانجنوبي|معاون 
هماهنگي ام��ور اقتصادي 
اس��تاندار خراسان جنوبي 
گف��ت: ب��ا پيگيري ه��اي 
اس��تاندار، امس��ال واردات 
دام از كش��ورهاي همسايه 
به استان رقم خورد و مقرر 
شد تمهيدات بهداش��تي الزم براي ورود دام ها به ويژه 
ايجاد پست هاي قرنطينه دامي انجام شود. مشيرالحق 
عابدي دي��روز در همايش روز دامپزش��كي بيان كرد: 
خراسان جنوبي داراي 331 كيلومتر مرز مشترك با كشور 
افغانستان اس��ت گرچه اين مهم ظرفيتي براي استان 
محسوب مي شود اما مضراتي هم ممكن است در قبال 
تهديدات زيستي داشته باشد. وي اظهار داشت: آنچه 
در تهديدات زيس��تي مطرح مي شود بر اساس مطالب 
منتشر شده در مقاالت معتبر، 80 درصد بيماري هاي 
مشترك انسان و دام از طريق ويروس منتقل مي شود 
كه مي توان با اقدامات پيشگيرانه اين را كنترل و استان 
مرزي خود را محفوظ نگه داشت. عابدي يادآور شد: سال 
96 بحران بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در كشور 
شايع شد اما از آنجايي كه در خراسان جنوبي اقدامات از 
قبيل ايجاد قرنطينه و آموزش  جامعه هدف توسط اداره 
كل دامپزش��كي انجام داده بود اين استان عاري از اين 
بيماري معرفي شد. دامپزشكي خراسان جنوبي وظيفه 
خطيري در ارتباط با هاب منطقه اي شتر امسال و سال 

آينده برعهده خواهد داشت. 

رژيم غذايي سالم براي دنيايي 
بدون گرسنگي

مازندران|مع��اون غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشكي 
مازندران در نشستي خبري 
ب��ه مناس��بت روز جهاني 
غذا شعار امس��ال سازمان 
فائو را »رفت��ار ما آينده ما را 
مي سازد رژيم غذايي سالم 
براي دنيايي بدون گرسنگي است« اعالم كرد. محمدرضا 
ش��يران، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: رژيم غذايي با 
س��المت افراد ارتباط دارد و بيماري هاي ديابت، فشار 
خون و... ارتباط مستقيمي با رژيم غذايي دارند بنابراين 
بايد با تغيير نگرش، باورهاي غلط را اصالح كنيم. شيران 
با بيان اينكه در جامعه ما اين باور غلط وجود دارد كه غذاي 
سنتي سالم تر است، افزود: بسياري از فرآورده هاي سنتي 
آلودگي هاي ميكروبي زيادي داردولي در كارخانجات 
صنعتي به سالمت جامعه اعتقاد دارند و دانشگاه هاي 
علوم پزشكي نيز بازرس��ي هاي الزم را انجام مي دهند. 
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مازندران ادامه 
داد: در كارخانج��ات صنايع غذايي، ف��رآورده غذايي 
استانداردهاي ملي اعمال و كنترل كيفي انجام مي شود. 
وي با بيان اينكه فرآورده هاي صنعتي ريسك پاييني 
دارند و هزينه كمتري برگردن سيس��تم بهداش��تي و 
درماني وارد مي كند، گفت: 70 درصد توليد مواد غذايي 
در كشور، صادر مي شود كه اين نشان دهنده آن است كه 
مردم جامعه 30 درصد محصوالت صنعتي و 70 درصد 

محصوالت سنتي مصرف مي كنند. 
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زائران گوشي هاي خود را به 
واي فاي ناشناس وصل نكنند

ايالم|رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات 
انتظامي استان ايالم از زائران اربعين حسيني )ع( 
خواست در طول سفر گوشي هاي خود را به واي فاي 
ناشناس وصل نكنند . س��رهنگ »علي جمالي« 
اظهار كرد: با شروع راهپيمايي اربعين حسيني )ع( و 
خيل مشتاقان اباعبداهلل الحسين )ع( در پايانه هاي 
مرزي، سودجويان و كالهبرداران نيز فعاليت هاي 
مجرمانه خود را در فضاي مجازي آغاز كرده اند. وي 
گوشي هاي هوشمند همراه زائران را تهديدي براي 
س��رقت اطالعات و وقوع برخي كالهبرداري ها از 
تصاوير موجود در حافظه آنها عنوان كرد و از زائران 
خواست، در صورت همراه بردن گوشي هاي هوشمند 
از اطالعات آن يك بك آپ گرفته و گوشي را با رمز و 
پسورد هاي مطمئن، ايمن كنند. رييس پليس فتاي 
استان ايالم با اش��اره به ترفند برخي كالهبرداران 
فضاي مجازي تحت عنوان برنده شدن سفر زيارتي 
براي اف��راد در ايام اربعين گف��ت: نبايد به اينگونه 
خبرها كه اغلب از سوي افراد و شبكه هاي اجتماعي 
و در فضاي مجازي است، اطمينان كرد و به راحتي 

فريب خورد.

راه اندازي پليس تخصصي 
امنيت اقتصادي در بروجرد 

بروجرد|فرمانده انتظامي لرستان گفت: پليس 
تخصصي امنيت اقتصادي در فرماندهي انتظامي 
بروجرد راه اندازي مي ش��ود. سردار حاجي محمد 
مهديان نس��ب در مراسم افتتاح پاس��گاه شيروان 
بخش مركزي بروجرد، اظهار كرد: به مناسبت هفته 
نيروي انتظامي 20 پروژه در لرس��تان افتتاح شده 
است. پاسگاه انتظامي شيروان در مساحت 3000 
متر مربع با اعتبار يك ميليارد و 520 ميليو ن تومان 
احداث شده كه براي تكميل نهايي به 700 ميليون 
تومان ديگر نياز دارد. وي بيان كرد: در حوزه فضاي 
پليس ها، بايد براي 8 پليس در شهرستان بروجرد 
فضاي تخصصي درس��ت كنيم كه پليس امنيت 

اقتصادي در اين شهرستان هم ايجاد خواهد شد.

 ۱۳ مدرسه كانكسي در
 استان اصفهان وجود دارد

اصفهان|مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: باوجود اينكه استان اصفهان استاني برخوردار به 
حساب مي آيد، اما هم اكنون 13 مدرسه كانكسي در 
فريدونشهر و چادگان وجود دارد. محمد اعتدادي در 
نشست خبري در اصفهان، اظهار كرد: پيش از شروع 
مهر ماه كمبود نيروي انساني و معلمان باعث نگراني ها 
و تنش هايي شده بود كه با تالش ها و سياست هاي 
اتخاذ شده فعال اين كمبود رفع شده است. وي افزود: 
ورود دانشگاه فرهنگيان، حق التدريس بازنشستگان 
و سرباز معلم ها و جذب نيروهاي دانشيار سواد آموز در 
راستاي رفع اين كمبود بوده است. در سال تحصيلي 
99-98 بيش از 920هزار دانش آموز در تمام مقاطع 
در 7040واحد آموزش��ي در 37هزار كالس درس، 

سال تحصيلي جديد را آغاز كردند.

 مهر و موم آژانس مسافرتي
در مشهد به علت گران فروشي 

مش�هد|يك آژانس مس��افرتي در مش��هد روز 
چهارشنبه به دليل گران فروشي بليت عتبات عاليات 
مهر و موم شد. رييس شعبه سيار تعزيرات حكومتي 
خراس��ان رض��وي در همين زمينه گف��ت: طرح 
بازديد از دفاتر مسافرتي براي كنترل و جلوگيري 
از گران فروشي بليت عتبات عاليات از سه شنبه هفته 
جاري در مشهد آغاز شد. اميد جليلي افزود: در پي اين 
بازديدها يكي از اصلي ترين چارتر كننده هاي هواپيما 
به مقصد عتبات عاليات به دليل گران فروشي بليت 
با هماهنگي معاون دادستان مشهد مهر و موم شد. 
وي اظهار داشت: بررسي ميزان تخلف اين آژانس 
مسافرتي در حال انجام است.گفتني است هم اكنون 
بيش از 350 دفتر آژانس خدمات مسافرتي در استان 

خراسان رضوي فعاليت دارند.

براي عبور از بحران اقتصادي 
همه بايد پاي كار باشند

بوش�هر|رييس اتاق اصناف مركز بوش��هر گفت: 
وقتي بحران اقتصادي رخ مي دهد همه دچار مشكل 
مي شوند و براي عبور از آن بحران همه بايد پاي كار 
باشند. الزم اس��ت كه براي عبور از بحران اقتصادي 
بازار راهكاري اتخاذ شود. مصطفي گراشي در ديدار 
هيات رييسه اتاق اصناف با فرمانده ناجا بوشهر، ضمن 
برشمردن مسائل و مشكالت بازار بوشهر تاكيد كرد: 
طي دو سال اخير با وجود مشكالت اقتصادي و ركود 
تورمي، بدنه بازار استان همواره انصاف و همراهي با 
مردم را سرلوحه كار خود قرار داده و به همين دليل با 
كمترين ميزان نارضايتي از بازاريان مواجه بوده است. 
وي با اشاره به ركود تورمي و بحران در بازار اظهار كرد: 
در سال هاي اخير با بروز نوسانات در بازار ارز و شرايط 
اقليمي استان كه نمي تواند جذب كننده توريست 

باشد كسبه دچار مشكالتي شده اند. 

حل مشكل خط انتقال آب شرب 
روستايي در مسجد سليمان

اهواز|مدير امور آبفا روستايي مسجدسليمان از 
برطرف شدن مشكل شكس��تگي خط انتقال آب 
ش��رب روس��تاي قصر دالو در اين شهرستان خبر 
داد. محسن طهماس��بي مدير امور آبفا روستايي 
مسجدسليمان گفت: شكس��تگي خط انتقال آب 
شرب روس��تاي قصر دالو اين شهرستان به صورت 
عمدي از سوي دامداران انجام شد. او افزود: دامداران 
با اين كار سعي در تامين آب مورد نياز دام هاي خود 
داشتند كه عمليات رفع شكستگي به وجود آمده بر 

اين خط انتقال آب شرب انجام شد. 

چهرههاياستاني
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اختالالت رواني 23 درصدي در ايران نگران كننده است 

بودجه 3 درصدي براي درمان اختالالت رواني
شيوع نرخ باالي افسردگي و اختالالت رواني 
در ايران، موضوعي اس�ت كه نه تنه�ا بارها از 
سوي مسووالن رسانه اي شده بلكه آمار و ارقام 
جهاني ه�م بر آن صحه مي گذارن�د. آمارهاي 
منتشر ش�ده از سوي وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش�كي حكاي�ت از آن دارد ك�ه 
از 2۳.۶درص�د اف�راد در گروه 1۵ تا ۶۴س�اله 
كه نيازمن�د مداخله روانپزش�كي ش�ناخته 
شده اند، 12.۷ درصد داراي اختالل افسردگي و 
1۴.۶درصد داراي اختالالت اضطرابي هستند. 
وخامت وضع سالمت روان زماني بيشتر معلوم 
مي ش�ود كه بدانيم ب�ر اس�اس پيمايش هاي 
وزارت بهداشت، 88 درصد از اختالالت رواني 
كش�ور به تهران اختص�اص دارد، با اين وجود 
ميزان بودج�ه اي كه درمان اخت�الالت رواني 
به خود اختصاص مي دهند آنقدر ناچيز اس�ت 
كه عمال پاس�خگوي نياز جامعه نيست چراكه 
1۴درص�د ب�ار كل هزين�ه س�المت مربوط به 
اختالالت رواني بوده كه تنها ۳ درصد بودجه به 
درمان اين بيماري ها اختصاص مي يابد اما بايد 
توجه داشت كه طبق اعالم سازمان بهداشت 
جهان�ي هر يك دالر هزينه در حوزه س�المت 
روان منجر به صرفه جويي چهار دالري مي شود 
و اين وضعيت در حالي اس�ت كه روانشناسان 
معتقدند، نابه س�اماني هاي اقتصادي، خود از 
اصلي ترين عوامل بروز اختالالت رواني از جمله 

افسردگي و خشونت به شمار مي رود.

  از تقاضاي يارانه تا بودجه 3 درصدي
افزايش خشونت و افسردگي در جامعه ايران به عنوان 
شايع ترين اختالل رواني به شرايطي رسيده است كه 
چندي پيش رييس س��ازمان نظام پزشكي از دولت 
تقاضا كرد كه براي براي درمان و بهبود سالمت روان 
يارانه هاي��ي تحصيص دهد. به دنب��ال اين وضعيت 
سعيد نمكي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
هم صحبت از بسيج ملي آمايش بيماري هاي اعصاب 
و روان در سطح كش��ور را مطرح كرده و گفت: طرح 
س��المت روان جامعه محدود به بيم��اري خاصي از 
مجموعه بيماري هاي اعصاب و روان نيست و رويكرد 
وزارت بهداشت، نگاه جامع به بهداشت روان جامعه 
بوده و بحث ما اين است كه بهداشت روان جامعه نياز 
به تلطيف و تعديل دارد. حاال آخرين اظهارنظر احمد 
حاجب��ي، مديركل دفتر س��المت رواني، اجتماعي 
و اعتياد وزارت بهداش��ت اعالم ك��رد: طي آخرين 

پيمايش سالمت روان دريافتيم ۲۳.۶ درصد شيوع 
اختالالت رواني در كش��ور داري��م كه ۸۸ درصد آن 
مربوط به ش��هر تهران اس��ت. از س��وي ديگر احمد 
نورباال، مش��اور وزير بهداشت در امور سالمت روان، 
در همايشي كه روز گذشته براي سالمت روان برگزار 
شد، با اشاره به اينكه ساالنه ۸۰۰ هزار نفر در دنيا در 
بازه سني ۱۵ تا ۲۵ سال اقدام به خودكشي مي كنند، 
بر لزوم توجه به مش��كالتي كه منجر ب��ه اين اتفاق 
مي شود تاكيد كرده و گفت: از ۱۲ عاملي كه سالمت 
مردم را متوج��ه خطراتي مي كن��د، ۶ مورد مربوط 
به آسيب هاي سالمت روان اس��ت كه در اين ميان، 
اختالالت افسردگي در باالترين رتبه قرار مي گيرد.

او با اش��اره ب��ه مطالعات ص��ورت گرفت��ه در حوزه 
سالمت روان در سال ۹۳ گفت: ۸/۲۳ درصد افراد در 
س��ال ۹۳ مورد خشونت خانگي قرار گرفته، ۲۴/۴۸ 
درصد مورد خشونت كالمي، ۳۲/۲ درصد خشونت 
بي عارضه و ۰۷/۸ درصد خش��ونت خارج از خانه را 
تجربه كرده اند. در اين ميان شهر تهران نيز سهمي 
۶/۳۹ درصدي از تجربه اخت��الالت رواني دارد. اين 

ميان فراز و فرودهاي اقتصادي، اجتماعي و... بسيار 
در سالمت روان موثر بوده و غم و اندوه بيشترين تاثير 

را بر سالمت مردم دارد. 
او با اشاره به اينكه »نگراني«به عنوان يكي از آيتم هاي 
زير مجموعه تشكيل دهنده اختالل رواني سهم بسيار 
زيادي در وقوع مش��كالت سالمت روان دارد، افزود: 
طي مطالعات صورت گرفته در س��ال ۹۵ در ش��هر 
تهران، از ۲۰ مورد  تشكيل دهنده تنش هاي رواني در 
جامعه، ۷ مورد آن به مبحث نگراني اختصاص يافته 
است. اين يعني حتي پيش از وقوع حادثه يا مشكل، 
نگراني از آن به س��راغ افراد مي آي��د. در اين مطالعه 
دريافتيم ۷/۸۲ درصد مردم تهران حداقل يك تجربه 
تحمل فشار رواني داشته اند كه سهم خانم ها و افراد 
مجرد در اين ميان بيش از سايرين است. سهم فشار 
رواني اقتصادي ۶/۴۵ درصد و فش��ار رواني ناشي از 
حوزه س��المت ۸/۲۸ درصد بوده است. مشاور وزير 
در امور س��المت روان با اشاره به اينكه ۱۴ درصد بار 
كل هزينه سالمت مربوط به اختالالت رواني است، 
گفت: اما متاس��فانه تنها ۳ درص��د بودجه به درمان 

اين بيماري ها اختصاص مي يابد. بايد توجه داش��ت 
كه طبق اعالم سازمان بهداشت جهاني هر يك دالر 
هزينه در حوزه س��المت روان منجر به صرفه جويي 

چهار دالري مي شود.
آمار و ارقام منتش��ر شده از س��وي وزارت بهداشت 
در حالي اس��ت ك��ه روانشناس��ان بر اي��ن موضوع 
تاكيد دارن��د كه تغيي��ر و تحول در س��المت روان 
جامعه زمان��ي رخ مي دهد كه نيازه��اي اوليه افراد 
تامين ش��ود. عط��ااهلل محمدي، روانش��ناس مركز 
مشاوره دانشگاه تهران و دانش��گاه اميركبير درباره 
اي��ن موضوع به »تع��ادل« گفت: در ش��رايط فعلي 
مش��كالت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و بي ثبات 
بودن وضعيت جامعه تامي��ن نيازهاي اوليه مردم را 
با مشكل و دش��واري روبه رو كرده و به خاطر همين 
مس��ائل، حتي ميزان جرم افزايش پيدا كرده است؛ 
يكي از مس��ائلي كه فق��ر و مش��كالت اقتصادي را 
ايجاد مي كند، به صورت پايه اي در مس��ائل سياسي 
اجتماعي و اخالقي است. به همين دليل من بر اين 
عقيده هستم كه تلطيف فضاي رواني جامعه، بدون 

 توجه به نيازهاي اوليه مردم شايد غيرممكن باشد. 
او افزود: ما در روانشناسي، نظريه سلسه مراتب نيازها 
را داريم )نظريه روانشناس امريكايي آبراهام مزلو( و 
اين واقعيتي اس��ت كه در سلسه مراتب نيازها، جزو 
اولين و پايه اي ترين نيازهاي انساني، احساس امنيت 
است؛ يعني بعد از برآورده شدن نيازها و احتياجات 
اوليه زيس��تي، بحث رواني و احساس امنيت آدم ها 
مطرح اس��ت؛ وقتي اين امنيت بره��م بخورد با چه 

روشي مي شود مسائل رواني را تلطيف كرد؟
محم��دي بيان كرد: من فك��ر نمي كنم تكنيكي در 
دنيا براي تلطيف فض��اي رواني جامعه، بدون برقرار 
كردن مولفه هايي اساسي چون امنيت رواني وجود 
داشته باشد كه كشف نكرده باشند. تا جايي كه من 
مي دانم چنين روش روانشناختي اي بدون برآورده 
كردن نيازهاي اجتماعي امكان پذير نيست؛ از طرف 
ديگر حتي ممكن است در برخي مواقع بحران هاي 
معيشتي و اقتصادي و... جوامع را دچار مشكل كند.

او گفت: ش��رايط اجتماعي و سياسي جامعه ممكن 
اس��ت در بهب��ود و تلطيف رواني كارس��از باش��ند؛ 
ش��رايطي از قبيل داش��تن آزادي هاي دموكراتيك 
و گفت وگوه��اي آزاد در م��ورد مش��كالت مردم و 
حق آزادي بيان اصناف. اگر كارگران، كش��اورزان، 
زحمتكشان و كارمندان هركدام سازماندهي فكري 
خودشان را داشته باشند و صحبت ها و نيازها و حتي 
خشم خودش��ان را به روشي جامعه پس��ندانه ارايه 
دهند، بهتري��ن تلطيف حالت روان��ي مردم خواهد 
بود؛ اما چون اينها نيس��ت، راه حلي نداريم و اگر هم 
باش��د صرفا در يك قشر خاص كه تمكن مالي دارد، 

جواب مي دهد.
محمدي با اش��اره ب��ه ضعف زيرس��اخت ها و گران 
بودن اس��تفاده از خدمات مرتبط با س��المت رواني 
افزود: امروز حتي ورزشگاه هاي عمومي، پولي شده 
اس��ت و مردم اگر بخواهند ورزش كنند تا س��المت 
جسمي ش��ان باعث افزايش تاب آوري رواني ش��ان 
ش��ود، بايد پول بدهند؛ يعني حتي اين امكانات هم 
خصوصي اس��ت و مردم به راحتي قادر به استفاده از 
امكانات دولتي هم نيس��تند؛ در اين ش��رايط حتي 
مدارس بيشتر به س��مت خصوصي شدن رفته اند و 
خانواده هاي��ي كه فرزند دارند بايد مق��دار زيادي از 
درآمد ساالنه خود را براي هزينه هاي تحصيلي، كه 
از نظر قانون اساسي بايد رايگان باشد، بپردازند. اينها 
همه مشكالتي جدي اس��ت كه روان مردم را آزرده 
مي كن��د. در نتيجه من راهي را براي اين تلطيف بلد 

نيستم.
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تاثير حقوقي شدن كالنتري ها 
در كاهش پرونده هاي قضايي

عضو كميسيون امور داخلي كش��ور و شوراهاي 
مجل��س با بيان اينكه جرايم س��بك درجه ۷ و ۸ 
تقريبًا ۲۵ درصد كل پرونده هاي دادگس��تري را 
تشكيل مي دهد، گفت: حقوقي تر شدن كالنتري ها 
باعث كاهش حجم ورودي پرونده ها به دادگستري  

و رونق صلح و سازش مي شود.
ابوالفض��ل ابوترابي در رابطه با ضرورت حقوقي تر 
شدن كالنتري ها، با اش��اره به جرايم درجه ۷ و ۸ 
قانون مجازات اس��المي، گفت: جرايم درجه ۷ و 
۸، بسيار س��بك بوده و حداكثر مجازات آن ۶ماه 
حبس اس��ت، اما در مجموع حدود ۲۵ درصد از 
پرونده هاي ورودي به دادگس��تري را تش��كيل 
مي دهد. نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به حقوقي تر ش��دن و روزآمدي 
بيشتر كالنتري ها براي كاهش ورودي پرونده ها به 
دادگستري، افزود: بدين منظور از افراد بازنشسته 
نيروي انتظامي و افراد حقوقي حال حاضر نيروهاي 
مسلح در كالنتري ها استفاده مي شود. حقوقي تر 
شدن كالنتري ها به منظور صلح و سازش و صدور 
راي هاي تعليم و تربيتي براي كارهاي عمومي و 
عام المنفعه بوده كه زيرنظر دادستان كل كشور 
انجام مي ش��ود. ابوترابي با تاكيد بر اينكه جرايم 
سبك درجه ۸ و ۷ تقريباً ۲۵ درصد كل پرونده هاي 
دادگستري را تشكيل مي دهد، به خانه ملت گفت: 
در حال حاضر براي يك مس��اله ساده حقوقي و 
جرايم س��بك مانند بوته كني، چ��راي غيرمجاز 
دام، حمل مواد مخدر بس��يار ناچيز، حمل بافور، 
توهين، دودزا بودن موتورسيكلت ها و مواردي از 
اين قبيل در دادگستري پرونده تشكيل مي شود  
س��پس طرفين با ابالغيه به دادگاه و  صدور قرار و 
نهايتاً مجازات هايي چون زندان براي متخلف صادر 
مي شود، اما با اجراي اين طرح تمامي مسير هاي 
اضافي حذف خواهد شد.  او گفت: فرد حقوق داني 
كه صالحيت حقوقي اش تاييد شده است در محل 
كالنتري مس��تقر ش��ده تا ضمن كاهش ورودي 
پرونده ها به دادگستري، صلح و سازش نيز رونق 

بيشتري پيدا كند.

