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رييس جمهوري با تأكيد بر اينكه نبايد حادثه عاش��ورا و 
كربال به هيچ عنوان جناحي شود، گفت: اگر در مجالس 
عزاي امام حسين)ع( س��خنران و مداح بخواهد، حادثه 
عاش��ورا را در خدمت خ��ود و جناح خود ق��رار دهد، اين 
موض��وع خيانت ب��ه ابا عبداهلل الحس��ين)ع( اس��ت امام 
حس��ين)ع( براي نجات هم��ه انس��ان ها و الگوي همه 
بشريت است. روحاني ديروز در جلسه هيات دولت، افزود: 
خوشبختانه امس��ال موارد كمي از س��خنان تفرقه انگيز 
شنيده شده و تعداد كس��اني كه به دنبال ايجاد دو قطبي 
كاذب بودند، ان��دك بوده و قاب��ل اعتنا نيس��ت و اين از 
موفقيت هاي بزرگ ملت ايران اس��ت. رييس جمهوري 
ادامه داد: اگر به درس��تي از تاريخ كربال اس��تفاده كنيم، 
عاشورا موجب وحدت بيشتر جامعه خواهد بود و چنانچه 
از عاشورا و كربال فاصله و اختالف به وجود آمد، حتمًا مسير 
امام حسين)ع( را به درس��تي دنبال نكرده ايم. وي با بيان 
اينكه امروز در شرايطي هستيم كه درس آموزي از حادثه 
كربال بيش از هر زمان ديگري ضرورت دارد، گفت: منطق 
دشمن اعمال فشار حداكثري بر ملت ايران است همچنان 
كه در كربال هم اعمالي انجام دادند كه صرفًا بر مبناي فشار 
حداكثري و ظلم بيشتر بود و اال لشكر هزاران نفري برابر 
۷۲ نفر نيازي به بستن آب نداشت. رييس جمهوري تأكيد 
كرد: امريكا بايد بفهمد ك��ه جنگ طلبي و جنگ طلبان 
س��ودي ندارد و باي��د جنگ طلب��ان را كنار گذاش��ته و 
سياست هاي جنگ طلبي و فش��ار حداكثري را رها كند.  
روحاني گفت: منطق جمهوري اسالمي ايران استفاده از 
فناوري صلح آميز هسته اي است و در برجام نيز منطق ما 
تعهد در برابر تعهد است، اگر آنها به تعهد خود عمل كنند 
ما نيز عمل مي كنيم و اگ��ر آن را ناقص عمل كنند ما نيز 

چنين خواهيم كرد.

  گام سوم كاهش تعهدات 
مهم ترين گام ايران است

وي خاطرنشان كرد: گام س��وم كاهش تعهدات برجامي 
مهم ترين گام جمهوري اسالمي محسوب مي شود و قابل 
مقايسه با دو گام قبلي نيست و اگر ضرورت داشته باشد در 
آينده باز هم گام هاي ديگر را برخواهيم داشت. روحاني با 
بيان اينكه امروز چهره جمهوري اسالمي ايران در جهان 
به عنوان چه��ره اي صلح طلب و متعادل مطرح اس��ت، 
گفت: ما هيچگاه آغازگر تجاوز و تحري��م نبوديم و ابتدائًا 
تعهد را نشكستيم و آنها بودند كه تعهد را زير پا گذاشتند 
و اين منطق مهمي اس��ت كه از آن برخوردار هس��تيم. 
رييس جمهوري با تأكيد بر اينكه امروز بايس��تي روحيه 
وحدت و يگانگي در كش��ورمان بيش از هر زمان ديگري 
باشد، به اهميت برگزاري انتخابات در ماه هاي آينده اشاره 
كرد و گفت: انتخابات بايد موجب وحدت بيشتر در جامعه 
باشد و آحاد و اقش��ار مختلف مردم اعم از زنان و كارگران 
هر مشكلي كه به ذهن شان مي آيد و احساس مي كنند كه 
حقوق شان مراعات نمي شود، راه اصلي براي كسب حق 
خودشان انتخابات اس��ت. بايد در انتخابات ديدگاه هاي 

خود را اعالم كنند و افرادي را انتخاب كنند كه حقوق شان 
را سريع تر و زودتر به دست شان  برسانند و غير از اين هيچ 
راه ديگري وجود ندارد. روحاني افزود: انتقاد و سخن گفتن 
هيچ ايرادي ندارد، اما راه اصلي براي پيروزي و رسيدن به 
حق بيشتر انتخابات است. بايد در انتخابات حضور فعال 
داشته باشيم و نبايد انتخابات مايه انشقاق و دودستگي در 

جامعه شود، بلكه بايد به وحدت و انسجام بيشتر بينجامد.

  نبايد اجازه بروز تندروي را بدهيم
رييس جمه��وري در بخ��ش ديگ��ري از س��خنان خود 
خاطرنشان كرد: در ش��رايطي كه دشمن همه فشارهاي 
اقتصادي را به كار گرفته اس��ت. نبايد برخي از تندروي ها 
و مسيرهاي غيردقيق كه مردم را آزار مي دهد در جامعه 
اجازه بروز پيدا كند، چرا كه مردم ب��ه اندازه كافي با غصه 
و س��ختي مواجه هس��تند و نبايد اجازه داد كه براساس 
بي دقتي ها غصه جديدي ب��ر مردم وارد ش��ود. روحاني 
تصريح كرد: امروز در شرايطي هس��تيم كه بايد حرف و 
نداي مردم را بهتر بشنويم و اگر مي خواهيم در خيمه گاه 
امام حسين)ع( قرار داشته و روبروي يزيد باشيم، وظيفه 
داريم كه مشكالت مردم را برطرف كرده و مردم را تقويت 
كنيم تا از اين پيچ تند عبور كنيم و بي ترديد با ايستادگي 
و مقاومت دشمن را مأيوس خواهيم كرد و همه بايد آگاه 
باش��يم كه اگر خداي ناكرده دچار اخت��الف و دوقطبي 
شويم، راه براي پيروزي دشمن هموار و آسان خواهد شد. 
رييس جمهور با بيان اينكه در ماه هاي اخير با وجود فشار 
دشمن شاهد عالئم مثبتي در عرصه هاي مختلف به ويژه 
در زمينه اقتصادي هستيم، گفت: امروز همه شاخص ها 
به ويژه در بورس، ارز خارجي و اميدي كه در زمينه رش��د 
اقتصادي و سرعت توليد ايجاد شده بسيار دلگرم كننده 
است و نش��ان دهنده اين است كه با ايستادگي و مقاومت 

خود مي توانيم دشمن را مأيوس و به پيروزي برسيم.

  امام حسـين)ع( با همـه زبان ها و منطق ها 
براي مخالفان و معاندان استدالل مي آورد

رييس جمه��وري افزود: ام��ام حس��ين)ع( در اين برهه 
بس��يار مهم تاريخي به گونه اي رفتار كرد كه هيچ كس 
حتي براي مخالفين نقط��ه ابهامي باقي نمانده اس��ت، 
رفتار امام حس��ين)ع( اينچنين نبود كه بگويد من حق 
و يادگار پيامبر اس��الم)ص(، در براب��ر حكومت ظالمانه 
هستم، لذا س��خنان و اقدامات شما ناصحيح است. بلكه 
امام حسين)ع( با همه زبان ها و منطق ها براي مخالفين، 
معاندين و حتي كوردالن اس��تدالل م��ي آورد. روحاني 
گفت: حتي در روز عاشورا وقتي امام حسين)ع( در برابر 
لشكر دش��من قرار گرفت يكي از ياران امام حسين)ع( 
گفت: ش��مر در تيررس من اس��ت و مي توانم او را از پا در 
بي��اورم اما حضرت مانع ش��د و فرمود م��ا آغازگر جنگ 
نخواهيم بود و در جنگ صفين نيز هر چه به امام علي)ع( 
گفتند كه فرصت مناسبي است تا به دشمن بتازيم، امير 

المومنين)ع( نيز مانع از آغاز جنگ شدند.

رييس جمهوري در جلسه هيات دولت

 حادثه عاشورا و كربال نبايد جناحي شود

دولت

كاهش محسوس قيمت اوراق تسهيالت خريد مسكن 
در روزها و هفته هاي گذش��ته در پي وق��وع دو رويداد 
مهم در بازار مسكن قابل تحليل و بررسي است. قيمت 
اوراق تسهيالت مس��كن در ماه قبل بيش از 44 هزار 
تومان قيمت داشت اما در روزهاي اخير نوسان چنداني 
نداش��ته و حدود قيمت آن 4۲ هزار تومان اس��ت كه 
زوج هاي تهراني براي دريافت وام ۱۲۰ ميليون توماني 
مسكن و جعاله بايد حدود ۱۰ ميليون و ۸۰ هزار تومان 
هزينه كنند. به گزارش ايسنا، در اين روزها كِف قيمت 
هر ورق از اوراق تسهيالت مسكن بانك مسكن حدود 
قيمت 4۱ هزار تومان است. اين اوراق بسته به اينكه در 
چه تاريخي منتشر شده تا بيش از 4۲ هزار تومان هم 
داد و ستد مي ش��وند. به عنوان نمونه هر ورق از اوراق 
تسهيالت مسكِن ارديبهش��ت ۱۳۹۸ حدودا 4۲ هزار 
و ۶۰۰ تومان داد و س��تد مي ش��ود و هر ورق از اوراق 
فروردين ۱۳۹۸ معادل 4۲ هزار و ۳۰۰ تومان معامله 
مي شود. همچنين بيش��ترين قيمت اوراق تسهيالت 
مس��كن به مرداد ماه ۱۳۹۸ مربوط است. قيمت اين 
اوراق 4۳ هزار و ۳۰۰ تومان اس��ت. ديگر اوراق منتشر 
ش��ده در س��ال ۱۳۹۸ و اواخر ۱۳۹۷ بيش از 4۲ هزار 
تومان معامله مي ش��ود. اوراقي كه در نيمه اول س��ال 
۱۳۹۷ منتشر ش��ده اس��ت نيز حدود 4۱ هزار تومان 
داد و ستد مي شود اما اوراقي كه در سال ۱۳۹۶ منتشر 
شده و به سر رسيِد آن زمان زيادي نمانده است كمتر 
از 4۱ هزار تومان قيمت خورده اس��ت. در اين گزارش 
متوسط قيمت هر ورق از اوراق تسهيالت مسكن كه در 
اين روزها داد و ستد مي شود را 4۲ هزار تومان در نظر 
مي گيريم و بر اساس آن هزينه وام مسكن را براي اقشار 
مختلف به دس��ت مي آوريم. با توجه به اينكه زوج هاي 
تهراني براي دريافت وام ۱۰۰ ميليون توماني مس��كن 
بايد ۲۰۰ برگه تس��هيالت مس��كن خريداري كنند 
هزينه اين تعداد اوراق آنها هشت ميليون و 4۰۰ هزار 
تومان مي ش��ود. به اين مبلغ با احتس��اب ۲۰ ميليون 
تومان وام جعاله كه بابت خريد آن بايد 4۰ برگ تس��ه 
خريداري ش��ود، يك ميليون و ۶۸۰ هزار تومان اضافه 
مي ش��ود. در نتيجه در مجموع بايد براي دريافت وام 
۱۲۰ ميلي��ون توماني مس��كن ح��دود ۱۰ ميليون و 
۸۰ هزار تومان هزينه ش��ود. همچني��ن زوج هاي غير 
تهراني كه در شهرهايي با جمعيت بيشتر از ۲۰۰ هزار 
نفر جمعيت زندگي مي كنند، مي توانند تا س��قف ۸۰ 
ميليون تومان وام بگيرند كه براي گرفتن اين مبلغ بايد 
۱۶۰ ورق بهادار خريداري كنند و با اين حس��اب بايد 

حدود شش ميليون و ۷۲۰ هزار تومان بابت خريد اين 
اوراق بپردازند كه با احتساب يك ميليون و ۶۸۰ هزار 
تومان براي خري��د اوراق وام جعال��ه، در مجموع براي 
دريافت وام ۱۰۰ ميليون توماني بايد هشت ميليون و 
4۰۰ هزار تومان پرداخت كنند. عالوه بر اين، زوج هاي 
ساكن در ساير شهرهاي با جمعيت زير ۲۰۰ هزار نفر 
مي توانند براي گرفتن ۶۰ ميليون تومان وام مس��كن، 
۱۲۰ برگ بهادار خريداري كنند كه بايد پنج ميليون 
و4۰ هزار تومان بابت خري��د اوراق بپردازند. همچنين 
براي دريافت ۲۰ ميليون توم��ان ديگر بابت وام جعاله 
نيز بايد يك ميليون و ۶۸۰ هزار تومان پرداخت كنند 
كه در مجموع ب��راي وام ۸۰ ميلي��ون توماني، حدود 
ش��ش ميليون و ۷۰۰ هزار تومان از سوي زوجين بايد 
پرداخت شود. مجردهاي تهراني نيز مي توانند تا سقف 
۶۰ ميليون تومان و مجردهايي كه در مراكز استان هاي 
باالي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارند تا سقف ۵۰ ميليون 
تومان و در نهايت غير زوج هاي ساكن در ساير مناطق 
تا س��قف 4۰ ميليون تومان وام درياف��ت كنند كه به 
ترتيب هر كدام بايد ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق 

تسهيالت مسكن را از فرابورس ايران خريداري كنند.
با اين حس��اب مجردهاي تهراني بايد براي خريد اين 
اوراق پنج ميلي��ون و 4۰ هزار تومان، افراد س��اكن در 
مراكز استان باالي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت مبلغ چهار 
ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و افراد گروه س��وم مبلغ سه 
ميليون و ۳۶۰ ه��زار تومان پرداخت كنن��د. البته در 
صورت تمايل ب��راي درياف��ت وام ۲۰ ميليون توماني 
جعاله بايد مبلغ يك ميلي��ون و ۶۸۰ هزار تومان ديگر 
هم بپردازند. اوراق تس��هيالت مسكن قابليت معامله 
در فرابورس ايران را دارد و ارزش اس��مي هر برگ پنج 
ميليون ريال اس��ت. مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر تا 
دو دوره شش ماهه قابل تمديد است. اين اوراق با توجه 
به اينكه چقدر تا زم��ان اعتب��ارش باقيمانده، قيمت 
متفاوتي دارد. در صورتي ك��ه مدت اعتبار اين اوراق به 
اتمام رسيده و دارنده اوراق از تس��هيالت آن استفاده 
نكند، نم��اد معامالتي آن متوقف خواهد ش��د و وجوه 
پرداختي ديگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد. 
يك كارشناس بانكي در اين باره گفت: مهم ترين علت 
كاهش قيمت اوراق تسهيالت خريد مسكن در شرايط 
فعلي جهش قيمت مسكن و به دنبال آن وقوع ركود در 
بازار معامالت مسكن است؛ كاهش تقاضا براي خريد 
مسكن به دنبال افزايش ش��ديد قيمت ها و به حاشيه 
رانده شدن متقاضيان خريد مسكن موجب شده است 

بطور طبيعي تقاضا براي دريافت تسهيالت مسكن نيز 
كاهش يابد و همين موضوع ابت��دا منجر به افت تعداد 
تقاضا براي دريافت تس��هيالت خريد مسكن و به تبع 
آن كاهش ميزان خريد اوراق در ب��ازار معامالت اوراق 
تسهيالت مسكن ش��ده اس��ت. محمد حسن مرادي 
گفت: قيمت اوراق تس��هيالت مسكن بطور مستقيم 
تحت تاثي��ر ميزان عرض��ه و تقاضا در ب��ازار معامالت 
اين اوراق است؛ طبيعي اس��ت با افزايش تقاضا در بازار 
معامالت اوراق مس��كن در صورتي كه عرضه كمتر از 
تقاضا باشد به دليل فش��ار تقاضا براي خريد مسكن و 
كافي نبودن حجم عرضه، قيمت ها دچار نوسان شده 
و افزايش مي ياب��د؛ موضوعي كه در برخ��ي از مقاطع 
رونق بازار مس��كن و به دنبال افزايش حجم معامالت 
خريد مسكن و به دنبال آن افزايش تقاضا براي دريافت 
تسهيالت از محل اوراق مش��اهده مي شود؛ مشابه اين 
وضعيت در تابس��تان سال ۹۵ تجربه ش��د و ميانگين 
قيمت اوراق در مردادماه اين س��ال به م��رز ۱۰۰ هزار 
تومان به ازاي ه��ر فقره از اوراق رس��يد. وي افزود: اين 
در حالي اس��ت كه در ش��رايط ركود بازار مسكن و به 
دنبال كاهش حجم تقاضا براي خريد مسكن و دريافت 
تسهيالت خريد مسكن شرايط در بازار معامالت اوراق 
تسهيالت مسكن نيز كامال متفاوت خواهد بود؛ به اين 
معنا كه همزمان با كاهش تعداد معامالت خريد مسكن 
تعداد تسهيالت دريافتي براي خريد مسكن و در نتيجه 
تعداد تقاضا ب��راي خريد اوراق به منظ��ور قرار گرفتن 
متقاضيان در فهرست مش��موالن دريافت تسهيالت 
خريد مس��كن نيز كاهش مي يابد. وي ب��ا بيان اينكه 
ش��رايط فعلي به لحاظ قيمت اوراق تسهيالت مسكن 
شرايطي بي س��ابقه بوده اس��ت و تاكنون قيمت اوراق 
به اين ميزان ريزش نداش��ته است مقطع زماني حاضر 
را بهترين فرصت براي خري��د اوراق به منظور دريافت 
تسهيالت خريد مسكن براي متقاضيان مصرفي اعالم 
كرد. وي گفت: هزينه خريد اوراق تس��هيالت مسكن 
در مقطع زمان��ي حاضر چه براي متقاضي��ان انفرادي 
تس��هيالت مس��كن از محل اوراق و چه براي زوجين 
نسبت به گذشته به ميزان قابل توجهي كاهش يافته 
اس��ت؛ بنابراين اگر چه به دليل جهش قيمت مسكن 
سطح پوشش دهي تسهيالت نسبت به گذشته كاهش 
يافته است اما به دليل كاهش قيمت اوراق، متقاضياني 
كه در ش��رايط فعلي قصد خريد مس��كن با تسهيالت 
بانكي دارن��د مي توانند ب��ا هزينه كمتري نس��بت به 

گذشته، به اين تسهيالت دسترسي داشته باشند. 

دو علت كاهش قيمت اوراق تسهيالت مسكن
مسكن

 صفحه 15  

گزارش

نگاهي به تاثير احتمالي اخراج 
بولتون بر سياست خارجي امريكا
»اخراج جان بولتون باعث ش��د كه سكان هدايت 
سياس��ت خارجي اياالت متحده به دست مايك 
پمپئو  بيفتد. ح��ذف رقيب اصلي پمپئ��و )وزير 
خارجه امريكا( كه بر افكار دونالد ترامپ نفوذ زيادي 
داشت، باعث شد كه او ناگهان اس��تقالل و آزادي 
عمل بيشتري بيابد.« اين بخشي از تحليل »كليف 
كوپچان« مقام پيش��ين وزارت خارج��ه امريكا و 
رييس كنوني گروه مش��اوره مخاطرات سياس��ي 
يورآس��يا، اس��ت. كوپچان معتقد است كه پمپئو 
و دونالد ترامپ در يك تيم قرار دارن��د. او روحيه و 
دستورات دونالد ترامپ را درك مي كند و سعي دارد 
كارها را به گونه اي پيش ببرد كه ترامپ مي خواهد. 
اين كارشناس سياسي مي گويد: »تاكنون هر زمان 
ترامپ يا پمپئو يا فرد ديگري با ايده اي به جلسات 
مي آمد، بايد ب��ا »دكتر نه« روبرو مي ش��د. اكنون 
اين فرد اخراج شده و بنابراين بقيه اعضاي تيم كه 

درمجموع معتدل تر محسوب مي شوند...

 صفحه 8  

تحليل

 جهان وارد صف بندي هاي 
نوين مي شود

 دكتر علي اكبر عرب مازار |
 و ام��ا درك عمق راهبردي س��خنان ماكرون چه 
اثراتي در نقشه راه آينده جهان و نقشه راه سياست 
خارجي ما مي تواند داشته باشد؟ امانوئل ماكرون 
رييس جمهور فرانسه هفته گذشته در جمع سفراي 
اين كشور سخناني ايراد كرد كه آن را بايد از برخي 
جهات تاريخي يا آغاز چرخش��ي تاريخي دانست. 
محتواي س��خنراني ماكرون اين بود كه هژموني 

غرب بر جهان كه ...

كالن

 دژپسند: بورس تكيه گاه 
بخش خصوصي

فرهاد دژپس��ند وضعي��ت اين روزهاي ب��ورس را 
دس��تاورد يك س��ال اخير مي داند و مي گويد اگر 
بازار بورس، پايداري خ��ود را حفظ كند كه اكنون 
اين اميد وج��ود دارد، كم كم بازار ه��اي اختالل زا 
جمع مي شود. او همچنين مي گويد اكنون شرايط 
بورس به گونه اي اس��ت كه مي توان اميدوار بود به 
عنوان يك تكيه گاه براي بخش خصوصي در تامين 
مالي مطرح شود يعني امروز در دو بخش مي توانيم 
به بورس تكيه كنيم يكي هدايت نقدينگي و رفع 
نگراني درباره نقدينگي اس��ت ديگ��ري اينكه اگر 
تاكنون فعاالن اقتص��ادي از بنگاه هاي بزرگ براي 
تامين نقدينگي به بورس مراجعه مي كردند اكنون 
بنگاه هاي متوس��ط هم براي رفع مش��كل مالي و 
تامين نقدينگي خود به بورس مراجعه مي كنند كه 
بارقه اميدي براي فعاالن اقتصادي است. به گزارش 
»تعادل«، روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي 
در حاش��يه حياط دولت با اش��اره به رشد بيش از 

۳۵3درصدي درآمدهاي مالياتي...

 صفحه 5 

 قطب دومي كه فرانسه 
در برابر چين و امريكا مي خواهد بسازد 

»تعادل« وضعيت عوامل تاثيرگذار بر صعود شاخص بورس را بررسي مي كند

شورش ماكرون عليه نظم جهاني

70 گام  تا فتح قله 300هزار

جهان

گروه جه�ان| بورس هنگ كنگ خريد س��هام 
شركت اطالعاتي رفينيتو به ارزش ۳۶.۶ ميليارد 
دالر در بورس لندن را پيشنهاد كرده است. اين در 
حالي است كه خود بورس لندن هفته هاي گذشته 
پيشنهاد داده بود سهام اين شركت را به ۲۹ ميليارد 
دالر بخرد. »رفينيتيو« اگرچه شركتي تازه  بنياد 
است، اما سرمايه گذاري هنگفتي براي راه اندازي 
آن انجام شده و اكنون به بيش از 4۰۰ هزار سازمان 
تجاري در جهان اطالعات ارايه مي دهد.  به گزارش 
فايننش��يال تايمز، با اين پيش��نهاد، ارزش سهام 
ش��ركت رفينيتو در بورس لندن روز چهارشنبه 
۹ درصد افزاي��ش يافته اس��ت. هم اكنون »بلك 
اس��تون« و »تامس��ون رويترز«، دو شركت غول 
اطالعاتي س��هامدار رفينيتو هستند. اين شركت 
در س��ال ۲۰۱۸ ميالدي راه اندازي شد و در پايان 
سال گذشته بيش از ۱۲ ميليارد دالر بدهي داشت، 
اما درآمد س��االنه آن حدود ش��ش ميليارد دالر 
پيش بيني مي شود. شركت بورس هنگ كنگ در 
توضيح پيشنهاد خود اعالم كرده كه ادغام اين دو 
شركت به بهبود اوضاع هر دو طرف و جايگاه آنها 
در بازار جهاني و منطقه اي منجر خواهد شد. بنا به 
اعالم اين شركت هنگ كنگي ، ادغام بورس لندن و 
هنگ كنگ مي تواند به سهامداران و سرمايه گذاران 
يك دسترسي بي سابقه به بازار جهاني ارايه دهد. 
»چارلز لي« مديرعامل بورس هنگ كنگ در اين 
باره گفته: »يكي كردن بورس هنگ كنگ و بورس 
لندن ش��رايط بازار جهاني س��رمايه در دهه هاي 
آينده را ب��از تعريف خواهد كرد.« ب��ه گفته او، هر 
دو شركت برندهاي معروفي دارند و از نظر مالي و 
سوابق كاري نيز بسيار حائز اهميت هستند. بورس 
هنگ كنگ اعالم كرده در صورت نهايي شدن اين 
توافق مديران و كارمندان بورس لندن در جايگاه 
خود ابقا خواهند شد. بورس لندن نيز اعالم كرده 
كه پيشنهاد هنگ كنگي ها را بررسي خواهد كرد. 
انگليسي ها مي گويند پيش��نهاد هنگ كنگي ها 
ناخواسته و غيرمنتظره بوده و  مقدمات و الزامات 
زيادي دارد. فايننش��يال تايمز نوش��ته، پيشنهاد 
هنك كنگ در شرايطي مطرح شده كه چين تالش 
دارد تا با تغييراتي در قوانين س��رمايه گذاري هاي 
خارجي تبع��ات و آثار جن��گ تجاري ب��ا اياالت 
متحده بر اقتصاد خود را كاه��ش دهد.  چارلز لي 
با اشاره تلويحي به اين مس��اله گفته كه ادغام اين 
دو بورس ذي نفعان بورس لندن را نسبت به رشد 
فرصت ها در آسيا مطمئن مي كند. به ويژه اينكه در 
آينده يوان چين قرار است به عنوان يكي از ارزهاي 
جهاني نقش كليدي در تحوالت اقتصادي داشته 
باشد.  دولت چين به تازگي بار ديگر از تعرفه هاي 
جديد امريكا به س��ازمان جهاني تجارت شكايت 

كرده است.

پيشنهاد 37 ميليارد دالري 
هنگ كنگي ها به بورس لندن

صنعت،معدن و تجارت

 چالشي به نام ماده 3۲  
آيين دادرسي مدني
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مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف 

روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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روي موج خبر

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

مراسم عزاداري شام غريبان 
برگزار شد

مراسم عزاداري سرور و ساالر شهيدان حضرت 
اباعبداهلل الحسين عليه السالم و اصحاب با وفاي 
ايشان در شام غريبان با حضور رهبر معظم انقالب 
اسالمي، جمعي از مسووالن و هزاران نفر از مردم 
دلباخته اهل بيت عليهم السالم در حسينيه امام 
خميني )ره( برگزار شد. همچنين در اين مراسم، 
آقايان سماواتي و كريمي به ذكر مصيبت شهداي 

كربال، قرائت دعا و مرثيه سرايي پرداختند.

