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وزارتخانه ها

 بانك مركزي دريافت كنندگان ارز دولتي
 براي واردات دارو را اعالم مي كند؟

 مصايب ورود 
 شهرداري به حوزه هاي 

كاري گوناگون

 »تعادل« رويكرد فرهنگي- اجتماعي 
مديريت شهري را بررسي مي كند

خبر

 مقام اتحاديه اروپا: بانك هاي آلماني 
به دنبال دور زدن تحريم هاي امريكا هستند

كميسر بودجه و منابع انساني اتحاديه اروپا روز چهارشنبه با اشاره به اقدامات 
خصمانه دولت امريكا عليه ايران، اعالم كرد بانك ه��اي آلماني به دنبال يافتن 

راهي براي ادامه حضور در ايران و دور زدن فشارهاي واشنگتن هستند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروكس��ل، ›گانتر اوتينگر‹ گفت: بانك هاي 
آلماني كه فعاليت زيادي در امريكا ندارند، بر ادام��ه حضور خود در ايران تاكيد 
دارند. از آن جمله مي توان به بانك ›فولكس بانك‹ اشاره كرد كه فعاليت چنداني 
در بازارهاي مالي امريكا ندارد و زياني بابت مبادالت با بانك هاي ايراني متوجه 

آن نخواهد شد.
اين مقام اتحاديه اروپا همچنين از تالش كميسيون اروپا براي ترغيب »بانك 

سرمايه گذاري اروپا« )EIB( به گسترش فعاليت هاي خود در ايران خبر داد. 
اظهارات اين مقام اروپايي در حالي اس��ت كه روز سه شنبه نيز ناتالي توچي 
مشاور مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفته بود آن دسته از شركت هاي 
اروپايي كه به دليل تحريم هاي امريكاي مبادالت تجاري خود با ايران را متوقف 

كنند با مجازات و تحريم هاي اتحاديه اروپا رو به رو خواهند شد. 
گرچه برخي از بانك هاي ب��زرگ آلماني با تهديد تحريم ه��اي امريكا براي 
ادامه همكاري با ايران مواجهند، اما بانك هاي كوچك اين كش��ور مي توانند از 
فرصت به دست آمده نهايت استفاده را ببرند. گرچه برخي از شركت هاي بزرگ 
و چند مليتي اعالم كرده اند كه از بازار ايران خارج مي ش��وند اما تعداد زيادي از 
شركت هاي اروپايي قصد دارند با وجود تهديد مجازات هاي امريكا همچنان به 

تعامل و همكاري با ايران ادامه دهند. 
›پاتريش��يا ملفي‹ مدير مركز بين المللي صالحيت )KCI( كه س��اختمان 
مركزي آن در آلمان است، در اين باره مي گويد: ›با وجود خروج امريكا از توافق 
با ايران، ما همچن��ان به ارايه خدمات خود به مش��تري هايمان ادامه مي دهيم. 
ما همواره در سال هاي گذشته از ش��ركت هاي فعال در بازارهاي ايران و سودان 

حمايت و از آنها حمايت مالي كرده ايم.‹
همزمان با امضاي توافق هسته اي ميان ايران و غرب در سال 2015، ميزان 
صادرات آلمان به ايران 22 درصد رشد يافت و ارزش آن هم اكنون به دوميليارد 

و 600 ميليون يورو )معادل سه ميليارد دالر( مي رسد. 
هم اكنون شركت هاي خارجي كه با ايران همكاري تجاري- اقتصادي دارند، 
تراكنش هاي مالي خود را با يورو انجام مي دهند و مركز KCI )مركز بين المللي 
صالحيت( با شركت هايي كه در تركيب هيئت مديره شان شهروند امريكايي يا 

افراد داراي گرين كارت اقامت امريكا دارند، كار نمي كند. 
افزون بر آن در توليد محصوالتي كه به ايران فروخته مي ش��وند، بيش از 10 

درصد قطعات ساخت امريكا به كار نرفته است. 

همسر بشار اسد به سرطان مبتال شده است
دفتر رياست جمهوري سوريه اعالم كرده كه همسر رييس جمهور اين كشور 
به بيماري سرطان مبتال شده اس��ت. به گزارش روسيا اليوم، رياست جمهوري 
س��وريه تصاويري از اس��ماء اس��د در كنار همس��رش در هنگام درمان وي را 
منتش��ر و اعالم كرده: »با قدرت، اطمينان و ايمان، خانم اس��ماء اس��د مرحله 
اوليه درمان س��رطان س��ينه را كه زودهنگام تش��خيص داده ش��د، آغاز كرده 
است. رياست جمهوري و تيم آن از صميم قلب براي وي ش��فاي عاجل را آرزو 
مي كنند.«  اس��ما فواض االخرس در يك خانواده مرفه س��وري به دنيا آمد. در 
دانشگاه كينگز كالج بريتانيا كامپيو تر خواند. او همچنين در رشته سرمايه گذاري 
بانكي با تخصص سرمايه گذاري در دارو و بيوتكنولوژيك و بانكداري بين المللي 
نيز تحصيل كرده است. اسماء نمايندگي بانك ها و موسسات مالي سوريه در اروپا 

و جهان را در كارنامه فعاليت هاي كاري اش دارد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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ايران|نشس��ت روز گذشته هيات 
دولت با خبرن��گاران در ش��رايطي در 
پاستور برگزار شد كه موضوع استيضاح 
علي ربيعي يك چش��م اعضاي كابينه 
را به بهارس��تان دوخته ب��ود؛ اخباري 
ك��ه در نهاي��ت باع��ث خ��روج ربيعي 
از كابين��ه دوازدهم ش��د. ب��ه گزارش 
تعادل اسحاق جهانگيري در خصوص 
اين واقعيت ك��ه بع��د از صحبت هاي 
تلويزيوني رييس جمه��وري؛ بازارهاي 
كشور بطور نس��بي پالس هاي مثبتي 
در اين خصوص نش��ان دادن��د؛ آيا اين 
نش��انه هاي مثبت در روزه��ا و ماه هاي 
آينده ني��ز ادامه خواهد داش��ت گفت: 
»مجموعه تصميم سازي هاي دولت در 
خصوص مهار نوسان ارزي با مشاركت 
و حمايت مردم منجر به توفيق مي شود 
و دولت تالش مي كند تا تصميماتش در 
نهايت منجر به تثبيت بيشتر بازار پول و 

سرمايه ايرانيان شود. «
 مع��اون اول رييس جمهوري گفت: 
در مس��يري ك��ه باي��د دنب��ال كنيم، 
واقعيت ه��اي كش��ور و فرصت هاي��ي 
ك��ه وج��ود دارد، مبن��ا ق��رار گرفته و 
سياست گذاري و برنامه ريزي مناسبي 

با شرايط جديد انجام شده است.
او در پاس��خ به اينكه بعد از سخنان 
رييس جمه��وري بازت��اب آن در بازار 
اقتصادي را شاهد بوديم، آيا اين بازتاب 
ادامه خواهد داشت، گفت: بايد با مردم 
صادقانه صحبت كنيم، شرايطي پيش 

روي كشور خطير است.
معاون اول رييس جمه��وري ادامه 

داد: امريكايي ها به صراحت مي گويند 
تمام انرژي خ��ود را مي گذارند تا مردم 
ايران تحت فشار قرار گيرند و آنها بتوانند 
خواس��ته هاي خ��ود را عملياتي كنند. 
فرصت به وجود آمده شرايط مناسبي را 
براي بخش خصوصي ايجاد خواهد كرد 
و صادرات كشور مقرون به صرفه خواهد 

بود . بايد از اين فرصت استفاده كرد.
جهانگيري در ادامه تاكيد كرد: بايد 
به توليد توجه بيش��تري كني��م و اگر 
نتوانيم موانع پيش روي توليدكنندگان 
را ب��ه موقع حل كنيم، ممكن اس��ت با 
مشكل روبرو شوند و به همين منظور از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته 
شد تا بسته اي را براي حمايت از توليد 
تهيه كن��د. در اين ش��رايط كه اقش��ار 
متوس��ط و پايين جامعه تحت فش��ار 
اقتصادي قرار خواهند گرف��ت، بايد از 
طريق منابع به اين بخش توجه ويژه اي 
صورت گيرد. اگر ع��وارض جانبي اين 
سياست ها را بتوانيم با موفقيت كنترل 
كنيم، اين سياست ها با استقبال بخش 
خصوص��ي روب��رو مي ش��ود و فعاليت 
اقتصادي را تس��هيل مي كند، عالمت 
بازار هم اكنون متناسب با شرايط است 

كه حتما تاثير آن مثبت خواهد بود.
بر اس��اس اين گ��زارش وزي��ر امور 
خارجه درباره تنگناه��اي صادراتي به 
ايران در زمان تحريم ها و نقش معاونت 
اقتصادي وزارت امور خارجه هم گفت: 
وظيف��ه معاون��ت اقتص��ادي وزارت 
امور خارج��ه، تس��هيل فعاليت بخش 
خصوصي و فعاالن بخش دولتي است؛ 

اين معاون��ت تالش مي كن��د امكانات 
صادرات را در خارج از كشور شناسايي 
كرده و زمينه را هم براي ارتباط بخش 
خصوصي ايران و كش��ورهاي خارجي 
فراهم كند و براي رسيدن به اهداف در 

اين بخش كمك خواهد كرد.
ظريف تصريح كرد: فعاليت معاونت 
اقتصادي بايد در دوران پس��ا بازگشت 
امريكا به تحريم ها با جديت بيش��تري 
دنبال شود، امروز ما يك تفاوت جدي 
با دوران گذش��ته داريم دني��ا در برابر 
تحريم ه��اي امريكا ايس��تاده اس��ت. 
در گذش��ته هر زمان ك��ه امريكا يك 
تحريم��ي را تصوي��ب مي ك��رد چون 
مس��تظهر به چند قطعنامه ش��وراي 
امنيت بود فورا س��اير كش��ورها نيز نه 
تنه��ا آن تحريم ها را اج��را مي كردند، 
بلك��ه خ��ود آنه��ا ه��م تحريم ه��اي 
جداگانه اي تصويب مي كردند. او افزود: 
نبايد منكر اين واقعيت شد كه امريكا 
هم با قلدري هم با يك فشار اقتصادي 
بزرگي وارد ميدان ش��ده اس��ت، آنها 
واقعيت اين است كه آنها بيش از فشار 
اقتص��ادي با ي��ك جنگ روان��ي وارد 
شده اند و متاسفانه اين جنگ رواني را 
عالوه بر ش��ريكان ما و در داخل كشور 

ما هم انجام مي دهد.
وزير امور خارج��ه اضافه كرد: همان 
قدر كه ادعاي ترامپ براي مذاكره خيلي 
جايي براي توجه ندارد، به همان اندازه 
ادعاهايي كه مي كنن��د و مي گويند»ما 
فش��ارهايي را به ايران وارد مي كنيم يا 
كاري انجام مي دهيم كه دنيا در تاريخ 

خود نديده باش��د«، اي��ن حركت هاي 
زيگزاگي نشان دهنده غيرقابل اعتماد 
بودن امريكا است و فضاي رواني ما نبايد 
از اين ح��ركات متاثر ش��ود. ظريف در 
پاسخ به سوالي درباره اظهارات مقامات 
نظامي در ح��وزه سياس��ت خارجي و 
انتشار اشتباه آن در خبرگزاري اصولگرا 
هم گف��ت: دنيا ب��ه جايي رس��يده كه 
هركس در ه��ر جايي صحبت مي كند، 
ب��راي ي��ك گ��روه كوچك��ي صحبت 
نمي كند و شنوندگان ما جهاني شده اند. 
ريي��س دس��تگاه ديپلماس��ي گفت: 
اميدوارم همه دوستان ما وقتي صحبت 
مي كنند متوجه اين واقعيت باشند كه 
در يك گروه كوچك صحبت نمي كنند، 
بلكه بايد دق��ت الزم را هم انجام دهند 
كه براي دنيا صحبت مي كنند و مهم تر 
از آن، دوستان ما در رس��انه هم به اين 
واقعيت توجه داشته باش��ند كه دقت 
ك��ردن در انعكاس صحبت ها، بس��يار 
مهم اس��ت. ظريف همچنين در پاسخ 
به سوالي درباره پايبندي اتحاديه اروپا 
به برج��ام اظهارداش��ت: اقداماتي كه 
اروپايي ها تاكنون انجام داده اند نش��ان 
داده اس��ت كه آنها ه��م در حرف و هم 
تا حدي در عمل متعهد هس��تند. وزير 
امور خارجه افزود: اتحاديه اروپا »قانون 
انس��داد« را ديروز عملياتي كردند و با 
كشورهاي مختلف هم در حال صحبت 
كردن هستند، اينها نشان دهنده تالش 
اروپايي ها اس��ت، اما اينك��ه تا چه حد 

آماده باشند هزينه بكنند، مهم است.
ادامه در صفحه 2

اخبار يادداشت

هيجان سياست گذاران بيشتر از سرمايه گذاران

افزايش نماگر هاي بازار س��هام طي چند روز اخير بطور مش��خص تحت 
تاثير بسته ارزي دولت قرار داشت. از همين رو انتظار اين موضوع كه برخي 
از صنايع بورس��ي بتوانند با افزاي��ش قيمت دالر و توان عرضه، س��ودآوري 
كوتاه مدت خ��ود را افزايش دهن��د وجود داش��ت بنابراي��ن در نهايت اين 
موضوع به رشد شاخص هاي بورس��ي منجر شد. بطور معمول همگام با رشد 
ش��ركت هاي بزرگ جو بازار با توجه به اثر رواني جديد مثبت مي ش��ود كه 
اين مهم در س��اير س��هم ها نيز به نوعي تاثير گذار خواهد بود. البته روز هاي 
دو شنبه و سه شنبه حقوقي هاي بازار ش��رايط را بهترين فرصت براي عرضه 
س��هام با قيمت مناس��ب ارزيابي كردند و در نتيجه دس��ت ب��ه عرضه هاي 
س��نگيني در روند معامالتي زدند كه اين اقدام تا حد زي��ادي بازار را تحت 
تاثير خود ق��رار داد. از س��ويي، اخباري پيرام��ون تاكيد بان��ك مركزي در 
خصوص دالر هاي انباشته شده شركت ها كه مي بايست با نرخ قبلي فرآيند 
تس��ويه صورت بگيرد و مابه التف��اوت را از آنها دريافت كن��د و قرار گرفتن 
بازار س��هام تحت تاثير عرضه حقوقي ه��ا در نهايت منجر به عقب نش��يني 
ش��اخص ش��د. از طرفي، اتفاقاتي كه در روز س��ه شنبه و چهار ش��نبه افتاد 
بيانگر ورود بازار به موضوع محاس��باتي اس��ت. بطوري كه تصميم گيري در 
خصوص خوراك و اينكه محصوالت با دالر نيمايي يا آزاد محاس��به ش��وند 
از موضوعات مورد بررس��ي بش��مار مي رفت. بر اين اس��اس، روند حركتي 
نماگر هاي اصلي طي روز گذشته نش��ان گر در پيش گرفتن مسير اصالحي 
در بورس بود. روند بازار س��هام طي روز هاي دو شنبه و س��ه شنبه به نوعي 
نمايان گر تغييرات تازه در جريان معامالتي ب��ازار بود. به هر حال، زماني كه 
حقوقي ها در سمت تقاضا قرار نگيرند و صف عرضه را نسبتا سنگين تشكيل 
دهند بطور قطع س��رعت اصالح قيمتي با افزايش قاب��ل مالحظه اي همراه 
خواهد شد. بر اين اساس مجموع حركت هاي بازار در 2 الي 3 هفته گذشته 
متاسفانه بيش��تر حاصل هيجانات در سياست گذاري اس��ت تا معامالت. با 
وجود اينكه س��رمايه گذاران در تمام دنيا دچار هيجان هس��تند اما در ايران 
سياست گذاران بيشتر دچار هيجان مي ش��وند. پيش بيني مي شود با توجه 
به فرصت تعطيلي بازار تحليلگران به اين س��مت خواهن��د رفت كه اتفاقات 
بازار را به صورت شفاف مورد بررس��ي قرار دهند. دولت هنوز در بسته ارزي 
خود ابهامات بس��يار زياد و جدي از جمله عرضه ارز فيزيكي و منابع تامين 
آن، مش��خص نبودن نرخ خوراك پتروشيمي ها، نامش��خص بودن وضعيت 
بازار كاال و بورس كاال و... مواجه اس��ت. از همين رو، با روشن شدن وضعيت 

مي توان به ثبات در بورس رسيد. 
در شرايط فعلي مي بايس��ت بر اين موضوع تاكيد كرد كه سرمايه گذاران 
به صورت منطقي عمل كنند و به هيچ عنوان اس��ير جو هيجاني نش��وند به 
هر ح��ال معامله گراني در بازار حض��ور دارند كه بطور روزانه اق��دام به داد و 
ستد سهام شركت هاي بورس��ي مي كنند. اين در حالي اس��ت كه برندگان 
نوس��ان بازيگران حرفه اي و فعال در بازار سهامند و س��رمايه گذاران عادي 

بطور معمول برنده اين نوسان نخواهند بود.
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ديروز صرافي ها پس از 4 ماه به چرخه معامالت ارزي بازگشتند

واكنش بازار به فعاليت صرافي ها
 صفحه 4 

وزير كار نتوانست راي اعتماد بگيرد

تغيير وزيران اقتصادي 
از مجلس شروع شد

 صفحه 2 

جهان

نشست بحران 
ضدامريكايي در ژنو

7

معاون اول رييس جمهوري: 

پالس هاي مثبت ادامه دارد
نوبخت: ستاد ويژه بودجه 98 تشكيل شد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

پيامك نمايند. 

س
فار

س: 
عك

افزايش نماگر هاي بازار س��هام طي چند روز 
اخير به طور مشخص تحت تاثير بسته ارزي دولت 
قرار داش��ت. از همين رو انتظار اي��ن موضوع كه 
برخي از صنايع بورس��ي بتوانند با افزايش قيمت 
دالر و توان عرضه، س��ودآوري كوتاه مدت خود را 
افزايش دهند وجود داشت بنابراين در نهايت اين 
موضوع به رشد ش��اخص هاي بورسي منجر شد. 
به طور معمول همگام با رشد شركت هاي بزرگ 
جو بازار با توجه به اثر رواني جديد مثبت مي شود 
كه اين مهم در ساير سهم ها نيز به نوعي تاثير گذار 
خواهد بود. البته روز هاي دو ش��نبه و س��ه شنبه 
حقوقي هاي بازار ش��رايط را بهترين فرصت براي 

عرضه سهام با قيمت مناسب ...

تعادل|
بس��ته جدي��د ارزي در همين م��دت كوتاه 
اجرايي شدنش، بخش بزرگي از تالطم اقتصادي 
ماه هاي اخير را به آرامش بدل كرده است و البته 
هنوز نمي توان به طور كامل در مورد اين بس��ته 
اظهارنظر كرد. با اين حال، محتويات بسته نشان 
از اي��ن دارد كه تنها ب��راي واردات 25 قلم كاالي 
اساس��ي ارز دولتي در نظر گرفته ش��ده و تامين 
ارز براي بقي��ه نيازها، به بازار ثانويه واگذار ش��ده 
است. به عبارت س��اده تر، تخصيص ارز در قياس 
با سياست ارزي پيش��ين دولت كه براي واردات 
حدود 2000 قل��م كاال ارز 4200 توماني در نظر 
گرفته بود، به شدت هدفمندتر و سخت گيرانه تر 

شده است...

 هيجان سياست گذاران 
بيشتر از سرمايه گذاران

وعده حذف امضاهاي طاليي

يادداشت

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 14  

بورس و فرابورس

5

 گزارش »تعادل« 
 از تقابل بانك مركزي 

با بازار سرمايه
گروه بورس | سميرا   ابراهيمي| 

»بان��ك مركزي به تقاب��ل با س��ازمان بورس 
برخاسته اس��ت«. اين جمله را يكي از مسووالن 
بلندپايه س��ازمان بورس گفت اما ب��ه دليل آنكه 
همكاري اين دو نهاد با يكديگ��ر بايد با هم ادامه 
داشته باش��د، ترجيح داد نامش رسانه اي نشود. 
اما به ه��ر حال در اص��ل داس��تان تفاوتي ايجاد 
نمي ش��ود و اگر نگاهي به همين چندسال اخير 
بيندازي��م، مي توانيم مش��اهده كني��م كه براي 
س��ال هاي متوالي صحبت از راه اندازي بازار آتي 
ارز در ذيل بورس كاال مطرح مي ش��د، اما پس از 
تالش هاي ف��راوان بورس كاال و س��ازمان بورس 
براي تامين زيرس��اخت ها، با بهانه يكسان سازي 
ن��رخ ارز،  اي��ن موض��وع مرتب��ا عق��ب انداخته 
مي ش��د. در حالي كه بازار آتي ارز به دليل كشف 
قيمت هاي آتي مي توانست نوس��انات نرخ ارز را 

مديريت كند ...

 سعيد اسالمي بيدگلي  

 سعيد اسالمي بيدگلي   
دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري 

س��كه هاي پي��ش فروش ش��ده به 
صورت وديعه اي از روز گذشته تحويل 
ثبت نام كنندگان ش��د. در زمان ثبت 
 نام اين طرح بابت هر قطعه سكه مبلغ 
ده ميلي��ون ريال ب��ه عن��وان وديعه از 
مش��تريان اخذ و مق��رر ش��ده كه در 
هنگام تحويل، تخفي��ف 4 درصد براي 
پيش خريد ش��ش ماهه و 9 درصد براي 

پيش خريد يكساله، لحاظ شود.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي بانك 
مركزي، مبن��اي محاس��به تخفيف و 

مابه التف��اوت از پيش خريدكنندگان، 
نرخ س��كه بازار در پايان روز قبل است. 
حسب دس��تورالعمل مربوطه تمامي 
مش��تريان ط��رح وديع��ه اي از زم��ان 
سررسيد به مدت سه ماه فرصت دارند 
تا با اختيار و انتخاب خود به شعبه محل 
ثبت نام، مراجعه و سكه خود را تحويل 
گيرند. از اين رو با توجه به تاثير كاهشي 
بس��ته ارزي بانك مركزي بر قيمت ارز 
و س��كه بهار آزادي و رون��د نزولي آن، 
پيش خريدكنندگان مي توانند حسب 

شرايط بازار حداكثر ظرف مدت سه ماه 
به شعب مربوطه در بانك ملي مراجعه 
كنند. بديهي است قيمت روز سكه در 
زمان مراجعه به بانك ملي براي محاسبه 
مابه التف��اوت مبلغ، م��الك عمل قرار 

خواهد گرفت.
با توجه به اينكه نرخ پاياني استخراج 
ش��ده از بازار در روز سه ش��نبه معادل 
30.790.000 ري��ال ب��وده اس��ت بر 
اين مبنا بان��ك ملي از مش��ترياني كه 
ديروز براي دريافت سكه خود مراجعه 

كرده    اند، ضمن لح��اظ كردن تخفيف 
4 درصد و كس��ر مبلغ ده ميليون ريال 
وديع��ه، مبل��غ 19.558.400 ري��ال 
مابه التفاوت بابت هر قطعه سكه در روز 
كاري 17 م��رداد 1397 دريافت كرده 
است. يادآور مي شود، طرح پيش فروش 
وديعه اي از 17 بهمن ماه سال 1396 به 
مدت هشت روز به اجرا گذارده شد و در 
طي اين مدت در مجموع 36 هزار قطعه 
سكه پيش فروش شد كه 26 هزار قطعه 
از اين تعداد با سررسيد شش ماهه است.

تحويل سكه هاي طرح پيش  فروش وديعه اي آغاز شد

دالر
10035 تومان

يورو
11741 تومان

تمام سكه
3735000 تومان

شاخص بورس
131521
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ايران2
 روحاني ش�نبه آينده به قزاقستان سفر 

مي كند-پاد|
رييس جمهور براي ش��ركت در اجالس س��ران 
كش��ورهاي س��احلي درياي خ��زر به قزاقس��تان 
سفر مي كند. پرويز اس��ماعيلي معاون ارتباطات و 
اطالع رس��اني دفتر رييس جمهور با اعالم خبر سفر 
روحاني به قزاقستان جهت شركت در اجالس سران 
كشورهاي ساحلي درياي خزر اظهارداشت: روحاني 
به همي��ن منظور بعدازظهر ش��نبه ۲۰ م��رداد ماه 
كشورمان را به مقصد آكتائو قزاقستان ترك مي كند.

اسماعيلي مهم ترين برنامه رييس جمهور در اين 
سفر ۲ روزه را ش��ركت در اجالس سران كشورهاي 
س��احلي درياي خزر اعالم كرد كه ط��ي آن، عالوه 
بر بيانيه مش��ترك، چندين س��ند مهم و راهبردي 
هم��كاري در حوزه خزر توس��ط مقامات ۵ كش��ور 

ساحلي امضا خواهد شد.

 دس�تگيري ۵۳ مته�م در پرونده ه�اي 
ارزي و واردات گوشي -ايلنا|

دادستان تهران درخصوص وضعيت رسيدگي به 
پرونده هاي ارجاعي به شعب بازپرسي ويژه رسيدگي 
ب��ه جراي��م ح��وزه ارز و واردات خودرو و گوش��ي 
تلفن هم��راه اطالع رس��اني كرد و به ش��ركت هاي 
تج��اري واردكنن��ده كاال هش��دار داد. عب��اس 
جعفري دولت آب��ادي با تاكيد بر اينكه رس��يدگي 
به اين پرونده ها در ش��عب ويژه دادس��را با سرعت 
و دقت در حال انجام اس��ت، از بازداش��ت ۶۵ نفر و 
ممنوع الخروجي ۱۰۶ نف��ر از متهمان اين پرونده ها 
خبر داد و گفت: از اين تعداد ۵۳ متهم در پرونده هاي 
ارزي و واردات گوشي تلفن همراه و ۱۲ نفر در پرونده 

واردات اتومبيل بازداشت شده اند.

 توان فروش تجهيزات به س�اير كشورها 
را داريم- روابط عمومي نيروي زميني|

فرمان��ده هوانيروز ارتش گفت: قطعه س��ازي در 
نيروهاي مس��لح به درجه اي رس��يده ك��ه توانايي 
فروش قطعات به ديگر كشورها را داريم. امير يوسف 
قربان��ي در جمع دانش��جويان ش��انزدهمين دوره 
جامعه پذيري نظامي دانش��گاه هاي افسري ارتش 
گفت: با وج��ود تحريم هاي نظامي امري��كا و غرب، 
امروز يگان هاي رزمي ارتش اي��ران در باالترين حد 
خود قرار دارند و در ش��رايط فعلي با تكيه بر نيروي 
انساني كارآمد، قدرتمندترين ناوگان هلي كوپتري 

منطقه به ايران تعلق دارد.

 نتيجه نهايي پرونده بورسيه ها در آينده 
نزديك اعالم مي شود-تسنيم|

رييس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه آخرين وضعيت بررس��ي پرونده بورسيه ها به 
كجا رس��يد گفت: نتيجه نهايي پرونده بورسيه ها در 
آينده نزديك اعالم مي ش��ود. حجت االسالم بهرامي 
در حاشيه مراسم افتتاحيه شش��مين دوره مسابقات 
قران كريم ق��وه قضايي��ه ب��ه روايتي از امام حس��ن 
عسكري )ع( اشاره كرد كه سير به سوي خدا جز با زنده 
داشتن شب امكان پذير نيست، گفت: در واقع يكي از 
اوصاف متقين و پرهيزگاران اين است كه در شب به پا 
مي خيزند و با تامل قرآن را قرائ��ت مي كنند و داروي 

همه درد ها را از قرآن مي خواهند.

 تيم غواصي ارتش اي�ران در يك قدمي 
قهرماني قرار گرفت-مهر|

تيم غواصي ارتش نيروي دريايي ارتش در بخش 
نجات زيردريايي غرق ش��ده، توانس��ت حد نصاب 
جديدي را در تاريخ اين مس��ابقات ثب��ت كند و در 
آستانه قهرماني مسابقات غواصي ارتش هاي جهان 
قرار بگيرد.تي��م ايران تاكنون در اج��راي آيتم هاي 
نجات كشتي غرق شده، نجات زير دريايي غرق شده، 
عبور از ميدان موانع، جوشكاري و برشكاري زير آب، 
فلنچ و نجات امداد و احياي غواص مصدوم بهترين 
زمان را نس��بت به همه تيم هاي حاضر ثبت كرده و 
پيشتاز مس��ابقات اس��ت و در صورت برگزاري دور 
نهايي مسابقات، مي تواند عنوان قهرماني مسابقات 

را در ايران به دست بياورد..

 براي برجام مي جنگيم-  ايرنا|
 وزير امور خارج��ه آلمان با تاكيد ب��ر ضرورت و 
اهميت حفظ برجام، تصريح ك��رد: براي ماندگاري 
توافق هس��ته اي مي جنگيم، زي��را آن را قراردادي 
بين المللي همس��و با منافع خود و به س��ود امنيت 
منطقه مي دانيم. هايكو ماس در گفت وگو با روزنامه 
آلماني »پاسائور نوين ِپرسه« اظهار كرد: وجود توافق 
هس��ته اي با ايران بهتر از نبود آن است. وي در ادامه 
با ابراز نگراني از عواقب اقدام��ات ضدايراني امريكا و 
همچنين احتمال شدت گرفتن درگيري ها و هرج 
و مرج هاي منطقه اي، گفت: ما همچنان لغو برجام 
را اش��تباه و خطا مي پنداريم. م��اس تاكيد كرد كه 
ايران به نوعي در همسايگي اروپا قرار دارد و از اين رو 
امنيت و ثبات اين كشور براي اتحاديه اروپا از اهميت 

فوق العاده اي برخوردار است.

علي ربيعي با راي نمايندگان مجلس از وزارت كار رفت

استيضاح زير آتش افشاگري

پالس هاي مثبت ادامه دارد
ادامه از صفحه اول

وي اضاف��ه كرد: آنها فق��ط نبايد اراده سياس��ي 
نش��ان ندهند، باالخره برجام يك توافقي اس��ت كه 
اروپايي ه��ا ادعا مي كنند براي آنه��ا از نظر حيثيتي 
بسيار مهم اس��ت، اگر اين طور اس��ت بايد براي اين 
موضوع هزينه كنند و ما اكنون بايد بپرس��يم كه آيا 

اكنون اروپا حاضر است هزينه كند؟
وي خاطرنشان كرد: تاكنون به نظر ما اروپايي ها 

- ضمن اينكه ممكن اس��ت بعضي ها توقع بيش��تر 
داش��تند- در خط درس��ت عمل كردن��د. حال بايد 
ببينيم اي��ن تحريم ها كه در طول س��ه م��اه آينده 
جدي ترهم خواهد ش��د، چق��در اروپايي ها محكم 

مي ايستند.

 تشكيل ستاد بودجه سال ۹۸
اما سخنگوي سابق دولت در شرايطي روبه روي 

خبرنگاران ايس��تاد كه برخالف گذشته كه معموال 
به پرس��ش هاي متن��وع خبرنگاران پاس��خ مي داد، 
بدون توجه به پرس��ش هاي متفرقه تنه��ا در زمينه 
موضوعات مربوط به برنامه و بودجه اطالع رس��اني 
كرد؛ رييس سازمان برنامه و بودجه از تشكيل ستاد 
بودجه س��ال ۱۳۹۸ خبر داد و تاكي��د كرد: تاكنون 
كش��اورزان ۱۰ هزار ميليارد توم��ان گندم به دولت 
فروخته ان��د كه از اي��ن مي��زان پنج ه��زار ميليارد 
تومان را پرداخت كرديم و پن��ج هزار ميليارد تومان 
باقي مانده را ني��ز در نظر داريم كه دو ه��زار و ۵۰۰ 
ميليارد تومان��ش را ظرف روزه��اي آينده پرداخت 
مي كنيم. محمدباقر نوبخت در پايان نشست هيات 
دولت در جمع خبرنگاران با اش��اره ب��ه برنامه هاي 
اخير سازمان برنامه و بودجه و مصوبات اين سازمان 
گفت: اخبار س��ازمان برنامه و بودجه را در دو بخش 
مي توان منعكس كرد. يك بخش، آن چيزي اس��ت 
كه مربوط به گذشته است. تا چهار ماهه اول امسال، 
چيزي ح��دود ۱۰۵ ميليارد تومان ب��ه خزانه واريز 
كرده ايم.  وي با بي��ان اينكه خوش��بختانه اين رقم 
۵۸ درصد نس��بت به چهار ماهه اول س��ال گذشته 
بيشتر است، اظهار داش��ت: آنچه از اين ميزان براي 
امور جاري كشور صرف مي ش��ود، ۱۵ درصد بيشتر 
از سال گذش��ته اس��ت و آنچه مربوط به طرح هاي 
عمراني اس��ت ۲۱ برابر شده اس��ت به طوري كه در 
چهار ماهه اول سال گذشته موفق شده بوديم براي 
طرح هاي عمران��ي ۱۱۰۰ ميليارد توم��ان اعتبار و 

پرداخت انجام دهيم و خوش��بختانه در چهار ماهه 
اخير اي��ن رقم به ۲۳ ه��زار و ۵۰۰ ميلي��ارد تومان 
رسيد.  رييس س��ازمان برنامه و بودجه اضافه كرد: 
اقدام ديگري كه صورت مي گيرد ستاد بودجه سال 
۱۳۹۸ اس��ت. براي اينكه س��ازمان برنامه و بودجه 

بتوان��د در هماهنگي با دول��ت و از طري��ق آن و در 
مهلت قانوني كه تا ۱۵ آذرماه است، اليحه بودجه را 
به مجلس شوراي اس��المي تقديم كند ستاد بودجه 
را تش��كيل داده ايم و اولي��ن جلس��ه مان را در روز 

پنج شنبه برگزار مي كنيم.

گروه ايران| 
علي ربيعي كه براي س�ومين بار در يكسال 
گذشته رودرروي نمايندگان براي ابقا در وزارت 
تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي ت�الش مي كرد، 
 در اقناع اكثر نماين�دگان ناكام مان�د تا پس از

۵ سال از قطار دولت روحاني پياده شود. آن هم 
در استيضاحي كه همه چيز داش�ت؛ از توقف و 
تالش براي منتفي ش�دن اس�تيضاح گرفته تا 

افشاگري هاي دوطرفه نمايندگان  و  ربيعي. 

 استيضاح با تاخير
صبح ديروز كه اس��تيضاح ربيعي در دس��تور قرار 
گرفت، از استيضاح كنندگان خواس��ته شد به پشت 
تريبون آمده و از داليل خود بگويند؛ اما براي دقايقي 
خب��ري از ۱۳ نماين��ده موافق اس��تيضاح نش��د تا با 
اعتراض تعدادي از نمايندگان، احتمال منتفي شدن 
استيضاح مطرح ش��ود. با باالگرفتن انتقاد ها از طرح 
استيضاح ربيعي -كه برخي آن را بر خالف آيين نامه 
مي دانس��تند- علي الريجاني تنفس��ي ۳۰ دقيقه اي 
داد تا به اين چالش پايان دهد؛ يا استيضاح كنندگان 
راي خود را پس بگيرند و ربيعي ب��ه وزارت باز گردد يا 
آنكه آنان به پش��ت تريبون آمده و از داليل شان براي 
اس��تيضاح بگويند. در ۳۰ دقيقه اي كه نه خبرنگاري 
در آن حضور داش��ت نه نمايندگان دولت، تصميم به 
ادامه استيضاح و نطق مخالفان و موافقان گرفته شد. 

نطق هايي كه يكي از ديگري آتشين تر بود. 

 ادعاي رشوه ۵00 ميليوني
علي رس��تميان اولين نماينده موافق اس��تيضاح 
بود كه پش��ت تريبون آم��د. او كه مي گفت از س��وي 
كميس��يون اجتماعي براي تحقيق درباره كمك هاي 
بهزيس��تي و كميته امداد مامور ش��ده است، مدعي 
شد رييس سازمان بهزيستي با واسطه به او پيشنهاد 
رش��وه داده و وقتي اين را به ربيعي منتقل كرده، وزير 
كار بي اعتنا از آن عبور كرده اس��ت. رستميان گفت: 
در استان لرستان مسائل و مش��كالتي را در خصوص 
بهزيستي مشاهده كردم و وقتي به اس��ناد و مدارك 
رس��يدم آقاي بندپي به اس��تان هايي ك��ه به صورت 
پايلوت بنده بايد رس��يدگي مي كردم دس��تور دادند 
بنده را راه ندهند. او افزود: يك سر نخ براي من در اينجا 
ايجاد شد. توسط يكي از فرس��تاده هاي آقاي بندپي 
به بنده گفتند ۵۰۰ ميليون تومان به ش��ما مي دهيم 
تا دهنم قرص باش��د و حرفي از وضعيت استان نزنم، 
به بنده گفتن��د ۲۰ ميليون تومان را ب��ه خيريه بده و 
۴۸۰ ميليون تومان را خودت بردار تا به اس��م خيريه 
باشد. زماني كه به اين سر نخ پي بردم به استان لرستان 
رفتم خيريه هايي كه كمك ه��اي زيادي گرفته بودند 
رس��يدگي كردم و به رييس مجلس نيز كتبا گزارش 

دادم و به معاون وزير اطالعات نيز گزارش دادم.

 ثروت اندوزي فرصت طلب ها
اما اين تنها آغ��از حمالت به ربيع��ي نبود. محمود 
نگهبان سالمي ديگر نماينده موافق استيضاح كه پشت 
تريبون آمد، ربيعي را به به كارگيري افراد فرصت طلب و 
بازنشسته اي متهم كرد كه به واسطه زيرمجموعه هاي 
اقتصادي وزارت كار به ثروت اندوزي مشغول هستند. 
سالمي با اشاره به تبديل بنگاه هاي تامين اجتماعي به 
بخش خصوصي گفت: خصوصي سازي بايد به معناي 
واقعي عملياتي ش��ود نمايندگان مجلس حق دارند به 
پول كارگراني كه در اختيار شما است حساس باشند. 
توسعه بنگاه هاي اقتصادي بايد همراه با سرازير شدن 
س��ودهاي كالن به دهك ه��اي پايين جامعه باش��د. 
نگهبان س��المي ادامه داد: امروز با عملكرد نادرس��ت 
جنابعالي آس��يب هاي اجتماعي نه تنها كاهش نيافته 
بلكه افزايش هم پيدا كرده اس��ت؛ ضم��ن اينكه آمار 
طالق و بزهكاري نيز گوياي اين واقعيت است. او افزود: 
در مورد تعاوني ها هم متاسفانه مديريت شما باعث شده 

سقف تعاوني ها در اقتصاد كاهش يابد و در دوره وزارت 
جنابعال��ي ۳۰ درصد تعاوني ها تعطيل ش��ود. در واقع 
استمرار وزارت شما باعث شده تا تعاوني ها حذف شوند 

و امروز در چنين وضعي قرار گيريم.

 ادعاي حمايت دولت از استيضاح ربيعي
در اين بين يكي از نماين��دگان از البي وزير كار در 
مجلس س��خن گفت و در عين حال مدعي شد دولت 
قصد حفظ ربيعي را نداش��ته؛ اما با ع��دم بركناري او 
تالش كرده هزينه كنار گذاشتن وزير كار را به گردن 
مجلس بيندازد. حس��ين مقصودي نماينده سبزوار 
مدعي شد كه با حسينعلي اميري معاون رييس جمهور 
صحبت كرده و از او پرس��يده بين كرباسيان و ربيعي 
چه كند؛ اميري هم به او گفته كه »از كرباسيان دفاع 
كنيد و ربيعي را خود مي دانيد.« اين ادعاي مقصودي 
با واكنش اميري مواجه ش��د و او در نامه اي به رييس 
مجلس اين ادعا را تكذيب كرد. با اين حال، مقصودي 
در ادامه نطق خود با متهم كردن ربيعي به البي گري 
گفت: امروز نماين��دگان مي گويند وزي��ر اقتصاد در 
اولويت است اما سوال من اين اس��ت مگر وزارت كار، 
وزارت اقتصاد نيس��ت؟ اين چارت س��ازماني وزارت 
كار است. در بانك توس��عه و تعاون يك و نيم ميليارد 
دالر از ذخيره اين مملكت پول برداش��ت ش��د. آقاي 
ربيعي جواب مردم و جواب مقام معظم رهبري را چه 
مي خواهيد بدهيد. بانك توس��عه و تع��اون اقتصادي 
نيست؟ موسسه كار و تامين اجتماعي، شستا، سازمان 
بيمه روس��تاييان، صندوق س��رمايه گذاري و تعاون 

اقتصادي نيست؟

 تغيي�ر ربيع�ي، گام ديگ�ر در تغيير تيم 
اقتصادي دولت

يكي ديگر از نماين��دگان مجلس نيز اس��تيضاح 
ربيعي را در راس��تاي خواس��ته مجلس ب��راي تغيير 
تيم اقتصادي دولت عنوان كرد. امير خجس��ته كه در 
موافقت با استيضاح ربيعي سخنراني مي كرد، طعنه اي 
به او زد و گفت اگ��ر اين ميزان توان ك��ه براي خنثي 
كردن استيضاح گذاشتيد و وعده و وعيد داديد اگر در 
حوزه كار توان گذاش��ته بوديد االن به نتيجه مطلوب 
رسيده بوديم: »يكي از دوستان گفتند كه وعده و وعيد 
دادند، اين وعده و وعيد غلط و حرام است. اتفاق امروز 
در خصوص استيضاح براي ما حجت شد كه همه آگاه 

باشيم كه استيضاح حق مجلس است.«

 دفاع از خود با صداي گرفته
با پايان نطق موافقان استيضاح كه در آن بيشتر بر 

البي گري وزير كار در مجلس براي مقابله با استيضاح 
و ناتواني زيرمجموعه هاي اقتص��ادي اين وزارت خانه 
تاكيد شد، ربيعي به پشت تريبون رفت تا به سوال ها 

پاسخ دهد. 
وزير كار كه هر از گاهي صدايش مي گرفت، با بيان 
اينكه در كمتر از يك سال براي سومين بار است كه به 
مجلس مي آيم در پاسخ به نمايندگان استيضاح كننده 
گفت: آثار رفتار ترامپ ناجوانمرد و يغماگر را در كشور 
و برخي ناآرامي ها را در كش��ور داريم اما متصل كردن 
اين مس��اله به حيثيت يك فرد و به حيثيت مجلس 
درست است؟ اگر با رفتن بنده فقر كمتر شد و شرايط 
اقتصادي درست مي شود، به گوشه اي از كشور مي روم 
و كار خودم را انجام مي دهم. منصفانه اين اس��ت كه 
آمار و ارقامي عليه بنده بيان مي كرديد كه متاس��فانه 
هيچ يك از اس��تيضاح كنن��دگان اينچنين صحبت 
نكردند. يكي از آنان گفت چرا مجلس تنها وزيري كه 

پاسخگوست را استيضاح مي كند؟
ربيعي گف��ت: ب��ه بي��ش از ۹۰ درصد س��واالت 
اس��تيضاح كه چهار ماه قبل مطرح شد، پاسخ داده ام. 
نمي دان��م در اين چه��ار م��اه اتفاقي افتاد ك��ه بنده 
نتوانستم از آن ش��رايط براي بهبود وضعيت استفاده 
كنم؟ اولين وزيري بودم كه در دولت آژير كش��يدم و 

طرح و اليحه دادم.
او افزود: در اين چهار سال مثل سربازهاي گمنام با 
چراغ خاموش اقداماتي انجام دادم. از تجمع كارگران 
و بازنشستگان مقابل مجلس سخن گفتيد اما نگفتيد 
كه ما براي آنان چ��ه اقداماتي انج��ام داديم كه ديگر 
مقابل مجلس تجمع نمي كنند. آيا بنده روش پلكاني 
)حقوق( را ابداع نك��ردم و فاصل��ه ۵۰۰ – ۴۰۰ هزار 
توماني را به يك ميلي��ون و ۲۰۰ هزار تا يك ميليون و 

۳۰۰ هزار تومان افزايش ندادم؟
ربيعي گفت: آيا اجراي اقتص��اد مقاومتي با وزارت 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي اس��ت؟ اما بن��ده براي 
اجرايي شدن آنها اقدامات متعددي انجام دادم. امروز 
چه ش��اخصي از عملكرد ضعيف بن��ده ارايه كرديد؟ 
بيشترين س��فر اس��تاني را دارم، هفته اي سه شب در 
محل كارم خوابيدم. ۱۲۰۰ كيلومتر سفر استاني رفتم. 

ناتواني وزارتخانه را با كدام شاخص بيان كرديد؟
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي درباره اينكه چرا 
بخش تعاون به س��هم ۲۵ درصدي نرس��يده يك بار 
توضيح دادم و اتاق هاي تعاون بيانيه داد. تعاوني هاي 
مرده را غربال كردم و برخ��ي از آنها را جان دادم. چند 
بانك و صندوق را در هم آميختم تا بنيه مالي تعاوني ها 
تقويت شود. همه اركان نظام بايد درباره چرايي ايجاد 
نابساماني هاي كش��ور جوابگو باش��ند. بايد با هم كار 

كنيم و تصميم بگيريم تا حقوق كارگران افزايش يابد. 
وام هاي ارزان را دنبال كردم. بيش از همه سفره خالي 

را درك مي كنم. اما شما مي گوييد »باز گريه« كرد.
ربيع��ي در ادامه تصري��ح كرد: س��وال ديگري كه 
مطرح شده اس��ت اين اس��ت كه چرا مقام وزارت به 
وعده ها عمل نمي كند. در تامين اجتماعي در همين 
۵ س��ال اخير در برخي از اس��تان ها به اندازه ۴۰ سال 
تخت و درمانگاه اضافه كرديم. شس��تا را من نساختم 
بلكه بنگاه ها را به من تحويل دادن��د. بنگاه ها را به زور 
به صندوق ها دادند. اما از روزي كه آمدم س��عي كردم 
گس��ترش درمان در تامين اجتماعي كه در حوزه من 
بوده است را به بهترين ش��كل انجام دهم و به مناطق 

محروم بروم.
او خاطرنش��ان كرد: اگر منابع من بيش��تر ش��ود 
قطعا مي توانم اقدامات بيش��تري انج��ام دهم. بعضي 
مي گويند كه چرا تعداد ۲۸ هزار تا به ۸۰ هزار تا رسيده 
اس��ت؟ بنده بايد بگويم كه به باالي صد هزار رسيده 
اس��ت و دليل آن اين نيس��ت كه هزينه هاي پرسنلي 
ما افزايش پيدا كرده اس��ت بلكه تعداد بازنشستگان 
است كه افزايش يافته اس��ت. ظرف ۴ سال يك و نيم 
ميليون به بازنشس��تگان اضافه ش��ده اس��ت. دوران 
بحران صندوق ها رس��يده اس��ت. بنده اتفاقا تدبيري 
انديشيده ام و بنا دارم تامين اجتماعي را به سمتي ببرم 
كه نسل هاي آينده با مشكل روبرو نشوند. باال رفتن اين 
عدد دليل علمي دارد.ربيعي پس از اين اظهارات، ادامه 
نطق خود را به پايان س��خنراني موافق��ان و مخالفان 

استيضاح موكول كرد.

 دفاع جدي پزشكيان از وزير
 در ادامه مسعود پزشكيان در مقام دفاع از وزير كار 
برآمد و آن دسته از نمايندگان كه ربيعي را به البي گري 
براي س��اكت كردن نماينده ها مته��م مي كردند، به 
انصاف دعوت كرد. او گفت: اينكه بگويند نمايندگان 
البي كرده و پ��ول گرفتند، بي احترام��ي و بي انصافي 
است. ما مي خواهيم چه كسي را زير سوال ببريم؟ بنده 
به عملكرد آقاي ربيعي راي مثبت مي دهم اما اين چه 
جوي است راه افتاده كه اگر كس��ي به استيضاح راي 
ندهد حيثيت مجلس از بين مي رود. اگر ما تحت جو 
و بر اساس فشار راي دهيم آن وقت است كه حيثيت 
مجلس از بين مي رود. بايد بر اساس حق و نه جوسازي 

و زدن انگ، تهمت و افتراء راي داد.
اين عضو فراكسيون اميد، گفت: كدام نماينده پول 
گرفته كه به استيضاح راي ندهد؟ اگر اين موضوع ثابت 
ش��ود بايد آن نماينده از مجلس اخراج شود. اينگونه 
حرف زدن ها انصاف نيست. نماينده اي پول نگرفته و 

باج نداده اس��ت كه به ربيعي راي دهد. اگر پول گرفته 
بوديم خفه مي ش��ديم و هيچ حرفي نمي زديم. بنده 

هيچ گاه دنبال پول، دنيا و قدرت نبوده ام.
عبدالحميد خدري هم ب��ا دف��اع از ربيعي، اعالم 
وصول استيضاح ربيعي را غيرقانوني دانست. به اعتقاد 
خدري پاس��خ الريجاني به تذكر او درباره غيرقانوني 
بودن استيضاح وزيركار، قانع كننده نبوده و استيضاح 
خالف قانون اس��ت. او با بيان اينكه هيات رييس��ه به 
سوگندي كه ياد كرد عمل نكرده است از آنها خواست 

براي نقض اين سوگند كفاره پرداخت كنند!

 نطق پرحاشيه 
اما پرحاشيه ترين نطق را محمدرضا پورابراهيمي 
داشت. او با حمله به مسعود پزشكيان نماينده موافق 
ربيعي، تلويحا دليل حمايت نائ��ب رييس مجلس را 
اشتغال فرزند او در پتروش��يمي زيرمجموعه وزارت 
كار دانست. او ضمن انتقاد از مديريت ربيعي در بخشي 
از نطق خ��ود با خطاب ق��رار دادن پزش��كيان گفت: 
آقاي پزش��كيان ش��ما تقوا را رعايت كرديد؟ آيا شما 
مطمئنيد در اين وزارتخانه تخلفي روي نداده است؟ 
وزارت اطالعات و اطالعات سپاه پرونده عريض و طويل 
اطرافيان ربيعي و مشكالت اقتصادي زيادي ناشي از 
اين مساله را بررس��ي كنند و به مردم گزارش دهند. 
او افزود: »آقاي پزش��كيان، زهرا پزش��كيان مسوول 

فاينانس پتروشيمي جم چه نسبتي با شما دارد؟«

 افشاگري ربيعي
ادعاهاي پورابراهيمي با نطق تند ربيعي همراه شد. 
او در بخش دوم سخنراني خود با اشاره به اتهاماتي كه 
به او وارد كردند، خطاب ب��ه پورابراهيمي گفت: آقاي 
پورابراهيمي، آقاي كهنوجي را ش��ما مي شناس��يد. 
رزومه ايش��ان دس��ت من چكار مي كند؟ اگر ايشان 
مديرعامل مس مي شد مشكل ش��ما اينچنين با من 
ادامه پيدا مي ك��رد؟ لطفا توجه كنيد ك��ه اين نامه از 
س��وي اطالعات نيروي انتظامي نوش��ته شده است. 
آق��اي پورابراهيمي اين نام��ه را كه بنده ننوش��ته ام. 
آقاي پورابراهيمي هر نشس��تي ك��ه در هيات مديره 
استان داريم ش��ما من را بيچاره مي كنيد و در استان 
ش��بكه مي چينيد. وزير كار درباره اتهام پورابراهيمي 
به پزش��كيان نيز توضيح داد: دختر آقاي پزش��كيان 
قبل از بنده در آنجا پروژه داش��ته است. ربطي به دوره 
بنده نداشته اس��ت. ش��ما يك دختر مسلمان مومن 
ش��اگرد اول فوق  ليس��انس را كه قبل از دولت من در 
آنجا پروژه داش��ته و در آنجا كار مي كرده زيرس��وال 
مي بريد. اينگونه نكني��د. ربيعي در ادام��ه بيان كرد: 
رييس بهزيستي س��بزوار يك خانم برجسته است اما 
به من فش��ار مي آوردند كه يا اين فرد را بردار يا ش��ما 
را استيضاح مي كنيم. در اتاق من در جلوي چشم من 
بدون اينكه ترسي از من داش��ته باشند در چشم من 
نگاه مي كنند و مي گويند سالي ۵۰۰ – ۴۰۰ ميليون 
تومان به حساب فرد مورد نظر واريز كن و به هر كسي 
كه من مي گويم بده. ربيعي در ادامه تاكيد كرد: ما اگر 
امروز از بحراني كه ترامپ برايمان ايجاد كرده بخواهيم 
عبور كنيم تنها با تقويت يكديگر مي توانيم اين كار را 
انجام دهيم. زدن دولت استيضاح و انداختن مشكلي 
از مردم حل نمي كند. اتفاقا نزديك ترين وزارتخانه اي 
كه ارتباطي با مردم دارد و مردم نيز به آن اعتماد دارند 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��ت. او در پايان با 
بيان اينكه من چه وزير باشم و چه وزير نباشم هرچه 
در توان دارم براي حل مشكالت مردم خواهم گذاشت 
و روز و شب نمي شناسم؛ گفت كه اگر هم نمايندگان 
به او راي ندهند دس��ت آنها را مي بوس��د و به يك كار 
اجتماعي مي پردازد.  در آخر هم نمايندگان مجلس با 
۱۲۹ راي موافق و ۱۱۱ راي مخالف به كار علي ربيعي 
در وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي پايان دادند تا او 
پس از فرجي دانا وزير اسبق علوم، دومين وزيري باشد 

كه در دولت روحاني استيضاح مي شود.

اليحه مطبوعات در دستور كار هيات دولت قرار گرفت
 هيأت وزيران در جلس��ه روز چهارش��نبه كه به رياس��ت رييس جمهوري تش��كيل ش��د، اليحه 
مطبوعات و خبرگزاري ها را با توجه به تحوالت گس��ترده در فضاي رس��انه اي و لزوم رفع كاستي هاي 
قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در دستور كار خود قرار داد. به گزارش پاد اين اليحه با هدف انسجام و 
يكپارچگي قوانين و مقررات رسانه اي و تامين آزادي مسووالنه رسانه ها خصوصا جهت مقابله با فساد 

و ايجاد شفافيت تهيه شده است.



اخبار كالن 3 كالن
 ظرفيت انعقاد پيمان پولي

با ۵۰ كشور را داريم
فارس| جلسه كميته اقتصاد مقاومتي مجلس 
در خصوص بررس��ي وضعيت پيشبرد پيمان هاي 
پول��ي و مقابله با تهدي��دات س��وييفت، با حضور 
نمايندگان مجلس، كارشناسان و مسووالن بانك 

مركزي و جمعي از بازرگانان برگزار شد.
در اي��ن جلس��ه زارع ريي��س كميت��ه اقتصاد 
مقاومت��ي و عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس 
گفت: اگ��ر پيمان ه��اي پولي دوجانب��ه منعقد و 
اجرايي ش��ده بود، اكنون مش��كالت ارزي كشور 
بسيار كمتر بود. بانك مركزي در اين زمينه تعلل 
كرده و ضروري است هرچه سريع تر اين وضعيت 
بهبود يابد. از طرف ديگر كشور از محل سوييفت 
با مش��كل مواجه اس��ت و امريكا با اين سيس��تم 
مبادالت ايران را رصد مي كند. لذا ضروري اس��ت 
س��امانه هاي جايگزي��ن س��وييفت مانن��د ديگر 

كشورها طراحي گردد و استفاده شود.
در ادامه جلسه كياني راد معاون سابق ارزي 
بانك مركزي گفت: از س��ال 2008 پيمان هاي 
پولي دوجانبه در دستور كار كشورها قرار گرفته 
است. طرح شيانگ مي چين ميان كره جنوبي، 
ژاپن و چين يك��ي از اين موارد اس��ت كه براي 
حمايت از ارزه��اي مل��ي در دس��تور كار قرار 

گرفته است.
مع��اون س��ابق ارزي بانك مرك��زي گفت: در 
حال حاض��ر 53 پيمان پولي دوجانب��ه داريم كه 
45 مورد آن مرتبط با چين است. در انعقاد پيمان 
پولي الزم است كه سران سياسي دو كشور تعامل 
كرده و توافقنامه اوليه را امضا كنند. در واقع بانك 
مركزي نمي تواند آغاز كننده چنين پيماني باشد 

و بايد روساي جمهور اين كار را آغاز كنند.
وي افزود: اي��ران ظرفيت انعق��اد پيمان پولي 
دوجانبه با 50 كش��ور را دارد و مي تواند در مبادله 
با اين كشورها، به جاي دالر و يورو از ارزهاي ملي 
استفاده كند. حتي كش��ورهاي امريكاي جنوبي 
از جمله برزي��ل و آرژانتين ني��ز مي توانند در اين 

زمينه هدف قرار گيرند.

 كشف بذر ماده مخدر »گل«
توسط ماموران گمرك

ماموران گمرك دوغارون از يك مسافر ورودي 
در سالن مسافري 15 كيلو گرم بذر ماده شاهدانه 
)گل( كش��ف و ضبط كردند كه اين مق��دار ماده 
مخ��در در داخل چمدان هاي مس��افر جاس��ازي 
شده بود . بنابراين گزارش؛ تيم مربيان سگ هاي 
موادياب در گمرك دوغارون در س��الن مسافرين 
ورودي 15 كيلو گرم مواد مخدر از نوع بذر گل را 
كه به طرز ماهرانه اي جاس��ازي شده بود كشف و 

پرونده قضايي تشكيل دادند .
ماموران گم��رك ايران در س��ال 96 به كمك 
س��امانه هاي الكترونيكي، دس��تگاه هاي كنترلي 
ايكس ري، س��گ هاي م��واد ياب و با هوش��ياري 
موفق به كش��ف 153 تن انواع مواد مخدر شدند. 
رقمي كه در مقايسه با سال 95، 400 درصد رشد 

را نشان مي دهد.

فهرست جديد گراني و 
ارزاني كاالهاي اساسي

بانك مرك��زي خالصه نتايج گزارش متوس��ط 
قيمت ُخرده فروش��ي برخي از م��واد خوراكي در 
هفته منتهي به دوازدهم مردادم��اه را اعالم كرد 
كه طي آن قيمت 8 گروه نس��بت به هفته قبل از 

آن افزايش و يك گروه كاهش نشان داد.
در هفته منتهي ب��ه دوازدهم م��رداد ماه نرخ 
لبنيات 5.3 درصد، تخم م��رغ 8 درصد، ميوه هاي 
ت��ازه 2.3 درصد، س��بزي هاي ت��ازه 0.1 درصد، 
گوشت قرمز 2.4 درصد، گوشت مرغ 7.2 درصد، 
قند و ش��كر 0.6 درصد و روغن نباتي 0.3 درصد 
نسبت به هفته قبل از آن افزايش و نرخ برنج 0.2 
درصد كاهش ياف��ت. قيمت حب��وب و چاي نيز 

ثابت ماند. 
در هفت��ه م��ورد گ��زارش در گ��روه لبني��ات 
بهاي تمام اقالم بين 0.3 درص��د تا 13.3 درصد 
افزايش داش��ت. بهاي تخم مرغ مع��ادل 8 درصد 
افزايش يافت و ش��انه اي 136 هزار ت��ا 210 هزار 
ريال فروش مي رفت. در اي��ن هفته در گروه برنج، 
قيمت برنج واردات��ي غيرتايلن��دي و برنج داخله 
درجه يك هر يك معادل 0.1 درصد و برنج داخله 

درجه دو 0.9 درصد كاهش داشت.
در گروه حبوب به��اي لپه نخ��ود معادل 0.2 
درصد، عدس 0.3 درص��د و لوبيا قرمز 0.7 درصد 
افزايش ولي قيمت س��اير اقالم بين 0.1 درصد تا 
0.4 درصد كاهش يافت. در هفته مورد بررس��ي، 
در ميادين زيرنظر ش��هرداري اقالم ميوه و سبزي 
تازه كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در مقايس��ه با 
ساير ميوه فروشي ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب 

سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه مي شد. 
ميوه فروش��ي هاي س��طح ش��هر اق��الم ميوه 
و س��بزي تازه را عرض��ه مي كردند ك��ه در گروه 
ميوه هاي تازه به��اي خربزه مع��ادل 5.6 درصد، 
هندوان��ه 3.1 درصد و موز 2 درص��د كاهش ولي 
قيمت س��اير اقالم اي��ن گروه بي��ن 0.9 درصد تا 
8.9 درصد افزايش داش��ت. در گروه سبزي هاي 
تازه بهاي گوجه فرنگي مع��ادل 0.9 درصد، كدو 
س��بز12.7 درص��د و س��يب زميني 0.6 درص��د 
كاهش ولي قيمت س��اير اقالم بين 0.7 درصد تا 
2.4 درصد افزايش ياف��ت. در هفته مورد گزارش 
بهاي گوشت گوسفند معادل 2.4 درصد، گوشت 
ت��ازه گاو و گوس��اله 2.3 درص��د و گوش��ت مرغ 

7.2درصد افزايش داشت.
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 »تعادل« از وضعيت اوراق مالي دولت گزارش مي دهد

 انتشار حداكثري
تسويه حداقلي

گروهاقتصادكالن|اميرعباسآذرموند|
براساس آمارهاي منتشر شده از سوي نهادهاي 
رس��مي، در حالي كه بر مبناي قانون بودجه س��ال 
1397 ق��رار بود ت��ا پايان فص��ل بهار امس��ال، 16 
هزار و 60 ميليارد تومان اوراق مش��اركت، اس��ناد 
خزانه و مجموعه دارايي هاي مالي دولت منتش��ر و 
واگذار ش��ود، در اين مدت 29 ه��زار و 10 ميليارد 
تومان از آنها به دس��ت متقاضيان رس��يده است. به 
بيان ديگر در عملكرد س��ه ماهه بودجه دولت يكي 
از بخش هاي��ي كه در ص��د تحقق آن بي��ش از رقم 
پيش بيني ش��ده بود، بخش واگ��ذاري دارايي هاي 
مالي ب��ود و ميزان تحقق ان به 181 درصد رس��يد. 
اين در حالي اس��ت ك��ه درآمدهاي دول��ت، هم در 
بخ��ش درآمدهاي ماليات��ي و هم س��اير درآمدها، 
ميزان تحقق به مرات��ب كمتر از ارق��ام پيش بيني 

شده بود. 
به گزارش تع��ادل، يكي از راه هاي��ي كه دولت ها 
مي توانن��د از طريق آن ب��ه تامين مال��ي پروژه هاي 
عمراني خود بپردازند، اس��تفاده از اوراق مشاركت، 
اسناد خزانه و س��اير روش هاي واگذاري دارايي هاي 
مالي است. دولت ها مي توانند از اين راه با مشاركت 
جامعه در ساخت و س��از و آباداني كشور، هم توسعه 
زيرس��اخت هاي كش��ور را عملي كنند و هم مردم 
را در س��ودهاي اين پروژه ها ش��ريك. ب��ا اين همه، 
انتشار زياد اوراق مشاركت براي قوه مجريه دردسر 
س��از خواهد بود چراكه اين اوراق و اس��ناد هر كدام 
مهلت سر رس��يد دارند و در زماني خاص بايد اصل 
و سود پول خريداران آن پرداخت شود. از مهم ترين 
معضالتي ك��ه دولت مي توان��د به آن دچار ش��ود، 

افتادن در مخمصه اي به نام ترفند پانزي است. 
اي��ن ترفند را اولين ب��ار چارلز پانز ي��ك بازرگان 
اهل امريكا در اوايل قرن بيس��تم ب��ه كار برد. بطور 
كلي ترفند پان��زي ي��ك عمليات س��رمايه گذاري 

كاله بردارانه است. 
در اي��ن ترفند ب��ه س��رمايه گذاران س��ودهايي 
برگردان��ده مي ش��ود ك��ه از بهره هاي متع��ارف به 
ش��يوه اي غيرعادي باالترند. البته اين س��ود از پول 
سرمايه گذاران بعدي تامين مي شود و شركت يا فرد 
دريافت كننده، سرمايه نيازي به انجام كار اقتصادي 
با پول دريافتي ندارد. اين ميان بايد توجه داشت كه 
دولت نمي تواند در نقش يك س��وداگر و كالهبردار 
وارد عمل شود و مجبور است نهايتا بدهي هاي خود 
را بپردازد. ح��ال اگر دولت هر ب��ار بدهي هاي خود 
را با آينده فروش��ي تس��ويه كند و بدهي را با بدهي 

بپردازد، درآينده نزديك مي��زان بدهي به اندازه اي 
باال م��ي رود كه ظرف چند دهه هم نمي ش��ود آن را 
پرداخت. هادي حق شناس درباره خطر اين مساله 
به »تعادل« گفت: »چنانچ��ه دولت منابع حاصل از 
فروش اوراق و اس��ناد خزانه در پروژه هاي مناس��ب 
س��رمايه گذاري نش��وند، نفتي كه در آينده فروش 
مي رود و مالياتي كه در س��ال هاي بعدي به دس��ت 

دولت مي رسد، پيش خور شده اند.«
عالوه بر اي��ن اقداماتي از اين دس��ت ب��ا توجه 
به اينكه باي��د همواره بدهي ها با س��ود بيش��تري 
پرداخته ش��ود، مي��زان نقدينگ��ي را در بلندمدت 
افزايش مي دهد اما در كوتاه مدت با جمع آوري پول 
از دست مردم تا حدودي امكان سازمان دهي آن را 

به وجود مي آورد.