لزوم اداره مستقل 
بيمارستان هاي دولتي 

رييس سابق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
با بيان اينكه حلقه وصل كننده بيمه هاي تكميلي 
و توريسم سالمت به بيمارستان هاي دانشگاهي 
مفقود است، گفت: تحقق اين مساله مي تواند ضمن 
تامين رضايت بيماران بيمه هاي تكميلي، به تسريع 
و تقوي��ت چرخه درم��ان و كاه��ش هزينه هاي 
پرداختي و بيمه هاي تكميلي و بيماران كمك كند. 
محمد آقاجاني با بيان اينكه اداره بيمارس��تان ها 
اصوال بايد مستقل باشد، اظهار كرد: بيمارستان 
يك سازمان مستقل با گردش مالي، منابع مالي، 
انساني و فيزيكي مستقل بوده بنابراين مديريت 
آن بايد براي تصميم گيري همه منابع خود صاحب 
اختيار باشد. او با بيان اينكه مديريت بيمارستان 
بايد جهت ارتق��اي كيفيت و بهره وري براي حال 
و آينده برنامه ريزي كند، به ايسنا گفت: كيفيت 
خدمات، ايمني و رضايت بيمار، مديريت مالي و 
مديريت درآمد و هزينه جزو مسائلي است كه بايد 
توسط خود بيمارس��تان و با استقالل عمل شود، 
ولي اين مسائل هنوز در دانشگاه هاي علوم پزشكي 
كشور محقق نشده است. او يكي از اقدامات اساسي 
براي بهبود وضعيت بيمارستان هاي دولتي وزارت 
بهداشت را استقالل در اداره بيمارستان ها دانست 
و ادامه داد: مديريت بيمارستان بايد مستقل اما در 
چاچوب سياست هاي دانشگاه و وزارت بهداشت 
باش��د. آقاجاني با اشاره به مباحث مطرح شده در 
رابطه با پذيرش بيم��اران بيمه هاي تكميلي در 
بخشي از بيمارستان هاي دولتي، خاطرنشان كرد: 
به استناد مصوبه سال ۹۶ هيات وزيران، ۱۰درصد 
از ظرفي��ت تخت هاي بيمارس��تان هاي دولتي، 
به عنوان بخش خاص، با تعرفه متفاوت و از طريق 

بيمه هاي تكميلي قابل استفاده است.

احكام اليحه امنيت زنان در 
برابر خشونت بازدارنده است

دبيركل جمعيت حماي��ت از حقوق زنان درباره 
بازدارندگي احكام موجود در اليحه تامين امنيت 
زنان در برابر خش��ونت گفت: اگ��ر اين احكام به 
موازات ه��م و در كنار ديگ��ر تدابير حفاظتي و 
نظارتي كه در اليحه آمده اس��ت، مورد استفاده 

قرار گيرد مي تواند بازدارنده باشد.
شهين دخت موالوردي در پاسخ به اين سوال كه 
احكامي كه در اليحه امنيت زنان در برابر خشونت 
آمده، آيا بازدارندگي الزم را در مقابل خش��ونت 
عليه زنان دارد؟ گفت: ما مجموعه تدابير را در اين 
اليحه ديده ايم. احكامي كه در خصوص جرايم در 
اين اليحه آمده است را بايد در كنار ساير وظايف 
دستگاه ها و تدابير آموزش��ي بازدارنده و تدابير 
حفاظتي و نظارتي بررسي كرد. او ادامه داد: اگر 
اين احكام به موازات ه��م و در كنار ديگر تدابير 
حفاظتي و نظارتي بررسي شود، قطعا مي تواند 
بازدارنده باشد. البته قوه قضاييه مالحظاتي داشته 
است، در حال حاضر هم اين اليحه در اختيار دولت 
سپس مجلس خواهد بود و اصالحاتي در آن انجام 
خواهد شد. دبيركل جمعيت حمايت از حقوق 
زنان در پاسخ به اين سوال كه آيا مواردي كه تكرار 
قوانين مجازات اسالمي است در اين اليحه وجود 
دارد و اين موضوع باعث تكرار قوانين مي شود، به 
ايلنا گفت: تكرار قوانين در اين اليحه مورد بررسي 
قرار گرفته است ما اليحه ۹۲ ماده اي دولت دهم 
را بعد از بررسي براي جلوگيري از تكرار قوانين به 
۵۰ ماده كاهش داديم. اما در حال حاضر كه پس 
از بررسي توسط قوه قضاييه به دولت ارسال شده 

به ۷۷ ماده افزايش يافته است.

نايب رييس كميس��يون بهداش��ت مجلس از اعزام 
تيمي ويژه از اين كميس��يون به هم��راه جمعي از 
نمايندگان به روس��تاي چنارمحمودي در ش��نبه 

پيش رو خبر داد.
محمد حس��ين قرباني در تشريح نشست سه شنبه، 
۱۶ مهرماه كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس 
ش��وراي اس��المي كه ب��ه منظور بررس��ي موضوع 
ابتالي تع��دادي از اهالي روس��تاي چنارمحمودي 
به ويروس اي��دز با حض��ور وزير بهداش��ت برگزار 
ش��د، گفت: ب��ا توجه به دس��تور دكت��ر الريجاني، 
رييس مجلس به كميس��يون بهداشت و درمان به 
عنوان كميس��يون تخصصي براي بررسي موضوع 
نشس��تي را با حض��ور وزي��ر و معاون��ان و برخي از 
اعضاي كميس��يون اجتماعي، امنيت ملي و مجمع 
نماين��دگان چهارمحال و بختياري، دس��تگاه هاي 
نظارتي، امنيتي، استاندار استان و كارشناسان مركز 
پژوهش ه��اي مجلس برگزار كردي��م. نايب رييس 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي 
افزود: در اين نشست مسائل را مطرح و راهكارهايي 
پيشنهاد و تصميماتي گرفتيم كه در نهايت مقرر شد 
شنبه تيمي ويژه از كميس��يون به همراه جمعي از 
نمايندگان براي بررسي ميداني موضوع در روستاي 

چنارمحمودي حضور يابند.

او ادامه داد: مس��ائلي كه براي استان چهارمحال و 
بختياري پيش آمد به عنوان بحث ملي براي كشور 
مطرح اس��ت و تنه��ا مربوط به نمايندگان اس��تان 
نيس��ت به همين دليل تمام��ي حوزه هاي مختلف 
حاكميت امروز در اين نشست براي بررسي موضوع 

حاضر شدند. 
نماينده مردم آس��تانه اش��رفيه در مجلس دهم، به 
خانه ملت گفت: به عنوان فردي كه در حوزه تقنين، 
متولي سالمت كشور هستم از تمامي مردم روستاي 
چنارمحمودي عذرخواهي مي كنم، تاكيد ما بسيج 
تمامي امكان��ات براي تامين س��المت روان و ارايه 
امكانات به آنهاس��ت البته اين اطمينان را به مردم 
مي دهيم كه بيماري HIV مانند س��اير بيماري ها 
بوده و مبتاليان مي توانند مانند فردي عادي به امور 

روزمره و روند درماني خود بپردازند.

تيم ويژه مجلس شنبه به چنارمحمودي اعزام مي شود
سخنگوي سازمان انتقال خون با اشاره به وضعيت سالمت 
خون در ايران، گفت: تمامي مراحل اهداي خون در مراكز 
انتقال خون در شرايط كامال استريل و طبق استانداردهاي 
جهاني انجام مي شود. بشير حاجي بيگي با بيان اينكه پروسه 
اهداي خون يك رون��د و جريان بين المللي دارد، گفت: بر 
همين اساس رعايت استانداردهاي انتقال خون در مراكز 
انتقال خون كشورهاي مختلف اجتناب ناپذير است. در ايران 
نيز تمامي مراحل اهداي خون به صورت كامال استريل انجام 
مي شود. او با بيان اينكه خون ايرانيان سالم ترين خون اهدايي 
دنياست، افزود: ميزان س��المت خون در ايران از بسياري 
از كشورهاي پيشرفته دنيا هم باالتر است؛ چراكه تمامي 
مراحل اهداي خون در مراكز انتقال خون در شرايط استريل 

و طبق استانداردهاي جهاني انجام مي شود. 
حاجي بيگي ادام��ه داد: از طرفي بايد توجه كرد كه اهداي 
خون در ايران از سال ۲۰۰۷ ميالدي به صورت ۱۰۰درصد 
داوطلبانه و با اهداف انسان دوس��تانه انجام مي شود. امروز 
ميزان اهداي خون اهداكنندگان مستمر در كشور ۶۰درصد 
است و يكي از شاخص هاي ارتقاء مراكز انتقال خون دنيا، 
 وجود اهداكنندگان مس��تمر اس��ت كه به نوعي سالمت 
خون هاي اهدايي را تضمين مي كند. سخنگوي سازمان 
انتقال خون با بيان اينكه ضريب امنيت و س��المت خون 
اهداكنندگان مستمر بسيار باالتر از اهداكنندگان بار اولي 
است، به ايس��نا گفت: در برخي از استان هاي كشور مانند 

استان سمنان نزديك به ۸۰ درصد از اهداكنندگان خون 
مستمر هستند. اهداكننده مستمر به اين معناست كه در 
س��ال حداقل دو بار موفق به اهداي خون مي شوند. عمده 
مراكز انتقال خون دنيا از جمله ايران از قوانين و بيانيه هاي 
ISBT ك��ه مجمعي جهاني در حوزه انتقال خون اس��ت، 

استفاده مي كنند و در مجامع علمي آن شركت مي كنند.
حاجي بيگي با بيان اينكه امروزه تمامي آزمايشات مربوط 
به اهداي خون با بهترين كيت هاي استاندارد و روي تمامي 
خون هاي اهدايي انجام مي ش��ود، گفت: سازمان جهاني 
بهداشت يك اداره خاص سالمت خون دارد كه در منطقه ما 
مقر اين اداره در قاهره مصر است كه پروژه هاي مختلف انتقال 
خون را مديريت مي كند و اين اقدام معموال با كمك مراكز 
همكار سازمان بهداشت جهاني انجام مي شود كه سازمان 
انتقال خون ايران يكي از مراكز مهم همكار در منطقه امرو در 
زمينه سالمت خون است. وجه انتخاب مركز همكار هم در 

اين است كه آن كشور انتخاب  شده از استانداردهاي تعيين  
شده براي سالمت خون برخوردار بوده و توانايي آموزش و 
اجراي اهداف سازمان بهداشت جهاني را براي ساير كشورها 
داشته باش��د. او با تاكيد بر اينكه س��الم ترين اجزاء خوني 
موجود در كشور محصوالت س��ازمان انتقال خون است، 
گفت: س��المت خون هاي اهدايي در سازمان انتقال خون 
۸ تا ۱۰ برابر باالتر و سالم تر از جمعيت عمومي كشور است 
و س��المت خون در سازمان انتقال خون ايران با تمهيدات 
انتخاب اهداكنندگان و انجام تست هاي غربالگري خون و 
رعايت اصول بهداشتي و GMP در تهيه محصوالت خون از 
باالترين استانداردهاي جهاني برخوردار است. حاجي بيگي 
ادامه داد: به عنوان مثال نتايج بررسي آزمايش جست وجوي 
ژنوم ويروس هاي هپاتيت B، هپاتيت C، هپاتيت A و پارا 
ويروس B۱۹ و HIV پااليش قراردادي پالسماي مازاد بر 
مصرف حاصل از اهداي خون كامل با شركتي در سوييس 
براي توليد داروهاي مش��تق از پالسما، نشان مي دهد كه 
در جريان توليد ۵۷ هزار و ۳۵۵ ليتر پالس��ماي ايراني كه 
حاصل ۳۰۱ ه��زار و ۸۸۸ اهداي خون كام��ل در ايران و 
همچنين نتايج آزمايش هاي انجام شده روي ۲۱۱ هزار و 
۵۲۸ مورد از اهداكنندگان خون ايراني جهت جست وجوي 
ژنوم ويروس ها توس��ط صليب سرخ سويس هيچ موردي 
از هپاتي��ت B، هپاتيت C و اي��دز در اين خون ها مالحظه 

نشده است.

مديركل ام��ور تربيتي، مش��اوره و مراقب��ت در برابر 
آس��يب هاي اجتماعي ضمن اع��الم بازتوليد و نهايي 
شدن اطلس ش��غلي دانش آموزان در راستاي هدايت 
تحصيلي، از كاهش يك درصدي ثبت نام در رشته علوم 
تجربي خبر داد. مسعود شكوهي در پاسخ به اين پرسش 
كه با توجه به اتمام فرآيند هدايت تحصيلي، روند توزيع 
متوازن ميان ش��اخه ها و رشته هاي تحصيلي چگونه 
پيش رفت و آيا ش��اهد كاهش ورود به رش��ته تجربي 
بوديم؟ اظهار كرد: نسبت به سال تحصيلي گذشته يك 

درصد كاهش ثبت نام در رشته علوم تجربي داشتيم.
او اف��زود: در ش��اخه فني وحرف��ه اي و كاردانش نيز 
تقريبا مشابه سال گذشته ثبت نام انجام شد. مديركل 
امور تربيتي، مش��اوره و مراقبت در برابر آسيب هاي 
اجتماعي با اشاره به روند تهيه اطلس شغلي در راستاي 
هدايت تحصيلي دانش آموزان گفت: تمامي استان ها 
اقدام به باز توليد اطلس ش��غلي كرده اند كه در حال 

نهايي شدن است.
شكوهي درباره استقرار نظام استعداديابي نيز فعاليت 
علمي و اجرايي مستمر در حال انجام است و سال آينده 
طرح اجرايي آن آماده مي شود گفت: نظام استعداديابي 
براي تمامي گروه هاي هدف بوده و طرح شهاب را نيز در 
برمي گيرد. وي درباره روند انجام غربالگري سالمت روان 
در سال جاري نيز گفت: غربالگري سالمت روان براي 
كليه دانش آموزان دوره متوسطه اول همانند سال هاي 

گذشته انجام مي شود.

به گفته مديركل امور تربيتي، مش��اوره و مراقبت در 
برابر آسيب هاي اجتماعي، چند نوع غربالگري داريم. 
غربالگري پايه توسط معلمان انجام و آنها مشاهدات 
خود را در س��امانه همگان ثبت مي كنند. در مراحل 
بع��دي در صورت نياز مداخالت تخصصي از س��طح 
مش��اور مدرسه تا هس��ته هاي مش��اوره در سطوح 
اس��تاني و واحدهاي م��ددكاري در بيرون آموزش و 
پرورش صورت مي گيرد. به عنوان مثال ممكن است 
دانش آموزي نيازمند دريافت خدمات مددكاري باشد 

كه به بهزيستي ارجاع مي شود.
او افزود: البته دانش آموز به حال خود رها نمي شود و 
وضعيت سالمت رواني اجتماعي وي را رصد مي كنيم. 
اين غربالگري نشانگان محور است. يك سري نشانه ها 
از قبي��ل اضطراب، خش��م و مانن��د آن را به معلمان 
معرفي مي كنيم تا اگر آنها را در دانش آموزي مشاهده 
كردند اقدامات اوليه را انجام و در صورت نياز به مشاور 

ارجاع دهند.

كاهش يك درصدي ثبت نام تجربي ها
يك پژوهش��گر امور خانواده و زنان با اشاره به بحث 
»كاهش س��اعت كاري زنان و دوركاري« در اليحه 
تامي��ن امنيت زنان در برابر خش��ونت گفت: برخي 
به ماده ۲۱ كه به بحث كاهش ساعت كاري زنان يا 
دوركاري پرداخته ايراد گرفتند و معتقدند اين يعني 
گرفتن فرصت شغلي از زنان است. به نظر اين موضوع 
به خودي خود فرصت ش��غلي را از زنان نمي گيرد، 
مشروط بر اينكه قانون گذار سياست هاي تشويقي 

را براي كارفرمايان در نظر گيرد.
مهرشاد ش��بابي در نشست تخصصي تامين امنيت 
زنان در برابر خش��ونت؛ فرصت ها و چالش ها گفت: 
ابتداي كالم در اين اليحه آمده اس��ت كه »با وجود 
پيشرو بودن جامعه ايراني در حفظ كرامت زن نسبت 
به جوامع ديگ��ر و بناي آموزه ه��اي ديني و اصول 
مترقي قانون اساسي«، به نظر اين اليحه با يك نوع 
تعارف شروع مي ش��ود. ما بر چه مبنايي مي گوييم 
جامعه ما در حفظ كرامت پيش��رو اس��ت؟ و نسبت 
به كدام جوامع؟. اليحه بايد صريح و ش��فاف باشد و 
نبايد برداشت هاي مختلف و اعمال سليقه هاي فردي 
داشته باشد، بلكه بايد دقيق باشد. با كدام شاخص به 
اين نتيجه رسيده ايم كه در حفظ كرامت زن پيشرو 
هستيم؟ البته در قانون اساس��ي مي توان با افتخار 
گفت كه قانون اساس��ي ما يك��ي از مترقيانه ترين 
قانون ها درباره زن و خانواده اس��ت. ش��بابي اظهار 
كرد: در فصل يكم اين اليحه در كليات آن، خشونت 

را عبور از مرز عدالت به س��مت ظل��م تعريف كرده 
اس��ت. معتقدم بايد اين موارد شفاف س��ازي و قابل 

سنجش باشد.
ش��بابي در ادامه با بي��ان اينك��ه در نقدهايي كه از 
اين اليحه ش��ده برخي مدعي اند ك��ه هيچ تعريفي 
از خشونت نش��ده، اظهار كرد: در ماده دوم اليحه، 
خشونت تعريف شده است، يعني هم به تعريف و هم 
به انواع آن پرداخته اس��ت، اما موضوعي كه به ذهن 
متبادر مي ش��ود آن اس��ت كه چرا از لفظ خشونت 

استفاده نشده است؟
وي در بخش ديگري با اش��اره به موضوع راه اندازي 
صندوق حمايت از زنان بزه ديده تاكيد كرد: پيشنهاد 
بس��يار خوبي در اين اليحه شده است، اما پسوندي 
قرار داده كه باعث مي شود راه را براي سازمان هايي 
كه ممكن اس��ت كار را به صورت س��ليقه اي اعمال 
كنند، باز كند. در اين اليحه آمده است پرونده هايي 
ك��ه داراي آثار اجتماعي و امنيتي خاص هس��تند، 

مي توانند از اين صندوق حمايتي استفاده كنند؛ چرا 
بايد مقيد كنيم كه خاص امنيتي باشد؟ بحث بر سر 
اين است كه اين صندوق بتواند طيب خاطري براي 
زنان ايجاد كند كه نگران مس��ائل اقتصادي نباشند 
و بتوانن��د حق خود را از بزهكار در محافل دادگاهي 
دريافت كنند. شبابي در بخش ديگري ادامه داد: در 
بند ششم اين اليحه، وزارت اطالعات و ناجا را درباره 
فعاليت هايي كه درخصوص زنان صورت مي گيرد و 
مي تواند ارزش هاي اخالق��ي را به مخاطره بيندازد 
موظف كرده اس��ت. باتوجه به اينك��ه ناجا و وزارت 
اطالعات خود داراي تش��كيالت مس��تقلي هستند 
و كس��اني كه با نام تش��كيالت زنانه يا عليه زنان در 
قالب فعاليت هاي سياسي كارهاي ضدامنيتي انجام 
مي دهند رص��د مي كنند و دليلي ندارد اين موضوع 

در اليحه قيد شود.
اين پژوهشگر امور خانواده و زنان همچنين با اشاره 
به بحث كاهش ساعت كاري زنان و دوركاري اليحه، 
گف��ت: برخي از دوس��تان روي م��اده ۲۱ كه بحث 
كاهش ساعت كاري زنان يا دوركاري صحبت كرده، 
ايراد گرفتند و معتقدند اي��ن يعني گرفتن فرصت 
ش��غلي از زنان؛ به نظر اين موض��وع به خودي خود 
فرصت شغلي را از زنان نمي گيرد، مشروط بر اينكه 
قانون گذار سياست هاي تشويقي را براي كارفرمايان 
در نظر گيرد. وي معتقد است كه اصل اين ماده خوب 

و به نفع زنان و حفظ كيان خانواده است.

