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ريي��س كل بانك مركزي ضمن تاكي��د بر اينكه 
با پست هاي اينستاگرامي جلوي جوسازي هاي 
ارزي را مي گي��رم، از ع��زم  اي��ن بان��ك ب��راي 
حساب كش��ي از همه افراد خب��ر داد و گفت كه 
صادرات ريالي را قبول ندارم.  به گزارش ايس��نا، 
عبدالناص��ر همتي روز گذش��ته در گفت وگويي 
تلويزيوني به مناس��بت س��الروز تاسيس بانك 
مركزي با بيان اينكه رسانه ها ش��رايط كشور را 
درك مي كنند، اظهار كرد: اينكه خوب كار كردم 
يا نه را بايد م��ردم قضاوت كنند، ام��ا از روز اول 
تمام داشته هاي علمي  را گذاش��تم تا كار خوب 
پيش برود. رييس كل بانك مركزي افزود: ما در 
بازار ارز تدبيري به كار نمي گيريم كه مش��كالت 
را بيش��تر كند و اينطور نيست كه براي مديريت 

اين بازار فقط عرضه ارز را افزايش دهيم.
همتي با اش��اره به موضوع س��فير ش��دنش در 
چين، گفت: حدود ۱۰ روز در چين بودم و براي 
سميناري برگشتم كه رييس جمهور من را صدا 
كردند كه براي ارز چ��ه كار كنيم، من نيز گفتم 
اگر مي خواهيد بگوييد من به بانك مركزي بروم، 
قبول مي كنم و پس از آن از آقا عذرخواهي كردم 
كه قبل از رفتن ب��ه چين وقت ش��ما را گرفتم، 
ولي نتوانس��تم رهنمودهاي ش��ما را اجرا كنم، 
اما ايش��ان فرمودند اش��كالي ندارد و در همين 
بانك مركزي موفق كار كني��د. رييس كل بانك 
مركزي درخصوص دليل انتشار پست هايش در 
اينس��تاگرام، گفت: خبرهايي از بازار مي ش��نوم 
ك��ه مي خواهن��د جوس��ازي كنن��د كه ب��ا اين 

يادداشت ها جلوي اين جوسازي ها را مي گيرم.
وي درب��اره نامه اخير خود ب��ه رييس جمهور در 
تخلف��ات ارزي ش��ركت هاي داروي��ي و برخي 
ش��ركت هاي ديگ��ر، ادام��ه داد: در نام��ه ب��ه 
رييس جمهور نوشتم با وجود اينكه دولت قانون 
تعيين كرده اين شركت ها در سامانه، رفع تعهد 
ارزي نكرده اند؛ بايد بررس��ي ش��ود كه چرا اين 

شركت ها اين كار را انجام نداده اند.
ريي��س كل بانك مرك��زي اف��زود: نمي خواهيم 
محدوديت ايج��اد كني��م، از اين به بع��د فعال 
خواهيم شد و از همه حساب كشي خواهيم كرد؛ 
زورمان نرس��يد به رييس جمهور مي گوييم و از 

نهادهاي نظارتي هم كمك مي گيريم.
همت��ي از ارس��ال اس��امي ح��دود ۱۵۰ ف��رد 
دريافت كننده ارز كه ارز خ��ود را برنگردانده اند 
خبر داد و گفت: اينها بايد حساب كش��ي ش��ود، 
معني ندارد ك��ه بگويند كارت يك ب��ار مصرف 
بازرگاني اس��تفاده كرده اند. با ص��ادرات ريالي 
خيلي ها خانه در كانادا و ... خريدند، اما صادراتي 
كه ارز به كش��ور وارد نكند فايده اي براي كشور 

ندارد. وي ب��ا بيان اينكه اصال ص��ادرات ريالي را 
قبول ندارم و ديگ��ر اجازه اين نوع ص��ادرات را 
نمي دهم، گفت: يك روش��ي در كشور راه افتاده 
بود با عنوان واردات بدون انتقال ارز و هيچكس 
هم نمي توانست از اينها س��وال كند كه ارز را از 
كجا آورده ايد؟ م��ن اينها را هم قبول نداش��تم؛ 
بايد منشأ ارز مشخص شود و بايد ديد كااليي كه 
وارد مي ش��ود، اصال در داخل كشور نياز داريم يا 
خير، در صورتي كه بدون انتقال ارز يعني از كف 
ميدان ارز جمع كنند و منجر به افزايش تقاضاي 

ارز مي شود.
ريي��س كل بان��ك مركزي با اش��اره به ارس��ال 
اس��امي ۱۵۰-۱4۰ ف��رد دريافت كنن��ده ارز 
كه ارز خ��ود را برنگردانده اند، گف��ت: اينها بايد 
حساب كش��ي ش��ود؛ معني ندارد ك��ه بگويند 
كارت يك بار مصرف بازرگاني استفاده كرده اند. 
در ص��ادرات ريال��ي خيلي ه��ا خان��ه در كانادا 
و ... خريدن��د. صادراتي ك��ه ارز به كش��ور وارد 
نكند، فايده اي براي كش��ور ن��دارد. وي با بيان 
اينكه بان��ك مركزي پيگي��ر واگ��ذاري اموال و 
امالك مازاد بانك هاس��ت، اظهار ك��رد: با وجود 
اينكه بانك ه��ا اقدامات��ي انجام داده ان��د، هنوز 
راض��ي نيس��تم و علت اينجاس��ت ك��ه بانك ها 
بنگاه داري را دوس��ت دارند و اعم��ال نفوذهايي 
در ش��ركت ها مي كنند. رييس كل بانك مركزي 
از عقب نش��يني ام��ارات از تصميم ه��اي قبلي 
خود خبر داد و گفت: اين نشانه خوبي است؛ در 
جنگ اقتص��ادي، امريكايي ها نه تنه��ا قبل از ما 
به كش��ورهاي مختلف رفته اند بلكه بعد از ما هم 
مي روند، آنها فش��ار حداكثري گذاش��ته اند و ما 

هم مقاومت حداكثري مي كنيم.
همتي درباره نح��وه دريافت اختي��ارات ويژه از 
س��ران قوا براي مديريت ب��ازار ارز، اظهار كرد: 
زماني كه ارز ب��ه ۱۹ هزار تومان رس��يد، ديديم 
كه با اين ش��رايط نمي توان بازار را مديريت كرد 
و نياز ب��ه اختيارات ويژه ب��ود؛ روز جمعه بود كه 
دوس��تان بانك مركزي را خواس��تم تا بندهاي 
م��ورد نيازمان را اس��تخراج كنيم؛ ش��نبه آن را 
به س��ران ق��وا دادم و گفتند چرا قب��اًل نداديد و 
برخي گفتند ام��روز كار داري��م و بگذاريد براي 
بعد، اما من گفتم تا وقتي اي��ن موضوع تصويب 
نش��ود هيچ كس هيچ جا نمي رود. همان شد كه 
تصويب شد و ما س��ريع كارمان را در بازار ارز به 
صورت جدي آغاز كرديم. وي با بيان اينكه منابع 
صندوق توس��عه ملي بايد در روز مبادا استفاده 
ش��ود و امروز همان روز مباداست، گفت: فروش 
نفت هيچ وقت ب��ه صف��ر نرس��يد و االن هم به 

تدريج درحال افزايش است. 

رييس كل بانك مركزي: 

صادرات ريالي را قبول ندارم و ديگر اجازه آن  را نمي دهم  محسن شمشيري|
دبير گروه بانك و بيمه|

زمان راه اندازي بازار متش��كل ارزي ك��ه با هدف كاهش 
داللي ارز، تعيين نرخ برابري ارز با ريال در تهران به جاي 
دبي و سليمانيه و ساماندهي بازار ارز تشكيل مي شود، تا 
زماني نامعلوم به تاخير افتاد. قرار اس��ت در بازار متشكل 
ارزي، معامالت ارزي به صورت اسكناس و نقد انجام شود؛ 
بر اين اس��اس صادركنندگان و دارن��دگان ارز مي توانند 
از طريق صرافي ها براي فروش، ن��رخ مورد نظر خود را در 
سامانه بازار متشكل به ثبت برسانند. در بازار متشكل ارز، 
معامالت نقدي ارزهاي عمده انجام شده و معامالت حواله 
ارزي همچنان در سامانه نيما خواهد بود.بازيگران اصلي 
بازار متشكل شامل بانك مركزي، بانك ها و صرافي هاي 
داراي مجوز هس��تند. قرار اس��ت در ابتدا معامالت با دو 
يا س��ه نوع ارز اصلي )دالر، يورو و درهم( آغاز شود، اما به 
تدريج به ساير ارزها تسري يابد. براساس شنيده ها، نه تنها 
برخي صرافي ها براي حضور در اين بازار و پذيرش ضوابط 
آن استقبال نكرده اند، بلكه تعداد بانك ها و صرافي هايي 
كه تاكنون آمادگي خود را اعالم و حق عضويت پرداخت 
كرده اند، به داليل مختلف هنوز به آمادگي الزم نرسيده اند.  
در حال حاضر، ارتباط بانك ها و صرافي ها ب��ا اين بازار به 
خاطر مش��كالت نرم افزاري، متصل نبودن نرم افزارهاي 
برخي بانك ها به سامانه اين بازار، تكميل نشدن مدارك 
برخي صرافي ها و مشكل آموزش، طي نشدن روند آموزش 
صرافي ها و... به طور كامل برقرار نشده و اين موضوع موجب 
تاخير در راه اندازي،  تست گرم و مراحل اوليه تشكيل بازار 
متشكل ارزي اس��ت و لذا تا زمان رفع اين موانع و تامين 
ش��رايط بانك مركزي، راه اندازي بازار متش��كل، تاخير 
خواهد داش��ت.  هنوز زمان جديدي براي راه اندازي بازار 
متشكل تعيين نشده، اما از صرافي ها خواسته شده تا روند 

آماده سازي خود را شتاب دهند. 
پيش از اين اعالم شده بود كه اين بازار تا پيش از عيد قربان 
راه اندازي مي ش��ود كه به گفته رييس كل بانك مركزي 
آمادگي كامل براي راه اندازي اين بازار وجود ندارد و هنوز 
برخي بانك ها نتوانس��ته اند نرم افزارهاي ارتباطي ش��ان 
را برقرار كنند، برخي صرافي ها نيز فرم ها را پر نكرده اند و 
آمادگي ندارند.تا زماني كه اطمينان حاصل نش��ود، اين 
بازار راه اندازي نخواهد شد  و حداقل تا عيد قربان راه اندازي 
نمي شود. براساس گفته مسووالن وكارشناسان مربوطه، 
حداقل 7 بانك در مرحله اول و ح��دود ۱۰۰ صرافي بايد 
براي حضور دراين بازار آماده شوند اما تاكنون ۳۵ صرافي 
خصوصي و ۲ بانك همه مراحل عضويت و آموزش براي 
فعاليت در بازار متش��كل ارزي را طي كرده و آماده شروع 
كار هس��تند و بقيه به داليل مش��كالت نرم اف��زاري و... 
ارتباط برقرار نكرده اند و بسياري از صرافي ها نيز تمايل به 
عضويت در اين بازار ندارند. در نتيجه تا زمان آماده شدن 
بقيه صرافي هاي خصوصي و همچنين حداقل هفت بانك، 
راه اندازي اين بازار به تاخير مي افتد. تاكنون ۱۲۰ صرافي 
حق عضويت براي پيوس��تن به بازار متشكل را پرداخت 
كرده اند كه هر ك��دام نيروهاي خود ب��راي آموزش كار با 

اين سامانه را نيز معرفي كرده اند. براي آشنا كردن آنها با 
سامانه بازار متش��كل يك فضاي مجازي )دمو( براي آنها 
در نظر گرفته ش��ده و معامالت فرضي توسط آنها انجام 
مي ش��ود. هنوز پرونده ۵۵ صرافي تكميل نشده و حدود 
۱۸ صرافي بانكي نيز در حال ارايه مدارك و مس��تندات 
خود هستند. تست گرم سامانه بازار متشكل نيز از اواخر 
تيرماه آغاز شده بود كه در آن، برخي بانك ها از جمله بانك 
ملي و تع��دادي از صرافان بطور واقع��ي و در حجم پايين 
اقدام ب��ه س��فارش گذاري و خريد و ف��روش ارز كرده اند.

حجم معامالت در تست گرم بازار متشكل، زير يك هزار 
دالر است .۳۵ صرافي تاكنون تست گرم بازار متشكل را 
انجام داده اند و س��اير صرافي ها نيز باي��د پس از تكميل 
پرونده خود، تس��ت گرم اين بازار را تجربه كنند. آخرين 
وضعيت اتصال بانك ها به س��امانه بازار متش��كل نشان 
مي دهد كه عمليات اتصال بانك مل��ي بطور كامل انجام 
شده و چهار بانك ديگر در مراحل نهايي پيوستن به اين 
س��امانه قرار دارند واز جمله بانك هايي مانند پارسيان در 
حال ايجاد سيستم نرم افزاري خود و ارتباط با بازار متشكل 
ارزي هس��تند.اما چند مانع عمده پي��ش روي راه اندازي 
اين بازار وجود دارد كه شامل متصل نبودن نرم افزارهاي 
برخي بانك ها به سامانه اين بازار، تكميل نشدن مدارك 
برخي صرافي ها و طي نش��دن روند آموزش��ي توس��ط 
صرافي هاست و لذا تا زمان رفع اين موانع و تامين شرايط 
بانك مرك��زي، راه ان��دازي بازار متش��كل، تاخير خواهد 
داشت.  به نظر مي رس��د كه برخي صرافي ها نسبت به اثر 
اين بازار بر فعاليت صرافي ها، تعيين نرخ، ميزان مبادالت 
و ميزان تقاضا و عرضه افراد مختلف فعال و بازيگر بازار ارز، 
ابهام دارند و اگرچه بخش عمده اي از بانك ها و صرافي ها 
سرانجام به خاطر اجراي برنامه ها و دستورات بانك مركزي 
وارد اين بازار خواهند ش��د اما دل خوش��ي از كنترل ها و 
محدوديت هاي اينگونه بازار ندارند. زيرا بروكراسي و كنترل 
بيشتر و ارتباط با سامانه هاي جديد اينگونه بازارها، عالوه بر 
نيرو، آموزش، هفته ها تجربه و آشنايي با روش كار، آنها را از 
روش هاي سنتي و متداول دور كرده و براي مشتريان نيز 
رويه اي جديد خواهد بود كه برخي تمايل به ثبت و ضبط 
نام و كد مل��ي و ارقام مبادله خود ندارن��د. در نتيجه براي 
فعاالن بازار آزاد، اين موضوع مطرح اس��ت كه بازار سنتي 
با تشكيل چنين بازاري به كدام سمت و سو خواهد رفت و 
تاچه حد از تقاضا و عرضه ارز را به سمت خود جلب مي كند.  
برخي فعاالن ارزي در اين زمينه مي گويند كه س��اختار 
بازارارز، تقاضا براي سفته بازي، قاچاق، حفظ ارزش پول و... 
مسائلي است كه همچنان تقاضا در بازار سنتي و معامالت 
نقدي حاشيه بازار را حفظ خواهد كرد.  در سمت ديگر بازار 
يعني بانك ها نيز ايجاد سازوكار، سامانه، نرم افزار، ارتباطات 
و آموزش و معرفي نيروي انس��اني و انطباق با فعاالن بازار 
متشكل ارزي به مدت ها زمان نياز دارد. لذا بازار متشكل 
ارزي كه بايد ب��ا بيش از ۱۰۰ صرافي و 7 بانك ش��روع به 
كار كند، به زمان و حوصله وانرژي بيشتري براي راه انداز 
و تست گرم نياز دارد و لذا به نظر مي رسد كه تا راه اندازي 

رسمي آن، به هفته ها وقت نياز هست. 

چرايي تاخير بازار متشكل ارزي
گزارشيادداشت

 همين صفحه  

يادداشت

 چرايي تاخير
 بازار متشكل ارزي

زمان راه ان��دازي بازار 
متش��كل ارزي ك��ه با 
هدف كاه��ش داللي 
ارز، تعيين نرخ برابري 
ارز با ريال در تهران به 
جاي دبي و سليمانيه 
و س��اماندهي بازار ارز 
مي ش��ود،  تش��كيل 
تا زماني نامعلوم به تاخير افتاد. قرار اس��ت در 
بازار متش��كل ارزي، معامالت ارزي به صورت 
اس��كناس و نق��د انجام ش��ود؛ بر اين اس��اس 
صادركنن��دگان و دارن��دگان ارز مي توانند از 
طري��ق صرافي ها براي فروش، ن��رخ مورد نظر 
خود را در سامانه بازار متشكل به ثبت برسانند. 
در بازار متش��كل ارز، معامالت نقدي ارزهاي 
عم��ده انجام ش��ده و معام��الت حوال��ه ارزي 

همچنان در سامانه نيما خواهد بود.

محسن   شمشيري

كالن

فرشاد مومني:
بانك هاي خصوصي عامل 
موثر سوداگري در مسكن

 رييس موسسه دين و اقتصاد گفت: بانك هاي 
خصوصي بيش��ترين و موثرترين نق��ش را در 
س��وداگري بخش زمين و مس��كن داشته اند 
به طوري كه باعث ش��دند تا عايدي سوداگري 
اين بخش تبديل به عنصر بالمن��ازع در ميان 
انواع سوداگري ها باش��د و در اين دوره عايدي 
سوداگري زمين و مسكن ۶.۱ برابر ارز، 4.۱برابر 
س��پرده گذاري هاي بلندم��دت و ۱.۸ براب��ر 

 صفحه 3  سوداگري طال است.

بازار سرمايه

 آشفتگي سياسي بازار سهام 
 در كاالهاي  اساسي

محمد امين  خدابخش| 
معامالت نخس��تين هفته از ماه آگوست در سال 
جاري ميالدي با افت شاخص ها در اغلب بازارهاي 
مالي جهان همراه شد. اقتصاد جهان كه طي يك 
هفته اخير همچنان با پس لرزه هاي اعمال تعرفه 
۱۰ درصدي امري��كا بر كااله��اي چيني مواجه 
بود، در ش��رايطي از ابتداي اين هفته به كار خود 
ادامه داد كه افزايش حساس��يت سرمايه گذاران 
و معامله گران نس��بت به آينده مناقشات تجاري 
ميان قدرت هاي اقتصادي دو سوي اقيانوس آرام، 
به خروج فعاالن بازار از موقعيت هاي خريد منتهي 
شد. با جنگ تجاري تنها متغير منفي دخيل در 
تصميم گيري فع��االن بازار نب��ود. طي اين هفته 
رويدادهاي مختلف موثر بر رفتار فعاالن بازار سهام 
و س��اير بازارهاي مالي بيش از هر چيز از حواشي 
دس��تكاري عامدان��ه ارزش يوان چي��ن، كاهش 

نرخ هاي بهره دربانك هاي مركزي مهم جهان و ...
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 واكنش »جوزف استيگليتز«
 به تقابل تجاري امريكا و چين:  

»تعادل« در گفت وگو با »فريدون بركشلي« موضع هند در قبال تحريم نفتي ايران را بررسي مي كند 

 ترامپ در حال
  نارنجك پراني عليه
 اقتصاد جهان است

داليل هند  براي خريد نفت ازايران

دولت

مع��اون رييس جمه��وري و رييس س��ازمان 
برنام��ه و بودجه گف��ت: دولت اهتم��ام دارد 
آزادراه ه��ا را در جهت مس��يرهاي پرترافيك 
و گلوگاه ها، هرچه س��ريع تر تكمي��ل كند و 
در همين راس��تا، تا پاي��ان امس��ال افزون بر 
۳۰۰كيلومتر آزادراه در كشور به بهره برداري 
مي رس��د. به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت 
روز جمعه در حاش��يه بازدي��د از قطعه اي از 
مس��ير آزادراه رش��ت - قزوي��ن در محدوده 
منجيل شهرستان رودبار در جمع خبرنگاران 
افزود: آزادراه رشت - قزوين، مسيري پر تردد 
است و در ايام تعطيالت كه هموطنان به اين 
استان س��فر مي كنند، بدليل تكميل نبودن 
هش��ت كيلومتر از اين مس��ير، با مش��كالت 
ترافيكي روبرو مي شوند كه باعث شرمندگي 
ما مي ش��ود. وي ادامه داد: خبره��ا حاكي از 
اين بود كه در همي��ن خرداد ماه امس��ال در 
ايام تعطيالت، بي��ش از ۳۵ كيلومتر ترافيك 
در اين مسير ايجاد ش��د بنابراين دولت واجب 
دانس��ت براي رفاه هموطناني كه از اين مسير 
عبور مي كنند، باقي مانده آزادراه را كه بسيار 

پر صعوبت است، هرچه سريع تر تكميل كند.
نوبخت با ي��ادآوري تكميل و اح��داث افزون 
بر س��ه كيلومتر از ۱۱ كيلومتر باقيمانده طي 
چند س��ال قبل تصري��ح ك��رد: ۱۱ كيلومتر 
باقي مانده اين مسير، بسيار پر صعوبت است 
و تاكنون افزون بر س��ه كيلومتر آن با دو تونل 
مطلوب اح��داث و تكميل ش��ده و دولت نيز 
مصصم است هر چه س��ريع تر و تا سال آينده 
اين هش��ت كيلومتر آزادراه را كه به آن سوي 
رودخانه منتقل مي ش��ود و بط��ور عمده پل 
و تونل اس��ت، تكميل و در اختيار هموطنان 
قرار دهد. وي اظهار ك��رد: اعتبار تكميل اين 
مس��ير حدود 4۰۰ ميليارد تومان پيش بيني 
ش��ده كه ۲۰۰ ميليارد توم��ان آن مربوط به 
سال جاري اس��ت و ۲۰۰ ميليارد تومان براي 
سال آينده و دو شركت خوش��نام كشورمان 
كه س��ابقه خوبي در ام��ور زيربناي��ي دارند، 
انج��ام اي��ن كار را برعهده گرفته ان��د. رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه در خاتمه سخنانش 
به برنامه ريزي هاي انجام ش��ده و پيش��رفت 
كارها به وي��ژه در بخش تكمي��ل آزادراه هاي 
واقع در مسيرهاي پرترافيك و گلوگاه ها اشاره 
و اضافه كرد: طبق ارزيابي ها، آزادراه تهران - 
شمال طي ماه هاي آينده تكميل مي شود و در 
بخش هاي ديگر كش��ور نيز كارهاي زيربنايي 
در حوزه راه هاي مواصالتي در حال انجام است 

تا پس از اتمام، به مردم تقديم كنيم.

رياست سازمان برنامه و بودجه خبر داد
بهره برداري از ۳۰۰ كيلومتر 

آزادراه در كشور تا پايان امسال

اخبار

رييس س��ازمان خصوصي س��ازي، گفت: ارزش 
سهام عدالت كساني كه يك ميليون تومان كامل 
س��هام داش��ته اند به 4 ميليون و ۸۰۰ هزار تومان 
رسيده است. علي اش��رف عبداهلل پوري حسيني 
در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اش��اره به 
آخرين وضعيت واريز سود سهام عدالت به حساب 
دارندگان سهام گفت: سود سهام عدالت سال هاي 
۹۵ و ۹۶ به تمام كساني كه شماره حساب شباي 
خ��ود را ارايه كرده ان��د پرداخت ش��ده، اما عده اي 
شماره حساب شباي خود را ارايه نكرده اند. رييس 
سازمان خصوصي سازي، افزود: از ۱۵ تير ماه تا ۱۵ 
مرداد ماه حدود ۳۳۸ هزار نفر ش��ماره شباي خود 
را ارايه كرده اند كه ۵۶ ميليارد تومان س��ود س��ال 
۹۵ و ۹۶ آنها واريز مي ش��ود. وي با بي��ان اينكه از 
١۵ مرداد تا ۱۵ ش��هريور نيز تعداد ديگري شماره 
شباي خود را ارايه مي دهند كه سود سهام عدالت 
آنها نيز واريز مي شود، ادامه داد: تمامي افرادي كه 
تا پانزدهم تيرماه شماره ش��باي خود را به سازمان 
خصوصي س��ازي ارايه كرده اند سود سهام عدالت 
آنها پرداخت شده است. معاون وزير امور اقتصادي 
و داراي��ي، تصريح ك��رد: اث��رات افزاي��ش دارايي 
شركت هاي سهام عدالت در پرداخت سود سال ٩٧ 
اعمال مي شود كه بر اين اساس ارزش سهام كساني 
كه يك ميليون تومان كامل داشته اند به 4 ميليون و 

۸۰۰ هزار تومان رسيده است.

 توضيحاتي درباره 
نحوه واريز سود سهام عدالت

بانك و بيمه

 رييس جديد اينستكس 
استعفا كرد
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فرمانده سپاه نفوذ در قلب مردم را باور و دستور كار 
سپاه دانست و تاكيد كرد: امنيت خواسته بالواسطه 
مردم و مرز هويت اس��تراتژيك ملي است. سردار 
سرلشكر پاسدار »حسين سالمي« در پايان سفر به 
استان كرمانشاه در جمع فرماندهان نيروي زميني 
سپاه و قرارگاه نجف با تاكيد بر اينكه كشور بدون 
مرز هاي مستحكم كشور نيست به ويژه، كشوري 
مانند ايران كه با تهدي��دات نزديك، قوي، متنوع، 
متراكم و گسترده روبرو است، تصريح كرد: اولين 
س��پر دفاعي كه بايد نفوذناپذير باشد مرزهاست، 
در واقع مرز، هويت اس��تراتژيك ملي است و نقش 

راهبردي در راهبردهاي كالن نظام و كشور دارد.

فرمانده سپاه : مرز، هويت 
استراتژيك ملي است

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320



روي موج خبر

  دعوت پاشينيان از روحاني براي شركت 
در اج�اس ش�وراي اقتصادي اوراس�يا؛ 

ايسنا|
نخس��ت وزير ارمنس��تان اع��ام ك��رد ك��ه از 
رييس جمهور ايران درخواست كرده است تا در 
نشست شوراي عالي اقتصادي اوراسيا شركت 
كند. به گزارش خبرگزاري مديا مكس، نيكول 
پاشينيان در يك سخنراني در قرقيزستان اعام 
كرد كه از حسن روحاني درخواست كرده است 
تا براي ش��ركت كردن در نشست شوراي عالي 
اقتصادي اوراس��يا به ايروان برود. پاشينيان در 
اين باره گفت: طبق موافق��ت رهبران اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا، از رييس جمهور ايران دعوت 
كردم تا در جلس��ه ش��وراي عال��ي اقتصادي 
اوراسيا در ايروان شركت كند. روسيه، باروس، 
قزاقس��تان، قرقيزستان و ارمنس��تان اعضاي 

اتحاديه اقتصادي اوراسيا هستند.

   نمايش چه�ره كريه تحريم ه�ا به زبان 
آمار؛ تعادل|

سخنگوي دولت در رش��ته توييتي با اشاره به 
گزارش پخش شده از شبكه خبري »بي بي سي 
فارسي« درباره اثرات تحريم هاي امريكا بر حوزه 
دارو و درمان ايران نوشت: اين گزارش برخاف 
جريان اصلي تلويزيون هاي بيگانه چهره كريه 
تحريم ها و بطان ادعاي برايان هوك رابه زبان 

آمارنشان داد.
 علي ربيعي در رش��ته توييت��ي درباره گزارش 
پخش ش��ده نوش��ت: در روز خبرن��گار بايد از 
تعميق مرزبندي ميان خبرنگاري صلح وزندگي 
با خبرنگاري همس��و با جنگ وتحريم س��خن 
گفت. او با بريكوالژ مستندات بانكي درخصوص 
محدوديت كاالهاي بشردوس��تانه و دارويي بر 
تصوير فرمان ضد برجامي ترامپ سرش��ت ضد 
ايراني وضد بش��ري آن فرمان را در فش��ردگي 
ي��ك تابلو به نمايش گذاش��ت. اي��ن عكس به 
تنهاي��ي ه��دف ضدمردمي خ��روج از برجام و 
تحريم رابه نمايش مي گذارد. شبكه بي بي سي 
فارس��ي شامگاه گذش��ته در گزارشي با عنوان 
»تحريم هاي امريكا؛ آيا دارو به ايران مي رسد؟« 
به بررسي تاثير تحريم هاي امريكا بر حوزه دارو 

و درمان ايران پرداخت.

  تاش ب�راي اخ�ذ رضاي�ت از اولياء دم 
مرحوم استاد؛تسنيم|

مس��عود افرازه يكي از وكاي اولياي دم ميترا 
اس��تاد درباره آخرين وضعي��ت تاش وكاي 
محمدعلي نجفي شهردار سابق تهران براي اخذ 
رضايت از اولياي دم مرحوم ميترا استاد گفت: 
رفت و آمدها از ناحيه وكا و بستگان محمدعلي 
نجفي براي اخذ رضايت از اولياء دم مرحوم استاد 
وجود دارد اما تاكنون هيچ اتفاقي نيفتاده است. 
پيشتر نيز محمود حاجلوئي ديگر وكيل اولياء 
دم مرحوم ميترا استاد، اخبار منتشر شده مبني 
بر اخذ رضايت از اولياء دم را تكذيب كرده است.

 
  دس�تورالعمل امريكا براي كشتي هاي 

تجاري عبوري از تنگه هرمز؛تسنيم|
امريكا كه به دنبال بهانه اي براي افزايش حضور 
خود در خليج فارس است دستورالعملي براي 
كشتي هاي امريكايي و انگليسي عبوري از تنگه 
هرمز منتشر كرد. بلومبرگ طي گزارشي نوشت 
وزارت حمل و نقل امريكا اعام كرده كه خدمه 
كش��تي هاي داراي پرچم امري��كا زماني كه در 
حال ترانزيت در منطقه هس��تند، بايد با ارسال 
يك ايميل مش��ترك، به نيروهاي امريكايي و 
انگليسي اطاع دهند. اين وزارتخانه همچنين 
گفته در صورتي كه نيروهاي ايراني تاش كنند 
وارد كشتي هاي حامل پرچم امريكا شوند، خدمه 
بايد با شناسايي كشتي مداخله كننده »اطمينان 
يابند كه اين نيروها بر اساس حقوق بين الملل 
عمل مي كنند« و »بافاصله موضوع را به اطاع 
ن��اوگان پنجم نيروهاي درياي��ي امريكا اطاع 
دهند.« گفتني است ساير كشورها از پيوستن 
به اين ائتاف دريايي خ��ودداري كرده اند، زيرا 
رييس جمهوري امريكا را مقصر خروج يكجانبه 
 از برجام و ش��عله ور ك��ردن تنش ها در منطقه 

خليج فارس مي دانند.

  بازداشت دادستان سابق تهران تكذيب 
شد؛ باشگاه خبرنگاران|

يك منبع آگاه در دادستاني تهران اخبار منتشره 
در فضاي مجازي مبني بر بازداش��ت جعفري 
دولت آبادي را تكذي��ب كرد. وي گفت: از زمان 
بازداشت طبري اخباري از اين دست در فضاي 
مجازي منتشر مي ش��ود كه صحت ندارد. اين 
منبع آگاه اظهار كرد: آقاي جعفري دولت آبادي 
اعام كرده از منتش��ر كننده توييت ش��كايت 

خواهد كرد.  

  عوامل سيا در حال تهيه گزارش درباره 
فروش نفت بودند؛باشگاه خبرنگاران|

روزنام��ه امريكايي نيويورك تايمز پنج ش��نبه 
در گزارش��ي فاش كرد برخ��ي از فعاليت هاي 
جاسوس هاي دستگير شده در ايران، تاش هايي 
مخفيانه براي گردآوري اطاعات درباره فروش 
نفت ايران را شامل مي شده است. نيويورك تايمز 
در ادامه نوش��ته اس��ت: »از زماني ك��ه دونالد 
ترام��پ، رييس جمهور امري��كا تحريم هايي را 
عليه ف��روش نفت ايران اعمال كرد دس��تيابي 
به اطاع��ات در خصوص ف��روش نفت به يك 
ساح باارزش ژئوپوليتيك تبديل شده است.« 
مديركل ضدجاسوسي وزارت اطاعات ايران ۳۱ 
تيرماه سال جاري از شناسايي و دستگيري ۱۷ 
جاسوس تربيت يافته سازمان اطاعات مركزي 
امريكا )سيا( در داخل كشور خبر داد و گفت آنها 

به اعدام محكوم شده اند. 

ايران2

اسحاقجهانگيري،معاوناولرييسجمهوري:

وزيرپيشنهاديآموزشوپرورشميتواندزنباشد

مديران خوشفكر راه هايي براي مقابله با تحريم ها باز كردند
در ش��رايطي ك��ه امريكا با اس��تفاده از تم��ام ابزارهاي 
اقتصادي، سياسي، نظامي و...تاش مي كند تا در مسير 
فعاليت هاي اقتصادي كش��ورمان س��نگ اندازي كند؛ 
 معاون اول رييس جمهوري معتقد است كه اين تاش ها 
با شكست مواجه شده است. جهانگيري در ادامه مي گويد: 
امريكا گمان مي كرد با تحريم و فش��ار روي منابع ارزي 
دولت مي تواند مانع توسعه كش��ور و انباشت مشكات 
شود اما مديران توانمند و خوشفكر ايران راه هاي مختلفي 
را براي مقابله با تحريم ها و انجام فعاليت  هاي اقتصادي 
باز كردند.  جهانگيري همچنين در پاسخ به پرسش هاي 
خبرنگاران در خصوص گزينه پيشنهادي دولت دوازدهم 
ب��راي آموزش و پرورش اعام ك��رد كه گزينه مورد نظر 
حداكثر ط��ي 2هفته آينده معرفي مي ش��ود و در ادامه 
تاكيد ك��رد كه »وزير پيش��نهادي آم��وزش و پرورش 

مي تواند زن باشد.«
جهانگيري كه در سفر به خراسان رضوي، عاوه بر افتتاح 
و بازديد از چند طرح صنعت��ي و اقتصادي در همايش 
تجليل از كارآفرينان برتر كميته امداد و نيز جلسه اقتصاد 
مقاومتي ش��ركت كرده بود با اش��اره به اين واقعيت كه 
اقتصاد كش��ور نيازمند حضور فعاالنه بخش خصوصي 
است، اعام كرد كه دولت با تمام توان تاش مي كند تا 
زمينه پويايي بخش خصوصي در اقتصاد را فراهم كند.  
ديروز همچنين خط دو قطار ش��هري مشهد با حضور 
معاون اول رييس جمهور مورد بهره برداري قرار گرفت 
و فرمان آغاز عمليات اجرايي خط چهار قطار ش��هري 

مشهد نيز صادر شد.  
جهانگي��ري در جريان افتتاح اين طرح گفت: توس��عه 
خط��وط ريل��ي در دس��تور كار اصلي دولت اس��ت و 
سياست گذاري كرده ايم تمام مراكز استان ها به خطوط 
ريل متصل شوند. معاون اول رييس جمهوري در مراسم 
بهره برداري از ايستگاه پاياني خط دوم و كلنگ زني خط 
چهارم قطار شهري مشهد افزود: خطوط ريلي مطمئن، 
ارزان ترين و ايمن ترين سامانه هاي حمل و نقل شمرده 
مي ش��وند لذا با وجود محدوديت اعتباري دولت تاش 
كرده  اعتبارات اين قس��مت را كم نكند تا فناوري هاي 

جديد در اين حوزه وارد كشور شود.
وي ادامه داد: هم اينك در ۹ كان ش��هر مترو و خطوط 
قطار ش��هري به عنوان دس��تورالعمل قطعي دولت در 

دس��تور كار اس��ت. ۳۱۸ كيلومتر خطوط مترو و قطار 
شهري در پنج كان شهر با ظرفيت حمل و نقل ساالنه 
۸۰۰ ميليون مسافر در حال فعاليت هستند. ۷۰ كيلومتر 
خطوط مترو نيز در دس��ت احداث است. همچنين ۱۳ 
هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي كمك به خطوط 
مترو فروخته ش��ده و هفت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
از ردي��ف هاي بودجه در اين خصوص به كان ش��هرها 
اختصاص يافته است.  وي گفت: قطار سريع السير تهران- 
قم- اصفهان نيز كه قطار آن ۳۰۰ كيلومتر سرعت دارد در 
حال احداث است. اين طرح دست كم پنج ميليارد دالر 
سرمايه گذاري نياز دارد و هم اينك در مرحله نخست با 
دو و نيم ميليارد دالر در حال اجراست. همچنين اجراي 
قطار برقي تهران- مشهد در تفاهم نامه اي با رييس جمهور 
چين به امضا رسيده اما به دليل تحريم ها فعا با كندي 
روبه رو شده كه بايد به سرعت برطرف شود.  معاون اول 
رييس جمهور افزود: قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( 
در نامه  اي به رييس جمهوري اعام كرد ۱۰۰ طرح مهم را 
مي تواند تا پايان دولت دوازدهم تكميل كند كه هر كدام از 

آنها در بخش هاي مختلف كشور راهگشاست.

   اشتباه راهبردي امريكا
جهانگي��ري در ادامه همچنين اظهارداش��ت: امريكا 
گمان مي كرد با تحريم و فشار روي منابع ارزي دولت 
مي تواند مانع توسعه كشور و انباشت مشكات شود اما 
مديران توانمند و خوش فكر ايران راه هاي مختلفي را 
براي مقابله با تحريم ها و انجام فعاليت  هاي اقتصادي 
باز كردند.  جهانگيري ادامه داد: از مهم ترين مس��ائل 
كان ش��هرها حمل و نقل، ترافيك و مس��ائل زيست 
محيطي است. همه اينها به هم متصل هستند و بايد در 
مورد آنها به موقع تصميم گيري كنيم. تجربه موفق بشر 
در كان شهرها براي حل مساله ترافيك، گسترش حمل 
و نقل عمومي و توسعه خطوط مترو و قطار شهري است. 
ما شايد سال ها از اين مورد عقب هستيم و به ميزاني كه 
بايد كار نكرديم. اما مشهد به لحاظ مختلف مي تواند 
نمادي از آثار مديريت جمهوري اسامي در كان شهرها 
باشد. اين شهر از هر نظر مي تواند مورد بررسي قرار گيرد 
كه چه آسيب هايي در مديريت كشور وجود دارد و چه 

راهكارهايي را بايد در مديريت شهري دنبال كنيم.

     وزير پيشنهادي آموزش و پرورش مي تواند 
زن باشد

معاون اول رييس جمهور گفت كه وزير پيشنهادي آموزش 
و پ��رورش مي تواند زن باش��د، البته بس��تگي به تصميم 
رييس جمهور دارد. اسحاق جهانگيري در حاشيه افتتاح 
ايستگاه قطار شهري شهيد كاوه مشهد در رابطه با زمان اعام 
گزينه نهايي وزير آموزش و پرورش اظهار كرد: گزينه نهايي 
وزارت آموزش و پرورش تا دو هفته آينده مشخص مي شود. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال دارد با وجود مطالبات 
موجود براي معرفي وزير زن، وزير پيشنهادي اين وزارت زن 
باشد، گفت: وزير پيشنهادي نهايي مي تواند زن باشد البته 
بستگي به تصميم رييس جمهور دارد و اينكه ايشان كسي 

را براي معرفي در اين رابطه در نظر دارد يا خير.

   هم�كاري دولت و آس�تان ق�دس رضوي  
با قدرت ادامه مي يابد

قبل از افتتاح پروژه هاي اقتصادي اما معاون اول رييس جمهور 
در دي��دار با توليت آس��تان قدس رضوي ب��ر همكاري و 
هماهنگي دولت با آستان قدس رضوي به منظور توسعه 
استان خراسان رضوي و خدمت به زائران و مجاوران امام رضا 
)ع( تأكيد كرد. اسحاق جهانگيري در ديدار باحجت االسام 
مروي با اشاره به شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور 
گفت: امروز دشمنان ايران از تحقق روياهاي خود مبني بر 

سقوط نظام جمهوري اسامي مأيوس شده اند. 
معاون اول رييس جمهور تأكيد كرد: منطق و سياست ما در 
روابط بين المللي، گفت وگو و احترام و منافع متقابل است و بر 
اين اساس ايران زير بار زور و فشارهاي نادرست نخواهد رفت. 

جهانگيري با اشاره به مشكات موجود در استان خراسان 
رضوي مبني بر بيكاري و آسيب هاي ناشي از حاشيه نشيني، 
ضمن تأكيد بر ريشه يابي دقيق مشكات، ابراز اميدواري 
كرد، مسووالن استان با كمك همه نهادها بتوانند به تدريج 
دغدغه ها را برطرف كنند. دولت در كنار مديريت آستان 
قدس است و اين هماهنگي و همكاري با قدرت تر از گذشته 

ادامه خواهد داشت.
حجت االس��ام مروي نيز در اين ديدار ب��ا بيان ديدگاه ها 
و دغدغه هاي خود پيرامون مس��ائل روز استان، ضرورت 

خدمت رساني به مردم را يادآور شد.
توليت آستان قدس عملكرد دولت در همكاري با اين نهاد 
را مطلوب دانس��ت و بر هماهنگي بيش��تر به منظور رفع 

دغدغه هاي مردم تأكيد كرد.

رييسقوهقضاييه:

فساد اقتصادي ريشه بسياري از فساد ها است
رييس ق��وه قضاييه تدبير، مهرباني و اقتدار را س��ه مولفه 
مهم كار نيرو هاي حفاظت و اطاعات دانس��ت و از داوري 
و تصميم گيري درباره افراد بر مبناي گزارش هاي ارزيابي 
نش��ده پرهيز داد. حجت االسام رييسي همچنين فساد 
اقتصادي را ريشه بسياري از فسادها دانست كه مقابله با آن 
مي تواند زمينه بسياري از مفاسد را كاهش دهد. به گزارش 
اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، حجت االس��ام سيد 
ابراهيم رييسي در نخستين همايش روز حفاظت و اطاعات، 
مسووليت حفاظت و اطاعات را بسيار سنگين توصيف كرد 
و ادامه داد: زماني ايمان براي مومن اثربخش است كه از آن 
مراقبت شود و انسان دچار لغزش در فكر، اخاق و عمل نشود. 
سازمان اداري هم مانند فرد نبايد دچار لغزش و انحراف شود. 
بر همين مبنا كساني كه در مجموعه حفاظت و اطاعات 
هستند، وظيفه سنگيني از باب جلوگيري از لغزش و انحراف 
در يك سازمان دارند. حجت االسام رييسي، اولين شرط 
فعاليت به عنوان يك نيروي اطاعاتي را داشتن ظرفيت 
باال عنوان ك��رد و افزود: فرد با ظرفيت، اطاعات را تحليل 
مي كند و با تدبير و انديشه، آن را در جهت بهره وري صحيح 

به كار مي گيرد.  حجت االسام رييسي ادامه داد: صيانت 
از دستگاه قضايي به عنوان خط مقدم برخورد با مفاسد و 
ناهنجاري ها نيازمند تدبير، مهرباني و اقتدار است و هيچ يك 
از اين سه عنصر با يكديگر منافاتي ندارند. رييس قوه قضاييه 
با بيان اينكه مرتبطان يك پرونده قضايي اعم از قاضي، وكيل، 
كارش��ناس، ضابط و اصحاب دعوا بايد از هر گونه لغزش و 
آسيبي مصون بمانند، اين امر را وظيفه مجموعه حفاظت 
و اطاعات دانس��ت و خاطرنش��ان كرد: تدابير حفاظت و 
اطاعات در مراحل مختلف از جمله جذب قاضي، آموزش ها 
و انتصابات مي تواند بسيار اثربخش باشد. اگر فردي در جاي 
نامناسبي قرار گيرد هم زمينه لغزش خودش فراهم مي شود 
و هم به كل مجموعه آس��يب مي رس��اند. حجت االسام 
رييسي جايگاه حفاظت و اطاعات در اعام صاحيت افراد 
را جايگاهي خطير دانست و افزود: نبايد بگوييد ما قاضي 
نيستيم. شما دقيقا در جايگاه داوري و قضاوت در مورد افراد 
نشسته ايد و بر اين اساس بايد از افراط، تفريط، غفلت و تغافل 
به شدت پرهيز كنيد. رييس قوه قضاييه در ادامه بر ضرورت 
ارزيابي گزارش هايي كه منشأ اعام نظر و داوري حفاظت و 

اطاعات مي شود تاكيد كرد و يادآور شد: گزارش هاي واصله 
به حفاظت بايد به دقت ارزيابي شود تا خداي ناكرده داوري 

در مورد افراد، مخدوش و نادرست نباشد.
حجت االسام رييسي، سوء ظن بيجا و همچنين حسن ظن 
بيجا را آفت كار مجموعه هاي اطاعاتي دانست و در ادامه 
با بيان اينكه كوچك ترين فساد در قوه قضاييه، نيرو هاي 
مسلح و دستگاه هاي اطاعاتي يك آسيب براي نظام است، 
تصريح كرد: دستگاه قضايي، پيشاني عدالت است. بر اين 
اساس بايد منافذ فساد را شناسايي و مسدود كرد. رييس 
قوه قضاييه با بيان اينكه اغلب افراد به آبروي خود بيش از 
هر چيزي حساس هستند، هشدار و تذكر را مانع بسياري از 
لغزش ها دانست و تاكيد كرد: نبايد اجازه دهيم اساسا فساد 
منعقد شود، زيرا ايجاد فساد موجب از دست دادن نيروي 
انساني مي شود كه سازمان براي تربيت آنان سرمايه گذاري 
كرده و داراي تجربه و دانش هستند.  حجت االسام رييسي 
گفت: به همكاران خود در سراسر كشور گفته ام كه اگر افراد 
ناصالحي بودند كه نبودنشان در دستگاه موجب خلل و تاخير 
در رسيدگي به پرونده ها مي شود، به مردم اعام كنيد كه ما 

ترجيح مي دهيم در كار شما تأخير رخ دهد، اما كار را به دست 
افراد ناصالح نسپاريم. قطعا مردم نيز به اين امر رضايت دارند. 
رييس قوه قضاييه، فساد اقتصادي را ريشه بسياري از فساد ها 
از جمله فساد اخاقي و سياسي دانست و با تاكيد بر اينكه 
برخورد با قضات يا كاركنان فاسد موجب تقويت دستگاه 
قضايي مي شود، اظهار كرد: نبايد اجازه دهيم دستگاه قضايي 
به ذره اي فساد آلوده ش��ود، زيرا اعتماد عمومي و سرمايه 

اجتماعي را از دست مي دهيم.
افزايش سرمايه اجتماعي در گرو برخورد با فساد است و اين 
نيز به معناي افزايش دستگيري ها نيست بلكه بايد در جهت 

پيش بيني و پيشگيري گام برداريم.
حجت االسام رييسي بهره مندي از اطاعات مردم پايه را بنا 
به فرموده امام راحل بسيار مفيد دانست و افزود: مشاركت 
مردم در اصاح امور كشور بسيار مهم است. بايد به گونه اي 
عمل كنيم كه مردم احساس مسووليت و همكاري كنند و 
نسبت به محيط پيراموني خود حس مسووليت داشته باشند. 
در روايات آمده است كه اگر امر به معروف و نهي از منكر در 
جامعه اي ترك شد، آن جامعه مرده است. اگر راهنمايي هاي 

مقتداي بصيرت آفرين ما مردم را حساس نمي كرد، امروز 
داعش در منطقه همچنان مش��غول جنايت و خونريزي 
بود. بسياري از مواقع، نوجوان ها و جوان هايي از نسل سوم 
و چهارم انقاب نزد من مي آمدند كه براي حضورشان در 
سوريه و مقابله با داعش، واسطه ش��وم. اين نشان دهنده 
احساس مسووليتي است كه از جانب رهبر معظم انقاب 

در وجود اين جوان ها زنده شده است.
رييس قوه قضاييه اضافه كرد: اگر اين احساس مسووليت 
در مردم به وجود بيايد، آح��اد جامعه تبديل به نيرو هاي 
غيررسمي حفاظت و اطاعات مي شوند و حتي به يك زنداني 
اجازه نخواهد داد در زندان محل محكوميتش فساد باشد.  
حجت االسام رييسي ضمن تقدير از تاش هاي مسووالن 
س��ابق اين مجموعه، براي حجت االس��ام والمسلمين 
عبداللهي رييس جديد مركزحفاظت و اطاعات قوه قضاييه 
آرزوي موفقيت كرد و از نيرو هاي اين مركزخواست كه در 
تعامل و همكاري با دستگاه هاي امنيتي عمل كنند تا مردم 
طعم شيرين عدالت را بچشند و به دستگاه قضايي به چشم 

يك ملجاء و پناهگاه بنگرند.

هشداردربارهحضور
صهيونيستهادرخليجفارس

س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارجه به انتش��ار اخباري 
مبني ب��ر اع��ام آمادگي 
رژيم صهيونيس��تي براي 
حضور در ائت��اف نظامي 
امريكا به منظور به اصطاح 
تامين امنيت كش��تيراني 
در خليج فارس واكنش نش��ان داد. به گزارش ايس��نا، 
سيدعباس موسوي در واكنش به انتشار اين اخبار گفت: 
ايران معتقد است اصل اين ائتاف تنش زا است و هرگونه 
حضور احتمالي رژيم اش��غالگر ق��دس در اين ائتاف 
خودخوانده را، كه وجود نامشروعش در خاورميانه اساس 
ناامني و بي ثباتي اس��ت، تهديدي آشكار عليه امنيت، 
حاكميت و تماميت ارضي خود و عاملي بحران آفرين 
و بي ثبات ساز در منطقه خليج فارس تلقي مي كند و در 
چارچوب سياست بازدارندگي و دفاعي كشور، حق مقابله 
با اين تهديد و دفاع از خود را محفوظ مي دارد و در عمل به 
آن در چارچوب سياست دفاعي كشور، ترديدي ندارد و 
مسووليت كليه عواقب اين اقدام خطرناك برعهده رژيم 
امريكا و رژيم نامشروع صهيونيستي خواهد بود. اوگفت: 
ايران به عنوان يكي از كشورهاي منطقه خليج فارس 
با توجه به داشتن ۱۵۰۰ مايل ساحل در اين منطقه و 
براساس مسووليت تاريخي، خليج فارس را ادامه قلمرو 
سرزميني خود دانسته و خود را متعهد به تامين امنيت 
آن و امنيت تردد كشتي ها در اين منطقه مي داند و معتقد 
است حضور نيروهاي فرا منطقه اي در خليج فارس تحت 
هر نام و عنواني كه باشد نه تنها كمكي به تقويت امنيت 
در اين منطقه نمي كند، بلكه زمينه تنش و بحران را در 
منطقه حساس خليج فارس بيش از پيش فراهم مي آورد.

دولتهايمتخاصمدرموضع
ضعفوانفعالقرارگرفتهاند

جانشين فرمانده كل سپاه 
 گفت: دولت هاي متخاصم 
در موضع ضع��ف و انفعال 
قرار گرفته اند و خود نيز به 
آن معترفن��د، از اقدامات و 
رفتارهاي آنها مشخص است 
كه تاب تحمل در برابر اقتدار 
انقاب ندارند. به گزارش سپاه نيوز، سردار علي فدوي در 
آيين دومين سالگرد شهادت شهيد محسن حججي و 
بزرگداشت ياد و خاطره ۸۳ شهيد دفاع مقدس مسجد 
امام زمان)عج( اصفهان ادامه داد: مطابق با سخنان مقام 
معظم رهبري، ما مكلف به انجام تكليف هستيم و مكلف 
به نتيجه نيستيم چرا كه نتيجه را خداوند رقم مي زند. 
تاريخ اسام و تاريخ معاصر نشان داده هر گاه مسلمانان 
به شروط خداوند عمل كرده اند پيروزي براي آنان حاصل 
شده اس��ت. وي افزود: امروزه حتي برخي از مسووالن 
بلندپايه امريكا به عظمت بي انتهاي انقاب اس��امي 
اعتراف كرده اند. در دنيا كشوري يافت نمي شود كه در 
برابر دشمنان بزرگ خود بتواند برنامه اي تنظيم كرده و 
به آن عمل كند اما به بركت اين انقاب، هر موقع چنين 
برنامه هايي پياده ش��د، با سرعت و اقتدار پيش رفت و 
دشمنان را به انزوا كش��اند. وي در رابطه با اشتباهات 
دولت ها مبني بر خام فروشي نفت اذعان كرد: حضرت 
امام )ره( و رهبر انقاب در طول اين 4۰ سال بارها اعام 
كرده اند كه دولت ها بايد از خام فروش��ي نفت دس��ت 
بكشند. اين برنامه در دستور كار تمامي دولت ها از دولت 
بازرگان گرفته تا همين دولتي كه اكنون داير است قرار 
داشته اما همچنان اگر چند خريدار نفت نداشته باشيم، 

كشور دچار فلج اقتصادي مي شود. 

رايزنيهايعضوشورايعالي
اصالحطلبانباشوراينگهبان

ش��وراي  عض��و  ي��ك 
عال��ي سياس��ت گذاري 
اصاح طلبان خبر مي دهد 
كه درب��اره فرآيند نظارت 
شوراي نگهبان در انتخابات 
آينده با س��خنگو، تعدادي 
از فقهاي اين ش��ورا و رابط 
ش��وراي نگهبان و بيت رهبري جلس��ه داشته است. 
حجت االس��ام محس��ن رهامي در گفت وگ��و با ايرنا 
مي گويد: بنده چند جلسه با آقاي كدخدايي در محل 
ش��وراي نگهبان داشتم كه پروس��ه انتخاباتي را براي 
انتخابات آينده بررسي كرديم. او همچنين اضافه مي كند: 
با يكي، دو نفر از فقهاي شوراي نگهبان در قم و رابط بيت 
رهبري در شوراي نگهبان نيز جلسه داشتم. از آنجايي 
كه بنده قبا با آقاي يزدي در مجلس، هم كميسيوني 
بوديم، روابطمان نزديك است. با آقاي كدخدايي هم در 
دانشكده حقوق دانشگاه تهران بوديم. بنابراين جلسات ما، 
جلسات گفت  وشنود است.  اين فعال سياسي اصاح طلب 
مي گويد: هدف از اين جلس��ات، رسيدن به تفاهم بوده 
 است. آقاي كدخدايي مي گويند اگر كسي محكوميت 
نداشته باشد، حضورش مانعي ندارد. اما در عمل مي بينيم 
كه برخي با بند عدم التزام به اسام، قانون اساسي و واليت 
فقيه احراز صاحيت نمي شوند.  رهامي همچنين معتقد 
است عنوان عدم التزام به قانون اساسي، قابل تفسير است. 
عاوه بر اين شوراي نگهبان از كجا مي فهمد كه كسي به 
اسام متلزم اس��ت يا نه؟ التزام به اسام، امري دروني و 
قلبي اس��ت. مگر آن كه شما با كسي چند روز همسفر 
باشيد و از جلوي چشم شما غايب نشده باشد و ببينيد كه 

علنا مشروب مي خورد يا فسق و فجور مي كند. 

برايمقابلهباربابايدبهتوليد
كمككرد

امام جمع��ه موقت تهران 
گفت: ربا خطرناك اس��ت 
و اگ��ر مي خواهيد جلوي 
رب��ا را بگيري��د، ب��ه مردم 
مي��دان بدهي��د و در كار 
توليد كمك شان كنيد. به 
گزارش تس��نيم، آيت اهلل 
محمدعلي موحدي كرماني امام جمعه موقت تهران 
در خطبه دوم نماز جمعه تهران اظهار داش��ت: دنيا 
بداند كه مصداق طاغوت در قرآن در زمان كنوني، هيات 
حاكمه بر امريكاست. ترامپ از يك سو به دنبال مذاكره 
با ايران است و از سوي ديگر وزير خارجه ايران را تحريم 
مي كند. اگر قرار شود، مذاكره اي انجام گيرد كه قطعا 
انجام نخواهد گرفت، باالخره مذاكره كننده وزير خارجه 
است كه او را تحريم مي كنند. امريكايي ها منطقي جز 
زورگويي ندارند. امام جمعه موقت تهران عنوان كرد: 
مس��ووالن اعم از اجرايي يا تقنيني، گزارش عملكرد 
خود را در سال رونق توليد بعد از گذشت پنج و نيم ماه از 
آغاز سال ارايه كنند. اگر توليد رونق پيدا كند، نقدينگي 
وارد توليد مي شود و وضع داخلي خوب مي شود. اگر 
مسووالن به توليد رسيدگي نكنند، پول ها وارد بانك ها 
مي شود. شنيده شده است كه مشكات زيادي براي 
عوامل توليد است و اين نتيجه اش خستگي براي آنان 
است. اگر مردم از توليد خسته بشوند، پول ها سرازير 
بانك ها مي شود و سودي در قبال آن دريافت مي كنند 
كه اين سود رباست. ربا جنگ با خداست. وي با انتقاد از 
عملكرد بانك ها گفت: مسووالن ربا خطرناك است و اگر 
مي خواهيد جلوي ربا را بگيريد، به مردم ميدان بدهيد و 

در كار توليد كمك شان كنيد.

حذفمهرورودبرگذرنامه
اتباعخارجيدرتماممرزها

س��خنگوي وزارت كشور با 
اشاره به اجرايي شدن دستور 
رييس جمه��وري درب��اره 
حذف مهر از گذرنامه اتباع 
خارجي گف��ت: در تمامي 
مرزهاي مجاز اين مس��اله 
در حال اجرا ش��دن است. 
به گزارش ايرنا سيد سلمان س��اماني افزود: با بررسي 
و پيگيري ه��اي صورت گرفت��ه و هماهنگي با پليس 
مهاجرت و گذرنامه و ساير دستگاه هاي ذي صاح، اين 
امر در تمامي مرزهاي مجاز زمين��ي، دريايي و هوايي 
كشور اجرايي شده است. سخنگوي وزير كشور درباره 
گردش آزاد اطاعات در دولت تدبير و اميد به ايرنا گفت: 
گردش آزاد اطاعات يكي از حقوق شهروندي است و 
دولت و تدبير و اميد رعايت حقوق ش��هروندي را جزو 
اصول اوليه تش��كيل دولت مي داند. ساماني افزود: در 
ابتداي آغاز به كار دولت، آيين نامه قانون انتش��ار آزاد 
اطاعات و دسترس��ي به اطاعات كه سال ها معطل 
مانده بود در هيات وزيران تصويب شد و اكنون به صورت 
دوره اي و مستمر وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي گزارش 
عملكرد دستگاه ها در خصوص پاسخگويي به اطاعاتي 
كه شهروند از دستگاه هاي اجرايي درخواست كرده اند را 
به صورت عمومي منتشر مي كند و رتبه بندي دستگاه ها 
را در اجراي اين قانون به اطاع مردم مي رساند. وي گفت: 
ما نيز به استانداري هاي سراسر كشور تاكيد كرده ايم كه 
اگر در رابطه با موضوعاتي كه در قانون مش��خص شده 
است ش��هروندان اطاعاتي را درخواست داشته اند به 
صورت حتم��ي با رعايت زمان هاي مق��رر قانوني اين 

اطاعات را در اختيار مردم قرار دهند.
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پاورقي اقتصادي 3 كالن

استاد دانشگاه عالمه طباطبايي عوامل گسترش سوداگري ها در اقتصاد ايران را بررسي كرد

بانك هاي خصوصي عامل موثر سوداگري در مسكن
رييس موسسه دين و اقتصاد گفت: بانك هاي خصوصي 
بيشترين و موثرترين نقش را در سوداگري بخش زمين 
و مسكن داشته اند به طوري كه باعث شدند تا عايدي 
سوداگري اين بخش تبديل به عنصر بالمنازع در ميان 
انواع سوداگري ها باشد و در اين دوره عايدي سوداگري 
زمين و مسكن ۶.۱ برابر ارز، ۴.۱ برابر سپرده گذاري هاي 

بلندمدت و ۱.۸ برابر سوداگري طال است.
به گزارش »تعادل«، فرشاد مومني در نشست هفتگي 
موسس��ه دين و اقتصاد، با اش��اره به علل محروميت 
اكثريت اقش��ار جامع��ه از حداقل ه��اي زندگي بيان 
كرد: در سطح نظري گفته مي شود اگر بستر نهادي و 
نهادهاي پشتيبان بازار ايجاد نشود در حالي كه اجازه 
عملكرد آزادانه به نيروهاي بازار داده شود، در واقع حاكم 
كردن قانون جنگل است. همچنين در اقتصادسياسي 
مطرح مي شود وقتي بازارگرايي در يك ساختار رانتي 
توسعه نيافته  ترويج مي شود به معناي اسم رمز غارت و 
دامن زدن به مناسبات رانتي است. از اين زوايه خطاهاي 
فاحش راهبردي در مورد مسكن و زمين نه تنها اكثريت 
جمعيت كشور را از حداقل هاي زندگي محروم كرده 
بلكه مناسباتي را شكل داده كه شكنندگي آور است و 

مي تواند نظم اجتماعي را دچار اختالل كند.
مومني با اشاره به محتواي كتاب »مقدمه اي بر اقتصاد 
ايران« نوشته عباس شاكري گفت: در دوره ۱۳۷۲ تا 
۱۳۹۲ سطح عمومي قيمت ها به واسطه اين سياست ها 
۳۷ برابر ش��ده اس��ت اما در همين دوره هزينه اجاره 
۶۱برابر و هزينه مسكن ۷۶ برابر شده است. يعني براي 
بخش بزرگي از جمعيت كش��ور، صاحب خانه شدن 
تبديل به روياي دست نيافتني شده و مردم نسبت به 
آينده مايوس و سرخورده شده اند. همچنين در دوره 
مذكور قيمت زمين بطور متوسط در ايران ۱۰۷ برابر 
شده است يعني تب غيرمتعارف آزمندي  فاجعه ساز 
ضدانساني شكل گرفته كه به ابعاد مافيايي اقتصاد جلوه 

جديدي بخشيده است.