 خطراوراقمشاركت
يكي از نق��اط قابل توج��ه گزارش اخي��ر بانك 
مرك��زي از گزيده امارهاي اقتصادي اين اس��ت كه 
هر چند در سه ماهه نخس��ت امسال، 29 هزار و 10 
ميليارد توم��ان واگذاري دارايي ه��اي مالي صورت 
گرفت��ه و اين رقم بايد تا پايان س��ال ب��ه 63 هزار و 
40 ميليارد تومان افزايش يابد، ميزان اين شاخص 
نسبت به سال گذش��ته 57.3 درصد افزايش يافته 
است. از سوي ديگر و با وجود اينكه در قانون بودجه 
س��يال 1397 مقرر ش��ده بود تا پايان به��ار دولت 
هشت هزار و 220 ميليارد تومان تملك دارايي هاي 
مالي را انج��ام دهد، اما هنوز هي��چ رقمي بابت اين 

موضوع پرداخت نشده است. 
براس��اس قانون ق��وه مجريه بايد تا پايان س��ال 
30 هزار و 790 ميليارد توم��ان از دارايي هاي مالي 
واگذار ش��ده در س��ال هاي قبل را تس��ويه كند و با 
توجه به اينكه بر عكس س��ال هاي قبل هيچ رقمي 
به اين بخش اختص��اص نيافته نگران��ي از احتمال 
دس��ت زدن دولت به ترفند پانزي هم افزايش يافته 
اس��ت. در مدت مشابه سال گذش��ته 970 ميليارد 
تومان در سه ماهه نخس��ت به اين بخش اختصاص 

يافته بود كه امسال 100 درصد كاهش داشت. 
طبق آنچه رسما اعالم ش��ده اغلب منابع حاصل 
از واگ��ذاري دارايي ه��اي مالي ص��رف پروژه هاي 
عمراني در كش��ور مي شوند. س��ال گذشته رييس 
كميس��يون عمران مجلس ش��وراي اسالمي گفت 
كه 600 هزار ميليارد تومان پ��روژه عمراني ناتمام 
وجود دارد كه تكميل آنها در بهترين حالت 30سال 
به طول مي انجامد. اين حج��م از پروژه هاي ناتمام 

س��بب مي ش��ود تا دولت تالش كند منابع آنها را از 
راه هاي ديگري تهيه كن��د تا عالوه بر اينكه از حجم 
هزينه هاي خود بكاهد، توس��عه زيرساخت كشور را 
سرعت بخشد. عالوه بر اين در ش��رايط تورم ناشي 
از نقدينگي براي كوتاه مدت با استفاده از اين حربه 

مي توان بخشي از نقدينگي اقتصاد را كم كرد. 
در اين رابطه ي��ك نماينده پيش��ين مجلس به 
»تعادل« گفت: » اگر پول به عنوان اوراق مشاركت 
از مردم گرفته ش��ود تا يك پروژه نيم��ه كاره ديگر 
بر پروژه هاي نيمه كاره كشور افزوده شود، جز زيان 
چيزي نصيب كشور نمي ش��ود. اما اگر استقراض به 
شكل هدفمند انجام شود و پروژه ها به بهره برداري 
برسند قطعا به سود اقتصاد ملي خواهد بود؛ به ويژه 
كه اين پروژه در بخش هاي توليدي كش��ور باش��د 

موجب افزايش توليد و اشتغال خواهد بود.«

 دولتچارهايجزانتشاراوراقندارد
ه��ادي حق ش��ناس، كارش��ناس اقتص��ادي و 
نماينده پيش��ين مجلس ب��ه تعادل گف��ت: » بايد 
وضعيت را يك بار ديگ��ر مرور ك��رد. دولت از چند 
ماه پيش س��عي كرد با اجراي طرح هاي گوناگون از 
حجم نقدينگي در اقتصاد كشور بكاهد. طرح هايي 
چون پيش ف��روش ارز و س��كه و احياي نرخ س��ود 
يكس��اله 20 درصدي در بازار پول ج��زو طرح هاي 
اجرا ش��ده و البته تقريبا شكس��ت خورده دولت در 

اين مدت بودند. 
از ديگ��ر راه هايي ك��ه به دولت كم��ك مي كند 
تا از حج��م نقدينگ��ي اقتص��اد بكاهد و آنه��ا را به 
سمتي سوق دهند، انتش��ار اوراق مالي است. حجم 
نقدينگي اي��ن اوراق ايجاد مي كنند برابر اس��ت با 

مجموع اوراق مشاركت بعالوه سود آن.
او افزود: » نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد 
اين است كه در س��ال گذش��ته بازدهي بازار اوراق 

مالي دولت به مراتب كمتر از س��كه، ارز و مس��كن 
بوده اس��ت. به همين دلي��ل عدم اس��تقبال از اين 
اوراق در يك سال گذشته را بايد در اين عامل ديد. 
حتي شكست طرح هاي ديگر دولت را هم مي توان 
از اين زاويه بررس��ي ك��رد. البته بررس��ي عملكرد 
دولت نياز ب��ه زمان��ي جداگانه دارد ولي در س��ال 
جاري با توجه به اينك��ه ميزان نقدينگي تا مرز هزار 
و 600 هزار ميليارد تومان افزاي��ش يافته، چاره اي 
جز استفاده از حربه هايي از اين دست وجود ندارد. 
البته دول��ت بايد ببين��د در هر مقط��ع كداميك از 
ابزاره��ا كارك��رد دارند و ب��ا ديدي كارشناس��ي تر 

طرح هاي خود را اجرا كند.«
نماينده مجلس شش��م گفت: » در همين مدت 
اخير، بازار سرمايه رشد مناس��بي داشت و بازدهي 
خود را به 38 درصد رس��اند يعن��ي دوبرابر بازدهي 
نرخ سود اوراق مشاركت و اس��ناد خزانه، به همين 
دليل ش��ايد اين راهكار هم نتواند ام��روز موفقيت 

چشم گيري به دست آورد.«
او با اش��اره به نقش اس��ناد خزانه گفت: » اسناد 
خزانه در كوتاه مدت مي توانند نقدينگي كش��ور را 
جمع كنند و منابع آن را در پروژه هاي زيرس��اختي 
هزينه كنند. اس��تفاده از اين روش جزو روش هاي 
پولي و انقباضي محس��وب مي ش��ود. با اين همه در 
بلندمدت اگر پول هاي جمع شده در جاي مناسبي 
س��رمايه گذاري نش��ود، خطر افزايش نقدينگي با 
ضريب س��ود اين اوراق خطري جدي است. عالوه 
بر اين يك خط��ر مهم ديگر هم در اس��تفاده از اين 
روش وجود دارد. اگر دولت ه��اي قبلي متهم بودند 
كه نفت را مي فروش��ند و با درآمد آن كشور را اداره 
مي كردند، در اين دولت هر چند از اين روش كمتر 
اس��تفاده ش��ده، خطر ديگري وجود دارد. چنانچه 
دولت منابع حاصل از فروش اوراق و اس��ناد خزانه 
را در پروژه هاي مناس��ب س��رمايه گذاري نش��وند، 

نفتي ك��ه در آينده ف��روش م��ي رود و مالياتي كه 
در س��ال هاي بع��دي به دس��ت دولت مي رس��د، 
پيش خور ش��دند؛ يعني پرداخت هزينه هاي امروز 
از درآمدهاي آينده و به معناي آن اس��ت كه دولت 
ماليات و درآمدهاي نس��ل بعد را ه��م امروز هزينه 

كند كه خطري بسيار بزرگ است.«
حق ش��ناس تصريح كرد: » به نظر من اگر دولت 
همين امروز براي توس��عه زير س��اخت كشور اقدام 
به انتشار اس��كناس كند، قطعا در بلندمدت به سود 
اقتصاد و مردم تمام مي شود ولي اگر دولت از مردم 
پول قرض بگيرد و منابع م��ردم را جمع آوري كند 
ولي به جاي س��رمايه گذاري هاي منطقي و اصولي، 
دس��ت به اقدامات ماجراجويانه بزند، قطعا كش��ور 
به س��مت ويراني خواهد رفت. مش��كل دولت ها در 
ايران اين است كه امروز براساس برآوردهاي مركز 
پژوهش ه��اي مجل��س و ديگر نهادهاي رس��مي و 
معتبر، هزينه اتمام پروژه هاي ناتمام كش��ور، رقمي 
ميان 400 تا 600 هزار ميليارد تومان اس��ت، حال 
آنكه اگر در س��ال هاي وفور درآمدها به اين ش��كل 
بي رويه اقدام به كلنگ زني نمي شد وضعيت كشور 

بهتر بود.«
اين اقتصاددان و نماينده پيش��ين مجلس تاكيد 
كرد: » مش��كل اين اس��ت كه هزاران پروژه موازي 
عمران��ي و اجتماع��ي در كش��ور همزم��ان كلنگ 
خوردن��د ولي نيم��ه كاره رها ش��دند. اگ��ر پول به 
عنوان اوراق مش��اركت از مردم گرفته ش��ود تا يك 
پروژه نيم��ه كاره ديگر ب��ر پروژه ه��اي نيمه كاره 
كش��ور افزوده ش��ود، جز زيان چيزي نصيب كشور 
نمي شود. اما اگر استقراض به شكل هدفمند انجام 
ش��ود و پروژه ها به بهره برداري برسند قطعا به سود 
اقتصاد ملي خواه��د بود؛ به ويژه كه اي��ن پروژه در 
بخش هاي توليدي كش��ور باش��د موج��ب افزايش 

توليد و اشتغال خواهد بود.«

مشاور سازمان خصوصي سازي در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

شرايط تقاضا براي عرضه 630  بنگاه

گروهاقتصادكالن|
س��ازمان  مش��اور  س��بحاني،  جعف��ر  س��يد 
خصوصي سازي با اعالم اين خبر كه  قرار است تا پايان 
امسال به ميزان 630 بنگاه دولتي به بخش خصوصي 
عرضه شود، درباره كشش بازار براي خريد اين ميزان 
بنگاه در وضعيت اقتصادي كنوني گفت: درباره تحقق 
يا عدم تحقق اي��ن بنگاه ها نمي ت��وان به طور قطعي 
حكمي صادر كرد. با اين حال اين مس��ئول س��ازمان 
خصوصي سازي ابراز اميدواري كرد كه اگر روند 5 ماه 
گذشته در ماه هاي آتي سال هم ادامه يابد، تحقق اين 
ميزان بنگاه دور از انتظار نخواهد بود. به گفته سبحاني 
مجموعه واگذاری های ب��ه بخش خصوصی از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون دو هزار و 50 ميليارد تومان بوده  
در حاليکه طی 12 ماهه س��ال گذشته حتی به اندازه 

اين پنج ماه نيز واگذاری انجام نشده است.

 ترديددرفروشنهايي
به گزارش »تعادل« مش��اور رئيس کل سازمان 
خصوصی س��ازی از واگذاری 630 بن��گاه به بخش 
خصوصی تا پايان س��ال جاری در کش��ور خبر داده 
اس��ت؛ موضوعي كه ب��ا توجه به وضعي��ت ركودي 
اقتصاد و چشم انداز كاهشي س��رمايه گذاري تحقق 
يا فروش نهاي��ي آنها را ب��ا ترديد مواج��ه مي كند. 
آن ط��ور ك��ه س��يدجعفر س��بحاني در گفت وگو با 
»تع��ادل« مي گوي��د در ح��ال حاض��ر 630 بنگاه، 
دارايی وش��رکت در ليس��ت واگذاری های سازمان 
ق��رار دارد و مراح��ل قيمت گذاری اي��ن واحدها در 
حال انجام است، اما درباره تحقق يا عدم تحقق اين 
بنگاه ها نمي توان به ط��ور قطعي حكمي صادر كرد. 
به گفته اين مسئول سازمان خصوصي سازي تحقق 
همه اين روند به كاركرد س��ازمان خصوصي س��ازي 

برنمي گ��ردد و آن چيزي ك��ه اين نه��اد موظف به 
انجام آن اس��ت قيمت گ��ذاري و عرض��ه بنگاه هاي 
دولتي است. وي عرضه بنگاه ها را با مفهوم واگذاري 
متفاوت دانس��ت و گفت: م��ا ت��الش خواهيم كرد 
اين 630 بنگاه را عرضه كنيم و بخش��ي از اين فعل 
مرب��وط به بازار س��رمايه و كش��ش اين نه��اد براي 
خريد آنها مي ش��ود. به ط��ور مثال ما ب��راي عرضه 
»مغ��ان« 5 مزاي��ده برگ��زار كرديم كه توانس��تيم 
خري��دار آن را بيابيم.بنابراي��ن ما ت��الش خواهيم 
كرد كه تم��ام بنگاه هاي��ي كه در ليس��ت واگذاري 
ق��رار دارن��د، قيمت گذاري و ش��رايط عرض��ه آنها 
را فراهم كني��م.  وي با بيان اينكه اميدوار هس��تيم 
همين رون��دي كه در 5 ماه گذش��ته داش��ته ايم را 
ادامه دهي��م و در ماه هاي باقيمانده س��ال 97 تمام 
بنگاه هاي باقيمان��ده را به مرحله نهايي برس��انيم، 
اف��زود: مجموعه واگذاری های ب��ه بخش خصوصی 
از ابتدای س��ال جاری تاکنون دو هزار و 50 ميليارد 
تومان اس��ت در حالی که طی 12 ماهه سال گذشته 
حتی به اندازه اين پنج ماه نيز واگذاری انجام نشده 
بود. س��بحاني اظهار كرد: عملکرد اين پنج ماهه به 
تنهايی خيلی بيشتر از عملکرد س��ال گذشته بوده 
ضمن اينکه تا پايان سال جاری مزايده های بسياری 

خوبی هم در راه است.
مشاور س��ازمان خصوصي س��ازي در ادامه درباره 
رون��د قيمت گ��ذاري بنگاه هاي در ليس��ت واگذاري 
گفت: در طي 5 نوبتي كه از اول امس��ال داش��ته ايم 
مزاي��ده و قيمت گذاري ش��ده اند و ش��ايد در آينده 
نزديك 30 بنگاه ديگ��ر را دوباره قيمت گذاري كنيم. 
قيمت گذاري جزو كار معمول س��ازمان است و بنگاه 

ها به تناس��ب اندازه، حجم و ش��رايط مال��ي آنها در 
ليست قيمت گذاري قرار مي گيرند. وي با بيان اينكه 
دو روش قيمت گذاري در س��ازمان خصوصي سازي 
وجود دارد كه  ش��امل خالص دارايي و ارزش بازدهي 
مي ش��ود، گفت: به ص��ورت عرفي روش اول بيش��تر 
شناخته شده و معمول است اما بايد از ارزش بازدهي 
هم جايگاه مهمي داشته باشد. در بخشي از واگذاري 
مغان از روش ارزش بازدهي اس��تفاده و سبب تعديل 
قيمت آن ش��د؛ موضوعي كه اقبال خريداران را براي 
خريد آن افزاي��ش داد. مغان دقيقا ب��ر مبناي قيمت 
كارشناسي محاسبه شد كه البته كارشناسان متبحر 
و خبره معتق��د بودند كه قيمت پايه م��ا هم باال بوده 
اس��ت.در مجموع با توجه ب��ه قيمت كارشناس��ي و 
خال��ص داراي��ي و ارزش بازدهي، قيم��ت پايه مغان 
يك هزار و 761 ميليارد تومان اعالم شد و در نهايت 
خريدار با حدود 90 ميليارد توم��ان باالتر يعني يك 

هزار و 850 ميليارد تومان برنده شد.

 نقشبخشخصوصيواقعي
وي در ادام��ه در پاس��خ به اين س��وال ك��ه براي 
عرضه اين 630 بنگاه چه ش��رايطي گذاشته شده كه 
به موجب هدف واال و برنامه س��ازمان خصوصي سازي 
به دست بخش خصوصي واقعي برسد؟ گفت: ما براي 
بنگاه هاي��ي كه عرضه م��ي كني��م محدوديتي براي 
ش��راكت ش��به دولتي از لحاظ قانون تجارت نداريم 
يعني نمي ت��وان آنها را در مزايده ها  من��ع كرد، اما در 
طي دولت يازدهم و دوازدهم با مشوق هايي كه براي 
بخش هاي خصوص��ي واقعي درنظر گرفته ش��ده به 
گونه اي بوده كه سهم اين بخش طي اين سال ها بسيار 

بيشتر شده اس��ت.  وی در ادامه افزود: عمده واگذاری 
های سازمان خصوصی سازی در فاصله بين سال هاي 
85 تا 91 در قالب »ردديون« بوده و سهم خصولتی ها 
و ش��به دولتی ها برخالف بخش خصوص��ی واقعی در 
اين سال ها به ش��دت افزايش يافته اس��ت.  سبحانی 
بيان كرد: نرخ سهم بخش خصوصی واقعی طبق آمار 
از سال تاسيس س��ازمان خصوصی سازی يعنی سال 
1380 تا آغاز به کار دولت يازدهم حداکثر در مزايده ها 
18 درصد بوده در حالی که از ابت��دای دولت يازدهم 
تا س��ال آغاز به کار دولت دوازدهم اين آمار 68 درصد 

و طی يک ساله گذشته به 100 درصد رسيده است.
وی در ادام��ه يادآورش��د: صددرص��د واگذاری ها 
طی يک س��اله گذش��ته به بخش خصوص��ی واقعی 
بوده و حتی يک س��هم در اين مدت به خصولتی ها و 

شبه دولتی ها واگذار نشده است.
س��بحاني در زمينه اينكه آيا تعريف رس��مي اي از 
مفهوم خصولتي و خصوصي واقعي در متون سازمان 
خصوصي سازي وجود دارد، يا خير؟ گفت: تعريفي به 
اين ش��كل وجود ندارد اما هر بنگاهي كه به نهادهاي 
عمومي غيردولت��ي يا ش��هرداري ها و ب��ه طور كل 
نهادهايي كه به گونه اي به بخش دولت وصل باش��د را 
شبه دولتي يا خصولتي مي گويند. اما بخش خصوصي 

واقعي به معناي آن است كه به دولت وابسته نباشد.
 با اين ح��ال برخي معتقدند كه ش��كل پيچيده 
مالكي��ت بنگاه ه��اي واگ��ذار ش��ده ك��ه در آن 
شركت هاي خصوصي مربوط به خانواده بروكرات ها 
واس��طه خريد س��هام مي ش��وند موضوع را تا حد 
زيادي پيچيده تر و تعريف دقيق و ش��فاف مفاهيم 

ذكر شده را الزام آور مي كند.

هدايت نقدينگي سرگردان در مسير توليد با شراكت مردم در طرح هاي بزرگ اقتصادي

فارس|
محمود آخوندي  كارشناس سياست گذاري اقتصاد 
اظهار كرد: عرضه س��هام نفت به صورت ارز ديجيتال به 
مردم به عنوان راهكاري براي هدايت نقدينگي در مسير 
توليد در شرايط فعلي كشور كه نقدينگي سرگردان هر 
بار به بازاري هجوم مي برد اخيرا مطرح ش��ده است. وي 
ادامه داد: چنين راه كارهايي مي تواند انگيزه مردم براي 
مشاركت در توليد را باال ببرد. عرضه سهام نفت بصورت 
يك ارز جديد كه پش��توانه آن نفت وگاز است، مزاياي 
متعددي دارد. ديجيتالي بودن ارز نيز با توجه به شرايط 
نوين فناورانه امروز از يك س��و و تحريم هاي يك جانبه 
امريكا در دسترسي و مبادله با دالر از سوي ديگر، مزيتي 
است كه مي تواند حالل مشكالت امروز كشور و شكننده 
هژموني بين المللي دالر امريكا باش��د. اين كارش��ناس 
اقتصادي گفت: انگيزه افراد در خريد اين ارز بر دو محور 

اصلي بيان شد: اوال قيمت نفت براي سال هاي آتي بسيار 
باالتر از قيمت حال حاضر برآورد مي شود. چنانكه برخي 
كارشناسان بين المللي قيمت نفت در سال هاي آينده 
را حداقل 200 دالر تخمين مي زنند. وي ادامه داد: ثانيا 
در داخل كش��ور به دليل ركود فراگي��ر اقتصاد به دليل 
سياست هاي كامال اش��تباه دولت در 5س��ال گذشته، 
تورم بااليي را در سال هاي آتي ش��اهد خواهيم بود كه 
در پي آن خواه يا ناخ��واه ارزش پول ملي ما افت خواهد 
داشت و لذا خريد يك ارز وابسته به كاالي داراي ارزش 
جهاني مانند نفت و نه متصل به پول ملي مي تواند براي 
خريداران مطلوبيت بااليي داشته باشد. او اظهار كرد: در 
اين يادداش��ت قصد داريم نگاهي به ساير موقعيت هاي 
پيش روي مردم و حاكميت براي حركت س��رمايه ها به 
سمت توليد و جلوگيري از جريان غيرسازنده نقدينگي 
داشته باشيم. وي بيان كرد: پيش تر علت هاي مختلف 

ايجاد اين نقدينگي افسارگس��يخته در نظام بانكداري 
بيمار كش��ور واكاوي ش��د. همينطور عدم ش��فافيت 
در نظام ماليات��ي ناكارآمد نيز به عن��وان علتي ديگر در 
به هم ريختگي بازار مورد بررس��ي قرار گرفت. عالوه بر 
آن سياست هاي اشتباه دولت در نرخ گذاري غير واقعي 
دالر و به عبارتي ارزان فروش��ي دالر در ايام آرامش بازار، 
به عنوان ريش��ه ديگر اين به هم  ريختگي ه��ا در اقتصاد 
كشور شمرده شد و مورد تحليل قرار گرفت و بعضا براي 

آنها راهكارهاي كامال قابل دستيابي ارايه شد.
آخوندي گف��ت: در خص��وص مورد آخ��ر، به نظر 
مي رسد سياس��ت هاي جديد بانك مركزي در تعيين 
نرخ 5500 توماني براي دالر، همان اش��تباهي اس��ت 
كه مس��ووالن گذش��ته نيز در پيش گرفته بودند و باز 
هم خروجي اين تصميم، پرونده هاي زياد ارزخواراني 
خواهد بود كه دالرهاي دولتي را با اس��امي غيرتحويل 

گرفته اند و كاالي وارد شده را به قيمت دالر بازار عرضه 
مي كنند. وي بيان كرد: ما در ايران متاس��فانه يك راه 
رفته و به بن بست رسيده را بارها و بارها تكرار مي كنيم 
و روحيه درس گرفتن از گذش��ته و عبرت گيري كمتر 
در ما ديده مي ش��ود. بنده از همين فرصت اس��تفاده 
كرده و به ريي��س محترم بانك مرك��زي، جناب آقاي 
همتي عزيز، عرض مي كنم، لطفا از اشتباهات گذشته 
اين دولت و دولت هاي قبل عبرت بگيريد و قيمت ارز 
را بصورت ثابت و آن هم با اين اخت��الف زياد از قيمت 
بازار تعيين نفرماييد. اين يعني ايجاد زمينه رانت و به 
تاراج رفتن ثروت مردم كه در 4ماهه گذشته شاهد آن 
بوديم. فروش ارز روزانه بصورت مزايده اي يا به باالترين 
قيمت ارز بازار در روز قب��ل يك راهكار كامال عملياتي 
و عامل از بين رفتن رانت و ضايع ش��دن حقوق مردم 
است. از طرف ديگر ورود ارزهاي صادركنندگان به بازار 
سبب پايين آمدن قيمت و تعادل بازار خواهد شد. لذا 
با فرض اينكه اي��ن پيش نيازهاي اولي��ه اصالح وضع 
اقتصاد كش��ور مورد توجه حاكميت قرار گرفته است، 

پيش��نهاد عملياتي دوم خود را براي جذب نقدينگي و 
ايجاد بس��تر توليد ثروت كه نتيجه آن ارزشمند شدن 
پول ملي اس��ت را ع��رض خواهم كرد. پ��ول نقد يك 
ماهيت فرار است و س��ريع ترين راه را براي رسيدن به 
هدفش كه همانا س��ودآوري اس��ت پي��دا مي كند. در 
صورت نبود زيرساخت هاي كنترلي، طرح هاي جذب 

سرمايه توفيق قابل توجهي نخواهند داشت.
او اظهار ك��رد: اولين نكته اي ك��ه در ارايه طرح هاي 
اقتص��ادي كه قرار اس��ت ج��اذب س��رمايه هاي مردم 
باش��ند را بايد در نظر گرفت، اين اس��ت كه در شرايط 
غيربحراني و غي��ر تورمي، يك واحد پول نقد در س��ال 
چه ميزان مي تواند س��ودآوري در بازار داش��ته باشد:  
در بخش توليد و كشاورزي حدود 50 درصد، در بخش 
س��اخت مس��كن حدود 30 درصد، در بخش ساخت و 
بهره برداري نيروگاه هاي توليد برق ح��دود 30درصد، 
در بخش ساخت و بهره برداري از پااليشگاه هاي نفت و 
پتروشيمي ها و صنايع پايين دست 75درصد سود پيش 

بيني مي شود.



بانك و بيمه4اخبار
 فروش اوراق گواهي سپرده

18 درصدي در بانك ملي
ش��عب بانك ملي ايران در سراسر كشور تا روز 
دوش��نبه 22 مرداد ماه جاري، تع��داد محدودي 
اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري 
)عام( را با نرخ س��ود عل��ي الحس��اب 18 درصد 

ساالنه عرضه مي كنند.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، اين 
اوراق با سررسيد يكساله، با نام، غيرقابل انتقال و 
قابل باز خريد قبل از سررس��يد با نرخ 16 درصد 

ساالنه از تاريخ انتشار است.
معامله ثانويه اوراق در بازار س��رمايه از طريق 
ش��ركت هاي ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران و ي��ا 

فرابورس ايران امكان پذير است.
اوراق مذك��ور معاف از ماليات اس��ت و س��ود 

علي الحساب آن ماهانه پرداخت مي شود.
س��ود 18 درصدي اين اوراق، فرصت مناس��بي 
براي هموطنان عزيز اس��ت ت��ا از اين ام��كان ويژه 
سرمايه گذاري اس��تفاده كنند، در عين حال اينكه 
مدت عرضه اوراق محدود است و تمديد نخواهد شد.

ديدار معاون ارزي بانك ملي با 
رايزن بازرگاني سفارت افغانستان 

غالمرضا پناهي عضو هيات مديره و معاون امور 
ارزي و بين الملل بانك ملي ايران با عبدالجبار انصار 
رايزن بازرگاني سفارت افغانس��تان در ايران ديدار و 

گفت وگو كرد.
به گزارش روابط عمومي بان��ك ملي ايران، در 
اين ديدار پناهي با اش��اره به پتانسيل ويژه بانك 
ملي ايران در ارايه خدمات موث��ر به تجار ايراني و 
افغان گفت: به منظور درياف��ت خدمات و فراهم 
نم��ودن زمينه ه��اي الزم جهت س��رمايه گذاري 
داخلي وخارجي، ايجاد بس��ترهاي هاي الزم براي 
توس��عه روابط كارگزاري ميان بانك ملي ايران و 

بانك هاي افغانستان ضروري است.
وي در اين ديدار با اش��اره ب��ه توانايي هاي بالقوه 
ايران در زمينه س��رمايه گذاري و تج��ارت خارجي 
ميان دو كشور نقش بانك ها را حائز اهميت توصيف 
و بر آمادگي بانك ملي ايران براي برقراري روابط دو 
جانبه بانكي در اين راستا تاكيد كرد و ضمن اشاره به 
سابقه و تجربه ديرين بانك ملي ايران در ايجاد روابط 
كارگزاري در ساير كش��ورها يادآور شد: بانك ملي 
ايران داراي سابقه درخشاني در زمينه ارايه خدمات 
به مش��تريان در داخل و خ��ارج از كش��ور از جمله 
تامين مالي پروژه ها ب��وده و همواره تعهدات خود به 

كارگزاران را ايفا نموده است.
رايزن بازرگاني سفارت افغانستان در ايران نيز 
در اين ديدار گفت: ايران و افغانس��تان مشتركات 
زيادي با يكديگ��ر دارند و ما همه ت��الش خود را 
به كار خواهيم بس��ت تا با توجه به همس��ايگي و 
نزديكي دو كش��ور روابط اقتصادي گسترده تري 

ميان دو كشور برقرار شود.
وي اب��راز امي��دواري كرد در آينده گس��ترش 
ارتباط��ات بانك ه��اي ايراني ب��ا تج��ار و فعاالن 

بازرگاني افغانستان شتاب بيشتري بگيرد.
عبدالجبار انصار، ضمن ابراز تمايل به برقراري 
رواب��ط كارگزاري ب��ا اين بانك، ض��رورت رعايت 
اس��تانداردهاي بين المللي و مالحظ��ات الزم به 
منظور برقراري و توسعه روابط كارگزاري را مورد 

تاكيد قرار داد.

 حمايت خانواده ها
با بيمه عمر و سرمايه از توليد 

گ�روه بان�ك و بيم�ه | ش��ركت هاي بيمه با 
ارايه خدمات بيمه عمر و تش��كيل س��رمايه بر اين 
اعتقاد اس��ت كه خانواده هاي ايراني ب��ا پس انداز و 
س��رمايه گذاري در بيمه هاي عمر در جريان توليد 
و اقتصاد كش��ور تاثيرگذار خواهند بود تا س��رمايه 

موردنياز توليدكنندگان داخلي تامين شود.
به گزارش تعادل، احمدرضا ضرابيه كارش��ناس 
بيمه سامان در نشستي با خبرنگاران، به جايگاه ويژه 
رسانه ها در مبادالت اقتصادي داخلي و بين المللي 
اش��اره و تصريح كرد: گروه مالي ش��ركت هاي بيمه 
ب��ا بهره گي��ري از دان��ش و تجربيات كش��ورهاي 
مختلف س��عي در ارايه راهكارهاي فن��ي در زمينه 
حل موضوعات اقتصادي دارن��د و در اين خصوص 
خبرنگاران با ارايه اطالعات شفاف سالمت عملكرد 
گروه مالي ش��ركت هاي بيمه به مردم كش��ورمان، 
زمينه ساز جلب بيشتر اعتماد آنها به فعاليت هاي اين 

گروه شوند.
مراس��م بزرگداش��ت روز خبرنگار ب��ا حضور 
جمعي از اصحاب رس��انه و مديران ش��ركت هاي 
گروه مالي س��امان برگزار ش��د. در اين مراس��م 
كه مدي��ران عامل و ارش��د گ��روه مال��ي، بانك، 
بيمه، پرداخ��ت الكترونيك و كارگزاري س��امان، 
خبرن��گاران  و  س��ردبيران  مديران مس��وول، 
مطبوعات و رسانه هاي برخط در حوزه هاي بانك، 
بيمه، بورس و بازارس��رمايه حضور داشتند، سيد 
احمدطاهري بهبهاني ضمن تبريك روز خبرنگار 
از حضور اصحاب رس��انه قدردان��ي و براي آنها در 

اين امر خطير آرزوي موفقيت و سربلندي كرد.
ابراهيم حسيني نژاد مديرعامل شركت پرداخت 
الكتروني��ك نيز از حض��ور اصحاب رس��انه در اين 
مراسم قدرداني كرد و روز خبرنگار را تبريك گفت 
و افزود: از اينكه تالش مي كنيد اخبار را به درستي 
منتقل كنيد و به صنايعي كه در كشور مي خواهند 

پيشرفت كنند، كمك مي كنيد قدرداني مي كنم.
غالمرضا خلي��ل ارجمن��دي مديرعامل گروه 
مالي س��امان نيز گفت: پيش بيني كرديم در سال 
ج��اري همه ش��ركت هاي گروه مالي س��امان در 
بازارس��رمايه حضوري جدي پيدا كنند و بتوانند 
در زمين��ه تخصص��ي خود ب��ه باالتري��ن جايگاه 

ممكن دست يابند.
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»تعادل« از مطالعات جديد دانشگاه كمبريج خبر مي دهد 

پوشش الزم براي حوادث طبيعي تهران حداقل 109 ميليارد دالر
ضرورت تشكيل صندوق تامين خسارت هاي طبيعي

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري | 
بر اساس مطالعات دانش��گاه كمبريج انگلستان، 
بازاره��اي در حال توس��عه و به خص��وص بازارهاي 
آسيايي، بيش��ترين خس��ارت را از حوادث طبيعي 
متحمل مي شوند. همچنين شهرهاي تايپه، توكيو، 
سئول، مانيل و تهران بيشترين خس��ارت را از زلزله 
متحمل مي شوند. در اين فهرست 13 شهر جهان كه 
بيشترين خسارت مالي را از زلزله متحمل مي شوند، 
آورده شده اس��ت. همانطور كه مش��اهده مي شود، 
درصورت وقوع يك حادثه طبيعي نظير زلزله، سيل، 
توفان يا... در تهران، خس��ارتي بالغ بر 109 ميليارد 

دالر بر اين شهر وارد خواهد شد.
به گ��زارش تع��ادل، بنا ب��ر نتايج اي��ن مطالعه، 
ش��هرهاي ته��ران پنجمين ش��هر پرخط��ر جهان، 
قم، بيس��ت و پنجمين ش��هر پرخطر جه��ان، اهواز، 
پرخط��ر جه��ان، ش��يراز،  سي و س��ومين ش��هر 
س��ي و چهارمين ش��هر پرخط��ر جه��ان، ك��رج، 
سي و شش��مين ش��هر پرخطر جه��ان، كرمانش��اه، 
س��ي و هفتمين ش��هر پرخط��ر جه��ان و تبري��ز، 

چهل و سومين شهر پرخطر جهان هستند .
اين موضوع ضرورت وجود صندوق بيمه حوادث 
طبيعي وراه ان��دازي آن را مورد تاكي��د قرار مي دهد 
زيرا از 43 نوع بالياي طبيع��ي در جهان، 33 نوع آن 
در اي��ران رخ مي ده��د بدين ترتيب اي��ران جزو 13 
كش��ور بالخيز جهان محسوب مي ش��ود و به لحاظ 
خطرپذيري حوادث طبيع��ي در معرض خطراتي از 
قبيل زلزله، سيل، توفان، رانش زمين و خسارت هاي 
ناش��ي از س��نگيني برف قرار دارد. به همين خاطر 

ساالنه به دليل نبود س��از و كار بيمه اي براي مقابله 
با اين خطرات، دولت مجبور اس��ت از طريق بودجه 
در قال��ب اعتبارات ماده 13 قانون تنظيم بخش��ي از 
مقررات مالي دولت، بخش��ي از اين خس��ارت ها را از 
طريق وزارت كشور و سازمان مديريت بحران جبران 

كند .
با توجه به آمار خسارت هاي اعالمي و تجربه حاصل 
شده از زلزله كرمانشاه و تنوع ريس��ك هاي رخ داده و 
زيان هاي مالي و بدني قابل مش��اهده پس ازاين واقعه 
پرسش��ي كه در ذهن هريك از كارشناسان مطالعات 
ريسك ايجاد ميشود اين است كه، آيا تاسيس صندوق 
بيمه حوادث طبيعي فقط با منابع مالي و ذخاير فني 
گردآوري شده آن به تنهايي پاسخگوي خسارت هاي 

بسيار سنگين احتمالي خواهد بود؟
ايج��اد و راه اندازي س��ازوكارهاي بيمه اي، ضمن 
سامان دهي و بهينه سازي اقدامات دولت در جبران 
خسارت هاي اينگونه حوادث مي تواند در تامين مالي 
و برنامه ريزي ب��راي كاهش زيان هاي ناش��ي از آنها 

نقش بسيار موثري داشته باشد .
در گذش��ته يكي از مقامات بيم��ه مركزي گفته 
بود: پيش��نهاد اوليه بيمه اجب��اري همگاني حوادث 
طبيعي بيش از 15 س��ال قبل به دولت ارايه شد اما 
همواره با توج��ه به اينكه تامين مناب��ع مالي و نحوه 
مديريت صندوق مورد سوال نمايندگان و مسووالن 
دولتي قرار مي گرفت موضوع مسكوت مي ماند و بعد 
از وقوع هر حادثه طبيعي در كش��ور مجددا موضوع 
براي مدتي دغدغ��ه همگاني و دوباره به فراموش��ي 
سپرده مي شد. اما خوش��بختانه اين موضوع مهم در 

دولت يازدهم با جديت دنبال ش��د و مراحل تصويب 
در مجل��س را گذران��د. با توج��ه به اينك��ه در حال 
حاضر اغلب موضوعات محل اخت��الف بين مجلس 
محترم، دولت محترم و ش��وراي محت��رم نگهبان به 
موارد مشخصي رسيده اس��ت، اميد مي رود ايرادات 
شوراي نگهبان در مورد اين اليحه در مجلس شوراي 
اسالمي بر طرف شود . كميسيون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي با دعوت از بيمه مرك��زي و مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اس��المي بررسي هاي 
اوليه را در اين خص��وص انجام داده و پيش��نهادات 
الزم را براي رفع اي��ن ايرادات تهي��ه كرده اند كه در 
جلسه هايي با حضور نماينده شوراي محترم نگهبان، 
اين ايرادات مورد بررسي قرار گرفته و اصالحات الزم 
در حال انجام است و پيش بيني مي ش��ود تا قبل از 
پايان اين دولت ب��ه تصويب نهايي برس��د . در عين 
حال، گويا كش��ورهاي منطقه زودتر ب��ه اين نتيجه 
رسيده اند. به گزارش س��ايت تخصصي صنعت بيمه 
به نقل از ايشا اينشورنس ريويو، شركت آئون بنفيلد 
با ارايه مدلي جديد به بررس��ي تاثيرات و خس��ارات 
احتمالي مالي در صورت وق��وع زمين لرزه در جهان 

عرب پرداخته است .
در اين گزارش آمده اس��ت كه تقاضا ب��راي ارايه 
مدلي مربوط به بالياي طبيعي در كش��ورهاي حوزه 
همكاري خليج فارس افزايش يافته است كه اين امر 
تنها نتيجه رش��د اقتصادي اس��ت كه اين منطقه در 
حال تجربه آن اس��ت . در اين مدل ارايه ش��ده كه بر 
زمين لرزه متمركز شده است به نياز بازار توجه شده 
است و بيمه گران عادي و اتكايي مي توانند با مطالعه 

آن ن��گاه دقيق تري ب��ه پيامدهاي چني��ن حوادثي 
داشته باش��ند و قيمت گذاري هاي هوشمندانه اي را 

در نظر بگيرند .
همچنين بيم��ه گران اتكايي منطقه با اس��تفاده 
از اين م��دل مي توانن��د محصوالت خ��ود را با دقت 
بيشتري انجام دهند. اين مدل ارايه شده كشورهاي 
مانند عربستان سعودي، يمن، عمان، امارات متحده 

عربي، قطر، بحرين و كويت را در بر مي گيرد .
بر اس��اس مدل آئون بنفليد، بيمه گ��ران بايد با 
بررس��ي دقيق تر خطرات احتمالي و بررسي شرايط 
موجود، محصوالت بهتري را ارايه كنند چرا كه وقوع 
زمين ل��رزه اي بزرگ تمامي زيرس��اخت ها، برج ها و 
بناهاي تجاري را از بين مي برد و خس��ارات احتمالي 

غيرقابل جبراني را باقي مي گذارد .
 كريس��تينا آرنگو يكي از اعضاي تيم تحقيق در 
اين باره گفت كه مدل ارايه ش��ده از س��وي ما براي 
دنياي ع��رب، بر اس��اس آخري��ن زمي��ن لرزه ها و 
جمع آوري اطالعات در منطقه تشكيل شده و درك 

درستي به بيمه گران عادي و اتكايي مي دهد تا طبق 
اين مدل بتوانند ريس��ك ها را به خوبي شناس��ايي و 

تجارت خود را گسترش دهند .
او ادام��ه داد ك��ه احتمال وق��وع زمين ل��رزه در 
منطق��ه بس��يار زي��اد اس��ت و كش��ورهايي مانند 
عربس��تان همچني��ن در مع��رض وقوع س��يل نيز 
هس��تند؛ همان گونه كه در گذش��ته تجربه كرده اند. 
ما تمامي خط��رات احتمال��ي آين��ده را در اين مدل 
در نظر گرفته اي��م. احمد راجب مدي��ر اجرايي آئون 
بنفيل��د در خاورميانه ني��ز گفت: م��دل جديد ارايه 
ش��ده به بيمه گران عادي و اتكايي كمك مي كند تا 
تهديدهاي احتمالي را بشناسند و مطمئن شوند كه 
در برابر تهديدها به خوبي حمايت مي شوند. از طرفي 
ديگر، در چنين ش��رايطي مي توان از س��هامداران و 
سرمايه ها به خوبي حفاظت كرد. اين مدل همچنين 
فرصت هاي بي شماري را در اختيار آنان قرار مي دهد 
و به آنان اجازه مي دهد محصوالت مناسب تري را به 

بازار معرفي كنند .

گروه بانك و بيمه |
صرافي ها ب��ا ابالغ دس��تورالعمل فعاليت در بازار 
آزاد، بطور رس��مي معامالت خود را آغ��از كردند. در 
بس��ته جديد ارزي دولت كه از روز سه شنبه اجرايي 
شد، صرافي ها فرصت دوباره اي براي انجام معامالت 
ارزي پيدا كردند؛ چ��را كه حدود پنج م��اه پيش بر 
اساس سياستي كه در حوزه ارز اجرايي شد، با اعالم 
قاچاق ب��ودن ب��ازار و معامالت آن ديگ��ر صرافي ها 
حق معامله اس��كناس ارز را نداش��تند. اين در حالي 
اس��ت كه با توقف فعاليت آنها در چارچوب ضوابط و 
مقررات، معامالت همچنان ادامه داشت هر چند كه 

ديگر شفاف و رسمي نبود.
به گ��زارش تع��ادل، از روز چهارش��نبه با نهايي 
ش��دن دس��تورالعمل فعاليت آنها و اب��الغ در روز 
گذش��ته، ارايه خدمات و معامالت صرافي ها طبق 
سياست هاي تعيين ش��ده در بسته جديد عملياتي 
مي شود. در مرحله جديد صرافي ها مي توانند طبق 
مصوبه هيات وزي��ران، در چارچوب انجام معامالت 
خرد نس��بت به خريد ارز ب��ه صورت اس��كناس با 
رعايت مق��ررات ارزي به وي��ژه مقررات مب��ارزه با 
پولشويي اقدام كنند. فروش ارز توسط صرافي هاي 
مجاز نيز صرفا بابت مصارف خدماتي و مس��افرتي 
مطابق مقررات ارزي بانك مركزي با ثبت مدارك و 

مستندات الزم امكان پذير است.
با توجه به اين مصوبه هي��ات دولت، بانك مركزي 
نيز فعاليت صرافي ه��ا را براي معامالت در ب��ازار آزاد 
در 23 بخش تعريف كرده اس��ت كه اه��م آن ارايه ارز 
مس��افرتي، درماني، دانش��جويي، فرصت مطالعاتي، 
هزينه حق��وق و مزاياي كاركن��ان ش��اغل در ايران، 
هزينه هاي ارزي شركت هاي مسافرتي و گردشگري 
و... است و مس��افران مي توانند تا س��قف 5000 يورو 

براي سفر به كشورهاي خارجي ارز خريداري كنند.
قيمت گ��ذاري در صرافي ها براي ف��روش ارز تا 
يك درصد باالتر از نرخ تعيين ش��ده در بازار ثانويه 
ارز اس��ت كه در آن نرخ بر اس��اس عرض��ه و تقاضا 
تعيين مي ش��ود. نرخ بازار ثانويه در روز اول اجراي 
بسته ارزي )سه ش��نبه( حدود 8950 تومان بوده و 

متغير خواهد بود.
با تصمي��م هيئت دول��ت خريد و ف��روش ارز از 
روز گذش��ته دوباره آزاد ش��د و صرافي ها به چرخه 
فعالي��ت بازگش��تند. در راس��تاي اجرايي ش��دن 
بسته سياس��ت ارزي بانك مركزي دس��تورالعمل 
خريد و فروش ارز در ش��بكه صرافي ه��اي مجاز را 

اعالم كرد كه براس��اس آن كليه صرافي هاي مجاز 
معتب��ر مي توانند نس��بت ب��ه خري��د ارز بصورت 
اس��كناس با رعايت مقررات ارزي و مقررات مبارزه 
با پولش��ويي اقدام كنند. بر اين اس��اس فروش ارز 
بصورت اس��كناس ازجانب صرافي هاي مجاز معتبر 
بابت مص��ارف ارزي خدمات��ي با رعاي��ت مقررات 
ارزي و مقررات مبارزه با پولش��ويي مجاز اس��ت و 
صرافي هاي مجاز معتب��ر مي توانن��د حداكثر پنج 
درصد از حواله هاي ارزي خريداري ش��ده را تبديل 
ب��ه ارز بص��ورت اس��كناس نم��وده و در چارچوب 
مصارف خدماتي به ف��روش رس��انند البته تمامي 
هزينه هاي نقل و انتقاالت و تبديالت ارزي به عهده 

مشتري خواهد بود. 
مصارف خدماتي مج��از براي ف��روش ارز به 23 
مورد تقسيم بندي شده است كه ش��امل مسافرتي، 
درمان��ي، دانش��جويي و دانش آم��وزي، فرص��ت 
مطالعاتي، حق عضويت و حق ثبت نام در سازمان ها 
و مجامع بين المل��ي و محافل علم��ي وهزينه چاپ 
مقاالت علمي، هزينه شركت  در نمايشگاه هاي خارج 
از كش��ور، حق الوكاله دعاوي خارجي، هزينه اجاره 

و اش��تراك ش��بكه هاي اطالعاتي، هزينه برگزاري 
همايش هاي بين المللي و اعطاي جوايز جشنواره ها 
و مس��ابقات، هزينه انج��ام آزمايش ه��اي علمي و 
فني، انتش��ار آگهي در خ��ارج از كش��ور و دريافت 
گواهي بين المللي، هزين��ه خريد امتياز پخش فيلم، 
هزينه ش��ركت هاي هواپيمايي ايران��ي، هزينه هاي 
ش��ركت هاي اعزام كننده زائرين ب��ه عتبات عاليات 
و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون ه��اي بين المللي، 
هزينه حق��وق و مزاياي كاركنان ش��اغل در ايران، 
بابت رانندگان حمل و نق��ل بين المللي و ترانزيت، 
شركت  در دوره هاي آموزش��ي و پژوهشي خارج از 
كش��ور، هزينه خدمات كنسولي س��فارتخانه هاي 
خارجي، هزينه هاي ارزي ش��ركت هاي مس��افرتي 
و گردش��گري، هزينه هاي حمل، ترانزيت و توزيع 
محموله هاي پس��تي بين المللي براي شركت هاي 
پس��تي و بابت تبديل مانده ريالي ناشي از خريد ارز 

اتباع خارجي است.
بنابراين براس��اس اعالم بانك مركزي مس��افران 
مي توانند ب��ا ارايه بلي��ت- گذرنامه- وي��زا )در مورد 
كشورهايي كه نياز به ويزا دارند( تا سقف 5000 يورو 

يا معادل آن به س��اير ارزها، از صرافي ه��اي مجاز ارز 
خريداري كنند. همچنين صرافي ها مجازند تا سقف 
معادل مبلغ 100 يورو براي هر نفر بابت هزينه خدمات 
كنسولي س��فارتخانه هاي خارجي، از جمله خدمات 

اخذ رواديد و كنسولي ارز به متقاضيان بفروشند.

 سكه طرح جديد ۳ ميليون و ۳۱۶ هزار تومان 
از س��وي ديگر، در معامالت بازار ته��ران در روز 
چهارشنبه 17 مرداد 97، سكه طرح جديد به دليل 
رش��د قيمت طال در بازارهاي جهان��ي با 130 هزار 
تومان افزايش، 3 ميليون و 600 هزار تومان و يورو 
با 22 تومان رش��د قيم��ت 11 ه��زار و 400 تومان 

فروخته شد. 
اكثر فروشندگان و فعاالن بازار بر اين باور هستند 
كه س��كه طال مقاومت مي كند تا مبادا قيمت به زير 
3 ميليون تومان برسد به همين دليل نرخ ها افزايش 

يافت تا از مرز قيمتي سه ميليون تومان دور باشد.
س��كه طرح جديد با 130 ه��زار توم��ان افزايش 
3 ميليون و 600 هزار تومان، طرح قديم با رش��د 70 
هزار توماني 3 ميليون و 300 هزار تومان و نيم سكه با 

20 هزار تومان افزايش يك ميليون و 646 هزار تومان 
معامله ش��د. ربع س��كه هم با 10 هزارتومان افزايش 
قيمت 900 هزار توم��ان درج قيمت ش��د و هر گرم 
طالي 18 عيار با 8780 تومان رشد 268 هزار و 270 
تومان به فروش رسيد. بهاي اونس طال در بازار جهاني 
با يك دالر و 79 سنت افزايش 1211 دالر و 93 سنت 
شد. هر قطعه س��كه گرمي با 10 هزار تومان كاهش 

500 هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز، نيز يورو با 22 تومان افزايش 11 هزار و 
400 تومان، پوند 12 هزار و 200 تومان و درهم 2496 
تومان است. در حاليكه بهاي يورو 22 تومان نسبت به 
روز گذشته بيشتر است اما پوند 40 تومان و درهم 74 

تومان در مقايسه با ديروز كاهش قيمت داشته است.
در بازار ارز رس��مي، ه��ر دالر امريكا ب��دون تغيير 
قيمت نسبت به روز گذش��ته با قيمت 4200 تومان 
معامله ش��د. همچنين هر يورو ب��ا 45 تومان افزايش 
قيمت 4 هزار و 880 تومان و هر پون��د نيز با 3 تومان 

افزايش 5 هزار و 438 تومان ارزش گذاري شد.

 تاثير بسته جديد ارزي بر بازار سكه
از س��وي ديگر، رييس اتحاديه فروش��ندگان طال 
گفت: اگر دولت سياس��ت هاي خ��ود را مديريت و به 
تعهداتش به موقع و درست عمل كند، طبيعتا بسته 
جديد ارزي اثرگ��ذار خواهد ب��ود. اما اگ��ر همچون 
گذشته سياس��ت ها به موقع و مديريت شده نباشند، 
بدون اثر خواهد بود و التهاب مجدد پيش مي آيد. روند 
كاهش��ي قيمت تا جايي مي تواند ادامه دار باش��د كه 
قيمت سكه با قيمت طال يكسان شود؛ انتظار داريم كه 

اين اتفاق بيفتد.
وي افزود: طال س��ير معمول خود را طي مي كند و 
تقريبا با قيمت هاي جهاني برابر است اما سكه حباب 

دارد كه اميدواريم به زودي برطرف شود.
ابراهيم محمدولي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
قيمت ها در بازار طال و س��كه همچون روند با ثبات و 
كاهشي در پيش گرفته است. سكه تمام طرح جديد 
س��ه ميليون و 350 هزار تومان فروخته ش��ده است.: 
قيمت سكه تمام طرح قديم س��ه ميليون و 50 هزار 
تومان، نيم س��كه يك ميلي��ون و 620 ه��زار تومان 
و ربع س��كه نيز 850 هزار تومان خريد و فروش شده 
است. س��كه گرمي 460 هزار تومان قيمت دارد و هر 
مثقال طالي 17 عيار يك ميليون و 149 هزار و 800 
تومان است. همچنين هر گرم طالي 18 عيار هم 265 
هزار و 450 تومان در طالفروشي ها داد و ستد مي شود.

پيش بيني هزينه خسارت وارد شده به شهرهاي مختلف جهان در صورت وقوع بالياي طبيعي طي 
سال هاي 20۱5 تا 2025
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محمد ولی پور پاشاه|
منابع ارزی کش��ورهای نفت خيز عمدتا از محل 
فروش نفت تامين می ش��ود و اين مسئله در صورت 
نبود مکانيزم تخصيص بهينه ارز منج��ر به واردات 
کاالهای غيراساسی و ايجاد رانت خواهد شد. مبنای 
تخصيص مناب��ع ارزی در اقتصادهايی که با کمبود 
ذخاير ارزی مواجه هس��تند آن اس��ت که کاالهای 
اساسی در اولويت شمول تخصيص ارز قرار گيرند و 
محدوديت های قانونی و مقرراتی در اين زمينه اعمال 
شود. اين مسئله موجب می ش��ود که واردکنندگان 

کاالهای اساسی انگيزه قوی برای واردات پيدا کنند 
و لذا تخصيص ارز تا حدودی هدفمند می ش��ود. در 
کش��ورهای نفت خيز، منابع ارزی عمدت��ا از محل 
فروش نفت تامين می ش��ود و اين مسئله در صورت 
عدم وج��ود مکانيزم تخصيص بهين��ه ارز، منجر به 
واردات کاالهای غيراساس��ی و ايج��اد رانت خواهد 
شد. مکانيزم تخصيص ارز در بردارنده شناسايی لزوم 
واردات کاالهای اساسی و استفاده از صندوق ذخيره 
ارزی برای تامين ارز در برهه های حساس و ضروری 
اس��ت و تخصيص بهين��ه ارز حت��ی در مواقعی که 

کشورها با ريسک سياسی مواجه می شوند و نوسانات 
تأمين ارز ش��دت می يابد، قابل کنت��رل و مديريت 
است. يکی از ويژگی های مثبت بسته جديد سياست 
ارزی بانک مرکزی،  حفظ اهميت تخصيص ارز برای 
واردات کاالهای اساس��ی از قبي��ل دارو و مواد اوليه 
توليد با نرخ ارز مصوب دولتی است و ارز ساير کاالها 
در بازار ثانويه تامين خواهد ش��د. ب��ه عبارت ديگر، 
وجود شفافيت تخصيص ارز در بسته جديد سياست 
ارزی محرز بوده اگرچه وجود ضمانت  اجرا نيز بسيار 
حائز اهميت اس��ت. ويژگی مثبت ديگر مش��خص  
نمودن کارک��رد ب��ازار ثانويه ب��رای تعيين تکليف 
تخصيص ارز برای واردات کاالهای غيراساس��ی در 
نرخ تعادلی بازار اس��ت و مشکالت ترخيص کاال که 

به علت ناهماهنگی ها و بی نظمی های ارزی اخير به 
وجود آمد را تا حدود زيادی برطرف خواهد کرد زيرا 
بخشی از مشکالت ترخيص کاال به دليل تحريم های 
خارجی بروز و در اثر نوسانات و نابسامانی های ارزی 
ش��دت پيدا کرد. ويژگی مثبت س��وم اين بس��ته را 
می توان در جلوگيری از بروز هزينه های پيش بينی 
نشده در فرايند ترخيص کاال دانست. اقتصاد ايران در 
نوسانات ارزی اخير شاهد ناتوانی در ترخيص حجم 
بااليی از کاالهای اساسی به دليل وجود هزينه های 
پيش بينی نش��ده از قبي��ل تکليف ک��ردن واردات 
کاالهای اساس��ی با ارز مبادالتی و حذف ارز مرجع 
بوده است. اين مساله موجب ش��د تا حجم زيادی از 
کاالهای اساس��ی که با ارز مرجع ثبت سفارش شده 

بودند، با هزينه های بيش��تری برای ترخيص مواجه 
شوند. اس��تفاده از ظرفيت بازارهای پول،  سرمايه و 
بيمه و ايجاد تعامل س��ازنده ميان آنها در افق  زمانی 
کوتاه مدت و بلندمدت ويژگی چهارم بس��ته جديد 
سياست ارزی است و تاكيد شده که عمق بازارهای 
مالی بايد افزايش  يابد. اين امر زمانی محقق می شود 
که از ظرفيت بازار پ��ول در تامين مالی کوتاه مدت و 
بازار س��رمايه در بلندمدت بهره برد و از قابليت های 
بازار بيمه برای پوش��ش ريس��ک اس��تفاده کرد. در 
پايان الزم به ذکر اس��ت که نق��ش تصميمات آحاد 
اقتصادی در اثرگذاری بسته ارزی جديد در اقتصاد 
ايران انکارناپذير است و ضرورت همراهی و هماهنگی 

دستگاه های اجرايی بيش از پيش احساس می شود.

تخصيص ارز در بسته جديد سياست ارزی
يادداشت                                                                                                                                                                                                                                                                           



رويخطشركتها 5 بورس و فرابورس
 سهم 800 ميليارد تومان تامين مالي لوتوس: 
مدير عام��ل تامين س��رمايه لوتوس پارس��يان معتقد 
است، حمايت از بازار س��رمايه در شرايط تحريم   يكي از 
استراتژي هاي ش��ركت  هاي تامين س��رمايه محسوب 
مي شود. بر اين اساس، مكانيس��م هاي بازارگرداني بايد 
به نحوي مديريت شود تا در نهايت به سود دهي و تداوم 
فعاليت در معامالت بازار منجر شود. علي تيموري بيان 
كرد: در حال حاض��ر از صندوق هاي تثبيت و توس��عه 
بازار در مواقعي كه نياز به حمايت در سيستم معامالتي 
احساس شود استفاده خواهد شد. به گفته وي، در حال 
حاضر صندوق شركت وارد بازار شده و در حال فعاليت 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه حجم پرتفوي س��هامي 
كه ش��ركت بايد داش��ته باش��د در اوردر هاي 600 الي 
700ميليارد تومان برآورد مي شود. بر اين اساس، عمال 
تامين مالي در قالبي كه ريس��ك را شركت مي پذيرد به 
نوعي وارد بازار خواهد ش��د. اين كارشناس بازار سرمايه 
در خصوص ورود پ��ول از طريق صندوق ه��ا نيز گفت: 
نقدينگي مربوط به مشتريان و س��رمايه گذاران خواهد 
بود. از همين رو، بايد در صندوق ه��ا مديريت به نحوي 
صورت بگيرد تا منافع سرمايه گذاران دچار خدشه نشود. 
وي با تاكيد بر اينكه افرادي كه بازار آتي سكه را متهم به 
تاثيرگذاري بر بازار نقدي و هداي��ت اين بازار مي كنند، 
ادعايي غيرمنصفان��ه دارند گفت: فعاليت ب��ازار آتي به 
مديريت بهتر ريسك در بازار سكه و طال كمك مي كند. 
مدير عامل تامين سرمايه لوتوس پارس��يان با اشاره به 
آمار   هاي منتش��ر ش��ده در حوزه تامين مالي نيز گفت: 
1800 ميليارد تومان اوراق شركتي توسط اين شركت 
طي يك سال گذشته منتشر شده است و احتماال 3000 
هزار ميليارد تومان ديگر ني��ز در آينده پذيرش و عرضه 
ش��ود. اين در حالي اس��ت كه، از ابتداي امسال تا كنون 
1600 ميليارد تومان تامين مالي در بازار سرمايه صورت 
گرفته است كه سهم اين شركت از اين ميان حدود 800 
ميليارد تومان برآورد مي شود. علي تيموري در خصوص 
نقش بازار آتي س��كه طال در بهبود ش��رايط بازار نقدي 
گفت: افرادي كه بازار آتي س��كه را متهم به تاثيرگذاري 
بر بازار نق��دي و هدايت اي��ن بازار مي كنند، تفس��ير و 
ادعايي غيرمنصفانه دارند؛ چرا ك��ه فعاليت بازار آتي به 
مديريت بهتر ريسك در بازار سكه و طال كمك مي كند. 
مدير عامل تامين سرمايه لوتوس پارسيان در خصوص 
مزاياي صندوق ه��اي طال گفت: امكان نقدش��وندگي 
اين صندوق ها در همه ش��رايط فراهم است و مانند بازار 
نقدي، س��رمايه گذاران اين صندوق ها ني��از به پذيرش 
ريسك هاي بازار نقدي و اضطراب و نگراني نبود مشتري 

را ندارند.
 افزايش ۷۵ درص�دي درآمد»فايرا«: فايرا در 
ماه گذش��ته بيش از دو هزار ميليارد ريال درآمد حاصل 
از فروش خدمات شناسايي كرد. بر اين اساس، در حالي 
كه فايرا در چهار ماه نخست سال گذشته ۴1۴3ميليارد 
ريال درآمد كسب كرد، اين ش��ركت در تيرماه 97 مبلغ 
۲178 ميليارد ري��ال درآمد حاصل از ف��روش خدمات 
شناس��ايي كرد و جمع درآمد آن طي چهار ماه به مبلغ 
7۲۵9ميليارد ريال رس��يد. همچنين، درآمد چهار ماه 
نخست فايرا در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشدي 
7۵ درصدي برخوردار بوده است. نرخ هاي فروش در اين 

شركت روندي رو به رشد را طي كرده است.
  شفاف س�ازي »ارفع« درخص�وص افزايش 
فروش: ش��ركت آهن و فوالد ارف��ع در خصوص توليد 
و فروش چهار ماهه س��ال 97، و دالي��ل افزايش آن در 
مقايسه با مدت مشابه س��ال قبل توضيحاتي ارايه كرد. 
به گزارش سنا، شركت ارفع در پاسخ به نامه اداره نظارت 
فرابورس در خصوص رشد 91 درصدي فروش در چهار 
ماهه ابتدايي سال نس��بت به مدت مشابه شفاف سازي 
كرد. براساس اطالعات اين ش��ركت، از 91 درصد رشد 
فروش اين س��هم در چه��ار ماهه ابتدايي س��ال، 18.1 
درصد ناشي از افزايش مقدار فروش و 73.۲ درصد ناشي 
از افزايش نرخ فروش است. همچنين “ارفع “ اعالم كرده 
اس��ت به دليل افزايش قابل توجه مبلغ بهاي تمام شده 
كاالي فروخته شده، حاشيه سود ايجاد شده تغيير قابل 
توجهي نسبت به اطالعات ارايه شده در سال 96 ندارد. 
بعد از يك دوره شناس��ايي سود س��هامداران، »ارفع« 
اين روزها با افزايش تقاضا از س��وي س��هامداران همراه 
اس��ت. به طوري كه در 6 روز معامالتي گذشته ۵ روز را 
با صف خريد مواجه شده اس��ت. بر اين اساس، بررسي 
تغيير مالكيت اين سهم نيز حامي از حمايت قابل توجه 
حقوقي ها در اكثر روزها اس��ت، با اين وج��ود اين روزها 

بازيگران خرد در سمت تقاضا تحرك زيادي دارند.
 »مگسال« از اثرات رشد قيمتي لبني ها خبر 
داد: شركت كشاورزي و دامپروري مگسال در خصوص 
تغييرات با اهميت در اين شركت شفاف سازي كرد. اين 
شركت اعالم كرده با توجه به افزايش قيمت نهاده هاي 
دامي و توافق انجام ش��ده با ش��ركت هاي لبني، محوز 
افزايش نرخ فروش ش��ير خام صادر شده است. بررسي 
سابقه معامالتي اين شركت نش��ان مي دهد همزمان با 
افزايش قيم��ت فرآورده هاي لبني نماد »زمگس��ا « در 
دو روز معامالت��ي با افزايش تقاض��ا و نهايتا صف خريد 
سهامداران همراه بوده اس��ت. آمارها حاكي از آن است 
كه ش��ركت كش��اورزي و دامپروري مگس��ال فروش 
شركت را 89 درصد افزايش داد. »زمگسا « توليد كننده 
شير خام اس��ت و نرخ ش��ير را در تيرماه 1۴60 تومان 

گرفته و مبلغ 10۵ميليارد ريال فروش داشته است.
 پيش�نهاد افزاي�ش س�رمايه ۱۲۲ درصدي 
»رتكو«: ش��ركت بورس��ي تكين كو ك��ه زيرمجموعه 
س��رمايه گذاري صنايع پتروش��يمي محسوب مي شود، 
برنامه افزايش سرمايه 1۲۲ درصدي را از محل مطالبات 
س��هامداران و آورده نقدي اع��الم كرد. بر اين اس��اس، 
ش��ركت براي اصالح س��اختار مال��ي، برنام��ه افزايش 
س��رمايه 1۲۲ درصدي را در پيش گرفت. اين در حالي 
اس��ت كه، »رتكو« 9 ميليارد توماني، خواستار افزايش 
سرمايه به ۲0 ميليارد تومان ش��ده كه اين تامين مالي 
در صورت اخذ موافقت سازمان بورس از محل مطالبات 
س��هامداران و آورده نقدي انجام مي گيرد. بر اساس اين 
گزارش، شركت تكين كو در زمينه بازرسي فني كاال هاي 
صنعتي، سيس��تم هاي اندازه گيري، مخازن نفتي و نيز 
حفاظت تاسيسات، ابنيه و مخازن به همراه آزمايش هاي 
غيرمخ��رب و راديوگراف��ي فعاليت مي كند و ش��ركت 
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي سهامدار ۵7.8 درصد 

آن محسوب مي شود.
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برنده هميشگي، بازنده هميشگي

مروريبرآمارمعامالتديروز

فاز اصالحي بورس
گروه بورس|

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
آخري��ن روز كاري بر خ��الف گمانه زني هاي مثبت، 
مس��ير اصالحي را پيش گرفت. بر اين اساس، نماگر 
اصلي تاالر شيش��ه اي با كاهش ۲ هزارو 6۲ واحدي 
همراه ش��د و در نهايت رقم 131 ه��زارو ۵۲1 واحد 
را به خود اختص��اص داد. از همين رو، روز گذش��ته 
معامالت سهام در نماد معامالتي سه شركت صنايع 
پتروشيمي خليج فارس با ۴39 واحد، فوالد مباركه با 
۲۲1 واحد و پتروشيمي پارس با ۲08 واحد كاهش 
بيشترين تاثير منفي را بر محاس��به شاخص بورس 

به نام خود ثبت كردند. در مقابل معامالت س��هام در 
نماد معامالتي سه شركت پتروشيمي پرديس با 90 
واحد، بانك ملت با ۵9 واحد و ارتباطات سيار ايران با 
۴۵ واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه 
اين نماگر به دوش كشيدند. بر اين اساس، ارزش كل 
معامالت ديروز بورس تهران به بيش از 6۵8 ميليارد 
تومان بالغ ش��د كه ناشي از دس��ت به دست شدن ۲ 
ميليارد و ۲۲6 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله 
طي 1۲۴ هزار و 387 نوبت دادوستد بود. به گزارش 
سنا، طي معامالت ديروز نماد معامالتي شركت هاي 
س��رمايه گذاري س��بحان و حق تقدم خريد س��هام 

آن، فوالد كاوه جنوب كي��ش، باما و حق تقدم خريد 
س��هام آن، نفت پاسارگاد، پتروش��يمي فارابي، ملي 
صنايع مس ايران، توس��عه مع��ادن و فل��زات، احيا 
 صنايع خراس��ان، بيس��كوئيت گرجي از سوي ناظر 

بازار سهام متوقف شدند.