راهكار بي خطر كاهش ساعت كاري و دوركاري زنان

خوِن ايراني، سالم ترين خون اهدايي دنيا
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42 درصد پايتخت نشينان در مسكن اجاره اي ساكن هستند

ريسك حذف از شهر در كمين مستاجران تهراني
گروه راه و شهرسازي|

رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران در تازه ترين 
اظهاراتش اعالم كرده كه ۴۲ درصد تهراني ها مس��تاجر 
هستند و با افزايش قيمت رهن و اجاره مسكن، اين گروه 
در معرض حذف از ش��هر ق��رار دارند.نگراني درباره حذف 
مس��تأجران تهراني از ش��هر درحالي مطرح مي شود كه 
براساس گزارش منتشرشده از سوي مركز آمار ايران، حجم 
قراردادهاي اجاره از 9 هزار قرارداد در س��ال 89 )با رشدي 
معادل 1۲77 درصدي( به 1۲۴ هزار قرارداد در س��ال 97 
رسيده است )كم بودن تعداد معامالت ثبت شده در بخش 
اجاره طي سال 88 تا 90 تحت تاثير اجرايي نشدن دقيق 
كد رهگيري هم بوده اس��ت( يعني طي 10 سال گذشته 
و ب��ا وقوع دو جهش بزرگ قيمتي در بازار مس��كن )91 و 
97(، توان اقتصادي متقاضيان خريد مسكن كاهش يافته 
و موجب شده كه مستأجران از خريد مسكن باز بمانند.اما 
جهش بيش از 100 درصدي قيمت مسكن در سال گذشته 
و ادامه آن در سال جاري در پايتخت نه تنها حجم مستأجران 
را به شدت افزايش داده است، بلكه بسياري از مستأجران را 
هم با كاهش هرچه بيشتر توان مالي، در معرض خروج از 
تهران و مهاجرت به شهرك هاي اقماري و كالن شهرهاي 
ديگر قرارداده است.محمدحس��ين بوچاني، رييس مركز 
مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران كه همچون بسياري از 
كارشناسان اقتصادي و اجتماعي طي يكي دوسال گذشته 
به مساله مهاجرت مستأجران تهراني اشاره كرده، در نشست 
تخصصي واكاوي نقش شهرداري در مسكن استيجاري در 
شوراي اسالمي شهر تهران اظهار مي كند: يكي از مهم ترين 
مسائلي كه پايتخت با آن روبرو است مهاجرت درون شهري 
به علت خانه به دوشي ساكنان آن است چرا كه با افزايش 
قيمت رهن و اجاره و تورم، مس��تاجران تهراني در معرض 
جدي حذف از شهر قرار دارند درحالي كه حق سكونت در 
شهر را دارند.او يكي از ضعف هاي ساختاري دو طرح جامع 
و تفصيلي را بي توجهي به مسكن اجتماعي ارزيابي مي كند و 
مي گويد: شهرداري جدا از مسائل حقوقي و قانوني كه بايد به 
مطالعه آن بپردازد براي اقشاري كه در معرض آسيب از حيث 
تامين مسكن هستند، مسووليت اجتماعي دارد.بوچاني با 
اشاره به بستر قانوني شهرداري ها براي ورود به بحث مسكن 
دهك هاي پايين تصريح مي كند: ۴۲ درصد از شهروندان 
تهراني كه مستاجرند تنها دهك هاي پاييني جامعه را شامل 
نمي شوند اين يعني ۵ دهك از جامعه درگير اين مساله اند.

اين مقام مسوول با بيان اين مطلب كه مستأجران تهراني 
الزاما فاقد مسكن نيس��تند، مي گويد: اين افراد احتماال در 
واحدهايي سكونت دارند كه تامين كننده نيازهاي آنها نيست 
و اين نشان دهنده وضعيت بغرنج براي اين ۵ دهك است.او با 
اشاره به »به جاماندگي« ارزش پول در برابر »ازجا در رفتگي« 
قيمت مسكن و اجاره بها طي چند سال اخير مي گويد: در 
قوانين موجود و بر اس��اس بند يك، دو و س��ه ماده 8 قانون 
شوراها نمايندگان بايد نارسايي هاي حوزه را شناسايي كنند 

كه يكي از اين نارسايي ها مساله مسكن است.

   سرمايه گذاري ۱۴ هزار ميلياردتوماني در تركيه
اما فارغ از مسائل اقتصادي كه به مهاجرت تهراني ها 
دامن زده اس��ت، وجود برخي قوانين شهرسازي هم 
مانع از رس��يدن مس��كن به مصرف كننده مي شود. 
موضوع��ي كه علي چگيني، مديركل پيش��ين دفتر 
برنامه ريزي مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي به آن 
اشاره مي كند و مي گويد: سرمايه گذاري شهرداري در 
مكان هاي مورد نياز و با ظرفيت درشهر بسيار ضرورت 
دارد، همچنين ش��هرداري بايد قوانين را براس��اس 
منافع عمومي طراحي كند؛ ب��ه عنوان مثال اعطاي 
مجوز در مناطق ش��مالي شهر با جمعيت كمتري را 
در خود جاي داده سخت تر كند.چگيني همچنين بر 
اصالح سياست ها و قوانين باالدستي تاكيد مي كند و 

مي گويد: مداخله شهرداري و دولت در بحث مسكن 
اس��تيجاري بايد موث��ر و كارآمد باش��د در غير اين 
صورت باعث ناكارآمدي اقتصاد مي ش��ود.او با اشاره 
به سرمايه گذاري 1۴ هزار ميليارد توماني ايراني ها در 
امر مسكن تركيه مي گويد: اين قوانين ناكارآمد است 
كه به فرار سرمايه ها منجر مي شود.مديركل پيشين 
دفتر برنامه ريزي مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي، 
بخشي از مشكالت مسكن را ناشي از مشكالت كالن 
اقتصادي كش��ور مي داند و مي گويد: سياس��ت هاي 
مسكن از ابتداي انقالب تاكنون در برهه هاي زماني 
متفاوت تغييراتي داشته ولي در حال حاضر نيازمند 
سياست هايي هستيم كه هم افزايي نهادهاي مختلف 

را در پي داشته باشد.

    غيرممكن بودن صاحبخانه شدن با پس انداز
يك��ي از راهكارهاي��ي ك��ه وزارت راه و شهرس��ازي براي 
خانه دارشدن مستأجران طي سال هاي اخير پيشنهاد داده 
است، اس��تفاده از پس انداز اس��ت. راهكاري كه با افزايش 
چشمگير قيمت ها طي يك سال و نيم گذشته تاثير خود را 
به شدت از دست داده است و شرايط به گونه اي شده كه فرشيد 
پورحاجت، دبيركانون سراسري انبوه سازان، امكان خانه دار 
شدن مستاجران در شهري مانند تهران با پس انداز را تقريبا 
صفر مي داند و مي گويد: يكي از مشكالت اساسي در حوزه 
قوانين شهرسازي است، اين قوانين ضوابط و مقررات را طوري 
تنظيم نمي كند كه مسكن به دست مصرف كننده برسد.

پورحاجت با اشاره به تورم كنترل نشده بعد از انقالب مي گويد: 
اين شرايط اين اجازه را نمي دهد كه در هيچ سطحي از جمله 

مسكن خروجي مناسبي داشته باشيم و تاكنون هر سياستي 
كه اتخاذ شده به افزايش قيمت مسكن منجر شده است.او 
برضرورت بازنگري در قوانين شهرس��ازي تاكيد مي كند و 
مي گويد: ۴۵0 هزار واحد خالي در تهران ماحصل همين تفكر 
است كه مسكن براي افراد ساخته نشده؛ ساختمان متقاضي 
ندارد، واحدهاي كوچك ۵0 تا 70 متري كه نياز كنوني جامعه 
است، ساخته نشده است.اين مقام مسوول همچنين استفاده 
از ظرفيت هاي بخش خصوصي، دولتي و نهادهاي عمومي 

براي ساخت مسكن استيجاري را ضروري مي داند.

    باالبودن اجاره بها در تهران
اما عالوه بر هشدارهاي كارشناسان اقتصاد مسكن درباره 
تبعات افزايش احتمال مهاجرت معكوس مستأجران تهراني، 
بررس��ي آمار و ارقام مربوط به حقوق متوسط كارمندان و 
كارگران و همچنين اجاره بهاي يك واحد مسكوني متوسط 
متراژ )7۵مترمربعي( به خوبي نش��ان مي دهد كه فش��ار 
اقتصادي وارده به اجاره نشينان طي يكي دو سال گذشته 
به شدت افزايش يافته است.اجاره بهاي مسكن بطور متوسط 
حدود ۵0 درصد از سبد هزينه خانوار را به خود اختصاص 
مي دهد، در اين ميان حقوق متوسط يك كارگر و كارمند 
حدود ۲ تا 3 ميليون تومان است كه بيش از نيمي از آن براي 
اجاره يك واحد مسكوني متوسط متراژ بايد هزينه شود و با 
مابقي دستمزد براي خوراك،  پوشاك، آموزش و بهداشت 
و... برنامه ريزي شود.بررسي ميزان نرخ ها در بازار رهن و اجاره 
به خوبي نشان مي دهد كه كرايه بيشتر واحدهاي متوسط 
متراژ در مناطق مختل��ف پايتخت باالي ۲ ميليون بوده و 
فقط كرايه تعداد محدودي از واحدها آن هم در مناطق ارزان 
قيمت كمتر از۲ ميليون تومان است، ضمن اينكه مستأجران 

مجبور به پرداخت وديعه هم هستند.

    بررسي وضعيت اجاره نشيني در كشور
اگرچه به گفته رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر 
تهران، ۴۲ درصد تهراني ها مستأجر هستند اما در كشور 
اين رقم متفاوت است و به 30.7 درصد مي رسد. يعني حجم 
اجاره نشين ها در پايتخت بيش از ساير شهرها و استان هاي 
كشور است كه دليل آن هم به باالبودن قيمت مسكن در اين 
شهر و هم به مهاجر پذيري تهران با توجه به پايتخت بودن 
آن باز مي گردد.مطابق سرشماري سال 139۵ حدود ۲۵ 
ميليون خانوار در ايران زندگي مي كنند و موجودي مسكن 
كشور كمي بيش از اين تعداد يعني ۲۵ ميليون و ۴1۲ هزار 
واحد مسكوني است. البته آنچه در اختيار مصرف كنندگان 
واقعي قرار دارد حدود ۲3 ميليون واحد اس��ت، به عبارت 
ديگر با ۲.۵ ميليون مس��كن خالي و ۲.1 ميليون مسكن 
نيمه خالي كه حداكثر شش ماه از سال مورد استفاده قرار 
مي گيرد مواجه هستيم.بررسي تحوالت جمعيت و مسكن 
طي سال هاي 137۵ تا 139۵ در ايران نشان مي دهد كه 
تعداد خانوارها و واحدهاي مسكوني تقريبا دو برابر شده اما به 

همين ميزان بر آمار مستاجران افزوده شده است.

سفر با اتوبوس ارزان تر از دوچرخه اشتراكي
گروه راه و شهرسازي|

 از آذر ماه س��ال 1397 دوچرخه هاي نارنجي هوش��مند 
اشتراكي با نام»بيدود« به منظور توسعه حمل ونقل پاك و با 
هدف كاهش آلودگي هوا، كمك به محيط زيست، افزايش 
سالمت شهروندي و كاهش ترافيك وارد پايتخت شدند. 
شهرداري تهران به صورت پايلوت اين طرح را در برخي از 
مناط��ق از جمله 6، ۲، 3 و 1۲ اجرايي كرد و افراد باالي 13 
س��ال مي توانند از اين دوچرخه ها براي ترددهاي شهري 
استفاده كنند. 10 ماه از اجراي طرح مي گذرد و شهروندان 

استقبال خوبي از دوچرخه هاي اشتراكي داشتند.
براي اس��تفاده از دوچرخه هاي نارنجي  رنگ كافي اس��ت 
شهروندان اپليكيشن بيدود را روي تلفن خود نصب كرده و 
حساب شهروندي را با دادن وديعه شارژ كنند. نزديك ترين 
پاركينگ هاي دوچرخه را پيدا كرده و با كمك اپليكيشن 
قفل دوچرخه را باز و از آن استفاده كنند. بعد از اينكه سفر 
ش��هروندان به اتمام رسيد ديگر نياز نيست دوچرخه را به 
پاركينگ برگردانند، بلكه مي توانند هر كجا كه خواستند 

دوچرخه را قفل و رها كنند.

    هر ساعت ركاب زني 3 هزار تومان
به گزارش فارس، شهروندان براي استفاده از بيدود بايد هزينه 
پرداخت كنند و هزينه هر ساعت ركاب زني 3 هزار تومان 
است. نحوه پرداخت به اين صورت است كه شهروندان بايد 
اپليكيشن بيدود را نصب و حساب خود را شارژ كنند. يكي از 
مسافران هميشگي بيدود در منطقه مركزي تهران معتقد 
است هزينه 1۵00 تومان براي هر سفر نيم ساعته زياد است 
چرا كه اگر بخواهيم همين مس��ير را با اتوبوس طي كنيم 
هزينه زير هزار تومان مي شود.به گفته او، اگر بخواهيم در 
اواسط سفر نيم ساعته براي كاري از دوچرخه پياده شويم 

بايد دوچرخه را قفل كنيم و وقتي دوچرخه قفل مي شود 
يعني سفر به اتمام رسيده و هزينه 1۵00 تومان از حساب 
كاربري كسر مي شود. به همين دليل نمي توانيم كارهاي 
روزمره خود را با دوچرخه انجام دهيم چرا كه مقرون به صرفه 
نيست. برخي دوچرخه سواران كه از بيدود استفاده مي كنند، 
معتقدند1۵9 هزار تومان وديعه رقم زيادي است و پول بيمه 
هم به آن اضافه مي شود و اين مبلغ قابل بازگشت نيست. 
درصورتي كه اين مبلغ را پرداخت نكنند، اصاًل نمي توانند از 

دوچرخه ها استفاده كنند.

    كمبود مسير ويژه دوچرخه سواري 
يكي ديگر از مش��كالت دوچرخه سواران نبود مسيرهاي 
دوچرخه سواري است. شهرداري تهران با وجود راه اندازي 
ايستگاه هاي بيدود در تهران هنوز مسير دوچرخه سواري 
ايجاد نكرده و بسياري از دوچرخه سواران براي تردد مجبور 
هستند وارد خيابان شده يا از خطوط اتوبوس و مسير ويژه 
عبور كند كه همين امر خطرات بسياري را در پي دارد. به 
دليل نبود مسير ويژه دوچرخه سواري استفاده از دوچرخه 
در سطح شهر خطرناك است و امكان تصادف وجود دارد. 
به همين دليل برخ��ي از اين دوچرخه ها به منظور تفريح 
اس��تفاده مي كنند و به جاي خيابان ترجيح مي دهند در 
پارك ها دوچرخه س��واري كنند. يكي ديگر از مشكالت 
ش��هروندان در اين زمينه وجود موانع بسيار در پياده رو ها 
اس��ت. چنانچه ش��هروندان بخواهند در مسيرهايي كه 
دوچرخه سواري در خيابان خطرناك است از پياده رو استفاده 
كنند، آنقدر موانع و دست اندازهاي مختلف وجود دارد كه 

كار برايشان سخت تر مي شود. 
از س��وي ديگر، با وج��ود اينكه بي��ش از 10 م��اه از ورود 
دوچرخه هاي اشتراكي به تهران نمي گذرد اما بسياري از اين 

دوچرخه ها دچار نقص فني شده اند. به گفته برخي كاربران، 
زين دوچرخه ها پايين است و نمي توان آن را تنظيم كرد، 
بسياري از آنها خراب شده اند و همچنين ركاب ها بسيار سفت 
بوده و پازدن را با مشكل مواجه مي كند. البته اين دوچرخه ها 
فنر ندارد و هنگام عبور از ناهمواري ها نيز شرايط سختي 
براي دوچرخه س��وار به وجود مي آيد. تهران داراي شيب 
زيادي اس��ت و اين دوچرخه ها توان حركت در شيب هاي 
زياد را ندارند.خرابي زنگ و قفل دوچرخه ها از ديگر مواردي 
است كه كاربران در گفت وگو با فارس از آن انتقاد كرده اند. به 
گفته يكي از كاربران خرابي قفل دوچرخه باعث مي شود تا 
هزينه بيشتري از حساب شهروندي آنها كسر شود.عالوه بر 
اين تعداد دوچرخه ها در پاركينگ كم است يا وقتي كه قفل 
دوچرخه باز مي شود،  پيام خارج از سرويس نشان مي دهد. 
همچنين چون در همه جاي تهران ايستگاه هاي دوچرخه 
نيس��ت كاربران ناچارند در بس��ياري از موارد از تاكسي يا 
خودروي شخصي استفاده كنند. يكي ديگر از ايرادات بيدود، 
عدم ارسال پيامك براي نبود موجودي عنوان شده است. 
بدين معنا هنگامي كه شارژ كيف پول الكترونيك به اتمام 
مي رسد پيامكي مبني بر عدم موجودي ارسال نمي شود و 

همين امر باعث بروز مشكل مي شود.

    ترمز دوچرخه ها خوب است
از نكات مثبت دوچرخه هاي بيدود كه كاربران درباره آنها 
صحبت كرده اند مي توان به ترمزهاي خوب اين دوچرخه ها 
اش��اره كرد. همچنين چنانچه كاربران گ��زارش خرابي 
دوچرخه ها را در اپليكيشن ثبت كنند امتياز مي گيرند و اگر 
دوچرخه ها را به پاركينگ ببرند امتياز گرفته و به ازاي هر ۲0 
امتياز يك سفر رايگان به آنها داده مي شود . روزهاي سه شنبه 

هم دو سفر نيم ساعته رايگان به كاربران تعلق مي گيرد. 

يعقوب آزاده دل، مس��وول واحد توس��عه سيس��تم هاي 
حمل ونقل پاك سازمان حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران 
در اين باره گفت: قرار بود از ابتداي سال 98 دوچرخه هاي 
اشتراكي در تهران شروع به فعاليت كنند ولي ما از آذر 97 
اين كار را اجرايي كرديم. بر اساس برنامه در نظر گرفته شده 
در افق ۵ ساله در كل شهر تهران دوچرخه سواري راه اندازي 
مي شود و يك و نيم درصد از كل سفرهاي شهر بايد از طريق 
دوچرخه صورت گيرد. در حال حاضر 60 ايستگاه دوچرخه 
در تهران وجود دارد و تا پايان سال جاري به 100ايستگاه 
مي رس��يم. او در خصوص كمبود دوچرخ��ه در برخي از 
پاركينگ ها گفت: در حدي كه پاركينگ ظرفيت داشته 
باشد، دوچرخه دپو مي شود و ما يك ظرفيت معقول داريم 

اما تعداد ايستگاه ها را مي توانيم بيشتر كنيم.
آزاده دل در خصوص خرابي برخ��ي از دوچرخه ها گفت: 
در اپليكيش��ن مربوط به دوچرخه س��واري گزينه اعالم 
خرابي وجود دارد و ش��هروندان اگر متوجه خرابي شوند 
مي توانند اطالع دهند و حتي به آنها امتياز هم مي دهيم. او 

از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه خرابي 
اطالع رس��اني الزم را انجام دهند تا مشكل در كوتاه ترين 

زمان برطرف شود.

    سيستم رزرو براي سفرهاي كوتاه 
مسوول واحد توسعه سيستم هاي حمل ونقل پاك سازمان 
حمل ونقل ترافيك شهرداري در پاسخ به اين پرسش كه 
برخي شهروندان گله مند هستند كه هر زمان كه دوچرخه 
را قفل كنند سفر آنها به اتمام رسيده اين در حالي است كه 
هنوز از مدت زمان سفر باقي مانده است، گفت: دوچرخه 
اشتراكي است اما قرار است سيس��تم رزرو در برنامه قرار 
گيرد كه البته نه به صورت طوالني مدت بلكه شهروندان 
براي خريدهاي خود از اين سيس��تم اس��تفاده كنند. به 
گفته مسوول واحد توسعه سيستم هاي حمل ونقل پاك 
سازمان حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران، برنامه هاي 
ديگري هم براي اين منظور وجود دارد كه در اس��رع وقت 

اطالع رساني مي شود. 