 بانك ه�اي خصوص�ي عام�ل گس�ترش 
سوداگري در بخش مسكن

اين اقتصاددان با اشاره به نقش بانك هاي خصوصي 
در گسترش س��وداگري گفت: در موضوع سوداگري 
غيرمتعارف و ضدتوسعه اي، بانك هاي خصوصي نقش 
تعيين كننده اي داشته اند به طوري كه گوي سبقت را 

از بانك هاي دولتي ربوده اند. 
دقيقا در دوره اي كه كشور بيشترين نياز را به ارتقاي 
بنيه توليد داش��ت، سيستم بانكي بيشترين فشارها 
را ب��ه مردم و توليدكنندگان وارد آورده و بيش��ترين 
سرويس ها را به سوداگران و دالل ها داده است. مثال 
در دوره ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۳ سهم صنعت از مجموع تغيير 

در مانده تسهيالت بانكي ۳۳.۵ درصد بود و اين سهم 
از س��ال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ كه بي سابقه ترين تحريم ها 
اعمال مي ش��د به ۱۹.۵ درصد كاهش يافت. جالب 
آنكه اين فشار دو برابري در دوره اي بود كه بيشترين 
ولنگاري ها در زمينه تضعيف ارزش پول ملي و تشديد 
نياز س��رمايه گذاران توليدي به س��رمايه در گردش 

وجود داشته است.
لذا براس��اس پژوهش هاي صورت گرفته، بانك هاي 
خصوصي بيشترين و موثرترين نقش را در سوداگري 
بخش زمين و مس��كن داش��ته اند به طوري كه باعث 
شدند تا عايدي سوداگري اين بخش تبديل به عنصر 
بالمنازع در ميان انواع س��وداگري ها باش��د و در اين 
دوره عايدي سوداگري زمين و مسكن ۶.۱ برابر ارز، 
۴.۱ برابر س��پرده گذاري هاي بلندم��دت و ۱.۸ برابر 

سوداگري طال است.

 مسووالن و برآوردهاي محافظه كارانه 
فرش��اد مومن��ي اظهار ك��رد: معموال مس��ووالن و 
گزارش ه��اي رس��مي محافظه كارتري��ن و قاب��ل 
دفاع تري��ن برآوردها را عرض��ه مي كنند. مثال وزير 
پيشين مسكن در گزارش رسمي خود اشاره مي كند 

كه تب سوداگري ش��كل گرفته در اين بخش منجر 
ش��ده تا ارزش دالري خانه هاي خالي در س��ال ۹۷ 
مع��ادل ۲۵۰ ميليارد دالر باش��د، يعني اين ميزان 
از دارايي هاي بين نسلي كشور فداي آزمندي هاي 
بي پايان س��وداگرها، الش��خورها و فس��اد در نظام 
تصميم گيري شده است. تصور كنيد در دوره اي كه 
۲۵۰ ميليارد دالر تلف شده است، ارزش كل بورس 

كشور معادل ۱۱۰ ميليارد دالر بود.

  چرا اقتصاد ايران زمين گير است؟ 
وي توضيح داد: براس��اس محاس��به داده هاي سري 
زماني، در حالي كه سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 
طي دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۳ تقريبًا ۱۶.۱ برابر بوده، سهم 
تشكيل سرمايه ماش��ين آالت توليدي مدرن حدود 
۱۰برابر شده است. با مقايسه اين ارقام مي توان پاسخ 
داد كه چرا اقتصاد ايران زمين گير است. توجه كنيد 
كه در اين دوره سهم تشكيل سرمايه در ماشين آالت 
توليد مدرن براي كش��ور كره جنوبي ۶۴۱ برابر شده 
است. اينكه مشاهده مي شود هر سياستي در نهايت 
به شكست منجر مي شود مربوط به اين است كه توليد 

صنعتي كشور زمين گير شده است.

 محال اس�ت ك�ه فق�ر و فالك�ت در ايران 
ريشه كن  شود

فرش��اد مومني به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
اشاره اي كرد و افزود: براساس داده هاي سال ۹۶ از كل 
فقراي ايران بيش از ۵۹ درصد آن را شاغلين و ۳۰ درصد 
را بازنشستگان تشكيل مي دهند. يعني به دليل آنكه 
دولت در انباشت سرمايه صنعتي و ارتقاي بنيه توليدي 
خطاهاي نابخشودني انجام داده، ريشه حدود ۹۰ درصد 
فقراي كل ايران در اشتغال در ساخت توليد معيشتي 
بوده است و تا زماني كه به اين سوداگري مسكن، خودرو، 
ارز و طال اينگونه ميدان داده مي شود محال است كه فقر 

و فالكت در ايران ريشه كن شود.

 پاس گل به تحريم كنندگان  ندهيم 
مومني با تاكيد ب��ر اينكه يكس��ري اقدامات موجب 
تحريك خارجي ها براي دخالت در كشور مي شود گفت: 
با مطالعه جزييات آثار امريكايي هايي كه در تحريم ايران 
نقش داشته اند در مي يابيم آنان تماما تصريح دارند كه 
بايد از طريق ناتوان سازي ايران در پرداختن به ارتقاي 
بنيه توليد، تمام اليه هاي جامعه با تمام وجود درد ناشي 
از تحريم ها را احساس كنند. به همين خاطر مي گويند 

كه استراتژي ما دخالت مستقيم نيست بلكه فروپاشي 
از درون است. هرچند هشدارهاي مشوقانه ما مورد توجه 
قرار نگرفت و آقاي رييس جمهور نسبت به پيشنهاد بنده 
بي اعتنايي كردند اما اي كاش از موضع رهبري و به همت 
نهاد رهبري اس��ناد تبيين كننده اهداف و استراتژي 
تحريم كنندگان به تمام س��اختار قدرت آموزش داده 
شود تا اين  همه پاس گل به تحريم كنندگان داده نشود.

  فربگي رانت خواران 
مومني اذعان كرد: براساس مطالعه اي، از سال ۱۳۸۰ 
تا امروز يك س��وم كل ظرفيت توليدي كش��ور تنها 
به واس��طه كمبود نقدينگي براي سرمايه در گردش 
واحد هاي توليدي بالاستفاده بوده است، يعني با وجود 
صدها ميليارد دالر صرف واردات ماشين آالت و فراهم 
كردن زيرساخت ها، به خاطر چاق كردن رانت خواران 
دست صنعت گران از دسترسي به سرمايه در گردش 
كوتاه شده است. البته اين موضوع در بخش كشاورزي 
به مراتب فاجعه سازتر از صنعت بوده به طوري كه سهم 
بخش كشاورزي از مجموع تغيير در مانده تسهيالت 

بانكي از ۱۶ درصد به ۹.۴ درصد كاهش يافته است.

  بحران هاي اقتصادي حاصل نابرابري هاي 
ناموجه 

اين كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به نقش عدالت 
اجتماع��ي گفت: بن��ده بارها تاكيد ك��رده ام كه كل 
مطالعه صورت گرفت��ه در زمينه توس��عه يافتگي و 
نيافتگي، از س��ال ۱۹۹۹ تا امروز نش��ان مي دهد كه 
هيچ عنصري به ان��دازه نابرابري هاي ناموجه قدرت 
توضيح دهندگي بحران ها را ندارد. براساس مطالعه اي، 
از نظر نگاه اسالمي فاصله كف و سقف در هر زمينه تا 
حداكثر ۱ به ۷ قابل تحمل است در حالي كه براساس 
گزارش هاي رسمي تا قبل از شوك هاي فاجعه آميز 
ارزي، نابرابري ها در قيمت مس��كن در تهران از مرز 

۱به ۴۷۵ عبور كرده است. 
اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبايي در انتها بيان كرد: 
متاسفانه ابعاد نابرابري هاي ناموجه برانگيزاننده ستيز و 
برپاكننده مناسبات غيرهمكارانه كه اساس برخورد را 
بر حذف قرار داده ما را دچار اين مشكالت كرده است. 
به طوري كه براس��اس گزارش يكي از مقامات نيروي 
انتظامي كه هفته پيش ارايه كرده بود، ميزان سرقت در 
چهار ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه ۳۰درصد 
افزايش داش��ته است. متاسفانه در اثر سهل انگاري در 
مت��ر و معيار عدالت اجتماعي، سياس��ت گذاري هاي 
ضداشتغال و توليد و تشويق كننده رانت و فساد، بستر 
اجتماعي مهيا ش��ده تا توليدكنندگان و فرودستان 

طعمه  مافيا شوند.

علت تاخير در ارايه ماليات بر عايدي سرمايه
در حالي كه در روزهاي گذش��ته برخي گمانه زني ها 
وجود داش��ت مبني بر اينكه س��ازمان امور مالياتي 
با حذف اليح��ه ماليات بر عايدي س��رمايه، خواهان 
جايگزيني آن ب��ا ماليات بر فعاليت ه��اي اختالل زا 
است اكنون معاون س��ازمان امور مالياتي بيان كرده 
است كه اليحه ماليات بر فعاليت هاي اختالل زا براي 
يك دوره كوتاه مدت و با هدف كنترل نوس��انات بازار 
برخي دارايي ها پيشنهاد شده است اما اليحه ماليات 
بر عايدي س��رمايه به عنوان يك پايه جديد مالياتي و 
با در نظرگرفتن اه��داف دولت، مباني نظري و برخي 
مالحظات اقتص��ادي، اجرايي و فن��ي و بهره گيري 
از تجارب س��اير كش��ورها در يك چارچوب منسجم 
و نظام مند تدوين ش��ده اس��ت. همچنين او اش��اره 
كرده اس��ت كه ماليات بر مسكن در اليحه ماليات بر 
فعاليت هاي اختالل زا مطرح نيس��ت اما اين دارايي 
در اليحه ماليات بر عايدي س��رمايه به عنوان يكي از 

دارايي هاي مشمول ماليات گنجانده شده است.
به گزارش »تعادل«، ارايه اليحه اي حاوي پايه مالياتي 
مالي��ات عايدي بر س��رمايه از موضوعاتي بوده كه در 

هفته هاي گذشته مورد بحث قرار گرفته است. ماجرا از 
اين قرار بود كه در حالي كه در ماه هاي اخير وزير اقتصاد 
مدام از تهيه اليحه اي جامع براي دريافت از ماليات بر 
عايدي سرمايه سخن گفته بود، اخيرا يكي از معاونان 
وزير اقتصاد اظهار كرده بود كه اليحه مالياتي جديدي 
تحت عنوان اليحه ماليات بر فعاليات ها ي اختالل زا 
جهت بررسي هاي بيشتر به هيات دولت فرستاده شده 
و اليحه ماليات بر عايدي سرمايه از سوي وزارت اقتصاد 

به سازمان امور مالياتي عودت داده شده است.
در ادام��ه نيز با وج��ود برخ��ي گمانه   زني هايي كه به 
وج��ود آمد مبني بر اينك��ه دولت از اراي��ه ماليات بر 
عايدي س��رمايه عقب نش��يني كرده است و تصميم 
گرفت��ه موضوع افزايش پايه ه��اي مالياتي را با اضافه 
كردن پايه  مالياتي مانن��د فعاليت هاي اختالل زا كه 
كاربردهاي كوتاه مدت دارد جبران كند كه مسووالن 
دولت سكوت اتخاذ كردند. در نتيجه اين سكوت بود 
كه اخيرا يكي از اعض��اي مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي گفت وگويي داشت و طي آن گفت وگو 
اعالم ش��د كه ماليات بر عايدي سرمايه نه تنها حذف 

نمي ش��ود بلكه با توجه به تعلل هاي دولت و بايكوت 
كردن اين طرح مجلس خودش دس��ت به كار شده و 
طرح خود براي ماليات بر عايدي سرمايه را به عنوان 
يك پايه مالياتي مهم و قابل اجرا به تصويب مي رساند. 
همچنين اين عضو مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي بيان كرده بود پيش نويس منتشره تنها يك 
پيش نويس است هنوز به تصويب مجلس نرسيده تا 
بتوان به آن اليحه گفت و برخي رس��انه هاي گروهي 
با البي گري از س��كوت و اما و اگر هاي دولت در برخي 
مواقع سوءاس��تفاده ك��رده و با ح��دس و ترديد هاي 
خود موج هايي را در رس��انه ها ايج��اد مي كنند تا به 
مردم اثبات كنند ق��واي مربوطه هيچ گونه كاربردي 
در مملك��ت ندارند. ح��ال كه از اي��ن جريانات چند 
هفته اي است مي گذرد، احمد زماني معاون سازمان 
امور مالياتي طي گفت وگويي كه با ايسنا داشته است، 
بر ارايه دو اليحه ماليات بر عايدي س��رمايه و ماليات 
بر فعاليت ه��اي اختالل زا تاكيد كرده اس��ت. وي به 
تفاوت دو پايه مالياتي ماليات بر فعاليت هاي اختالل 
زا و ماليات بر عايدي س��رمايه پرداخته است و اذعان 

دارد كه اليحه ماليات بر فعاليت هاي اختالل زا براي 
يك دوره كوتاه مدت و با هدف كنترل نوس��انات بازار 
برخي دارايي ها پيشنهاد شده است اما اليحه ماليات 
بر عايدي س��رمايه به عنوان يك پايه جديد مالياتي و 
با در نظرگرفتن اه��داف دولت، مباني نظري و برخي 
مالحظات اقتصادي، اجرايي و فن��ي و بهره گيري از 
تجارب س��اير كش��ورها در يك چارچوب منسجم و 
نظام مند تدوين شده است. معاون سازمان امور مالياتي 
با اشاره به وضعيت بخش مسكن در اليحه ماليات بر 
فعاليت هاي اختالل زا بيان كرده اس��ت كه ماليات بر 
عايدي مسكن در اليحه ماليات بر فعاليت هاي اختالل 
زا مطرح نيس��ت اما اين داراي��ي در اليحه ماليات بر 
عايدي سرمايه به عنوان يكي از دارايي هاي مشمول 

ماليات گنجانده شده است.
 احمد زماني درباره علت ارجاع اليحه ماليات بر عايدي 
سرمايه از وزارت اقتصاد به سازمان امور مالياتي هم اذعان 
كرده اس��ت با توجه به اينكه هم اكنون لوايح ماليات بر 
درآمد اشخاص حقيقي )PIT( و ساماندهي معافيت ها 
و مشوق هاي مالياتي در سازمان در حال تهيه هستند 

و با عنايت به اينكه ماليات بر عايدي سرمايه بخشي از 
نظام ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي است، به منظور 
جلوگيري از ايجاد تغييرات مك��رر در قوانين مالياتي، 
مقرر ش��ده تا يك اليحه جامع مش��تمل بر ماليات بر 
عايدي س��رمايه، ماليات بر درآمد اش��خاص حقيقي و 
س��اماندهي معافيت  ها و مش��وق هاي مالياتي، تهيه و 
تقديم دولت شود. علي رغم اينكه حسين مير شجاعيان 
معاون وقت وزارت اقتصاد از تشكيل كارگروهي ويژه در 
وزارت اقتصاد براي اجراي اين طرح خبر داده بود اما با 
اين حال اين اليحه هنوز به مجلس نرسيده و مشخص 
نيس��ت در آينده تكليف اين اليحه چه خواهد شد اما 
آن چيز كه محرز اس��ت اين است كه با توجه به نظرات 
كارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان كشور اخذ ماليات 
به ويژه در حوزه مسكن عالوه بر اينكه مي تواند منابعي 
را براي جبران كسري بودجه دولت ايجاد كند تا اين قوه 
را از برداشت از صندوق توسعه ملي و انتشار اوراق تورم 
زاي اسالمي و راه هاي غيركارشناسي ديگر بي نياز كند، 
همچنين مي تواند از منابع حاصل از ماليات در بخش هاي 
عمراني يا افزايش يارانه دهك هاي كم درآمد بهره ببرد.

  Sat. Aug 10.   شنبه    19 مرداد 1398   8 ذيحجه 1440  سال ششم    شماره   1448  2019 

مردم، قدرت و منافع )50(

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

     گسترش دسترسي ضدانحصار: قدرت 
بازار وراي محصوالت – بازار ايده ها

زماني كه تمركز بازار را بررسي مي كنيم، رسانه 
بخش��ي است كه مستحق بررس��ي ويژه است. 
از لحاظ س��نتي، تاثير تمركز رس��انه را توسط 
قدرت بازار كه غالبا در بازارهاي تبليغات تعريف 
مي ش��ود، اندازه گيري مي كنن��د. ادغام هايي 
كه در ميان رس��انه ها ص��ورت مي گيرد )ميان 
ايستگاه هاي تلويزيوني و روزنامه ها( منجر به اين 
مي شود كه دسترسي به ديدگاه هاي متفاوتي 
كه مي توانند جامعه را به جلو بكشانند، كاهش 
مي يابد و دليل آن هم بسيار ساده است چون در 
بازارهاي »مرتبط« براي تبليغات رقابت وجود 
دارد.اما اين ديدگاه غلط اس��ت. يك ش��هروند 
مطلع براي يك دموكراسي كارآمد، واجب است. 
رسانه اي كه فقط توس��ط تعداد اندكي بنگاه يا 
اف��راد ثروتمند كنترل مي ش��ود، ديدگاه هاي 

مسلط شان را بر گفتمان ملي بسط مي دهند.
بخ��ش اعظمي از 
انتخاب كنندگان، 
ت  ع��ا طال ا
سياسي ش��ان را 
از تع��داد اندكي 
مناب��ع خب��ري، 
عمدتا شبكه هاي 
ن��ي  يو يز تلو
مي گيرند.امروزه 
از  بس��ياري  در 

انجمن هاي سراسر كش��ور، دورنماي به غايت 
محافظه كارانه اي بر رسانه ها مسلط هستند.

رقاب��ت، تفاوت ايج��اد مي كند. ي��ك روزنامه 
آلترناتيو در يك شهر مي تواند هم شوراي شهر را 
و هم روزنامه مسلط را به ارزيابي بگذارد. عالوه بر 
اين، افراد ثروتمند مي توانند به آساني يك رسانه 
تلفيقي را در اختيار بگيرند. بر همين اس��اس، 
ادغام هاي بنگاه رسانه اي و سوءاستفاده كنندگان 
از قدرت بازار نياز به اس��تاندارد باالتري از ديگر 

افراد در بخش هاي ديگر دارند. 
نمونه بسيار منزجر كننده قدرت بازار، انحصار 
چند نفره در انتشارات مباحث علمي است. در 
فصل اول نقش مح��وري دانش در افزايش رفاه 
را برجس��ته كرديم .به نوبه خود، پيش��رفت در 
دانش نيازمند نش��ر ايده ها است. اما در اقتصاد 
بازار محوري م��ا، اين امر به بازار واگذار ش��ده 
است و ش��كلي كه پيدا كرده به شدت متمركز 
و به ش��دت براي اليگوپولي )انحصار چند نفره( 
منفعت طلبانه ش��ده است، آن هم با ۵ ناشر كه 
مسوول بيش از نيمي از مقاالت انتشار يافته كه 
درصد آنها در علوم اجتماعي اند، هستند. طنز 
ماجرا اين اس��ت كه ناش��ران مقاالت را مجاني 
مي گيرند )در برخي موارد آنها حتي براي نشر 
اين مقاالت به ناشران پول مي دهند(، تحقيقات 
نوعا توسط دولت حمايت مالي مي شود، ناشران، 
از دانش��گاهيان به طور مجاني ب��راي اكثر كار 
تحريريه استفاده مي كنند )بازنگري مقاالت( و 
نهادهاي آموزشي و كتابخانه ها )عمدتا از سوي 
دولت تامين مالي مي ش��وند( سپس به ناشران 
پرداخ��ت مي كنند. قيمت ب��االي آنها و منافع 
مازادش��ان، به اين معني است كه پول كمتري 

براي منابع صندوق تحقيقات وجود دارد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

 رونق كسب و كار كليد
 حل مشكالت بودجه در كشور

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كاهش 
وابس��تگي بودجه به نفت يا به صفر رس��اندن 
آن را يك آرزو خوان��د و گفت: اين موضوع در 
سياست هاي برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم 
مورد تاكيد قرار گرفته اس��ت. حساب ذخيره 
ارزي و صندوق توسعه ملي، دال بر اين موضوع 
بوده كه از س��رمايه ميان نفتي براي آيندگان 

استفاده كنيم.
وي اضافه كرد: ما در مجلس با توجه به شرايط 
كش��ور و در زمان ارايه اليحه بودجه از س��وي 
دولت، شرايط و تحريم هاي امريكا را به صورت 
استراتژي مطرح كرديم تا به دشمن اعالم كنيم 
ما نيازي به نفت نداريم كه ش��ما بخواهيد آن 

را تحريم كنيد.
اي��ن نماين��ده مجلس ب��ا تصريح ب��ر وجود 
ظرفيت هاي ويژه براي اداره كشور عنوان كرد: 
مقام معظم رهبري اصالح س��اختار بودجه اي 
را مطرح و ب��ر آن تاكيد كردند اما هنوز اتفاقي 
نيفتاده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس مط��رح كرد: با توجه به س��ناريوهاي 
دولت و ميزان درآمدهاي وصولي در اين س��ه 
ماهه از حوزه تملك دارايي هاي سرمايه، نهايتًا 
به اين جمع بندي رس��يديم كه بايد به سمت 
اصالح و تأمين منابع بودجه از محل هاي ديگر 
حركت كنيم. حسيني با تأكيد بر لزوم كاهش 
هزينه هاي كشور بيان داش��ت: تنها راه برون 
رفت از مش��كالت فعلي كش��ور، فراهم كردن 
فضاي كسب و كار براي اشتغال خرد و متوسط 
اس��ت تا از محل عايدي آن بتوانيم ماليات بر 
درآمد، ارزش افزوده و سرمايه بخش خصوصي 

را فعال كنيم.
عضو كميس��يون برنامه و بودج��ه مجلس در 
خاتمه بر كاه��ش حجم دول��ت تأكيد كرد و 
گفت: در اين صورت ضمن اداره كش��ور، رفاه 

نيز به مردم باز خواهد گشت.

خبر

معاون فني، امور زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و بودجه خبر داد

ضرورت غربالگري پروژه هاي دولت
معاون فني، امور زيربنايي و توليدي س��ازمان برنامه 
و بودجه، مي گويد ش��رايط طوري است كه با توجه به 
محدوديت و درآمدهاي دولت غربالگري و اولويت بندي 
طرح و پروژه ها ضروري است بنابراين، تخصيص ها به 

فراخور نوع اولويت هاي كشور خواهد بود.
حميدرضا عدل در نشست مشترك با جمعي از مديران 
كل دستگاه هاي اجرايي، مديران و كارشناسان سازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان تهران گفت: با توجه به 
مباحث جدي در موضوع آمايش و اسناد توسعه استان، 
از روس��اي امور مي خواهم كه در جلس��ات س��ازمان 
مديريت و برنامه ريزي اس��تان تهران حضور داشته و 

هماهنگي و همكاري فشرده و موثري داشته باشند.
وي افزود: موضوع قابليت سنجي انتقال پايتخت هم در 
كارگروه مربوط كه با حضور معاون اول رييس جمهور 
تشكيل مي شود مطرح شده و در دوره وزير سابق راه و 
شهرسازي سامان دهي پايتخت مورد مطالعه و بررسي 
قرار گرفت، البته به دليل اهميت موضوع، اين امر نياز 

به كار و بررسي بيشتري دارد. 
عدل با اش��اره به اينكه مبناي ما در بخش كشاورزي 
صرفه جويي در مص��رف آب و بهره گيري از روش هاي 
كم آب بر اس��ت، گفت: دولت در س��ال ۱۳۹۶ مصوبه 
سازگاري با كم آبي را به تصويب رسانده است و تمامي 
استان ها مكلف هستند كه برنامه خود را در اين مورد 

تهيه و به تصويب برسانند.
معاون فني، امور زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و 

بودجه كشور در واكنش به گزارش ابتدايي جلسه در 
مورد وضعيت آب و فاضالب استان تهران اظهار داشت: 
س��امان دهي آب هاي جنوب تهران ضروري است، اما 
مطالعات آن متأس��فانه كافي نبوده و در كميس��يون 
كالن شهرها، بحث هايي در اين زمينه انجام و مقرر شد 

كه مصوباتي هم در سطح دولت داشته باشيم.
وي در ادام��ه، در م��ورد دغدغه نح��وه توزيع عوارض 
آاليندگي مواد و استفاده آن گفت: نكاتي كه پيرامون 
عوارض آاليندگي در جلسه مطرح شد، درست است و 
ما هم قبول داريم كه عوارض آاليندگي در جاي خود 
هزينه نمي ش��ود، اما اين موضوع نياز به اصالح قانون 
دارد. وي در ادامه با اشاره به شرايط سخت اقتصادي در 
كشور و لزوم اصالح ساختار بودجه، اظهار كرد: شرايط 
طوري است كه با توجه به محدوديت و درآمدهاي دولت 
غربالگري و اولويت بندي طرح و پروژه ها ضروري است 
بنابراين، تخصيص ها به فراخور نوع اولويت هاي كشور 
خواهد بود. معاون فني، امور زيربنايي و توليدي سازمان 
برنامه و بودجه كشور با تأكيد بر اينكه اتمام پروژه هاي 
قابل بهره برداري در دستور كار قرار مي گيرند، افزود: 
قطعه اول آزادراه تهران-شمال و تصميم براي تزريق 
منابع به اين پروژه، موضوعي ملي بود كه براي اجرايي 
كردن آن از دس��تگاه مجري تعهد گرفتيم و در سال 

جاري شاهد افتتاح اين پروژه خواهيم بود.
وي در ادامه افزود: همچنين همزمان با اين پروژه، تأمين 
اعتبار ادامه اتوبان همت تا كرج هم در دستور كار قرار 

گرفت و انتظار داريم تا پايان سال به مرحله بهره برداري 
برسد. دو خطه شدن راه آهن تهران - قزوين هم، از ديگر 
اولويت هاي ما اس��ت كه تا يايان سال بايد به سرانجام 
برسد. به گفته عدل منابعي كه در سفر دكتر نوبخت به 
شهرستان هاي جنوب شرق استان تهران براي چهار 
خطه شدن خط ريلي تهران- ورامين-پيشوا اعالم شد 
هم تخصيص داده خواهد شد. وي با بيان اينكه استان ها 
بايد تغيير رويكردها و پارادايم ها را در چارچوب شرايط 
جديد اقتصادي كشور در نظر بگيرند، بر ضرورت ارايه 
روش هاي تأمين منابع براي بهينه س��ازي استفاده از 
منابع و تكميل طرح هاي اولويت دار تأكيد كرد. وي در 
ادامه اظهارات خود تصريح كرد: سازمان برنامه و بودجه 
كشور با يك نظر از كارشناسان عالي اقتصادي برنامه و 
پيشنهادات الزم براي اصالح ساختار بودجه كشور را 
ابتدا به ستاد اقتصادي دولت ارايه و پس از آن به تأييد 

سران سه قوه هم بايد برسد. 
معاون فني، امور زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و 
بودجه كشور گفت: در برنامه اصالح ساختار بودجه در 
چهار محور و ۹ بسته طراحي شده است كه همكاران 
ما و متوليان امور اقتصادي در حال بررسي هستند تا 

برنامه هاي ذيل آن را طراحي و تبيين كنند.
به گفت��ه وي، اي��ن برنامه ها در س��طوح كوتاه مدت، 
ميان مدت و درازمدت در حال تدوين اس��ت و انتظار 
داريم كه بخش هايي از اين برنامه ها كه جنبه كوتاه مدت 

دارد، در سال جاري اجرا شود.

تهران حاوي بيشترين بنگاه  مشكل دار است

141 هزار شاغل در بنگاه هاي مشكل دار
جديدترين آمار بنگاه هاي مشكل دار حاكي از كاهش 
اين آمار از ۱۳۵۱واحد در اسفند به ۱۲۶۲ واحد در 
خرداد حكايت دارد كه از نظر تعداد، استان هرمزگان 
و از نظر نيروي كار، استان تهران در صدر قرار دارند.

آخرين آمار مربوط به وضعيت بنگاه هاي مشكل دار 
در كشور نشان مي دهد، تعداد اين بنگاه ها در پايان 
خردادماه امس��ال نسبت به پايان س��ال گذشته با 
كاه��ش مواجه ب��وده به طوري كه آم��ار بنگاه هاي 
مش��كل دار از ۱۳۵۱ بنگاه ب��ه ۱۲۶۲ بنگاه كاهش 
يافته كه نشان مي دهد، از س��رجمع تعداد بنگاه ها 
۸۹ واحد كم شده است. همچنين در طي سه ماهه 
ابتداي سال جاري تعداد ۴۷۰ بنگاه اقتصادي مورد 
حمايت قرار گرفتند كه موجبات تثبيت حدود ۱۰۰ 

هزار فرصت شغلي را فراهم آورده است.
جديدترين آمار وضعيت بنگاه هاي مشكل دار، نشان 
مي دهد، در ۱۲۶۲ بنگاه اقتصادي داراي مش��كل، 
۱۴۱ هزار و ۷۴ كارگر مش��غول به كار هس��تند كه 
عدم حماي��ت از اين بنگاه ها مي تواند تعديل نيروي 
كار اين واحدها را از سوي كارفرمايان و صاحبان اين 

بنگاه ها تهديد كند.
بررسي آمار اين بنگاه ها »از نظر تعداد« حاكي از آن 
اس��ت كه استان هرمزگان با ۹۹ بنگاه مشكل دار در 
صدر بيش��ترين بنگاه هاي داراي مشكل قرار دارد. 
پس از هرمزگان، اس��تان فارس با ۸۶ بنگاه، استان 
مركزي با ۸۲ بنگاه، اس��تان اصفه��ان با ۸۱ بنگاه و 

اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان با ۷۷ بنگاه داراي 
بيش��ترين بنگاه هاي مش��كل دار در س��طح كشور 

هستند.
ام��ا »از نظ��ر حج��م ني��روي ش��اغل«، بنگاه هاي 
مش��كل دار اس��تان تهران كه ۴۰ واحد اقتصادي از 
مجموع ۱۲۶۲ بنگاه مش��كل دار كش��ور را به خود 
اختصاص مي دهد، داراي بيش��ترين نيروي شاغل 

و كارگر هستند.
در ۴۰ بنگاه مشكل دار استان تهران ۱۲ هزار و ۷۵۰ 
نفر شاغل هستند كه بيشترين تعداد نيروي كار در 
بين بنگاه هاي مشكل دار سراسر كشور است. پس از 
اس��تان تهران، بنگاه هاي مشكل دار استان اصفهان 
با ۱۱ هزار و ۴۲۷ نفر ش��اغل، بنگاه هاي مشكل دار 
استان مركزي با ۹ هزار و ۵۲۴ نفر شاغل، بنگاه هاي 
مشكل دار استان خراس��ان رضوي با ۹ هزار و ۲۰۱ 
نفر شاغل و بنگاه هاي مش��كل دار استان فارس نيز 
با ۹هزار و ۱۵۶ نفر ش��اغل بيش��ترين نيروي كار را 
در بين واحدهاي داراي مش��كل به خود اختصاص 

مي دهند.
بر اس��اس اين گزارش، در حالي كه در پايان اسفند 
سال گذشته حجم نيروي ش��اغل در ۱۳۵۱ بنگاه 
مشكل دار كشور حدود ۱۴۵ هزار نفر بود، با كاهش 
تعداد بنگاه هاي مش��كل دار به ۱۲۶۲ بنگاه، تعداد 
افراد ش��اغل در اين بنگاه ها نيز به حدود ۱۴۱ هزار 

نفر كاهش پيدا كرده است.
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پيش بيني كارشناسان از رشد طال به سمت 1600 دالر 

طال از مرز 1500 دالر در هر اونس عبور كرد

كاهش 1.5 درصدي هزينه جذب پول با ماه شمار شدن سپرده ها

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
نرخ هر اونس طال روز جمعه18 مرداد 98 در بازارهاي 
جهاني از م��رز 1500 دالر عبور ك��رد و با افزايش 6 
دالري نسبت به پنج شنبه رقم 1504 دالر را ثبت كرد. 
تحليلگران در بانك گلدمن ساكس امريكا پيش بيني 
كرده اند كه طال تا 1600 دالر صعود مي كند و قيمت 
طال كه اكنون به باالترين حد خود در ش��ش س��ال 
گذش��ته رسيده است، تا ش��ش ماه آينده با تقاضاي 
سرمايه گذاران براي خريد دارايي هاي امن به 1600 

دالر در هر اونس صعود مي كند.
به گزارش »تعادل«، تحليلگران بانك گلدمن ساكس 
بر اي��ن باورند كه صعود هر اونس ط��ال به باالي مرز 
1500 دالر تازه شروع روند افزايشي اين فلز ارزشمند 
است. ضعيف شدن چشم انداز اقتصاد جهاني به دليل 
تشديد تنش هاي تجاري ميان امريكا و چين، جذابيت 
طال را به عنوان پناهگاه امن در برابر ناماليمات مالي 

افزايش داده است.
تحليلگران گلدمن ساكس در يادداشتي نوشتند: اگر 
نگراني هاي پيرامون رشد اقتصادي به دليل تشديد 
جنگ تجاري استمرار پيدا كند، احتماال سرمايه هاي 
بيش��تري وارد صندوق هاي س��رمايه گذاري تحت 
پشتوانه طال خواهد ش��د. توليد صنعتي در آلمان با 
بزرگ ترين كاهش ساالنه در حدود يك دهه گذشته 
روبرو شده است و نگراني ها نسبت به حركت اقتصاد 
جهاني به س��وي نخس��تين ركود خود در يك دهه 
اخير را تقويت كرده است. در منطقه آسيا اقيانوسيه، 
بانك هاي مركزي نيوزيلند، هلند و تايلند براي مصون 
نگه داش��تن اقتصادهايشان از ناماليمات جهاني، در 
اقدامي غيرمنتظره نرخ هاي به��ره را كاهش دادند. 
اين اقدام درست يك هفته پس از تصويب ۲5 واحدي 
كاهش نرخ هاي بهره از س��وي بانك مركزي امريكا 

صورت گرفت.
ماي��كل ويدمر، تحليلگ��ر بانك امري��كا مريل لينچ 
هفته گذش��ته اعالم كرده بود طال ممكن است تا دو 
سال آينده به دليل سياست پولي تسهيل بانك هاي 
مركزي به مرز ۲000 دالر صعود كند. طال در س��ال 
۲011 به ركورد 19۲1 دالر و 1۷ سنت در هر اونس 

صعود كرده بود.
وي در مصاحب��ه با تلويزيون بلومب��رگ اظهار كرد: 
ما بر اين باوريم كه كاهش بيش��تر نرخ هاي بهره در 
راه اس��ت. صحبت ها درباره تس��هيل سياست پولي 
در س��اير بخش هاي جهان در جريان اس��ت و روي 
ارزش دالر تاثير مي گذارد. نوس��انات فزاينده ممكن 
است باعث شود طال به قيمتي باالتر از قيمت 1500 
دالر پيش بيني شده از سوي اين بانك صعود كند. بر 
اساس گزارش بلومبرگ، بانك هاي “يو بي اس گروپ 
“ و “س��يتي گروپ “ نيز به طال خوش بين هستند و 
پيش بيني مي كنند قيمت اين فلز مي تواند تا ركورد 

1600 دالر صعود كند.
 در ب��ازار داخلي نيز به دنبال ثبت ن��رخ دالر در بازار 
آزاد و معامالت نقدي به قيمت 11930 تومان، مظنه 
مثقال 1۷ عيار يا طالي ّآبشده 1 ميليون و 810 هزار، 
گرم 18 عيار 418 هزار تومان، سكه امامي 4 ميليون 
و ۲1۲ هزار، نيم سكه ۲ ميليون و ۲30 هزار، ربع سكه 
1 ميليون و 440 هزار، و سكه گرمي 950 هزار تومان 
معامله شده و پيش بيني مي ش��ود كه متاثر از رشد 
قيمت اونس جهاني طال، در هفته جاري و از روز شنبه 

انواع طال و سكه با قيمت هاي باالتري مبادله شود. 
در بازار ارز نيز سامانه سنا نرخ ميانگين معامالت ارز 
روز پنج شنبه 1۷ مرداد 98 را براي دالر 1184۷، يورو 
1336۲، درهم 3۲۲8، يوان 1۷84، پوند 14514، لير 

تركيه ۲۲45 تومان اعالم كرده است. 
در بازار ارز رس��مي نيز بانك مركزي ن��رخ 4۷ ارز را 
اعالم كرد كه بر اس��اس آن ن��رخ 1۲ ارز مانند يورو 
كاهش و قيمت ۲3 واحد پول��ي ديگر از جمله پوند 
افزايش يافت. همچنين ن��رخ دالر و 11 ارز ديگر نيز 
ثابت ماند. هر دالر امريكا 4۲ هزار ريال قيمت خورد. 
همچني��ن هر پوند انگليس با 35 ري��ال افزايش 51 
ه��زار و 110 ريال و هر يورو نيز با ۲0 ريال 4۷ هزار و 

 8۲ ريال ارزش گذاري شد. ارز ترمز طال را هم كشيد.
 يك كارش��ناس بازار طال و سكه با بيان اينكه حباب 
س��كه در محدوده 100 هزار تومان قرار دارد، گفت: 
در پي تغيير و تحوالت شاخص هاي اقتصادي و بازار 
نفت، ارزش هر اونس طالي جهاني به يك باره رش��د 
قابل توجهي را به ثبت رساند اما ثبات نرخ ارز از افزايش 
يك باره طال و س��كه در بازار داخلي جلوگيري كرده 
است. محمد كشتي آراي در رابطه با وضعيت بازار طال 
و س��كه اظهار كرد: در هفته گذشته بازار طال با اتفاق 
عجيبي روبرو ش��د و هر اونس طال در بازار جهاني با 
رشد قابل توجهي در محدوده 35 تا 60 دالري مواجه 
شد.اين كارشناس بازار طال و سكه خاطرنشان كرد: 
دليل اصلي رشد قابل توجه ارزش هر اونس طال تغيير 
شاخص هاي اقتصادي و تحوالت بازار نفت بوده است.

وي تاكيد كرد: رشد ارزش اونس جهاني در حالي رخ 
داد كه در پي مديريت بانك مركزي بر بازار ارز، ارزش 
ارز به ويژه دالر روند با ثباتي را در پيش گرفته بود كه 
اين موضوع تا حدودي از افزايش قابل توجه طال و سكه 

در بازار داخلي جلوگيري كرد.
كشتي آراي با اش��اره به اينكه قيمت سكه طي يك 
هفته رش��د 140 هزار توماني را تجربه كرده اس��ت، 
بيان كرد: قيمت هر گرم طالي خام 18 عيار طي هفته 
گذشته از 405 هزار به 418 هزار تومان افزايش يافت 
و اين در حالي بود كه حباب سكه به 100 هزار تومان 
رسيد. اگر مديريت بازار ارز ادامه يابد و ارزش هر اونس 
طالي جهاني روند صعودي به خود نگيرد، قيمت ها 
براي هفته آينده در همين محدوده باقي خواهد ماند.

اين كارش��ناس بازار ط��ال و س��كه، ارزش هر اونس 
طالي جهاني را 1495 دالر، قيمت سكه تمام طرح 
قديم را چهار ميليون و 150 هزار تومان، س��كه تمام 
طرح جديد را چه��ار ميليون و ۲۲5 هزار تومان، نيم 
سكه را دو ميليون و ۲60 هزار تومان، ربع سكه را يك 
ميليون و 460 هزار تومان و سكه گرمي را 9۷0 هزار 

تومان اعالم كرد.

  صعود كم جان دالر
 به گزارش رويترز، پس از تشديد اختالفات بين چين 
و امريكا بر سر مس��ائل تجاري كه از روز دوشنبه اين 
هفته با س��قوط يوان يه يك كان��ال پايين تر وارد فاز 
تازه اي ش��د، ارزش دالر در برابر همتاي چيني اش با 
0.13 درصد كاهش به ۷.0۷۲۷ يوان رسيد كه هنوز 
هم يكي از پايين ترين سطوح در طول 10 سال اخير 

محسوب مي شود.
امريكا چين را به دستكاري تعمدي در ارزش نرخ ارز 

متهم كرده و حتي نام اين كشور را رسما به فهرست 
سياه ارزي وزارت خزانه داري خود افزوده است.مازن 
عيسي، كارشناس ارش��د ارزي در موسسه »تي دي 
سكيوريتيز« گفت: صعود اخير يوان با استقبال معامله 
گران مواجه شد چرا كه به نظر مي رسد بانك مركزي 

چين براي نجات اين ارز وارد عمل شده است.
از سوي ديگر شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد با رش��د 
خفي��ف 0.08 درصدي به 9۷.6۲6 واحد رس��يد. به 
نظر مي رسد كه در آينده نزديك، چشم انداز روشني 
از حل و فصل اختالفات بين دو اقتصاد نخست جهان 
بر سر مسائل تجاري وجود نداشته باشد و اين مساله 

به نوسانات بيشتر بازار ارز دامن بزند.
در بين ديگر ارزها، يورو با وجود تش��ديد اختالفات 
داخلي بين دولت ائتالفي راست گراي ايتاليا به دنبال 
انتش��ار خبري از تالش آلمان براي دستيابي به تراز 
بودجه اي متعادل تر در برابر دالر تقويت شد و به ازاي 
1.119۷ دالر مبادله ش��د هر چند كه هنوز موفق به 

بازپس گيري كانال 1.1۲ دالري نشده است.
هر پوند به ازاي 1.۲104 دالر و هر فرانك س��وييس 
ب��ه ازاي 1.0۲6۷ دالر مبادله ش��دند. ديگر ارز امن 
جهاني يعني ژاپن با اندكي عقب نشيني به نرخ برابري 
105.9448 در برابر هر دالر رسيد. همچنين هر دالر 
امريكا به ازاي 1.4683 دالر استراليا، 1.3۲۲۲ دالر 

كانادا و 1.381۲ دالر سنگاپور معامله شد.

  ترامپ بازهم به جنگ دالر قوي رفت!
از سوي ديگر، رييس جمهور امريكا بار ديگر در توييتي 

از قوي بودن دالر ابراز نارضايتي كرد.
به گزارش سي ان ان، دونالد ترامپ در حساب توييتر 
خود نوشت از اينكه دالر قوي است ناراضي است، زيرا 
دالر قوي مانع از رقابت شركت هاي امريكايي در بازار 
جهاني مي شود.در متن توييت ترامپ آمده است: : “به 
عنوان رييس جمهور شما، شايد فكر مي كنيد كه من 
بايد از اينكه دالر قوي است شاد باشم، اما خير اينطور 
نيست! “ وي نوشت: “بايد ارز ملي را ضعيف كرد. نرخ 
بهره باالي سيستم ذخيره فدرال در مقايسه با ديگر 
كشورها دالر را در س��طح بااليي نگه مي دارد كه در 
نتيجه رقابت براي توليدكنن��دگان خوب ما هر چه 
دشوارتر مي ش��ود. “ به نوشته رويترز، رييس جمهور 
امريكا خواهان س��قوط دالر اس��ت. زيرا ارز ارزان تر 
محرك خوبي براي اقتصاد امريكا خواهد بود و شايد 
اين موضوع ورق مثبتي در دست او در انتخابات آتي 
بشود. اما دس��تكاري ارزي ممكن است مقام دالر به 

عنوان ارز ذخي��ره جهاني را به خطر بيندازد و جنگ 
ارزي را دامن بزند.  رييس جمهور امريكا گفت: مديران 
بانك مركزي امريكا مغرورتر از آن هستند كه بگويند 

اشتباه كرده اند!
به گزارش رويترز، بار ديگر بان��ك مركزي امريكا به 
دليل كاهش ندادن گس��ترده نرخ بهره و ممانعت از 
تضعيف دالر، هدف حمالت دونالد ترامپ قرار گرفت 
و وي نارضايتي خود از قوي بودن دالر در برابر س��اير 

ارزها را ابراز كرد. 
رييس جمهور امريكا كه از ماه ها پيش انتقادات تندي 
را عليه مدي��ران بانك مركزي امري��كا و رييس آن، 
جروم پاول مطرح كرده اس��ت، بار ديگر به اين نهاد 
مالي تاخت و نوشت: نرخ هاي بهره باالي فدرال رزرو 
در مقايسه با ديگر كشورها، دالر را باال نگه داشته و كار 
را براي توليدكنندگان بزرگ ما براي رقابت با ديگران 
دشوار كرده است. چندي پيش بانك مركزي امريكا 
براي نخستين بار در طول يك دهه اخير نرخ بهره را 
كاهش داد اما به نظر مي رس��د كه اين كاهش 0.۲5 
درصدي نرخ بهره چندان باعث رضايت خاطر ترامپ 
نشده است. وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: 
فدرال رزرو بايد نرخ بهره را سريع تر و بيشتر كاهش 
دهد. مشكل ما اين اس��ت كه مديران بانك مركزي 
ما مغرور تر از آن هستند كه بگويند اشتباه كرده اند! 
بايد همين حاال سياس��ت بي معناي انقباضي خود را 

خاتمه دهند!
حمالت جديد ترامپ به دالر و فدرال رزرو در شرايطي 
صورت مي گيرد كه اقدام غافلگيركنده وي در تهديد 
چين به اعم��ال تعرفه بر تمام��ي 300 ميليارد دالر 
كاالهي وارداتي باقي مانده از اين كش��ور، بازارهاي 

مالي و ارزي جهان را به هم ريخت.
به گفته بسياري از كارشناسان، بانك مركزي امريكا 
اكنون گزينه ديگري به جز كاهش بيش��تر نرخ بهره 
ندارد. انتظار مي رود فدرال رزرو ماه آينده نرخ بهره را 
0.۲5درصد ديگر كاهش دهد. پيش تر ترامپ خواهان 
كاهش بيشتر و گسترده تر نرخ بهره شده و گفته بود 
چي��زي كه بازارها مي خواهند ببينند اين اس��ت كه 
جروم پاول و ديگر مديران فدرال رزرو، تازه يك چرخه 
كاهش نرخ بهره را هم گام با چين، اتحاديه اروپا و ديگر 
مناطق جهان آغ��از كرده اند نه اينكه صرفا به همين 

كاهش بسنده كنند.

 چين از »دالر« دورتر شد
 همچنين حجم خريد طال توسط بانك مركزي چين 

براي هشتمين ماه متوالي افزايش يافت.

به گزارش اس��پوتنيك، با وجود تالش ها براي يافتن 
راه حل پايان دادن به بن بست تجاري ايجاد شده بين 
امريكا و چين، نزاع اقتصادي پكن و واشنگتن روزبه 
روز عميق تر مي ش��ود و اين نزاع، پس از آنكه دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امري��كا تهديد كرد بر تمامي 
300 ميليارد دالر محصول باقي مانده چيني تعرفه 10 
درصدي اعمال خواهد كرد، بيش از پيش تشديد شده 
است. امريكا در حال حاضر بخش بزرگي از محصوالت 

چيني را مشمول تعرفه ۲5 درصدي كرده است.
طبق اعالم ش��وراي جهاني طال، مي��زان خريد طال 
توسط چين براي هشتمين ماه متوالي افزايش يافته 
اس��ت و تنها در ماه ژوئيه 10 تن طال خريداري شده 
اس��ت. از ابتداي امس��ال تاكنون چي��ن 94 تن طال 
خريداري كرده اس��ت تا بدين ترتيب، ذخاير طالي 
چين به 1945 تن برس��د. با در نظر گرفتن متوسط 
بهاي 1500 دالر در هر اون��س، ارزش ذخاير طالي 

چين اكنون 90 ميليارد دالر است.
تش��ديد تقاضاي كشورهاي مختلف براي خريد طال 
و باال گرفتن جنگ تج��اري بين امريكا و چين باعث 
رس��يدن طال به باالترين سطح خود در طول 6 سال 
اخير نيز شده است. تحليلگران بانك “سوسيه جنرال “ 
در گزارشي اعالم كردند كه اين اقدام چين در راستاي 
كاهش وابستگي اقتصادي به دالر و رسيدن به موضع 
مستحكم تر در جنگ ارزي خواهد بود. در حال حاضر 
بانك هاي مركزي روس��يه، چين و لهستان بيش از 
ساير كشورها در حال خريد طال هستند. از ماه ژانويه 
تاكنون بانك مركزي روسيه 96.4 تن طال خريداري 
كرده اس��ت و بدين ترتيب ذخاير طالي روس��يه تا 
ابتداي ماه اوت ارزش��ي معادل 100.3 ميليارد دالر 

داشته است.
تام م��ك گرگور، تحليلگر مس��ائل چين گفت: پكن 
نگران اس��ت كه تنش با امريكا بد تر شود و به همين 
دليل در حال تقويت ذخاير طالي خود اس��ت. طال 

يك سرمايه گذاري كاماًل امن در شرايط فعلي است.

  لير تركيه به قله چهار ماهه رسيد
 از س��وي ديگر، هم زمان با بهبود نس��بي روابط بين 
تركيه و امريكا، ارزش لير به باال ترين سطح چهار ماه 

اخير رسيد.
ب��ه گزارش اهوال، لير تركيه ك��ه از چندي پيش و با 
تشديد اختالفات بين تركيه و امريكا سر خريد سامانه 
موشكي اس 400 از روسيه وارد محدوده ريزشي شده 
ب��ود، با تغييرات صورت گرفته در ن��رخ بهره و بهبود 
روابط بين دو متحد عضو ناتو، بار ديگر تقويت شد. يك 
هيات عاليرتبه از پنتاگون اخيرا از تركيه ديدن كرد و 
وزير بازرگاني امريكا نيز به زودي راهي آنكارا خواهد 
شد تا سر مسائل تجاري با همتاي ترك خود رايزني 
كند. امروز ارزش هر دالر در صرافي هاي استانبول با 
0.4 درصد كاهش به 5.49 لير رسيد تا با ثبت دومين 
صعود متوالي، ارزش لير به باالترين سطح خود از ماه 
مه  برسد. اوت سال گذش��ته ارزش لير با رسيدن به 
۷.۲۲ لير در برابر هر دالر به ضعيف ترين سطح خود 
رس��يده بود. در برابر ديگر ارز مهم جهاني يعني يورو 
نيز لير 0.4 درصد صعود كرد تا هر يورو به ازاي 6.15 
لير مبادله شود. با صعود اخير، زيان لير در برابر دالر 
از ابتداي س��ال جاري ميالدي تاكنون به 3.6 درصد 
كاهش يافت. اين اتفاق در شرايطي كه نرخ تورم ماه 
ژوئيه نس��بت به ماه قبل افزاي��ش يافت كمي دور از 
انتظار بود. بانك مركزي تركيه اعالم كرده است كه تا 
ابتداي ماه اوت، حجم سپرده هاي دالري در تركيه به 
۲14.9 ميليارد دالر كاهش پيدا كرده است كه نسبت 

به ماه قبل 1.۷ ميليارد دالر كمتر است. 
به نظر مي رسد كه با تصميم بانك مركزي تركيه براي 
كاهش نرخ بهره و احتمال باالي تداوم روند كاهشي، 
تقاضا براي خريد لي��ر در مقطع كنوني افزايش پيدا 
كرده و همين مس��اله لير را تقويت كرده است. با اين 
حال هنوز مشخص نيست كه اين كاهش نرخ بهره تا 
چه حد بر تمايل سرمايه گذاران خارجي براي خريد 

لير اثر بگذارد.

گروه بانك و بيمه |
رييس كانون بانك هاي خصوصي اعالم كرد: هزينه پول 
در بانك هاي خصوصي به دليل تغييرات ناشي از سود 
روزشمار به ماه شمار تا 1.5 درصد كاهش يافته و تالش 

داريم در آينده نيز اين هزينه ها را كمتر كنيم.
به گزارش »تعادل«، وي در جمع خبرنگاران با تأكيد بر 
اهميت مباحث اقتصادي در جامعه و تأثير آن در شبكه 
بانكي، اظهار داشت: سياست هاي پولي بانكي مصوب 
سال 9۲ از سال 9۷ مورد اصالح و بازنگري مجدد قرار 
گرفت كه البته اين اصالح و بازنگري ناشي از شرايطي 

بود كه اقتصاد كشور با آن مواجه شد.
وي با اش��اره به بازنگري سياس��ت هاي پولي، ارزي، 
ماليات��ي و بودجه كش��ور، تصريح كرد: در س��ال 9۲ 
همزمان با اعالم سياست هاي پولي شبكه بانكي تأكيد 
ش��د كه بايد تسهيالت را به سمت سرمايه درگردش، 
كوتاه مدت، خرد و سطوح خانوار هدايت كرد. به همين 
دليل در طبقه بندي تسهيالت اعطايي بانك ها سهم 
سرمايه درگردش در كل شبكه بانكي افزايش يافت و به 
65 درصد كل تسهيالت رسيد. وي با اشاره به تغييرات 
سياست هاي ارزي از سال 9۷، گفت: تغييرات در بخش 
ارزي ه��م در حوزه تخصيص اعتبارات و هم در تأمين 
تقاضا و عرضه بسيار محسوس است. البته شبكه بانكي 
نيز با وجود محدوديت ها و مشكالت ناشي از تحريم با 

سياست هاي جديد ارزي سازگار شده است.
پرويزيان با تأكي��د براينكه بانك مركزي هيچ تفاوتي 
بين بانك هاي خصوصي و دولتي در حوزه ارزي قائل 

نيس��ت، گفت: تمام فعاليت هاي ارزي تحت نظارت 
بانك مركزي است و در تنظيم بازار هم از صرافي هاي 
بانك هاي خصوصي و هم از صرافي بانك هاي دولتي 

استفاده مي كند.
وي با بيان اينكه در بازار متشكل ارزي نيز بانك مركزي 
از صرافي هاي دولتي و خصوصي استفاده كرده  است، 
ادامه داد: اما برخي بانك ها براساس ظرفيت پرتفوي 
خود سهم كمتر و بيشتري در كمك به بانك مركزي 
در راس��تاي سياس��ت هاي ارزي دارند. رييس كانون 
بانك هاي خصوصي تأكيد كرد: فعاليت هاي سوداگرانه 
در بانك ها در بخش ارزي مش��اهده نمي شود چرا كه 
شبكه بانكي تحت نظارت كامل بانك مركزي فعاليت 
مي كند و طبيعي اس��ت كه وقتي فعاليت ارزي انجام 
مي شود ريسك و بازده آن فعاليت به بانك منتقل شود. 
پرويزيان گفت: هزينه پول در بانك هاي خصوصي به 
دليل تغييرات ناشي از سود روزش��مار به ماه شمار تا 
1.5 درصد كاهش يافته و تالش داريم در آينده نيز اين 

هزينه ها را كمتر كنيم.
وي از ارايه بس��ته پيشنهادي از سوي بانك ها به بانك 
مركزي براي كاهش هزينه پول خبرداد و تصريح كرد: 
بانك مركزي درحال تصميم گيري براي كاهش سپرده 
قانوني بانك هاست چرا كه اين نرخ هم اكنون در برخي 
بانك ها از 10 تا 1۲ درصد متغير است. درحال تالش 
هستيم تا اين نرخ را به 10 درصد برسانيم البته شبكه 
بانكي دنبال كاهش بيشتر سپرده قانوني است چرا كه 
اين سپرده در كنار هزينه بيمه براي سپرده هاي بانكي 

هزينه سنگيني را براي بانك ها به همراه آورده است. وي 
با انتقاد از تفاوت نرخ سود اوراق مشاركت و سپرده هاي 
بانكي، گفت: وقتي اوراق مش��اركت با سود ۲۲ درصد 
منتشر مي شود نمي توان سود سپرده ها را 18 درصد 
تعيين كرد برهمين اساس بايد همگرايي در نرخ هاي 

سود و اوراق مشاركت وجود داشته باشد.
پرويزي��ان همچنين ب��ه تغيير سياس��ت ها در حوزه 
پرداخت نرخ س��ود و چك هاي تضميني اشاره كرد و 
افزود: بانك ها در تغييرات پرداخت سود از روزشمار به 
ماه شمار همراه با سياست هاي بانك مركزي حركت 
كرده ان��د. در ح��وزه چك هاي تضميني ني��ز با تمام 
محدوديت هايي كه براي بانك ها وجود داشت ولي تمام 

بانك ها همراه بودند.
وي با تأكيد براينكه اساس كار شبكه بانكي همراهي 
با سياس��ت هاي پولي بانك مركزي و ش��وراي پول و 
اعتبار است، اظهار داشت: تمام بانك ها با سياست بانك 
مركزي همراه بوده و نرخ س��ود را به سمت ۲0 درصد 
آورده ان��د؛ االن نرخ هاي ۲4 و ۲6 درصدي در ش��بكه 

بانكي مشاهده نمي شود.
رييس كانون بانك هاي خصوصي به همراهي بانك ها 
در جبران خسارات ناشي از بالياي طبيعي اشاره كرد 
و گفت: بانك ها در تأمي��ن اعتبار حوزه هاي زيربنايي 
تعهداتي را پذيرفتند كه براس��اس آن بايد بخش��ي از 
زيرساخت هاي اصلي اصالح و ساخته شوند. به همين 
دليل در راستاي موافقتنامه با س��ازمان برنامه اولين 
پروژه در اين حوزه هفته گذشته بين بانك هاي ملي، 

سپه، ملت و پارسيان و اس��تانداري ايالم آغاز شد كه 
ارزش آن دو هزار ميليارد تومان اس��ت و 40 درصد را 
بانك ه��ا، 40 درصد را دول��ت و ۲0 درصد را پيمانكار 

تقبل كرده است.
پرويزيان درباره نظر بانك ها درباره مصوبه جديد شوراي 
پول و اعتب��ار درخصوص امحاي تس��هيالت اينطور 
توضيح داد كه هنوز اين مصوبه به بانك ها ابالغ نشده 
اس��ت ولي بانك مركزي هنگام تدوين پيش نويس از 
بانك ها نظرخواهي كرد اما نمي دانيم كه چه چيزي در 

شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
وي گفت: بانك ها برخي اي��رادات را در زمان تصويب 
پيش نويس به بان��ك مركزي اعالم كردن��د اما هنوز 
نمي دانيم چه بخش��ي از آنها در تصميم گيري اعمال 
شده اس��ت اما در مجموع متن پيش نويس رو به جلو 

و مثبت بود و اگر در بخشنامه همه امحال هاي قانوني 
به رسميت شناخته شده باشد مشكلي در اجرا وجود 

نخواهد داشت. 
وي با اش��اره به وضعيت تسويه سپرده سپرده گذاران 
موسسه ثامن الحجج در اين بانك گفت: بانك پارسيان 
براس��اس برنامه اي كه از بانك مركزي و هيات تسويه 
دريافت كرده عمل مي كند و برهمين اساس سپرده هاي 
تا سقف يك ميليارد تومان را در ماه هاي اخير پرداخت 
كرديم ولي هنوز دو هزار س��پرده گذار با سپرده باالي 
يك ميليارد تومان تعيين تكليف نش��ده اند البته اين 
افراد در مزايده اي كه خودشان برگزار و شركت كردند 
60 درصد از سپرده را از طريق اموال دريافت كرده اند. 
ضمن اينكه بايد تأكيد كنيم هيچ دارايي از ثامن الحجج 

به بانك پارسيان منتقل نشده است.
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 رييس جديد اينستكس 
استعفا كرد

روزنامه بيلد آلمان گ��زارش داد، »برند اربل« 
س��فير س��ابق آلم��ان در ايران كه ب��ه تازگي 
از 10 م��رداد رس��ما رياس��ت اينس��تكس را 
برعهده گرفته بود، از اين س��مت استعفا كرده 
اس��ت.  به گزارش »تعادل«، استعفاي اربل به 
دليل افش��اي گفت وگوي او با »كن جبسن« 
مجري يك راديوي اينترنتي اس��ت كه در آن 
درباره هولوكاس��ت و مس��ائل مربوط به رژيم 
صهيونيستي و فلس��طينيان اظهاراتي مطرح 
كرده اس��ت. وزارت خارجه آلمان اس��تعفاي 
ارب��ل را تايي��د ك��رده و دليل آن را مس��ائل 
شخصي اعالم كرده است. اربل در مصاحبه اي 
فعاليت هاي موشكي ايران را قانوني اعالم كرده 
ب��ود كه در پي اين موضع گي��ري مورد هجمه 
محافل صهيونيستي قرار گرفته بود. اينستكس 
نهادي اس��ت كه سه كش��ور اروپايي فرانسه، 
انگليس و آلمان با ه��دف حفظ روابط تجاري 
با ايران در س��ايه تحريم هاي امريكا راه اندازي 
كرده اند اما با وجود وعده هاي مكرر نتوانسته اند 
آن را عملياتي كنند. مقر اين نهاد در فرانس��ه 
قرار دارد و بر اساس توافق سه كشور، فردي از 
آلمان بايد رياست آن را برعهده داشته باشد. 

انگليس هم به عنوان سهامدار در آن مشاركت 
خواه��د داش��ت.چرا نام��زد آلماني رياس��ت 
اينستكس انصراف داد؟ اسپوتنيك نيز گزارش 
داد: برند اربل، س��فير س��ابق آلمان در ايران و 
عراق كه براي تصدي س��مت مديرعاملي ساز 
و كار موسوم به »اينس��تكس« براي دور زدن 
تحريم هاي امريكا عليه ايران نامزد ش��ده بود، 
اين سمت را بر عهده نخواهد گرفت. اربل اندكي 
قبل از معرفي نامزدي وي در دو مصاحبه با كن 
يبسن، روزنامه نگار جنجالي در آلمان شركت 
كرده بود كه در سال ۲011 به خاطر اظهارات 
يهودي ستيزانه از شبكه راديويي RBB اخراج 
ش��ده اس��ت.  ديپلمات آلماني در يكي از اين 
مصاحبه ها از جمله گفته رژيم اسراييل به ضرر 
يك ملت ديگر تاس��يس شده كه به قول وي “ 
به اين ترتيب ميهن خود را از دست داده است 
“. بعدتر وزارت خارج��ه آلمان اعالم كرد برند 
اربل انصراف خود از سمت رياست اينستكس 
به داليل ش��خصي را به اط��الع اين وزارتخانه 

رسانده است.