ايران2

سخنگوي دولت: 

اظهار اميدواري وزير كار براي حل مساله احكام كارگران هفت تپه

 نپذيرفتن »اف اي تي اف« خودتحريمي است

گروه ايران|
اعضاي كابين��ه دوازدهم ديروز در ش��رايطي روبه روي 
خبرنگاران در حياط دولت ايستادند كه مباحث برآمده 
از آخرين فعل و انفعاالت اقتصادي كش��ور در كناربحث 
حضور زنان در استاديوم هاي فوتبال حال و هواي نشست 
اعضاي كابينه ب��ا خبرنگاران را رن��گ و بويي اقتصادي 
و اجتماعي بخش��يده بود؛ موضوعاتي ك��ه اين روزها به 
تناوب در س��طح افكار عمومي مطرح اس��ت و ضرورت 
پاس��خگويي به آنها بيش��تر از هر زمان ديگري احساس 
مي شود.  در پاسخ به اين مطالبات اجتماعي و مدني است 
كه هم س��خنگوي دولت و هم رييس دفتر و هم معاون 
حقوقي رييس جمهوري از موافقت دولت با حضور بانوان 
در استاديوم ها س��خن مي گويند و ضرورت بستر سازي 
فرهنگي در اين زمينه را يادآور مي شوند تا زنان ايراني در 
محيط امن و سالم در محيط هاي ورزشي حاضر شوند و به 
تماشاي فوتبال بپردازند.  اما در كنار بحث حضور بانوان در 
محيط هاي ورزشي شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي نيز در جريان گفت وگو با خبرنگاران از راهبرد 
دولت براي حذف يارانه هاي طبقات برخوردار رونمايي و 
اعالم كرد كه از مهرماه اين روند حذفي آغاز خواهد شد؛ 
اقدامي كه بسياري از تحليلگران اقتصادي آن را يك اقدام 
ضروري براي اقتصاد اي��ران ارزيابي و آن را به عنوان يك 
اولويت مطرح مي كنند.  شريعتمداري اما اشاره اي هم به 
اقدامات دولت براي حل مساله احكام كارگران هفت تپه 
و... كرد و اعالم كرد كه رييس جمهوري كميته اي را براي 
پيگيري اين موضوع تش��كيل داده تا از حقوق كارگران 
دف��اع كند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاس��خ به 
پرسش »تعادل« ضمن اعالم خبر تشكيل كميسيوني از 
سوي دولت و دادن مسووليت پيگيري احكام صادر شده 
براي كارگران هفت تپه به وزارتخانه هاي دادگستري، كار، 
اطالعات و همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري 
گفت: اميدوارم با ورود آيت اهلل رييسي و دستور رسيدگي 
مجدد، ب��ا صدور اح��كام جديد موضوع برطرف ش��ود. 
شريعتمداري درباره اقدامات دولت در خصوص اعتراضات 
و مطالب��ات كارگ��ران اظهار كرد: مجموع��ه اعتراضات 
موجود در كميسيون رفع موانع توليد با مسووليت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در همه ش��هرها مورد رسيدگي 
قرار مي گيرد. در همين راستا كليه واحدهاي توليدي كه 
حقوق هاي معوق دارند يا احيانا مشكالتي در روابط كار 
برايشان ايجاد ش��ده است بعد از اجراي خصوصي سازي 
بعضا با مش��كالتي مواجه شدند كه اين مشكالت توسط 
كميس��يون رفع موانع توليد مورد رسيدگي قرار گرفت. 
وي افزود: موضوعاتي نظير بدهي به بانك ها يا احيانا برخي 
موانع قانون كار در جلس��ات كميسيون رفع موانع توليد 
مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و مصوبات اين ستاد هم 
براي بانك ها و هم براي واحدهاي اجرايي الزم االجرا است؛ 
طبيعتا با برگزاري جلسات مربوطه مشكالت واحدهاي 
توليدي كمتر خواهد شد. وزير كار با تاكيد بر اينكه مشكل 
اساسي واحدهاي مهم عمدتا مالكيت آنها است ،گفت: در 
حال حاضر وزارت صمت در حال مذاكره با ش��ركت هاي 
داراي توانايي نظير مپنا اس��ت تا با پذيرش تكلف اداره و 
مالكيت اين واحدهاي خصوصي شده بتوانند با تهميدات 
الزم نسبت به رفع مشكالت بلندمدت اين شركت ها اقدام 
كنند. در خصوص مشكالت كوتاه مدت نيز ستاد تسهيل 

مشكالت مربوطه را رفع و رجوع مي كند.

  پيگيري احكام صادره
ش��ريعتمداري در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي خود 
درباره احكام صادر ش��ده از سوي قوه قضاييه براي برخي 
معترضان شركت نيشكر هفته تپه گفت: مداخله رييس 
قوه قضاييه براي رسيدگي مجدد به اين پرونده اقدام خوبي 

بود كه انجام شد. در جلسه هفته قبل دولت نيز اين موضوع 
مطرح شد؛ براي دولت صدور آن احكام غير قابل باور بود و 
به نظر مي رسيد ممكن است احكام نامناسبي باشند و در 
چارچوب قانون و مقررات استاندارد كار در كشور نباشند در 
همين زمينه كميسيوني از سوي دولت تشكيل و مقرر شد 
كه وزارتخانه هاي دادگستري، كار و اطالعات و همچنين 
معاونت حقوقي رياست جمهوري موضوع احكام صادره را 
مورد پيگيري قرار دهند كه خوشبختانه با ورود بهنگام رييس 
قوه قضاييه و دستور رسيدگي مجدد اين مشكل تا حدودي 
رفع ش��د. وي در ادامه و در پاسخ به اين پرسش »تعادل« 
كه نظر صريح رييس جمهور درباره احكام صادرشده براي 
كارگران معترض چيست؟ خاطرنشان كرد: تصميم ايجاد 
كميسيون در دولت براي رسيدگي به احكام صادر شده در 
جلسه اي با حضور رييس جمهوري اتخاذ شد. اميدوارم با 
ورود آيت اهلل رييس��ي و دستور رسيدگي مجدد، با صدور 
احكام جديد موضوع برطرف ش��ود. وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره زمان حذف 
يارانه سه دهك پر درآمد جامعه اظهار كرد: موضوع حذف 
دهك هاي درآمدي برخوردار با توجه به شرايط اقتصادي 
كش��ور و فشارهاي نظام سلطه در اين ايام و همچنين آثار 
اين فش��ارها در س��طح عمومي قيمت ها، بايد با احتياط 
انجام شود. شريعتمداري ادامه داد: با توجه به اينكه دولت 

مصوبه اي دارد كه براساس آن ظرف يك ماه، چهار دستگاه 
اجرايي موظف هس��تند تا پيگيري هاي الزم در خصوص 
حذف برخي افراد برخوردار را انجام دهند وبا توجه به اينكه 
كساني كه نياز به حذف يارانه دارند اما همچنان از آن استفاده 
مي كنند بسته هايي بايد تهيه شود، دستگاه هاي ذي ربط 
هنوز جزييات اين بسته ها را تعيين نكردند. وي خاطرنشان 
كرد: اميدواريم ح��ذف دهك هاي درآمدي باال به گونه اي 
اتفاق بيفتد تا در مهر ماه سال جاري بتوانيم بخشي از افراد 
برخوردار را با ميزان خطاي حداقلي از ليست يارانه بگيران 
حذف كنيم. وزير كار گفت: به هيچ وجه نمي خواهيم فشاري 
به طبقات مستضعف و متوسط جامعه وارد شود و فقط به 
دنبال آن هستيم كه با مصوبه مجلس در خصوص حذف سه 
دهك برخوردار يارانه هاي به سمت دهك هايي از درآمد و 

هزينه برود كه واقعا به آن نياز دارند.

  اتحاد براي عبور از مشكالت
خبرنگار تعادل از رييس دفتر رييس جمهوري درباره برخي 
انتقادات و توهين ها به برجام و دولت و مجلس در سخنراني 
مراسم هاي عزاداري و بازتاب هاي وسيع اين اظهارات در 
افكار عمومي پرسيد كه واعظي در پاسخ به آن گفت: خيلي 
متاسف هستم كه مجالس مذهبي، مخصوصاً دهه اول ماه 
محرم را به محافل تسويه حساب هاي سياسي و جناحي 

تبديل مي كنيم. به نظر بسياري از بزرگان محرم و صفر يا 
مجالس عزاداري، هميشه بايد مجلس وحدت بين همه 
مسلمان ها باشد تا براي كساني كه از بيرون نگاه مي كنند 

نشان دهنده عظمت و اقتدار شيعه و ايران باشد.
واعظي با بيان اينكه »نتيجه پرداختن به اين مسائل از سوي 
گروهي اندك، تفرقه است«، گفت: تفرقه در همه شرايط به 
ضرر كشور خواهد بود مخصوصًا در اين مقطع كه دشمن 
داري��م و امريكا مي خواهد از هر فرصتي براي منافع خود 
اس��تفاده كند و آنهايي كه اين كار را مي كنند ناآگاهانه و 
ناخودآگاه در خدمت سياست هاي آنها قرار دارند. رييس 
دفتر رييس جمهور در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان 
اينكه اگر فضاي ورزشگاه ها مناسب حضور بانوان باشد از 
نظر دولت حضور بانوان در ورزشگاه ها منعي ندارد، تصريح 
ك��رد كه با فضاي فعلي ك��ه در ورزش��گاه ها وجود دارد؛ 
حضور بانوان در ورزشگاه ها به مصلحت نيست. محمود 
واعظي در پاسخ به پرسشي درباره برخي تحليل ها مبني 
بر اينكه بركناري جان بولتون مشاور امنيت ملي امريكا 
براي آماده سازي فضا جهت مذاكره با ايران است؟ اظهار 
كرد: خوشحاليم از اينكه تحولي در دهه گذشته در دنيا به 
وجود آمده و دولت جديد امريكا كه فكر مي كرد مي تواند 
همه چيز را به عقب برگرداند و با يك سياست راديكال و 
جنگ طلبانه به اهدافش برس��د بعد از دوراني نه چندان 

طوالني مجبور به اخراج او شد كه اين نشان دهنده آن است 
كه حتي دولت تندروي امريكا نيز به اين نتيجه رسيده كه 
دوران جنگ طلبي و رويكردها تهديد به سر آمده و اگر قرار 
است با دنيا تعامل كند راهش منطق است. رييس دفتر 
رييس جمهور با اشاره به واكنش بازار جهاني نفت نسبت به 
بركناري بولتون گفت: به نظر مي رسد دنيا نيز از كنار رفتن 
بولتون استقبال كرده و قيمت نفت كاهش يافته كه اين به 
آن معناست كسي كه جنگ طلب و تندرو بود االن ديگر 
در شوراي امنيت امريكا نيست. واعظي در ادامه در پاسخ 
به پرسشي درباره خودسوزي يكي از دختران طرفدار تيم 
استقالل كه از حاميان ورود بانوان به ورزشگاه ها بوده، اظهار 
كرد: موضع دولت در اين خصوص دو تا است؛ يكي اينكه 
خانم ها حقوق و عاليقي دارند و وظيفه دولت و حكومت 
اين است كه موضوع را دنبال كند تا اين حقوق محقق شود 
اما اينكه كس��ي براي گرفتن حق خود بخواهد دست به 
چنين كارهايي بزند مورد تأييد هيچ كسي نيست، ضمن 
اينكه اين موضوع در هفته گذشته در جلسه دولت مورد 
بحث قرار گرفت و خانم ابتكار معاون امور زنان و خانواده 
رييس جمهوري مامور رسيدگي به اين موضوع شد. ايشان 
گروهي را جهت عيادت به بيمارستان اعزام كردند و اين 
گروه با خانواده آن خانم صحبت كردند. واعظي ادامه داد: بر 
اساس گزارشي كه خانم ابتكار ارايه كردند، خانواده آن خانم 
گفته اند كه ايشان يكسري مشكالتي داشته اند. ما از يك 
طرف با خانواده آن دختر همدردي مي كنيم و از طرف ديگر 
تأكيد مي كنيم كه به هيچ وجه اقداماتي نظير خودسوزي 
را نه تأييد مي كنيم و نه حركتي انجام مي دهيم كه باعث 
اين اقدام ش��ود. واعظي در پاسخ به پرسشي درباره طرح 
مطالبه حضور زنان در ورزشگاه ها خاطرنشان كرد: وزير 
ورزش مامور شده است تا مقداري با گروه هاي طرفداري 
و ليدر تيم هاي مختلف صحبت كنند تا مقداري فضا را از 
نظر اخالقي درست كنند. همچنين محل مناسبي براي 
تردد بانوان و س��رويس بهداشتي آنها و همچنين محل 

نشستن فراهم كنند.

  نپذيرفتن FATF خودتحريمي است
بعد از پايان گفت وگوي خبرن��گاران با اعضاي كابينه 
نشست سخنگوي دولت نيز پشت تريبون قرار گرفت 
تا به پرس��ش هاي مطرح شده پاس��خ دهد. ربيعي در 
واكنش به پرسش هاي خبرنگاران درباره ضرورت حضور 
بانوان در محيط هاي ورزشي گفت: دولت موافق حضور 
زنان در ورزشگاه هاس��ت و طبق گ��زارش وزير ورزش، 
زيرس��اخت هاي الزم مثل معبر، مكان، سرويس هاي 
جداگانه در همه ورزشگاه ها آماده است. ربيعي در پاسخ 
به پرسشي درباره پاسخ دولت به مطالبات زنان براي ورود 
به ورزشگاه ها و مطالبات اجتماعي آنها اظهار كرد: جامعه 
هم مطالبات اقتصادي، سياسي و اجتماعي دارد و هيچ 
كدام از اين مطالبات به نفع ديگري قابل حذف نيست. 
دولت تمهيداتي مي انديش��د تا انتخابات با مشاركت 
حداكثري برگزار ش��ود و مردم گزينه هاي زيادي براي 
انتخاب پيش روي خود داشته باشند. يكي از پاسخ هاي 
محكم ايران به تحريم كنن��دگان، انتخاباتي با حضور 
پرشور مردم است. سخنگوي دولت در مورد خودسوزي 
دختري كه از هواداران فوتبال بود، گفت: گزارش هايي 
تهيه و ابعاد موضوع بررسي مي شود. ربيعي در پاسخ به 
پرسشي درباره برنامه هاي دولت براي مقابله با فساد بيان 
كرد: اولين گام براي مقابله با فساد، از بين بردن زمينه هاي 
فساد يعني تفاوت قيمت ها، يارانه ها و وام هاي بانكي و 
همچنين گلوگاه هاي فساد مثل مزايده ها و مناقصه ها، 
مجوزها و اختيارات است. دولت بر گلوگاه ها و زمينه هاي 
فساد متمركز ش��ده و همچنين قوانيني كه زمينه ساز 

فساد شده اند نيز محدود شده است.
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چهره ها

دستپاچگي اروپا از كاهش 
تعهدات برجامي ايران

عض��و كميس��يون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس بابي��ان اينكه اروپا 
در گام سوم كاهش تعهدات 
ايران دستپاچه است، گفت: 
دشمنان نشان داده اند كه 
غير قابل اعتماد هس��تند. 
ابوالفضل حس��ن بيگي در گفت وگو با مهر، ضمن بيان 
اينكه ايران بر اساس مفاد برجام به عنوان يك معاهده 
بين المللي مقيد به انجام تعهدات خود است، ابراز داشت: 
بع��د از روي كار آمدن ترامپ و اق��دام نابخردانه وي در 
خارج ش��دن امريكا از برجام ما نيز مي توانستيم همان 
زمان از برجام خارج ش��ويم اما به چند دليل در برجام 
باقي مانديم. وي درباره داليل باقي ماندن ايران در برجام 
افزود: ابتدا بدعهدي و قانون ش��كني امريكا در س��طح 
بين الملل بايد رو مي شد تا براي آينده حرف و جايي براي 
سخن گفتن امريكا باقي نماند، برجام يكي از معاهدات 
بين المللي بود كه افكار عمومي در سطح بين الملل نسبت 
به اجراي آن همواره در راستاي آرامش و تثبيت امنيت 
حساس بودند و دولت ها و كش��ورها نيز ما را به عنوان 
كشور باثبات كه در قامت ابرقدرت مقابل امريكا قد علم 
كرده و كنار آن قانونمدار است شناخته و حق را به ايران 
دادند. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس بابيان اينكه در داخل كشور نيز تالش شد تا از 
مفاد برجام استفاده شود، ابراز داشت: امروز در شرايطي 
گام سوم را برمي داريم كه دانشمندان ايراني توانستند 
سانتريفيوژهاي نسل شش و هشت را بسازند كه هرگز 
امريكا و اروپا باور نمي كردند جمهوري اس��المي ايران 

بتواند موفق شود. 

زائران از سفر بدون گذرنامه به 
عراق خودداري كنند 

همزمان با نزديك شدن به 
موعد راهپيمايي اربعين و 
در شرايطي كه عاشقان حرم 
حس��يني براي راهپيمايي 
آم��اده مي ش��وند؛ فرمانده 
ناجا مي گويد: شرايط براي 
سفر زائران اربعين با كيفيت 
مطلوب تري نسبت به س��ال هاي گذشته فراهم شده 
است. سردار اش��تري همچنين از زائران حرم حسيني 
مي خواهد كه از س��فر بدون گذرنامه به مرزهاي كشور 
خودداري كنند  به گزارش خبرآنالين، س��ردار حسين 
اشتري فرمانده ناجا در جمع هيات هاي مذهبي و عزاداران 
اباعبداهلل الحسين)ع( ش��هر اصفهان از تمهيدات ويژه 
پليس براي امنيت مس��افرت هاي جاده اي در روز هاي 
پاياني ش��هريورماه خبر داد و گفت: هم��كاران من در 
تمامي راه هاي درون و برون شهري آماده خدمت رساني 
به مردم هستند.  او افزود: به شهروندان توصيه مي كنم 
با دقت و حوصل��ه رانندگي ك��رده و از رانندگي كردن 
 باحالت خس��تگي و خ��واب آلودگي پرهي��ز كنند تا

 ان شاءاهلل اتفاق ناگواري براي آنها و سرنشينانشان به وجود 
نيايد. عالي ترين مقام انتظامي كشور درباره تمهيدات 
ناجا براي اربعين حس��يني )ع( گفت: با هماهنگي هاي 
صورت گرفته شرايط براي سفر زائران اربعين با كيفيت 
مطلوب تري نسبت به س��ال هاي گذشته فراهم شده و 
نيروي انتظامي در كنار ساير دس��تگاه هاي مربوطه از 
آمادگي الزم براي خدمت رس��اني ب��ه زائران برخوردار 
است. از زائران مي خواهيم نهايت همكاري را داشته باشند 
و از سفر كردن بدون گذرنامه خودداري كرده و حتمًا به 

توصيه ها و هشدار هاي پليس توجه الزم داشته باشند. 

ابزار ترامپ براي انتخابات 
پيش رو مذاكره است

عضو فراكسيون اميد معتقد 
است: ترامپ براي انتخابات 
به شدت نيازمند مذاكره با 
ايران است تا از اين موضوع به 
عنوان برگ برنده بهره ببرد. 
علي مطهري، در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران، درباره 
اعالم نگراني مقامات غربي در خصوص گام سوم كاهش 
تعهدات جمهوري اسالمي گفت: گام سوم ايران نتيجه 
رفتار متزلزل اروپايي هاست و آنها نبايد گله مند باشند. او 
درباره پيشنهاد امريكا مبني بر مذاكره بدون پيش شرط 
گف��ت: امريكا مي خواهد از مذاكره ب��ه عنوان يك ابزار 
اس��تفاده كند، آقاي ترامپ براي انتخابات پيش روي 
رياست جمهوري به شدت نيازمند مذاكره با ايران است 
و مي خواه��د از اين موضوع به عن��وان برگ برنده بهره 
ببرد، به همين جهت عده اي معتقدند كه اگر ايران قصد 
مذاكره دارد، بهترين زمان همين زمان قبل از انتخابات 
امريكاست، چون بعد از انتخابات اگر ترامپ پيروز باشد، 
ديگر انگي��زه اي ندارد و اگر دموكرات ها پيروز ش��وند، 
جمهوري خواهان در كنگ��ره اجازه يك توافق خوب را 
نمي دهند. به نظرم مذاك��ره پس از لغو همه تحريم ها 
مشكلي ندارد. البته برجام قابل مذاكره نيست، همان طور 
كه توان موشكي ما هم قابل مذاكره نيست. آنها در مذاكره 
مي خواهند نفوذ منطقه اي و توان موشكي ما را محدود 
كنند، مسائل منطقه مي تواند قابل مذاكره باشد، ضمن 
اينكه موضع ما در موضوع فلس��طين، س��وريه و يمن 
تغييرناپذير است. مطهري تصريح كرد: مشكل اصلي 
مساله اعتماد به طرف مقابل است؛ جمهوري اسالمي 

يك بار نقض پيمان امريكا را ديده است.

زيرساخت ها براي برگزاري 
مطلوب تر اربعين فراهم شود

نماين��ده مردم ته��ران در 
مجلس دهم با بيان اين مهم 
كه بر اساس آمار منتشر شده 
حضور زائرين كربال در دهه 
اول محرم نس��بت به سال 
قبل ٢٤٠ درصد رشد داشته 
است، تاكيد كرد: الزم است 
مسووالن ايراني و عراقي زيرساخت هاي الزم را فراهم 
كنند. سيده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ايسنا، گفت: با 
افزايش امنيت و لغو رواديد شاهد حضور چشمگير زوار 
در عراق هستيم، بر اساس آمار منتشر شده اين حضور 
در دهه اول محرم نسبت به سال قبل ٢٤٠ درصد رشد 
داشته اس��ت. وي افزود: بر همين اساس ضرورت دارد 
تامسووالن ايراني و عراقي در كنار توجه به مقوله امنيت 
و ايمني، نسبت به توسعه و تجهيز زيرساخت ها در حوزه 
بهداشتي، درماني، رفاهي و حمل، نقل و تبادالت مالي 
اقدامات الزم را در دستور كار قرار دهند. ذوالقدر بيان كرد: 
در حاشيه كميته بودجه و برنامه بين المجالس آسيا كه 
به ميزباني دولت عراق در بغداد برگزار شد، فرصتي پيش 
آمد تا ضمن بازديد از نمايندگي هاي كشورمان در نجف 
و كربال ديداري با سركنس��ول هاي جمهوري اسالمي 
ايران در اين دو شهر مقدس داشته باشم، از نزديك در 
جريان مباحث، برنامه ها و دغدغه هاي آنان در خصوص 
گردهمايي بزرگ اربعين قرار گرفته و در اين خصوص 
بحث و تبادل نظر هايي انجام شد. بنابر مباحث مطروحه، 
طرف عراقي با توجه به در دست نبودن آماري دقيق از زوار 
ابراز نگراني كرد؛ به همين دليل تأكيد شد تا تمهيدات 
الزم در بخش زيرساختي هم در عراق و هم در ايران در 

اين حوزه در نظر گرفته شود.

تقويت روابط چين و ايران 
براي هر دو طرف مهم است

س��ردار سرلشكر»محمد 
باقري« رييس س��تاد كل 
نيروهاي مس��لح ايران كه 
به چين س��فر كرده است 
اظهار كرد: توسعه و تقويت 
روابط چين و ايران براي هر 
دو طرف از اهميت بااليي 
برخوردار است. سردار باقري كه بامداد ديروز در پاسخ 
به دعوت رسمي همتاي چيني خود در راس يك هيات 
بلندپايه نظامي وارد پكن شد در ديدار ژنرال »لي شو 
چنگ« رييس ستاد مشترك ارتش چين تاكيد كرد: 
ايران براي ارتباط در همه ابعاد با جمهوري خلق چين، 
اهميت فوق العاده اي قائل است در بخش نظامي هم 
روابط ديرينه اي داريم و اميدواريم اين س��فر بتواند 
نقطه عطفي براي توسعه و تقويت اين روابط باشد. وي 
با تبريك هفتادمين سالگرد تاسيس جمهوري خلق 
چين اظهار داشت: دو كشور در طول چهار دهه گذشته 
روابط ديرينه خود را نه تنها حفظ كرده بلكه همواره 
آن را تقويت كرده اند به طوري كه هم اكنون ش��اهد 
روابط عميق بين تهران و پكن هستيم. رييس ستاد 
كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران با تشكر از 
دعوت همتاي چيني خود براي سفر به پكن از »ژنرال 
لي ش��و چنگ« رييس ستاد مش��ترك ارتش چين 
دعوت كرد به ايران سفر كند. ژنرال »لي شو چنگ« 
رييس ستاد مش��ترك ارتش چين هم در اين ديدار 
از سرلشكر باقري به عنوان »شخصيتي متنفذ« در 
جمهوري اسالمي ايران نام برد و گفت: سفر جنابعالي 
به پكن راهبرد دو كش��ور را تقويت مي كند و سطح 

همكاري هاي دو جانبه را افزايش مي دهد. 

  رييس جمهوري به نامه 3 خواهر روستايي 
كرماني پاسخ داد؛ پاد |

رييس جمهور در پاسخ به نامه سه دختر كرماني 
نوش��ت: دختران عزيزم به آينده اميدوار باشيد؛ 
دولت به آباداني روستاي شما كمك خواهد كرد.

روحاني در پاسخ به نامه سه خواهر روستايي در 
كرمان، به وزراي نيرو و آموزش و پرورش دستور 
داد اقدامات الزم را براي تامي��ن آب و برق و نيز 
احداث مدرسه در روستاي چاه پوالد قلعه گنج 
كرمان به عمل آورند. زينب، حوا و زيور رمضاني 
كه به تازگي سواد خواندن و نوشتن را آموخته اند 
در نامه اي صميمي به روحاني نوشتند: »با سالم 
خدمت رييس جمهور اسالمي ايران، آقاي روحاني 
عزيز، ما بچه هاي آبادي چاه پوالد مدرسه نداريم، 
برق نداريم، آب نداري��م. كمك كنيد تا زندگي 
بهتري داشته باشيم.« رييس جمهور در پي اطالع 
از اين نامه، خطاب به اين سه خواهر كرماني پاسخ 
داد: »دخت��ران عزيزم به آينده اميدوار باش��يد. 
دولت به آباداني روس��تاي ش��ما كمك خواهد 
كرد.« روحاني همچنين در نامه هاي جداگانه اي 
به اردكانيان وزير نيرو و آقاي حاجي ميرزايي وزير 
آموزش و پرورش دس��تور داد موضوع بررس��ي 
و نس��بت به تامين آب و برق و احداث مدرس��ه 
در روس��تاي چاه پوالد منطقه قلعه گنج استان 

كرمان اقدام شود.

  عطش جنگ هم بايد همراه با سردس�ته 
جنگ طلبان برود؛تعادل|

وزي��ر امور خارجه ايران به تش��ديد تروريس��م 
اقتصادي عليه ايران از سوي دولت امريكا واكنش 
نشان داد. ظريف در پيامي كه در توييتر منتشر شد 
با انتقاد شديد از اعالم تشديد تروريسم اقتصادي 
عليه ايران نوشت: عطش جنگ هم بايد همراه با 
سردسته جنگ طلبان برود. در حالي كه جهان 
-  به استثناي سه يا )حتي( دو همدست هراسان- 
مي خواست از اخراج كارگزار سرسپرده تبهكاران 
گروه بي در كاخ سفيد نفس راحتي بكشد، پمپئو 
و منوچين تشديد تروريسم اقتصادي عليه ايران را 
اعالم كردند. عطش جنگ - فشار حداكثري-  هم 

بايد همراه با سردسته جنگ طلبان برود.

  آدري�ان نف�ت خ�ود را به يك ش�ركت 
خصوصي فروخت؛ تعادل|

س��فير كش��ورمان در لندن تاكيد كرد: نفتكش 
آدريان دريا، نفت خود را در دريا به يك ش��ركت 
خصوصي فروخته و هيچ تعهدي را نقض نكرده 
است. حميد بعيدي نژاد در حساب توييتري خود 
با اشاره به ديدارش با وزير خارجه انگليس نوشت: 
»در جلس��ه ديروز )چهارش��نبه( با وزير خارجه 
انگليس، تاكيد شد كه اقدام مقامات انگليس عليه 
نفتكش حامل نفت ايران خالف حقوق بين الملل 
بود. تحريم ه��اي اتحاديه اروپا قاب��ل تعميم به 
كشورهاي ثالث نيست. با وجود تهديدات بي شمار 
امريكا، نفتكش نفت خود را در دريا به يك  شركت 
خصوصي فروخت و تعه��دي را هم نقض نكرده 
است«. روز گذشته نيز يورونيوز در گزارشي اظهار 
داش��ت كه وزارت امور خارجه انگليس س��فير 
كشورمان در لندن را به دليل شايعات پخش شده 
در خصوص رفتن نفت نفتكش »آدريان دريا ۱« 

به سوريه احضار كرده است.

  بازدي�د س�رزده رييس ق�وه قضاييه  از 
مجتمع قضايي شهيد مطهري؛ ميزان|

رييس قوه قضاييه صبح ديروز به صورت سرزده 
از مجتمع قضايي ش��هيد مطهري بازديد كرد. 
حجت االسالم سيد ابراهيم رييسي ضمن بازديد 
از بخش ه��اي مختلف اين مجتم��ع قضايي، به 
گفت وگ��و ب��ا مراجعه كنن��دگان پرداخت و به 
مش��كالت آنها از نزديك رسيدگي كرد. رييس 
دستگاه قضا همچنين با قضات و كاركنان مجتمع 
قضايي شهيد مطهري، گفت وگو و در جريان امور 

جاري مجتمع و مشكالت موجود قرار گرفت.

  مركل: با ايران درخصوص كاهش تنش در 
منطقه همكاري مي كنيم؛ فارس|

صدراعظم آلمان ضمن تأكيد بر پايبندي به برجام 
گفت: تالش براي كاهش تنش در خاور ميانه يكي 
از دستوركارهاي اصلي كشورهاي اروپايي است.

»آنگال مركل« صدراعظم آلمان اعالم كرد: اروپا 
تصميم دارد نسبت به برجام پايبند بماند و براي 
يافتن راه حلي جهت جلوگيري از تشديد تنش 
دس��ت از تالش بر ندارد. به نوش��ته »رويترز«، 
مركل روز چهارش��نبه در جلسه پارلمان آلمان 
گفت: »گام به گام به تالش جهت يافتن راه حلي 
با ايران كه از تشديد تنش در منطقه  اي كه داراي 
حساسيت بين المللي است، ادامه مي دهيم. اين 
كار ]در دس��توركار[ ما است.« ايران ارديبهشت 
ماه امسال در نخستين سالگرد خروج يكجانبه 
امريكا از توافق هس��ته اي اعالم كرد در پاس��خ 
به بازگش��ت تحريم هاي امري��كا و عدم تحقق 
وعده هاي كشورهاي باقي مانده در توافق هسته اي 
براي جبران آثار منفي اين تحريم ها، به مرور تعهد 

خود را به توافق هسته اي كاهش مي دهد.