كمبود مسكن به روايت نتايج سرشماري نفوس 
در حالي كه در سرشماري نفوس و مسكن سال 7۵، فاصله 
تعداد خانوار با واحد مسكوني، منفي 1.7 ميليون مسكن 
بود، اين روند در سرشماري سال 9۵، همچنان در رقم منفي 
1.۴ ميليون واحد مسكوني حفظ شده است. به گزارش مهر، 
براساس اعالم دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن معاونت 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، بر اساس نتايج 
سرشماري نفوس و مسكن سال 137۵، تعداد خانوارهاي 
كشور 1۲.۴ ميليون خانوار و 10.7 ميليون واحد مسكوني 
موجودي مسكن بوده اس��ت. بنابراين 1.7 ميليون واحد 
مسكوني در سال 7۵ كمبود داش��ته ايم كه از اين تعداد، 
منفي 1 ميليون واحد به خانوارهاي شهري و منفي ۵00 
هزار واحد مسكوني نيز به خانوارهاي روستايي تعلق داشته 
است.همچنين 8 ميليون خانوار شهري و ۴.۵ ميليون خانوار 

روستايي در كش��ور زندگي مي كرده اند كه نشان مي دهد 
۴۴.3 درصد خانواده هاي كش��ور، روستايي و ۵۵.6 درصد 

خانوارها شهري بوده اند.

    سال ۸۵: همچنان منفي ۱.۷ ميليون واحد
داده هاي سرشماري نفوس و مسكن سال 138۵ نيز نشان 
مي دهد در اين سال، 17.۵ ميليون خانوار و 1۵.8 ميليون 
واحد مسكوني در كشور وجود داشته است كه نسبت كمبود 
مسكن به خانوارها در رقم 1.7 ميليون واحد مسكوني در 
طول 10 س��ال ثابت مانده است.همچنين 1۲.۴ ميليون 
خانوار ش��هري و ۵ ميليون خانوار روس��تايي در سال 8۵ 
در كش��ور زندگي مي كرده اند كه نسبت آنها ۵9.7 درصد 
شهري به ۴0.3 درصد روستايي بوده است. به عبارت ديگر، 

در طول 10 س��ال، جمعيت خانواده هاي شهري ۵ درصد 
رشد داشته و اين دهه )7۵ تا 8۵(، اوج مهاجرت روستاييان 
به ش��هرها بوده است. در سرشماري نفوس و مسكن سال 
1390، تعداد خانوارهاي كشور ۲1.۲ ميليون و تعداد واحد 
مسكوني ۲0 ميليون واحد تخمين زده شد. بر اساس نتايج 
حاصله از اين سرشماري، كمبود مسكن نسبت به خانوارها 
يه 1.۲ ميليون واحد كاهش يافت كه نقش مسكن مهر در 
كاهش اين فاصله كامال در نتايج سرشماري مشهود است.
همچنين در اين سال، 1۵.۴ ميليون خانوار شهري و ۵.7 
ميليون خانوار روستايي داريم كه نسبت 63 درصد خانوار 
شهري به 37 درصد خانوار روستايي، نشان دهنده كاهش 
مهاجرت روستاييان به شهر در ۵ سال منتهي به 90 نسبت 

به مدت مشابه قبل از آن بوده است.

    نقش سياست هاي انقباضي 
تأمل در نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 139۵ 
از افزايش مجدد كمبود مسكن در ۵ ساله منتهي به 
سال 9۵ حكايت دارد. بر اس��اس داده هاي به دست 
آمده از سرش��ماري س��ال 9۵، ۲۴.۲ ميليون خانوار 
در كش��ور در ۲۲.8 ميليون واحد مس��كوني زندگي 
مي كنند.به عب��ارت ديگر در حال حاضر 1 ميليون و 
۴00 هزار واحد مسكوني در كشور كمبود داريم كه 
اين افزايش فاصله ميان تعداد خانوار با واحد مسكوني، 
از نتايج سياس��ت هاي انقباضي عباس آخوندي در 
دوره وزارت خود بر راه و شهرسازي است.وزير سابق 
راه و شهرس��ازي به بهانه وج��ود ۲.6 ميليون واحد 
مسكوني خالي و نيز مخالفت با ادامه ساخت مسكن 

مهر، توجه چنداني به تحريك سمت عرضه مسكن 
نداش��ت و معتقد بود پس از تحريك سمت عرضه و 
افزايش سقف تسهيالت خريد مسكن، بايد مجددا به 
دنبال افزايش توليد رفت.نتيجه اين سياست، افزايش 
ناگهاني قيمت مس��كن در يك سال و نيم اخير بوده 
است كه عمده ترين دليل آن، كمبود مسكن نوساز و 
توقف برخي پروژه هاي مسكن مهر در شهرهاي جديد 
اطراف تهران در سال هاي گذشته محسوب مي شود.

همچني��ن تعداد خانوارهاي ش��هري 18.1 ميليون 
و روس��تايي 6 ميليون خانوار اس��ت كه 66.8 درصد 
خانوارهاي كشور، ش��هري و 33.۲ درصد روستايي 
هستند كه نشان دهنده موج دوم مهاجرت روستاييان 

به شهرها در ۵ ساله منتهي به 9۵ است.
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دريافت تسهيالت از صندوق 
توسعه ملي براي خريد هواپيما؟

وزير راه و شهرس��ازي اظهار كرد: در جلس��ه ستاد 
هماهنگي اقتصادي مصوب��ه اي دريافت كرده ايم و 
اكنون زمينه دريافت تس��هيالت صندوق توس��عه 
ملي براي خريد هواپيما فراهم شده است.به گزارش 
ايلنا، محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي در ديدار 
با مديران عامل شركت هاي هواپيمايي كشور، ادامه 
داد: اكنون چندين كشور در منطقه، از ما مي خواهند 
ايرالين هاي كشور ما در مسيرهاي پروازي آنها پرواز 
ك��رده و پروازهاي اين كش��ورها را انجام دهند. اين 
فرصتي است كه ايرالين هاي ايراني مي توانند از آن 
استفاده كنند تا با باال بردن درآمد، قيمت ها در ساير 
مسيرها را متعادل تر كنند.اسالمي افزود: با اين روش 
مي توان ضريب اشغال صندلي در شركت هاي هوايي 
را باال برد تا وضعيت مطلوبي را در جابه جايي مسافر 
در پروازهاي داخل��ي تجربه كنيم.اين عضو كابينه 
دوازدهم با اش��اره به ضرورت استفاده از توان داخلي 
براي ارتقاي توان صنعت هوانوردي كشور، گفت: بايد 
بتوانيم از توليد داخلي و توان شركت هاي دانش بنيان 
استفاده كنيم. برابر مقررات، بسياري از اين شركت ها 
مي توانند به توليد بس��ياري از قطعات اقدام كنند، 
بنابراين ايرالين ها بايد از اين ظرفيت استفاده كنند.او 
با اشاره به برخي مشكالت و موانع داخلي كه بر سر راه 
صنعت هوايي ايران قرار گرفته است، گفت: نبايد اجازه 
دهيم كسي به صنعت هوايي در كشور لطمه وارد كند، 
چراكه اين صنعت به اندازه كافي آسيب پذير است. 
بايد شرايطي به وجود آوريم كه اين صنعت بتواند با 
رعايت تمام استانداردها و مالحظات فني، نقش خود 
را ايفا كند و خدمات رساني خود را به مردم به بهترين 
نحو انجام دهد.وزير راه و شهرسازي با اشاره به بحث 
قيمت گذاري بليت هواپيما گفت: اكنون بيشترين 
سوءاستفاده از قيمت بليت هواپيما را تعدادي دالل 
انجام مي دهند. اين مساله باعث نارضايتي مردم شده 
اس��ت. نظام داللي و واس��طه گري كه در حق مردم 
اجحاف كرده و حاصلي ب��راي ايرالين ها ندارد، بايد 
كنترل شود.وي ادامه داد: مادامي كه اين مساله كنترل 
نشود، اين جو آشفته وجود خواهد داشت. دالل بازي 
و واسطه گري بايد كنترل شود و ايرالين ها مي توانند 

اين مساله را كنترل كنند.

افزايش عوارض سبب اختالل 
در ساخت وساز نشده است

علي اعطا سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به 
اينكه افزايش عوارض در سال جاري سبب اختالل 
در ساخت وساز نشده است، گفت: سياست شوراي 
شهر تنظيم و تعادل كاربري هاي مختلف در پايتخت 
اس��ت.به گزارش فارس، اعطا درباره گاليه مندي 
برخي از م��ردم در مورد ع��وارض مراكز تجاري و 
مسكوني، اظهار كرد: بر اساس مصوبه شوراي شهر 
عوارض امسال افزايش يافت كه ميزان اين افزايش 
در بخش تجاري بيش از مسكوني است؛ البته اين 
مي��زان در مناطق مختلف متفاوت اس��ت و قطعًا 
مبناي محاسبه در منطقه يك با منطقه ۲0 متفاوت 
است.او با اشاره به اينكه مبناي محاسبه عوارض و 
ضرايب اعمال شده متفاوت در نظر گرفته مي شود، 
افزود: اين مساله مجموعه ضوابط خود را دارد ولي 
بط��ور كلي اين افزايش ضرايب ب��ه صورتي نبوده 
كه براي شهروندان در حوزه ساخت وساز اختالل 
ايجاد كند يا اينكه در منطقه اي شاهد بروز مشكل 
در اين راستا باشيم.او افزود: البته بطور كلي يكي از 
ابزارهاي مديريت ش��هري براي تنظيم كاربري ها 
در سطح ش��هر جدا از بحث تفصيلي اين است كه 
از طريق عوارض، تنظي��م و تعادل ايجاد كنيم كه 
كجا چه فعاليت و كاربري بيش��تر يا كمتر باش��د.
سياست گذاري شوراي شهر در اين زمينه عاملي 
بازدارنده به ش��مار مي رود كه در برخي از مناطق 

مراكز تجاري بيشتر يا كمتر باشد.

مكانيزه شدن فرآيندها، 
تخلفات را كاهش مي دهد

مجيد فراهاني، عضو شوراي شهر تهران معتقد است 
به ميزاني كه به س��مت ش��فافيت، مكانيزه شدن و 
فرايندهاي صحيح براي انجام كارها حركت كنيم به 

همان اندازه از بروز تخلفات هم جلوگيري مي شود.
به گزارش مهر، مجيد فراهاني، در نخستين نشست 
كميته تخصصي حسابرسي كالن شهرهاي كشور 
با بيان اينكه برخي مديران حسابرس��ي را به عنوان 
مزاحم براي كارهاي خود تلقي مي كنند، گفت: اين 
تلقي آنان به اين دليل است كه براي آنان جا نيفتاده 
كه حسابرسي به عنوان اصالح فرايند و سيستم عمل 
مي كند. به گفته وي، بيشتر مشكالت در موضوعات 
مالي به دليل مشكالت فرايندي گردش كار و خألهاي 
قانوني و مشكالتي است كه مي شد از آن جلوگيري 

شود تا اساساً امكان تخلف وجود نداشته باشد.
عضو شوراي ش��هر تهران با طرح اين سوال كه چرا 
ق��رارداد واحدي ك��ه در ش��هرداري هاي مناطق و 
شركت ها بسته مي شود بايد چارچوب متفاوتي با هم 
داشته باشد، اظهار كرد: براي مثال در شهرسازي چرا 
بايد فيش��ي كه به عنوان تخلف به فرد داده مي شود 
فاقد اس��تاندارد باشد و سيستمي نباش��د.اين كه 
متخلفي صرفاً به دستگاه هاي قضايي ارجاع شود و با 
نوك شاخه هاي فساد برخورد شود، اين فساد ريشه كن 
نمي شود بلكه بايد سيستم و فرايند اصالح شود.وي 
توانمندسازي حسابرس��ان را داراي اهميت ويژه اي 
دانست و عنوان كرد: چيزي كه از آن غفلت مي شود 
بحث آموزش است، حتي آموزش هايي كه هم اكنون 
در مجموعه ش��هرداري و شوراي شهر داده مي شود 
كافي نيس��ت. طبق آخرين گزارش ها، در مجموعه 
خودمان كمترين ميزان توانمندسازي و آموزش دهي 
در بخش حسابرسي و مالي انجام مي شود. به گفته وي؛ 
مردم از ما توقع نظارت مالي دارند چرا كه بخشي از 
درآمدهاي شهرداري از عوارضي است كه مردم پراخت 
مي كنند. بنابراين همه نگاه ها به سمت شهرداري و 

نحوه هزينه كرد اين نهاد است.

رهن و اجاره واحدهاي 75 متري در پايتخت )قيمت ها به ميليون تومان(
اجارهرهن آدرساجارهرهن آدرس
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در همايش روابط تجاري ايران و آلمان مطرح شد

گرايش به شرق به دليل بدعهدي اروپا
فعاالن اقتص��ادي و نمايندگان بخ��ش خصوصي در 
همايش روابط تجاري ايران و آلمان، وضعيت مراودات 
دوجانبه را بررس��ي كردند و با اشاره به موانع تحريمي 
موجود، از كاه��ش روابط ابراز نگراني كرده و مهم ترين 
چالش هاي پيش روي مناسبات اقتصادي دو كشور را 

مورد نقد و بررسي قرار دادند. 
در اي��ن همايش، رييس اتاق تهران در پاس��خ به انتقاد 
آلماني ها نسبت به جايگزين ش��دن چيني ها در بازار 
ايران، گفت: سازوكار ويژه مالي اروپا )اينستكس( هنوز 
فعال نشده و ثبت آن تنها با 3 هزار يورو انجام شده است. 
طبيعي است كه ايران با اين روش نمي تواند با اروپا ارتباط 
اقتصادي برقرار كند و به همين دليل از غرب به ش��رق 
متمايل شده است. مسعود خوانساري افزود: در ۴۰ سال 
گذشته روابط دو كشور در بهترين سطح بوده و كمترين 
چالش را با آلمان داش��ته ايم. باتوجه به سابقه آلمان در 
ايران، صنايع ما عمدتا آلماني بوده و آشنايي تجار كشور 
با آلمان با هيج كشوري قابل مقايسه نيست. او ادامه داد: 
خوشبين بوديم پس از برجام سرمايه گذاري هاي غربي 
در ايران افزايش يابد و روابط اقتصادي بيش��تر شود اما 
پس از خروج امريكا از برجام اين اتفاق عملي نش��د. در 
اين مدت هم انتظار ايران از اروپا برآورده نش��د و عمال 
اتحاديه اروپا نتوانست در مقابل امريكا كاري از پيش ببرد. 
خوانساري با بيان اينكه اگرچه صنعت غرب را نمي توان با 
شرق مقايسه كرد، افزود: در شرايط موجود بايد به سمتي 
حركت كنيم كه مشكالتمان را حل كند. پس از تحريم 
با اروپا حتي تبادل تجاري صورت نمي گيرد چه رسد به 
سرمايه گذاري. رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: حتي 
اگر اينستكس فعال ش��ود اما امريكا اجازه ندهد اروپا از 
ايران نفت بخرد، تامين مالي آن چگونه صورت مي گيرد. 
او ضمن انتقاد نسبت به تجارت يكطرفه با اروپا بيان كرد: 
نبايد انتظار داشت ما كماكان واردكننده محصوالت غربي 
باشيم بدون اينكه غرب از ما نفت و محصول بخرد. خواسته 
نهايي امريكا همين است كه ما به واردكننده محصوالت 
نهايي تبديل شويم، چنانچه اين كشور واردات ماشين 
سواري به ايران را ممنوع نكرده اما واردات قطعات ماشين 
را تحريم كرده است تا ما را وابسته به كاالي ساخته شده 
كند. بنابراين تنها در صورت وجود ارتباط تجاري دوجانبه 

مي توان به ادامه ارتباط با اروپا اميدوار بود. 

    تالش  آلمان براي حفظ برجام
همچنين در اين همايش، معاون سفير آلمان در تهران 
با تاكيد بر اينكه اينستكس تنها بخشي از تالش هاي 
آلمان براي حفظ برجام اس��ت، عنوان كرد: ما با ايران 
در برخي از مسائل موافق نيس��تيم و نسبت به برخي 
سياست ها نقد داريم، اما درباره حفظ برجام هم عقيده 
بوده و براي حف��ظ آن دغدغه مش��ترك داريم. اليور 
اش��ناكنبرگ اظهار كرد: برجام بي��ش از يك معاهده 
اقتصادي است كه بخواهد تنها تحريم ها را از بين ببرد. 
او گفت: آلمان نس��بت به خروج امريكا از برجام منتقد 
است؛ قطعا سياست امريكا در قبل ايران صحيح نيست 
و اين را به امريكا هم گفته ايم. ب��ا همكارهاي اروپايي 
خود تالش مي كنيم كه اثر تحريم ها را كمرنگ كرده 
و چالش هاي ايران و امريكا را به حداقل برس��انيم. او با 
بيان اينكه تجارت ايران و آلمان در نيمه ابتدايي سال 
در قياس با مدت مش��ابه سال گذشته به نصف رسيده 
است، افزود: ش��ركت هاي زيادي نمايندگي هاي خود 
را تعطيل كرده يا كاركنانشان را كاهش داده اند. تهديد 
تحري��م و جرايم تحريم��ي براي آلم��ان و حتي براي 
بنگاه هاي اقتصادي بس��يار كوچك هم بسيار جدي 
است. اشناكنبرگ با بيان اينكه شركت ها مجبور به اتخاذ 
تصميماتي درباره ايران شده و از آن خرسند نيستند، 
افزود: دولت آلمان تالش كرده از ش��ركت هاي آلماني 
حمايت كند اما از آنجا كه بازار امريكا براي شركت هاي 
آلماني بسيار مهم است، نمي توانيم كامال از آنها در برابر 
تحريم محافظت كنيم و به جايشان تصميم بگيريم. به 
گفته او، آلمان ها مي دانند كه هزينه خروج كامل آنها 
از ايران سنگين است و به همين دليل سعي مي كنند 
ساختار اوليه را در ايران حفظ كنند تا زمان مناسب به 
اين كش��ور بازگردند. او اينستكس را مهم ترين تالش 
براي ادامه مبادالت اقتصادي با ايران دانس��ت و افزود: 
هشت كشور ديگر اتحاديه اروپا و نروژ نيز براي پيوستن 
به اين ساز و كار اعالم آمادگي كرده اند، اگرچه ساختار 
آن اصال آس��ان نيس��ت و امريكا با ق��درت نفوذ باالي 
 خود، كار را براي تيم اينس��تكس مشكل كرده است. 
»اش��ناكنبرگ« با بيان اينكه »برلين، لندن، پاريس و 
تهران« كار سختي در پيش دارند، افزود: كسي كه نسبت 
به پيشرفت كند اينستكس انتقاد دارد، موانع را درست 

نمي شناسد و از فعاليت هايي مانند آماده سازي بودجه 
و قانونگذاري بي خبر اس��ت كه ما آنها را انجام داده ايم. 
همه منتظرند اولين تبادل مالي صورت گيرد در حالي 
كه سرعت مهم نبوده و بايد تجارت درست را براي اولين 
حركت انتخاب كنيم، تجارتي كه از طرف امريكا قابل 

تهاجم نباشد. 

    آسيب تحريم هاي امريكا به ماشين آالت آلمان
مديرعام��ل اتاق بازرگان��ي ايران و آلم��ان نيز در اين 
همايش با بيان اينكه ماشين آالت آلمان از تحريم هاي 
امريكا عليه ايران بيشترين آسيب را ديدند، گفت: اين 
صنايع در سال ۲۰۱۰ حدود ۴.۱ ميليارد يورو تجارت 
با ايران داش��تند اما در س��ال ۲۰۱3 به ۴3۵ ميليون 

يورو كاه��ش يافت. »داگمار فن بن اش��تاين« گفت: 
روابط اقتصادي اي��ران و آلمان همچنان ادامه دارد اما 
نمي توانيم به شرايط موجود راضي باشيم. به گفته او، 
مهم ترين محصوالت صادراتي آلمان به ايران در بخش 
ماش��ين آالت، خودرو و شيمي هس��تند در حالي كه 
ايران م��واد اوليه و مواد غذايي به آلمان صادر مي كند. 
»بن اشتاين« با بيان اينكه ماشين آالت آلمان از شرايط 
موجود بيشترين آسيب را ديدند، گفت: اين صنايع در 
س��ال ۲۰۱۰ حدود ۴.۱ ميليارد يورو تجارت با ايران 
داشتند اما در سال ۲۰۱3 به ۴3۵ ميليون يورو كاهش 
يافت. حجم تجارت آنها در س��ال ۲۰۱۸ دو برابر شد و 
به باالي يك ميليارد يورو رس��يدكه داشت به قدرت 
خود باز مي گشت. اما بازهم اين رقم در نيمه اول سال 

۲۰۱۹ تنزل شديدي داش��ت و به ۱۸3 ميليون يورو 
كاهش يافت كه براي هر دو طرف تلخ است. او چين را 
رقيب ماشين آالت آلماني در ايران دانست و افزود: چين 
ماشين آالتي به ارزش ۱.۸ ميليارد يورو به ايران صادر 
كرده و اين كشور در حال قدرت گرفتن در ايران است. 
مديرعامل اتاق بازرگاني ايران و آلمان با انتقاد نسبت به 
ضعيف بودن شاخص هاي سرمايه گذاري در ايران گفت: 
فولكس واگن برنامه داشت در ايران سرمايه گذاري كند 
اما نهايتا مجبور شد تركيه را انتخاب كند. شمشير دو لبه 
به نام تغييرات نرخ ارز و قدرت يورو نسبت به ريال، ايران 
را براي آلمان ها جذاب مي كند اما اگر قرار باش��د آنها 
درآمد ريالي به شركت ها ببرند، مقدار زيادي سود در 

نقل و انتقال از بين مي رود.
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دستورالعمل استخراج 
رمزارزها تدوين شد

شاتا| مديركل دفتر طرح ها و تامين مالي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: دستورالعمل صدور 
جواز تاسيس و پروانه بهره برداري استخراج رمزارز 
با همفكري صاح��ب نظران و فع��االن اين بخش 
تدوين ش��ده اس��ت. عليرضا هادي در گردهمايي 
آشنايي با فعاليت اس��تخراج رمزارزها، افزود: براي 
فعاليت اس��تخراج رمزارزها به دليل جديد بودن و 
عدم ش��ناخت كافي كه در مجموعه دستگاه هاي 
مختلف بود، مشكالتي در جمع بندي نظرات وجود 
داشت اما در مجموع دولت معتقد به فعاليت رسمي 
استخراج رمزارزها بود و اين موضوعي اجتناب ناپذير 
است. او گفت: موضوع بالك چين حوزه وسيعي را 
دارد و به س��رعت نيز در حال گسترش است لذا ما 
نمي توانيم به اين صنعت توج��ه نكنيم. مديركل 
دفتر طرح ها و تامين مال��ي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تاكيد كرد: در تهيه دس��تورالعمل صدور 
جواز تاسيس و پروانه بهره برداري استخراج رمزارز 
تالش كرديم همه جوانب موضوع را ببينيم و نظرات 
دستگاه هاي مختلف را در آن لحاظ كنيم. او ادامه داد: 
دستورالعمل نهايي شده و در آينده نزديك توسط 
وزير صنعت، معدن و تجارت ابالغ خواهد شد اما نياز 
است به دليل جديد بودن اين صنعت، سازمان هاي 
استاني كامال توجيه شوند. هادي عنوان كرد: صدور 
مجوزهاي موضوع اين دستورالعمل كامال از طريق 
س��امانه انجام مي ش��ود و آموزش هاي الزم در اين 

خصوص داده خواهد شد.