واگذاري اختيار حذف و 
احياي چك  برگشتي به بانك ها

گ�روه بانك و بيم�ه| اداره اطالع��ات بانكي 
بانك مركزي طي بخشنامه اي اختيار عمليات 
مربوط به حذف و احياي چك هاي برگش��تي را 
به بانك ها واگذار كرد. پيش از اين كار اس��تعالم 
چك برگشتي، احيا، رفع سوء اثر و حذف سوابق 
از طريق بانك مركزي انجام مي شد و اختيارات 

نهايي به عهده بانك مركزي بود. 
 ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، طي س��ال هاي اخير 
عمليات مرب��وط به حذف و احي��اي چك هاي 
برگشتي توسط كارشناسان بانك مركزي حسب 
درخواست ارسالي بانك ها منضم به تاييد مديريت 
امور بازرسي يا مدارك مس��تند برابر اصل شده 
مبني بر ثبت نادرست اطالعات چك برگشتي در 
سوابق شخص غير امضا كننده چك يا رفع سوء 
اثر اشتباه آن صورت مي پذيرفت. با عنايت به مفاد 
قانون اصالح قانون صدور چك مصوب سال 9۷ 
مبني بر مسووليت بانك ها در ايجاد سابقه چك 
برگشتي و رفع س��وء اثر از آن از اين پس امكان 
حذف و احي��اي چك هاي برگش��تي در درگاه 
خدمات الكترونيك بانك مركزي و با نام كاربري 

اختصاص يافته براي بانك ها فراهم شده است. 
 انج��ام عمليات حذف و احياي چك برگش��تي 
توس��ط مس��وول ثبت و تغيير اطالعات سامانه 
هر بانك پس از تاييد واحد امور بازرس��ي بانك 
امكان پذير است. واحد امور بازرسي هر بانك بايد 
نسبت به بررسي و كنترل مدارك مستند مبني 
بر درج نادرست چك برگشتي در سوابق شخص 
)جهت حذف( يا س��وء اثر اشتباه چك برگشتي 

)جهت احياء( اقدام نمايد.
 مطابق مفاد قانون صدور چك، هر چك بايد صرفًا 
در سوابق صاحب حس��اب و امضاكنندگان آن 
ثبت شود. چك هاي برگشتي حساب مشترك 
فارغ از امضاء يا عدم امضاي چك بايد در سوابق 
كليه صاحبان حساب ثبت شود. در صورت ثبت 
نادرس��ت اطالعات امض��اداران، نمايندگان يا 
وكالي حساب هاي قرض الحسنه جاري كه چك 
برگشتي را امضا ننموده اند، بايد اطالعات ايشان 

از سامانه حذف شود.
 خروج از امضاكنندگان چك )اشخاص حقيقي( 
از شركت تاثيري بر حذف چك از سوابق ايشان 
ندارد.  در خصوص چك ه��اي موضوع ماده 14 
قانون صدور چك، دستور دهنده قانونا مكلف است 
شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم نمايد، لذا 
دستور مراجع قضايي در اين رابطه بايد مستند و 

منظم به نامه مراجع قضايي باشد.
 در خصوص چك هاي موض��وع ماده 14 قانون 
صدور چ��ك، تاريخ ارايه دس��تور عدم پرداخت 
و گواهي تقديم ش��كايت به مراج��ع قضايي )با 
در نظ��ر گرفتن مهلت يك هفت��ه اي مندرج در 
قانون( بايد مقدم بر تاريخ صدور گواهينامه عدم 

پرداخت باشد.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از تحوالت بازارهاي مالي جهان در هفته اي كه گذشت

آشفتگي سياسي  در كاالهاي  اساسي

حضور 186 شركت در بازار پايه فرابورس

گروه بورس|محمد امين خدابخش| 
معامالت نخس��تين هفته از ماه آگوست در سال جاري 
ميالدي با افت شاخص ها در اغلب بازارهاي مالي جهان 
همراه شد. اقتصاد جهان كه طي يك هفته اخير همچنان 
با پس لرزه هاي اعمال تعرفه 10 درصدي امريكا بر كاالهاي 
چيني مواجه بود، در شرايطي از ابتداي اين هفته به كار 
خود ادامه داد كه افزايش حساس��يت س��رمايه گذاران 
و معامله گران نس��بت به آينده مناقشات تجاري ميان 
قدرت هاي اقتصادي دو س��وي اقيانوس آرام، به خروج 
فعاالن بازار از موقعيت هاي خريد منتهي ش��د. با جنگ 
تجاري تنها متغير منفي دخيل در تصميم گيري فعاالن 
بازار نبود. طي اين هفته رويدادهاي مختلف موثر بر رفتار 
فعاالن بازار س��هام و ساير بازارهاي مالي بيش از هر چيز 
از حواشي دس��تكاري عامدانه ارزش يوان چين، كاهش 
نرخ هاي بهره دربانك هاي مركزي مهم جهان و رش��د 
قيمت فلزات گرانبها اثر پذيرفت. در آخرين روز معامالت 
هفته نيز آنچه توانست بسياري از بورس هاي اروپايي را 
منفي و توجه بس��ياري را به خود جلب كند، اعالم لزوم 
برگزاري انتخابات سراسري از سوي نخست وزير دولت 
ائتالفي ايتاليا بود كه به واكنش منفي بازارها در قاره سبز 
انجاميد. به دنبال اين اتفاق قيمت اوراق قرضه دولتي ايتاليا 
به شدت كاهش يافت و بازده آن به حدود 1.8 درصد رسيد. 
اين اتفاق موجب شد تا توجه بسياري از فعاالن بازار بدهي 

به سوي قرضه ايتاليايي جذب شود.

   بريتانيا بر لبه پرتگاه تندروي
در هفته اي كه گذشت بازارها همچنان نتوانستند رويكرد 
خود نسبت به چشم انداز تيره اقتصاد جهاني را تغيير دهند. 
سرمايه گذاران در حالي از ابتداي سال جاري ميالدي خود 
را براي بروز در ضعف اقتصاد جهاني و افت شاخص هاي 
اساس��ي اقتصادي نظير توليد ناخالص داخلي برخي از 
كشورها آماده كرده اند كه حاال با اعالم عملكرد سه ماهه 
دوم سال جاري اقتصاد بريتانيا كاشف به عمل آمده كه 

تصور ياد شده چندان هم غلط نبوده است.
همچنين ديروز اعالم شد كه آمار توليد ناخالص داخلي 
در سه ماهه دوم در بريتانيا عملكردي منفي نشان مي دهد 
اين بدان معناست كه اقتصاد اين كشور پس از هفت سال و 
بعد از آخرين بحران همه گير اقتصادي براي نخستين بار 
وارد ركود شده است. همين امر موجب شد تا ساجد جاويد 
وزير خزانه داري بريتانيا به دفاع از اقتصاد اين كش��ور را 
بپردازد. بر اين اساس جاويد گفته است كه افت آمارهاي 
اقتصادي در حال حاضر بسياري از كشورها را فرا گرفته، با 
اين حال اقتصاد بريتانيا از بنياد هاي قوي برخوردار است 
و كاهش ياد شده در توليد ناخالص فصل بهار اين كشور به 
معني اضمحالل اقتصاد جزيره نخواهد بود . او سپس طي 
اظهاراتي تاكيد كرد كه ما همچنان انتظار رشد اقتصادي 
بهتر نسبت به كشورهايي نظر آلمان، ايتاليا و ژاپن را داريم. 
بريتانيا كه در سال هاي اخير به دليل راي مردم اين كشور 
براي خروج از بريتانيا متحمل خس��ارت هاي سنگيني 
شده، حاال تاوان جدايي طلبي مردم اين كشور را با خروج 
سرمايه، افت ارزش پول ملي و تزلزل سياسي احزاب حاكم 

مي پردازد. اين ش��رايط موجب شده پس از آنكه بوريس 
جانس��ون پس از ترزا مي در سمت نخست وزير بريتانيا 
و رييس حزب محافظ كار انتخاب شده شدت بيشتري 
گرفته است. الزم به يادآوري است كه بوريس جانسون از 
طرفداران برگزيت سخت يا بدون توافق است. به دنبال 
بروز اتفاقات اينچنيني اس��ت كه شاهد افت ارزش پوند 
انگليس يه 1.2 در مقابل دالر امريكا هستيم؛ اتفاقي كه 
در 20 ماه اخير بي سابقه بوده است. در بازارهاي مالي اين 
كشور نيز وضعيت آنچنان كه بايد جالب نيست. شاخص 
فوتسي 100 كه نش��انگر وضعيت 100 شركت برتر در 
بورس لندن است نيز در حالي روزهاي پاياني هفته را با 
رشدي اندك به اتمام رسانده كه برخاستن جزئي قيمت ها 
به سطح 27 هزار واحدي اين شاخص، پس از يك سقوط 

5 هزار واحدي رخ مي دهد.

  بازار امريكا همچنان در انتظار كاهش نرخ بهره
از بريتانيا و شرايط نه چندان مطلوبش كه بگذريم در آن 
سوي اقيانوس اطلس وضعيت اندكي بهتر است. امريكا 
كه حداقل مصايب شريك اس��تراتژيكش در خصوص 
خ��روج از پيمان منطقه اي را ن��دارد، اگرچه درگير يك 
جنگ پرمخاطره تجاري است، حداقل هفته گذشته را 
 با آرامش بازارهاي مالي و بازگشت شاخص ها به سطوح 
از دست رفته به اتمام رساند. طي اين هفته كه شروع آن با 
قرمز پوشي بازار سهام ناشي از عواقب جنگ تجاري همراه 
بود، قيمت اغلب نمادهاي مورد معامله در وال استريت با 
افت مواجه شد با اين حال افت بيش از حد قيمت ها توام با 

گزارش هاي خوبي كه از برخي شركت هاي مورد معامله 
نظير اوبر به بازار مخابره شد سبب شد تا در كوتاه مدت تا 
بخش قابل توجهي از كاهش مورد بحث در سه روز پاياني 

هفته جبران شود. 
بازگشت شاخص هاي امريكايي به سطوح از دست رفته اما 
بيش از آنكه سمت و سويي بلندمدت داشته باشد، بيشتر 
ناشي از نا هماهنگي قيمت ها )در اواسط هفته گذشته( با 
انتظارات ذهني معامله گران بوده است. در راستاي آخرين 
اخبار به دست آمده از جنگ تجاري ميان امريكا و چين 
اقتصاددانان بر اين باورن��د كه در صورت تداوم وضعيت 
موجود و افزايش روز افزون تنش ها ميان دو كشور، وقوع 
ركود بعدي در اقتصاد امريكا بيش از پيش محتمل خواهد 
بود، از اين رو نمي توان انتظار داشت كه فدرال رزرو به ثبات 
نرخ هاي بهره در سطح فعلي بسنده كند و ناچار به كاهش 
بيشتر نرخ خواهد شد. دليل وقوع چنين انتظاري اين است 
كه باال گرفتن تنش ها مي تواند به افزايش ركود ناشي از 
كاهش توليد كاال و خدمات منجر شود و افت چشم انداز 
اقتصادي جريان سرمايه گذاري در اياالت متحده را تهديد 
كند. از اين رو دور از انتظار نيس��ت كه براي برون رفت از 
وضعيت موجود فدرال رزرو به عنوان تصميم گيرنده پولي 
اياالت متحده با كاهش نرخ بهره، رونق سرمايه گذاري در 
بازارهاي مالي اين كشور را تضمين كند و از آن به عنوان 
ابزاري احتياطي در زم��ان ركود بهره گيرد، به خصوص 
آنكه داده هاي آماري، حاكي از تاثير تورمي اندك بر سطح 

عمومي قيمت ها در اين كشور است.
   چين راننده يوان يا قرباني فرار سرمايه

در آن س��وي جبهه جنگ تجاري نيز آرامش حاكم 
نبود. در حالي كه دونالد ترامپ به عنوان رييس جمهور 
امريكا چين را به كنترل عامدانه ارزش يوان و تقلب در 
پايين نگه داشتن ارزش كاالهاي توليدي كشور متهم 
كرد اما واگر ها بر س��ر واقعي بودن اين تقلب افزايش 
يافت و دس��تكاري ارزش پول ملي در چين تيتر اول 

بسياري از خبرگزاري هاي جهان شد.
در هفته اي كه گذش��ت كاهش ارزش يوان در مقابل 
دالر موجب ش��د تا برابري دالرامريكا در مقابل يوان 
چي��ن به بي��ش از 7 رنميبن��ي برس��د. درحالي كه 
امريكايي ها ادعا مي كنند كه بانك مركزي خلق چين 
ارزش پول اين كشور را در مقابل ساير همتايان كاهش 
داده اس��ت. داده ها حاكي از آن اس��ت كه حداقل در 
ماه هاي اخير به دليل افزايش ريسك در اقتصاد چين 
و كند شدن رش��د اقتصادي كشور روند فرار سرمايه 
اندكي تسريع شده است و تقاضا براي فروش يوان و 
تعويض آن با ساير ارزها بهانه خوبي را به دست طرف 
آس��يايي جنگ تجاري داده تا براي ارزان تر ش��دن 
توليدات چيني ارزش پول خود را كنترل كند. با اين 
حال همين كنترل هم نتوانس��ت براي س��هامداران 
چيني نقشي مثبت ايفا كند و شاخص بورس شانگهاي 
كه در روزهاي گذشته افت بسياري تجربه كرده بود، 
آخرين روز هفته را نيز با كاهش به پايان برد. گفتني 
اس��ت، بي اعتمادي بين دو قدرت بزرگ اقتصادي تا 
آنجا افزايش يافته كه حزب كمونيس��ت چين براي 
جلوگيري از اعمال نفوذ امريكا بر سر رتبه اعتباري اين 

كشور درصدد شكست انحصار اياالت متحده برآمده 
و موسسه رتبه بندي داگونگ را تاسيس كرده است. 
از آنجايي كه اين موسسه با سخت گيري كمتري به 
اعتبارسنجي كشورها مي پردازد به نظر مي رسد كه 
كشورهايي كه در سيستم اعتباري امريكايي از رتبه 
پايين تري برخوردارند در بلندمدت روي خوشي به 

آمار منتشر شده از سوي داگونگ نشان دهند.

  تداوم فرار ريسك گريزان به سمت طال
ديگر گواهي كه مي توان به ضعف بلندمدت تقاضا اشاره 
كرد اما، تداوم رشد قيمت ها در بازار فلزات گرانبها است. 
اين بازار كه همواره با افزايش ريس��ك هاي محسوس از 
سوي سرمايه گذاران با افزايش قيمت مواجه مي شود و 
همواره به عنوان پناهي براي ريسك گريزان، شناخته شده 
در هفته هاي اخير شاهد رشد تقريبا بي وقفه قيمت در 
فلزاتي نظير طال و نقره بوده است. معامالت هفته گذشته 
در اين بازار با تجربه اونس 1500 دالري طال آن هم بعد 
6 سال و 4 ماه به اتمام رس��يد و نقره نيز توانست پس از 
13 ماه سطح 17 دالري هر اونس را لمس كند. اگرچه در 
ماه هاي اخير افزايش خريد عمده طال توسط بانك هاي 
مركزي نظير چين و روسيه افزايش يافته اما رشد شتابان 
قيمت نيز نمي تواند تنها متاث��ر از تقاضاي اين بانك ها 
باشد. بنابراين آنچه مشهود است، تالش بخشي از فعاالن 
بازارهاي جهاني براي تحكيم امنيت دارايي هاي خود در 

ماه هاي پيش رو است.
   نگاهي به تحوالت بازار كاالهاي اساسي

در بازار فلزات اساسي افزايش تقاضاي فوالد به رشد واردات 
سنگ آهن در اين كشور منتهي شده است. همين امر سبب 
شده تا شاهد 21 درصدي واردات سنگ آهن در ماه اخير 
باشيم. با اين حال در كنار كاهش محدوديت هاي زيست 
محيطي در ماه آگوست مي تواند به رشد قيمت سنگ آهن 
در بازار جهاني منجر شود كه خبري مناسب براي دوقلوهاي 
سنگ آهني در بورس تهران است.همچنين از آنجايي كه 
رشد تقاضاي سنگ آهن ناشي از افزايش توليد فوالد در 
چين است و با توجه به اينكه صادرات فوالد چين كاهشي 
بيش از پنج درصدي داشته است مي توان انتظار داشت كه 
در ساير بازارهاي هدف توليدكنندگان فوالد شاهد افزايش 
قيمت باشيم.اين رويداد در كنار تالش فوالد سازان براي 
افزايش قيمت محصوالت خود در بازار داخلي مي تواند به 
نفع شركت هايي نظير فوالد مباركه، فوالد ارفع، فوالد كاوه 
جنوب كيش و فوالد خوزستان منتهي شود.در بازار طالي 
س��ياه اما اوضاع به خوبي بازار فلزات نبوده است. نفت كه 
همواره تاثير قابل توجهي از ذخاير نفتي امريكا و چشم انداز 
اقتصادي مي پذيرد در حالي در هفته گذش��ته به كف 7 
ماهه خود رسيد كه تضعيف چشم انداز اقتصاد جهاني به 
بي اثر شدن كاهش عرضه وعده داده شده از سوي عربستان 
انجاميد و فروك��ش كردن تنش ها در خليج فارس نيز اثر 
حمايتي اش را بر قيمت نفت از دست داد. همين امر سبب 
شد تا در حالي معامالت دومين هفته از آگوست پايان يابد 
كه هر بشكه نفت برنت 58 دالري شود و مشابه امريكايي آن 

نيز قيمتي بهتر از 53 دالر به ازاي هر بشكه نيابد.

مع��اون بازارهاي خارج از بورس و توس��عه تكنولوژي 
فرابورس از حضور 186 شركت در بازار پايه فرابورس 
و نيز بررسي مس��ائل بازار پايه دركميته فقهي بورس 

خبر داد.
محسني در گفت وگو با فارس، در مورد گاليه تعدادي 
از كاربران فارس كه در س��امانه »فارس من« موضوع 
شفافيت قوانين بازار پايه خواسته بودند، اظهار داشت: 
مقررات بازار پايه فرابورس كه در پايان سال گذشته به 
تصويب كميته فقهي بورس رسيد، در مورد مظنه هاي 
قيمت سهام در بازار بود كه ادعا شده بود، برخي افراد 
از عدم نمايش اطالعات ساير مشتريان از قيمت سهام 
دچار زيان مي شدند و طبق نظر كميته فقهي بورس 
سوال برخي سهامداران از مراجع تقليد در مورد غرري 
بودن معامله، به خاطر عدم نمايش اطالعات من از ساير 
افراد به درستي بيان نشده بود و لذا پاسخي گرفته بودند 
كه با اين نوع سوال هم خوان بود مبني بر اينكه بايد اين 

اطالعات، نمايش داده شود.
قاعده تلقي ركبان، استقبال شهروندان از كاروان هاي 
تجاري در بيرون شهر را تلّقي ُركبان گويند، از اين عنوان 
در باب تجارت سخن رفته است. منظور از عنوان يادشده 
در فقه، عبارت است از استقبال اهل شهر در خارج شهر 
از كاروان هاي تجاري، � كه براي فروش كاالهاي خود 
يا تهيه كاالهاي مورد نياز، قصد ورود به شهر را دارند � 
به منظور خريد كاالهاي آنان به بهاي كمتر يا فروش 
جنس به ايش��ان ب��ه قيمت گران تر از آنچه در ش��هر 

معامله مي شود.
به گفته محسني، كميته فقهي سازمان بورس جلسه اي 
تش��كيل داد و مطلب عدم اعالم مظنه قيمت س��اير 

معامله گران بازار پاي��ه را از حيث غرري بودن )ضرري 
بودن( معامله بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه عدم 
اطالع اشخاص از قيمت پيشنهاد ساير رقبا، مصداق 

معامله غرري نيست.
به گفت��ه معاون بازاره��اي خارج از بورس و توس��عه 
تكنولوژي فرابورس، آنچه براي معامله گر مهم است، 
اين است كه چه ميزان س��هم عرضه مي شود و او چه 
قيمتي خودش پيشنهاد مي كند، اما نياز نيست قيمت 
پيش��نهادي ديگران را بداند. به عنوان مثال كسي كه 
مي خواهد ملك خود را بفروش��د و ب��ه بنگاه مراجعه 
مي كند و مي گويد قيمت ملكم را نمي گويم و بايد بدانم 
همس��ايه كناري من ملكش را به چه قيمتي فروخته 

است و اين دو به هم ارتباطي ندارد. 
محسني اين را هم گفت: در بحث معامالت سهام در بازار 
پايه فرابورس بحث قاعده فقهي ركبان مطرح مي شود 
كه به معامالت TOP يعني معامله حين سفارش گيري 
مشهور است كه حين معامله بايد قيمت نمايش داده 
مي شد و كميته فقهي بورس از نظر شرعي اين موارد 
را بررس��ي كرد و هم اكنون در دس��تورالعمل جديد 
 موضوع بررس��ي شده و تا ش��ش ماه مظنه ها نمايش 

داده مي شود.
وي افزود: در بازار پايه فرابورس سه تابلوي معامله پايه 
»الف - ب - ج« وجود دارد كه در تابلوي الف ش��ركت 
سپرده گذاري بورس ها، بورس كاال و فرابورس حضور 
دارن��د. در بازار الف عمال اين تابلو حذف مي ش��ود، در 
بازار ب و ج س��ه تابلو به رنگ هاي زرد، نارنجي و قرمز 
وجود دارد كه دامنه نوسان هركدام مشخص مي شود و 

طبقه بندي صورت مي گيرد.

 حضور 5 تا 6 شركت در تابلو به رنگ قرمز
وي در م��ورد اينك��ه در هر رنگ بازار پايه چند ش��ركت 
حضور دارند، گفت: البته اعداد را نمي گوييم، اما عده اي از 
شركت ها با رنگ هاي زرد، نارنجي و قرمز در بازار پايه حضور 
دارند و در بازار، پنج تا ش��ش شركت به رنگ قرمز حضور 
دارند و در كل بازار پايه فرابورس 186 شركت هستند كه 
برخي از آنها از بورس اوراق بهادار منتقل ش��ده اند. يا به 
عبارت ديگر لغو پذيرش شده و به بازار پايه منتقل شده اند. 
به گفته وي  اگر ش��ركت هاي بازار پايه مجدداً به افشاي 
اطالعات و ارتقاي ميزان شفافيت صورت هاي مالي خود 
اقدام كنند، به هيات پذيرش درخواس��ت مي دهند و در 
صورت كسب شرايط مي توانند از بازار پايه با اولويت بررسي 

شده و در بازار بورس حضور پيدا مي كنند.
به گفته محسني، دو مساله غرري بودن معامله و قاعده 
ُركبان در مورد بازارهاي پايه در كميته فقهي بررسي 
شد كه اين كميته تصميم گرفت، دانستن مظنه قيمت 
ديگران براي معامله گر الزم نيست و جزو شروط صحت 

معامله به شمار نمي رود. 
مع��اون بازارهاي خارج از بورس و توس��عه تكنولوژي 
فرابورس در م��ورد قاعده ركبان گفت: قباًل در ورودي 
ش��هرها دروازه قرار داش��ت و عده اي دالل در ورودي 
شهرها قرار مي گرفتند كساني كه اجناسي از شهرهاي 
ديگر به يك شهر جديد مي آوردند، چون صاحب كاال از 
قيمت اين كاال در داخل خبر نداشت، بنابراين دالل ها 
قيمت هاي پايين تري به آنها پيش��نهاد مي كردند و از 
آنها كاال را به قيمت ارزان مي خريدند و همان كاال را در 
داخل شهر به قيمت باالتر مي فروختند كه به اين مساله 

قاعده ركبان گفته مي شود.

محس��ني افزود: با نمايش TOP يعني نمايش لحظه اي 
قيمت هاي نظري گشايش در تابلو، اجماع نظر اين بود كه 
نرخ بازار براي قيمت معامله نشان داده شود و افراد از مظنه 

بازار مطلع مي شوند. 
وي همچنين در مورد عرضه بلوكي س��هام دولت در 18 
شركت گفت: تاكنون دو شركت از شركت هاي دولتي در 
فرابورس به صورت بلوكي عرضه شدند كه مشتري نداشته 
كه البته اوضاع هر شركت از نظر مالي تعيين كننده است و 
وضعيت بازار و قيمت سهام در خريد و فروش تعيين كننده 
است.معاون بازارهاي خارج از بورس و توسعه تكنولوژي 
فرابورس در مورد عرضه بلوكي سهام دولتي گفت: سازمان 
خصوصي سازي به نمايندگي از دولت، سهام دولتي را به 
صورت بلوكي و عمده عرضه مي كند و اين به دليل وجود 
س��هام مديريتي در عرضه ها بلوكي است و نمي شود اين 
سهام را به صورت خرد عرضه كرد چون سهام بلوكي يعني 

اينكه خريدار مي تواند يك يا چند صندلي هيات مديره در 
آن شركت را به دست آورد.

به گفته محس��ني، عرضه 20 درصدي يك ش��ركت در 
بازار اگر به صورت خرد عرضه ش��ود، باعث افت ش��ديد 
قيمت سهام مي شود، اما عرضه بلوكي به خاطر صندلي 
هيات مديره ارزش دارد و در عرضه خرد بلوك مديريتي 
از بين مي رود و امكان مديريت ش��ركت نخواهد بود و از 
طرفي فش��ار عرضه باعث كاهش قيمت سهام و نوسان 

در بازار مي شود.
وي افزود: تصميم گيري در مورد نحوه واگذاري سهام دولت 
در شركت ها توسط هيات واگذاري انجام مي شود، اما به 
عنوان يك كارش��ناس مي گويم وقتي سهامي به صورت 
مديريتي و بلوكي است، اگر بخواهيم به صورت خرد عرضه 
شود، معايبي دارد و اين معايب هم بر افت قيمت سهام و 

هم بر مديريت شركت اثر منفي مي گذارد.

مديرعامل فرابورس ايران با اش��اره به تكليف قانون 
بودجه 98 مبني بر واگذاري دو باشگاه فوتبالي از طريق 
فرابورس گفت: هنوز زمينه اين واگذاري در فرابورس 

فراهم نشده است.
امير هامون��ي در مورد موضوع واگذاري دو باش��گاه 
فوتبالي استقالل و پرسپوليس يا همان سرخابي ها 
از طريق فرابورس گفت: واگذاري اين دو باش��گاه در 
بودجه 98 آمده و ب��ه وزارت ورزش و جوانان تكليف 
ش��ده با همكاري بورس و سازمان خصوصي سازي، 

سرخابي ها در فرابورس در بازار پايه عرضه شوند. 
 به گ��زارش ف��ارس، وي گفت: تاكن��ون حدود 8 

جلس��ه با آق��اي فوالدگر رييس كميس��يون اصل 
44 و دس��تگاه هاي مرتبط برگزار ش��ده اس��ت كه 
ما هم در جلس��ه اين كميس��يون دعوت ش��ديم و 
پيشنهادهايي براي وگذاري سرخابي ها ارايه شده و 
بايد آماده سازي هايي انجام شود كه البته هنوز زمينه 

واگذاري فراهم نشده است.

     سرخابي ها بايد صورت هاي مالي حسابرسي 
شده و مدارك واگذاري را ارايه دهند

مديرعامل فرابورس ايران در پاس��خ به اين پرسش 
كه براي واگذاري سرخابي ها بايد چه كارهايي انجام 

شود، گفت: مهم ترين اين زمينه ها صورت هاي مالي 
حسابرسي شده و اساسنامه اين شركت ها است كه 
بايد ارايه كنند و بايد مدارك واگذاري را به فرابورس 
بدهند كه تاكنون هيچ مدرك��ي نداده اند و آخرين 
مدارك سرخابي ها مربوط به حدود ده سال قبل است 
كه آن زمان هم قرار بود اين دو باشگاه واگذار شوند 

و هنوز مدارك جديد به فرابورس نرسيده است. 
هاموني يكي از زمينه هاي واگذاري س��رخابي ها را 
افزايش سرمايه و براي ثبت سهام نزد بورس دانست 
كه پيشنهادها اين بود كه سرخابي ها براي ورود به 

بازار بايد از طريق بازار پايه فرابورس عرضه شوند.

    با وجود بدهي سرخابي ها امكان واگذاري 
آنها بر اساس قانون وجود دارد

هاموني در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا با وجود 
بدهي سرخابي ها امكان واگذاري آنها وجود دارد، 
گفت: امكان عرضه س��هام در بازار سوم فرابورس 
به ص��ورت بلوكي هم اكنون نيز وج��ود دارد و اين 
 براساس قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون 

اساسي است. 
وي اف��زود: باي��د صورت ه��اي مالي ب��ه صورت 
حسابرسي ش��ده ارايه ش��وند و اگر اين شركت ها 
بدهي دارن��د، بايد در صورت ه��اي مالي منعكس 

شود كه فالن مقدار بدهي دارند و اگر سود نداشته 
باش��ند، حس��ابرس مالي بندي در گ��زارش خود 
 مي آورد كه منجر به مردودي گزارش حسابرس��ي 

خواهد شد. 
مديرعامل فرابورس در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
تكليفي كه نمايندگان گفته اند كه تا ش��هريورماه 
سرخابي ها از طريق فرابورس عرضه شوند، عملي 
خواهد ش��د، گف��ت: اين بس��تگي به م��دارك و 
مستندات دارد، ولي تاكنون مداركي به ما نداده اند و 
اگر هر موقع مدارك الزم در مورد دو باشگاه را ارايه 

كنند، ما ظرف يكي دو روز آن را اعالم مي كنيم.

شرايط براي واگذاري سرخابي ها از طريق فرابورس آماده نيست
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  درج يك نماد معامالتي در تابلوي بازار پايه 
فرابورس:  ش��ركت بازرسي مهندسي و صنعتي 
اي��ران به عنوان دويس��ت و چه��ل و يكمين نماد 
معامالتي در فهرست اوراق بهادار بازار پايه فرابورس 
درج شد.شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران 
)سهامي عام( به استناد ماده 36 قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توس��عه كش��ور و موافقت كميته درج 
ش��ركت فرابورس ايران، به عنوان دويست و چهل 
و يكمين نماد معامالتي در فهرس��ت اوراق بهادار 
بازار پايه فرابورس درج شد.به گزارش تسنيم، اين 
شركت با نماد معامالت »خبازرس« در گروه فعالي 
مهندسي، تجزيه و تحليل و آزمايش فني زيرگروه 
تجزيه و تحليل و آزمايش فني روي تابلوي فرابورس 
ايران رفته اس��ت.گفتني است اين شركت در سال 
1362 به عنوان اولين و قديمي ترين شركت ايراني با 
ماهيت مستقل و ملي در حوزه بازرسي فني، تأسيس 
و توانسته با مديريت و ساماندهي 25 شعبه استاني و 
گمركات در داخل و 7 شعبه خارجي در كشورهاي 
آلمان، تركيه، امارات، چين )شانگهاي و پكن(، ژاپن 
و روسيه خدمات بسيار ارزنده اي را در صنايع مختلف 
ارايه كند.همچنين اين مجموعه با شبكه اي متشكل 
از 600 نفر نيروي ستادي و بازرس در ايران و 1000 
نفر بازرس مقيم خارج از ايران و با حضور گسترده 
در پروژه هاي مختلف تاكنون بي��ش از 100 هزار 
نوبت بازرسي تجهيزات صنايع نفت، گاز، پااليش و 
پتروشيمي، صنايع فوالد، ماشين آالت، ارتباطات و 
مخابرات، سد و نيروگاه، حمل ونقل و … را در قريب 
به 60 كشور جهان با موفقيت به انجام رسانده است.

 ارزش سهام عدالت به ۴ميليون و ۸۰۰هزار 
تومان رسيد:  رييس س��ازمان خصوصي سازي 
گفت: ارزش س��هام عدالت كساني كه يك ميليون 
تومان كامل سهام داشته اند به 4ميليون و 800هزار 

تومان رسيده است.
به گزارش تسنيم، علي اشرف عبداهلل پوري حسيني 
با اشاره به آخرين وضعيت واريز سود سهام عدالت 
به حساب دارندگان سهام گفت: سود سهام عدالت 
سال هاي 95 و 96 به تمام كساني كه شماره حساب 
شباي خود را ارايه كرده اند پرداخت شده، اما عده اي 

شماره حساب شباي خود را ارايه نكرده اند.
رييس سازمان خصوصي سازي، افزود: از 15 تير ماه تا 
15 مرداد ماه حدود 338 هزار نفر شماره شباي خود 
را ارايه كرده اند كه 56 ميليارد تومان سود سال 95 و 
96 آنها واريز مي شود.وي با بيان اينكه از ١5 مرداد 
تا 15 شهريور نيز تعداد ديگري شماره شباي خود 
را ارايه مي دهند كه سود سهام عدالت آنها نيز واريز 
مي شود، ادامه داد: تمامي افرادي كه تا پانزدهم تيرماه 
شماره شباي خود را به سازمان خصوصي سازي ارايه 

كرده اند سود سهام عدالت آنها پرداخت شده است.

 معامله بيش از 5۳۲۴۰ ميلي�ارد ريال اوراق 
بهادار در بورس تهران: به گزارش سنا، به نقل از 
شركت بورس، در پايان معامالت هفته منتهي به 16 
مردادماه 98، شاخص كل با 0.28 درصد افزايش به 
رقم 255163 واحد رس��يد. در عين حال، شاخص 
كل با 718 واحد افزايش نسبت به هفته قبل، به رقم 
255163 واحد رسيد .شاخص كل هم وزن با 3315 
واحد افزايش مع��ادل 5.35 درصد به رقم 65331 
واحد را به نمايش گذاشت.شاخص بازار اول با 751 
واحد كاهش به رقم 185912 واحد رسيد و شاخص 
بازار دوم با 7114 واحد افزايش عدد 516835 واحد 
را تجربه كرد. به اين ترتيب شاخص بازار اول 0.40 
درصد كاهش و ش��اخص بازار دوم ب��ا 1.40 درصد 
افزايش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز 
كاري اين هفته، ارزش كل معامالت اوراق بهادار به 
53240 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به هفته قبل 
25 درص��د افزايش يافت.همچنين تعداد 13319 
ميليون انواع اوراق به��ادار در بيش از يك ميليون و 
444 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 25 
درصد و 28 درصد افزايش را نسبت به هفته گذشته 
تجربه كردند.اين درحالي است كه تعداد 194 ميليون 
واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در 
بورس تهران به ارزش كل بي��ش از 2010 ميليارد 
ريال مورد معامله قرار گرفت.در بازار بدهي كه اوراق 
مشاركت، گواهي سپرده و صكوك معامله مي شود، 
تعداد 2 ميليون و 100 هزار برگه اوراق مشاركت به 

ارزش كل بيش از 2141 ميليارد ريال معامله شد.

 ۴ شرط بانك مركزي براي مجمع »ونوين«: 
بانك مركزي براي برگ��زاري مجمع بانك اقتصاد 
نوين 4 ش��رط اعالم كرد. در نامه مديركل نظارت 
بر بانك ها و موسسات اعتباري بانك مركزي درباره 
مجوز برگزاري مجمع بانك اقتصاد نوين آمده است: 
برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه آن بانك براي 
تصويب صورت هاي مالي س��ال 97 منوط به طرح 
صورت هاي مالي واصله و اجراي مواد ذيل از نظر اين 
مديريت كل بالمانع است.اعمال تعديالت و ثبت 
اصالحي الزم به مبل��غ 3.961 ميليارد ريال بابت 
درآمد وجه التزام شناسايي شده از محل تسهيالت 
اعطاي طبقه مش��كوك الوصول بالفاصله پس از 
برگزاري مجمع عمومي و ارايه مربوط به اين بانك.

جلب توجه مجمع عمومي موصوف به محاسبات 
س��رمايه نظارتي آن بانك مطابق آخرين دس��تور 
العمل ابالغي مصوب شوراي پول و اعتبار »بخشنامه 
اصالحي 5 ارديبهشت 97« و شاخص هاي مقرراتي 
مبتني بر آن و لزوم افزايش س��رمايه از محل آورده 
نقدي س��هامداران به منظور بهبود شاخص هاي 
نظارتي و مقرراتي از جمله نسبت كفايت سرمايه.
پيرو نام��ه 31 تير ماه 98 و ب��ا توجه به هماهنگي 
انجام شده با ديوان محاسبات مبني بر اينكه اجراي 
قانون اصالح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
44 قانون اساسي مصوب 22 خرداد 97 مجلس به 
تصويب دستورالعمل مربوطه موكول شود و نظر به 
عدم حضور و اعمال حق راي برخي سهامداران در 
مجمع عمومي عادي بطور فوق الع��اده در 31 تير 
ماه 98، انتخاب هيات مديره مجدد در دس��تور كار 

مجمع قرار گيرد.



تشكلها6اخبار

آيا معدن مي تواند مشكل تحريم هاي نفتي را حل كند؟

كشمكش بر سر احياي وزارت بازرگاني

تبارشناسي تحريم هاي معدني

مودودي: به اشتباه بودن ادغام اقرار كنيم

بحث هاي زيادي مبني بر استفاده از ساير منابع صادراتي 
در زمان تحريم نفت است. در تجربه قبلي تحريم شاهد 
اين واقعيت بوديم كه صادرات غيرنفتي براي اولين بار 
بر صادرات نفتي پيشي گرفت و مانع از بروز مشكالتي 
بيشتر در اقتصاد شد. اما در اين دوره تحريم ها همزمان 
با نفت ب��ه منابع اصل��ي ديگر ايران مانن��د معدن هم 
تأكيد شده است تا مانع از بحث استفاده از منابع نفتي 
جايگزين شوند. حال سوال اساسي اين است كه هنوز 
معدن و محصوالت معدني مي توانند جايگزيني براي 
صادرات در ايام تحريم باشند يا اين تحريم ها معدن را 
نيز زمين گير كرده است. بخش هاي مختلفي از معدن 
در حال حاضر درگير تحريم ها هستند. مواردي گسترده 
از بحث لوازم بهره برداري معدن تا فروش محصوالت. با 
اين وجود بخش زيادي از اين محدوديت ها ريش��ه در 

قوانين داخلي دارد.

  انواع تحريم معدني
در همين رابطه پ��اي صحبت هاي محمدرضا بهرامن، 
ريي��س خانه معدن اي��ران و عضو هي��ات نمايندگان 
ات��اق بازرگان��ي، صنايع، مع��دن و كش��اورزي تهران 
نشستيم. وي در پاسخ به اين سوال »تعادل« كه حريم 
و محدوديت هاي حاصل از آن چه مانعي براي استفاده 
از ظرفيت معادن براي رسيدن به اشتغال پايدار ايجاد 
ك��رده و راه عبور از اين محدوديت ها چيس��ت معتقد 
 است در ابتدا بايد تحريم هاي ايران را تقسيم بندي كرد.

ب��ه گفته بهرام��ن همانطور كه در اكث��ر محافل گفته 
مي شود، اثر تحريم هاي ظالمانه عليه كشورمان در همه 
صنايع ديده مي شود. صنعت معدنكاري نيز از اين شرايط 
مستثني نيست. آنچه كه در اين راستا مستقيما روي اين 

حوزه اثر گذاشته است به شرح زير است: 
تحريم فلزات: مشخصا اين مدل تحريم روي صنايع فلزي 
ما اثرات خود را كم و بيش گذاش��ته است. محدوديت 
خريد و فروش فلزات مي تواند ارزش سهام شركت هاي 
معدني ايراني را دستخوش تغيير كند و هم اكنون اين 

اتفاق افتاده است.
تحريم م��واد با كاربري دوگانه: دسترس��ي به اين مواد 
از جمله كاتاليس��ت ها و مواد مورد نياز صنايع فرآوري 
مواد معدني طوري محدود ش��د ك��ه در برخي موارد 
به تعطيلي موق��ت برخي واحد ها انجامي��د. اين مواد 
اگر هم در دس��ترس باش��ند، قيمتش��ان در مقاطعي 
به ق��دري ب��اال رف��ت ك��ه توجيه پذي��ري اقتصادي 
 روش ه��اي مورد اس��تفاده را تحت ش��عاع ق��رار داد.

تحري��م حمل ونقل: حمل و نقل درياي��ي به عنوان راه 
ارتباط مواد معدني ايران با دنيا، تحريم ش��د. بنابراين 
مش��كالت بس��ياري گريبان گير دس��ت ان��دركاران 
اين حوزه ش��د. از عدم بارگيري و تخليه كش��تي ها تا 

 ع��دم پهلوگيري كش��تي هاي خارج��ي و حتي عدم 
س��وخت رس��اني به كش��تي هاي ايراني. همه باعث 

مشكالت فراوان شده است.
تحري��م فناوري هاي تك و قطعات و ماش��ين آالت: در 
اين بخش نيز عدم تمايل ش��ركت هاي بزرگ و مطرح 
توليد كننده ماش��ين آالت، معدنكاران و فع��االن را با 
 مش��كل بزرگ عدم تامين قطعات مواجه كرده است.

خود تحريمي: اين مورد از همه موارد باال، اين صنعت را 
با تهديد بزرگ تري روبرو كرد. عدم اجازه صادرات مواد 
معدني مازاد كشور با توجيهاتي از قبيل تضمين بازگشت 
ارز با قيمت هاي ترجيحي، جلوگيري از خام فروشي، نياز 
داخلي و... باعث شد بخشي از بازار مواد معدني ايران از 
دست برود. عدم اجازه واردات ماشين آالت خط توليد يا 
با تعرفه هاي گمركي باال، عمال دست بخش معدن را از 

ابزار كار كوتاه نموده است. 

  خود تحريمي بدتر از تحريم هاي خارجي
رييس خانه معدن ايران مي گويد راه هاي مختلفي براي 
مقابله با تحريم ها انديشيده شده است. و اما براي مقابله با 
خود تحريمي، جز با عزم و اراده مسووالن بلند پايه كشور، 
واقع بيني و درك و ش��ناخت صحيح شرايط موجود، 

ميسر و ميسور نمي گردد.
بهرامن در پاس��خ به اين سوال كه معادن تا چه اندازه به 
فناوري هاي روز دسترس��ي دارند و چطور در ش��رايط 
تحريمي مي شود اين دسترسي را فراهم كرد،مي گويد 
متاس��فانه در ايران از فناوري هاي موج دوم اس��تفاده 
مي شود و در اين زمينه بسيار فقير هستيم. به گفته وي 
در كشور ما استفاده از ماشين آالت هايي تك و با فناوري 
پيشرفته چندان مرسوم نيست و خود فعاالن نيز به دليل 
عدم شناخت صحيح اثر فناوري هاي نوين در افزايش 
بهره وري، تمايلي در زمينه به دست آوردن آنها ندارند. 
مع الوصف، حركت هايي رو به جلو انجام شده است كه 
نمونه آن توجه به استارتاپ هاي حوزه معدن و همچنين 
فناوري فرآوري قابل جابه جايي )موبايل( است و مهم تر از 
آن ايجاد زير ساخت ها براي استفاده از فناوري هاي نوين 
اس��ت كه با توجه به اهداف افق 1404 در زمينه معدن 
وصنايع معدني، به نظر مي رس��د، راهي جز اين وجود 

ندارد كه خود را به فناوري هاي پيشرفته مجهز نماييم.

  وقت�ي تحريم ها ما را از بازارهاي هوش�مند 
دور مي كند

بهرامن مي افزايد انتظار مي رود كه بازار جهاني هوشمند 

در چند سال آينده بطور قابل مالحظه اي افزايش يابد 
و به دليل اس��تفاده روزاف��زون از راه حلهاي اينترنت 
عالوه بر اين، نگراني هاي فزاين��ده اي در مورد ايمني 
 كار در معدن در س��طح جه��ان را افزايش خواهد داد.

وي تأكيد داش��ت ع��الوه بر اين، رش��د س��ريع اين 
ب��ازار )بازار تجهي��زات م��واد معدني( ني��ز مي تواند 
به افزايش شهرنش��يني و صنعتي ش��دن س��ريع در 
 كش��ورهاي در حال ظهور جهان نس��بت داده شود.

به گفت��ه بهرامن انتظ��ار مي رود ك��ه تجهيزات بيل 
مكانيكي به دليل افزاي��ش تقاضا براي بيل مكانيكي 
در بزرگ ترين س��هم بازار جهاني هوش��مند معدن را 

حفظ كند. 
به گفته وي سيس��تم هاي هوشمند، بزرگ ترين سهم 
بازار جهاني هوش��مند معدن را در سال 2018 به خود 
اختصاص داده اند و پيش بيني مي ش��ود كه در آينده 
ني��ز مورد توجه ق��رار گيرند. بازار معدن هوش��مند بر 
اس��اس راه حل هاي نرم افزاري به تداركات هوشمند، 
سيس��تم هاي كنت��رل هوش��مند، سيس��تم ايمني 
هوش��مند و امنيت��ي و مديري��ت ازراه دور و پردازش 
 اطالعات و تجزيه و تحليل عملياتي تقس��يم مي شود.

بهرامن تأكيد داشت  منطقه آسيا و اقيانوسيه بزرگ ترين 

منطقه همكاري در بازار جهاني هوشمند معدن در سال 
2018 بود.  پيش بيني مي ش��ود ك��ه بازارهاي معدن 
هوشمند اروپايي در سال هاي پيش رو به ميزان متوسط 
رشد كنند و به دليل افزايش نياز به تجهيزات خودكار در 
معدن، انتظار مي رود انگليس و آلمان در باالترين نرخ 
در منطقه رشد كنند، چرا كه تعداد شركت هاي معدني 
افزايش يافته و نياز به تجهيزات خودكار معدني منطقه 

افزايش مي يابد. 

  امنيت سرمايه گذار را تامين كنيم
با وجود تم��ام اين مباحث هنوز هم رييس خانه معدن 
ايران معتقد است كه مي توان با سرمايه گذاري داخلي 
بخشي از مشكالت تحريمي را حل كرد اما اين مساله نياز 
به شروطي دارد. به گفته بهرامن امنيت سرمايه گذاري 
مهم ترين موردي اس��ت ك��ه س��ازمان ها و نهادهاي 
حاكميتي بايد براي رس��يدن به آن بكوشند بنابراين 
ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط و جلوگيري 
از تصميم گيري هاي متعدد و مختلف توسط هر يك از 
نهادها مي تواند در تحقق اين امر كمك كند تا جايي كه 
سرمايه گذار اين امنيت را نه تنها احساس و درك كند 

بلكه درباره آن به يقين برسد.
به گفته وي ب��ا توجه به وضعيت كنوني جهان در عصر 
ارتباطات، اقدام براي بين المللي ش��دن اقتصاد كشور 
امري اجتناب ناپذير اس��ت و از جمل��ه مزاياي جذب و 
حضور س��رمايه گذار خارجي در يك كش��ور كمك به 
بين المللي ش��دن اقتصاد يك كش��ور است.با توجه به 
وجود منابع طبيعي و نيروي كار موجود در كشور، آينده 
سرمايه گذاري خارجي در اين كشور افق بسيار روشني 
دارد، مشخصًا بازار سرمايه ايران از شفاف ترين بازار هاي 
مالي ايران اس��ت كه مي توان با هدايت س��رمايه گذار 
خارجي به بخش هاي سود آور و پايدار اين بازار در جذب 

آنها بسيار موفق عمل كرد.
بهرامن تأكيد داش��ت اهداف، برنامه ه��ا و تصميمات 
مديريتي و حاكميتي كشور و متوليان بازار سرمايه بايد 
به سمت تدوين برنامه هاي قابل اجرا با هدف درون زا و 
برون گرا باش��د بدين معني كه سرمايه گذاري بايد در 
درون كشور زايش داشته و موجب توسعه، گسترش و 
فعال تر شدن بخش هاي مختلف اقتصادي شود همچنين 
از امكانات فني و تكنولوژي خارجي استفاده بهينه شود 
تا بتوان در توليد كاال و ارايه خدمات با كميت و كيفيت 
مناسب و قابل رقابت در بازار هاي جهاني نقش ايفا كرد.

در يك كالم، مديريت بنگاه ها در ايام تحريم با ايام معمول 
متفاوت اس��ت پس بايد قوانين ناظر بر آن نيز متفاوت 
باشد تا بتوانيم انتظار حل مشكالت ناشي از تحريم ها 

را با استفاده از ساير پتانسيل هاي كشور داشته باشيم.

ماجراي احياي وزارت بازرگاني مدت هاست ادامه دارد. پس 
از شكل گيري وزارت صنعت، معدن و تجارت قانون انتزاع 
وظايف بازرگاني بخش كشاورزي از وزارت بازرگاني وقت 
در بهمن سال ۹1 در قالب قانون تمركز وظايف و اختيارات 
مربوط به بخ��ش كش��اورزي در وزارت جهاد به تصويب 
مجلس شوراي اسالمي رسيد و در سال ۹2 از سوي هيات 
دولت ابالغ شد و بر اساس اين قانون مقرر شد مسووليت 
و اختي��ارات بازرگاني محصوالت كش��اورزي و ابزار ها و 
ساختار هاي مورد نياز براي اجراي اين كار به وزارت جهاد 
منتقل شد. با اين وجود اهدافي كه در اين طرح مد نظر بود 
هيچگاه به دس��ت نيامد. وزارت جهاد معتقد است عمال 
بخشي از نابساماني هاي تنظيم بازار محصوالت كشاورزي 

گاليه هاي مردم را به همراه داشت.
وزارت جه��اد و مس��ووالن بخش كش��اوري معتقد 
هستند كه قانون انتزاع هيچ وقت كامل اجرا نشد. آنها 
مي گويند دولت در س��ال هاي گذشته نه تنها قانون 
انتزاع را بطور كامل اج��را نكرد بلكه به صورت چراغ 
خاموش به دنبال احي��اي وزارت بازرگاني بود كه در 
پنجم مرداد بنا بر دستورات ويژه مقام معظم رهبري به 
دولت و خواست رييس جمهور در تنظيم بازار و حفظ 
آرامش مردم احياي مجدد وزارت بازرگاني در دستور 
كار قرار گرفت اگرچه مسووالن وزارت صمت معتقدند 
كه حوزه بازرگاني كش��ور بايد به صورت متمركز در 
يك وزارتخانه راهوري تا تصميمات الزم نس��بت به 
امور بازرگاني اتخاذ ش��وند، اما در مقابل مس��ووالن 
و كارشناس��ان وزارت جهاد اين موض��وع را به ضرر 
توليد داخل و برخالف سياست پاي اقتصاد مقاومتي 
مي دانند و معتقدند احياي وزارت بازرگاني چيزي جز 
باز شدن دروازه هاي كشور به سوي واردات محصوالت 

و مواد غذايي از ديگر كشور ها نيست.

  س�اختار سياس�ت گذاري تجارت در كش�ور
 را احيا  كنيم

مديران وزارت صنعت معتقد به بازگشت وزارت بازرگاني 
هستند. محمد رضا مودودي سرپرست سازمان توسعه 
و تجارت با اشاره به تفكيك وزارتخانه )صنعت و معدن( 
و )بازرگاني( گفت: در ش��رايط فعلي بازار نقش بس��يار 
حساسي را ايفا مي كند، هم اكنون چندين سال شاهد آن 
هستيم كه هيچ كدام از اهداف ادغام محقق نشده است و 
بايد ساختار درست بازگردانده شود،  وي ادامه داد: بنابر 
اين اگر ما بتوانيم بحث تفكيك وزارت صنعت و بازرگاني 
را به صورت تخصصي دنبال كنيم بايد از تمام ظرفيت 
دستگاه ها و همراهي با بخش تجاري استفاده كنيم چرا 
كه اين ساختار جزو ضرورت ها است. سرپرست سازمان 
توسعه و تجارت در ادامه با اشاره مزيت هاي تفكيك اين 
وزارتخانه اضافه كرد: در واقع با انجام اين كار مي توانيم 
ارتباط مس��تقيم را با تمامي بخش هاي صنعت برقرار 
كنيم به طوري كه در س��اختار سنگين وزارت صنعت، 
معدن و تجارت امكان رسيدن به تمامي بخش به صورت 

تخصصي ميسر نيست.
مودودي بيان كرد: در واقع براي تفكيك وزارتخانه بايد يك 
س��اختار متفاوتي از گذشته را در نظر گرفت به طوري كه 
اگر با همان مكانيسم و ساختار گذشته تكرار شود به همان 
نتايج اوليه خواهيم رسيد. وي تصريح كرد: بنابراين، اولين 
گام اين است اشتباهي كه در ادغام وزارت بازرگاني و صنعت 
و معدن انجام داديم را به صورت پايه اي برطرف كنيم ما بايد 
اقرار به اشتباهمان بكنيم و ساختار مربوط به تأمين و توزيع 
و سياست گذاري تجارت در كشور را احياء كنيم. سرپرست 
سازمان توسعه و تجارت ادامه داد: بنابراين، ساختار اولين 
نكته اي است كه بايد اصالح شود و اين موضوع بايد به صورت 
ضربتي و تحول آميز صورت بگيرد مودودي گفت: مهم ترين 

نكته اي كه در بخش توس��عه صادرات در گذشته مغفول 
مانده ظرفيت هاي توليد است در واقع ما در بخش تنوع 

اقالم و ظرفيت هاي رقابت پذيري به شدت ضعف داريم .
وي افزود: معتقدم اگر قرار باشد وزارت بازرگاني شكل گيرد 
بايد پروژه هاي صادراتي هم تعيين تكليف شود چرا كه اگر 
ما وارد پروژه هاي صادراتي نشويم نخواهيم توانست تنوع 

بخشي به كااليمان بدهيم.
سرپرست سازمان توسعه و تجارت بيان كرد: بنابراين الزم 
است سياست هاي تجاري و صنعتي به صورت يكپارچه 

سياست گذاري شود. 

  احياي وزارت بازرگاني منجر به حاشيه رفتن 
وزارت جهاد مي شود

در مقابل اما مسووالن بخش كشاوزي نظر متفاوتي دارند. 
مسعود اسدي عضو شوراي مركزي خانه كشاورز احياي 
مجدد وزارت بازرگاني را در تضاد با ش��عار سال دانست و 
گفت: اگرچه مقام معظم رهبري همواره تأكيد دارند كه 
مايحتاج عمومي، امكان��ات و توانمندي هاي مردم نبايد 
دچار دغدغه شوند، اما مهم ترين موضوع را تكيه بر توليد 
داخل، اهتمام به توليد محصوالت كشاورزي و ايجاد شبكه 

بازرگاني محصوالت به دست مصرف كننده مي دانند.
او افزود: رييس جمهور و دولت به منظور تنظيم بازار و حفظ 
آرامش مردم بر ايجاد وزارت بازرگاني تأكيد بسيار داشتند و 
رييس جمهور با صراحت اعالم كرد با احياي وزارت بازرگاني 
مشكل تأمين غذاي مردم و سبد خانوار ظرف مدت يك 
هفته مرتفع مي شود و اميدواريم اين وعده همانند ديگر 
وعده هاي مسووالن نباشد. اسدي ادامه داد: اگرچه دولت 
خودكفايي گندم را جزو افتخارات خود مي داند، اما كمتر 
از 10 درصد اين امر مربوط به دولت است چرا كه حمايت 
دولت تنها به اعطاي يك كيس��ه كود حمايتي در هكتار 

خالصه مي شود. عضو شوراي مركزي خانه كشاورز با اشاره 
به اينكه احياي وزارت بازرگاني به ضرر بخش كشاورزي 
و توليد كنندگان داخل تمام مي ش��ود، بيان كرد:با ايجاد 
وزارتخانه قدرتمند همچون وزارت بازرگاني، وزارت جهاد 
كش��اورزي به حاشيه مي رود؛ كه اين امر بر توليد داخل و 

خوداتكايي محصوالت كشاورزي تأثير سوء مي گذارد.

  احي�اي وزارت بازرگان�ي تك�رار اش�تباه 
گذشته است

علي خانمحم��دي مديرعامل مجم��ع ملي نخبگان 
كشاورزي با اشاره به اينكه احياي مجدد وزارت بازرگاني 
در رفع مش��كالت تنظيم بازار و اقالم اساس��ي مردم 
تأثيري ندارد، گفت: با واگ��ذاري اختيارات بازرگاني 
بخش كشاورزي به وزارت صمت شاهد گشوده شدن 
دروازه هاي كشور به روي واردات كاال هاي بي كيفيت و 

ارزان قيمت هستيم.
او افزود: با احياي مجدد وزارت بازرگاني همانند گذشته در 
مدت زمان كوتاهي مس��ووالن امر در نظر دارند با واردات 
كاال هاي بي كيفيت بازار اقالم اساسي را تنظيم كنند، اما 

پس از مدتي به سبب خروج توليدكنندگان از چرخه توليد 
و كمبود عرضه با مشكالت قبلي روبرو مي شويم كه اين امر به 
ضرر مصرف كننده و به سود وارد كننده و دالل تمام مي شود.

خانمحمدي بيان كرد: با توجه به كاهش ارزش پول ملي 
امكان واردات كاال هاي با كيفيت وجود ندارد كه در نهايت با 
استمرار محصوالت و كاال هاي بي كيفيت ضربه مهلكي به 

زنجيره توليد وارد خواهد شد.
مديرعامل مجمع ملي نخبگان كشاورزي با اشاره به اينكه 
اهداف تنظيم بازار با احياي وزارت بازرگاني محقق نخواهد 
شد، بيان كرد: احياي مجدد وزارت بازرگاني بازگشت به 
گذش��ته است چرا كه اين وزارتخانه تمامي هم و غم خود 
را بر واردات كاال متمركز مي كند كه اين امر به ضرر بخش 

كشاورزي و توليد داخل تمام مي شود.
وي با اشاره به اينكه احياي وزارت بازرگاني با سياست اقتصاد 
مقاومتي و شعار سال در تضاد است، تصريح كرد: با توجه به 
اينكه با احياي وزارت بازرگاني اهداف تنظيم بازار كاال هاي 
اساسي مرتفع نمي شود از اين رو مسووالن امر بايد تمهيدات 
جدي براي اين مساله داشته باشند تا توليد داخل و اقتصاد 

كشور دچار خسران نشود.

رييس اتاق ايران: 

مسيري كه صنعت تاكنون پيموده، درست نبوده است
به گفته ريي��س اتاق ايران صنعت ما ب��ا وجود تمام 
بحث ه��ا و گفت وگوها حال و روز بدي دارد و موضوع 
مورد توجه اين اس��ت مس��يري كه تاكنون صنعت 
پيموده، مسير درس��تي نبوده و مهم ترين مساله اي 
كه بايد به آن توجه ش��ود اين اس��ت ك��ه ما نيازمند 
بازنگري اساس��ي در سياست گذاري و ساختار حوزه 
صنعت هستيم. رييس اتاق ايران گفت: ما در صنعت 
اعالم كرده ايم كه اتاق بازرگاني آماده است استراتژي 
توسعه صنعتي كش��ور را تدوين كند، به شرطي كه 
دولت و مجلس به اتاق ماموريت بدهند. غالمحسين 
شافعي رييس اتاق ايران در شوراي گفت وگوي دولت 

و بخش خصوصي خراسان رضوي گفت: توصيف ما 
از صنعت درس��ت نيست و آنچه در رابطه با صنعت و 
روند آن ادعا مي كنيم، با آمارهاي رسمي كشور تفاوت 
دارد و عدد صحيحي را نشان نمي دهد. سهم صنعت 
از توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي سال 1۳۹0، از 
14.4 درصد در س��ال 1۳۹۳ به 12.2 درصد در سال 
1۳۹۷ رسيده و نشان دهنده روند منفي رشد صنعت 

در كشور است.
وي افزود: رش��د اقتصادي بدون نف��ت 2.4- بوده اما 
رشد صنعت به تنهايي ۶.۵- است يعني روند حركت 
صنعت ما پايين تر از روند رشد اقتصاد بوده و نرخ رشد 

تشكيل سرمايه ثابت در ماشين آالت در سال 1۳۹۷ 
معادل ۶.۹- درصد اس��ت يعني ما شديدا با كاهش 
سرمايه گذاري واقعي در بخش صنعت مواجه هستيم.

رييس اتاق ايران بيان ك��رد: صنعت ما با وجود تمام 
بحث ه��ا و گفت وگوها حال و روز بدي دارد و موضوع 
مورد توجه اين اس��ت مس��يري كه تاكنون صنعت 
پيموده، مسير درستي نبوده و مهم ترين مساله اي كه 
بايد به آن توجه شود اين است كه ما نيازمند بازنگري 
اساسي در سياست گذاري و س��اختار حوزه صنعت 
هستيم. شافعي خاطرنشان كرد: تعريف ما از صنعت 
درست نيست زيرا صنعت به پايداري توسعه اقتصاد 

كش��ور كمك خواهد كرد ك��ه 40 درصد مجموعه 
صنعت س��اخت داخل كشور باشد اما ما اكثرا صنايع 

مونتاژ را به توسعه اقتصادي كشور مرتبط مي كنيم.
 اميدوارم با توجهات مجلس و كميسيون يك بار مسير 
حركت را تدوين و تصوير كرده و بر اساس آن حركت 
كنيم زيرا هيچ كشوري بدون توليد و صنعت به توسعه 

نرسيده است.
وي اضافه كرد: برنامه ريزي در كشور به گونه اي بوده كه 
ممكن است يك بخش مسووليت هايي داشته باشد اما 
اختيارات الزم را ندارد و اين سبب مي شود كه نتوانيم 
به اهداف خود دست پيدا كنيم. منابع ارزي ما از شروع 

برنامه اول توسعه از سال 1۳۶8 تا 1۳۹۶، حدود سه 
 هزار و 20۳ ميليارد دالر بوده و با اين رقم نتوانسته ايم

 ۳0 ميليون شغل را ايجاد كنيم، در صورتي كه چين 
با منابع ۳20 ميليارد دالر، 200 ميليون شغل ايجاد 
كرده است. رييس اتاق ايران تصريح كرد: تا زماني كه 
مش��كل را پيدا نكنيم، مسائل ما حل نخواهد شد. ما 
قهرمان اتالف مناب��ع مخصوصا در بخش صنعت در 
كشور بوده و هس��تيم، همچنين ما در صنعت اعالم 
كرده ايم كه اتاق بازرگاني آماده است استراتژي توسعه 
صنعتي كش��ور را تدوين كند، به شرطي كه دولت و 

مجلس به اتاق ماموريت بدهند.
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 رونق صنعت ضايعات منجر
به توليد ارزش افزوده مي شود

محمدرضا خيرخواه كرماني بازرس انجمن مديران 
صنايع كارتن و ورق با اشاره به رديف هاي تخصيص 
ارز دولتي و برخورد اين نهاد در برابر عدم تخصيص 
ارز دولت��ي به آنها، اظه��ار كرد: صنع��ت كاغذ و 
كارتن هم مانند ساير صنايع مستلزم حمايت هاي 
تخصصي و كارشناسي اس��ت. بر همين اساس با 
مطرح ش��دن بحث تخصيص ارز دولتي به اقالم 
اساسي كشور صاحب نظران تصميم گرفتند با توجه 
به اولويت هاي مورد نياز جامعه فعال خود را ملزم به 

دريافت ارز دولتي نكنند.
او ادامه داد: زي��را معتقديم خط مقدم تخصيص 
ارز 4200 توماني مواد غذايي، تجهيزات پزشكي 
و دارو هاي ضروري بيماران صعب العالج اس��ت. 
خيرخواه كرماني در پاس��خ به اين س��وال كه آيا 
رديف تخصيص ارز دولتي ب��ه كاال ها قابل قبول 
اس��ت؟ گفت: در ش��رايط حال حاضر تخصيص 
و اولويت بندي مناس��ب و مطلوب��ي در ارز دولتي 
است و بعيد مي دانم ارز رس��مي به كاال هاي غير 
ض��رور پرداخت ش��ود.  اين مقام مس��وول بيان 
كرد: اينكه كاغذ بس��ته بندي از اهميت بس��زايي 
در كش��ور برخوردار است قابل كتمان نيست چرا 
كه بس��ته بندي از كوچك ترين اقالم نظير دارو، 
تجهيزات پزشكي، خوراكي و مواد شيميايي آغاز 
و ب��ه اقالم حجيمي نظير لوازم خانگي، كاش��ي و 
موزاييك را شامل مي شود. بازرس انجمن مديران 
صنايع كارتن و ورق تصريح كرد: ميزان توليد كارتن 
در كشور مقياس و نمادي براي رونق توليد است، 
ولي ما مزيت هاي نس��بي آن را ترجيح مي دهيم. 
مزيت نسبي در كش��ور ما هم اكنون محصوالت 
كشاورزي ما هستند. ما 22 ميليون تن محصوالت 
باغي در كشور داريم كه همين امر مسبب كسب 

رتبه ۶ توليد محصوالت باغي در دنيا شده است.
او توضي��ح ك��رد: تنه��ا دلي��ل بس��ته بندي 
نامناسب ۳0 درصد اين محصوالت باغي تبديل به 
محصوالت زايد مي شوند. اگر بتوانيم اين درصد را با 
بسته بندي مناسب پوشش دهيم قطعا رونق توليد 
در بخش كش��اورزي و همچنين رونق صادرات را 

شاهد خواهيم بود.
بازرس انجمن مديران صنايع كارتن و ورق توضيح 
داد: اينجا فقط كارتن را به عنوان صنعت مستقل 
نبايد ديد بلكه رونق اين صنعت منجر به توليد ارزش 
افزوده در س��اير عرصه هاي كشور خواهد شد.  او 
ادامه داد: توليد به موق��ع و با كيفيت كارتن هاي 
بسته بندي منجر به افزايش ثروت كشاورزان كشور 
خواهد ش��د. چرا كه كارتن بسته بندي مناسب با 
كيفيت باال و استاندارد هاي جهاني مانع فرسودگي 
و در نهايت تخريب محصوالت كشاورزي مي شود.