  ريزش آيفكس
از سويي ديگر، روز گذشته فرابورس ايران در مجموع 
بازار ها بيش از 63۴ ميليون ورقه به��ادار به ارزش ۴ هزار 
و ۴3۴ ميليارد ريال ميان معامله گران دس��ت به دس��ت 
ش��د كه در ميان نه بازار فرابورس، ب��ازار دوم با در اختيار 
گرفتن ۵1 درصد از كل حجم معامالت بيشترين حجم 
معامالتي و ب��ازار اوراق با درآمد ثابت با رق��م زدن ارزش 
معامالتي به ميزان ۲ هزار و 397 ميليارد ريال، ۵۵ درصد 
از ارزش كل را به خ��ود اختصاص دادند. بر اين اس��اس، 
روز چهارشنبه در مجموع دو بازار اصلي سهام فرابورس 

يعني بازار هاي اول و دوم بيش از ۴06 ميليون س��هم به 
ارزش ي��ك ه��زار و ۴3۴ ميلي��ارد ري��ال خريد و فروش 
ش��د كه نماد »ذوب« با حجم معامالتي اف��زون بر ۲06 
ميليون س��هم، بيش��ترين حجم معامالتي را در اختيار 
گرفت و نماد »زاگرس« با ارزش معامالتي ۴37 ميليارد 
ريالي صدر نش��ين اين دو بازار به لحاظ ثبت بيش��ترين 
ارزش معامالتي ش��د. افزون بر اين، نگاهي به معامالت 
اوراق بدهي در روز گذشته نش��ان مي دهد در بازار اوراق 
با درآمد ثابت نزديك به 3 ميليون ورق��ه بهادار به ارزش 
بيش از ۲ هزار و 397 ميليارد ريال جا به جا شده است كه 
تغيير مالكيت بيش از ۲07 ورقه به ارزش افزون بر 188 
ميليارد ريال در نماد »اخزا607« منجر به صدر نش��يني 
اين سري از اسناد خزانه اسالمي به لحاظ ثبت بيشترين 
حجم و ارزش مبادالتي ش��د.بر اس��اس اي��ن گزارش، 
معامالت در صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( نيز ديروز با نقل و انتقال بيش از ۵.۵ ميليون ورقه 

به ارزش 100 ميلي��ارد و 100 ميلي��ون ريال پيگيري 
ش��د. همچنين آخري��ن روز پذيره نويس��ي واحدهاي 
ETF انديش��ه ورزان صباتامي��ن در نم��اد »اوصتا« كه 
از شنبه هفته جاري آغاز ش��ده بود، طي روز گذشته به 
پايان رسيد و تعداد 99 ميليون واحد از واحدهاي عادي 
قابل پذيره نويس��ي اين صندوق از طريق عرضه در بازار 
س��وم فرابورس ايران پذيره نويسي ش��د. عالوه بر اين، 
تابلو تسهيالت مسكن فرابورس ميزبان معامله بيش از 
89 هزار ورقه به ارزش ۵9 ميليارد و 880 ميليون ريال 
بود كه تسه تير 97 بيش��ترين حجم و ارزش معامالتي 
را در ميان اوراق تس��هيالت مس��كن به خود اختصاص 
داد. شاخص كل فرابورس ايران پس از يك دوره صعود 
متوالي و ثبت ركورد هاي جديد ب��ا 3۲ واحد كاهش در 
ارتفاع 1۴99 واحدي قرار گرفت كه معامالت منفي در 
نماد هاي »م��ارون« و »زاگ��رس« در مجموع 33 واحد 

اهرم منفي بر آيفكس داشتند. 

گروه بورس | سميرا   ابراهيمي| 
»بان��ك مركزي ب��ه تقاب��ل ب��ا س��ازمان بورس 
برخاس��ته اس��ت«. اين جمله را يكي از مس��ووالن 
بلندپايه س��ازمان بورس گف��ت اما ب��ه دليل آنكه 
همكاري اي��ن دو نهاد ب��ا يكديگر بايد ب��ا هم ادامه 
داشته باشد، ترجيح داد نامش رس��انه اي نشود. اما 
به هر حال در اصل داس��تان تفاوتي ايجاد نمي شود 
و اگ��ر نگاهي به همين چندس��ال اخي��ر بيندازيم، 
مي توانيم مش��اهده كنيم كه براي سال هاي متوالي 
صحبت از راه اندازي بازار آتي ارز در ذيل بورس كاال 
مطرح مي ش��د، اما پس از تالش هاي فراوان بورس 
كاال و س��ازمان بورس براي تامين زيرس��اخت ها، با 
بهانه يكسان سازي نرخ ارز،  اين موضوع مرتبا عقب 
انداخته مي ش��د. در حالي كه بازار آت��ي ارز به دليل 
كش��ف قيمت هاي آتي مي توانست نوس��انات نرخ 
ارز را مديري��ت كند و در حوزه مديريت ريس��ك به 

فعاالن تجاري كمك شايان توجهي داشت. 
البته ب��ازار آتي ارز، آخري��ن بازاري نب��ود كه با 
مخالفت صري��ح بانك مرك��زي نتوانس��ت در بازار 
س��رمايه ايجاد ش��ود. نمونه بعدي آن گواهي هاي 
صادراتي يورو بود كه اگر س��ري به تابلوي معامالتي 
tsetmc بزني��م، نم��اد معامالتي »گواه��ي 1« را 

مي بينيم كه هيچگاه معامله اي را منعقد نكرد. 
داس��تان »گواهي 1« اين بود در پس بحران هاي 
ارزي ماه ه��اي اخير، قرار ش��د با دس��تور مس��عود 
كرباس��يان، وزير اقتص��اد و امور داراي��ي معامالت 
گواهي ه��اي ارز صادراتي در بورس ته��ران معامله 
شود. هرچند اين دستور يك ش��به به بورس تهران 
ابالغ ش��د، اما بورس تهران تالش كرد زيرساخت ها 
را  آم��اده كند و اگ��ر اين ب��ازار راه اندازي مي ش��د، 
صادركنندگان مي توانس��تند اظهارنام��ه صادراتي 
خود را در بورس تهران عرضه كنند و واردكنندگان 
نيز با خريد آن برگه ها، ارز مورد نياز خود را به قيمت 
بازار آزاد و عرضه و تقاض��ا در بورس از بانك مركزي 
تحويل بگيرند. ام��ا آنچه در عم��ل رخ داد، اين بود 
كه در دقايق منته��ي به راه افتادن اي��ن بازار، بانك 
مركزي اعالم ك��رد كه كش��ف قيم��ت ارز در بازار 
ثانويه از بورس حذف و توسط س��امانه نيما صورت 

مي گيرد. 
ش��اپور محمدي، رييس س��ازمان بورس هم در 
اين خصوص گفت: طبق قانون پول��ي بانكي، بانك 
مركزي متولي ارز كشور بوده و بطور قطع اولويت با 
اين نهاد است. از همين رو، در صورتي كه سامانه يي 
در بانك مركزي اي��ن كار را انجام ده��د تمام افراد 
 آن را ترجي��ح مي دهن��د. با اي��ن حال ه��ر زماني 

جمع بندي ه��ا به اين موض��وع منتهي ش��ود كه از 
طريق س��ازوكار ب��ورس اي��ن مهم عملياتي ش��ود 
همواره ب��ازار س��رمايه آمادگي الزم را در راس��تاي 
تحقق اين امر خواهد داش��ت. در آن زمان كه كشف 
قيمت ارز به بازار ثانويه ذيل س��امانه نيما برده شد، 
تنها يك معامله با ن��رخ دالر 7۵00 توماني صورت 
گرفت كه نتوانس��ت مس��ير بازار فيزيكي را جهت 
دهي كند. بنابراي��ن مي توان مدعي ش��د كه بانك 
مرك��زي در آن مقطع نتوانس��ت با ب��ازار تحت نظر 
خود، جهت بازار ارز كش��ور را تعيين كن��د و تنها از 
شفافيت معامالت ارز صادراتي در بورس خودداري 
كرد و مانع از شفافيت آن شد. البته اكنون با رياست 
همت��ي در بانك مرك��زي دوباره ب��ازار ثانويه تحت 
عنوان بس��ته جديد ارزي دولت در حال كار است و 
اكنون ك��ه دو روز از فعاليت آن مي گ��ذرد، با اينكه 
هنوز هيچ تابلو و س��امانه اي وجود ندارد كه بفهميم 
به صورت لحظه اي چه اتفاقاتي در اين بازار مي افتد، 
اما بيش از يك معامله انجام ش��ده و  به دليل تامين 
سود بيشتر شركت هاي صادرات محور با قيمت هاي 
اين بازار، به نظر مي رسد كه بازار اقبال قابل توجهي 
نش��ان داده اس��ت. هر چند هنوز اطالع رس��اني در 
خصوص كشف قيمت در اين بازار نامنظم و سرشار 

از شايعه است. 

 بازار ارز بايد قابل مذاكره باشد
داريوش روزبهانه در گفت وگو با »تعادل« گفت: 
بازارهاي ارز در دنيا بازارهاي بورس��ي نيست، بلكه 
بازارهاي otc يا فرابورسي اس��ت. البته نه به معناي 
فرابورس��ي كه ما در ذيل بازار س��رمايه داريم. بلكه 
منظ��ور بازاره��اي قابل مذاكره اس��ت ك��ه فعاالن 
اصلي آن بانك ها و تجار هس��تند و در آن نمي توان 
فرآيند هاي رس��مي مانند بازار س��هام تعريف كرد. 
در واقع عملكرد بانك مركزي از لحاظ ايجاد س��از و 
كار اين بازار درس��ت به نظر مي رسد. اما وجهه غلط 
عملكرد بانك مركزي در اين بخش اين است كه هر 
كسي صاحب اموال خودش است و با توجه به نياز و 
توجيه اقتصادي خود باي��د قيمت خريد يا فروش را 
عرضه كند. حال آنكه قيمت گذاري دستوري در اين 

بازار نادرست است. 
وي افزود: اما با توج��ه به اينكه ب��ازار فاركس يا 
بازار ارز عميق ترين بازار اس��ت، يك فعال اقتصادي 
به تنهايي نمي تواند نرخ ها را تح��ت تاثير قرار دهد. 
ام��ا در ايران به دلي��ل آنكه ارز ي��ك كاالي كمياب 
اس��ت و منبع و منش��أ اصلي ارز صنعت پتروشيمي 
و نفت اس��ت، همواره باي��د اي��ن كاالي كمياب را 
تخصيص مي داديم. حال ژست بازار ارز و بازار آزاد را 
مي گيريم، در حالي كه اين موضوع تنها در شرايطي 

معقول به نظر مي رسد كه با اقتصاد بين الملل، پيوند 
داشته باشيم. در واقع وقتي س��امانه نيما را مجزا از 
بازار بين المللي ارز راه مي اندازيم، اش��تباه بعدي را 
مرتكب شده ايم،  زيرا عمق كم معامالت در اين بازار 
تبديل به محدوديت ش��ده كه به دلي��ل دوري ما از 

بازار بين المللي رخ مي دهد.

پيچيدگ�ي فه�م ب�ازار مش�تقه ارزي و 
اشتباهات اجرايي آن 

روزبهانه خاطرنش��ان كرد: اكنون در سامانه نيما 
كش��ف قيمت به ص��ورت مكانيكي انجام مي ش��ود 
و عرضه كنن��دگان را ب��ا انگش��ت مي توان ش��مرد. 
بنابراين اساسا درك ما از بازار ارز اشتباه است. حال 
مش��تقه هاي ارزي در بازارهاي كااليي دنيا هستند 
كه نهادناظر دارند. اما ما براي راه بازارهاي مش��تقه 
ارزي نيز موضوع را پيچي��ده مي فهميم و پيچيده تر 

اجرا مي كنيم.
به گفت��ه اين كارش��ناس اقتص��ادي،  ب��ازار ارز 
زماني مي تواند وجود داش��ته باش��د كه ما با اقتصاد 
بين المللي پيون��د بخوريم. با اين ح��ال به دليل تن 
دادن آقاي��ان به اين ب��ازار، احتم��اال در قدم بعدي 
نزديك ش��دن به اقتصاد بين الملل را در پي دارد كه 
در اين صورت به اي��ن بازار عمق مي بخش��د. با اين 

حال به دليل تحريم ها، دسترس��ي موثر به ارزهاي 
خود را نداريم. حال اگ��ر مي خواهيم يك بازار ارزي 
عميق داش��ته باش��يم، بايد اقتصاد اي��ران را با دنيا 

هماهنگ كنيم. 

 »عسكه هاي بي فرجام
سومين كارشكني بانك مركزي در مقابل بازار 
س��رمايه، لغو ورود گواهي هاي پيش فروش سكه 
در بورس كاال بود. لغوي كه در نهايت باعث ش��د 
نماد معامالتي »عس��كه« در س��امانه معامالت، 
بدون انعقاد حتي يك قرار و حتي يك س��رانجام 
ايجاد ش��د. دليل لغو اين معام��الت را ابتدا بانك 
مركزي و سپس ش��اپور محمدي ساز و كار تعلق 
ماليات به پيش فروش سكه اعالم كردند. در حالي 
كه گواهي هاي س��كه قابل معامله در بورس كاال، 
از ماليات معاف هس��تند و بطور كلي هيچ معامله 
سلفي در بورس ماليات نمي پردازد، از سوي ديگر 
خود بانك مرك��زي هم در زم��ان پيش فروش ها 
حرفي از مالي��ات نزده ب��ود، بلك��ه در زماني كه 
تعداد زيادي از سكه ها را پيش فروش كرد، بحث 
ماليات را پيش كش��يد. در اين زمين��ه روزبهانه 
معتقد اس��ت ك��ه بانك مرك��زي در ح��وزه اخذ 
ماليات در اين حوزه، روند اش��تباهي را در پيش 

گرفته است.
 وي افزود: خطايي كه بانك مركزي با رياست 
قبلي انج��ام داد، ت��داوم فعاليت در مس��ير هاي 
اش��تباه بود. تالش دولت براي تامي��ن نقدينگي 
با پيش فروش س��كه بود كه در نيمه راه اش��تباه 
 خود را فهمي��د. اما بازار طال نيز مانند س��كه بازار 
كم عمقي است. اگر شنيده مي شود كه آتي سكه 
به بازار نقد نگاه مي كند، اش��تباه تئوريكي اس��ت 
كه تح��ت تاثير كم عم��ق بودن و نوس��انات دالر 
اس��ت. حال اگر بازار ارز را با ثبات كنيم و تكليف 
 آن درست ش��ود،  پس از آن مش��تقه هاي فلزات 
گران بها جاي خود را باز مي كنن��د. اينكه اكنون 
بورس كاال مجبور مي ش��ود محدودي��ت در بازار 
آتي ايجاد كن��د و اهرم ها را جابه ج��ا مي كند، به 
دليل عدم توانمن��دي درس��ت در مديريت بازار 
دالر اس��ت. از س��وي ديگر بحث ماليات بر پيش 
فروش بحث نادرس��تي اس��ت. به دليل آن دولت 
مي خواهد م��ردم را ترغيب كند پول خ��ود را به 
سيس��تم پوي��اي س��رمايه گذاري وارد كنند، اما 
ماليات در اين زمينه بازدارنده است، به خصوص 
مالياتي كه يك ش��به ب��راي آن تصمي��م گرفته 

مي شود و قبال از آن صحبت نشده باشد. 
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ديدگاه                                                                                                                                                                                                                                                                           

 بس��ته ارزي بانك مركزي بي��ش از هر چيز 
ديگري بار رواني مثبت بر بازار س��رمايه داشته 
اس��ت و از آن مي توان به عنوان يكي از عوامل 

رشد و رونق اين بازار نام برد. 
به گزارش ايبنا، علي زارعي با اشاره به رشد 
چشمگير شاخص بورس و قيمت سهام برخي 
ش��ركت ها در بازار س��رمايه افزود: رش��د اين 
روزهاي بازار سهام بيشتر تحت تاثير افزايش 
قيمت ارز و بس��ته ارزي بانك مركزي اس��ت. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با بي��ان اينكه 
مطابق بس��ته ارزي دولت محدوديت خريد و 
فروش ارز در صرافي ها برداش��ته شده است، 
اظهار داش��ت: اي��ن موضوع بي��ش از هر چيز 
ديگري بار رواني مثبت بر بازار ارز داشته است 
و از آن مي توان به عنوان يكي از عوامل تعديل 

بازار ارز نام برد. 
وي اضافه ك��رد: از طرف ديگ��ر نفس عمل 
بانك مرك��زي و دول��ت در ارايه بس��ته ارزي، 
اظهارنظ��ر و تصميم گيري در خص��وص بازار 

ارز خود گواه اين موضوع اس��ت كه دولت براي 
اين ب��ازار برنامه دارد و اين اتف��اق نيز به لحاظ 
رواني اثرات مثب��ت خود را بر هم��ه بازارها به 
ويژه بازار ارز و بازار س��رمايه داشته است. اين 
كارشناس بازار س��رمايه در خصوص اثرپذيري 
بازار س��هام، ش��اخص بورس و قيمت سهام از 
بسته ارزي بانك مركزي، اظهار داشت: تعيين 
تكليف صنايع به ويژه شركت هايي كه واردات و 
صادرات  محور هستند و شركت هايي كه قصد 
راه ان��دازي پروژه هاي خ��ود را دارن��د از اثرات 

مثبت بسته ارزي دولت بر اين بازار است. 
وي ادام��ه داد: از س��وي ديگ��ر يك��ي از 
بنده��اي مهم و تاثيرگ��ذار بس��ته ارزي بانك 
مركزي اين است كه براس��اس اين بسته همه 
صادركنن��دگان غيرنفتي مي توانن��د ارز خود 
را به اي��ن بازار عرض��ه كنن��د و در مقابل همه 
واردكنندگان به غير از واردكنندگان كاالهاي 
اساس��ي مي توانند ارز مورد نياز خ��ود را از اين 

بازار تامين كنند. 

يك كارش��ناس بازار س��رمايه معتقد است، 
بس��ته جديد ارزي بر س��ودآوري ش��ركت هاي 
بورس��ي تاثيرگ��ذار اس��ت، ام��ا در عي��ن حال 

ابهاماتي هم دارد.
 به گزارش ايس��نا، فردين آقابزرگي در مورد 
تاثي��رات بس��ته جدي��د ارزي بر بازار س��رمايه 
گفت: انتظ��ارات بازار ه��م اين بود ك��ه توقف 
نظام معامالتي در ح��وزه ب��ازار ارز پايان يابد و 
به حالت اولي��ه خود برگ��ردد. وي ادام��ه داد: 
ابهاماتي در مورد س��از و كار بس��ته جديد ارزي 
وجود دارد ك��ه از جمله آن نح��وه مديريت ارز 
شناور است. همچنين مشخص نيست كه دقيقا 
كدام كاالها قرار است ارز دولتي دريافت كنند. 
آن طور كه ريي��س كل بانك مرك��زي گفت به 
كااله��اي اساس��ي و ض��روري ارز دولتي تعلق 
مي گيرد، اما مش��خص نيس��ت اي��ن كاالهاي 
اساسي و ضروري به جز اقالم دارويي و پزشكي 
دقيقا كدام اقالم هس��تند. آقا بزرگ��ي افزود: به 
تازگي يك ليست ۲3 بندي منتشر شده است، 

ام��ا در آن ليس��ت به خدم��ات درماني اش��اره 
ش��ده اما به دارو اشاره نش��ده همچنين روغن 
تس��ويه نش��ده خام نيز جزو اين ليست نيست. 
كااله��اي اساس��ي و ض��روري در اين ليس��ت 
مشخص نش��ده اند از طرفي خيلي از شركت ها 
رايزني مي كنند كه در اين ليس��ت قرار بگيرند 
اين موضوع��ات بايد ش��فاف اعالم ش��ود. اين 
كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: از طرفي بايد 
دانست هر نوع محدوديتي در اقتصاد يك عامل 
بازدارنده اس��ت. آن طور كه در اين بسته ارزي 
عنوان ش��د همه اف��راد مي توانند ب��ه صرافي ها 
مراجعه كرده و هر قدر ك��ه مي خواهند ارز خود 
را ب��ه صرافي ها بفروش��ند. اما در ط��رف مقابل 
نمي توانند هر مقدار كه خواس��تند از صرافي ها 
ارز تهيه كنن��د و اين با نظام عرض��ه و تقاضا كه 
رييس كل بان��ك مركزي بر آن تاكيد داش��ت، 
منافات دارد. از طرفي همي��ن موضوع مي تواند 
به بازار س��ينگال دهد كه مقدار تقاضا بيشتر از 
عرضه اس��ت. آقابزرگي ادامه داد: بس��ته جديد 

 ارزي عالوه ب��ر اثر مس��تقيمي كه ب��ر افزايش 
س��ودآوري ش��ركت هاي حوزه بازار س��رمايه 
خواهد داش��ت، اما ديري نخواهد پاييد كه آثار 
تورم��ي آن در اقتصاد ديده مي ش��ود. چرا كه تا 
پيش از اين هيچ مكانيسم رسمي براي بازار ارز 
خارج از س��امانه نيما در نظر گرفته نش��ده بود. 
اگر هم چني��ن اتفاقي مي افتاد، تلق��ي آن بازار 
قاچاق يا غيرقانوني ب��ود. وي ادامه داد: در حال 
حاضر توليدكنندگاني كه ب��راي گرفتن ارز در 
س��امانه نيما در اولويت نيس��تند بايد ارز مورد 
نياز خود را از ب��ازار آزاد تهيه كنند و اين موجب 
افزايش قيمت تمام شده محصوالتشان خواهد 
ش��د و حتي با در نظر گرفتن يك حاش��يه سود 
كم مسلما قيمت ها نس��بت به گذشته افزايش 
خواهد داش��ت. اين كارش��ناس بازار س��رمايه 
افزود: البته اعتقاد آقاي همت��ي اين بود كه اين 
تورم پيش خور ش��ده، اما به نظر من اين تفاوت 
رس��مي قيمت ها در بازار آزاد و س��امانه نيما به 

تورم دامن خواهد زد.

صعود شاخص تحت تاثير افزايش قيمت ارز بسته جديد ارزي و ابهامات آن در بورس

پوري حسيني معتقد است، يكي از اقدامات بزرگ 
دولت تدبير و اميد ساماندهي سهام عدالت بوده است. 
رييس كل سازمان خصوصي س��ازي گفت: ايده اوليه 

اين طرح در اواخر دولت هش��تم مطرح ش��د و پس از 
آن در دولت نهم تبديل به طرح توزيع س��هام عدالت 
و اجرايي ش��د. رييس كل س��ازمان خصوصي سازي 

افزود: بر اساس اين طرح تا كنون بيش از ۴9 ميليون 
نفر از جمعيت كشور مشمول اين سهام شده و سهام 
عدالت بطور قطعي به آنها تعلق گرفته است. به گزارش 

س��ازمان خصوصي س��ازي، وي ابراز داش��ت: بر اين 
اس��اس تمامي اقدامات الزم براي س��اماندهي سهام 
عدالت انجام ش��ده و مرحله پاياني كه آزادسازي اين 
سهام است كه در صورت تصويب اليحه ارسالي دولت 
به مجلس توس��ط نمايندگان، آزادس��ازي اين سهام 
در قالب صندوق هاي قابل معامله انجام خواهد ش��د. 
پوري حسيني همچنين در خصوص واگذاري سهام 
شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان گفت: سهام 

اين شركت بر اس��اس دارايي ها و كارشناسي دقيق و 
شفاف قيمت گذاري و واگذار شده اس��ت. وي با بيان 
اينكه عملكرد سازمان خصوصي س��ازي در واگذاري 
اين ش��ركت قابل توجه و تقدير اس��ت اظهار داشت: 
سهام شركت شت و صنعت و دامپروري مغان در حالي 
به تازگي واگذار ش��ده است كه در چهار نوبت گذشته 
كه مزايده اين ش��ركت برگزار شد خريداران اقبالي به 

خريد اين سهام از خود نشان ندادند.

رييسكلخصوصيسازيخبرداد

آزاد سازي سهام عدالت در صورت تصويب اليحه



تشكلها6اخبار
واردات كولر گازي ممنوع شد

و  توليدكنن��دگان  اتحادي��ه  ايس�نا|رييس 
تعميركاران صناي��ع برودتي از ممنوعي��ت واردات 
كولرهاي گازي و دستگاه هاي برودتي به دليل توليد 
داخلي اين دس��ت محصوالت خبر داد. علي جمالي 
با بيان اينكه توليد داخلي جوابگوي نياز بازار اس��ت، 
گفت: رش��د نرخ ارز در حال حاضر گراني محصوالت 
داخلي را به همراه داشته و در شرايط فعلي كه توليد 
و تعمير نياز به قطعات يدكي دارد ممنوعيت واردات 
چندان منطقي نيست. او يادآور شد: بايد در مديريت 
واردات، فرآين��د واردات در اختيار اف��رادي قرار داده 
شود كه سابقه فعاليت در آن حوزه را دارند و به دنبال 
داللي و كسب درآمدهاي يك شبه نيستند. جمالي 
تصريح كرد: اگر واردات كاال توس��ط اف��راد خبره هر 
حوزه صورت گيرد از اجاره كارت بازرگاني جلوگيري 
خواهد شد كه حفظ حقوق دولت را به همراه خواهد 
داشت و از سوي ديگر كاال با شرايط و قيمت مناسب 
در اختيار مشتريان قرار خواهد گرفت. جمالي با اشاره 
به اينكه بايد مواد اوليه هر كش��ور در اولويت واردات 
قرار بگيرد، تاكيد كرد: در فرآيند واردات مواد اوليه با 
توجه به كيفيت مواد اوليه بايد كشور مبدأ واردات در 
اولويت واردات قرار گيرد كه در شرايط فعلي كيفيت 
مواد اوليه اروپايي و آسيايي پيشرفته بر كيفيت مواد 
اوليه ديگر كش��ورها ارجحي��ت دارد. او با بيان اينكه 
كيفيت مواد اوليه تاثير بس��زايي ب��ر كيفيت توليد و 
محصول نهايي دارد، گفت: زمان خريد و نصب كولر 
گازي سه ماهه ابتداي س��ال به ويژه خردادماه است 
و در حال حاضر از زمان اوج خريد فاصله گرفته شده 
اس��ت. رييس اتحاديه توليدكنندگان و تعميركاران 
صنايع برودتي، تهويه مطبوع، لباسشويي و قطعات 
يدكي ادامه داد: بازار در حال حاضر به واس��طه افت 
خريد و تامي��ن نياز در به��ار كمبودي را احس��اس 
نمي كند و خريدهاي فعلي در راستاي ساخت و ساز 
س��اختمان هاي جديد صورت مي گي��رد كه اكنون 

ساخت و ساز ساختمان هم با افت همراه است.

 ادامه سير صعودي تجارت
تهران و كابل 

ايرن�ا|رييس ات��اق تجارت و صنايع س��ازمان 
همكاري هاي اقتص��ادي افغانس��تان، روند تجارت 
ميان كابل و تهران را از سال 2001 تاكنون فرآيندي 
رو به رشد خواند وگفت: همه قرائن نشان مي دهند 
كه افزاي��ش مبادالت تج��اري بدون وقف��ه و بدون 
مانع ادام��ه خواهد يافت. آذرخ��ش حافظي گفت: 
تجارت افغانس��تان و ايران در حدود 20 سال پيش 
كه تحريم هاي امريكا جريان داش��ت با 24 ميليون 
دالر در سال آغاز ش��د و اكنون س��االنه اين رقم به 
2ميليارد و 572 ميليون دالر رسيده است. حافظي 
گفت: روند تجارت افغانستان و ايران به دليل اينكه 
همسايه هس��تند و مرز مش��ترك طوالني دارند و 
براي مبادالت راه هاي دسترس��ي متع��دد زميني 
وجود دارد، زياد آس��يب پذي��ر نخواهد ب��ود، زيرا 
تجارت بصورت مس��تقيم بين بازرگانان دو كش��ور 
صورت مي گيرد. او همچنين گفت: افغانس��تان به 
دليل همين ويژگي از بازخوردهاي احتمالي ناشي 
از شرايط جديد ايجاد شده براي توافقنامه برجام به 
شكل مس��تقيم اثر نخواهد پذيرفت اما امكان دارد 
به ش��كل غير مس��تقيم به دليل آنكه تعداد زيادي 
از افغان هاي مهاجر در ايران مش��غول كار و زندگي 
هس��تند، بابت بيكاري و بازگش��ت آنه��ا با چالش 
روبرو ش��ود. رييس اتاق تجارت و صنايع س��ازمان 
همكاري هاي اقتصادي افغانس��تان، امكان قاچاق 
دالر از افغانس��تان به ايران را در حجم زياد رد كرد و 
گفت: با توجه به اينكه قيمت دالر در افغانس��تان و 
ايران تفاوت قابل مالحظه اي ندارد منطق اقتصادي 

براي قاچاق آن نيز وجود ندارد.

آمار بازرسي از صنوف در تيرماه 
پايگاهخبرياتاقاصنافاي�ران|آمار كل 
بازرس��ي ها از صنوف سراسر كش��ور در تيرماه سال 
جاري 2۳۶ هزار و 244 فقره بود كه 12 هزار و 5۸5 
فقره پرونده با برآورد جريمه پيش��نهادي به ارزش 
بيش از ۶۳ ميلي��ارد و 7۳0 ميليون ريال تش��كيل 
شده است. در ماه مذكور 12هزار و 5۳۶ فقره شكايت 
توسط واحدهاي بازرسي اصناف دريافت شد كه 5۶ 
درصد در بخ��ش كاال و 44 درصد در بخش خدمات 
بود. از مجموع شكايات دريافتي 21 درصد به صورت 
حضوري، 55درصد تلفن��ي و 24 درصد به صورت 

كتبي دريافت و رسيدگي شده است. 

پاي فروشگاه هاي زنجيره اي 
ايراني به عراق باز شد

فارس|رييس اتحاديه كش��وري فروشگاه هاي 
زنجيره اي با بي��ان اينكه فروش��گاه هاي زنجيره اي 
بازوي دولت در توزيع كاالهاي اساس��ي محس��وب 
مي شود، گفت: مشكلي در تامين كاالها به خصوص 
كاالهاي اساسي وجود ندارد. اميرحسين فخريان با 
اشاره به جلسه  اي در س��ازمان حمايت براي تعيين 
تكليف كاالهايي كه ارز دولت��ي دريافت مي كنند، 
گفت: در اين جلس��ه مقرر ش��د تا براي رس��اندن 
كاالهاي اساس��ي به دس��ت مصرف كننده اگر الزم 
باشد دولت سوبس��يد بدهد تا كاال با قيمت مصوب 
توزيع شود. همچنين مقرر ش��ده تا فرآيند واردات 
تا عرضه اي��ن كاالها به صورت كامل توس��ط دولت 
نظارت ش��ود. فخريان اظه��ار كرد: يك��ي از اهداف 
فروش��گاه هاي زنجيره اي توس��عه اين فروشگاه ها 
در ساير كش��ورها و به خصوص كشورهاي همسايه 
است. او بيان كرد: تاكنون 2 فروشگاه در بغداد افتتاح 
ش��ده و در نظر داريم تعداد آنها را در سراسر عراق به 
400 فروشگاه برس��انيم. او همچنين گفت: ترس از 
تحريم ها نبايد مانع كار ما شود و برنامه ما اين است 
كه در زمينه فروشگاه هاي زنجيره اي در كشور عراق 

5 ميليون دالر سرمايه گذاري كنيم.
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رييساتاقبازرگانياردبيلخواستارشد

توقف دو ساله بازپرداخت بدهي توليدكنندگان
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
اردبيل معتقد اس��ت: در اين ش��رايط حس��اس تمام 
تصميم گيري ها در حوزه حمايت از واحدهاي توليدي 
و صنعتي بايد با تدبير مناسب بانك مركزي انجام شود 
كه ما پيش��نهاد راه اندازي نمايندگي بانك مركزي را 
در استان اردبيل داده ايم. حسين پيرموذن، در جلسه 
ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان 
گفت: م��ا در كميس��يون هاي تخصصي ات��اق ايران 
مشكالت واحدهاي توليدي را به صورت ملي و استاني 
احصاء كرديم و با ارجاع آن به كميسيون هاي صنعت و 
معدن در دولت و مجلس سعي مي كنيم تا با همفكري 
زمينه تدوين يك رويكرد منطقي را در مقابله با جنگ 

اقتصادي فراهم كنيم.
به گزارش پايگاه خب��ري اتاق اي��ران، عضو هيات 
رييس��ه اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه ما با دشمنان 
انقالب وارد يك جنگ اقتصادي شده ايم، خاطرنشان 
كرد: قطعا در اين شرايط حساس تمام تصميم گيري ها 
در حوزه حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي بايد با 
تدبير مناسب بانك مركزي انجام شود كه ما پيشنهاد 
راه اندازي نمايندگي بانك مركزي را در استان اردبيل 
داده ايم ولي هن��وز با وجود اس��تقرار نمايندگي بانك 
مركزي در اكثر استان ها اين اتفاق در استان اردبيل رخ 
نداده است. پيرموذن با اشاره به محور توليد محصوالت 
كش��اورزي و صنايع فرآوري ش��ده در اس��تان افزود: 
ما انتظار داريم به صورت اس��تاني تخصيص ارز براي 

صاحبان واحدهاي توليدي در حوزه هاي مختلف انجام 
شده و در كنار آن شاهد اصالح قانون ماليات بر ارزش 

افزوده و كاهش بهره بانكي باشيم.
او بيان كرد: ما در حس��اس ترين شرايط اقتصادي 
كش��ور انتظار داريم تا به مدت دو س��ال بازپرداخت 
تسهيالت اعطا ش��ده به واحدهاي صنعتي فريز شود 
و در كنار آن در تامين م��واد اوليه كارخانه ها اقدامات 
مناس��ب در تخصيص ارز با اولويت برنامه ريزي دقيق 
و منسجمي ش��اهد باش��يم. او افزود: ما در گذر از اين 
شرايط و تشديد تحريم ها بايد چندين راهكار منطقي 
را مدنظر قرار دهيم بطوري كه اختصاص ارز مناسب 
براي تامين مواد اوليه كارخانجات، عدم ورود دولت در 
تعيين قيمت بازار ثانويه ارز، همراهي سيستم بانكي 
در استمهال بدهي توليدكنندگان و همچنين اصالح 
نظام بانكي و مالياتي جزو مطالبات و درخواست هاي 
ماست كه اميدواريم با همراهي مجلس و دولتمردان 

زمينه اين كار فراهم شود. 
در اين جلس��ه تع��دادي از صاحب��ان واحدهاي 
توليدي نيز با طرح مش��كالت خود از باب تامين مواد 
اوليه، باال رفتن قيمت مواد اوليه داخلي، تدبير مناسب 
مس��ووالن در گذر از بحران هاي اقتص��ادي و كاهش 
مش��كالت ناش��ي از قطع برق واحده��اي توليدي را 
اعالم كرده و از مسووالن خواستند تا تدبيري به موقع 
و درست بينديشند. از آنسو، اس��تاندار اردبيل در اين 
نشس��ت گفت: مديريت دولتي در بنگاه عظيم كشت 

و صنعت مغ��ان در چهار ده��ه اخير جوابگ��و نبوده 
بطوري كه اين مجموعه را به سمت ناكارآمدي سوق 
داده اس��ت. اكبر بهنامجو اظهار كرد: م��ا نبايد عليه 
بخش خصوص��ي در مديريت كش��ت و صنعت مغان 
جو نادرس��تي را ايجاد كنيم بلكه از واگذاري كشت و 
صنعت به بخش خصوصي اس��تقبال كنيم چرا كه از 
ابتداي انقالب تاكنون هيچ مدي��ري در اين مجموعه 
نتوانس��ته موفق عمل كند و بنگاهدار دولتي در اين 
حوزه ناكارآمد بوده است. او خاطرنش��ان كرد: اينكه 
برخي ها ادعا مي كنند كه چرا بايد كش��ت و صنعت، 
اين سرمايه ملي به فروش برس��د يا قيمت فروش آن 
بسيار ناچيز بوده است، بايد بدانيم مديريت دولتي در 
اين مجموعه جوابگو نيس��ت و ما راهي جز واگذاري 
اين پروژه به اهلش نداشتيم و قطعا مردم اين منطقه 
در آين��ده با حضور بخ��ش خصوصي ش��اهد ارتقاي 

قابليت هاي اين مجموعه خواهند بود.
اس��تاندار اردبيل بيان ك��رد: ما نه تنه��ا اين بنگاه 
اقتصادي را با قيمت پايين واگذار نمي كنيم بلكه سعي 
مي كنيم با رصد تمامي امور مجموعه كشت و صنعت 
مغان با ظرفيت كامل م��ورد بهره برداري قرار گرفته و 
در كنار حفظ اشتغال موجود زمينه اشتغال جديد نيز 
در اين مجموعه فراهم  آيد. بهنامجو نمونه ناكارآمدي 
مديري��ت موجود كش��ت و صنع��ت را س��رگرداني 
چغن��دركاران در عدم دريافت ح��ق و حقوق خود در 
ماه هاي اخير اعالم ك��رد و گفت: اي��ن بي كفايتي ها 

نش��ان مي دهد كه بايد هر چه سريع تر اين بنگاه هاي 
اقتص��ادي عظيم براس��اس اصل 44 قانون اساس��ي 
به بخش خصوصي واگذار ش��ود و در مقاب��ل ما نيز با 
نظارت سعي مي كنيم تا بهترين بهره وري را از كشت 
و صنعت مغان به نفع توس��عه اردبيل شاهد باشيم. او 
تصريح كرد: كسي حق تعديل نيرو يا اخراج نيروهاي 
موجود در كشت و صنعت را ندارد بلكه ما روي موضوع 
افزايش به��ره وري، اش��تغال و توليد اي��ن مجموعه 
حس��اس هس��تيم و در چارچوب قواني��ن و مقررات 
موافقت و همراهي خود را با خريدار كش��ت و صنعت 
انجام مي دهيم تا به وضعيت نابس��امان اين مجموعه 
سروس��اماني حقيقي داده شود. اس��تاندار اردبيل به 
تهيه سند توسعه صادرات استان و عملياتي شدن آن 
با نظارت و همراهي دانش��گا ه هاي استان اشاره كرد و 
گفت: فارغ از همه مشكالت و نارسايي هايي كه داريم 
به تمام مدي��ران و معاونين اس��تانداري اعالم كرده ام 

كه در انجام كاره��ا و پروژه ها فعاالنه حضور داش��ته 
و هيچكس حق ندارد در تقويت توليد و اش��تغال كار 

امروز را به فردا واگذار كند.
او ادامه داد: در اين اوضاع و اح��وال نبايد خودمان 
را ببازي��م بلكه بايد محك��م كارها را ب��ه پيش ببريم 
و با اولويت تزري��ق اعتبارات به ح��وزه توليد و تغيير 
اس��تراتژي در ايج��اد فرصت هاي اش��تغال جديد به 
سمتي حركت كنيم تا بخش عمده اي از اشتغال 20 
هزار نفر را محقق كنيم. بهنامج��و ضرورت تدوين و 
تهيه سند توس��عه گردشگري را در اس��تان يادآور 
ش��د و بيان كرد: در اين ش��رايط تحري��م بهترين 
فرصت براي توس��عه صنعت گردش��گري در كشور 
و اس��تان اردبي��ل فراهم آمده ت��ا ما ب��دون نياز به 
مواد اوليه از خارج از كش��ور در حوزه گردشگري و 
ارايه خدمات متناس��ب با بازاريابي مطلوب بتوانيم 

اقتصاد استان را متحول كنيم.

گروهتشكلها|
صنعت قطعه س��ازي اين روزها آنچنان آسيب پذير 
ش��ده كه ب��ا ه��ر سياس��ت گذاري جدي��د، زخم هاي 
قطعه سازان بيش��تر س��ر باز مي كنند؛ زخم هايي كه نه 
تنها ترميم آن نيازمند زماني طوالني است بلكه صنايع 
وابس��ته را نيز تحت تاثير ق��رار مي دهد. طي يكس��ال 
گذش��ته نوس��انات نرخ ارز و تصميم��ات گاه متناقض 
دولتي ها براي قطعه سازان، اين صنعت را بيش از گذشته 
تضعيف كرده اس��ت. اكنون اما ع��دم ترخيص قطعات 
از گمرك و پيامدهاي نامطل��وب قيمت گذاري خودرو، 
صنعت قطعه سازي كشور را دچار مش��كل كرده است. 
اگرچه به تازگي و با كمك گمرك، بخش��ي از كاالهاي 
قطعه سازان ترخيص شده اما حجم عظيمي از مواد اوليه 
اين صنايع هنوز در گمركات كش��ور رسوب كرده است. 
اين امر باعث ش��ده تا تعداد زيادي از خودروهاي داخلي 
به صورت معيوب توليد ش��ده و در انبار خودروس��ازان 
دپو شوند، تا آنجا كه به گفته دبير انجمن خودروسازان، 
در حال حاضر حدود 50 هزار خ��ودروي ناقص در كف 
كارخانه اي��ران خودرو و س��ايپا به دلي��ل نواقص قطعه 
ق��رار دارد. معض��ل مهم ديگ��ر فعاالن اي��ن صنعت به 
تعديل قيمت ها و پرداخت به موقع مطالبات از س��وي 
خودروسازان باز مي گردد و البته تحريم و افزايش نرخ ارز 

هم شرايط را پيچيده تر كرده است. 
   

كمتر كسي است كه در مورد خس��ارت هاي وارد 
شده به صنعت قطعه سازي در طول يك سال گذشته، 
چيزي نداند و ب��ا اين هم��ه، طي اين م��دت نه تنها 
مشكالت قطعه س��ازان كاهش نيافته، كه زخم هاي 
قديمي تر اي��ن صنعت نيز اكنون س��ر ب��از كرده اند. 
نزديك به يك ماه اس��ت كه مقدار زي��ادي قطعات 
خودرو در گمرك مانده و اج��ازه ترخيص ندارند كه 
اين امر موجب شده تا تعداد زيادي خودرو داخلي در 
كارخانجات به صورت ناقص توليد ش��وند. به عبارت 
س��اده تر، تعداد بس��يار زيادي خودرو نيمه ساخت 
اكنون در كارخانه هاي خودروسازي دپو شده اند. اين 
اما در حالي است كه از ابتداي ش��هريورماه، واردات 

قطعات منفصله ممنوع خواهد شد. 

 خروج»خودرو«ازدايرهتصميمشورايرقابت؟
ب��ه گفته ريي��س انجم��ن قطعه س��ازان، افزايش 
اعتباري خودروسازان داخلي براي پرداخت مطالبات 

قطعه سازان و تعديل قيمت خودرو در حاشيه بازار نياز 
فوري قطعه سازي اس��ت. محمدرضا نجفي منش در 
گفت وگو با پايگاه خبري اتاق تهران، گفت: قطعه سازان 
در چندم��اه گذش��ته با مش��كالت متعددي دس��ت 
وپنجه نرم كردند. عدم ترخيص قطع��ات از گمرك و 
پيامدهاي نامطل��وب قيمت گذاري خ��ودرو، صنعت 
قطعه سازي كش��ور را دچار مش��كل كرده است. عضو 
هيات نمايندگان اتاق ته��ران افزود: به تازگي با كمك 
گمرك بخشي از كاالهاي قطعه سازان ترخيص شده، 
اما مساله اصلي فعاالن اين صنعت به تعديل قيمت ها 
و پرداخت به موقع از سوي خودروسازان باز مي گردد و 
البته تحريم و افزايش نرخ ارز هم شرايط را پيچيده تر 
كرده است. به گفته نجفي منش، با توجه به افزايش نرخ 
ارز، حد اعتباري خودروس��ازان داخلي بايد دست كم 
10 هزار ميليارد تومان افزايش يابد تا بتوانند مطالبات 

قطعه سازان را در يك ماه پرداخت كنند. 
از س��وي ديگر اما مذاكراتي براي خ��روج خودرو از 
دايره اقالم قيمت گذاري ش��ده توسط ش��وراي رقابت 
در حال انجام است تا نرخ خودرو در حاشيه بازار تعديل 

ش��ود. اين مطالبه بط��ور جدي از س��وي انجمن هاي 
خودروس��ازان و قطعه سازان دنبال مي ش��ود و در نامه 
به رييس جمهور و وزير صنعت نيز مطرح ش��ده است. 
ريي��س انجمن قطعه س��ازان در اين خص��وص گفت: 
اميدوارم رييس جمهور خيلي سريع در اين باره تصميم 
بگيرند، چراكه حيات 15۳0 واحد قطعه ساز كه بعضي 
از آنها در آستانه تعطيلي اند يا نيرو تعديل كرده اند، به 
اين تصميم فوري وابسته اس��ت. صنعت قطعه سازي 
بطور مس��تقيم 505 هزار فرصت شغلي ايجاد مي كند 
و اين منظر براي كمك به رونق بيشتر اقتصاد و كاهش 

نرخ بيكاري از اهميت بسزايي برخوردار است.
به گفته نجف��ي من��ش، همكاري ش��ركت هاي 
خودروس��از خارجي با طرف ايراني به شرط تسهيل 
نقل و انتقال پول در آينده ادامه پيدا مي كند. او افزود: 
هيچ ش��ركت خارجي از جمل��ه پژو و رن��و تمايل به 
خروج از ايران ندارند اما تحريم هاي زورگويانه امريكا 
همكاري را س��خت كرده اس��ت. طرف هاي خارجي 
تالش مي كنند در مذاكره با امري��كا همكاري با ايران 
را ادامه دهند و اقداماتي هم از س��وي دولت ايران در 

جريان است. اكنون در ش��رايط حساسي قرار داريم و 
اميد همه به اجراي تصميم هاي درست و فوري براي 

بهبود وضعيت صنايع داخلي است.

 دپوي50هزارخودروكفكارخانهها
دبير انجمن خودروس��ازان ايران با اعالم اينكه در 
حال حاضر ح��دود 50 هزار خ��ودروي ناقص در كف 
كارخانه ايران خودرو و س��ايپا به دليل نواقص قطعه 
قرار دارد، گفت: متاس��فانه ش��ركت هاي خودروساز 
در طرح هاي فروش خ��ودرو، تحويل محصوالت را به 
ماه هاي آينده و حتي يك سال آينده موكول كرده اند 
كه اين موض��وع در كاهش عرضه به ب��ازار تاثيرگذار 
اس��ت. به گزارش ايلنا، احمد نعمت بخش ادامه داد: 
آنچه خودروسازان توليد مي كنند به شرط عدم نقص 
در قطعه به بازار عرضه مي شود اما فروش مدت دار در 
پيش فروش ها، به دليل اجراي تعهدات قبلي فروش 
خودروسازان است. عالوه بر اين، با توجه به مشكالت 
تحريم خودروس��ازان مجبور به فروش م��دت دار در 

قراردادها هستند.

دبي��ر انجمن خودروس��ازان كش��ور با اش��اره به 
قطع��ات خودروي��ي در گم��رك مان��ده و در انتظار 
ترخيص گف��ت: به تازگي رييس س��ازمان توس��عه 
تجارت اعالم كرده قطعات وارد ش��ده تا پايان تيرماه 
كه به صورت »بدون انتقال ارز« انجام ش��ده هرچه 
زودتر ترخيص مي ش��وند، اما انجمن خودروس��ازان 
از تصميمات اخي��ر دولت مبني بر توق��ف واردات و 

ممانعت هايي براي ترخيص قطعات گاليه دارد. 

 قطعاتچيني،جايگزينقطعاتاروپايي
نعمت بخش در خصوص وضعيت شركاي اروپايي 
خودرو س��ازها گفت: بعيد اس��ت كه اين ش��ركت ها 
به همكاري خود با اي��ران ادامه دهن��د. دبير انجمن 
خودروس��ازان ايران در خصوص شروع تحريم خودرو 
از س��وي امريكا و آمادگ��ي خودروس��ازها نيز گفت: 
تمهيداتي در اين خصوص انج��ام داده ايم و در برخي 
قطعات، كش��ورهاي چين و هند و تركيه را جايگزين 
اروپايي ها كرده ايم. نعمت بخش ب��ا بيان اينكه بانك 
مركزي هم��كاري الزم را با م��ا نكرد، اف��زود: ما 1/۸ 
ميليارد يورو درخواست داديم و مي خواستيم تا قبل از 
1۶ آگوست گشايش اعتبار انجام دهيم، اما فقط 900 
ميليون يورو به خودروس��ازان تخصيص دادند. احمد 
نعمت بخش ادامه داد: با اقدام صورت گرفته، در حال 
حاضر قطعه س��ازان در مقابل طرف ق��رارداد خارجي 
خود بد حساب شده اند و همين امر باعث شده تا زمان 

تسويه حساب كامل هيچ كااليي تحويل داده نشود.
 او ادام��ه داد: تا پي��ش از اين، ش��ركت هاي ايراني 
س��فارش قطعه مي دادند و بعد از تحويل كاال، بس��ته 
به ميزان اعتب��ار با طرف خارجي تس��ويه مي كردند، 
اما با متنوع ش��دن واردات بدون انتق��ال ارز، كاالهاي 
موردنياز در گمرك ماند و نتوانس��تيم آنها را ترخيص 
كنيم كه همين باعث شد تا نزد طرف خارجي بدقول 
ش��ويم . اين بار بايد پول حواله ش��ود بعد ب��ه ما كاال 
بدهند. نعمت بخش افزود: به هر حال تحريم ها باعث 
كاهش توليد خودرو خواهد ش��د اما ت��الش داريم تا 
توليد امسال ما حداقل به يك ميليون دستگاه برسد. 
او همچنين در مورد افزايش قيم��ت مجدد خودرو و 
كشش بازار گفت: اين واقعيت كه قدرت خريد مردم 
كاهش پيدا كرده غير قابل كتمان اس��ت ضمن آنكه 
درآمدها نيز همگام با تورم هفته هاي اخير افزايش پيدا 

نكرده كه بايد راه هاي جايگزين ارايه شود.

عضو هيات مدي��ره انجمن س��نگ آهن اي��ران گف��ت: دولت با 
قيمت گذاري دس��توري در بازار، تقاضاي كاذب ايجاد كرد؛ به همين 
دليل دولت بايد قيمت گذاري را متوقف كند. قدير قيافه در گفت وگو 
با تسنيم، در خصوص قيمت گذاري دس��توري كاالها گفت: از زمان 
آغاز قيمت گذاري دستوري براي دالر، تمامي فعاالن بخش خصوصي 
مخالفت خود را با اين شيوه اعالم كردند؛ چون اعتقاد داشتند كه اين 
نرخ نمي تواند براي مدت زمان طوالني ادامه داشته باشد. او با اشاره به 
اينكه پيش بيني مي شد كه يكسان سازي نرخ ارز به شيوه انجام شده، 
ايجاد كننده فساد باش��د، اظهار كرد: تمامي افراد شاهد بودند كه به 
چه كاالهايي ارز دولتي اختصاص داده و چه ميزان ارز از كشور خارج 
ش��د؛ اين در حالي بود كه هيچ منفعتي براي كش��ور به دست نيامد. 
قدير قيافه ادامه داد: با سياس��ت قيمت گذاري ك��ه در تمام بخش ها 
اجرا شد، فرصت بسياري براي فس��اد به وجود آمد؛ در همين راستا، 
برخي از واحدها براي تامين ارز مورد نياز براي مواد اوليه، ارز نيمايي 
درخواست كردند و از همين مس��ير رانت گس��ترده اي به افراد داده 
شد. به اعتقاد عضو هيات مديره انجمن سنگ آهن ايران، با دستوري 
شدن قيمت ها و اجبار براي ارزان فروشي كاالها بر مبناي دالر رسمي، 
شاهد سوءاستفاده عده اي غير توليدكننده محدود و ايجاد دور باطل 
گذشته و باز آفريني امضاهاي طاليي هستيم. اين عضو اتاق بازرگاني 

ايران افزود: دولت تنها بايد براي كاالهاي اساسي و دارو ارز مبادالتي 
يا داراي يارانه اختصاص دهد و ارز مورد نياز س��اير بخش ها نيز از ارز 
حاصل از صادرات بخش خصوصي، پتروشيمي، فوالد و معدن و با نرخ 
توافقي بين صادركنندگان و واردكنندگان تامين شود. او با بيان اينكه 
با وجود نگاه ملي بخش خصوصي و آمادگي كه در خصوص تامين ارز 
مورد نياز بخش واردات وجود داش��ت، گفت: اما با اين وجود، دولت و 
بانك مركزي مسير خود را پيش گرفتند و بر قيمت گذاري دستوري 
تاكيد كردند. امروز نيز مي بينيم كه بسياري از افراد قادر به استفاده از 
سامانه نيما نيس��تند و ميزان ارز موجود در سامانه نيما قادر به تامين 
نياز تمام متقاضيان نيس��ت. قدير قيافه ادامه داد: اين اقدامات به نفع 
هيچ كس نيست و دولت بايد اجازه دهد كه به استثناي ارز مورد نياز 
براي كاالهاي اساسي و دارو، ارز مربوط به ساير بخش ها در بازار شناور 
مورد مبادله قرار بگيرد كه اين اقدام، راه حل خروج از مشكالت ايجاد 
شده است. عضو هيات مديره انجمن سنگ آهن ايران گفت: دولت 
با قيمت گذاري دس��توري در بازار، تقاض��اي كاذب ايجاد كرد، به 
صورتي كه اگر كسي دالر خريداري مي كند، نياز به آن ارز ندارد؛ 
بلكه جهت حفظ ارزش پول خود دست به چنين اقداماتي مي زند. 
اين اقدام ضربه بزرگي به اقتصاد كش��ور وارد مي كند و به همين 

دليل، دولت بايد قيمت گذاري را متوقف كند.

نايب رييس اتاق اصناف ايران با تاكيد بر ضرورت تدوين و اصالح 
فرآيند اخ��ذ ماليات بر ارزش افزوده توس��ط مجل��س گفت: تكليف 
قانون ماليات بر ارزش افزوده هنوز  در كش��ورمان مش��خص نيست. 
جالل الدين محمد ش��كريه در گفت وگو با تس��نيم اف��زود: تكليف 
قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده هن��وز در نظام اقتص��ادي و مالياتي 
مش��خص نش��ده اس��ت؛ به همين علت اصالح فرآيند اخذ ماليات 
بر ارزش افزوده و اجراي دقيق آن از س��وي دول��ت و مجلس بايد هر 
چه سريع تر انجام ش��ود . وي ادامه داد: در حال حاضر قانون ماليات 
بر ارزش افزوده فعلي كه به صورت آزمايش��ي و به مدت 10 س��ال و 
با اشكاالت فراواني در حال اجرا اس��ت، آن اثرگذاري واقعي و كمكي 
را كه مي تواند به رونق اقتصادي كشور داش��ته باشد را به علت نقص 
در فرآيندها ندارد.  ش��كريه اقدام مجلس براي اصالح قانون ماليات 
بر ارزش اف��زوده را ضروري دانس��ت و گفت: مدت زمان اس��تاندارد 
براي ش��ناختن نقاط ضعف و قدرت يك برنامه، 5 س��ال اس��ت اما 
قانون ماليات بر ارزش افزوده فعلي كش��ور يك مدت زمان 10 ساله 
را براي گذار از فاز آزمايش��ي  خود پشت سر گذاشته است. وي با بيان 
اين مس��اله كه در حال حاضر از يك محصول چندي��ن بار ماليات بر 
ارزش افزوده اخذ مي ش��ود، ابراز كرد: به اعتقاد بن��ده به عنوان يك 
كارشناس مس��ائل اقتصادي روند فعلي بايد هر چه سريع تر اصالح و 

دستورالعمل هاي جديدي براي فرآيند مربوط به محاسبه ماليات بر 
ارزش افزوده ابالغ شود.  رييس اتاق اصناف گيالن دريافت ماليات بر 
ارزش افزوده را در حلقه آخر و زماني كه كاال به دست مصرف كننده 
مي رس��د را مورد تاكيد قرار داد و بيان كرد: دريافت چند باره ماليات 
بر ارزش افزوده از يك محصول قطعا در ادامه اين فرآيند چالش هاي 
جديدي را براي ذي نفع ها به دنبال دارد. وي با اشاره به اينكه سيستم 
دريافت ماليات بر ارزش افزوده بايد كاماًل آنالين ش��ود، تصريح كرد: 
ورود لحظه اي ماليات ها به خزانه كشور، ساماندهي اين مبالغ توسط 
دولت براي اجراي برنامه هاي توسعه اي و جلوگيري از افزايش قيمت 
كاالها از جمله برخي مزاي��اي اصالح قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده 
است. شكريه افزايش پيدا نكردن نرخ كاالهاي وارداتي و كاهش فشار 
بر مصرف كننده داخلي را از ديگر مزاياي اخذ ماليات ها در حلقه آخر 
اعالم كرد و افزود: افزايش رقابت پذيري كاالي ايراني با مدل مش��ابه 
خارجي و كاهش پيدا كردن هزينه ها از جمله برخي ديگر از اين فوايد 
به شمار مي آيد.  رييس اتاق اصناف گيالن دپو كردن ماليات هاي اخذ 
شده در حساب فروشنده ها و واريز آن پس از سه ماه به حساب خزانه 
را مورد انتقاد قرار داد  و گفت:  اگر مجموعه اين مبالغ بدون فوت وقت 
به حساب خزانه واريز ش��ود دولت نيز در پيشبرد برنامه هاي عمراني 

خود در حوزه هاي مختلف موفق تر عمل خواهد كرد.

عضو هيات مديره انجمن سنگ آهن ايران :

دستوري شدن قيمت ها موجب التهاب بازار شد
نايب رييس اتاق اصناف ايران مطرح كرد

بالتكليفي قانون ماليات بر ارزش افزوده



دريچه

كوتاه از منطقه

7 جهان
مادورو: به حسن نيت ترامپ 

ايمان دارم!
گروه جه�ان| رييس جمهوري ونزوئللا كه اين 
هفته هدف حمله چند پهپاد قرار گرفته، در تلويزيون 
دولتي گفته به حسن نيت دونالد ترامپ رييس جمهور 
امريكا، و اينكه او اجازه توطئه براي قتل رهبران نظامي 
و مدني كشللوري همچون ونزوئللا را نمي دهد، ايمان 
دارد. به گزارش اسپوتنيك، نيكاس مادورو همچنين 
از دولت امريكا و دولت جديد كلمبيا خواسللته كه هر 
ارتباطي با عامان اين حمللله را كه در ايالت فلوريداي 
امريكا و كلمبيا به سر مي برند، افشا كنند.  مادورو اين 
هفته در هنگام ايراد سللخنراني در مراسم رژه نظامي 
مورد حمله قرار گرفت و مسللووالن هدف از اين حمله 
را توطئه براي قتل رييس جمهوري عنوان كردند. وزير 
اطاع رسللاني دولت مادورو گفته در زمان سللخنراني 
چند پهپاد در نزديكي جايگاه رييس جمهوري منفجر 
شللدند و در اين حمله هفت سللرباز زخمي شدند، اما 
بلله رييس جمهوري ونزوئا آسلليبي نرسلليد. مادورو 
اندكي پللس از ايللن حمله نيروهللاي اپوزيسلليون و 
رييس جمهوري كلمبيا را متهم كللرد و گفت برخي از 
عامان شللركت كننده در اين توطئه در امريكا به سر 
مي برند. واشنگتن و بوگوتا اين ادعا را تكذيب كرده اند. 
جنجال ترور مادورو نيز باعث نشده كه بحران اقتصادي 
اين كشور از مركز توجه رسانه ها خارج شد. ونزوئا در 
حال تجربه يكي از بدترين فروپاشي هاي اقتصادي در 
تاريخ است بطوري كه كنگره ونزوئا كه تحت كنترل 
مخالفان مادورو اسللت، اعام كرده تورم در يك سللال 
منتهي به ماه جوالي به 82 هزار و 766 درصد رسيده 
است. رويترز نوشته، با فروپاشي اقتصاد وابسته به نفت 
ونزوئا، نرخ تورم در اين كشور با سرعتي باورنكردني رو 
به افزايش است. از سه سال پيش تاكنون دولت مادورو 
انتشللار آمار مربوط به نرخ تورم را متوقف كرده است. 
در حال حاضر آماري كه توسللط كنگره تحت اختيار 
مخالفان دولت منتشللر مي شللود، تنها آمار موجود از 
نرخ تورم اين كشور اسللت.  مادورو كه در ماه مه امسال 
براي يك دوره ديگر به عنوان رياست جمهوري ونزوئا 
انتخاب شد، دسللتور داده اسللت تا چند روز ديگر پنج 
صفر از پول ملي ونزوئا حذف شللود. هر چند به گفته 
كارشناسللان اين اقللدام كمكي به حل مشللكل تورم 
شديد اين كشللور نخواهد كرد.  اقتصاد ونزوئا از سال 
2۰۱۴ به دنبال كاهش شللديد بهاي نفت با مشكات 
شديدي مواجه شده و سيستم پرداخت يارانه كه براي 
سللال ها به لطف درآمدهاي نفتي در اين كشللور اجرا 
مي شد، ديگر جوابگوي نيازهاي اقتصاد سوسياليستي 

اين كشور نيست.