دستور وزير صمت براي 
تجاري سازي طرح هاي فناورانه

شاتا| پيرو بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه 
فناوري و شركت هاي دانش بنيان، وزير صنعت، 
معدن و تجارت به معاونان و مديران اين وزارتخانه 
براي تجاري س��ازي طرح هاي دان��ش بنيان و 
فناورانه دستور داد. رضا رحماني اين دستور را در 
پي برگزاري نمايشگاه فناوري و شركت هاي دانش 
بنيان صادر كرده است و در آن ضرورت تحقق اين 
مهم را به خصوص در جهت خودكفايي و حمايت 
از داخلي س��ازي و توليد ملي م��ورد تاكيد قرار 
داده است. گفتني است كه حمايت از طرح هاي 
فناورانه، كسب و كارهاي نوين و مبتني بر دانش 
بنيان همواره از اولويت هاي كاري وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بوده است و در برنامه امسال كه 
متشكل از هفت محور و 3۵ برنامه راهبردي نيز 

هست، جايگاه ويژه اي دارد. 

واردات قطعاتي كه امكان 
داخلي سازي  دارد، ممنوع شد

ايسنا| مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو ضمن 
اع��الم وضعيت قطع��ات هدف گذاري ش��ده براي 
تعميق ساخت داخل، اظهار كرد: با توجه به تمركزي 
كه بر اين فضا شكل گرفته، به زودي روند روبه رشد 
داخلي سازي قطعات خودرو آشكار خواهد شد. فرشاد 
مقيمي درباره جديدترين وضعيت داخلي س��ازي 
قطعات خودرويي عنوان كرد: تعميق ساخت داخل 
قطعات خودرو از همان روزهاي ابتدايي آغاز شده و به 
صورت هفتگي كنترل مي شود. اقدامات انجام شده 
نشان مي دهد كه ۶ قطعه كه در ميز اول تعميق ساخت 
داخل صنعت خودرو هدف گذاري شده بود، اكنون به 
توليد انبوه رسيده و در خط توليد مورد استفاده قرار 
گرفته اند. او ادامه داد: پنج قطعه نيز تست هاي يك روز 
خط آنها در حال انجام است. قطعه اي نيز وجود دارد كه 
نمونه  آن تحت بررسي است. ساير قطعات نيز در اين 
فضا قرار خواهند گرفت و با مجموعه تمركزي كه روي 
آنها شكل گرفته، به زودي روند روبه رشد توليد قطعات 
داخلي در تامين نيازهاي صنعت خودرو را خواهيم 
ديد. مقيمي افزود: قطعاتي كه توان ساخت داخل آن 
را داشته باشيم، خريدشان را ممنوع كرده ايم و حتما 
به جد با كساني كه بخواهند در اين فضا خللي ايجاد 
كنند، برخورد مي كنيم. او اظهار كرد: پتانسيل هاي 
داخلي، توان توليد داخلي كشور را باال بوده و مهندسان 
ايراني كه سربازان جنگ اقتصادي كشور هستند، اين 
توانمندي را دارند و ما اين باور را داريم كه مي توانند. 
به زودي مردم نيز از مجموعه اقداماتي كه در حوزه 
داخلي سازي صنعت خودرو دنبال مي شود آگاه و از 

آن بهره مند خواهند شد.

شركت گاز استان كردستان در نظر دارد فراخوان ارزيابي  كيفي جهت برگزاري دو مورد مناقصه عمومي مجتمع روستايي رشنش سنندج   شامل گازرساني 
به روس�تاهاي كرگينه، تازه آباد كيخسرو، پيچون، دادانه كمانگر، رشنش از توابع شهرستان سنندج با مقدار 25 كيلومتر شبكه پلي اتيلن  و تعداد 253 
انش�عاب به شماره 2098091688000001  و  مجتمع روستايي شيان سنندج   شامل گازرساني به روستاهاي شيان و توريور از توابع شهرستان سنندج با 
مقدار 19/5 كيلومتر شبكه پلي اتيلن  و تعداد 330 انشعاب به شماره 2098091688000002  را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. 
كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.Setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل 
ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه،  تاريخ 98/07/16 
مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي: روز دوشنبه به تاريخ 98/07/22 ساعت 19
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي : روز دوشنبه به تاريخ 98/08/06 ساعت 19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس: سنندج- گريزه- ميدان جهاد- شركت گاز استان كردستان    تلفن: 087-33783625-9
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: خانم كريمي: 09187733273 - آقاي گيوه چيان: 09183778025

نوبت دوم

شركت گاز استان كردستان

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري دو مورد مناقصه عمومي
 C گازرساني به مجتمع روستايي رشنش سنندج  و مجتمع روستايي شيان سنندج  به صورت 

مجمع صندوق سرمايه گذاری نقش جهان مورخ 1398/06/16 درخصوص 
تغيير حق الزحمه حسابرس تشکيل گرديد. جهت اطالع از مصوبات مجمع 
به تارنمای صندوق به آدرس https://jahanfund.com  مراجعه فرمائيد.

 آگهی تصميمات مجمع 
صندوق سرمايه گذاری نقش جهان

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
مجمع صندوق سرمايه گذاری نقش جهان مورخ 1398/05/30 درخصوص 
تغيير کارمزد متولی تش�کيل گرديد. جهت اط�الع از مصوبات مجمع به 

تارنمای صندوق به آدرس https://jahanfund.com مراجعه فرمائيد.

 آگهی تصميمات مجمع
 صندوق سرمايه گذاری نقش جهان

رييس مركز توس��عه تجارت الكترونيك وزارت صمت ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
با اش��اره به درآمد ۱3۰۰ ميليارد توماني دولت از محل 
اجراي طرح رجيستري تلفن همراه گفت: تا اين لحظه 
سوءاستفاده از رويه مسافري در واردات 3۷ هزار گوشي 

تلفن همراه محرز شده است.
به گزارش تسنيم، علي رهبري با بيان اينكه ورود موبايل 
به صورت مس��افري، امتيازي قابل واگذاري نيس��ت، از 
مهلت اعتراض يك ماهه براي كساني كه پيامك هشدار 
دريافت كرده اند، خبر داد. او با اشاره به سوءاستفاده هاي 
صورت گرفته در ثبت گوش��ي هاي قاچاق تحت عنوان 
گوشي هاي مسافري اظهار كرد: اخيرا گزارش به ما رسيد 
كه از واردات مسافري تلفن همراه سوءاستفاده مي شود. 
سواستفاده كنندگان به اطالعات مس��افران به صورت 
غيرمجاز دسترسي پيدا مي كردند و به نام آنها گوشي ثبت 
مي نمودند. تا اين لحظه سوءاستفاده از رويه مسافري در 
واردات 3۷ هزار گوشي تلفن همراه محرز شده و بر همين 
اس��اس براي ۷ هزار گوشي  تلفن همراهي كه در شبكه 
اپراتوري فعال شده اند، پيامك هشدار ارسال شده است.

رهبري ضمن تاكيد بر اينكه هيچيك از اين گوشي ها قطع 
نشده اند و صرفا پيامك هشدار براي آنها ارسال شده است، 
افزود: از ميان اين 3۷ هزار گوشي تلفن همراه، تنها ۷ هزار 
گوشي موبايل داخل شبكه اپراتوري كشور فعال بوده كه 

در ۷ تا ۱۰ روز منتهي به تاريخ ارسال پيامك، فعال شده 
بودند و 3۰ هزار گوشي ديگر، نه سيم كارت داخلشان قرار 
گرفته و نه استعالم شده اند. رهبري گفت: اين موارد نشان 
مي دهد 3۰هزار گوشي فعال نشده در شبكه اپراتوري، در 
بازار توزيع نشده و به مصرف كنندگان نيز فروخته نشده اند. 
او بيان كرد: در يك مورد ستاد مبارزه با قاچاق كاال اعالم 
كرد يك نفر با سواس��تفاده از اطالعات مسافران، ۲ هزار 
گوشي قاچاق را به صورت مسافري ثبت كرده است. طبق 
قانون اين مساله جرم و براي اين فرد تشكيل پرونده داده 
شده است.اين مقام مس��وول با تاكيد بر اينكه نبايد اين 
3۷هزار گوشي را با ساير گوشي هايي كه به داليل ديگر 
پيامك هشدار دريافت  كرده اند، اشتباه گرفت، افزود: به 
منظور آنكه احيانا هيچ حق��ي از دارندگان اين 3۷ هزار 
گوشي موبايل ضايع نشود، مقرر شد دو دسته  از دارندگان 
اين موبايل ها، شامل مسافران واقعي كه خودشان اقدام 
به وارد كردن تلفن همراه به صورت مسافري كرده اند و 
همچنين افرادي كه اين تلفن ه��اي همراه را خريداري 
كرده اند، بتوانند با ارايه مدارك الزم از جمله پاسپورت و 
فاكتور خريد معتبر، در مهلت داده شده، مدارك مثبته 
خود را به ادارات صنعت، معدن استان هاي سراسر كشور 
ارايه دهند تا از غيرفعال شدن گوشي هاي تلفن همراه خود 
جلوگيري كنند. او مهلتي كه براي ارايه اين مدارك داده 

شده، نيز گفت: حدود ۷ هزار گوشي تلفن همراه در تاريخ 
۲۸ شهريور ماه، پيامك هشدار را دريافت كرده اند و از آن 
تاريخ به مدت يك ماه فرصت دارند تا در صورت اعتراض، 
مدارك خ��ود را ارايه دهند. همچنين س��اير تلفن هاي 
همراهي كه به اين شكل و شيوه وارد كشور شده اند نيز به 
محض روشن شدن و از زمان دريافت پيامك هشداري، 

يك فرصت يك ماهه خواهند داشت.
رهبري با تاكيد بر غيرقانوني بودن سوءاس��تفاده از رويه 
واردات مسافري گوشي تلفن همراه عنوان كرد: بر اساس 
قانون، وارد كردن يك گوشي تلفن همراه براي مسافران 
در سال، امتيازي قابل واگذاري نيست كه بتوان آن را در 
اختيار ديگراني گذاشت كه قصد دارند با اين شيوه و شگرد، 
گوشي هاي قاچاق وارد شده به كشور را تطهير كنند لذا به 
دنبال اقدامات قانوني انجام شده، سوءاستفاده كنندگان از 
اين شيوه و شگرد و همچنين افرادي كه مبادرت به خريد 
و فروش اطالعات مسافران كرده اند، توسط دستگاه هاي 
كاشف و ضابط، شناس��ايي و برخورد قانوني با آنها انجام 
خواهد شد. اوافزود: واردات مسافري تلفن همراه به تدريج 
اصالح مي شود. مردم بايد گوشي هايي خريداري كنند كه 
از مجاري رسمي وارد شده است. طرح رجيستري، طرح 
خوبي است كه ۱3۰۰ ميليارد تومان درآمد براي دولت از 

محل عوارض بر ماليات گوشي تلفن همراه داشته است.

درآمد ۱۳۰۰ ميليارد توماني دولت از رجيستري تلفن همراه 

قاچاق ۳۷ هزار موبايل محرز شد

دولت بزرگ ترين کارفرما

از سرمايه داری دولتی تا شبه دولتی شدن اقتصاد
برخی از صاحبنظران، نظام اقتصادی ايران را سرمايه داری 
دولتی می نامند؛ نوعی از سرمايه داری که البته با نسخه 
اصلی آن تفاوت های بنيادی داشته و به يکی از اصلی ترين 
موانع توسعه در کشور بدل ش��ده است. به گزارش ايرنا، 
طبق ديدگاه کارشناس��ان با وجود اينکه حدود ۷ دهه 
از اجرای اولين برنامه های توسعه در ايران می گذرد، اما 
هنوز از شاخص ها و اس��تانداردهای جهانی يک کشور 

توسعه يافته فاصله زيادی داريم.
شکل گيری و رشد سرمايه داری دولتی، يکی از عوارض 
اين وضعيت نهادينه شده اس��ت؛ اينکه، به جای بخش 
خصوصی، دولت زمام اقتصاد را به دست گرفت، به گونه ای 
که امروزه تنها حدود ۲۰ ت��ا ۲۵ درصد اقتصاد خارج از 
حيطه ی دولت است، يکی از داليل اصلی توسعه نيافتگی 
کشور بوده و بايد از طريق ريشه يابی چرايی و چگونگی اين 
مساله به دنبال ارائه راه کارهايی عملياتی برای آن باشيم. 
به ويژه اينکه، در س��ال های اخير اجرای اصل ۴۴ قانون 
اساسی و اقدامات انجام گرفته در راستای خصوصی سازی 
به جای توسعه و تقويت بخش خصوصی واقعی به شبه 

دولتی شدن اقتصاد انجاميده است.

    چيستی نظام اقتصادی سرمايه داری
نظام اقتصادی سرمايه داری، نظام حاکم بر جهان است، 
به طوری که اکثر کشورهای جهان، اعم از توسعه يافته و 
در حال توسعه و کشورهای جهان سوم از الگوی اقتصاد 
س��رمايه داری پيروی می کنند يا دست کم بخش قابل 
توجهی از اقتصاد آنها از سازوکار سرمايه داری برخوردار 
است. در تعريف نظام س��رمايه داری آمده است که اين 

نظام عبارت است از سازمانی اقتصادی که در آن اکثريت 
اموال، دارايی ه��ا و ابزار توليد )مانند زمين و س��رمايه( 
بطور خصوصی مورد تملک واقع ش��ده و بازار )به همراه 
دخالت های بس��يار کم دولت( به عنوان ابزار تخصيص 

منابع و ايجاد درآمد محسوب می شود.
بر اساس اين تعريف و ساير تعريف های موجود، می توان 
گفت که تملک خصوصی ابزار، عوامل و نهادهای توليد، 
تعيين کنندگی بازار در هماهنگی فعاليت های اقتصادی، 
آزادی بازيگران در جس��تجوی سود حداکثری، رقابتی 
بودن بازار و حداقل حضور دول��ت از ويژگی های اصلی 
نظام سرمايه داری است. بديهی است که وجود يک نظام 
سرمايه داری خالص امری غير ممکن است. زيرا، دولت ها 
همواره فراتر از وظيفه ی نظارتی رفته و به انحاء  مختلف 

در فعاليت های اقتصادی دخالت می کنند.
حد و حدود اين دخالت را نمی توان با خط کش نشان داد 
اما در برخی از کشورها دولت در اتخاذ تصميم پيرامون 
تولي��د و همچني��ن در ايجاد هماهنگ��ی فعاليت های 
اقتصادی نقش قابل توجهی دارد، اما ابزار توليد، به ويژه 
س��رمايه به طور عمده در دس��ت بخش خصوصی باقی 
می ماند. اين نوع  نظام اقتصادی را سرمايه داری مبتنی 
بر دولت می نامند. بدون شک آنچه سرمايه داری دولتی 
خوانده می شود تفاوت بسياری با سرمايه داری مبتنی بر 
دولت دارد. در سرمايه داری دولتی تقريبًا می توان گفت 
که دولت جای بخش خصوصی را گرفته و عمده سرمايه 
در دست دولت قرار دارد. هرچند بخش خصوصی نيز در 
اين نوع سرمايه داری فعال است اما سهم ناچيزی از اقتصاد 

را در اختيار دارد.

    حجم و اندازه دولت چقدر است؟
ايران نمونه ای بارز از سرمايه داری دولتی به شمار می آيد و 

اندازه دولت در اقتصاد کشور بسيار بزرگ است.
 طبق ديدگاه صاحبنظران اقتصادی، يکی از شاخص های 
اندازه گي��ری حج��م و اندازه دولت، ش��اخص نس��بت 
بودجه کل کش��ور به GDP است. هر اندازه حجم سهم 
دولت)بودجه( از ظرفيت اقتصادی کشور )توليد ناخالص 
داخلی( بيش��تر باشد مويد درجه بيش��تر دولتی بودن 
اقتصاد و درجه و سهم کم فعاليت های بخش خصوصی 
است. طبق برآوردهای انجام شده نسبت بودجه عمومی 
دولت و ش��رکت های دولتی از توليد ناخالص داخلی در 
۱3۹۷ حدود ۷۴ درصد بوده است. اين رقم نشاندهنده ی 
دولتی بودن اقتصاد و به عبارت ديگر سرمايه داری دولتی 
در ايران است. همچنين يکی ديگر از معيارهای جهانی 
سنجش اندازه دولت شاخص آزادی اقتصادی است. اين 
شاخص، که از سوی بنياد هريتيج  به صورت ساليانه برای 
تمام کشورهای دنيا محاسبه و منتشر می شود، از جمله 
شاخص های مطرح در ارزيابی و تحليل محيط کسب و 

کار کشورها است.
 در گزارش سال ۲۰۱۸ ، هنگ کنگ با امتياز ۹۰.۲ از نظر 
ش��اخص آزادی اقتصادی در رتبه اول قرار دارد و پس از 
آن کشورهای سنگاپور با امتياز ۸۸.۸، نيوزيلند با امتياز 
۸۴.۲، سوئيس با امتياز ۸۱.۷ و استراليا با امتياز ۸۰.۹ در 

رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند.
ميانگين جهانی اين شاخص ۶۱.۱ است. کره شمالی با 
امتياز ۵.۸ از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی آخرين کشور 

در بين ۱۸۰ کشور رتبه بندی شده است.

 اي��ران نيز با امتي��از ۵۰.۹ رتب��ه ۱۵۶ را دارد که خيلی 
مناس��ب به نظر نمی رس��د. همچنين، برای کشورهای 
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ميانگين شاخص آزادی 

اقتصادی ۶۱.۵ است.

    چراي�ی ش�کل گيری س�رمايه داری دولتی 
در ايران

يکی از معتبرترين و مستندترين نوشته های مربوط به 
چرايی عدم شکل گيری س��رمايه داری به معنای غربی 
آن در ايران کتاب »موانع تاريخی رش��د س��رمايه داری 
در ايران« از »احمد اش��رف« اس��ت. اش��رف به دنبال 
پاسخگويی به اين سؤال است که چرا در حالی که در قرن 
نوزده ميالدی سرمايه داری غرب مراحل تجاری، رقابتی 
و همچنين تحوالت صنعتی را پش��ت سر نهاد، در ايران 
شاهد رشد و شکل گيری رشد س��رمايه داری نبوديم؟ 
اساس استدالل اشرف اين است که در ايران سرمايه داری 
رش��د و گس��ترش يافت اما فاقد دو جنبه اساسی رشد 
سرمايه داری صنعتی و استقرار مردم ساالری بود. درواقع، 
شکل گيری سرمايه داری دولتی در کشور ما را بايد ناشی 
از نبود اين دو مورد، در تجربه تاريخی گذار از فئوداليسم 
به سرمايه داری دانست. از نظر اشرف، عليرغم تالش تجار 
و بازرگانان ايرانی تحقق سرمايه داری صنعتی، به دليل 
وجود اس��تبداد و ماهيت غير شهری اکثر نقاط کشور از 
يک طرف و حضور دولت های استعماری از سوی ديگر 
ناکام ماند. ناکامی ايران در گذار از سرمايه داری تجاری به 
سرمايه داری صنعتی، در قرن نوزدهم زمينه های رشد و 

توسعه سرمايه داری دولتی در قرن بيستم را فراهم کرد.
اعتقاد صاحبنظران بر اين است که ورود نفت به اقتصاد 
کشور و به ويژه وابسته شدن بودجه دولت به درآمدهای 
نفتی نقطه عطفی ديگر در ش��کل گيری سرمايه داری 
دولتی در ايران اس��ت. مورخان آورده اند که درآمد نفت 
که تا س��ال ۱3۲۰ در حس��اب های مخص��وص خزانه 

نگهداری می شد، به منظور تأمين مخارج جاری دولت، 
به درآمدهای بودجه عمومی دولت واريز شد. به همين 
خاطر ش��ايد بتوان آغاز رش��د حجم و اندازه دولت را در 

همين دوره جستجو کرد.
قان��ون مصوب بهمن ۱3۲۶ دول��ت را مکلف می کرد از 
اول س��ال ۱3۲۷ تا مدت ده س��ال درآمد نفت را صرف 
کارهای توليدی و عام المنفعه کند. اما با تصويب برنامه 
هفت س��اله ی عمرانی اول و اجرای آن در سال ۱3۲۸ و 
با تشکيل س��ازمان برنامه، درآمد نفت و مخارج عمرانی 
از بودجه کل کش��ور جدا شد. البته سهم سازمان برنامه 
از درآمد نفت در حد ۵۵ ت��ا ۶۰ درصد بود و بقيه در آمد 
نفت به خزانه دولت واريز می شد. با تصويب قانون برنامه 
و بودجه و قانون برنامه ی عمرانی پنجم کش��ور )اسفند 
۱3۵۱( از س��ال ۱3۵۲ به بعد اختصاص نسبت هايی از 
درآمدهای نفت به بودجه عادی و عمرانی حذف شد و با 
تمرکز امور مالی و خزان��ه داری در وزارت امور اقتصادی 
و دارايی، مقرر شد مجموع درآمدهای مختلف دولت در 
صندوق واحدی متمرکز شود. بدين ترتيب نفت به بخش 
جدای ناپذير بودجه و اقتصاد تبديل شد و روز به روز هم 
باعث بزرگ و بزرگ تر ش��دن دولت شد. همزمان با اين 
نقطه عطف اقتصادی، از نظر سياسی نيز دوران پهلوی 
در عمل ادامه دوران قاجار بود و با وجود تغيير و تحوالت 
ظاهری و ش��کل گيری دولت مدرن، مردم س��االری به 
عنوان يکی از ارکان اقتصاد سرمايه داری مغفول ماند. در 
اين حالت دولت يا بهتر است بگوييم حکومت پهلوی، به 
ويژه در پهلوی دوم از طريق  درآمدهای نفتی به يکه تاز 
ميدان اقتصادی کشور تبديل شد و در سطح کالن بخش 

خصوصی واقعی را به حاشيه راند.
تداوم اي��ن تجربه بعد از انق��الب نيز ادامه پي��دا کرد و 
وابستگی شديد اقصاد به نفت باعث شد تا يکه تازی های 
دولت به عنوان بزرگترين کارفرم��ا در عرصه ی اقتصاد 

همواره ادامه پيدا کند.