ب��ه طور مثال توليد به موق��ع جعبه هاي خرما در 
جنوب كش��ور بر زندگي و درآمد كشاورزاني كه 
تنها سرمايه زندگي ش��ان توليد خرما است تاثير 
بسيار زيادي خواهد داشت. زماني كه بسته خرما 
به موقع به دس��ت توليد كننده برسد مواد دور ريز 
آن كاسته شده و فرد با سود بيشتري همراه خواهد 
بود. اين مقام مس��وول تاكيد كرد: آخال در چند 
سال قبل به عنوان يك مواد مضر و خطرناك تلقي 
مي شد در صورتي كه اين مواد براي صنعت توليد 
كاغذ كارتن بس��يار حايز اهميت و كامال بي خطر 
بود. حتي محيط زيس��ت معتقد بود ما زباله را وارد 
كشورمي كنيم. داليل عمده بي اهميتي به آخال در 
كشور وجود 2 كارخانه مهم چوب و كاغذ در شمال 
كشور و همچنين واردات بي دغدغه و تحريم كاغذ 
بود. خيرخواه كرماني بيان كرد: آخال در بسياري از 
شهر ها سوزانده مي شد. اما با گذر زمان و درك اهميت 
اين بازيافت ها، تكنولوژي توليد اين نوع مواد اوليه در 
دسترس كشور ها قرار گرفت. ميزان توليد كاغذ با 
كيفيت مناسب از ضايعات كاغذ افزايش پيدا كرده 
است بروز رساني كشور ها و خريد دستگاه هاي بروز 

اهميت اين ضايعات بيشتر شد.

زنجيره ارزش براي كاهش 
قيمت گوشت گرم گوساله

معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي اعالم 
كرد: ما به دنبال ايجاد زنجيره گوشت گرم گوساله از 
مزرعه تا سفره در راستاي متعادل كردن قيمت و باال 
بردن كيفيت اين محصول هستيم. مرتضي رضايي 
گفت: با توجه به بهبود وضعيت تولي��د دام زنده در 
كش��ور ما درصدد هستيم با تشكيل زنجيره ارزش، 
گوشت گوساله گرم توليد داخل با قيمت و كيفيت 
مناسب به دست مردم برسد. وي افزود: دامداري ها 
هم اكنون با انباشت گوساله هاي پروار شده آماده به 
بازار روبرو هستند كه همين امر موجب شده قيمت 
هر كيلوگرم گوش��ت گوس��اله زنده به زير ۳0 هزار 
تومان برس��د و بنابراين انتظار داري��م مردم نيز اين 
كاهش قيمت را در ب��ازار حس كنند. رضايي اظهار 
كرد: با توجه به كاهش قيمت گوشت گوساله زنده 
تولي��د داخل و ارزيابي هاي ص��ورت گرفته، قيمت 
هر كيلوگرم الشه گرم گوس��اله در بازار بايد حدود 
80 هزار تومان باشد و هر قيمتي باالتر از آن حباب 
قيمت است. وي تصريح كرد: متاسفانه فروشگاه هاي 
زنجيره اي، دام��داران، اتحاديه ها و تامين كنندگان 
دام آنقدر از هم فاصله گرفته اند كه دالل هاي مزاحم 
وارد عرصه شده و بر قيمت گوشت تاثير گذاشته اند. 
معاون وزير جهاد كشاورزي افزود: اين در حالي است 
كه تامين كنندگان دام كشور آماده اند گوشت گرم 
گوساله را به صورت الشه با قيمت مناسب در اختيار 
فروشگاه هاي زنجيره اي و واحدهاي قطعه بندي قرار 
دهند. وي گفت: در راستاي تعامل بيشتر و شكل گيري 
زنجيره گوشت گوساله توليد داخل، در آينده جلساتي 
با حضور واحدهاي قطعه بندي و بسته بندي گوشت 
برگزار مي كنيم. رضايي در نشستي با حضور جمعي از 
نمايندگان فروشگاه هاي زنجيره اي، سازمان ميادين 
ميوه و تره بار، انجمن صنفي گاوداران ايران و شوراي 

تامين كنندگان دام ايران سخن مي گفت.
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»تعادل« در گفت وگو با فريدون بركشلي موضع هند در قبال تحريم نفتي ايران را تحليل كرد 

افكار عمومي هند مي پرسند اگر عراق معاف شد چرا ما نشديم؟ 
همه داليل هند  براي تمايل به تداوم خريد نفت از ايران 

گروه انرژي| نادي صبوري|
شكي نيست كه تحريم وضعيت زندگي ميليون ها نفر در 
ايران را دس��تخوش تغيير قرار داده است، اما آيا ايراني ها 
تنها افرادي روي اين كره خاكي هستند كه تحريم هاي 
امريكا زندگي، انتخاب و تصميماتشان را با چالش روبرو 
كرده؟ تازه ترين صحبت هاي سفير هند در امريكا نشان 
مي دهد كه نه. هارش واردهان ش��رينگل، چهارشنبه در 
حاشيه يك رويداد كه بنياد هريتيج در واشنگتن برگزار 
كرده بود به خبرنگار خبرگزاري روسي اسپوتنيك گفته 
كه منافع هند از تحريم نفتي ايران ضربه خورده چرا كه آنها 
براي پيدا كردن نفتي به كيفيت و قيمت نفت خام ايران به 
دردسر افتاده اند. احتماال واردهان و تمام جمعيت 1.393 
ميلياردي هند عاشق چشم و ابروي ايران نيستند و منظور 
از اين حرف ها مي تواند گرفتن امتياز بيشتر از امريكا باشد، 
اما با همين پيش فرض باز هم بيان چنين سخناني از زبان 
سفير هند در امريكا چيزي نيس��ت كه بشود ساده از آن 
گذشت و تحليلش نكرد؛ به ويژه اگر سلسله اتفاق هايي 
كه مي تواند با قرار گرفتن در كنار هم به اين موضع گيري 
منتج شده باشد را در نظر بگيريم. اما بگذاريد قبل از اينكه به 
اين موضوع برسيم كمي به اين موضوع بپردازيم كه اساسا 
»چرا« بايد پيدا كردن جايگزين نفت خام براي هند كار 
سختي باشد؟ كاخ سفيد در بيانيه اي كه 2 مي براي اعالم 
تمديدنكردن معافيت ها منتشر كرد عنوان كرد با كمك 
عربستان و امارات نيازي به نفت خام ايران نخواهد بود. حاال 

اين ادعا نقض شده است؟ 
 پاسخ كمي به شناخت ماهيت كار يك پااليشگاه نفتي نياز 
دارد. براي اينكه توضيح كامل و جامع باشد از دكتر فريدون 
بركشلي كه سال ها در صنعت نفت و حوزه بين الملل آن كار 
كرده خواستيم در اين مورد توضيح بدهد. آقاي بركشلي 
طي ايميلي به درخواست ما مي نويسد: »پااليشگاهي كه 
سال ها از نوعي نفت خام با مشخصات خاص استفاده كرده و 
بعضا طراحي آن برپايه آن مشخصات بوده، براي تغيير نفت 
خام مصرفي خود بايد تغييراتي را اعمال كند كه هزينه و 
زمان نياز دارد و در مواردي به مرور زمان تغييرات مشكالت 

جديدي را آشكار مي سازد.«
مش��خصات نفت خام در حالت كلي اش را مي ش��ود در 
درجه API يا سبك و س��نگيني اش خالصه كرد، براي 
ساده شدن مي توانيم فكر كنيم كه اين هم مثل هر كاالي 
ديگري چند شكل و نوع مختلف دارد، آقاي بركشلي در 
توضيح نياز پااليشگاه ها به نوع خاص نفت خام اين طور 
مي گويد: »بحث فقط درج��ه اي. پي. اي )API( يا ميزان 
سبك و سنگيني نيس��ت. درجه خلوص، ميزان گوگرد، 
 )Blending( نمك، فلزات و شايد مهم ترين بلندينگ
براي مشتري يعني پااليشگاه خاص و تاثير آن روي ارزش 
نت بك )Net-Back Value( يا نس��بت و درصد انواع 
فراورده هايي كه از پااليش يك بشكه نفت خام به دست 
مي آيد، همه و همه مهم هستند. به همين دليل است كه 
پااليشگاه هاي بزرگ، از واسطه ها خريد نمي كنند و ترجيح 
مي دهند كه از توليد كننده اصلي خريد منظم و مستمر 

داشته باشند.«

 نقش تاريخي نفت ايران در پايين دستي هند 
براي درك بهتر اينكه صحبت هاي س��فير هند در امريكا 
درباره متضرر شدن هند از تحريم نفت ايران چرا مطرح شدند 
نگاهي به تاريخ صنعت پااليشگاه سازي در هند، اطالعاتي 
بسيار جالب را نشان مي دهد. فريدون بركشلي به اين موضوع 
پرداخته و عنوان مي كند: »هندوستان اساسا صنعت پايين 
دستي خود را با نفت خام سنگين ايران شروع كرد كه بعدا، 
شركت نفت با مخلوط كردن ميعانات گازي )LPG( يا نفت 
خام س��بك با اي. پي. اي. 3۴-3۵ نوعي نفت خام با عنوان 
Iranian Medium به پااليشگاه مدرس در جنوب هند 
صادر كرد. ايران در سال 1976، معادل 2۸ درصد از سهام 
پااليشگاه مدرس را خريداري كرده بود و قصد داشت سهم 
خودرا افزايش دهد. در سال 19۸3 كه پارلمان هندوستان 
مشاركت خارجي در صنايع پااليشي هند را ممنوع كرد، فقط 
براي ايران، تبصره اي گذاشت و ايران را از شمول ممنوعيت 

در مدرس معاف كرد«
طبق صحبت هاي دكتر بركشلي در دوره قبلي تحريم هاي 
ش��وراي امنيت برعليه صنعت نفت ايران، شركت نفتي 
ريالينس )Reliance( خودش يك شركت واسطه با نام و 
مشخصات متفاوت درست كرده بود كه نفت خام مورد نياز 

را از شركت ملي نفت خريداري مي كرد.

  چرا موضوع هند مي تواند متفاوت باشد؟ 
داليل تكنيكي كه مي تواند هن��د را از تحريم نفتي ايران 
متضرر كند احتماال براي خيلي از پااليشگاه هاي خريدار 
نفت ايران در كشورهاي ديگر هم صدق مي كند، در واقع 
ماجرا ساده است، اگر خريد نفت خام ايران براي آنها صرفه 
نداشت و مناسب نبود طبيعتا تا همين حاال دليلي نداشت 
آن را جايگزين نكرده باشند، قبل از اينكه تحريمي بخواهد 
وجود داشته باشد، در مورد هند ولي چند عامل ديگر هم 
هست كه باعث شده است بعضا صداي افكار عمومي در اين 
كشور در بيايد. همين هفته پيش گمرك چين آمار رسمي 
واردات و صادراتش را اعالم كرد. اين گزارش »رسما« اعالم 
مي كرد اين كشور در ماه ژوئن روزانه 209 هزار بشكه نفت 
خام از ايران وارد كرده است، اين آمار افتي قابل توجه نسبت 
به واردات مدت مشابه سال قبل چين از ايران داشت ولي 
به هر حال رسما و علنا اعالم كرده بود چين كاري را ادامه 
مي دهد كه امريكا آن را علنا منع كرده و غيرقانوني اعالم كرده 
است. از يك طرف ديگر تركيه هم حاال نه به پررنگي چين اما 
هم قرارداد واردات گازش از ايران را ادامه داده و هم گوشه و 
كنار خبر واردات نفت خامش حداقل در ماه مي منتشر شده 
است. اين آش وقتي شورتر مي شود كه عراق هم براي واردات 
گاز طبيعي از ايران معافيت گرفته باشد.  تصور كنيد شما در 
كشوري زندگي مي كنيد با باالي 1 ميليارد نفر جمعيت كه 
بخش مهمي از انرژي مورد نيازش بايد از كشورهاي ديگر 
وارد شود، و اينجا هر يك روپيه ارزش خاص خودش را پيدا 
مي كند، آن وقت به خاطر تحريم امريكا هزينه اي كه تا ماه 
قبل در كس��ب و كارتان براي واردات نفت گذاشته بوديد 
تغيير مي كند و معادالت به هم مي ريزد. در همين موقعيت 
كه داريد اعداد و ارق��ام را باال و پايين مي كنيد خبر معاف 

شدن عراق براي واردات گاز از ايران منتشر مي شود، طبيعتا 
با خودتان فكر مي كنيد اگر آنها توانستند چرا هند نتوانسته 
است معاف شود؟  براي اينكه بدانيد چنين سواالتي واقعا 
نزد افكار عمومي اين كشور اكنون به وجود آمده كافيست 
به مقاله اي كه اوايل مرداد ماه در نشريه كشميرتايمز منتشر 
شد توجه كنيد؛ نگارنده اين مطلب مستقيما گفته بود اگر 
عراق توانسته از تحريم معاف شود چرا هند نتواند؟ او عنوان 
كرده بود هند بايد امريكا را متقاعد كند كه رابطه اش با تهران 
از تحريم ها متاثر نشود. نويسنده حتي عينا نوشته بود كه هند 
هم بايد مثل عراق و ژاپن و تركيه پيشنهاد ميانجيگري بين 
ايران و امريكا را بدهد. اينجا تقريبا مي شود مطمئن شد كه 
ماجرا براي هند احتماال فقط چند صد هزار بشكه نفت ساده 
نيست، موضوع افق دراز مدتي است كه براي ساكنان اين 
كشور و سياست گذارانش اهميت دارد. اين چيزي است كه 
آقاي بركشلي هم به آن باور دارد، هم از منظر به خصوص نفت 
و هم از منظر سياست بين الملل. او مي نويسد: »هند واردات 

نفت خام سبك و فوق سبك خودرا متوجه امريكا كرده است، 
اما براي نفت خام سنگين و متوسط، نگاه بلندمدتش متوجه 
ايران است.« قبل از اينكه به موضوع روابط بين الملل برسيم 
اين نكته مهم هم بايد يادآوري شود كه ايران بزرگ ترين 
تامين كننده اوره به بازار هند است. اوره در تهيه كودهاي 
شيميايي مصرف مهمي دارد و هند براي كشاورزي خود نياز 

مبرمي به اوره ايران با مشخصات خاص دارد. 

 تهران-دهلي نو 2 هزار و 544 كيلومتر
پايتخت ايران و هندوس��تان فاصله اي طوالني دارند، اما 
حداقل دهلي نو براي ورود به بخش هايي از كره خاكي به 
كليد دروازه تهران نياز دارد. فريدون بركشلي در تحليل نوع 
رابطه تهران-دهلي نو در سير تاريخي و سال هاي اخيرش 
مي گويد: »سال 19۸3 به نظر ما مي آمد دليل مجاز شمردن 
ايران براي مشاركت خارجي در پااليشگاه  هند اين بود كه 
دهلي نو تالش داش��ت به تهران نزديك شود و جمهوري 
اس��المي از پاكستان دور شود« سياس��تي كه از نظر اين 
تحليلگر و مدير نفتي پرسابقه هنوز هم از ميان نرفته است: 
»البته دهلي نو، سياست نزديكي با جمهوري اسالمي ايران 
به منظور جلوگيري از نزديكي بيشتر اسالم آباد با ايران را 
كماكان در برنامه هاي ديپلماس��ي منطقه اي خود دارد و 

نمي خواهد كه تهران را نسبت به خود بدبين سازد.«
جدا از ماجراي پاكستان، ورود به بازار آسياي ميانه و به ويژه 
افغانستان هم چيزي است كه هند براي نايل شدن به آن 
نمي تواند تهران را چن��دان مكدر كند. اين ماجرا در مقاله 

كشمير تايمز هم بخشي از مطلب را به خود اختصاص داده 
بود، نويسنده يادداشت كه مشخص بود از وضع فعلي هند 
در منطقه چندان راضي نيست عنوان كرده بود: » اسالم آباد 
جلوي دسترسي هند به افغانس��تان، يك عضو ديگر اين 
مجمع را گرفته است. ولي ايران كه يك كشور جنوب آسيايي 
نيست به هند پيشنهاد داده از بندر چابهار آن استفاده كرده 
و كاالهاي خود را به افغانستان برساند«. اهميت اين ماجرا به 
مقداري است كه آقاي بركشلي هم احتماال بدون اينكه اين 
مقاله را خوانده باشد به آن اشاره كرده است، او مي نويسد: 
»هند براي ورود به بازار آسياي ميانه و افغانستان نيازمند 
حمايت ايران اس��ت. در واقع ايران و هن��د، داراي اقتصاد، 
تجارت و ساختار انرژي مكمل يكديگرند. در واقع هيچ يك 
از كشورهاي منطقه به ميزان ايران و هند با يكديگر مجموعه 
نمي دهند.«هند در بندر چابهار سرمايه گذاري هاي زيادي 
كرده اس��ت، كمي آن سو تر در نزديكي همسايگي ايران و 
عربستان هم هند سال هاست اميد دارد بتواند ميدان گازي 
فرزاد B كه بخشي از يك ميدان گازي مشترك بين ايران و 
عربستان است را توسعه بدهد كه البته تا امروز پيشنهاد مالي 
طرف هندي مورد قبول طرف ايراني قرار نگرفته و اين روزها 
هم كه احتماال به بن بست تحريم خواهد خورد. رفتار طرف 
هندي در اين پروژه اما جالب بوده آنها سال هاي سال برايش 
صبر كردند و بارها نامه نگاري كه خب اگر هدف صرفا يك 
پروژه باشد آنقدرها منطقي به نظر نمي رسد اما وقتي روي 
عالمت منفي ذره بين كليك كنيم هم اين ماجرا هم اعتراض 

سفير هند در امريكا شكل منطقي تري به خود مي گيرد. 
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تعديل روند كاهشي نفت
تسنيم| در حالي كه تنش هاي تجاري ميان امريكا 
و چين بر بازارها سايه افكنده است، قيمت نفت صبح 
روز جمعه به دليل نگراني از افت تقاضا شاهد كاهش 
بود، هرچند كه در ادامه روز، با قوت گرفتن احتمال 
كاهش بيش��تر توليد اوپك، روند كاهشي نرخ نفت 
معكوس ش��د. به گزارش رويترز، قيمت هر بشكه 
نفت برنت ديروز با ۵2 س��نت مع��ادل 0.91 درصد 
رشد نسبت به رقم پاياني جلسه قبل به ۵7 دالر و 90 
سنت رسيد. قيمت نفت خام امريكا نيز روز جمعه 
71 س��نت معادل 1.3۵ درصد رشد داشت و به ۵3 
دالر و 2۵ سنت رسيد. روز پنجشنبه نيز، قيمت هر 
دو شاخص نفتي تحت تاثير درخواست عربستان از 
ديگر توليدكنندگان براي گفت وگو در مورد كاهش 
اخير قيمت ها، بيش از 2 درصد افزايش داش��ت، اما 
قيمت نفت برنت همچنان در زير رقم 60 دالر باقي 
ماند. قيمت نفت نسبت به باالترين رقم هاي ماه آوريل 
بيش از 20 درصد كاهش يافته است.هفته گذشته و 
پ��س از آنكه ترامپ اعالم كرد كه بر كاالهاي چيني 
بيشتري تعرفه وضع مي كند و كاهش ارزش يوان كه 
موجب نگراني از وقوع جنگ ارزي شد، بازارهاي مالي 
جهان شاهد افت شاخص ها بود.ادوارد مويا، تحليلگر 
بازار نفت در موسسه اوآندا در نيويورك گفت: »ترميم 
قيمت نفت ادامه دار نخواهد بود، زيرا تنش در روابط 
تجاري امري��كا و چين دليلي براي خوش بين بودن 
به چش��م انداز تقاضا باقي نمي گذارد.« رسانه هاي 
امريكايي گزارش داده اند كه واشنگتن تصميم گيري 
در مورد اعطاي مجوز به شركت هاي امريكايي جهت از 
سرگيري همكاري با شركت چيني هوآوي را به عقب 
انداخته است.در همين حال يك مقام عربستاني گفته، 
اين كشور قصد دارد در ماه هاي اوت و سپتامبر با هدف 
كمك به برقراري توازن در بازار صادرات نفت خود را 

زير 7 ميليون بشكه در روز حفظ كند.

تركيه در اكتشاف نفت 
مديترانه مصمم است

ايسنا| تركيه با وجود اختالفات شديد بر سر حق 
اكتشاف كه توجه اتحاديه اروپا و امريكا را به خود 
جلب كرده، به حفاري نفت و گاز در شرق درياي 
مديترانه ادامه مي دهد و يك كشتي ديگر را براي 

حفاري اعزام خواهد كرد.
فاتح دونمز، وزير انرژي تركيه اظهار كرده كه دو 
كشتي به حفاري در آب هاي ساحلي قبرس ادامه 
مي دهند و يك كش��تي ديگر تا پايان اوت به آنها 
ملحق خواهد ش��د.تركيه كه دولت بخش ترك 
نشين قبرس را به رسميت مي شناسد و با بخش 
يوناني قبرس روابط ديپلماتي��ك ندارد، مدعي 
است بخش فراساحلي قبرس كه در قلمرو قبرس 
ترك نشين يا تركيه قرار دارد و تصور مي رود منابع 
نفت و گاز دارند، در قلمرو قضايي اين كشور است.
همچنين تركيه توافقي كه قبرس با كشورهاي 
ديگر حوزه مديترانه در خصوص منطقه دريايي 

انحصاري دارد را قبول ندارد.

 وسوسه تحريم نفت امريكا
از سوي چين

ايلنا|چي��ن به دنبال بحران تج��اري با امريكا 
قصد دارد س��هم خريد نفت خ��ود از امريكا را تا 
حدود زيادي كاهش دهد. وجود پشتوانه نفتي 
در بندرگاه ه��اي چين از نفت اي��ران خيال اين 
كشور را از بابت خريد نفت راحت كرده است تا از 
موضع قدرت با امريكا بر سر خريد نفت صحبت 
كند. چين عدم واردات نفت از امريكا را مي تواند 
به عنوان اهرم فشاري در مذاكرات خود با اياالت 
متحده در نظر بگيرد.به گزارش سي ان بي سي، 
مطابق گزارش هاي خط��وط حمل و نقل نفتي 
ميزان خريد نفتي چين از امري��كا در ماه مي به 
ميزان 2۴7 هزار بشكه در روز بوده است كه آنچه 
به صورت غيررس��مي از چين به گوش مي رسد 
اين كشور در صورت باال گرفتن تنش اقتصادي 
با امريكا واردات نفت از اياالت متحده را به تعليق 
در خواهد آورد.اين در حالي اس��ت كه به گفته 
كارشناس��ان، صادرات نفت ايران به چين بين 
ماه ه��اي ژانويه تا مي به ميزان 12 تا 1۴ ميليون 
بشكه بوده اس��ت؛ ميزاني كه كارشناسان نفتي 
معتقدند بر قيمت نفت تاثير خواهد گذاش��ت.
پيش از اين كارشناسان اظهار كرده بودند كه 20 
ميليون بشكه نفت ديگر ايران در مسير چين است 

كه به همين منوال در انبار ذخيره خواهد شد.

هند، مشتري وفادار نفت ونزوئال
ايرنا| داده هاي آماري وزارت تجارت هند نشان 
مي دهد كه اين كشور با وجود تحريم هاي امريكا 

همچنان از ونزوئال نفت خريداري مي كند.
روزنامه ليرشيپ نيجريه روز پنج شنبه نوشت، 
با توجه ب��ه هش��دارهاي تهديدآمي��ز امريكا، 
پااليشگاه هاي دولتي هند )OMCs( خريد نفت 
از ونزوئال را متوقف كرده اند اما با اين حال برخي 
از شركت هاي خصوصي اين كشور همچنان به 

واردات نفت خام از ونزوئال ادامه مي دهند.
گزارش هاي منتشر شده وزارت تجارت و صنعت 
هند نش��ان مي دهد كه واردات نفتي دهلي نو از 
كشورهاي نيجريه، ونزوئال، امارات، امريكا و عراق 
افزايش يافته است. با وجود اين واردات نفت خام 
هند در ماه ژوئن )خرداد/ تير( 13 درصد معادل 
16.9 تن كاهش يافته اس��ت. و در مجموع بايد 
گفت كه در س��ه ماه آخ��ر واردات هند به ميزان 
2.29 درصد معادل ۵۵.۴ تن كاهش يافته است.

امريكا ظرف چند س��ال گذش��ته تحريم هاي 
گس��ترده اي عليه ونزوئال از جمله شركت نفت 
دولتي پي. دي. وي.اس. اي كه مالك پااليش��گاه 

نفتي سيتگو در امريكا است، وضع كرده است.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

فريدون بركشلي، كارشناس حوزه نفت
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آشفتگي داخلي حزب عدالت و توسعه به اپوزيسيون قدرت داد

اسب سواران خاورميانه، مشوقان تنش در منطقه

چشم انداز بي فروغ سياست تركيه براي اردوغان 

نجواكنندگان جنگ چه خوابي براي ترامپ ديده اند

شرايط سياسي تركيه آش��فته شده و ديگر به سلطه 
حزب حاكم عدالت و توس��عه بر كش��ور براي مدت 
زماني قابل پيش بيني در آينده، اطميناني نيس��ت. 
يك ش��ورش در ميان نگهبانان قديمي حزب عدالت 
و توسعه مي تواند خيلي سريع به باتالقي براي رجب 
طيب اردوغان، رييس جمهوري تركيه، تبديل شود. اما 
حزب عدالت و توسعه نشان داده كه بدون جنگ كنار 
نخواهد كشيد و براي حفظ قدرت خود تالش خواهد 
كرد كه اين مس��اله مي تواند مخاطره اي براي اقتصاد 
تركيه، روابط آن با متحدان��ش و حاكميت قانون در 

اين كشور باشد.
سايت ديپلماسي ايراني در مقاله اي به نقل از استرتفور 
گزارش داد: حفظ حاكميت در تركيه براي رجب طيب 
اردوغان بطور فزاينده اي دش��وار مي شود. اقتصاد در 
حال سقوط به ورطه ركود است چون اياالت متحده و 
اروپا تحريم هايي را عليه تركيه اعمال كرده اند و بطور 
همزمان، مرزهاي بي ثبات جنوبي با سوريه و عراق بر 
روابط تركيه با روسيه، سوريه، ايران و اياالت متحده 
تاثير منفي گذاشته اند. اما بدترين اتفاق براي اردوغان 
اين است كه حزب عدالت و توسعه كه زماني به مثابه 
يك ماشين سياس��ي توقف ناپذير به نظر مي رسيد، 
ظاهرا پس از شكس��ت هاي غيرمنتظره در انتخابات 
شهرداري هاي آنكارا و استانبول در سال جاري ميالدي 
بنزين تمام كرده اس��ت. اگرچه اين حزب راي گيري 
در استانبول را مجددا برگزار كرد، اما باز هم موفق به 
شكست دادن نامزد حزب جمهوري خواه خلق نشد. 
در حقيقت، شكست در انتخابات دوم از انتخابات 31 

مارس 60 برابر بدتر بود. 
اما خبرهاي بد براي اردوغان همينجا پايان نيافتند. 
يك س��ري از وفاداران پيشين حزب عدالت و توسعه 
در آستانه جدايي از آن براي تشكيل يك حزب جديد 
هس��تند. در چنين ش��رايطي اردوغان گزينه زيادي 
براي متوقف كردن فرار اعضاي پيشين حزب ندارد و 
اين مساله مي تواند به تضعيف او در پارلمان و حتي به 
برگزاري انتخابات سراسري زودهنگام )پيش از موعد 

مقرر 2023( منجر شود.

  ترك ها در ساختار اعتقادي
چشم انداز حزب عدالت و توسعه كه زماني روشن به 
نظر مي رسيد، اكنون فروغ خود را از دست داده است. 
اين حزب سال ها از اقتصاد در حال رشد، اپوزيسيون 
بي نظم، شخصيت كاريزماتيك اردوغان و مجموعه اي 
از متحدين عقيدتي و سياسي بهره برد و اين عوامل 
بودند كه حزب عدالت و توسعه را به حزب برتر تركيه 
تبديل كردند. پس از انتخاب��ات 2018 كه اردوغان 
قدرت هاي جدي��دي براي رياس��ت جمهوري خود 
تعريف كرد، به نظر مي رسيد كه سلطه حزب تضمين 
شده است. اما حتي در همان انتخابات شاخص هايي 
بود كه از ناخوش��ايندي ش��رايط براي حزب عدالت 
و توس��عه خبر مي داد. حزب نتوانس��ت اكثريت در 
پارلمان را به دست آورد و موفق شد تنها 295 كرسي 
از مجموع 600 كرسي پارلمان را كسب كند. عدالت و 
توسعه امروز فقط به لطف اتحاد با حزب راست افراطي 
جنبش ملي گراست كه مي تواند بودجه يا لوايح قانوني 

را تصويب كند.
كاهش قدرت حزب عدالت و توسعه بهار امسال و پس 
از اينكه سنگرهاي انتخاباتي پيشين خود در آنكارا و 
استانبول را از دست داد، آشكارتر شد. حزب در ميانه 
كمپين هاي انتخاباتي از ش��ماري از اعضاي پيشين 
خ��ود، علي باباج��ان )وزير دارايي پيش��ين( عبداهلل 
گل )رييس جمهوري پيش��ين( و احمد داوود اوغلو 
)نخست وزير س��ابق( متحمل ضربه اي شديد شد. 8 
جوالي باباجان از برنامه خود براي تشكيل يك حزب 

جديد خبر داد و به آتش ش��ورش هاي داخلي درون 
حزب دامن زد.

فرار اعضاي پيشين حزب بازتابي از كاهش حمايت ها 
از آن در سراسر تركيه است. حزب عدالت و توسعه از 
سال 2002 با تكيه بر سنگ بناهايي همچون مسلمانان 
محافظه كار، اس��الم گراهاي سياسي، منافع تجاري، 
كارگران و ملي گرايان درصدد به دس��ت آوردن راي 
در نظام سياسي چند دسته تركيه بر آمد. اين ائتالف 
گسترده قدرت سياسي الزم براي مواجهه و شكست 
دادن كماليس��ت هاي سكوالر و تحت حمايت ارتش 
)طرفداران آتاتورك( را كه از تاس��يس جمهوري در 
تركيه در سال 1923 مدام در آن مداخله مي كردند، 
فراهم آورد. اما اين ائت��الف بزرگ در گذر زمان ترك 
خورده و شكاف هايي در آن پيش آمده كه نه تنها براي 
حزب عدالت و توس��عه، كه ب��راي كل تركيه عواقبي 

خواهد داشت.
حزب عدالت و توسعه از سال 2013 با جنبش اسالمي 
تحت رهبري فتح اهلل گولن به مشكل برخورده است. 
طب��ق ادعاي اردوغان و حزبش، در س��ال 2016 اين 
گولن و حاميانش بودند كه كودتايي براي س��رنگوني 
دولت ترتيب دادند. از تابس��تان 2018 هم ارزش لير 
كاهش يافت و مشكالت اقتصادي تركيه نگراني هايي 
را در ميان اعضاي ح��زب در رابطه با منافع تجاري و 
ش��رايط كارگران ايجاد كرد و فرصتي فراهم آورد تا 
افرادي مانند باباجان، داوود اغلو و گل درصدد تاسيس 
يك ح��زب رقيب برآين��د.  در همين ح��ال، اعضاي 
اپوزيسيون كه احزابش��ان به جاي مواجهه به حزب 

عدالت و توسعه عمدتا مشغول دزديدن راي از يكديگر 
و درگيري هاي داخلي هس��تند، نهايتا موفق شدند 
قدرت دولت را به چالش بكش��ند. راي دهندگان در 
پي نگراني از اينكه حزب عدالت و توسعه يك استبداد 
تمام عيار با رنگ و بوي اسالمي ايجاد كند، پشت حزب 
جمهوري خواه خلق با تفكرات س��كوالر درآمدند كه 
نتيجه آن بطور عمده در انتخابات شهرداري ها خود 

را نشان داد.
همه اين مسائل در مجموع يك وضعيت سياسي جديد 
ايجاد كرده اند كه حزب عدالت و توسعه خود را براي 
آن آماده نكرده بود و آن هم كاهش حمايت ها از حزب 
و قدرت گرفتن اپوزيس��يون است كه مي تواند خيلي 
زودتر از موع��د مقرر برگزاري انتخابات در 2023، در 
فضاي سياسي تركيه تغيير ايجاد كند. اين مساله به 
ويژه در پارلمان مشهود خواهد بود چرا كه حزب عدالت 

و توسعه به شدت در آنجا آسيب پذير است. 
در حال حاضر به نظر مي رسد كه حزب عدالت و توسعه 
هنوز براي استفاده از رسانه ها، دادگاه ها و برتري فعلي 
در پارلمان براي واكنش و جبران چند شكس��تي كه 
داشته، تا سال 2023 فرصت دارد. اما بايد يادآور شد كه 
حزب عدالت و توسعه اكثريت كرسي ها را در پارلمان 
در اختيار ندارد و اگر اعضاي پيشين حزب كه شورشي 
شده اند بتوانند حمايت شماري از قانونگذاران حزب را 
به دست آورند، آنگاه حزب چاره اي جز درخواست براي 
برگزاري انتخابات زودهنگام نخواهد داشت و نتيجه 
آن لزوما به نفع اردوغان تمام نخواهد ش��د. سناريوي 
برگزاري انتخاب��ات زودهنگام با توجه به اينكه قانون 

اساسي هنوز هم بيشتر قدرت هاي رييس جمهوري را 
تحت كنترل دارد، واقع گرايانه ترين سناريو به شمار 
مي رود. براي نمونه، بودجه همچنان بايد با اكثريت آراء 
در پارلمان تصويب شود و اگرچه اردوغان مي تواند از 
اصالحات اخير براي ناديده گرفتن قانونگذاران مخالف 
استفاده كند، اما همچنان به دليل برخي موارد در قانون 
اساسي نمي تواند قدرت خود را بطور كامل بر اقتصاد 
كشور اعمال كند. رياست جمهوري قدرتمندتر براي 
حزب عدالت و توسعه به اين معناست كه كارت هاي 
بيشتري براي بازي دارد، اما همچنان مجبور است كه 

مطابق قوانين به بازي ادامه دهد.
ام��ا اردوغان ترفنده��اي ديگري هم ب��راي مقابله با 
ش��رايط كنوني دارد. او پيش تر هم با شكس��ت هاي 
انتخاباتي مواجه ش��ده و توانسته اس��ت آنها را پشت 
سر بگذارد. براي نمونه، در انتخابات ماه ژوئن اردوغان 
نتوانست اكثريت آراء را به دست آورد و آنگاه برگزاري 
انتخابات ديگري در ماه نوامبر را خواستار شد و در اين 
فاصله، با بازي كارت ملي گرايي و حساب كردن روي 
موفقيت هاي اقتصادي حزب عدالت و توسعه و استفاده 
از نفوذ حزب روي نهادها در برابر اپوزيسيون، اكثريت 
را مجددا به دست آورد. با اين حال، احتمال اينكه اين 
مرتبه تمايالت اردوغان به ايدئولوژي و ميهن پرستي 
بتواند پوسيدگي دروني حزب عدالت و توسعه را جبران 
كند، بس��يار بعيد اس��ت و احتمال شكست اقدامات 
اقتصادي او يا تض��اد آنها با تمايالت ايدئولوژيكي هم 
وجود دارد كه برايش به قيمت از دست دادن شمار قابل 
توجهي از آراء تمام خواهد ش��د. در عين حال، تالش 

براي اس��تفاده از نفوذ در نهادها براي شكست دادن 
فراري هاي حزب يا ديگر احزاب اپوزيسيون مي تواند به 
روابطش با متحدان آسيب بيشتري برساند يا ناآرامي 

اجتماعي ايجاد كند.
حزب عدالت و توس��عه از ديرباز از ملي گرايي براي به 
دس��ت آوردن وفاداران و به حداقل رساندن تهديدها 
به وي��ژه در هنگام مواجهه با جنبش گولن اس��تفاده 
كرده و سياست هاي ملي گرايانه همچون اقدام عليه 
ادعاهاي قبرس بر ميدان هاي گازطبيعي در خاورميانه 
و عمليات عليه ش��به نظاميان كرد در جنوب شرقي 
تركيه، سوريه و عراق را براي به دست آوردن راي هاي 
راس��ت افراط��ي به اجرا گذاش��ته اس��ت. اين حزب 
همچني��ن از مذهب به عنوان ابزاري براي به دس��ت 
آوردن حمايت استفاده و انديشه هاي اسالم سني را به 
برنامه هاي درسي مدارس تزريق كرده و مساجدي در 
اروپا، آسيا، آفريقا و امريكا ساخته است. اما براي آنهايي 
كه عمدتا شيوه شخصي اردوغان در رهبري سياسي و 
اقتصادي را زير سوال مي برند، چنين اقداماتي از سوي 

حزب عدالت و توسعه چندان تاثيرگذار نيستند.
حزب عدالت و توسعه مي تواند يك سري مانورهاي 
اقتصادي براي از بين بردن ش��كاف موجود در حزب 
اس��تفاده كن��د، اما احتم��ال اثربخش��ي آنها اندك 
است و حتي مي توانند ش��رايط اقتصادي را وخيم تر 
كنند. تركيه رش��د اقتصادي خ��ود را با اخذ وام هاي 
ارزا ن قيمت در دهه 2000 ميالدي پايه ريزي كرده 
است، اما بدهي هاي آن زمان در پي كاهش و عدم ثبات 
در ارزش لير سنگين تر شده اند و حزب عدالت و توسعه 
هم نمي تواند كاري براي تسهيل بدهي هاي سنگين 
بخش خصوصي انجام دهد. اگرچه ممكن است تركيه 
بخواهد از صندوق بين المللي پول درخواست كمك 
كند، اما چنين اقدامي مي تواند خش��م ملي گراهاي 
افراطي را برانگيزد چراكه سبب مي شود حزب عدالت 
و توس��ه سياس��ت هايي را اتخاذ كند كه تاكنون به 
دليل ايدئولوژي و مصلحت سياسي از آنها خودداري 

كرده است.
به نظر مي رس��د كه حزب عدالت و توس��عه به دليل 
كنترل خود بر اكثر رسانه هاي كشور، اكثريت نسبي در 
پارلمان، كنترل بر هيات انتخاباتي و دادگاه هاي كشور، 
از مزيت هاي بي مثالي در برابر رقبا برخوردار اس��ت. 
اما اگرچه چنين تاكتيك هايي مي توانند تا اندازه اي 
در برابر اپوزيس��يون جواب دهند، اما نمي توانند مانع 
از خروج شورشي ها از حزب ش��وند و در مواردي هم 
مي توانند واكنش هاي شديدتر اجتماعي و سياسي را 
در پي داشته باشند كه از نمونه آنها مي توان به اعالم 
وضعيت اضطراري پس از كودتاي نافرجام اشاره كرد. 
حزب عدالت و توس��عه ش��ايد بتواند از اوراق بهادار، 
قرارداده��ا و وام هاي س��خاوتمندانه بانك مركزي از 
خروج برخي از اعضا از حزب استفاده كند، اما با توجه به 
اينكه استانبول و آنكارا را از دست داده، به قراردادهاي 
سودآور در بزرگ ترين مراكز جمعيتي و سياسي كشور 
دسترس��ي ندارد. چاپ پول توسط بانك مركزي هم 
تورم را افزايش مي دهد و صالحيت رهبري اقتصادي 
حزب را بيش از پيش زير سوال مي برد. در حقيقت هيچ 
يك از اين تاكتيك ها به مثابه قبل كاربردي نيستند. 
با اين حال، همچن��ان مي توان مطمئن بود كه حزب 
عدالت و توسعه قدرت را به سادگي و بدون جنگ رها 
نخواهد كرد. در نهايت امر چندان دور از انتظار نيست 
اگر حزب در تالش براي حفظ س��لطه خود بر دولت، 
مخاطرات را به ج��ان بخرد، يكس��ري واكنش هاي 
بين المللي را متحمل شود و حاكميت قانون در كشور 
را زير س��وال ببرد. حتي اگر پش��ت پرده هم باش��د، 
بي شك حزب عدالت و توسعه در آينده تركيه ايفاي 

نقش خواهد كرد.

نويسنده:  صنم نراقي آندرليني |
از مشاوران سازمان ملل متحد در امور زنان و درگيري ها|

نجواكنندگان جنگ براي رسيدن به هدف غايي خود 
يعني مواجهه نظامي اياالت متحده با ايران، مجبورند 
كه رييس جمهوري دونالد ترامپ را متقاعد كنند كه 
چني��ن كاري در پيروزي مجدد او در انتخابات 2020 

تاثير خواهد داشت.
لوبه لوگ: در سال 2012، پس از گذشت يك دهه كامل 
از جنگ عراق و زماني كه درس ها و اشتباهات آن بطور 
گسترده بر همه آشكار شده بود، دولت اوباما با كوبيدن 
قدرت ناتو بر سر معمر قذافي، نخست وزير وقت ليبي، 
موافقت كرد. اما وضعيت ليبي پس از س��قوط قذافي 
حتي از عراق پس از جنگ هم بدتر شد. نه اياالت متحده 
به اين كش��ور نيرو اعزام كرد و ن��ه نيروهاي صلحبان 
سازمان ملل در ليبي مستقر شدند كه بتوانند خأل ناشي 

از سقوط دولت را پر كنند. 
بالعكس، باقي جهان سرازير ش��دن ميليون ها دالر و 
اسلحه به اين كشور از كش��ورهاي عربي حوزه خليج 
فارس براي تامين بودجه و تسليحات احزاب اسالم گرا 
و شبه نظاميان افراطي را به نظاره نشستند. ليبي يك 
كشور ثروتمند اس��ت. اگر به عنوان يك دموكراسي با 
ثبات در منطقه مطرح مي ش��د، حتي توانايي مواجهه 
با عربستان س��عودي، ديگر شيخ نشين هاي منطقع و 
اسراييل و وادار كردن آنها به پيشروي در جهت اعتدال 
را نيز داشت. اما وعده دموكراسي يا حتي ثبات خيلي 
زود در هم شكست. اكنون اين كشور هم همانند عراق 
چيزي بيش از يك كشور آسيب ديده و نابود شده نيست.

بخش اعظم اين س��ناريو در مورد س��وريه هم به اجرا 
گذاشته شد. عمده سوري هايي كه در ابتدا به خيابان ها 
ريخته و تظاهرات كرده بودند، جنگ نمي خواستند. 

اما بار ديگر سرازير شدن بودجه فراوان و محموله هاي 
تس��ليحات از قطر، امارات متحده عربي و عربس��تان 
سعودي به سوريه به درگيري هاي داخلي در اين كشور 
دامن زد. بار ديگر، نتيجه كنوني اين جنگ هم به نفع 

اين قدرت ها تمام شد. 
نه يك دموكراسي معتبر ديگر در سوريه روي كار آمده 
كه بتواند كشورهاي حاشيه خليج فارس را به چالش 
بكش��د و نه سوريه به كش��ور افراطي تبديل شده كه 
بخواهد جهان را به وحشت اندازد. بشار اسد همچنان 
در قدرت مانده، اما دست و پايش بسته است. مي توان 
گفت براي اسراييل كه در همس��ايگي سوريه است، 

شرايط هرگز بهتر از اين نبوده است.
در همين حال، به ويژه از سال 2015 كه جنگ در يمن 
آغاز شد، شيخ محمد بن زايد ال نهيان، وليعهد ابوظبي 
كه عمال رهبر امارات متحده عربي به ش��مار مي رود، 
به عنوان يك بازيكن منطقه اي ظاهر ش��ده و درصدد 
آزمودن قدرت نظامي كشورش برآمده و اهداف توسعه 

گرايانه را دنبال كرده است. 
محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي و متحد 
وليعهد ابوظبي، هم اگرچه بعد از قتل جمال خاشقجي 
)روزنامه نگار مخالف سعودي( در صحنه جهاني وجهه 
خوبي ندارد، اما در رابطه با امور منطقه اي و به ويژه در 
خصوص ايران، يكي از نجواكنندگان اصلي جنگ در 

گوش دولت اياالت متحده است. 
در رابطه با اسراييل هم داستان مشابه قبل ادامه دارد. 
تشنج زدايي با س��عودي ها رژيم نتانياهو را جسورتر 
كرده اس��ت. با توجه به آشفتگي ش��رايط در منطقه، 
چشم هاي كمتري فلس��طين را زيرنظر دارد و از اين 
رو، اش��غالگري هاي اس��راييل و حمالت آن به مردم 
همچنان بدون پاسخ مانده است. با توجه به اينكه همه 

مزاياي فوق بدون هيچ هزينه اي براي آنها مهيا ش��ده 
و همزمان بس��ياري از دشمنانش نابود شده اند، جاي 
تعجب ندارد كه سه اسب سوار خاورميانه بزرگ ترين 
مش��وقان جنگ احتمالي اياالت متح��ده عليه ايران 
هستند. اما آنها مقاومت اياالت متحده را در برابر درگير 
شدن در يك درگيري جديد به خوبي درك مي كنند 
و به همين جهت هم اين مرتبه نقشه پيچيده تري را به 
اجرا گذاشته اند.  در صحنه ژئوپولتيك، آنها موفق شدند 
اياالت متحده را به خروج از توافق هسته اي سال 2015 
ايران ترغيب كنند؛ اتفاقي كه با اعمال مجدد تحريم هاي 
اياالت متحده عليه ايران به عنوان بخشي از »كمپين 

اعمال فشار حداكثري« دولت ترامپ همراه بود.
در همين حال، عربس��تان سعودي از رسانه هم غافل 
نش��ده و مبالغ هنگفتي را ص��رف پايه ريزي و تامين 
هزينه هاي شبكه هاي ماهواره اي همچون »من وتو« 
و »ايران اينترنشنال« كرده است. شبكه هايي كه بطور 
مس��تقيم به خانه هاي ايراني دسترسي دارند و درباره 
گس��ترش فقر، و نااميدي عمومي فزاينده داس��تان 
سرايي مي كنند. در همه اين داستان سرايي ها هم نقش 
تحريم هاي امريكا در تشديد فقر و نااميدي اساسا ناديده 
گرفته مي شود. سعي آنها بر اين است كه پايگاهي در 

ايران ايجاد كنند.
آنها به طور همزمان با گروه هاي اپوزيسيون همكاري 
مي كنند. ام��ا واقعيت امر اين اس��ت كه ي��ك ايران 
ثروتمند، دموكراتيك و باثبات آخرين چيزي اس��ت 
كه سعودي ها، اماراتي ها و اس��راييلي ها مي خواهند 
چ��را كه چنين كش��وري قدرت به چالش كش��يدن 
سوءاس��تفاده هاي داخلي و منطق��ه اي آنها را خواهد 
داش��ت. نتيج��ه ترجيحي آنها س��ناريويي مش��ابه 
عراق اس��ت؛ بدين صورت كه ايران از نظر اقتصادي، 

سياس��ي و نظامي، اجتماعي و جغرافيايي متالش��ي 
 شود. براي اروپا چنين س��ناريويي از بسياري جهات 
فاجعه بار خواهد بود چرا كه ب��ا تهديد جريان نفت و 
همچنين تهديد س��ونامي جديدي از پناهندگان در 
مرزهاي آنها همراه مي شود. ايران همچنين اروپا را از 
سرازير شدن هروئين و ديگر مواد مخدر افغانستان در 
امان داش��ته است. اگر براي ايران مشكلي ايجاد شود، 
مواد مخدر و ديگر ش��كل هاي جرايم سازمان يافته به 
بازارهاي اروپايي سرازير خواهند شد. اما اين مسائل به 
دليل فاصله جغرافياي��ي، براي اياالت متحده اهميت 
چنداني ندارد. به عالوه، اياالت متحده يك سري حساب 
ب��ا ايران دارد كه مي خواهد آنها را صاف كند. از اين رو، 

حمله نظامي برايش پيشنهاد اغوا كننده ايست.
نجواكنندگان جنگ براي رسيدن به هدف غايي خود 

يعني مواجهه نظامي اياالت متحده با ايران، مجبورند 
كه رييس جمهوري دونالد ترامپ را متقاعد كنند كه 
چني��ن كاري در پيروزي مجدد او در انتخابات 2020 

تاثير خواهد داشت. 
آنها همچنين بايد مخالفان جنگ را با وعده تغيير نظام 
قانع و در عين حال اين مساله را تبليغ كنند كه نتيجه 
مطلوب يك ايران ظعيف و بي ثبات است. دولت ترامپ 
بايد مراقب اين نجواكنندگان جنگ باشد، چرا كه بار 
ديگر اين امريكاست كه هزينه ها را مي پردازد و در حالي 
كه جهان مجبور است عواقب فاجعه بار اين درگيري 
را بپردازد، عربستان س��عودي، امارات متحده عربي و 
اسراييل از آن سود مي برند. تعريف موفقيت يا شكست 

به اين بستگي دارد كه از كدام ديد به ماجرا نگاه شود.
منبع: ميدل ايست نيوز
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برنده رقابت تسليحاتي 
پاكستان و هند كيست 

در س�ال هاي گذشته پاكس�تان تالش كرده 
اس�ت تا ضمن خريدهاي تس�ليحاتي كالن 
 قدرت نظامي و دفاعي خ�ود را افزايش دهد.
 مركز بين المللي مطالعات صلح در گفت وگويي 
با دكتر سجاد عابدي، كارشناس ارشد مسائل 
امنيتي به بررس�ي وضعي�ت نظامي-دفاعي 

پاكستان پرداخته است.

  با توج�ه به تالش هاي گذش�ته، توان بومي 
پاكس�تان در زمين�ه صنايع نظام�ي و حتي 

صادرات آن در چه سطحي است؟
ارتش پاكستان )پاك مس��لح افواج( شامل نيروي 
زميني، دريايي، هوايي و تعدادي شبه نظامي مسلح 
تحت فرمان دولت است كه سال ١٩۴٧ و با استقالل 
پاكس��تان تاسيس ش��د و از آن زمان تاكنون نقش 
مهمي در تحوالت پاكستان و منطقه ايفا كرده است. 
پاكستان 923 فروند هواپيما، 306 فروند هليكوپتر، 
52 فرون��د هليكوپترهاي تهاجم��ي، 39۴ فروند 
هواپيماي تهاجمي و سه هزار و 278 توپخانه دارد و 
مجهز به پيشرفته ترين سالح نظامي است. پاكستان 
13۴ پايگاه و سيستم پرتاب موشك هاي متعدد، دو 
هزار و 828 عراده ماشين هاي زرهي جنگي و 30۴ 
فروند جت جنگي دارد.ص��ادرات نظامي امريكا به 
پاكستان از يك ميليارد دالر در سال گذشته به 21 
ميليون دالر در زمان كنوني رسيده است، اين در حالي 
است كه چين بسياري از فناوري هاي مدرن نظامي را 

در اختيار پاكستان قرار داده است .
  تجهيزات مدرن ارتش پاكستان و خريد هاي 
مختلف چه تاثيري در توان نظامي و قدرت آن 

در منطقه داشته است؟
اكنون اين س��واالت مهم مطرح هس��تند كه هند و 
پاكستان تا چه اندازه مي خواهند موقعيت راهبردي و 
موشكي خود را در برابر هم تقويت نمايند ؟ آيا تهديدات 
اصلي امنيت ملي هند و پاكستان توان موشك هاي 
بالس��تيك آنها اس��ت ؟ آيا دامن زدن به رقابت ميان 
چين و روسيه براي فروش س��الح هاي پيشرفته به 
پاكس��تان و هند به عنوان دو رقيب س��نتي و اتمي 
حركت در راستاي سياستهاي امريكا در منطقه براي 
دامن زدن به اختالفات و ناامني ها نيست ؟ آيا فروش 
تسليحات پيشرفته چين و روسيه به هند و پاكستان 
نوعي قدرت نمايي آنان در برابر امريكا اس��ت تا دامن 
زدن به رقابت هاي تسليحاتي ميان پكن و مسكو كه 
اخيرا تحت فش��ارهاي امريكا هر دو درصدد توسعه 
همكاري هاي راهبردي هستند ؟حمالت تروريستي 
سال 2008 ميالدي در بمبئي كه دولتمردان هند آن را 
به گونه اي با حمالت سال 2001 امريكا مقايسه كردند 
نشان داد كه تروريسم مهم ترين عامل تهديد امنيت 
ملي هند اس��ت كه براي مقابله با آن ضعف بسياري 
دارد .بر اساس گزارش هايي كه در سال 2008 از سوي 
محافل نظامي هند منتشر شد سالح ها سبك نيروهاي 
امنيتي و نظامي اين كشور از نوع قديمي و فاقد توان الزم 
براي مقابله سريع و گسترده با ترويست ها بوده است.در 
اين زمان تحليلگران نظامي و امنيتي در هندوستان اين 
سوال مهم را مطح كردند كه آيا توان موشكي بالستيك 
هند توانست ضعف هاي امنيتي اين كشور را در برابر 
حمالت تروريست ها جبران و توان ارتش را براي مقابله 
با آنان افزايش ده��د؟ بنابراين از ديدگاه اين محافل، 
خريدهاي كالن نظامي هند از روس��يه و حتي غرب 
صرفا براي جلب نظر آنها براي توسعه روابط در ساير 
بخش ها از جمله انرژي براي روسيه نيز صورت مي گيرد 
.اين در حالي است كه بخش مهمي از بودجه عمومي 
هند كه بايد صرف فقر زدايي و بهبود شرايط بهداشتي 
و پزشكي شود صرف خريدهاي نظامي مي شود تا توان 
بازدارندگي خود را در برابر پاكس��تان و سپس چين 
ارتقا دهد .وضعيت مشابه در مورد پاكستان نيز صادق 
است . اگر چه تحوالت امنيتي پاكستان پيچيده تر از 
هند است به گونه اي كه برخي محافل، افراط گرايي و 
خشونت را انتخاب برخي جريان هاي سياسي نظامي و 
مذهبي پيرو وهابيت در پاكستان براي پيشبرد اهداف 
و برنامه هاي سياسي و ماليشان مي دانند، اما به هر حال 
بخش مهمي از بودجه عمومي اين كش��ور نيز صرف 
خريدهاي تسليحاتي راهبردي ميشود كه نتيجه آن 
فرو رفتن بيش از پيش پاكس��تان در فقر و مشكالت 
اقتصادي است. به گونه اي كه بدون دريافت كمك و 
اس��تقراض از نهادهاي مالي بين المللي قادر به ادامه 
حيات سياسي خود نيس��ت . بدون ترديد وارد شدن 
چين و روسيه به رقابتهاي نظامي و موشكي پاكستان و 
هندوستان مي تواند منطقه جنوب آسيا را بيش از پيش 
درگير بحران و ناامني نمايد و در همان حال اميدواري ها 
براي ايجاد بلوك آسيايي براي رويارويي با سياست هاي 
تهاجمي امريكا در س��طح منطقه اي و بين المللي را 
به ياس تبدل نمايد. چين در ماه هاي اخير به ش��دت 
تحت فشارهاي اقتصادي و نظامي امريكا قرار گرفته به 
گونه اي كه محافل امريكا از آن به عنوان جنگ تجاري 
واشنگتن و پكن نام مي برند كه با گسترش ابعاد آن تا 
روابط نظامي چين از جمله با روسيه در حال گسترش 
است.در اين شرايط چين بيش از آنكه نيازمند روياروي 
منطقه اي و ايج��اد بلوكهايي كه مي تواند در آينده به 
خصم با روسيه و يا هند تبديل شود به توسعه همكاري 
و استفاده بيشتر از ظرفيتهاي منطقه اي براي مقابله با 
فشارهاي امريكا نيازمند است. روسيه نيز كه از سال هاي 
اخير تحت تحريم ها و فش��ارهاي امريكا قرار دارد با 
وضعيت مش��ابه چين روبرو است و براي خارج شدن 
از اين شرايط در سطح منطقه اي به تفاهم همكاري و 
ايجاد اعتماد نيازمند است. در غير اين صورت، هر گونه 
تالش هاي منطقه اي در جنوب آسيا براي خريدهاي 
تسليحاتي گرچه ممكن است از نظر مالي به چين و 
روسيه كمك نمايد، اما حركت در چارچوب برنامه هاي 
امريكا براي ايجاد ناامني و بحران در منطقه است كه در 
شرق آسيا در درياي چين جنوبي و همچنين در آبهاي 
پيراموني كره شمالي واشنگتن اين سياست را پيگيري 
مي كند در منطقه جنوب آس��يا نيز آن را با همكاري 
خود كشورهاي پاكستان و هندوستان با اختصاص 
هزينه هاي نظامي كالن از بودجه هاي داخلي ش��ان 

دنبال مي كند .

  ش�رايط سياسي تركيه آشفته شده و ديگر به س�لطه حزب حاكم عدالت و توسعه بر كشور براي مدت زماني قابل پيش بيني در آينده، اطميناني 
نيست. يك شورش در ميان نگهبانان قديمي حزب عدالت و توسعه مي تواند خيلي سريع به باتالقي براي رجب طيب اردوغان، رييس جمهوري تركيه، 
تبديل شود. اما حزب عدالت و توسعه نشان داده كه بدون جنگ كنار نخواهد كشيد و براي حفظ قدرت خود تالش خواهد كرد كه اين مساله مي تواند 

مخاطره اي براي اقتصاد تركيه، روابط آن با متحدانش و حاكميت قانون در اين كشور باشد. 
  حزب عدالت و توس�عه به دليل كنترل خود بر اكثر رسانه هاي كشور، اكثريت نسبي در پارلمان، كنترل بر هيات انتخاباتي و دادگاه هاي كشور، از 
مزيت هاي بي مثالي در برابر رقبا برخوردار است. اما اگرچه چنين تاكتيك هايي مي توانند تا اندازه اي در برابر اپوزيسيون جواب دهند، اما نمي توانند 
مانع از خروج شورش�ي ها از حزب ش�وند و در مواردي هم مي توانند واكنش هاي شديدتر اجتماعي و سياسي را در پي داشته باشند كه از نمونه آنها 

مي توان به اعالم وضعيت اضطراري پس از كودتاي نافرجام اشاره كرد

برش



گزارش 9 پرونده

كارشناسان شهري در گفت وگو با »تعادل« عنوان كردند

وداع تهران با پروژه هاي بزرگ
گروه راه و شهر سازي| آزاده كاري|

 تهران اين روزها ديگر ن�ه به خاطر دروازه ها، 
باغ ها و توت ش�ميرانش بلكه بيشتر به شبكه 
مويرگ�ي خيابان ه�ا، ميدان ه�ا و بزرگراه ها، 
تونل ها و پل هاي متفاوتش و البته ترافيكي كه 
در آنها جريان دارد، ش�هرت پيدا كرده است. 
اين شهر طي دهه گذش�ته تغييرات بسياري 
به خود ديده است و اكنون حدود 60 بزرگراه، 
345 خياب�ان اصل�ي و 2 ه�زار و 351 خيابان 
فرع�ي و ي�ك ش�بكه مت�رو 300 كيلومتري 
)ش�امل خطوط فعال و غيرفعال( دارد. برج ها 
و س�اختمان هاي بلندمرتبه بسياري در نقاط 
مختلف شهر سربرآورده اند و باغ هاي سرسبز 
يا خشك شده اند يا در نوبت خشك شدن قرار 
دارند تا برجي ديگر به جاي آن س�اخته شود. 
زندگي در زير زمين نيز جاري اس�ت و شبكه 
مترو در اين مدت رشد بسياري داشته و اكنون 
تهران 7 خط مترو به طول 220 كيلومتر دارد كه 
غرب، شرق، شمال و جنوب شهر را به هم متصل 
مي كند. مديريت قبلي تالش داش�ت تا چهره 
شهر را به يك شهر مدرن نزديك كند و طي 14 
سال اخير چهره شهر به كلي دگرگون شد. هر 
چند تهران آن چنان كه مديران شهري دوره 
گذشته مي خواستند زيبا نش�د، اما اكنون به 
شهري تبديل شده كه شهروندانش به مهاجرت 
معكوس روي آورده اند و معتقدند تهران ديگر 

جاي زندگي نيست.