سخنگوي دولت اظهار كرد: شفافيت يكي از راه هاي مقابله با فساد است 
و همين كه آمار و اطالعات روي سايت ها قرا مي گيرد، راهي براي مقابله با 
فساد است؛ البته متاسفانه مبارزه با فساد به مبارزه با فاسد محدود شده 
اس�ت و برخورد انضباطي با فاسد الزم است، اما مقابله با فساد نيز اهميت 
دارد. گاهي اسامي افرادي اعالم مي شود كه معلوم نيست اتهامي متوجه آنها 
باشد يا گاهي اسامي برخي فاسدان اعالم مي شود و برخي اعالم نمي شود. 
به هر حال دولت در كنار قوه قضاييه با فساد مقابله مي كند. ربيعي در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا كارت سوخت جايگاه داران از مهر حذف خواهد شد، 
گفت: با زنگنه امروز در همين زمينه صحبت كردم. گام بعدي كاهش زدن 
بنزين بدون كارت است، چون االن كارت هاي زيادي در پست ها مانده است؛ 

بنابراين به نظرم سياست درستي زنگنه اتخاذ كرده كه االن سي ليتر بدون 
كارت شخصي زده مي شود و در ادامه اين رقم، ۱۵ ليتر مي شود. به مرور هم 
كارت هاي سوخت به صاحبان خودروها داده مي شود و خود به خود تا زمان 
ديگري كارت ها عملياتي مي شود. ربيعي درباره اينكه گفته مي شود دولت 
و مجلس با مجمع تشخيص مصلحت به نتيجه رسيده اند كه FATF بررسي 
نشود، گفت: FATF  اصال وراي مسائل تحريم مدنظر دولت قرار دارد و دولت 
بر مواضع خود درباره FATF پافشاري مي كند. اگر تحريم هم وجود نداشته 
 FATF مبادله بانكي انجام نمي شود؛ يعني نپذيرفتن FATF باش�د، بدون
خودتحريمي است. FATF  آنقدر چكش كاري شده است تا آثار منفي آن از 

بين برود. براي كار با بانك هاي دنيا به FATF نياز داريم.

دولت  در كنار  قوه قضاييه  با  فساد  مقابله  مي كند
برش



پاورقي اقتصادي 3 كالن

دژپسند مي گويد بازار سرمايه اكنون ظرفيت هدايت نقدينگي را دارد

بورس تكيه گاه بخش خصوصي

49 ميليون سهامدار در انتظار مصوبه مجلس

همه كاالهاي گروه 4 ترخيص نمي شودغفلت از 3.5 ميليون كارگر در كارگاه هاي زير زميني

فره��اد دژپس��ند وضعيت اي��ن روزهاي ب��ورس را 
دستاورد يك سال اخير مي داند و مي گويد اگر بازار 
بورس، پايداري خود را حفظ كند كه اكنون اين اميد 
وجود دارد، كم كم بازار هاي اختالل زا جمع مي شود.

او همچنين مي گويد اكنون شرايط بورس به گونه اي 
است كه مي توان اميدوار بود به عنوان يك تكيه گاه 
براي بخ��ش خصوصي در تامين مالي مطرح ش��ود 
يعني ام��روز در دو بخش مي تواني��م به بورس تكيه 
كنيم يك��ي هدايت نقدينگي و رف��ع نگراني درباره 
نقدينگي اس��ت ديگري اينكه اگ��ر تاكنون فعاالن 
اقتصادي از بنگاه هاي بزرگ براي تامين نقدينگي به 
بورس مراجعه مي كردند اكنون بنگاه هاي متوسط 
هم براي رفع مشكل مالي و تامين نقدينگي خود به 
بورس مراجعه مي كنند كه بارقه اميدي براي فعاالن 

اقتصادي است.
به گزارش »تعادل«، روز گذشته وزير امور اقتصادي 
و دارايي در حاشيه حياط دولت با اشاره به رشد بيش 
از ۳۵ درصدي درآمدهاي مالياتي در ۵ ماهه نخست 
امسال گفت: ما در افزايش و رشد درآمد هاي مالياتي 
به شدت دنبال اين هستيم كه فراريان مالياتي را در 
تور بيندازيم كه خوشبتخانه تاكنون موفقيت نسبي 

داشته ايم.
دژپسند افزود: در تحقق درآمد هاي مالياتي، امسال 
دو ش��رط را در كنار هم مورد توجه ق��رار داديم كه 
نخس��تين آن افزايش درآمد هاي مالياتي است كه 
خوشبختانه بر اس��اس آمار ها افزايش قابل توجهي 
دارد و نكت��ه دوم اينكه در اي��ن افزايش درآمد هاي 
مالياتي، شرايط بنگاه هاي اقتصادي را رعايت كنيم. 
اكن��ون بنگاه هاي اقتصادي ش��رايطي دارند كه اگر 
خيلي به آنها فش��ار بيايد ممكن اس��ت با مش��كل 

مواجه شوند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اش��اره به اينكه قبول 
داريم سال گذشته شرايطي وجود داشت كه در آن 
تقريبًا اقتصاد رش��د مطلوبي را تجرب��ه نكرد، افزود: 
امس��ال بايد مراقبت كنيم كه اه��رم كردن ماليات 
براي پوش��ش درآمد هاي دول��ت، مزاحمتي براي 
فعاليت هاي اقتص��ادي بخش خصوصي ايجاد نكند 
به همين دليل اين دو سياس��ت را در كنار هم پيش 

مي بريم يعني هم در پي افزايش درآمد هاي مالياتي 
هستيم كه رشد بيش از ۳۵ درصدي داشته است. اين 
رشد اگر چه حائز اهميت است، اما توجه مي كنيم كه 

به بنگاه هاي اقتصادي نيز فشار وارد نشود.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره ميزان فرار مالياتي 
گفت: در اين باره اعداد متفاوتي براي دوره هاي زماني 
مانند ۳0 هزار ميليارد تومان، 40 هزار ميليارد تومان 
و 100 هزار ميليارد تومان گفته مي ش��ود البته عدد 
اصلي را اگر بخواهيم مد نظر قرار دهيم شايد همان 
۳0 هزار ميليارد تومان درست باشد، اما با جريمه و 

تغيير دوره زماني، اعداد مختلف به دست مي آيد.
وي در پاس��خ ب��ه اي��ن س��وال ك��ه چرا مج��ازات 
ماليات گريزي در كش��ور ناكافي اس��ت اف��زود: اگر 

ش��رايط اجازه دهد كه كار را اجرا كنيم اين مجازات 
ناكافي نيست.

او همچنين در پاس��خ به س��وال »تعادل« مبني بر 
اينكه دولت چه راهكاري براي استمرار وضعيت بازار 
سرمايه دارد، اظهار كرد: يكي از دستاورد هاي بسيار 
خوب يك س��ال اخير، عمق بازار س��رمايه در كشور 
اس��ت. از آنجا كه حجم نقدينگي در اقتصاد باالست 
ممكن اس��ت اين حجم از نقدينگي مشكل زا باشد 
بنابراين يك��ي از راه هايي كه مي تواند نقدينگي را به 
سمت فعاليت هاي مولد و صحيح هدايت كند تقويت 

و توسعه بازار سرمايه و بورس است.
وي افزود: تمركز روي اين سياست در يك سال اخير، 
موفق بوده و شرايط تقريبا پايداري را طي كرده است.

دژپسند گفت: امروز شرايط بورس به گونه اي است 
ك��ه مي توان اميدوار بود كه به عن��وان يك تكيه گاه 
براي بخ��ش خصوصي در تامين مالي مطرح ش��ود 
يعني ام��روز در دو بخش مي تواني��م به بورس تكيه 
كنيم يك��ي هدايت نقدينگي و رف��ع نگراني درباره 
نقدينگي اس��ت ديگري اينكه اگ��ر تاكنون فعاالن 
اقتصادي از بنگاه هاي بزرگ براي تامين نقدينگي به 
بورس مراجعه مي كردند اكنون بنگاه هاي متوسط 
هم براي رفع مشكل مالي و تامين نقدينگي خود به 
بورس مراجعه مي كنند كه بارقه اميدي براي فعاالن 
اقتصادي اس��ت. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: 
دولت ب��ا واگذاري دارايي ها و ش��ركت هاي خود در 
كنار بانك ها تالش مي كند اين زمينه را فراهم كند 

كه فعال بورس��ي و كساني كه مي خواهند در بورس 
سرمايه گذاري كنند از تنوع در سهام برخوردار باشند 
تا بتوانند بازدهي خود را تداوم بخشند و پايداري در 
اين بازار ايجاد شود بنابراين فكر مي كنم وضع بورس 

طبيعي، رو به جلو و اميدوار كننده است.
دژپسند در پاسخ به پرسشي درباره واگذاري اردوگاه 
شهيد باهنر افزود: تاكنون هيچ گونه واگذاري براي 
اردوگاه شهيد باهنر صورت نگرفته است البته سند 
اين اردوگاه پشتوانه عرضه اوراق شده، اما واگذاري 

صورت نگرفته است.
وي درباره رمز يك بار مصرف بانكي گفت: سياس��ت 
اس��تفاده از رمز يك بار مصرف بانكي به گونه اي در 
ابتداي كار تغيير پيدا كرد كه اين سياست به صورت 
ترغيبي اجرا ش��ود البته اكنون بانك مركزي هم در 
اطالع رساني هاي خود به مشتريان بانكي توصيه كرده 

است كه از رمز يك بار مصرف استفاده كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره بازار هاي موازي 
با بورس گفت: معتقدم اگر بازار بورس، پايداري خود 
را حفظ كند كه اكن��ون اين اميد وجود دارد، كم كم 
بازار هاي اختالل زا جمع مي ش��ود، زيرا كساني كه 
صاحبان وجوه نقد هستند ترجيح مي دهند در بازار 
بورس سرمايه گذاري كنند بنابراين بازار بورس مانع 

از مراجعه مردم به بازار هاي با ريسك باال مي شود.
دژپسند افزود: در مجموع اگر چه بازار ارز درشرايط 
كنوني ثبات يافته اس��ت، ام��ا اين بازار، ب��ازاري با 
ريس��ك باالس��ت بنابراين بورس بهترين جا براي 
س��رمايه گذاري است ضمن اينكه س��رمايه گذاري 
در بازار كمك ك��رده كه نقش بازار م��وازي كم كم 

كاهش يابد.
وي در پاسخ به پرسش��ي درباره نصب كارتخوان در 
مطب پزش��كان و ديگر اصناف گفت: پزشكان اقشار 
فرهيخته جامعه هس��تند، اما به ضرورت امر تامين 
مالي دولت براي اداره جامعه نيز آگاه هستند اگرچه 
مختصر اختالفي در روش كار وجود دارد كه به زودي 

رفع مي شود
دژپسند افزود: فكر مي كنم اگر ش��رايط را قدري با 
سرعت فراهم كنيم خواهيم توانست قانون را درباره 

همه اقشار از جمله پزشكان و وكال هم اجرا كنيم.

مديركل دفتر تعاوني هاي خدماتي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي با بيان اينكه براي آزادس��ازي سهام 
عدالت نياز به قانون است، گفت: 49 ميليون سهامدار 

عدالت منتظر مصوبه مجلس هستند.
عليرض��ا ناطق��ي در گفت وگو ب��ا ف��ارس، در مورد 
آخرين وضعيت ش��ركت هاي تعاوني س��هام عدالت 
گفت: به موج��ب قانون اجراي سياس��ت هاي كلي 
اص��ل 44 قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ايران 
بر اس��اس م��اده ۳۵ مش��موالن بنده��اي »الف« و 
»ب« م��اده )۳4( اي��ن قانون در قالب ش��ركت هاي 
تعاون��ي شهرس��تاني ساماندهي ش��ده و از تركيب 
آنها ش��ركت هاي سرمايه گذاري اس��تاني به صورت 
شركت هاي  سهامي  تشكيل و بر اساس قانون  تجارت 
فعاليت مي كنند. دولت موظف  است جهت پذيرفته 
ش��دن ش��ركت هاي مذكور در ب��ورس اوراق بهادار 

كمك هاي الزم را انجام دهد.
به گفته وي، شركت هاي تعاوني سهام عدالت در طول 
بيش از يك دهه اخير ش��كل گرفته و در حال حاضر 
حدود ۳۵2 شركت تعاوني سهام عدالت در كل كشور 

وجود دارد.
مديركل دفتر تعاوني هاي خدماتي وزارت تعاون كار 
و رفاه اجتماعي در مورد اينكه سرنوشت شركت هاي 
تعاوني س��هام عدالت چه مي شود، بيان كرد: دولت، 
اليحه  اصالح توزيع س��هام عدالت موضوع مواد ۳4 
الي ۳8 قان��ون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 44 
قانون اساسي را در دي ماه سال 96 به مجلس شوراي 
اسالمي ارس��ال كرده است تا توسط مجلس شوراي 

اسالمي نهايي و به تصويب برسد.
به گفته وي، براي بررسي اين اليحه جلسات مختلفي 
در كميس��يون ويژه اصل 44 قانون اساسي تشكيل 

شده است.

ناطقي افزود: زماني كه آزادسازي سهام عدالت صورت 
گيرد، اين سهام ارزش مناس��بي خواهد داشت و به 
موجب قانون ش��رايط و چارچوب مديريت و خريد و 
فروش سهام براي 49 ميليون نفر سهامدار مشخص 

خواهد شد.
مديركل دفت��ر تعاوني هاي خدمات��ي وزارت تعاون 
در پاس��خ به اين پرس��ش كه طي 10 سال گذشته 
شركت هاي تعاوني سهام عدالت چه كرده اند، اظهار 
كرد: هم��ه كارهاي مربوط به س��اماندهي و ثبت نام 
مشموالن سهام عدالت در شركت هاي تعاوني سهام 
عدالت انجام شده است. همچنين محل مراجعه مردم 
مش��مول سهام عدالت، همين ش��ركت هاي تعاوني 

سهام عدالت بوده اند .
ناطق��ي در مورد اينكه بعد از گذش��ت 12 س��ال از 
سهام عدالت مردم نمي دانند سهامدار كجا هستند، 

اذعان كرد: مشموالن س��هام عدالت سهامدار سهام 
شركت هاي س��رمايه پذير ذي ربط هستند و منتظر 
تصميم گيري مجلس ش��وراي اس��المي در اين باره 

هستيم.
وي در مورد اينكه قرار بود، طبق نظر دولت در ابتداي 
سهام عدالت مردم سهامدار شركت هاي خوب كشور 
ش��وند، گفت: آزادسازي س��هام عدالت نياز به قانون 
دارد و آخرين وضعيت ش��ركت هاي س��رمايه پذير 
سهام عدالت در اختيار وزارت اموراقتصادي و دارايي و 
سازمان خصوصي سازي است. البته شركت هاي خوبي 

در سبد سهام عدالت هستند.
مديركل دفتر تعاوني هاي خدماتي وزارت تعاون در 
مورد اينكه چه هماهنگي بين وزارت تعاون به عنوان 
متولي شرك�ت هاي تعاوني سهام عدالت و وزارت امور 
اقتصادي و دارايي به عنوان متولي خصوصي س��ازي 

وج��ود دارد، بيان كرد: م��ا در وزارت تع��اون، كار و 
رفاه اجتماعي ش��ركت هاي تعاوني س��هام عدالت را 
س��اماندهي كرديم، ولي اينكه سهام عدالت مربوط 
به كدام شركت هاي سرمايه پذير باشد، را وزارت امور 
اقتصادي و دارايي از طريق سازمان خصوصي سازي 

متولي است.
ناطقي در مورد تجمع كاركنان ش��ركت هاي تعاوني 
سهام عدالت مقابل مجلس و وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي گفت: اين افراد برخي از شاغالن شركت هاي 
تعاوني سهام عدالت هس��تند كه حدود يك دهه در 
شركت هاي تعاوني مشغول كار هستند و اعتراض آنها 
بيشتر از جنبه امنيت شغلي است كه درخواست آنها از 
مجلس اين است كه مساله اشتغال آنها تعيين تكليف 
شود.بنابراين موضوع اصلي تجمع شركت هاي تعاوني 
سهام عدالت بحث اشتغال شان است و مي گويند، اگر 
شركت هاي تعاوني سهام عدالت منحل شوند، تكليف 
اش��تغال آنها چه مي ش��ود. برخي از اين افراد تحت 
پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني 

)ره( قرار مي گيرند.
وي در م��ورد اينك��ه معترضان تعاوني هاي س��هام 
عدالت مي گويند قرار اس��ت س��هام عدالت به دولت 
برگردد، اظهار كرد: مشموالن سهام عدالت به ميزان 
پرداختي هاي خود مالك سهام ذي ربط هستند و اين 

سهام به دولت بر نمي گردد.
مديركل دفت��ر تعاوني هاي خدمات��ي وزارت تعاون 
در مورد اينكه چرا به ان��دازه پولي كه مردم پرداخت 
كرده اند، سهام عدالت آزاد نمي شود، گفت: چون آزاد 
كردن سهام عدالت قانون تصويب شده توسط مجلس 

شوراي اسالمي را مي خواهد .
ناطقي ادامه داد: در حال حاضراز حدود 49 شركتي كه 
سهام عدالت در آنها وجود دارد، هنوز مشخص نيست 

كه هر مشمول سهام عدالت، دارنده سهام كداميك 
از اين شركت هاس��ت و موضوع در زمان آزاد س��ازي 

مشخص خواهد شد.
وي در مورد اينكه آيا مشموالن سهام عدالت، مديران 
شركت هاي تعاوني سهام عدالت را انتخاب كرده اند يا 
اين افراد توسط دولت انتخاب شده اند، گفت: مجامع 
عمومي شركت هاي تعاوني س��هام عدالت براساس 
قانون بخش تعاون تشكيل شده و اعضاء رأي مي دهند 
و به هر ك��س در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط 
رأي دادند به عنوان هيات مديره شركت تعاوني سهام 
عدالت انتخاب مي شوند و ما به عنوان دولت، مديران 

تعاوني سهام عدالت را نصب نكرديم.
مديركل دفت��ر تعاوني هاي خدمات��ي وزارت تعاون 
كار و رف��اه اجتماعي گفت: در حال حاضر تعدادي از 
شركت هاي تعاوني فعال و بخشي نيزنيمه فعال و يا 

غيرفعال شده اند، چون منابع درآمدي ندارند.
ناطقي در مورد اينكه منابع درآمد شركت هاي سهام 
عدالت از كجاست، گفت: سازمان خصوصي سازي در 
چارچوب قوانين و مق��ررات مربوط در مورد كاركرد 
شركت هاي تعاوني سهام عدالت حق الزحمه پرداخت 
مي كرد كه آخرين حق الزحمه اين سازمان مربوط به 
كاركرد تا پايان سال 96 بوده و اين حق الزحمه بابت 
كارها و وظايف محوله بوده اس��ت. در حال حاضر نيز 
سازمان خصوصي سازي كشور سامانه سهام عدالت 
را فعال نموده و امور ذي ربط را از طريق اين س��امانه 

انجام مي دهد.
وي در مورد اينكه آيا با اجراي س��هام عدالت فاصله 
درآمدي دهك ها كم ش��ده اس��ت يا كم خواهد شد 
گفت: اين سوال را بايد بانك مركزي و مركز آمار ايران 
پاسخ دهند، چون آمارهاي مربوط به ضريب جيني 

وشاخص هاي اقتصادي را توليد مي نمايند.

نماينده کارگران در ش��ورای عالی کار با اشاره به اينکه 
کارگران در کارگاه های بدون شناسنامه جزو فراموش 
شدگان هستند گفت: براساس برآوردها ۳.۵ ميليون 
کارگر در کارگاه های زيرزمينی فعاليت دارند که آمار 
آنها در هيچ جا نيست . علی خدايی، نماينده کارگران 
در ش��ورای عال��ی کار در گفت وگو با تس��نيم، درباره 
آماراشتغال کارگران غيررسمی گفت:  براساس برآوردها 
۳.۵ ميليون کارگ��ر در کارگاه های زيرزمينی فعاليت 
دارن��د که آمار آنها در هيچ جا نيس��ت  و اين کارگاه ها 
غير رس��می و بدون تابلو هستند.4۵.۵ ميليون کارگر 
در کارگاه های شناسنامه دار کشور شناسايی شده اند. 

خدايی با بيان اينکه به آمار و ارقامی كه از سوی معاونت 
اشتغال درباره ميزان اشتغال زايی بيان می شود اعتماد 
ندارم و راجع به آمارهای وزارت کار صحبت نمی کنم، 
گفت: کارگرانی که در خيابان جمهوری در کارگاه های 
خياطی مشغول به فعاليت هستند هيچ گونه شناسنامه 

کارگری در آن کارگاه برای آنها وجود ندارد.
 وی ب��ا انتقاد از ضعف وزارت کار در بازرس��ی های کار 
گفت: کارگران در کارگاه های بدون شناس��نامه جزو 
فراموش شدگان هستند. در اين کارگاه ها قرارداد سفيد 
امضا به وفور وجود دارد. کارگران فعال در فضای سبزها 
و پاکبانان نيز قرار داد س��فيد امضا دارند. کارگرانی که 

با بسياری از پيمانکاران تأمين نيرو مرتبط با نهادهای 
دولت��ی و عمومی و غي��ر دولت��ی کار می کنند، جزو 
کارگرانی هس��تند که اصطالحًا قرار داد سفيد امضا با 
پيمانکار خود بس��ته اند و اگر اعتراض کنند، به زودی 

بيکار می شوند.
نماينده کارگران در ش��ورای عالی کار با اشاره به اينکه 
گاهی اوقات قراردادهايی با کارگران بسته می شود که 
فقط روی کاغذ است گفت: مفاد قراردادهايی که فقط 
روی کاغذ است اجرا نمی ش��ود و حداقل های قانونی 
برای آنها  وجود ندارد و در اين صورت کارگر حق اعتراض 
ندارد و از اين دسته کارگران در پيمانکاران تأمين نيرو 
به وفور يافت می شود و هيچ مقامی هم نمی تواند ادعا 
کند، که کارگران با قرارداد سفيد امضا وجود ندارد. وی 
راه حل قرار داد س��فيد امضا کارگری را در گرو اجرای 
ماده 10 قان��ون کار و تبصره آن خواند و گفت: کارفرما 
موظف است يک نسخه از قرارداد با کارگر را به اداره کار 
محل سکونت و يک نسخه را به تشکل های مربوط به 

کارگری تحويل دهد.
خدايی با اش��اره به اينکه  حدود 10درصد از کارگران 
کشور دارای تشکل  صنفی هس��تندبيان کرد:ادارات 
کار در همه جای ايران و شهرهای مختلف وجود دارند 
که اگر ماده 10 قانون کار اجرا می ش��د، ديگر ش��اهد 

قرارداد س��فيد امضا کارفرما با کارگر نبوديم و قوانين 
کار اجرا می ش��د، اما اين م��اده قانونی به خاطر ضعف 

نظارت اجرا نشد.
عضو ش��ورای عال��ی کار بيان کرد: اگر س��امانه جامع 
روابط کار راه اندازی ش��ود، قراردادهای کارگری ثبت 
الکترونيکی می شود و کارفرماها موظف هستند که يک 
نسخه از قرار داد با کارگران را در اين سامانه قرار دهند. 
وزيرکار در تيرماه قول داده بود که سامانه جامع روابط 
کار ظرف دو ماه آينده رونماي��ی و در اختيار کارگران 
قرار گيرد. اگر اين سامانه رونمايی شود. کارفرما مؤظف 
است نسخه ای از قرارداد خود را در سامانه قرار دهد، در 
غير اين صورت اگر مشکلی بين کارفرما و کارگر ايجاد 
شد که کار به دادگاه کشيد، در آن صورت ادعای کارگر 
پذيرفته می ش��ود و کارفرما بعد از آن حتی اگر قرارداد 

ارائه کند، از او پذيرفته نخواهد شد.
 نماينده کارگران در شورای عالی کار  با اشاره به اينکه 
نبود امنيت شغلی باعث قرارداد سفيد امضا است، گفت: 
در حال حاضر ليست بيمه تأمين اجتماعی الکترونيکی 
شده و صددرصد کارفرمايان اين ليست را در سامانه ارائه 
می کنند و کارفرما در اين زمينه تخلف نمی کند و موظف 
است کارش را به درس��تی انجام دهد. در مورد سامانه 

جامع روابط کار هم بايد الکترونيکی شود.

معاون فني گمرك ايران گف��ت: بعد از ممنوعيت 
واردات كاالهاي گروه 4، قس��متي از كاالها تامين 
ارز ش��ده يا منشأ ارزشان مش��خص شده بود كه با 
بخش��نامه جديد اجازه ترخيص اين كاالها صادر 

شد.
مهرداد جمال ارونقي مع��اون فني و امور گمركي 
گم��رك ايران با اش��اره به اينك��ه تمامي كاالهاي 
گروه 4 ترخيص نخواهند ش��د، بي��ان كرد: زماني 
ك��ه ممنوعيت واردات كاالهاي مش��مول گروه 4 
را اعالم كردند بعضي از اين كاالها تامين ارز ش��ده 
بودند يا منشأ ارزش��ان توسط بانك مشخص شده 
بود و مش��خص شدن منش��أ ارز يا تامين ارز شدن 
بعد از ممنوعيت، حق مكتسبه اي را براي صاحبان 
كاال ايجاد كرده بود كه در نهايت چندي پيش اين 
موضوع در جلسه ش��وراي بازرگاني مطرح و مقرر 
شد كاالهاي مذكور تعيين تكليف شوند، در همين 
راس��تا نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا با 
ترخيص كاالهاي گروه چهارمي كه تامين ارزشان 
بعد از ممنوعيت توس��ط بانك ه��اي عامل يا بانك 
مركزي صورت گرفته يا منشأ ارزشان مشخص شده 
بود موافقت كرد و گمرك و ساير سازمان ها نيز اين 

موضوع را پذيرفتند.

وي ب��ا بيان اينكه بر اس��اس مصوب��ه قبلي امكان 
ترخيص كاالهاي مذكور وجود نداشت، اظهار كرد: 
با مصوبه جديد ش��وراي بازرگان��ي، صاحبان كاال 
مي توانند با مراجعه به سازمان هاي مربوطه، نسبت 
به ويرايش، اصالح، تمديد يا صدور ثبت س��فارش 
اقدام كنن��د و پس از اظهار به گمرك، تش��ريفات 

مربوط به ترخيص را طي كنند.
مع��اون فني و امور گمركي گم��رك ايران تصريح 
كرد: اين موضوع به منزله باز شدن درهاي گمرك 
به روي كاالهاي مشمول گروه 4 نيست بلكه صرفا 
قسمت كوچكي از اين كاالها كه شرايط ذكر شده 

را داشته باشند، ترخيص خواهد شد.
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70 هزار ميليارد تومان از 
بودجه 98 تخصيص نمي يابد

رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
پيش بيني مي شود در سال جاري حدود ۷0 هزار 

ميليارد تومان از بودجه تخصيص نيابد.
به گزارش تس��نيم، غالمرضا تاجگ��ردون رييس 
كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
شوراي اسالمي در پاسخ به اينكه در حال حاضر كه 
دولت تصميم دارد به جاي 448 هزار ميليارد تومان 
مصوبه مجلس، منابع و مصارف سال جاري را ۳86 
هزار ميليارد تومان تنظيم كند، آيا اين اصالح بودجه 
بايد در مجلس تصويب شود؟ گفت: اين امر اصالح 
بودجه اي نيس��ت، در واقع اين تغيي��ر در مكانيزم 
تخصيص صورت گرفته كه از اختيارات س��ازمان 
برنامه و بودجه است. نماينده مردم گچساران و باشت 
در مجلس ش��وراي اس��المي افزود: در صورتي كه 
سازمان برنامه و بودجه به دنبال افزايش سقف بودجه 
باشد يا بخواهد درآمدها و منابع را جابه جا كند، بايد 
در مجلس شوراي اسالمي بررسي شود اما در حال 
حاضر تخصيص ها در سقف بودجه پيش بيني شده، 

انجام مي گيرد.
تاجگردون اظهار كرد: عملكرد كنوني سازمان برنامه 
و بودجه همانند زماني اس��ت ك��ه مي خواهد تنها 
80درصد بودجه را تخصيص دهد كه در اين حال 

نيازي به ارجاع به مجلس نيست.
رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
به خانه ملت گفت: پيش بيني مي ش��ود در س��ال 
ج��اري دولت ۷0 هزار ميليارد توم��ان از بودجه را 

تخصيص ندهد.