15 جهان

ترامپ از پيمان »آسمان باز« هم خارج مي شود 

الگارد: چندجانبه گرايي راه نجات اقتصاد جهان است

امتناع رسمي كاخ سفيد از همكاري با كنگره

جنگتجاريفقررادرجهانتشديدميكند

گروه جهان|
 كاخ سفيد با انتشار نامه اي هشت صفحه اي تحقيقات ناظر 
بر استيضاح دونالد ترامپ را »تئاتر سياسي« خوانده است. 
در اين نامه تصريح شده، مقام هاي دولت امريكا از همكاري 
با كنگره در ارتباط ب��ا ماجراي اوكراين اجتناب مي كنند. 
در اين ميان آنچه دموكرات ها را بيش از پيش نگران كرده 
انتشار خبر خروج قريب الوقوع دولت امريكا از پيمان »آسمان 
باز« اس��ت كه مي تواند رقابت هاي تسليحاتي را در جهان 

تشديد كند.
همكاري نكردن ترامپ و كاخ سفيد با نمايندگان كنگره 
پديده تازه اي نيس��ت. اما آنچه تازگي دارد، سطح امتناع 
از همكاري با قوه مقننه اس��ت. پيش از آن نيز، ترامپ در 
ارتباط ب��ا دو پرونده ديگر، يكي تماس هاي تيم انتخاباتي 
او با مقامات روسيه و همچنين حساب هاي مالياتي خود از 
همكاري با كنگره سرباز زده بود. آسوشيتدپرس چهارشنبه 
خبر مربوط به نامه رسمي كاخ سفيد به نمايندگان ارشد 
حزب دموكرات را رسانه اي كرده است. در اين نامه هشت 
صفحه اي، تحقيقات ناظر بر طرح استيضاح ترامپ اقدامي 
با انگيزه هاي سياسي ارزيابي شده است. در اين نامه تصريح 
شده تالش نمايندگان دموكرات از به راه انداختن چنين 
كارزاري آسيب رساندن به حيثيت رييس جمهوري امريكا 

در انتخابات ۲۰۲۰ بوده است. 
نامه كاخ سفيد با اعتراض شديد نمايندگان دموكرات روبرو 
شده است. نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان امريكا، 
اعالم كرده رييس جمهور امريكا بر ف��راز قانون قرار ندارد. 
آدام شيف رييس كارگروه اطالعاتي مجلس نمايندگان، 
هم گفته همكاري نكردن دولت ترامپ با تحقيقات مربوط 
به پرونده اوكراين مدرك ديگري براي صحت داشتن اتهام 
سوءاستفاده ترامپ از اختيارات و قدرت خود است. همكاري 
نكردن دول��ت ترامپ با كنگره با حاضر نش��دن گوردون 
ساندلند س��فير امريكا در اتحاديه اروپا، در نشست كنگره 
آغاز شد. سفير امريكا در اتحاديه اروپا به عنوان يكي از افراد 
مطلع در پرونده اوكراين براي پاسخ به پرسش نمايندگان 
به كنگره دعوت شده بود اما از حضور در جلسه پاسخگويي 

اجتناب كرد. 
نمايندگان دموكرات تهديد كرده اند كه عليه كساني كه در 
كار تحقيقات قوه مقننه در ارتباط با پرونده اوكراين كارشكني 

كنند، به لحاظ حقوقي اقدام خواهد شد. در نامه كاخ سفيد اما 
آمده كه تهديد به مجازات نيز نمي تواند آنها را وادار به حضور 

در كنگره و شركت در اين تئاتر سياسي كند. 
پرونده اوكراين مرب��وط به تماس تلفني ترامپ با همتاي 
اوكرايني خود، ولوديمير زلنسكي است. ترامپ در اين تماس 
تلفني پرداخت كمك نظامي۴۰۰ميليون دالري به اوكراين 
را منوط به همكاري زلنسكي در پرونده تحقيقات پيرامون 
فساد مالي هانتر بايدن كرده بود. هانتر بايدن، پسر جو بايدن 
رقيب اصلي انتخاباتي ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۰ امريكا 
است. هدف از چنين اقدامي آسيب رساندن به حيثيت بايدن 
بوده است. تاكنون دو مامور سازمان هاي اطالعاتي امريكا 

درباره تماس تلفني ياد شده اطالع رساني كرده اند. 

تالش ترامپ براي كارشكني در روند استيضاح در شرايطي 
است كه نتايج نظرسنجي هاي جديد نشان مي دهد نيمي 
از امريكايي ها از اس��تيضاح و بركناري او از قدرت حمايت 
مي كنند.  پوليتيكو چهارشنبه گزارش داده كه نظرسنجي 
مشترك اين نشريه و شركت »مورنينگ كانسالت« كه در 
روزهاي دوشنبه و سه شنبه هفته جاري انجام شده، نشان 
مي دهد ۵۰درصد راي دهندگان ثبت نام شده، از اقدام سنا 
در بركناري ترام��پ از قدرت حمايت مي كنند. ۴۳درصد 
نيز با بركناري ترامپ مخالفت كرده اند و هفت درصد نيز 
گفته اند كه هنوز مردد هستند.  جيمي كارتر رييس جمهور 
اس��بق امريكا، هم كه به ترامپ نسبت به تالش براي مانع 
ايجاد كردن بر سر راه تحقيقات دموكرات ها هشدار داده، 

از روند استيضاح ترامپ استقبال كرده است. او همچنين 
گفته كه اقدام ترامپ در جلوگيري از شهادت دادن مقام هاي 
دولتش در كنگره تنها باعث به وجود آمدن مدارك بيشتر 

خواهد شد. 

خروجازپيمان»آسمانباز«
در اين ميان، آنچه نگران دموكرات ها را تشديد كرده انتشار 
گزارش هايي مبني بر خروج دولت از پيمان »آسمان باز« 
است. اين پيمان ۱۹۹۲ ميان چهار كشور، از جمله امريكا 
و اتحاديه جماهير شوروي س��ابق امضا و از سال۲۰۰۲ به 
اجرا گذاشته شد و بر اساس آن، كشورهاي عضو مي توانند 
در آس��مان يكديگر پروازهاي تجسس��ي انجام دهند تا 

بطور مس��تقيم از تحركات نظامي همديگر اطالع يابند و 
بدين ترتيب به يكديگر مظنون نباشند. سي ان ان چهارشنبه 
نوش��ته، خروج امريكا از اين معاه��ده مي تواند بر توانايي 
اين كش��ور در كسب اطالعات از وضعيت نظامي روسيه و 
ديگر كشورها اثر منفي بگذارد. كارشناسان نگران هستند 
كه خروج امريكا از اين معاهده به رقابت تسليحاتي ميان 
واشنگتن و مسكو دامن بزند، خصوصا اينكه امريكا در نظر 
دارد يك موشك كروز غيرهسته اي را كه براي مقابله با چالش 

روسيه در اروپا طراحي شده بزودي آزمايش كند. 
گفته شده، چندين سناتور امريكايي در نامه اي به كاخ سفيد 
گفته اند خروج امريكا از اين پيمان »هديه ديگري از دولت 
ترامپ به پوتين اس��ت. اين سناتورها گفته اند در راستاي 
خروج از اين پيمان، هيچ مشورتي با قانونگذاران امريكايي، 
يا متحدان واشنگتن نشده و اين موضوع نگران كننده است.«

معاهده آس��مان هاي باز توافقنامه اي بين ۳۴ كشور 
جهان اس��ت كه در خصوص اجازه پرواز هواپيماهاي 
جاسوسي و تجسسي بر فراز مناطق كشورهاي عضو 
اين معاهده است. اين معاهده جهت ايجاد دركي متقابل 
و اطمينان به كشورهاي امضاكننده در خصوص كليه 
تحركات و فعاليت هاي نظامي كه ممكن است باعث 
نگراني آنها شود، ايجاد شده است. معاده آسمان هاي باز 
يكي از بزرگ ترين تالش هاي بين المللي براي هرچه 
شفاف تر كردن فعاليت هاي نظامي است. مفهوم اوليه 
اين طرح ۱۹۵۵توسط دوايت آيزنهاور رييس جمهور 
وقت امريكا، به شوروي در كنفرانس ژنو ارايه شده بود 
كه با مخالفت روس ها روبرو شد. بعد از مخالف شروري، 
اين طرح براي سال ها از دس��تور كار خارج شد كه در 
نهايت در دوران رياست جمهوري جرج بوش پدر مجدداً 
در مورد آن بحث شد كه منجر به امضاي توافقنامه اي 
در ۲۴ مارس ۱۹۹۲ش��د. در نهايت ني��ز از اول ژانويه 
۲۰۰۲ اين طرح عملياتي و اجرا ش��د. ترامپ از زمان 
ورود به كاخ سفيد بس��ياري از معاهدات و پيمان هاي 
مهم بين الملل��ي، امريكا را خارج ك��رد كه تالطمات 
سياسي جهاني را به همراه داشته است كه مي توان به 
خروج از پيمان  هاي آب و هوايي پاريس، پيمان تجاري 
نفتا، توافق هسته اي ايران، و پيمان منع موشك هاي 

هسته اي ميان برد اشاره كرد.

گروه جهان|
 رييس س��ابق صندوق بين المللي پول كه بزودي سكان 
هدايت بانك مركزي اروپا را به دس��ت مي گيرد خواستار 
چندجانبه گرايي براي حل مشكالت اقتصاد جهان شده 
است. كريس��تالينا جيورجيوا رييس جديد بلغارستاني 
صن��دوق بين المللي پول، نيز با اش��اره به سياس��ت هاي 
حمايت گرايانه و تشديد جنگ تجاري هشدار داده كه شرايط 
فعلي فقر را در جهان تشديد خواهد كرد.  به گزارش شينهوا، 
كريستين الگارد كه در دوره گذار ميان دو مديريت دو نهاد 
بزرگ مالي جهان است، گفته: »رشد صندوق بين المللي 
پول در دوره مديريت من به اين دليل مهم اس��ت كه همه 
كشورها، بزرگ يا كوچك، فقير يا غني درك كردند براي 
توسعه رشد اقتصادي و مقابله با چالش هاي جهاني نيازمند 
چندجانبه گرايي هستيم.« او كه پس از هشت سال مديريت 
صندوق بين المللي پول از ابتداي ماه آينده ميالدي رياست 
بانك مركزي اروپا را برعهده مي گيرد، گفته: »هيچ كشوري، 
فارغ از اينكه چقدر بزرگ باشد، نمي تواند به صورت جزيره اي 
براي خود عمل كند، چرا كه سرمايه ها در جهان بدون مرز 
در حركت هستند.«  به گفته او، كشورهاي آفريقايي كه بايد 
تا س��ال ۲۰۳۰ به اهداف خود در توسعه پايدار دست پيدا 
كنند، نمي توانند به  تنهايي از پس اين كار بر بيايند، آنها به 
حمايت ديگران نياز دارند. بخش هايي از دنيا مانند اروپا كه 
رويكرد بازي به مبادالت تجاري دارند براي ادامه اين روند 

خود نيازمند ديدگاه چندجانبه گرايانه هستند.  رييس سابق 
صندوق بين المللي پول در ادامه گفته جهان براي موفقيت 
چندجانبه گرايي جديد بايد بيشتر به مردم توجه كند و بايد 
روش هاي شفاف تر و جدي تري را به كار گيرد. او با اشاره به 
رويكردهاي مخالف جهاني سازي و مخالف تجارت آزاد در 
برخي كشورها گفته: »جهاني سازي رويكردي است كه فعال 
ماندگار است اما احتماال تغيير فاز خواهد داد.« رييس بعدي 
بانك مركزي اروپا پيشتر هشدار داده بود كه رشد اقتصاد 
جهاني شكننده و مورد تهديد است. الگارد با هشدار درباره 
ش��كننده بودن وضعيت اقتصاد جهاني تصريح كرده بود 
كه براي مقابله با اين چالش، سياست گذاران بايد نوسانات 
ناشي از تصميم هاي فردي را به حداقل برسانند. الگارد كه 
اخيرا بطور رسمي از صندوق بين المللي پول كنار رفته است 
از تصميم هايي مانند برگزيت و جنگ هاي تجاري به عنوان 
مثال هايي براي زخم هاي غير ضروري براي اقتصاد جهان 
نام برده و گفته است اشتباهات انساني مي تواند با تصميمات 
درست برطرف شوند. او پيشتر نيز بارها درباره تبعات جنگ 

تجاري بر اقتصاد جهان هشدار داده بود. 

خسارتامريكابهاقتصادجهان
رييس صندوق بين المللي پول نيز گفته جنگ تجاري 
امريكا با كش��ورهاي ديگر ۷۰۰ ميليارد دالر به اقتصاد 
جهاني آس��يب خواهد زد. به گ��زارش نيويورك تايمز، 

كريستالينا جيورجيوا رييس جديد بلغارستاني صندوق 
بين المللي پول، گفته مسير اقتصاد جهاني در مقايسه با 
دو س��ال قبل تغيير كرده است و بخش زيادي از كاهش 
رشد اقتصادي جهان مربوط به پيامدهاي جنگ تجاري 
دولت ترامپ با ديگر كشورها است.  او با بيان اينكه پيشتر 
نيز نسبت به پيامدهاي منازعات تجاري هشدار داده ايم، 
گفته: »اكنون شاهد هستيم كه اين منازعات آثار خود را 
به جاي مي گذارند.« پيش بيني شده رشد اقتصادي جهان 
در سال ۲۰۱۹ بطور متوسط معادل ۲.۶درصد باشد كه 
ضعيف ترين رشد سه سال اخير محسوب مي شود. رييس 
صندوق بين المللي پول ضمن اشاره به پيش بيني هاي 
اخير گفت��ه در صورت بهب��ود نيافتن وضعيت، رش��د 
اقتص��ادي جهان در س��ال آينده از وضعي��ت فعلي نيز 
وخيم تر خواهد شد. جيورجيوا هشدار داده پايان ندادن 
به اين جنگ تجاري در سال آينده رشد اقتصادي جهان 
را ۰.۸ درصد كاهش خواهد داد كه معادل ۷۰۰ ميليارد 
دالر خواهد بود. اي��ن زيان معادل كل توليدات ناخالص 
داخلي سويس در يك سال خواهد بود. بانك جهاني نيز 
اخيرا بار ديگر نسبت به تشديد جنگ تجاري و تشديد فقر 
در جهان هشدار داده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
»پينلوپي كوجيانو گلدبرگ« مدير ارشد اقتصادي بانك 
جهاني، چهارشنبه گفته: »با تداوم جنگ هاي تجاري در 
جهان، سرمايه گذاري ها به تعويق خواهد افتاد و در نتيجه 

با كاهش رشد اقتصادي سطح فقر نيز افزايش مي يابد.« 
گلدب��رگ گفته: »مردم جهان بدون رش��د اقتصادي به 
ناچار بايد با فقر و چالش روبرو شوند. جنگ تجاري اياالت 
متحده و چين كه ش��امل صدها ميليارد دالر تجارت دو 
طرفه اس��ت، هم اكنون در مركز اختالفات جهاني قرار 
دارد كه مي توان از تبعات اين جنگ به تنش تجاري ميان 
واشنگتن با اتحاديه اروپا، كانادا و مكزيك و برگزيت نيز 

اشاره كرد.«
به گفته گلدبرگ، در زمان چالش ها س��رمايه گذاري ها 
كاهش مي يابد و اين روند موجب تضعيف رشد اقتصادي 
در مناطق فقيرنشين مانند آفريقا خواهد شد. مدير ارشد 
بانك جهاني يادآوري كرده، با تشديد تنش هاي تجاري 

احتمال آنكه برخي كشورها هرگز نتوانند در آينده از رنج 
فقر رهايي يابند زياد است.  قراراست مقامات امريكايي و 
چيني پنج شنبه )امروز( در واشنگتن بر سر راهكارهاي 
خروج از بن بست فعلي با يكديگر ديدار كنند اما بسياري 
از كارشناسان معتقدند دس��تكم در كوتاه مدت نبايد به 
حصول يك توافق پايدار اميدوار بود. در حال حاضر امريكا 
بر واردات كاالهايي ب��ه ارزش ۳۶۰ ميليارد دالر از چين 
تعرفه اضافه وضع كرده اس��ت. اقتصاددانان نظر واحدي 
درخصوص تاثير جنگ تجاري بين امريكا و چين بر روي 
رشد اقتصادي كشورهاي جهان ندارند اما اين مساله قطعي 
يكي از موثرترين عوامل كاهش رش��د در مناطقي نظير 

شرق اسيا و اروپا بوده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

تظاهرات در كره جنوبي با 
درخواست عزل وزير دادگستري
گروه جهان| هزاران تن از معترضان در كره جنوبي 
چهارشنبه دست به راهپيمايي زده و در دومين هفته 
متوالي اعتراضات، خواستار بركناري وزير دادگستري 
كشورشان ش��دند. به گزارش آسوش��يتدپرس، اين 
اعتراض ه��ا در حالي برگزار ش��ده كه خان��واده وزير 
دادگستري كره جنوبي كه توس��ط »مون جائه  اين« 
رييس جمهوري اين كش��ور، منصوب شده است، در 
مركز تحقيقات مربوط به اتهام جرايم اقتصادي قرار دارد. 
اعتراض ها در نزديكي كاخ رياست جمهوري در سئول 
در پي اعتراض هاي اخيري است كه در آن جمع كثيري 
از حاميان دولت خيابان هاي مقابل دفاتر دادس��تان 
دولتي را در حمايت از »چو كوك« وزير دادگستري، 
اشغال كردند؛ فردي كه انتصاب ماه گذشته اش باعث 
تعميق اختالفات سياسي كشور شده است.  راهپيمايي 
اعتراضي چهارشنبه در بحبوحه تحقيقات گسترده از 
همسر و ساير خويشاوندان وزير دادگستري به اتهام 
ارتكاب جرايم اقتصادي و رش��وه هاي تحصيلي براي 
تايي��د ورود دختر او در يكي از دانش��گاه هاي عالي در 
سئول و يك مدرسه پزشكي در بوسان برگزار شد. در 
كره جنوبي رقابت بسيار بااليي براي ورود به مدارس و 
دانشگاه هاي عالي وجود دارد، زيرا فارغ التحصيل شدن 
از دانشگاه هاي خاص، به عنوان يك شرط مهم براي به 
دست آوردن يك شغل در آينده به حساب مي آيد.  گفته 
شده، معترضان با در دست داشتن پرچم ها و بنرهايي 
كه رويشان »چو كوك مجرم را دستگير كنيد« نوشته 
شده بود، در خيابان هاي سئول حضور داشتند. پليس 
تعداد جمعيت معترضان را اعالم نكرده است اما به نظر 

مي رسد تعداد آنها ده ها هزار تن بوده باشد. 