 تهران تاب بارگذاري جديد را ندارد
به گزارش »تعادل« با روي كار آمدن ش��وراي شهر 
پنجم و تغيير مديريت شهري سياست هاي شهرداري 
نيز تغيير كرد و مديريت كنوني چندان قائل به ساخت 
پروژه ه��اي بزرگ و صرف هزينه ه��اي گزاف ندارد. 
ضمن اينكه بدهي 56 هزار ميليارد توماني شهرداري 
و مشكالت مالي كه ميراث مديريت قبلي است، اجازه 
اين كار را به آنها نمي دهد. اما س��وال اينجا است كه 
آيا تهران به لحاظ ساخت پروژه هاي بزرگ مقياس 
اشباع شده است و ديگر نيازي به ساخت پروژه هاي 
اينچنيني نيست يا كمبود منابع مالي شهرداري دليل 
رويگرداني از احداث پروژه هاي بزرگ مقياس است. 
محم��د س��االري، رييس كميس��يون معم��اري و 
شهرسازي شوراي ش��هر در گفت وگو با »تعادل« به 
اين پرسش پاسخ داد. به گفته او، اينكه چرا در دوره 
مديريت شهري كنوني شاهد آغاز پروژه هاي بزرگ 
مقياس عمراني نيستيم در اصل داليل متعددي دارد. 
مهم ترين دليل آن مشكالت و تنگناهاي مالي جدي 
شهرداري تهران است. از سوي ديگر، طي سال هاي 
اخير حجم گسترده اي از پروژه هاي بزرگ مقياس به 
خصوص در حوزه شبكه بزرگراهي، تونل و پل ايجاد 
شده اس��ت و اساس��ا تهران تاب و تحمل اين حجم 

بارگذاري هاي عمراني را ندارد.
س��االري ادامه داد: واقعيت اين اس��ت كه س��اخت 
بزرگراه ه��اي درون ش��هري در نظ��ام برنامه ريزي 
كالنشهرهاي دنيا منسوخ شده است. توسعه مبتني 
بر ايجاد بزرگراه هاي درون ش��هري در شبكه معابر 
باعث مي شود، شهر به س��مت خودرو محوري تمام 
عيار ب��رود و عمال به مردم اين پي��ام را مي دهيم كه 
ما بزرگراه ساختيم تا شما با خودروي شخصي وارد 
خيابان ها شويد. پروژه هاي اينچنيني در دوره هاي 
گذشته با هدف كاهش ترافيك و آلودگي هوا انجام 
شد اما نه تنها كاهش ترافيكي صورت نگرفت، بلكه 
گره هاي ترافيكي جديدي را نيز به وجود آورده است. 
بنابراين مديريت شهري جديد كه با راي قابل توجه 
مردم شهر تهران موفق به حضور در شورا شدند، در 
رفع اين رويكرد راي آورد. اگر مردم به رويكرد قبلي 
و س��اخت پروژه هاي بزرگ مقياس درون ش��هري 
اعتقاد داشتند، قطعا به ليس��ت مديريت قبلي راي 
مي دادند. از سوي ديگر، اين را نيز بايد مد نظر داشت 
كه مشكالت مالي شهرداري جدي است. در بسياري 
از حوزه ها مي توان پروژه هاي بزرگ مقياس تعريف 
كرد كه از جنس عمراني و بزرگراهي هم نباشند اما 
در ارتقاي كيفيت محيطي و كيفيت زندگي تاثيرگذار 
باش��ند مانند طرح هاي موضع��ي و موضوعي، طرح 
بهسازي معابر، مناسب س��ازي عرصه هاي عمومي، 
تملك باغ ها و بوس��تان ها و بهس��ازي مناطق داراي 
بافت فرسوده و مسائلي از اين قبيل كه به دليل كمبود 

منابع مالي عمال امكان آن وجود ندارد.

 اشباع از تراكم 
او با بيان اينكه قسمت عمده دارايي هاي شهر تهران 
در دوره هاي گذشته پيش فروش شد،  تصريح كرد: 
امالك و اراضي ش��هر در همي��ن پروژه هاي بزرگ 
مقياس و بزرگراهي هزينه و تهاتر ش��د . تراكم شهر 
و ظرفيت طرح تفصيلي با رويكرد كميس��يون هاي 
ماده 5 و توافقات شوراي معماري مناطق اشباع شد 
.ش��هردار وقت تهران در سال 94 رسما بخشنامه اي 
را به همه مناطق، سازمان ها وشركت هاي شهرداري 
اعالم كرد كه بر اساس آن فقط پروژه هاي باالي 50 
درصد ادامه پيدا كند و بقيه پروژه ها را تعطيل كرد. 
يعني همان زمان هم شهرداري به اين نتيجه رسيده 
بود كه ميزان بدهي ها و ديون اش به شاخص حقيقي، 
حقوق��ي و بانك ها به ش��دت افزايش يافت��ه و ديگر 
درآمدي از محل هايي كه قبال احصا مي كرد را ندارد.

از پروژه هاي بزرگ مقياس ش��هري عالوه بر تونل ها 
و بزرگراه هايي كه طي سال هاي اخير به شهر تهران 
اضافه ش��د، مي توان به س��اخت مال ها و مگا مال ها 
و س��اختمان هاي بزرگ اداري و تجاري اشاره كرد. 
ساختمان هايي كه ش��ايد ظاهر شهر را شيك كرده 

باش��ند اما در عمل مش��كالت فراواني نيز به وجود 
آورده اند. مجتمع تجاري كوروش در بزرگراه شهيد 
س��تاري يكي از اين نمونه هاس��ت. بزرگراه ش��هيد 
ستاري يكي از مسيرهاي اصلي عبوري و شريان هاي 
مهم در منطقه اس��ت كه بزرگراه تهران- كرج را به 
بزرگراه هايي همچون ش��هيدحكيم و شهيد همت 
متصل مي كند. وجود مجتمع كوروش در حاش��يه 
اين بزرگراه باعث كندي حرك��ت خودروها و ايجاد 
ترافيك هاي س��نگين به خصوص در ساعات پاياني 
روز مي شود. به گفته كارشناس��ان شهري مجتمع 
كوروش در مكان نامطلوبي از منطقه واقع شده است. 
در نتيجه به سبب افزايش تقاضاي سفر به محدوده 
مجتمع، ناخواسته مشكالت ترافيكي عديده اي براي 
س��اكنان مجاور آن ايجاد مي شود. به خصوص اينكه 
پاركينگ ه��اي كوروش توان پذي��رش خودروهاي 
ورودي مراجعه كنن��دگان را ندارند. نتيجه اينكه بار 
اضافي مجتمع به معابر محل��ي وارد و ظرفيت هاي 
متعارف آن را اش��غال مي كند. همچنين مالي كه در 
شهرك   اكباتان ساخته شده و مجتمع پاالديوم كه در 
ولنجك ساخته شده در بافت شهري احداث شده اند و 
فضاي مسكوني را تحت تاثير قرار داده و براي ساكنان 

ايجاد مزاحمت كرده اند.

 مال هاي مشكل ساز در مناطق شمالي
در منطقه يك تهران تعداد16 پروژه بزرگ مقياس 
تجاري- اداري و تجاري – خدماتي ساخته شده يا در 
حال ساخت اس��ت و در مجموع مساحتي در حدود 
650 هزار متر مربع ب��ه زيربناي تجاري و اداري اين 
منطقه اضافه مي كنند. اين در حالي است كه تقريبا 
تمام اين پروژه ها در داخل بافت مس��كوني متراكم 
منطقه مانند ني��اوران، فرمانيه و الهي��ه قراردارند و 
عدم تناسب مقياس عملكرد آن با ظرفيت معابر و نيز 
پيامدهاي اجتماعي س��اخت آنها بر بافت پيرامون، 
مش��كالت متعددي را به وجود آورده اس��ت. پروژه 
اطلس مال با 140 هزار مت��ر مربع زيربناي اداري و 
تجاري و پروژه فرمانيه با 350 هزار متر مربع زيربناي 
تجاري – اداري و همچنين پاالدي��وم، گالريا، ارگ 
تجريش، آرتميس، آواس��نتر، برند س��نتر و كويين 
سنتر نمونه اي از مجتمع هاي لوكس تجاري ساخته 
شده و درحال ساخت اين مناطق هستند. در واقع در 
اينگونه محالت شهري، فضاهاي محلي را تحت تسلط 
نظام مالي كالن و جريان معامالت سوداگرانه زمين و 

مستغالت قرارمي دهند.
به گفته ساالري، اين جريان سرمايه گذاري مستغالت 
با پرداخت عوارض هنگفت بابت پروانه س��اختماني 
عمال از حدود تراكم س��اختماني تعيين ش��ده نيز 
تعدي مي كند. طبق ضواب��ط طرح تفصيلي تهران، 

 تراكم س��اختماني مجاز در محورها و گس��تره هاي 
تجاري اداري و خدماتي حداكثر 750 درصد است و 
در زير پهنه هايي كه مستلزم تهيه طرح موضوعي ويژه 
هستند يا در محدوده هاي مجاز به بلندمرتبه سازي 
قراردارند نيز بر لزوم غلبه فضاي باز تاكيد شده است. 
اين در حالي اس��ت كه به عن��وان نمونه مركز خريد 
گالريا در زغفراني��ه 40 هزار مت��ر زيربناي تجاري 
– اداري در زميني به مس��احت ح��دود 3200 هزار 
مترمربع )تراكم س��اختماني 1250درصد( ساخته 

شده است.

 عدم جانمايي مناسب مال ها
ع��الوه بر ايجاد ترافيك يكي ديگر از مش��كالتي كه 
مال هاي ته��ران دارند، عدم جانمايي مناس��ب آنها 
اس��ت. تعداد زيادي از مال ها در مناطق يك تا پنج و 
نيز منطقه 22 ساخته ش��ده اند و اين موضوع سبب 
اش��باع اين مناطق از مراكز تجاري ش��ده است. به 
گونه اي كه اكن��ون برخي از اين مراكز تجاري خالي 
بوده و سرمايه گذاران موفق نش��ده اند به سود خود 
دست يابند. تجمع مال ها در مناطق شمالي شهر در 
حالي است كه در مناطق جنوبي شهر با كمبود مراكز 
تجاري مواجه هستيم و نياز است تا اين محالت نيز 

مورد توجه سرمايه گذاران قرار گيرد.
حسين ايماني جاجرمي، عضو انجمن جامعه شناسي 
شهري ايران پيش��تر در گفت وگو با »تعادل« گفته 
ب��ود: »مال ها مي توانس��ت فرصت مناس��بي براي 
توسعه منطقه  اي شهر باشد. چنانچه مال ها در فاصله 
مناس��بي از ش��هرها يا در ش��هرهاي جديد ساخته 
مي شد، مي توانست باعث رونق و دسترسي افراد به 
يك سري امكانات براي شهروندان شهرهاي جديد 
باشد. بهترين جانمايي نيز س��اخت مال در مناطق 
كمتر توس��عه يافته ته��ران بود تا منجر به توس��عه 
اقتصادي، افزايش مرغوبيت زمين و مستغالت شده 
و به گروه هاي كم درآمد نيز كمك شود، اما هيچ يك 

از اين مالحظات در نظر گرفته نشده است.«
براساس آمارها حداقل 200 مال بزرگ در پايتخت 
ساخته شده يعني بطور متوسط در هر منطقه تهران 
بطور ميانگين حداقل 10 مال احداث ش��ده است. 
گاهي نيز زمي��ن اين مال ها تغيير كاربري داش��ته 
اس��ت، بطوري كه زمين اين مال ها همچون اطلس 
مال مختص ساخت مراكز ديگري همچون پاركينگ 
بوده، اما شاهد بوديم كه به جاي پاركينگ مركز خريد 
بزرگي ساخته شده است.ساالري با بيان اينكه شهر 
تهران در ط��رح تفصيلي چهار پهن��ه دارد، توضيح 
 s مختلط(، پهنه( M پهنه ،)مسكوني( R داد: پهنه
)تجاري( و پهنه G )حافظت سبز( چهار پهنه بندي 
مشخص ش��ده در طرح تفصيلي تهران هستند. به 
لحاظ مساحت 28 درصد پارسل هاي تهران پهنه كار 
و فعاليت يا پهنهs هستند و حدود 8 درصد نيز پهنه 
M يا مختلط. در اين دو پهنه شهرداري تهران مكلف 
اس��ت بر مبناي طرح تفصيلي ب��ه متقاضيان مجوز 
اداري، تج��اري و خدماتي دهد و اگر اين كار را نكند 

شهروندان حق شكايت و اعتراض دارند.
او ادامه داد: اما رويكرد كلي مديريت شهري اين است 
كه اگر براي ساخت مال و مگا مال جديدي مجوز داده 
مي شود، بايدكامال منطبق با مفاد طرح تفصيلي بوده 
و پيوست هاي مطالعاتي ترافيكي، فرهنگي، زيست 
محيطي، اجتماعي و شهرسازي داشته باشد. اكنون 
مجموعه مال ها و مگا مال هايي كه در ش��هر تهران 
ايجاد ش��ده اس��ت ظرفيت كمي از طرح تفصيلي را 
پوشش داده اند اما به دليل عدم توجه به پيوست هاي 
مطالعاتي بعضا در محالت و س��كونتگاه هايي ايجاد 
شده اند كه تبعات سوء جدي براي ساكنان محله ها 
ايجاد كرده و باعث ش��كايت جدي شهروندان شده 
اس��ت.در صورتي كه اگر اي��ن پروژه ه��ا مبتني بر 
پيوس��ت هاي مطالعات��ي و بر اس��اس تعيين دقيق 
فعاليت هاي مجاز به استقرار شكل مي گرفتند كه نياز 
آن محله ها باشد مورد استقبال مردم قرار مي گرفت.

 لزوم توجه به توسعه حمل و نقل 
رييس كميس��يون معماري و شهرس��ازي ش��وراي 
ش��هر ادامه داد: بنابراين رويكردي كه بر اساس نظام 
برنامه ريزي شهري در دنيا مطرح مي شود، اين است 

كه طرح هاي توسعه ش��هري مبتني بر حمل و نقل 
همگاني شكل بگيرد. يعني در فرآيند توسعه شهري 
مبتن��ي بر TOD )توس��عه مبتني ب��ر حمل و نقل 
همگاني( در محورهايي ك��ه حمل و نقل وجود دارد 
به خصوص حمل و نقل ريلي مجتمع هاي ايستگاهي 
مختلط و ب��ا تراكم باال براي تامين خدمات مورد نياز 
شهروندان شكل بگيرد. بر اين اساس، شهرونداني كه 
مي خواهند در اقصي نقاط شهر خدمات مورد نياز خود 
اعم از خدمات بهداش��تي، درماني، آموزشي دريافت 
كرده يا خريد مايحتاج مورد نيازشان را فراهم كنند 
مي توانند از طريق سفر با مترو به اين اماكن دسترسي 
داشته باشند و با همين مترو نيز امكان برگشت داشته 
باشند.به گفته ساالري، با اين رويكرد عالوه بر اينكه 
مي شود پروژه هاي بزرگ مقياس مال و مگامال تعريف 
كرد مي توان جامعه ش��هري را به استفاده از خطوط 
ريلي، »ال. آر.تي« و حمل و نقل همگاني هدايت كرد. 
در واقع با اين روش ش��هروندان ه��م مردم خدمات 
دريافت مي كنند و هم ترافي��ك و آلودگي هوا ايجاد 
نمي ش��ود.تنها راه براي اينكه ش��هر به سمت انسان 
محوري برود و توس��عه حمل و نقل نيز ايجاد ش��ود، 
 اين است كه به س��مت توسعه مبتني بر حمل و نقل 

همگاني برويم. 

 سوداگري درتوسعه شهر 
فريور صدري، كارش��ناس شهري نيز در گفت وگو با 
»تعادل« در اين ب��اره گفت: اغلب پروژه هاي بزرگ 
مقياس ش��هر در مناطق ش��مالي و غربي شهر قرار 
دارند و س��هم مناطق ب��ا قيمت پايين ت��ر )مناطق 
جنوبي، جنوب غربي و جنوب شرقي تهران( از اين 

مجتمع هاي چند منظوره كمتراست. 
اين امر تا ح��د زيادي تحت تاثير قيمت باالتر زمين 
درمناطق ش��مالي تهران و در نتيجه بازگشت باالتر 
سرمايه به دليل يكس��ان بودن هزينه ساخت و نيز 
تابعيت قيمت فروش از زمين قراردارد. همچنين در 
دس��ترس بودن اراضي بزرگ قابل ساخت در غرب 

تهران بيشتر از ساير نقاط شهر است.
اين كارشناس شهري، مال ها و مگامال هايي كه طي 
چند س��ال اخير در خيابان هاي تهران سربرآورده و 
مش��كالت زيادي براي ساكنان مناطق و محله هاي 
اطراف به وجود آورده اند را مصداق پولشويي دانست 
و گفت: وقتي تمركز ثروت در يك نقطه زياد مي شود 
اين ثروت به سمت اين نوع پروژه ها كشيده مي شود 
كه سود زيادي در آن وجود دارد و يك نوع سوداگري 

در توسعه شهر محسوب مي شود. 
اكنون ديگر در تهران ضرورتي براي ساخت مگامال 
و مال هاي بزرگ وجود ندارد، اما از آنجا كه شهرداري 
سود بسياري از ساخت اين پروژه ها عايدش مي شود 

قطعا در آينده نيز شاهد س��اخت مال هاي ديگري 
در س��طح ش��هر خواهيم بود. اين در حالي است كه 
سرمايه ها بايد به سمت ساخت پياده رو هدايت شود.

او درباره پروژه هاي بزرگ مقياس شهري نيز گفت: در 
شهر تهران موضوع پروژه هاي بزرگ مقياس مطرح 
نيس��ت، نوع پروژه ها اس��ت كه اهميت دارد. حتي 
ممكن است شهر به پروژه هاي بزرگ مقياس هم نياز 
داشته باشد اما اينكه چه پروژه اي و در چه منطقه اي 
اجرا ش��ود نكته مهمي اس��ت. ممكن است شهر به 
يك بيمارستان بزرگ نياز داشته باشد و بزرگي يك 
پروژه، مقياس خوبي براي درس��تي يا نادرستي آن 
نيست. بلكه بايد راه حل هايي كه ارايه مي شود مورد 
توجه قرار گيرد و اينكه تا چ��ه اندازه مي توانند گره 
گشاي مشكالت شهر باشند.او ادامه داد: بزرگراه هايي 
كه در زمان مديريت قاليباف بر ش��هر تهران ساخته 
شد واقعا ضروري نبود و نه تنها مشكل ترافيك را حل 
نكرد بلكه به مشكالت شهر اضافه كرد.شبكه معابر 
و بزرگراه هاي تهران طي سال هاي گذشته اتومبيل 
محور شده اس��ت و بايد به سمت پياده محور كردن 
ش��هر برويم .در ساخت پروژه هاي شهري نوع نگاه و 

مطالعاتي كه انجام مي شود، مهم است.

 اولويت ساخت پياده راه
او با تاكيد بر اينكه اولويت ش��هرداري بايد تاكيد بر 
ساخت پياده راه باش��د، عنوان كرد: شهر تهران در 
زمينه پياده راه بس��يار فقير اس��ت و وضعيت بسيار 
نامطلوبي دارد. يك ش��هروند زمان��ي كه پايش را از 
عرصه خصوصي به عرصه عمومي مي گذارد، با مشكل 
مواجه مي ش��ود. كف پياده رو ها خراب است،  چال 
وچوله هاي فراواني در خيابان ها وجود دارد پل هاي 
عبور از جوي ها اكثرا سالم نيستند و تمام مسيرهاي 
كف زمين خراب است. معتقدم هنوز شهرهاي ما به 
بعد سوم نرس��يده اند و بايد دو بعدي براي آنها فكر 
ش��ود. در مجموع بايد بگويم فضاهاي پياده شهر و 
عرصه هاي عمومي پياده بايد موردتوجه قررا گيرد و 
اكنون مهم ترين اولويت ش��هرتهران چيزي جز اين 

نمي تواند باشد.
او ادامه داد: اگر هزينه هايي كه آقاي قاليباف صرف دو 
طبقه كردن پل صدر كرد، صرف پياده روهاي شهر 
تهران مي شد، االن بيش از 50 درصد مشكالت پياده 
روهاي شهر حل ش��ده بود.اما متاسفانه اين نگاه در 
مديريت ش��هري وجود نداشت. او در پاسخ به اينكه 
آيا تهران به پروژه هاي بزرگ مقياس در حوزه حمل 
و نقل مانند تونل ها و بزرگراه هاي دو طبقه نياز دارد 
يا خير، عنوان كرد: نمي توان با قاطعيت گفت، شهر 
به پروژه هاي بزرگ مقياس نياز ندارد اما همانطور كه 
گفتم بايد اولويت را به فضاهاي عمومي داد كه مردم 
از آن استفاده مي كنند.گاهي ممكن است گره هاي 
ترافيكي با ساخت پروژه هاي بزرگ مقياس حل شود.

او ادامه داد: بدهي ٥٢ هزار ميليارد تومان به جامانده از 
مديريت شهري گذشته كه معادل سه برابر بودجه  سال 
جاري شهرداري است و نيز اتكاي ٨٠  درصدي بودجه 
ش��هرداري به عوارض ناش��ي از ساخت وساز حاكي از 
وضع بسيار شكننده مديريت شهري در شرايط كنوني 
اس��ت. در كنار اين، امكان پذير نبودن كمك دولت به 
اجراي پروژه هاي عمراني و خدماتي در ش��هرها مزيد 

بر علت است. 
وجود نداشتن امكان كمك دولت به توسعه حمل ونقل 
عمومي در شهرها در سنوات اخير شاهدي بر اين ماجرا 
است. سال گذشته نيز افشين حبيب زاده، رييس كميته 
عمران شوراي شهر 10 پروژه قابل سرمايه گذاري توسط 

بخش خصوصي را معرفي كرد. 
به گفت��ه حبيب زاده، احداث پروژه بزرگراه ش��هيد 
شوش��تري به رس��الت، احداث پاركينگ طبقاتي 
نيايش، احداث پل عابر درياچه به بوس��تان چيتگر 
از جمله موارد قابل سرمايه گذاري است. اما واقعيت 
اين اس��ت كه به دليل مش��كالت مالي شهرداري و 
عدم پرداخ��ت بدهي هايش به پيمان��كاران، بخش 
خصوصي ديگر اعتمادي به اين نهاد عمومي ندارد.

البته در دوره ه��اي رونق عمدتا س��رمايه گذارها و 
سازنده ها به سمت ش��هرداري آمدند و در پروژه ها 

مشاركت داشتند.
 اما در ش��رايط رك��ود و از آنجا كه اراي��ه خدمات و 
كاالي عمومي نيازمند زيرس��اخت هاي گسترده و 
سرمايه گذاري زيادي اس��ت كه عايدي آن در يك 
دوره بلندمدت برمي گردد، بخش خصوصي انگيزه اي 
براي مش��اركت و سرمايه گذاري ندارد، حتي برخي 
خدم��ات و كااله��اي عمومي چه در س��طح ملي و 
چه در س��طح محلي نيز عايدي مالي به آن معنا كه 
س��رمايه گذار بخش خصوصي دنبال آن هس��ت را 

نمي تواند فراهم آورد.
عالوه بر اين، خود شهرداري نيز شرايط سختي براي 
همكاري با بخ��ش خصوصي دارد و در اين مس��ير 
س��نگ اندازي هايي داشته اس��ت. در اين خصوص 
مسعود خوانس��اري، رييس اتاق بازرگاني تهران نيز 
عنوان كرده ب��ود كه اگر رويكرد ش��هرداري تغيير 
كند و كاس��بكارانه نباش��د، زمينه الزم براي حضور 
 بخش خصوصي مهيا مي ش��ود. به گفته او، مي توان

10 ه��زار ميلي��ارد تومان از بخ��ش پاركينگ كنار 
خيابان در پايتخت درآمد كسب كرد اما به شرطي كه 

شهرداري، موانع و كاغذبازي ها را بردارد.
باتوج��ه به اينك��ه مديريت ش��هري در دوره جديد 
مبناي خ��ود را تغيير رويكرد در اج��راي پروژه ها و 
اس��تفاده از توان بخش خصوصي اع��الم كرده، بايد 
انتظار داش��ت كه در اين زمينه شاهد پيوند بيش از 
پيش و با كيفيت تر بين بخش خصوصي و شهرداري 
در پايتخت باشيم تا در نتيجه آن، بتوان بهره مندي 

بيشتر شهروندان را نيز به انتظار نشست.
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انواع طرح هاي شهري
طرح جامع، طرح تفصيلي و طرح هادي از طرح هاي 
شهري رايج در ايران هس��تند كه تقريبًا براي همه 
شهرهاي ايران تهيه شده اند. عالوه بر اين ها، طرح هاي 
ديگري نيز وج��ود دارند كه مكمل طرح هاي جامع 
و هادي هس��تند و عمدت��ًا در دوران پس از انقالب 
مطرح شده اند. طرح آماده سازي زمين، طرح جامع 
حمل ونقل شهري، طرح بهسازي و نوسازي بافت هاي 
فرس��وده، طرح جامع شهرس��تان، طرح جزييات 
شهرس��ازي، طرح منطقه ش��هري و ط��رح ايجاد 
ش��هرهاي جديد، نمونه هايي از اين ن��وع طرح ها 

محسوب مي شوند.
  طرح جامع شهر: طرح هاي جامع شهري براي 
اولين بار در برنامه سوم عمراني قبل از انقالب اسالمي 
مطرح ش��دند و در دوران برنامه چه��ارم و عمراني 
براي 20 شهر كشور طرح جامع تهيه شد. در قانون 
تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و 
شهرسازي آمده است: »طرح جامع شهر عبارت است 
از طرح بلندمدتي كه در آن نحوه استفاده از اراضي و 
منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني، صنعتي، 
بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات 
و تسهيالت شهري و نيازمندي هاي عمومي شهري، 
خطوط كل��ي ارتباطي و محل مراك��ز انتهاي خط 
)ترمينال( و فرودگاه ها و بنادر و سطح الزم براي ايجاد 
تأسيسات و تجهيزات و تسهيالت عمومي مناطق 
نوسازي، بهسازي و اولويت هاي مربوط به آنها تعيين 
مي شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و 
همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي 
و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي شود. طرح جامع 
شهر برحسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود.« 
طرح جامع به مثابه سيس��تمي است كه خط مشي 
اصولي و كلي سياست هاي شهري را تعيين مي كند، 
از اين رو، هر نوع طرح ديگر در محدوده ش��هر بايد 
با طرح جامع ش��هر موردنظر مطابقت داشته باشد. 
براساس تعريف ارايه ش��ده از طرح جامع در قانون 
تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و 
شهرسازي، اهداف اين طرح به  اين شرح است: تهيه 
برنامه بلندمدت شهر، مشخص كردن نحوه استفاده 
از اراضي و منطقه بندي حوزه هاي مسكوني، صنعتي، 
بازرگاني، اداري و كش��اورزي، تنظيم خطوط كلي 
ارتباطي و مشخص كردن محل مراكز انتهاي خطوط 
)ترمينال ها، فرودگاه ها، بن��ادر و غيره(، تخصيص 
س��طوح الزم براي ايجاد تأسيس��ات و تجهيزات و 
تسهيالت عمومي مناطق و نوسازي و بهسازي آنها 
و تعيين اولويت هاي آنها و تدوين ضوابط و مقررات 

مربوط به موارد چهارگانه فوق الذكر.
طرح هاي جامع شهري طي سه دهه گذشته آثاري 
مثبت و منفي داشته اند. شهرسازي از پيش انديشيده 
و نظم دادن به ش��هرها ازطريق ضواب��ط و مقررات 
كالبدي و فضايي طرح ها از آثار مثبت طرح هاي جامع 
بوده است. اما ناديده گرفتن فرآيندهاي شهرنشيني 
ايران طي سال هاي گذشته در روند تهيه طرح هاي 
جامع، نتايجي را به وجود آورده كه نمودهاي فيزيكي 
آن آثار نامطلوبي بر شهرنشيني و شهرسازي كشور 
گذاشته است. گسترش ش��هر در امتداد جاده هاي 
برون شهري، شكل گيري روستا- شهرهاي حاشيه 
شهرها، تشكيل مجموعه هاي ازهم گسيخته شهري، 
عقب ماندگي اسكان هاي خارج از محدوده و نابودي 
محيط زيست و منابع طبيعي نواحي بالفصل شهر 
كه از حوزه نظارت قانوني ش��هرها خارج هس��تند، 
همگي نش��ان از بروز مشكالتي در اين زمينه دارند. 
درهرصورت، عالوه بر آثار مثبت و منفي طرح هاي 
جامع، اين طرح ه��ا به بخش قابل توجهي از اهداف 

خود دست نيافته اند. 
    طرح تفصيلي: در سلس��له مراتب برنامه ريزي، 
طرح تفصيلي پس از طرح جامع شهر قرار مي گيرد. 
تفاوت طرح تفصيلي با طرح جامع در جزييات است، به 
اين صورت كه كليات طرح جامع و متن و نمودارهاي 
آن به ش��كل نقاط، خطوط و سطوح مشخص روي 
نقشه ترسيم مي ش��وند. در حقيقت طرح تفصيلي 
تنظيم برنامه هاي مفصل و انجام اقدامات جزءبه جزء 
در مناطق و محالت ش��هري و طراحي آنها اس��ت 
.اهداف طرح تفصيلي كه از تعريف آن نيز مس��تفاد 
مي شود، عبارت اند از تعيين دقيق چگونگي استفاده 
از زمين هاي شهر و تعيين موقعيت و مساحت هريك 
از آنها در سطح محالت شهر، تعيين وضعيت دقيق و 
تفصيلي شهرهاي عبور و مرور، و تعيين دقيق ميزان 
تراك��م جمعيت و تراكم س��اختماني در واحدهاي 
شهري. بطور كلي مي توان گفت: طرح تفصيلي، اصول 

و اهداف طرح جامع شهر را عملي مي كند.
  طرح هادي ش�هري : طرح هادي عبارت است 
از طرحي كه در آن براي گسترش آتي شهر و نحوه 
اس��تفاده از زمين هاي ش��هري براي عملكردهاي 
مختلف به منظور حل مشكالت حاد و فوري شهر و 
ارايه راه حل هاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي 
كه داراي طرح جامع نيس��تند، تهيه مي شود. اين 
تعريف در حال  حاضر مبن��اي عمل قرار نمي گيرد 
و ط��رح هادي به صورت يك طرح ش��هري مدون و 
مشخص براي س��اماندهي فضايي شهر در مقياس 
مشخص درآمده است كه افزون بر شهر، روستاهاي 

حوزه نفوذ را نيز مورد بررسي قرار مي دهد .
  طرح آماده س�ازي زمين: آماده س��ازي زمين 
براي سكونت، فعاليتي جديد در شهرسازي ايران 
است كه از سال 1364 در ايران معمول شده است. 
آماده س��ازي زمين در حقيقت شهرسازي اجرايي 
است، يعني آنچه در طرح هاي جامع و تفصيلي براي 
شهر و شهرنشينان انديشيده و تدوين شده است، 
بايد در آماده س��ازي زمين به مرحل��ه اجرا درآيد. 
آماده س��ازي زمين، مجموعه فعاليت هايي است 
هماهنگ و ضروري در اراضي متعلق به س��ازمان 
زمين شهري كه به منظور ايجاد امكان بهره برداري 
از اراض��ي، به منظور احداث واحدهاي مس��كوني 
و تأسيس��ات وابس��ته به آنها و رفع نيازمندي هاي 
عمومي صورت مي گيرد و ش��امل تسطيح زمين، 
ايجاد شبكه هاي عبور و مرور، شبكه هاي آبرساني و 

فاضالب، برق، مخابرات و غيره مي شود. 

  فريور صدري، كارشناس شهري:
اغلب پروژه هاي بزرگ مقياس ش�هر در 
مناطق ش�مالي و غربي ش�هر قرار دارند 
و س�هم مناطق با قيمت پايين تر )مناطق 
جنوبي، جن�وب غربي و جنوب ش�رقي 
تهران( از اي�ن مجتمع هاي چند منظوره 
كمتراس�ت. اين امر تا ح�د زيادي تحت 
تاثير قيمت باالتر زمين درمناطق شمالي 
تهران و در نتيجه بازگشت باالتر سرمايه 
به دليل يكسان بودن هزينه ساخت و نيز 
تابعيت قيمت ف�روش از زمين قراردارد. 
همچنين در دسترس بودن اراضي بزرگ 
قابل ساخت در غرب تهران بيشتر از ساير 
نقاط ش�هر اس�ت. مال ها و مگامال هايي 
كه طي چند س�ال اخي�ر در خيابان هاي 
ته�ران س�ربرآورده و مش�كالت زيادي 
براي ساكنان مناطق و محله هاي اطراف 
به وج�ود آورده اند را مصداق پولش�ويي 
دانس�ت و گفت: وقتي تمرك�ز ثروت در 
يك نقط�ه زياد مي ش�ود اين ث�روت به 
س�مت اين نوع پروژه ها كشيده مي شود 
كه س�ود زيادي در آن وج�ود دارد و يك 
نوع س�وداگري در توسعه شهر محسوب 

مي شود

برش
  محم�د س�االري، رييس كميس�يون 

معماري و شهرسازي شوراي شهر:
طي س�ال هاي اخير حجم گسترده اي از 
پروژه هاي بزرگ مقي�اس به خصوص در 
حوزه شبكه بزرگراهي، تونل و پل ايجاد 
ش�ده است و اساس�ا تهران تاب و تحمل 
اين حجم بارگذاري هاي عمراني را ندارد. 
امالك و اراضي شهر در همين پروژه هاي 
ب�زرگ مقي�اس و بزرگراه�ي هزين�ه و 
تهاتر ش�د . تراكم ش�هر و ظرفيت طرح 
تفصيلي با رويكرد كميس�يون هاي ماده 
5 و توافق�ات ش�وراي معم�اري مناطق 
اشباع شد .ش�هردار وقت تهران در سال 
94 رسما بخش�نامه اي را به همه مناطق، 
سازمان ها وشركت هاي شهرداري اعالم 
 كرد كه بر اساس آن فقط پروژه هاي باالي 
50 درصد ادام�ه پيدا كند و بقيه پروژه ها 

را تعطيل كرد. 
يعني هم�ان زمان هم ش�هرداري به اين 
نتيجه رس�يده بود كه مي�زان بدهي ها و 
ديون اش به ش�اخص حقيقي، حقوقي و 
بانك ها به ش�دت افزايش يافت�ه و ديگر 
درآم�دي از محل هاي�ي كه قب�ال حاصل 

مي كرد را ندارد

برش



دانش و فن10اخبار

مسدود شدن 134 هزار سيم كارت مزاحم پيامكي

در خواست 30 ميليون كاربر براي قطع  دريافت پيامك تبليغاتي 
گروه دانش و فن |

بسياري از كاربران نس��بت به پيامك هاي تبليغاتي كه 
دريافت مي كنند معترض هستند،  پيامك هايي كه وقت و 
بي وقت ارسال مي شود و اين مساله باعث اعتراض شديد 
كاربران شده اس��ت،  پيامك هاي تبليغاتي مزاحم كار را 
به جايي رساند كه بارها وزير ارتباطات و سازمان تنظيم 
مقررات نس��بت ب��ه آن تذكر داده و از ارس��ال كنندگان 
خواسته اند تا نسبت به ساماندهي آن اقدام كنند اما باتداوم 
بي توجهي و روند ادامه دار ارس��ال پيامك هاي تبليغاتي 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در چندين 
مرحله اقدام به قطع سيم كارت هايي كرد كه پيامك هاي 
تبليغاتي ارس��ال مي كنند، طبق آمار اعالم شده از سوي 
رگوالتوري شمار سيم كارت هاي شخصي مسدود شده 
به دليل مزاحمت پيامكي تا تاري��خ ۱۷ مردادماه جاري 
به ۱۳۴ هزار خط رس��يده اس��ت. اين در حالي است كه 
بر اس��اس اعالم رگوالتوري، در سامانه »ستاره هشتصد 
مربع« بالغ بر ۳۰ ميليون نفر خواستار قطع دريافت پيامك 
تبليغاتي شده اند و اين تعداد مشترك در ليست سياه قرار 
داده شده اند تا برايشان پيامك تبليغاتي ارسال نشود. آمار 
رگوالتوري نشان مي دهد كه در هر ماه، بيش از ۳ هزار خط 
سيم كارت به دليل ارسال پيامك تبليغاتي براي مشتركان، 
قطع مي شود. بطوري كه تا ۱۵ تيرماه ۱۳۱ هزار سيم كارت 
به دليل مزاحمت پيامكي قطع شده بود. از آنجايي كه از 
اين سيم كارت ها تنها براي ارسال پيامك انبوه استفاده 
شده و سرويس ديگري از آن فعال نيست، بر مبناي حجم 
زيادي از پيامك كه از طريق اين س��يم كارت ها ارس��ال 
مي شود اين تخلف قابل شناس��ايي بوده و اپراتورها اين 
شماره ها را به رگوالتوري گزارش مي كنند. با وجودي كه 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از طريق فرآيند 
هوش مصنوعي )سامانه خودكار تشخيص پيامك هاي 
مزاحم( و نيز تحليل رفتار مشتركان و دريافت شكايات 
از كاربران، نسبت به نظارت بر قطع پيامك هاي تبليغاتي 
ناخواسته و سيم كارت هاي ارسال كننده پيامك مزاحم 
اقدام مي كند اما همچنان كاربران تلفن همراه با معضل 
دريافت پيامك هاي تبليغاتي مواجه هستند و با وجودي 
كه بسياري از كاربران سرشماره هاي شخصي ارسال كننده 
پيامك را به رگوالتوري گزارش مي كنند، اما همچنان اين 
پيامك ها براي بسياري از كاربران ارسال مي شود. بر مبناي 
آخرين آمار نظرسنجي از ميزان رضايت كاربران از كاهش 
پيامك ه��اي تبليغاتي، ۵۵.۶ درصد ش��ركت كنندگان 

اذعان دارند كه دريافت اي��ن پيامك ها كاهش يافته اما 
با اين حال همچنان ۴۴.۴ درصد از مش��تركان از تعداد 
باالي درياف��ت اين پيامك ها ناراضي ان��د. مطابق با آمار 
رگوالتوري بيشترين اعتراضات از پيامك هاي تبليغاتي 
مربوط به پيامك هايي است كه از سمت سيم كارت هاي 
شخصي و به صورت انبوه ارسال مي شود. اما با وجود اين 
ارسال پيامك از سرش��ماره هاي پيامكي نيز همچنان با 
گاليه و اعتراض كاربران رو به رو است. مشتركان موبايل 
مي توانند با شماره گيري كد دستوري ستاره هشتصد مربع 
)#۸۰۰*( نسبت به درخواست قطع سرويس پيامك هاي 
انبوه تبليغاتي و ارزش افزوده اقدام كنند. در اين س��امانه 
عالوه بر امكان درخواست براي قطع خدمات و تبليغات، 
گزينه اي نيز براي تبليغ از خط ش��خصي وجود دارد كه 
كاربر با واردكردن شماره موبايلي كه از آن پيامك دريافت 
مي كند مي تواند آن را گزارش داده تا رگوالتوري نسبت 

به مسدود كردن آن شماره اقدام كند.
بر اس��اس اعالم رگوالتوري، در سامانه »ستاره هشتصد 
مربع« بالغ بر ۳۰ ميليون نفر خواستار قطع دريافت پيامك 
تبليغاتي شده اند و اين تعداد مشترك در ليست سياه قرار 

داده شده اند تا برايشان پيامك تبليغاتي ارسال نشود.
ماه گذشته سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
از اعالم ليست اسامي شركت هاي متخلف ارسال كننده 

پيامك هاي تبليغاتي به پليس فتا خبر داده بود.
از سوي ديگر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
از كاربران خواس��ت تا در صورتي كه از هر يك از خدمات 
اينترنت��ي، تلفن ثاب��ت، تلفن همراه، خدمات پس��تي، 
تشعشعات و دفاتر پيش��خوان شكايتي دارند، با مراجعه 
به سامانه ثبت شكايات مبتني بر مكان نماي جغرافيايي، 
شكايت خود را ثبت كنند تا رگوالتوري به بررسي شكايات 
آنها بپردازد.شكايت هايي كه به گفته اين سازمان برخي 
از آنها زمان بر و برخي ديگر با فاصله كوتاهي رس��يدگي 
مي شود . در اين خصوص مجيد حقي معاون امور پستي، 
ارتباطي و فن��اوري اطالعات رگوالتوري گفت: از ابتداي 
س��ال ۱۳۹۸ تا پايان تيرماه ۳۰ هزار و ۷۵۸ ش��كايت در 
سامانه پاسخگوئي به شكايات ۱۹۵ ثبت شده بود كه به 
۲۴ هزار و ۶۲۱ شكايت رسيدگي شده و ۶۱۳۷ شكايت در 
حال رسيدگي است. از طرفي با وجود افزايش ماهانه تعداد 
شكايات ثبت شده در سامانه، مدت زمان پاسخگوئي به اين 
شكايات به دو روز كاري كاهش يافته است. همچنين سيد 
محمد امامي مدي��ركل حفاظت از حقوق مصرف كننده 

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، با بيان اينكه 
گزارش شكايت هايي كه به سامانه ۱۹۵ مي شود، هر ماهه 
در سايت سازمان اعالم مي شود، به ايسنا، گفت: بعضي از 
گزارش ها زمان بر است و بعضي در فاصله زماني كوتاهي به 
نتيجه مي رسند. براي مثال شكايت هايي كه درباره تعرفه 
و ارزش افزوده هستند و بعد مالي به همراه دارند، رسيدگي 
به آنها به زمان كوتاهي نياز دارد. وي با بيان اينكه قبل از 
زمان مقرري كه رگوالتوري مقرر كرده، به شكايات پاسخ 
داده مي ش��ود، افزود: اما بعضي از شكايت ها زيرساختي 
مي خواهند كه در پروانه هم به س��ازمان تنظيم مقررات 
اجازه داده شده كه به اپراتور زمان دهد تا مشكل را حل كند. 
البته در نهايت هر كدام زمان رسيدگي و پاسخگويي به هر 

يك از اين شكايات حداكثر يك هفته است.
امامي در ادامه توضيح داد: سازمان شكايت را به شركتي 
كه مخاطبش باشد، ارسال و شركت هم موضوع را بررسي 

مي كند. در دو مرحله س��ازمان روي اين ش��كايت نظر 
مي دهد. با توجه به نظري كه س��ازمان روي اين شكايت 
مي دهد، اگر اپراتور جواب دهد و مش��ترك قانع ش��ود، 
شكايت بسته مي ش��ود و اگر قانع نشود، با توجه به اينكه 
س��ازمان در همه مراحل نظ��ارت دارد و اعمال نظر هم 
مي كند، به كميته عالي حقوق مصرف كننده براي تجديد 

نظر ارجاع مي شود.
مديركل حفاظت از حقوق مصرف كننده سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي با بيان اينكه روند رسيدگي 
به شكايات در چند اليه انجام مي شود، گفت: اين موضوع 
در ستاد سازمان در منطقه و اپراتور بررسي مي شود و ما در 
مواردي از بخش خصوصي هم كمك مي گيريم كه از توان 
آنها استفاده كنيم. اين رسيدگي ها انجام مي شود و نهايتا 
پاسخ مشترك ارسال مي شود و درصورتي كه كميته راي 

دهد، اپراتور بايد حق مشترك را اجرا كند.

امامي همچنين خاطرنش��ان ك��رد: در اي��ن كميته از 
بخش هاي مختلف سازمان اعم از حقوقي و فني و حتي 
خ��ود اپراتور هم نماين��ده اي حض��ور دارد و به اعتراض 
رس��يدگي ش��ده و راي داده مي ش��ود كه اين راي ديگر 
تجديد نظر ندارد و در آنجا ش��كايت براي كساني كه در 
مرحله اول شكايتي كه پاس��خ داده شده را قبول ندارند، 

قطعا بسته مي شود.
وي ادامه داد: اگر در موردي ش��كايتي به سازمان واصل 
و به اپراتور ابالغ شود، اما اپراتور مطابق زمانبندي كه در 
پروانه اش آمده اقدام نكند، در صورتي كه حق با مشترك 
باشد، سازمان به اپراتور اخطار مي دهد؛ پس از اخطار هم در 
صورت رسيدگي نشدن به موضوع، اپراتور جريمه مي شود 
كه ممكن اس��ت فقط مالي نباشد. مالك ما نيز مصوبات 
كميس��يون تنظيم مقررات راديويي است كه خسارت 

مشترك نيز بر اساس آن پرداخت مي شود.

سي ان بي سي |  چين با انتشار پيامي هشدارآميز به 
هند اعالم كرد كه در صورت تحريم ش��ركت چيني 

هواوي، اقدامي متقابل انجام خواهد داد.
هواوي كه در طول يك س��ال اخير به شدت از سوي 
دولت ترامپ و متحدانش تحت فشارهاي سياسي و 
تجاري قرار گرفته است، به نظر مي رسد در بسياري از 
كشورهاي ديگر نيز از جمله هند با مشكالت متعددي 
مواجه شده است به گونه اي كه بسياري از كارشناسان 
و تحليلگران پيش بيني كرده اند كه هند نيز احتماال 
قصد دارد از ادامه همكاري با اين غول تكنولوژي فعال 
در حوزه هاي مخابراتي و اينترنتي را كه س��هم قابل 
توجهي در بازار موبايل اين كشور دارد، صرف نظر كند. 
ح��اال دولت چين در اقدامي متقابل به هند هش��دار 
داده است كه در صورت تحريم يك جانبه تجهيزات 
هواوي براي توسعه زيرساخت هاي شبكه نسل پنجم 
اينترنت همراه 5G  و ساير فعاليت هاي مخابراتي و 
اينترنتي در اين كش��ور، مجبور به اج��راي اقدامات 
متقابل خواهد ش��د و اپراتورهاي هن��دي را تحريم 

خواهد كرد. 
 هواوي كه بدون شك بزرگ ترين اپراتور مخابراتي و 
توسعه دهنده تجهيزات اينترنتي در جهان به شمار 
مي رود، در كشورهاي متعددي اقدام به ارايه خدمات و 
توسعه تجهيزات الزم براي برقراري شبكه نسل پنجم 

اينترنت 5G كرده ام��ا با توجه به اعمال تحريم هاي 
جديد از سوي كاخ سفيد و تالش دولت امريكا براي 
متقاعد كردن متحدانش همچون كانادا، اس��تراليا، 
نيوزلند، ژاپ��ن و برخي ديگر از كش��ورهاي اروپايي 
همچون انگلستان، هلند و آلمان، به نظر مي رسد كه 
توسعه شبكه 5G بجاي اينكه راهگشا باشد، جلوي 
تصميم گيري سريع و پيشرفت كشورهاي مختلف به 
سمت و سوي راه اندازي جديدترين نسل از شبكه هاي 
اينترنتي و مخابراتي را گرفته و در حقيقت، جهان را به 

دو قطب مخالف تقسيم كرده است.
در اين ميان كشورهاي بسياري از همكاري با هواوي 
حداقل به صورت موقت س��رباز زدند تا تكليف آن در 
ابتدا مشخص ش��ود و به همين ترتيب قراردادهاي 
همكاري خود را براي توسعه زيرساخت هاي اينترنت 

5G لغو كردند.

ورج|  نقص امنيتي واتساپ بسيار جدي به نظر مي رسد؛ 
درحالي كه، فيس��بوك گفته است عمال براي رفع اين 

عيب امنيتي نمي تواند كاري كند.
به گفته يچك پوينت، وات��س آپ نقص امنيتي جدي 
و مهم��ي دارد ك��ه به هكرها اي��ن ام��كان را مي دهد 
پيام هاي جعلي ارس��ال كنند.  مطابق بررسي هاي اين 
موسسه، هكرها به يكي از دو شيوه زير مي توانند از اين 
آسيب پذيري سوءاستفاده كنند:  از ويژگي نقل قول در 
گفت وگوي گروهي براي تغيير هويت فرستنده استفاده 
كنند؛ حتي اگر آن شخص عضو اين گروه نباشد؛  متن 
پاسخ شخص ديگري را تغيير دهند. درواقع، با سليقه 
شخصي خودشان آنچه مي خواهند، بنويسند و ارسال 
كنند. به  عبارت ديگر، هكرها ممكن است آنچه نوشتيد، 
به گونه اي تغيير دهند كه گويي شخص ديگري نوشته 
است. همچنين، هكرها مي توانند پيام هاي كاربران را 
ويرايش كنند؛ ام��ا اين ويرايش فقط زماني امكان پذير 
اس��ت كه فردي پيام ش��ما را در چ��ت نقل قول كند. 
با اين حال، متن اصلي بدون تغيير يكسان باقي مي ماند.

خبر نگران كننده تر اين است كه فيس بوك تأييد كرده 
است رفع اش��كال امنيتي واتس اپ عملي نيست. بن 
الويو درباره اين موضوع گفته اس��ت: مشكل اصلي اين 
اس��ت كه واتس اپ از سيس��تم رمزنگاري سرتاسري 
استفاده مي كند.  اين آسيب پذيري درواقع به اين معنا 

اس��ت كه هريك از اعضاي مش��اركت كننده در گروه 
مي توانند به نس��خه رمزگشايي شده پيام ها دسترسي 
پيدا كنند. باوجوداين، فيسبوك نمي تواند در اين نوع 
حمله درون  چتي مداخله كند.  متأسفانه در حال حاضر 
تدبير امنيتي در اين باره اتخاذ نشده است؛ اما به كاربران 
واتس اپ پيشنهاد مي شود عضو گروه هايي از واتس اپ 
نشوند كه اعضاي بسيار زيادي دارند؛ زيرا در اين گروه ها، 
كاربران درمقابل حمالت هكرها آسيب پذيرتر خواهند 
بود. اين در حاليست كه واتس اپ قصد دارد از اين پس 
پيامهايي را كه بيش از چند بار فوروارد شده اند شناسايي 
كنند.  چند ماه پيش بود كه واتساپ به منظور مقابله با 
انتشار اخبار كذب و نادرست فوروارد پيام ها را محدود 
كرد و كاربران در اين اپليكيشن پيام رسان محبوب تنها 
مي توانس��تند پيام هاي مورد نظر خود را تا سقف ۵ نفر 

ارسال و فوروارد كنند.

مادربرد|
سوءاستفاده از داده هاي كاربران هرروز به موضوع اتهام هاي 
شركت هاي بيش��تري در دنياي فناوري تبديل مي شود؛ 
به گونه اي كه آخرين شركت مورداتهام، مايكروسافت است.

برخي گزارش ها ادعا مي كنند پيمان كاران طرف قرارداد 
با مايكروسافت به مكالمه هاي خصوصي كاربران اسكايپ 

گوش مي دهند. مكالمه هاي ضبط ش��ده، مكالمه هايي 
هستند كه با استفاده از سرويس ترجمه اپليكيشن برقرار 
شده اند. رسانه مادربرد با اس��تناد به مجموعه اي از اسناد 
داخلي و اسكرين شات و فايل هاي صوتي، اولين بار چنين 
ادعايي را عليه ردموندي ها و اپليكيشن پرطرفدار آنها مطرح 
كردند. در وب س��ايت اس��كايپ به روشني گفته مي شود 

كه شايد برخي از تماس هاي متمركز بر سيستم ترجمه 
را اين شركت تجزيه وتحليل كند؛ البته به فعاليت نيروي 
انساني در اين فرايند و گوش دادن به تماس هاي كاربران 
اشاره اي نمي ش��ود. محتواي صوتي اسكايپ كه مادربرد 
جمع آوري كرده است، تماس هاي خصوصي افراد همچون 
تماس با دوستان، صحبت درباره مشكالت شخصي مانند 

كاهش وزن و حتي موضوعات روابط ش��خصي را ش��امل 
مي شود. فايل هاي صوتي ديگر نشان مي دهند كارمندان 
مايكروسافت به موارد ديگري همچون دستورهاي كاربران به 
كورتانا هم گوش مي دهند. رسانه هاي دنياي فناوري چندي 
پيش اخبار مشابهي با موضوعيت اپل و گوگل منتشر كرده 
بودند. شركت هاي مذكور درنتيجه همين اخبار استفاده از 
نيروي انساني را در سرويس هاي سيري و گوگل اسيستنت 
متوقف كردند.  يكي از پيمان كاران مايكروسافت با تضمين 
ناشناس بودن هويتش، فايل ها را دراخيار مادربورد گذاشت. 
او به خاطر امضاي قرارداد عدم افشاي اطالعات به ناشناس 

نگه داشتن هويت خود مجبور بود؛ بااين حال درباره موضوع 
حاضر ني��ز مصاحبه كرد. پيمان كار مذكور در بخش��ي از 
مصاحبه مي گويد توانايي اش در به اشتراك گذاشتن فايل ها 
با رسانه ها بطور ذاتي نشان دهنده عملكرد ضعيف شركت 
در حفظ داده هاي كاربران اس��ت. فايل هاي او بين ۵ تا ۱۰ 
ثانيه محتواي صوتي دارند؛ البته وي ادعا مي كند فايل هاي 

طوالني تر هم دراختيار دارد.
در سال ۲۰۱۵، اسكايپ سرويس مترجم را راه اندازي كرد؛ 
سرويسي كه امكان ترجمه تقريبا زنده تماس هاي صوتي و 

تصويري را به كاربران مي دهد. 

رويترز|  س��ازمان ملل اخيرا گزارشي منتشر كرده است 
كه نش��ان مي دهد هكرهاي كره ش��مالي توانس��ته اند با 
ه��ك معامله هاي بين الملل��ي ارزهاي ديجيت��ال، درآمد 
دوميلي��ارددالري به دس��ت آورند. آثار اقتص��ادي هك و 
سوءاستفاده ها ي كره ش��مالي از ارزهاي ديجيتال از آنچه 
به نطر مي رسد، بزرگ تر است. براساس گزارش سازمان ملل، 
كره شمالي احتماال توانسته است با هك كردن موسسه هاي 
مالي خارجي و تب��ادالت ارزهاي ديجيتال دوميليارد دالر 
درآمد كس��ب كند. طبق اين گزارش، اين كشور از هكرها 
استفاده كرده است تا با پول شويي اين درآمد، از تحريم هاي 
بين المللي نيز پيش��گيري كند. محققان معتقدند چنين 
فعاليت هايي مي تواند براي تأمين بودجه برنامه هاي هسته اي 
كره شمالي به كار رود. گروهي از متخصصان مستقل سازمان 
ملل كه نظارت بر تحريم هاي كره شمالي را برعهده دارند، اين 

اتهام ها را در پيش نويسي فاش كرده اند. به گفته شبكه خبري 
س��ي ان ان، يكي از ديپلمات هاي سازمان ملل كه خواسته 
ناشناس باقي بماند، محتواي اين گزارش را تأييد كرده است. 
در گزارش سازمان ملل آمده است هدف قراردادن ارزهاي 
ديجيتال به كره شمالي اجازه مي دهد به درآمدهايي دست 
پيدا كند كه رديابي و نظارت بر آنها س��خت تر از بانك داري 
سنتي اس��ت. مقام هاي كره ش��مالي در س��ازمان ملل از 
اظهارنظر درباره اين گزارش خودداري كرده اند. اگرچه رقم 
دو ميليارد دالري اعالم شده س��ازمان ملل از تخمين هاي 
قبلي بسيار بيشتر است، چندان هم غافل گيركننده نيست. 
گزارش ها نشان مي دهد هكرهاي كره شمالي سابقه طوالني 
در هك و س��رقت از موسس��ه هاي مالي و كشورهاي ديگر 
داش��ته اند. بيش از يك سال اس��ت كه اخبار سوءاستفاده 
هكرهاي كره شمالي از ارزهاي ديجيتال رسانه ها را پر كرده 

است. شركت امنيتي كسپرسكي چند سالي است كه يكي از 
گروه هاي هكري كره شمالي به نام الزرس را رديابي مي كند. 
كسپرسكي در سال ۲۰۱۷ گزارشي از سرقت موفقيت آميز 
۸۱ ميليون دالري هكرهاي كره شمالي از يكي از بانك هاي 
بنگالدشي را منتشر كرد. تنها چند ماه بعد، هارد فورك در اوت 
۲۰۱۸ گزارشي مبني بر ظهور مجدد گروه الزرس و استفاده 
اين گروه از نرم افزاري جديد براي هدف قراردادن معامله گران 
ارزهاي ديجيتال منتشر كرد. اين نرم افزار كه به بدافزار آلوده 
ش��ده بود، درهاي پشتي را در سيس��تم آلوده باز مي كرد و 
به هكرها اجازه مي داد از راه دور به سيس��تم دسترسي پيدا 
كنند. يك ماه بعد، يعني اكتبر ۲۰۱۸، تحقيقات نشان داد كه 
گروه هكري الزرس مسوول پنج حمله از مجموع ۱۴ حمله 
انجام شده به معامله هاي ارزهاي ديجيتال بين فوريه ۲۰۱۷ 

تا سپتامبر ۲۰۱۸ بوده است.
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آماده سازي ماهواره »ناهيد ۱« 
براي تحويل به پرتابگر

سازمان فضايي|رييس پژوهشگاه فضايي ايران 
از آماده سازي ماهواره »ناهيد يك« براي تحويل به 
پرتابگر و س��اخت چرخ عكس العملي براي ماهواره 
»ظف��ر« خبر داد. حس��ين صميم��ي در بازديد از 
پژوهشكده رانشگرهاي فضايي با اشاره به همكاري 
اي��ن پژوهش��كده در دو پروژه مهم فضايي كش��ور 
گفت: پژوهشكده رانش��گرهاي فضايي در طراحي 
و س��اخت چرخ عكس العملي براي پ��روژه ماهواره 
»ظفر« و نيز پروژه بين المللي ماهواره هاي كوچك 
دانشجويي همكاري دارد كه انجام اين مهم، موفقيت 
بزرگي خواهد بود. رييس پژوهش��گاه فضايي ايران 
ماموريت هاي مجموعه پژوهشگاه فضايي را در سه 
محور اصلي توضي��ح داد و گفت: در حوزه طراحي و 
ساخت ماهواره هاي مخابراتي و سنجشي، ماهواره 
»ناهيد ۱« در مراحل آخر آماده سازي براي تحويل 
به پرتابگر اس��ت و ماهواره سنجشي »پارس ١« نيز 
مراحل تجميع نمونه پيش پ��روازي را مي گذراند و 
انتظار مي رود در پاييز سال جاري به انجام برسد. وي 
به ماموريت ديگر پژوهشگاه فضايي ايران در خصوص 
توسعه خدمات فضاپايه اش��اره كرد و گفت: در اين 
حوزه نيز، پژوهشگاه موفقيت هاي خوبي داشته است 
كه نمونه آن ارايه خدمات با استفاده از سنجش از دور 
در جريان سيل اخير كشور بود و بعد از آن نيز با توجه 
به كارهاي خوبي كه در تهيه و پردازش نقش��ه هاي 
موردنياز انجام شده بود، كار تعيين خسارات ناشي از 
سيل در جهت پرداخت به كشاورزان، از سوي وزارت 

كشور به پژوهشگاه فضايي ايران سپرده شده است.

جايزه يك ميليون دالري 
»اپل« براي كشف شكاف امنيتي

انگجت| اپل جايزه اي با سقف يك ميليون دالر 
براي كشف شكاف هاي امنيتي در سيستم عامل 
خود در نظر گرفته است. اپل اعالم كرده يك برنامه 
جديد براي كش��ف باگ هاي امنيتي اعالم كرده 
است. طبق اين برنامه افرادي كه بتوانند شكاف هاي 
امنيتي در مك او اس، تي وي او اس، واچ او اس و اي 
كلود را كشف و فاش كنند، جايزه اي يك ميليون 
دالري از اپل دريافت مي كنند. اين ش��ركت اعالم 
كرده آيفون هايي مخصوص و راي��گان در اختيار 
كارشناس��ان امنيتي قرار مي دهد تا به اين ترتيب 
آنها قبل از هكرها باگ هاي امنيتي را فاش كنند. 
برنامه كشف شكاف امنيتي در آيفون از اوايل هفته 
گذشته اعالم شده است. اما اين نخستين باري است 
كه اپل برنامه كش��ف ش��كاف امنيتي در سيستم 
iOS را گسترش مي دهد. اين برنامه نخستين بار 
در ۲۰۱۶ ميالدي ارايه شد. كارشناسان امنيتي كه 
بتوانند شكاف هاي امنيتي در پلتفرم هايي غير از 
iOS را شناسايي كنند جايزه اي ۲۰۰ هزار دالري 
دريافت مي كنند. البته جايزه يك ميليون دالري 
به كشف ش��كاف هاي امنيتي تعلق مي گيرد كه 
حمله كنندگان با استفاده از آنها و بدون دسترسي 
فيزيكي به دستگاه قادر به نفوذ كامل در آيفون يا اي 
پد هس��تند.  همچنين اين شركت جايزه اي ۵۰۰ 
هزار دالري براي كشف شكاف هاي امنيتي درنظر 
گرفته كه به هكرها اجازه دسترسي به كل اطالعات 

كاربر را مي دهد.
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»تعادل«افزايشظرفيتتوليديكشوردردورانتحريمهارابررسيميكند

تاثير تحريم ها بر توسعه توانمندي هاي داخلي
گروهبنگاهها| 

در شرايطي كه بعد از خروج ترامپ از برجام و بازگشت 
تحريم هاي دامنه دار اقتصادي برخي پيش بيني هاي 
كارشناسان داخلي و خارجي حاكي از آن بود كه اقتصاد 
و توليد كش��ورمان به دليل فش��ار برآمده از تحريم ها 
با خطر تعطيلي و ركود دامنه دار مواجه مي ش��ود؛ اما 
واقعيات ميداني و آمارهاي مس��تند اقتصادي كشور 
نش��ان مي دهد كه بر خالف پيش بيني ها نه تنها اين 
اتفاق براي اقتصاد ايران رخ نداده بلكه در سراسر كشور، 
واحدهاي صنعتي در ح��ال افزايش ظرفيت توليدي 
خود هستند . موضوعي كه بيانگر اهميت استفاده از يك 
راهبرد مشخصو كارشناسي شده براي رسيدن به رونق 

توليد و بهبود شاخص هاي اقتصادي است. 
 تجربيات اقتصادي و سياس��ي كشورمان طي 4دهه 
گذش��ته نش��ان مي دهد كه اقتصادايران تجربه هاي 
س��خت تر از تحريم هاي ترامپ را پشت سر گذاشته؛ 
تجربيات��ي كه هر كدام از آنها توانمن��دي تازه اي را به 
ايران بخشيدند و ايران را در برابر دشمني ها و تحريم ها 
مقاوم كردند. واقعيت آن اس��ت كه اقتصاد كشورمان 
در سال هاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي همواره در 
تيررس تحريم ها و محدوديت هاي غرب قرار داش��ته 
است، اما هرگز مسير و راهبرد خود را در مواجهه با عامل 
بيروني تغيير نداده است. محدوديت ها و تحريم هاي 
اقتصادي براي مدت طوالن��ي، اين درس را به اقتصاد 
ايران آموخت كه براي شكوفايي و رونق اقتصادي هيچ 
چاره اي جز تكيه بر توانايي ه��اي دروني خود ندارد و 
تنها با توس��عه توانمندي هاي داخلي خود اس��ت كه 
قادر به دستيابي به خودكفايي و ثبات خواهد بود. در 
اين گزارش با رصد اظهارنظرهاي مسووالن اقتصادي 
كشور تالش شده تا راهكار بهبود شاخص هاي اقتصادي 
و توليدي در دوران تحريم ها از منظر كارشناسي مورد 

بررسي قرار گيرد.