 انتخابات تهديدي 
براي رشد اقتصادي افغانستان

بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود نوشته 
كه ممكن اسللت دسللتاوردهاي اقتصادي اخير 
افغانستان در اثر انتخابات پيش رو در اين كشور 
در معرض خطر قرار گيللرد. اين نهاد در گزارش 
شللش ماهه خود گفته درآمد دولت افغانستان 
در سال مالي گذشللته بيشللتر از هر زماني بود، 
اما هشدار داده كه اين دستاورد در معرض خطر 
قرار دارد. در گزارش بانك جهاني تصريح شللده 
كه احتمال افزايللش بي ثباتي سياسللي پس از 
انتخابات پارلماني و رياسللت جمهوري پيش رو 
ممكن اسللت بر رشللد اقتصللادي افغانسللتان 
تاثيللر منفللي بگللذارد. قللرار اسللت انتخابات 
پارلماني افغانسللتان 28 مهر امسال و انتخابات 
رياسللت جمهوري 3۱ فرورديللن سللال آينده 

برگزار شود. 

 درخواست كمك» اتاوا« 
براي كاهش تنش با »رياض« 

به دنبال تصميم عربسللتان براي تعليق روابط 
تجللاري و نخريدن گنللدم و جللو از كانللادا، اتاوا 
به دنبال آن اسللت كه از امارات و بريتانيا بخواهد 
براي كاهش تنش با رياض واسللطه شوند. در پي 
انتقاد كانادا از عربستان براي بازداشت كنشگران 
مدني و فعللاالن حقوق زنان، رياض سللفير كانادا 
را از رياض اخراج كرد، سللفير خللود را فراخواند و 
روابط اقتصادي با كانادا را به حال تعليق درآورد. 
دولت ليبرال جاسللتين ترودو نخست وزير كانادا، 
به دنبللال آن اسللت كه از امللارات بللراي كاهش 
تنش ها درخواست كمك كند. كانادا از مشتريان 
عمللده محصللوالت پتروشلليمي، پاسللتيك و 

محصوالت مشابه عربستان است. 

 پنتاگون: به اجراي توافق 
»منبج« با تركيه پايبنديم

در پي باال گرفتللن تنش هاي سياسللي تركيه 
و امريكا، پنتاگللون اعام كرده همچللون آنكارا به 
اجراي توافق منبج سوريه متعهد است. به گزارش 
ديلي صباح، راب منينگ، سخنگوي پنتاگون گفته 
دو طرف روي تكميل نقشلله راه منبللج و راه هاي 
تسللهيل روند اجراي آن كار كرده اند. توافق منبج 
تركيه و امريكا بر خروج كردهاي يگان هاي مدافع 
خلق از خط مرزي شهر در شمال سللوريه و ايجاد 
ثبات در اين منطقه متمركز است. بر همين اساس 
دو طرف گشت زني هاي مشللترك و مستقلي را در 
اين منطقه صورت مي دهند و بر خروج اين نيروها 
از منطقلله نظللارت خواهند داشللت. روابط تركيه 
و امريكا به دنبال تصميم واشللنگتن بللراي اعمال 
تحريم هايللي عليه نظللام قضايي و وزارت كشللور 
تركيه بر سللر بازداشت كشلليش امريكايي متهم 
به همكاري با تروريسللت ها از سللوي آنللكارا رو به 

وخامت گذاشته است. 

 سخت گيري اتحاديه اروپا 
براي فروش پاسپورت هاي طاليي

گروه جهان|
 اتحاديه اروپا مي خواهللد مقررات سللخت گيرانه تري را در رابطه بللا فروش تابعيت 
به خارجي ها وضع كند. فروش گذرنامه هاي موسللوم به پاسللپورت طايي از جمله به 
ثروتمندان روس، چيني و آفريقايي، در برخي كشورهاي اروپايي تجارتي پرسود است. 
گفته شللده، دولت امريكا هم قصد دارد طرحي را به اجرا بگذارد كه حتي براي مهاجران 
قانوني نيز دريافت شهروندي امريكا يا دريافت كارت سبز )گرين كارت( سخت تر شود. 
به گزارش دويچه وله، بسياري از كشللورهاي اروپايي، به خصوص در جنوب و شرق اروپا، 
در مقابل سرمايه گذاري خارجي ها به آنها تابعيت مي دهند. بروكسللل اما در اين نوع از 
اعطاي تابعيت خطري بزرگ مي بيند؛ زيرا داشللتن تابعيِت تنها يك كشللور عضو اين 
اتحاديه همچون مالت يا قبرس، ورود به تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را امكان پذير 
مي كند. ورا يورووا كميسر امور قضايي اتحاديه اروپا، در گفت وگو با روزنامه آلماني ولت 
در واكنش به فروش گذرنامه هاي موسللوم به پاسپورت طايي، نسبت به اسب هاي تروا 
هشدار داده اسللت. يورووا گفته: »برخي كشورهاي عضو بايستي دقت و تاش بيشتري 
كنند تا به تبهكاراني كه امنيت اروپا را به خطر مي اندازند يا قصد پولشويي دارند، تابعيت 
اعطا نشود.« ورا يورووا گفته گرچه اعطاي تابعيت از اختيارات دولت هاي هر كشور عضو 
است، اما با وجود اين، اتحاديه اروپا مي خواهد بر سر دستورالعمل هاي سخت گيرانه تري 
با كشورهاي اروپايي به توافق برسد. به گفته كميسر امور قضايي اتحاديه اروپا، كشورهاي 
اروپايي بايد تضمين دهند كه گيرندگان تابعيت آسيبي به اروپا نخواهند رساند. ورا يورووا 
خود اعتقادي به اعطاي پاسللپورت هاي طايي به خارجي ها در برابر پول ندارد. او اما در 
عين حال تاكيد مي كند كه براي برخي اعضاي اتحاديه اروپا چنين تجارتي يك فاكتور 
اقتصادي مهم محسوب مي شللود. در اين ميان دولت قبرس تنها در 2۰۱6 حدود ۴۰۰ 
پاسپورت فروخته است. در امريكا نيز بر اساس طرحي كه دولت ترامپ ارايه كرده چنانچه 
مهاجران قانوني يا اعضاي خانواده آنها از برنامه هاي رفاه عمومي امريكا مانند اوباماكر يا 

بيمه درماني كودكان استفاده كرده باشند، نمي توانند به آساني شهروند امريكا شوند. 

 بولتون: كره شمالي گام هاي الزم 
براي غير هسته اي شدن را برنداشته  است

گروه جهان|
 مشللاور امنيت ملي رييس جمهوري امريكا، گفته با وجود توافق هاي ميان ترامپ و 
رهبر كره شمالي در خرداد ماه، پيونگ يانگ هنوز گام هاي الزم براي غير اتمي شدن را 
برنداشته است. به گزارش فاكس نيوز، جان بولتون گفته: »ما به سخنوري بيشتر نيازي 
نداريم… آن چه نياز داريم اقدام كره شمالي براي غير اتمي شدن است.« بولتون در عين 
حال گفته مايك پومپئو وزير خارجه امريكا، براي بازگشت به كره شمالي و انجام ديداري 

تازه با كيم جونگ اون، رهبر آن كشور، آماده است.
مايك پومپئو خود هنوز واكنشي نشللان نداده است، اما سللخنگوي وزارت خارجه 
اياالت متحده گفته هنوز هيچ برنامه اي براي سفر به كره شمالي در اين بازه زماني وجود 
ندارد. هدر نائورت گفته در جريان ديدار وزير خارجه امريكا با مقام هاي ارشد كشورهاي 
عضو »آسه آن« در نشست اخير در سنگاپور، بسياري از كشورها از اقدامات امريكا براي 

آنكه كيم  جونگ اون پاي ميز مذاكره بيايد، ابراز خرسندي كرده اند. 
از سللوي ديگر جان بولتون گفته امريكا به اعاميه سللنگاپور متعهد است. جان 
بولتون تاكيد كللرده هنوز هيچ تصميمللي در مورد تعليق يا توقللف تحريم ها عليه 
پيونگ يانگ، گرفته نشده است. اظهارات تازه مقام هاي امريكايي پس از انتقادهاي 
ري يونگ هو وزير خارجه كره شللمالي، از اياالت متحده بيان شللده است. اين مقام 
كره شمالي از ادامه تحريم ها و واكنش نشللان ندادن به خواسته پيونگ يانگ براي 
پايان رسللمي جنگ كره، انتقاد كرده است. جنگ دو كره در سللال ۱۹۵3 با اعام 
آتش بس متوقف شد و دو كشللور هنوز به پيمان صلح دسللت نيافته اند. گروه »38 
شمال«، يك گروه عمده ناظر بر فعاليت هاي كره شمالي، گفته بود به نظر مي رسد 
كره شللمالي به اقدامات خود بللراي پايان دادن بلله كار تاسيسللات آزمايش موتور 
موشك ادامه داده اسللت. به گفته اين گروه بخشللي از پرتاب گر موشك ها نيز جدا 
شده، اما مشخص نيسللت اين اقدام در جهت تخريب تاسيسات است يا براي انجام 

اصاحات يا تغييراتي در آن صورت گرفته است.

 درخواست رسمی والديمير پوتين 
از ترامپ فاش شد

گروه جهان|
 والديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه، در جريان نشست اخير با همتای آمريکايی 
خود، دونالد ترامپ، درخواسللت ويژه ای را برای کنترل تسللليحات خاص دو کشور به 
خصوص تسليحات هسته ای و فضايی ارائه کرده اسللت. براساس سند درز کرده روسی 
با عنوان »مذاکره کنترل تسليحات« که در اختيار نشريه پولتيکو قرار گرفته، در جريان 
نشست، پوتين به رئيس جمهوری آمريکا پيشللنهاد کرده تا بر اساس توافقی پنج ساله 
موضوع کنترل تسليحات هسته ای را در قالب معاهده ای به نام »شروع دوباره« به جريان 
بيندازند. سند روسی حاوی مجموعه ای از زمينه هايی اسللت که دو کشور می توانند با 
هدف کاهش خطرات توسعه تسليحات هسللته ای با يکديگر همکاری کنند. اين سند 
هدف از اين همکاری را بازسازی اعتماد از دست رفته ميان دو کشور عنوان کرده است. 
اين سند نشللان می دهد پوتين عاقه مند است تا روسلليه و آمريکا همچون گذشته بر 
اقدامات سنتی خود درباره کنترل تسليحات هسته ای متمرکز شوند. همچنين اين سند 
روسی نشان می دهد رئيس جمهوری روسيه از همتای آمريکايی خود خواسته تا با توجه 
به تجربه حاصل از تنش های رخ داده در شللرق اروپا اقدام های الزم را بری جلوگيری از 
رويارويی نظامی يا تداخل تحرکات نظامی دو کشللور در اروپا انجام دهند. پوتين الزمه 
موفقيت در اين خصوص را افزايللش اعتماد ميان دو طرف از طريق افزايش شللفافيت 
نظامی عنوان کرده است. روسيه همچنين پيشنهاد داده در ابتدای امر با بهره گيری از 
توان کارشناسان امر، انواع تسليحات هسته ای دو طرف شناسايی و راهکارهای کنترل 
آنها ارائه شللود و سپس با برگزاری نشسللت هايی در سللطح معاون رئيس جمهوری و 
معاونان وزرای خارجه دو کشللور موضوع برقراری ثبات اسللتراتژيک از جمله مسللاله 
پيچيده سوريه مورد بحث قرار گيرد. روسيه همچنين از آمريکا خواسته تا نشست هايی 
تکميلی را نيز با حضور رؤسای جمهوری و وزرای دفاع دو کشور برگزار کنند. جان رود 
معاون وزير دفاع آمريکا، تأييد کرده برگزاری نشست هايی با عنوان »ثبات استراتژيک« 

در حال برنامه ريزی و زمان بندی است.
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دور دوم جنگ تجاري امريكا عليه چين آغاز مي شود 

نشست بحران ضدامريكايي در  ژنو

چشم اميد دموكرات ها به انتخابات ميان دوره كنگره است

تشويش جمهوري خواهان از رقابت نزديك در  اوهايو 
گروه جهان|

 رقابللت در ايالللت اوهايللو بللراي كرسللي مجلس 
نمايندگان ايللاالت متحده تنگاتنگ اسللت و باتوجه به 
سابقه 3۰ ساله اين ايالت در تمايل به انتخاب نامزدهاي 
جمهوري خواه، اين نزديكي آراء نشانه اي اميدواركننده 
بللراي دموكرات ها در پيش بيني نتايللج انتخابات ميان 
دوره ششم ماه نوامبر محسوب مي شللود. اگرچه تروي 
بالدرسللون نامزد جمهوري خواه انتخابللات ويژه كنگره 
و دونالد ترامپ رييس جمهوري امريللكا هر دو پيروزي 
جمهوري خواهان را اعام كردند، اما فاصله بالدرسللون 
و دني اُكانر رقيللب دموكراتش به انللدازه اي كم بود كه 
مسللووالن انتخاباتي مجبور به بازنگري در شمارش آراء 

شدند.
به گللزارش رويتللرز، پللس از انكه هملله حوزه هاي 
راي گيري گللزارش خود را درباره نتايللج اوليه انتخابات 
اعام كردند، تروي بالدرسللون با حدود هزار و 7۰۰ راي 
از دني اُكانر جلوتر بود )۵۰.۱۵ درصللد در برابر ۴۹.2۹ 
درصد( . با اين حال، مسوول دفتر ايالتي اوهايو اعام كرد 
اعام نتايج نهايي تا پس از شمارش بيش از هشت هزار 
راي موقللت و غيابي به تعويق خواهد افتللاد. راي موقت 
زماني اسللت كه درباره مشللموليت راي  دهنده شك و 
ترديد وجود داشته باشللد؛ اين آراء تا زمان معلوم نشدن 
تكليف شللرايط و مكان راي دهنده به حساب نمي آيند. 

اين فاصله اندك بين دو رقيب دموكرات و جمهوري خواه 
نشان دهنده افت شللديد رييس جمهوري و حزبش در 
آسللتانه انتخابات ميان دوره اسللت. جمهوري خواهان 
از دهه ۱۹8۰ قدرت را در اوهايو در دسللت داشللته اند و 
دموكرات ها در سراسر قرن گذشته تنها سه مرتبه در اين 
ايالت پيروز شللدند. حتي اگر بالدرسون در نهايت پيروز 
اين انتخابات شود، فاصله اندك دو نامزد اطمينان خاطر 
چنداني در جمهوري خواهان ايجاد نمي كند و با نگراني 
بيشتر آنها در رابطه با انتخابات ماه نوامبر همراه خواهد 
بود. هيچ شكي نيست كه دموكرات ها عملكردي بسيار 

بهتر از سطح انتظار داشته اند.
چارلي دنت نماينده جمهوري خواه در كنگره پيش 
از اعام نتايج به سللي ان ان گفت: »با توجه به اينكه اين 
ايالت از ديرباز پايگاه جمهوري خواهان بوده است، اصا 
نبايد كار به رقابت مي كشيد. ما تاكنون شش انتخابات 
ويژه را با آرامش خاطر پشللت سر گذاشللتيم و كرسي 

جمهوري خواهان در اين ايالت همواره محفوظ بود.«
انتخابات ويللژه اوهايو عما يك همه پرسللي درباره 
شلليوه دولللت داري دونالد ترامللپ جمهوري خللواه و 
آخرين فرصت براي كاهش قدرت دموكرات ها پيش از 
انتخابات ميان دوره ماه نوامبر بود. جمهوري خواهان در 
انتخابات ميان دوره از اكثريت حللزب در هر دو مجلس 
نمايندگان و سللنا دفاع مي كنند. رقابت ها در اوهايو در 

هفته هاي گذشته توجه ديگر ايالت ها را نيز به خود جلب 
كرده بود، چرا كه با وجود باال بودن مخارج كمپين هاي 
انتخاباتي جمهوري خواهان در قياس با دموكرات ها )به 
نسبت چهار به يك(، دو نامزد همچنان از حمايت نسبتا 

مشابهي برخوردار بودند.
ترامپ در تاش براي كسب اعتبار جمهوري خواهان 
در توئيتر نوشت كه كمپين بالدرسون »تغييري بزرگ 
براي بهتر شدن« بود. ترامپ روز شللنبه خود با سفر به 
اوهايو در كمپيللن نامزد جمهوري خواه شللركت كرده 
بود. جان كاسلليچ فرمانللدار جمهوري خللواه اوهايو نيز 
در اقدامي عجوالنه، پيللش از اعام نتايج نهايي پيروزي 
بالدرسون را اعام كرد. او كه از منتقدان ترامپ به شمار 
مي رود، تنها از سفر مايك پنس معاون رييس جمهوري 
و حضور او در كمپين انتخاباتي بالدرسون تقدير و اشاره 
به سفر رييس جمهوري امريكا به اوهايو خودداري كرد. 
ترامپ در انتخابات رياسللت جمهوري سال 2۰۱6 با ۱۱ 
درصد برتري در منطقه در برابر هياري كلينتون نامزد 

دموكرات راي آورد.
پات تيبري نامزد جمهوري خواه در انتخابات مجدد 
مجلس نمايندگان با فاصله اي 37 درصدي از رقيب خود 
پيروز شده بود، اما تيبري پيش از آنكه دوره اش به اتمام 
برسد كناره گيري كرد و اين مساله به برگزاري انتخابات 
ويژه براي جايگزيني او منجر شد. اُكانر كه هنوز انتخابات 

را به رقيب جمهوري خواه واگذار نكرده، روز سه شللنبه 
گفت او و بالدرسون در انتخابات ماه نوامبر و براي رقابت 
بر سر دوره كامل دو ساله در مجلس نمايندگان با يكديگر 
رقابت خواهند كرد. دموكرات ها براي اكثريت در مجلس 
نمايندگان به كسللب 23 كرسي و در سللنا به كسب دو 
كرسللي نياز دارند و بديللن ترتيب مي توانند به سللدي 
در برابر دسللتوركار ترامپ تبديل شللوند. در ماه نوامبر 
رقابت بر سر همه ۴3۵ كرسي مجلس نمايندگان و 3۵ 
كرسي از مجموع ۱۰۰ كرسي سنا خواهد بود. به عاوه، 
36 فرماندار از مجموع ۵۰ فرمانللداري نيز در ماه نوامبر 
انتخاب خواهند شد. فايننشللال تايمز با اشاره به نتايج 
نظرسنجي هاي اخير كه توسللط »رييل كلير پالتيكز« 
انجام شللده نوشللت، راي دهندگان در اوهايو با اختاف 
هفت درصد دموكرات ها را به جمهوري خواهان ترجيح 

مي دهند. ترامپ همچنين نگران اين مساله است كه اگر 
دموكرات ها در مجلس نمايندگان به اكثريت برسللند، 
از فرصت موجود براي فراخواندن او به مجلس اسللتفاده 
كننللد. در نگراني از هميللن مسللاله، رييس جمهوري 
نامزدهللاي  مالللي كمپين هللاي  تاميللن  به شللدت 
جمهوري خواه پيللش از انتخابات ماه نوامبللر را افزايش 
داده اسللت. ديويد كاپوتو رييس بازنشسللته دانشللگاه 
ِپْيس گفت: »رييس جمهوري ترامللپ ادعا خواهد كرد 
كه مداخله او كرسللي مربوطه را براي جمهوري خواهان 
محفوظ كرده است؛ او همچنين خواهد گفت كه همين 
كار را در ماه نوامبر براي حفظ اكثريت حزبش در مجلس 
نمايندگان انجام خواهللد داد. در اين ميللان حق با چه 
كسي است؟ براي پاسخ به اين سوال بايستي تا ماه نوامبر 

صبر كرد.«

گروه جهان|
 با وجود توافق امريكا با اتحاديه اروپا بر سللر حل و 
فصل مناقشلله تجاري با چين، واشنگتن تاريخ شروع 
تعرفه هاي گمركي جديد خود عليه كاالهاي وارداتي 
از چين را اعام كرد. گفته شده، امريكا جنگ تجاري 
خود عليه چين را شللدت بخشلليده و بر ۱6 ميليارد 
دالر ديگللر از محصوالت سللاخت چيللن تعرفه هاي 
2۵درصدي اعمال خواهد كرد. در همين حال نشريه 
اكسپرس از نشست محرمانه رقباي اقتصادي دونالد 
ترامللپ در ژنو خبر داده و نوشللته كه در اين جلسلله 
پاسخ هاي احتمالي به سياست هاي يك جانبه دولت 

دونالد ترامپ بررسي شده است.
بلله گللزارش دويچه وللله، بللا وجود هشللدارهاي 
بخش هللاي مختلف تجللاري امريكا مبنللي بر اينكه 
اعمال تعرفه هاي گسللترده افزايش بهاي كاالها براي 
مصرف كنندگان را در پي خواهد شللد، دولت ترامپ 
اعام كرده تعرفه هاي فهرست جديد كاالهاي چيني 
از 23 اوت اجرا مي شود. انتشللار اين فهرست آخرين 
نمود گسترده ترين جنگ تجاري ميان چين و امريكا 

محسوب مي شود.
فهرسللت و زمان تعرفه هاي جديد در شللرايطي 
اعام شللده كه چندي پيش اتحاديه اروپا و امريكا به 
توافق رسيدند تا بيش از اين به اين جنگ تجاري دامن 
زده نشللود، تعرفه هاي جديد گمركي وضع نشللود و 
تعرفه هاي اعمال شده بر كاالهاي صنعتي رفته رفته از 
ميان برداشته شود. ژان كلود يونكر رييس كميسيون 
اتحاديلله اروپا، در سللفر خود بلله ايللاالت متحده به 
تعرفه هاي دانه هاي سوياي امريكا اشاره كرد و تاكيد 
كرد كشاورزي امريكا به سللبب اين تعرفه ها خسارت 

سنگيني متحمل شده است.
جوالي گذشللته دولللت ترامپ تعرفلله گمركي 
2۵درصدي بر 3۴ميليارد دالر كاالي وارداتي از چين 
اعمال كرد كه چين هم در عوض بر برخي محصوالت 
وارداتي امريكا، از قبيل خودرو، دانه هاي سويا، گوشت 
گاو و خوك و محصوالت لبني تعرفه هاي جديد اعمال 
كرد. چين با اين اقدام، رأ ي دهندگان روستايي امريكا 
به ترامپ را هدف قللرار داد. ارزش مبللادالت تجاري 

سللاليانه چين و امريكا بللا حدود 6۵۰ ميليللارد دالر 
بزرگ ترين داد و ستد جهان ميان دو كشور است. 

روزناملله خلللق چيللن پيشللتر بللا انتقللاد از 
سياسللت هاي تجاري دولللت امريكا نوشللته بود: 
»هدف گرفتن چيللن با سللاح و توپخانلله از يك 
سللو و از سللوي ديگللر درخواسللت بللراي مذاكره 
نشان دهنده صداقت نداشتن امريكاست. واشنگتن 
از تاكتيك هاي مزورانه اي در جنگ تجاري پيش رو 
استفاده مي كند. “ نشللريه چايناديلي نيز به توييت 
ترامپ مبني بللر اثربخش بللودن تعرفه هاي امريكا 
واكنش نشان داده و نوشللته ادعاهاي ترامپ مبني 
بر پيروزي امريكا عليه چيللن در جنگ تجاري يك 
آرزو بوده و هدف از آن سرپوش گذاشتن بر آسيبي 
اسللت كه حمله به تجارت با چين بر اقتصاد امريكا 

وارد مي كند.

 نشست محرمانه در ژنو 
سياست هاي تجاري ترامپ نه تنها چين كه تقريبا 
تمام متحدان تجللاري اياالت متحده را نشللانه رفته 
است. نشريه اكسللپرس با اشللاره به اين مساله فاش 
كرده كه در جلسلله اي محرمانه كه در ژنو برگزار شده 
نمايندگانللي از اتحاديه اروپا، كانللادا، ژاپن، مكزيك و 
كره جنوبي اعمال تعرفه هاي جديد امريكا بر خودروها 
را بررسللي كرده و طرح شللكايت از امريكا به سازمان 

تجارت جهاني را بررسي كردند. 
اكسللپرس نوشللته كه مقام هاي اروپايي با هدف 
آماده شدن در برابر بدترين شرايط ممكن اين نشست 
را برگزار كرده اند. دونالد ترامپ تهديد كرده كه در اوت 
)ماه جاري ميادي( يا سپتامبر براي خودروهايي كه 
خارج از اتحاديه اروپا ساخته شده اند 2۵ درصد تعرفه 
اعمال خواهد كرد. امريكا همچنيللن تهديد كرده بر 

واردات خودروهاي سواري از اروپا تعرفه 2۰درصدي 
اعمال خواهد كرد. 

در مطلب اكسپرس آمده، در اين نشست مقام هاي 
تجاري چون تيموتي سللارگنت وزير تجارت خارجي 
كانادا، كازيويكي يامازاكي وزير تجارت خارجي ژاپن، 
كارلوس بيكر معللاون وزير تجارت مكزيللك در امور 
خارجي مكزيللك، ژان لوك دي مارتي مقام ارشللدي 
از اتحاديه اروپا در ژنو گردهللم آمدند تا براي مقابله با 
تهديدهللاي تعرفه اي ترامپ راه چاره اي بينديشللند. 
معاون وزير تجللارت مكزيك به بلومبللرگ گفته اين 
كشللورها تصميم گرفته بودند تا با يكديگر تبادل نظر 

كرده و اقدامات احتمالي را بسنجند. 
روزنامه سويسللي برنرتسايتونگ نوشللته در اين 
جلسلله نماينده اي از امريللكا دعوت نشللده بود چرا 
كلله شللركت كنندگان نمي خواهنللد امريكايي ها را 

خشللمگين كنند و هنوز اميد دارند كه بتوانند روي 
واردات خودرو با آنها توافق كنند. 

دسللت اندركاران برگللزاري اين جلسلله، ماهيت 
ضدامريكايي بودن آن را تكذيب كرده اند و گفته اند كه 
نشسللت مذكور تنها براي بررسي موضوعات مختلف 
با محوريت تجارت آزاد بوده اسللت. اكسپرس نوشته: 
»با وجود تكذيب ها، آنچه كاما مشللهود است لحن 
شماتت بار اين كشورها نسللبت به مقامات امريكايي 
است. يك چيز مشخص اسللت اين هيات شايد هنوز 
به تصميمي جمعي نرسيده باشللد اما درباره شكايت 
مشللترك عليه امريكا در سللازمان تجللارت جهاني 

صحبت شده است.« 
گاتان توولموند تحليل گر دويچه بانك، در اين باره 
مي گويد كه اروپا به شدت نگران محاصره شدن توسط 
تهديدهاي تعرفلله اي ترامپ اسللت.« او مي گويد كه 
صنعت خودروسازي اروپا همين حاال هم مجبور است 
كه با چالش هاي جدي مقابله كند. توولموند مي گويد: 
»فقط ترامپ نيسللت؛ برگزيت هم هست. همين طور 
اسللتانداردهاي جديد اروپايي كه بايد رعايت شود و 

البته محدوديت هاي جديد زيست محيطي.«
نخسللت وزير كانادا بارها به اعمال افزايش تعرفه 
واردات از سللوي امريكا واكنش نشللان داده اسللت. 
جاسللتين ترودو گفته اسللت: »ما از تصميم دولت 
امريكا متاسللف هسللتيم و بديهي اسللت كه چنين 
اقدامي منجر به اقدامات تافي جويانه خواهد شد.« 
وزير اقتصاد مكزيك نيز گفته بود اين كشور در قبال 
امريكا روش مقابله  به مثل را در پيش خواهد گرفت 
و بر محصوالت كشللاورزي و صنعتللي امريكا تعرفه 

واردات وضع خواهد كرد.
دولت فرانسلله نيز سياسللت هاي تجاري امريكا را 
يادآور دهه 3۰ ميادي و پيللش از آغاز جنگ جهاني 
دوم خوانده است. ژان ايو لودريان وزير خارجه فرانسه، 
گفته اسللت: »اين اقدام، عملي بي رحمانه و غيرقابل 
قبول است. اين يعني كسللي باقي مي ماند كه قوي تر 
باشد. اما در روابط بين المللي و زندگي جهاني، قانون 
هر كس قوي تر است مصداقي ندارد. روابط بين المللي، 

غرب وحشي نيست.«



پرونده8ديدگاه
آيا امريكا در روابطش با 

سعودي ها بازنگري مي كند؟
امريكا در ح��ال حاضر در ح��ال تحكيم روابط 
خود با هم پيمانانش اس��ت. از اين رو، اين س��وال 
مطرح مي ش��ود كه آيا بحران ش��كل گرفته بين 
عربستان و كانادا باعث ش��تاب امريكا در افزايش 
تالش هايش ب��راي تحكيم دوب��اره روابط خود با 
عربس��تان و كش��ورهاي عرب حوزه خليج فارس 

مي شود؟
ب��ه گ��زارش روزنام��ه فرامنطق��ه اي القدس 
العربي، همزمان با تشديد مناقشات اقتصادي در 
جهان بحران سياس��ي نيز حتي بين نزديكترين 
هم پيمان��ان ب��اال گرفت��ه اس��ت، بط��وري ك��ه 
نزديك ترين هم پيمانان را به دشمن تبديل كرده 
اس��ت. در ميان اي��ن درگيري ها، جن��گ تجاري 
امريكا با تمام جهان، تنش بي س��ابقه بين ترامپ 
و اروپا و اعمال تحريم هاي واش��نگتن عليه تركيه 
باعث مطرح ش��دن اين س��وال مي ش��ود كه چه 
زماني نوبت به عربس��تان و ديگر كشورهاي عرب 
حوزه خليج فارس مي رس��د و انكه چ��را تاكنون 
هيچ اختالفي بين امريكا و اين كشورها رخ نداده 

است؟
اخ��راج س��فير كان��ادا از رياض نش��ان دهنده 
تجس��م واقعي عمق اختالف ه��ا و تفاوت ها بين 
غرب و كش��ورهاي ح��وزه خليج فارس اس��ت و 
مي تواند ب��ه اولين جرق��ه درگيري بي��ن امريكا 
و عربس��تان تبدي��ل ش��ود. از نظر عم��وم مردم 
امري��كا، عربس��تان يك كش��ور گمراه و س��نتي 
اس��ت؛ كش��وري كه در آن ب��ه مخالف��ان اجازه 
تظاهرات داده نمي ش��ود؛ با زنان ب��ه مانند برده 
رفت��ار مي ش��ود؛ هيچ گون��ه آزادي سياس��ي در 
آن وج��ود ندارد و نيم��ي از مردم آن تروريس��ت 
هستند. حقيقت اين است كه عربستان وجهه اي 
به ش��دت منفي در جه��ان غ��رب دارد. اما طبقه 
نخبه امريكا چه در گذش��ته و چه در س��ال هاي 
اخير به اين نظ��ر عموم مردم در رابط��ه با معامله 
نفت، تسليحات، امنيت اسراييل و مقابله با ايران 
و ش��وروي بي توجه  بوده اند. امري��كا تالش كرد تا 
اع��راب را اصالح كن��د و در همين راس��تا، باراك 
اوباما يك ب��ار پيش��نهادي را در چارچوب پروژه 
»خاورميانه بزرگ« مط��رح كرد. بهار عربي نيز به 
دور از مش��اركت هاي امريكا نبوده اس��ت. امروزه 
كه امريكا بزرگ ترين توليد كننده نفت محسوب 
مي شود و به رقيب كشورهاي حوزه خليج فارس 
تبديل ش��ده، درآمدهاي اين كش��ورها هم رو به 
كاهش است و رسيدگي به مشكالت داخلي را به 

مساله اي ضروري تبديل كرده است.
در مقابل، اس��راييل ب��ه هر آنچه مي خواس��ته 
دس��ت يافته و مواضع كش��ورهاي عرب در زمينه 
حل و فصل بح��ران خاورميانه ارزش خ��ود را براي 
امريكا و اس��راييل از دست داده اس��ت و امريكا در 
حال حاضر ايجاد روابط اس��راييلي-عربي را امري 
حتمي مي داند و بر اين عقيده اس��ت كه اين روابط 
نياز به هيچ گونه تالش و اقدام��ي اضافي ندارند. با 
وجود اينكه روس��يه به ي��ك رقيب ب��راي امريكا 
تبديل ش��ده، اما نمي تواند و ت��الش هم نمي كند 
كه به خاطر خاورميانه با امريكا سرش��اخ شود. اما 
ايران مشكلي حياتي براي امريكاست و كشورهاي 
عرب زبان حوزه خليج فارس بدون اينكه امريكا از 
آنها بخواهد هر كاري مي كنن��د تا ايران را تضعيف 
كنن��د و اين فراتر از خواس��ته امريكا از آنهاس��ت، 
چراكه با اين كار به جاي اينكه امريكا حمايت خود 
را براي تضعي��ف ايران به كار بگيرد، اين كش��ورها 
حمايت امريكا را ب��ه اين منظ��ور مي خرند. به هر 
حال، منافعي كه امريكا در روابط با عربستان و ساير 
كشورهاي عرب حوزه خليج فارس دنبال مي كند، 
به سرعت در حال كاهش است. اين درحالي است 
سيطره راس��ت گراها در غرب گسترش يافته و اين 
موضوع با عقايد عرب ها و مسلمانان در تضاد است. 
همزمان با اين مساله سياستمداران امريكايي بايد 
خود را با راي عمومي امريكا تطبيق دهند. تناقض 
در مواضع اقتصادي امريكا و متحدان عربي اش نيز 
درحال افزايش اس��ت. بنابراين، اگر امريكا قادر به 
بازنگري روابط اس��تراتژيك خود با اتحاديه اروپا يا 
تركيه باش��د، قطعا بازنگري در روابط اين كشور با 

عربستان ديگر براي امريكا تابو نخواهد بود. 
عربستاني ها همچنين بايد بدانند كه اگر امريكا 
يك روز درص��دد اعمال ارزش ه��اي امريكايي در 
داخل عربس��تان برآيد، احتماال دول��ت حاكم در 
رياض ه��م به همان سرنوش��ت به��ار عربي دچار 
خواهد ش��د. اي��ن درحالي اس��ت كه عربس��تان 
نمي تواند ب��ا امريكا مخالفت كن��د و به ويژه چنين 
مخالفتي با حضور يك رييس جمهوري سرسخت 
و انتقام ج��و در كاخ س��فيد فاجعه آميزت��ر به نظر 
مي رسد. لذا عربس��تان براي اقدام عليه يك دولت 
غربي، كانادا را انتخاب كرده است. به نظر نمي رسد 
كه عربس��تان بخواه��د اقدامات مش��ابهي را عليه 
امريكا در نظر بگيرد، اما رياض منتظر پاسخ طرف 

حقيقي اين پيام يعني امريكاست.
تصميم دولت كانادا براي اولويت دادن به مساله 
حقوق بشر در سياس��ت خارجي مي تواند ضرري 
چند ميليارد دالري براي اين كشور به همراه داشته 
باشد. به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، رياض از روز 
دوشنبه از اخراج سفير كانادا و قطع روابط تجاري 
و ديپلماتيك در پي انتقادهاي حقوق بشري اوتاوا 
از بازداشت فعاالن عربس��تاني خبر داده است. اين 
اتفاق در ش��رايطي بود كه كان��ادا خواهان تقويت 
س��رمايه گذاري ها و صادراتش به عربس��تان بود. 
عربس��تان دومين بازار بزرگ ص��ادرات كانادا در 
حوزه خليج فارس بعد از امارات محسوب مي شود. 
در س��ال 2017 ميزان صادرات كانادا به عربستان 
1.4 ميليارد دالر كانادا بود. اولين چيزي كه از قطع 
روابط تجاري دو طرف تحت تاثي��ر قرار مي گيرد، 
فروش نفربرهاي زرهي سبك به عربستان به ارزش 

15 ميليارد دالر كانادا است.
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ادامه بازي ژئوپوليتيك با وجود تغيير مهره ها

تعيينميكند رقابتچينوامريكاسرنوشتقرنبعديرا
گروه جهان| طال تسليمي|

دوران جغرافي��اي سياس��ي هرگز پاي��ان نيافته 
اس��ت؛ اما با خم ش��دن كمان تاريخ به سمت توهم، 
هر هژمون��ي فكر مي كن��د آخرين  هژموني اس��ت 
و همه عصره��ا بر اين باورند كه تا اب��د ادامه خواهند 
داشت. در واقعيت، كش��ورها ظهور مي كنند، سقوط 
مي كنند و در اين مسير با يكديگر رقابت مي كنند و 
چگونگي عملكرد آنها تعيين كننده سرنوشت جهان 
است. اكنون هم مانند هميشه، سياست گذاري هاي 
قدرت هاي ب��زرگ اتفاقات را پي��ش مي برد و نتيجه 
رقابت ه��ا و دش��مني هاي بين الملل��ي از طري��ق 
قابليت هاي نس��بي رقابت كنندگان، يعني سرمايه 
مادي و انس��اني و قابلي��ت آنها در اداره خ��ود و امور 
خارجي به ش��يوه اي موث��ر، تعيين مي ش��ود. و اين 
بدين معناست كه روند قرن پيش رو عمدتا از طريق 
چگونگي مديريت منابع قدرت توسط چين و امريكا 

و روابط آنها با يكديگر تعيين خواهد شد.
درس��ت همانطور ك��ه بريتاني��ا با تج��ارت آزاد 
امكان قدرتمندتر ش��دن را براي رقيب خود يعني 
آلمان امپرياليستي فراهم آورد، تجارت آزاد اياالت 
متح��ده نيز چنين ش��رايطي را ب��راي چين فراهم 
مي كند. از نظ��ر منطقي تصور بر اين ب��ود كه براي 
هژمون ليبرال )بريتانيا( در اينكه اجازه دهد رقيب 
مس��تبدش قدرتي به دس��ت آورد، هي��چ خطري 
وجود ندارد چ��را كه رقبيبش مجب��ور بود انتخاب 
دشوار داشته باشد: اينكه مس��تبد و در ركود بماند، 
يا اينكه براي پيش��رفت و رش��د ليبرال شود. به هر 
صورت، انتظ��ار عمومي اين بود كه مش��كلي براي 
هژمون پي��ش نمي آيد. اما در نهايت ب��راي بريتانيا 
همه چيز به خوبي و خوشي پيش نرفت و اين مرتبه 
هم ب��ه نظر نمي رس��د، اتفاق��ات خوب��ي در انتظار 

امريكا باشد.
چي��ن ب��ه زودي اقتص��ادي بزرگ ت��ر از اياالت 
متح��ده خواهد داش��ت. هنوز دموكراس��ي در اين 
كش��ور وجود ندارد و به اين زودي ه��ا هم نخواهد 
داشت، چون اس��تقرار س��ازماني كمونيستي بستر 
مناس��بي براي ظهور موفق دموكراس��ي نيست. اما 
نظام اس��تبدادي به معناي ركود نيس��ت، چرا كه 
نهادهاي چين��ي توانس��ته اند شايسته س��االري و 
فس��اد و صالحيت و بي كفايتي را بايكديگر تركيب 
كنند و به نوعي س��بب پيش��رفت كش��ور ش��وند. 
ممك��ن اس��ت در فاصله زمان��ي نه چن��دان دور از 
س��رعت اين پيشروي كاسته ش��ود و چين حتي به 
دليل وجود تناقضات ش��ديد از درون منفجر شود، 
اما چندين دهه اس��ت كه تحليل گران بطور مداوم 
اين پيش بيني را مطرح كرده اند و همواره گذر زمان 

نشان داده كه اين انتظار بي جا بوده است.
در حالي كه چين با تمام قدرت و عمدتا بر خالف 
همه انتظارات به جلو پيش م��ي رود، اياالت متحده 
و ديگر دموكراس��ي هاي پيش��رفته دچ��ار عملكرد 
معيوب داخلي ش��ده اند كه اين مساله قدرت آنها در 

آينده را زير سوال مي برد. 
نخب��گان آنه��ا نس��ل ها جهاني س��ازي را ب��ه 
ان��دازه اي موفقيت آمي��ز هدايت كردند ك��ه امكان 
جا به جايي ه��اي گس��ترده اجتماع��ي و پيش��رفت 
بشريت در سراس��ر جهان فراهم آمد و در اين مسير 
عملكرد خوبي هم داشتند؛ اما اين نخبگان همانطور 
كه با حرص و ول��ع پيش مي رفتن��د، تاثيرات منفي 
اقتص��ادي و اجتماع��ي اين رون��د را بر ش��هروندان 
كش��ورهاي خود ناديده گرفتند و اين مساله به بروز 

فساد اداري از روي كينه توزي انجاميد.

ركود بزرگ اقتصادي به پاي��ان زودهنگام عصر 
جهاني س��ازي )كه از اواخر قرن نوزدهم آغاز ش��ده 
بود(، انجاميد. برخي بر اي��ن باورند كه بحران مالي 
جهاني س��ال 2008 نيز همين تاثي��ر را بر جريان 
جاري داش��ته اس��ت. اگرچه ماهيت كلي سيستم 
نجات ياف��ت، اما تدابير فوريتي ك��ه براي نجات آن 
اتخاذ شد از جمله بسته هاي كمكي براي بانك ها و 
نه براي مردم عادي، تناقضات داخلي در سيستم را 
آشكار ساخت و تشديد كرد. و در دهه بعد از بحران 
مالي، جنبش هاي مخالف قدرت سازماني همچون 

علف هرز شروع به روئيدن و رشد كردند.
رقابت امروز بين چين و اياالت متحده پيچش��ي 
جديد در داس��تاني قديمي اس��ت. تا پيش از آغاز 
ق��رن نوزدهم مي��الدي، چي��ن با س��همي حدودا 
40 درصدي از تولي��د ناخالص داخل��ي در جهان، 
بزرگ ترين اقتصاد و قدرتمندترين كش��ور به شمار 
مي رف��ت. آن��گاه، وارد ي��ك دوران طوالن��ي زوال 
ش��د و از داخل و از خارج غارت ش��د؛ در همان بازه 
زماني، اي��االت متح��ده متولد ش��د و صعودش به 
س��لطه جهاني را آغاز كرد. باتوجه به اهميت سلطه 
امريكا بر آسيا در برتري امريكايي، اگر چين ضعيف 
نمي ش��د ظهور و ترقي اي��االت متح��ده هرگز رخ 
نمي داد. اما از س��وي ديگر، احي��اي چين هم بدون 
قوانين امنيتي و ب��ازار آزاد اي��االت متحده ممكن 

نبود.
بدي��ن ترتيب، هر دو كش��ور س��لطه ب��ر جهان 
را تجرب��ه كرده ان��د، نقاط ضعف و ق��درت مختص 
به خود را دارن��د و براي اولين مرتبه، در ش��رايطي 
مس��اوي با يكديگ��ر مواجه ش��ده اند. هن��وز براي 
پيش بيني اينك��ه در آين��ده چه اتفاق��ي مي افتد، 
خيلي زود اس��ت. اما بطور قطع، بازي ادامه خواهد 

داشت.
براي درك جه��ان ف��ردا بايد نگاهي ب��ه ديروز 
انداخت. در دهه 1970 اياالت متحده و متحدانش 
ثروتمند، ام��ا بي نظم و دچ��ار ركود بودن��د؛ اتحاد 
جماهير ش��وروي به براب��ري نظامي با آنها دس��ت 

يافته و به تجهيز خود ادامه مي داد؛ چين در نتيجه 
آش��وب داخلي و فقر دچار تزلزل ش��ده ب��ود؛ هند 
از چين هم فقيرتر ب��ود؛ برزيل توس��ط يك هنگ 
نظام��ي اداره مي ش��د و به س��ختي مي ش��د گفت 
اقتصادي بزرگ تر از هن��د دارد؛ و آفريقاي جنوبي 
به سرزمين هايي تحت كنترل رژيم هاي نژادپرستي 

سازمان يافته تقسيم شده بود.
چهار دهه بع��د، اتحاد جماهير ش��وروي منحل 
ش��د و كش��ورهايي كه جايگزين آن ش��دند نظام 
سرمايه داري و مالكيت خصوصي را پذيرفتند. چين 
كه از نظر سياسي همچنان كمونيستي بود، بازارها 
را ب��ه برنامه ري��زي ارجحيت داد و اكن��ون دومين 
اقتصاد بزرگ جه��ان را دارد. هند ك��ه زماني دچار 
فقر مطلق بود، اكنون ششمين اقتصاد بزرگ جهان 
اس��ت. برزيل به دموكراس��ي تبديل ش��ده و رشد 
اقتصادي را تجربه كرده اس��ت و اكنون هش��تمين 
اقتصاد بزرگ جه��ان را دارد. آفريقاي جنوبي هم با 
براندازي نظام آپارتايد )تبعي��ض نژادي(، اكنون به 

يك دموكراسي چند نژادي تبديل شده است.
اما مسير اين تغييرات اتفاقي نبود. پس از جنگ 
جهاني دوم، امريكا و متحدانش براي ايجاد جهاني 
آزاد با تجارتي آزادتر و يك پارچگي بيش��تر جهاني 
تالش زيادي كردند. سياس��ت گذاران باور داشتند 
اگر بتوانند چنين جهاني ايج��اد كنند، مردم به آن 
مي پيوندند، و ح��ق با آنها ب��ود. در مجموع، نتيجه 
خارق الع��اده بود. ام��ا هم��ان سياس��ت گذاران و 
نسل هاي بعدي آنها براي چنين موفقيتي در زمان 

وقوعش، آماده نبودند.

جهاني سازي از طريق اغواي مراكز پوياي شهري 
در كش��ورهاي ثروتمندت��ر به س��رمايه گذاري در 
خارج از كش��ور به جاي مناطق دوردست در كشور 
خود، ثروت به ارمغان مي آورد. آن طور كه از تئوري 
مرس��وم اقتصادي بر مي آمد، اين اتف��اق كارآمدي 
اقتصادي و بازگش��ت خال��ص س��رمايه را افزايش 
م��ي داد. اين رون��د همچنين از نابرابري در س��طح 
جهاني مي كاس��ت و ام��كان خارج ش��دن از فقر را 
براي صدها ميليون نفر فراهم مي آورد. اما در همان 
حال، چني��ن فعاليت ه��اي سياس��ي تغيير جهت 
يافته اي نابرابري داخلي در دسترس��ي به فرصت ها 
و احس��اس خيانت سياس��ي در داخل كش��ورهاي 
ثروتمند را در پي داشتند. و براي برخي از بازندگان 
اين روند، آسيب ها با حس توهين فرهنگي ناشي از 
بيگانه شدن جوامعش��ان، تركيب شده بود. نخبگان 
غرب به ج��اي كاه��ش هزينه هاي جهاني س��ازي 
در داخل اجتماع��ات خود، بر جمع آوري س��ودها 
و منافع جهاني س��ازي متمركز بودن��د و در نتيجه، 
اين روند را با چنان س��رعتي پيش بردند كه عواقب 

تفرقه انگيز آن تشديد شد.
عده بسياري خود را قانع كردند كه يك پارچگي 
جهاني اساس��ا درباره اقتصاد و همس��اني بوده و به 
حركت خود به جل��و بي وقف��ه ادامه خواه��د داد. 
تنها عده اندكي همچون دانش��مند علوم سياس��ي 
س��اموئل هانتينگتون به اين مساله اش��اره كردند 
كه فرهنگ، قدرتمندتر اس��ت و يك پارچه س��ازي 
چه در داخ��ل و چه در خارج از يك كش��ور به جاي 

حل تفاوت ه��ا آنها را برجس��ته تر مي س��ازد. او در 
سال 2004 گفت: »در امريكاي امروز بر سر هويت 
برجس��ته ملي در قياس با ديگر هويت ها و بر س��ر 
نقش مناسب امريكا در جهان، بين نخبگان كشور و 
عموم مردم فاصله خيلي زيادي وجود دارد و مردم 

هر روز بيشتر از دولت خود نااميد مي شوند.«
دي��ري نگذش��ت ك��ه كارآفرين��ان سياس��ي 
»خارجي« از فرص��ت پيش آمده اس��تفاده كردند. 
نخبگان غرب با پذيرفتن ايدئولوژي جهاني س��ازي 
خود را در برابر چالش بزرگ سياس��ي آس��يب پذير 
س��اختند؛ چالش مرتبط با ملي گرايي اكثريت كه 
براي مدت ه��ا آن را نادي��ده گرفته بودن��د. ممكن 
است منبر شورش��ي هاي پوپوليس��ت بر تظاهر بنا 
شده باشد، اما احساس��ات راي دهندگان حامي آنها 
حقيقي و بازتابي از مش��كالت عمده اي اس��ت كه 

كارشناسان ناديده گرفتند يا بي اهميت پنداشتند.

 آنچه پيشتر رخ داده
در قياس با همه تغييرات اساس��ي ك��ه در قرن 
گذش��ته رخ داد، تصوير ژئوپولتيك ام��روز يادآور 
جغرافياي سياس��ي دهه 1970 و حتي دهه 1920 
اس��ت، اگرچه يك استثناي اساس��ي وجود دارد. از 
عناصر جغرافياي سياسي دو زمان ياد شده، قدرت 
كاهش يافته اما پايدار روس��يه در يورآسيا موجود 
است. آلمان هم در مركزيت اروپايي قدرتمند و در 
عين حال سس��ت عنصر، ق��رار دارد. اياالت متحده 
هم اگرچه قدرت كافي براي رهبري دارد، حواسش 
جاي ديگري است و از رهبري جهان طفره مي رود. 
برزيل و آفريقاي جنوبي هم در مناطق خود برتري 
دارند. ج��داي از مراكز ق��درت پارس��ي، عثماني و 
هن��دي در دوران گذش��ته، مهم ترين تف��اوت آن 
سال ها با امروز ورود ژاپن و چين به عنوان بازيگران 

اصلي صحنه توازن قدرت در آسياست.
صنعتي بودن چين پديده اي خ��ارق العاده بوده 
و اين كش��ور بطور قطع لياقت موقعيت��ي را كه به 
دست آورده، داش��ته اس��ت. اما بدون بازي اقتصاد 
امريكا و امنيتي كه اين كشور به عنوان يك هژمون 
ليب��رال در جهان ايجاد كرده اس��ت، چي��ن در دو 
نسل گذشته هيچگاه نمي توانس��ت به دستاوردي 
اينچنيني برس��د. امري��كا در اواخر ق��رن نوزدهم 
و اوايل قرن بيس��تم بر خالف اروپايي ها و ژاپني ها 
ب��راي حكمراني اس��تعماري مس��تقيم ب��ر اراضي 
خارجي تالش چنداني نكرد. بلك��ه تصميم گرفت 
منافعش را بيش��تر از طريق اتحاده��اي داوطلبانه، 
نهادهاي چندمليتي و تجارت آزاد پيش ببرد. البته 
علت اين تصميم لزوما نوع دوس��تي نب��ود و منافع 
امريكا حك��م مي كرد كه چنين عم��ل كند. در اين 
زمينه، برتري نظامي جهاني پشتوانه برنامه امريكا 
بود. بدين ترتي��ب، نهادهاي متع��دد چندمليتي و 
نظام حاكم پس از جنگ )جهان��ي دوم( به صورت 
مكانيزمي براي س��ازماندهي و توس��عه دامنه نفوذ 
گس��ترده اياالت متحده تلقي مي ش��وند و متصور 
ش��دن مفهوم »نظم بين المللي ليبرال« درباره آنها 

اساسا يك خيال واهي است.
كش��ورهاي قدرتمند ب��ا ايدئولوژي هاي متمايز 
عموما س��عي كرده اند به اين تفكر جديد بپيوندند 
و با گروي��دن گروه هاي جديد ب��ه ايدئولوژي، همه 
برنده بوده اند. از اي��ن رو، باتوجه ب��ه قدرت الگوي 
امريكاي��ي، ج��اي تعجب ن��دارد كه دموكراس��ي، 
قانون م��داري و ديگ��ر ارزش ه��اي اين كش��ور در 
س��ال هاي پس از جنگ در سراس��ر جهان محبوب 
ش��دند. اما اكنون كه قدرت نس��بي اياالت متحده 
كاه��ش يافته و برند اي��االت متحده دچار آس��يب 
شده، ش��كنندگي نظامي كه به قدرت، صالحيت و 

تصوير امريكا وابسته بوده، آشكار شده است.
اكنون اين سوال پيش مي آيد كه آيا دو ابرقدرت 
جديد مي توانند راهي بيابند تا رقابت خود را بدون 
جنگ پيش ببرند؟ اگر نتوانند، مقصر تايوان خواهد 
بود. ببر كامياب آس��يايي يكي از آنهايي اس��ت كه 
شگفتي هاي جهاني ش��دن را ارج مي نهد و از هفت 
دهه پيش كه مس��تقل از چين عم��ل مي كند، هم 
ثروتمند ش��ده اس��ت و هم دموكراتي��ك. اما پكن 
همچنان مصمم به بازپس گيري اين اراضي اس��ت. 

ش��ي جين پينگ رييس جمهوري چين هم تايوان 
را كه پيش��تر متعلق به چين بوده، همچنان بخشي 
از اراض��ي كش��ور و از »منافع اصل��ي« آن مي داند. 
ارت��ش آزادي بخش خلق چين هم ب��ه نوبه خود به 
تدري��ج در جهت كس��ب قابليت تص��رف جزيره از 
طريق حمل��ه نظام��ي حركت كرده اس��ت. چنين 
اقدام افراط��ي باتوجه به آش��فتگي اي كه مي تواند 
ايجاد كن��د و باتوجه ب��ه اينكه موفقي��ت چين در 
داخل كشور به ش��دت به ثبات خارجي آن وابسته 
اس��ت، جنون به نظر مي رسد. نظرس��نجي ها بين 
س��اكنان جزيره از تمايل قاطع به هويت مس��تقل 
تايوان��ي حكايت دارند، كه درس��ت عك��س انتظار 
چي��ن از يك پارچگ��ي اقتصادي اس��ت. )ب��ه نظر 
مي رس��د نخبگان غربي در تصورات وهم آميز تنها 
نيستند.( بايد ديد پكن كه قدرت آن بطور فزاينده 
بيشتر مي شود، از دس��ت رفتن جايزه ديرينه خود 
را نظاره گر مي ش��ود يا با اقدامي جنون آميز درصدد 

تصرف مجدد آن بر خواهد آمد.

 وضعيت موجود
در ي��ك ده��ه گذش��ته روس��يه در رابط��ه با 
مديري��ت قيمت نفت خ��ام و تحريم ه��اي غربي 
انتظ��ارات مبهم��ي داش��ته اس��ت. والديمي��ر 
پوتين رييس جمهوري روس��يه ش��ايد گانگستر 
كلپتوكراسي )دزدس��االري( باش��د، اما اين تنها 
خصيصه او نيس��ت. حتي نظام هاي اس��تبدادي 
فاس��د هم مي توانند در برخي زمينه هاي كليدي 
عملكرد خوب و پايداري داش��ته باش��ند و درباره 
روسيه، آنچه اين كش��ور را در حركت نگه داشته 

سياست گذاري هاي خوب اقتصاد كالن است.
چين هم يك نظام مس��تبد فاسد گردن كلفت 
دارد و در عي��ن حال، اثبات كرده اس��ت مي تواند 
خود را با هرآنچه ناظران غيرممكن مي پنداشتند، 
تطبيق دهد. نخبگان اين كش��ور موفق ش��ده اند 
شرايط پيشرفت اين كشور كه خود به وسعت يك 
قاره اس��ت را فراهم آورند. اين پيشرفت با سرعت 
و در حجمي بي نظير و به گون��ه اي بوده كه حتي 
برخي پيش بيني كرده اند به سلطه چين بر جهان 

خواهد انجاميد. 
در 1800 انتظار مي رفت سلطه چين يك قرن 
ديگر هم ادام��ه يابد، اما قدرت چيني فروپاش��يد 
و ق��درت امريكايي به س��رعت افزاي��ش يافت. از 
اي��ن رو پيش بيني ادام��ه يك روند در مس��يري 
مستقيم چندان درس��ت به نظر نمي رسد. اما اگر 
پيش بيني ه��اي اوايل قرن نوزده اش��تباه نبوده و 

تنها كمي پيش از موعد بوده باشند، چه؟!
اس��تبداد قدرتمن��د و در عين حال ش��كننده 
اس��ت و در ط��رف ديگ��ر ماج��را، دموكراس��ي 
تاثربرانگيز اما مقاوم اس��ت. چين دوره اي طوالني 
از موفقيت باثبات را پش��ت س��ر خ��ود دارد، اما 
ش��رايط مي تواند خيلي س��ريع تغيير كن��د. مائو 
زدونگ هم دقيق��ا چنين رژيم��ي را رهبري كرد 
و يك��ي از بزرگ ترين رهب��ران تاريخ ب��ا قابليت 
خودتخريب��ي باال محس��وب مي ش��ود. درس��ت 
همانط��وري ك��ه برخي تص��ور مي كردن��د چين 
هيچ��گاه نمي تواند ب��ا چنين س��رعتي به چنين 
پيشرفتي دست يابد، اكنون هم برخي افراد بدون 
هيچ ش��واهد مس��تدلي مي گويند پيشرفت چين 

ناگزير ادامه خواهد داشت.
تصمي��م ش��ي جين پينگ ب��ه متمرك��ز كردن 

قدرت چند دليل داشته، اما قطعا يكي از آنها درك 
دش��واري مش��كالت پيش روي چين بوده اس��ت. 
واكنش طبيعي رژيم هاي استبدادي به بحران اين 
اس��ت كه قدرت را به يك نفر در راس رژيم محدود 
مي كنند. چنين اقدامي امكان دس��تكاري بيش��تر 
اتفاقات در كوتاه م��دت را فراهم م��ي آورد و گاهي 
مي تواند نتايج ش��گفت آوري در كوتاه مدت داشته 
باش��د. اما چنين سياس��تي هيچ��گاه نمي تواند به 
موفقيت حقيقي در بلندمدت بينجامد. با اين حال، 
چين هنوز با پشتوانه اقتصاد بزرگش قدرتش را در 
همه جهت ها از ش��رق چين و درياي چين جنوبي 
گرفته تا اقيانوس هند و آس��ياي مركزي و حتي تا 
آفريقا و امريكاي التين، گس��ترانيده اس��ت. ثروت 
و تداوم با يكديگر تركيب ش��ده اند ت��ا قدرت نرم و 
قدرت س��خت را در هم آميزند و ام��كان يورش به 

دشمنان را براي چين فراهم آورند.
براي نمونه، اس��تراليا كش��وري ثروتمند و يك 
دموكراس��ي ليبرال ارتقا  يافته اس��ت كه انس��جام 
اجتماع��ي خيل��ي باالي��ي دارد و در كل، يك��ي از 
ستون هاي نظم امريكايي محسوب مي شود. دست 
بر قضا، اين كش��ور در مس��ير توس��عه چي��ن قرار 
گرفته اس��ت. نفوذ و مداخله چين در آنجا در نسل 
گذشته بطور مداوم در حال افزايش بوده كه نتيجه 
طبيعي اس��تقالل اقتص��ادي و كمپي��ن بلندمدت 
چين براي فريفتن و تبديل كردن استراليا به نمونه 
قرن بيست و يكمي فنالند، اس��ت. باتوجه به اينكه 
چين مي خواهد يوروآس��ياي بزرگي را با مركزيت 
پكن ايجاد و ش��ايد حتي اروپا را ب��ه روي برگرداني 
از آتالنتيك ترغي��ب كند، وقوع روندهاي مش��ابه 

استراليا در آسيا و اروپا چندان دور از ذهن نيست.
در حال حاضر تن��زل جايگاه اي��االت متحده به 
نفع چين تمام ش��ده اس��ت؛ اما همانط��ور كه آدام 
اس��ميت هم اش��اره كرده، اياالت متحده همچنان 
قدرتمندتري��ن در جه��ان اس��ت. به ع��الوه، اين 
يك بازي صرف��ا دوجانبه نيس��ت و نخواهد بود. در 
همان زماني ك��ه بريتانيا امكان ظهور و پيش��رفت 
ژئوپولتي��ك آلم��ان را فراه��م آورد، برلين رهبري 
چالش��ي هژمونيك را عليه لندن رهب��ري كرد. اما 
بس��تري كه بريتانيا براي پيش��رفت آلم��ان فراهم 
آورده بود به پيشرفت اياالت متحده هم كمك كرد 
و از اين رو با مطرح ش��دن چالش ه��اي هژمونيك 
از س��وي آلم��ان، همانطور كه وينس��تون چرچيل 
نخس��ت وزير وقت بريتاني��ا پيش بين��ي و روي آن 
حس��اب كرده بود، »جهان جديد« با همه قدرت و 

توانش به كمك جهان قديمي آمد.
در اتفاقي مش��ابه، اياالت متحده هم همزمان با 
فراهم ك��ردن امكان ظهور و پيش��رفت براي چين، 
به رش��د اروپا، ژاپن، هند، برزيل و بسياري از ديگر 
كشورها كمك كرد. اكنون هر اندازه كه اين مهره ها 
در صحن��ه ب��ازي ژئوپولتي��ك جهاني ب��ه رهبري 
امريكايي اعتراض كنند يا به دنبال س��رمايه گذاري 
چيني باش��ند، اما در نهايت ادامه مناسبات كنوني 
را به س��رخم كردن در برابر امپراتوري چين ترجيح 

خواهند داد.
ش��ايد برخي تصور كنند كه در شرايط كنوني 
توانايي چين در گس��تره نفوذش بدون تغيير نظم 
بين المللي تحت سلطه و ايجاد شده توسط امريكا، 
اهميت ويژه اي دارد. اما اين اتفاق پيشتر رخ داده 
و چين دامنه نفوذش را گس��ترانيده است و به اين 
روند ادامه خواهد داد. در عين حال، احياي چين 
حق تاثيرگذاري بر قوانين بين المللي را براي اين 
كشور به ارمغان آورده اس��ت. بدين ترتيب، مساله 
حايز اهميت و تعيين كننده كنوني اين اس��ت كه 
چين تنها به اي��ن دليل كه تواناي��ي الزم را دارد، 
سلطه خود را بر ديگر كش��ورها خواهد گسترانيد، 
ي��ا اينكه امري��كا چون مجبور اس��ت به تقس��يم 
رهبري جهاني با چين تن مي ده��د؟ آيا تعهدات 
يك هژم��ون آنقدر ب��ه يكديگر مرتبط هس��تند 
كه رها كردن يك��ي، باقي آنها را ني��ز تحت تاثير 
مي گذارد؟ آيا مي شود كه اتحادها و تضمين ها در 
يك منطقه ناديده گرفته ش��وند و باقي سر جاي 
خود بمانند؟ احتماال از تعديل ايفاي نقش امريكا 
از يك هژمون بيش فع��ال به هژموني كه تعامالت 
معدودتري در جهان دارد چ��ه در داخل و چه در 
خارج از اين كش��ور استقبال مي ش��ود، اما بيشتر 
سياس��تمداران و دانش��مندان با چنين مسالهاي 

موافق نخواهند بود.
تنها چيزي كه مي ش��ود ب��ا اس��تفاده از تاريخ 
درب��اره آين��ده فهميد اين اس��ت ك��ه غيرمنتظره 
خواهد ب��ود. پرينت س��ه بعدي، ه��وش مصنوعي 
و انقالب ه��اي بي وقف��ه ژنتيك��ي و ديجيتال��ي 
مي تواند تج��ارت جهاني را به كلي دگرگون س��ازد 
و جهان را به ش��دت بي ثبات س��ازد. اما ژئوپولتيك 
هيچ��گاه ناپديد نخواهد ش��د. ممكن اس��ت براي 
گالدياتوره��اي ام��روز اين ام��كان وجود داش��ته 
باش��د كه از دريدن گلوي يكديگر به مثابه گذشته 
خ��ودداري كنند، ام��ا چهار مس��اله ب��راي وجود 
چني��ن امكاني ض��روري اس��ت: سياس��ت گذاران 
غرب��ي بايس��تي راه هايي بيابن��د ك��ه اكثريت ها و 
ملت ه��اي آنه��ا از جهاني ب��از و يك پارچه س��ود 
ببرند. سياس��ت گذاران چيني بايس��تي به توسعه 
كشورش��ان به صورت صلح آميز و از طريق مصالحه 
ادامه دهند. اياالت متحده بايستي در روابط با چين 
به توازن��ي دقيق بين بازدارندگي و تضمين دس��ت 
يابد و به ش��رايط داخل كش��ور نيز نظ��م دهد. در 
نهايت، براي رسيدگي به مساله تايوان ممكن است 

جهان نيازمند يك معجزه باشد.
نويسنده: استفان كوتكين / منبع: فارن افرز

تنها چيزي كه مي شود با استفاده 
از تاريخ درباره آينده فهميد اين 
است كه غيرمنتظره خواهد بود. 