مردم، قدرت و منافع )75(

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل 5
   فاينانس و  بحران امريكايي

بانك ه��ا روش ه��اي گوناگ��ون تقلب��ي به كار 
مي بس��تند. روش هايي اعم از استثمار ديگران 
يا اتخاذ ريسك پذيري بيش از حدي كه اقتصاد 
جهاني را به زانو درآورد. البته اين موارد هيچ كدام 
دليل سقوط آنها نبود بلكه شكست آنها به دليل 
انجام كارهاي��ي بود كه مامور به انجامش بودند! 
مانند فراهم كردن فاينانس در موعدهاي معقول 
ب��راي تجارت هايي ك��ه صاحب��ان آن به دنبال 
س��رمايه گذاري بودند و رش��د اقتصاد را ممكن 

مي كرد. 
نكته اينجاس��ت كه بس��ياري از اي��ن پروژه ها 
درازمدت هستند ولي تمركز كوتاه مدت بانك ها 
توجه آنها را به سمت منابع آسان ترهدايت كرد. 
تالش هاي زيادي صورت گرفت كه بانك ها را از 
آس��يب زدن به اين مورد حياتي فراموش شده 
باز دارد و اطمينان حاصل ش��ود كه بخش مالي 

في الواقع آن كاري 
را انجام مي دهد كه 
مامور به انجامش 
است. بخش مالي 
با مح��دود كردن 
ي  ير يس��ك پذ ر
و ديگ��ر راه ه��اي 
آزاردهنده، منافع 
مي س��ازد. ما هم 
آنچ��ه را ك��ه بايد 

بيشتر انجام دهد، تش��ويقش مي كنيم اما اين 
كاف��ي نخواهد بود. ما نياز به آن داريم كه بخش 

مالي را رقابتي تر كنيم.
در تمامي كش��ورهاي دنيا، دولت بايد در فراهم 
كردن فاينانس ب��راي تجارت ه��اي كوچك و 
تازه، س��رمايه گذاري هاي درازم��دت از جمله 
زيرس��اخت ها، ب��راي پروژه ه��اي فن��اوري با 
ريس��ك هاي باال و انجمن هاي تحت حمايت، 

نقش فعالي داشته باشند. 
بانك ها حتي با قوانين غير تبعيض آميز، اقدامات 
تبعيض آميزي انج��ام مي دهند. حتي دولت در 
سرمايه دارترين كشورها مانند اياالت متحده كه 
براي مدت زمان طوالني بازيگر فعال در فراهم 
كردن فاينانس بوده است هم بايد اكنون نقش 
فعال تري را بر عهده گيرد. اينكه چه مقدار فعالتر 
باشد به اين بستگي دارد كه چقدر ما در اصالح 
كردن مقرراتمان و اينكه چقدر بانك ها در اصالح 

كردن خودشان موفق خواهند شد؟
 فراهم ك��ردن فاينانس از طريق بخش عمومي 
مثل وام رهن��ي، رقابت را براي بخش خصوصي 
فراه��م مي كند. چنين اقدام��ي در مهار كردن 
استثمار بخش ها موثر خواهد بود. موثرتر از تالش 
براي اجبار به رقابتي تر ش��دن و بروز رفتارهاي 

مسووالنه تر ازطريق اعمال مقررات.
مشكل اقتصاد نيس��ت، بلكه سياست است. در 
يك سيستم سياس��ي پول فرماني، منبع پول - 
فاينانس - بدون شك قدرت سياسي بزرگي دارد 
. متاسفانه، بانك ها با چنگ و دندان عليه مقرراتي 
كه آنها را از اقدامات بد باز مي دارند و به رفتارهاي 

خوب تشويق مي كنند؛ مي جنگند.
به همي��ن خاطر در حال��ي كه اقتصاد آس��ان 
است، سياس��ت راحت نيست. در اوايل روزهاي 
جمهوري اين نگراني از سوي بانيان مطرح شد 
كه ي��ك بخش مالي بزرگ بي��ش از اندازه نفوذ 
سياس��ي پيدا كند - و اين نگراني موضوع اصلي 
بخ��ش پاپاني اين كتاب را به تصوير مي كش��د: 
»اگر ما مي خواهيم به اصالحات الزم اقتصادي 
دست يابيم، نياز به آن داريم كه سياست مان را 

اصالح كنيم.« 
پايان فصل 5

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر كالن



بانك و بيمه4يادداشت

»تعادل«ازتحوالتبازارارزوطالگزارشميدهد

 استقبال دالر و طال از اخراج بولتون

چالش هاي شرعي امهال مطالبات غيرجاري

گروه بانك و بيمه |
روز چهارش��نبه 20 شهريور 98 نرخ فروش دالر در 
صرافي هاي مجاز بانكي ب��ه 11600 تومان، خريد 
دالر 11500 تومان، نرخ فروش يورو 12850 تومان 
و نرخ خريد يورو 12750 تومان اعالم شد. همچنين 
نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا به 11600 و يورو به 
12850 تومان رسيد. سامانه سنا نيز نرخ ميانگين 
معامالت براي روز 17 شهريور را براي دالر 11465، 
ي��ورو 12731، درهم 3172، ي��وآن 1749، پوند 
14083، لي��ر تركيه 2135 تومان اع��الم كرد.  به 
گزارش تعادل، در ب��ازار آزاد و معامالت نقدي روز 
چهارش��نبه نيز دالر به 11560 تومان رس��يد و به 
دنبال آن با كاهش اون��س جهاني به قيمت 1492 
دالر، قيمت طال اندكي كاهش يافت و مظنه مثقال 
17 عيار يا طالي آبش��ده به 1 ميليون و 792 هزار 
تومان، گرم 18 عيار به 414 هزار، س��كه تمام طرح 
جديد 4 ميليون و 103 هزار، نيم س��كه 2 ميليون 
و 110 هزار، ربع س��كه 1 ميليون و 310 هزار، سكه 
گرمي 910 ه��زار تومان معامله ش��د.  فعاالن بازار 
ارز مي گويند با توجه به مراس��م محرم و همچنين 
اربعين حسيني در 40 روز آينده، و همچنين با توجه 
به تامين ارز مراسم اربعين حسيني امسال از داخل 
كشور امس��ال، تقاضاي ارز در داخل كشور افزايش 
خواهد داشت و لذا از حاال تا مراسم اربعين اثر خود را 

بر نرخ ارز و دالر و دينار عراق خواهد داشت 

 پوند گران و يورو ارزان شد
 در بازار رس��مي ارز نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را 
اعالم كرد كه بر اس��اس آن ن��رخ 19 ارز مانند پوند 
نس��بت به روز يكش��نبه افزايش و قيمت 19 واحد 
پولي همانن��د يورو كاهش يافت. ن��رخ دالر و 8 ارز 

ديگر نيز ثابت ماند.
 هر دالر امريكا براي روز چهارشنبه 20 شهريورماه 
98بدون تغيير نس��بت به يكش��نبه 42 هزار ريال 
قيمت خورد. همچنين در روز جاري هر پوند انگليس 
با 297 ريال افزايش نس��بت به يكشنبه 51 هزار و 
875 ريال و هر يورو نيز با 181 ريال كاهش نسبت به 
روز يكشنبه 46 هزار و 408 ريال ارزش گذاري شد.

 استقبال دالر از اخراج بولتون
پس از اخراج جان بولتون توسط ترامپ، ارزش دالر 
در براب��ر ارزهاي امن باال رفت. قيمت طال نيز به زير 

1500 دالر و تا 1491 دالر كاهش يافته است. 
به گ��زارش اكونوميز، معام��الت بازارهاي ارز تحت 
تاثي��ر خبر بركن��اري جان بولتون، مش��اور امنيت 
ملي امريكا توسط ترامپ قرار گرفت و بازارها از اين 
تصميم استقبال كردند به گونه اي كه ارزش دالر در 
برابر ارزهاي امن نظير ين و فرانك تقويت و در برابر 

ارزهاي رقيب يعني يورو و پوند تثبيت ش��د. دونالد 
ترامپ در پيامي توئيتري نوشت: من شب گذشته به 
جان بولتون اطالع دادم كه ديگر نيازي به خدمات او 
در كاخ سفيد نيست. من، و ديگر اعضاي اين دولت، 
با بسياري از پيش��نهادهاي او به ش��دت مخالفيم. 
اندك��ي بعد نيز ج��ان بولتون با تايي��د خبر ترامپ 
نوشت: شب گذشته پيشنهاد دادم كه استعفا كنم و 
رييس جمهوري ترامپ گفت: بگذار فردا درباره آن 

صحبت كنيم.
دالر بيشترين دستاورد را در برابر ين ژاپن و فرانك 
داش��ت تا جايي كه هر دالر با ثبت نرخ 107.7597 
ين به باالترين سطح خود در شش هفته اخير در برابر 
ارز ژاپني رسيد و فرانك سويس نيز به 1.0081 دالر 

عقب نشست.
در معام��الت بازاره��اي ارز، ش��اخص دالر كه نرخ 
برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد با 0.1 درصد افزايش به 98.3 واحد رسيد. 
برخي از كارشناسان معتقدند كه با كنار رفتن بولتون 
از تيم تصميم گيري كاخ سفيد، كانال هاي جديدي 
براي مذاكرات با چين، ايران، كره شمالي و طالبان 
گشوده خواهد ش��د. بولتون از منتقدان سرسخت 
برجام و طرفدار استراتژي فشار حداكثري به ايران 
بود.در برابر دو ارز مهم اروپايي، نرخ برابري هر يورو 
مع��ادل 1.1051 دالر و هر پوند مع��ادل 1.2354 
دالر اعالم شد. از س��وي ديگر عملكرد بسيار خوب 
بازار كار كانادا در ماه گذش��ته باعث ش��د تا ارزش 
دالر كانادا در برابر همتاي امريكايي اش به باالترين 
سطح شش هفته اخير برسد. اكنون احتمال زيادي 
وجود دارد كه بانك مركزي كانادا با كاهش نرخ بهره 
موافقت كند. امروز هر دالر امريكا به ازاي 1.3142 
دالر كانادا، 1.4554 دالر اس��تراليا و 1.3787 دالر 

سنگاپور مبادله شد.

 ثبات ارزي و تقويت ارزش پول
از س��وي ديگر، محمد حس��يني عضو كميس��يون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با مثبت ارزيابي 
كردن سياست هاي بانك مركزي در بهبود وضعيت 
بازار، گفت: ثبات نرخ ارز گواه روشني بر تاثيرگذاري 
سياس��ت ها بر بازار است.س��يدمحمد حسيني در 
گفت وگو با ايِبنا با اش��اره به ش��رايط ارزي كشور، 
گفت: با توجه به سياست هاي اتخاذي بانك مركزي 
و با وجود اينكه در بحث ميزان تراز ارزي نتوانستيم 
در صادرات نفتي و غير نفتي ارز مناسبي وارد كشور 
كنيم، اما خوشبختانه نرخ ارز به تعادل رسيده است.

نماينده مردم تفرش در مجلس ش��وراي اسالمي، با 
بيان اينكه سياس��ت هاي بانك مركزي براي بهبود 
وضعيت بازار مناسب بوده است، افزود: خوشبختانه 
كاه��ش نوس��انات ارزي مهم ترين اتفاق��ي بوده كه 

توانسته بسياري از داللي ها را پايان دهد. وي با تاكيد 
بر اينكه با تشكيل سه بازار ارزي مديريت بازار مشكل 
شده بود، تصريح كرد: ارز ترجيحي كه براي كاالهاي 
اساسي داده ش��د كه در يد و اختيار دولت بوده و آثار 
آن در جامعه مشهود اس��ت، نوع ديگر نرخي بود كه 
به نوعي براي واردات كاالها صورت مي گرفت و بحث 
بعدي اين بود كه يك س��ري تقاضاها هم در خارج از 
بازار اتفاق مي افتاد كه متاسفانه بر اساس نگاه فضاي 
مجازي وضعيت تشديد شد و همان مبناي نرخ گذاري 
براي كاالهاي داخلي بود. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم، با بيان اينكه از روز اول اعتقاد داشتيم كه حجم 
بازار س��وم خيلي زياد نيست، گفت: فشارهاي رواني 
به بازار زياد بوده، از اين رو مديريت مردم در اين فضا 
س��خت بود ولي به لطف الهي با همراهي مردم ثبات 
نس��بي رخ داده است. حس��يني با تاكيد بر اينكه در 
هيچ جاي دنيا مردم دارايي هاي ثابت خود را به علت 
مباحث اقتصادي به ارزهاي خارجي تبديل نمي كنند، 
تصريح كرد: با اتفاقات��ي كه در بحث ارزش پول ملي 
در حال انجام است، عدد بازار سوم به نرخ نيما نزديك 
شده؛ البته كه نرخ نيما نيز رشد خود را به نسبت نرخ 
تورم داشت است. وي ادامه داد: اميدواريم اگر اتفاق 
خاصي رخ ندهد با همين سياست ها و با تشكيل بازار 
متش��كل ارزي بتوانيم ثباتي را به بازار تزريق كنيم. 

عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اس��المي، يادآور شد: با ايجاد ثبات نسبي در 
بازار ارز فروش��نده و خريدار تع��ادل قيمتي را حس 
كرده و دست سوءاستفاده كنندگان از دخالت در بازار 

كوتاه شده است.

 انتقاد مجدد خزانه داري امريكا
 از ارز ديجيتالي فيس   بوك

از س��وي ديگر، معاون وزير خزانه داري امريكا گفت 
كه ليبرا هنوز راه زيادي تا مطابقت با استانداردهاي 
اي��ن وزارتخانه دارد. ب��ه گزارش رويترز، س��يگال 
ماندكل��ر- معاون وزير خزان��ه داري امريكا در امور 
مقابله با تامين مالي تروريسم و اطالعات مالي - گفت 
كه ارز ديجيتالي فيس بوك موسوم به ليبرا براي اخذ 
مجوز فعاليت از اين وزارتخانه بايد در باالترين سطح 
ممكن با اس��تانداردهاي مقابله با پولشويي و تامين 

مالي تروريسم هماهنگ باشد.
ماندكلر كه براي ديدار با مقامات سوييسي به شهر 
برن س��فر كرده اس��ت، گفت كه در كلي��ه مراحل 
راه ان��دازي و به كارگي��ري اي��ن ارز ديجيتالي بايد 
اس��تانداردهاي نهاده��اي نظارتي امري��كا رعايت 
ش��وند. وي افزود: مهم نيست اسمش چيست؛ بيت 
كوين، اتريوم، ليبرا يا ه��ر چيز ديگر. پيام ما به اين 

شركت ها واضح است: در طراحي ارزهاي خود بايد 
اس��تانداردهاي مقابل��ه با پولش��ويي و تامين مالي 
تروريس��م را رعايت كنيد تا اجازه فعاليت داش��ته 
باش��يد. اين مقام امريكايي همچني��ن در ديدار با 
مقامات س��ويس، بانك تس��ويه بين المل��ل و بانك 
مركزي س��ويس درباره آخرين وضعي��ت ارزهاي 
ديجيتالي رايزني كرد. قرار است مقر اصلي راه اندازي 

ليبرا در سويس باشد.
در حالي كه پروژه هاي مربوط به ارزهاي ديجيتالي اين 
روزها توجه بس��ياري زيادي را به خود معطوف كرده 
است، رويكرد مقامات ناظر بانكي و مالي جهان نسبت 
به اين ارزها سخت تر شده است. ماندكلر درباره همكاري 
با سويس گفت: سويس مثل خيلي از كشورهاي ديگر 
عالقه دارد به قطب نظام مالي مدرن تبديل شود و به 
نظر من اين كشور نگراني هاي زيادي در باالترين سطوح 

خود نسبت به مساله غفلت از ارزهاي ديجيتالي دارد.
پيش ت��ر توماس ج��وردن- رييس بان��ك مركزي 
س��ويس - كه در يك همايش پولي در شهر زوريخ 
سويس سخنراني مي كرد، با هشدار نسبت به ارزهاي 
ديجيتالي گفته بود كه پروژه هايي نظير ارز مجازي 
فيس بوك موسوم به »ليبرا« مي تواند بر توانايي هاي 
اين بان��ك يا بانك هاي مركزي ديگ��ر براي كنترل 

سياست هاي پولي تاثير بگذارد.

فرشته مالكريمي|
وجود چالش هاي ش��رعي جدي از يك سو و برخورد 
يكسان با مشتريان بدحساب از سوي ديگر موجب شده 
است كه طراحي  شيوه ها و ابزارهايي مشروع و كارآمد 

جهت امهال مطالبات غيرجاري ضرورت پيدا كند.
يكي از چالش هاي جدي نظام بانكي بدون ربا به ويژه در 
شرايط كنوني كشور كه يك دوره ركود اقتصادي نسبتا 
طوالني را پشت سر گذاشته و هنوز با تبعات آن درگير 
اس��ت، مواجهه با مطالبات غيرجاري اس��ت. برخي از 
گيرندگان تسهيالت به داليل مختلفي از تاديه به موقع 
ديون سررسيد شده خود، نكول مي كنند و موجب اخالل 
در نظام مالي كش��ور مي شوند. از مهم ترين علل ايجاد 
مطالبات غيرجاري مي توان به نامس��اعد شدن فضاي 
كسب و كار، به وجود آمدن ركود طوالني، عدم انطباق 
وثايق و تضمين��ات، محدوديت هاي فني و تخصصي 
در زمينه اعتباري، فرآيند نامناسب نظارت بر مصرف 
تس��هيالت و وصول مطالبات، سياس��ت هاي ناظر بر 
تعيين نرخ سود و وجه التزام، الزامات و محدوديت هاي 
قانوني، اعسار موقت يا دايم تسهيالت گيرندگان و عدم 
اعتبارسنجي دقيق اشاره كرد. مساله مطالبات معوق و 
عدم پرداخت به موقع بدهي مي تواند آثار منفي زيادي 
را بر روابط مال��ي و معامالتي جامعه بر جاي  گذارد كه 
مهم ترين آنها سلب اعتماد عمومي  و كاهش معامالت 
مدت دار، كاهش توان تس��هيالت دهي و س��ودآوري 
بانك ها، كاهش روح تعاون و همكاري بين افراد و نظام 
بانكي است. آنچه مسلم است حل مشكل مطالبات معوق 
و جلوگيري از پيامدها و آثار مخرب آن امروزه به يكي از 
دغدغه هاي اصلي مديران بانكي، مسووالن اقتصادي و 

سياسي كشور تبديل شده است.
يكي از راهكارهايي كه به منظور كاهش حجم مطالبات 
غيرجاري سيس��تم بانكي و افزايش ت��وان بنگاه هاي 
اقتصادي استفاده مي شود، امهال بدهي هاي غيرجاري 
اس��ت. با قطع نظر از ريش��ه يابي عوامل ش��كل گيري 
مطالبات غيرجاري، مجموع��ه دولت، مجلس، بانك 
مركزي و بانك هاي تجاري به اين جمع بندي رسيده اند 
كه براي گذر از ش��رايط كنوني كش��ور و مس��اعدت 
بنگاه هاي اقتصادي به ويژه بنگاه هايي كه نه به خاطر 
تخلف بلكه به  خاطر ش��رايط خاص اقتصادي كش��ور 
دچار مشكل شده اند، بهترين گزينه امهال بدهي هاي 
غيرجاري اس��ت. براي اين منظور گرچه نظام بانكي با 
استفاده از برخي ابزارهاي متداول مطالبات غيرجاري 
را امهال مي كن��د، اما قانون عملي��ات بانكي بدون ربا 
به ابعاد مختلف اي��ن ابزارها نپرداخت��ه و در واقع اين 
موضوع مسكوت مانده اس��ت. مقام ناظر بازار پول نيز 
راهكارهايي را طراحي كرده كه هر كدام با اش��كاالت و 

محدوديت هايي مواجه است.

فقدان روش هاي مش��روع يكي از چالش هاي موجود 
در زمينه امهال مطالبات غيرجاري است. راهكارهايي 
همچون تقسيط، مشاركت مدني احياء و جعاله احياء 
كه در نظام بانكي مورد استفاده هستند، داراي چالش  
شرعي جدي همچون شبهه رباي جاهلي هستند. در 
راهكار تقس��يط مجدد، قسط بندي مجدد بدهي هاي 
سررسيد شده مشتري بدون تغيير سرفصل و در ادامه 
همان قرارداد اوليه و بدون انعقاد قرارداد جديد صورت 
مي گيرد. در اين روش اصل تسهيالت پرداختي و سود 
براساس نرخ سود قرارداد اوليه و وجه التزام تاخير تاديه 
دين در قرارداد اوليه محاس��به و تجميع شده سپس 
با افزودن س��ود جديد نسبت به بدهي تجميع شده به 
صورت ماهيانه تقسيط مجدد مي شود. اشكال شرعي 
اين روش اين است كه چون سود جديد ناشي از فعاليت 
اقتصادي واقعي و قرارداد جديد نيس��ت، دريافت آن 
مشروع و قانوني نيست. زيرا بر اساس فقه معامالت، سود 
بايد در چارچوب فضاي كسب و كار و به صورت واقعي 
محقق شده باشد. در واقع با توجه به اينكه در اين روش 
امهال مشتري در مقابل افزايش مبلغ بدهي و دريافت 
سود بيش��تر بدون پش��توانه فعاليت اقتصادي واقعي 

صورت مي گيرد، با شبهه رباي جاهلي مواجه است.
در روش مشاركت مدني احيا نيز كل بدهي مشتري حال 
مي شود و پس از انتقال به سرفصل تسهيالت جاري به 
عنوان سهم الشركه بانك در طرح اقتصادي در نظر گرفته 
مي شود. دارايي هاي مشتري نيز پس از كسر مطالبات به 
عنوان سهم الشركه مشتري محسوب مي شود. در اين 
روش با انعقاد قراداد جديد در قالب مش��اركت مدني، 
طرح با دوره مشاركت چند ماهه )به عنوان دوره تنفس( 
مجدداً احيا شده تا از طريق آن مطالبات بانك وصول و 
تسويه شود. اشكال شرعي اين راهكار اين است كه كل 
سرمايه مشاركت و سهم الشركه مشتري در هنگام انعقاد 
قرارداد و همچنين در طول قرارداد مش��خص نيست. 
اين در حالي است كه از نظر فقهي يكي از اركان اساسي 
شركت مشخص بودن سرمايه مشاركت و سهم الشركه 
هر كدام از طرفين اس��ت، به عبارت ديگر در اين روش 
بانك بدون ارزش گذاري كل طرح و بدون محاسبه سهم 
هر يك از طرفين صرفا به تجميع اصل تسهيالت اعطايي 
سابق، سود مورد انتظار طرح و وجه التزام پرداخته سپس 
آن را به عنوان سهم الشركه بانك لحاظ كرده با سود مورد 
انتظار جديد مشاركت مدني احيا مي پردازد در حالي كه 

هيچ مبلغي داد و ستد نمي شود.
راهكار جعاله احيا نيز مبتني بر محاسبه مطالبات بانك 
پس از كسر پيش پرداخت هاي مشتري و احياي مبلغ 
قرارداد جعاله اس��ت. در واقع با انعق��اد قرارداد جديد 
قرارداد قبلي تسويه و نسبت به وصول مطالبات اقدام 
مي ش��ود. اگرچه قرارداد جعاله در تمامي بخش هاي 

اقتصادي قابليت اج��را دارد لكن از نظر تمامي  فقهاي 
اس��المي  و بر اس��اس تعريف، جعاله صرفًا براي انجام 
عمل و كار معين است. در واقع قرارداد جعاله جايگزين 
فروش اقساطي براي خدمات قابل ارايه در بخش هاي 
مختلف اقتصادي است و استفاده از قرارداد جعاله براي 
امهال بدهي متقاضيان و نقش عامليت بانك قابل توجيه 
نيست؛ زيرا كار انجام ش��ده و مبناي تعيين كارمزد يا 

اجرت عامل در اين قرارداد مشروع نيست.
ع��الوه بر روش ه��اي فوق الذك��ر، بان��ك مركزي نيز 
راهكارهاي��ي را در زمينه امهال مطالبات غيرجاري به 
بانك ها ابالغ كرده اس��ت. در بخشنامه ابالغي از سوي 
بانك مركزي مورخ 15 آبان 90 بانك ها مجاز به استفاده 
از س��ه قرارداد جديد شامل خريد دين، اجاره به شرط 
تمليك و سلف شدند. در ماده 7 اين بخشنامه آمده است: 
 براي آن دس��ته از واحدهاي توليدي كه داراي اسناد 
تجاري مبن��ي بر معامالت واقعي مي باش��ند، بانك با 
خريد اسناد مذكور در قالب خريد دين نسبت به قرارداد 
جديد اقدام نمايد. به پيشنهاد متقاضي دارايي شركت 
در قالب اجاره به شرط تمليك از سوي بانك به ميزان 
بدهي خريداري شده و سپس با توجه به پرداخت اقساط 
در اختيار متقاضي قرار گيرد. با توجه به معامالت سلف 
بانك پيش خريد نقدي محصوالت توليدي واحد بدهكار 
را انجام مي دهد. اين عق��ود در زمينه امهال مطالبات 
غيرجاري بعضا با اش��كاالت شرعي و محدوديت هاي 
اجرايي به ش��رح ذيل مواجه اس��ت. عق��د خريد دين 
گرچه ابزار خوبي براي اين منظور به حس��اب مي آيد و 
در شرايط ركودي بهترين ابزار براي برون رفت از ركود 
و حل مشكل نقدينگي بنگاه هاي اقتصادي محسوب 
مي شود اما اجراي صحيح آن با محدوديت استفاده از 
اسناد بدهي غير واقعي مواجه است. تنزيل اين اسناد كه 
اسناد صوري يا دوستانه ناميده مي شود، از نظر شرعي 
صحيح نيست. زيرا در چنين اسنادي به صورت واقعي 
ديني وجود ندارد يعني در حقيقت ماهيت فروش دين 
را ندارند بلكه ماهيت قرض با بهره را دارند كه رباست. اين 
در حالي است كه مطابق نظر مشهور فقيهان فقط اسناد 
واقعي كه بابت معامله پرداخت مي ش��ود، قابل تنزيل 
اس��ت. بنابراين بانك تنزيل كننده بايد به واقعي بودن 
سند اطمينان داشته باشد. از همين رو، تنزيل اسنادي 
كه مشتري بدون پشتوانه معامله واقعي، امضا كرده و در 
اختيار بانك مي گذارد - اگرچه مربوط به خود او نباشد 

و از ديگري بگيرد - مشروع نيست.
در عقد س��لف نيز بانك مي تواند با انجام قرارداد سلف 
بخش��ي از محصول بنگاه را پيش خريد كرده و از اين 
محل بده��ي معوقه بنگاه را تس��ويه كند. محدوديت 
اين ابزار عدم قابليت استفاده در بخش هاي خدمات و 
بازرگاني است. همچنين در بخش توليد نيز بانك ها فقط 

مي توانند محصوالتي را خريداري كنند كه سهل  البيع 
باشد، سريع الفساد نباشد و توسط خود فروشنده توليد 
ش��ود، لذا اس��تفاده از اين ابزار در بخ��ش توليد نيز با 

محدويت هاي جدي مواجه است. 
با استفاده از ظرفيت قرارداد اجاره به شرط تمليك نيز 
بانك اسالمي مي تواند جهت تامين سرمايه در گردش 
بنگاه هاي اقتصادي يا تس��ويه بدهي هاي معوقه آنها، 
يكي از دارايي هاي بنگاه را به صورت نقد خريداري و با 
احتساب سود بانكي به صورت اجاره به شرط تمليك 
به خود بنگاه واگذار كند. بنگاه مي تواند از محل قيمت 
فروش نقدي دارايي بدهي معوقه خود به بانك را تسويه 
كند. اس��تفاده از اين قرارداد افزون بر هزينه تشريفات 
اجراي دقيق عقد كه در خيلي از موارد نيازمند ثبت در 
دفاتر اسناد رسمي است، به جهت ممنوعيت استفاده 
از آن در اموالي كه طول عمر مفيد آنها كمتر از دو سال 
باشد، محدود است. همچنين اين مساله كه انتقال عين 
مستاجره به مس��تاجر بايد در پايان مدت قرارداد و با 
پرداخت آخري��ن اجاره بها انجام  گيرد، موجب كاهش 

انگيزه بنگاه هاي اقتصادي مي شود.
يكي از ديگر آسيب هاي جدي در زمينه امهال مطالبات 
غير جاري، عدم تفكيك بين عوامل و برخورد يكسان با 
مشتريان متخلف و مشترياني است كه به جهت اعسار 
و تغيير شرايط اقتصادي در تأديه به موقع ديون خويش 
تاخي��ر كرده اند. در واقع يكي از نكات مهم در مس��اله 
مطالبات غيرجاري تفكيك بين عوامل تاخير اس��ت. 
يعني بايد بين مش��تريان متخلف و مشترياني كه به 
جهت اعسار و ورشكستگي يا تغيير شرايط اقتصادي 
در تاديه به موقع ديون خويش تاخير نموده اند، تفاوت 
قائل شد. به عبارت ديگر مهم ترين عللي كه باعث تاخير 
در بازپرداخت ديون و تسهيالت بانكي مي شود عبارتند 
از: عدم پرداخت ناش��ي از نقض تعهد )تقصير( و عدم 