    حفاظت از ظرفيت هاي توليدي
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي تهران يكي 
از چهره هاي اقتصادي كش��ور است كه معتقد است 
تحريم ه��اي اقتص��ادي امريكا نه تنه��ا باعث ركود 
اقتصادي كشور نشده بلكه اين محدوديت ها فعاالن 
اقتصادي و مس��ووالن را متوجه ظرفيت هاي داخلي 
اققتصاد كرده است. پرنيان در همين زمينه مي گويد: 
دش��منان انتظار داش��تند در نيمه دوم س��ال ۹۷ و 
سال ۹۸ دومينوي تعطيلي كارخانجات و واحدهاي 
صنعتي در كش��ور اتفاق بيفتد كه به فضل خداوند، 
بهره گي��ري از نفس قدس��ي رهبر معظ��م انقالبي و 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي نه تنها اين اتفاق نيفتاد 
بلكه در تمام كشور واحدهاي صنعتي در حال افزايش 
ظرفيت هس��تند و اكنون نهضت س��اخت داخل در 

كشور اتفاق مي افتد.
»صابر پرنيان« با اش��اره به فعاليت ۸۰۰ ش��هرك و 
ناحيه صنعتي در كشور، جلوگيري از واردات بي رويه 

كاالهاي مشابه توليد داخلي، بهبود فضاي كسب وكار 
و اص��الح نظام بانكي و گمركي را از راهكارهاي رونق 
توليد برش��مرد.وي با بيان اينكه ۹4 درصد صنعت 
كشور را صنايع كوچك تشكيل مي دهد، افزود: رهبر 
معظم انقالب فرمودند »آنچه در جامعه ايجاد تحرك 
مي كند همين صنايع كوچك است« و موتور محرك 
اقتصاد و اشتغال كشور را صنايع كشور اعالم كردند.

پرنيان تصريح كرد: دش��منان بدانند كه كش��وري 
با داش��تن رتبه دوم دانش آموختگان رش��ته فني و 
مهندس��ي جهان، ۳۶ ميليون جوان داراي سن ۱۵ 
تا 4۰ س��ال، انبوه جوانان مشتاق جهادي و با انگيزه، 
تحريم پذير نيس��ت ما اگر به سياس��ت هاي اصولي 
اقتصاد مقاومتي كه نسخه شفابخش احياي اقتصاد 
است، توجه كنيم و آن را سرلوحه كارهاي خود قرار 
دهيم در واقع نهضت بزرگي در توليد داخلي و اشتغال 

در كشور شكل مي گيرد.
به گفته وي، اكنون ما از وضعيت حفظ اشتغال عبور 
كرده و در حال افزايش اشتغال هستيم و به فضل خدا 
و تالش جهادگران اقتصادي امسال و سال آينده، سال 
رونق توليد است تا سخنان رهبر معظم انقالب تحقق 
يابد. مديرعامل ش��ركت شهرك هاي صنعتي تهران 
با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقالب كه »مساله 
مهم را معيشت مردم«عنوان كرده اند، گفت: بهترين 
راه ترميم و اصالح معيشت مردم تكيه بر رونق توليد 
داخلي است كه براي جلوگيري از تعطيلي كارخانجات 

و زير ظرفيت كار كردن واحدهاي صنعتي كوچك كه 
۹4 درصد صنعت كشور با ۶۳ درصد اشتغال صنعتي 
و پايدار كشور را برعهده دارند، يك تالش همه جانبه 

را مي طلبد.
وي ايجاد فرصت هاي ش��غلي، عدال��ت صنعتي در 
روستاها و شهرها، كاهش تعادل بخشي منطقه اي و 
اقتصادي، اقتصاد درون زا و برون نگر، اقتصاد متكي بر 
مردم  اقتصاد متكي بر داشته ها را از ويژگي هاي صنايع 
كوچك برشمرد و افزود: برخي مرعوب شده بودند و 
فكر مي كردند در كشور چه اتفاقي مي افتد اما با اين 
نهضت داخل و با اين فضاي انقالبي و جهادي كه در 
فضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت ش��كل گرفته 
رفع موانع توليد در دستور كار و در حال رخداد است 
به طوري كه در اس��تان تهران بيشترين وقت به رفع 

موانع توليد اختصاص يافته است.
پرنيان اظهار داش��ت: همچنين ب��راي بهبود فضاي 
كسب وكار بايد مشكل بروكراسي اداري برطرف شود 
زيرا توليدكنندگان از تحريم نگران و ناراحت نيستند 
اما از بروكراس��ي اداري و فضاي نامناسب كسب وكار 
نگران و ناراضي هس��تند بنابراين ما بايد قوانين ضد 
توليد، قوانين متناقض، قوانيني كه مخل توليد كشور 
هستند را رفع كنيم. وي با بيان اينكه هيچ بن بستي 
براي توليد كشور وجود ندارد، اضافه كرد: اصالح نظام 
توزيع كاال و خدمات در كش��ور بايد راه بيفتد. وي با 
اشاره به اينكه مردم مشكل معيشتي دارند گفت: مردم 

هر جا نياز بوده در انقالب پشت نظام ايستادند و تمام 
توطئه ها را نقش بر آب كردند االن زمان آن رس��يده 
كه مسووالن و خدمت گزاران به مردم لبيك بگويند 
و مديران دولتي بايد ميز كارش��ان را در محيط هاي 
صنعتي و كس��ب وكار قرار دهند.مديرعامل شركت 
ش��هرك هاي صنعتي تهران، اص��الح نظام گمركي 
و بانكي را خواستار ش��د و افزود: نظام بانكي بايد در 
خدمت توليد، اقتصاد مولد و  واحدهاي صنعتي باشد، 
معادن ما مي تواند ما را از نفت بي نياز كند همان گونه 
كه رهب��ر معظم انقالب فرمودن��د »معادن مي تواند 
جايگزين نفت باشد«.وي با بيان اينكه كشور داراي 
هفت درصد منابع و ذخاير معدني جهان است، اظهار 
داشت: براي رونق توليد بايد انقالب معدني در كشور 
اتفاق بيفتد كه از برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اس��ت ما مي توانيم ثروت قابل توجهي براي 
كشور ايجاد و خام فروشي را متوقف كنيم كه در حال 

اين رخداد هستيم.

    اس�تفاده از ظرفيت كوچك ها براي عبور 
از تحريم ها

رييس كميس��يون صنايع اتاق ايران از جمله افرادي 
اس��ت كه معتقد اس��ت اقتصاد ايران با اس��تفاده از 
ظرفيت بنگاه ه��اي كوچك و متوس��ط مي تواند از 
چالش تحريم هاي اقتصادي عبور كند و در مسير رونق 
توليد گام بردارد. ابوالفضل روغني گلپايگاني درباره 

نقش شركت هاي كوچك و متوس��ط براي مقابله با 
تحريم اظهار كرد: در بسته پيشنهادي كه ايران و اروپا 
درباره آن در حال توافق هستند، قرار بر اين است كه 
شركت هاي كوچك و متوسط محور كار قرار بگيرند.

ابوالفضل روغن��ي گلپايگاني افزود: ب��ه دليل اينكه 
ش��ركت هاي بزرگ معموال مورد تحريم امريكا قرار 
مي گيرند يا به دليل مراوداتي كه با امريكايي ها دارند 
از كار كردن در ايران هراس دارند بنابراين شركت هاي 
كوچك و متوس��ط مي توانند بهترين فرصت باشند 
به اين دليل كه بخش خصوص��ي صد درصد كاملي 
هس��تند و وابس��تگي مالي با امريكا ندارند به همين 
جهت مي توانند به راحتي در كشور ما فعاليت كنند.

وي تاكيد كرد: محور قرار دادن بنگاه هاي كوچك و 
متوس��ط يكي از مسير هايي است كه مي تواند ما را از 

فشار ها و تحريم هاي امريكا برهانند.
روغني گلپايگاني درباره اينكه آيا شركت هاي كوچك 
و متوس��طه داخلي توانايي همكاري با شركت هاي 
خارج��ي را دارن��د، خاطرنش��ان ك��رد: هم��كاري 
شركت هاي داخلي با اروپاييان نياز به زيرساخت دارد 
كه آماده نيست، يكي از مهم ترين اين زيرساخت ها 

مبادالت مالي است كه مشكل دارد و  بايد حل شود.
رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: 
به هرحال اين موضوع نيازمند زيرساخت هايي است 
از جمله اينكه معموال اين ش��ركت ها در بخش هاي 
تحقيق و توس��عه زياد صاحب فكر و ايده نيس��تند و 
در سطح مقياس كوچك مي توانند فعاليت كنند اما، 
چاره اي نداريم و بايد اين مسير را طي كنيم.وي با بيان 
اينكه شركت هاي ما زيرساخت هاي الزم را ندارند و 
به زمان نياز داريم كه اين كار ها را انجام دهيم، اظهار 
كرد: بنگاه هاي كوچك و متوس��ط كش��ور در حالت 
خوش��بينانه ۵۰ تا ۶۰ درصدش��ان با ظرفيت خوب 
در حال كار كردن هس��تند، كار سختي است اما، ما 
بايد هم شرايط را آماده كنيم و هم مقدمات را فراهم 
كنيم تا اين ارتباطات بهتر ش��ود.روغني گلپايگاني 
گفت: شركت هاي ما كم نيستند و طرف هاي اروپايي 
را مي شناسند و از طريق ارتباطات و تعامالت كه در 
حال برقرار شدن است اين مساله قابليت حل بهتري 

خواهد داشت.
ريي��س كميس��يون صنايع ات��اق بازرگان��ي ايران 
خاطرنش��ان كرد: وزارت خارجه بخش��ي به عنوان 
رايزن هاي اقتصادي دارد كه وزير خارجه دستور داده 
تا فعال شوند و بخش خصوصي هم تالش مي كند تا 
سفر، مبادالت و روابط بيشتري را برقرار كند تا بتوانيم 
مكانيسم را در كشور طراحي كنيم.در حال حاضر كه 
شرايطي فراهم ش��ده تا بتوان از ابزار صنايع كوچك 
براي مقابله با تحريم ها اس��تفاده كرد بايد از ظرفيت 
اين بنگاه ها نهايت بهره برداري را كرد و با توانمندسازي 
بيشتر آنها به س��متي حركت كرد تا كشور بتواند با 
چالش هايي كه از سوي امريكا با آن مواجه مي شود، 

مقابله كند.

حضورتلفنهمراهدرايرانبهربعقرنرسيد

روز شنبه ۱۹مرداد ماه ۱۳۹۸ سيم كارت در كشور ۲۵ ساله مي شود
به گ��زارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
سيار ايران در تاريخ ۱۹ مرداد ۱۳۷۳ با واگذاري 4 
سيم كارت به كاركنان نهاد رياست جمهوري، عرضه 

سيم كارت تلفن همراه در ايران رسما آغاز شد.
بهره برداري از اولين فاز ش��بكه تلفن همراه كشور، 
ابتدا در مرداد ماه س��ال ۱۳۷۳ در شهر تهران با ۲4 
سايت BTS و با ظرفيت ۹۲۰۰ شماره آغاز شد و به 
دنبال استقبال مردم، شركت مخابرات ايران درصدد 

گسترش پوشش آن از تهران به كل كشور بر آمد.
همراس��تا با تغيير پارادايم ه��اي ارتباطي در دنيا و 
متناسب با نياز و تقاضاي مردم، توسعه شبكه تلفن 
همراه در اهداف عالي مجموعه مخابرات كشور قرار 
گرفت.در ادامه و بنا به پيش��نهاد وزارت ارتباطات و 

فناوري اطالعات، هيات دولت اساس��نامه شركت 
ارتباطات س��يار را با س��رمايه ۲۰۰۰ ميليارد ريال 
تصويب كرد و تمامي وظايف امور ارتباطات س��يار 
ش��ركت مخابرات ايران به ش��ركت ارتباطات سيار 

ايران واگذار شد.
با جدي ش��دن خصوصي س��ازي صنعت مخابرات 
كش��ور، اين ش��ركت با درك اقتضائات جديد بازار 
رقابت، از س��ال ۱۳۸۶ فعاليت خود را با نام تجاري 

همراه اول ادامه داد.
در س��ال ۱۳۸۹ اين ش��ركت از س��هامي خاص به 
س��هامي عام تبديل و در ۲۸ آذر ۱۳۸۹، پنج درصد 
سهام )معادل ۱۰۳ ميليون سهم( خود را در فرابورس 
عرضه كرد. روز ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ نماد همراه اول در 

بازار بورس بازگشايي ش��د و اين شركت از آن سال 
در بازار بورس حضور دارد.ش��ركت ارتباطات سيار 
ايران با واگذاري ۱۱۰ ميليون س��يم كارت در تمام 
۱۲4۶ شهر كشور و بيش از 4۳ هزار روستا )حدود 
۹۰ درصد روس��تاها( و بيش از ۷۰ هزار كيلومتر از 
جاده هاي كشور، بيش از ۹۷ درصد جمعيت كشور 
را تح��ت پوش��ش دارد. اين اپراتور ع��الوه بر اينكه 
پيشتاز عرضه سيم كارت در كشور بوده است، پس 
از دريافت مجوز ارتقاي خدمات نسل ٣ و نسل هاي 
باالتر از آن در تاريخ ٤ ش��هريور ١٣٩٣ با نوس��ازي 
مداوم شبكه خود، به روزترين تجهيزات شبكه تلفن 
همراه كش��ور را در اختيار مشتركين خود قرار داده 
اس��ت.هم اكنون همراه اول با در اختيار داشتن ۳۹ 

هزار و ۹۰۰ س��ايت ۳Gو 4G گسترده ترين شبكه 
ديتاي كشور را در اختيار دارد.اپراتور اول در ۶ سال 
گذش��ته، در ارزيابي هاي رسمي س��ازمان تنظيم 

مقررات و ارتباط��ات راديويي )رگوالتوري( همواره 
عنوان برترين جايگاه اپراتورهاي تلفن همراه كشور 

را براي خود حفظ كرده است.

ترازمثبتتجارتخارجي
سيستانوبلوچستان

سيستانوبلوچستان| 
رييس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت سيستان 
و بلوچس��تان گفت: در ۳ 
ماهه ابتدايي سال ۱۳۹۸، 
مي��زان تج��ارت خارجي 
استان به رقم مثبت ۱۶۸ 
ميليون و ۳۱۰ هزار و 4۸۶ دالر رس��يده اس��ت.به 
گزارش ايسنا نادرميرشكار افزود: اين رقم اعالم شده 
در رابط��ه با تراز تجارت خارجي اس��تان طي مدت 
مذكور، بدون احتساب آمارهاي منطقه آزاد چابهار 
است .رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
با بيان اين مطلب كه ميزان و رقم تجارت خارجي با 
احتس��اب ميزان صادرات و واردات به دست مي آيد، 
گفت: صادرات كاال از اس��تان ط��ي ۳ماهه ابتدايي 
امسال به ارزش بيش از ۲۵۸ ميليون دالر رسيد كه 
نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ از نظر ارزش، رشد 
۸۶درصدي داشته اس��ت.رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان، افزود: كل صادرات از گمركات 
و بازارچه هاي مرزي استان طي ۳ ماهه سال ۱۳۹۸ 
ب��ه وزن ۳۷۷ هزار و ۶۷ تن و با ارزش ۲۵۸ ميليون و 
۲۷۱ هزار و ۹4۷ دالر اس��ت كه در مقايسه با مدت 
مشابه س��ال ۹۷ از لحاظ ارزش، ۸۶ درصد افزايش 

داشته است .

انتخاباتبايدبهمانورقدرتو
وحدتدركشورتبديلشود

كهگيلويهوبويراحمد| 
وزير كش��ور با اش��اره به 
در پيش بودن انتخابات 
مجلس يازدهم ش��وراي 
اس��المي در سال جاري 
گفت: انتخابات امس��ال 
بايد ب��ه مانور ق��درت و 
وحدت ملي تبديل شود.عبدالرضا رحماني فضلي 
ديروز در نشس��ت صميمي با خبرن��گاران افزود: 
بر همين اس��اس، بنده در يك جلسه اي با عناصر 
اصلي اصولگرايان كه دعوت خودشان كرده بودند 
و يك جلس��ه سه س��اعت با حضور اصالح طلبان 
حضور يافتم و در جلسه اي ديگري نيز با مستقالن 
شركت خواهم كرد و در اين جلسه تمامي گاليه ها، 
دغدغه ها، پيشنهاد و حرفهاي گروه هاي سياسي 
را شنيدم.وزير كش��ور گفت: نقطه مشترك همه 
اينها » رعايت قانون« و »مش��اركت حداكثري« 
اس��ت، كه اين بسيار خوب اس��ت و ممكن است 
نقاط افتراق نيز در بين گروه هاي سياس��ي باشد 
كه بايد پيگيري شود.رحماني فضلي در خصوص 
كارت هاي هوشمند ملي نيز گفت: قيمت خدمات 
صدور كارت ملي از سوي مجلس شوراي اسالمي 
تصويب مي شود و هزينه صدور كارت براي افراد به 

صورت مستقيم به خزانه وارد مي شود.

كشف100ميليارديالبسه
قاچاقدرمازندران

مازن�دران| فرمان��ده 
انتظام��ي مازن��دران از 
كشف ۱۰۰ ميليارد ريالي 
ان��واع پوش��اك خارجي 
قاچاق در استان خبر داد.

به گزارش ايس��نا، سردار 
س��يدمحمود ميرفيضي 
در تش��ريح اين خبر، گفت: مام��وران اداره مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي اس��تان به منظور 
برخ��ورد با سرش��بكه ها و بانده��اي اصلي عرضه 
انواع البس��ه و پوش��اك خارجي قاچ��اق، پس از 
انجام اقدامات اطالعاتي، طرح بازديد از واحدهاي 
صنفي عرضه پوشاك و البس��ه را به مدت يك روز 
در ۸ شهرستان تابعه اس��تان اجرا كردند .فرمانده 
انتظامي مازندران خاطرنشان كرد: در اين عمليات 
كه با همكاري س��ربازان گمنام امام زمان )عج( و 
نمايندگان دبيرخانه كميس��يون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز اس��تانداري، اداره كل صنع��ت معدن و 
تجارت استان و سازمان تعزيرات حكومتي استان 
و با هدايت عملياتي اين فرماندهي به اجرا در آمد 
ماموران پس از هماهنگي هاي قضايي، از ۸۷ واحد 
صنفي و انبارهاي پوشاك در شهرستان هاي بابلسر، 
فريدونكنار، نوشهر، چالوس، عباس آباد، سلمانشهر، 

تنكابن و رامسر بازديد كردند.

بياثرشدنتحريمهاباافزايش
مبادالتتجاريباهمسايگان

خراس�انرض�وي| 
افزايش مبادالت تجاري 
با كش��ورهاي همسايه 
يك��ي از راهبرده��اي 
دول��ت دوازدهم اس��ت 
كه تحريم هاي ظالمانه 
دش��من را بي اث��ر كرده 
است.عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس 
دهم در نشس��ت با اصحاب رسانه در شهرستان 
سبزوار گفت: ديپلماسي اقتصادي با كشورهاي 
همس��ايه از مواردي اس��ت كه مورد توجه قرار 

گرفته است.
رمضانعلي س��بحاني فر اف��زود: حجم مبادالت 
اقتصادي جمهوري اسالمي ايران با كشور عراق 
در سال گذشته از مرز ۱۹ ميليارد دالر عبور كرد و 
همچنين مبادله اقتصادي با روسيه افزايش يافته 
است.وي همچنين با اش��اره به سفر ماه گذشته 
خود به همراه وزير صنع��ت، معدن و تجارت به 
كشور پاكستان اظهار داش��ت: در اين سفر ساز 
و كارهاي الزم براي توس��عه مبادالت تجاري دو 
كشور بررسي شد. حجم مبادالت تجاري ايران و 
پاكستان اكنون ۱.۳ ميليارد دالر است كه افزايش 
مناسبات تجاري و اقتصادي به بيش از سه برابر 

در دستور كار قرار گرفته است.

3مرزاستانكرمانشاهراههاي
مجازگمركيمعرفيشدند

كرمانش�اه| مديركل 
گمركات استان كرمانشاه 
گفت: در جلس��ه هيات 
وزي��ران ب��ه رياس��ت 
رييس جمهور پنج نقطه 
مرزي از جمله س��ه مرز 
»شوشمي«، »سومار« و 
»شيخ صله« در استان كرمانشاه به عنوان راه هاي 

مجاز گمركي معرفي شدند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، خلي��ل حيدري با 
اشاره به مصوبه دولت مبني بر تصويب راه هاي مجاز 
گمركي در سه استان كش��ور اظهار داشت: هيات 
دولت با ايجاد راه هاي جديد مجاز گمركي براي ورود 
و خروج كاال و مسافر در استان هاي آذربايجان غربي، 
كرمانشاه و ايالم موافقت كرد.او عنوان كرد: بازارچه 
كيله سردش��ت در آذربايجان غربي، نقطه مرزي 
شوشمي، بازارچه مرزي سومار و بازارچه مرزي شيخ 
صله در كرمانشاه و بازارچه چيالت دهلران در ايالم، 
به عنوان راه هاي مجاز گمركي تعيين شدند.حيدري 
با اشاره به اينكه مرز هاي مجاز شامل بازارچه هاي 
رسمي مي ش��وند گفت: مرز هاي مجاز رسمي نيز 
وجود دارند كه ارگان هاي مختلف از جمله سازمان 
راهداري، گمرك، گذرنامه و نهاد رياست جمهوري 

در آن مرز حضور دارند.
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مدير اسبق غله قم بازداشت شد
قم| دادس��تان عمومي و انقالب قم از بازداشت 
مدير اسبق غله قم به اتهام تضييع وجوه و اموال 

دولتي و بيت المال خبر داد.
به گزارش روابط عمومي دادس��تاني عمومي و 
انقالب استان قم، مهدي كاهه اظهار داشت: در 
راستاي عمل به فرمايشات و منويات رياست قوه 
قضاييه مبني بر مبارزه با فس��اد و احياي حقوق 
عامه، حس��ب گزارش اداره كل سازمان بازرسي 
استان قم  همچنين تحقيقات جامع مقام قضايي، 
مدير اسبق غله قم پس از تفهيم اتهام موصوف، به 
دليل عجز از توديع وثيقه بازداشت و پس از توديع 

وثيقه هم اكنون آزاد شده است.
وي بيان كرد: با همكاري اداره كل سازمان بازرسي 
اس��تان بر فعاليت ادارات و نهاد ه��اي اجرايي با 
جديت و دقت بيشتري نظارت خواهد شد و در 
صورت محرز شدن هرگونه تخلف، برخورد قانوني 

قاطعي با متخلفين صورت مي پذيرد.

قايق صيادي به وسيله شناور 
نيروي دريايي سپاه نجات يافت

بندرلنگه|قايق صيادي به هم��راه ۲ صياد از 
اهالي بندرلنگه كه يك شبانه روز در حوالي جزيره 
سيري به علت خرابي موتور قايق متوقف شده بود 

ديروز نجات پيدا كردند.
رباني يكي از سرنش��ينان اين قايق ضمن تقدير 
از نيرو هاي منطقه پنجم دريايي س��پاه، اظهار 
داشت: حدود يك شبانه روز به علت خرابي موتور 
قايق مجبور شديم در حوالي جزيره سيري لنگر 
بياندازيم كه پس از درخواست كمك نيرو هاي 

سپاه دريايي در محل حاضر شدند.
اين صياد اضافه كرد: طي تماس��ي هم كه امروز 
)جمعه( صبح با فرماندار شهرس��تان بندرلنگه 
داشتيم او پيگيري هايي نيز براي اعزام ناجي انجام 
دادند كه ما قبل از اعزام ناجي نجات پيدا كرديم.

تأمين اعتبار 6۵ ميليارد توماني 
براي بازسازي مدارس سيل زده

خرمآباد|مديركل نوس��ازي، توسعه و تجهيز 
مدارس لرستان از تأمين اعتبار۶۵ ميليارد توماني 
براي بازسازي مدارس سيل زده استان خبر داد.

محمدرضا حيدري در حاشيه آيين كلنگ زني 
و ساخت آموزشگاه ۹ كالسه ازنا اظهار كرد: اين 
پروژه سي و دومين مدرس��ه اي است كه پس از 
سيل توسط خيرين ساخته مي شود؛ همچنين 
۲۷ مدرسه در قالب ۲۰۲ كالس درس هم پس 
از سيل توسط خيرين در دست تعمير قرارگرفته  
است.وي بيش��ترين خسارت ناش��ي از سيل را 
متوجه پل دختر و معموالن عنوان كرد و افزود: 
در سيل اخير 4۲۳ فضاي آموزشي دچار آسيب 
ش��دند كه از اين تعداد ۱۱۳ مدرس��ه نيازمند 
تخريب و بازسازي و ۳۱۰ فضاي آموزشي نيازمند 
تعميرات اساس��ي هستند.حيدري خاطرنشان 
كرد: با مساعدت خيرين مدرسه ساز، كار ساخت 
۵۷ پروژه در استان آغاز شده است و با فعال شدن 
پروژه هاي نوسازي مدارس، بيش از ۶۵ ميليارد 
تومان از اعتبارات عمراني براي اين حوزه جذب 
ش��د كه در نوع خود ركورد محس��وب مي شود.

حيدري عنوان كرد: اين واحد آموزشي با ۹كالس 
درس، ۳ كارگاه، يك آزمايشگاه، كتابخانه و سالن 
چندمنظوره ب��ا زيربناي آموزش��ي ۱۵۰۰ متر 
در زميني به مس��احت ۶۰۰۰ مترمربع احداث 

خواهد شد. 

تأسيس بيش از ۴۸۰   شركت 
صوري به نام افراد مختلف

اصفهان| رييس كل دادگستري استان اصفهان 
در خصوص يك پرونده مه��م جرايم اقتصادي 
نيز گفت: در يك پرون��ده اقتصادي ۲ نفر متهم 
اصلي آن با تأسيس بيش از 4۸۰ شركت صوري 
به نام افراد مختلف و دريافت كارت بازرگاني اقدام 
به انجام معامالت و واردات به ش��كل گس��ترده 
نموده اند كه تاكنون بيش از ۵۰۰۰ ميليارد تومان 
فرار مالياتي صورت گرفته اس��ت كه بحمداهلل با 
شناس��ايي مرتكبين اصلي از افراد بي گناه رفع 
تعرض مالياتي مي شود و حقوق دولت از متهمان 
با توجه به اينكه بخشي از اموال آنها شناسايي و 
توقيف شده وصول خواهد شد. وي تصريح كرد: 
عامالن اصلي اين پرونده دستگير و در بازداشت به 
سر مي برند و اين پرونده در آينده نزديك با صدور 
كيفرخواس��ت به دادگاه ويژه جرايم اقتصادي 

استان ارسال و رسيدگي خواهد شد.

 معضل ترافيك شهرها
بدون تعامل رفع نخواهد شد

ش��هردار اصفهان گفت: اگر در فضاي مديريت 
واحد شهري سطح تعامالت همه دستگاه ها به 
ويژه پليس و شهرداري افزايش پيدا نكند، معضل 

ترافيك رفع نخواهد شد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري 
اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در دوازدهمين نشست 
هم انديش��ي معاونان و مديران حم��ل و نقل و 
ترافيك و روساي پليس راهور كالنشهرهاي كشور 
با اشاره به اينكه شهر اصفهان عنوان شهر خالق 
و پايلوت شهر دوستدار كودك را به دست آورده 
و تمام اين تالش ها در جهت تحقق شهر زيست 
پذير بوده است، اظهار كرد: با توجه به تردد مردم 
اصفهان با دوچرخه در گذش��ته اصفهان به نام 
ش��هر دوچرخه ها نيز نامگذاري شد و در همين 
راستا مديريت شهري در دو سال گذشته تعداد 

ايستگاه هاي دوچرخه را دو برابر كرده است.

چهرههاياستاني
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كوچك سازي دستگاه هاي دولتي به استخدام هاي سازمان حفاظت محيط زيست رسيد؟

كمبودمحيطبانحلنميشود؛پيچيدهترميشود
بر اس��اس اس��تاندارد جهاني به ازاي ه��ر هزار هكتار 
عرصه طبيعي، يك محيط بان بايد حضور داشته باشد 
اما در ايران هر10 تا 12 ه��زار هكتار، يك محيط بان 
دارد به اين ترتيب كمبود نيروي محيط بان با فش��ار 
به محيط باناني كه حضور دارند جبران مي ش��ود. اين 
وضعيت در حالي است كه سال گذشته فرمانده يگان 
حفاظت محيط زيست كش��ور اعالم كرده بود تا پنج 
سال آينده تعداد محيط بانان به دو برابر وضعيت فعلي 
و مطابق چارت سازماني حفاظت محيط زيست خواهد 
رسيد اما به تازگي خبرهايي منتشر مي شود كه به دليل 
دس��تورالعمل دولت مبني بر كوچك شدن ارگان ها، 
امكان استخدام نيروي محيط بان جديد وجود نداشته 
و س��ازمان حفاظت محيط زيست كش��ور قرار است 
كمبود نيرو را به صورت مشاركتي و با كمك نيروهاي 
مردمي جبران كند اما اين موضوع از نگاه كارشناسان 
محيط زيست مبهم بوده و مشخص نيست ساز و كار 
حض��ور مردم به چه صورت اس��ت و آي��ا اين مداخله 
مردمي در نهايت به زيان محيط زيست تمام نمي شود؟ 
كارشناسان معتقدند نگاه دولت به استخدام در سازمان 
حفاظت محيط زيست با توجه به افزايش وسعت مناطق 
چهارگانه محيط زيستي و كمبودهاي استخدامي كه 
به دليل بحران مالي از سال هاي گذشته تا امروز روي 
هم جمع ش��ده اس��ت، بايد متفاوت از وزارتخانه ها و 
سازمان هاي ديگر باشد چرا كه محيط زيست با شعار 
حفاظت نمي ش��ود و دولت بايد يك بار براي هميشه 

موضع خود در مقابل محيط زيست را مشخص كند. 

   ضد و نقيض هاي يك سازمان
كمبود محيط بان يكي از معضالت هميشگي سازمان 
حفاظت محيط زيست كشور بوده است. سازماني كه 
با توجه به وسعت سرزميني ايران، هيچ زماني نيروي 
كافي براي حفاظت در اختيار نداش��ته است اما حاال 
به نظر مي رسد وضعيت استخدام نيروي محيط باني 
در اين سازمان به سمت و سوي تازه اي كشيده شده 
است. 30 دي سال 97، فرمانده يگان حفاظت محيط 
زيست كشور اعالم كرد تا پنج سال آينده تعداد محيط 
بانان به دو برابر وضعيت فعلي و مطابق چارت سازماني 
حفاظت محيط زيس��ت خواهد رس��يد. جمش��يد 
محبت خاني درباره اين موضوع افزود: بر اساس چارت 
سازماني بايد تعداد محيط بانان در كشور هفت هزار 
و 400 نفر باش��د كه اكنون سه هزار و 400 نفر است. 
موافقت الزم از س��ازمان اداري و استخدامي گرفته 
شده كه طي پنج س��ال آينده تعداد محيط بانان را از 

3400 نفر فعلي به دو برابر افزايش دهيم. 
او با اش��اره به اينكه 50 درصد نيروي انساني سازمان 
حفاظت محيط زيست در اين يگان مشغول به فعاليت 
هستند، بيان كرد: ما در حال حاضر 40 درصد از سقف 
چارت خود را در اختيار داريم البته با پيگيري هايي كه 

سازمان حفاظت محيط زيست انجام داد و با همكاري 
سازمان استخدامي كش��ور، امسال مجوز جذب و به 
كارگيري300 محيط بان به س��ازمان داده ش��د. بر 
اساس اين مجوز تا پنج سال تعداد محيط بانان تا ۸0 
درصد چارت س��ازماني، يعني دو برابر وضع موجود 
رشد خواهد داش��ت. محبت خاني افزود: 7400 نفر، 
سقف چارت سازماني سراسر كشور است كه در حال 
حاضر3400 نفردر خدمت داريم و140 پاسگاه خالي 
است. ما اين كس��ري را به دو صورت حل مي كنيم. 
اول اينكه تعدادي س��رباز از ستاد نيروهاي مسلح به 
ما دادند كه در حال حاضر فقط يك مسكن است زيرا 
قصد نداريم استفاده از سربازها مداوم باشد اما با قولي 
كه داده شده و با تحقق اين 3000 نفر طي پنج سال 

خيلي از چالش ها رفع خواهد شد.
اظهارات محبت خاني البته در حالي بود كه فروردين 
97 هم معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با بي��ان اينكه در 
حال حاضر با كمبود نيروي شديد در محيط زيست 
روبه رو هس��تيم، اعالم كرد، از 15 هزار پست 7 هزار 
پست خالي است. اما ماجراي كمبود نيرو و استخدام 
محيط بان در سازمان حفاظت محيط زيست كشور 
به همين جا ختم نمي شود، 24 تير امسال همزمان با 
روز ملي محيط بان عيسي كالنتري، رييس سازمان 

حفاظت محيط زيست كشور هم خبر از استخدام هاي 
تازه در اين سازمان داده و بيان كرد: مقرر شده ساالنه 
300 نفر به محيط بانان كش��ورمان اضافه شود كه با 
توجه به بازنشستگي تعدادي از آنان تعدادشان تا 10 
س��ال آينده به 5000 نفر خواهد رس��يد. با اين حال 
هنوز يك ماه از اظهارنظر كالنتري نگذش��ته اس��ت 
كه روز گذشته، حميدظهرابي، معاون محيط زيست 
طبيعي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت كشور در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر از امكان پذير 
نبودن افزايش نيروي محيط ب��ان داد. او درباره اين 
موضوع بيان كرد: در مناطق تحت حفاظت و ش��كار 
ممنوع س��ازمان به ازاي هر ۶ ه��زار هكتار بايد يك 
محيط بان حضور داش��ته باشد. اگر بخواهيم به يك 
استاندارد ملي برسيم بايد در مناطق كوهستاني در 
هر 2500 هكتار يك محيط بان حضور داشته باشد 
و در مناطق بياباني در ه��ر 4500 هكتار بايد تعداد 

محيط بانان دو برابر شود.
ظهرابي گفت: با توجه به افزايش مناطق تحت حفاظت 
سازمان محيط زيست و افزايش فعاليت سطح توسعه اي 
بايد تعداد محيط بانان در چند سال آينده 3 برابر افزايش 
يابد. براساس دستور العمل دولت براي محدود و كوچك 
شدن ارگان ها، افزايش نيروي محيط بان امكان پذير 
نخواهد بود به همين دليل س��ازمان محيط زيست به 

سمت فعاليت هاي مشاركتي حركت كرده است. سعي 
براين است كه مناطق تحت مديريت محيط زيست با 

مشاركت مردم حفاظت شود.

   آمادگ�ي مجل�س ب�راي تصوي�ب اليحه 
افزايش حقوق و تعداد محيط بانان

با اين حال اگرچه معاون محيط زيست طبيعي سازمان 
حفاظت محيط زيست كشور خبر از امكان پذير نبودن 
افزايش نيروي محيط باني مي دهد، نمايندگان مجلس 
نظر ديگري دارند. علي محمد ش��اعري، عضو هيات 
رييسه كميس��يون كش��اورزي، آب، منابع طبيعي و 
محيط زيس��ت مجلس شوراي اس��المي درباره اين 
موضوع گفت: تعداد محيط بان��ان بايد به 10 هزار نفر 
برس��د در حال حاض��ر 3 هزار محيط بان در كش��ور 
فعاليت مي كنند اما در واقع يك درصد استاندارد جهاني 
محيط بان داريم كه بايد تعداد آنها افزايش و به حدود 10 
هزار محيط بان برسد.او افزود: 10 درصد از عرصه هاي 
منابع طبيعي توس��ط محيط بانان حفاظت مي شوند 
و ضريب حفاظ��ت از منابع طبيعي در حال حاضر ۶0 
درصد است كه بايد به 100 درصد برسد. در صورتي كه 
دولت اليحه افزايش حقوق و تعداد محيط بانان وجنگل 
بانان را تدوين و ارايه كند مجلس اين آمادگي را دارد كه 

به قيد فوريت و خارج از نوبت آن را بررسي كند.

    ابعاد مشاركت مردم مشخص شود
اگرچه از اظه��ارات معاون محيط زيس��ت طبيعي 
س��ازمان حفاظت محيط زيست كش��ور مشخص 
اس��ت كه اين س��ازمان در نظر دارد كمبود نيروي 
خود را با مشاركت مردم جبران كند اما كارشناسان 
محيط زيست معتقدند ورود مردم به عرصه حفاظت 
محيط زيس��ت نياز به آموزش داشته و از طرف ديگر 
ام��كان حضور م��ردم در عمليات ه��اي محيط باني 
نيست. فرشاد محمودي درباره اين موضوع به »تعادل 
« گف��ت: نكته اي ك��ه در زمينه مش��اركت مردمي 
بايد به آن توجه ش��ود، اين اس��ت كه محيط زيست 
مش��خص كند كمبود نيرو در كجا وج��ود دارد اگر 
بحث محيط زيست ش��هري است، مي توان از كمك 
مردمي استفاده كرد اما كمبود نيروي محيط باني ما 
در مناطق حفاظت شده بوده كه امكان حضور مردم 

عادي وجود ندارد. 
محيط بان��ان حرف��ه اي و آموزش ديده ه��م در اين 
مناطق حي��ن عمليات امنيت جان��ي ندارند و بارها 
شاهد آن بوديم كه يك محيط بان در عمليات مجروح 
يا كشته شد حاال چگونه در اين مناطق قرار است با 
مشاركت مردمي مش��كل كمبود نيرو را حل كرد؟ 
اگر قرار باشد واقعا مردم در چنين مكان هايي حضور 
داشته باش��ند، يك بار مضاعف بر دوش محيط بانان 
اس��ت كه در عمليات ها بايد نگران حفظ جان مردم 
هم باشند. او افزود: از طرف ديگر در چنين شرايطي 
بح��ث تعهد هم در ميان اس��ت، س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت چه تعه��دي در قبال اي��ن مردم كه 
مشاركت مي كنند دارد؟ زماني مطرح شد اگر مردمي 
كه به محيط زيس��ت كمك مي كنند دچار جراحت 
شوند، بيمه ها طبق تعهدي كه با محيط زيست دارند، 
هزينه درمان آنها را بپردازند اما معلوم نيس��ت هنوز 
همچنين شرايطي حاكم بوده يا خير و اگر قرار است 
سازمان هزينه آموزش و بيمه مردم را براي مشاركت 
در حفظ محيط زيس��ت را بدهد، چ��را اين هزينه را 
صرف استخدام محيط بان جديد نكند؟ ضمن اينكه 
بايد مش��خص ش��ود مردم در مقابل چه تعهدي به 
س��ازمان مي دهند؟ اگر در اين شرايط تخلفي شكل 
بگيرد و گروهي از اين فضاي مشاركتي سوءاستفاده 
كنند، چه كسي و بر اساس كدام تعهدي پاسخگوي 

آن است؟ 
بنابراين اگرچه مشاركت مردمي اقدامي مفيد است 
و هميشه درگير كردن مردم با مسائل محيط زيست 
نتيجه مثبتي داش��ته اما به همان اندازه هم حساس 
و نيازمند بررس��ي همه جانبه است. سازمان محيط 
زيس��ت د روهله نخس��ت بايد پاس��خگو باش��د كه 
وعده هاي آقاي كالنتري مبني بر اس��تخدام ساالنه 
300 محيط بان چه ش��د و بعد هم ابعاد مش��اركت 

مردمي را روشن كند. 

مبارزه با موريانه فساد در وزارت بهداشت 
وزير بهداشت ضمن مثبت خواندن روند اقدامات انجام 
ش��ده در جهت ايجاد ش��فافيت در وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو و تشريح اين اقدامات، تاكيد كرد: با 
پديده اي به نام موريانه فساد در ساختار اجرايي كشور 
و در درون وزارت بهداشت مبارزه مي كنيم و اين را به 
فال نيك مي گيرم و اميدوارم اثرات مثبت آن را ببينيم.

سعيد نمكي در اجالس معاونين غذا و دارو گفت: شايد 
با خود بگوييد اين چه وزيري است كه آنقدر معاون غذا 
و دارو عوض مي كند. به هرحال ما نشس��ت قبلي را با 
حضور دكتر پيرصالحي برگزار كرديم، اما نشست امروز 
با حضور دكتر شانه ساز برگزار مي شود. تاكيد مي كنم 
كه من با هيچ كس رودربايستي ندارم. به همه همكارانم 
گفته ام كه من مانند يك مربي هستم كه در كنار زمين 
ايستاده ام و تيمم بايد گل بزند نه اينكه گل بخورد. اگر 
كاپيتان تيم هم در دقايق اول به خوبي بازي نكند، در 

همان دقيقه اول از زمين بيرونش مي كشم.
نمكي با بيان اينكه در امور مربوط به مردم با كس��ي 
شوخي ندارم، گفت: در امور مربوط به مردم مطلقًا با 
كسي مسامحه نمي كنم. گرچه آقاي دكتر پيرصالحي 
از برادران بس��يار پاكيزه بودند، اما برايشان مشقي را 
نوش��تم، تعيين تكليفي كردم و بارها خواس��تم كه 
آنها را انجام دهند و زماني را براي انجامش مشخص 
كردم؛ چرا كه ما فرصت نداريم و وقت هاي تلف شده 
زيادي داريم. بايد در دقيقه 90 گل بزنيم. به هر حال 
اين اقدامات اجرا نش��د و من هم در كار با مردم اهل 
مسامحه نيستم. وزير بهداشت ادامه داد: سوال دومي 
كه ممكن است براي شما پيش بيايد اين است كه ما 
به چه موضوعي غير شفافي بيشترين توجه را داريم: 
همواره گفته ام نبايد اجازه دهيم كه تعداد معدودي 

از افراد قانون ش��كن و فرص��ت طلب حيثيت جامعه 
داروس��ازي و پزشكي كش��ور را ببرند. ما نبايد اجازه 
دهيم كه اعتبارمان در ذهن مردمان اين س��رزمين 
به دليل منفعت طلبي و انحصار طلبي گروهي خاص 

مخدوش شود.
او تاكيد كرد: متاسفانه در سال هاي گذشته در سازمان 
غذا و دارو يكي از بزرگ ترين آفت ها عدم شفافيت بوده 
اس��ت. هرچه هم فرياد ميزدم عده اي فكر مي كردند 
كه با ش��خص خاصي خصوم��ت دارم. در روز اول هم 
به معاونينم اعالم كردم كه ش��ما حق نداريد با پيش 
داوري ها به س��ازمان غذا و دارو پا بگذاريد. ش��ما حق 
نداريد فرد خاصي را بر ديگري ترجيح دهيد. حق نداريد 
در حق هيچ كس بي عدالتي كنيد. به دكتر شانه ساز هم 
تاكيد كردم كه مبادا به دليل ذهنيت مخدوش يا درست 

از گذشته كسي، چوب الي چرخش بگذاريد.
وزير بهداشت با اشاره به جلسه اي كه چندين ماه قبل با 
رييس بانك مركزي، رييس سابق سازمان غذا و دارو و 
معاون اول رييس جمهور در زمينه تخصيص ارز داشته 
و عدم همخواني اعداد سازمان غذا و دارو با اعداد بانك 
مركزي، گفت: حال مني كه در سازمان برنامه و بودجه، 
انديش��ه ام با رقم ش��كل گرفته و با ح��دود 30۸ هزار 
ميليارد از پول كشور سر و كار داشتم، اين موضوع برايم 
جاي سوال بزرگي بود. در اينجا حساسيت هايم بيشتر 

شد و مقدار بيشتري به اين حوزه ورود كردم.
وي، دكتر اصغري  رييس اس��بق سازمان غذا و دارو را 
يكي از پاكيزه ترين مدي��ران خواند و گفت: در ابتداي 
حضورم در وزارت بهداشت وي را صدا زدم و گفتم شما 
از سامانه تي تك چه اطالعاتي داشتيد كه گفتند من تا 
روز آخر شناسه اي از اين سامانه در اختيار نداشتم. بنده 

گفتم ببنديد درب اين سازمان غذا و دارو را. در جايي 
كه رييس سازمان غذا و دارو به اطالعات اين سازمان 
دسترس��ي ندارد، چرا اين مجموعه را نگه داشته ايد. 
بنابراين به مساله ورود كرديم. با ورود دكتر شانه ساز 
به سازمان جلسه گذاشتيم. پرسيديم كه در حوزه مواد 
اوليه چقدر موجودي انبار داريم؟، گفتند كه نميدانيم. 
مي پرسيدم چقدر در انبارهاي پخش موجودي داريم؟ 
باز هم گفتند نمي دانيم. پرسيدم فعل و انفعاالت ارزي 

به چه ميزان بوده است؟ كه باز هم گفتند نمي دانيم.

   راز سر به مهر سازمان غذا و دارو
نمكي تاكيد كرد: كليد اين راز سر به مهر در جيب يكي 
دو نفر بود. من در اينجا احساس كردم كه ديگر نمي توانم 
بنشينم و س��كوت كنم و بايد به مساله ورود كنم؛ چرا 
كه من آمده ام كه همي��ن اقدامات را انجام دهم و اهل 
برگشت هم نيستم و ماشينم دنده عقب ندارد. از روز اول 

با خداي خودم عهد كردم كه كار را انجام دهم.
وي ادامه داد: به هر استاني كه مي روم وقتي بر سر مزار 
شهدا اداي احترام مي كنم، اولين چيزي كه در ذهنم 
به ش��هدا مي گويم اين اس��ت كه ما اگر قصور كرديم 
شرمساريم. در دلم مي گويم وقتي اين مرزها را با خون 
شما پس گرفته ايم، اما در اين مرزها شفافيت، صداقت 
و امانت مردم را پاس نداريم، واقعًا به پشيزي نمي ارزيم.

او گفت: من ضمن قدرداني از بدنه پاكيزه سازمان غذا 
و دارو به شما اعالم مي كنم كه در اين فرايندها تعدادي 
پرونده در زمينه تخلفات تش��كيل شد كه به مقامات 
قضايي ارايه داده ايم كه دارند رس��يدگي مي كنند. در 
حال حاضر و در اين حوزه كل بدنه نظام پش��ت سر ما 
هستند و فكر نكنيد كه كسي در حوزه مقامات امنيتي 

و قضايي و در دولت است كه بخواهد ما را از اين روند رو 
به جلو منع كند. خوشبختانه همه يكصدا با اذن رهبري 
و دستور رييس جمهور با پديده اي به نام موريانه فساد 
در ساختار اجرايي كش��ور و در درون وزارت بهداشت 
مبارزه مي كنيم و اين را به فال نيك مي گيرم و اميدوارم 
اثرات مثبت آن را ببينيم.وزير بهداشت همچنين گفت: 
خوشبختانه امروز در سازمان غذا و دارو اقدامات بسيار 
مثبتي انجام شده است و به صورت صميمي مسائل را 
پيش مي بريم. چند نفري در زمينه تخلفات دستگير 

شدند و اعترافاتي هم كرده اند.
او درباره وضعيت سامانه تي تك گفت: سامانه تي تك 
زيرس��اختي با قابليت هاي قابل توجه است كه از اين 
قابليت ها به درستي استفاده نشده و كليدش در اختيار 

بخ��ش خصوصي بوده اس��ت. ما به اي��ن جمع بندي 
رس��يديم كه به جاي اينكه يك س��امانه جديد ايجاد 
كنيم همين سامانه تي تك را متحول كنيم؛ اواًل نقاط 
آس��يب پذير آن را برطرف كرده و نقاط قوتي را به آن 
بيفزاييم و در مرحله دوم از آنجايي كه اين سامانه اقدامي 
حاكميتي است، نبايد كليدش در دست غير حاكميت 
باشد كه اين موضوع را هم پيگيري مي كنيم و من قول 
مي دهم كه اي��ن اقدام را انجام دهم.نمكي تاكيد كرد: 
من به ش��دت به لطف خدا و به هم��كاران پاكيزه ام در 
سازمان غذا و دارو اميدوارم نظام هاي امنيتي، قضايي 
و اجرايي كش��ور براي شفاف س��ازي و پاكسازي اين 
مجموعه كه متاس��فانه ما را در ذهن مردم بدنام كرده 

است، حمايت كنند.

از نسل آينده آبخوري كرده ايم
رييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: صدمه اي 
ك��ه صنعت خودرو ب��ه آلودگي هوا وارد كرده اس��ت 
وحشتناك است و با وجود هشدار در اين زمينه همچنان 

توليد خودرو با رونق ادامه دارد.
عيسي كالنتري اظهار كرد: ما در كشور كمبود قانون 
نداريم بلكه در عمل و اجرا با فراز و نشيب هايي روبه رو 
هس��تيم در حالي كه با همين قان��ون فعلي مي توان 
بسياري از معضالت را رفع كرد. او به ناقص بودن صنعت 
و تكنولوژي خودرو در كشور اشاره و اظهار كرد: همچنان 
عامل اصلي آلودگي هوا در ايران صنعت خودروست و 
هيچ كس حاضر به پاس��خگويي در اين زمينه نيست. 
كالنت��ري در ادامه گفت: بعد از روس��يه ايران دومين 
كشور در دنياست كه باالترين شدت مصرف انرژي را 
دارد به طوري كه هم در بخش صنعت و هم كشاورزي 

هدررفت اين منابع را شاهد هستيم.

وي ادام��ه داد: آبياري مكاني��زه اي كه با رعايت اصول 
صرفه جويي در برداش��ت آب زيرزميني انجام ش��ود 
مفيد اس��ت. معاون رييس جمهوري رقم برداشت از 
آب هاي زيرزميني را در كشور 52 ميليون مترمكعب 
اعالم كرد و گفت: برداش��ت ما از آب هاي سطحي 40 
ميليون مترمكعب است كه از حيث برداشت منابع آب 
وضعيت به مراتب بدتري را داريم. او اظهار كرد: جالب 
اس��ت كه بدانيم ما از نسل آينده نيز آبخوري كرديم و 
اين به معناي واقعي در يك استان كشاورزي كه چندان 
توسعه يافتگي صنعتي ندارد نگران كننده است. رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست ضرورت رعايت مسائل 
بهداش��تي و دفع اصولي پسماند و زباله را يادآور شد و 
گفت: مساله زباله و فرهنگ درست مردم در نريختن 
زباله بايد به ش��كل فراگير مورد توجه ق��رار گيرد و با 
توجه به جايگاه فرهنگي و معنوي استان اردبيل انتظار 

مي رود در اين استان بيش از گذشته مساله انضباط و 
بهبود سيماي شهري اتفاق بيفتد. كالنتري به موضوع 
واردات س��موم بي كيفيت و استفاده كشاورزان از آنها 
در كاشت، داشت و برداش��ت محصوالت اشاره كرد و 
گفت: زماني كه سموم بي كيفيت وارد چرخه مي شود 
به تبع آن كش��اورز نيز در مصرف آن بيش از حد مجاز 
عمل مي كند تا توليد محصول او به سرعت و با افزايش 
همراه باشد. وي با انتقاد از دامداران در تخريب مراتع و 
بي توجهي به كنترل چراي احشام اظهاركرد: متاسفانه 
ظرفيت دام ورودي به مراتع بيش از توان چراگاه هاست 
و تا زماني كه به افزايش توان توليد فكر كنيم قطعا فشار 

بيشتري بر چراگاه ها و مراتع وارد مي شود.
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست افزود: قدرت 
توليد خاك ما س��ه صدم ميليمتر اس��ت در حالي كه 
اين ش��رايط در دنيا 7 صدم ميليمتر است كه در اين 

وضعيت بايد گفت فرس��ايش در كش��ور ما 20 برابر 
متوسط دنياست كه نتيجه آن را در بي آبي، بي خاكي، 
فرسايش و نبود گياهان شاهد هستيم. كالنتري ادامه 
داد: متاس��فانه در كشور ما فش��ار دام بر مراتع بسيار 
باالست و اين به دليل حمايت بي رويه از افزايش توليد 
اس��ت كه در حقيقت به افزايش مصرف انرژي و ساير 
مولفه ها منجر شده اس��ت. او با انتقاد از سياست هاي 
كوتاه مدت در حوزه مصرف انرژي و ساير منابع موجود 
اظهار كرد: دول��ت در اجراي طرح ه��اي آبخيزداري 
بيش از 2000 ميليارد تومان منابع از طريق صندوق 
توسعه ملي تامين كرده كه اميدواريم در استاني مانند 
اردبيل شاهد اجراي آنها باشيم. معاون رييس جمهوري 
در ادامه گفت: متاس��فانه كارخانه هاي خودروسازي 
همچنين واحدهاي نيروگاهي و پااليشگاهي بيش از 
نيمي از آلودگي ها را رقم مي زنند كه بايد اين واحدها را 

تعطيل كنيم تا محيط زيست سالم تري داشته باشيم. 
كالنتري اظهار كرد: ما به دليل فرسودگي بخش صنعت 
و ماش��ين آالت با تعدد آس��يب هاي زيست محيطي 
روبه رو هستيم به طوري كه تكنولوژي تخريب ما بسيار 
باالس��ت. وي در ادامه به آمار باالي مصرف بنزين در 
كشورمان اشاره كرد و گفت: مصرف بنزين در كشورمان 
100 تا 120 ميليون ليتر در روز است در حالي كه در 
كش��ور تركيه اين ميزان مصرف كمتر از 30 ميليون 
ليتر است و قيمت هر ليتر بنزين در افغانستان 7000 
تومان و تركيه 1۶ هزار تومان است كه همه اين بسترها 
سبب شده تا مصرف به نوعي كنترل شود. كالنتري در 
پايان اظهاركرد: ما حق نداريم حق و حقوق نسل آينده 
را پايمال كنيم و اگر محيط زيست ناسالم داشته باشيم 
پيامدهاي آن بس��يار ناگوار خواهد بود و آثار تخريبي 

روحي، رواني، ژنتيكي و ... اتفاق خواهد افتاد.
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پايان مدارس
 خشتي گلي و نفتي؟ 

سرپرس��ت وزارت آموزش وپرورش گفت: جشن 
پايان مدارس خش��تي گلي و نفتي را اول مهرماه 
امسال برگزار خواهيم كرد.جواد حسيني اظهار 
كرد: مجلس شوراي اسالمي در سال 97 قانوني را 
مصوب كرد كه پيش دبستاني ها، حق التدريسي ها 
و نهضتي ها در طول برنامه ششم توسعه متناسب 
با نياز آموزش و پرورش به خدمت گرفته ش��وند.

او افزود: 10 هزار نفري كه قرار بود براي امس��ال 
جذب شوند را به مرز 12 تا 13 هزار مي رسانيم و 
معلمان با تجربه در نظام تعليم و تربيت خواهيم 
داشت. حسيني گفت: همچنين اول مهرماه امسال 
بيش از ۶0 هزار بازنشس��ته خواهيم داشت و 20 
هزار نفر از دانشگاه فرهنگيان شهيد رجايي و ماده 
2۸ و ماده 21 وارد نظام تعليم و تربيت مي شوند.

سرپرس��ت وزارت آموزش وپرورش عنوان كرد: 
در قانون آمده اس��ت كه بر اساس نياز اين نيروها 
جذب شوند، البته آموزش و پرورش به همه عزيزان 
ني��از دارد، ام��ا در طول برنامه جذب مي ش��وند. 
حسيني در ادامه با بيان اينكه 1400 مدرسه در 
همه استان هاي س��يل زده دچار خسارت شدند 
و2۸0 مدرسه تخريب شده كه بايد كامل ساخته 
شوند، مطرح كرد: همچنين تعدادي مدارس يك 
كالسه تا 5 كالسه هستند كه تا اول مهرماه آماده 
مي ش��وند و مدارس بيش از 5 كالسه تا آخر سال 
آماده مي شوند.او با اشاره به اينكه در لرستان نيز 
400 مدرسه دچار آسيب ناش��ي از سيل شدند 
كه 113 مدرسه تخريبي است و قبل از سيل هم 
حالت تخريبي داشته اند، خاطرنشان كرد: ساخت 
۶0 مدرسه در دستور كار است و تالش مي كنيم 
ساخت آنها به اول مهر برسد.او با بيان اينكه بيش 
از 400 ميلي��ارد ريال اعتبار خي��ري و دولتي به 
مدارس لرستان اختصاص يافته است، افزود: در كل 
كشور نيز 300 ميليارد ريال براي استاندارد سازي 
وسايل گرمايشي اختصاص يافته است. سرپرست 
وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اينكه اول مهرماه 
امسال 24 هزار كالس درسي كه به علمك متصل 
هستند، بخاري هوشمند خواهند داشت و نفتي ها 
برچيده مي شوند، عنوان كرد: همچنين برچيده 
شدن مدارس خشتي گلي را در دستور كار داريم 
و جشن پايان مدارس خشتي گلي و نفتي را اول 

مهرماه امسال برگزار خواهيم كرد. 

تدوين سياست هاي جديد 
طرح شهاب

معاون مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان 
و باش��گاه دانش پژوهان جوان گفت: قرار است 
سياست هاي جديد طرح شهاب به منظور اجراي 
بهينه و با توجه به نحوه اجراي كنوني  تدوين شود 
تا به اهداف مدنظر نزديك تر شويم و فاصله ميان 
برنامه و اجرا كم شود.حميد رحماني در ارزيابي 
ميزان موفقيت طرح شهاب كه با هدف شناسايي 
و هدايت هوش و استعدادهاي برتر دانش آموزي 
از س��ال 93 به اجرا درآمده است، اظهار كرد: ما 
برنامه ريز و سياس��ت گذار طرح شهاب هستيم 
و مجري آن در دوره ابتداي��ي، معاونت آموزش 
ابتدايي و در دوره متوس��طه اداره كل مش��اوره 
و معاونت آموزش متوسطه اس��ت. آنها موظف 
هس��تند برنامه  ش��هاب را كه در مركز سمپاد و 
شوراي راهبردي بنياد ملي نخبگان مصوب شده 
اجرا كنند.او افزود: به عنوان مركز سمپاد، نظارت 
بر اجرا داريم اما اجرا دست ما نيست. در واقع نه 
مش��اور و نه معلم ابتدايي و دبيرستان دست ما 
نيس��ت. معاون مركز ملي پرورش استعدادهاي 
درخشان و باش��گاه دانش پژوهان جوان با اشاره 
به موانع اجراي طرح شهاب گفت: فاصله زيادي 
ميان برنامه هاي تدوين ش��ده و آنچه در كالس 
اجرا مي شود وجود دارد و بخشي از آن هم طبيعي 
است. محدوديت منابع مالي، آموزش معلمان، 
تراكم و تعداد باالي دانش آموزان ابتدايي از جمله 
موانع اجراي بهينه طرح شهاب هستند.رحماني 
ادامه داد: اخيرا اين موضوع را در شوراي راهبردي 
بني��اد ملي نخبگان مطرح كردي��م و قرار بر اين 
شده اس��ت كه سياست هاي جديد طرح شهاب 
به منظور اجراي بهينه و با توجه به نحوه اجراي 
كنوني  تدوين شود تا به اهداف مدنظر نزديك تر 
ش��ويم و فاصله ميان برنامه و اجرا كم شود.او با 
بيان اينكه ش��مار مدارس تحت پوش��ش طرح 
شهاب رو به گس��ترش است، اظهار كرد: امسال 
۸۸ هزار مدرس��ه درگير طرح شهاب هستند و 
اميدواريم ثمره اولين خروجي هاي طرح شهاب 
كه از سال 93 به آن وارد شده و امسال به پايه نهم 

مي رسند را ببينيم.

متولدين بهار ۹۸ 
در فروردين ماه سال جاري 37هزارو 7۶1 واقعه 
تولد در اس��تان تهران ثبت شده است. براساس 
گزارش هاي سازمان ثبت احوال استان تهران، در 
سه ماهه نخست سال 9۸ )فروردين، ارديبهشت 
و خرداد( 37 ه��زار و 7۶1 مورد واقعه والدت در 
اس��تان تهران رخ داده كه بيشترين آن متعلق 
به شهرس��تان تهران است. شهرستان تهران در 
فروردين ماه ۸415 مورد، ارديبهش��ت 91۶۸ و 
در خرداد ماه سال جاري نيز ۸071 مورد والدت 
داش��ته اس��ت. بعد از تهران نيز در فروردين ماه 
شهرستان ري با 5۶1 مورد، شهريار 520 مورد و 
شميران 503 واقعه بيشترين ميزان والدت را به 
خود اختصاص داده اند و در ارديبهشت نيز بعد از 
تهران، شميران با 570 واقعه والدت، شهرستان 
ري 5۶5 مورد و بهارستان 549 مورد در جايگاه 
دوم و سوم و چهارم هستند. براساس اين آمارها در 
خرداد ماه بعد از تهران در جايگاه اول، شهرستان 
ري با 591 واقعه و شميران با 520 واقعه والدت 

در جايگاه دوم و سوم قرار گرفته اند.
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معاون وزير راه از تغيير ساختار قيمت گذاري بليت هواپيما خبر داد

سقفپروازقيمتسفرهايهوايي،كوتاهميشود
گروه راه و شهرسازي|

درحالي ك��ه پرونده گراني قيمت بليت هواپيما، روي ميز 
مديركل تعزيرات استان تهران قرار گرفته و به گفته محمد 
علي اسفناني اين سازمان به صورت مستقيم به اين پرونده 
ورود مي كند و با گران فروشان برخورد قانوني انجام مي شود، 
معاون وزير راه و شهرسازي از تغيير ساختار قيمت گذاري 
بليت هواپيما خبر مي دهد و مي گويد: در بحث نرخ بليت 
كارهايي در حال انجام است تا دامنه قيمتي مشخص تر شود.