پرينت سه بعدي، هوش مصنوعي 
و انقالب هاي بي وقفه ژنتيكي و 

ديجيتالي مي تواند تجارت جهاني 
را به كلي دگرگون سازد و جهان را 

به شدت بي ثبات سازد. اما ژئوپولتيك 
هيچگاه ناپديد نخواهد شد

                                                                                                      

رقابت امروز بين چين و اياالت 
متحده پيچشي جديد در داستاني 
قديمي است. تا پيش از آغاز قرن 

نوزدهم ميالدي، چين با سهمي 
حدودا 40درصدي از توليد ناخالص 

داخلي در جهان، بزرگ ترين اقتصاد و 
قدرتمندترين كشور به شمار مي رفت. 
آنگاه، وارد يك دوران طوالني زوال 

شد و از داخل و از خارج غارت شد؛ 
در همان بازه زماني، اياالت متحده 

متولد شد و صعودش به سلطه جهاني 
را آغاز كرد

                                                                                                      



يادداشت

خبر

9 ايرانشهر
 ضرورت رويكرد مديريتي

در شهرداري 
مديريت علمي در تمام 
دنيا به س��طحي رس��يده 
اس��ت ك��ه س��ازمان ها به 
ش��دت مراقبت مي كنند 
تا ش��اهد كاره��اي موازي 
نباش��ند. البته بايد بگويم 
اين يك واقعيت تلخ اس��ت 
كه در س��ازماني به بزرگي 
ش��هرداري در بس��ياري از 
حوزه ها با مش��كل موازي 

كاري رو به رو هستيم و طبيعتا شوراي شهر بايد بتواند 
با توجه به مش��كل محدوديت جدي منابع درآمدي 
 كه ش��هرداري دچ��ار آن ش��ده ، ص��رف هزينه هاي

بس��يار زيادي ك��ه در اين س��ازمان به ش��كل عادت 
درآمده اس��ت،پر هزينه بودن پروژه ه��اي عمراني و 
گران بودن اداره ش��هر كه به يك عرف و عادت تبديل 
 ش��ده بود را با تغييري ك��ه در ن��گاه مديريتي ايجاد 
مي كند، اصالح كند. در واقع شهرداري بايد تالش كند 
تا در عرصه تغيير فرهنگ مديريتي از يك مديريت پر 
هزينه و پر خرج فاصله بگيرد و يه يك مديريت علمي 
و اقتصادي برسد ، بنابراين توجه به حوزه هاي موازي 

يكي از اصول اوليه اين تغيير رويكرد است.
اي��ن خواس��ته را هم در زم��ان مديري��ت آقاي 
نجفي شهردار س��ابق و هم با آقاي افشاني شهردار 
كنوني تهران و نيز  معاون��ت برنامه ريزي اقتصادي 
و توسعه ش��هري و نيز منابع انساني ش��هرداري در 
ميان گذاشته و خواستار تعديل نيرو در بخش هاي 
مختلف  ش��ده ايم. البته اين بدان معنا نيس��ت كه 
تعديل همواره بايد از س��طوح پايين سازمان شروع 
شود بلكه نظر ما بر اين اس��ت كه اين تعديل نيرو از 
سطوح مديريت عالي و مياني آغاز شود تا بتوانيم اين 
نگاه را بر اساس عدالت و منطق درست در دستور كار 
بگذاريم و بنوانيم آن را به نتيجه برس��انيم. هر چند 
خود ما نيز به موازي كاري بين س��ازمان فرهنگي و 
هنري و ني��ز معاونت فرهنگي و هن��ري اجتماعي 
اعتقاد داريم اما اكنون نه بحث حذف معاونتي مطرح 
است و نه س��ازماني.اما قطعا اين مطالعه بايد هر چه 
زودتر در دس��تور كار واحد مطالعات قرار بگيرد و ما 
منتظريم هر چه زودتر پيشنهادها و برنامه هاي خود 
براي صرفه جويي در منابع و مديري��ت بهينه را در 
اختيار ما ق��رار دهند.قطعا پديده م��وازی کاری در 
مديريت بهينه، مطلوب نيست و ستمی به مجموعه 
است که بايد در وضعيت جديد بتوانيم دو مجموعه 
را آسيب شناس��ی کنيم و کارهای موازی را کاهش 
دهيم.ما نيازمند اعتماد به جوانان در سطح مديريت، 
تصميم گيری  و تصميم سازی در عرصه های محلی،  
منطقه ای و سازمانی هستيم که بايد با صبر و حوصله 

اين موارد را اصالح کنيم.
ما عالقه مند نيس��تيم ب��ه حوزه هايي كه تحت 
مس��ووليت ما نيس��ت ورود پيدا كنيم اما مديريت 
ش��هري تالش دارد تا به مس��ايل اجتماعي ش��هر 
 ورود پيدا كند و با شناسايي آسيب هايي كه شهر از 
آن ها لطمه مي بيند ب��راي كاهش آن ها تالش كند 
و راه ورود اين آس��يب ها را ببندد تا شهر كمتر دچار 

مشكالت اينچنيني شود.
البته الزم به يادآوري است  هزينه هايي که در طول 
س��ال های اخير صرف ش��ده در حوزه زيرساخت ها و 
سازه های فرهنگی متمرکز شده است و در اين بخش 

نسبت به خيلی از سازمان ها پيشتاز بوده ايم.
مجموع��ه پرديس ه��ا و فرهنگس��راهايی ک��ه 
در ته��ران داريم نم��ودی از اي��ن هزينه ک��رد در 
بخش فرهنگی اس��ت. امروز ش��هرداری تهران 35 
فرهنگسرای بزرگ، 70 خانه فرهنگ و بيش از 300 
سرای محله دارد که پروژه هايی همچون باغ کتاب 
و پرديس تئاتر نيز به آن اضافه ش��ده و اين اتفاقات 
جای تحسين دارد.سوالی که درخصوص هزينه کرد 
زيرس��اخت های فرهنگی مطرح می شود اين است 
که آيا می توانيم ميان اين زيرساخت ها و مخاطبان 
ارتباط برقرار کنيم. جای اين اتفاق خالی بوده و من 
فکر می کنم در اين دوره بايد تم��ام تالش خود را با 
هدف افزايش کارآمدی و به��ره وری انجام دهيم تا 
بتوانيم بخش عظيم تر و ارتباط قابل توجه مخاطبان 

را با اين زيرساخت ها فراهم کنيم.

 ضرب االجل شهرداری منطقه 3 
به ساختمان های پرخطر

شهردار منطقه 3، بر اين باور است که برای حل 
معضل و کاهش ريس��ک خطرات ساختمان های 
پرخطر الزم اس��ت که برخوردی دوسويه در قالب 
راهکارهای تنبيهی و تش��ويقی به صورت توامان 

ديده شود.
به گزارش ايسنا، مصطفی سليمی در اين زمينه 
گفت: براس��اس بازديدهای کارشناس��ان سازمان 
آتش نش��انی و ش��هرداری منطقه، چندين مراکز 
تجاری شناسايی شده است که حتما با بهره گيری از 
مشوق ها و ارائه تسهيالت مربوطه زمينه ای را فراهم 
خواهيم کرد که بخش خصوصی برای ايمن سازی 

اين ساختمان ها ترغيب شود.
ش��هردار منطقه 3 اف��زود: براس��اس قانون  اين 
اختيار را دارند که نسبت به ساختمان های پرخطر 
که امنيت جان��ی بهره برداران را ب��ا مخاطره مواجه 
می کند اقدام کنند.بر اساس گزارش روابط عمومی 
شهرداری منطقه 3، سليمی اظهار کرد: شهرداری 
به مال��کان اين واحده��ا ابتدا ضرب االج��ل قانونی 
مش��خصی دريک بازه زمانی می دهد تا مالکان اين 
مراکز تجاری نسبت به ايمن سازی ساختمان های 
خود در اين بازه زمانی اقدام کنند، در مرحله بعدی 
چنانچه شاهد باش��د که مالکان اقدامی برای ايمن 
سازی س��اختمان انجام نداده اند، اقدامات تنبيهی 

برای اين ساختمان ها انجام خواهد شد.
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»تعادل« رويكرد فرهنگي- اجتماعي مديريت شهري را بررسي مي كند

مصايب ورود شهرداري به حوزه هاي كاري گوناگون
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

ش��هرداري ته��ران يك��ي از نهادهايي اس��ت كه 
نيازهاي فرهنگي و اجتماعي ش��هر ته��ران را تامين 
مي كند. ه��ر چند برخي كارشناس��ان اعتق��اد دارند 
ورود شهرداري به حوزه مس��ائل فرهنگي و اجتماعي 
جزو وظايف اين نهاد نيست و ش��هرداري بايد تمركز 
خود را بر مس��ووليت هاي اصلي كه شهرسازي و ارايه 
خدمات شهري است، متمركز كند. اين عده معتقدند 
مس��ائل اجتماعي به خصوص آس��يب هاي اجتماعي 
متولي خاص خودش را دارد و بودجه شهرداري نبايد 
صرف انجام وظايف سازمان هاي ديگر شود. در مقابل 
عده اي هم معتقدند ذات شهرداري ها ورود به مسائل 
فرهنگ��ي و اجتماعي را ممكن مي كن��د و اين يكي از 

وظايف اصلي شهرداري ها محسوب مي شود.
صرف نظر از اين دو ديدگاه، شهرداري تهران طي 
سال هاي گذشته بخش زيادي از بودجه خود را صرف 
امور فرهنگي كرده است. برگزاري مراسم روز اربعين 
در كرب��ال يك��ي از فعاليت هاي فرهنگي ش��هرداري 
است كه سال گذش��ته مورد انتقاد برخي كارشناسان 
و حتي اعضاي شوراي ش��هر قرار گرفت.سال گذشته 
هزينه شهرداري تهران براي برگزاري مراسم اربعين 
در كربال ۱0 ميلي��ارد تومان بود، اين در حالي اس��ت 
كه به گفته حس��ن رسولي عضوكميس��يون برنامه و 
بودجه شوراي شهر بر اس��اس بند ۱0 ماده 55 قانون 
شهرداري ها، اين نهاد اجازه هزينه كردن براي مراسم 

اربعين در كربال را ندارد. 
حسن رس��ولي دراين باره گفته بود: »شوراي شهر 
پنجم را به ضدانقالب بودن ي��ا ضداربعين بودن متهم 
نكنيد. ش��وراي چه��ارم روز آخر كاري خ��ود بودجه 
س��تاد اربعين را به ١٠  ميليارد توم��ان افزايش داد و 
در ابت��داي اي��ن مصوبه به بن��د ١٠ م��اده ٥٥ قانون 
شهرداري ها استناد ش��ده است كه ش��هرداري حق 
دارد به اشخاص حقيقي و حقوقي هديه بدهد و از آنها 

هديه بگيرد.«

 اولين قدم شورا، كاهش بودجه فرهنگي 
 درز اخبار اينچنيني از ش��هرداري ته��ران كه بعد 
از تمام شدن مديريت ۱2 س��اله قاليباف هر چند وقت 
يك بار ش��نيده مي ش��د باعث نا اميدي ش��هروندان از 
فعاليت هاي فرهنگي شهرداري شد . اما اعضاي شوراي 
پنجم قول دادند كه جلوي اين گونه ريخت و پاش ها را 
بگيرند و در اولين قدم در بودجه سال 97 رقم اعتبارات 
تخصيصي به حوزه فرهنگي را 24 درصدكاهش دادند. 
هر چند برخي اعضاي ش��ورا از جمله محمد جواد حق 
ش��ناس رييس كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شورا 
نس��بت به اين موضوع اعتراض داش��تند. حق شناس 

درب��اره كاه��ش بودجه فرهنگ��ي گف��ت: كاهش 24 
درصدي بودج��ه حوزه فرهنگ��ي و اجتماعي در اليحه 
ش��هرداري تهران )ب��ه مي��زان 350 ميلي��ارد تومان( 
ناشي از 2 علت اساس��ي بود. علت نخست، بالتكليفي و 
ناپايداري ساختار مديريتي در حوزه معاونت فرهنگي و 
اجتماعي شهرداري تهران در ماه هاي اخير بوده است. 
اين مساله باعث ش��د تا در موعد تنظيم اليحه بودجه، 
حوزه فرهنگي و اجتماعي از توان چانه زني براي افزايش 
يا دس��ت كم حفظ بودجه اين حوزه به ميزان س��ال9۶ 
برخ��وردار نباش��د. علت دوم ني��ز به رويك��رد معاونت 
برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران كه متولي 
اصلي تنظيم اليحه بوده اس��ت بازمي گشت. متاسفانه 
در اين معاونت ش��هرداري تهران، ع��زم و اراده اي براي 
تغيير نگاه مديريت شهري به حوزه فرهنگي و اجتماعي 
وجود نداش��ت و همين امر باعث ش��د ك��ه اين حوزه 
مهم و راهبردي، در اليحه پيش��نهادي بودجه سال97 

شهرداري تهران با آسيب جدي روبه رو شود.

 موازي كاري بين نهادهاي فرهنگي 
يك��ي ديگ��ر از انتقادات��ي ك��ه ب��ه فعاليت ه��اي 
فرهنگي ش��هرداري وارد اس��ت، وجود م��وازي كاري 
بين بخش هاي مختلف ش��هرداري اس��ت. از يك سو 
س��ازمان فرهنگي و هنري ش��هرداري متولي بسياري 
امور فرهنگي است و از سوي ديگر معاونت اجتماعي و 
فرهنگي شهرداري نيز فعاليت هايي در اين راستا انجام 
مي دهد و عجيب نيس��ت كه در بسياري موارد فعاليت 
اين دو شبيه يكديگر باشد.برخي از فعاليت هاي موازي 
در ش��هرداري را مي توان اين گونه بر ش��مرد: تداخل 
فعاليت سراي محالت و خانه شهرياران جوان، تداخل 
فعاليت هاي سامان سراها، مددس��راها با طرح بهاران 
در س��ازمان خدمات اجتماعي. رابطه اماكن تفريحي و 
ورزشي )به طور خاص س��الن هاي ورزشي( در سازمان 
فرهنگي و هنري با سازمان ورزش در معاونت اجتماعي 
و فرهنگي شهرداري، تداخل مشاركت هاي فرهنگي با 
اداره كل مشاركت ها و آموزش ش��هروندي. همچنين 
اين س��وال مطرح اس��ت كه دانش��گاه جام��ع علمي 
كاربردي چه جايگاهي در شرح وظايف شهرداري دارد 
كه از موسسات زيرمجموعه سازمان فرهنگي و هنري 

شهرداري است؟
 تداخل حوزه اي با ساير دستگاه ها

محم��ود ميرلوحي عض��و كميس��يون برنامه و 
بودجه شوراي ش��هر تهران درباره ورود شهرداري 
به حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي گف��ت: از زماني 
كه ش��وراها در كشور تش��كيل ش��د، اين موضوع 
مطرح بود كه مانند بس��ياري از كشورهاي توسعه 
يافت��ه مديري��ت يكپارچه ش��هري را اج��را كنيم. 
بس��ياري از ادارات مانند برق، آب و فاضالب، پست 
و انجام كارهاي فرهنگي مانند س��اخت كتابخانه ها 
و قرائتخانه ه��ا در زمان��ي كه دولت، رف��اه چنداني 
نداشت بر عهده شهرداري ها بود و تقريبا فعاليت ها 
در ش��هرداري متمركز بود اما بعد از اينكه ارزهاي 
نفتي وارد كش��ور ش��د و دولت به لحاظ اقتصادي 
دس��تش باز تر ش��د كم ك��م اي��ن فعاليت ه��ا را از 
شهرداري جدا كرد و اين موضوع سرآغاز مشكالت 
شهرداري و موازي كاري اين نهاد با ديگر سازمان ها 

و نهادهاي دولتي و غير دولتي بود.

ميرلوحي دراين باره توضيحات بيشتري ارايه كرد 
و گفت: م��وازي كاري ها محدود به ح��وزه فرهنگي و 
اجتماعي نيست. اكنون شهرداري 400 ورزشگاه دارد 
اما متولي ورزش، وزارت ورزش است. 240 بازار ميوه 
و تره بار در س��طح ش��هر داريم اما متولي مواد غذايي 
و ميوه وزارت جهاد كشاورزي است. امكانات سالمت 
داريم اما مس��ووليت آن با وزارت بهداشت است. البته 
برخ��ي از فعاليت هايي ك��ه اكنون ش��هرداري انجام 
مي دهد به دليل ديدگاه شهرداران قبلي و نگاهي بود 
كه به پاستور داشتند و در ش��هرداري تمرين رياست 

دولت كرده و كار را بسيار گسترده كردند. 
وي با بي��ان اينكه اكنون وقت آن اس��ت تا تكليف 
اين وضعيت روش��ن ش��ود، اظهار كرد: البته فعاليت 
شهرداري در اين حوزه ها باعث شده تا شهروندان نيز 
در اين زمينه ها از ش��هرداري متوقع باشند و چنانچه 
ش��هرداري به اين مس��ائل ورود پيدا نكند كار زمين 
خواهد مان��د. بنابراين بايد دول��ت و مجلس مديريت 
يكپارچه ش��هري را بپذيرند. در حال حاضر ش��رايط 
اقتصادي، سياسي كشور نيز براي اجراي اين موضوع 
آماده اس��ت.اگر اين اتفاق بيفتد همه اين موضوعاتي 
كه در باال مطرح شد مي تواند زير مجموعه شهرداري 
قرار گي��رد. در غير اين ص��ورت وضعيت نامناس��ب 
كنوني ادامه خواهد يافت كه مسووليت ها با يك نهاد و 

هزينه ها و تصميم گيري بر عهده سازمان ديگر است.

 تعيين تكليف مديريت يكپارچه شهري 
وي با تاكي��د بر اينك��ه هر چ��ه زودتر باي��د تكليف 
مديريت يكپارچه ش��هري مش��خص ش��ود عنوان كرد: 
ما در شوراي ش��هر درصدديم حتي اگر دولت و مجلس 
درباره اين موضوع تصميمي نگيرند،  وظايفي كه مربوط 
به شهرداري را نيست را واسپاري كرده و به دستگاه هاي 
مربوطه واگ��ذار كنيم. در اي��ن صورت مي ت��وان منابع 
ش��هرداري را آزاد كرده و در حوزه هايي كه مردم انتظار 
دارند مانند توس��عه خطوط مترو، حف��ظ باغات، فضاي 
سبز، توليد انرژي از پسماندها و آلودگي هوا به كار ببريم.

  دخالت مجلس در فعاليت هاي فرهنگي 
ميرلوحي از دخالت برخي نمايندگان مجلس 
در حوزه فعاليت هاي فرهنگي ش��هرداري خبر 
داد و گف��ت: يكي از مش��كالت ش��هرداري اين 

اس��ت كه اصولگرايان مجلس توقع��ات زيادي 
از ش��هرداري دارند. ب��ه ش��هرداري مي گويند 
همه مناب��ع تجهي��زات را تهيه كن��د و در عين 
حال سازمان تبليغات و بس��يج در مورد مسائل 

فرهنگي شهر تصميم بگيرند. 
لغو كنس��رت ها در فرهنگس��راها، جداس��ازي 
كاركنان خان��م و آق��ا در ش��هرداري از نتايج اين 
دخالت هاس��ت.البته آقاي اوحدي، رييس سازمان 
فرهنگي و هنري شهرداري از شخصيت هاي خوب 
و زحمتكش اس��ت اما امروز ش��وراي ش��هر دنبال 
نشاط اجتماعي و كاهش افسردگي از سطح جامعه 
اس��ت. درصددي��م فعاليت هاي فرهنگ��ي، هنري 
و موس��يقي را دراولويت قرار دهيم اما بايد ديد آيا 
بسيج و سازمان تبليغات هم همين ديدگاه را دارد 
يا خير. در واقع عمال بودجه را ش��ورا و ش��هرداري 
تامين مي كن��د اما رويكردها،  رويك��رد اصولگرايي 

است كه مردم مدت هاست آن را نمي پسندند. 

 صدپارچگي در امور شهري
اين عضو شوراي شهر افزود: در شهرداري مشكل 
گس��ترده اي وجود دارد كه من نام آن را صدپارچگي 
به جاي يكپارچگي گذاش��ته ام. همان طور كه گفتم 
در همه بخش هاي ش��هرداري چند صدايي و موازي 
كاري وجود دارد. البته كميته تامين منابع ش��وراي 
شهر در تالشند تا هر چه زودتر اصالح ساختاري در 
شهرداري داش��ته باشيم. س��اختاري كه كم هزينه، 
مستقل و كارآمد باش��د و يك نظمي در سياست ها، 
برنامه ها، اجرا و نظارت داش��ته باش��يم.به گفته وي 
فعاليت هاي موازي بين س��ازمان فرهنگي و معاونت 
اجتماع��ي ش��هرداري باع��ث طوالني ش��دن ارايه 
خدمت در حوزه فرهنگي ش��ده اس��ت. به طور كلي 
معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران داراي 
كارشناس��ان و متخصصان بس��يار خوب��ي در حوزه 
فرهنگي اس��ت. با اين تجاربي ك��ه در اختيار دارند، 
مي توانند در حوزه فرهنگي بيش��تر اثرگذار باش��د. 
بنابراين احساس موازي كاري بين اين دو نهاد، منجر 

به سرگرداني بين مردم و مديران فرهنگي مي شود.

 معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
به گزارش »تعادل«، ادارات و مراكز زيرنظر معاونت 
اجتماع��ي و فرهنگ��ي ش��هرداري تهران ش��امل اين 
موارد اس��ت: اداره كل بان��وان، اداره كل آموزش هاي 
ش��هروندي،  اداره كل س��المت، اداره كل فرهنگ��ي، 
اداره كل مطالع��ات اجتماع��ي و فرهنگ��ي، اداره كل 
برنامه ريزي و توسعه ش��هري، سازمان ورزش، سازمان 

خدمات اجتماعي كه مراكز كارآفريني، سامان سراها، 
مددسرا، مراكز پرتو، طرح حامي و طرح بهاران.

عالوه ب��ر اينها نيز مواردي هس��ت ك��ه به صورت 
موردي به فعاليت هاي اين معاونت اضافه ش��ده است 
مانند ساماندهي كارگران فصلي كه البته جاي سوال 
اس��ت با توجه به وجود شركت س��اماندهي صنايع و 
مشاغل ش��هرتهران در زيرمجموعه معاونت خدمات 
ش��هري، چرا اي��ن وظيفه ب��ه معاون��ت اجتماعي و 
فرهنگي محول شده است؟ همچنين سراي محالت 
نيز زير مجموعه معاونت اجتماعي و فرهنگي هستند 

كه خود تشكيالتي گسترده هستند و در زيرمجموعه 
خود تعدادي خانه تعريف كرده اند كه هر خانه شامل 

تعدادي كانون است.

 سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران
مراكز و موسس��ات زيرنظ��ر اين س��ازمان نيز 
عبارتند از: معاونت برنامه ريزي و توس��عه، معاونت 
فرهنگ��ي، معاونت هن��ري، معاونت پش��تيباني و 
مالي، فرهنگس��راها )34 فرهنگس��را(، خانه هاي 
فرهنگ و خانه هاي فرهنگ مشاركتي، نگارخانه ها 
و موزه ها )۱3 م��وزه(، كتابخانه ه��ا، پرديس هاي 
سينمايي و س��ينماها )4 پرديس سينمايي و ۱2 
سينما و س��الن نمايش(، اماكن تفريحي و ورزشي 
)سينماهاي چند بعدي، ش��هربازي ها، سالن هاي 
ورزش��ي(، موسس��ه نشرش��هر، موسس��ه هاتف 
ش��هر، موسس��ه تصوي��ر ش��هر، مركز آم��وزش، 
مركزمش��اركتهاي فرهنگ��ي و هن��ري، مرك��ز 
مطالعات فرهنگي، دانشگاه جامع علمي كاربردي، 

خانه شهرياران جوان، پرديس تئاتر تهران.

 شهرداري، يك ضلع آسيب هاي اجتماعي 
ميرلوحي در پاس��خ به اينك��ه ورود ش��هرداري به 
آسيب هاي اجتماعي مورد انتقاد بسياري از كارشناسان 
است، گفت: متولي اصلي آسيب هاي اجتماعي كميته 
امداد و سازمان بهزيستي هستند، اما از آنجا كه بخشي 
از آس��يب هاي اجتماعي مرب��وط به توس��عه نيافتگي 
حاش��يه ش��هرها و برخي محالت اس��ت، مش��كالت 
دستفروش ها، بافت هاي فرس��وده و محالت مشكل دار 
مانند هرندي و ب��اغ آذري و نظاير آنها در ش��هر وجود 
دارد بنابراين شهرداري به عنوان يك ضلع آسيب هاي 

اجتماعي حتما به اين موضوع ورود پيدا مي كند.
وي در پاس��خ به اينكه اولويت هاي فرهنگي و 
اجتماعي معاونت اجتماعي چه بايد باشد، گفت: 
همان طور كه گفتم چنانچ��ه مديريت يكپارچه 
محقق شود تكليف شهر مش��خص شده و حيطه 
وظايف كاري اش مشخص مي شود. هنر، سينما، 
تئاتر، موس��يقي، رس��يدگي به س��اختمان هاي 
تاريخي هم ج��زو وظايف اين نهاد خواهد ش��د. 
اما در ش��رايط كنوني فعاليت هاي خود را در حد 
مطالبات و خواست مردم دنبال مي كنيم . اكنون 
در آس��تانه تدوين برنامه سوم تالشمان اين است 
كه مش��خص كني��م ماموريت اصلي ش��هرداري 
چيست و در كدام بخش ها ش��هرداري بايد نقش 
اصلي داشته ودر كدام بخش ها نقش كمك كننده 

و پشتيبان داشته باشد.

 غفلت مديران از وظايف اصلي خود
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينك��ه ادام��ه رون��د موجود 
پاس��خگوي مردم تهران نيس��ت، گفت: مديراني 
كه اين ش��يوه را در پي��ش گرفتند نيز به مش��كل 
برخوردن��د و هم��ان طور ك��ه مي داني��د 52 هزار 
ميلي��ارد تومان بده��ي و 3۶ هزار ميلي��ارد تومان 
پ��روژه نيمه تم��ام ب��راي ش��هرداري به ي��ادگار 
گذاشتند. اين در حالي اس��ت، توسعه مترو تهران 
كه جزو وظايف اصلي شهرداري محسوب مي شود، 
مورد توجه قرار نگرفت. تكميل خطوط ۶ و 7 مترو 

به ۱00 هزار ميليارد تومان هزينه نياز دارد كه بايد 
با كمك دولت تامين مي شد اما اين اتفاق نيفتاد. در 
مجموع تكميل خطوط مترو و اتوبوس��راني حدود 
40 هزار ميليارد تومان مناب��ع مالي نياز دارد اما به 
دليل مديريت اشتباه كار زمين مانده و شهرداري از 

مسووليت هاي اصلي خود غافل شده بود.

 اتالف بودجه هاي فرهنگي در گذشته
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر با بيان 
اينكه هدف ش��هرداري حركت در راستاي اولويت ها 
و وظايف اصلي شهرداري اس��ت، تاكيد كرد: وظيفه 
ش��هرداري در حوزه فرهنگي و اجتماع��ي پرداختن 
به مشكالت جوانان، شادي و نش��اط اجتماعي است 
و تمام تالش خود را براي اي��ن منظور به كار خواهيم 
برد. انجام كار فرهنگ��ي با يارانه هايي ك��ه در اختيار 
برخي نهادهاي خ��اص قرار گرف��ت نتيجه معكوس 
و واكنش ه��اي منفي ش��هروندان را در پي داش��ت و 
مي ت��وان گفت بودجه ه��ا و هزينه ه��اي فرهنگي در 

سال هاي گذشته عمال هدر رفته است.

 توجه يكسان به حوزه هاي فرهنگي 
به گفته ميرلوحي، ش��وراي پنجم و شهرداري 
در نظ��ر دارد ت��ا در حوزه هايي كه جوان��ان به آن 
گرايش دارند و مورد اس��تقبال عموم مردم است، 
ورود پيدا كند. البته اين بدان معنا نيست كه كار در 
حوزه هاي مذهبي و ديني را كنار خواهيم گذاشت . 
در نظر داريم به شكل متوازن به حوزه هاي مختلف 
فرهنگ��ي بپردازيم. حتي اگر منابع محدود اس��ت 
نبايد بخش��ي را مورد بي مهري ق��رار دهيم و همه 
رش��ته هاي فرهنگي و اجتماعي بايد به يك اندازه 

موردتوجه قرار گيرند.
وي درباره ارتب��اط اقتص��اد و فرهنگ صحبت 
كرد و از برگزاري جلساتي با اين عنوان در معاونت 
اجتماعي و فرهنگي شهرداري خبر داد و گفت: در 
اين جلسات بحث هاي بس��يار خوبي مطرح شد و 
همه مديران اين حوزه پذيرفته اند كه از اين به بعد 
بايد نگاهمان را به فرهن��گ و اقتصاد تغيير دهيم.
اكنون منابع چنداني نداريم و اگر هم داش��تيم هم 
ش��يوه هزينه كرد قبلي راكارشناسانه، مسووالنه و 
مدبرانه نمي دانيم و فقط اتالف منابع بوده اس��ت. 
رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران تصريح 
كرد: كار فرهنگي مانند اقتصاد دس��توري نيس��ت 
و بايد قدرت ج��ذب مردم در اي��ن فعاليت ها ديده 
شود. مردم هم طالب فعاليت هاي فرهنگي فاخر و 
منبعث از فرهنگ ايراني و اس��المي هستند و بايد 
تالش كنيم تا ذائق��ه مردم را ني��ز در فعاليت هاي 

فرهنگي در نظر گرفته شود. 

 مصوبه مجلس درباره فرهنگي هنري 
حس��ن خليل آبادي عض��و كميس��يون فرهنگي 
اجتماعي ش��وراي ش��هر ني��ز معتقد اس��ت اكنون 
همگرايي خوب��ي بين س��ازمان فرهنگ��ي – هنري 
ش��هرداري و معاون��ت اجتماع��ي ش��هرداري برقرار 
اس��ت. او در گفت وگو با »تعادل« در پاسخ به سوالي 
در خصوص ادغام اين دو يا حذف كام��ل يكي از آنها 
توضي��ح داد: س��ازمان فرهنگي و هنري ش��هرداري 
در مجلس تصويب ش��ده و رس��يدگي به آن خارج از 
اختيارات شوراي ش��هر قراردارد.البته انتظار مي رود 
بعد از نهايي ش��دن طرح تغيير س��اختار ش��هرداري 
كه اكنون در دس��ت تدوين اس��ت اين اتف��اق بيفتد، 
زيرا فعاليت هاي اين س��ازمان با معاون��ت فرهنگي و 

اجتماعي شباهت هاي زيادي دارد.

 عدم تصدي گري در حوزه هاي اجتماعي 
يكي از ماموريت هاي مهم شهرداري پرداختن 
به موضوعات و مس��ائل اجتماعي و فرهنگي است 
و اينك��ه برخي مي گوين��د ش��هرداري ها نبايد به 
موضوع��ات اينچنين��ي ورود پيدا كنن��د چندان 
كارشناسي نيس��ت. البته در گذش��ته شهرداري 
تصدي گري اين امور را بر عهده داشت اما تا زماني 
كه ارگان هاي مسوول وجود دارد، رويكرد درست 
اين اس��ت كه ش��هرداري در حوزه ن��رم افزاري و 
تس��هيل گري وظايف خود را طبق ماده 55 قانون 
ش��هرداري ها ايفا كند.وي افزود: به نظرم اشكالي 
ندارد ش��هرداري به عنوان يك سازمان تسهيل گر 
و كمك كنن��ده به مس��ووالن اصلي آس��يب هاي 
اجتماع��ي كمك كن��د، اما همان ط��ور كه گفتم 
تصدي گري ش��هرداري وجاه��ت ن��دارد. اينكه 
ش��هرداري مركز جمع آوري ك��ودكان كار، مراكز 
ترك اعتياد و مراكز خ��اص براي زنان احداث كند 
قطعا جزو وظايف ش��هرداري به ش��مار نمي رود 
اما اينكه تس��هيالتي فراهم كند تا س��ازمان هاي 
مسوول در كاهش مش��كالت حوزه خود موفق تر 
ظاهر ش��وند هيچ اي��رادي ندارد. خلي��ل آباي در 
خصوص واگذاري برخي فعاليت هاي ش��هرداري 
ب��ه س��ازمان هاي ذي رب��ط گف��ت: ب��ا واگذاري 
مسووليت ها موافقم اما اكنون شهرداري در برخي 
حوزه ها امكاناتي دارد كه ج��زو اموال مردم تهران 
ري و ش��ميرانات محسوب مي ش��ود و شهرداري 
حق واگذاري آنها را ندارد اما همان طور كه گفتم 
مديريت آنها را مي توان واگذار كرد.وي در پاسخ به 
اينكه چه موضوعاتي بايد دراولويت كاري معاونت 
فرهنگي و اجتماعي قرار بگيرد،  گفت: موضوعاتي 
كه به حق��وق ش��هروندي مرتبط بوده و مس��ائل 
فرهنگي كه با رشد آگاهي ارتباط دارد به خصوص 
نش��اط اجتماعي مردم از اولويت هايي هستند كه 

معاونت اجتماعي بايد براي آنها برنامه ريزي كند.

محمد جواد حق شناس
 عضو كميسيون فرهنگي 
اجتماعي شوراي شهر 

محمود ميرلوحي عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران:
وظيفه شهرداري در حوزه فرهنگي و اجتماعي پرداختن به مشكالت 
جوانان، شادي و نشاط اجتماعي است و تمام تالش خود را براي اين 
منظور ب�ه كار خواهيم برد. انجام كار فرهنگي ب�ا يارانه هايي كه در 
اختيار برخي نهادهاي خاص قرار گرفت نتيجه معكوس و واكنش هاي 
منف�ي ش�هروندان را در پ�ي داش�ت و مي ت�وان گف�ت بودجه ها و 

هزينه هاي فرهنگي در سال هاي گذشته عمال هدر رفته است

                                                                                                      

حسن خليل آبادي عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر:
يكي از ماموريت هاي مهم شهرداري پرداختن به موضوعات و مسائل اجتماعي 
و فرهنگي اس�ت و اينكه برخي مي گويند ش�هرداري ها نبايد به موضوعات 
اينچنيني ورود پيدا كنند چندان كارشناسي نيست. البته در گذشته شهرداري 
تصدي گري اين امور را بر عهده داش�ت اما تا زماني كه ارگان هاي مسوول 
وجود دارد، رويكرد درست اين است كه شهرداري در حوزه نرم افزاري و 

تسهيل گري وظايف خود را طبق ماده 55 قانون شهرداري ها ايفا كند

                                                                                                      

 متولي اصلي آسيب هاي اجتماعي كميته امداد و سازمان بهزيستي هستند، اما از آن جا كه بخشي از آسيب هاي اجتماعي 
مربوط به توسعه نيافتگي حاشيه شهرها و برخي محالت است، مشكالت دستفروش ها، بافت هاي فرسوده و محالت مشكل دار مانند 

هرندي و باغ آذري و نظاير آنها در شهر وجود دارد بنابراين شهرداري به عنوان يك ضلع آسيب هاي اجتماعي حتما به اين 
موضوع ورود پيدا مي كند.همان طور كه گفتم چنانچه مديريت يكپارچه محقق شود تكليف شهر مشخص شده و حيطه وظايف 
كاري اش مشخص مي شود. هنر، سينما، تئاتر، موسيقي، رسيدگي به ساختمان هاي تاريخي هم جزو وظايف اين نهاد خواهد شد

                                                                                                                                 



اخبار

هشدار كميته اجرايي طرح ثبت تلفن همراه به خريداران 

سريالهاييكهدربازارتلفنهمراهكپيميشود
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

تقريبا از يك ماه پيش درس��ت از زماني كه وزارت 
ارتباطات ليست واردكنندگاني را منتشر كرد كه ارز 
دولت��ي دريافت كرده ان��د، اين موضوع باعث ش��د تا 
فعاليت واردكنندگان به نوعي زير ذره بين س��ازمان 
تعزي��رات حكومتي ق��رار گي��رد. از آن زم��ان به بعد 
در حال��ي كه انتظ��ار مي رف��ت نظارت بيش��تري بر 
بازار صورت گيرد، اما چنين نش��د. اگرچه فهرس��ت 
ش��ركت هاي دريافت كنن��ده ارز دولت��ي منتش��ر و 
مشخص شد كه اين واردكنندگان ارز ۴۲۰۰ توماني 
دريافت كرده اند؛ اما گوشي هاي موجود در بازار با دالر 

۸ تا ۹ هزار توماني در اختيار مشتريان قرار گرفت.
در اين اثنا برخي از شركت ها اقدام به عرضه گوشي 
با دالر ۴۲۰۰ توماني كردند، اما ظاهرا عرضه گوش��ي 
با چنين قيمتي نيز به صورت محدود و به دليل فش��ار 
دولت انجام ش��د. با اين همه در طول يك ماه گذشته 
تقريبا هيچ اتفاق خوبي براي بازار موبايل نيفتاد و هر 

روز شاهد افزايش قيمت ها بوديم.
اين در حالي اس��ت كه وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات چندي پيش اعالم كرده ب��ود كه ۱۰۰ هزار 
گوشي توقيف ش��ده، براي بازگش��ت آرامش، به بازار 
بازمي گردد كه هن��وز اقدامي در اي��ن زمينه صورت 
نگرفته است؛ البته به گفته واردكنندگان اين گوشي ها 
قطعا همانند روش فروش خودروه��اي ثبت نامي به 
فروش خواهد رس��يد؛ چرا كه عرضه گوشي با قيمت 
دولتي با هجوم خريداران روبرو مي ش��ود و باعث بروز 

مشكالتي خواهد شد.
ش��ركت هاي واردكنن��ده معتقدن��د ك��ه ب��راي 
جلوگيري از هرج ومرج، اين گوشي ها به شكل آنالين 
به فروش خواهد رسيد؛ بنابراين خيلي هم نمي توان به 
عرضه واقعي آنها اميدوار بود و احتماال مثل هميش��ه 
با آغاز فروش سايت از دسترس خارج مي شود و فقط 
تعداد كمي از خريداران ش��انس خريد اين گوشي ها 
را خواهند يافت؛ البته واردكنن��دگان معتقدند كه با 

تزريق كاال به بازار قيمت ها فروكش مي كند؛ اما تجربه 
ثابت كرده، قيمت  كاال هميشه با شيب رو به باال همراه 
مي ش��ود و هرگز قيمتي كه باال رفته نزول نمي كند و 
در خوشبينانه ترين حالت مي توان به تثبيت قيمت ها 

اميدوار بود.
گفتني اس��ت ب��ا افزاي��ش ن��رخ ارز و بالتكليفي 
واردكنندگان در خصوص اختصاص يا عدم اختصاص 
ارز با نرخ دولتي براي واردات گوش��ي هاي هوش��مند 
باعث شده است تا وضعيت آشفته اي را در تمام بازار ها 
از جمله گوشي هاي هوشمند ش��اهد باشيم؛ بطوري 
كه اكنون در اغلب فروش��گاه هاي اينترنتي با انبوهي 
از گوش��ي هاي هوش��مند ناموجود طرف هس��تيم و 
خرده فروش هاي فيزيكي نيز اغلب قيمت هايي نجومي 

در قبال كاالهاي خود طلب مي كنن��د. اين در حالي 
است كه باز هم وزير ارتباطات طي هفته هاي اخير از 
ورود گوشي هاي توقيف وانبار شده در گمرك به بازار 
خبر داد تا به منظور تعديل در قيمت ها صورت بگيرد 
ولي به نظر مي رس��د هنوز اين تصميم به مرحله اجرا 
نرسيده است و همچنان بازار تلفن همراه دستخوش 

كمبود كاال و افزايش لحظه اي قيمت ها است . 
از س��وي ديگر چندي پي��ش فعاالن ب��ازار اعالم 
كرده اند كه هيچ گوش��ي اي براي فروش ندارند و اين 
مس��اله كه عنوان مي ش��ود فروش��ندگان براي سود 
بيشتر اقدام به فروش نمي كنند صحت ندارد، چرا كه 
با باالرفتن دالر امكان واردات نيس��ت و فروشندگان 
كاالهايي را كه موج��ود بوده فروخته ان��د و خبري از 

احتكار نيس��ت،  اين صحبت فعاالن البته مورد تاييد 
برخي از مسووالن نيست . 

اين در حالي اس��ت كه برخي فعاالن ب��ازار اخيرا 
تخلف جديد جعل شناسه IMEI و كپي كردن شماره 
سريال گوش��ي روي ديگر گوش��ي ها در بازار موبايل 
را گ��زارش كرده ان��د بطوري كه كميته رجيس��تري 
با متخلف��ان اتمام حج��ت و اعالم كرد: گوش��ي هاي 
متخلف قابل شناسايي اند و اين تخلف حبس و جزاي 

نقدي دارد.
 كميت��ه اجراي��ي ط��رح ثبت تلف��ن هم��راه در 
اطالعيه اي درباره وقوع تخلف جديدي در بازار گوشي 

تلفن همراه هشدار داد و با متخلفان اتمام حجت كرد.
بنابراعالم اين كميته، با بررسي هاي صورت گرفته 

در چند روز اخير مشخص ش��ده است كه برخي افراد 
س��ودجو در بازارهاي تلفن همراه مب��ادرت به جعل 
شناس��ه IMEI و كپي كردن آن بر روي دستگاه هاي 

ديگر كرده اند.
هر اقدامي كه منج��ر به تغيير شناس��ه IMEI و 
مغايرت آن با اطالعات س��امانه همتا شود، طبق ماده 
5 و 33 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و ماده 6 قانون 
جرايم رايانه اي، جرم تلقي شده و پيگرد قانوني خواهد 

داشت.
مجازات تعيين ش��ده براي مج��رم، حبس از يك 
تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيس��ت ميليون ريال تا 

يكصد ميليون ريال يا هردو در نظر گرفته شده است.
توجه به اين نكته ضروري اس��ت كه هر دس��تگاه 
تلفن همراه با شناس��ه IMEI مش��خص، داراي يك 
كد فعال س��ازي يك بار مصرف اس��ت كه فقط براي 
فعال سازي همان گوشي قابل استفاده است. بنابراين، 
امكان فعال س��ازي ساير دس��تگاه ها با IMEI جعلي 
يكس��ان با يك ك��د فعال س��ازي وجود ن��دارد و اين 
دستگاه ها پس از مدتي توسط سامانه همتا شناسايي 

و ارتباط آن با شبكه هاي اپراتوري قطع خواهد شد.
مسووليت هرگونه عواقب ناشي از فروش دستگاه 
با شناس��ه IMEI جعلي، برعهده ش��خص فروشنده 
خواهد بود و حق شكايت از متخلفان براي سامانه همتا 
و ش��خص خريدار محفوظ است. همچنين درصورت 
ارتكاب اين جرم از سوي فروشندگان، مستندات الزم 
جهت پيگي��ري و برخورد قانوني با اف��راد متخلف در 

اختيار سازمان تعزيرات حكومتي قرار خواهد گرفت.
گفتني اس��ت كاربران، قبل از خري��د تلفن همراه 
حتما اصالت تلفن همراه را استعالم كرده و اطالعات 
ارسالي از س��امانه همتا در پاسخ اس��تعالم اصالت از 
جمله برند و مدل و شناسه تلفن همراه را با مشخصات 
ظاهري تلفن همراه و اطالعات درج شده روي جعبه 
تلفن همراه تطابق دهند و در صورت مغايرت از خريد 

خودداري كنند .

دانش و فن10
موشك جديد »اسپيس ايكس« 

دوباره به فضا رفت
ان بي س�ي| اس��پيس ايكس ب��راي دومين بار 
موشك جديد خود را همراه ماهواره مخابراتي اندونزي 

به آسمان فرستاد.
ش��ركت اس��پيس ايكس موش��ك جديد خود را 
براي دومين بار به فضا فرستاد. اين بار موشك مذكور 

ماهواره مخابراتي را براي اندونزي به فضا برد.
موش��ك فالكون ۹ از مقر كيپ كارناوال در فلوريدا 
به آس��مان پرتاب شد. قس��مت اول اين موشك براي 
نخستين بار در ماه مي به آس��مان پرتاب شده بود. به 
هرحال اين بخش موشك پس از انجام ماموريت خود 
و رساندن ماهواره به مدار زمين، در اقيانوس آتالنتيك 
فرود آمد.هر يك از موشك هاي جديد اسپيس ايكس 
براي انجام ۱۲ پرواز ساخته ش��ده است. اين درحالي 
است كه اسپيس ايكس سعي دارد تا با چند بار استفاده 

از يك موشك، هزينه هاي پرتاب را بكاهد. 

 امواجي كه ماهواره ها را 
از كار مي اندازد

ديلي ميل|دانش��مندان متوجه ش��ده اند يكي 
از قمرهاي مش��تري امواج الكترومغناطيسي منتشر 
مي كند كه يك ميلي��ون بار قدرتمندتر از متوس��ط 
امواجي است كه اطراف س��ياره وجود دارد و مي تواند 

ماهواره ها را از كاربيندازد.
تحقيقي جديد نش��ان مي ده��د بزرگ ترين قمر 
مشتري مقدار بي س��ابقه اي امواج الكترو مغناطيسي 
منتشر مي كند. اين قمر كه Ganymede نام گرفته 
امواج الكترومغناطيسي توليد مي كند كه يك ميليون 
بار قدرتمندتر از متوس��ط امواجي است كه در اطراف 
سياره مش��تري وجود دارد. اين امواج در كل منظومه 
شمسي منتشر مي شود و نوعي نور مانند شفق قطبي 
ايجاد مي كنند. همچنين آنه��ا الكترون هايي با انرژي 
باال و خطرناك منتش��ر مي كنند.اين ذرات الكترون با 
بار زياد مي توانند هزار برابر يك دس��تگاه اشعه ايكس 
دندانپزشكي انرژي ايجاد كنند. ذرات الكترون مذكور 
به راحتي از سپر ماهواره ها گذش��ته و در عايق اطراف 
بخش هاي حس��اس الكترونيكي اين دس��تگاه ها جا 
بگيرند.با تجميع الكتريس��يته در فضاپيما يا ماهواره 
ممكن است فرايند تخليه شارژ با قدرت زياد در داخل 
اين دستگاه ها اتفاق بيفتد. به اين ترتيب يك صاعقه 
كوچ��ك درون ماهواره ب��ه وجود مي آي��د و احتماال 
بخش هاي مهم آن را از كار مي اندازد.البته تمام اجسام 
آسماني اين امواج را منتش��ر مي كنند.اما دانشمندان 
معتقدن��د امواجي ك��ه قمر Ganymede منتش��ر 
مي كند بسيار قدرتمندتر از حد متوسط است زيرا اين 

قمر در ميدان مغناطيسي مشتري قرار گرفته است.

هوش مصنوعي برگزاري بازي هاي 
المپيك را امن تر مي كند

ورج| بازي ه��اي المپي��ك و پارالمپيك س��ال 
۲۰۲۰ ميالدي ك��ه در توكيو، پايتخ��ت ژاپن، برگزار 
مي ش��ود، به فناوري NEC براي تش��خيص چهره و 
احراز هويت تماش��اگران مجهز خواهد ش��د.با توجه 
به افزاي��ش اهمي��ت ايجاد فض��اي ام��ن و آرام براي 
مسافران، گردشگران و تماشاگران بازي هاي مختلفي 
كه در سراس��ر جهان برگزار مي ش��ود، ش��ركت هاي 
فع��ال در زمينه تكنول��وژي تصمي��م گرفته اند كه با 
بهره گي��ري از فناوري ه��اي نويني همچ��ون هوش 
مصنوع��ي و يادگيري ماش��يني، ب��ه افزايش امنيت 
فضاهاي ورزش��ي، استاديوم و ورزش��گاه هاي ميزبان 
جام جهان��ي و بازي هاي المپيك كم��ك كنند.حاال 
به تازگ��ي گزارش هاي منتش��ره حاكي از آن اس��ت 
كه ورزش��گاه هايي كه ميزب��ان بازي ه��اي المپيك 
و پارالمپي��ك س��ال ۲۰۲۰ ميالدي توكي��وي ژاپن 
هس��تند، به فناوري NEC مبتني بر هوش مصنوعي 
مجهز خواهند ش��د تا به برگزاركنن��دگان و نيروهاي 
امنيتي كمك كند امنيت فضاهاي الزم را هرچه بهتر 
و كامل تر تامين كنند. اين نخس��تين باري است كه از 
فناوري هوش مصنوعي در بازي هاي المپيك استفاده 
مي ش��ود، بنابراين مي توان��د هويت و چه��ره تمامي 
تماشاگران حاضر در ورزشگاه و همچنين افراد حاضر 
در خيابان ها و اماكن عمومي حساس را تشخيص داده 

و درصورت لزوم، به نيروهاي امنيتي اطالع دهد.

 اينترنت پرسرعت
كم خوابي مي آورد

بس��ياري از دانش��مندان اروپايي به تازگي دريافته 
و اع��الم كرده ان��د آن دس��ته از كاربراني ك��ه اينترنت 
پرس��رعت خريداري و اس��تفاده مي كنند، بيش��تر به 
كم خوابي مبتال مي شوند.با توجه به افزايش روزافزون 
محبوبيت ش��بكه هاي اجتماع��ي و افزاي��ش قابليت 
اپليكيش��ن و پيام رس��ان هاي مختلف، افراد بسياري 
به اس��تفاده بيش از ح��د از اينترنت و فض��اي مجازي 
اعتياد پيدا مي كنند، به گونه اي كه در يك نظرسنجي 
گسترده، بالغ بر ۸۰ درصد كاربران اينترنتي معتقدند كه 
ديگر بدون اينترنت و شبكه هاي اجتماعي ادامه زندگي 
برايشان غيرممكن اس��ت. حتي آن دس��ته از افرادي 
كه اعتياد چنداني به اينترن��ت و فضاي مجازي ندارند، 
درصورت اتصال به اينترنت پرس��رعت تمايل بيشتري 
براي وقت گذراني در صفحات مج��ازي وب دارند.حاال 
به تازگي دانشمندان با انتشار يك مقاله علمي در ژورنال 
اروپايي »رفتار س��ازماني و اقتصادي« اع��الم كرده اند 
ميزان خواب كاربراني كه به اينترنت پرسرعت متصل 
هستند، بطور متوسط تقريبا ۲5 دقيقه كمتر از سايرين 
و افراديست كه اينترنتشان سرعت چندان زيادي ندارد.
به باور آنها، ميان اينترنت پرسرعت و پهن باند و مشكل 
كم خوابي كاربران يك ارتباط مستقيم و معنادار وجود 
دارد به گونه اي كه هرچه سرعت اتصال به وب و دانلود 
اينترنت بيشتر باشد، افراد تمايل بيشتري براي مشاهده 
و تماش��اي ويديو، وب گردي و گش��ت در شبكه هاي 
اجتماعي دارند كه اين مساله به خاطر نور صفحه گوشي 
هوشمند و امواج آن، موجب مي شود آنها كمتر بخوابند 

يا در خوابيدن با مشكل مواجه شوند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

راهكار هايي براي رفع داغي تلفن همراه افزايش نگراني از محتواي خشونت آميزريزش سه ميليون نفري كاربران »اسنپ چت«
فون آرنا|

 اپليكيشن پيام رسان و شبكه اجتماعي اسنپ چت، 3 ميليون كاربر فعالش را از دست داده 
است. همانطور كه مي دانيم يكي از بزرگ ترين رقباي قدرتمند شبكه اجتماعي اينستاگرام، 
اپليكيشن اسنپ چت اس��ت كه همواره با انتش��ار قابليت ها و امكانات جديد و شگفتانگيزي 
همچون استوري و افكت هاي جذاب براي عكاس��ي، همواره گوي رقابت را از ساير شبكه هاي 

اجتماعي مشابه خود ربوده است.
اما حاال بر اساس تازه ترين آمارهاي منتشره، اين پيام رسان زردرنگ به داليل نامشخص و 

نامعلومي، حدود 3 ميليون نفر از كاربران فعال در ماه خود را از دست داده است.
اسنپ چت )snapchat(، به عنوان يكي از بزرگ ترين رقيبان شبكه اجتماعي اينستاگرام 
كه يك برنامه ارسال و دريافت تصاوير در پلت فرم گوشي هاي هوشمند است، نخستين بار در 
سپتامبر ۲۰۱۱ ميالدي در دسترس عموم كاربران قرار گرفت. اسنپ چت به كاربران امكان 
مي دهد تا به ثبت و ضبط تصاوير و ويديوهاي موردنظر خود بپردازند، متن و تصاوير ديگري 
به آن بيفزايند و آنها را ويرايش كنند. اما يكي از بارزترين قابليت هاي اين ش��بكه اجتماعي، 
استوري است كه دقيقا مشابه اس��توري هاي اينس��تاگرام، تنها در مدت زمان كوتاهي براي 
كاربران قابل مشاهده است.اس��نپ چت در رقابت تنگاتنگي كه با اينستاگرام دارد، گاهي به 
افزودن قابليت هاي جديدي به امكانات كنوني خود اقدام مي كن��د و همانطور كه مي دانيم، 
در سال هاي اخير توانسته تعداد كثيري از كاربران و طرفداران شبكه هاي اجتماعي مختلف 
همچون اينستاگرام و فيس بوك را به خود جذب كند.اين در حالي است كه امروز خبري مبني 
بر خريد ۲.3 درصد از سهام اين شركت توسط وليد بن طالل، شاهزاده ميلياردر عربستاني، در 
فضاي مجازي منتشر شده است. گفته مي ش��ود اين قرارداد به ارزش ۲5۰ ميليون دالر براي 
سهام شركت اسنپ چت بوده است.وليد بن طالل در بيانيه اي كه به همراه اين توئيت منتشر 
كرد، نوشت، اپليكيشن اسنپ چت يكي از جديدترين پايگاه هاي اجتماعي جهان است و فكر 
مي كنم اين شبكه اجتماعي نو حركت خود در مسير ارتقاي امكانات واقعي اش را آغاز كرده و ما 

به اينكه بخشي از آن هستيم، افتخار مي كنيم.
پيش��تر وليد بن طالل مبلغ ۲5۰ ميليون دالر را در ۲5 مه با متوس��ط هزينه ۱۱ دالر 

براي هر سهم سرمايه گذاري كرده بود اما اين قرارداد روز سه شنبه اعالم شد.
 اين ش��اهزاده ميلياردر عربس��تاني ب��راي اولين بار با ايوان اش��پيگل، مدي��ر اجرايي 
اسنپ چت و عمران خان، رييس مسائل راهبردي اين شركت كه در سال ۲۰۱5 به رياض 

سفر كرده بودند، ديدار كرد.

تلگراف|
بسياري از روان شناسان و جامعه شناسان 
از ش��بكه هاي اجتماعي اينستاگرام و تامبلر 
درخواس��ت كرده ان��د كه نظارت بيش��تري 
برروي محت��واي خش��ونت آمي��ز پلت فرم 
خود داشته باش��ند.طي چند س��ال اخير با 
توجه ب��ه اتفاق��ات متعددي ك��ه در فضاي 
مج��ازي و ش��بكه هاي اجتماع��ي رخ داده 
است، فشارهاي بيشتري برروي شبكه هاي 
اجتماعي همچون فيس بوك، اينس��تاگرام، 

گوگل، توييتر، يوتيوب و تامبلر وارد شده است تا با حذف محتواي نامناسب، غيراخالقي و 
خشونت آميز به پاك سازي و شفافيت پلت فرم خود كمك كرده و از بسياري از مشكالت و 

چالش هاي اجتماعي ممكن جلوگيري كنند.
حاال به تازگي خيل عظيمي از جامعه روان شناس��ان و جامعه شناس��ان فعال در زمينه 
علم و فن��اوري از هجوم محتواي »خش��ونت عليه خ��ود« در ش��بكه هاي اجتماعي نظير 

اينستاگرام و تامبلر )Tumblr( انتقاد كرده و به شدت ابراز نگراني كرده اند.
آن ها بر اين باورند كه بسياري از اين پست هاي به اشتراك گذاشته شده مي تواند كارها 
و رفتارهاي خشونت بار و آسيب رساني به بدن را در افراد و مخاطبان شبكه هاي اجتماعي 
تقويت كند و اين در نوجوانان و كودكان ناآگاه كه خيلي زودتر از بزرگس��االن و افراد بالغ و 

عاقل فريب مي خورند، احتمال بيشتري خواهد داشت. 
البته اين ش��بكه هاي اجتماعي نيز در پاسخ به نگراني اين دس��ته از فعاالن اجتماعي، 
تاكنون تالش هاي بس��ياري را درخصوص ح��ذف محتواي خش��ونت آميز نظير آموزش 
خودكش��ي، آس��يب رس��اندن به اعضاي مختلف بدن، نحوه ايجاد زخم برروي بدن و... از 
پلت فرم خود كرده اند، به گونه اي كه از فناوري ه��اي نويني همچون هوش مصنوعي براي 
تشخيص هوشمندانه و سريع محتوا و پست هاي اين چنيني اس��تفاده كرده اند تا رضايت 
اين دس��ته از كاربران و فعاالن اجتماعي نگ��ران را به خود جلب كنند و ب��ه عبارت ديگر، 

وظيفه و مسووليت سنگين اجتماعي و مدني خود را نيز ادا كنند.
تصاويري كه اين روان شناسان در نامه درخواس��ت خود آورده بودند، نشان دهنده يك 

فيلم و پست كوتاه درباره تيغ هاي مختلف براي آسيب رساندن به بدن بوده است.

تك كرانچ|
يكي از مشكالتي كه همواره كاربران گوشي هاي هوش��مند و برخي ديگر از دستگاه هاي 

الكترونيكي با آن مواجهند، داغ كردن بيش از اندازه باتري آنهاست.
 س��ال گذش��ته بود كه اخباري مبني بر انفجار برخي از مدل هاي گوش��ي هاي هوشمند 
همچون گلكسي نوت ۷ سامسونگ در فضاي مجازي منتشر شد و نگراني بسياري از كاربران 
را براي گرم ش��دن بيش از اندازه و منفجر شدن دستگاهش��ان برانگيخت، به گونه اي كه آنها 
پس از مشاهده داغ كردن باتري، به شدت احساس ترس و نگراني كرده و در بسياري از موارد 

موبايلشان را به جايي ديگر پرتاب مي كردند.
يكي از نخستين و مهم ترين نشانه هايي كه قبل از آتش گرفتن و منفجر شدن گوشي هاي 
هوشمند مذكور ديده مي شد، داغ كردن بيش از اندازه دستگاه و باتري آن بوده است. بنابراين 
مي توان بطور كلي گفت وقتي كه موبايلتان داغ مي كند، بدان معناست كه همه چيز سر جاي 
خود نيست و هرلحظه ممكن اس��ت فاجعه اي رخ دهد. پس كاربران بايد به سرعت اقدامات 
فوري را انجام دهند تا از وقوع حوادث ناگواري همچون آتش گرفتن و انفجار گوشي هوشمند 

جلوگيري به عمل بياورند.
حاال تعدادي از كارشناسان فعال در حوزه تكنولوژي با انتشار فهرستي از نكات به كاربران 
توصيه كرده اند درصورت مشاهده برخي از موارد مش��كوك مبني بر احتمال آتش گرفتن و 

انفجار گوشي، با رعايت نكات زير خطر آن را از سر خود بگذرانند.
نخستين اقدام آن است كه كاربران بايد تمامي عملكرد و فعاليت هاي درحال انجام گوشي 
هوش��مند خود را غيرفعال و خاموش كنند، به گونه اي كه گوشي موردنظر درگير باز كردن و 
اجراي هيچ برنامه اي نباشد.در مرحله بعد، كاربران بايد گوشي خود را در اولين فرصت خاموش 

كنند تا از گرم تر شدن بيش از اندازه دستگاه جلوگيري به عمل آورده شود.
كاربران در مرحله بعدي بايد قاب و كيس گوش��ي هوشمند خود را به س��رعت درآورده و 

بگذارند دستگاه با جريان هواي خنك و آزاد در ارتباط باشد.
كاربران بايد گوشي هوشمند خود را در محيطي كه گرماي زيادي ندارد، قرار دهند تا دماي 
باالي آن به شدت كاهش پيدا كند. اين بدان معناست كه كاربران از قرار دادن موبايل در اماكن 
گرم نظير زير نور آفتاب و مجاورت اجاق گاز شديدا خودداري كنند. البته پايين آوردن دماي 
دستگاه به معناي آن نيست كه روي آن سشوار باد سرد بگيريد يا آن را در يخچال بگذاريد، بلكه 
تنها بدين معناست كه آن را در خنك ترين جاي ممكن در خانه و محل كارتان قرار دهيد و از 

قرار دادن آن در كنار برخي از وسايل گرمايشي خودداري كنيد.

هكرنيوز|
 ش��ركت تايوان��ي TSMC ب��ه عن��وان يك��ي از بزرگ ترين 
توليدكننده ها تراش��ه پردازنده در جهان، اعالم كرده است توقف 
خط توليد تراشه هايش تحت تاثير حمله بدافزار معروف واناكراي 
بوده اس��ت.چند روز پيش بود ك��ه اخباري مبني ب��ر هجوم يك 
ويروس خطرناك ب��ه تجهيزات و سيس��تم هاي رايانه ش��ركت 
تايواني توليد تراشه و پردازنده تحت عنوان TSMC كه تراشه هاي 

موردنياز اپل و گوشي هاي آيفون را تامين مي كند، منتشر شد.
ش��ركت تايوان��ي TSMC ب��ه عن��وان يك��ي از بزرگ ترين 
توليدكنندگان تراشه پردازنده در جهان، نخست در وهله اول اعالم 
كرد كه مشكل به وجود آمده تنها بر اثر ويروسي شدن سيستم و 
تجهيزات موجود و فعال در خط توليد تراشه هاست و به هيچ عنوان 
عمدي و بدافزاري نيست. اين شركت همچنين با انتشار بيانيه اي 
در روز جمعه اعالم كرد كه متخصصان امنيت س��ايبري مربوطه، 
در حال كار برروي اين مس��اله و برطرف كردن مشكالت به وجود 
آمده هستند و به زودي مشكل امنيتي حاصل از حمله ويروسي و 

بدافزاري حل خواهد شد.
 اما حاال به نظر مي رسد كه اين شركت پس از انجام تحقيقات 
از سوي متخصصان امنيت سايبري، به اين نتيجه رسيده و اعالم 
كرده است كه مش��كل مذكور تحت تاثير حمله سايبري از سوي 
بدافزار خطرن��اك و معروف واناك��راي )WannaCry( رخ داده 
اس��ت.بطور قطع مي توان گفت كه باج افزار و بداف��زار واناكراي از 
مهلك ترين حمالت س��ايبري در طول تاريخ كش��ورهاي جهان 
به ش��مار مي رود كه با حمله و نفوذ به سيس��تم هاي س��ازمان ها 
و نهادهاي حس��اس و حياتي در كش��ورهاي مختلف، خس��ارات 
چندميلي��ارد دالري و جبران ناپذيري را برجاي گذاش��ت.طبق 

گزارش هاي منتش��ره، بدافزار واناكراي ح��دود ۲۰۰ هزار رايانه و 
سيستم را در بيش از ۱5۰ كش��ور در جهان مورد حمله قرار داده 
و اطالع��ات خصوصي و محرمانه آنها را به س��رقت ب��رده يا از آنها 

سوءاستفاده كرده است.
بنابراين بسياري از كارشناس��ان و منابع آگاه اعالم كرده اند كه 
فعاليت هاي توليد تراشه اين شركت و تامين پردازنده هاي موردنياز 
آيفون تا حد زيادي به حالت تعليق درآمده و ممكن است اپل براي 
تامين تعداد قطعات و تراشه هاي موردنيازش براي معرفي و عرضه 

آيفون هاي جديد ۲۰۱۸ با مشكل مواجه شود.
طبق اخب��ار، در نيمه دوم س��ال جاري ۲۰۱۸ مي��الدي بايد 
منتظر معرفي و رونمايي اپل از سه گوش��ي جديد باشيم كه قرار 
اس��ت به عنوان جايگزين هاي آيفون ۱۰ كنوني وارد بازار ش��وند.
اپل آيفون هاي ۲۰۱۸ را در دو نس��خه 5.۸ و 6.5 اينچي با صفحه 
 نمايش اولد و يك نس��خه ارزان  قيمت تر 6.۱ اينچي با نمايش��گر 

ال سي دي معرفي و روانه بازار خواهد كرد.