پرداخت بدون تقصير.
 گاهي مش��تري منافع خويش را در تاخير در پرداخت 
بدهي مي داند به نحوي كه تاخير و پرداخت جريمه را 
در ازاي منافعي كه از در اختيار داشتن بيشتر تسهيالت 
حاصل مي شود، داراي صرفه و توجيه اقتصادي تلقي 
مي نمايد. روشن است كه چنين فردي قصد سوءاستفاده 
دارد و مي بايست با رويكردي تنبيهي با وي برخورد شود. 
در نظر گرفتن مجازات درباره اين دس��ته از بدهكاران 
اعم از دريافت جريمه تاخير تاديه و ساير روش ها امري 

ضروري و به جا به شمار مي آيد.
از بين تاخيركنن��دگان گروهي نيز به داليلي همچون 
اعسار يا ورشكستگي ناشي از تغيير وضعيت اقتصادي 
يا بروز حوادث غيرمترقبه؛ مانند: زلزله، آتش س��وزي 
يا سرقت كه مهم ترين علل تاخير هستند، از پرداخت 
به موق��ع ديون خويش باز مي مانند. اين گروه كه بدون 

تقصير تمكن مالي الزم براي تأديه ديون خود را از دست 
مي دهند، خود به چند دسته تقسيم مي شوند؛ دسته 
نخست كساني هستند كه امكان به دست  آوردن مجدد 
تمكن مالي براي آنها دور از انتظار است. مطابق مباني 
شريعت در مواجهه با دسته نخس��ت امهال به مديون 
ممكن اس��ت، وي را در وضعيتي بدتر از پيش نيز قرار 
دهد؛ بنابراين بهتر است كه بانك وصول مطالبات خود 
را با استفاده از ابزارهاي قانوني و قراردادي چون مراجعه 
به ضامن يا وثيقه پيگيري كند. دسته دوم كساني هستند 
كه اميد م��ي رود بعد از مدتي تمكن مالي بيابند و توان 
پرداخت اصل بدهي را پيدا  كنند مطابق شريعت بهترين 
مواجهه با اين دس��ته امهال بدهي بدون اضافه كردن 
به مبلغ بدهي اس��ت كه نوعي قرض الحسنه محسوب 
مي شود، گروه سوم كساني هستند كه معسر و ورشكسته 
نيستند و مي توانند با فروش دارايي و سرمايه خود، بدهي 
 و تعهداتش��ان را به بانك ايفا كنند اما به خاطر شرايط 
خاص اقتصادي با مشكل زمان مواجه هستند. بهترين 
روش براي برخورد با دسته سوم آن است كه سررسيد 
بدهي به تعويق انداخته شود؛ چرا كه پرداخت به موقع 
بدهي  ب��راي اين گروه از راه فروش س��رمايه به معناي 
تعطيلي بنگاه است كه ضرر فردي و اجتماعي فراواني به 
همراه دارد. اين در حالي است كه مطابق آموزه هاي اسالم 
مي توان براي اين دسته از مشتريان، شيوه ها و ابزارهايي 
را طراحي كرد كه از يك طرف بنگاه اقتصادي فرصت و 
زمان مناسب براي پرداخت بدهي داشته باشد و از طرف 
ديگر به جهت طوالني شدن زمان تسويه بدهي، بانك و 

به تبع آن سپرده گذاران متضرر نشوند.
در پايان به نظر مي رس��د همه اشكاالتي كه سعي شد 
در اين گزارش به نحو اجمالي مطرح ش��ود، استفاده از 
روش هاي موجود در زمينه امهال مطالبات غيرجاري را 
با محدوديت هايي مواجه كرده است. وجود چالش هاي 
ش��رعي جدي از يك سو و برخورد يكسان با مشتريان 
بدحساب از سوي ديگر موجب شده است كه طراحي 
 ش��يوه ها و ابزارهايي مش��روع و كارآمد جهت امهال 
مطالبات غيرجاري در نظام بانكي كشور با استفاده از 
ظرفيت عقود اس��المي، به صورت جدي ضرورت پيدا 
كن��د. اين ضرورت بان��ك مركزي را بر آن داش��ت كه 
تصويب دستورالعمل جديدي در زمينه امهال مطالبات 
غيرجاري را در دستور كار قرار دهد. اين دستورالعمل 
نخست در ش��وراي فقهي بانك مركزي مورد بررسي 
قرار گرفت و پس از رفع ابهامات ش��رعي آن به شوراي 
پول و اعتبار ارس��ال شد. ش��وراي پول و اعتبار در يك 
هزار و دويس��ت و هفتاد و ششمين جلس��ه خود نيز 
»دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات 
اعتباري« را به تصويب رساند كه در يادداشت هاي بعدي 

مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
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قيمت گذاري اشتباه
رامين مجاب|

در سياس��تگذاري اقتصادي بايد به اين مهم توجه 
شود كه نظام قيمت ها كاركرد مخصوص به خود را 
دارد و سياست هاي حمايتي نيز راهكار مخصوص به 
خود را مي طلبد. از قصد جابه جا شدنش مي گفت و 
آنكه صاحبخانه بازپرداخت مبلغ رهن را منوط به 
يافتن مستاجر جديد كرده است و هنوز بعد از سه 
هفته از پايان يافتن زمان قرارداد اجاره شان، مشتري 
مي آيد و مي بيند و مي رود، اما به قرارداد نمي انجامد. 
براي من اين موضوع چيزي جز قيمت گذاري اشتباه 
نيست؛ قيمت باال انتخاب شده است، بطوري  كه در 
آن عرضه و تقاضا يكديگر را نمي يابند و تعادل برقرار 
نمي شود. بحث مهم تر حول اين سوال است كه چرا 
قيمت كاهش نمي يابد. احتمااًل داليل متفاوتي را 
بتوان نام برد. در اين يادداشت به جنبه نااطميناني 
تورم پرداخته مي شود. منظور از نااطميناني تورم 
آن است كه پيش بيني تورم به سادگي امكان پذير 
نيست، يا منابع و اطالعات الزم كمياب و گران است 
بطوري  كه نمي ارزد در فرآيند پيش بيني وارد شوند، 
يا اصواًل آنچنان احتمال بروز ش��وك هاي برونزاي 
گوناگون وجود دارد كه تمامي افق هاي پيش بيني را 
ُپرابهام مي كند. در هر حال، در شرايط نااطميناني باال 
نمي دانيم كه در ماه هاي آينده قيمت چه كاالهايي 
چقدر گران مي شود. اين ندانستن هزينه هاي زيادي 

را به اقتصاد تحميل مي كند.
يكي از هزينه هاي نااطميناني تورم به گران تر شدن 
فرآيند بستن قرارداد مربوط مي شود. اين موضوع را 
مي توان در همان مثالي كه بحث با آن آغاز شد يافت. 
فرد حاضر مي شود براي بستن قرارداد كمي هزينه 
بيشتري بپردازد، اما در عوض ريسك افزايش قيمت ها 
را پوشش دهد. قاعدتاً در شرايط باثبات شاهد چنين 
هزينه اي در اقتصاد نبوديم. البته مس��اله افزايش 
زمان بستن قرارداد صرفاً يكي از انواع هزينه هاست. 
ف��ارغ از آن، فرد وق��ت و نيروي بيش��تري را براي 
 پيش بيني شرايط آينده خرج مي كند. قاعدتًا اين 
»نيروي كار« مي توانست به فرآيند توليد كاالها و 
خدمات نهايي يا به استراحت تخصيص داده شود 
و رفاهش افزايش يابد. در ش��رايط بي ثبات چنين 
اتفاقي نمي افتد. ف��ارغ از اختاللي ك��ه در فرآيند 
بس��تن قراردادها ايجاد مي شود، مهم ترين هزينه 
نااطميناني تورم به اختالل هاي��ي برمي گردد كه 
مكانيسم قيمت هاي نسبي را تغيير مي دهند. اثري 
از اين موضوع در هم��ان مثالي كه در ابتداي بحث 
بيان شد ديده مي شود. سيستم قيمت هاي نسبي 
از آن جهت مهم است كه يك فرآيند تخصيص كارا 
را به  وجود مي آورد. در فقدان چنين سيستمي، بايد 
يك برنامه ريز مركزي را بيابيم كه بتواند با مطالعه 
تكنولوژي هاي توليد و ترجيحات مصرف كنندگان، 
تمامي كاالها و خدمات اقتصاد را قيمت گذاري كند. 
قطعاً چنين برنامه ريزي با چنان سطحي از دسترسي 
به اطالعات و با چنان قدرتي در پردازش اطالعات 
وجود ندارد. بنابراين چاره اي جز تكيه بر مكانيسم 
قيمت هاي نسبي و تالش در جهت رفع كاستي هاي 
آن نداريم. بله، مكانيسم قيمت هاي نسبي مطمئنًا 
كاستي هايي دارد. اين موضوع وقتي به بحث هاي 
عدالت و نابرابري و شكست هاي بازار نگاه مي كنيم، 
واضح مي ش��ود. با اين حال، بحث آن اس��ت كه در 
شرايط نااطميناني تورم، كاستي هاي اين سيستم 

دوچندان مي شود.
آيا مي توان اثرات منفي نااطميناني تورم را با تشديد 
نقش دولت در اقتصاد از بين برد؟ پاسخ منفي است. 
همانطور كه اشاره ش��د، برنامه ريز مركزي سطح 
دسترس��ي محدودي به اطالع��ات دارد و قدرت 
پردازش اطالعاتش نيز كامل نيست؛ به اين معني 
كه اواًل بطور كامل مدلي كه اقتصاد براساس آن كار 
مي كند را نمي شناس��د و ثانيًا حتي اگر مدل را در 
حد قابل قبولي بشناسد، اطالعات مورد نياز براي 
استفاده از مدل را ندارد. بنابراين پاسخ به سوال فوق 
منفي اس��ت و بهتر است سياستگذار براي كاهش 
سطح نااطميناني قدم بردارد تا جبران اثرات منفي 
اي��ن نااطميناني. به عنوان مث��ال، كارگردان براي 
سياستگذار اقتصادي نقش نورپرداز را در نظر گرفته 
است و لذا فايده اي ندارد كه وي صندلي كارگردان 

را اشغال كند.
بحث مهمي كه در اينجا مطرح مي ش��ود آن است 
كه اصواًل نااطميناني اقتصادي )كه يكي از انواع آن 
نااطميناني تورم است( صرفا در نتيجه تصميمات 
سياستگذار اقتصادي به وجود نمي آيد، بلكه بطور 
برونزا ايجاد مي شود. بنابراين سياستگذار اقتصادي 
كنترلي بر آن ندارد. به عنوان مثال در شرايط فعلي 
كه بعضاً از آن با عنوان »جنگ اقتصادي« ياد مي شود، 
الزامًا كامل كردن سطح اطالعات كارگزاران بهينه 
نيست. آيا شرايط فوق دخالت نامعمول سياستگذار 
اقتصادي در مكانيسم قيمت ها را توجيه مي كند؟ 
پاسخ به اين س��وال دشوار است، زيرا نمي دانيم كه 
سياستگذار تا چه  اندازه دغدغه هاي كارايي و رشد 
را دارد و تا چه اندازه به مسائل برابري و عدالت توجه 
دارد. طبيعتاً هر چقدر به موضوع دوم يعني نابرابري 
اهميت بيشتري بدهد، احتماالً راحت تر بتواند ايجاد 
اختالل در مكانيسم هاي قيمت را توجيه كند؛ به 
اين معني كه كارايي اقتصادي را فداي دغدغه هاي 
فقر و نابرابري كند. بنابراين سوال مهم تر آن است كه 
چگونه مي توان با عدم دخالت در مكانيسم قيمت ها، 
دغدغه هاي نابرابري سياس��تگذار را پاسخ داد؟ هر 
پاسخي به س��وال فوق به نوعي به سيستم ماليات 
و بازتوزيع ماليات مربوط مي شود. بعضي احتمااًل 
س��اختارهاي اطالعاتي و عمليات��ي نظام مالياتي 
را نقد كنند و اصالحات بنياديني را در س��اختارها 
پيشنهاد كنند و برخي ممكن است بتوانند با تكيه 
بر پيشرفت هايي كه در حوزه تكنولوژي اطالعات 
رخ داده اس��ت، اصالحات جزئي تري را پيش��نهاد 
كنند. فارغ از سطح اصالحات ساختاري مورد نياز، 
سياستگذار بايد اين مهم را بپذيرد كه نظام قيمت ها 
كاركرد مخصوص به خود را دارد و سياس��ت هاي 

حمايتي نيز راهكار مخصوص به خود را مي طلبد.

يادداشت
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5 بازار سرمايه

»تعادل«وضعيتعواملتاثيرگذاربرصعودشاخصبورسرابررسيميكند

توقف بورس در ايستگاه 300 هزار واحدي

تداوم رشد بورس در سايه ركود بازارهاي موازي
يككارشناسبازارسرمايه:

گروه بورس| سميرا  ابراهيمي| 
روز گذش��ته ش��اخص كل ب��ورس و اوراق بهادار به 
آس��تانه كانال 300 هزار واحدي رسيد. اين ركورد 
ش��كني در تاالر حافظ كه در راستاي آهنگ صعود 
يك س��ال اخي��ر، در ح��ال رخ دادن اس��ت، بورس 
را تبدي��ل به بازاري كرده اس��ت ك��ه در ميان تمام 
گزينه هاي سرمايه گذاري، جذابيت بيشتري را براي 
افراد به ارمغان آورده است. ارزش بازار بورس تهران 
كه هم اكنون ه��زار تريليون توم��ان را نيز رد كرده، 
شاهدي بر اين مدعيست كه بخش زيادي از نقدينگي 
سرگردان كه در امالك و مس��تغالت فريزه نشده و 
به صورت س��يال در ميان بازارها در حركت اس��ت، 

هم اكنون جاي خود را در بورس بازار كرده است. 
حال اگر نگاهي جزئي  تر به حركت نقدينگي به بازار 
داشته باشيم، متوجه خواهيم شد كه در ابتدا، گزينه 
ورود نقدينگي گروه خودرو و س��اخت قطعات بوده 
است. سپس سهام گروه دارويي ميزبان ورود نقدينگي 
جديد هستند، انبوه سازي، سهام بانك ها و موسسات 
اعتب��اري در اولويت هاي بعدي و قب��ل از گروه هاي 
فرآورده هاي نفتي، ماشين آالت، بيمه، حمل و نقل 
قرار دارند و در نهايت نيز نقدينگي با شدت كمتر وارد 

گروه سيمان شد. 
در بررس��ي روندها و داليلي كه اكن��ون در تغييرات 
شاخص و رشد آن تاثيرگذار اس��ت، عوامل بنيادي 
اقتصادي و سياسي زيادي مطرح مي شود. در اولين 
نگاه به اتفاقاتي كه روز گذش��ته در بازار س��هام رخ 
داد، مي توان به خ��روج جان بولتون از كابينه ترامپ 
اش��اره كرد. خروج وي به دليل اظهارات ضد ايراني و 
جنگ طلبانه اي كه داشت، همواره به عنوان تهديدي 
به شمار مي رفت كه مزيد بر تحريم ها، باعث مي شد 
كه توليد و سرمايه گذاري بر لبه يك تيغ حركت كند. 
اما اكنون اين سيگنال به بازارها مخابره شده است كه 
فعال خبري از مواضع تند و تيز جنگ طلبانه نيست و 
احتماال ديپلماسي مذاكره جايگزين آن خواهد شد. 
بنابراي��ن فعاالن ب��ورس نيز، بيش از پي��ش به اين 
وضعيت اميدوار شدند و مي توان گفت كه اين اخراج، 

در بورس تهران نيز دامنه دار بوده است. 
موضوع ديگر ك��ه به نظر مي رس��د مهم ترين دليل 
باشد، رش��د هماهنگ كاالهاي اساسي در بازارهاي 

بين المللي است. رصد بازارها نشان مي دهد كه طال، 
نقره، پالتينيوم، مس، روي و سرب بورس لندن روند 
رو به رشد داشتند. نفت برنت در ادامه رشد روزهاي 
قبلي خود، باز هم افزايش داشته و به آستانه 63 دالر 

رسيده است. 
در بازار فوالد نيز به دليل پيش بيني كاهش س��رانه 
توليد در سال آينده، به نظر مي رسد كه فوالد سازان 
وضعيت خوبي را پيش رو داش��ته باشند. همچنين 
بايد توجه داش��ت كه بازدهي اوراق قرضه ۱0 ساله 
امريكا به ۱.۷3 درصد رسيده و نشان از خروج سرمايه 
از اوراق اس��ت )دارايي ام��ن( و مي تواند مويد بهبود 

شرايط باشد. 
بنابرتغييرات ايجاد ش��ده در قيم��ت نفت و تقويت 
نرخ روي، س��رب و مس شاهد انتش��ار گزارش هاي 

مثبت منتشر شده از سوي شركت ها خواهيم بود كه 
اواخر مهر ماه منتشر مي شوند به همين دليل اكنون 
شاخص بورس با اتكا به اين نمادها در حال رشد است.

ذكر اين نكته نيز ضروري اس��ت كه اقبال نقدينگي 
بازار نس��بت به گروه خودرو و قطعات، به دليل جان 
گرفتن شايعه افزايش سرمايه خودروسازها از محل 
تجديد ارزيابي دارايي ها و حمايت ضمني رحماني، 

وزير صنعت از اين حركت آنهاست. 
موض��وع ديگري كه هم��واره ب��ورس را تحت تاثير 
قرار مي دهد، ظهور مجدد تورم اس��ت كه هنوز تمام 
آثار خود را بر اقتصاد نگذاش��ته است. رشد تورم كه 
هم اكنون به صورت انتظاري قابل مالحظه اس��ت به 
همين دليل ارزش جايگزيني شركت ها افزايش يافته 
و نبايد ديگر در انتظار بازگش��ت ارزش شركت ها به 

زماني كه نرخ دالر ٣٧٠٠ تومان بود، باشيم. حال بازار 
ممكن است با نوسان هايي همراه شود كه اين نوسان 
مي تواند از جنس اصالح ش��اخص يا شناسايي سود 
باشد، اما نكته حائز اهميت تثبيت قيمت هاي جديد 
در تمام اقتصاد ايران و عدم امكان بازگشت قيمت ها به 
دوران قبل از گراني ها است عالوه براين روند تحوالت 
سياسي نيز مي تواند به بازار سرمايه كمك كند و پس 

از دوره تنش ها، آرامشي حاكم شده است.

   بازي بورس و مس�كن، به نفع بورس سوت 
خورد

يكي از مهم تري��ن بازارهايي كه در زم��ان التهابات 
اقتصادي، بازيگران بازارهاي اصلي را به سمت خود 
مي كشد، بازار مسكن است. البته اين كشش، به دليل 

عدم اطالع درست از وضعيت بازار سرمايه رخ مي دهد 
كه البته همواره با مشكالتي نظير عدم نقدشوندگي 
بهنگام و تغييرات قيمتي زمان بر مواجه است. فارغ از 
اين موضوع، اكنون اتفاق ديگري نيز در بازار مسكن، 
در حال رخ دادن است كه احتمال مي رود باعث ورود 
نقدينگي هاي جديد به بازار س��رمايه نيز باش��د. بر 
اساس اعالم معاون سازمان امور مالياتي، پيش نويس 
اليحه ماليات بر عايدي سرمايه به هيات دولت ارسال 
ش��ده و پس از تصويب در هيات دولت اين اليحه به 
مجلس شوراي اسالمي ارسال خواهد شد. جامعيت 
اين اليحه كه در برگيرنده حوزه هاي مختلف مالياتي 
براي اشخاص بوده، از نكات مهم آن است. همچنين 
در خبري ديگر، مديركل دفتر سرمايه گذاري و اقتصاد 
مس��كن از راه اندازي سامانه ملي امالك و مسكن در 
كشور تا پايان سال جاري خبر داد. انتظار مي رود كه 
با راه اندازي اين سامانه، بحث اخذ ماليات از خانه هاي 

خالي آغاز شود. 

   وضعيت بنيادي سهام در چه حال است؟
به گفته كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه، گزارش 3 
ماهه منتشر شده شركت ها، مويد آن بود كه وضعيت 
توليد و فروش ش��ركت ها، عمدتا در منطقه مطلوب 
است. اين مطلوبيت، بازار را نسبت به خريد حريص تر 
كرده، به خصوص كه گفته مي شود هنوز بسياري از 

سهام، در منطقه جذاب قيمتي به سر مي برند. 
البته بايد توجه داشت كه برخي شركت ها نيز در اين 
مدت رش��د قيمت زيادي داشته و پرريسك ارزيابي 
مي شود. بنابراين بهتر است س��هامداران با استفاده 
 ،E بر P از ابزارهاي تحليل صورت هاي مالي، نس��بت
ارزش ذاتي و همچنين نقدشوندگي سهم توجه داشته 
باشند. برخي نمادها چند برابر ارزش NAV معامله 

مي شوند و اين، منطقي نيست. 
همچنين گفته مي شود كه حباب قيمت در سهم هاي 
كوچك و زيان ده، نگران كننده است. در مقابل بعضي 
 E بر P س��هم هاي بزرگ و بنيادي بازار با نسبت هاي
پايين، از رشد بازار جامانده اند و پتانسيل رشد دارند، 
ضمن اينكه اين سهم ها، نقدشوندگي بااليي هم دارند 
و س��رمايه گذاران تازه وارد هنگام فروش، با مشكلي 

مواجه نخواهند شد.

يك كارش��ناس بازار س��رمايه روند بازار سرمايه را 
با تكيه ب��ر ورود روزافزون نقدينگ��ي و پيش بيني 
گزارش هاي خوب صنايع، رو به رش��د ارزيابي كرد 
و عبور ش��اخص از 300 هزار واحد را اتفاقي بديهي 

براي اين روزها دانست.
محمدمهدي بحرالعلوم با تشريح متغيرهاي فعلي 
تاثيرگذار ب��ر روند بازار س��رمايه در خصوص تاثير 
تس��ويه اعتب��اري كارگزاري ها بر اي��ن روند گفت: 
هرچند كه مساله تس��ويه اعتباري كارگزاري ها در 
گذش��ته پررنگ و اثرگذار بود، اما در شرايط كنوني 
به يمن افزايش حجم نقدينگي در بازار اين مس��اله 

بسيار كمرنگ شده است.
وي با تاكيد بر رعايت مش��تري مداري و حفظ منافع 
مشتري به عنوان اولويت هاي كاري كارگزاري ها افزود: 
اين اولويت ها سبب مي شود كه كارگزاري ها در برخورد 
با مشتريان اعتباري، آنها را مجبور به تسويه كامل در 
سررسيد اعتباري يا سال مالي خود نكنند. همين موارد 
تغيير شرايط تسويه اعتباري كارگزاري ها را نسبت به 
چهار، پنج سال گذشته در پي داشته است. بطوري كه 
اين متغير اكنون ديگر آن قدر پررنگ نيست كه بتواند 

روي روند بازار تاثير بگذارد.
گزارش هاي خوب، رشد بنيادي ها را تضمين مي كند

نايب رييس هيات مديره كارگزاري بانك مسكن با اشاره 
به اينكه حدود 60 درصد از ارزش بازار سرمايه در اختيار 
سهام شركت هاي بنيادي است، گفت: اين شركت ها با 
وجود اينكه P  به E اكثر آنه��ا در حدود ۵ يا حتي زير 
۵ اس��ت، در ماه هاي اخير رش��د قابل قبولي را تجربه 
نكرده اند. مهم ترين دليل اين است كه اين شركت ها 

براي حركت نيازمند نقدينگي قابل توجهي هستند.
وي متغيرهاي فعلي را براي سوق نقدينگي به سمت 
سهام بنيادي مناسب ارزيابي و خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر روند ورود نقدينگي به بازار خوب است، همچنين 
گزارش عملكرد اين شركت كه بخش بزرگي از ارزش 
بازار سرمايه را به خود اختصاص داده اند نيز خوب است. 
اين در حالي است كه تا حدود يك ماه پيش نقدينگي 
به ميزان معناداري در بازار وجود نداشت تا اين سهام 
بتوانند رش��دي را تجربه كنند، اما اكنون حجم باالي 
ورود نقدينگي به بازار سرمايه مي تواند رشد قابل قبولي 
را با سيگنال گزارش هاي 6 ماهه متوجه اين شركت ها 

كند.
بحرالعلوم نوسان هاي كوچك دالر در كانال ۱۱ هزار 
تومان را براي سفته بازان و صاحبان نقدينگي غيرجذاب 
خواند و گفت: تثبيت ارز در اين محدوده سبب ركود بازار 
ارز و به تبع آن برخي ديگر از بازارهاي موازي شد. همين 

امر سبب كاهش تاثير قيمت روزانه ارز بر بازار سرمايه 
و از بين رفتن نگراني هاي بورسي ها در اين باره شد.

وي با اشاره به سايه افكندن ركود ارز بر بازارهاي ديگر 
نيز افزود: از بين رفتن تالطمات ارزي كاهش قيمت ها 
را در بازارهاي طال، مسكن و خودرو در پي داشته است 
كه همين مساله تمايل به ورود نقدينگي به اين بازارها 
را به شدت كاهش داده است. از سوي ديگر سپرده هاي 
بانكي نيز به دليل ماه ش��مار ش��دن جذابيت خود را 

ازدست داده است.
اين فعال بازار سرمايه با بيان اينكه »بورس از رشد خود 
در بين س��اير بازارها جامانده اس��ت« يادآور شد: اين 
جاماندگي اكنون سبب ايجاد جذابيت در بين صاحبان 
نقدينگي شده است و افزايش كد بورسي و حجم ورود 
نقدينگي به بازار سرمايه نيز گواه همين مساله است، 
به نحوي كه به خصوص در عرض يك ماه گذشته اين 
نقدينگي اثرات حضور خود در بازار سرمايه را به خوبي 

به ما نشان داده است.
مديرعام��ل كارگ��زاري بان��ك مس��كن با اش��اره به 
صحبت هاي رياست جمهوري و وزير اقتصاد در ماه هاي 
اخير گفت: رشد بازار سرمايه اكنون در توجه دولت نيز 
هست و بر اين اساس سياس��ت هاي خود را در جهت 
حمايت از بورس و به تبع آن رونق توليد تدوين مي كند. 

همين عامل در كنار ساير عوامل تداوم روند صعودي 
بازار سرمايه را در پي خواهد داشت.

وي تصريح كرد: نزديك شدن شاخص به كانال 300 
ه��زار و اثرات رواني آن با افزاي��ش عرضه ها نيز همراه 
بوده اس��ت، اما جري��ان نقدينگي كه به س��مت بازار 
در حال آمدن اس��ت، روند صعودي ش��اخص را ادامه 
مي دهد. ضمن اينكه حمايت از بازار به واسطه انتشار 
گزارش هايي كه از صنايع بنيادي و كمتر رشد يافته بازار 

نيز صورت خواهد گرفت.

   نقدينگي راهي جز بازار سرمايه ندارد
بحرالعلوم در پي��ش بيني ادامه ورود نقدينگي به بازار 
س��رمايه گفت: اين روند ادامه دار اس��ت؛ بطوري كه 
اگر وضعيت شركت هاي سبدگردان و صدور و ابطال 
واحدهاي صندوق ها رصد كنيد، متوجه خواهيد شد 
كه تا زماني كه بازارهاي موازي ما در ركود باشند يا بهتر 
بگويم دالر تثبيت شده باشد، سوق جريان نقدينگي به 

سمت بازارسرمايه ادامه خواهد يافت.
اين فعال بازار سرمايه ادامه دار بودن ورود پول به بازار را 
نيازمند ثبات شرايط فعلي دانست و خاطرنشان كرد: 
اگر در وضعيت متغيرهاي اقتصاد كالن ما تغييري در 
وضعيت فروش نفت و درآمدهاي نفتي اتفاق نيفتد كه 

باعث افزايش مجدد نرخ ارز شود و وقوع اين مساله روند 
ورود جريان نقدينگي به بازار را با كندي مواجه نسازد، 
نقدينگي راهي جز بازار سرمايه و رشد آن نخواهد يافت.