 همكاري محيط زيستي 
هند، چين و پاكستان 

گروه جهان| مقام هاي هندي اعالم كردند به منظور 
كنت��رل بهتر تغيي��رات اقليمي در منطق��ه كوه هاي 
هندوكش كه شامل رشته كوه هاي هيماليا مي شود و 
همچنين براي جمع آوري و اشتراك گذاري بهتر داده ها 
و مقابله يا كاهش آثار حوادث طبيعي در كش��ورهاي 
منطقه، سازمان هاي هواشناسي هند، چين و پاكستان 
با يكديگر همكاري هاي مشترك خواهند داشت. نشريه 
هندو نوشته: »اين همكاري به صورت ايجاد يك مركز 
هواشناسي منطقه اي ميان هند، پاكستان و چين انجام 
خواهد ش��د.«  ام مهاباهترا رييس سازمان هواشناسي 
هند، گفت��ه: »از منطقه هندوكش و رش��ته كوه هاي 
هيماليا به عنوان قطب س��وم )پس از قطب ش��مال و 
جنوب( در زمين ياد مي شود. اين امر به دليل نقش اين 
منطقه در تغييرات جوي است. با وجود اين جمع آوري و 
اشتراك گذاري داده ها در اين منطقه ضعيف است. ما در 
حال مذاكره با كشورهاي منطقه براي ايجاد سيستمي 
جهت اش��تراك گذاري اطالعات هوا شناسي هستيم. 
اين سيستم به پيش بيني بهتر جو كمك خواهد كرد.«  
هندوكش و هيماليا شامل افغانستان، بنگالدش، بوتان، 
چين، هند، قرقيزس��تان، مغولس��تان، ميانمار، نپال، 
پاكستان، تاجيكس��تان و ازبكستان است. اين منطقه 
حدود ۵ميليون كيلومترمربع وسعت دارد و يك جمعيت 
بزرگ با فرهنگي متنوع را در خود جاي داده است. »قطب 
سوم زمين« داراي منابع وسيع آب هاي زيرزميني است 
و همچنين بزرگ ترين حجم برف و يخ در جهان را خارج 
از قطب هاي شمال و جنوب در اختيار دارد. سازمان هاي 
بين المللي پيش بيني كردند كه تا پايان قرن۲۱ شدت 

سيل و ديگر بالياي طبيعي افزايش خواهد يافت.

اروپايي ها آزمايش  موشكي 
كره شمالي را محكوم كردند

گروه جهان| آلمان و پنج كش��ور اروپايي ديگر پس 
از نشست غيرعلني ش��وراي امنيت س��ازمان ملل با 
انتش��ار بيانيه اي آزمايش هاي موشكي كره شمالي را 
محكوم كردند. اين شش كشور فعاليت هاي موشكي 
كره شمالي را نقض آشكار قطعنامه شوراي امنيت اعالم 
كردند. نشست غيرعلني شوراي امنيت سازمان ملل به 
درخواست سه كش��ور اروپايي آلمان، فرانسه و بريتانيا 
برگزار شده بود. اين بيانيه به امضاي كشورهاي آلمان، 
فرانسه، بلژيك، بريتانيا، لهستان و استوني رسيده است. 
به گزارش خبرگزاري آلمان، استوني از ژانويه سال آينده 
به جمع كشورهاي عضو ش��وراي امنيت سازمان ملل 
خواهد پيوست. دو كشور فرانسه و بريتانيا در شمار اعضاي 
دايمي شوراي امنيت هستند و سه كشور آلمان، لهستان 
و بلژيك هم اكنون در اين نهاد بين المللي حضور دارند. 
در بيانيه شش كش��ور ياد شده، فعاليت هاي هسته اي 
و آزمايش هاي موش��كي اخير كره ش��مالي اقداماتي 
تحريك آميز ارزيابي شده است. كشورهاي امضاكننده 
اي��ن قطعنامه بر اين باورند كه اي��ن اقدامات و از جمله 
آزمايش موشكي روز س��وم اكتبر كره شمالي، نه تنها 
امنيت و ثبات در منطقه را به مخاطره مي افكند، بلكه 
نقض آشكار قطعنامه هاي شوراي امنيت است.  مذاكرات 
امريكا و كره شمالي بر سر مناقشه هسته اي به بن بست 
انجاميده و آزمايش هاي موشكي اخير كره شمالي براي 
اعمال فشار بيشتر به امريكا است. كره شمالي پايان دادن 
به فعاليت هاي موشكي و هسته اي خود را منوط به لغو 
همه تحريم ها نموده است. اين در حالي است كه ترامپ 
از رهبر كره شمالي خواسته تا به فعاليت هاي موشكي و 
هسته اي خود خاتمه دهد و پس از آن تحريم ها لغو شود. 

سنگاپور رقابتي ترين اقتصاد 
را در جهان داراست

گروه جهان| مجم��ع جهاني اقتصاد با انتش��ار 
گزارشي جديد، سنگاپور در جنوب شرق آسيا را به 
عنوان كشوري معرفي كرد كه از رقابتي ترين اقتصاد 
در ميان ۱۴۱ كشور جهان در سال ۲۰۱۹ برخوردار 
است. تارنماي نيكي آسيا ريويو نوشته: »سنگاپور 
طبق جدول به روز ش��ده مجمع جهاني اقتصاد با 
كسب ۸۴.۸ از ۱۰۰ امتياز و احتمال ممكن با عبور 
از امريكا درصدر رده بن��دي ۱۴۱ اقتصاد در جهان 
قرار گرفت.« امريكا سال گذشته در صدر اين جدول 
قرار داشت اما امسال از سنگاپور عقب ماند.  مجمع 
جهاني اقتصاد چهارشنبه با انتشار گزارش رتبه بندي 
اقتصادي كش��ورهاي جهان در ۲۰۱۹ اعالم كرده 
سنگاپور براي اولين بار موفق به قرار گرفتن در صدر 
جدول اقتصادهاي ۱۴۱ كشور جهان شد. اين كشور 
كوچك آس��ياي جنوب شرق آسيا همچنين رتبه 
نخست زيرساخت هاي اقتصادي در دنيا را كه يكي 
از ۱۲ ش��اخص ارزيابي در اين جدول بوده، به خود 
اختصاص داده است. دولت- شهر سنگاپور همچنين 
در دو ش��اخص ديگر اين جدول شامل چشم انداز 
سني اميد به زندگي و بازار كار رتبه نخست را از آن 
خود كرده است. عالوه بر اين، سنگاپور از نظر سيستم 
مالي، بازدهي و كارايي بازار و ثبات در اقتصاد كالن، 
نمره خوبي راكس��ب كرده است. س��نگاپور از نظر 
كيفيت نهادهاي عمومي، پس از فنالند در رتبه دوم 
جهان قرار گرفته است. امريكا، هنگ كنگ، هلند، 
س��ويس، ژاپن، آلمان، سوئد، بريتانيا و دانمارك به 
ترتيب رتبه هاي دوم تا دهم رقابتي ترين اقتصادهاي 

جهان را در سال ۲۰۱۹ به خود اختصاص داده اند.

هشدار شركت هاي فناوري 
چين به امريكا

گ�روه جهان| ش��ركت هاي فناوري چين با انتشار 
بيانيه اي به امري��كا به دليل تحريم ه��اي اخير عليه 
۲۸ش��ركت امنيتي و فناوري چيني هش��دار دادند. 
به گزارش تارنماي »يي س��ي«، اين ش��ركت ها اعالم 
كرده اند تحريم هايي كه به بهانه تضييع حقوق بشر عليه 
شركت هاي چيني و نهادهاي امنيتي و فناوري در نظر 
گرفته شده، اقتصاد جهان و امريكا را تحت تاثيرات منفي 
قرار مي دهد.  اين بيانيه دستاويز قراردادن مسائل حقوق 
بشري براي تحريم چين از سوي امريكا را تقبيح كرده و 
آورده است چنين تالش هايي نه فقط سودي براي امريكا 
ندارد بلكه روابط تجاري و فني دو كشور را هم مخدوش 
مي كند. در بيانيه تاكيد شده، شركت هاي فناوري چين 
به فعاليت هاي خود در بازار ب��زرگ بين المللي ادامه 
مي دهند اما قرار دادن نام آنها در فهرست سياه امريكا 
براي آن كشور بار منفي خواهد داشت. اين شركت ها 
با تصميم امريكا به ش��دت مخالفت ك��رده و گفته اند 
بسياري از تامين كنندگان و عرضه كنندگان محصوالت 
فني امريكا با طرف هاي چيني در تعامل هستند و اين 
تحريم ها براي آنه��ا زيانبار خواهد بود. همزمان با اين 
بيانيه روزنامه چايناديلي نوشته، امريكا به دنبال استعمار 
تجارت جهاني است.  اين نشريه تاكيد مي كند بسياري 
از ش��ركت هاي فني چين پيشرو كشورهاي ديگر در 
دنيا هستند و در بازارهاي دنيا از جمله امريكا بر اساس 
مقررات و با احترام به قانون فعاليت مي كنند اما واشنگتن 
به هر بهانه اي آنها را مورد هجمه قرار مي دهد و تحريم 
مي كند. اين روزنامه نوش��ته: »امريكا به بهانه آزادي و 
حقوق بشر و دموكراسي به دنبال پيشبرد برنامه هاي 

استعماري خود بر نظام تجارت جهاني است.« 
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ورودنظاميانتركيهبهخاك
سوريهوهشداردمشق

گروه جهان| برخي گزارش ها حاكي از آن اس��ت 
كه نظاميان تركيه چهارش��نبه وارد نواحي ش��مال 
شرق سوريه شدند تا حمالتشان را عليه شبه نظاميان 
كردي كه مناطق نزديك مرز دو كشور را در كنترل 
خود دارند آغاز كنند. اين در حالي اس��ت كه سوريه 
اقدامات اخير تركيه را محكوم كرده و هشدار داده كه 
از همه ابزارها براي مقابله استفاده خواهد كرد. سوريه 
همچنين حمله تركيه را ب��ه معناي مرگ مذاكرات 
آستانه دانسته است.  بلومبرگ چهارشنبه به نقل از يك 
مقام تركيه اي گزارش داده، در ساعات اوليه چهارشنبه 
يك گروه كوچك پيشرو از نيروهاي ارتش تركيه در 
دو نقطه از مرز وارد خاك سوريه شده تا تدارك براي 
يك حمله گسترده تر را شروع كنند. اين مقام گفته، 
اين دو نقطه نزديك به شهرهاي تل ابيض و راس العين 
هستند. براساس اطالعات واصله به راي اليوم، نيروهاي 
پيشقراولي كه صبح چهارشنبه از مرزهاي سوريه عبور 
كرده اند نيروهاي شورش��ي محلي سوري وابسته به 
»ارتش آزاد سوريه« هستند كه زير نظر تركيه آموزش 
ديده اند. به اين ترتيب عمليات نظامي تركيه  با عنوان 
»چشمه صلح« عمال عليه نيروهاي سوريه دموكراتيك 
آغاز ش��د. اين در حالي است كه نيروهاي كرد هنوز 
درباره اين گزارش اظهارنظري نكرده اند.   كمي پيش 
از آن نيروهاي شبه نظامي كرد متعهد شدند كه در برابر 
هرگونه حمله اي از جانب تركيه از خودشان دفاع كنند. 
رجب طيب اردوغان اعالم كرده قصد دارد نيروهاي 
ش��به نظامي كرد را از نواحي مرزي در خاك سوريه 
مجبور به عقب نشيني كند. خلوصي آكار وزير دفاع 
تركيه گفته: »در ارتباط با اين عمليات فرآيند استقرار 
نيروها و ديگر امور همچنان در دست انجام هستند.  اين 
در حالي است كه يك منبع رسمي در وزارت خارجه 
سوريه چهارشنبه گفته: »دمشق به شدت، اظهارات 
پوچ، مقاصد خصمانه رژيم تركي��ه و تجمع نيروي 
نظامي در مرزهاي خود را محكوم مي كند.« خبرگزاري 
رسمي سوريه )سانا( نوشته كه تجمع نظاميان تركيه 
در مرزهاي سوريه، نقض فاحش حقوق بين الملل و 
نقض آشكار قطعنامه هاي شوراي امنيت است كه بر 
احترام به تماميت ارضي و حاكميت سوريه تأكيد دارد. 
در حالي كه مقام هاي تركيه از حمله قريب الوقوع خبر 
مي دهند، مقام هاي كرد از غيرنظاميان خواسته اند از 
مناطق محل س��كونت خود دفاع كنند. آنها از مردم 
خواسته اند بسيج شوند و براي مقاومت در برابر حمله 
برنامه ريزي شده تركيه به نيروهاي كرد مستقر در اين 

منطقه، به سمت مرز بروند.

تاكيدرييسجمهوريعراق
براصالحكابينه

رييس جمهوري عراق بر ضرورت اجراي اصالحات در 
كابينه دولت براي بهبودي عملكرد آن براي برآورده 
كردن خواسته هاي شهروندان عراقي، مقابله با بيكاري 
و تحقق عدالت اجتماعي تأكيد كرد. به گزارش روسيا 
الي��وم، برهم صالح تاكيد ك��رده: »وظيفه ما اجراي 
اصالحات و فراهم كردن زندگي آزاد و كرامتمندانه 
براي شهروندان عراقي است و تظاهرات مسالمت آميز 
براي تمامي اقشار مردم بدون اينكه خون كسي ريخته 
شود يا به اموال عمومي آسيبي برسد، حق آنان است.« 
عراق در روزهاي گذشته دستخوش ناآرامي  بوده كه در 
جريان آن ده ها تن كشته و هزاران تن مجروح شده اند.

توافقروسيهوتركيه
برايحذفدالر

مسكو و آنكارا بر سر جايگزين كردن دالر با روبل و 
لير توافق كردند. به گزارش راشاتودي، وزارت دارايي 
روسيه اعالم كردند روسيه و تركيه بر سر جايگزيني 
تدريج��ي دالر ب��ا ارزهاي ملي ب��ه منظور كاهش 
وابستگي به ارزهاي ديگر در روابط دو جانبه به توافق 
رسيده اند. سال گذشته حجم مناسبات دوجانبه بين 
روسيه و تركيه با ۱۶ درصد افزايش نسبت به سال 
۲۰۱۷ به ۲۵.۵ميليارد دالر رسيده بود. اين توافق 
جديد باعث گس��ترش و تقويت رواب��ط بانكي دو 
كشور و تضمين وجود كانال پرداخت مطمئن براي 

بنگاه هاي تجاري خواهد بود. 

اعدام2تبعهپاكستان
درعربستان

عربستان حكم اعدام دو شهروند ديگر پاكستاني 
را درحال��ي ب��ه اج��را درآورد كه س��ازمان هاي 
بين المللي با اي��ن اعدام ها مخالفت كرده بودند. 
منابع پاكستاني به نقل از سازمان قضايي سعودي 
گفتند: غالم قمر و محمد اكبر دو تبعه پاكستاني 
پس از ثابت ش��دن جرم قاچ��اق موادمخدر، به 
مجازات اعدام محكوم ش��دند. عربس��تان تا ماه 
سپتامبر ۲۱ پاكستاني را اعدام كرده است. اواخر 
فروردين ماه امسال نيز دولت سعودي يك زوج 
پاكستاني را به جرم حمل موادمخدر اعدام كرد. 

غني:بحرانانتخاباتي2۰۱۴
نبايدتكرارشود

رييس جمهوري افغانستان از نامزدهاي انتخابات 
رياس��ت جمهوري با اش��اره ب��ه اطمين��ان تيم 
انتخاباتي اش به پيروزي او در انتخابات، تاكيد كرده 
بحران ناش��ي از انتخابات ۲۰۱۴ نبايد تكرار شود. 
اش��رف غني به اشپيگل گفته: »مدعي پيروزي در 
انتخابات نيستم. تيم من و خودم به قوانين پايبنديم 
و تا اعالم نتيجه انتخابات از سوي كميسيون انتخابات 
صبر مي كنيم. هر حرفي كه قبال گفته شد، پيش بيني 
بود كه فايده اي ندارد.« غن��ي و عبداهلل عبداهلل در 
انتخابات ۲۰۱۴ هم رقيب اصلي يكديگر بودند، هر 
دو يكديگر را به تقلب متهم كردند و اختالف بين آنها 

ماه ها افغانستان را درگير بحران كرد.
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عكسروز

چهرهروز

بازيگر ايراني داور جشنواره »توكيو فيلمكس«
بهناز جعفري بازيگر سينما و تئاتر، به عنوان يكي از داوران بيستمين جشنواره »توكيو فيلمكس« در كشور ژاپن انتخاب شد. بهناز جعفري 
بازيگر سينما و تئاتر كه به تازگي قرار اس��ت در فيلم تازه داريوش مهرجويي به ايفاي نقش بپردازد، به عنوان يكي از اعضاي اصلي هيات 
داوران جشنواره »توكيو فيلمكس« انتخاب شده است و به زودي راهي اين كشور خواهد شد. جشنواره بين المللي فيلم »توكيو فيلمكس« 
يك جشنواره بين المللي است كه هرساله در توكيو پايتخت كشور ژاپن برگزار مي شود و در سال ۲۰۰۰ توسط »تاكشي كيتانو«، فيلمساز 
اين كشور پايه گذاري شده است. پيش از اين چهره هاي از سينماي ايران در اين رويداد هنري حضور داشتند و سال گذشته دو فيلم از امير 
نادري دراين جشنواره اكران شد. بيستمين جشنواره فيلم »توكيو فيلمكس« از تاريخ ۲۳ نوامبر تا اول دسامبر )۲ تا ۱۰ آذر( برگزار مي شود.

بازارهنر

اكران فيلم هاي جديد بر گيشه سينما تاثيرگذار بود؟
در حالي مهرماه به نيمه رسيد كه آمار 
ف��روش فيلم هاي روي پ��رده با وجود 
اكران فيلم هاي جديد ك��ه اكثرا آثار 
نمايش داده ش��ده در سي و هفتمين 
جش��نواره فيلم فجر بودند، نش��ان از 
فروش��ي حدودا هفت ميلياردي براي 
س��ينماي كش��ور دارد با اي��ن وجود 
مهرماه سال ۹۷ تاكنون، درآمد حاصل 

از گيش��ه س��ينماها رقمي ۲۰ ميلياردي را به ما 
نشان مي دهد. بر اساس اطالعات و آمار درج شده 
در س��امانه فروش سينماي ايران، فيلم سينمايي 
»درخونگاه« به كارگرداني سياوش اسعدي با بازي 
امين حيايي، ژاله صامتي، مهراوه شريفي نيا، نادر 
فالح، محمود جعفري، منصور ش��هبازي، افشين 
س��نگ چاپ، فاطمه مرتاضي و پانت��ه آ پناهي ها 
با محدوديت س��ني ۱۲ س��ال به باال، پس از يك 
هفته نمايش ب��ا جذب ۲۶ ه��زار مخاطب، ۳۴۶ 
ميليون تومان فروش داشته اس��ت. اين فيلم كه 
براي نخستين بار در جشنواره فيلم فجر به نمايش 
درآمد با در اختيار داش��تن ۶۹ سينما به تفكيك 
۲۸۳ ميلي��ون توم��ان در تهران فروش داش��ته 
است.  فيلم سينمايي »سال دوم دانشكده من« به 
كارگرداني رسول صدرعاملي با حضور سها نياستي، 
فرشته ارسطويي، علي مصفا، پدرام شريفي، بابك 
حميديان، ويشكا آسايش، شقايق فراهاني و نيلوفر 
خوش خلق كه از ۱۰ مهرماه روي پرده سينماهاي 
تهران و شهرستان رفته است ۲۱۷ ميليون تومان 
فروش داشته كه به تفكيك ۱۱۰ ميليون تومان از 
آن سهم فروش در س��ينماهاي تهران بوده است. 
اين اثر در حال حاضر در ۹۷ س��ينما نمايش دارد. 
فيلم »پيلوت« به كارگرداني ابراهيم ابراهيميان كه 

اكران خود را از سوم مهرماه آغاز كرده و 
با محدوديت سني ۱۵+ سال روي پرده 
رفته است، تا امروز ۲۹۶ تومان فروش 
داش��ته و بيش از ۲۳هزار مخاطب به 
سينما جذب كرده اس��ت. از مجموع 
فروش اين فيلم با در اختيار داش��تن 
در مجموع ۷۲ س��ينما، س��هم تهران 
۲۰۹ ميليون تومان بوده اس��ت. فيلم 
س��ينمايي »ماجراي نيمروز۲ / رد خون« ساخته 
محمد حسين مهدويان كه از سوم مهرماه روي پرده 
رفته و با محدوديت س��ني باالي ۱۲ سال نمايش 
خود را آغاز كرده تا امروز پس از گذش��ت دو هفته 
اك��ران، دو ميليارد و ۳۷۲ ميلي��ون تومان فروش 
داش��ته و يك ميليارد و ۴۷۹ ميليون تومان سهم 
سينماهاي تهران بوده است. اين فيلم سينمايي كه 
اولين نمايش خود را در سي و هفتمين جشنواره 
فيلم فجر داش��ته در حال حاضر در ۱۸۱ س��ينما 
در تهران و شهرس��تان نمايش دارد. فيلم مستند 
»آبي به رنگ آس��مان« به كارگرداني امير رفيعي 
كه مروري بر تاريخ باشگاه استقالل ايران از زمان 
تاسيس تا امروزش است، با شروع اكرانش از سوم 
مهرماه تا امروز ۲۶ ميليون تومان فروش داش��ته 
هزار و ۸۹۵ نفر آن را در س��ينماها تماشا كرده اند. 
اين مستند در ۲۳ سالن سينمايي در كشور نمايش 
دارد. درام س��ينمايي »ش��اه كش« ساخته وحيد 
اميرخاني كه اكرانش را از ۲۷ شهريورماه آغاز كرده 
و با محدوديت س��ني ۱۲+ س��ال روي پرده رفته 
است، حدود ۷۶۰ ميليون تومان فروش داشته كه 
از اين مقدار ۴۹۲ ميليون تومان آن سهم تهران بوده 
است. اين فيلم تا امروز ۶۲ هزار مخاطب داشته و 

در ۱۱۹ سينما اكران داشته است. 