استار|
 مديرعام��ل بزرگ تري��ن موتور جس��ت وجوي چين��ي بايدو 
)Baidu( مدعي شده اس��ت كه همانطور كه تاكنون توان رقابت 
با گوگل را داش��ته، از اين پس نيز مي خواهد به يكه تازي و فعاليت 

گسترده در بازار چين ادامه دهد.
چندي پيش اخباري مبني بر بازگشت دوباره غول تكنولوژي 
گوگل به بازار چين شنيده و منتشر شد كه گمانه زني هاي بسياري 
را درباره احتمال سانسور نتايج جست وجوي موتور جست وجوي 
گوگل در چين قوت بخش��يد.حاال رابين لي - مدير اجرايي ارشد 
شركت بايدو - به تازگي در واكنش به خبر بازگشت گوگل به چين 
عنوان كرده اس��ت كه بايدو همواره بزرگ تري��ن و قدرتمندترين 
موتور جست وجوي اينترنتي در چين شناخته و استفاده شده است 
و اين امر چه در غياب گوگل چه در حضور آن همواره وجود داشته 
اس��ت.وي در ادامه افزود: ما با قدرت به رقاب��ت با گوگل امريكايي 
ادامه خواهيم داد و بدون شك پيروز اين ميدان و رقابت تنگاتنگ 
خواهيم شد و همانطور كه تاكنون موفق و يكه تاز بوديم، از اين پس 

نيز عملكرد موفقيت آميزي خواهيم داشت.
چند س��ال پيش ش��ركت امريكايي گوگل تحت تاثير قوانين 
محدودكننده و س��خت گيرانه دولت چين، اعالم ك��رد كه ديگر 
با اين كش��ور همكاري نمي كند و به همين دليل نيز بس��ياري از 

سرويس هاي خود را در اين كشور از دسترس خارج كرد.
كش��ور چين يكي از معدود كش��ورهايي اس��ت كه قوانين و 
مق��ررات محدودكننده اي براي اس��تفاده از خدم��ات اينترنتي و 
آنالين وضع كرده است و سانسور و فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي 

و پيام رسان ها در جهان معروف است.
حاال به نظر مي رسد كه گوگل نظرش تغيير كرده و مي خواهد 

بار ديگر به بازار فعال و پرشور كش��ور چين بازگردد تا بتواند عالوه 
بر جلب نظر ميليون ها كاربر چيني، به افزايش س��رويس دهي و 

درآمدزايي خود بپردازد.
گوگل در سال ۲۰۱۰ ميالدي در اعتراض به تالش چين براي 
محدود كردن استفاده آزادانه شهروندانش از اينترنت، بسياري از 
سرويس هاي خود را در اين كشور قطع كرد .البته هنوز اطالعات و 
جزييات دقيقي از سوي هيچ يك از طرفين منتشر نشده و صحت 
اين خبر هنوز تاييد نشده است، اما يك منبع ناشناس اسنادي را 
به وب سايت اينترس��پت ارايه داده است كه نشان مي دهد گوگل 
از اوايل سال گذشته ۲۰۱۷ ميالدي در حال تالش براي بازگشت 
به چين و توسعه نسخه سانسور شده موتور جست وجوي خود بوده 
است.زماني كه گوگل از بازار چين خارج شد، سهم قابل توجهي از 
بازار خود را از دست داد اما در عوض، سهم بازار بايدو به ميزان ۷۰ 
درصد افزايش يافت كه اين خود نشان از موفقيت و پيروزي بزرگي 

براي اين غول تكنولوژي چيني داشت.

                                                                                                                                                                                                                  

زورآزمايي موتور جست وجوي چيني با گوگل شناسايي متهم رديف اول توقف خط توليد پردازنده هاي اپل
زاويه

فراسو دريچه كاربر

بازار
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خبر 11 بنگاهها
ياديازشهيدرهبرخبرنگارجبههها



آبادان|ش��هيد غالمرضا رهبر، خبرنگاري اس��ت 
كه برگ زرين خبر رس��اني را در زم��ان جنگ ورق 
زد. غالمرضا رهبر خبرنگار فع��ال در قرارگاه خاتم 
االنبيا، ن��وح و كربال متول��د ۱۳۳۶ اس��ت و در ۲۱ 
دي م��اه ۱۳۶۵ در عمليات كربالي ۵ به ش��هادت 
رس��يد.  غالمرضا از س��ال ۱۳۵8 فعاليت خود را در 
صدا و س��يماي مركز آبادان و راديو نفت آغاز كرد و 
در س��مت » مدير خبر« راديو آبادان و نماينده صدا 
و س��يما در قرارگاه خات��م االنبي��أ )ص( در مناطق 
عملياتي جنوب و غرب كش��ور ش��روع به انعكاس 
پيروزيهاي رزمندگان اس��الم كرد. صداي عجيبي 
داشت . هميشه هم در گزارش هايش آيه اي از قرآن 
مي خواند . روايت هاي او از سال هاي دفاع، حضور او 
در خط مقدم، با ميكروفني كه هميش��ه در دس��ت 
داشت، شهيد »غالمرضا رهبر« نخستين گزارشگر 
شهيد صدا و س��يما اس��ت كه در ۲۱ دي ماه سال 
۱۳۶۵ در عمليات كربالي چهار در مرز ش��لمچه به 

شهادت رسيد.

ITC ش�جاعيودژاگهصادرش�د؛تبريز|
دپارتم��ان امور بي��ن المل��ل فدراس��يون از صدور 
ITC مسعود ش��جاعي و اش��كان دژاگه خبر داد. با 
اعالم دپارتمان امور بين الملل فدراس��يون فوتبال، 
 ITC باش��گاه ناتينگهام فارست انگلس��تان ديروز
اش��كان دژاگه را صادر كرد. همچنين روز گذش��ته 
)چهارش��نبه ۱7 مرداد( ITC مس��عود شجاعي از 
طرف باشگاه آ.ك. يونان براي باشگاه تراكتورسازي 
صادر شد. بر همين اساس اش��گان دژآگه و مسعود 
شجاعي مشكلي براي همراهي با تيم تراكتورسازي 

تبريز در بازي هاي ليگ برتر نخواهند داشت.

سپنتانيكنامسفيرصلحميشود؛يزد|عضو 
شوراي ش��هر يزد گفت: در كنار وظايفم پيام صلح 
و همدلي ايرانيان را انتقال مي دهم. س��پنتا نيكنام 
گفت: بايد در جايگاه نمايندگي مردم خدمت كنم، 
اما به واس��طه اتفاقات رخ داده مي توان��م به عنوان 
س��فير صلح، پيام آور صلح و همدلي ايرانيان باشم و 
آن را به گوش جهانيان برس��انم. او با بيان اينكه اين 
اتفاق نشان دهنده پيام با هم بودنمان سبب پيروزي 
مي ش��ود، افزود: اگر مردم ايران با هم باش��ند از راه 
قانون دستيابي به خواس��ته ها دور از ذهن نيست و 

يقينا با هم بودنمان موجب پيروزي است.

يكپارچگياراضي؛كشاورزيرااقتصاديتر
ميكند؛سنندج| مديركل دفتر يكپارچگي و بهره 
وري سازمان امور اراضي كش��ور گفت: يكپارچگي 
اراض��ي باع��ث مي ش��ود كش��اورزي علمي ت��ر و 
اقتصادي تر شود. سيدحسين توكلي در جلسه اي با 
موضوع حفظ كاربري اراضي و باغ ها با اشاره به ماده 
۱۲ قانون يكپارچه س��ازي اراضي، گفت: به منظور 
هماهنگي و س��اماندهي امور مربوط ب��ه تجميع و 
يكپارچه سازي اراضي كشاورزي و تصميم گيري در 
خصوص نحوه و ميزان مشوق ها و امتيازها، كارگروه 
ملي يكپارچه سازي و جلوگيري از خرد شدن اراضي 

كشاورزي تشكيل شده است.
 او با بيان اينكه رييس س��ازمان جهاد كشاورزي هر 
اس��تان، رييس اين كارگروه و روساي سازمان هاي 
آب منطقه اي، مديريت و برنامه ريزي، ثبت اسناد و 
امالك و بانك كشاورزي استان ها عضو آن هستند، 
بيان كرد: با توج��ه به ضرورت كار بايد با ش��ناخت 
نسبت به منابع و محدوديت ها به يكپارچه سازي و 

تجميع اراضي كشاورزي اقدام شود.

كش�تدومبرن�جدرمازندراننصفش�د؛
ساري| رييس س��ازمان جهاد كشاورزي مازندران 
گفت كه با اطالع رس��اني رس��انه ها و هش��دارهاي 
كارشناس��ان و محدوديت هايي كه دس��تگاه هاي 
ذي ربط وضع و اعمال كردند، سطح زير كشت دوم 

برنج حدود ۵0 درصد كاهش يافت .
عزيزاهلل شهيدي فر افزود: سطح زير كشت دوم برنج 
پارسال حدود 40 هزار هكتار بود كه امسال به كمتر 

از ۲0 هزار هكتار رسيده است .
وي نقش رسانه ها را در آس��يب زدايي از حوزه هاي 
مختلف مه��م توصيف كرد و گفت: ش��ايد اگر ورود 
جدي رس��انه ها به موضوع كمبود آب در مازندران 
و ضرورت رعايت خط قرمزها براي كش��ت دوم در 
برخي از مناطق استان نبود، س��طح زير كشت دوم 

امسال افزايش هم مي يافت.

نصبمس�تقيمپمپكاهشكيفيتآبرا
درپيدارد؛اصفهان| مدير امور كنترل كيفيت 
ش��ركت آبفا اس��تان اصفهان گفت: نصب مستقيم 
پمپ آب روي ش��بكه توزي��ع آب مي تواند احتمال 
آلودگي آب را فراهم نمايد به گونه يي كه س��المت و 

كيفيت آب شرب را با مخاطراتي روبه رو سازد.
محمد حسن ربيعي راد با تاكيد بر نصب مجاز پمپ 
آب بر ش��بكه توزيع اعالم كرد: تابستان سال جاري 
به منظ��ور توزي��ع عادالن��ه آب، مردم گاه��ا با افت 
فش��ار آب مواجه بودند كه برخي مش��تركين براي 
دسترس��ي پايدار به آب اقدام به نص��ب پمپ روي 
ش��بكه توزيع كردند. او افزود: بعضي از مش��تركين 
با نصب مستقيم پمپ روي ش��بكه توزيع با قدرت 
مكش بيشتر و ايجاد فشار منفي زمينه هاي احتمال 
آلودگي آب را فراهم مي كنند اين درحالي است كه 
با نصب مستقيم روي ش��بكه توزيع نه تنها احتمال 
آلودگي آب ساكنان واحد مسكوني متخلف مي رود 
بلكه بستر آلوده ش��دن آب واحدهاي مجاور و ساير 

شهروندان را هم مهيا مي شود.

يزد|س��فير ايران در گرجس��تان 
گف��ت: اجس��اد دو دانش آم��وزي ك��ه 
در گرجس��تان جان باختند، ش��امگاه 
پنجش��نبه به تهران منتقل مي شوند. 
سيد جواد قوام شهيدي با ابراز تاسف از 
وقوع حادثه غم انگيز براي دو دانش آموز 
جان باخت��ه ي��زدي در گرجس��تان و 
در پاس��خ به اين س��وال كه اين دانش آموزان از طريق چه نهاد و 
موسس��ه اي به گرجس��تان اعزام ش��ده بودند، خاطرنشان كرد: 
مدرسه فوتبال آرمان كوير يزد تصميم گرفت ۱۲ نفر از نوجوانان 
را براي يك اردوي تفريحي به مالزي ببرد كه به داليلي اين سفر 
انجام نمي شود و سفر گرجستان هماهنگ مي شود. قوام شهيدي 
با بيان اينكه پليس گرجستان تحقيقات گسترده اي را از تمام افراد 
مطلع و مسوول تيم اعزامي به عمل آورده است، افزود: تمهيدات 
الزم براي انتقال سريع جان باختگان اين حادثه به ايران از سوي 
س��فارت ايران پيش بيني شده است.  او يادآور ش��د: آنچه درباره 
پيگيري هاي الزم براي كسب اطالع و انتقال اجساد جان باختگان 
انجام شده و همچنين كس��ب اطالعات نهايي و قطعي پيرامون 
گزارش پليس و پزشكي قانوني پس از ارايه توسط مراجع ذيربط 
گرجي اعالم مي شود. سفير ايران در گرجستان به هموطناني كه 
قصد سفر به گرجستان را دارند، توصيه كرد قبل از سفر تحقيقات 

كاملي داشته باشند.

 انتقال اجساد 2 دانش آموز يزدي
به تهران

مازن�دران| مدي��ركل ش��يالت 
مازن��دران گفت ك��ه ارزش ص��ادرات 
خاويار پرورش��ي اس��تان در سه ماهه 
س��ال به ۱0ميلي��ون دالر رس��يد كه 
بيشتر از س��ه برابر مدت مش��ابه سال 
گذشته اس��ت . به گزارش ايرنا، ولي اهلل 
محم��دزاده ديروز صادرات س��ه ماهه 
سال گذش��ته را س��ه ميليون دالر اعالم كرد. او افزود: با توجه 
به س��رمايه گذاري هاي قابل توج��ه در حوزه پ��رورش ماهيان 
خاوياري در چند سال گذشته، از اين پس هر سال توليد خاويار 
و گوش��ت ماهيان خاوياري افزايش خواهد داشت. محمدزاده 
پيش بيني كرد كه امس��ال بيش از ۲ هزار تن گوش��ت ماهي و 
۲ هزار و ۵00 كيلوگرم خاويار پرورش��ي تولي��د و به بازارهاي 
هدف در اروپا و آسيا صادر شود. بر اساس آمار شيالت، در حال 
حاضر ۱8 مزرعه پرورش ماهيان خاوي��اري در مازندران فعال 
است . مديركل ش��يالت مازندران با اعالم اينكه مزرعه پرورش 
ماهيان خاوياري منطقه چپك��رود مازندران يكي از بزرگ ترين 
مزرعه پرورش ماهيان خاوياري خاورميانه است، اظهار داشت: 
ظرفيت اين مركز س��االنه بيش از ۲ هزار تن گوش��ت خاويار و 
۳0تن خاويار اس��ت. وي ميزان توليد گوشت ماهيان خاوياري 
در س��ال گذش��ته را يك هزار و ۵00 تن به همراه ي��ك هزار و 

800كيلوگرم خاويار پرورشي اعالم كرد.

 صادرات خاويار مازندران
سه برابر شد

اصفه�ان|در همايش س��ازگاري 
با كم آب��ي مدير آبفا فوالدش��هر گفت: 
در يك س��ال گذش��ته توانس��تيم در 
فوالدشهر با تبيين و اجراي برنامه هاي 
فرهنگي كه زمينه س��از مصرف بهينه 
آب بوده مص��رف س��رانه آب را به ازاي 
هر نف��ر ۲4 ليتر در ش��بانه روز كاهش 
دهيم. به گزارش »تعادل« كاظمي به كاهش مصرف س��رانه آب 
در فوالدشهر اش��اره كرد و افزود در چند س��ال گذشته مصرف 
س��رانه آب در فوالدش��هر ۱7۶ ليتر به ازاي هر نفر در شبانه روز 
بود كه با برنامه هايي كه در جهت س��ازگاري با كم آبي در دستور 
كار قرار گرفت اين رقم در سال جاري به ۱۵۲ ليتر كاهش يافت. 
وي به اجراي برنامه ارسال پيامك به مشتركين در هنگام كاهش 
تخصيص آب شرب فوالدشهر پرداخت و اظهار داشت: در فصل 
تابس��تان با توجه به كاهش بي س��ابقه حجم ذخيره سد زاينده 
رود، به ناچار تخصيص آب شرب فوالدشهر هم كاهش مي يافت 
كه در چنين شرايطي ما با ارس��ال پيامك به مشتركين خواهان 
مصرف بهينه آب بوديم.  وي ادامه داد: ما از طريق پيامك به مردم 
اطالع داديم كه با توجه به كاهش منابع آبي موجود نهايت دقت 
را در مصرف صحي��ح آب بخرج دهيد و از مص��ارف غيرضروري 
خودداري نماييد كه با اجراي اين طرح تاكنون توانستيم در توزيع 

پايدارآب شرب به مشتركين موفق عمل كنيم .

 كاهش مصرف سرانه آب در فوالدشهر
از طريق برنامه هاي فرهنگي

شيراز| در ش��رايطي كه مجوزهاي 
دوره  در  غيرمج��از  چاه ه��اي  حف��ر 
احمدي ن��ژاد كش��ور را با آس��يب هاي 
فراوان��ي مواجه ك��رده ب��ود؛ مديرعامل 
ش��ركت آبفاي اس��تان فارس مي گويد: 
خشكس��الي باعث خارج ش��دن حدود 
يك س��وم چاه هاي آب ش��رب فارس از 
مدار شده است. او جمع كل چاه هاي آب ش��رب موجود در حوزه 
تحت مديريت اين ش��ركت در فارس را حدود 4۲۵ حلقه اعالم و 
خاطرنش��ان كرد: مهم ترين چالش هايي كه با آن مواجه هستيم 
تغيير اقلي��م، افزايش درج��ه ح��رارت و افزايش مي��زان تبخير، 
خشكسالي سنواتي، كاهش بارندگي و برداشت ها و مصرف بي رويه 
از منابع مختلف آبي است. قلندري با بيان اينكه برداشت و مصرف 
بي رويه آب خصوصا در بخش كشاورزي مشهود است، فرونشست 
زمين، مرگ آبخوان ها، افزايش جمعي��ت مصرف كننده، آلودگي 
آبها و قيمت ناچيز آب به��ا را از ديگر چالش ه��اي فراروي بخش 
آب ذكر و اضافه كرد: كاهش ۶۵ درصدي بارندگي به نسبت سال 
گذشته و كاهش ۵۶ درصدي بارندگي نسبت به ميانگين درازمدت 
نيز از چالش ها محسوب مي شود.  او مهم ترين رويكرد وزارت نيرو 
در بحث كم آبي را افزايش سازگاري دانس��ت و گفت: با ايجاد يك 
كارگروه متش��كل از مديران دس��تگاه هاي مختلف، مسائلي را در 

قالب ۶ محور دنبال كرده ايم.

 خروج يك سوم چاه هاي آب فارس
از مدار
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وزير ارتباطات و فناوري اطالعات مطرح كرد

چرا كسب و كارهاي   اينترنتي اتحاديه ندارند
دستور رييس جمهور براي اتخاذ سياست جديد درخصوص ارزهاي ديجيتال

براساس اعالم اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار

تلفن همراه در ايران 2۴ ساله شد
گروهبنگاهها|

روز جمعه ۱۹م��رداد ماه ۱۳۹7، س��يم كارت در 
كشورمان ۲4ساله مي شود.

ب��ه گ��زارش »تع��ادل« ب��ه نق��ل از اداره كل 
ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، ۱۹ مرداد 
۱۳7۳، با واگذاري 4 س��يم كارت ب��ه كاركنان نهاد 
رياست جمهوري، عرضه س��يم كارت تلفن همراه در 

ايران رسمًا آغاز شد.
بهره برداري از اولين فاز شبكه تلفن همراه كشور، 
در مرداد ماه سال ۱۳7۳ در ش��هر تهران با ۲4 سايت 
BTS و با ظرفيت ۹۲00 ش��ماره آغاز ش��د. به دنبال 
اس��تقبال غيرمنتظره و بي نظير مردم از اين پديده، 
شركت مخابرات ايران درصدد گسترش پوشش آن از 
تهران به كل كش��ور بر آمد. بنابراين با توجه به نياز و 
تقاضاي مردم به اين پديده، فعاليت هايي متناسب با 
جهت گيري جهاني براي توسعه شبكه تلفن همراه در 

اهداف عالي مجموعه مخابرات كشور صورت گرفت.
در ادامه اي��ن برنامه هي��ات وزي�����ران بنا ب��ه 
پيش��نه��اد وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات، 
اساس��نامه ش��ركت ارتباطات س��يار را با س��رمايه 
۲000ميلي��ارد ري��ال تصويب كرد و كلي��ه وظايف 
ام��ور ارتباطات س��يار ش��ركت مخابرات اي��ران به 

شركت ارتباطات س��يارايران واگذار ش��د. با جدي 
ش��دن خصوصي س��ازي صنعت مخابرات كش��ور و 
اهميت حض��ور در بازار رقابت تجاري، اين ش��ركت 
از س��ال ۱۳8۶، داراي »نام )همراه اول( «، »نش��ان 
)دو حلقه(«، »رنگ )فيروزه اي و نارنجي( « و »شعار 

)هيچكس تنها نيست( « تجاري وي ژه خود شد.
همچنين در سال ۱۳8۹ پس از خصوصي شدن 
شركت مخابرات ايران، اين شركت از سهامي خاص 
به س��هامي عام تبديل شد. ش��ركت ارتباطات سيار 
اي��ران در ۲8 آذر ۱۳8۹، پنج درصد س��هام )معادل 
۱0۳ ميليون سهم( خود را در فرابورس عرضه كرد. 
روز ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ نماد هم��راه اول در بازار بورس 
بازگشايي شد و اين شركت از آن سال در بازار بورس 

حضور دارد.
شركت ارتباطات س��يار ايران كه براي دومين بار 
پياپي موفق ش��ده رتبه اول در اس��تفاده حداكثري 
از مناب��ع و مهارت ه��اي ايران��ي در ارزيابي عملكرد 
اپراتورها توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديوي��ي را كس��ب كند، ب��ا بي��ش از ۱00 ميليون 
سيم كارت واگذار شده در ۱۲4۶ شهر )۱00درصد 
ش��هرها( و بيش از 4۳ هزار روستا )حدود ۹0 درصد 
روس��تاها( و بيش از 70 هزار كيلومت��ر از جاده هاي 

كش��ور، بيش از ۹7 درصد پوش��ش جمعيتي كشور 
را تحت پوش��ش دارد. ضريب نفوذ اپراتور اول ۹0.۳ 
درصد و ارتب��اط رومينگ بي��ن المل��ل آن با ۲70 
اپراتور در ۱۱۲ كشور جهان برقرار است. همراه اول، 
عالوه بر اينكه پيش��تاز عرضه س��يم كارت در كشور 
بوده است، با نوسازي مداوم شبكه خود، به روزترين 

تجهيزات شبكه تلفن همراه كشور را نيز داراست.
هم��راه اول به عن��وان بزرگ ترين اپرات��ور تلفن 
همراه كش��ور در هر دو حوزه مكالم��ه و ديتا، مجوز 
ارتقاي پروانه ارايه خدمات تلفن همراه به نس��ل ۳ و 
نس��ل هاي باالتر را در تاريخ 4 ش��هريورماه۱۳۹۳، 
دريافت ك��رد و اكنون با گذش��ت كمتر از 4 س��ال، 
۱۹۳۳0 سايت نسل سه و ۱7400 سايت نسل چهار 
و چهار و نيم در ش��بكه اين اپراتور فعال اس��ت و بر 
اين اس��اس همراه اول تنها اپراتور كشور است كه در 

تمامي شهرها پوشش اينترنت پرسرعت دارد. 
عالوه بر اين، اپراتور اول در پنج س��ال گذش��ته، 
در ارزياب��ي رس��مي س��ازمان تنظيم مق��ررات و 
ارتباط��ات راديوي��ي )رگوالت��وري( كه بر اس��اس 
استاندارد EFQM صورت مي گيرد، برترين جايگاه 
اپراتورهاي تلفن همراه كش��ور را ب��راي خود حفظ 

كرده است.

گروهبنگاهها|
بعد از اع��الم تغيير راهبرد دول��ت در مواجهه با 
نوس��ان اقتصادي و التهابات بازار ك��ه از يك طرف 
به دليل بازگشت تحريم هاي امريكا و از طرف ديگر 
در اثر جنگ رواني دش��منان كش��ور ايجاد ش��ده؛ 
بخش ه��اي مختلف ت��الش كردند ت��ا تصويري از 
برنامه هاي آتي خ��ود را مبتني بر اين ش��رايط تازه 
ارايه كنند. يك��ي از بخش هاي موث��ر اقتصادي كه 
قادر اس��ت اقتصاد كش��ور را در زمان تكانه هايي از 
نوع تحريم مصون س��ازي كند؛ دامنه وسيع كسب 
و كارهايي اس��ت كه در فضاي مجازي و اتمس��فر 

آنالين برنامه ريزي و اجرا مي شود.
 با توجه به س��نتي بودن اكثر كس��ب و كار ها در 
ايران، بايد به اين واقعيت اش��اره كرد كه كسب و كار 
اينترنتي در مرحله اوليه رش��د و توسعه پايدار خود 
اس��ت و رش��د خود را به طور فزاين��ده اي آغاز كرده 
است لذا با استفاده از ظرفيت هاي اين حوزه مي توان 
بخشي از نيازهاي كشور را براي اشتغال زايي و بهبود 

شاخص هاي معيشتي پوشش دهد.
اما بنا به داليل گوناگون و ب��ا وجود تاثيرگذاري 
وس��يع اين نوع مش��اغل هنوز اتحاديه هاي صنفي 
ويژه اين نوع مش��اغل در كش��ور راه اندازي نشده؛ 
مش��كلي كه از منظر وزي��ر ارتباط��ات بايد هرچه 

سريع تر براي آن فكري شود.
در همي��ن خص��وص وزي��ر ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات درباره رسيدگي به تخلفات كسب و كارهاي 
اينترنتي، بيان داشت: كسب و كارهاي اينترنتي بايد 

حقوق مصرف كنندگان را رعايت كنند.
او به تف��اوت كار مش��اغل س��نتي با كس��ب و 
كاره��اي اينترنتي اش��اره ك��رد و افزود: كس��ب و 
كاره��اي اينترنتي و فض��اي مج��ازي نمي توانند 
كيفيت بد ارايه كرده و موج��ب نارضايتي كاربران 

شوند، اما باز بتوانند به بقاي خود ادامه دهند.
آذري جهرم��ي اضاف��ه ك��رد: رعاي��ت حقوق 
مصرف كنندگان در ذات كسب و كارهاي اينترنتي 
نهفته است، آنها خودشان مجبور هستند كه براي 
بقاي خود به اين نكته توج��ه كنند، آنهايي كه اين 
نكته را رعاي��ت نمي كنند، تيش��ه به ريش��ه خود 
مي زنن��د. اصناف مختلف بايد بر عملكرد كس��ب و 
كارها نظارت داشته باش��ند و به تخلفات رسيدگي 
كنند و بر اين اس��اس بايد براي كس��ب و كارهاي 
اينترنتي، الزم اس��ت صنفي تش��كيل ش��ود. وزير 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات ادامه داد: با اين حال 
براي راه اندازي صنف كس��ب و كاره��اي اينترنتي 

اختالف نظر وج��ود دارد، يك صن��ف را خود آنها 
)دس��ت ان��دركاران كس��ب و كاره��اي مجازي( 

راه اندازي كرده اند كه هنوز قوام الزم را ندارد.
آذري جهرم��ي ياد آور ش��د: البته نظ��ام صنفي 
رايانه اي كه داراي قانون و سابقه است نيز اعالم كرده 
كه شركت هاي كسب و كارهاي نوين را پذيرش كرده 
و تس��هيالتي را فراه��م مي كند. به نظ��ر من وظيفه 
وزارت صعت، معدن و تجارت اس��ت ك��ه در اين باره 
شفاف سازي كند؛ بايد منتظر ماند تا مشاهده كنيم 

تصميمي كه گرفته مي شود چيست.

راهبردتازهبهبود
شاخصهايارزهايديجيتال

در همين خصوص وزي��ر ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات گف��ت: رييس جمهوري دس��تور داده كه 
وزارت ارتباطات و بانك مركزي جلس��ه مشتركي 
را درب��اره ارزه��اي ديجيت��ال داش��ته باش��ند و 
پيش��نهادي را براي اتخاذ سياس��ت جدي��د ارايه 
كنند. محمد جواد آذري جهرمي درباره انتشار ارز 
ديجيتال توسط پس��ت بانك گفت: مطالعات الزم 
انجام شده، اما سياس��تي كه تاكنون بانك مركزي 
داش��ته، ممنوع كردن همه ارزهاي ديجيتال بوده 
است. او افزود: طبق درخواست بانك مركزي همه 

س��ايت هايي كه تبادل ارز ديجيتال داش��ته اند، از 
طريق دادستاني مسدود شده اند.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات افزود: نگاهي كه 
به تازگي در شوراي عالي فضاي مجازي و دولت مطرح 
شده، اين اس��ت كه آنها الزامًا تهديد محور نيستند و 
مي توانند فرصت هايي را ايج��اد كنند. آذري جهرمي 
به دس��تور رييس جمهوري براي برگزاري جلس��ه با 
بانك مركزي اشاره كرد و گفت: رييس كل جديد بانك 
مركزي درگير موضوع تثبيت نرخ ارز است اما تالش 
مي كنيم كه در هفته پيش رو اين جلس��ه مشترك را 

داشته باشيم و تصميم گيري كنيم.

 چراكسبوكارهاياينترنتي
اتحاديهنيازدارند

در ش��رايطي ك��ه وزي��ر ارتباط��ات از ضرورت 
به كار گيري اتحاديه ويژه كسب و كار اينترنتي خبر 
مي دهد؛ اين پرس��ش كه چار اين نوع مشاغل تا به 
امروز اتحاديه اي براي رتق و فتق امور نداش��ته اند، 

در محافل كارشناسي مطرح شده است. 
اين در حالي اس��ت ك��ه در ۱4 تيرم��اه ۱۳۹۶ 
ريي��س اتاق اصناف ط��ي خبري اعالم ك��رده بود 
كه اتاق اصن��اف معاونتي را ب��راي مديريت گروه 
كس��ب وكارهاي اينترنتي تشكيل داده است و اين 

اتاق در حال تالش براي راه اندازي اتحاديه كسب 
و كارهاي اينترنتي است و پس از كش و قوس هاي 
فراوان و تشكيل جلس��ات متعدد نهادهاي دولتي 
س��رانجام اتحاديه فناوران رايانه تهران براي اولين 
بار پروانه كسب سه كسب و كار اينترنتي در حوزه 

فناوري اطالعات را صادر كرد.
اين مساله واكنش اعضاي سازمان نظام صنفي 
رايانه اي را به دنبال داش��ت كه تشكيل اتحاديه اي 
ب��راي مجوزدهي ب��ه فعالي��ت كس��ب وكارهاي 
اينترنت��ي را غيرقانون��ي توصيف كردن��د و مباني 
قانوني تش��كيل اين اتحاديه را برداشتي ناصحيح 
از قانون تجارت الكترونيكي دانس��تند و خواستار 
ورود مقامات مس��وول به موضوع تشكيل اتحاديه 
كس��ب وكارهاي مج��ازي ش��دند. در واكنش به 
تشكيل اتحاديه كس��ب وكارهاي اينترنتي توسط 
مركز توس��عه تج��ارت الكترونيك، باق��ر بحري - 
رييس كميس��يون تجارت الكترونيكي س��ازمان 
نظ��ام صنفي رايان��ه اي - ب��ا بيان اينكه تش��كيل 
اتحاديه كس��ب وكارهاي مجازي همچون س��اير 
تش��كل هاي موازي باعث مي ش��ود فع��االن اين 
حوزه با مش��كالت بيش��تري در ح��وزه قوانين و 
مقررات روبرو باشند گفت: عضويت فعاالن تجارت 
الكترونيك��ي در س��ازمان نظام صنف��ي رايانه اي 

كفايت مي كند و نيازي ب��ه دريافت مجوز جديد از 
يك نهاد دولتي و تشكل ديگر وجود ندارد.

بحري با اشاره به تفسير اش��تباه و خودخوانده 
متوليان اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي از ماده 
87 قانون نظام صنفي كش��ور تاكيد ك��رد: نتايج 
اولين دوره انتخاب��ات اين اتحاديه نش��ان داد كه 
اعضاي هيات مديره آن با كمتر از ۵0 راي انتخاب 
ش��ده اند و حتي با وجود مفهوم صنفي اتحاديه، به 
نظر مي رسد دو نفر از منتخبان اين هيات مديره از 
وابستگان مركز دولتي توسعه تجارت الكترونيكي 

هستند.
همچنين ناصرعلي س��عادت - رييس سازمان 
نظام صنفي رايانه اي كش��ور - نيز با ابراز تاسف از 
اينكه قانون گذار مشخص نكرده منظور از اتحاديه 
مربوطه چيس��ت؛ بي��ان مي كن��د: در اي��ن مورد 
ش��بهه برانگيز، مجلس شوراي اس��المي به عنوان 
قانون گذار بايد به اين قضيه ورود و شفاف س��ازي 
كند كه آيا منظور تش��كيل اتحاديه جديد است يا 
همان اتحاديه صادركننده مجوز اصلي فعاليت هر 
كس��ب وكار و يا اتحاديه كس��ب وكارهاي مجازي 

است.
به گفته رييس س��ازمان نظام صنفي رايانه اي، 
مجلس ش��وراي اس��المي ب��ه عن��وان قانون گذار 
صراحت��ا س��ازمان نص��ر را ب��ه عنوان مس��وول 
نظم بخش��ي و س��اماندهي فعاليت ه��اي تجاري 
رايانه اي مجاز تعيين كرده اس��ت و از اين رو تمام 
كس��ب وكارهاي مبتني ب��ر ش��اخه هاي فناوري 
اطالعات و ارتباطات باي��د ابتدا مجوز فعاليت خود 

را از سازمان نظام صنفي رايانه اي كسب كنند.
ريي��س س��ازمان نظ��ام صنف��ي رايان��ه اي به 
تاريخچ��ه تصوي��ب قانون نظ��ام صنفي كش��ور 
و بازنگري آن در س��ال ۹۲ اش��اره ك��رد و گفت: 
اين قانون در س��ال ۹۲ توس��ط مجلس ش��وراي 
اس��المي مورد بازنگري و تصحيح ق��رار گرفت كه 
پيرو آن م��اده 87 و تبص��ره مربوطه ب��ه اين ماده 
اضافه شده اس��ت. ماده 87: »فعاليت افراد صنفي 
در فضاي مجازي )سايبري( مس��تلزم اخذ پروانه 
كس��ب از اتحاديه مربوط��ه اس��ت.« در ميان اين 
نظرات متفاوت و در برخي م��وارد متضاد بايد ديد 
سرنوش��ت آغاز به كار اتحاديه ويژه كس��ب و كار 
اينترنتي همانطور كه عضو كابينه دوازدهم مطرح 
كرده، به س��رانجام مي رس��د يا اينكه چالش هاي 
پيش روي اين نوع كس��ب و كار همچن��ان ادامه 

خواهد داشت.«



اخبار

وضعيت آب؛ بسيار بدتر از آنچه 
گفته مي شود

رييس سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد 
بر اينكه وضعي��ت آب در كش��ور از آنچ��ه گفته 
مي شود، بسيار بدتر اس��ت، اعالم كرد كه كمتر از 

۵۰ سال آينده ديگر آب تمام مي شود.
عيس��ي كالنت��ري در واكن��ش ب��ه برخ��ي 
اظهارنظرها مبني بر اينكه نفت تا ۴۰ سال آينده 
و آب تا ۵۰ س��ال ديگ��ر در ايران تمام مي ش��ود، 
گفت: وضعيت آب كش��ور از آنچه گفته مي شود، 

بسيار بدتر است.
او ادام��ه داد: با توجه به تغيي��ر اقليم و كاهش 
بارش ها مطمئنا ما با مش��كالت بس��ياري مواجه 
خواهيم ش��د. براس��اس آمارها بارندگي در سال 
گذشته ۲۵ درصد كاهش پيدا كرده است و به زير 

۲۰۰ ميليمتر مكعب رسيده است.
معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت با اش��اره به كمبود آب ش��ديد در 
كشور، به ايلنا گفت: اگرچه ميانگين بارش كاهش 
پيدا كرده و با تغييرات اقليم مواجه هس��تيم، اما 
متاس��فانه در مقابل مصرف آب روز به  روز بيشتر 
مي شود. آب مانند نفت نيس��ت كه با توجه به نياز 
مصرف شود و به اندازه نياز و فروش بازار برداشت 

شود.
او افزود: آب از حد نياز ما كمتر اس��ت، اما نفت 
بيش��تر از حد نياز ماس��ت، اگر بيش��تر هم توليد 
ش��ود، بازار از ما خريداري نمي كن��د، از همين رو 
برداشت و اس��تخراج نفت براساس نياز است، چرا 
كه نمي توانيم آن را بفروش��يم و بازار خريد وجود 
ندارند. كالنتري با بيان اينك��ه بازار تقاضاي نفت 
مي��زان عرضه آن را ب��ه تعادل مي رس��اند، گفت: 
متاس��فانه در خصوص آب اينگونه نيست و هرچه 
داشته باش��يم مي خواهيم مصرف كنيم و نياز ما 

بيشتر از آبي است كه وجود دارد.
او تاكيد كرد: من معتقدم دكتر كردواني بسيار 
بس��يار خوش بينانه درباره اتمام آب تا ۵۰ س��ال 
آينده صحبت كرده اس��ت و ما خيلي زودتر از اين 

زمان با بي آبي مواجه مي شويم.

معلوليت شديد، علت ۱۲۴۸ 
»سقط جنين« 

معاون توس��عه پيشگيري س��ازمان بهزيستي 
كش��ور از انج��ام ۱۲۴۸ س��قط جنين ناش��ي از 

معلوليت شديد در سال ۹۶ خبر داد. 
فاطمه عباس��ي با اش��اره به اقدامات سازمان 
بهزيس��تي در پيش��گيري از معلول زاي��ي گفت: 
هزينه نگه��داري هر معلول به ش��كل ماهيانه دو 
ميليون تومان است كه اين رقم در طول يك سال 
براي دولت نزديك به ۲۴ ميلي��ون تومان هزينه 

در بردارد.
او با بيان اينكه ميانگين عمر هر معلول شديد 
نزدي��ك به ۱۷ س��ال اس��ت، اظهار ك��رد: به اين 
ترتيب با تولد هر كودك معل��ول هزينه زيادي به 
دولت وارد مي شود. اين در حالي است كه با انجام 
غربالگري ژنتيك و با هزينه بسيار كمتر مي توان 

از تولد كودكان معلول پيشگيري كرد.
معاون توس��عه پيشگيري س��ازمان بهزيستي 
كش��ور در ادامه تاكيد كرد: صرف نظ��ر از هزينه 
مالي كه به دنبال تولد هر كودك معلول به جامعه 
وارد مي شود، نبايد آسيب هاي عاطفي و اجتماعي 
وارد ش��ده به خانواده اين ك��ودك و به ويژه مادر 

كودك را فراموش كرد.
عباسي با بيان اينكه در س��ال گذشته ۱۲۴۸ 
سقط جنين ناش��ي از معلوليت شديد انجام شده 
اس��ت، به ايس��نا گفت: هر ف��ردي كه ب��ه مراكز 
مشاوره ژنتيك سازمان بهزيس��تي مراجعه كرده 
است، پس از انجام مش��اوره حين بارداري و انجام 
آزمايش در صورت شناس��ايي مشكل براي سقط 
جنين ارجاع ش��ده اس��ت. اين افراد بعد از انجام 
آزمايش ها، تش��خيص پزش��ك و تاييد پزش��كي 
قانون��ي براي س��قط جني��ن به پزش��ك مربوط 

مراجعه كرده اند.
او در ادامه اظهار ك��رد: در صورتي كه اين افراد 
نياز مالي داشته باشند از سوي سازمان بهزيستي 
براي دريافت خدمات بهداش��تي و درماني مورد 
حمايت ق��رار مي گيرن��د و از كم��ك هزينه هاي 

درماني بهره مند مي شوند. 
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فهرستمتخلفانارزيدارودرپيچوخموزارتخانهها

تعلل معاونت جوانان، سلطاني فر را به مجلس كشاند

انتقاد قوه قضاييه به ابهامات اليحه حمايت از حقوق كودكان

هجده م��اه پ��س از تش��كيل مجامع اس��تاني 
سازمان هاي مردم نهاد، هنوز از تشكيل مجمع ملي 
جوانان خبري نيس��ت؛ موضوعي ك��ه حتي باعث 
تذكر نمايندگان مجلس ب��ه رييس جمهور و طرح 

سوال از وزير ورزش و جوانان شده است.
اواخر س��ال ۹۵ كه پس از پيگيري هاي معاونت 
وقت جوانان وزارت ورزش و جوانان انتخابات مجامع 
اس��تاني س��ازمان هاي مردم نهاد برگزار شد، كمتر 
كسي گمان مي كرد همين مس��اله موجب چالشي 
بزرگ در وزارتخانه اي ش��ود كه همواره متهم به اين 
بود كه جوانان را به حاش��يه رانده است. اما در نهايت 
طوالني ش��دن مراحل اجرايي و تصويب اساس��نامه 
مجمع ملي س��ازمان هاي مردم نهاد جوانان موجب 
تذك��ر ۷۰ نماينده مجل��س به رييس جمهور ش��د. 
همچنين نمايندگان مجلس با محوريت فراكسيون 
جوان��ان، ط��رح س��وال از وزي��ر ورزش و جوانان در 
همين رابطه را مطرح كرده اند و مس��عود سلطاني فر 
بايد به زودي در جلس��ه كميسيون تخصصي حاضر 
و به ابهامات نمايندگان پاسخ دهد. موضوعي كه در 
صورت عدم اقناع نمايندگان مي تواند به طرح سوال 

از وزير در صحن علني هم منجر شود.

ماه هاي پاياني س��ال ۹۵ همزمان با داغ ش��دن 
تنور انتخابات رياس��ت جمهوري، انتخابات مجمع 
ملي جوانان به صورت سراسري در تمام استان هاي 
كش��ور از س��وي وزارت ورزش و جوان��ان با حضور 
ناظران و با ش��يوه نامه مش��خص و با مش��اركت ۲ 
نماين��ده از هر س��ازمان مردم نهاد جوان��ان برگزار 
ش��د. از هر اس��تان تعدادي از نمايندگان سمن ها 
)بين ۷ تا ۱۱ نفر( به عنوان اعضاي مجامع اس��تاني 
سازمان هاي مردم نهاد برگزيده شدند و براي اعضا 

اعتبارنامه رسمي صادر شد.
جوانان انتظار داش��تند پس از انتخابات استاني 
بالفاصله روند ش��كل گيري مجم��ع ملي و تصويب 
اساس��نامه آن انجام ش��ود اما برگ��زاري انتخابات 
رياست جمهوري اين موضوع را به پس از انتخابات 
موك��ول ك��رد. پ��س از انتخابات ه��م ب��ا تغيير و 
تح��والت دولت، تغيي��ر معاون جوان��ان و روي كار 
آمدن محمدمه��دي تندگويان، بار ديگر تش��كيل 
مجمع ملي جوانان با تاخير مواجه ش��د. بهمن ماه 
سال ۹۶ پس از گذشت يكس��ال از تشكيل مجامع 
اس��تاني، در نهايت ۲۴۰ عضو مجامع از ۳۱ استان 
كش��ور در ش��يراز گردهم آمدند و پس از چند روز 

بحث و بررسي، اساس��نامه مجمع ملي را نوشتند تا 
در حضور مع��اون اول رييس جمهور، ۶ عضو كابينه 
و نمايندگان��ي از مجلس ش��وراي اس��المي، از اين 
اساس��نامه رونمايي ش��ود. در همان زم��ان معاون 
جوانان وزير ورزش و جوانان ق��ول داد كه به زودي 
مجمع ملي جوانان با دس��تور رييس جمهور شكل 
مي گي��رد و اساس��نامه آن در نظام اداري كش��ور 

جاري مي شود.
رونمايي از اساسنامه مجمع ملي جوانان اگرچه 
گام مهمي ب��راي تش��كيل نخس��تين مجمع ملي 
سازمان هاي مردم نهاد به شمار مي رفت اما در عمل 
به يك سند تبديل ش��د كه با گذشت بيش از ۶ ماه 
هنوز از سوي دولت تصويب و جنبه عملياتي كسب 

نكرده است.
وزارت ورزش و جوان��ان در حالي وزارت كش��ور 
را مس��وول تصويب نهايي اساس��نامه مجمع ملي 
س��ازمان هاي مردم نهاد مي داند كه مس��ووالن در 
وزارت كشور مي گويند تاكنون هيچ درخواستي از 
اين وزارتخانه براي تصويب اساسنامه نشده و اساسا 

تا به اين لحظه مكاتبه اي هم انجام نشده است.
كمال اكب��ري، معاون مش��اركت هاي اجتماعي 

س��ازمان امور اجتماعي كش��ور با اع��الم آمادگي 
وزارت كشور براي تصويب اساس��نامه مجمع ملي 
س��ازمان هاي مردم نه��اد در چارچ��وب قوانين و 
مقررات كش��ور، تاكيد كرد: هر موقع اعالم كنند ما 
اين آمادگي را داريم. اگر معاونت س��اماندهي امور 
جوانان معتقد اس��ت ك��ه مكاتبات��ي در اين زمينه 
انجام ش��ده، اگر نام��ه اي مبن��ي بر ارس��ال دارند 
رسانه اي كنند زيرا من تاكنون نامه اي در اين زمينه 

نديده ام. 

 تذكر كتبي نمايندگان مجلس 
حميده زرآبادي عضو فراكسيون جوانان مجلس 
ش��وراي اس��المي هم با تاييد تذكر نماين��دگان به 
رييس جمهور در پي تعلل وزارت ورزش در تشكيل 
مجمع ملي س��ازمان هاي مردم نهاد به مهر، گفت: با 
توجه به اينكه تش��كيل اين مجمع يكي از مطالبات 
جوانان در اس��تان هاي مختلف و ي��ك مطالبه ملي 
اس��ت، يك تذكر كتبي ب��ا امض��اي ۷۰ نماينده به 

رييس جمهور و وزير ورزش و جوانان داده شد.
وي افزود: براي نمايندگان س��وال اس��ت كه چرا 
با وجود مش��اركت هزاران جوان از سراس��ر كشور و 
انتخاب مجامع استاني جوانان، مجمع ملي تشكيل 
نشده اس��ت. نمايندگان مجلس با محوريت اعضاي 
فراكس��يون جوان��ان همچنين طرح س��وال از وزير 

ورزش و جوانان در اين خص��وص را مطرح كرده اند 
كه س��لطاني فر بايد به زودي با حضور در كميسيون 

تخصصي به اين سوال پاسخ دهد.
نماينده م��ردم قزوي��ن در مجلس با اش��اره به 
پيگيري ه��اي نمايندگان از وزي��ر ورزش و جوانان 
تاكيد ك��رد: وزارت ورزش مس��اله را ط��وري بيان 
مي كند كه گويي وزارت كش��ور بايد اين اساسنامه 
را تايي��د مي ك��رد و تعلل انج��ام داده اس��ت. البته 
توضيحات وزارت ورزش قانع كننده نيس��ت. وقتي 
جلس��ه اي با حضور اعضاي كابينه برگزار مي شود و 
احكامي براي جوانان صادر مي ش��ود، چطور ممكن 
اس��ت وزارت ورزش ب��دون هماهنگي اي��ن كار را 
انجام داده باشد. اگر مشكل ناهماهنگي باشد ايراد 
وزارتخانه را بيشتر نشان مي دهد زيرا كاري را انجام 
داده اند كه پيش بيني هاي قبل��ي را انجام نداده اند. 
فراكس��يون جوانان پيگير موضوع اس��ت تا هرچه 
زودتر مجمع ملي جوانان ش��كل بگي��رد و وزير ورز 
و جوانان بايد در جلس��ه كميسيون حاضر شود و به 

سوال پاسخ دهد.
زرآبادي اظهار كرد: يك كوتاهي و سستي از سوي 
وزارت ورزش و جوانان اتفاق افتاده است. اگر هرچه 
سريع تر كوتاهي را برطرف كنند نمايندگان مجلس 
قانع مي ش��وند و مطالبات جوانان به نحو شايس��ته 

پاسخ مي گيرد.

آشفتگي بازار ارزي كشور، آنچنان دامنه وسيعي 
به خود گرفت كه كمتر ح��وزه اي از تبعات آن متاثر 
نش��د. دراين ميان شفاف س��ازي درباره شركت هاي 
واردكننده دارو و تجهيزات پزشكي با ارز دولتي، يكي 
از موضوعاتي بود كه با اما و اگرهاي بس��ياري همراه 
شد چرا كه پس از دستور رييس جمهور، بانك مركزي 
براي شفاف سازي و عمل به دستور رييس جمهوري 
ليست دريافت كنندگان ارز دولتي را درحالي منتشر 
كرد كه اسامي تعداد زيادي از شركت هاي واردكننده 
دارو و تجهيزات پزش��كي در آن به چشم نمي خورد. 
بعد از اين موضوع نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 
خواستار شفاف سازي وزارت بهداشت درباره عملكرد 
اين ش��ركت ها ش��دند تا اينك��ه س��رانجام نوزدهم 
تيرم��اه، اين وزارتخان��ه اعالم كرد، قرار اس��ت بانك 
مركزي ليست ش��ركت هاي متخلف در اين زمينه را 
كه وزارت بهداش��ت تهيه كرده است، منتشر كند اما 
حاال شفاف سازي درباره شركت هاي واردكننده دارو 
و تجهيزات پزش��كي كه ارز دولت��ي گرفته اند، وارد 
مرحله تازه اي ش��ده و آنطور كه رييس س��ازمان غذا 
و دارو مي گويد، هنوز هم اطالعات اين ش��ركت ها به 
وزارت بهداشت نرسيده و سازمان غذا و دارو در حال 
مكاتبه با بانك مركزي براي انتش��ار اي��ن اطالعات 
اس��ت. از طرف ديگر عالوه بر موضوع شفاف س��ازي، 
حوزه بهداش��ت و درمان روزهاي آشفته اي را پشت 
سر گذاشته اس��ت. نخس��تين تركش هاي بازگشت 
تحريم ها، بازار دارو را نشانه گرفت و موجي از نگراني 
را به خصوص ميان مبتاليان ب��ه بيماري هاي خاص 
ايجاد كرد ، نگراني از كمياب شدن داروهاي خاص، به 
ويژه در نيمه دوم سال اين روزها تبديل به يك دغدغه 
عمومي شده اس��ت و در اين ميان برخي شركت هاي 
دارويي هم داروها را در انبارهاي خود ذخيره كرده و با 
هدف كسب سود بيشتر از توزيع آن در بازار ممانعت 
مي كنن��د. روز گذش��ته، غالمرضا اصغ��ري، رييس 
س��ازمان غذا و دارو در نشس��ت خبري خود، به تمام 
اين اما و اگرها پاس��خ داد. او درب��اره چرايي تاخير در 
انتشار فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي در حوزه 
دارو و تجهي��زات پزش��كي گفت: »من مش��تاقم كه 
بتوانيم اطالعات ش��ركت هايي را كه در بخش دارو و 
تجهيزات پزشكي ارز دولتي دريافت كرده اند را داشته 
باشيم و بدانيم كه اين شركت ها چه ميزان ارز دريافت 
كرده اند و آيا محصوالت ش��ان را وارد و توليد كرده اند 
يا خير؟ بر همين اساس منتظر اين اطالعات هستيم 
و با بانك مركزي هم مكاتباتي را انجام داده ايم. بانك 
مركزي اعالم كرد كه اين اطالعات را به وزارت اقتصاد 
داده و وزارت اقتصاد هم اطالعات اين شركت ها را به 

گمرك داده است تا گمرك بررسي كند كه كداميك 
از آنها ارز گرفت��ه و كااله��ا را وارد كرده ان��د. در اين 
رابطه شخصا با رييس گمرك صحبت كردم تا هر چه 
س��ريع تر اين اطالعات را به ما ارايه دهند و اميدواريم 

زودتر اين اطالعات منتشر شود.«
اصغري درباره سرنوشت بازار دارو در كشور بعد 
از ش��روع تحريم هاي آبان ماه گفت: » هم ما به اين 
مناطق س��فر كرديم و هم آنها به اي��ران آمدند تا از 
بروز مشكالت پيش��گيري ش��ود. بر همين اساس 
تفاهمات و تمهيدات الزم حتي ب��راي تحريم هاي 
پيش رو كه در آبان ماه قرار اس��ت اجرا شود، انجام 
ش��ده اس��ت. بايد بدانيم كه جنگ تحريم مجروح، 
انفجار و ش��هيد ندارد اما مشكالت ديگري به دنبال 
دارد. به هر حال جن��گ هزين��ه دارد و هزينه هاي 

جنگ اقتصادي هم متفاوت است.«

 افزايش مدت زمان دخاير دارويي كشور 
يكي از موضوعات��ي كه به نگران��ي عمومي درباره 
دارو تبديل شده،  اين موضوع است كه ذخاير دارويي 
كش��ور بعد از تحريم ها تا چه مدت زماني پاسخگوي 
نياز كشور است، رييس سازمان غذا و دارو درباره مدت 

زمان ذخاير دارويي كشور، بيان كرد: » افزايش مدت 
زمان دخاير دارويي كشور، در سازمان غذا و دارو براي 
همه داروها به ويژه داروهاي توليد داخل آغاز ش��ده تا 
ميزان ذخيره دارويي كشور را از هش��ت ماه به يك و 
نيم تا دو سال برسانيم. بخشي از شركت ها اين كار را 
آغاز كرده ان��د. در داروهاي وارداتي هم س��هميه هاي 
سفارشي بيشتر شده است تا ذخاير كشور را براي نيمه 

دوم سال افزايش دهيم.«
او در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه چرا به محض 
ايجاد كمبود دارويي، به سمت واردات مي رويد، گفت: 
»اولويت اول ما در كشور، تامين بازار دارويي است. اگر 
شركت توليد كننده دارويي به هر دليل توليد نكند و 
موجودي دارو به زير چهار ماه برسد، براي تامين بازار 
به سمت واردات مي رويم و بعد مشكل شركت توليد 
كننده را حل مي كني��م. ش��ركت هاي توليد كننده 
داخلي بايد برنامه توليدش��ان را در يك س��امانه وارد 
كنند و اگر مشكلي داشته باش��ند اما آن را در سامانه 
ذكر نكنند، بي ترديد تصور ما بر آن خواهد بود كه آنها 
توليد را ادامه مي دهند و در اين صورت دستمان را در 
پوست گردو مي گذارند و با كمبود دارو در بازار مواجه 
مي ش��ويم. به هر حال در اين كش��ور وزارت صنعت 

وجود دارد كه متولي صنايع است، اما ما متولي صنعت 
داروسازي نيستيم؛ بلكه متولي تامين دارو و سالمت 
مردم هس��تيم. البته در جايي كه بتواني��م به صنايع 

دارويي هم كمك مي كنيم.«
اصغري درباره ميزان كمبودهاي دارويي و وضعيت 
ذخاير دارويي كش��ورگفت: »به شكل معمول هميشه 
بين ۳۰ تا ۴۰ قلم كمبود دارويي وج��ود دارد. ذخيره 
دارويي كش��ور نيز به صورت نرمال هشت ماهه است. 
حال اگر اين ميزان ذخيره به چهار ماه برسد ما علت آن 
را بررس��ي مي كنيم. براي حل اين مشكل هم به شكل 
عام داروهايي كه ميزان ذخايرش��ان به چهار ماه برسد 
به صورت عمومي توزيع نمي شود بلكه به صورت خاص 
در داروخانه هاي دولتي و منتخب توزيع مي شوند چرا 
كه در اين داروخانه ها مي توان آنها را به صورت كنترل 
شده توزيع كرد تا دارو به دست بيمار واقعي برسد چرا 
كه وقتي دارويي دچار كمبود مي ش��ود اگر آن را مانند 
گذش��ته بطور عام توزيع كنيم ممكن اس��ت به دست 
ديگراني برسد كه مي خواهند دارو را گران تر بفروشند.«

وي با بيان اينكه ميزان كمبودها هميشه بين ۳۰ 
تا ۴۰ قلم بوده است، گفت: »حال اگر ذخاير دارويي 
به زير دو ماه برس��ند وضعيت خطرناك تر مي شود و 

بايد سريعا آن را جبران كنيم تا مجددا ميزان ذخاير 
به هشت ماه برسد و در حاش��يه امن قرار گيريم. در 
حال حاضر ميزان كمبودهاي دارويي در كشور از ۳۰ 
تا ۴۰ قلم به ۵۰ ت��ا ۶۰ قلم كمبود رس��يده، البته از 
آنجايي كه برخي از اين داروها حياتي هستند كمبود 
بيشتر خودش را نش��ان مي دهد. بخشي از نگراني ها 
هم به دلي��ل بحث هاي رواني و التهابي اس��ت كه در 
جامعه ايجاد شده است. برخي بيماران مزمن به دليل 
همين نگراني ها بي��ش از حد نياز ماهان��ه خود دارو 
مي گيرند كه اين اقدام ني��ز منجر به ايجاد كمبود در 
برخي داروها مي شود و ما مجبوريم توزيع آن داروها 

را محدود كنيم.«

 ناهماهنگي ميان داروخانه ها و ش�ركت هاي 
پخش 

در چند م��اه اخير، اخباري درب��اره كمبود برخي 
داروه��اي بيماري ه��اي خ��اص مانن��د هموفيلي 
منتشر ش��د و برخي اين موضوع را ناشي از ممانعت 
شركت هاي پخش دارو نس��بت به توزيع اين داروها 
در بازار دانس��تند. اصغ��ري درباره اي��ن موضوع هم 
توضيحاتي را ارايه ك��رد: »ما هم اي��ن گزارش ها را 
دريافت كرده ايم. بخشي از اين كمبودها به اين دليل 
اس��ت كه داروخانه نمي تواند اق��الم را نقدي بخرد 
و ش��ركت هاي پخش مي گوين��د م��ا دارو را نقدي 
مي فروشيم. اين در حالي است كه روال معمول اين 
است كه براي خريد دارو از شركت هاي پخش چك 

سه ماهه و حتي شش ماهه به شركت ها ارايه شود.«
او افزود: » از طرفي بايد توجه ك��رد كه داروهاي 
بيماران خاص داروهاي گران قيمتي اس��ت و دولت 
هم به آنها يارانه زي��ادي مي دهد. به عنوان مثال يك 
داروي چند ميليوني ب��راي بيماران خاص چند هزار 
تومان در مي آيد اما داروخان��ه بايد اين چند ميليون 
را از بيمه بگيرد و پولش را به شركت پخش بپردازد. 
در عين حال اين داروها حاش��يه سودش��ان هم كم 
و در ح��دود پنج درصد اس��ت. ح��ال به دليل تاخير 
بيمه ها در پرداخت مطالب��ات داروخانه ها، داروخانه 
بدهكارو پولش بلوكه مي ش��ود چرا ك��ه بيمه پول 
را دير مي پردازد و ق��درت خري��د داروخانه كاهش 
مي يابد و مي تواند دارو را با چ��ك از توزيع كنندگان 
بخرد اين در حالي است كه اكنون برخي شركت هاي 
توزيع كننده مي گويند ما نقدي دارو را مي فروشيم. 
اين موضوع به ما گزارش شد و با آن برخورد كرديم. 
همچني��ن داروهايي را كه در ش��ركت هاي پخش با 
شرايط نامناس��ب بودند، گرفتيم و آنها را به شركت 

پخشي داديم كه شرايط مناسب تري داشت.«

كليات اليحه حماي��ت از حقوق ك��ودكان به 
تصويب مجلس رس��يده اس��ت اما ق��وه قضاييه 
همچنان ابهاماتي درباره اي��ن اليحه دارد. معاون 
حقوقي قوه قضاييه با بيان اينكه نس��بت به برخي 
مواد مص��وب ش��ده در اليحه حماي��ت از حقوق 
كودكان، انتقاداتي مطرح اس��ت، گفت: به عنوان 
مثال در بخش آزار جنس��ي تعريف واحدي وجود 

ندارد.
ذبيح اهلل خداييان در پاسخ به اين سوال كه در 
اليحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان كه در 
مجلس تصويب ش��ده، در رابطه با بحث مجازات 
آزار جنس��ي كودكان در فضاي مجازي، در حالت 
عادي ب��راي جرايم فضاي مجازي مش��كل اثبات 
جرم داريم، در رابطه با كودكان چطور اين موضوع 
به اثبات مي رس��د؟ به مهر گفت: اليحه حمايت از 
حقوق ك��ودكان و نوجوانان، نق��اط قوت و ضعفي 
دارد. نس��بت به نق��اط ضعف اليحه ه��ر چند در 

مجلس به تصويب رسيده است، انتقاداتي داريم.
او در مورد مصاديق انتقاده��اي قوه قضاييه به 
ماده هاي تصويب ش��ده اليح��ه حمايت از حقوق 
ك��ودكان و نوجوانان، گف��ت: در بعض��ي از موارد 
مانند آزار جنس��ي كه در اليحه م��وادي در رابطه 
با آن مطرح ش��ده اس��ت، انتقاداتي داريم. معاون 
حقوقي قوه قضاييه با انتق��اد از اينكه در هيچ كجا 

تعريف متقن و مش��خصي از آزار جنس��ي وجود 
ندارد، گف��ت: تعريف مش��خصي در خصوص اين 
مفاهيم در اليحه مذكور نيامده است و همين امر 
در آينده مي تواند مشكالتي ايجاد كند بطوري كه 
قضات مي توانند تفاس��ير متعددي در اين زمينه 

داشته باشند.
خداييان با بي��ان اينكه كلم��ات متعددي در 
اي��ن قانون آمده اس��ت كه تعريف مش��خصي در 
رابطه با آن نداريم، اظهار ك��رد: موضوع ابهامات 
و ع��دم تعاريف مش��خص بايد م��ورد توجه قرار 
گيرد هر چند اين اليحه نق��اط مثبتي هم دارد.با 
اين حال ما حرف هاي زيادي در رابطه با مواد اين 
قانون داريم.معاون رييس قوه قضاييه در پاسخ به 
اين سوال كه آيا نسبت به مجازات تا يك ميليون 
تومان��ي جريمه ب��راي كس��اني كه م��واد مخدر 
به ك��ودكان مي فروش��ند هم قوه قضايي��ه انتقاد 
دارد؟گفت: مواد دخاني از جمله س��يگار مد نظر 
قانونگذار بوده اس��ت. در حال حاضر هم در قانون 
فعلي مجازات كمي براي اين جرم در نظر گرفته 

شده است.
پس از حدود يك دهه، در نهايت اليحه حمايت 
از اطفال و نوجوانان در حال تعيين تكليف اس��ت. 
ارديبهشت ماه س��ال ۸۸ قوه قضاييه، اليحه اي با 
عنوان حمايت از ك��ودكان و نوجوانان در ۵۴ ماده 

به دولت ارايه كرد اليحه اي كه فراز و نش��يب هاي 
فراوان��ي در دول��ت و مجلس طي كرد. م��واد اين 
اليحه در بررس��ي دولت به ۴۹ ماده كاهش يافت 
و س��پس مردادماه س��ال ۹۰ در كميسيون لوايح 
دولت دهم به تصويب رس��يد و ۲۸ آبان ماه همان 
سال، به مجلس ارسال شد. اين اليحه در مجلس 
به خصوص در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي بررسي ش��د و باالخره آذرماه سال ۹۶ در 
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب شد و 

در نوبت صحن قرار گرفت.
اي��ن اليح��ه قديمي ك��ه مش��مول زم��ان و 
دس��ت خوش تغييراتي در اين س��ال ها شد، يك 
هفته اي هس��ت كه در س��اختمان قانون گذاري 
يعني مجلس شوراي اسالمي مطرح شده و موادي 

از آن مورد بحث و بررسي قرار دارد.