نايب رييس هيات مديره كارگزاري بانك مسكن درباره 
هدايت صحيح صورت گرفته پول ورودي به بازار سرمايه 
به سمت سرمايه گذاري هوشمند و سهام ارزنده بازار 
گفت: سهام شركت هاي كوچك و بزرگ هم اكنون در 
حال رشد نسبي هستند و بايد توجه داشت كه برخي 
از شركت هاي با س��رمايه اندك، اين مدت رشدهاي 

بااليي داشته اند. 
در حالي كه شركت هاي ارزنده و با شرايط بنيادي هنوز 

هم جاي رشد دارند.
وي با اشاره به برنامه هاي س��ازمان بورس براي ايجاد 
شرايط شفاف تر در بين سهام شركت هاي بورسي افزود: 
نهاد ناظر با راه اندازي بازار برتر و اجراي دستورالعمل هاي 
جديد بازار پايه به دنبال ايجاد تفاوت بين شركت هاي 
شفاف و با درجه شفافيت كمتر است تا بتواند شرايط را 
براي ايجاد مسير درست ورود نقدينگي در بازار سرمايه 
فراهم كند. در ش��رايط فعلي اقبال سرمايه به سمت 
سهام رشد كرده و نكرده برابر است، اما چشم انداز اين 
است كه در درازمدت شركت هاي بزرگ مورد استقبال 

بيشتر قرار بگيرند.

بررسي بازارهاي ديروز، چهارشنبه ۱۱ سپتامبر، بيانگر آن است 
كه بازارها به حل بحران تجاري چين و امريكا اميدوار ش��ده اند. 
بررسي بازارها نشان مي دهد كه ۱۱ سپتامبر بازارهاي سهام در 
آس��يا ثابت ماند و اميد به حل تنش تج��اري چين و امريكا نرخ 
بازگش��ت اوراق قرضه خزانه داري امريكا را افزايش داد. در روز 
چهارشنبه، شاخص MSCI آسيا پاسيفيك براي خارج از ژاپن 
۱0/ 0 درصد و ش��اخص Nikkei ژاپ��ن 3۲/ 0 درصد افزايش 
ياف��ت. بانك هاي مركزي اروپ��ا و امريكا جلس��اتي براي اتخاذ 
سياست هاي جديد خود خواهند داشت كه وضعيت اوراق قرضه 
شاهد تغييراتي خواهد شد و نرخ بازگشت اوراق قرضه ۱0 ساله 

خزانه داري امريكا امروز رشد يافت. پيش بيني شده فدرال رزرو 
در جلسه هفته آينده نرخ بهره را كاهش دهد. 

بهاي نفت هم نزديك به باالترين سطح خود در شش هفته اخير 
ثابت ماند البته بعد از خبر بركن��اري جان بولتون كمي كاهش 
داشت. بركناري بولتون گمانه زني ها درباره بهبود روابط ايران و 
امريكا را افزايش داده و اينكه ايران مجددا به جمع صادركنندگان 
نفت بپيوندد. خبر تغيير وزير انرژي عربس��تان هم تاثير خود بر 
بازار نفت را داشته زيرا وزير جديد سياست كاهش توليد اپك را 
ادامه خواهد داد. نفت برنت به 6۲ دالر و ۸۹ س��نت و نفت خام 

سبك امريكا به بشكه اي ۵۷ دالر و ۹۵ سنت رسيده اند.

ثباتبازارهايآسيايي

گروه بورس| 
ش��اخص بورس در روز قبل با رش��د 3۱۹۸ واح��دي در پايان 
معامالت به ۲۹۹ هزار و ۹30 واحد رسيد. بررسي آمار معامالت 
بورس نشان مي دهد كه همه ش��اخص هاي بورس در پايان داد 
و س��تدهاي روز قبل با رش��د مواجه ش��دند. بر اساس آمارهاي 
معامالتي، ديروز اكثر ش��اخص هاي بورس با رشد مواجه شدند 
بطوري كه شاخص كل با 3۱۹۸ واحد رشد معادل ۱.0۸ درصد 
به ۲۹۹ هزار و ۹30 واحد، ش��اخص  قيمت »وزني- ارزشي« با 
۸۵۹ واحد افزايش معادل ۱.0۸ درصد به ۸0 هزار و 6۱۲ واحد، 
شاخص كل »هم وزن« با ۱3۸۷ واحد رشد معادل ۱.6۹ درصد 
به ۸3 هزار و ۴۹۹ واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با ۹۲۸ واحد 
افزايش، معادل ۱.6۹ درصد به ۵۵ هزار و ۸۹۵ واحد، ش��اخص 
آزاد شناور با ۴۲6۲ واحد رشد، معادل ۱.۲6 درصد به 3۴۲ هزار 

و ۲۱۱ واحد رسيد.
از س��ويي ديگر ۷ نماد پارس با 306 واحد، شتران با ۲0۵ واحد، 
فملي با ۲0۴ واحد، وپاس��ار با ۱3۵ واحد، فارس با ۱30 واحد، 
مبين با ۱03 واحد و خودرو با ۱0۱ واحد رش��د، بيشترين تاثير 

مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
همچنين ش��اخص هاي صنايع تاالر شيشه اي نيز با رشد مواجه 
ش��دند بطوري كه ش��اخص صنايع »محصوالت چرمي با ۴۸۷ 
واحد صع��ود معادل ۴.6۱ درصد به ۱۱ هزار و 60 واحد، س��اير 
معادن با ۲۷۵۵ واحد افزايش مع��ادل ۴.3۵ درصد به 66 هزار 
و ۱06 واحد، ذغالس��نگ با 3۵0 واحد رشد معادل 3.۹۸ درصد 
به ۹ ه��زار و ۱60 واحد، خ��ودرو ۱۴3۴ واح��د افزايش معادل 
3.۷۵ درصد به 3۹ هزار و 6۸۹ واحد، س��يمان با ۸۲ واحد رشد، 

معادل 3.۷۱ درصد به ۲ هزار و 303 واحد، س��اير مالي با ۱۵۵ 
واحد افزايش معادل 3.۵۷ درصد به ۴ هزار و ۵۱۲ واحد، تامين 
آب، ب��رق و گاز با ۲۲ واحد رش��د مع��ادل 3.۵3 درصد به 6۷۲ 

واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي روز گذشته بازار سهام 
مش��خص مي كند كه قيمت س��هام نمادهاي »ثاخت، خوساز، 
بكاب، ددام، چدن، كفپارس و دابور« بيش��ترين افزايش قيمت 
و نماده��اي »حتوكا، قثابت، غدش��ت، حپترو، بالبر، فس��رب و 
حفارس« بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در 

تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند.
به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز چهارشنبه بورس در 
۴۴۲ هزار نوبت معامالتي، ۴ ميليارد و 3۴۴ ميليون برگه اوراق 
بهادار به ارزش ۱6 هزار و ۵۴۷0 ميليارد تومان در بورس معامله 
شد. شاخص فرابورس نيز نزديك به ۴۴ واحد رشد داشت و روي 

كانال سه هزار و ۸۸۴ واحد ثابت ماند.
همچني��ن در اين بازار ۷3۹ ميليون و ۴06 هزار برگه س��هم به 
ارزش بيش از پنج هزار و ۲۸۷ ميليارد ريال داد و ستد شد. بررسي 
معامالت نش��ان مي دهد كه در بين تمامي نمادها، پتروشيمي 
مارون )مارون(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، پااليش نفت الوان 
)ش��اوان(، توليد نيروي برق دماوند )دماوند(، بانك دي )دي( و 
صنايع ماشين هاي اداري ايران )ماديرا( بيشترين تأثير مثبت را 

بر شاخص اين بازار داشتند.
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، شركت آهن و فوالد ارفع )ارفع( 
و سرمايه گذاري مس سرچشمه )سرچش��مه( نيز مانع از رشد 

بيشتر اين شاخص شدند.

بورسدرآستانهرسيدنبهقله۳۰۰هزارواحدي
نگاهيبهآمارهايمعامالتيبورسوفرابورس

اطالعيه تكميلي فرابورس در خصوص نحوه بازگش��ايي نمادهاي 
معامالتي ب��ازار پايه پس از اراي��ه اطالعات با اهميت ي��ا اقدامات 
شركتي ناشران منتشر شد. در اطالعيه جديد كه پيرو اطالعيه ۱3 
شهريور و با امضاي بهنام محسني، معاون بازارهاي خارج از بورس 
ش��ركت فرابورس منتشر شده، موارد تكميلي جهت تبيين بيشتر 
مقررات جديد بازار پايه به اطالع ناش��ران، سهامداران و متقاضيان 
اعالم شده است. بر اساس اين اطالعيه، در صورت افشاي اطالعات 
بااهميت موضوع ماده ۱3 دس��تورالعمل اجرايي افشاي اطالعات 
شركت هاي ثبت شده نزد سازمان كه در گروه الف قرار داشته باشد 
يا با وجود اقدامات ش��ركتي كه منجر به برگزاري حراج ناپيوس��ته 
بدون محدوديت دامنه نوس��ان شود، مبناي محاسبه دامنه نوسان 
قيمتي نماد معامالتي، قيمت كشف شده از طريق حراج ناپيوسته 

است. همچنين در صورت افشاي اطالعات با اهميت موضوع ماده 
۱3 دستورالعمل اجرايي افش��اي اطالعات شركت هاي ثبت شده 
نزد سازمان قرار داشته باش��د و با وجود اقدامات شركتي كه منجر 
به برگزاري حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان شود، مبناي 
محاسبه دامنه نوسان قيمتي نماد معامالتي، قيمت كشف شده از 
طريق حراج ناپيوسته است. ساير مفاد مندرج در اطالعيه هاي يك و 
6 اسفند سال ۹۷، پنج و ۱3 شهريور سال جاري اين شركت به قوت 
خود  باقي است و اطالعيه هاي مذكور جزو الينفك اين اطالعيه است. 
همچنين ضروري است ناشران، سهامداران و متقاضيان جهت اطالع 
از جزييات و مفاد ساير مقررات و اطالعيه هاي مذكور و دستورالعمل 
اجرايي نحوه انجام معامالت در فرابورس و دس��تورالعمل پذيرش، 

عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس مراجعه كنند.

اطالعيهتكميليفرابورسدربارهنحوهبازگشايينمادها
درپيتغييراتبازارپايه
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  ارزش بازار »تاصيكو« افزايشي بود: ارزش بازار 
شركت سرمايه گذاري صدر تامين در دوره يك ماهه 
منتهي به 3۱ مرداد ماه ۱3۹۸، با افزايش 3 هزار و 6۵۷ 
ميليارد و 3۴3 ميليون ريال به ۸۵ هزار و ۸0۱ ميليارد 
و ۱6۱ ميليون ريال رس��يد. به گزارش سنا، شركت 
سرمايه گذاري صدر تامين با سرمايه ۲0 هزار ميليارد 
ريال، صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري ها در 
دوره يك ماهه منتهي به 3۱ مرداد ۹۸ را حسابرسي 
نشده منتشر كرد. شركت سرمايه گذاري صدر تامين 
با انتشار عملكرد يك ماهه منتهي به 3۱ مرداد سال 
جاري اعالم كرد در ابتداي دوره يك ماهه ياد ش��ده، 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
ش��ده ۲3 هزار و ۸6۴ ميلي��ارد و ۷۹۹ ميليون ريال 
و ارزش بازار معادل ۸۲ ه��زار و ۱۴3 ميليارد و ۸۱۸ 
ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمام شده 
سهام بورسي اين ش��ركت طي اين مدت با افزايش 
۲۴ ميليارد و ۴63 ميليون ريال ب��ه ۲3 هزار و ۸۸۹ 
ميليارد و ۲6۲ ميليون ريال رسيد. ارزش بازار شركت 
سرمايه گذاري صدر تامين نيز با افزايش 3 هزار و 6۵۷ 
ميليارد و 3۴3 ميليون ري��ال معادل ۸۵ هزار و ۸0۱ 
ميليارد و ۱6۱ ميليون ريال محاسبه شد. »تاصيكو« 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
شده معادل 3۷ ميليارد و 36۷ ميليون ريال به مبلغ 
۲0۱ ميليارد و ۹06 ميليون ريال واگذار كرد و از اين 
بابت ۱6۴ ميليارد و ۵3۹ ميليون ريال سود كسب كرد .

الزامات رونق يافتن معامالت 
نفت خام در بورس انرژي

كارشناسان معتقدند كاهش ميزان پيش پرداخت و 
كاهش مبلغ قيمت پايه دو الزام جدي براي رونق يافتن 
معامالت نفت خام ايران در بورس انرژي است. پس از 
آغاز فاز دوم تحريم هاي نفتي امريكا، ميزان صادرات 
نفت ايران دچار محدوديت جدي شده است. در اين 
راستا سيدحميد پورمحمدي، معاون سازمان برنامه 
و بودجه اعالم كرد كه بودجه اصالح ش��ده سال ۹۸ 

با فروش روزانه 300 هزار بشكه تنظيم شده است.

  تنوع بخش�ي مس�ير ص�ادرات نف�ت خام
با راه اندازي بورس نفت

به گزارش فارس، كارشناس��ان معتقدن��د يكي از 
داليل اثرگذاري تحريم هاي نفتي به ساختار سنتي 
فروش نفت ايران بازمي گردد. در اين راستا مي توان 
با اضافه كردن بازيگران جديد به اين عرصه بر مقدار 
صادرات نفت خام ايران اف��زود و مقدار صادرات را تا 
۵00 هزار بش��كه افزايش داد. در اين شرايط دولت 
براي تنوع بخش��ي صادرات اين طالي سياه، عرضه 
نفت در بورس را در دستور كار قرار داده است تا بخش 
خصوصي داخل��ي و خارجي نيز بتوانند در صادرات 
نفت ايران كمك كنند. در اين راستا حسين فهيمي 
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي )سمات( 
راه اندازي بورس نفت را موفقيت قلمداد كرد و گفت: 
بازار سرمايه نشان داد چنين بستري براي اين عرضه 
وجود دارد و محل مطمئني براي عرضه اين محصول 
استراتژيك در اختيار دولت و وزارت نفت خواهد بود.

 همچنين محمد شيريجيان كارشناس قراردادهاي 
نفت و گاز نيز در اين باره گفت: در حال حاضر مقداري 
عرضه فيزيكي نفت خام ايران در بورس دوبي انجام 
مي شود. برخي از كشورها عرضه نفت خامشان را از اين 
طريق انجام مي دهند. در بورس شانگهاي هم عرضه 
فيزيكي نفت خام انجام مي شود. پيش از راه اندازي 
بورس نفت به دليل شفاف نبودن معامالت، گاهي اين 
داد و ستد با فسادهايي همراه بود اما بورس نفت با اخذ 
تضمين هاي معتبر از سرمايه گذاران و خريداران قبل از 
معامالت عماًل امكان هر گونه فساد را از بين برده است. 
شيريجيان در اين باره گفت: »بورس نفت اين اطمينان 
خاطر را داده اس��ت كه اطالعات مشتريان محفوظ 
است. يعني درست اس��ت كه بورس نفت شفافيت 
الزم را در قيمت ايجاد مي كند و با ارايه تضامين شرايط 
مساوي اي براي خريداران به وجود مي آورد و همچنين 
مانع فساد مي شود«. حال كه شرايط براي شفافيت و 
سالمت براي حضور در بازار نفت از طريق بورس فراهم 
شده و شركت نفت هم براي فروش با مشكل مواجه 
اس��ت، بخش خصوصي به راحتي مي تواند با خريد 
نفت از بورس اين مش��كل را برطرف كند. به شرط 
آنكه وزارت نفت و بورس ان��رژي به عنوان متوليان 
فروش نفت از طريق بورس با سياس��ت گذاري هاي 
اشتباه براي ورود سرمايه گذاران مانع ايجاد نكنند. 
مانند اين مانع كه طبق اطالعيه عرضه بورس انرژي 
6درصد از مبلغ محموله پيشنهادي خريداران از آن به 
عنوان پيش پرداخت اخذ مي شود. محمد شيريجيان 
كارش��ناس قراردادهاي نفت و گاز گفت: »با توجه 
به اينكه محموله هاي نفت��ي معمواًل محموله هاي 
بزرگي اس��ت. محموله هايي كه قابلي��ت تجاري و 
قابليت فروش دارد معموالً بيش از يك ميليون بشكه 
اس��ت. پيش پرداخت اين يك ميلي��ون با 6 درصد 
رقم قابل توجهي مي شود. بنابراين اين مساله عامل 
بازدارنده اي محسوب مي شود كه بخش خصوصي 
انگيزه الزم را براي ورود پيدا نكند«. وي در ادامه افزود: 
بطور مثال 6 درصد يك محموله 3۵ هزار بشكه اي 
حدود يك و نيم ميليارد تومان مي ش��ود. اگر اين تا 
حدي تعديل شود يا از طريق ضمانتنامه هايي انجام 
شود كه ريسك پيش پرداخت 6 درصدي را پوشش 
دهد، فرايند تس��هيل مي ش��ود«. اين كارش��ناس 
قراردادهاي نفت و گاز اظهار داش��ت: »مساله ديگر 
قيمت اس��ت. هزينه توليد هر بش��كه نفت خام در 
ايران كم است ولي با توجه به شرايط موجود فروش 
آن عمال سخت است. بنابراين مي توانيم قيمت هاي 
پايين تري براي آن پيشنهاد دهيم بطوري كه حتي 
اين قيمت هاي پايين تر هم هزينه توليد ما را پوشش 
مي دهد و هم سودي هم براي توليدكننده و شركت 
ملي نفت ايجاد مي كند. اين دو راهكاري است كه به 
نظر من مقداري شرايط را تسهيل مي كند و انگيزه 

بيشتري به بخش خصوصي مي دهد.«

ديدگاه
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»تعادل«براساسيكپژوهشگزارشميدهد

چشم انداز صادرات ايران به بازار عراق
تعادل|

كشور عراق در دور دوم تحريم هاي امريكا عليه 
ايران توانس�ت تا ح�دودي جايگزين امارات  
متحده  عربي در دور زدن تحريم ها توسط ايران 
شود. در واقع پس از اعمال تحريم هاي ثانويه 
ايران بر آن ش�د تا با ايج�اد اتحاد منطقه اي با 
همسايگان خود شرايط را براي خود مساعدتر 
ك�رده و هزينه ه�اي امري�كا را در اين جنگ 
اقتصادي افزايش دهد. در اي�ن ميان اتحاد با 
عراق كه ابعاد مختلفي از جمله توس�عه روابط 
اقتصادي را در بر مي گيرد، توانس�ته صادرات 
كش�ورمان به عراق را كه در 5 س�ال گذش�ته 
ثاب�ت باقي مان�ده بود ب�ا رش�د 37 درصدي 
رو به رو كند كه نش�ان دهنده ثمربخش بودن 
اين اتحاد اس�ت. اما نگاهي به پيشينه اقتصاد 
عراق نش�ان مي دهد كه اين كشور حتي پيش 
از بحران ه�اي داخلي و منطقه اي هم متكي به 
توليد داخلي بود و شرايط پيش روي اين كشور 
نيز باعث شده تا سياست گذاران اقتصادي آن 
به سمت توليد داخل و بازسازي صنايع با اتكا به 
پيشينه صنعتي و درآمدهاي حاصل از فروش 
نفت خود حركت كنند. از اين رو، چش�م انداز 
توس�عه صادرات ايران به بازار ع�راق با تداوم 
الگ�وي فعلي و ب�دون توجه ب�ه رويكردهاي 
جديد سياس�ت گذاران ع�راق مبني بر جذب 
سرمايه گذاري خارجي به منظور تعميق ساخت 
داخل چندان اميدواركننده نيست مگر اينكه 
هر دو كش�ور در جهت توس�عه تجارتشان با 
يكديگر سياس�ت ها و رويكردهايش�ان را در 

سطح دولتي و بخش خصوصي تغيير دهند.

   رشد 37 درصدي صادرات به عراق
مس��عود كمالي اردكاني، عضو هيات علمي موسسه 
مطالع��ات و پژوهش هاي بازرگاني در گزارش��ي به 
بررس��ي چش��م انداز صادرات ايران به ب��ازار عراق 
پرداخته است. براساس اين تحليل، ميزان صادرات 
كااليي ايران به عراق كه طي پنج س��ال گذشته در 
س��طح حدود 6 ميليارد دالر باقي مانده بود در سال 
97 با توجه به افزايش نرخ ارز به نزديك 9 ميليارد دالر 
افزايش يافت كه رشدي معادل 37 درصد را نسبت به 

مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد.
 بررسي تركيب صادرات ايران به عراق طي سال هاي 
گذشته نشان مي دهد مواد غذايي، مصالح ساختماني، 
مواد معدني و مصنوعات پالستيكي بيشترين ميزان 
صادرات به اين كش��ور را دربر مي گي��رد؛ اما درعين 
حال مي توان ادعا كرد كه تقريبا كليه كاالهاي داراي 
پتانسيل صادراتي ايران كم و بيش به بازار عراق راه 
پيدا كرده اس��ت. بطور تقريبي يك چهارم صادرات 
ايران به منطقه كردنش��ين و ما بقي به بخش عربي 
صادر مي شود. صادرات ايران به عراق محدود به كاال 

نبوده و خدمات فني- مهندس��ي و برق نيز از ديگر 
اقالم مهم صادراتي ايران به عراق است كه با احتساب 
اين بخش، ميزان صادرات كش��ور به عراق به رقمي 
حدود 12 ميليارد دالر رس��يده است. اين در حالي 
است كه طي سال هاي گذشته ميزان واردات عراق 
از جهان رقمي بين 40 ت��ا 50 ميليارد دالر گزارش 
شده است و در مقايسه با رقباي منطقه اي )عربستان 
وتركيه( و رقب��اي بين المللي )چين(، س��هم ايران 
نسبت به رقبا، از اين بازار بيشتر است. الگوي حضور 
اي��ران در بازار عراق نيز از الگوي كلي ش��ركت هاي 
ايراني تبعيت مي كند و عمدتا ب��ه صورت صادرات 
غيرمستقيم و در بسياري از موارد از طريق فروش در 
كارخانه انجام مي شود و حضور تجاري شركت هاي 
ايراني در بازار عراق به صورت صادرات مستقيم يا از 
طريق س��رمايه گذاري مشترك بسيار اندك است و 

شركت هاي محدودي از اين الگو پيروي مي كنند.

   چشم انداز نااميدكننده با ادامه الگوي فعلي
با توجه به اينك��ه اقتصاد عراق قب��ل از بحران هاي 
داخلي و منطقه اي، به نوعي صنعتي و متكي به توليد 
داخل بوده است، ش��رايط پيش روي اين كشور كه 
اندك اندك به سمت ثبات بيشتر سوق پيدا مي كند، 
سياست گذاران اقتصادي اين كشور را به سمت توجه 
به توليد داخل و بازس��ازي صنايع با اتكا به پيشينه 
صنعت��ي و درآمدهاي حاصل از ف��روش نفت كرده 

است. قانون جديد و مترقي سرمايه گذاري خارجي 
عراق نيز با هدف حمايت از س��اخت داخل از طريق 
جلب سرمايه گذاران ش��ركاي خارجي تدوين شده 
اس��ت و اندك اندك اين كش��ور به سمت گسترش 
ممنوعيت ه��اي واردات در جه��ت حمايت از توليد 

داخل حركت مي كند. 
نمونه اي از اين سياست هم اينك آشكار شده و دولت 
عراق طي 6 ماه گذشته حدود يكصد قلم از كاالهاي 
مصرفي را ممنوع الورود كرده است. به نظر مي رسد، 
چشم انداز توسعه صادرات ايران به بازار عراق با تداوم 
الگوي فعلي و ب��دون توجه ب��ه رويكردهاي جديد 
سياست گذاران عراق مبني بر جذب سرمايه گذاري 
خارجي به منظ��ور تعميق س��اخت داخل چندان 
اميدواركننده نيس��ت و نيل به اهداف تعيين ش��ده 
توسط مقامات دو كش��ور مبني بر توسعه تجارت به 
مرز 20 ميليارد دالر در س��ال 1400 مستلزم تغيير 
رويكرد و اتخاذ سياست هاي مختلف در سطح دولت 
و بخش خصوصي در اين بازار است كه در زير به برخي 
از آنها اشاره مي شود. با توجه به اعالن رسمي دولت 
عراق مبني بر تشويق سرمايه گذاران خارجي جهت 
توليد، فروش و ص��ادرات كاال و خدمات در اين بازار 
و از طريق اين ب��ازار در حوزه هاي مختلف صنعتي، 
معدني و كشاورزي و همچنين عزم جدي دولت عراق 
مبني بر حمايت از توليد داخل و ممنوعيت تدريجي 
واردات، بدون ش��ك استراتژي بلندمدت بنگاه هاي 

توليدي و صادراتي رقابت پذير ايراني در بازار عراق، 
به صورت حضور مس��تقيم از طريق توليد و فروش 
داخلي و صادرات خواهد بود و شركت هاي توانمند 
و دورانديش ايراني باي��د از اكنون به دنبال آمادگي 
جهت اين تغيير رويكرد باش��ند. در اين ميان تجربه 
گرانسنگ ايران در ايجاد ش��هرك  هاي صنعتي در 
كشور، پتانسيل جديدي براي انتقال تكنولوژي نرم 
افزاري ساخت اين شهرك  ها در عراق خواهد بود كه 
مي تواند همراه با حضور شركت هاي صنعتي ايراني 
در اين ش��هرك ها جهت توليد مشترك و مشاركت 

در فرايند بازسازي صنايع عراق باشد. 
همچنين با توجه به زيرساخت هاي ضعيف موجود 
در بازار عراق و عدم حض��ور رقباي جدي در عرصه 
توليد داخلي، فرصت بزرگي پيش روي بس��ياري از 
توليدكنندگان ايراني كه امكان رقابت در بسياري از 
بازارهاي كااليي و خدماتي اشباع شده ايران را ندارند، 
قرار گرفته است. الزم به ذكر است، با توجه به سياست 
دولت عراق و ورود تدريجي رقباي خارجي به اين بازار 
اندك اندك فضاهاي موجود كار و س��رمايه گذاري 
در اقتصاد عراق نيز به مرحله رقابت ش��ديد و اشباع 

خواهد رسيد.

   استراتژي هاي ورود به بازار عراق
از سوي ديگر، ساختار قوميتي بازار عراق را مي توان 
به دو بخش كلي كردنشين و بخش عربي طبقه بندي 

كرد و فعاالن بازار عراق الزم اس��ت، استراتژي هاي 
ورود به بازار را بر اس��اس ش��ناخت كامل از ساختار 
مصرف و رفتار مصرف كننده در اين دو بخش طراحي 
كنند. از جمله مهم ترين و موثرترين شيوه هاي حضور 
در بازار و بازاريابي محصوالت صادراتي، ش��ركت در 
نمايش��گاه هاي تجاري بازار هدف اعم از اختصاصي 

و تخصصي است. 
اين مهم اوال در بخش كردنشين بازار عراق تاكنون 
كمرنگ ت��ر بوده و ثانيا از منظ��ر معرفي محصوالت 
صادراتي نظير تجهيزات پزش��كي، محصوالت برق 
و الكتروني��ك، ل��وازم خانگي و مصنوع��ات فلزي، 
تجهيزات و ماش��ين آالت و باالخره نساجي، فرش، 
كفش و پوش��اك ني��ز نيازمن��د حضور مس��تمر و 

منسجم  تري است.
همچنين ايجاد مركز دايمي نمايش��گاهي ايران در 
بغداد واقع در سايت نمايشگاه هاي بين المللي عراق 
كه از س��ال گذش��ته آغاز به كار كرده است، فرصت 
مغتنمي براي فعاالن اقتصادي، تشكل هاي صادراتي 
و انجمن هاي توليدي اس��ت تا محصوالت خود را با 
توجه به نيازهاي مصرفي بازار عراق به تدريج معرفي 
كنند. بهره گي��ري از حضور دو رايزن بازرگاني ايران 
در بغداد و بصره و اعزام قريب الوقوع س��ومين رايزن 
بازرگاني ايران در منطقه اقليم كردس��تان عراق به 
عنوان ديده ب��ان دولت و بخ��ش خصوصي، كمك 
ش��اياني در جهت شناخت بيشتر از فرصت هاي اين 

بازار فراهم مي كند.
باتوجه به موضوع لغو رواديد بين دو كش��ور و قيمت 
ارز، موقعي��ت مناس��بي جهت جذب گردش��گران 
زيارتي، س��ياحتي و بطور ويژه سالمت فراهم شده 
اس��ت كه از اكنون حضور عراقي ها در جامعه ايراني 
بروز و ظه��ور يافته اس��ت. بهره برداري مناس��ب و 
بلندمدت از اين فرصت نيازمند ايجاد زيرساخت هاي 
الزم در دو كش��ور اس��ت. حال با توسعه آتي صنايع 
ع��راق، اقتصاد ايران اندك ان��دك بايد خود را آماده 
واردات از ع��راق كند. اين مي��زان اكنون حدود 50 
تا 60 ميليون دالر در س��ال است كه تراز تجاري دو 
كش��ور را به ش��دت به نفع ايران مثبت كرده است. 
عالوه بر اين، شرايط خاص تحريمي ايران نيز ايجاب 
مي كند ت��ا از ظرفيت اين ب��ازار جهت تامين برخي 
م��واد اوليه، تجهيزات و كاالهاي اساس��ي مورد نياز 

ايران استفاده كند. 
در نهايت بايد عنوان كرد كه اينكه توس��عه صادرات 
نيازمند توسعه زيرساخت هاي صادراتي نظير تجهيز 
مرزها و گمركات، امكانات مناس��ب جاده اي و ريلي 
و حمل و نق��ل كارا و ارزان، اس��تانداردهاي كيفي، 
مراودات آسان بانكي و تسهيالت صادراتي است كه 
عمدتا در حوزه وظاي��ف دولت و نهادهاي تخصصي 
وابسته به دولت است و الزم است در مراودات مستمر 
بين دو دولت اين موضوعات مطرح و حل و فصل شده 

و مسير تجارت بين دو كشور را تسهيل كند.