به گفته شهرام آدم نژاد، زماني كه دامنه قيمت ها بازتر است، 
تشخيص اينكه عدد چقدر باال است سخت است، بنابراين با 
سازمان هواپيمايي درتالش هستيم كه دامنه قيمتي محدود 
و مشخص تر شود و مردم بدانند كه قيمت بليت كه از سايت 

معتبر خريداري مي شود، گران است يا خير؟
البته بحث گراني بليت هواپيما به ويژه در پروازهاي داخلي به 
يك هفته اخير و انتقاد شديد مديركل تعزيرات استان تهران 
خالصه نمي شود، اين موضوع چند ماهي است كه دوباره داغ 
شده است و عالوه بر سازمان تعزيرات استان تهران، سازمان 
بازرسي و دادستاني هم طي ماه هاي گذشته به اين موضوع 
ورود كرده اند و بارها نسبت به گراني قيمت بليت در روزهاي 
پرتقاضا براي سفر انتقاد كرده و به ايرالين هاي خاطي و حتي 

سازمان هواپيمايي كشوري هشدار داده اند.
در اين ميان سازمان هواپيمايي كشوري كه ابزار حاكميت 
دولت در بخش هوايي است، موظف به اجراي قانون برنامه 
پنجم توسعه بوده و برهمين اس��اس از تعيين نرخ بليت 
هواپيما منع ش��ده اما با اين وجود نس��بت به انتقادات و 
اعتراض هاي انجام شده واكنش نش��ان داده و اعالم كرده 
است كه اين سازمان به صورت مشترك با سازمان بازرسي، 
س��ازمان حمايت، تعزيرات و... به موضوع گران فروش��ي 

احتمالي ايرالين ها وارد مي شود. 
البته اين سازمان در دفاع از عملكرد خود بارها اعالم كرده 
است كه با تدابيري شركت هاي هواپيمايي را در مسيري 
رهنمون مي كند تا با محاسبات منطقي در چگونگي درآمد- 
هزينه هاي خودشان، نرخ هاي قابل قبولي را ارايه و ابالغ كنند 
و همچنين تالش مي كند تا شركت هاي هواپيمايي بر نحوه 
توزيع بليت هاي خودش��ان مديريت الزم را داشته تا هيچ 
واسطه اي به خصوص در ايام اوج پروازي يا به مناسبت هاي 
مختلف كه تقاضا باال اس��ت، بيرون از دامنه نرخ هاي ارايه 
شده توسط شركت ها اقدامي نكنند، اما با وجود اين، سازمان 

هواپيمايي كشوري در تيررس انتقادها قرارگرفته است.
چندي پيش بود كه مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي 
كش��وري در واكنش به اظهارات انتقادي نس��بت به عدم 
نظارت سازمان هواپيمايي كشوري گفت: تعبير آزادسازي 
به رها سازي و تعميم اشتباه نرخ يك بليت بيزينس كالس 
كه تعداد قابل توجهي هم نيست به بليت هاي اكونومي )پرواز 
ارزان قيمت و به صرفه( موجب نگراني افكار عمومي مي شود 
و انتشار اخباري مبني بر افزايش 6 برابري قيمت نه منصفانه 

است و نه كارشناسي.
ناگفته نماند با افزايش انتقادها نسبت به گراني بليت هواپيما 
و ورود سازمان هاي مختلف به اين موضوع به نظر مي رسد 
كه وزارت راه و شهرسازي، برنامه اي براي كنترل بيشتر بر 
قيمت هواپيما دارد، اظهارات تازه معاون وزيرراه و شهرسازي 
مبني بر تغييراتي در ساختار قيمت گذاري بليت هم نشان 
مي دهد كه اين اعتراض ها نتيجه بخش بوده و قرار است كه 

دامنه قيمتي بليت هواپيما مشخص شود.

    بي توجهي به مواد قانوني 
تغييرساختار قيمت گذاري بليت هواپيما درشرايطي از سوي 
مديركل تعزيرات استان تهران و معاون حمل و نقل وزيرراه 

و شهرسازي مطرح مي شود كه سازمان هواپيمايي كشوري 
طبق مصوبه قانوني آذر ماه ۹۴ و طبق بند ب ماده ۱6۱ مقرر 
كرد كه نرخ هاي تكليفي براي بليت پرواز ها برداشته شود 
و ش��ركت هاي هواپيمايي ترغيب شدند كه سقف و كف 
قيمتي در مسير هاي مختلف پروازي را محاسبه و بر اساس 
محاسبات منطقي، نرخ هاي خود را به سازمان هواپيمايي 

كشوري اعالم كنند.
ام��ا افزايش تخلف��ات در قيمت گذاري بلي��ت هواپيما و 
سوءاستفاده برخي آژانس ها و ايرالين ها در روزهاي پرتقاضا 

موجب شده است كه حساسيت ها برگراني بليت هواپيما 
افزايش يابد و بسياري از نهادها و سازمان ها به اين موضوع 
ورود كنند، حال با توجه به تالش سازمان بازرسي، تعزيرات 
حكومتي و دادس��تاني براي ايجاد تغييراتي در س��اختار 
قيمت گذاري بليت هواپيما اين سوال مطرح مي شود كه 
با توجه به قانوني بودن رهاسازي قيمت بليت ها، تغيير در 
قيمت گذاري چگونه انجام مي شود؟ آيا نياز به تصويب قانوني 
جديد در اين زمينه وجود دارد يا با ابالغ يك دستورالعمل 

و افزايش نظارت ها مي توان، پا در جاده تغيير گذاشت؟

    ارزان ترين و گران ترين پروازهاي داخلي 
در شرايطي كه گراني بليت هواپيما در پروازهاي داخلي، 
سرو صداهاي بسياري به پا كرده است نگاهي به ارزان ترين 
و گرانترين پروازهاي داخلي، مي تواند ضرورت تغيير در 

ساختار قيمت گذاري را به خوبي توجيه كند. 
بر اس��اس آخرين گزارش س��ازمان هواپيمايي كشوري 
ارزان ترين پرواز داخلي مرب��وط به پروازهاي كوتاه مانند 
تهران - خرم آباد و اهواز - شيراز است كه ۱۷۳ هزار و ۴۰۰ 
تومان قيمت دارد. همچنين گران ترين پروازهاي داخلي 

مربوط به مسافت هاي طوالني مانند تبريز - بندرعباس 
است كه يك ميليون و ۵66 هزار تومان قيمت خورده است. 
به گزارش ايسنا، با وجود شناور بودن قيمت پروازها براي 
ايجاد رقابت ميان آنها دامنه قيمتي تعريف شده است كه در 
پروازهاي داخلي بر اساس هر ايرالين و مسيرهاي پروازي 
متفاوت است كه از سوي شركت هاي هواپيمايي ۱6گانه 
داخلي به سازمان هواپيمايي كش��وري اعالم شده است. 
در جداول مربوطه كه نرخ نامه تير ماه آن از سوي سازمان 
هواپيمايي كشوري منتشر شده اس��ت، پروازهاي كوتاه 
مانند تهران - خرم آباد، تهران - گرگان، تهران - اصفهان و... 
حداقل نرخ بليت  را دارند كه ۱۷۳ هزار و ۴۰۰ تومان است. 
حداكثر قيمت بليت در پروازهاي داخلي مربوط به پروازهاي 
طوالني تري مانند تبريز - بندرعباس، بندرعباس - ساري 
و تهران - چابهار است كه به ترتيب يك ميليون و ۵66 هزار 
و ۲۰۰ تومان، يك ميليون و ۴۴6 هزار تومان و يك ميليون 
و ۴۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان قيمت دارند. بنابراين مردم نبايد 
بابت پروازهاي داخلي نرخي باالتر از يك ميليون و ۵66هزار 
و ۲۰۰ تومان را پرداخت كنند يا اگر شركت هواپيمايي يا 
آژانس مسافرتي بليتي از پروازهاي داخلي را باالتر از اين 
قيمت ها بفروشد بايد از طريق سازمان هواپيمايي كشوري 
پيگيري كنند تا ضمن استرداد وجه شان، با متخلفان هم 

برخورد شود.

    سوخو در راه ايران
يكي ديگر از انتقادها به ايرالين هاي داخلي، باالبودن حجم 
تاخيرهاي پروازي اس��ت موضوعي كه پاي كميس��يون 
اصل ۹۰ را هم به پرونده پروازهاي داخلي باز كرده است، 
طبق استعالم صورت گرفته از سازمان هواپيمايي بررسي 
آمار تاخير پروازها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نشان مي دهد: 
»حداقل تاخير ۵ ميليون و ۹۰۰ هزار دقيقه در سال ۱۳۹۰ و 
حداكثر ۷ ميليون و ۹۰۰ هزار دقيقه تاخير در سال ۱۳۹۵« 
ثبت شده است، اما دليل اصلي تاخيرهاي پروازي، فرسوده 
بودن ناوگايي هوايي است موضوعي كه اعمال تحريم هاي 

امريكا به آن شدت بخشيده است. 
درهمين رابطه، مسووالن وزارت راه وشهرسازي تصريح 
مي كنند: بر عكس صحبت هاي س��ردمداران امريكا كه 
مي گويند تحريم ها عليه مردم نيست، اتفاقا يا نمي دانند 
يا خودش��ان را به ندانس��تن زده اند، دقيقا م��ردم در اين 
تحريم ها مورد هدف قرار گرفته اند و وقتي قطعه هواپيمايي 
را نمي دهن��د منظور چيس��ت؟  اما در حال��ي كه عرصه 
بر ايرالين ها تنگ ش��ده اس��ت و بهترين راه��كار براي 
كاهش تاخيرهاي پروازي، نوس��ازي ناوگان است، عضو 
كميسيون عمران مجلس از هواپيماهاي دست دوم اروپايي 
و هواپيماهاي روسي به عنوان گزينه هاي نوسازي ناوگان 
هوايي كش��وري خبر داده و مي گويد: امريكا شركت هاي 
خواس��تار فروش هواپيما به ايران را منوط به صدور مجوز   
كرده است. به گزارش تسنيم، مجيد كيانپور اظهار مي كند: 
با بازگشت تحريم ها و رويكرد امريكا و اروپا، امروز شرايط 
براي خريد هواپيماهاي جديد وجود ندارد، از اين رو بهترين 
راه كار براي نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي كشور، خريد 
هواپيماهاي دست دوم است. او تصريح مي كند: در شرايط 
كنوني سازمان هواپيمايي و به تبع آن ايرالين ها به دنبال 
خريد هواپيماهاي دست دوم براي بهبود وضعيت ناوگان 
هستند. به گفته كيانپور، براي نوسازي ناوگان حمل و نقل 
هوايي كشور، پيشنهادات ديگري هم وجود دارد كه خريد 
هواپيماهاي روسي يكي از گزينه ها است، اما به نظرم ميان 
هواپيماهاي دست دوم اروپايي و هواپيماهاي روسي، اولويت 

خريد با هواپيماهاي دست دوم است. 

موضع فرمانداري درباره پرونده ۶۲   برج باغ تهران
فرماندار تهران درباره آخرين وضعيت صدور پروانه براي 6۲ 
برج باغ در تهران گفت: اگر در اين 6۲ باغ، درخت باشد، صدور 
پروانه خالف است و نبايد انجام شود اما اگر در آن درختي 
نباش��د طبق قانون بالمانع خواهد بود. عيسي فرهادي، 
فرماندار تهران در گفت وگو با ايلنا، درباره صدور پروانه براي 
6۲ برج باغ گفت: هر باغي كه واقعا باغ باشد و بخواهند آن 
را تغيير دهند قطعا با آن مخالفت مي شود. در برخي باغ ها 
از آن 6۲ مورد از ۵۰ تا 6۰ سال گذشته يك بوته هم در آنها 
نبوده است، اين افراد مراحلي را نيز طي كرده اند اما متاسفانه 
كار اين افراد در پيچ و خم اداري گير كرده است. وي تصريح 
كرد: با شهرداري هماهنگي كرده ايم مشكل تعاوني هايي 
كه پول پرداخت كرده اند و مشكل تسويه حساب شان طبق 
قانون و شرايطي كه وجود دارد، انجام شده و در زمين شان 
درخت و بوته اي نيست را برطرف كنند. فرماندار تهران در 
پاسخ به اينكه در خصوص صدور پروانه براي 6۲ برج باغ كه 
مصوبه شوراي شهر است بطور مشخص چه تصميمي گرفته 
مي شود، گفت: همانطور كه گفتم اگر در اين 6۲ باغ، درخت 
باشد صدور پروانه خالف است و نبايد انجام شود، اما اگر در 

آن درختي نباشد طبق قانون و معاونت معماري و شهرسازي 
شهرداري مشكل قانوني نداشته باشند، بالمانع خواهد بود.

    بررسي بيشتر پرونده ها در فرمانداري
سه ش��نبه هفته گذش��ته، زهرا صدراعظم نوري، رييس 
كميسيون خدمات و سالمت ش��وراي شهر تهران با اعالم 
اينكه 6۲ پرونده برج باغ اجازه ساخت  نگرفتند، گفت: از طرف 
فرمانداري اعالم شد كه براي اين باغ ها نبايد پروانه صادر شود 
و بايد مورد بررسي بيشتر قرار گيرند. به گزارش »تعادل«، 
اعضاي شوراي شهر پنجم درآخرين جلسه سال ۹6 مصوبه 
موسوم به برج –باغ ها را كه باعث نابودي بيش از ۱۲8 هزار 
درخت در پايتخت شده بود را لغوكردند. مصوبه برج باغ ها 
در س��ال 8۲ ظاهرا براي حفظ باغ هاي تهران تصويب شد، 
اما در عمل شاهد نابودي و ويراني باغ ها بوديم. اين مصوبه در 
شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور نيز تاييد شد و در 
مفاد طرح تفصيلي شهر تهران قرار گرفت. طبق اين مصوبه، 
متوليان ساخت وساز مي توانس��تند صرفا در ۳۰ درصد از 
مساحت باغ، ساخت وساز انجام دهند و ۷۰ درصد باقي مانده 

باغ را حفظ كنند، اما در عمل چنين نشد. زيرا اوال شهرداران 
مناطق در شوراهاي معماري بعضا تا ۴۰ يا ۵۰ درصد اجازه 
سطح اشغال در طبقات را دادند، ثانيا به بهانه تامين پاركينگ، 
در زيرزمين ها بر اساس مصوبات كميسيون ماده ۵، 6۰ تا 
۷۰ درصد زيرزمين، تحت س��اخت رفت و با ايجاد رمپ ها 
در فضاي باقي مانده كه بخش��ي از فضاي ۷۰ درصد باغ را 
اشغال مي كرد، عمال باغ هاي شهر از بين رفت. متخلفان با 
مراجعه به كميسيون ماده ۱۰۰ و ماده ۷ شهرداري جريمه 
اين تخلف را پرداخت مي كردند و نتيجه آن باغي بود كه از 
بين مي رفت و س��ازه اي بلند كه جاي آن را مي گرفت. طي 
سال هاي گذشته شهرداري از اين راه درآمدهاي بسياري به 
دست آورد كه بخش عظيمي از آن را در ساخت بزرگراه و تونل 
هزينه كرد و با وجود حجم باالي درآمد ها ۵6 هزار ميليارد 
تومان نيز بدهي به بار آورد. با وجود لغو مصوبه برج – باغ ها در 
سال ۹6، اواخر سال گذشته بود كه اعضاي شورا در صحن 
علني شوراي شهر مجوز ساخت 6۲ برج -باغ را صادر كرده 
و در واقع بر خالف مصوبه قبلي خود كه لغو برج - باغ ها بود 
عمل كردند. اين مصوبه واكنش هاي بسياري برانگيخت و 

مخالفان بسياري داشت، اما اعضاي شورا بر راي و نظر خود 
پافشاري كردند. همان موقع نيز فرمانداري تهران اين مصوبه 
را نپذيرفت و اعالم كرد: نيازمند بررسي هاي بيشتر است، اما 
برخي اعضاي شوراي شهر از مصوبه مذكور دفاع كردند. در 
ادامه فرماندار تهران نيز در نامه اي كه ۲6 اسفند سال گذشته 
به رييس شوراي شهر تهران ارسال كرد، به ماده ۱۴ قانون 
زمين شهري اشاره كرده و گفته بود: اين مصوبه با قانون حفظ 
و گسترش باغات و فضاي سبز مغايرت دارد كه اعضاي شوراي 
شهر عنوان كردند، اين موضوع را قبول ندارند اما سه شنبه 
گذشته نوري در يك نشست خبري عنوان كرد كه اين 6۲ 
پرونده برج باغ اجازه ساخت  نگرفتند و از طرف فرمانداري 
اعالم ش��د كه براي اين باغ ها نبايد پروانه صادر شود و بايد 
مورد بررسي بيشتر قرار گيرند. او در اين باره توضيح داد: پس 
از لغو مصوبه برج باغ و تصويب مصوبه جايگزين تحت عنوان 
خانه باغ و تصويب آن در شوراي عالي شهرسازي و معماري 
بايد تصميمي براي پرونده هايي كه پيش از تصويب مصوبه 
در دست بررسي بودند، اتخاذ مي شد. شهرداري در اين باره 
گزارش داد كه ۴۷۳ پرونده تا پيش از لغو مصوبه تشكيل شده 

است و پس از بررسي ها مشخص شد كه 6۲ پرونده عوارض 
را پرداخت كرده  و به صورت سامانه اي اقدام هاي الزم را انجام 
داده اند. پس از بررسي ها مشخص شد كه درباره ۴۱۱ پرونده 
اصاًل نمي توان بحث كرد زيرا آنها شرايط الزم را نداشتند. اما 
6۲ پرونده باقي مانده مورد بحث و بررسي قرار گرفتند و اين 
بدان معنا نبود كه 6۲ پرونده پروانه ساخت وساز مي گيرند. او با 
بيان اينكه اين 6۲ پرونده به سه دسته تقسيم مي شوند، گفت: 
يك دسته پرونده هايي هستند كه فاقد ارزش اكولوژيك بودند 
زيرا طي سنوات گذشته درخت هاي آنها كامال از بين رفته 
بودند. دسته دوم باغ هايي هستند كه به دليل بزرگي، امكان 
جابه جايي توده گذاري وجود دارد و به همين منظور امكان 
حفظ فضاي س��بز و درختان فراهم مي شود و دسته سوم 
باغاتي بودند كه به دليل ارزش اكولوژيك باال امكان جابه جايي 
درختان وجود نداشت. در دسته آخر تصميم بر اين بود كه 
شهرداري براي حفظ آنها كمك كند و تهاتر انجام شود. كه از 
جمله اين موارد مي توان به باغ وثوق الدوله و باغ عبقري اشاره 
كرد. البته به تازگي شهرداري منطقه ۲ نيز باغ عبقري را به 

بوستان عمومي تبديل كرده است. 

بازبيني در فعاليت شركت هاي وابسته به شهرداري
حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي، توس��عه ش��هري و امور شورا و 
سرپرست معاونت توسعه منابع انساني ش��هردار تهران گفت: يكي 
از موارد مهم در طرح اصالح س��اختار شهرداري، لزوم تعيين تكليف 
شركت هاي وابسته به شهرداري است. او كه پيش از اين، معاون مسكن 
وزارت راه و شهرسازي در دوران وزارت عباس آخوندي بود همچنين بر 
لزوم كاهش فرايند صدور مجوز ساختماني كه بطور ميانگين در ايران 
۲۵۰ روز است، تاكيد كرد. به گزارش ايلنا، حامد مظاهريان  در بازديد 
از اداره كل تش��كيالت و اداره كل برنامه و بودجه، به ضرورت اصالح 
وضعيت شركت ها، درآمد و بودجه آنها اشاره كرد و گفت: شركت ها 
بايد مطابق با قانون تجارت و براي اهداف بازرگاني تشكيل شوند اما در 
بسياري از موارد، اقدامات حاكميتي توسط اين شركت ها انجام مي شود 
و نحوه اداره آنان همانند ادارات دولتي اس��ت.  معاون شهردار تهران، 
تصريح كرد: بايد يك مطالعه جامع و كامل نسبت به وضعيت شركت ها، 
فلسفه تاسيس آنها، ماهيت كاري آنها و ماموريت هاي آن انجام شود و 
سپس در خصوص نحوه فعاليت آن تصميم گيري شود. وي ادامه داد: 
در وضعيت فعلي بس��ياري از شركت ها كارآمد نيستند، در حالي كه 

بايد به معناي واقعي، هيات مديره مستقل داشته باشند و به سوددهي 
برسند.  مظاهريان در ادامه، بر موضوع اصالح فرآيندها نيز تاكيد كرد 
و گفت: يكي از موضوعاتي كه در رتبه بندي كسب و كارها در دنيا انجام 
و ارايه ش��ده است، موضوع صدور مجوزهاي احداث ساختمان اعم از 
پروانه ش��هرداري و مجوزهاي خدماتي است. در ايران اين عدد بطور 
ميانگين حدود ٢٥٠ روز است، اما در سنگاپور اين عدد تنها ٢٦ روز و 
در امارات ٤٤ روز است. اين فرآيند با استفاده از خدمات غيرحضوري 
و هوشمندسازي امور، قابل كاهش است. معاون شهردار تهران گفت: 
بايد با راه اندازي فرآيندهاي كسب و كار نوين و بهره مندي از امكانات 
شهر هوشمند، تالش كنيم تا فرآيندها را تسهيل و تسريع كنيم. وي 
ادامه داد: تمامي مطالعات مرتبط با آينده پژوهي و بهبود روش ها در 
نهايت بايد به اصالح فرآيندها برس��د تا جايي كه مراجعات حضوري 
حذف و فرآيندها و خدمات بر بستر الكترونيك ارايه شود. معاون شهردار 
تهران با اشاره به لزوم تعامل بيشتر شهرداري با شوراي شهر و نهادهاي 
بيروني گفت: پاسخ دقيق و به موقع به نامه هاي ارسالي از سوي اعضاي 
شورا يكي از موضوعاتي است كه بايد بطور ويژه مورد توجه قرار گيرد. 

امروز »ازن« هواي پايتخت باال مي رود
شركت كنترل كيفيت هواي تهران از افزايش غلظت آالينده هاي 
ازن و ذرات معلق در بعدازظهر شنبه ۱۹ مرداد خبر داد. به گزارش 
ايسنا، اطالعات شركت كنترل كيفيت هواي تهران نشان  مي دهد 
كه امروز، با افزايش تابش نور خورش��يد، كاهش سرعت باد نسبت 
به روز جاري و در دس��ترس بودن س��اير عوام��ل الزم براي انجام 
واكنش هاي فتوشيميايي، شرايط بهتري براي شكل گيري آالينده 
ازن فراهم مي ش��ود و انتظار مي رود بين ساعت هاي ۱۳ تا ۱8 روز 
شنبه بر غلظت آالينده ازن در مقايسه با ديروز )جمعه ۱8 مرداد( 

افزوده شود كه كاهش كيفيت هوا را به همراه خواهد داشت. 
از اين رو،  با برقراري ش��رايط نامطلوب كيفيت ه��وا به ويژه براي 
گروه هاي حس��اس در بيش��تر مناطق پايتخت همراه خواهد بود.  
ازن يك آالينده ثانويه است. طبق بررسي هاي انجام شده تابستان 
امسال نس��بت به سال گذشته دماي هوا در پايتخت افزايش يافته 
است كه همين موضوع در افزايش غلظت ازن تاثير مي گذارد، البته 
مس��اله مهم تر از دما، تشعشع اس��ت. روزهايي كه هوا گرم است و 
تشعشع مستقيم خورش��يد به زمين مي رسد، ازن بيشتري توليد 

مي ش��ود، اما روزهايي كه هوا ابري ولي گرم است، آالينده ازن در 
شرايط بهتري قرار دارد. گفتني اس��ت، گاز ازن از تركيب سه اتم 
اكس��يژن ايجاد مي شود و يك اكس��يدكننده قوي است. افزايش 
آالينده ازن موجود در سطح زمين براي سالمت انسان، جانوران و 
گياهان مضر است و از آن به عنوان آالينده ياد مي شود. بايد تاكيد 
كرد كه تنفس ازن مي تواند مش��كالت تنفس��ي مانند درد قفسه 
سينه، سرفه، سوزش گلو و گرفتگي ريه را موجب شود. همچنين 
مي تواند برونش��يت، آمفيزم و آس��م را بدتر كند. گاز ازن در سطح 
زمين همچنين مي تواند ريه ها را براي عفونت مستعدتر كند و قرار 
گرفتن در معرض آن به صورت مك��رر و طوالني باعث ايجاد زخم 
دايم در بافت ريه و در نهايت سرطان ريه شود. در صورتي كه غلظت 
ازن باالتر از حد مجاز سالمت باش��د، كودكان و بزرگساالن فعال 
و مبتاليان به بيماري هاي ريوي مانند آسم بايد از حضور طوالني 
مدت در فضاي باز اجتناب كنند و در صورتي كه ميزان اين گاز در 
شرايط ناسالم قرار گيرد، كليه افراد بايد حضور خود در فضاي باز را 

محدود يا در صورت نياز متوقف كنند.
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مالكان براي دريافت شناسنامه 
فني و ملكي ساختمان اقدام كنند

رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران گفت: 
شناسنامه فني و ملكي تمامي ساختمان هايي كه 
هزينه آن به حساب نظام مهندسي واريز شده، آماده 

است و مالكان براي دريافت آن اقدام كنند.
محمد طاه��ري در گفت وگو با ايرنا افزود: از س��ال 
۱۳۹۵ طبق تفاهم نامه اي، مبالغ صدور شناسنامه 
فني و ملكي ساختمان ها از طريق مالكان پرداخت و 

به حساب اين سازمان واريز شده است.
او يادآورشد: شناسنامه فني و ملكي آن دسته از افرادي 
كه از سال ۱۳۹۵ تاكنون پروانه ساختماني دريافت 
كرده اند، توسط سازمان نظام مهندسي صادر شده 
و ش��هروندان براي دريافت آن اقدام كنند. طاهري 
اظهاركرد: از آنجايي كه اين الزام قانوني وجود نداشت 
كه مالكان قبل از صدور پايان كار ش��هرداري، براي 
دريافت شناسنامه فني و ملكي اقدام كنند، اين موضوع 
تاكنون بالتكليف مانده است. رييس سازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان تهران گفت: اگر بناست 
پولي دريافت و طبق قانون عمل شود، آمادگي داريم 
كه شناسنامه فني و ملكي را صادر كنيم، اما حرف ما 
اين است كه ش��هرداري به آن نظام قانوني خود در 
موضوع ماده ۳۵ آيين نامه ساختمان تاكنون پايبند 
نبوده است. او اظهار كرد: سازمان نظام مهندسي به 
اين موضوع پايبند است و اگرچه اكنون اين شناسنامه 
براي بناهاي داراي ۲ هزار متر زير بنا صادر مي شود، با 
اين وجود، آمادگي داريم كه براي تمامي پروژه ها اين 
شناسنامه را صادر كنيم. طاهري ادامه داد: شهرداري 
اشاره مي كند مبلغي كه بابت صدور شناسنامه فني و 
ملكي ساختمان دريافت مي شود طبق تبصره ۲ ماده 
۳۱ ايين نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون شهرداري ها است، 
بنابراين الزام قانوني براي دريافت مبلغ بابت صدور 
شناس��نامه فني و ملكي در قانون ديده شده است. 
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران 
گفت: اينكه شهرداري بايد اين مبلغ را دريافت كند يا 
سازمان نظام مهندسي، جاي بحث است. او تاكيد كرد: 
شهرداري معتقد است كه اين مبلغ بايد توسط خود 
سازمان دريافت ش��ود و از طريق شهرداري دريافت 
نمي كنيم در حالي كه سازمان نظام مهندسي اعالم 
مي كند كه شهروندان در كنار واريز ساير هزينه ها به 
حساب شهرداري مي توانند هزينه صدور شناسنامه 
فني و ملكي را نيز پرداخت و از مراجعه مجدد به اين 
س��ازمان خودداري كنند. با وجود انعقاد تفاهم نامه 
صدور شناس��نامه فني و ملكي س��اختمان از سال 
۱۳۹۵ ميان ش��هرداري پايتخت و نظام مهندسي 
استان تهران و دريافت هزينه قانوني آن از شهروندان 
متقاضي تاكنون اقدامي براي صدور اين شناسنامه ها 

انجام نگرفته است.

4 روز باراني در ۱۳ استان
سازمان هواشناسي از بارش باران، رعد و برق و وزش 
باد شديد موقتي ۴روزه در ۱۳ استان كشور خبر داد. 
به گزارش تس��نيم، بر اساس نقشه هاي همديدي و 
آينده نگري، امروز در شمال آذربايجان غربي، رشد ابر 
و رگبار پراكنده گاهي وزش باد دور از انتظار نيست. 
روز يكش��نبه ۲۰ مرداد با شمالي ش��دن جريانات 
بارش از غرب س��واحل واقع در استان هاي اردبيل و 
گيالن آغاز خواهد شد و دوشنبه كل سواحل درياي 
خزر را در بر مي گيرد.  در بعدازظهر روز دوش��نبه در 
ارتفاعات البرز شرقي در استان هاي گلستان، سمنان، 
خراسان ش��مالي، برخي مناطق آذربايجان شرقي، 
زنجان، قزوين، ش��مال همدان و كردس��تان رگبار 
پراكنده گاهي همراه با رعد و برق و وزش باد ش��ديد 
پيش بيني مي شود. همچنين روز دوشنبه ۲۱ مرداد 
در برخي مناطق دامنه هاي البرز واقع در استان هاي 
زنجان، قزوين، و دامنه هاي زاگرس مركزي واقع در 
استان هاي كردس��تان، همدان، جنوب آذربايجان 
شرقي و آذربايجان غربي در ساعات بعدازظهر رشد 
ابر و رگبار پراكنده گاهي همراه با صاعقه و وزش باد 
شديد پيش بيني شده است. در اين روز )دوشنبه هفته 
آينده( در نوار شمالي، شمال غرب و دامنه هاي جنوبي 
رشته كوه البرز كاهش نسبي دما بين ۳ تا ۵ درجه اي 
روي مي دهد. روز سه شنبه در استان هاي يزد،  جنوب 
سمنان، كرمان و شرق اصفهان وزش باد شديد گاهي 
همراه با گرد و غبار دور از انتظار نيست. همچنين در 
اين روز عالوه بر بارش پراكنده در سواحل درياي خزر 
در ارتفاعات زاگرس مركزي رشد ابر و رگبار پراكنده 

گاهي رعد و برق پيش بيني مي شود.

ساخت اولين راه آهن كشور 
با مشاركت بخش خصوصي 

كميس��يون اقتصاد دولت با اح��داث راه آهن ۲۷۱ 
كيلومتري بيرجند-بافق-مشهد به صورت مشاركت 
بخش خصوصي با شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل و نقل با هزينه ۳۷۱8 ميليارد تومان موافقت 
كرد. به گزارش مهر، كميسيون اقتصاد هيات دولت 
در جلس��ه ۱۴ مرداد به رياست وزير امور اقتصادي و 
دارايي با انعقاد قرارداد تأمين هزينه هاي اجرايي پروژه 
اتصال بيرجند به راه آهن بافق - مشهد به طول حدود 
۲۷۱ كيلومتر موافقت كرد. در همين رابطه، شركت 
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل  و نقل كشور به عنوان 
نماينده اين وزارت براي انعقاد قرارداد با شركت احداث 
راه آهن بيرجند - يونسي )به سهامداري شركت هاي 

تيراژ، آرادان، اس دي ام، توچال و توسار( تعيين شد.
مطابق اين تصميم، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل  و نقل كشور مجاز است، با حفظ مالكيت دولت، 
نس��بت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت مذكور 
درخص��وص مطالعات، طراحي، اح��داث، تكميل، 
راه اندازي، تملك اراضي، استفاده از منابع بهره برداري 
و انتقال، با برآورد تقريبي ۳۷ هزار و ۱8۰ ميليارد ريال 
اقدام نمايد. همچنين در اين پروژه، ش��ركت طرف 
قرارداد، عهده دار تأمين ۹۰ درصد منابع مالي مورد 
نياز براي احداث پروژه و تأسيسات جانبي مربوط و 
تملك اراضي تا مرحله تحويل دايم، راه اندازي و تسويه 

حساب كامل هزينه ها خواهد بود.

دامنه نرخ بليت پروازهاي داخلي
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»تعادل«ازطرحهايمصوبسرمايهگذاريسال98دراستانهايمختلفگزارشميدهد

مكان يابي فرود پول خارجي
تعادل|

براساس آمار منتشر شده از سوي وزارت »صمت« حجم 
كل سرمايه خارجي مصوب شده در سه بخش » صنعت، 
معدن و تجارت« تا پايان ارديبهشت سال 98 در مقايسه 
با مدت مش��ابه سال گذشته، نشان از رشد 75 درصدي 
دارد. بنابرآمارها، حجم كل سرمايه خارجي مصوب شده 
در اين بازه زماني حدود 395.8 ميليون دالر عنوان شده 
است. اين در حالي اس��ت كه در دوره مشابه آن در سال 
97 حجم كل سرمايه خارجي مصوب شده حدود 31.1 
ميليون دالر گزارش شده است. آمارها همچنين نشان 
مي دهد، عمده س��رمايه هاي مص��وب خارجي در اين 
مدت، در حوزه »دخانيات« بوده اس��ت. از سوي ديگر، 
آمارها نشانگر اين است كه استان »خراسان رضوي« با 
3 طرح، »تهران« با 2 طرح و »آذربايجان شرقي« نيز با 
2 طرح بيشترين تعداد طرح ها را در زمينه جذب سرمايه 
به خود اختصاص داده اند. همچنين استان هاي »البرز«، 
»خوزس��تان«، »خراس��ان جنوبي«، »فارس«، »قم«، 
»كردستان« و »زنجان وگيالن« نيز هر كدام با يك طرح 
مصوب توانسته اند س��همي در جذب سرمايه خارجي 
داشته باشند. اما در ميان استان قم  بدترين وضعيت را در 
زمينه جذب پول خارجي در اين بازه زماني داشته است. 
در عين حال اما آمارها نيز حاكي از اين اس��ت كه حجم 
كل سرمايه گذاي خارجي در طرح هاي صنعتي، معدني 
و تجاري با افزايش 89.8 درصدي از 292 ميليون و 1۰۰ 
هزار دالر در فصل بهار گذش��ته به 55۴ ميليون و ۴۰۰ 

هزار دالر در فصل بهار 98 رسيده است.

   رشد سرمايه گذاري هاي خارجي 
آمارهاي وزارت صمت از وضعيت طرح هاي صنعتي، 
معدني و تجاري مصوب در هيات سرمايه گذاري نشان 
از افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور دارد. 
بر اس��اس داده هاي آماري، در 2 ماه نخس��ت امسال 
1۴طرح در هيات ياد ش��ده مصوب ش��ده كه معادل 
395.8 ميليون دالر س��رمايه خارج��ي براي اجرايي 
شدن اين طرح ها جذب كشور شده است. اين در حالي 
اس��ت كه آمار موجود در مدت مش��ابه سال 97 براي 
8 طرح مصوب ش��ده معادل 31.1 درصد بوده است. 
در واقع تعداد طرح هاي مصوب شده در 2 ماه نخست 
امسال در مقايسه با مدت مشابه آن در سال گذشته 75 
درصد رشد را تجربه كرده است. البته براساس داده هاي 
وزارت صنعت، تمام 1۴ طرح ذكر ش��ده در تاريخ 2۴ 
ارديبهشت ماه 1398 به تصويب رسيده اند، اما هنوز 

هيچ اطالعاتي از روند اجراي آنها در دست نيست.

   استان هاي صدرنشين 
از سوي ديگر، مطابق آمارها، از ميان 1۴ طرح ياد شده، سه 
طرح »توليد انوع پودر نوشيدني فوري، انوع نوشيدني هاي 
آماده مصرف، بسته بندي پودر انواع نوشيدني فوري«، 
به ارزش 1۴ ميليون و 995 هزار دالر عنوان شده است.  

»توليد بسته بندي و توزيع توپ گلوله پيتبال« به ارزش 
333 هزار دالر و » توليد جانماز و سجاده، تسبيح شمار 
و تس��بيح« به ارزش 317 هزار دالر در استان خراسان 
رضوي جانمايي شده است. مطابق آمارها، اين سه طرح 
جمعا معادل 15 ميليون و 6۴5 هزار دالر سرمايه خارجي 

جذب كرده اند.
همچنين براساس داده هاي وزارت صمت، پس از استان 
»خراسان رضوي« كه بيشترين تعداد طرح ها را به خود 
اختصاص داده اس��ت، استان هاي »آذربايجان شرقي و 
تهران« هر كدام 2 طرح را به تصويب رسانده اند. همچنين 
»توليد خمير مايه - افزايش سرمايه گذاري« به ارزش 17 
 UPVC ميليون و 22۴ هزار دالر و »توليد انواع پروفيل
- افزايش س��رمايه گذاري« 968 هزار دالر در اس��تان 
»آذربايجان ش��رقي« قرار گرفتند كه جمعا حدود 18 
ميليون و 212 هزار دالر سرمايه خارجي جذب كرده اند. 
اس��تان تهران نيز پذي��راي 2 طرح »توليد ان��واع مواد 
اس��تريل كننده بر پايه پروكسي و پروكسي اسيدها« با 
جذب سرمايه 185۴.521 هزار دالر و »بازسازي انواع 
ماش��ين آالت و تجهيزات صنعتي« با جذب س��رمايه 
يك ميليون و ۴۴۰ هزار دالر ش��ده ك��ه جمعا معادل 
329۴.521 هزار دالر براي سرمايه خارجي وارد كشور 
مي كند. با اينكه استان هاي »خراسان رضوي، آذربايجان 
شرقي و تهران« بيشترين تعداد طرح هاي مصوب را به 
خود اختصاص داده اند؛ اما استان »كردستان» با وجود 
جانمايي تنها يك طرح در مصوبات هيات سرمايه گذاري 
توانسته ميزان بيشتري از سرمايه خارجي را به خود جذب 
كند. اين استان با طرح »توليد سيگارت فيلتر دار« 3۰ 
ميليون و 3۴7 هزار دالر س��رمايه خارجي را وارد كشور 
كرده است.  همچنين طرح »توليد تجهيزات پاركينگ 
مكانيزه« با ج��ذب 5619.761 هزار دالر س��رمايه در 
استان البرز، طرح »فرآوري و بسته بندي برنج« با جذب 
35۰ هزار دالر سرمايه در اس��تان »خوزستان«، طرح 
»توليد انواع كمپرس��ورهاي يخچال و فريزر خانگي با 
قدرت هاي 1.۴و 1.5و 1.6و 1.8 اس��ب بخار« با جذب 
1685.928 هزار دالر سرمايه در »استان فارس«، طرح 
»توليد منيزيت كلسينه شده« با جذب 3761.366 هزار 
دالر سرمايه در استان خراسان جنوبي و طرح »فرآوري 
و بس��ته بندي محصوالت غذايي )چاشني غذا، ادويه و 
زعفران( « با جذب كمترين سرمايه كه معادل 31۰ هزار 
دالر است در اس��تان قم از ديگر مواردي هستند كه در 

جذب سرمايه خارجي موفق عمل كرده اند. 
اما تحليل داده هاي منتش��ر شده از سوي وزارت صمت 
نشانگر اين است كه دو استان » زنجان و گيالن« به صورت 
مش��ترك با جذب س��رمايه اي معادل 3166۴2.693 
هزار دالر براي طرح »توليد سيگارت-افزايش سرمايه« 
باالترين ميزان جذب سرمايه خارجي را به خود اختصاص 
دادند. الزم به ذكر است كه مجموع جذب سرمايه هاي 
خارجي در طرح هاي ياد شده معادل 395868.3 هزار 

دالر است.

   پول هاي خارجي در جيب دخانيات
باالترين آمار جذب سرمايه خارجي در 1۴ طرح مصوب 
ش��ده طي 2 ماه نخست امس��ال به توليد محصوالت 
مرتبط با دخانيات اختصاص داشته است. طرح »توليد 
سيگارت-افزايش سرمايه« كه شركت مشترك ايراني 
آن »ج��ي تي اي پارس« با مديري��ت غالمرضا آزرمي 
است توانسته بيش از 316 ميليون دالر سرمايه جذب 
كند كه درصد بااليي از كل س��رمايه هاي جذب شده 
در 1۴ طرح موجود اس��ت. اين ش��ركت از سال 81 در 
زمين��ه توليد كاالي دخاني فعاليت داش��ته و پيش از 
اين برندهاي »وينس��تون و مگنا« را وارد ب��ازار ايران 
كرده است؛ اما اكنون عالوه بر تخصص خود كه توليد 
محصوالت دخاني است از توليد پيراهن گرفته تا انواع 
ماشين آالت را نيز در دس��توركار دارد.  از سوي ديگر، 
بنابر آمارها، طرح »توليد سيگارت فيلتر دار« در استان 
»كردستان« با مش��اركت شركت ايراني »فراورسازان 
توتون آپادانا« به مديريت شهرام عزيزي توانسته است 
بيش از 3۰ ميليون دالر سرمايه خارجي را جذب خود 
كند. اين ش��ركت نيز سال 95 در قزوين به ثبت رسيد 
كه در سال 92 با مشاركت س��رمايه گذاران تركيه اي 
فعاليت خود را به واردات و توليد انواع سيگار تغيير داده 
و كردستان را به عنوان محل فعاليت انتخاب كرده است. 
اما اين شركت در سال 9۴ كلنگ زني شده و قرار بود تا 
سال 95 به بهره برداري برسد. بنا به اطالعات منتشر شده 

در وب سايت اين شركت، شريك تركيه اي اين شركت، 
شركت هاي »يروپن تاباكو و شركت بغاز تابكو« است كه 
شركاي قدرتمندي در توليد انواع كاالهاي دخاني در 
كشور تركيه هستند  و كليه تامين مواد اوليه وپشتيباني 
ماشين االت وتجهيزات اين كارخانه نيز توسط اين دو 

شركت انجام خواهد شد.
در همين حال اما روزنامه »اعتماد« در گزارشي نوشته 
بود كه »شگفتا كه سيگار از شمول تحريم هاي امريكا 
خارج است و هيچ مانعي بر سر راه سرمايه گذاري خارجي 
و صادرات سيگار به ايران وجود ندارد. ظاهرا اين معافيت 
با اصرار شركت هاي توليدكننده س��يگار در امريكا از 
كنگره اخذ ش��ده است. معافيت آنچه به حال سالمت 
مردم ايران ضرر دارد و مي تواند به احساس فشار ناشي 
از تحريم ها دامن بزند، تمديد مي شود و كسي هم درباره 
آنها صحبت نمي كند. اين معافيت، سود شركت هاي 
سيگارس��ازي امريكايي را به همراه دارند و هزينه هاي 
درماني عمومي را باال مي برند. راديو داروها براي درمان 
انواع سرطان از اقالمي هس��تند كه در دوره تحريم به 
سختي به دست بيماران ايراني مي رسند، بنابراين قطعا 
سياست گذاران به اين وجه آزادي تجارت سيگار با ايران 
توجه داشته اند كه با دامن زدن به مصرف سيگار در ايران 
مي توانند مردم را به مضيقه و بيماري گرفتار و آثار رواني 
تحريم را بيشتر كنند. شوربختانه بيشتر اين شركت هاي 
چند مليتي دفاتر ثبتي در ايران دارند و بعضي از آنها به 

كار توليد محصوالت خود در خاك جمهوري اسالمي 
ايران مشغول هستند. خوب است، دولت به جاي ميدان 
دادن به اين كارخانه ها، برنده��اي ايراني را جايگزين 
و برنامه اي جدي و گس��ترده براي مبارزه با س��يگار و 

مخصوصا نوع امريكايي آن اجرا كند.«

   اما آمار سه ماه جذب پول خارجي
همچنين بر اساس جديدترين آمار منتشر شده از سوي 
وزارت صمت، شاهد افزايش بيش از 26 درصدي تعداد 
و افزايش نزديك به 9۰ درصدي در حجم سرمايه گذاري 
خارجي در طرح هاي صنعتي، معدني و تجاري در فصل 
بهار 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هستيم. 
اين آمارها نش��ان مي دهد، حجم كل س��رمايه گذاي 
خارجي در طرح ه��اي صنعتي، معدن��ي و تجاري با 
افزاي��ش 89.8 درصدي از 292 ميلي��ون و 1۰۰ هزار 
دالر در سه ماهه نخست س��ال97 به 55۴ ميليون و 
۴۰۰ هزار دالر در فصل بهار 98 رس��يده است. تعداد 
س��رمايه گذاي خارجي در طرح هاي صنعتي، معدني 
و تجاري نيز در فصل بهار سال جاري نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، 26.3 درصد افزايش داشته است. 
اين در حالي است كه مطابق آمارها، سال گذشته 19 
طرح صنعتي، معدني و تجاري در هيات سرمايه گذاري 
خارجي مصوب شد، اما تعداد اين طرح ها در سه ماهه 

نخست سال جاري به 2۴ عدد رسيده است.

وزارتصنعتتشريحكرد

جزييات صدور الكترونيكي مجوزها از طريق»بهين ياب«
وزارت صنعت با اش��اره به انجام 5۰فرايند مرتبط با صدور 
مجوز، معافيت ها وخدم��ات مرتبط الكترونيكي از طريق 
سامانه بهين ياب، از اجراي طرح صدور فاكتور الكترونيكي 
براي خريداران مواد اوليه از بورس خبرداد. به گزارش شاتا، 
س��امانه بهين ياب يكي از س��امانه هاي محوري خدمات 
الكترونيكي در حوزه صنعت اس��ت كه بيش از 5۰ فرآيند 
مرتبط با صدور مجوزها، معافيت ها و ارايه خدمات مرتبط را به 
صورت الكترونيكي ارايه مي دهد. اين فرآيندها قبال به صورت 
فيزيكي، غير شفاف و مستلزم حضور مراجعان به بخش هاي 
مختلف اين وزارت بوده اما اكنون با رويه اي شفاف و به صورت 
الكترونيكي ارايه مي شوند. فرآيند خريد مواد اوليه از بورس 

يكي از فرآيندهاي اشاره شده در سامانه بهين ياب است.

   فرآيند خريد مواد اوليه از بورس
فرآيند تخصيص مواد اوليه پتروش��يمي در سال 139۰ 
پيرو بخشنامه س��تاد هدفمند كردن يارانه ها راه اندازي 

ش��د. بر اس��اس اين بخش��نامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت موظف ش��د س��امانه اي را ايجاد كند تا از طريق 
آن واحده��اي تولي��دي داراي صالحي��ت جهت خريد 
محصوالت پتروشيمي به شركت بورس كاال معرفي شوند. 
بر اين اساس طراحي سامانه و فرآيند با نگاهي فرابخشي به 
كليه ذي نفعان زنجيره تامين محصوالت پتروشيمي و بر 
اساس دستورالعمل هاي مصوب در مراجع ذي ربط صورت 
پذيرفت و پس از آن نيز تغييرات و توسعه سيستم بر مبناي 
قوانين و دس��تورالعمل هاي مصوب در مراجع ذي ربط از 
جمله كارگروه تنظيم بازار در سامانه اعمال مي شود. لذا 
سامانه از حيث فرآيند بر اساس تصميمات و سياست هاي 
ابالغي عمل مي كند و بدون ابالغ از مراجع ذي ربط امكان 
تغيير در رويه هاي آن وجود ندارد. نكته حايز اهميت در اين 
فرايند آن است كه عالوه بر متقاضيان دريافت مواد اوليه و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، شركت بورس كاالي ايران، 
شركت سهامي پتروشيمي و نيز سازمان هاي نظارتي از 

جمله عوامل اصلي اجراي آن هستند كه هريك بخشي از 
مراحل اجرايي يا نظارتي را بر اساس ضوابط و مصوبات را بر 
عهده دارند. پس از ارسال سهميه تاييد شده به بورس كاال، 
ثبت سفارش خريد توسط متقاضي از طريق كارگزاري ها 
انجام مي شود. پس از آن شركت بورس كاال، مقادير ثبت 
سفارش شده را بررسي كرده و مقدار مجاز خريد را با كسر 
مقادير خريد قبلي و اعمال محدوديت هاي خريد براساس 

ميزان عرضه روزانه هر ماده محاسبه مي كند.
شركت بورس كاال بر اساس دستورالعمل هاي خود اقدام به 
فروش مواد اوليه به دو روش »فروش در چارچوب سهميه 
معرفي شده« و »فروش بدون در نظر گرفتن ميزان سهميه 

معرفي شده )سقف باز( « مي كند.
بر اساس قوانين شركت بورس كاال خريد برخي از كاالهاي 
عرضه شده در بورس نياز به معرفي از طريق سامانه بهين ياب 
نداشته و خريد با مراجعه مستقيم متقاضي به شركت بورس 

انجام مي شود.

   رصد و پايش فرآيند خريد
با عنايت به اينكه اعمال هرگونه محدوديت و سهميه بندي 
نيازمند پايش مستمر فرايند  اس��ت، امكان رصد فرايند 
از مرحله ثبت درخواس��ت تا معرفي به بورس براي عوامل 
ذي ربط، در س��امانه پيش بيني و پياده سازي شده است. 
بنابراين در صورت ع��دم رعايت الزامات خريد از س��وي 
خريداران، عمليات خريد آنها در مراحل مختلف به حالت 
تعليق درخواهد آمد. همچنين بر اساس بند 7 بخشنامه 
ستاد هدفمندي يارانه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي 
بعدي، سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان 
و س��ازمان هاي استاني موظف هس��تند بر حسن اجراي 
مصوب��ات نظارت نموده و با واحدهاي متخلف بر اس��اس 
ضوابط موج��ود و معرفي به س��ازمان تعزيرات حكومتي 
برخورد كند. الزم به ذكر است، كشف عرضه خارج از شبكه 
در برخي استان ها نتيجه وجود همين سامانه الكترونيكي، 
شفاف بودن وضعيت ثبت درخواست تا خريد متقاضيان 

و رصد و همكاري مشترك س��ازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت اس��تاني و دستگاه هاي نظارتي بوده كه منجر به 
تكميل مدارك و برخورد با متخلفان شده است.   به منظور 
بهبود تخصيص سهميه ها و پايش فرايند، اقداماتي از جمله 
افزايش بازديدهاي دوره اي نظارت��ي از واحدها، بازنگري 
سهميه هاي تعيين شده، مشاركت انجمن ها و تشكل ها 
در تاييد سهميه، تعليق سهميه واحدهاي غير فعال شده، 
هوشمندسازي فرايندهاي كنترل، دريافت اطالعات برخط 
و مستمر واحدهاي خريدار مواد اوليه از ساير دستگاه هاي 
اجرايي و نظارت و رصد كاال در زنجيره تامين و توزيع در حال 
اجرا است. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به 
راه اندازي طرح صدور فاكتور فروش الكترونيكي )طرح افق( 
براي خريداران مواد اوليه از بورس كرده كه بر اين اس��اس 
سهميه واحدهاي متقاضي در سامانه بهين ياب بر اساس 
اطالعات فروش آنها محاسبه و براي دوره بعدي خريد، مالك 

عمل قرار خواهد گرفت.

 Sat. Aug10. 2019   شنبه    19 مرداد 1398   8 ذيحجه 1440  سال ششم    شماره   1448 

برنامه »توسعه زعفران« 
تدوين شود

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه برنامه  جامع 
توسعه زعفران تا سه هفته آينده تدوين شود، گفت: 
براي رفع مس��ائل مربوط به زعفران در صورت ارايه 
پيشنهادات كارگشا موارد را در شوراي عالي صادرات 
پيگيري مي كنيم. به گزارش شاتا، رضا رحماني در 
نشست هم انديش��ي با اعضاي شوراي ملي زعفران 
اظهار كرد:   زعفران كاالي خاص توليدي كشور است 
و شوراي ملي زعفران متولي تهيه برنامه جامع توسعه 
زعفران است و بايد در اين مسير از همه عوامل موثر اعم 
از وزارت صمت، اتاق بازرگاني، تشكل ها، انجمن هاي 
تخصصي، كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي، بانك مركزي، استاندارد، بورس، دانشگاه ها، 
استارتاپ ها و البته مس��ووالن استان هاي خراسان 
رضوي و جنوبي همفكري الزم را بگيرد. وزير صمت 
تاكيد كرد: طي 3 هفته آينده، بس��ته  اوليه تدوين 
و ارايه ش��ود تا بخش هاي موثر نظ��رات خود را ارايه 
دهند و خروجي نظرات ارايه شده براي انجام اقدامات 
مقتضي در مورد محصول زعفران به كار بسته شود. او 
با بيان اينكه در راستاي تحقق اهداف توسعه اي بخش 
توليد و تجارت نياز جدي به همكاري دو سويه بخش 
دولتي و خصوصي است، افزود: ما حاضريم بسياري 
از اختيارات را به بخش خصوصي تفويض كنيم ولي 
اين مهم منوط به پذيرش مسووليت از طرف بخش 

خصوصي نيز است.

 ثبت نام 136 شركت
در جشنواره ملي برند برتر

شاتا| سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران و رييس 
كميسيون ملي نشان تجاري )برند(، درباره برگزاري 
سومين جشنواره ملي برند گفت: تاكنون و در فاز اول 
ثبت نام، 136 ش��ركت به طور كامل اطالعات اوليه 
خود را وارد سامانه ميز خدمات الكترونيك كرده اند. 
محمدرضا مودودي  اظهار كرد: با توجه به فعال شدن 
ميز خدمات الكترونيك سازمان توسعه تجارت ايران، 
ش��ركت ها مي توانند با درج اطالعات و ورود به ميز 
خدمت از تمام امكانات اين سامانه از جمله ثبت نام 
در فرآيند انتخاب صادركننده نمونه ملي و برند برتر 
بهره مند ش��وند. او افزود: در نخستين فاز از فرآيند 
انتخاب برند برتر، 136 شركت از 19 حوزه فعاليت در 
گروه هاي كاال و خدمات مختلف اطالعات اوليه خود 
را وارد سامانه كرده اند. رييس كميسيون ملي نشان 
تجاري )برند( بيان كرد: بيشترين سهم از شركت هاي 
ثب��ت نام كنن��ده در مرحله اول مرب��وط به صنعت 
ساختمان و صنايع غذايي بوده و كمترين سهم را حوزه 
گردشگري، نمايشگاهي و صنايع چوب دارند. او گفت: 
در فاز دوم، شاخص هاي دريافتي از سوي شركت ها 
مورد بررسي و راستي آزمايي قرار خواهندگرفت و بر 
اساس شاخص هاي هر بخش رتبه بندي شركت ها 
انجام مي شود. اما در فاز نهايي، شركت ها مورد ارزيابي 
مصرف كننده نهايي قرار مي گيرند كه اين امر توسط 
نظرسنجي عمومي انجام  مي پذيرد و اطالعات آنها 
مطابق با شاخص هاي بين المللي ارزيابي برند، مورد 
تحليل و بررسي قرار گرفته و پس از مشخص شدن، 
معرفي مي شوند. گفتني است، جايزه ملي برند در نيمه 

دوم سال برگزار خواهد شد.

صنعت و معدن؛ دومين 
دريافت كننده تسهيالت بانكي

ايسنا| جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان مي دهد كه 
تسهيالت پرداختي بانك ها و موسسات اعتباري به 
بخش صنعت و معدن در دو ماهه نخس��ت امسال 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۴1.5 درصد 
افزايش داشته است. طبق اين آمار تسهيالت پرداختي 
بانك ها و موسسات اعتباري به بخش صنعت و معدن 
با افزايش ۴1.5 درصدي در دو ماهه نخست امسال، 
به 3۰ هزار ميليارد تومان رس��يده است. مقدار اين 
تسهيالت در دو ماه اول سال گذشته 21 هزار و 2۰۰ 
ميليارد تومان بوده است. سهم تسهيالت پرداختي 
بانك ها و موسسات اعتباري به بخش صنعت و معدن از 
كل تسهيالت پرداخت شده به بخش هاي كشاورزي، 
صنعت و معدن، مس��كن و س��اختمان، بازرگاني، 
خدمات و ساير بخش هاي متفرقه در دو ماهه نخست 
سال گذشته، 3۰.8 درصد بوده كه امسال اين رقم به 
32.5 درصد رسيده است. تسهيالت پرداختي بانك ها 
و موسسات اعتباري به بخش بازرگاني نيز در در دو 
ماهه نخست سال گذشته 97۰۰ ميليارد تومان بوده 
كه با 2۰.6 درصد افزايش به 11 هزار و 7۰۰ ميليارد 
تومان در دو ماهه نخست سال جاري رسيده است. 
با اين حال س��هم بخش بازرگاني از كل تسهيالت 
پرداختي به بخش هاي ياد شده از 1۴.1 درصد در دو 
ماه اول سال 1397 به 12.7 درصد كاهش يافته است. 
در اين ميان بيشترين تسهيالت پرداختي بانك ها و 
موسسات اعتباري به بخش خدمات اختصاص يافته 
كه در دو ماهه نخست امس��ال سهم ۴5 درصدي از 
كل تسهيالت پرداختي را به خود اختصاص داده و 
معادل ۴1 هزار و 5۰۰ ميليارد تومان بوده كه نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته، ۴8.2 درصد افزايش 
داشته است. بعد از بخش خدمات و صنعت و معدن، 
به ترتيب بخش بازرگاني، مسكن و كشاورزي 12.7، 
6.6 و 3 درصد از كل تس��هيالت پرداختي بانك ها 
و موسس��ات اعتباري را دريافت كرده اند. همچنين 
طبق اين آمار، در سه ماهه نخست امسال بيش از 25 
هزار ميليارد تومان در راستاي تامين مالي بنگاه هاي 
توليدي كوچك، متوس��ط و طرح هاي نيمه تمام با 
پيشرفت باالي 6۰ درصد در راستاي اقتصاد مقاومتي 
از سوي بانك ها به استان هاي مختلف پرداخت شده 
است. براي دريافت تسهيالت برنامه توليد و اشتغال 
)تبصره 18( نيز از آغاز اس��فند ماه س��ال گذشته تا 
پايان خرداد ماه امسال، 2795 واحد در استان هاي 
مختلف ثبت نام كردند كه از ميان  آنها 3۴۰ مورد به 
بانك ها معرفي شدند و مبلغ معرفي به بانك ها بيش 
از 2 هزار ميليارد تومان است كه هنوز هيچ مبلغي از 

آن پرداخت نشده است.

نيروگاه شهيد سليمي

نوبت اول

اداره روابط عمومی

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد خريد ورق کربن استيل واحدهای نيروگاه شهيد سليمی 
نکا طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فنی و خصوصی پيوست اسناد مناقصه به فروشنده واجد 
شرايط واگذار نمايد. عالقمندان جهت خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی 
به مبلغ 300/000 ريال به حساب سيبا شماره 0105692716008 بنام شركت مديريت توليد برق نكا 

نزد بانک ملی ايران شعبه نيروگاه به اداره تدارکات اين شرکت مراجعه نمايند.
1- مدت زمان قرارداد: )4 ماه( از تاريخ مبادله قرارداد )مطابق با بند 5 شرايط خصوصی(

2- زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز کاری
3- پيشنهاددهندگان بايستی پيشنهاد خود را بر اساس شرايط مناقصه تنظيم و حداکثر تا ساعت 
16 روز  س�ه ش�نبه مورخ 98/6/12 به اداره تدارکات شركت مديريت توليد برق نكا واقع در نکا- 
کيلومتر 25 جاده زاغمرز- نيروگاه شهيد سليمی نکا تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات 
واصله راس س�اعت 9:30 صبح روز چهارش�نبه مورخه 98/6/13 با توجه به شرايط مناقصه باز و 
قرائت خواهد شد. حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهای 

مالی کميسيون مناقصه آزاد می باشد.
4- سپرده ش�رکت در مناقصه: مبلغ سپرده ش�رکت در مناقصه معادل 690/000/000 ريال است 
که بايس�تی به يکی از صورت های مشروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه 

مناقصه گذار تسليم گردد:
1-4- رسيد بانکی وجه مزبور به حساب سيبا 0105692716008 اين شرکت نزد بانک ملی ايران 

شعبه نيروگاه شهيد سليمی نکا
2-4- چک تضمين شده بانکی به نفع خريدار

3-4- ضمانت نامه بانکی به نفع خريدار  برابر با فرم پيوست که می بايست دارای 3 ماه اعتبار باشد.
5- به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، س�پرده های کمتر از ميزان مقرر، چک 

شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- توانايی ارائه ضمانت نامه بانکی حس�ن انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد 

قرارداد.
7- به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

فراخوان واصل می شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8- ساير اطالعات و جزييات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

 www.tender.tpph.ir ، www.npgm.ir جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به س�ايت های
 و پايگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و براي کسب موارد بازرگاني با شماره تلفن 011-34622465 
خان�م حيدری و کس�ب اطالعات فنی بيش�تر با ش�ماره تلف�ن 09113535369 آقای مهندس 

عبدالرحمن معافی تماس حاصل فرماييد .