اخبار 13 راه و شهرسازي
 شهردار استعفای

 مدیرعامل همشهری را نپذیرفت
به گفته رئیس کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی 
ش��ورای ش��هر تهران، اس��تعفای »مرتضی حاجی« 
از مدیرعاملی »موسس��ه همش��هری« ب��ا مخالفت 
»محمدعلی افش��انی« ش��هردار تهران مواجه شده 
است. »محمدجواد حق ش��ناس« رئیس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفت وگو 
با مهر، درباره سرنوش��ت نامه اس��تعفای مدیرعامل 
موسس��ه همش��هری گفت: آقای حاج��ی همچنان 
مدیرعامل موسس��ه همشهری اس��ت و علی القاعده 
باید استعفای خود را به ش��هردار تهران بدهد و بعد از 
نظر موافق اوس��ت که هیئت مدیره همشهری درباره 
مدیرعامل موسس��ه تصمیم می گیرد اما خبری که 
بنده دارم، این اس��ت که ش��هردار تهران اس��تعفای 
مدیرعامل همش��هری را نپذیرفته اس��ت. وی افزود: 
آقای حاجی اعالم کرد که در احترام به مصوبه مجلس 
مبنی بر منع به کارگی��ری مدیران بازنشس��ته، این 
اقدام )اعالم اس��تعفا( را انجام داده است؛ در حالی که 
این مصوبه هنوز وجهه قانونی پیدا نکرده است؛ یعنی 
باید به تصویب شورای نگهبان برسد و یا اگر اشکالی 
داشت، به مجلس عودت داده شود و بعد از رفع اشکال 
مجددا به شورای نگهبان برود و اگر اختالفی نبود، در 
آنجا تصویب شود و بعد توسط رئیس مجلس و رئیس 
جمهوری ابالغ شود و تازه بعد از آن، تازه دو ماه زمان 
پیش بینی شده در این مصوبه هست که اجرایی شود؛ 

که هنوز این مراحل طی نشده است.

طول راه های هوایی کشور به 95 
هزار کیلومتر رسید

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
گفت: مرحله نخس��ت طرح فراملی مدیریت آسمان 
ایران ش��هر به اجرا درآمده و اکنون طول ش��بکه راه 
های هوایی کش��ور به 95 هزار کیلومتر رسیده است. 
رحمت اهلل مه آبادی در گفت وگو با ایرنا افزود: توسعه 
نقاط تبادل و رفع نقاط کور در آس��مان ایران موجب 
شد تا طول ش��بکه راه های هوایی ایران در وضعیت 
مناسبی قرار گیرد. او اظهار كرد: طول راه های هوایی 
ایران تا 3 س��ال پیش حدود 60 هزار کیلومتر بود، اما 
با اجرای طرح فراملی مدیریت آس��مان ایران ش��هر 
در سه سال گذش��ته، 35 هزار کیلومتر به مجموع راه 
های هوایی کش��ور اضافه شده اس��ت. مه آبادی بیان 
كرد: نخستین رادار وارداتی چندی پیش در فرودگاه 
بندرعباس نصب ش��ده و قرار اس��ت دومین رادار در 
فرودگاه مهرآباد مورد بهره برداری رسمی قرار گیرد. 
مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
با بیان اینکه برای پوش��ش کامل فضای کشور برنامه 
افزایش رادارهای موج��ود از 14 به 17 دس��تگاه در 
دست اقدام اس��ت، گفت: اجرایی ش��دن این برنامه، 
خرید و نصب سه رادار جدید در دستور کار قرار دارد، 
ضمن اینکه 2 دس��تگاه رادار هم توسط متخصصان 
ایرانی در شرکت فرودگاه های کش��ور نوسازی شده 
اس��ت. مه آبادي اضافه کرد: خرید و واردات نخستین 
رادار جدید که در فرودگاه بندرعباس نصب ش��ده به 
س��هولت انجام ش��د، اما ترخیص دومین رادار بیش 
از 7 م��اه در گم��رک معطل ماند. مس��ئوالن صنعت 
هوانوردی کش��ور همس��و با نوس��ازی سیستم های 
ناوبری هوایی کشور بحث مدیریت آسمان ایران شهر 

را نیز در دستور کار خود دادند.
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معاون وزير راه و شهرسازی:

گرانی ۵0 درصدي مسکن طی ۵ سال طبیعی است
گروه راه و شهرسازي|

نگاهي به تحوالت بازار مس��كن طي ماه هاي اخیر 
حكای��ت از آن دارد كه با آغاز جهش قیم��ت ها در بازار 
مسكن از اردیبهش��ت ماه و تداوم این روند صعودي تا 
مردادماه، حجم معامالت كاهش یافته اس��ت. افزایش 
قیمت ها اگرچ��ه در برخي مناط��ق پایتخت )مناطق 
5، 2 و4( ب��ه 50 تا 70 درصد رس��ید ام��ا قیمت ها به 
گفته نایب رییس اتحادیه مش��اوران امالك حدود 35 
درصد رش��د كرد. جهش قیمت مس��كن موجب شد 
كه ت��وان اقتص��ادي خانوارها و متقاضی��ان مصرفي 
كاهش یاب��د و همین موضوع افت معامالت مس��كن 
در پایتخت را به همراه داشت و درحالي كه معامالت 
مس��كن در اردیبهش��ت ماه به 19 هزار واحد رسیده 
بود در تیرماه به 13 هزار واحد كاه��ش یافت و ركود 
دوباره بازار مس��كن را فراگرفت. درای��ن میان، برخي 
كارشناس��ان انتقاداتي را به وزارت راه و شهرس��ازي 
وارد ك��رده و گفتند كه چرا جهش قیمت مس��كن را 
كنترل نكرده اس��ت، این درحالي است كه مسئوالن 
وزارت راه و شهرس��ازي باره��ا در مصاحبه هاي خود 
طي ماه هاي اخیر اعالم كردن��د كه افزایش قیمت ها 
نه قابل پیش بیني بود، نه قابل كنترل؛ معاون مسکن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی در ت��ازه ترین 
اظهاراتش درباره قیم��ت ها در بازارمس��كن، گفت: 
افزایش 50 تا 60 درصدی قیمت مس��کن در 5 سال 
متعادل و طبیعی اس��ت. به گزارش تس��نیم، حامد 
مظاهریان با اش��اره به اینکه پیش بینی مي ش��ود در 
نیمه دوم سال با ثبات بازار ارز، بازار مسکن رونق گیرد، 
افزود: بازارهایی مانند ارز افزایش حبابی داشته اند. در 
این حال، بهترین سرمایه گذاری در بازار سرمایه است 

چرا که شفافیت بیشتری دارد.

 تسهیالت نتوانست تقاضا را تحریک کند
موضوع دیگري كه پ��س از افزای��ش قیمت ها در 
بازارمسكن مطرح شد، كاهش اثر تسهیالت ارائه شده 
در این بخش بود و برخي كارشناسان از كاهش پوشش 
وام 80 میلیوني به كمتر از 30 درصد قیمت یك واحد 
مس��كوني متوس��ط در تهران خبر دادن��د. در همین 
ارتباط، اسماعیل خلیل زاده، نایب رئیس اتاق تعاون با 
اشاره به اینکه تسهیالت بخش مسکن موجب تحریک 
تقاضا نشد، گفت: پرداخت وام 60 تا 80میلیون تومانی 

درصد کمی از قیمت مس��کن را تشکیل می دهد و به 
همین خاطر از آن اس��تقبال نشده اس��ت. خلیل زاده 
ادامه داد: اقتصاد مس��کن و ساختمان س��ازی شامل 
شناس��ایی همه ظرفیت ها و مزیت ه��ای طرف های 
عرضه همچنین طرف های تقاضای مسکن به عنوان 
کاالی غیرمنقول )غیرقابل انتقال یا جابه جایی( است 
تا برنامه ری��زی های تولید و عرضه مس��کن تابع نظم 
علمی و منطقی و پیش بینی پذیر باش��د. او ادامه داد: 
اقتصاد هم علمی است که مبانی تولید ثروت را تبیین و 
برای »استخراج حداکثر ارزش افزوده« تالش می کند.  
خلیل زاده افزود: مسکن و س��اختمان به عنوان کاالی 
خوب و ث��روت پایدار تنها کاالیی اس��ت که نمی توان 
هرگز از س��بد هزینه خانوارها و شهروندان حذف کرد 
و بیشترین اثربخشی مثبت را هم می تواند در اجرای 
دیگر سیاس��ت های کالن وخرد اقتصادی و جمعیتی 

داشته باشد.
نایب رئیس اتاق تعاون ادامه داد: رویدادهای سال 
1397 در بازار مس��کن به ویژه در پایتخت نشان می 
دهد که اگر نظمی منطقی در تولید مس��کن نداشته 
باش��یم، باید منتظر رفتارهای هیجانی و قیمت های 

غیرواقعی و غیر اقتصادی باشیم.
به گفته او، وقتی هیجان بر اقتصاد حاکم می شود 
امکان تصمیم گیری عقالیی از سوی سیاست گذاران 
و برنام��ه ریزان س��لب و اقتصاد هم از ری��ل کنترل و 
هدایت با برنامه خارج می شود. خلیل زاده تصریح كرد: 
باید در ارائه تس��هیالت بانکی دقت نظر زیادی شود و 
سیاست های پولی و بانکی کنترل شود تا سیاست ارائه 
تسهیالت هم هدفمند باش��د و اگر تسهیالتی که به 
صنعت خودرو و کاال داده شده است به بخش مسکن 
اختصاص می یافت، عالوه بر رونق مسکن می توانست 

موجب رونق300 شغل مرتبط با این صنعت شود.
این مقام مسئول اظهار كرد: ساالنه به یک میلیون 
و 200 هزار تا 1.5 میلیون مس��كن جدید نیاز داریم تا 
تعادل عرضه و تقاضا به هم نخورد چون ساالنه تا یك 
میلیون ازدواج هم صورت مي گیرد در سال هاي اخیر 
این تقاضا انباشته شده اس��ت. او گفت: اقتصاد كشور 
در ركود اس��ت و قدرت خرید مردم هم كاهش یافته و 
هزینه تولید و دسترسي مردم به مسكن افزایش یافته 
است و در حال حاضر با انباشت تقاضاي مسكن مواجه 
هستیم كه شاید همه اینها قدرت خرید نداشته باشند، 

اما حذف نخواهد ش��د و باید تامین ش��ود  در غیر این 
صورت میزان عرضه و تقاضاي مس��كن فاصله خواهد 
گرفت. به گفت��ه نایب رییس اتاق تعاون، س��اماندهي 
قیمت و هزینه هاي تمام شده متناسب با قدرت خرید 
متقاضیان در دهك هاي مختلف نیز مهم است، در غیر 
این صورت انباش��ت تاریخي تقاضا در آینده مي تواند 
سونامي قیمت ها را تكرار كند مانند ابتداي سال 1397.

 حساس ترین بازار اقتصادي 
خلی��ل زاده گفت: با توج��ه به اینكه بازار مس��كن 
بدون تقاضا نمي ماند و كاالي جانش��ین ه��م ندارد، 

حساس ترین بازار اقتصادي محسوب مي شود.
او ادامه داد: همین ویژگي موجب ش��ده اس��ت تا 
سیاست هاي توس��عه بازار مس��كن همواره بخشي از 
برنامه هاي دولت را تش��كیل دهد اما چند سالي است 
كه به ركود عمیق رفته بود و به نظر مي رس��د حاال با 
ركود تورمي مواجه شده است، در حالي كه باید سمت 
توسعه غیرتورمي حركت كند. نایب رییس اتاق تعاون 
با بیان اینكه مسكن ش��اید تنها مورد در سبد هزینه 
خانوارهاست كه جایگاه پایدار و ثابتي دارد و غیرقابل 
حذف است، گفت: ساماندهي قیمت ها، نظام اقتصادي 
اجاره بها، كیفیت و مقاومت ساخت و سازها، مدیریت 

هزینه ه��اي اقتص��ادي و زمان��ي و در نهایت طراحي 
شهري زیبا، هوش��مند و پیام رس��ان از ویژگي هاي 
ثابت این كاال به ش��مار مي رود. به گفت��ه خلیل زاده، 
بازار مسكن براساس تقاضاهاي واقعي رفتار مي كند و 
تقاضاهاي زیادي وجود دارد اما میزان و شكل عرضه 
نامناسب است، س��االنه بیش از یك میلیون و 200 تا 
یك میلیون و 500 هزار واحد مسكوني نیاز داریم كه 
در حال حاضر به نیمي از این رقم هم نرسیده ایم یعني 

هر ساله با كمبود در بخش عرضه روبرو هستیم. 
او بیان كرد: در بیش از یك دهه اخیر بازار مس��كن 
به شدت تحت تاثیر مسكن مهر قرار گرفت و سال هاي 
اخیر هم رش��د تولید جدي در مس��كن مهر، مسكن 
اجتماعي و نوس��ازي بافت هاي فرسوده شهري دیده 

نشده است. 

 بافت فرسوده، محرك نوسازي 
نایب رییس اتاق تعاون درباره بافت فرسوده اضافه 
كرد: حدود 2360 هكتار از مس��احت ته��ران را بافت 
فرس��وده تش��كیل مي دهد كه در تمام شهر از شمال 
تا جنوب پراكنده اس��ت و مي تواند محرك نوسازي و 
ورود سرمایه گذاران جدید باشد. خلیل زاده اظهار كرد: 
براي اینكه بازار مسكن قابل مدیریت باشد باید حداقل 

براي ساخت بیش از 3 میلیون واحد مسكوني )مسكن 
اجتماعي، نوس��ازي بافت هاي فرس��وده و مس��كن 
خودمالك و ...( برنامه ریزي ش��ود، در غیر این صورت 
ش��كاف عرضه و تقاضا بیش��تر مي رود و باید منتظر 
جهش هاي پیش بیني ناپذیر قیمت مسكن باشیم، تا 
هم طرف عرضه و تولید تقویت شود و هم تراز و تعادل 

عرضه و تقاضا تا حدودي تحقق یابد.
او ادامه داد: یكي از عوامل موثر در اقتصاد مس��كن 
زمین است و نقش بس��یار تعیین كننده اي در رشد و 
توسعه مس��كن دارد و حدود 80 درصد از قیمت را در 

مناطق مختلف  تشكیل  مي دهد. 
نایب ریس اتاق گفت: براي رش��د و توسعه مسكن 
به مدیریت تامین منابع زمین نیاز اس��ت تا به صنعت 
ساختمان و بازار مس��كن رونق ببخشد، هزینه اصلي 
شامل تامین هزینه زمین است و طبیعي است كه بر 

قیمت كل تاثیر مستقیم مي گذارد . 
خلیل زاده ادامه داد: مي توان با انتخاب زمین هاي 
مناس��ب در مناطق مختلف ب��ا قیمت پایی��ن تاثیر 
مستقیم بر قیمت نهایي مسكن گذاشت اما نوسازي 
بافت هاي فرس��وده هم یك ضرروت و هم یك مزیت 
و فرصت بسیار ویژه براي افزایش تولید مسكن بدون 
نیاز به زمین جدید است و هزینه هاي متوسط آن هم 
كاهش مي یابد. او بیان كرد: زمین هاي بسیار خوبي در 
اطراف كالن شهرها وجود دارد كه اگر مدیریت درست 
و منطقي داشته باش��د در كوتاه مدت مي توان قیمت 
مس��كن را در ایران كاهش داد البته زمین هاي خارج 
از بافت ش��هري نیازمند زیرس��اخت هاي اولیه است 
و طبیعي اس��ت این هزینه ها مي تواند موجب رونق و 

شكوفایي بازار مسكن و رشد و توسعه آن شود. 
نایب رییس اتاق تعاون افزود: ش��كي نیس��ت كه 
دولت باید تمركز اصلي خود را روي مس��كن بگذارد 
براي اینكه در ش��رایط ركود، مسكن نقش پیشران را 
دارد، شاید در وضعیت اعتدالي اقتصاد مسكن از دیگر 
بخش هاي تجاري متاثر باش��د ام��ا در وضعیت ركود 
رسیدگي به اقتصاد مسكن سبب مي شود تا بسیاري از 

صنایع وابسته و غیر وابسته به حركت درآید.
خلیل زاده ادامه داد: براي رونق بازار مسكن و تولید 
نیاز است الگوي سیاس��ت هاي پولي و مالي همچنین 
تسهیالت مسكن متناس��ب با مناطق مختلف كشور و 
حتي مناطق مختلف شهري تغییر كند و متحول شود.
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آگهي ابالغ برگ اخطاریه تبادل لوایح به تجدید نظر خوانده عباس فروتن
درخصوص دعوي تجدید نظرخواهي ملیحه شمسي قیه باشي به طرفیت شما ظرف مدت 10 روز جهت انجام تبادل لوایح در این شعبه 

حاضرشوید. 
منشي شعبه 10 دادگاه خانواده شهریار- زهرا آسیبي /م الف1279

دادنامه
پرونده کالسه 9609982640200911 شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهریار تصمیم نهایي شماره خواهان: آقاي روح اله 
صحرائي فرزند ابوالقاسم به نشاني استان تهران – شهرستان شهریار- شهر اندیشه- فاز1- خ درختي-کوچه 4-پ32 خواندگان:1- آقاي 
سعید غالمي باغي فرزند ابوالحسن 2- آقاي مرتضي شکوهي 3- آقاي سعید مهاجري فرزند غالمحسین همگي به نشاني مجهول المکان. 

خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 
راي دادگاه

درخصوص دعوي آقاي روح اله صحرایي به طرفیت 1-س��عید غالمي باغي 2-س��عید مهاجري 3- مرتضي شکوهي بخواسته مطالبه 
مبلغ 353/846/500 ریال از بابت وجه یک فقره چک به شماره سریال 865/947857 به سررسید 95/11/8 عهده بانک مسکن شعبه 
اندیشه به انضمام کلیه هزینه هاي دادرسي و تاخیر تادیه.دادگاه با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده و مالحظه چک و گواهي عدم 
پرداخت از بانک محال علیه و با عنایت به عدم حضور خواندگان در جلسه رس��یدگي و عدم هر گونه دفاع و ایراد از ناحیه خواندگان به 
دعوي مطروحه و بقاء اصول و مستندات دین در ید خواهان که داللت بر اشتغال دین بر ذمه خواندگان دارد لذا دعوي مطروحه خواهان 
به نظر وارد و ثابت تشخیص و مستندا به عموم مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسي مدني و مواد 309، 310، 313، 314 قانون 
تجارت و استفساریه ماده واحده تبصره ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 حکم به محکومیت تضامني خواندگان به پرداخت 
مبلغ 353/846/500 ریال از بابت اصل خواس��ته و مبلغ 11/825/000 ریال بابت هزینه دادرس��ي و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول با رعایت شاخص نرخ تورم بانک مرکزي در حق خواهان صادر مي گردد و اجراي احکام مکلف 
است در زمان اجرا هزینه دادرسي خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و از خواهان وصول نماید. راي صادره غیابي تلقي و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهي در همین و ظرف 20 روز دیگر از تاریخ انقضاء واخواهي قابل تجدید نظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان تهران مي باشد.
 دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقي شهریار-کامران علي نژاد/ م الف1280

دادنامه
پرونده کالسه 9609982641000912 شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهریار تصمیم نهایي شماره خواهان: خانم ملیحه 
شمسي قیه باشي فرزند سیف اله با وکالت آقاي ابوالفضل ارشد فرزند سخاوت به نشاني استان تهران- شهرستان شهریار- خ ولي عصر- 

روبروي بیمارستان امام سجاد)ع(- برج حافظ خوانده: آقاي عباس فروتن فرزند عباسقلي به نشاني خواسته: طالق به درخواست زوجه 
راي دادگاه

درخصوص دعوي خانم ملیحه شمسي قیه باشي فرزند سیف اله با وکالت آقاي ابوالفضل ارشد بطرفیت آقاي عباس فروتن فرزند عباسقلي 
به خواسته طالق بدین توضیح که وکیل خواهان اعالم کرده خوانده به مدت یکسال است با استناد به شهادت شهودي که اسامي آنها در 
ذیل مي آید زندگي مشترک با خواهان را ترک و موجبات عسر و حرج را فراهم نموده با تقدیم این دادخواست و بذل تمامي حقوق مالي از 
ناحیه زوجه صدور حکم بر طالق مورد تقاضا است. دادگاه جهت اصالح ذات البین موضوع را به داوري ارجاع نموده است، مساعي داوران 
مثمرثمر واقع نشده و زوجه بر طالق اصرار دارد. دادگاه با بررسي جمیع اوراق پرونده، ضمن احراز رابطه زوجیت و استقرار کنوني آن میان 
مشارالیها و مداقه در این موضوع که خواهان و وکیل مشارالیها دلیل و مدرکي در اثبات خواسته ارائه نکرده اند با لحاظ عدم تحقق شرایط 
ضمن عقد نکاح به موجب ستون دادخواس��ت خواهان موجبات طالق را فراهم ندانسته در استناد به ماده 1257 ق مدني به جهت حفظ 
کانون خانواده و جلوگیري از تزلزل ارکان خوانده اس��تنباط از مفهوم مخالف ماده 1130 قانون مدني که معیار عس��ر و حرج را به عنوان 
مفري از علقه زوجیت همراه با مشقت و رنج قرار داده است و خداوند کریم نیز از روي لطف تفصل، احکام جرحي و مشقت بار را در اسالم 
برداشته است لیکن در پرونده تحت االمر به حکایت جمیع اوراق پرونده، سبب یا اسبابي که زندگاني مشترک را براي زن مشقت بار ساخته 
تا طالق وسیله رهایي مشارالیها از این وضعیت باشد موجود نیست و در محکمه تحقق مصداق و موردي که باعث بوجود آمدن عسر و حرج 
براي زوجه باشد اثبات نشده است، در استناد به ماده 197 ق آیین دادرسي مدني حکم بر بطالن دعوي مطروحه صادر و اعالم مي دارد.. 

راي صادره حضوري محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 
دادرس شعبه 10 دادگاه خانواده شهریار- منتظري/ م الف 1278

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له: نام: شرکت تعاوني روس��تایي چهارباغ نام خانوادگي: چهارباغ مالرد مدیرعامل: علیرضا نوروز نشاني محل اقامت: 

مالرد، صفا دشت، دهستان اخترآباد روستاي اخترآباد، شرکت تعاوني چهار باغ 
مشخصات محکوم علیه: نام: محمدرضا نام خانوادگي: بختیاري نشاني محل اقامت: مجهول المکان 

محکوم به: بموجب دادنامه ش��ماره 127 مورخ 97/2/29 ش��وراي حل اختالف ش��هریار حوزه اول قطعیت حاصل کرده است. حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و صد هزار تومان بابت اصل خواس��ته و مبلغ دویست و هشت هزار تومان بابت هزینه 
دادرسي و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد 

و همچنین نیم عشر دولتي مي باشد.
رییس حوزه اول شوراي حل اختالف شهریار/ م الف 1277 

   آگهي ابالغ
خواهان آبیده خزایي دادخواستي به طرفیت خوانده محمد حسن مومیوند فرزند نوروز علي به خواسته مطالبه مهریه زوجه تقدیم دادگاه 
عمومي شهرستان شهریار نموده که جهت رسیدگي به شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان شهریار واقع در شهرستان شهریار ارجاع و به 
کالسه 970758 ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن چهارشنبه 97/07/11 ساعت 8 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان شهریار- رسولي/ م الف 1302

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به علي اسدي دهنوي
خواهان: میرعلي علي نیا دادخواستي به طرفیت خوانده علي اسدي دهنوي به خواس��ته 1- ابطال واگذار نامه 2- استرداد ثمن 
3- خسارت حاصله به علت مس��تحق اللغیر در آمدن موضوع واگذارنامه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609982640701045 شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهریار ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/07/10 ساعت 
10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس��ي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده 
علي اسدي دهنوي و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي گردد تا خوانده علي اسدي 
دهنوي ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهریار/ م الف1301

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده 451/9/97 
وقت رسیدگي: وقت رسیدگي: روز 97/7/10 س��اعت 16:00 حوزه نهم خواهان: صاحب کریمي نژاد خوانده: محمد طالبي قبا 
قتپه خواسته: مطالبه وجه. خواهان دادخواستي تس��لیم دادگاه هاي عمومي نموده که جهت رس��یدگي به شعبه حل اختالف 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 

آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن جهت تبادل لوایح در شعبه حضور یابید خواهد بود.
دبیر حوزه 9 شوراي حل اختالف شهریار/ م الف 1306

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به احسان بهمن پور، محمدعلي قوي 
خواهان محمدرضا سلطان نژاد دادخواستي به طرفیت خواندگان احس��ان بهمن پور، محمدعلي قوي به خواسته الزام به تنظیم 
س��ند رس��مي ش��ش دانگ یک باب مغازه داراي پالک ثبتي 34212 فرعي از 47 اصلي و الزام به تفکیک و اخذ صورت مجلس 
تفکیکي پالک ثبتي 47/34212 و اخذ پایانکار س��اختمان پالک ثبتي 47/34212 و مطالبه خس��ارت تاخیر در تنظیم سند 
رس��مي به مبلغ 20 در صد کل ثمن معامله و کلیه خسارات دادرس��ي مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709982640700046 ش��عبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرس��تان ش��هریار ثبت و وقت رس��یدگي مورخ 1397/08/05 
ساعت 11:00 تعیین که حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس��ي مدني به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان احس��ان بهمن پور، محمدعلي قوي و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوب��ت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي 
میگردد تا خواندگان احسان بهمن پور، محمدعلي قوي ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهریار/ م الف1307  

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده 251/3/97 
وقت رس��یدگي روز: مورخ 1397/6/25 س��اعت 15:20 حوزه سوم ش��هریار خواهان: توحید استاد بخش��ایش خوانده: مسلم 

اصالني خواسته: الزام به تنظیم سند 
با توجه به تقدیم دادخواس��ت از طرف خواهان به دادگاه عمومي و ارجاع به ش��عبه ش��وراي حل اختالف وقت رسیدگي تعیین 
گردیده و به علت شناخته نشدن آدرس خوانده به درخواست خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي 

مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي میشود.
رییس شوراي حل اختالف حوزه سوم شهریار/ م الف 1303

گواهي حصر وراثت
آقا/ خانم: دادعلي شکري اقلیم داراي شناسنامه شماره 690 به شرح دادخواست به کالسه از این شورا دادخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده شد که شادروان مهتاب سپهري مرادي به شناس��نامه 667 در تاریخ 92/8/24 اقامتگاه دائم 
خود بدرود زندگي گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- محترم ش��کري اقلیم ش ش 1377 ت ت 1357 
دختر 2- نیره شکري اقلیم ش ش 1378 ت ت 1358 دختر 3- آذر شکري اقلیم ش ش 1418 ت ت 1361 دختر 4- معصومه 
ش��کري اقلیم ش ش 4635 ت ت 1363 دختر 5- محبوبه ش��کري اقلیم ش ش 6141 ت ت 1365 دختر 6- دادعلي شکري 
اقلیم ش ش 690 ت ت 1331 همس��ر. اینکه با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد آن باشد از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
دبیر شعبه 2 شوراي حل اختالف شهرستان شهریار/ م الف 1304

آگهي فقدان سند مالکیت 
خانم شهین همت پور بموجب وکالتنامه ش��ماره 120352 مورخ 3397 دفتر428 تهران از طرف ابراهیم وزیر که بموجب نامه 
ش��ماره 139785651233000116 مورخ 97/4/17 به تائید دفترخانه رسیده است باس��تناد دو برگ استشهادیه به شناسه 
یکتا 13972154408000060 و رمز تصدیق 277311 مورخ 97/2/31 مدعي فقدان س��ند مالکیت شش��دانگ یکدستگاه 
آپارتمان مسکوني به شماره 35299 فرعي از 47 اصلي قطعه س��ي و دو تفکیکي بلوک دو مفروز و مجزي شده از30631 فرعي 
از اصلي مذکور به مس��احت 58/84 متر مربع واقع در سمت شمال غربي طبقه س��ه که 1/09 متر مربع آن بالکن است بانضمام 
انباري قطعه نه تفکیکي به مس��احت 2/53 متر مربع واقع در سمت شرقي پش��ت بام بانضمام پارکینگ قطعه هفت تفکیکي به 
مس��احت 11/25 متر مربع واقع در س��مت غربي همکف ذیل ثبت 275364 صفحه 197 دفتر 1956 بشماره چاپي 026011 
ب/93 بنام ابراهیم وزیر ثبت و س��ند مالکیت صادر و تسلیم شده اس��ت بعلت جابجایي مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد 
تبصره ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي میشود تا چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به پالک فوق 
و یا وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د از تاریخ نش��ر این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را باین اداره تسلیم و رسید 
دریافت نماید در غیر اینصورت این اداره پس از انقضاي مدت مذکور و نرس��یدن واخواهي نس��بت به صدور س��ند المثني طبق 

مقررات اقدام خواهد نمود.
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شکرچی زاده خبر داد

ساختمان هاي پراهمیت در اولویت مقاوم سازي

توافق بر سر انتخاب مهندس از سوی کارفرما

 محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، 
مس��کن و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه خطر زلزله 
در کمین پایتخت قرار دارد، اع��الم کرد: باید به مرور 
ساختمان های پراهمیت در بازه زمانی 20 تا 30 سال 
از مناطق پرخطر خارج ش��وند و این اقدامی است که 
در صورت تداوم و استمرار در اجرا، تهران را به مکانی 
امن برای زندگی مبدل خواهد کرد. شکرچی زاده در 

گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی در 
رابطه با آخرین اقدامات مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی در رابطه با پهنه های گسلی تهران نکاتی 
را ارایه و اعالم کرد: شناسایی پهنه های گسلی اولین 
اقدامی بود که انجام شد و پس از آن شناسایی دقیق 
اینکه چه تعداد س��اختمان عمومی اعم از مدرس��ه، 
بیمارس��تان، ب��رج و س��اختمان های پراهمیت در 

این پهنه ها ق��رار دارد از دیگر اقداماتی اس��ت که در 
دستور کار داریم. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرس��ازی ادام��ه داد: در مصوب��ه ش��ورای عالی 
و شهرس��ازی ال��زام کرده ای��م که س��اختمان های 
پراهمیت��ی که بر پهنه های گس��لی ق��رار گرفته اند 
در اولویت مقاوم س��ازی قرار دارند و نباید س��اخت و 
سازی در مناطق پرخطر انجام ش��ود. شکرچی زاده 
ادامه داد: در جلس��اتی که با سایر مس��ئوالن ارشد و 
تصمیم گیران داش��ته ایم نیز اعالم کردی��م باید به 
مرور س��اختمان های پراهمیت در بازه زمانی 20 تا 
30 سال از مناطق پرخطر خارج شوند و این اقدامی 

است که در صورت تداوم و اس��تمرار در اجرا، تهران 
را به مکانی امن برای زندگ��ی مبدل خواهد کرد. این 
مقام مسئول افزود: در هر صورت باید در نظر داشته 
باشیم که س��اختمان های پراهمیتی که در مناطق 
پرخطر ق��رار دارند باالخره بعد از 3 ت��ا 4 دهه از عمر 
خود با احتساب زمانی که از ساخت خود گذرانده اند 
به مرور از پهنه های گس��لی خارج می ش��وند و این 
منوط به این موضوع اس��ت که ممنوعیت ساخت و 
ساز ساختمان های جدید را در این مناطق در دستور 
کار قرار دهی��م. وی تصریح کرد: بای��د الزامی ایجاد 
ش��ود که دولت هایی که در آینده خواهند آمد نیز از 

این اقدام موثر حمایت کنند و به آن پای بندی نشان 
دهند. شکرچی زاده گفت: ساختمان هایی که ساخته 
شده اند باالخره عمرشان به پایان می رسد و با فرسوده 
شدن ساختمان های با اهمیت در پهنه های گسلی و 
ممنوعیت ساخت و ساز در پهنه های گسلی پرخطر، 
باالخره خالی از س��اختمان های پراهمیت خواهند 
ش��د. او  یادآور ش��د: یادمان نرود که زلزله خطری 
اس��ت که همواره تهران را تهدید می کند و نباید از 
آن غافل شویم و همواره باید نسبت به این خطری 
که در کمین پایتخت و دیگر شهرها قرار دارد خود 

را ایمن کنیم.

وزارت راه و شهرسازی از دستیابی به توافق میان 
ش��ورای مرکزی نظام مهندسی س��اختمان با این 
وزارتخانه برای انتخاب مهندسان از سوی پیمانکاران 
خبر داد. به گزارش مهر، معاون وزیر راه و شهرسازی 
در کانال تلگرامی اش از برگزاری چند جلسه کمیته 
رفع مشکالت و سوءتفاهم ها میان مدیران معاونت 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس 
و تعدادی از اعضای ش��ورای مرکزی س��ازمان نظام 
مهندسی ساختمان خبر داده اس��ت. مظاهریان در 
این مطلب، یکی از تصمیماتی که دو سمت مذاکره بر 
سر آن به توافق رسیده اند را راه اندازی سامانه کارنامه 
حرفه ای مهندسان برای ارائه به پیمانکاران و انتخاب 
آزادانه مهندس��ان از می��ان آنها از س��وی پیمانکار 
عنوان ک��رده اس��ت. در همین حال،  حس��ین عبده 
تبریزی مشاور وزیر راه و شهرس��ازی درباره انتخاب 

مهندس ناظر از س��وی پیمانکار به مهر گفت: نظام 
مهندسی س��اختمان یک مجموعه صنفی است که 
برای حفظ و حمای��ت از منافع صنف و نیز هماهنگ 
کردن و ارتق��ای کیفیت اعضای صنف مهندس��ان 
ساختمان تاسیس شده است. وی افزود: اینکه مردم 
آزادانه بتوانند مهندس س��اختمان خ��ود را انتخاب 
کنند، موضوعی اس��ت که فکر نمی کنم کسی با آن 
مخالف باشد. نباید به یک نظام جیره بندی برای کار 
مهندسی معتقد باش��یم و بگوییم که فقط ما تعیین 
می کنیم چه کسی مهندس ناظر ساختمان باشد یا 
چه کسی می تواند نقش��ه های ساختمان را طراحی 
کند. مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: طبیعی 
است که همه مردم با این موضوع موافقند که بتوانند 
آزادانه از بازار آزاد خدمات م��ورد نیاز خود را دریافت 
کنند و فکر نمی کن��م مردم با ای��ن موضوع مخالف 

باش��ند. حمزه ش��کیب عضو هیئت مدیره سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز با اشاره به 
تالش های وزارت راه و شهرسازی برای تصویب آیین 
نامه جدید کنترل ساختمان در هیئت دولت و ایجاد 
تغییرات جدید در آن، خاطرنش��ان کرد: قانون نظام 
مهندسی ساختمان، سرمایه گذار یا مالک را مکلف به 
داشتن مجری ذی صالح و مهندس ناظر کرده است 
اما در حال حاضر بیشتر س��رمایه گذاران تمام تالش 
خود را می کنند تا مج��ری را حذف کنند و ناظر هم 
حداقل زمان در کارگاه حضور داشته باشد. وی ادامه 
داد: انتخاب مجری ذی صالح از س��وی سرمایه گذار 
یا مالک اقدام درس��تی اس��ت و همه کارشناس��ان 
اتفاق نظر دارند که بای��د این اتفاق رخ ده��د؛ اما در 
خصوص انتخاب مهندس ناظر از سوی مالک پروژه 
س��اختمانی، این ابهام وجود دارد که آیا کسی که از 
سوی مالک انتخاب ش��ده، می تواند وظیفه نظارتی 

خود را بدون هیچ شائبه ای انجام دهد؟ 



اخبار

صادرات كاغذ ممنوع شد
ايس�نا|وزیر صنعت، معدن و تج��ارت گفت: با 
بررس��ی هایی که انجام ش��ده بیش از ۱۰۵ هزار تن 
کاغذ از گمرکات کش��ور در دس��ت ترخیص است. 
محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه با کمیسیون 
فرهنگی مجلس ش��ورای اس��امی درباره بررس��ی 
مشکات کاغذ در این کمیسیون افزود: 3۵ هزار تن 
از محل گشایش های اسنادی یا حوالجات سالجاری 
و بقیه از محل تامین اعتبار در سال قبل تامین شده 
و همین طور بانک مرکزی در جلس��ه کمیس��یون 
فرهنگی قول داد که تمام ثبت س��فارش های مورد 
تایید وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی که در بانک 
مرکزی منتظر تامین اعتبار است تامین اعتبار خواهد 
شد. او گفت: بس��یاری از آن ها از طریق اعتباری که 
صادر کنن��دگان و انجمن های وارد کننده داش��تند 
موانع برطرف شده اس��ت و به محض گشایش اعتبار 
آن ها نیز به کشور وارد می شوند و هیچ مشکلی در این 
خصوص وجود ندارد. وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
گفت: هم اکنون این محموله ها بیش از ۱۰۰ هزار تن 
در دس��ت عرضه در بازار است و مشکلی در خصوص 
عرضه به بازار نخواهیم داشت و آرامش به طور کامل 
حاکم خواهد شد. شریعتمداري ادامه داد: به همین 
دلیل از ظرفیت وارداتی و سایر محصوالت جانبی در 
این خصوص بهره مند می شویم که رئیس کمیسیون 
فرهنگی نیز حمایت خ��ود را از محصوالت تولیدی 
اعام کردند. ش��ریعتمداری در زمینه وضعیت فعلی 
کاغذ نیز افزود: بر اساس بسته ارزی که وجود داشت 
محدودیت هایی در بازار کاغذ بوج��ود آورده بود که 
یکسری سودجویی هایی در همین زمینه اتفاق افتاد 
که کمیسیون تنظیم بازار با حضور تعزیرات حکومتی 
تحت نظارت وزیر دادگستری تشکیل جلسه داد که 
تعیین قیمت برای فروش کاغذ در بازار میزان 4۱۰۰ 
تومان در جلسه به تصویب رس��ید و هر گونه تخلف 
در آن به همه واحد های تغزیراتی و تیم های سازمان 
نظارتی حمایت از مصرف کنن��ده و تولید کننده به 
منظور کنترل اعام می شود و هر نوع نگهداری و عدم 
فروش کاغذ بویژه در واحد های تعیین ش��ده تخلف 
محس��وب می ش��ود و متخلفان به تعزیرات معرفی 
خواهند شد. از دیگر س��و، با تصمیم اعضای کارگروه 
تنظیم بازار، سقف قیمت تعزیراتی کاغذهای موجود 
در داخل کشور تعیین شد. طبق تصویب ستاد تنظیم 
بازار، س��قف قیمت تعزیراتی کاغ��ذ روزنامه 4۱۰۰ 
تومان و سقف قیمت کاغذهای چاپ و تحریر کیلویی 
۵۱۰۰ تومان تعیین ش��د. همچنین س��قف قیمت 
تعزیراتی بالکی نیز ۵۱۰۰ تومان می شود. بر اساس 
این گزارش به منظور رصد و پایش بازار کاغذ، کمیته 
دائمی کنترل تامین نیاز مصرف کنندگان واقعی  در 
این حوزه با ریاس��ت وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
تش��کیل ش��د. به موجب تصمیمات اتخاذ شده این 
کمیته، الزم است به نحوی نس��بت به مدیریت بازار 
اقدام نماید که در کنار پیش��گیری از کمبود در بازار، 
کاال به قیمت مصوب به دس��ت مص��رف کنندگان 
واقعی برسد. همچنین مقرر ش��د موجودی انبارها و 
مراکز نگهداری اعان و در صورت عدم مراجعه جهت 
دریافت ش��بکه توزیع به وزارت ارشاد و سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت اس��تانی، موجودی مذکور 
احتکار و اختفای تلقی و مشمول برخورد قانونی شود. 
در این راستا صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله از کشور 

نیز ممنوع شده است.

تهران و البرز در صدر مکشوفات 
کاالی قاچاق

شاتا|طی بازرس��ی های انجام ش��ده در تیرماه 
س��ال جاری اس��تان تهران و البرز در مقایسه با سایر 
استان ها درصدر مکشوفات کاالی قاچاق قرار گرفت. 
درراستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان داخلی تعداد 
۵79‚3۰ مورد بازرسی از مراکز خرد و کان درسطح 
عرضه ص��ورت گرفته و از ای��ن ناحی��ه 8۰8 پرونده 
تخلف ب��ه ارزش بیش از 36 میلیارد ریال تش��کیل و 
برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است. در 
بازرسی های انجام شده در کل کشورطی این مدت، 
اس��تان تهران با 98۰‚4 مورد بازرس��ی و ۱43 مورد 
تشکیل پرونده و استان البرز با بیش از ۱۵ میلیارد ریال 
ارزش کاالی قاچاق مکشوفه، باالترین عملکرد را در 
بین استان ها داشته است. الزم به ذکر است، بیشترین 
ارزش ریالی کاالهای قاچاق مکشوفه به ترتیب مرتبط 
با گروه های لوازم تحریر  ب��ا 8/۵ میلیارد ریال، کیف و 
کفش با 4/3 میلیاردریال، مواد خوراکی و محصوالت 
صنایع غذایی با4 میلیارد ریال، سیگار، توتون، تنباکو 

و محصوالت دخانی با 2/3 میلیارد ریال است.

آهن ۶۰ درصد گران شد
تس�نيم|رئیس اتحادیه آهن فروش��ان با اعام 
اینکه در ح��ال حاضر قیمت آهن 6۰ ت��ا 7۰ درصد 
نس��بت به قیمت واقعی آن رش��د پیدا کرده است، 
گف��ت: کارخانجات بای��د برای مدیری��ت قیمت ها 
افزایش عرضه را انج��ام دهند. محمد آزاد با اش��اره 
به اینک��ه تجمع چند روز گذش��ته ع��ده ای در بازار 
ش��اد آباد از طرف آهن فروش��ان نبوده است، اظهار 
كرد: عده ای از ابزارفروش��ان در بازار آهن نسبت به 
عملکرد ش��هرداری در وضعیت مالکیت مغازه های 
خود مشکل داشتند و ترجیح دادند مغازه های خود 
را دو روز تعطی��ل کنند که ای��ن موضوع هیچ ربطی 
به آهن فروش��ان ندارد. او با تأکی��د براینکه در حال 
حاضر بازار آهن به عملکرد خود می پ��ردازد و هیچ 
مغازه ای تعطیل نیس��ت، افزود: متأس��فانه کاهش 
عرضه و قیمت ه��ای باالی ش��مش در بورس باعث 
ش��ده تا قیمت آهن از رقم واقعی خود به هر کیلو 4 
هزار و 7۰۰ ت��ا ۵ هزار تومان برس��د. رئیس اتحادیه 
آهن فروشان با اعام اینکه در حال حاضر قیمت آهن 
6۰ تا 7۰ درصد نسبت به قیمت واقعی آن رشد پیدا 
کرده اس��ت، افزود: به نظر می رسد کارخانجات باید 

برای مدیریت قیمت ها افزایش عرضه را انجام دهند.
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وعده حذف امضاهاي طاليي

مهلت سازمان استاندارد به خودروسازان
رییس س��ازمان مل��ي اس��تاندارد ای��ران اعام 
كرد كه ب��ا توج��ه به ش��رایط پی��ش روي صنعت 
خودروس��ازي در ص��ورت حص��ول اطمین��ان از 
رعایت اس��تانداردهاي 8۵ گانه خودرویي توس��ط 
خودروس��از، این امكان وج��ود دارد ك��ه در مورد 
برخي اس��تانداردها ك��ه رعایت ایمني آنها س��اده 

نیست، به مدت یكسال فرصت زماني داده شود.
نیره پیروزبخت در گفت وگو با ایس��نا، در پاس��خ 
به اینكه با ش��رایط خاص��ي كه صنعت خ��ودرو طي 
س��ال جاري با آن مواجه ش��ده و پیش بیني هایي كه 
این صنعت با توجه به تحریم هاي پیش رو مي ش��ود 
و صح��ت این مطلب ك��ه آیا از س��ازمان اس��تاندارد 
درخواس��تي به منظور مدارا با خودروس��ازان جهت 
رعایت اس��تانداردهاي 8۵ گانه خودرویي شده است 
یا خیر؟ بیان كرد: هنوز چنین مساله اي از سوي هیچ 
بخشي به ما اعام نشده است اما سازمان استاندارد نیز 

جزئي از مجموعه دستگاه هاي كشور است و مي دانیم 
كه تحریم قطعات خودرو جزو تحریم هاي اولیه است و 
به تبع آن براي صنعت خودروسازي كشور مشكاتي 
را ایجاد مي كند.  او ادامه داد: موضوعي كه به آن تاكید 
داریم این اس��ت كه با وجود وجود مسائل و مشكات 
پیش رو صنعت خودروسازي نباید كیفیت خودرو را 
كاهش دهد و صحبتي نیز با سازمان استاندارد مبني 

بر اینكه از مواضع خود كوتاه بیاید، نشده است.
رییس سازمان ملي اس��تاندارد ایران با بیان اینكه 
سازمان ملي استاندارد نیز خود را با شرایط روز كشور 
منطبق مي كند، گفت: به ش��رطي كه خودروسازان 
تمام ت��اش خود را انج��ام دهند و به س��مت رعایت 
اس��تانداردهاي 8۵ گان��ه خ��ودرو گام بردارن��د، در 
خصوص رعایت برخي استانداردها كه رعایت ایمني 
آنها ساده نیست مي توانیم تا یك سال به آنها فرصت 
دهیم. پیروزبخت با بیان اینك��ه از تاریخ یكم دي ماه 

سال جاري سازمان ملي اس��تاندارد فعالیت خود را به 
منظور بازرس��ي اس��تانداردهاي 8۵ گانه خودرویي 
آغاز مي كند، اظهار كرد: ممكن اس��ت بازرسي برخي 
اس��تانداردها تا ابت��داي دي ماه س��ال ۱398 نیز به 
طول بینجامد و اگر مطمئن ش��ویم كه اگر خودرویي 
مي تواند در طول مدت زماني بیشتري استانداردهاي 
مربوطه را رعای��ت كند، قطعا این فرص��ت در اختیار 
آنها قرار مي گی��رد. او ادام��ه داد: در خصوص رعایت 
اس��تانداردهاي 63 گان��ه خودروی��ي ك��ه از ابتداي 
تیرماه سال جاري نیز اجرایي ش��د، یك مورد بود كه 
اعام ش��د كه مي تواند تا ابتداي دي ماه س��ال جاري 
اس��تانداردهاي مربوطه را رعایت كند و این مس��اله 
با اخذ تعهد مورد قبول س��ازمان اس��تاندارد واقع شد 
و در زمان مقتضي قطعا كنت��رل الزم در ارتباط با آن 
صورت مي پذیرد.  در حالي اجراي استانداردهاي 8۵ 
گانه خودرویي طي س��ه مرحله از سوي سازمان ملي 

اس��تاندارد ایران كلید خورده كه ابتداي تیرماه سال 
جاري به عنوان دومین مرحل��ه از اجراي طرح مذكور 
اعام شده بود و خودروس��ازان مكلف بودند با رعایت 
63 استاندارد تعیین ش��ده مجوز تولید عرضه به بازار 
دریافت كنند. این در حالي اس��ت ك��ه در مرحله اول 

اجراي طرح مذكور در ابتداي دي ماه سال گذشته 6۱ 
استاندارد توسط سازمان ملي استاندارد ایران تعیین 
شده بود كه 2۵ خودروي س��واري و سنگین جاده اي 
موفق به رعایت استانداردهاي مربوطه نشدند و خط 

تولید آنها با توقیف روبرو شد.
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معاون سازمان توس��عه تجارت ایران اعام كرد كه 
در بس��ته ارزي جدید از امضاهاي طایي یا فضاهایي 
كه مي تواند به سمت رانت گرایش یابد خبري نیست 
و پیگیري پرون��ده مختلفان و س��ودجویان ارزي در 
بس��ته ارزي قبلي ادام��ه دارد. به گفت��ه محمدرضا 
مودودي، تصویب و اجراي بس��ته جدید ارزي گامي 
رو به جلو ب��راي دول��ت بود، چ��را كه خارج ش��دن 
سیاس��ت گذاري هاي ارزي از ذیل امضاهاي طایي یا 
فضاهایي كه مي تواند به سمت رانت گرایش پیدا كنند، 
نكته اي مثبت براي مردم و نظام تجاري كشور است. 
او مي گوید: هر گاه محدودیتي ایجاد مي شود، فضاي 
عمومي اقتصاد به س��مت فس��اد و رانت گرایش پیدا 
مي كند و در واقع پتانسیل آن را پیدا مي كند و هر قدر 
این دایره محدودیت كوچك تر مي شود، توان اجرایي 

براي جلوگیري از رانت باالتر مي رود.
م��ودودي در گفت وگ��و با ایس��نا، با بی��ان اینكه 
مي توانی��م هوش��مندانه تر از گذش��ته نس��بت ب��ه 
سیاس��ت هاي ارزي و تج��اري تصمیم گیري كنیم و 
مجددا تغییراتي را نیز در بس��ته جدید اعمال كنیم، 
مي افزاید: در بسته ارزي گذشته، به دلیل تعدد باالي 
كاالهاي قرار گرفته در فهرست مشمولین دریافت ارز 
دولتي، سیستم نظارتي دولت نمي توانست بر همه آنها 
نظارت درست و دقیقي داشته باشد. اما در بسته جدید 
تعداد این كاالها به شدت كاهش پیدا كرده و محدود 
به كاالهاي اساسي و امنیت غذایي مردم شده و دیگر 
شاهد اتفاقات تلخي كه در ماه هاي گذشته مي افتاد و 

تخلفاتي كه صورت مي گرفت، نخواهیم بود.
در بخش دیگ��ري از صحبت هاي معاون توس��عه 

صادرات كاال و خدمات س��ازمان توسعه تجارت ایران 
آمده است كه در زمینه سیاس��ت هاي تجاري و ارزي 
مرتبط با كاالهاي اساس��ي نیز باید ب��ا تدبیر حركت 
كنیم؛ چراكه وقتي یارانه و سوبس��یدي براي واردات 
كاالهاي اساسي داده شود، در واقع به این دلیل یارانه 
را پرداخت مي كنیم ك��ه مردم و به وی��ژه نیازمندان 
جامعه با قیمت مناس��ب بتوانند این كاالها را تامین 
كنند. اما اگر چنین اقدامي سبب بروز پدیده اي مانند 
قاچاق ش��ود، كاالیي كه ب��راي تامین نی��از و امنیت 
غذایي كشور خودمان وارد مي كنیم، اگر از مسیرهاي 
غیرقانوني ب��ه كش��ورهاي دیگر قاچاق ش��ود، ظلم 
مضاعفي به ایران صورت گرفته اس��ت. براین اساس 
وبنابه اظهارات، مودودي، باید سیاست گذاري ویژه اي 
براي توزیع كاالهاي اساسي در كشور داشته باشیم كه 
در حال حاضر برنامه ریزي ها و س��ناریوهاي مختلف 
در حال بررس��ي اس��ت و به دنبال هدف نهایي دولت 
در این زمینه هستیم تا هزینه اي كه مي كند به دست 

مستحقان واقعي برسد و قاچاق نیز شكل نگیرد.

 تخصيصارزهدفمندترميشود
اما محتویات بس��ته جدید ارزي نش��ان مي دهد، 
به غی��ر از كاالهاي اساس��ي و دارو، كاالهاي دیگري 
مانند كاغذ نیز در لیست دریافت كنندگان ارز دولتي 
قرار دارند، كه البته به گفته مودوي این فهرس��ت در 
آینده اصاح مي ش��ود. البته در این بسته، كاالهاي 
مش��مول دریاف��ت ارز دولت��ي بس��یار محدودتر از 
حدود 2۰۰۰ قلم كاالیي اس��ت كه در فهرست قبلي 

وجود داش��ت. چراكه در بس��ته قبلي، دولت منابع 
ارزي خود را تقریبا به همه متقاضی��ان و نیازمندان 
ارز اختصاص مي داد و همین عامل س��بب شده بود 
تا صف هاي طوالني براي دریافت ارز دولتي ش��كل 
بگیرد. در این ش��رایط، انواع و اقسام تخلفات شكل 
مي گرفت كه نظارت و برخورد با آنه��ا از توان دولت 
خارج بود. به همین دلیل، دولت در بسته جدید مابه 
التفاوت قیمت ارز را ص��رف كاالها و اقامي كرده كه 
دهك هاي پایین جامعه و نیازمندان به آن نیاز دارند. 
از س��وي دیگر دولت مي خواهد ب��ر تمامي مراحل و 

فرآیند هزینه كرد این منابع ارزي نظارت كند.
اما اینكه براس��اس سیاس��ت هاي جدید ارزي كه 
اعمال ش��ده، اینكه نحوه برخورد با دریافت كنندگان 
ارز در گذش��ته و شناس��ایي آنها، چگونه خواهد بود، 
این معاون س��ازمان توس��عه تجارت اینگونه توضیح 
مي دهد: رییس كل بانك مركزي در آخرین مصاحبه 
خود گفته بود كس��اني كه ب��ه هر ش��كلي ارزي را به 
نرخ ترجیحي ی��ا دولتي دریاف��ت كرده اند، موظفند 
تا مس��یر مصرف یا مصارف خود را مشخص كنند تا 
شفاف سازي مناسب و دقیق در این زمینه انجام شود. 
اكنون كه مفاد بس��ته جدید ارزي مشخص شده هم 
دلیلي وجود ندارد كه متخلفان و س��ودجویاني كه از 
بسته گذشته سوءاس��تفاده كرده اند، فراموش شوند. 
بنابراین همه ش��ركت هاي خصوصي، دولتي و حتي 
خصولتي باید در این زمینه ش��فاف س��ازي كاملي را 
انجام دهند. در این زمینه البته دولت بخشي از موضوع 
اس��ت و قوه قضاییه و مراجع نظارتي و بازرس��ي نیز 

بخش هاي مهم دیگر هستند. قوه قضاییه به هیچ وجه 
نباید كوتاه بیاید و باید مش��خص كند كه این ارز كجا 

رفته و در چه مسیري هزینه شده است. 
بنابه توضیحات مودودي، دولت در آن برهه زماني 
كه بس��ته ارزي گذش��ته را به اجرا درآورد، در بحران 
خاصي قرار داشت و مجبور بود تا سیاستي را اجرایي 
كند كه البته هم اكنون آن را اصاح كرده است. اما به 
این معنا نیست كه تصمیم دولت در آن زمان، اشتباه 
بوده اس��ت و این نباید منجر به سوءاس��تفاده عده اي 
ش��ود. بنابراین قوه قضایی��ه باید به جدی��ت خود در 
برخورد با سودجویان ادامه دهد و از همه كساني كه ارز 
دولتي دریافت كرده اند بخواهد تا مسیر هزینه كرد آن 

را مشخص و شفاف كنند.
از س��وي دیگر، اینكه اجراي بسته جدید ارزي چه 
تاثیري مي تواند بر جریان تجارت وتولید كشور داشته 
باشد، به گفته او، بس��ته جدید ارزي جریان تجارت را 
آزاد كرده و در واقع واردات بر همین مبنا انجام ش��ده 
و تولید در كش��ور ش��كل مي گیرد و ص��ادرات نیز بر 
همین مبنا اتفاق مي افتد. بنابراین صادرات غیرنفتي 
با تغییرات و تكانه هاي ش��دیدي مواجه نخواهد شد 
اما باید در زمینه كاالهایي كه ب��راي تولید آنها از مواد 
اولیه اي استفاده شده كه از ارز دولتي دریافت كرده اند، 
احتیاط بیش��تري كنیم تا منابع ارزي كش��ور در این 

شرایط حساس هدر نرود. 
به ویژه باید ص��ادرات اقامي كه ب��ا ارز دولتي وارد 
شده اند و تنها با یك تغییراتي جزئي مي خواهند مجددا 
صادر شوند را ممنوع كنیم. به عنوان مثال، روغن خام 

به كشور وارد مي ش��ود اما نباید با یك پاالیش و بسته 
بندي اجازه خروج از كش��ور را پیدا كند، یا آنكه كاال یا 
مواد اولیه  با كمي تغییرات و بس��ته بندي صادر شود. 
البته در مورد محصوالتي مانند ش��كات كه از روغن، 
آرد و ش��كر در تولید آن استفاده شده اس��ت، باید به 
گونه اي برنامه ریزي كنیم كه بدانیم چه سهمي از آن 
كاال از ارز آزاد و چه سهمي از ارز دولتي استفاده كرده 
است و بر این اساس چگونه این محصول را صادر كنیم.

از این رو، دولت قص��د دارد در ای��ن زمینه نظارت 
كامل كند تا مسیر واردات، تولید، توزیع و صادرات به 
صورت شفاف مدیریت شود و كاالهاي نهایي در مسیر 
مشخص و شفاف به دس��ت مصرف كنندگان برسد. 
البته در زمینه ه��اي دیگ��ر كار روي جنبه هاي دیگر 
بسته جدید ارزي و سیاست گذاري هاي مورد نظر در 
این حوزه ادامه دارد و به عنوان مثال درصدد هستیم تا 
كارت یارانه الكترونیكي براي شهروندان در نظر گرفته 
شود كه مبلغ شارژ شده در این كارت به خرید كاالهاي 
مختلف اساس��ي اختصاص پیدا كند. مهم این است 
كه مردم در شرایط كنوني بتوانند با آرامش بیشتري 

نیازمندي هاي خود را تامین كنند.

 ازكاالهاياساسيتابازارثانويه
اما این در حالي است كه روز س��ه شنبه، فهرست 
اقامي كه قرار اس��ت مش��مول دریاف��ت ارز دولتي 
باشند، منتشر ش��د. بر اس��اس مصوبه دولت، 2۵قلم 
كاال در فهرست كاالهاي مش��مول دریافت ارز دولتي 
موس��وم 42۰۰ توماني قرار گرفتند. بر این اس��اس، 
كاالهایي مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، 
مرغ، تخم مرغ، كنجاله، روغن و ذرت مهم ترین اقام 

مشمول دریافت ارز دولتي هستند.
از دیگر س��و اما هنوز هم ب��ازار در مورد س��مت و 
س��وي قیمت ارز در روزها و ماه هاي آین��ده به توافق 
نظر نرسیده اس��ت. با اجرایي شدن بسته ارزي جدید 
از دو روز گذشته، قرار اس��ت مبادالت ارزي مرتبط با 
كاالهایي كه در رده »كاالهاي اساس��ي« طبقه بندي 
نمي شوند، در بازار ثانویه و به صورت نرخ توافقي بین 
صادركننده و واردكننده انجام ش��ود. ن��رخ ارز در این 
بازار اما-احتماال به دلیل حجم ب��االي التهابات ارزي 
در اقتصاد ایران- هنوز به نقطه تعادل نرس��یده است. 
یكي از اعضاي هیات نمایندگان اتاق بازرگاني ایران، 
به تازگي در این مورد گفته است: هنوز خرید و فروش 
چنداني در بازار ثانویه انجام نشده كه قیمت مشخص 
باش��د اما قیمت توافقي حداقل ۱۰ ت��ا ۱۵ درصد زیر 
قیمت بازار خواهد بود. احمد كیمیایي اس��دي ادامه 
داد: عرضه كنندگان عم��ده ارز غیردولتي و غیرنفتي 
كه شامل پتروشیمي و فوالدي هاس��ت، باید ارز خود 
را در بازار ثانویه عرضه كنند لذا باید منتظر بود و دید 
كه بازار چگون��ه پیش م��ي رود و واردكنندگان با چه 
قیمتي ارزش��ان را تهیه مي كنند. كیمیایي اس��دي 
گفت: قیمت ها باید به گونه اي باش��د كه صادركننده 
بتواند ارز خ��ود را عرضه كند، چراكه اگر قیمت پایین 
باش��د، صادركننده رغبت به صادرات نخواهد داشت 
و مش��كات س��ه - چهار ماه اخیر تكرار خواهد شد. 
همچنین اگر قیم��ت باال باش��د، واردكنن��دگان به 
خصوص واردكنندگان مواد اولیه و تولیدكنندگان با 

مشكل مواجه مي شوند.

نایب رییس اتاق بازرگاني ایران معتقد اس��ت: اطاع رساني اگر 
شفاف و كامل باشد، مردم متوجه مي ش��وند كه افرادي هم وجود 
دارند كه كار قانوني و ش��فاف انجام مي دهند و افرادي هم هستند 
كه فرصت طلب هستند. به گزارش پایگاه خبري اتاق ایران، حسین 
ساح ورزي در پاسخ به این پرسش كه پس از انتشار اسامي برخي 
دریافت كنندگان ارز دولتي، برخي این انتقاد را مطرح كردند كه این 
اقدام نوعي مقابله با بخش خصوصي است و یا اینكه افشاي اطاعات، 
مانعي در تجارت آتي آنها در دنیا خواهد بود. آیا این موضوع درست 
است؟ اظهار كرد: ما دو دس��ته فعال اقتصادي داریم؛ تجار و فعاالن 

اقتصادي س��الم و متعهد و نیز عده اي كه س��ودجو و فرصت طلب 
هستند. به گزارش خبرگزاري خبرآناین، او افزود: ما از هر اقدامي 
كه مي تواند منجر به تفكیك این دو گ��روه و ارایه چهره واقعي آنها 
شود، باید همگي اس��تقبال كنیم. نایب رییس اتاق بازرگاني ایران 
تصریح كرد: در این میان این ابهام وجود داش��ت كه وقتي اس��امي 
كساني كه ثبت سفارش كردند، منتشر مي كنید، ممكن است همه 
به یك چشم دیده شوند. یعني كسي كه رفته ثبت سفارش كرده و 
ارز گرفته و كاال وارد كرده و كاما قانوني و ش��فاف تجارت را انجام 

داده، در تصویري در كنار فرد فرصت طلب قرار مي گیرد.

ايس�نا|رییس مركز ملي فرش ایران گف��ت: در حال حاضر 6 
میلیون ایراني از محل تولید و عرضه فرش دستباف در كشور كسب 
روزي مي كنند.  دستپاك در آیین گشایش نمایشگاه فرش دستباف 
اردبیل اظهار ك��رد: 2 میلی��ون ایراني در هنرصنع��ت فرش بطور 
مس��تقیم فعالیت دارند و این مجموعه بزرگ ترین صنف در كشور 
محسوب مي شود . او به دیرینگي هنر فرش با س��ابقه 2۵۰۰ ساله 
اشاره و خاطرنشان كرد: چرخ توس��عه فرش ایران به همت و درایت 
زنان به حركت درآمده بط��وري كه 7۰ درصد بافن��دگان فرش در 
كشور را بانوان تشكیل مي دهند كه ركن ركین اعتاي این صنعت 

به شمار مي روند.او از امضاي تفاهمنامه با فني و حرفه اي در ارتباط با 
آموزش بافندگان فرش و همچنین امضاي تفاهمنامه با شهرك هاي 
صنعتي براي رونق و توسعه خوشه هاي صنعت فرش خبر داد و افزود: 
براساس این تفاهمنامه ها تاش مشترك براي توسعه اشتغال و رونق 
اقتصادي بافندگان فرش در اولویت جدي قرار گرفته است. رییس 
مركز ملي فرش ایران تصریح كرد: مهم ترین بحثي كه در كنار توسعه 
فرهنگي و هنري و اشتغال براي ما مدنظر است پرداخت تسهیات 
به بافندگان فرش است كه به زودي خبرهاي خوشي در این ارتباط 

و از طریق صندوق كارآفریني به بافندگان فرش اعام خواهیم كرد. 