ارز دولتي به منزله رانت و فساد
فعاالنبخشخصوصيدربارهارز4200تومانيچهميگويند

فعاالن بخش خصوصي معتقدند پرداخت ارز دولتي 
به منزله دادن رانت و ايجاد فساد اقتصادي در جامعه 
اس��ت بنابراين بايد با روش هاي جايگزين جلوي اين 

مساله گرفته شود.
به گزارش فارس، پيرو فس��اد و رانت برخي گروه هاي 
ذي نف��وذ دريافت كننده ارز دولت��ي 4200 توماني و 
نرسيدن منافع حاصل از پرداخت ارز ترجيحي به جامعه 
هدف بسياري از كارشناسان، فعاالن بخش خصوصي و 
پژوهشگران اقتصادي معتقدند كه دولت نبايد پرداخت 
ارز 4200 توماني را ادامه دهد يا حداقل به شيوه كنوني 

اين سياست را ادامه ندهد.
 بلكه دولت بايد اقدام به اصالح شيوه هاي پرداخت ارز 
4200 توماني كند كه در آن همه راه هاي سوءاستفاده 
بسته ش��ود. اين در حالي است كه در بودجه سال 98 
مبلغ 14 ميليارد دالر از منابع ارزي كش��ور به واردات 
كاالهاي اساسي با هدف ثبات قيمت كاالهاي اساسي 
در بازار اختصاص يافت كه در برخي از موارد هدف ثبات 
و كنترل قيمت  كاالهاي وارداتي با ارز 4200 تومان هم 

محقق نشده است. 
به عنوان مثال دولت براي كنترل قيمت گوشت قرمز 
پس از گراني اين كاال در بازار در اواخر س��ال گذش��ته 
بخشي از ارز دولتي را به واردات اين محصول در همان 

زمان اختصاص داد كه با وج��ود واردات اين كاال با ارز 
دولتي نه تنها قيمت اين كاال در بازار كاهش نيافت بلكه 
در نحوه توزيع گوشت به قيمت دولتي هم مشكالتي به 
وجود آمد كه حاكي از آن بود كه هدف اصلي از پرداخت 
ارز دولتي به واردات گوشت قرمز محقق نشده و جامعه 
هدف هم آنچنان كه بايد از توزيع گوشت وارداتي منتفع 
نشدند ضمن اينكه بعد از مدتي با تشكيل پرونده هاي 
قضايي مشخص شد كه عده اي در اين بخش تخلفاتي 
انجام داده اند كه همه اين اتفاقات مهر تاييدي بر فساد 

حاصل از اختصاص ارز دولتي به واردات بود. 
بنابراين در نهاي��ت با تصميم دولت گوش��ت قرمز و 
برخي از كاالها از شمول دريافت ارز دولتي خارج شد. 
البته در حال حاض��ر برخي از كااله��ا از جمله دارو و 
تجهيزات پزشكي مش��مول واردات با ارز دولتي است 
كه تصميم گيري در مورد حذف ارز 4200 توماني براي 
واردات در اين بخش با توجه به حساس��يت اين اقالم 
و لزوم دسترس��ي جامعه به دارو با قيمت مناسب كار 
آساني نيست و هرگونه تصميم براي حذف ارز دولتي از 
اين بخش نيازمند كار بسيار دقيق كارشناسي و در نظر 
گرفتن تمام جوانب و آسيب هاي احتمالي ناشي از اين 
موضوع است.  اين گزارش مي افزايد، بنابراين با وجود 
حذف ارز دولتي براي واردات برخي كاالها مثل گوشت 

قرمز، حبوبات، كاغذ چاپ و تحرير هنوز هم برخي اقالم 
از جمله شكر خام، برنج، داروهاي دامي ضروري، دارو 
تجهيزات و ملزومات ضروري پزشكي و ... با ارز دولتي 
وارد مي شود كه از نظر كارشناسان بايد براي جلوگيري 
از فس��اد و ران��ت، ارز 4200 توماني ح��ذف و جلوي 
سوءاستفاده ها از واردات كاال با ارز ترجيحي گرفته شود. 
گفتني است اگرچه به گفته حسين مدرس خياباني، 
قائ��م مقام وزارت صنع��ت در ام��ور بازرگاني به هيچ 
برنامه اي براي ح��ذف ارز 4200 توماين نداريم و اين 
موضوع در دس��تور كار قرار ندارد اما در مقابل بخش 
خصوصي به شدت به اين امر معتقد است چنانچه در 
بياني��ه اتاق بازرگاني ايران در م��ورد حذف ارز 4200 
توماني براي واردات كاال آمده اس��ت: »تفاوت معنادار 
نرخ ارز ترجيحي با نرخ هاي نيمايي و آزاد به گسترش 
رانت و فساد در جامعه و كاهش اعتماد عمومي به توان 

سياست گذاري دولت منجر شده است«. 
مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران هم در 
جلس��ه اي درباره حذف ارز 4200 توماني گفته است: 
تقريبا تمامي روساي كميسيون هاي اتاق هاي بازرگاني 
تهران با حذف ارز 4200 توماني مخالفند زيرا با توجه به 
اينكه افراد خاص موفق به دريافت ارز دولتي مي شوند 

اين موضوع باعث رانت وفساد در اقتصاد مي شود.

   ياران�ه ارز 4200 تومان�ي مس�تقيم به مردم 
پرداخت شود

عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران درباره حذف ارز 4200 توماني گفت: اختصاص 
ارز 4200 توماني به واردات كاالهاي اساسي در اصل 
يارانه دادن غير مس��تقيم اس��ت، در حالي است كه 
بهتر است با پرداخت مستقيم اين يارانه به اقشار كم 
درآمد جامعه اجازه دهيم كه آنها خودشان براي نحوه 

هزينه كرد اين يارانه تصميم گيري كنند. 
همچنين محمد اتابك، نايب ريي��س اتاق بازرگاني 
تهران درباره موضوع ياد شده اظهار كرد: ارز دولتي در 
جامعه جاري است و به نحوي دولت از آن پشتيباني 
مي كند اما واقعيت آن است كه با وجود پرداخت ارز 
دولتي در جامعه افزايش قيمت  كاالهاي مختلف اتفاق 
افتاده و اين امر حاكي از آن است كه بخش عمده اي از 
استفاده كنندگان از ارز دولتي 4200 توماني حاضر به 

ارايه خدمات شان با نرخ ارز دولتي نيستند.
 او اف��زود: با توج��ه به اي��ن موضوع بهتري��ن اقدام 
يكسان س��ازي نرخ ارز اس��ت تا با اين كار به س��طح 
دستمزدها تعادل داده ش��ود و سطح درآمد دولت با 
واقعي كردن بس��ياري از اين مسائل تعادل بخشيده 
ش��ود. توزيع ارز دولتي، س��ود بس��يار كم��ي براي 

دهك ه��اي پايين درآمدي داش��ته اس��ت بنابراين 
باي��د دول��ت روي اين موض��وع تجديد نظ��ر كند و 

يكسان سازي نرخ ارز را انجام دهد. 
گفتني است آنچه براساس پرونده هاي اخير قضايي در 
مورد سوءاستفاده از دريافت ارز 4200 توماني در يك 
سال اخير مطرح شده نشانه آن است كه فساد و رانت 
تقريبا جزو الينفك برخ��ي از بخش هاي وارد كننده 
كاال ب��ا ارز 4200 توماني بوده اس��ت اما حذف آن با 
توجه به حساس��يت در برخ��ي بخش ها به خصوص 
بخش هاي دارويي كار آس��اني نيست. اين در حالي 
كه واردكنندگان دارو هم معتقدند بجاي پرداخت 
ارز 4200 تومان��ي به واردكنن��دگان، يارانه دارو از 
طريق بيمه ها به بيماران تعلق گيرد كه البته در اين 
صورت بخشي از اقشار جامعه كه فاقد بيمه درماني 
هس��تند نمي توانند از يارانه دارو بهره مند شوند كه 

اين موضوع هم جاي تأمل بسيار دارد.
 به هر حال آنچه مس��لم است يا بايد در صورت ادامه 
واردات ب��ا ارز دولتي جلوي هر گونه فس��اد و رانت 
حاصل از پرداخ��ت ارز دولتي به روش هاي مختلف 
گرفته ش��ود يا پرداخت ارز 4200 توماني با در نظر 
گرفت��ن تمام جوان��ب خوب و بد آن ب��راي واردات 

متوقف شود. 

بازپرداختتسهيالتارزيبنابردرخواستقطعهسازان
دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان ضمن يادآوري 
وعده 844 ميليون يورويي دولت به قطعه س��ازان، گفت: درخواست 
اعضاي انجمن اين است كه بازپرداخت ريالي يا يورويي بنا بر درخواست 

وام گيرندگان انجام شود.
آرش محبي نژاد  در گفت وگو با ايرنا، افزود: شوراي پول و اعتبار مهلت 
دريافت اين تس��هيالت ارزي را تمديد كرده و بانك مركزي پرداخت 
آن را ابالغ كرده است؛ اما بانك هاي عامل از ابالغ آن اظهار بي اطالعي 
مي كنند يا تمايلي براي پرداخت آن ندارند. او تصريح كرد: بازپرداخت 
اين تسهيالت به شكل ارزي پيش بيني شده كه قطعه سازان استقبال 
چندان��ي از آن نخواهند كرد، زيرا معلوم نيس��ت در 6 تا 9 ماه پس از 
دريافت اين تسهيالت، نرخ ارز براي بازپرداخت چه رقمي باشد و چنين 

ريسكي را قطعه سازان نمي پذيرند.
دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان اظهار كرد: تاكنون 
هيچ پرداختي از اين محل به قطعه سازان انجام نشده است. او ضمن 
يادآوري ديدار قطعه سازان با مديرعامل جديد ايران خودرو، اظهار كرد: 
در اين ديدار، مهم ترين مشكالت قطعه سازان كه در صدر آنها موضوع 
نقدينگي قرار دارد، مطرح ش��د، عالوه براين اصالح قيمت گذاري ها 

برپايه نرخ واقع��ي ارز و نرخ نهاده هاي توليد و به روز ش��دن خودكار 
قيمت ها در بازه مثبت تا منفي 10 درصد قيمت هاي توليد و نرخ ارز از 

جمله مباحث مطرح شده بود.
به گفته محبي نژاد، اقدام نكردن خودروس��از به تعريف منابع تامين 
جديد و اصالح قراردادهاي موجود بين خودروس��ازان و قطعه سازان 
با رعايت انصاف و عدالت به عنوان ديگر درخواست هاي قطعه سازان 
در اين ديدار ارايه ش��د. او اظهار كرد: خودروسازان به دليل نداشتن 
نقدينگي، اقدام به تعريف منابع تامين جديد مي كنند، اما اين اقدام 
مي تواند مقطعي مشكالت خودروسازان را حل كند، اما برآورد مي شود 
كه به زيان خودروساز و قطعه ساز است و منابع جديد تامين مالي، آنها 

را در باتالق نقدينگي گرفتار مي كند.
دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه س��ازان تشريح كرد: 
مديرعامل جديد ايران خودرو بر شفاف سازي پرداخت ها و عملكرد 
خودروس��ازان تاكيد دارد و از عبارت »اتاق شيشه اي« براي كاهش 
تبعيض و بي عدالتي در پرداختي ها در اين ديدار استفاده كرد و در اين 
ديدار راهكارهاي پيشنهادي قطعه سازان براي كاهش مشكالت نيز 
بيان شد كه مهم ترين آنها بسته چند بخشي رفع كسري نقدينگي بود.

نامهسرگشادهدامدارانبهرييسجمهوردربارهسبوس
جمعي از تشكل هاي دامداران با ارسال نامه اي به رييس جمهور، با 
اشاره به عدم تمكين وزارت صنعت به دستور او درباره تجديد نظر 
درباره قيمت س��بوس، خواهان صدور اوامر مقتضي و الزم االجرا 

در اين ارتباط شدند.
به گزارش تسنيم، جمعي از تشكل هاي دامپروري كشور با ارسال 
نامهاي سرگشاده به رييس جمهور به مشكالت قيمت سبوس در 

هفته هاي اخير اعتراض كردند. در اين نامه آمده است: 
»با وجود دس��تور و تاكيد حضرت عال��ي در خصوص بازنگري در 
ابالغ و كاهش نرخ سبوس گندم به وزير صنعت، معدن و تجارت، 
متاس��فانه اين وزارتخانه طي نامه اي كماكان به اجراي قيمت هر 
كيلوگرم 1250 تومان اصرار دارد. اين امر موجوب التهاب در بازار 
وموجبات بالتكليفي مصرف كنندگان و كمبود اين نهاده و اختالل 
در توليد خوراك دام مورد نياز واحد هاي دامداري در سطح كشور 

را فراهم نموده است. 
در ش��رايط فعلي به دلي��ل حماي��ت جانبداران��ه وزارت صمت، 
كارخانه هاي آرد از تحويل سبوس در سامانه وزارت جهاد كشاورزي 
امتناع و به بهانه انباشتگي در بازار آزاد به فروش مي رسانند. اينك 

از آنجاي��ي كه با تعليق قان��ون تمركز وظايف بخش كش��اورزي، 
برخي از تصميم��ات كالن در اين حوزه در قال��ب يك وزارتخانه 
غيرتخصص��ي مي تواند آس��يب هاي جدي به ب��ار آورد كه نمونه 
بارز آن اختالف وزارت جهاد كش��اورزي با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در بحث اخير اس��ت. لذا صدور اوامر مقتضي و الزم االجرا 

مورد استدعا است.«
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 صادرات سيب زميني
آزاد شد

مهر| ممنوعيت صادرات سيب زميني به عراق 
در پي اعالم دفتر هماهنگي صادرات محصوالت 
كشاورزي و صنايع تبديل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت لغو شد. عراق يكي از مقاصد مهم صادراتي 
سيب زميني ايران اس��ت و عمده سيب زميني 

كشور به آنجا صادر مي شود.

 عسگراوالدي 
هنوز بيهوش است

ايلن�ا| ريي��س ات��اق بازرگاني اي��ران و چين 
گف��ت: عس��گراوالدي اكنون بيهوش اس��ت و 
 شايعه مرگ ايش��ان به هيچ وجه صحت ندارد.
 مجيد رضا حريري با رد شايعه درگذشت اسداهلل 
عسگراوالدي گفت: ايشان اكنون بيهوش هستند 
و شايعه مرگ ايشان به هيچ وجه صحت ندارد. او 
ادامه داد: از زماني كه ايشان به دليل عارضه مغزي 
بي هوش شدند متاسفانه شايعات مختلفي پخش 
ش��ده كه هيچ كدام با هماهنگي خانواده ايشان 
نبوده و از اين جهت آنها گله مند هستند. من تا يك 
ساعت پيش كه جوياي احوال ايشان بودم هنوز 
تغييري در وضعيت هوش��ياري ايشان به وجود 

نيامده بود و هنوز سطح هوشياري روي 4 بود.

مشكل فوالدي ها با صادرات 
سنگ آهن

ايلن�ا|  رييس انجمن توليد كنندگان فوالد كشور 
گفت: فوالدسازهاي بزرگ كشور به دليل حجم باالي 
توليد بطور معمول يك تا دو ميليون تن سنگ آهن يا 
گندله براي يك يا دو ماه آينده خود ذخيره مي كنند؛ 
زيرا ممكن است مشكالتي در حمل ونقل و... باعث 
كاهش اين محصول شود. اين در حالي است كه ميزان 
ذخيره به حداقل رس��يده و اميدواريم با تصميمات 
دولت اين مشكل حل ش��ود. بهرام سبحاني اظهار 
كرد: در مقطعي از زم��ان به دليل افزايش قيمت در 
بازار جهاني و همزمان با آن، افزايش نرخ ارز در داخل، 
صادرات سنگ آهن داراي مزيت شد. از سويي، اين 
ماده معدني به عنوان خوراك فوالدس��ازي بوده و از 
سوي ديگر س��نگ آهن در واحدهاي فوالد سازي 
عالوه بر ايجاد اش��تغال باعث ايج��اد ارزش افزوده 
مي شود )قيمت هر تن سنگ آهن 70 دالر و قيمت 
هر تن فوالد 400 تا 500 دالر است( بنابراين اولويت 
بايد با تامين نيازداخل باشد و معدنكاراني كه مازاد بر 
نياز داخل توليد داشته باشند، مي توانند در حد تعيين 
ش��ده براي تامين منابع ارزي و سودآوري صادرات 
داشته باش��ند كه اين امر نيازمند مديريت درست 
است. او ادامه داد: در هر مقطع از زمان كه ارزش ريال 
در كشور كاهش پيدا مي كند، صادرات مقرون به صرفه 
مي شود. اكنون محصولي كه دنيا شديدا به آن نياز دارد 
و سريعا خريداري مي شود، سنگ آهن است. اين در 
حالي است كه واحدهاي فوالدي ما به دليل نبود سنگ 

آهن، ممكن است توليدشان كاهش يابد.

كسب وكارهاي فناورانه 
درگير تعدد سازمان ها

اتاق بازرگاني ايران| رييس كميسيون فناوري، 
اطالع��ات و ارتباطات ات��اق ايران گف��ت: پايش 
محيط كس��ب وكار و توس��عه پايدار، هدف اصلي 
كميسيون فناوري، اطالعات و ارتباطات اتاق ايران 
در دوره نهم هيات نمايندگان اتاق ايران است. تعدد 
س��ازمان هاي تصميم گير يكي از مشكالت اصلي 
حوزه كسب وكارهاي فناوري، اطالعات و ارتباطات 
است. براي همين س��عي مي كنيم از اين افراد در 
دولت، سازمان ها، مجلس و بخش خصوصي براي 
بررسي مشكالت در كميس��يون دعوت كنيم تا 
درنهايت با گفت وگو و شناخت دقيق به راهكار عملي 
و راهگشا برسيم. محمدرضا طاليي درباره برنامه و 
راهبرد كميسيون فناوري، اطالعات و ارتباطات اتاق 
ايران اظهار كرد: يكي از مزاياي اين كميسيون اين 
است كه اعضاي آن روساي تشكل هاي حوزه فناوري 
و اطالعات هستند؛ يعني وزنه اصلي بيشتر به نفع 
فناوري و اطالعات است و براي همين مي توانيم از 
تجربه و دانش اين افراد به صورت تخصصي در مورد 

مطالبات كميسيوني بهره بگيريم. 

ثبات قيمت مرغ در بازار
ايلنا| نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران 
كشور گفت: با آغاز ماه محرم روزانه 6 هزار تا 6 هزار و 
500 تن مرغ به بازار عرضه مي شود و هيچ كمبود و 
مشكلي براي تامين اين كاال نداريم. حبيب اسداهلل نژاد 
با تاكيد بر اينكه اكنون هيچ مشكلي براي تامين مرغ 
براي بازار داخلي با وجود افزايش تقاضا نداريم، اظهار 
كرد: با آغاز ماه محرم يك هزار تا يك هزار و 500 تن به 
تقاضاي مرغ در بازار افزوده شده است كه بدون هيچ 
مشكلي در حال تامين آن هستيم و كمبودي در بازار 
وجود ندارد. تا قبل از آغاز ماه محرم ميزان تقاضاي مرغ 
در بازار 5 هزار تا 5 هزار و 500 تن بود. او ميزان افزايش 
تقاضا مصرف مرغ براي محرم را 10 درصد عنوان كرد 
و افزود: با آغاز ماه محرم ميزان تقاضا به 6 هزار تا 6 هزار 
و 500 تن افزيش يافته اس��ت. به گفته اسداهلل نژاد، 
در ماه محرم شاهد ثبات بازار مرغ هستيم و اين امر 
گواه ديگري براي عرضه به ميزان مناس��ب اين كاال 
به بازار است. او قيمت متوسط هر كيلوگرم مرغ براي 
مصرف كننده در سراسر كشور را حدود 14 هزارتومان 
عنوان كرد و گفت: البته قيمت مرغ در برخي استان ها 
كمتر از اين ميزان و در برخي مناطق شهرهاي بزرگ 
بيشتر از 14 هزار تومان اس��ت. نايب رييس كانون 
انجمن صنفي مرغداران كشور درباره قيمت خريد هر 
كيلوگرم مرغ زنده از مرغداران درب مرغداري، گفت: 
اكنون هر كيلوگرم مرغ زنده 9 هزار و 500 تا 9 هزار و 
600 تومان از مرغداران خريداري مي شود. او قيمت 
خريد مرغ زنده از مرغداران با توجه به هزينه تمام شده 
توليد و در نظر گرفتن 10 درصد سود توليد كننده، 

مناسب ارزيابي كرد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

»تعادل« در گفت وگو با دانشيار برنامه ريزي و رفاه اجتماعي دانشگاه تهران بررسي مي كند 

بررسي »تعادل« از تازه ترين گزارش سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام 

»تعادل« بررسي مي كند 

بيگانگي صنعت نفت با جامعه شناسي يا برعكس؟

نمره اوپكي ها در آگوست چند شد؟ 

بنزين، هزار به عالوه صد از مهر ماه؟ 

گروه انرژي|
گزارش ماه سپتامبر اوپك كه در واقع بيانگر داده هاي 
رس��مي توليد و تحليل بازار از س��وي دبيرخانه اين 
سازمان اس��ت ظهر ديروز منتشر شد. اين گزارش در 
وهله نخست گمانه زني هايي كه درباره افزايش توليد 
كشورهاي عضو اوپك نسبت به ماه قبل مي شد را نه 
تنها تاييد كرده بلكه نشان داد كه طبق داده هاي منابع 
ثانويه، افزايش بيش از گمانه زني ها بوده اس��ت. اين 
گزارش نش��ان مي دهد اوپكي ها در آگوس��ت هر روز 
130 هزار بشكه نفت بيشتري نسبت به جوالي توليد 
كردند و در كل روي هم رفته 29 ميليون و 741 هزار 
بش��كه از نفت خامي كه در ماه آگوست در دنيا توليد 
شده، از سوي كشورهاي عضو اين سازمان بوده است.

منابع ثانويه مي گويند در ماه پيشين ميالدي، مقدار 
نفتي كه از چاه هاي عربس��تان س��عودي توليد شده 
بطور متوس��ط هر روز 118 هزار بش��كه بيشتر از ماه 
جوالي بوده است؛ اين آمار عربستان را صاحب اصلي 
افزايش 130 هزار بش��كه اي مي كند كه براي اوپك 

اتفاق افتاده است. 
نيجريه در رتب��ه دوم با بيش��ترين افزايش توليد در 
آگوست بوده است؛ آنها در اين ماه توليدشان را روزي 
86 هزار بشكه افزايش دادند و به 1 ميليون و 866 هزار 

بشكه در روز رساندند. 

عراق كه در نظر س��نجي رويترز و اس اند پي گلوبال 
پلتس به عنوان دارن��ده نقش اصلي در افزايش توليد 
آگوست معرفي مي ش��د بر اساس داده منابع ثانويه با 
افزايش روزانه 43 هزار بش��كه اي توليد، رتبه سوم را 
در ميان اوپكي هاي افزايشي داش��ته است. عراق در 
اين ماه روزي 4 ميليون و 779 هزار بشكه نفت خام از 
چاه هايش توليد كرد تا چند گام به روياي 5 ميليوني 
شدن نزديك شود. امارات هم در باشگاه افزايشي ها قرار 
مي گيرد؛ آنها در ماه قبل ميالدي توليدشان را به هر 
روز 3 ميليون و 85 هزار بشكه رساندند كه روزي 11 

هزار بشكه بيشتر از توليد جوالي بود. 
گابن و اكوادور هم در آگوست به ترتيب روزي 2 هزار 
بشكه و روزي هزار بشكه نفت بيشتري توليد كردند. 

باقي كشورها يعني ايران، كويت، الجزاير، ليبي، ونزوئال، 
كنگو و گينه استوايي در اين ماه خواسته و ناخواسته 
توليد كمتري نسبت به ماه قبل داشتند تا اثر افزايش 
توليد كشورهاي ديگر را بر بازار خنثي كنند؛ در بين 
اين 7 كشور ايران و ليبي با فاصله كمي بيشترين مقدار 

كاهش توليد را تجربه كردند. 
ايران به خاطر تحريم ها چند ماهي است كه خودش 
رقم توليدش را مس��تقيم به دبيرخان��ه اوپك اعالم 
نمي كند، منابع ثانويه اعالم كرده اند ايران در اين ماه 
هر روز 2 ميليون و 194 هزار بش��كه نفت خام توليد 

كرده است، اين رقم روزي 17 هزار بشكه از توليد ماه 
جوالي كمتر است.   با وجود اينكه اوپكي ها در مجموع 
در ماه آگوست توليد بيشتري نسبت به ماه قبل از آن 
داشته اند، همچنان سطح توليد سازمان با توافقي كه 
كنار كشورهاي موسوم به غير اوپك به آن متعهد شدند 
فاصله دارد و سطح پايبندي اوپك به توافق همچنان 

باالي صد در صد است. 
 عربس��تان هم با وجود اينكه تولي��د نفت خامش را 
در م��اه اخير به طرز قابل توجه��ي باال برده همچنان 
با س��قف توليدي كه طي توافق برايش تعيين ش��ده 
فاصله زيادي دارد. نكته جالب اين اس��ت كه افزايش 
توليدي كه عربس��تان در اين ماه به صورت مستقيم 
به اوپك گزارش كرده از داده منابع ثانويه باالتر است. 
س��عودي ها گفته اند كه روزي 209 هزار بشكه نفت 

بيشتري توليد كرده اند. 
ديروز قيمت هاي نفت خام صعودي بودند و برنت كه 
بعد از چند وقت توانسته خودش را باالي 60 دالر در 
هر بش��كه تثبيت كند طبق گزارش س��ي ان بي سي 
با بش��كه اي 62 دالر و 94 س��نت معامله شد. سي ان 
بي سي البته اين رشد قيمت را به آمار كاهشي ذخاير 
نفت خام امريكا مرتبط دانس��ت و گزارشي نيز مبني 
بر وجود ارتباط ميان رشد قيمت و داده هاي گزارش 

اوپك به چشم نخورد. 

گروه انرژي|
 دي��روز ايلنا خب��ري را به نق��ل از ريي��س اتحاديه 
جايگاه داران سوخت منتشر كرد كه نشان مي داد از 
مهر ماه مردم براي ه��ر ليتر بنزين 100 تومان بابت 
حق الزحمه جايگاه داران سوخت پرداخت مي كنند، 
ناصر رييس��ي فر رييس انجمن صنفي شركت هاي 
تامي��ن و توزي��ع فرآورده هاي نفت��ي در گفت وگو با 
»تع��ادل« عنوان كرد كه نمي توان��د اين عدد دقيق 
را تاييد كند اما س��ابقه قانوني الزام مردم به پرداخت 
حق الزحمه جايگاه داران به مصوبات سال 82 سازمان 

برنامه و مصوبات سال 84 دولت برمي گردد. 
پس از آنكه غائله س��هميه بندي ي��ا افزايش قيمت 
بنزي��ن با گرفت��ن چند قربان��ي از جمله بازداش��ت 
مدي��ركل وقت روابط عمومي ش��ركت ملي پااليش 
و پخ��ش فرآورده هاي نفتي باالخ��ره خوابيد، هنوز 
مشخص نشده است كه چه ساز و كار و برنامه اي براي 
مديريت مصرف سوخت در ايران پيش رو است. يكي 
از معضالتي كه تاكنون در اين زمينه هميش��ه حس 
شده مساله »حق الزحمه « جايگاه داران سوخت بوده 
است. فعاالن اين صنف همواره بر اين موضوع تاكيد 
كرده و پايين بودن مقدار آن را موجب »غير اقتصادي« 

شدن اين كسب و كار توصيف مي كردند.  از يك طرف 
جايگاه داران براي اينكه بتوانند گليمش��ان را از آب 
بيرون بكشند مطالبه حق الزحمه بيشتري داشتنه اند 
و از طرف ديگر دولت كه يارانه سنگيني بابت سوخت 
پرداخت مي كن��د ديگ��ر نمي دانس��ته يارانه براي 
حق الزحمه را بايد كجاي دلش بگذارد. به نظر مي رسد 
حاال جايگاه داران و دولت به فرمولي دست يافته باشند 

كه البته هنوز همراهي مردم با آن مشخص نيست. 
ديروز رييس اتحاديه جايگاه داران سوخت گفته است: 
تكليف قانوني است كه جايگاه دارحق الزحمه را از مردم 
بگيرد، جايگاه داران ليتري 200 تومان حق الزحمه را 
پيش��نهاد كرده بودند و در حال حاضر متقاعد شدند 
كه 150 تا 100 تومان بابت هر ليتر از مصرف كننده 

دريافت شود.
وي در ادامه با اش��اره به قانون بودج��ه 98 مبني بر 
دريافت حق الزحمه جايگاه دار از مردم گفت: در حال 
حاضر بابت سوخت، يارانه پرداخت مي شود، به همين 
دليل دولت به دنبال س��هميه بندي است و بر اساس 
تبصره 14 قانون بودجه 98 درصدي از ارزش ريالي 

فرآورده را مي توان از مصرف كننده دريافت كرد.
عطاپور افزود: مجلس تاكيد دارد نبايد قيمت بنزين و 

فرآورده باال برود اما در تبصره 14 قانون بودجه سال 
98 عنوان شده حق الزحمه يا حق العمل جايگاه داران 
از مشتري دريافت ش��ود. اكنون بحث اين است كه 
دولت متقاعد مي شود كه اين قانون اجرا شود يا خير.