تاريخنگاري

»حسين فاطمي« محكوم به اعدام شد 
هجدهم مهر ۱۳۳۳، دادگاه نظامي، حسين فاطمي وزير امور خارجه كابينه محمد 
مصدق را به اعدام محكوم كرد. »من ديگر در اين لحظات در مقام تظاهر و عوام فريبي 
نيستم و به مرگ خود يقين دارم و آنچه مي گويم از روي حقيقت است. ما از نهضتي 
به پيشوايي دكتر مصدق حمايت كرديم كه هيچ قصد و غرضي جز عزت و استقالل 
مملكت نداشت. من براي آن كشته مي شوم كه نخستين اقدامم در وزارت، بستن 
سفارتخانه و قطع رابطه با انگلستان بود. هيچ مأيوس نيستم، از هر قطره خون من 
هزاران نهال مي رويد و با تاييد خداوند قهار، انتقام اين ملت ستمديده را از استعمار 
ناپاك مي گيرد.« اين بخشي از دفاعيات فاطمي در جلسه دادگاه هفتم مهر ۱۳۳۳ 
بود؛ دفاعياتي كه در حالت بيماري و درد شديد بيان كرد. درد او ناشي از گلوله اي 
بود كه ب��ه او اصابت كرده بود و همچنين چاقويي كه ب��ه پهلويش فرو رفته بود. 
بيست و پنجم بهمن سال ۳۰ در حالي كه فاطمي بر مزار روزنامه نگار شهيد محمد 
مسعود، مدير روزنامه »مرد امروز« كه توسط برخي عوامل حزب توده ايران ترور شد، 
مشغول سخنراني و گراميداشت ياد و خاطره اين روزنامه نگار بود، ناگهان صداي 
گلوله اي سخنان او را قطع و او را نقش بر زمين كرد. حكم اعدام حسين فاطمي در 
حالي هجدهم مهر همان سال صادر شد كه به  گفته وكيلش، استفراغ هاي خوني او 
پس از يك سال نگهداري در زندان، وضعيت او را به شدت وخيم كرده بود. نوزدهم 
آبان سال ١٣٣٣، فاطمي را در حالي كه آثار بيماري در او نمايان بود، با برانكارد تا 

پاي جوخه اعدام بردند. بعد ها روايت شد كه او هنگام اعدام فرياد زده بود »بسم اهلل 
الرحمن الرحيم؛ پاينده ايران، زنده باد دكتر مصدق«... و بعد صداي رگبار گلوله در 

ميدان تير لشكر دو زرهي تهران پيچيد.

گله »مرضيه برومند« از زير پاگذاشتن حقوق بازيگران كودك 
مرضيه برومند از زير پاگذاشتن حقوق 
ك��ودكان بازيگر در س��ينما از فقدان 
سينماي خانواده در س��ال هاي اخير 
گالي��ه دارد.  اي��ن كارگ��ردان درباره 
دغدغه مهم��ش به مناس��بت هفته 
كودك، توضيح داد: يكي از دغدغه هاي 
مهم من كه متاسفانه هنوز وقت نكردم 
بطور جدي آن را پيگيري كنم، ناديده 

گرفت��ن حقوق ك��ودكان بازيگر اس��ت. حتي در 
مقاطعي عالوه بر توليدكنندگان پروژه ها، والدين 
هم حقوق آنه��ا را ناديده مي گيرن��د. او ادامه داد: 
اين كودكان تمام اوقات سر فيلمبرداري هستند؛ 
كودكي نمي كنند، مدرسه نمي روند و تا سن شان 
باال مي رود فراموش مي شوند و بدون آنكه خودشان 
خواسته باش��ند، وارد اين حرفه  شدند. برومند با 

اش��اره به تجربه اش در مواجه ش��دن 
با بازيگ��ران كودك، يادآور ش��د: من 
خانواده هايي را ديدم كه به خاطر درآمد 
كودكان در فيلم ه��ا، تاكيد دارند آنها 
در هر فيلم و س��ريالي جلوي دوربين 
برون��د و عالوه بر مس��ائل مادي، گويا 
پدر و مادرها حسرت هاي خودشان را 
به بچه هايشان منتقل مي كنند، اغلب 
اين پدر و مادرها دوس��ت داشتند بازيگر شوند اما 
چون نتوانستند دوست دارند كودكانشان بازيگر 
ش��وند. او درباره فيلم »س��رزمين بود و نبود« كه 
به تازگي خبرش از س��وي بنياد سينمايي فارابي 
منتشر شده اس��ت، گفت: همانطور كه اعالم شده 
فيلم به تهيه كنندگي همايون اسعديان در مرحله 

»طراحي توليد« است.

جبلي »رستم و ديو و آشنايان« را روي ديوار مي برد
حميد جبل��ي اين روزها ه��م درگير 
برپايي نمايش��گاه تازه خود اس��ت و 
هم در انتظ��ار ورود تازه ترين كتابش 
به ب��ازار كت��اب. اين هنرمن��د كه در 
كارنامه هنري اش، نوشتن نمايشنامه و 
فيلمنامه، فيلمسازي، عكاسي، نقاشي، 
بازيگري، صداپيشگي و تئاتر عروسكي 
و... را دارد، در نخستين روزهاي پاييزي، 

مش��غول برنامه ريزي ب��راي برگ��زاري تازه ترين 
نمايشگاه نقاشي خود است و در عين حال قرار است 
كتاب تازه اش مهمان كتابفروشي ها شود. نمايشگاه 
تازه او يك نمايشگاه نقاشي است با نام »رستم و ديو 
و آشنايان« كه در شيراز برگزار مي شود. نمايشگاه 
تازه اين هنرمند يك نمايش��گاه انفرادي است كه 
در آن حدود ۲۰ تابلوي نقاشي از حميد جبلي به 
نمايش گذاشته مي شود. اين نمايشگاه در گالري 
»سروناز« ش��يراز برپا مي شود و افتتاحيه آن فردا 

)پنج شنبه( ۱۸ مهر ماه است و جبلي 
براي اين برنامه، راهي ش��يراز خواهد 
ش��د. آثار نمايشگاه »رس��تم و ديو و 
آشنايان« اكروليك روي بوم و فضاي 
آنه��ا نزديك به نقاش��ي قهوه خانه اي 
است. نقاشي هاي حميد جبلي از روز 
۱۸ مهر ماه بر ديوار نمايشگاه »سروناز« 
ش��يراز قرار مي گيرن��د و به مدت يك 
هفته مهمان شهر »سعدي« و »حافظ« خواهند 
بود. س��ازنده فيلم هاي »پس��ر مري��م« و »خواب 
س��فيد« با كتاب تازه خود مهمان كتابفروشي ها 
هم مي شود؛ كتابي كه نامش »خاطرات پسربچه 
شصت س��اله« اس��ت و ۳۲ قصه را دربرمي گيرد؛ 
قصه هايي كه از زمان تولد تا پنج س��الگي را روايت 
مي كنند. اين مجموعه در ۵ سالگي جبلي به پايان 
مي رسد و مجموعه دومي هم دارد كه نامش »رفتن 

به دبستان« و قرار است بعدتر منتشر شود. 

میراثنامه

 دريافت مجوز براي مرمت خانه مصدق
مدي��ركل مي��راث فرهنگي البرز گفت: س��ه ه��زار و 
۳۰۰هنرمند صنايع دس��تي در استان تحت پوشش 
بيمه قرار دارن��د. فخرالدين صابري اظهار كرد: صنعت 
گردشگري نقش بسزايي در اشتراك گذاري ارزش هاي 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جوامع مختلف 
دارد. وي ادامه داد: طي س��ال هاي گذشته جايگاه اين 
صنعت در كشور به ميزان قابل توجهي افزايش يافته كه 
تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه گواه اين ادعا 
است. وي با اشاره به ظرفيت هاي البرز درحوزه گردشگري 
توضيح داد: اين استان جاذبه هاي طبيعي مختلفي چون 
كوهستان، كوير، مناطق ييالقي را در خود جاي داده و به 
نوعي كلكسيوني از جذابي هاي طبيعي است و در كنار آن 
شاهد آثار تاريخي شاخصي مثل تپه ازبكي، كاروانسراي 
شاه عباسي، كاخ سليمانيه، خانه مصدق و ...در دل اين 
استان هستيم كه مي توانند به نياز گردشگران به خوبي 
پاسخ دهند. او در ادامه با اشاره به تعداد هنرمندان فعال 
در حوزه صنايع دستي ابراز كرد: در حال حاضر سه هزار 
و ۳۰۰ نفر هنرمند صنايع دس��تي ب��ه صورت انفرادي 
و خانگي و ۸۹۰ نف��ر هم در كارگاه هاي گروهي صنايع 
دستي مشغول به كار هس��تند. اين مسوول با اشاره به 
تعداد بيمه ش��دگان رشته هاي مختلف صنايع دستي 
خاطر نش��ان كرد: در حال حاضر ه��زار و ۳۲۸ هنرمند 
صنايع دستي تحت پوشش خدمات بيمه اي قرار دارند. 
صابري توضيح داد: از تعداد ۳۵۰ رشته صنايع دستي، ۷۲ 
رشته در البرز فعال است كه از ميان آنها گليم بافي، سفال 
و سراميك، صنايع چوبي، زيورآالت سنتي و نقاشي روي 
چرم شاخص هستند. او ادامه داد: فعاليت در رشته هاي 
مختلف صنايع دستي باعث اشتغالزايي براي بيش از چهار 
هزار نفر شده كه البرز ظرفيت بيشتري از اشتغال موجود 

را دارد. مديركل ميراث فرهنگي البرز با تاكيد بر ضرورت 
ايجاد بازارچه هاي صنايع دستي در البرز گفت: در حال 
حاضر تنها يك بازارچه صنايع دستي در مشكين دشت 
فعال اس��ت و با رايزني به دنبال ايج��اد اين نوع بازارچه 
در تمامي شهرستان هاي استان هستيم. اين مسوول 
 در ادامه به وضعيت كاخ س��ليمانيه اشاره كرد و گفت: 
مرمت اين كاخ به اتمام رس��يده و عمليات الزم براي 
تامين امنيت اين مجموعه تاريخي نيز صورت گرفته و 
به زودي درهاي اين كاخ به روي مردم باز مي شود. وي 
با اشاره به وضعيت كاروانسراي شاه عباسي كه به داليلي 
تعطيل شده است، افزود: با رايزني هاي صورت گرفته به 
دنبال رفع مشكل اين كاروانسرا هستيم تا بتواند مجددا 

فعاليت خود را آغاز كند. او با بيان اينكه مجوز بازسازي 
خانه مصدق نيزاخذ شده، توضيح داد: براي بازكردن 
درهاي اين خانه به روي گردشگران بايد اشياء و اسناد 
اين خانه ساماندهي شوند و ساختمان هم بازسازي 
شود. صابري تاكيد كرد: مجوز مرمت اين خانه اخذ شده 
 و تا پايان سال بخشي از مرمت اين خانه انجام مي شود. 
او با اشاره به اينكه البرز ظرفيت هاي گردشگري زيادي 
دارد ولي بس��ياري از آنها ناشناخته باقي مانده افزود: 
براي معرفي اين جاذبه ها عالوه بر همكاري رسانه ها به 
تعامل بين بخشي نياز است چون در استان هايي كه در 
بحث توسعه گردشگري به موفقيت رسيده اند؛ تمام 

دستگاه ها به صورت يكپارچه عمل مي كنند.

ايستگاه

رونمايي از سي وهشتمين 
فيلم كارگردان ۸۹ساله

يك آدمكش زن وارد دنياي 
»جان ويك« شد

جديدترين فيلم كلينت 
ايس��توود ب��ا عن��وان 
»ريچارد ج��ول« براي 
نخستين بار در موسسه 
فيلم امريكا ديده مي شود. 
به گزارش ورايتي، فيلم 
زندگينامه اي »ريچارد 
ِجِول« جديدترين فيلمي 

كه كلينت ايستوود ساخته است براي نخستين بار 
۲۰ نوامبر در جشن موسسه فيلم امريكا به نمايش 
درمي آيد. اين جشن در چاينيز تياتر هاليوود برگزار 
مي شود. ايستوود يكي از چهره هايي است كه جايزه 
يك عمر دستاورد هنري را از موسسه فيلم امريكا 
دريافت كرده است. رييس اين انستيتو از كلينت 
ايستوود ۸۹ ساله به عنوان يك شمايل امريكا ياد 
كرد ك��ه همچنان در حال غني ت��ر كردن ميراث 
فرهنگي كشورش است و گفت اين افتخاري براي 
اين موسسه است كه جديدترين اثر اين كارگردان 
را اولين بار در آنجا به نمايش درآورد. در اين فيلم 
پل والتر هاوزر در نقش ي��ك مامور امنيتي بازي 
كرده كه با كش��ف يك بمب در المپيك پارك در 
جريان رقابت هاي المپيك آتالنتا در سال ۱۹۹۶ 
زندگي اش با يك چالش جدي روبه رو شد و پس از 
اينكه ابتدا از او به عنوان يك قهرمان ملي ياد شد، 
بعد اين تصور به وجود آمد كه همه اينها ساختگي 
بوده اس��ت. پ��س از تحقيقات ۸۸ روزه توس��ط 
اف بي آي و پس از آنكه فش��ار زيادي بر اين مامور 
امنيتي وارد آمد معلوم شد كه او بي گناه بود و هيچ 
دسيسه و توطئه اي براي به دروغ قهرمان شدن او 
چيده نشده بود. با اين حال او هرگز سالمت خود 
را به دست نياورد و سال ۲۰۰۷ در حالي كه هنوز 

جوان بود، درگذشت. 

س��اخت فيلمي جانبي 
از ج��ان ويك ب��ا عنوان 
»بالرينا« با بازي يك زن 
در نقش اصلي در دستور 
كار قرار گرفت. به گزارش 
ورايت��ي، اس��پين آفي 
)Spin-off( از »ج��ان 
ويك« با عنوان »بالرينا« 

به كارگرداني لن وايزمن ساخته مي شود. »بالرينا« 
با محوريت يك شخصيت آدمكش زن در كمپاني 
الينزگيت توسط لن وايزمن شكل مي گيرد. شن 
هاتن يكي از نويس��ندگان »ج��ان ويك: بخش 
۳ - پارابلوم« فيلمنامه اين فيلم را نوش��ته است. 
موضوع اين فيلم افش��ا نش��ده و معلوم نيست آيا 
كيانو ريوز كه نقش جان ويك را بازي مي كند در 
اين اس��پين آف ظاهر خواهد شد يا خير. در عين 
حال استوديو الينزگيت بر ساخت »جان ويك ۴« 
متمركز است و پس از افتتاحيه موفق »جان ويك 
۳« در ماه مه امسال، خبر ساخت اين پروژه را اعالم 
كرد. قرار است »جان ويك ۴« ۲۱ مه  سال ۲۰۲۱ 
راهي سينماها شود. قسمت سوم از اين مجموعه 
اكشن به كارگرداني چاد استاهلسكي كه خودش 
ابتدا بدل كار بود، ۳۲۳ ميلي��ون دالر فروش كرد 
كه پرفروش ترين فيلم الينزگيت در ۵ سال اخير 
شد. وي قرار اس��ت »جان ويك ۴« را هم بسازد. 
وايزمن فيلم هاي ديگري چون »جهان زيرين«، 
»جهان زيري��ن: تكامل« و »جان س��خت« را در 
كارنامه دارد. اسپين آف يا سريال جانبي در صنعت 
فيلم و سريال س��ازي به اثري گفته مي ش��ود كه 
برگرفته از يك فيلم يا سريال ديگر باشد. اسپين آف 
جزييات بيشتر از يك اثر مانند موضوعات، تمركز 
بر كاراكترها، داستان هاي پيش و پس از داستان 

اصلي را روايت كند.

سرمربي كامبوج: بدون ترس مقابل ايران بازي مي كنيم

ويلموتس: به بازي دفاعي رضايت نمي دهم

س��رمربي تيم كامبوج مي گويد تيمش 
بدون ترس مقابل ايران به ميدان مي رود. 
فيلكس دالماس سرمربي تيم ملي كامبوج 
در نشس��ت خبري پيش از بازي تيمش با ايران اظهار 
ك��رد: مي دانيم ايران يكي از قوي ترين تيم هاي آس��يا 
اس��ت. فرصت بازي برابر تيمي را داريم تا خودمان را از 
نظر فني بررس��ي كنيم. بدون ترس مقابل ايران بازي 
مي كنيم و اميدواريم بازي خوبي داشته باشيم. او ادامه 
داد: اميدواريم اين مسير تازه را ادامه دهيم و يك قدم ديگر 
براي پيشرفت و انقالب در فوتبال كامبوج  برداريم.  اين 
مربي ۳۱ ساله درباره مصاف كشورش با يكي از قدرت هاي 
آسيا در تهران و اينكه آيا هراس��ي از اين مصاف ندارد، 
گفت: تيم ايران و كامبوج تفاوت هاي زيادي دارند. ايران 
تيم پيشرفته و مجهزي است. ما ايدئولوژي واضحي براي 
فوتبالمان داريم كه بازيكنان در زمين تالش كنند و اين 

ايدئولوژي نسبت به حريف تغيير نخواهد كرد.

سرمربي تيم ملي مي گويد هدف او و شاگردانش كسب 
سه امتياز بازي با كامبوج است اما به دنبال بازي هجومي 
هم هس��تند. مارك ويلموتس در نشست خبري پيش 
از ديدار تي��م ملي فوتبال ايران مقاب��ل كامبوج گفت: 
هدفمان در نخس��تين بازي خانگي، پيروزي و كسب 
س��ه امتياز اس��ت. پيروزي براي ما اهميت دارد و قصد 
داريم بازي هجومي ارايه دهيم. در س��ه بازي نخس��ت 
هدف ما بازي هجومي با مالكيت توپ باال بود تا بيشترين 
موقعيت را ايجاد كنيم. سرمربي بلژيكي تيم ملي فوتبال 
ايران درباره مس��ير دش��وار تيم ملي تا رسيدن به جام 
جهاني و برنامه هاي تعيين ش��ده براي رسيدن به اين 
هدف خاطرنشان كرد: هدف اوليه ما كوتاه مدت است. 
مي خواهيم در مسابقات انتخابي جام جهاني به خوبي 
پيش برويم و امتيازات را كس��ب كنيم. ارايه يك بازي 
هجومي و صدرنش��يني در گروه هدف اوليه ماس��ت. 
در ادامه خبرنگاري درباره پرداختن نش��دن دستمزد 
ويلموت��س و تاثير اين موض��وع روي جنگندگي او در 
هدايت تيم ملي پرس��يد كه سرمربي بلژيكي تيم ملي 
با وجود اخطار مدير رسانه اي نشست خبري گفت: من 
يك مربي هستم و تيم ملي ايران را دوست دارم. هدف ما 
اين است كه بازي خوبي ارايه دهيم و به پيروزي برسيم. 
ساير مسائل در ادامه حل مي شود. ويلموتس در واكنش 

به اينكه فاصله خطوط مختلف تيم ملي در زمين در بازي 
با هنگ كنگ مناسب نبود و اشتباهاتي در ساختار دفاعي 
تيم ملي وجود داشت گفت: بدون اينكه خالف نظر شما 
صحبت كنم، چطور مي شود كه بازي هجومي را پيش 
برد بدون اينكه ريسكي در بخش تدافعي وجود نداشته 
باشد. در زندگي براي كسب موقعيت بايد ريسك كرد. 
اگر بازي را خوب ببينيد، ما هميشه يك در مقابل يك را 
در طول بازي داشتيم. وقتي ۴۰ متر رو به جلو مي رويد 
با وقتي كه مقابل محوطه جريمه خودي بازي مي كنيد، 
تفاوت وجود دارد. او ادامه داد: سعي مي كنيم يارگيري 
تك به تك را داشته باشيم و اگر بازيكني هم زمين بخورد، 
من از آنها حمايت مي كنم. در زندگي بايد خطر كرد. اگر 
شما از من بازي تدافعي مي خواهيد، من راضي نيستم 

و قطعا سردار هم راضي نيست )سردار آزمون، سرمربي 
تيم ملي را در نشست خبري همراهي مي كرد(.  سرمربي 
بلژيكي تيم ملي فوتبال ايران درباره دعوت نشدن چندين 
بازيكن سرشناس از جمله عليرضا جهانبخش و دعوت 
از بازيكنان جوان مانند محمد محبي و احتمال بازگشت 
بازيكنان سرش��ناس گفت: دعوت ش��دن به تيم ملي 
يك پروس��ه باز و نه بسته، است. در مورد جهانبخش،او 
۹۰ دقيقه مقابل هنگ كنگ بازي كرد. به باش��گاهش 
برايتون بازگشت و مصدوم شد. با تيم پزشكي اين باشگاه 
در تماس بودي��م. او ۱۰ روز تمرين نكرد و اين را در نظر 
بگيريد كه بدن او آماده بازي كردن در تيمش نبود. من 
درباره كيفيت بازيكن صحبت نمي كنم . او نتوانسته روي 
يك ريتم مناسب بازي كند. سعي كرديم نگاه بلندمدت 
داشته باشيم كه او ۱۵ روز در تيمش حضور داشته باشد 
و در ادامه به تركيب اصلي بازگردد. ويلموتس اضافه كرد: 
اين موضوع درباره عزت اللهي و صيادمنش صدق مي كند. 
اگر بازيكنان در باشگاه خود در تركيب اصلي بازي نكنند، 
به تيم ملي هم باز نمي گردند. سعي كرديم در باشگاه خود 
بمانند و به تركيب اصلي اضافه شوند. هدف ديگر ما اين 
است كه كسي مطمئن نباشد هميشه به تيم ملي دعوت 
مي شود و رقابت را در تيم ملي تقويت كنيم  تا هسته اصلي 

تيم ملي بزرگ تر شود.

ورزشي
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