با توج��ه به اجرایي ش��دن بس��ته جدی��د ارزي، رییس اتاق 
مش��ترك بازرگاني ایران و قطر، تصمیمات اتخاذي را قدمي رو 
به جلو براي اقتصاد دانست و گفت: سیاست هاي قبلي نادرست 
بود و حت��ي از فرصت پی��ش آمده ب��راي صادرات به درس��تي 
استفاده نشد اما سیاست جدید ارزي با استفاده از نظرات بخش 
خصوصي اتخاذ شده و با معاف كردن این بخش از بخشنامه هاي 

ارزي، شرایط بهتر مي شود.
عدنان موسي پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار كرد: بخشنامه هاي 
ارزي باید بررسي ش��ود كه از چه نقطه اي آغاز ش��ده و امروز به چه 
نقطه اي رسیده اس��ت. در سیاست هاي قبلي نظر بخش خصوصي 
اعمال نشده بود كه هزینه هاي زیادي به اقتصاد تحمیل كرد و تولید 
و معدن ضربه خورد. عاوه براین، س��رمایه گذاري هاي خارجي را 
دچار چالش كرد كه به اجبار یك فرصت براي صادرات ایجاد ش��د 
اما از آن به درستي استفاده نش��د، چراكه تصمیمات ارزي كه براي 
صادرات گرفته شد، اشتباه بود و مشكاتش بر همه نمایان شد كه 
چه تاثیرات سوئي داشت. البته محدودیت هاي تحمیلي از خارج نیز 

موثر بود اما اثر عمده از جانب داخل است.
رییس اتاق مش��ترك بازرگاني ای��ران و قطر تاكی��د كرد: در 
تصمیم جدید اباغ ش��ده تا حدود زی��ادي نظر بخش خصوصي 
اعمال شده اس��ت و گام بزرگ رو به جلو خواهد بود كه اگر زودتر 
اباغ ش��ده بود، فش��ارهاي مدت اخیر را محتمل نمي ش��دیم. 
در ادامه موس��ي پور با اش��اره به آزاد ش��دن فعالیت صرافي ها و 

اینكه ارز صادركنندگان ب��ا نرخ توافقي در ب��ازار صنایع در كنار 
ارز پتروش��یمي عرضه مي ش��ود، ابراز امی��دواري كرد كه بخش 
خصوصي واقعي از تمام بخش��نامه هاي ارزي معاف باش��د و این 
خواسته اصلي كمیس��یون توس��عه صادرات اتاق بازرگاني ایران 
اس��ت. او افزود: میزان ص��ادرات ۱۰ تا ۱2 میلیارد دالر اس��ت و 
همین كه از تمام بخش��نامه هاي ارزي دولت، معاف باش��د براي 
فعاالن اقتص��ادي این حوزه كافي اس��ت. رییس اتاق مش��ترك 
بازرگاني ایران و قطر در رابطه ب��ا محدودیت هاي جدید خارجي 
براي كش��ورتصریح كرد: 7۰ درصد از مش��كات موجود در بازار 
ناشي از مسائل داخلي اس��ت و باید این واقعیت را قبول كرد كه 

كشور در جنگ اقتصادي به سر مي برد.
به گفته او، دولت باید همزمان با ش��روع محدودیت ها، دس��ت 
صادركنندگان و واردكنندگان را باز بگذارد تا آنها بتوانند با استفاده 
از تخصص خود براي دور زدن محدودیت ها اس��تفاده كنند. ضمن 
اینكه بار اول نیست كه با چنین محدودیت هایي روبرو مي شویم؛ به 
نحوي كه اقتصاد ایران با محدودیت ها بزرگ شده و صادركنندگان 
بخش خصوصي به آن عادت دارند. اما بخش خصوصي توانایي دور 
زدن محدودیت ها را دارد به ش��رطي كه از درون آزاد باشد و دچار 
موانع داخلي نباش��د. رییس اتاق مش��ترك بازرگاني ایران و قطر 
درباره ارزهاي مسافرتي گفت: در شرایطي كه منافع كشور محدود 
است باید منابع به شیوه بهینه و در مكان هاي ضروري مصرف شود. 

قطعا مسافرت هاي خارجي و ارز مسافرتي ضروري نیست.

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد

استقبال فعاالن اقتصادي از انتشار  اطالعات ارزي

۶ ميليون ايراني از محل فرش ارتزاق مي كنند

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران خواستار شد

معافيت بخش خصوصي از بخشنامه ارزي



كوتاه از دنياي انرژي 15 نفت و انرژي
 بي اعتنايي چين و هند 

به تحريم هاي نفتي
ايرنا| صادرات نفت خام كشورمان به مشتريان اصلي 
يعني چين و هند در ماه ژوئيه )تير - مرداد( افزايش يافت 

و تحت تاثير تحريم هاي امريكا قرار نگرفت.
به گزارش پايگاه خبري اويل پراي��س امريكا، آمار 
پايگاه تحقيقاتي »اس اند پي گلوبال پالتس« نش��ان 
مي دهد، ص��ادرات نفت كش��ورمان به چي��ن از 722 
هزار و 100 در م��اه ژوئن )خرداد - تي��ر( به 799 هزار 
و 452ميليون بشكه در روز در ماه ژوئيه رسيده است.

هند ني��ز واردات نفت خ��ام از ايران در م��اه ميالدي 
گذش��ته را با 40 هزار بش��كه در روز افزايش نسبت به 
ماه ژوئن به 706 هزار و 452 بش��كه در روز رساند.اين 
دو مشتري بزرگ آسيايي نفت ايران، پيش تر نيز اعالم 
كرده بودند كه از تحريم ه��اي امريكا تبعيت نخواهند 
كرد و واردات نفت خود از ايران را كاهش نخواهند داد.

آمار پايگاه تحقيقاتي ياد شده همچنين نشان مي دهد، 
صادرات نفت ايران در ماه ميالدي گذشته به 2 ميليون 
و 320 هزار بشكه در روز رسيده اس��ت.دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا 8 مه )18 ارديبهشت( با اعالم 
خروج از برجام، از كش��ورهاي جهان خواست واردات 
نفت خام خود از ايران را به صفر كاه��ش دهند. با اين 
حال، مشتريان اصلي نفت ايران به اين درخواست پاس 
منفي دادند.ژاپن نيز دوش��نبه گذش��ته )15 مرداد( 
خواس��تار معافيت از تحري��م نفت ايران ش��د و گفت: 
پااليشگاه هاي اين كشور نيازمند نفت ايران هستند و 
تحريم ها عليه ايران نبايد روي واردات نفت اين كشور 

تاثير منفي بگذارد.

 معافيت كريدور گاز جنوبي
از تحريم ها

ايسنا| كريدور گاز جنوبي كه پروژه اي براي انتقال 
ساالنه 16 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي درياي خزر به 
تركيه و جنوب اروپا است، معافيت از تحريم هاي امريكا 

عليه مشتريان انرژي ايران را دريافت كرد.
به گزارش پالتس، ش��ركت BP درص��دد دريافت 
معافي��ت براي توس��عه ميدان فراس��احلي ش��اه دنيز 
آذربايجان بود كه منبع گاز طبيعي كريدور گاز جنوبي 
است. ش��ركت ملي نفت ايران در فاز دوم شاه دنيز 10 
درصد س��هم دارد كه احتماال ممكن بود اين پروژه را با 
تحريم هاي امريكا علي��ه س��رمايه گذاري نفتي ايران 
روبرو كند.تحريم هاي امريكا عليه بخش انرژي ايران در 
چهارم نوامبر اجرايي مي شود و اگر شركتها به همكاري 
با ايران ادامه دهند، آنها را از دسترسي به سيستم مالي 
امريكا محروم مي كند. توافق س��ال گذش��ته شركت 
BP براي فروش اين ميدان به ش��ركت “سريكا انرژي “ 
مش��روط به دريافت معافيت از تحريم هاي امريكا عليه 
ايران بود. ب��ا وجود صدور فرمان ترام��پ براي معافيت 
كري��دور گاز جنوبي، براي ناظران ب��ازار نفت همچنان 
اين پرس��ش بزرگ وجود دارد كه آي��ا ممنوعيت عليه 
معامالت نفتي ايران ش��امل ميعانات نيز مي شود؟ يك 
مشاور تحريم هاي سابق وزارت خارجه امريكا در اين باره 
گفت: دولت احتماال به دنبال حفظ انعطاف پذيري در 
خصوص وضعيت ميعانات تحت تحريم ها است. دستور 
ترامپ شامل “به استثناي پروژه گاز طبيعي “ است كه 

كريدور گاز جنوبي را بدون ذكر نامش توصيف مي كند.

افزايش خروجي آب زاينده رود
پاون| مع��اون حفاظ��ت و بهره برداري ش��ركت 
آب منطقه اي اصفهان اعالم كرد: به منظور آبرس��اني 
به باغات غرب اصفهان از ش��ب گذش��ته خروجي سد 
زاين��ده رود افزايش يافت. حس��ن ساس��اني، معاون 
حفاظت و بهره برداري ش��ركت آب منطقه اي اصفهان 
با اش��اره به افزايش خروجي س��د زاينده رود گفت: بر 
اساس تصميمي كه در جلس��ه اي با نمايندگان صنف 
كشاورزي گرفته شد، از ش��ب گذشته شانزدهم مرداد 
ماه خروج��ي آب از س��د زاينده رود افزاي��ش مي يابد.

ساس��اني خاطرنش��ان كرد: آب به مدت 10 روز براي 
باغات غرب اصفهان افزايش يافته، تا منطقه سد نكوآباد 
جريان دارد و به محدوده شهر اصفهان نخواهد رسيد.

گفتني اس��ت بر اساس مصوبات ش��انزدهمين جلسه 
شوراي هماهنگي مديريت به هم پيوسته حوضه آبريز 
زاينده رود، حجمي معادل 30 ميليون متر مكعب براي 
آبياري باغات غرب اصفهان از سد زاينده رود رهاسازي 
خواهد ش��د. بر اين اس��اس، پهنه زاينده رود در طول 
شهر اصفهان تا اطالع ثانوي خش��ك مي ماند تا شايد 
بارش هاي سال آبي 98 - 97 بتواند در نيمه دوم امسال 

اين رودخانه زيبا را دوباره جاري كند.
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مركز پژوهش هاي مجلس تشكيل وزارتخانه آب و محيط زيست را در حال حاضر به صالح نمي داند 

دست رد بازوي پژوهشي مجلس بر سينه وزارتخانه آب
 گروه انرژي|

ط��رح تش��كيل وزارتخانه هاي»ان��رژي« و »آب و 
محيط زيس��ت« در پايان خرداد س��ال جاري توس��ط 
جمعي از نمايندگان به مجلس ش��وراي اس��المي ارايه 
شد. نويسندگان براي توجيه اين طرح به كمبود شديد 
آب در س��طح جهان و قلمروي ايران اش��اره كرده و بر 
اهميت بيش از پيش تامين پايدار آب مورد نياز كشور، 
مس��ائل زيس��ت محيطي، ضرورت افزاي��ش بهره وري 
در مص��رف آب تاكيد كرده  بودند. بر اين اس��اس، طرح 
مذكور پيش��نهاد ايجاد س��اختاري جديد براي بخش 
آب كش��ور را ارايه مي داد كه بنا بر آن سازمان حفاظت 
محيط زيست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيز داري و 
سازمان هواشناس��ي به وزارت نيرو منتقل شده و تحت 
عن��وان »وزارت آب و محيط زيس��ت« متحد ش��وند. 
مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس ه��م اخيرا در گزارش��ي 
كه در وب س��ايت خود منتشر س��اخته به اين موضوع 
مي پردازد و با برش��مردن مزايا و چالش هاي پيش روي 
چنين طرحي، نهايتا در ش��رايط كنون��ي ايجاد چنين 

وزارتخانه اي را توصيه نمي كند. 
  

»آب مهم تري��ن عام��ل و رك��ن اصل��ي توس��عه 
دركش��ور اس��ت و غال��ب فعاليت ه��اي زيربنايي از 
جمل��ه كش��اورزي، صنعت، مع��دن و غي��ره به آب 
وابسته هس��تند.« اين جمله اي اس��ت كه بر اساس 
آن ط��رح ايج��اد وزارتخان��ه اي جديد در س��اختار 
دولتي ايران تبيين ش��ده اس��ت. هر چند خبر ايجاد 
چني��ن وزارتخانه اي جديد نيس��ت، اما ح��اال مركز 
پژوهش هاي مجل��س بخش دوم و نهاي��ي نظر خود 
درباره اين ط��رح را در قالب گزارش كوتاه به رش��ته 
كالم در آورده اس��ت. مركز پژوهش ها در ميان مواد 
مرتبط با طرح تش��كيل وزارتخانه ه��اي »انرژي« و 
»آب و محيط زيست« بر موضوع تشكيل وزارت آب 

و محيط زيست متمركز شده است. 
در م��اده 2 اين طرح پيش��نهاد ش��ده اس��ت كه 
سازمان محيط زيست با هدف »انسجام مديريتي در 
امور مربوط به آب« و »تحقق همزمان اس��تحصال و 
مصرف بهينه آب در شريط زيس��ت محيطي پايدار« 
از نهاد رياس��ت جمهوري جدا ش��ده و به وزارت نيرو 
منتقل ش��ود. در تبصره اول ماده 2 اي��ن طرح آمده 
است كه سازمان جنگل ها، مرتع و آبخيزداري كشور 
با تمامي اهدافي كه دارد از وزارت جهاد كش��اورزي 
و سازمان هواشناس��ي با حفظ وظايف خود از وزارت 
راه و شهرسازي منفك ش��ده و به وزارت آب و محيط 
زيست منتقل ش��وند. مركز پژوهش هاي مجلس در 
نوشتاري كارشناسي به اين طرح پرداخته و به بحث 

درباره نقاط قوت و ضعف آن پرداخته است. 

 روي قشنگ سكه تشكيل وزارت آب 
نخس��تين نقطه ق��وت ط��رح تش��كيل وزارت آب 
و ان��رژي از نگاه مرك��ز تحقيقات مجل��س، »تجميع و 
يكپارچه س��ازي اهداف و ماموريت هاي بخش هاي آب 
و محيط زيس��ت و كاهش ناهماهنگي ها« عنوان شده 
اس��ت. كارشناس��ان مركز پژوهش ها در اين قس��مت 
با تاكيد بر اهمي��ت موضوع آب در مي��ان اولويت هاي 
كنوني كش��ور، ب��ه اين موض��وع اش��اره كرده اند كه 2 

وزارتخانه، يعن��ي نيرو، جهاد و كش��اورزي و همچنين 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت از جنبه هاي مختلف با 
موضوع آب در ارتباط هس��تند. در اين ميان گزارش به 
آماري اش��اره كرده كه طبق آن نيمي از مسووليت هاي 
وزارت ني��رو در ح��وزه آب تعريف مي ش��ود. از همين 
رو، اين ط��رح، از نگاه كارشناس��ان، مي توان��د با ايجاد 
هماهنگي ميان دس��تگاه هايي كه مس��اله آب در شرح 
وظايف آنها وج��ود دارد و با تجميع و يكپارچه س��ازي 

اهداف و ماموريت ها به انسجام مديريتي كمك كند. 
از طرفي كارشناس��ان اين مركز اعتق��اد دارند كه با 
تجميع نهادها و س��ازمان دخيل در مديريت آب كشور 
در قالب ي��ك دس��تگاه مس��تقل، سياس��ت گذاري و 
تصميم س��ازي در بخش آب هماهنگ ت��ر عمل كرده و 
برنامه ريزي در اين بخش نيز تقويت مي شود. همچنين 
در اين گزارش آمده اس��ت كه ايج��اد وزارتخانه جديد 
مي تواند جايگاه فرابخشي آب را در كشور بهبود  بخشد. 
همچني��ن، بررس��ي »تع��ادل« از گ��زارش مركز 
پژوهش ه��اي مجل��س نش��ان مي دهد ك��ه از ديدگاه 
تهيه كنن��دگان اين گزارش ايج��اد وزارت آب و محيط 
زيس��ت مي توان��د مديريت يكپارچ��ه مناب��ع آب را بر 
منابع آب��ي اعمال كرده و »ضمان��ت اجرايي مصوبات و 
طرح ه��اي مرتبط ب��ا محيط زيس��ت« را افزايش دهد. 
گ��زارش مركز بر عدم برخ��ورداري س��ازمان حفاظت 
از محيط زيس��ت از از اهرم الزم جه��ت اجرايي كردن 
طرح هاي خود تاكيد كرده و اين عامل را سبب تضعيف 
عملكرد اين سازمان معرفي كرده اس��ت. در بخشي از 
اين گزارش آمده اس��ت: »ب��ا تش��كيل وزارتخانه آب 
و محيط زيست، س��ازمان محيط زيس��ت نيز از قدرت 
اجرايي الزم براي ايفاي نقش��ي موثر سطح كشور بهره 

خواهد برد. « 

تضارب وظايف نهادهاي درگير 
مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس پ��س از برش��مردن 
مزاياي طرح پيش��نهادي به س��رعت به سراغ ضعف ها 
و نقاط چالش برانگيز طرح رفته و بحث مبس��وط تري 
را در اين ب��اره مطرح مي كند. نخس��تين ايراد بالقوه اي 
كه مركز پژوهش ها به طرح ايج��اد وزارت آب و محيط 
زيس��ت وارد مي داند »ام��كان خلط ام��ور حاكميتي و 
امور تصدي گري« اس��ت. به اعتقاد كارشناسان مركز، 
وظايف سازمان محيط زيس��ت كامال حاكميتي بوده و 
ناظر بر احياي منابع طبيعي اس��ت. اين درحالي است 
كه وزارت نيرو و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
داراي وظايفي ب��ا بعد »تصدي گري« هس��تند. اين دو 
بازوي دولتي، به نوعي نهادهايي بهره بردار به حس��اب 
مي آيند كه هدف آنها استفاده حداكثري از منابع است. 
از همي��ن رو، عدم هماهنگ��ي در وظايف س��ازمان ها و 

دستگاه هاي نامبرده در طرح مشهود است. 

 محيط زيست در سايه 
همين تفاوت در شرح وظايف، مبناي نقد ديگري 
اس��ت كه گزارش مجلس به اين طرح وارد دانس��ته 
اس��ت. به گزارش مجلس، تف��اوت در حيطه وظايف 
ارگان هاي متفاوتي كه قرار است در كنار يكديگر قرار 
گيرند، به »ايجاد تضاد منافع و اهداف و ماموريت ها« 
مي انجام��د. در بخش��ي از گزارش مرك��ز پژوهش ها 

در اين خصوص عنوان ش��ده اس��ت: »تلفيق سازمان 
محيط زيس��ت با س��اير بخش هاي اجراي��ي از جمله 
بخش آب وزارت نيرو، س��ازمان هواشناس��ي كشور و 
س��ازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري مي تواند منجر 
به كمرنگ شدن وظايف مربوط به حفاظت از محيط 

زيست مي شود.« 
گ��زارش تهيه ش��ده از س��وي ب��ازوي پژوهش��ي 
بهارس��تاني ها اما خود دچ��ار چند چالش اس��ت. اين 

گزارش تبعات ايجاد وزارتخانه آب را بسيار »پراكنده« 
مورد بررس��ي ق��رار داده اس��ت. در گ��زارش آمده كه 
»گستردگي و چندوجهي بودن دستگاه جديد به لحاظ 
موضوعات تحت پوش��ش و حيطه وظاي��ف«، مديريت 
واحد چنين وزارتخانه  اي را ك��ه نيازمند تخصص هاي 
مختلف وگاه متضاد است، بسيار دشوار خواهد ساخت. 

اين گ��زارش مي افزايد: »از س��وي ديگ��ر، در طرح 
پيشنهادي، به س��اختار وزارتخانه جديد هيچ اشاره اي 

نشده و همين امر به ابهام دربار ه ساختار دروني دستگاه 
جديد و شرح وظايف درون سازماني منجر مي شود.«

در بخش ديگري از اين گزارش نوش��ته شده است: 
»با توجه به گس��تردگي وظايف و اختي��ارات حاصل از 
ادغ��ام بخش ه��ا و س��ازمان هاي فوق الذك��ر، گزارش 
مجل��س، تش��كيل وزارتخان��ه آب و محيط زيس��ت را 
نيازمند مديريت بس��يار قوي و كارآمد مي داند چراكه 
در صورت وقوع هرگونه سوءمديريت در دستگاه جديد، 
تبعات و آثار بسيار گس��ترده و جبران ناپذيري متوجه 

بخش هاي گسترده اي از كشور خواهد شد.«
 موضوع ديگري كه كارشناسان مركز پژوهش ها در 
زمينه تش��كيل وزارت آب چالش برانگيز برشمرده اند، 
موقعيت زماني فعلي اس��ت. در بخش��ي از گ��زارش با 
اطالق صفت »بحراني« براي وضعيت كنوني منابع آب 
و محيط زيس��ت كشور عنوان شده اس��ت كه وضعيت 
سياس��ي، اقتص��ادي، اجتماعي حاكم بر كش��ور اجازه 
هيچ گونه  تغيير شتاب زده در س��اختار اين  بخش هاي 
زيربناي��ي و مه��م را نمي ده��د چ��را ك��ه طرح ه��اي 
اين چنيني، مي تواند »منجر ب��ه عقب ماندگي از برنامه 
و ايجاد تنشهاي بيشتر در وضعيت آب و محيط زيست 

كشور« شود. 
مبناي نق��د فوق اين طرز تفكر اس��ت كه تش��كيل 
وزارتخان��ه آب و محي��ط زيس��ت مس��تلزم ايج��اد 
تغيي��رات بني��ادي و اساس��ي در وزارتخانه ه��اي نيرو 
جهادكش��اورزي، راه و شهرسازي و س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت اس��ت كه همگي اين نهاده��ا تاثيرات 
گسترده و عميقي بر جامعه خواهند داشت. از همين رو 
گزارش كارشناسي مجلس پيش��نهاد مي كند كه »اين 
تغييرات پس از انجام مطالعات گسترده و همه جانبه در 

يك بستر آرام و بدون تنش« انجام پذيرد.
همچنين گ��زارش بازوي پژوهش��ي مجلس مدعي 
مي ش��ود كه بخش آب وزارت نيرو در اين ادغام محور 
قرار خواهد گرفت و از همين رو امكان عدم توجه كافي 
به ساير بخش هاي محيط زيس��ت و سازمان جنگل ها، 
مرات��ع و آبخيزداري وج��ود خواهد داش��ت. همچنين 
كارشناسان عدم تعيين تكليف براي بخش هاي مرتبط 
با آب تحت مديري��ت وزارت جهاد كش��اورزي را نيز از 

ديگر مشكالت اين طرح مي دانند. 

 راي آخر
 پژوهش��گران مجلس��ي معتقدند كه با وجود اينكه 
تش��كيل وزارت آب و محيط زيس��ت مي تواند اميدها 
به برطرف ش��دن برخي »عدم هماهنگي ها، چالش��ها و 
بعضًا موازي كاري هاي جنبه ه��اي مختلف امور آب« و 
بهبود مديريت آب كش��ور را افزايش ده��د، اما در كنار 
مزيته��اي عنوان ش��ده برخي نقاط ضع��ف و تهديدها 
اثربخش��ي اين طرح را با عالمت هاي س��وال متعددي 
مواجه مي سازد. در پايان گزارش سازمان پژوهش هاي 
مجلس، كارشناس��ان با بازش��ماري چالش ه��ا و نقاط 
ضعف اين طرح، چنين نتيج��ه مي گيرند كه با توجه به 
شرايط كشور و بخش هاي آب و محيط زيست، »به نظر 
مي رس��د كه طرح تش��كيل وزارتخانه هاي انرژي و آب 
و محيط زيس��ت« داراي ضعف و تهديدهاي مهم تري 
نس��بت به نقاط قوت و فرصت هاي آن است و از همين 

رو »تصويب آن توصيه نمي شود«.  

مقدمات طرح برندينگ جايگاه هاي سوخت در مجلس 

نقش دولت در سوخت رساني كمرنگ مي شود

مركز پايش منطقه اي خشكسالي در جنوب غرب آسيا تشكيل مي شود  

پيشنهاد منطقه اي وزير نيرو به يونسكو 

خانه ملت|
نايب رييس كميس��يون انرژي مجلس، از تصويب 
ط��رح كاهش تص��دي دول��ت در عرضه س��وخت و 
فرآورده هاي نفتي خبر داد. حس��ين اميري خامكاني 
در تشريح نشس��ت روز سه شنبه كميس��يون انرژي 
مجلس ش��وراي اس��المي، گفت: به دنبال پيشنهاد 
وزارت نفت مبني بر برندينگ جايگاه هاي س��وخت 
برخي نمايندگان طرحي را تهيه كردند تا اين موضوع 
تبديل به قانون شود، لذا اين طرح به كميسيون انرژي 
ارايه و مقرر ش��د كميته نفت كميس��يون آن را مورد 

بحث و بررسي قرار دهد.نايب رييس كميسيون انرژي 
مجلس شوراي اسالمي، افزود: كميته نفت كميسيون 
 ان��رژي ط��رح برندين��گ جايگاه ه��اي س��وخت را 
جمع بندي كرده و در نشست امروز كميسيون مورد بحث 
و تصويب قرار داد ك��ه اين طرح در 8 م��اده تحت عنوان 
كاهش تصدي دول��ت در عرضه س��وخت و فرآورده هاي 

نفتي نامگذاري و به صحن علني ارسال مي شود.
وي در تشريح جزييات طرح برندينگ جايگاه هاي 
 س��وخت، ادام��ه داد: در م��اده نخس��ت اي��ن طرح 
پيش بيني شده كه وظايف غيرحاكميتي وزارت نفت 

در حوزه توزيع و پخش فرآورده هاي نفتي مي تواند به 
شركت ها و تعاوني هايي كه تش��كيل مي شود واگذار 
ش��ده و اولويت واگذاري با ش��ركت ها و تعاوني هايي 
باشد كه بتوانند از جايگاه هاي موجود تشكيل شوند.

نماينده مردم زرن��د و كوهبنان در مجلس ش��وراي 
اس��المي، با بيان اينك��ه جاي��گاه داران مي توانند با 
يكديگر مشاركت كرده و يك شركت يا تعاوني تشكيل 
دهند، يادآور شد: اين شركت ها و تعاوني ها مي توانند 
جايگاه هاي موجود را تحت پوش��ش خود درآورده و 
از اين پس هر جايگاه جديدي كه تاس��يس مي شود 

يكي از تعاوني ها و يا ش��ركت ها مي توانند سرپرست 
اين جايگاه ش��وند.وي با اش��اره به اينكه در اين طرح 
تاكيد ش��ده كه دول��ت از پااليش تا عرض��ه فرآورده 
نفتي را مي توان��د به مصرف كنن��دگان نهايي واگذار 
كند، افزود: حتي ش��ركت هايي مي توانن��د راه اندازي 
شوند كه پااليشگاه داش��ته، نفت را پااليش و تبديل 
به فرآورده كنند و اين محصول را خودش��ان به محل 
جايگاه ها منتقل و بين مصرف كنندگان توزيع كنند. 
اميري خامكان��ي، ادام��ه داد: مس��ووليت نظارت بر 
كميت و كيفيت فرآورده ها و رعايت اس��تانداردهاي 
 ايمن��ي ب��ه خص��وص تامي��ن ب��ه موقع س��وخت 
مصرف كنن��دگان برعه��ده اي��ن وزارتخانه اس��ت تا 
مشكلي در تامين س��وخت فرآورده هاي نفتي مردم 
ايجاد نشود. وي با بيان اينكه ماده ديگري كه در اين 
طرح ديده شده اين اس��ت كه دولت سياست هاي 

تشويقي براي تاسيس اينگونه شركت ها و تعاوني ها 
اعمال كند، اظهار داشت: اين شركت ها و تعاوني ها 
نيز مي توانند به صورت زنجيره اي تاسيس و در هر 
نقطه اي از كش��ور با هر تعداد نازل جايگاه داش��ته 
باشند چرا كه در برخي نقاط كه قيمت زمين گران 
بوده، ايجاد اين جايگاه ها صرفه اقتصادي ندارد، لذا 
اين شركت ها و تعاوني ها بايد تمايل داشته باشد كه 

جايگاه تك ناظره ايجاد كنند.
نايب رييس كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي 
اس��المي، تصريح كرد: در برخي نق��اط همانند نقاط 
دورافتاده كش��ور كه فروش فرآورده ها كم بوده دست 
دولت باز اس��ت كه مجوز تك نازل صادر كند، چراكه 
با توجه به كمبود فروش در اي��ن نقاط بايد اين انگيزه 
وجود داشته باشد كه ش��ركت ها بتوانند جايگاه هاي 

تك ناظره در مناطق محروم ايجاد كنند.

 نقاط قوت و ضعف تشكيل وزارتخانه آب و محيط زيست
نقاط قوت و فرصت ها

درجه اهميت
)بسيار زياد/زياد/متوسط( مورد

بسيار زياد تجميع و يكپارچه سازي اهداف و مأموريت هاي بخش هاي آب و محيط زيست و 
كاهش عدم هماهنگي ها

زياد تقويت جايگاه فرابخشي آب
زياد تسهيل سياست گذاري درباره مؤلفه هاي مختلف آب، محيط زيست و منابع طبيعي

متوسط اعمال مديريت يكپارچه منابع آب
متوسط افزايش ضمانت اجرايي مصوبات مرتبط با محيط زيست

نقاط ضعف و چالش ها
بسيار زياد خلط امور حاكميتي و امور تصدي گري
بسيار زياد مناسب نبودن شرايط فعلي كشور براي پذيرش تغييرات ناشي از تغيير ساختار مذكور
بسيار زياد ايجاد تضاد منافع و اهداف و مأموريتهاي غيرهمسو در يك دستگاه

زياد افزايش پتانسيل عدم توجه به ساير اركان محيط زيست )خاك، هوا و موجود زنده(
زياد كمرنگ شدن مرز بين نظارت و اجرا
زياد عدم تعيين تكليف براي بخش هاي مرتبط با آب تحت مديريت وزارت جهاد كشاورزي

متوسط گستردگي و چندوجهي بودن دستگاه جديد به لحاظ موضوعات در حيطه وظايف
متوسط   ابهام در ساختار دروني دستگاه جديد و شرح وظايف درون سازماني
متوسط تبعات و آثار بسيار گسترده و جبران ناپذير در صورت وقوع سوءمديريت در دستگاه جديد

 پاون|
مش��اور وزير نيرو در امور بين المل��ل و نايب رييس 
شوراي بين الدول آب از تاسيس مركز پايش منطقه اي 
خشكسالي در جنوب غرب آس��يا خبر داد و گفت: طرح 
تاسيس اين مركز از سوي وزير نيرو به يونسكو ارايه شده 
بود كه هم اكنون هماهنگي ها براي تاسيس اين مركز در 

ايران در حال انجام است.
فره��اد يزدان دوس��ت مش��اور وزي��ر ني��رو در امور 
بين الملل درباره فعاليت شوراي بين الدول آب و تاسيس 
مركز پايش منطقه اي خشكسالي در جنوب غرب آسيا 
اظهار داشت: سازمان يونس��كو به عنوان يك مجموعه 
بين المللي وابسته به سازمان ملل در بيشتر كشورهاي 
دنيا با سابقه فرهنگي و آموزشي شناخته مي شود و اين 
سازمان از بدو تاسيس در قس��مت علوم خود به مسائل 

ويژه اي همچون خشكسالي توجه كرده است.
وي با اشاره به اينكه سه مسير اصلي در اين سازمان 
از نيم قرن گذش��ته آغاز و براي تداوم آن اقداماتي انجام 
شده است، تصريح كرد: اين سه مسير مربوط به اقيانوس 
شناسي، بشر و كره مس��كون و برنامه آب است كه بطور 

مدام در يونسكو پيگيري و بررسي مي شود.
مش��اور وزير نيرو افزود: س��ازمان يونسكو در بخش 

آب برنامه هاي متنوع��ي دارد كه يكي از آنه��ا در ايران 
به صورت متعارف به عنوان كميته آب شناس��ي مطرح 
اس��ت.وي اشاره داش��ت به ش��وراي كالن آب شناسي 
يونسكو و بيان داش��ت: اين ش��ورا 32 عضو دارد كه در 
بازده زماني 2 سال يك مرتبه، نيمي از اعضاي آن تغيير 
پيدا مي كنند و اعض��اي جديد براي اين ش��ورا انتخاب 
مي شوند كه ارگان ها و سازمان هاي بين المللي زيادي به 

صورت ادواري در اين شورا حضور دارند.
يزدان دوس��ت گفت: اين ش��ورا تعامالت تنگاتنگي 
با مجموعه ه��اي ديگر مرتب��ط با ح��وزه آب همچون 
سازمان هواشناسي جهاني، سازمان خوار و بار جهاني و 
سازمان بهداش��ت جهاني دارد و نمايندگان آنها در اين 
ش��ورا حضور دارند كه وظيفه اصلي آنها بررسي مسائل 
مرتبط با حوزه آب در سراس��ر جهان است.مشاور وزير 
نيرو در امور بين الملل با خاطرنش��ان كردن اينكه ايران 
از قبل انقالب اس��المي، عضو فعال يونس��كو بوده و در 
اكثر كميته ها حضوري پررنگ داش��ته است، ادامه داد: 
با توجه به اينكه جمهوري اس��المي ايران در بخش آب 
فعاليت هاي ش��اخصي را در منطقه انجام داده، در دوره 
اخير اجالس 2018 با تاييد ش��وراي كالن يونس��كو به 
عضويت ش��وراي بين الدول آب انتخاب و در خردادماه 

جاري به عنوان يك كانديد از منطقه آس��يا حضور پيدا 
كرد و نايب رييس اين شورا شد.

وي از برنامه ه��اي كميته در ح��وزه آب گفت و بيان 
داش��ت: تقريبًا 15 برنام��ه كالن در زمينه هاي آب هاي 
زيرزميني، فناوري هاي پيش��رفته در تش��خيص منابع 
آب، هماهنگي و تعامل در خصوص آب هاي مش��ترك 

مديريت منابع و مصرف و... دارد.
يزدان دوس��ت از فعاليت مراكز درجه 2 يونس��كو در 
حوزه آب گفت و عنوان داش��ت: برخي مراكز در گوشه 
و كنار جهان در زمينه آب نقش فعال دارند كه به عنوان 
مراكز درجه 2 سازمان يونسكو شناخته مي شوند و ايران 

از دو دهه پيش براي ايجاد اين مراكز اقدام كرده است.
مش��اور وزير نيرو در امور بين الملل به دو مركز ايجاد 
شده در كشور اشاره كرد و بيان داشت: اولين نهاد، مركز 
ملي قنات و سازهاي تاريخي آبي در يزد است و ديگري 
مركز مديريت آب شهري است كه از مراكز اصلي و مهم 

يونسكو در ايران به شمار مي رود.
وي گف��ت: يك��ي از برنامه هاي مرك��ز مديريت آب 
ش��هري معرفي برنامه ابتكاري خشكس��الي در سطح 
بين المللي بود كه در ابتداي راه با استقبال خوبي مواجه 
شد و در حال حاضر جزو برنامه هاي اصلي يونسكو است.
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چهرهروز

بازارهنر

»كل به جز« در ايتاليا جايزه گرفت
»كل به جز« س��اخته س��یدوحید 
حسیني نامي برنده جايزه از جشنواره 
ايتالیايي شد. فیلم كوتاه »كل به جز« 
ساخته سیدوحید حسیني نامي برنده 
جاي��زه بهترين فیلم كوت��اه در بخش 
بین المللي جشنواره »لوكانیا« ايتالیا 
شد. نوزدهمین دوره اين جشنواره از 
يك تا ۵ آگوست ۲۰۱۸ برابر با ۱۰ تا 

۱۴ مردادماه برگزار شد.
س��اير عوام��ل اين فیل��م كوت��اه عبارتن��د از: 
نويس��نده و كارگ��ردان: س��ید وحید حس��یني 
نامي، تصويربردار: س��عید محمد پناه، صدا بردار: 
علي صفايي ف��ر، طراح تولید و مدي��ر هنري: نويد 

نامي، عكاس: مهس��ا جمالي، دس��تیار 
كارگ��ردان: علي هم��راز، مجري طرح: 
شهرام ش��هنازيان، مدير تداركات: رضا 
فتحي، تدوين: س��ید وحید حس��یني 
رايان��ه اي:  وي��ژه  جلوه ه��اي  نام��ي، 
روزبه شمش��یري، صداگذار: حس��ین 
قورچیان، موس��یقي: مهران پورمندان، 
تهیه كننده: انجمن س��ینماي جوانان 
اي��ران.  فیلم كوت��اه ۱۲ دقیقه اي »كل 
به جز« رواي��ت س��رنگوني مجس��مه آهني يك 
ديكتاتور اس��ت كه بع��د از ذوب ش��دن در قالب 
اش��یايي كوچك تكثیر ش��ده و به حیات خود در 

زندگي مردم ادامه مي دهد.

آيا محسن چاوشي آلبومش را بدون مجوز منتشر مي كند؟
محسن چاوش��ي اعالم كرد كه اگر 
تا بیس��تم مرداد مجوز آلب��وم تازه اش 
صادر نش��ود؛ آن را منتش��ر مي كند. 
محسن چاوشي با انتش��ار اطالعیه اي 
نوش��ت: »در ابت��داي فعالیت��م بعد از 
شش سال تالش براي دريافت مجوز و 
فعالیت به صورت رسمي در چارچوب 
معین همیشه تالش كرده ام در اصول 
و قوانین حاال يا موافق يا بعضا مخالف 

ساليق شخصي ام  جهت احترام قدم بردارم اما حاال...
»من از مفصل اي��ن نكته مجمل��ي گفتم« »تو 
خود حديث مفص��ل بخوان ازين مجم��ل« نظر به 
پیگیري هاي مكرر تهیه كننده و مدير اجرايي آلبوم 
»ابراهیم« تا اين لحظه موفق به دريافت مجوزات از 

وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي نشديم.
با توج��ه به وقف��ه طوالني م��دت و احت��رام به 
مخاطبینم و جهت دلگرمي اين روزهاي سخت به 
اتفاق تهیه كننده تصمیم به انتشار آلبوم در مرداد 
ماه گرفتیم. بديهي است كه تا تاريخ ۲۰ مرداد ماه 
مثل ۹ ماه پیش منتظر مي مانیم در غیر اينصورت 
با احترام تقديم خواهد شد. آلبوم داراي كپي رايت 
بین المللي اس��ت و قوانین حق و حقوق مولفین و 
مصنفین رعايت خواهد ش��د. من غريبم و غريب را 

كاروانسرا اليق اس��ت...«  از سوي ديگر 
ابوالفض��ل صادقي ن��ژاد مدير ش��وراي 
ارزشیابي و نظارت دفتر موسیقي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي درباره خبري 
كه از سوي محسن چاوشي در اعتراض 
به صادر نش��دن مجوز آلبوم »ابراهیم« 
منتش��ر ش��د به مه��ر گف��ت: در تاريخ 
ششم مرداد ماه س��ال ۹۶ با شماره ثبت 
۹۶.۱۴۹۵ هفت قطعه در قالب آلبومي 
با عنوان »ابراهیم« از س��وي موسسه طرف قرارداد 
با آقاي چاوشي در دفتر موس��یقي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المي ثبت ش��د. پس از ثبت اين آلبوم 
ما طبق روال اداري و قانون��ي روز ۱۸ مرداد ماه اين 
آثار را به شوراي ش��عر و ترانه دفتر موسیقي ارسال 
كرديم كه پس از بررسي ۲ قطعه تايید و پنج قطعه 

نیز اصالحیه خورد.
او اف��زود: پس از اع��الم اين موضوع به موسس��ه 
ارس��ال كننده آلبوم، تاكن��ون هیچ اقدام��ي براي 
اصالحیه موارد ياد ش��ده انجام نگرفته بنابراين اگر 
۹۰ ماه هم اين موضوع از سوي موسسه تولیدكننده 
آلبوم راكد بماند، دفتر موس��یقي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المي مجوزي به اين آلبوم نمي دهد زيرا 

پرونده هنوز بطور كامل تايید نشده است.

بردن ساز به پارك ها آزاد شد؟
عبارت »آالت موسیقي« از جمله اي 
كه روي برخ��ي تابلوها درج ش��ده بود 
و از ممنوعی��ت به هم��راه آوردن آالت 
موس��یقي، قلیان، حیوانات )سگ و ...( 
و برپايي چادر در س��طح پارك ها خبر 
مي داد، حذف شد. مدتي پیش مطالبي 
با عنوان »ورود س��از ممن��وع« درباره 
تابلوهايي كه ورود ساز و آالت موسیقي 
را در كن��ار س��گ و قلیان ب��ه پارك ها 

ممنوع كرده بود، منتشر ش��د و در ادامه واكنش هاي 
انتقادي برخي مس��ووالن و هنرمندان موسیقي را به 
همراه داش��ت. در ادامه و چند روز بعد از انتش��ار اين 
مطالب، عبارت »آالت موس��یقي« از همان تابلويي 
كه پیش تر عكسش منتشر شده بود، به وسیله  رنگ 
سبز پس زمینه پوش��یده و به دقت حذف شده است. 
اين در حالي اس��ت كه تابلوهاي ديگر حاوي همین 
پی��ام در ورودي ه��اي ديگر پارك همچنان دس��ت 
نخورده باقي مانده است و اين شائبه را ايجاد مي كند 
كه ممكن اس��ت اي��ن حركت خودجوش و توس��ط 
مردم انجام ش��ده باش��د. موضوعي ك��ه حمیدرضا 
اردالن � آهنگساز � نیز به آن اش��اره كرده و به ايسنا 
گفته است: »وقتي موضوعي در يك پارك مورد تايید 
عموم اس��ت، پس آن افراد عموم هستند نه يك فكر 
سلبي تصمیم گیرنده از طرف كس��اني كه اين رويه 
را نمي پذيرن��د. ضمن احترام ب��ه آداب، قانون و تمام 

آن چیزي كه يك سیس��تم و س��اختار را 
مي س��ازد، اينگونه رفتارها به ويژه پررنگ 
كردن آن را مخرب مي دانم و فكر مي كنم 
حتما نتیج��ه معكوس به هم��راه خواهد 
داشت.« نصب تابلوهايي كه از ممنوعیت 
ورود س��از به پارك ها خب��ر مي دهند، در 
روزه��اي گذش��ته واكن��ش حمیدرضا 
نوربخش �  مديرعامل خانه موسیقي � را 
نیز به  همراه داشت. او اين مساله را توهین 
بزرگي به موسیقي دانست و قول داد كه حتما وجود 
تابلوهاي ممنوعیت ورود آالت موس��یقي، س��گ و 
قلیان در پارك ها را پیگیري كند. همچنین هنرمندان 
حوزه موسیقي به اين تابلوها در پارك ها واكنش نشان 
داده اند. حس��ن رياحي � آهنگساز و س��ازنده سرود 
ملي ايران � درباره اين تابلوها به ايس��نا، گفته است: 
»مدتي پیش، حین بازديد از پارك جمشیديه وقتي 
تابلو ورود ممنوع س��از را در كنار سگ و قلیان ديدم، 
خیلي ناراحت ش��دم و از دخترم خواستم كه عكسي 
از اين تابلو بگیرد كه البته آن عكس را به وزير فرهنگ 
و ارشاد وقت هم نشان دادم.« حال با وجود تابلوهايي 
متناقض در س��طح يك��ي از بزرگ تري��ن پارك هاي 
پايتخت، اين پرسش ايجاد مي شود كه آيا به راستي از 
اين پس بردن ساز به پارك ها آزاد شده است يا حذف 
آالت موس��یقي از كنار عباراتي چون س��گ و قلیان 

حركتي خودجوش و مردمي بوده است.

 توهين »جانسون«
به زنان برقع پوش  

  تايمز: 
زن��ان  تش��بیه   
برقع  پ��وش ب��ه »دزدان 
بانك« از س��وي بوريس 
جانس��ون، واكنش هاي 
دنب��ال  ب��ه  بس��یاري 
داش��ت. آنطور كه تايمز 
اول خ��ود  در صفح��ه 
منتش��ر كرده، ترزا مي، 

از وزير امور خارجه پیش��ین بريتانیا خواس��ته به 
علت اظه��ارات توهین آمیز خود نس��بت به زنان 
مسلمان، از آنها عذرخواهي كند. آنطور كه گفته 
شده، بوريس جانس��ون، با ممنوع كردن هرگونه 
پوشش صورت نظیر برقع و نقاب مخالف است اما 
در عین حال از نظر او اين »بسیار خنده دار« است 
كه مردم تصمیم بگیرند با پوشیدن اين پوشش ها 
خودشان را مثل »دزدان بانك« درآورده و بیرون 
بروند. بوريس جانسون كه س��ابقا شهردار لندن 
بوده يكي از شناخته ش��ده ترين حامیان برگزيت 
است و در ماه جوالي بعد از آنكه ترزا مي را متهم 
به »كش��تن روياي برگزيت« با طرح ارايه ش��ده 
براي مذاكرات برگزيت از سوي وي كرد، از دولت 

استعفا كرد.

  فايننشالتايمز:
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي از 
ط��رح دولت ژاپ��ن براي 
اجبار دخت��ران به ازدواج 
منتشر كرده است. طبق 
اي��ن گ��زارش، مقامات 
ژاپني تصمیم گرفته اند، 
ب��ا افزايش س��طح نمره 

دختران براي ورود به دانش��گاه، مانع آنها ش��وند. 
آنطور كه اين روزنامه نوش��ته، اين تصمیم به ضرر 
زنان ژاپن��ي خواهد بود؛ چ��را كه دخت��ران بايد 
3۵ درصد بیش از آنچه كه تاكن��ون براي ورود به 
دانش��گاه ها به عنوان حداقل نمره نیاز داشتند، به 
دس��ت آورند؛ ضمن اينكه اين میزان براي ورود به 
رشته هاي خاص مانند پزشكي با افزايش بیشتري 
مواجه بوده اس��ت. به گفته مقام��ات ژاپني، تنها 
هدف دولت از اين اقدامات، ترويج ازدواج و به دنبال 
آن فرزند آوري است. بررسي ها نش��ان داده است، 
دختراني كه وارد دانش��گاه و بعد از آن وارد محیط 
كار مي ش��وند، تمايلي ب��راي ازدواج و فرزند آوري 

ندارند و اين معضل امروز جامعه ژاپن است. 

  الپايس:
كالیفرنی��ا،  آت��ش 
همچنان شعله ور است. 
آنط��ور كه اي��ن روزنامه 
اول خ��ود  در صفح��ه 
منتش��ر كرده، مقامات 
كالیفرنیا،  آتش نش��اني 
پیش بین��ي كرده اند كه 
در  آتش س��وزي،  اي��ن 

ماه اوت نیز ادامه پیدا كند. گرماي هواي منطقه 
و وزش باد براي ه��زاران مامور آتش نش��اني كه 
با ۸ آتش س��وزي غیرقابل كنت��رل در اين ايالت 
مقابله مي كنن��د، چالش بزرگي اس��ت. به گفته 
اداره جنگلبان��ي كالیفرنی��ا از زمان ش��روع اين 
آتش س��وزي در حاش��یه جنوبي پارك جنگلي 
ملي مندوس��ینو، تنها كمتر از يك سوم آن مهار 
شده است. اين وسیع ترين مورد از ۸ آتش سوزي 
گس��ترده اي اس��ت كه در كالیفرنیا ادامه دارد و 
تحت تاثیر اين وضعیت، دونال��د ترامپ نیز وقوع 

يك »فاجعه بزرگ« در اين ايالت را اعالم كرد. 

كيوسك

عكس:   ايرنا  ادامههجومشنهایرواندرسيستانوبلوچستان

جاني كه از كالبد ايران شناسي پر كشيد
لئونارد لويُزن، پژوهشگر ارشد كرسي ادبیات فارسي و تصوف در دانشگاه اكستر بريتانیا، شاعر و پژوهشگر شعر فارسي روز 
دوشنبه ششم اوت )۱۵ مرداد( درگذشت. لئونارد لويُزن كه متولد امريكا بود در شانزده سالگي با شعرهاي مولوي آشنا شد و با 
همسرش جین لويُزن تصمیم گرفتند زبان شعر مولوي، يعني زبان فارسي را بیاموزند تا بتوانند آن شعرها را به فارسي بخوانند.  
آن ها در دهه ۷۰ میالدي به ايران سفر كردند و در دانشگاه شیراز به تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسي پرداختند. پس از 
انقالب اسالمي بهمن ۵۷ و باالگرفتن فضاي ضدامريكايي در كش��ور، اين زوج ايران را ترك كردند و در نزديكي لندن ساكن 
شدند اما به آموزش و پژوهش زبان فارسي، شعر و فرهنگ ايراني با جديت ادامه دادند. لويُزن عالقه زيادي به تصوف و عرفان 
داش��ت و مقاله ها و كتاب هاي تحقیقاتي زيادي درباره تصوف و شعر فارسي منتش��ر كرده بود. انتشار سالنامه موالنا به زبان 
انگلیسي كه از هشت سال پیش آغاز شد و همچنین انتشار گزيده اي از شعرهاي حافظ به انگلیسي از ديگر فعالیت هاي اوست.

بررسي شمار روزهاي تعطيل براي كارگران كشورهاي مختلف

امريكا، بدون تعطيلي
گ�روهگوناگ�ون| در م��اه اوت، 
تعطی��الت تابس��تاني فرانس��ه آغ��از 
مي شود. آنطور كه گفته شده، بسیاري 
از كارخانه ها و مغازه ها تعطیل مي ش��ود. همچنین 
ح��دود ۵۰ درصد از ش��ركت هاي فرانس��وي نیز از 
تعطیالت س��االنه اس��تفاده مي كنند و در اين ماه، 
طبق آم��ار، تولی��دات صنعتي ۴۰ درص��د كاهش 
مي يابد. ب��ا وجود تالش ه��اي دولت ب��راي كنترل 
تعطیلي در اين ماه، تقريبا تمام فرانسوي ها همزمان 
از اين تعطیالت اس��تفاده مي كنند. مادريد نیز، در 
ماه اوت، روزهاي عجیبي را س��پري مي كند. تقريبا 
تمام شهر خالي از سكنه بوده و ترافیك، به كمترين 
میزان خود مي رسد. نقاط توريس��تي نیز، بسیاري 
خلوت مي شوند. دلیل اين سكوت غیرعادي مادريد، 
خروج مردم اس��پانیا به اقامت گاه هاي خارج از شهر 
و حوالي ساحل اس��ت. طبق تازه ترين گزارش هاي 
OECD، كارگران اس��پانیايي، به راحتي مي توانند 
از تعطیالت خود استفاده كنند، بدون اينكه نگراني 
به خاطر حقوق و مزاياي خود داش��ته باشند. آنطور 
كه گزارش ها نش��ان مي دهد، در فرانس��ه و مادريد، 
كارگران حدود 3۶ روز تعطیالت دارند. در فرانس��ه، 
۱۱ روز، تعطیالت رسمي ثبت شده در تقويم بوده و 
۲۵ روز، تعطیالتي است كه هر كارگري طبق قانون 
كار، اج��ازه اس��تفاده از آن را دارد. همچنین، آنطور 
كه گفته شده، در اين كش��ور، هزينه  تعطیالت نیز 
پرداخت مي شود. در اسپانیا نیز، هر كارگر، عالوه بر 
۱۴ روز تعطیالت رسمي كه در تقويم دارد، مي تواند 
از ۲۲ روز تعطی��الت مج��از قانون كار نیز اس��تفاده 
كند. طبق گزارش هاي منتشر شده، بريتانیا با تنها 
يك روز تعطیلي بیش��تر  )3۷ روز(، در صدر فهرست 
كشورهايي با بیشترين روزهاي تعطیل قرار گرفته 
و فرانسه و اسپانیا، به ترتیب رتبه هاي دوم و سوم را به 

خود اختصاص داده اند. 
در آلمان نیز، با ش��روع تعطیالت رسمي، برخي 
مراكز دولت��ي و حتي خصوص��ي در روزهاي خاص 
تعطیل هس��تند كه اين موضوع، براي توريس��ت ها 
خوش��ايند نیس��ت. بر اي��ن اس��اس، بس��یاري از 
گردش��گران، با توجه به تعطیالت رس��مي در اين 
كشور و س��اير كش��ورهاي اروپايي، براي سفر خود 
برنامه ريزي مي كنند. آنطور كه گفته شده، مجموع 
تعطیالت كارگران آلماني، حدود 33 روز اس��ت كه 
از اي��ن روزه��ا، ۱3 روز تعطیالت رس��مي و ۲۰ روز 

تعطیالت تعريف شده در قانون كار اين كشور است. 
هرچند كه گفته شده تعطیالت رسمي آلمان، بنابر 
تصمیمات دولتي، ساالنه از ۹ تا ۱3 روز متغیر است. 

شیلي نیز، با 3۰ روز تعطیالت، پنجمین كشوري 
است كه كارگران بیشترين تعطیالت را دارند. پیش از 
اين، كارگران شیلي در شرايط نامناسبي قرار داشتند. 
بر اساس گزارش هاي منتشر شده، ريیس جمهوري 
ش��یلي برنامه هاي بس��یاري براي اصالح سیس��تم 
كاري و ام��ور مربوط به كارگ��ران اراي��ه داد. بر اين 
اساس، كارگران ش��یلي عالوه بر ۱۵ روز تعطیالت 
رس��مي، مي توانن��د ۱۵ روز از مرخصي ه��اي ثبت 
شده در قانون كار اس��تفاده كرده و هزينه تعطیالت 
را دريافت مي كنند. در كره جنوبي نیز، كارگران از 3۰ 
روز تعطیالت بهره مند هس��تند. روزهاي تعطیل در 
استرالیا به ۲۸ روز مي رسد؛ روزهايي كه طبق قوانین 
دولت اس��ترالیا، كارگران حقوق و مزايا نیز دريافت 
مي كنند. آنطور كه گفته ش��ده، تعطیالت رس��مي 
ثبت شده در تقويم اين كشور ۸ روز، و مرخصي هاي 

تعريف شده در قانون كار، حدود ۲۰ روز است. 
در بس��یاري از گزارش ه��ا، از س��اعت هاي كار 
طوالني در ژاپن، صحبت ش��ده است. ساعات كار در 
اين كشور به قدري زياد اس��ت كه برخي از كاركنان 
شركت هاي بزرگ، از ش��دت خستگي مي میرند. بر 
اين اساس، طبیعي به نظر مي رسد كه ژاپن، در میان 
كش��ورهايي قرار بگیرد كه كمترين مرخصي هاي 

مجاز را براي كارگران خود در نظر بگیرد. طبق آمار 
منتشر شده در اين كش��ور تنها ۱۰ روز مرخصي در 
قانون كار براي كارگران تعريف شده است. كارگران 
ژاپني، حدود ۱۵ روز تعطیالت رس��مي دارند. شمار 
روزهاي تعطی��ل در كانادا نیز، ح��دود ۱۹ روز اعالم 
شده اس��ت؛ ۱۰ روز مرخصي مجاز در قانون كار و ۹ 

روز تعطیالت رسمي. 
در س��ال هاي اخیر، رس��انه ها در گزارش هايي به 
ش��رايط نامس��اعد كارگران در مكزي��ك پرداختند؛ 
شرايطي كه بارها منجر به اعتصاب و اعتراض كارگران 
در اين كشور ش��د. با اين حال، با توجه به تالش هايي 
كه در راس��تاي بهبود قوانین كار شده است، كارگران 

مكزيكي، تنها ۶ روز مرخصي قانوني دارند. 
آنطور كه در اين گزارش گفته ش��ده، در حالي 
كه مردم فرانسه و اس��پانیا، بدون هیچ دغدغه اي، 
مش��غول گذران تعطیالت در س��واحل هس��تند، 
امريكايي ها س��خت مش��غول كارند. طب��ق آمار 
منتشر شده، امريكا تنها اقتصاد پیشرفته اي است 
كه پرداخت هزين��ه تعطیالت را ب��راي كارگران 
تضمین نمي كند. تنها شايد برخي از شركت هاي 
خصوصي، بخش مح��دودي از هزينه  تعطیالت را 
به كارگران بپردازند. آنطور كه گفته شده، در اين 
كش��ور، هیچ مرخصي مجاز براي كارگر در قانون 
كار تعريف نشده و كارگران امريكايي ، تنها ۱۰روز 

تعطیالت رسمي دارند. 

آمارنامه

تاريخنگاري

امضاي قرارداد 1919 
هجدهم م��رداد ۱۲۹۸، قرارداد مش��هور ۱۹۱۹ با همدس��تی وث��وق الدوله 
نخس��ت وزير وقت با انگلیس��ی ها به امضا رس��ید. به موجب اين ق��رارداد تمام 
تشکیالت نظامی و مالی ايران زير نظر دولت بريتانیا قرار می گرفت و امتیاز راه آهن 
و راه های شوس��ه ايران نیز به آنها واگذار می ش��د.  با پايان جنگ جهانی اول در 
اول نوامبر ۱۹۱۸، ايران که در دوران جنگ با وجود اعالم بیطرفی همچنان مورد 
يورش و هجوم قوای روسیه و عثمانی، انگلیس و حتی آلمان۲ قرار گرفته بود و در 
دوران جنگ عرصه نبرد و حتی چپاول طرفین جنگ شده بود، طبیعی بود که بايد 
پیگیر حقوق تضییع شده خود باشد. بنابراين هیاتی از سوی دولت ايران به رياست 
علی قلی خان مشاورالملک انصاری و میرزا علی خان فروغی ذکاءالملک و عده ای 
ديگر روانه کنفرانس صلح پاريس کرد تا برای جلب کمک های بین المللی جهت 

اعاده خسارت های وارده بر ايران در زمان جنگ تالش کنند. 
هیات ايرانی در ۲۵ آذر ۱۲۹۷ از تهران عازم پاريس ش��دند؛ اما انگلیس تمام 
تالش خود را به کار بست تا آن هیات را از شرکت در کنفرانس صلح محروم سازد، 
انگلیس حتی با اعمال فشار از مسافرت حس��ن پیرنیا از تهران به آمريکا و طرح 
دعاوی اي��ران در آنجا ممانعت به عم��ل آورد و بر اثر تالش انگلیس��ی ها، اعضای 
کنفرانس صلح پاريس به اين بهانه که ايران در ابتدای جنگ اعالم بی طرفی کرده 
است و رسما درگیر جنگ نشده است، از ش��رکت ايران در کنفرانس جلوگیری 
کردند. اي��ن در حالی بود ک��ه در تهران وثوق الدوله مش��غول مذاک��ره پنهانی با 

سرپرسی کاکس وزير مختار موقت انگلیس جهت عقد يک قرارداد جديد بود.

در اين مذاکرات محرمانه دو تن از اعضای کابینه وثوق الدوله نصرت الدوله فیروز 
و صارم الدوله نیز ش��رکت داش��تند باالخره اين قرارداد در ۹ اوت ۱۹۱۹/ ۱۷ اسد 
۱۲۹۷ بین ايران و انگلیس بسته شد.۵ به موجب اين قرارداد مستشاران انگلیسی 
برای اداراه امور مالی ايران و مستشاران نظامی برای سازماندهی و اداره يک نیروی 
يکپارچه و متحدالشکل دست به کار می شدند و البته در جهت اجرای قرارداد، مبلغ 
۲ میلیون لیره به دولت ايران وام داده می شد، مدير کل امور مالی يک نفر انگلیسی 
می شد، س��ازمان گمرک، راه آهن و ساير تاسیس��ات اقتصادی ايران تحت نظارت 

مستشاران انگلیسی قرار می گرفت و در نهايت ايران تحت الحمايه انگلیس مي شد.

ميراثايستگاه

چرا براي ترامپ ُدم گذاشتم
جیم كري گفت كاريكاتورهاي ويرانگري كه 
از ترامپ و متحدانش كشیده بدون برنامه ريزي 
قبلي ص��ورت گرفته ول��ي تصوير ك��ردن آنها 
برايش يك ض��رورت بوده اس��ت. ب��ه گزارش 
آسوشیتدپرس، جیم كري در پنلي كه از سوي 

انجمن منتقدان تلويزيوني كمدي درباره كاريكاتورهاي وي ترتیب داده شده 
بود گفت: اينها ش��كل گرفتند چون نمي توانم اين موض��وع را فقط به عنوان 
يك كابوس تحمل كنم. به گفته كري، خلق اين كارتون ها به او اين احس��اس 
را مي دهد كه دوباره بچه ش��ده و بازتابي از آن  چیزهايي را كه هس��ت، ببیند. 
او افزود: اين تنها يك راه متمدنانه براي روبرو ش��دن با اين مسائل است؛ مثل 
همراه ش��دن با صداهاي ديگري كه شايد از پشت بام ش��نیده مي شوند. وي 
درباره پاس��خش به ترامپ هم توضیح داد و گفت: مجبورم اين حس را به يك 
چیز خالقانه و معقول بدل كنم، حتي اگر زمان زيادي ببرد. من دارم يك چیز 
زمخت را بیان مي كنم كه خیلي هاي ديگر ه��م مي خواهند آن را بیان كنند و 
الزاما اين كار را به اين ترتیب انجام نمي دهن��د. وي در ادامه اظهار كرد: وقتي 
يك دم بزرگ پشت ترامپ مي چسبانم براي اين اس��ت كه همه دارند همین 
را مي بینند. مي بینند كه او اي��ن دم را دارد. اين بازيگر كانادايي عنوان كرد كه 
در فیس بوك با حمايت از كارهايش روبرو شده اس��ت و جماعتي مدام دارند 
به او مي گويند كه همین احساس را نس��بت به ترامپ دارند و او را همین طور 

مي بینند كه كري تصوير مي كند.

شناسايي ۷۳ محوطه باستاني در همدان
»نخس��تین فص��ل بازنگ��ري بررس��ي در 
مح��دوده دهس��تان شوردش��ت )ش��راء( ب��ه 
شناس��ايي ۷3 محوطه و هش��ت بناي تاريخي 
شامل مس��جد، قلعه و حمام منجر شد.« زينب 
قاس��مي سرپرس��ت هیأت باس��تان شناسي با 

اعالم اين خبر گفت: در نخس��تین فصل بررسي هاي باستان شناختي »دشت 
شراء«، شهرس��تان قهاوند همدان، بررسي باستان شناس��ي با هدف بازنگري 
بررسي هاي باستان شناختي پیش��ین، تحلیل الگوهاي اس��تقراري، بررسي 
نقش عوامل زيست محیطي بر شكل گیري استقرارها در دوران مختلف و ثبت 
آثار حائز اهمیت، در فهرس��ت آثار ملي انجام ش��د. اين باستان شناس وجود 
رودخانه قره چاي و زمین هاي حاصل خیز در اين دش��ت را بس��تري مناسب 
براي شكل گیري اس��تقرارها در دوره هاي مختلف دانس��ت و گفت: نخستین 
فصل بازنگري بررس��ي در محدوده دهس��تان شوردشت )ش��راء( به صورت 
پیمايشي انجام و منجر به شناسايي ۷3 محوطه و هشت بناي تاريخي شامل 
مس��جد، قلعه و حمام ش��د. به گفته او، در اين میان ۱۹ محوطه پیش از اين 
ثبت آثار ملي ش��ده و در حاضر پرونده ثبتي ۶۲ محوطه در حال آماده سازي 
براي ارايه به اداره كل ثبت آثار س��ازمان میراث فرهنگي اس��ت. سرپرس��ت 
هیأت باستان شناسي افزود: قديمي ترين دوره شناسايي شده مربوط به دوره 
مس و سنگ با س��فال هاي ش��اخص اين دوره و همچنین عصر مفرغ قديم با 

سفال هاي شاخص گودين IV يا فرهنگ »يانیق« است. 
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