 آگهي تجديد مناقصه عمومي 
شماره 98/15 شركت مديريت توليد برق نكا

شركت ملي نفت ايران

نوبت دوم

1398.2856

Public Relations
WWW.shana.ir

www.nisoc.ir
http://iets.mporg.irروابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب تعادل : نوبت اول 98/5/16 نوبت دوم 98/5/19

 NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY  AHVAZ-IRAN

 Vendors who intend to participate in aforesaid tender are requested to send their "intention To Participate" letter via the
 following fax number / Email address  along with their resume according to Qualitative Assessment Form no. 1, available
 at: WWW.nisoc.ir , not later than 14 days after the second announcement, otherwise, their requests for participation in
   the tender will be disregarded
 The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a
bid bond of 6,643 EURO or 313,413,017 RIAL, in favor of NISOC

 Tender documents including the materials thorough technical specifications and Qualitative Assessment Forms can be
  accessed via: WWW.nisoc.ir-material procurement management tab
 ONLY ACCEPTABLE DELIVERY TERM IS D.D.P. NISOC'S WAREHOUSE, AGHA JARI, IRAN PAYMENT TERM IS C.O.D.
SUBSEQUENT TO NISOC' S MATERIAL APPROVAL NO ADVANCE PAYMENT WILL BE PAID

 FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg. No. 104, Material Procurement Management Complex

Kouy-e-Fadaeian Islam )New Site(, Ahvaz, Iran
   Tel. No.: 061 341 24644  Fax No.: 061 3445 7437 

TENDER NO. : 01 -31 -9580039

QuantityMaterial DescriptionItems

PARTS FOR “RUSTON”  GAS TURBINE. TYPE TA 1500 .  TYPE TA 1750.  TYPE TB 400034 456 NOS

N.I.S.O.C

National Iranian South Oilfields Company)NISOC( intends to purchase the following goods
سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



15 جهان

واكنش»جوزفاستيگليتز«بهتقابلتجاريامريكاوچين:

حزبراستافراطيبرگزاريانتخاباتزودهنگامرادرخواستكرد

ترامپ در حال نارنجك پراني عليه اقتصاد جهان است

سقوط دولت ايتاليا به ورطه بحران 

گروه جهان| 
جوزف استيگليتز برنده جايزه نوبل اقتصاد، در واكنش 
به تنش هاي اخير چين و امريكا گفته: »دونالد ترامپ 
در حال نارنجك پراني به سوي اقتصاد جهاني است و اين 
اقدام او قطعا رشد اقتصادي جهان را ُكند خواهد كرد.« 
برخي منتقدان ترامپ با اشاره به نبود استراتژي كارآمد 
در دولت امريكا براي تقابل تجاري با چين هشدار داده اند 
احتمال بروز درگيري اي كه در بازه يك ساله پيش از 

انتخابات 2020 پايدار بماند، خطري واقعي است. 
به گزارش ياهونيوز، جوزف استيگليتز گفته تقريبا از 
اينكه اقتصاد كشور هايي چون چين، اياالت متحده و 
همينطور اتحاديه اروپا به سمت ركود مي رود، مطمئن 
اس��ت. او گفته، اين ركود به اندازه ركود س��ال 200۸ 

نخواهد بود ولي عواقب آن محسوس خواهد بود. 
استيگليتز با اش��اره به اينكه اقتصاد در دو سال آينده 
تضعي��ف خواهد ش��د، يك��ي از داليل اي��ن ركود را 
سياس��ت هاي ترامپ و تزريق بي ثباتي به بازار توسط 
او دانسته است. اين برنده نوبل اقتصاد گفته: »ما علم 
اين را داريم كه چطور باي��د اقتصاد را براي حركت رو 
به جل��و تحريك كنيم اما رهبراني ك��ه داريم كه فكر 
مي كنم نگاه ها را از اقتصاد منحرف كرده اند، رهبراني 
چون ترامپ. يكي از داليل اينكه ترامپ تا اين حد براي 
اقتصاد جهاني بد بوده، اين است كه معرف سطح زيادي 

از بي ثباتي است.«
اظهارات جوزف استيگليتز در شرايطي است كه در 
تازه ترين اقدام تجاري عليه چين، دولت امريكا جمعه 
با انتش��ار آيين نامه اي خريد تجهيزات مخابراتي از 
پنج شركت چيني، توسط نهادهاي فدرال را ممنوع 
اعالم كرد. روزنامه چايناديلي نوشته، اين آيين نامه 
ك��ه در »قانون اختي��ارات دفاع ملي« به آن اش��اره 
شده از سه شنبه آينده اجرايي خواهد شد. بر اساس 
اين آيين نامه موقت، س��ازمان هاي دولتي امريكا را 
از خري��د كاال يا خدمات از ش��ركت هاي هوآوي، زد 
ت��ي اي، توليدكنندگان تجهي��زات مخابراتي هيك 
ويژن و توليدكننده دوربين هاي نظارتي )هيترا( منع 

كرده است.

   استراتژي سردرگم 
نش��ريه واشنگتن پس��ت نيز با اش��اره به روشن نبودن 
استراتژي ترامپ در جنگ تجاري نوشته: »رويكرد ترامپ 
نشان نمي دهد كه او جز ادامه درگيري با چين بر مبناي 
عالقه خودش، هدفي استراتژيك در ذهن داشته باشد. او 
بايد سياست را بر مبناي اهداف اقتصادي تعيين كند، نه 

بر مبناي يك حس خصومت ضدچيني.«
در ادامه اي��ن گزارش آمده: بازاره��ا همچنان در تالش 
هستند تا با تاثيرات تشديد اخير تنش ها از سوي ترامپ 
در جنگ تجاري با چي��ن و اقدام متقابل اجتناب ناپذير 
پكن كنار بيايند. ترامپ تعرفه اي ۱0درصدي را بر ۳00 

ميليارد دالر كاالهاي مصرفي چين��ي اعالم كرده كه از 
يكم سپتامبر اعمال مي شود. چين نيز در واكنش به اين 
اقدام اعالم كرده كه واردات محصوالت كشاورزي امريكا 
را متوقف مي كند و اج��ازه داده كه ارزش پولش كاهش 
ياب��د و دولت ترامپ ني��ز در واكنش به اي��ن اقدام بطور 
رسمي و براي نخستين بار در 2۵سال گذشته چين را به 
دست بردن در واحد پولش متهم كرد. چين بنا به داليلي 
كه تاثير تعرفه ها از جمله آنهاس��ت، از رتبه اول شركاي 
تجاري چين به رتبه سوم تنزل پيدا كرده و مردم امريكا 
از جمله كشاورزان در آيووا تا سرمايه گذاران وال  استريت 
نگران شكاف ماندگار در روابط اقتصادي دو طرف هستند. 

شكي نيست كه اين وضعيت رشد اقتصادي را هم در امريكا 
و هم در جهان تهديد مي كند و دليل آن تاثير مس��تقيم 
قيمت هاي باالتر ب��ر هزينه مخ��ارج مصرف كنندگان 
امريكايي و تاثير غيرمستقيم عدم اطمينان سرمايه گذاران 
ب��ر اثر درگيري چين و امريكا اس��ت. مهم اس��ت كه در 
خصوص اين تاثيرات اغراق نشود. ماليات ۱0درصدي بر 
۳00 ميليارد دالر واردات برابر با ۳0ميليارد دالر براي يك 
اقتصاد 2۱ تريليون دالري است؛ در حالي كه هم اكنون 
تهديدات بسياِر ديگري در مس��ير رشد وجود دارند كه 

مشكالت اقتصادي داخلي چين از جمله آنهاست.
چين هفته گذشته سريعا براي توقف كاهش بسيار سريع 

ارزش پ��ول خود اقدام كرده و دليل آن دقيقا اين بود كه 
چين از پس كاهش كنترل نشده ارزش پول خود و خروج 
سريع سرمايه از كش��ور برنمي آيد. همانطور كه پيشتر 
گفته شد، عدم اطمينان و حتي رنج اقتصادي اي كه در 
بازه اي كوتاه به وجود آمده مي تواند بهايي باشد كه بايد 
براي مذاكره با چين براي داشتن رابطه اقتصادي پايدارتر 
پرداخت؛ رابطه اي كه تا اين حد با حمايت از توليد داخلي 
و سرقت دارايي معنوي از طرف پكن همراه نباشد. خطر 
هنوز جدي است و رويكرد ترامپ نشان نمي دهد كه او به 
جز ادامه درگيري با چين بر مبناي عالقه خودش، هدفي 
استراتژيك در ذهن داشته باشد. واشنگتن پست در ادامه 
نوشته: ما از رييس جمهور توقع نداريم كه از پيش اهداف 
مذاكرات خود را اعالم كند. با اين حال او بايد سياست را 
بر مبناي اهداف اقتصادي تعيين كند، نه بر مبناي يك 
حس خصومت ضدچيني. با توجه به اين مس��اله، تنها 
پيامدي كه تصميم نمادين دولت او براي متهم كردن 
چين به دس��ت بردن در ارزش پولش نداش��ت، ايجاد 
اطمينان در اين مورد بود. واقعيت اين است كه تا پيش 
از متهم شدن چين از س��وي امريكا به دست بردن در 
پولش، چين در حال جلوگيري از كاهش ارزش پول براي 
ممناعت از خروج سريع سرمايه از كشور بود كه رقابتي تر 
ش��دن صادرات امريكا را در پي داش��ت. اشتباه ديگر، 
عالقه رييس جمهور به ميزان كسري تجاري دوجانبه 
اس��ت كه تاكيد او بر فروش تضمين شده سويا يكي از 
نشانه هاي آن است. چيزي كه مهم است، اين است كه 
قواعد بازي نتيجه آن را از پيش تعيين نمي كند. ترامپ 
تا آن جايي كه در پي تعيين سياس��ت بر مبناي اهداف 
اقتصادي باشد، هم در امريكا و هم خارج از آن موضعي 
مشروع و قانوني به دست خواهد آورد. مذاكرات تجاري 
چين و امريكا اوايل ماه سپتامبر از سر گرفته مي شود اما 
احتمال بروز درگيري اي كه در طول بازه يك ساله پيش 
از انتخابات پايدار بماند، خطري واقعي است. اگر ترامپ 
نش��ان دهد كه مي داند به چه سمتي حركت مي كند، 
احتمال اينكه امريكايي ها و متحدان خارجي شان از او 
پيروي كنند، بيشتر خواهد شد. درگيري براي درگيري 

ارزشي در خود ندارد.

گروه جهان|سمانه قرباني|
 حزب حاكم »لي��گ« ايتاليا يك روز پ��س از اعالم 
خروجش از دولت ائتالفي ايتاليا، اعالم كرد كه به دنبال 
طرح راي عدم اعتماد عليه جوزپه كنته نخست وزير 
اين كش��ور، اس��ت. تداوم اختالف در دولت ائتالفي 
ايتاليا و تنش ميان رهبران دو حزب، بحران سياسي 
كنوني را براي دولت اين كش��ور رقم زده اس��ت. اين 
بحران از اختالف نظر ميان دو حزب بر سر پروژه قطار 
سريع السير بين شهرهاي تورين در ايتاليا و ليون در 

فرانسه آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
به گزارش فايننشال تايمز، دولت ائتالفي ايتاليا با متيو 
سالويني وزير كش��ور رهبر حزب دست راستي ليگ 
ايتاليا، و حزب ضدتش��كيالتي جنبش پنج ستاره به 
رهبري لوئيجي دي مايو وزير توسعه اقتصادي، پس 
از آن در معرض فروپاش��ي قرار گرفت كه س��الويني 

برگزاري انتخابات زودهنگام را درخواست كرد. 
جوزپه كونته نخس��ت وزير ايتاليا، پنج ش��نبه گفته 
پارلمان را براي راي عدم اعتماد از تعطيالت تابستاني 
احض��ار خواهد كرد. او با اين ح��ال گفته كه احتماال 
نماين��دگان ايتاليايي تا ۱9 اوت تش��كيل جلس��ه 
نخواهند داد. تحوالت اخير س��ومين اقتصاد بزرگ 

 منطقه يورو را دچار آش��فتگي سياسي كرده است. 
نشريه فايننش��ال تايمز نوشته كه سالويني از جمعه 
كارزار غيررس��مي انتخاباتي خود را با هدف كس��ب 
اكثري��ت كرس��ي هاي پارلم��ان و تش��كيل دولت 
غيرائتالفي آغ��از كرده اس��ت. س��الويني جمعه با 
حاميانش ديدار كرده و رقابت انتخاباتي خود را كليد 
زده اس��ت. حزب او با انتش��ار بيانيه اي اعالم كرده: 
»موارد بسيار زيادي هس��ت كه بايد اصالح شود. در 
اين ش��رايط كساني كه وقت را تلف مي كنند فقط به 
كرس��ي هاي پارلماني ها خود فكر مي كنند و اين به 
كشور آسيب مي زند.« نظرسنجي ها نشان مي دهند 
كه حزب لگاي سالويني از قدرت كافي برخوردار است 
و وزير كشور به خوبي آگاه است كه در انتخابات بعدي 
آراي بيشتري كسب خواهد كرد. اكنون او قصد دارد از 
اين موقعيت براي تحكيم موقعيت خود استفاده كند.

جوزپه كونته خطاب به س��الويني وزير كشور )رهبر 
حزب ليگ( گفته كه بايد ب��راي ايتاليايي ها توضيح 
دهد كه چرا به دنبال سقوط دولت ائتالفي اين كشور 
اس��ت. كونته در اين باره گفته: »اين مسووليت وزير 
كشور نيست كه در پارلمان جلسه تشكيل دهد يا براي 
حل بحران سياسي دستورالعمل ارايه كند. بحراني كه 

ماتئو سالويني آغاز كرده است شفاف ترين نوع آن در 
تاريخ جمهوري ايتاليا است.«

كونته كه به جنبش پنج ستاره نزديك است در بيانيه 
كوتاهي اعالم كرده كه ديگر حمالت سالويني عليه 
دولت ائتالفي را نمي پذيرد و او را به شعار دادن براي 
جلب حمايت متهم كرده اس��ت. از آنجا كه پارلمان 
تعطيالت تابستاني را مي گذراند، هنوز روشن نيست 
كه انتخابات چه زماني برگزار خواهد ش��د. س��رجو 
ماتارال رييس جمهور ايتاليا، بايد ش��رايط انتخابات 

زودهنگام را تعيين كند. 
در جريان انتخابات پارلمان اروپا در ماه مي گذش��ته 
حزب عوام گراي ليگ موفق ش��د با كس��ب بيش از 
۳۴درصد آرا به اكثريتي بي س��ابقه دس��ت يابد. دو 
جريان راس��ت گراي شريك در دولت ائتالفي، حزب 
ليگ و جنبش پنج ستاره، از ژوئن 20۱۸ ميالدي كه 
دولت تشكيل دادند، تاكنون همواره در رقابتي آشكار 
و پنهان بوده اند. س��الويني در ماه هاي اخير چند بار 
شريك ائتالفي خود، حزب پنج ستاره، را به همكاري 

نكردن با دولت متهم كرده است.
گذشته از اختالفات دو طرف بر سر ساخت خط آهن 
تورين � ليون، سالويني و دي مايو بر سر رويكرد دولت 

ائتالفي ايتاليا در انتخاب رييس جديد كميس��يون 
اروپا نيز با يكديگر اختالف داشتند. يورونيوز نوشته: 
لوئيجي دي مايو رهبر جنبش پنج س��تاره و معاون 
نخس��ت وزير ايتاليا، با انتقاد از رويكرد س��الويني در 
حمايت نكردن از رييس جديد كميسيون اروپا هشدار 
داده بود كه اين اقدام مي تواند به منزوي شدن ايتاليا 

در اروپا منجر شود.
دي مايو كه حزب تحت رهبري او به عنوان بخش��ي 
از دولت ائتالفي ايتاليا در پارلمان اروپا به »اورس��وال 
فن درالين رييس اجرايي جديد كميسيون اروپا، راي 
داده بود با اين سخنان آشكارا از سالويني كه آشكارا با 

اين گزينه مخالفت كرده بود، انتقاد كرد. تحليلگران 
سياس��ي در آن زمان معتقد بودند ك��ه رويارويي دو 
جريان تش��كيل دهنده دولت ائتالفي بر س��ر راي به 
رياست مهم ترين مرجع سياسي و اجرايي در اتحاديه 
اروپا مي تواند اميدهاي رم براي برخورداري از جايگاه 
مناسب و دستيابي به يك سمت كليدي در ساختار 
جديد نهاد اروپايي را به ياس تبديل كند. هشدار رهبر 
جنبش پنج س��تاره در حالي مطرح شد كه تقابل دو 
جناح دولت ائتالفي بر س��ر اتهام��ات مطرح درباره 
كمك هاي مالي روسيه به حزب ليگ نيز پيش از پيش 

اين اتئالف را شكننده كرده بود.

دريچه

كوتاه از منطقه

لزوماقداماتفوريبراي
مقابلهباتغييراتاقليمي

گروه جهان| دانشمنداني كه به دعوت سازمان ملل 
در نشست شوراي جهاني مسائل اقليمي در ژنو اجتماع 
كردند، هشدار مي دهند كه تغييرات اقليمي كره زمين 
به حد خطرناكي رس��يده و به اقدام��ات فوري جامعه 
بين المللي نيازمند است. به گزارش خبرگزاري آلمان، 
پژوهشگران اقليمي در گزارشي ويژه از جامعه جهاني 
مي خواهند كه از فش��ار بيشتر بر زمين براي گسترش 
غيرالزم كشاورزي و دامداري خودداري كنند. آنها تأكيد 
مي كنند براي اينكه كشاورزي و دامداري فعاليت هايي 
مفيد در خدمت تغذيه انسان باقي بمانند، بايد در كاربرد 
آنها تجديد نظر كرد تا هم با مقتضي��ات زمين و هم با 
نيازهاي انساني همساز گردند. آنها توصيه مي كنند كه 
انس��ان ها از اتالف مواد غذايي و مصرف بيش از حد آن 
خودداري كنند، به ويژه مصرف مواد گوشتي و لبنيات را 
در حدي معقول و الزم نگاه دارند، تا بازار براي تأمين آنها 
بيش از حد لزوم به خاك و زمين فشار وارد نياورد. آنها 
نمي گويند كه نبايد گوشت مصرف كرد، اما عقيده دارند 
كه مواد گوشتي بيش از حد نياز توليد و مصرف مي شود. 
در همايش اخير ۱0۷ دانشمند از ۵2 كشور جهان نسبت 
به زيان هاي اقليمي با توجه به تشديد گرمايش هشدار 
داده ان��د. به نظر آنها در دهه هاي آين��ده دماي حرارت 
همچنان باال خواهد رفت كه از س��ويي خشكسالي و از 
سوي ديگر باران هاي ش��ديد به همراه خواهد آورد. در 
بخش بزرگي از آسيا و آفريقا بي آبي و بيابان زايي خطري 
مشهود است كه طبيعت و زندگي انسان هاي بي شماري 
را تهديد مي كند. در سال هاي گذشته، به ويژه در سال 
جاري كه جهان با گرمايي بي سابقه روبرو شد، گرماي 
عمومي به نسبت دوران ماقبل صنعتي، تا يك و نيم درجه 
افزايش داشته است. به نظر كارشناسان محيط زيست اين 

يك عالمت هشداردهنده است.

اعتراضگستردهبهسفر
ترامپبه»الپاسو«و»ديتون«
گروه جه�ان| ش��ماري زيادي از س��اكنان دو 
ش��هر ديتون و ال پاسو به س��فر دونالد ترامپ به 
اين ش��هرها پس از تيراندازي هاي خونين هفته 
گذش��ته اعتراض كردند. به گزارش دويچه وله، در 
پ��ي تيراندازي هاي مرگبار در ال پاس��و و ديتون، 
فش��ار بر ترامپ در ارتباط با محدود كردن قانون 
مالكيت سالح افزايش يافته است. سياستمداران 
دو ايالت تگزاس و اوهايو از رييس جمهوري امريكا 
درخواست كرده اند كنترل پيش از فروش سالح را 
افزايش داده و فروش مسلسل در امريكا را ممنوع 
كند. ترامپ نيز زير فشار اذهان عمومي وعده داده 
كه موضوع را بررسي كند. اما او در عين حال گفته 
است كه اجراي سياس��ت منع فروش تفنگ هاي 
تهاجمي و مسلس��ل به علت فق��دان اكثريت در 
مجلس نمايندگان ممكن نيست. در جريان يك 
تيراندازي مرگبار در روز ش��نبه 22 نفر در ش��هر 
ال پاس��و واقع در م��رز ايالت تگزاس ب��ا مكزيك 
كشته شدند. در اين رويداد خونين، چند شهروند 
مكزيك نيز كشته و زخمي شدند. تحقيقات اوليه 
از انگيزه هاي نژادپرستانه فرد مهاجم حكايت دارند. 
فرد مهاجم كه جواني 2۱ساله است، خود را تسليم 
پليس كرده است. غروب همان روز، شهر ديتون در 
ايالت اوهايو نيز شاهد يك رويداد خونين مشابه بود. 
در اثر تيراندازي در ايالت اوهايو، نه نفر كشته شدند. 
انگيزه فرد مهاجم هنوز روشن نشده است. مهاجم 
در اثر تيراندازي پليس كش��ته شده است. ترامپ 
همراه با مالنيا، همسر خود به ديتون سفر كرد. سفر 
او به اين شهر محدود به بازديد از بيمارستاني بود كه 
مجروحان آن رويداد خونين در آن بستري بودند. 
اين ديدار بدون حضور رسانه ها صورت گرفته است.

تاييدخبربازداشترييسجمهور
پيشينقرقيزستان

گروه جهان| وزارت كشور قرقيزستان عصر پنج شنبه 
خبر بازداشت الماس بيگ آتامبايف رييس جمهوري 
پيشين اين كشور، را تأييد كرد. به گزارش خبرگزاري 
آلمان، در پي يورش نيروهاي انتظامي به س��كونتگاه 
آتامبايف، در حومه بيشكك، پايتخت قرقيزستان كه 
شامگاه چهارشنبه رخ داد موجي از ناآرامي به راه افتاد 
كه به درگيري خونين مي��ان حاميان رييس جمهور 
پيش��ين و نيروهاي انتظامي انجاميد. گفته ش��ده، 
نيروهاي انتظامي و امنيتي با تجهيزات ويژه به روستاي 
»كوي تاش« در حومه بيش��كك حمله كرده و براي 
متفرق كردن معترضان از گاز اشك آور استفاده كرده اند. 
بر پايه گزارش ه��اي رس��مي در درگيري هاي اخير 
دست كم ۵0 نفر مجروح شده اند. برخي منابع به نقل از 
وزارت بهداشت قرقيزستان اين تعداد را تا ۸0 نفر اعالم 
كرده اند. يك مامور پليس كشته شده و حال يك مامور 
ديگر وخيم گزارش شده است. الماس بيك آتامبايف 
از 20۱۱ ت��ا 20۱۷ رييس جمهور قرقيزس��تان بود و 
پس از خاتمه اين دوره شش ساله مطابق قانون اجازه 
نامزدي مجدد در انتخابات رياست جمهوري را نداشت. 
رييس جمهور پيش��ين قرقيزستان به فس��اد مالي، 
اختالس در پروژه مدرن سازي مركز انرژي بيشكك و 
زمين خواري متهم شده است. پس از لغو مصونيت او در 
پارلمان قرقيزستان كه چندي پيش رخ داد، دادستاني 
رس��يدگي به پرونده اين اتهام ها را در دستور كار قرار 
داد. آتامبايف نخس��تين رييس جمهور قرقيزستان 
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال ۱99۱ 
است كه پس از خاتمه دوره قانوني رياست جمهوري 
داوطلبانه قدرت را به جانشين خود سورنباي جينبكف 
واگذار كرد. او ابتدا از جينبكف پشتيباني مي كرد اما 
رفته رفته اختالف ميان دو سياستمدار افزايش يافت. 

انتقادسازمانمللازتاثير
تحريمامريكابرمردمونزوئال
گروه جهان| ميشل باشله كميسر عالي حقوق 
بش��ر س��ازمان ملل متحد، از تحريم هاي جديد 
اياالت متحده امريكا عليه ونزوئال انتقاد كرده و آن 
را تش��ديد كننده رنج ميليون ها نفر از شهروندان 
اين كش��ور دانس��ته اس��ت. به گفته خانم باشله، 
تحريم هاي جديد به آس��يب پذيرترين اقشار در 
ونزوئال آسيب خواهد زد. به گزارش رويترز، ميشله 
باشله با انتشار بيانيه اي اعالم كرده است: »به شدت 
نگران تاثير بالقوه تحريم هاي يك جانبه امريكا بر 
حقوق بش��ر مردم ونزوئال هستم.« امريكا سه روز 
پيش با اعمال تحريم ه��اي جديد عليه حكومت 
نيكالس مادورو رييس جمهوري ونزوئال، از مسدود 
كردن دارايي هاي و اموال ونزوئال در اياالت متحده 
امريكا خبر داد و هرگونه داد و ستد را با دولت اين 
كش��ور ممنوع كرد. اياالت متحده و بيشتر از ۵0 
كشور ديگر خواهان كناره گيري نيكالس مادورو 
از قدرت و جايگزيني خوان گوايدو، رييس مجلس 
اين كش��ور بر مسند قدرت هستند. به گفته خانم 
باشله، با وجود مس��تثني شدن مواد غذايي، دارو 
و البس��ه از تحريم ها، تحريم هاي تازه به گونه اي 
هستند كه احتمال وخيم تر شدن وضع ميليون ها 
نفر از مردم ونزوئال وجود دارد. ميش��له باشله كه 
رييس جمهوري پيشين شيلي است، پيش از اين 
نيز از تحريم هاي اياالت متحده امريكا عليه ونزوئال 
انتقاد كرده بود. اين مقام سازمان ملل همچنين 
از نقض حقوق بش��ر از س��وي حكومت نيكالس 
مادورو نيز بارها انتقاد كرده است. ميشل باشله در 
ماه مارس حكومت ونزوئال را مثال خوبي از نقش 
نقض حقوق مدني و سياس��ي در تسريع وخامت 

شرايط اقتصادي عنوان كرد. 

واكنشتندبهچيندرپيانتشار
اطالعاتديپلماتامريكايي

گروه جهان| در واكنش به انتشار اطالعات خصوصي 
يك ديپلمات امريكايي در هنگ كنگ، سخنگوي وزارت 
خارجه امريكا دولت چين را به اوباشي گري متهم كرد. 
به گزارش سي ان ان، يك روزنامه چاپ هنگ كنگ عكسي 
از يك ديپلمات امريكايي را منتشر كرده كه مي گويد 
نامش جولي ايدي اس��ت و در البي يك هتل با رهبران 
دانشجويي هنگ كنگ ديدار كرده است. اين عكس با تيتر 
»مداخله نيروهاي خارجي« در امور داخلي هنگ كنگ 
منتشر شده بود. در پي انتشار اين عكس، اداره وابسته به 
وزارت خارجه چين در هنگ كنگ پنج شنبه از اياالت 
متحده درباره ارتباط ديپلمات هاي امريكايي با رهبران 
اعتراضات اخير در اين منطقه توضيح خواست. در پاسخ، 
مورگان ارتگاس، سخنگوي وزارت خارجه امريكا، دولت 
چين را به دليل انتش��ار عكس ها و اطالعات شخصي 
ديپلمات امريكايي »رژيم اوباش« خواند. اين واكنش 
تند در حالي ابراز مي شود كه چين و امريكا چند ماهي 
است كه در عرصه اقتصاد درگير مساله معروف به »جنگ 
تعرفه ها« هستند و تنش بين دو كشور حكم فرماست. 
ارتگاس پنج شنبه چنين به دفتر وزارت خارجه چين 
پاسخ داد: »فكر نمي كنم كه درز دادن اطالعات خصوصي 
و عكس ها و اس��م بچه هاي يك ديپلم��ات امريكايي 
اعتراض رسمي باشد، اين كاري است كه يك رژيم اوباش 
مي كند.« اعتراض مردم در هنگ كنگ به حكومت چين 
دست كم 9 هفته است كه در اين منطقه ادامه دارد. با اين 
حال اين نخستين بار نيست كه حكومت چين امريكا را به 
دست داشتن و مداخله در اين اعتراضات متهم مي كند. 
اعتراضات در هنگ  كنگ از زماني شروع شد كه دولت 
محلي هنگ كنگ اليحه اي براي استرداد مجرمان به 
چين را به مجلس قانون گذاري محلي ارايه كرد كه خشم 

ميليون ها هنگ كنگي را برانگيخت.
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تهديد امريكا به خروج 
سربازانش از آلمان

گروه جهان| ريچارد گرنل س��فير امريكا در 
آلمان، تهديد كرده چنانچه آلمان بودجه دفاعي 
خود را باال نبرد، امريكا س��ربازان خود را از اين 
كشور خارج مي كند. هم اكنون بيش از ۵0 هزار 
س��رباز آلماني در خاك آلمان مستقر هستند. 
دونالد ترامپ اواخر ماه جاري ميالدي از اروپا، از 
جمله آلمان، ديدار مي كند. سفير اياالت متحده 
در برلي��ن اين را فرصتي مناس��ب براي آلمان 
مي داند تا بودجه نظامي خود را باال ببرد. گرنل به 
خبرگزاري آلمان گفته: »واقعا توهين آميز است 
كه سربازان امريكايي با بودجه ماليات دهندگان 
ما در اينجا باشند، آن وقت آلمان ماليات هنگفت 
ص��ادرات خود را به مصارف ديگري برس��اند.« 
پيش از اين جورجت ماسباكر سفير امريكا در 
لهستان، شكوه كرده بود: »لهستان دو درصد از 
درآمد ساالنه خود را به ناتو مي پردازد، در حالي 
كه آلمان اين كار را نمي كند؛ پس شايسته است 
كه سربازان امريكايي به لهستان منتقل شوند.« 
بيشترين سربازان امريكايي پس از ژاپن در آلمان 
حضور دارند. در هيچ كش��ور اروپايي اين شمار 
سرباز امريكايي حضور ندارند. ستاد فرماندهي 
سربازان امريكايي مس��تقر در اروپا و آفريقا در 
آلمان قرار دارد. مهم ترين پايگاه هوايي امريكا در 
رامشتاين است و يكي از بزرگ ترين ميدان هاي 
مشق ارتش امريكا در اروپا در گرافن وور )ايالت 
بايرن( قرار دارد. روي هم حدود ۳۵هزار سرباز 
امريكاي��ي در آلم��ان هس��تند. اف��زون بر اين 
۱۷هزار امريكايي و ۱2هزار غيرنظامي آلماني 
در اس��تخدام نيروهاي نظامي امريكا هستند. 
در آلمان ده ها هزار موقعيت ش��غلي به حضور 
ارتشيان امريكا بستگي دارد. آلمان در سال هاي 
گذش��ته س��هميه خود در پيمان ناتو را قدري 
افزايش داده و به ۱.۳6درصد توليد ناخالص ملي 
رسانده اس��ت. اين مقدار قرار است تا 202۴ به 
يك ونيم درصد افزايش يابد، كه باز هم از مقدار 
تعيين شده توس��ط پيمان ناتو پايين تر است. 
امريكا از اين موضوع ناخرسند هستند كه آلمان 
قصد ندارد در ائتالف زي��ر رهبري امريكا براي 
تأمين امنيت كشتي راني در خليج فارس شركت 
كند. آلمان پيشتر نيز دعوت امريكا براي اعزام 
سرباز به سوريه را قاطعانه رد كرده بود. ترامپ در 
سفر آينده خود به اروپا قصد ندارد وقت زيادي به 
آلمان اختصاص دهد. او در دور اول مسافرتش 
2۴ اوت نخست براي شركت در اجالس سران 
گروه۷ به بياريتز در فرانسه مي رود و در آنجا با 

آنگال مركل ديدار مي كند.

افزايش نرخ تورم تركيه
نرخ تورم تركيه تا پايان ماه جوالي به ۱6.6۵درصد 
افزايش يافته است. خبرگزاري آناتولي پنج شنبه 
گزارش داده، مركز آمار تركيه اعالم كرده پس از 
چندين ماه كاهش نرخ تورم، متوسط اين نرخ در 
۱2ماه منتهي به جوالي با 0.9۳درصد افزايش 
نسبت به مدت مش��ابه ماه قبل به ۱6.6۵درصد 
رسيده كه در اين بين باالترين نرخ تورم در بين 
بخش هاي مختلف متعل��ق به بخش خدمات با 
تورم 26.9۳درصدي بوده اس��ت. گروهي از ۱2 
اقتص��اددان پيش بيني كرده اند متوس��ط تورم 
تركيه در 20۱9 به ۱۴.۸درصد برسد كه باالترين 
تورم پيش بيني شده ۱۷.2درصد و كمترين تورم 

پيش بيني شده نيز ۱۳.۳درصد بوده است.

توقف قطار صلح پاكستانـ  هند 
به دنبال ادامه تنش ها بر س��ر منطقه كش��مير، 
پاكستان سفير هند در اسالم آباد را اخراج كرد. 
همچنين تنها قطاري كه ميان هند و پاكستان 
تردد داشت و به »قطار صلح« معروف بود، از سوي 
پاكستان متوقف شد. اسالم آباد با اين اقدام يك بار 
ديگر نسبت به معلق شدن خودمختاري كشمير 
اعتراض كرده است. به گزارش خبرگزاري آلمان، 
قطار صلح هفته اي دوبار ميان الهور، مركز ايالت 
پنجاب در شمال شرقي پاكس��تان، و دهلي نو، 
پايتخت هند، در رفت و آمد بود و هزاران هندي 
و پاكس��تاني را جابه جا مي كرد. روابط سياسي و 
تجارتي پاكستان و هند نيز محدود خواهد شد. 

مخالفت سوريه با توافق  
امريكا و تركيه 

دولت س��وريه توافق ميان امريكا و تركيه براي 
تشكيل منطقه اي امن در بخش شمالي اين كشور 
جنگ زده را به شدت رد كرده است. به گفته وزارت 
خارجه سوريه، با اين توافق دو كشور اشغالگر حق 
حاكميت س��وريه را پايمال مي كنند. سوريه از 
سازمان ملل درخواست كرد كه اين تجاوزگري 
را محكوم كند. امريكا و تركيه يك روز قبل اعالم 
كرده بودند كه بر سر تشكيل يك منطقه امن در 
شمال سوريه، هم مرز با تركيه، به توافق رسيده اند، 

اما جزييات توافق ميان خود را اعالم نكردند.

بازداشت دختر نواز شريف 
در پاكستان 

مريم نواز دختر نوازش��ريف و رهبر اپوزيسيون 
پاكستان، پنج شنبه از سوي سازمان حسابرسي 
ملي پاكس��تان دستگير شده اس��ت. به گزارش 
رويترز، سخنگوي حزب »مسلم ليگ پاكستان 
شاخه نواز«، خبر دستگيري مريم نواز را منتشر 
كرده و گفته سازمان حسابرسي ملي، او را در الهور 
دستگير كرده است. دفتر حسابرسي ملي، نيروي 
ضدفساد نيز دستگيري مريم را تاييد كرده است.
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عكسروز

چهرهروز

فيلم جديد »داريوش مهرجويي« در مسير توليد 
با آغاز پيش توليد فيلم سينمايي »المينور« بيست و ششمين فيلم بلند سينمايي داريوش مهرجويي در مسير توليد قرار گرفت. داريوش 
مهرجويي، سازنده تعدادي از ماندگارترين فيلم هاي تاريخ سينماي ايران اين روزها با تكميل فيلمنامه فيلم تازه اش در حال انتخاب 
عوامل و بازيگران »المينور« است. تاكنون از ميان عوامل پشت صحنه حضور بهرام بدخشاني به عنوان مدير فيلمبرداري قطعي شده تا 
اين سومين مديريت فيلمبرداري او در فيلمي از داريوش مهرجويي باشد. بدخشاني مديريت فيلمبرداري فيلم هاي مختلفي همچون 
دايره، بماني، دوئل، تقاطع، من ترانه ۱۵ سال دارم، پارتي، هيوا و راه آبي ابريشم را برعهده داشته است. »المينور« به كارگرداني داريوش 
مهرجويي بر اساس فيلمنامه اي مشترك از وحيده محمدي فر و داريوش مهرجويي به تهيه كنندگي رضا درميشيان توليد مي شود.

بازارهنر

دليل درخواست جلوگيري از اكران »يادم تو را فراموش« 

يك فيلم ايراني در بين فيلم هاي جديد جشنواره تورنتو

»سور بز« راهي پاريس شد

»كيهان كلهر« برنده جايزه »وومكس« شد

سخنگوي شوراي صنفي نمايش درباره 
ش��كايت طرح ش��ده از فيلم »يادم تو را 
فراموش« و درخواست براي جلوگيري از 
اكرانش گفت: جلوگيري از اكران يك فيلم 
به هر دليلي از طريق سازمان سينمايي كه 
متولي صدور پروانه نمايش است مي تواند 
اتفاق بيفتد و ارتباطي با ش��وراي صنفي 
ندارد. غالمرضا فرجي درباره نامه اي كه از 

سوي ناصر محمدخاني به محسن اميريوسفي به عنوان 
رييس ش��وراي صنفي نمايش نوشته شده تا از اكران 
فيلم »يادم تو را فراموش« به كارگرداني علي عطشاني 
جلوگيري ش��ود، به ايسنا گفت: ضمن احترام به حق 
ش��كايت آقاي محمدخاني پيرامون فيلم سينمايي 
»يادم تو را فراموش«، بايد تاكيد ش��ود كه ش��وراي 
صنفي نمايش حسب نظام نامه اكران نمي تواند از ثبت 
قرارداد فيلمي كه داراي پروانه نمايش است جلوگيري 

كند، هرچند تا االن قراردادي براي ثبت 
نرسيده است. او اظهار كرد: جلوگيري از 
اكران هر فيلمي بنا به هر دليل قضايي يا 
موارد ديگر، از طريق سازمان سينمايي 
كه متولي صدور پروانه نمايش است اقدام 
مي شود و شوراي صنفي نمايش ارتباطي 
با اين موضوع ندارد. »يادم تو را فراموش« 
محصول سال ۱۳۹۴ و با بازي ميترا حجار، 
حسين ياري، آتيال پس��ياني، ماه چهره خليلي، رضا 
ناجي، خش��ايار راد، غزل يگانه، بيتا عطشاني و مازيار 
فالحي است كه قرار بود سال گذشته اكران شود.  اين 
فيلم كه در خالصه داس��تانش آم��ده، »دامون مربي 
بر كنار ش��ده يكي از باشگاه هاي پرطرفدار با دختري 
كه سال ها پيش با او ارتباط داشته روبرو مي شود« در 
چند جش��نواره خارجي شركت داشته و جوايزي هم 

كسب كرده است. 

جش��نواره تورنتو اخيرا اسامي  فيلم هاي 
جديد بخش هاي مس��تند و اكتش��اف 
»discovery« را اعالم كرد كه نام يك 
فيلم  ايراني به كارگرداني »مهناز محمدي« 
نيز در بين آنها به چش��م مي خ��ورد. به 
گزارش ورايتي، جش��نواره فيلم تورنتو 
نام ۲۵ اثر غيرداستاني در بخش مستند 
را اعالم كرد كه نام مس��تند »غ��ار« اثر 

»فيرز فاياد« به عنوان اولين اثر نمايش��ي اين بخش 
اعالم شده است. »س��بز مي شويم« به تهيه كنندگي 
»لئوناردو ديكاپريو«، »همش��هري ك« اثر »آلكس 
گيبني«، »پدرها« اثر »داالس هاوارد«، »آماده نبرد« 
 اثر »اندرو رنزي« و »جهان ديوانه« اثر »ايزاك نابوانا« 
از جمله فيلم هاي حاضر در اين بخش هستند. در بخش 

اكتشاف »discovery« اين جشنواره 
كه به اراي��ه ۳۷ فيل��م از كارگردان هاي 
 نوظه��ور ۳۵ كش��ور مي پ��ردازد، نام اثر 
» پس��ر- مادر« ب��ه كارگردان��ي مهناز 
محمدي محصول مشترك ايران و چك 
نيز به چش��م مي خورد.  »پس��ر- مادر« 
داستان زن تنهايي را روايت مي كند كه در 
يك كارخانه در آستانه تعطيلي مشغول 
كار است. او با پيش��نهاد ازدواجي مواجه مي شود كه 
مي تواند زندگي مالي او را تامين كند اما خانواده اش را 
نابود كند. »زنان ساده« ساخته »چيارا مالتا« اولين اثري 
است كه در بخش »اكتشاف« جشنواره تورنتو نمايش 
داده مي شود. چهل و چهارمين جشنواره فيلم تورنتو از 
۵ الي ۱۵ سپتامبر )۱۴ تا ۲۴ شهريور( برگزار مي شود.

فيلمنامه فيلم كوتاه »س��ور بز« نوش��ته 
سعيد زمانيان نامزد دريافت جايزه بهترين 
فيلمنامه كوتاه از جشنواره فرانسوي شد. 
فيلمنامه فيلم كوتاه »س��ور بز« نوش��ته 
سعيد زمانيان نامزد دريافت جايزه بهترين 
فيلمنامه كوتاه از نهمين دوره جش��نواره 
parisartandmovieawards در 
كشور فرانسه شد. در اين دوره از جشنواره 

كه به صورت س��االنه در ش��هر پاريس برگزار مي شود 
 ۱۴۰۷ اث��ر از ۶۳ كش��ور جه��ان ثبت ن��ام كرده اند و 
در نهايت ۲۳ كش��ور در رقابت نهايي حضور خواهند 

داشت. اختتاميه اين جشنواره ۲۳ سپتامبر 
برابر با ۱ شهريورماه در سالن گراند ركس، 
بزرگ ترين سالن س��ينما در اروپا برگزار 
مي شود. اين فيلمنامه پيش از اين در هفت 
جش��نواره بين المللي حضور و موفق به 
دريافت سه جايزه شده بود. همچنين فيلم 
كوتاه »سور بز« به نويسندگي و كارگرداني 
سعيد زمانيان و تهيه كنندگي مشترك 
انجمن س��ينماي جوان – دفتر ويژه تهران و حس��ن 
محمدي و غالمرضا احمدي در دهمين جش��ن فيلم 

كوتاه مستقل سينماي ايران حضور دارد.

نوزدهمي��ن جاي��زه جهاني موس��يقي 
)وومكس( ب��ه كيهان كلهر آهنگس��از و 
نوازنده كمانچه و س��ه تار اهدا ش��د. اين 
نوازنده ايراني پيش از اين نيز به همراه گروه 
راه ابريشم برنده جايزه گرمي شده بود. به 
گزارش وب سايت وومكس، برگزاركنندگان 
اي��ن رويداد، علت اهداي اي��ن جايزه را به 
كلهر، تسلط و يگانگي مهارت اين نوازنده 

چيره دست كمانچه در نوآوري و ايجاد زبان هاي جديد 
هيجان انگيز موسيقي و رساندن سنت موسيقي كالسيك 
ايراني به گوش مردم سراسر جهان، شمردند. اين سايت 
در توصيف هنر كمانچه نوازي كلهر نوشته است: »براي 
كلهر، كمانچه صداي اوست. هنگامي كه مي نوازد انگار 
زباني كامل ايجاد مي كند كه با سراس��ر مردم جهان از 
گذشته دور تا آينده ارتباط برقرار مي كند. كيهان كلهر در 
طول زندگي حرفه اي خود با بهترين نوازندگان جاي جاي 
ايران همكاري كرده و موسيقي اقوام كردستان و خراسان 
را مورد مطالعه قرار داده است. او با موسيقيدان هاي ساير 
فرهنگ ها نيز از جمله ش��جاعت حسين خان از هند، 

يويوما و گروه بين المللي جاده ابريشم، اردال 
ارزنجان از تركيه، تريو هلندي رامبرانت، 
توماني دياباته از مالي، گروه بروكلين رايدر و 
كوارتت كرونوس؛ با زبان موسيقي ديالوگ 
داشته اس��ت. از اين رو به همه اين صداها 
اجازه مي دهد تا صداي او را فراگير كنند.« 
اين جايزه ۲۷ اكتبر امسال )پنجم آبان( در 
مراسم بيست و پنجمين سالگرد تاسيس 
وومكس در فنالند به كيهان كلهر اهدا خواهد شد. كلهر 
در اين مراسم همراه با اردال ارزنجان )موسيقيدان اهل 
تركيه( نوازنده باغالما به اجرا خواهند پرداخت. رويداد 
جهان��ي وومكس در س��ال ۲۰۱۶ نيز ميزب��ان اجراي 
مشترك اين دو هنرمند بوده است. جايزه وومكس كه به 
عنوان جايزه جهاني موسيقي اكسپو شناخته مي شود، 
در سال ۱۹۹۹ تاسيس شده است. اين جايزه از آغاز براي 
احترام و ارج نهادن به موارد برجسته موسيقي جهان در 
سطح بين المللي و با اذعان به تعالي موسيقي، اهميت 
اجتماعي، موفقيت تجاري، تاثير سياس��ي و يك عمر 

دستاورد هنري معرفي كرده و بنيان نهاده است. 

تاريخنگاري

اشغال بوشهر به دست انگليسي ها 
نوزدهم مرداد ۱۲۹۴، نيروهاي نظامي انگليس شهر بوشهر را به اشغال خود درآوردند. 
طبق اسناد، ويلهلم واسموس در سال ۱۹۱۳ به عنوان كنسول دوم آلمان وارد بوشهر 
ش��د. با شروع جنگ جهاني اول در س��ال ۱۹۱۴، كنسولگري آلمان براي مقابله با 
انگليس فعال شد. به اين ترتيب واسموس با عشاير جنوب و از جمله با رييس علي 
دلواري روابط نزديك يافت. از طرف ديگر ايران براي پرهيز از وارد ش��دن در جنگ 
جهاني اول، اعالم بي طرفي كرد. رقابت بريتانيا و آلمان س��رانجام با دستگيري دو 
مقام كنسولي آلمان در بوشهر به دست نيروهاي بريتانيايي به اوج رسيد. دولت وقت 
ايران و مردم بوشهر به اين اقدام اعتراض كردند. سرانجام نيروهاي ارتش بريتانيا و 
مستعمره آن راج بريتانيا )هند( از زمين و دريا با حمايت توپخانه ناوگان دريايي وارد 
بوشهر شدند و با صدور اعالميه اي در سطح شهر اشغال بوشهر را اعالم كردند. در اين 
اعالميه آمده بود كه سرگرد آرتور پرسكات تره ور به دستور دولت بريتانيا تمامي امور 
حكومت بوشهر را با سمت »فرمانده حكومت نظامي از طرف دولت بريتانيا« به دست 
گرفته است. از طرف ديگر چون دولت ايران نمي تواند نظم و امنيت را در شهر بوشهر 
و حوالي برقرار كند، بريتانيا، كراهتا مجبور شد به اين اقدام دست بزند. طبق اعالميه، 
اين اقدام توسط دولت اعليحضرت به علت ضرورتي صورت گرفته است. ضرورتي 
كه به واس��طه حمله اسف بار اخير ايالت به بوشهر در آن دو افسر انگليسي كشته و 
سه سرباز مجروح شدند.  فشارهاي نيروهاي محلي و مشكالت انگليسي ها در اداره 
و كنترل بوشهر آنان را واداشت كه سرانجام از ادامه اشغال بوشهر صرف نظر كنند. 
آنان در همان زمان اعتراف كردند كه حسابشان در مورد اشغال بوشهر اشتباه از آب 

درآمده و اكنون ناچارند كه به حاكميت دولت ايران اعتراف كنند.  اين ممكن نبود 
مگر با مقاومت گسترده و مستمر نيروهاي وطن خواه بوشهر، دشتستان، تنگستان و 
دشتي. در نتيجه مدتي پس از اشغال بوشهر، به ناچار طي توافقي با دولت ايران و ايالت 
فارس با انتصاب حكمراني ايراني براي بوشهر موافقت كردند. پرچم ايران در اكتبر 
۱۹۱۵ در بوشهر برافراشته شد و حاكميت ايران بار ديگر بر اين خاك برقرار گشت.

میراثنامه

مرمِت آرامگاه منجي زبان فارسي به تخريب ديوارش رسيد! 
به نظر مي رسد همه چيز خوب پيش مي رود، مرمت گران براي دومين بار در طول دو سال 
گذشته سراغ آرامگاه »يعقوب ليث صفاري در جندي شاپور« رفته اند تا آرامگاه منجي 
زبان فارسي را بعد از سال ها سروسامان دهند، اما... در تصاوير، تخريب يكي از ديوارهاي 
اصلي اين آرامگاه آن هم به طور كامل جاي سوال باقي مي گذارد؛ به خصوص وقتي بنر 
كارفرمايي اداره كل ميراث فرهنگي استان خوزستان باالي سر همان ديوار تخريب شده، 
نصب است! اسفند سال ۱۳۹۶ يعقوب زلقي �  مدير پايگاه جندي شاپور � خبر از مرمت 
جدي اين آرامگاه بعد از سال ها بي توجهي داده بود؛ اقدامي كه در آستانه نوروز ۱۳۹۷ 
اين آرامگاه را به مسيرهاي گردش��گري نوروزي اضافه مي كرد. او گفته بود: »يعقوب 
ليث بنيان گذار سلسله صفاريان چون با خلفاي عباسي درگير بود از سيستان به سمت 
خوزستان مي آيد و در جنگي زخمي شده و در بيمارستان گندي شاپور بستري مي شود 
و در همين شهر مي ميرد. اكنون اقدامات خوبي درخصوص آرامگاه او انجام داديم.« اما 
حاال بعد از ۱۷ ماه، بار ديگر پروژه »مرمت و س��اماندهي آرامگاه يعقوب ليث صفاري« 
در دستور اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان قرار 
گرفته و بر اساس عملكرد رخ داده تا امروز تخريب اين ديوار نيز يكي از برنامه ها در روند 
مرمت اين آرامگاه بوده است؛ آرامگاه كسي كه بر اساس منابع زبان فارسي، ناجي زبان 
فارسي بعد از حمله اعراب به ايران است، آن هم در شرايطي كه به گفته مردم محلي اين 
منطقه، نه دچار سيل نوروز امسال شد كه نم زدگي و شوره زدگي بالي جان اين ديوار 
شده باشد و نه زلزله اي در كار بوده كه به واسطه ترك خوردگي و سستي ديوارش امكان 
ريزش آن روي سر بازديدكنندگان وجود داشته باشد. آرامگاه يعقوب ليث صفاري در 
روستاي شاه آباد قرار دارد؛ نقطه اي كه فقط ۱۰ كيلومتر با دزفوِل خوزستان فاصله دارد. 
يعقوب ليث در سال ۲۴۷ قمري اولين شهريار ايراني بعد از اسالم شد و سلسله صفاريان 
را تاسيس كرد. سلسله  صفاريان در سيستان حكومت مي كردند و مركز آن در زرنج بود 
كه امروزه در افغانستان قرار دارد. گنبد دندانه دار آرامگاه او از دور قابل مشاهده است و 
قبرستاني قديمي نيز در اطراف آن قرار دارد. گفته مي شود آرامگاه يعقوب ليث صفاري 
تاكنون بارها بازسازي شده و بناي آن متعلق به دوران سلجوقيان تا قاجاريان است؛ يعني 
بخش هاي قديمي تر متعلق به دوران سلجوقي است. گنبد اين بنا ساختاري دندانه دار 
دارد. بر اساس گفته هاي مردم محلي ۲۰ تا ۲۵ سال پيش كتيبه اي روي ديوار گنبد به 
خط عربي قديم وجود داشته و در آن اسم يعقوب ليث سردار بزرگ و نخستين شهريار 
ايراني )پس از اسالم( به روشني نوشته شده بود. به گزارش ايسنا، وجود گورستاني با سنگ 
قبرهاي باستاني در اطراف آرامگاه يعقوب ليث صفاري گواهي بر قدمت اين اثر دارد. گنبد 

مخروطي شكل آرامگاه از بهترين نوع گنبدهاي مخروطي در خوزستان است. اين بنا 
تنها يك در ورودي دارد و براي ساخت آن از خشت خام استفاده شده است. براي زيبايي 
آن از نقوض برجسته و مالت گچ و خاك استفاده كرده اند. در طول سال هاي گذشته، 
اعتراض هاي زيادي نسبت به شرايط نامطلوب اين اثر تاريخي مطرح شده بود؛ به گونه اي 
كه در ضريح آهني مقبره از چوب صندوق ميوه براي اتصال بخش هاي مختلف استفاده 
شده است و روي ديوار قديمي آرامگاه ميخ هاي زنگ زده، سيم ، تارعنكبوت ، موكت هاي 
رنگ و رو رفته و محوطه سازي نامناسب به چشم مي آمد تا اينكه زلقي در اسفند ۹۶ اعالم 
كرد: »مرمت كامل قسمت داخلي و بيروني بنا، مرمت كامل پشت بام و قسمتي از گنبد، 
محوطه سازي و اضافه كردن ۵۰۰ متركف فرش آجري فضاي پيراموني آرامگاه، توسعه 
انشعاب آب و برق، تعمير و بازسازي مجدد چهار چشمه سرويس بهداشتي بطور كامل، 
پاكسازي ورودي محوطه و شست وشوي كامل آرامگاه يعقوب ليث جهت فعاليت هاي 
ستادي پايگاه گندي شاپور انجام شده است. قسمت اصلي بناي يعقوب ليث كه سنگي 
است و اثر شاخص دوره تيموري با همان شمايل تاريخي گذشته خود حفاظت و مرمت 
شده، رطوبت زدايي، تعويض ناودان ها و درب و پنجره ها، اصالح شيب بندي پشت بام و… 
احياء دوباره فضاي سبز وگلكاري محوطه هم انجام شده است.« اما مشخص نيست چرا 
با تعريف پروژه ساماندهي جديد آن هم بعد از اين مدت كوتاه، يكي از ديوارهاي اين بناي 
چند صد ساله كه به شماره ۲۵۵۰ در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده، تخريب شده است؟

ايستگاه

فيلم هاي جديد جشنواره 
»تورنتو« معرفي شد

فيلم »نت پاركر« به فيلم هاي 
جشنواره ونيز اضافه شد

جش��نواره فيلم تورنتو 
۲۰۱۹ روز پنج ش��نبه 
فيلم ه��اي  مي  س��ا ا
بيش��تري را براي دوره 
چه��ل و چه��ارم خود 
اع��الم كرد ك��ه فيلمي 
از اي��ران ب��ه كارگرداني 
مهناز محمدي در بخش 

ديسكاوري از جمله آنهاست. به گزارش هاليوود 
ريپورتر، جشنواره فيلم تورنتو فيلم »رنگ بيرون 
از فضا« با بازي نيكالس كيج و »پدرها« س��اخته 
برايس داالس ه��اوارد را به فيلم ه��اي حاضر در 
اين دوره خود اف��زود. با اعالم اس��امي فيلم هاي 
حاضر در بخش جنبي »ديوانگي« آش��كار ش��د 
اقتباس ريچارد اس��تنلي از »رنگ بيرون فضا« با 
بازي نيكالس كيج و اكشن كمدي ژاپني ساخته 
تاكيش��ي مايكي با عنوان »اولين عش��ق« براي 
نخستين بار در اين بخش ديده خواهد شد. فيلم 
علمي-تخيلي آخرالزماني گالدر گازتلو-اوروتيا با 
عنوان »پلتفرم« هم در اين بخش ديده خواهد شد. 
تريلر روانشناسانه رز گلس با عنوان »سن ماد« نيز 
با بازي مورفيد كالرك در همين بخش به نمايش 
درمي آيد. اين بخش كه بر سينماي مستقل تكيه 
دارد كارش را با نمايش »دنياي ديوانه« س��اخته 
ايزاك نابوانا به پايان مي برد. جش��نواره تورنتو در 
عين حال اسامي فيلم هاي حاضر در بخش مستند 
اين دوره را هم اعالم كرد كه فيلم »پدرها« ساخته 
بازيگري كه كارگردان ش��د، يعني برايس داالس 
هاوارد كه مستندي كمدي درباره پدرها است و از 
جمله پدر خودش ران هاوارد كارگردان نامدار را هم 
دربرمي گيرد، در اين بخش نمايش داده مي شود. 
چهل و چهارمين دوره جشنواره تورنتو از ۵ تا ۱۵ 

سپتامبر )۱۴ تا ۲۴ شهريور( برگزار مي شود. 

پارك��ر  ني��ت  درام 
كارگردان امريكايي به 
فيلم هاي بلن��د حاضر 
در اين دوره جش��نواره 
فيلم ونيز اضافه شد. به 
گزارش ورايتي، »پوست 
امريكايي« ساخته نت 
پاركر ك��ه دومين فيلم 

بلند او پس از »تولد يك ملت« است، به فيلم هاي 
حاضر در جشنواره فيلم ونيز ۲۰۱۹ افزوده شد.

پاركر هم اين فيلم را كارگرداني كرده و هم در آن 
بازي كرده است. نمايش فيلم در ليدو اولين اكران 
جهاني فيلم خواهد بود. در اين فيلم پاركر در نقش 
لينكلن بازي كرده كه يك سرباز كهنه كار دريايي 
است و حاال در يك مدرسه به عنوان سرايدار كار 
مي كند و تالش دارد تا پس از طالقش، روابطش را 
با پسرش بهبود بخشد اما يك روز در جريان چك 
روتين پليس اين پسر كشته مي شود و پليسي 
كه به وي شليك كرده بي گناه خوانده مي شود و 
حتي او را محاكمه هم نمي كنند. از اينجا لينكلن 
همه چيز را در دس��ت خ��ودش مي بيند. پس از 
اينكه »تولد يك ملت« در سال ۲۰۱۶ برنده جايزه 
ساندنس ش��د، پاركر با جنجال روبرو شد زيرا او 
زماني از عامالن حمله به يك دختر جوان معرفي 
ش��ده بود، البته بعد در دادگاه بي گناه شناخته 
شد. انتظار مي رود اسپايك لي در اكران »پوست 
امريكايي« حاضر شود. اين فيلم در بخش خارج 
از رقابت اسكانفيني نمايش داده مي شود و بعد 
جلسه پرسش و پاسخ با مخاطبان برگزار مي شود.

جشنواره فيلم ونيز از ۲۰ آگوست تا ۷ سپتامبر )۶ 
تا ۱۶ شهريور( برگزار مي شود.

صدور راي سوپرجام باز هم به تعويق افتاد

به آمادگي مطلوب نرسم قيد جهاني را مي زنم

دادگاه عالي ورزش صدور راي درباره 
پرونده سوپرجام را به تعويق انداخت.

طبق اعالم قبلي قرار بود روز پنج شنبه 
۸ آگوست دادگاه عالي ورزش )CAS( راي خود را 
درباره پرونده س��وپرجام ايران اعالم كند اما رايي 
از سوي اين دادگاه اعالم نشد. پيگيري هاي ايسنا 
نش��ان مي دهد دادگاه عالي ورزش اتخاذ تصميم 
درباره سوپرجام ايران را تا تاريخ ۸ شهريورماه )۳۰ 
آگوس��ت( تمديد كرده است.  بر همين اساس دو 
باشگاه پرسپوليس و استقالل بايد تا تاريخ تعيين 
ش��ده صبر كنند تا راي دادگاه عالي ورزش به آنها 
ابالغ شود. دليل تعويق در صدور راي دادگاه عالي 
ورزش براي س��وپر جام ايران هنوز اعالم نش��ده 
است و دو تيم بايد تا هش��تم شهريور منتظر راي 

دادگاه بمانند. 

آزادكار باتجربه تيم ملي با بيان اينكه به دليل بيماري و دور 
شدن از شرايط ايده آل و همچنين فرصت كم تا مسابقات 
جهاني، حضور در تورنمنت گرجس��تان به ضرر او تمام 
مي شد، گفت: در حال حاضر شرايط بسيار خوبي دارم و 
هدفم اين است با آمادگي بدني باال عازم مسابقات جهاني 
شوم. رضا يزداني درباره آخرين وضعيت تيم ملي كشتي آزاد 
ايران كه در اردوي آماده سازي جهت حضور در رقابت هاي 
جهاني ۲۰۱۹ قزاقس��تان بسر مي برد، اظهار كرد: خدا را 
شكر همه بچه ها شرايط اردويي خوبي را سپري مي كنند 
و با انگيزه و تالش زياد تمرينات آماده سازي را پشت سر 
مي گذارند. كادر فني تيم ملي نيز تنوع بس��يار خوبي را 
در تمرينات ايجاد كرده ت��ا از تكراري بودن و يكنواختي 
تمرينات جلوگيري شود. همچنين تورنمنت ها به صورت 
هدفمند در راه آمادگي هر چه بيش��تر كش��تي گيران 
توسط كادر فني انتخاب شدند. آزادكار وزن ۹۷ كيلوگرم 
ايران درباره آخرين وضعيت خود نيز خاطرنش��ان كرد: 
 همانطور ك��ه مي دانيد بعد از دو س��ال دوري از ميادين

 به دليل انجام عمل جراحي و سپري كردن دوران نقاهت 
چن��د ماه پيش به ميادين بازگش��تم و به ترتيب در جام 
دانكلوف و سپس رقابت هاي قهرماني آسيا كشتي گرفتم 

و در نهايت در رقابت هاي انتخابي تيم ملي به ميدان رفتم. 
دارنده ۲ مدال طالي جهان افزود: به لحاظ ميدان ديدن 
و حضور در مسابقات مشكلي ندارم چرا كه در اين مدت با 
حضور در دو تورنمنت بين المللي در فاكتورهاي مختلف 
خود را محك زدم. يزداني با بيان اينكه در شرايط خوبي 
است و تمريناتش را در اردوي تيم ملي پيگيري مي كند، 
گفت: هدفم اين اس��ت در فرصت باقيمانده تا مسابقات 
جهاني روي افزايش آمادگي بدني تمركز كنم تا آن را به 
شرايط مطلوب جهت حضور در اين رويداد بزرگ برسانم. 
وي درباره چرايي نرفتنش به تورنمنت گرجستان و ارايه 
نامه پزشكي مبني بر داشتن  بيماري به فدراسيون كشتي، 

به ايسنا گفت: چند روز قبل از رقابت هاي انتخابي تيم ملي 
درد ش��ديدي را از ناحيه گوش احس��اس كردم و پس از 
انتخابي بالفاصله با توصيه كادر فني به پزشك متخصص 
مراجعه كردم كه تشخيص داد در گوش سمت راستم آب 
جمع ش��ده است. ۳ هفته آنتي بيوتيك هاي بسيار قوي 
استفاده كردم و خدا را شكر چند روزي است اين مشكل 
برطرف شده و تمريناتم را با قدرت از سر گرفتم. يزداني در 
ادامه اظه��ار كرد: كادر فني تيم ملي نيز به صورت دقيق 
در جريان اين موضوع قرار داش��ته و حتي پزش��ك فوق 
تخصص را خودشان به من معرفي كردند و هماهنگي هاي 
الزم را به عمل آوردند. مدارك مربوط به بيماري ام و نظر 
پزشك  متخصص نيز در اختيار كادر فني تيم ملي است  
و در جريان جزييات آن هستند. يزداني با تاكيد بر اينكه 
هدفش حضور در رقابت هاي قهرماني جهان در بهترين 
شرايط بدني است و تمام تالش خود را به كار مي گيرد تا به 
شرايط مطلوب برسد، گفت: با تمام توان تالش مي كنم اما 
اگر حتي يك درصد هم به لحاظ بدني به اين جمع بندي 
برسم كه نمي توانم در اين مسابقات براي تيم ملي مفيد 
باشم مطمئن باشيد به مسابقات جهاني نمي روم و از حضور 

در اين رقابت ها انصراف خواهم داد. 

ورزشي


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08
	Taadol-09
	Taadol-10
	Taadol-11
	Taadol-12
	Taadol-13
	Taadol-14
	Taadol-15
	Taadol-16