وي با اش��اره به تاكيد دولت و مجلس مبني بر گران 
نش��دن بنزين تصريح كرد: تكليف قانوني اس��ت كه 
جايگاه دارحق الزحمه را از مردم بگيرد، جايگاه داران 
ليتري 200 تومان حق الزحمه را پيشنهاد كرده بودند 
و در حال حاضر متقاعد شدند كه 150 تا 100 تومان 

بابت هر ليتر از مصرف كننده دريافت شود.
رييس اتحاديه جاي��گاه داران س��وخت تاكيد كرد: 
مجل��س تكليف كرده قيم��ت بنزين گران نش��ود، 
سهميه بندي هم اعمال نش��ود، اما بايد ديد اگر نرخ 
بنزين تغيير نكن��د آيا مردم آمادگي پرداخت ليتري 
100 ت��ا 250 بابت حق الزحمه جاي��گاه دار را دارند 

يا خير.
وي گفت: دولت در واگذاري تصدي گري تكليف دارد 
و وزارت نف��ت تالش مي كن��د فعاليت ها را به بخش 
خصوصي واگذار كند، اما مشاركت بخش خصوصي و 

وزارت نفت بايد با همراهي مردم باشد.
عطاپور گفت: طبق تبصره 14 قانون بودجه 98 كارمزد 

جايگاه دار بايد از مشتري گرفته شود، اين كارمزد در 
جايگاه هاي بين شهري 15 درصد، جايگاه هاي دورتر 
و حومه 20 درصد و در جايگاه هاي پرفروش و داخل 

شهر 10 درصد است. 
در حالي كه عطا پور احتمال داده است اين اتفاق از مهر 
ماه اجرايي بشود، ناصر رييسي فر رييس سابق كانون 
صنفي جايگاه داران س��وخت و رييس فعلي انجمن 
صنفي شركت هاي تامين و توزيع فرآورده هاي نفتي 
مي گويد: »ما هميشه اين مساله را مطرح كرديم كه 
اين روال كسب و كار جايگاه داري در دنيا است كه به 

ازاي خدماتي كه داده مي ش��ود از مردم حق الزحمه 
دريافت شود. من از دهه 80 پيگير اين موضوع بودم 
و سال 82 مصوبات آن را از سازمان برنامه و سال 84 
از دولت گرفتم اما به داليلي اين قانون اجرايي نشد«. 
او ادامه مي دهد: »اين موضوع البته به شكلي ابتر در 
قانون بودجه س��ال 92 هم آمد اما پارسال تالش شد 

كه جدي تر شود. 
رييسي فر در دس��ته فعاالن اين صنف است كه باور 
دارند كاهش تصدي گري دولت در زمينه س��وخت 

نتايج بهتري به همراه خواهد داشت. 

گروه انرژي| فرداد احمدي|
برگزاري »چهارمين دوره س��االنه همايش مس��ووليت 
اجتماعي نفت« حرف هاي ناگفته اي حتي در عنوان خود 
دارد در حال��ي كه صنعت نفت در اي��ران قدمتي بيش از 
110 سال دارد، عدد 4 كه در ابتداي عنوان همايش امسال 
جا خوش كرده به ما مي گويد تا چه حد علوم اجتماعي و 
صنعت نفت نس��بت به هم بيگانه اند. اما نقطه عطفي در 
همايش امسال رقم خورد؛ اينكه بي ژن زنگنه با اعالم لزوم 
ورود استادان و دانشجويان علوم اجتماعي به حوزه نفت 
نشان داد كه اين صنعت به ضرورت استفاده از اين علوم 
پي برده و اراده اي در سطح مقام وزارت مصمم به دخالت 
دادن علوم اجتماعي در مراكز صنعتي و جوامع محلي متأثر 
از پروژه هاي نفتي وجود دارد. اما هر سكه اي دو رو دارد و 
براي بررسي داليل قهر صنعت نفت و جامعه شناسي بايد 
از اقتضائات حاكم بر فضاي علوم اجتماعي در ايران نيز خبر 
داشت. از همين رو، »روزنامه تعادل« در تالش است كه 
با پرس و جو از استادان و دانش آموختگان علوم اجتماعي 
از يك طرف و كاركنان صنعت تفت از طرف ديگر، بتواند 
الزاماتي را كه بايد در پايه گذاري يك رابطه جدي و سازنده 
بين اين دو بخش الزم اس��ت مش��خص كند. علي اصغر 
سعيدي، دانش��يار برنامه ريزي و رفاه اجتماعي دانشگاه 
تهران معتقد است كه علوم اجتماعي ايران با كم توجهي به 
حوزه صنعت در تقصير آشنا نبودن اين دو حوزه با يكديگر 
س��هم دارد و اين در حالي اس��ت كه همه بنيان گذاران 
جامعه شناسي توجه ويژه اي به حوزه صنعت داشته اند. از 
نظر وي دانش علوم اجتماعي در ايران توجه بيش از حدي 
به مولفه هاي فرهنگي نشان داده و از مولفه هاي اقتصادي 

غافل بوده است.
شايد منطقه عسلويه را بتوان به عنوان نماد نياز صنعت 
نفت به دانش اجتماعي پذيرفت. منطقه اي با كيلومترها 
تأسيس��ات گازي، پااليشي و پتروشيميايي و همچنين 
شعله هاي متعدد فلر. ساحلي زيبا با هوايي بعضا كدر كه 
دليلش نزد افكار عمومي همان آاليندگي تاسيسات نفتي 
و گازي است. بر اساس پژوهشي كه سيدامير طالبيان، عضو 
هيات علمي موسسه مطالعات بين المللي انرژي، محمد 
فاضلي، استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه مازندران و 
عقيل دغاغله، عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي در سال 
1386 تحت عنوان »تحليل تأثير اجتماعي توسعه صنعتي 
در منطقه عس��لويه« انجام دادند، عالوه بر تنفس كردن 
جمعيت 40 هزار نفري مردم بومي به عالوه 60 هزار نفر 
كاركنان تأسيسات پتروشيمي ها در هواي عسلويه، مسائل 
رواني و اجتماعي ديگري نيز گريبان اين دو گروه را گرفته 

است. انفكاك اجتماعي، احساس محروميت و نابرابري 
اجتماعي، كاهش رضايت از زندگي، اعتياد و مسائلي از اين 
دست در ميان بوميان رواج يافته و كاركنان نيز منطقه را 
جاي نامناسبي دانسته و از آوردن خانواده هاي خود به آنجا 
امتناع مي كنند. شايد همين شرايط محرز بود كه وزارت 
نفت را به فكر راه چاره و كمك گرفتن از علوم اجتماعي در 

مناطق عملياتي نفتي انداخت. 
 اما مس��اله تنها به خواس��ت و اراده نفتي ها و باز كردن 
درهاي صنعت نف��ت به روي عل��وم اجتماعي خالصه 
نمي ش��ود و ابعاد پيچيده فراواني دارد. روي ديگر سكه 
دانش آموختگان و دانش��جويان علوم اجتماعي هستند 
كه آش��نايي اندكي از اقتضائات صنعت داش��ته و عالقه 
چنداني نيز به موضوعات اجتماع��ي در مراكز صنعتي 

نشان نمي دهند. 
علي اصغر سعيدي، دانشيار برنامه ريزي و رفاه اجتماعي 
دانشگاه تهران در پاس��خ به اينكه چرا علوم اجتماعي و 
جامعه شناسي توجه زيادي به صنعت نداشته اند، بيان 

مي كند: »بخش��ي به موقعيت علوم اجتماعي در جهان 
مربوط مي ش��ود و بخشي هم به مس��ائل اين رشته در 
ايران برمي گردد. الزمه ورود علوم اجتماعي به حوزه هاي 
صنعتي وجود جامعه شناسي صنعتي است كه در ايران به 
چنين رشته اي توجه كافي نشده است. در حالي كه مساله 
صنعت محور دغدغه هاي تمامي انديشمندان كالسيك 
جامعه شناسي، چه در »تقسيم كار اجتماعي« اثر »اميل 
دوركيم«، چه در »اخالق پروتستان و روح سرمايه داري« 
اث��ر »ماكس وب��ر« و چه در س��اير آثار كالس��يك هاي 
جامعه شناسي بوده است، در ايران جامعه شناسي از اين 
بخش غفل��ت ورزيده و طبيعتأ صنعت نف��ت نيز از ديد 

جامعه شناسان غافل مانده است.«
س��عيدي دليل ديگ��ر وجود چني��ن فاصل��ه اي را در 
معرفت شناسي رشته ها جس��ت وجو كرده و مي گويد: 
»در جامعه شناسي و مخصوصأ در جامعه شناسي ايران، 
نگاه به انس��ان نگاهي بيش از حد اجتماعي شده است. 
علوم اجتماعي ها نقش فرهنگ، مذهب و هنر بر انسان 

را خيلي بيش��تر از اقتصاد مي پندارن��د، و برعكس، نگاه 
رشته اقتصاد به انسان نيز بسيار اتمي شده و فارغ از همه 
زمينه هاي اجتماعي است. هر دو رويكرد نگاهي افراطي 
به انسان دارند. علوم اجتماعي با اعتقاد به اينكه فرهنگ 
خيلي مهم است، اقتصاد و صنعت را به كناري نهاده و از 
آن غافل مي شود. در مقابل، اقتصاددان ها نيز به دليل نگاه 
اتمي ش��ده به مس��ائل، جامعه را به كناري نهاده و از آن 

غافل مي شوند.«
از نظر عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه 
تهران، س��واي اهميتي كه عل��وم اجتماعي به صنعت 
نمي ده��د، صناي��ع، از جمله صنعت نفت ني��ز به علوم 
اجتماعي اهميتي نمي دهند. وي بي��ان مي كند: »اين 
مساله را از جمله مي توان در نوع نگاه وزارت نفت مشاهده 
كرد كه در سال هاي نخست كار در عسلويه به اين مساله 
توجهي نشان نمي دادند. زماني كه مردم و كاركنان مستقر 
در عسلويه گرفتار آسيب هاي اجتماعي شده بودند، آقاي 
زنگنه به اين مساله توجه نمي كرد ولي به تدريج متوجه 

ش��د كه نياز به مددكار اجتماعي در منطقه وجود دارد و 
همچنين شركت هايي كه براي انجام پروژه ها در عسلويه 
حضور پيدا مي كنند بايد ابتدا برآوردي اجتماعي از تأثير 
اقداماتش��ان بر مردم بومي منطقه انج��ام دهند. اكنون 
كه صنايع به تدريج متوجه ريشه هاي اجتماعي برخي 
مس��ائل ش��ده اند، كم كم در حال توجه كردن به علوم 

اجتماعي هستند.«
س��عيدي ادامه مي دهد: »آسيب هاي اجتماعي و روابط 
صنعتي نيازمند دان��ش اجتماعي هس��تند. در روابط 
صنعتي، روابط انس��ان ها با يكديگر در محيط صنعتي، 
رابطه كارگران با مديران، رابطه انسان با ماشين و...، چون 
انس��ان در يك طرف ماجرا حضور دارد، علوم اجتماعي 
مي تواند براي جلوگيري از بروز آس��يب ها كمك كننده 

باشد.«
وي به مطالعات تاريخي كه بر گروه هاي صنعتي در ايران 
انجام داده اشاره كرده و مي گويد دريافته است كه تمامي 
اين گروه ها تا مقطعي مددكار اجتماعي داشته اند. دليل 
حضور اين مددكاران اجتماعي كه معلوم نيست چرا و در 
چه فرايندي بعدأ از مراكز صنعتي حذف شدند اين است 
كه نمي توان تنها با مكتب علمي تقسيم كار به وجود آورد 
و انتظار داشت كه كارايي صنعت باال برود. چون پيامدي 
به نام »از خود بيگانگي« كه »كارل ماركس« آن را عنوان 
كرده است سر بر مي آورد و يكي از تبعاتش اين است كه 

كارايي را پايين مي آورد.
س��عيدي در انتها به فرق معرفت شناسي علوم انساني با 
علوم طبيعي اش��اره كرده و بيان مي كند كه » در علوم 
طبيعي رابطه محقق با پديده رابطه س��وژه با ابژه است و 
بنابراين، با تكرار پذيري اس��ت كه اعتبار احراز مي شود. 
اما در علوم اجتماعي رابطه ابژه با سوژه برقرار مي شود و 
ما خودمان بخشي از موضوع تحقيق هستيم. بنابراين، 
اعتبار از وفاق عالمان احراز مي ش��ود. اما اين رو رويكرد 
معرفت شناسانه بر هم تأثير مي گذارند و مي توانند با هم 

كار كنند. «
او ادامه مي دهد: »مثال بارز آن را مي توان در جامعه شناسي 
صنعتي ديد كه ابتدا بحث تقسيم كار »آدام اسميت« در 
محيط هاي صنعتي مطرح ش��د، س��پس نگاه افراطي 
تيلوريزم آمد و تالش كرد با تقس��يم كار انس��ان ها را در 
ساحت ماش��ين در محيط هاي صنعتي به كار بگيرد و 
كارايي را باال ببرد؛ با شكس��ت اين رويكرد، فورديسم و 
سپس پست فورديس��م به وجود آمد و با دريافتن اينكه 
روابط انساني مهم است، نظام مرخصي، توجه به روان فرد، 
مددكاري اجتماعي و روح بخشيدن به كار پديد آمدند.«
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قوانين آيمو نفت سبك
را گران كرد

تسنيم| پااليشگاه هاي آس��يا نفت خام سبك 
بيش��تري مي خرند و خريد نفت خام سنگين را 
كاهش داده اند. اين پااليشگاه ها توليد خود را براي 
تامين تقاضاي سوخت س��ولفور پايين در بخش 
حمل و نقل تغيي��ر داده اند . به گ��زارش رويترز، 
تقاضاي آس��يا براي درجات نفت خام سبك و كم 
س��ولفور كه به آن نفت ش��يرين مي گويند، پس 
از كاه��ش فاصله قيمتي بين نفت خام س��بك و 
س��نگين در س��ال جاري به خاطر افزايش توليد 
نفت ش��يل امريكا و دسترسي س��خت تر به نفت 
س��نگين، افزايش يافته اس��ت . اين نفت بيشتر 
توس��ط كش��ورهايي مثل امريكا، امارات متحده 
عربي، برزيل و نيجريه توليد مي ش��ود . جيوواني 
سريو، مدير تحقيقات جهاني شركت ويتول گفت: 
» نفتي كه معامله مي ش��ود، به تدريج سبك تر و 
شيرين تر مي شود . در همين حين، توسعه سيستم 
پااليشگاهي به سمت نفت خام سنگين تر مي رود« . 
» اين يك چالش واقعي است كه پااليشگاه ها هر روز 
با آن مواجه هستند و طي سال هاي آينده هم درگير 
آن خواهند بود« . پااليش��گاه هاي سراسر جهان 
مجبور شده اند واحدهاي گرانقيمت ثانويه بسازند 
كه بتواند باقي مانده نفت سوختي را كه از پااليش 
اوليه نفت سنگين به محصوالت با كيفيت تر مثل 
بنزي��ن و ديزل باقي مان��ده، پااليش كنند.تغيير 
جهاني به سمت نفت سوخت كم سولفور تر براي 
كشتي ها قرار بود قيمت نفت سنگين سولفور باال را 

كاهش دهد ولي اين اتفاق نيفتاده است.

افزايش هزينه ساخت پروژه 
پااليشي و پتروشيمي هند

رويت�رز| وزير نف��ت هند گفت پ��روژه بزرگ 
پااليشگاهي و پتروشيمي هند كه توسط شركت 
آرامكوي عربس��تان و شركت ملي نفت ابوظبي 
ساخته مي ش��ود، هزينه اي بيش از 45 ميليارد 
دالري كه در ابتدا تعيين شده بود، خواهد داشت.
اين پروژه بزرگ س��احلي كه 1.2 ميليون بشكه 
در روز توليد دارد، بخشي از طرح هاي هند براي 
77 درص��د افزايش ظرفيت پااليش��گاهي اين 
كشور تا 8.8 ميليون بشكه در روز تا 2030 است. 
اين پااليشگاه در شهر روها، در 100 كيلومتري 
جنوب بمبئي ساخته مي شود. دارمندرا پرادهان 
در كنگره جهاني انرژي در ابوظبي گفت: » طرح 
اوليه حدود 45 ميليارد دالر هزينه داش��ته ولي 
بيش از اين خواهد ب��ود«. وي رقم دقيق را ذكر 
نكرد. به گفت��ه منابع، هند ماه گذش��ته پس از 
اعتراض كشاورزان و مجبور شدن به تغيير مكان 
اين پااليشگاه، افزايش هزينه اين طرح را بيش از 
36 درصد تخمين زد. انتظار مي رود اين پروژه 60 
ميليارد دالر هزينه داشته باشد. توليد كنندگان 
جهاني نفت ب��راي ورود به هند و ايجاد يك بازار 
فروش ثابت براي توليدشان با هم رقابت مي كنند 
تا از تقاضاي باالي بنزين و پتروشيمي اين كشور 

جنوب آسيا سود ببرند.

افزايش احتمال تحريم 
روسنفت

ايسنا| نماينده ويژه امور ونزوئال در وزارت خارجه 
امريكا وضع تحريم عليه شركت روس نفت روسيه 
بر س��ر تجارت نفت ونزوئال را منتفي ندانس��ت. 
خبرگزاري اس��پوتنيك روس��يه به نقل از اليوت 
آبرامز، نماينده ويژه امور ونزوئال در وزارت خارجه 
امريكا نوشت: روس نفت ممكن است به دليل خريد 
مي��زان بااليي از نفت ونزوئال و ف��روش آن هدف 
تحريم قرار گيرد اما ما هنوز به اين نقطه نرسيده ايم. 
وي در ادام��ه افزود: در مقطعي ناچار خواهيم بود 
رفتار روس نفت و واكنش��ي كه بايد به آن داشته 
باشيم را بررسي كنيم. به گفته منابع بازرگاني و 
آمار رهگيري كش��تي، روس نفت به بزرگ ترين 
خريدار نفت ونزوئال تبديل شده است. اين شركت 
در ژوييه و نخستين هفته اوت بزرگ ترين خريدار 
نفت ونزوئال بوده است. اين شركت نفت ونزوئال را 
به خريداران در چين و هند مي فروش��د و به اين 
ترتيب به خريداراني كه از ترس تحريم هاي امريكا 
براي معامله با شركت نفتي دولتي PDVSA ترديد 
دارند كمك مي كند. همچنين به ونزوئال كمك 
مي كند با وج��ود تحريم هاي امريكا، نفت خود را 
فروخته و منابع مالي الزم را تامين كند. بر اساس 
گزارش رويترز، منابع آگاه ماه گذشته به روزنامه 
فايننشيال تايمز گفتند روس نفت تمامي بنزين 

مورد نياز دولت ونزوئال را تامين مي كند.

تأكيد روسيه بر همكاري
با اوپك

تس�نيم| الكس��اندر نواك وزير نفت روسيه به 
شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان، وزير نفت عربستان 
سعودي گفت كه هر دو كش��ور بايد به همكاري 
ادامه دهند. به گزارش رويترز، نواك همچنين در 
اولين جلسه پس از تغييرات اساسي در مديريت 
نفت عربستان سعودي به شاهزاده عبدالعزيز گفت 
والديمير پوتين رييس جمهور روسيه در اكتبر از 
عربس��تان ديدار مي كند و اين سفر بايد موفقيت 
آميز و با اهميت باش��د. وزير نفت روسيه و رييس 
صندوق ثروت ملي اين كش��ور قبال گفته بودند 
كه تغييرات در صنعت نفت عربس��تان سعودي 
تأثيري بر همكاري بين مس��كو و رياض نخواهد 
گذاش��ت . همكاري بين روسيه و عربستان طي 
دو سال گذشته به خاطر اتحاد آنها با ساير اعضاي 
اوپك و توليد كنندگان غير اوپك در كاهش توليد 
نفت گس��ترش يافته اس��ت. نواك گفت اوپك و 
كشورهاي غيراوپك همچنان در مورد توليد نفت 
با هم همكاري مي كنند و اين مس��اله براي حفظ 

تعادل بازار بسيار اهميت دارد.

توليد نفت خام كشورهاي اوپك )هزار بشكه در روز(
اختالفماه ژوئيهماه اوتنام كشورها

11-1.0161.027الجزاير

1-1.3941.395آنگوال

7-318325كنگو

1+537535اكوادور

1-120121گينه استوايي

2+206204گابون

24-2.1942.218ايران

43+4.7794.736عراق

17-2.6532.670كويت

21-1.0561.078ليبي

86+1.8661.780نيجريه

118+9.8059.687عربستان سعودي

11+3.0853.074امارات متحد عربي

43-712755ونزوئال

136+29.74129.605جمع كل اوپك

منبع: اوپك
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شورش ماكرون عليه نظم جهاني

قطب دومي كه فرانسه در برابر چين و امريكا مي خواهد بسازد 
از حدود يكساعت و نيم سخنراني رييس جمهور 
فرانسه »ماكرون« در كنفرانس ساالنه سفراي 
آن كشور ترجمه اي از رئوس مطالب مهم مطرح 
ش�ده در اين س�خنراني را مي خوانيد. مكرون 
روز سه شنبه، 27 ماه اوت، در كنفرانس ساالنه 
سفراي آن كش�ور وضع جهان و اروپا و فرانسه 
و چالش هاي مقابل آن را ب�راي دهه هاي آينده 
ترسيم كرد. ماكرون در آغاز اين سخنراني پس 
از اشاره به ترديدهاي خود در بيان اين سخنان و با 
اشاره به نشست گروه هفت و اينكه »آينده نشان 
خواهد داد كه با موفقيت توام بوده يا نه« ،گفت: 

من مي خواهم خيلي س��ريع ديدگاه هايم را با شما در 
ميان بگذارم و تابلوي سريعي از جهان و بي نظمي هاي 
آن و در اين چارچوب الويت هايمان ترسيم كنم. نظم 
بين المللي به شكلي بديع دگرگون شده است به ويژه 
تغييري عظيم، احتماال براي نخستين بار در تاريخ ما، 
تقريبا در همه عرصه ها با ابعادي عميقا تاريخي در حال 

روي دادن است. 
در درجه نخس��ت يك دگرديس��ي و تغيي��ر آرايش 
ژئوپوليتيك و استراتژيك را ش��اهديم. ما احتماال در 
دوران پايان هژموني غرب بر جهان زندگي مي كنيم. ما 
به يك نظم جهاني عادت داشتيم كه از سده هجدهم 
ش��كل گرفته بود كه بر مبن��اي هژموني غرب بود كه 
با برتري فرانسه، سپس انگلس��تان و باالخره در سده 
بيس��تم در نتيجه دو منازعه بزرگ ب��ه برتري اياالت 
متحده انجاميد. اوضاع اكنون تغيير كرده اس��ت. اين 
تغيير برآمده از اشتباهات غربي ها در برخورد با پاره اي 
از بحران هاس��ت. همچنين برآم��ده از گزينش هاي 
امريكايي ها از سال ها پيش است و تنها به دولت كنوني 
)ترامپ( مربوط نمي شود ولي ما را ناگزير مي كند كه 
درباره پيامدهاي آن در منازعات خاورميانه و نزديك و 
نقاط ديگر بازانديشي كنيم و الزم است دوباره درباره 
يك استراتژي عميق ديپلماتيك، نظامي و شايد عناصر 
همبس��تگي كه گمان مي كرديم براي هميشه پايدار 
است بينديشيم. اين همبستگي را با هم در لحظه هاي 
ژئوپوليتيكي شكل داده بوديم كه اكنون تغيير يافته 
اس��ت.  مس��اله ديگر ظهور قدرت هاي نوين است كه 
احتماال براي مدتي طوالني اهميت آنها را دس��ت كم 
گرفته بوديم. چي��ن در درجه نخس��ت. و همچنين 
استراتژي روسيه كه بايد گفت اكنون سال هاست كه با 
موفقيت بيشتري به پيش مي رود. هند با اقتصاد نوين 
آنكه اكنون نه تنها قدرت اقتصادي كه قدرتي سياسي 
نيز شده اس��ت. به هند، روسيه و چين نگاه كنيم. آنها 
درك سياسي بس��يار نيرومندتر از اروپايي هاي امروز 
دارند. آنها با جهان با يك منطق و فلسفه واقع بينانه با 
الهام هايي نگاه مي كنند كه ما آن را از دس��ت داده ايم. 
همه اينها عميقا در ح��ال تكان دادن ما و كارت ها را از 

نو چيدن است. 
خطر اين چرخش بزرگ با يك چرخش ژئوپوليتيك 
و نظامي دو برابر مي شود چرا كه در جهاني هستيم كه 
در آن منازعات ش��دت مي گيرد و من دو خطر اصلي 
مي بينم. نخست اينكه سرش��ت اين منازعات تغيير 
كرده و روز ب��ه روز قرباني هاي غيرنظامي بيش��تري 
مي گيرد. دوم اينكه وحش��يگري از نو آغاز ش��ده و در 
اين عرصه نيز نظمي كه يقين ما و س��ازماندهي ما بر 
روي آن قرار داش��ت در حال نابودي اس��ت. ما اكنون 
معاهدات مربوط به محدوديت تسليحات را در سكوت 
و معصوميت كنار مي گذاريم. همه اينها پرسش هايي 
عميق را دربرابر ما قرار مي دهد. نخست اينكه داده هاي 
گذشته و عادت هاي ما ديگر معتبر نيستند. و دوم اينكه 
ما بايد درباره استراتژي خودمان بينديشيم چرا كه آن 

دو قدرتي كه اكنون كارت هاي واقعي را در اختيار دارند 
عبارتند از اياالت متحده و چين. و ما دو گزينش��ي در 
برابر اين دگرگوني بزرگ داريم: يا متحد كوچك شدن 
با يكي از اين دو، يا كمي از اين و كمي از آن باش��يم؛ يا 
تصميم بگيريم كه س��هم خود را در اين بازي داشته 

باشيم و اثر بگذاريم.
در همين زمان ما با يك بحران بي س��ابقه اقتصاد بازار 
مواجه هستيم كه در اروپا و براي اروپا انديشيده شده 
بود و از چند دهه پيش منحرف گرديد. نخس��ت اين 
اقتصاد بازار عميقا مالي ش��ده و آنچه اقتصاد بازار يا به 
گفته برخي اقتصاددانان بازار اجتماعي بود و در مركز 
توازني كه ما بدان انديشيده بوديم قرار داشت اكنون 
به يك اقتصاد انباش��تي تبديل شده اس��ت. در وهله 
اول مالي شدن و س��پس تحوالت تكنولوژيك بدانجا 
انجاميد كه يك تمركز فزاينده ثروت در نزد قهرمانان، 
يعني هوشمندان كشور ما، متروپل هاي بزرگي كه در 
جهاني شدن كامياب شدند و در كل كشور انجاميد. ولي 
اكنون اقتصاد بازار كه تا به امروز به لحاظ نظري داراي 
امتياز نس��بي بود و همه ان چيزهايي كه ما پذيرفته 
بوديم و كشور ما و جهان را از فقر بيرون آورده بود از نو به 
نابرابري هايي انجاميده كه ديگر قابل دوام نيست. اين 
اقتصاد بازار نابرابري هاي بي سابقه  اي را به وجود آورده 
كه به نوبه خود نظم سياسي ما را عميقا دگرگون كرده 
است. در درجه نخست مشروعيت اين نظام اقتصادي به 
زير سوال رفته است. چگونه به مردم مان بگوييم كه اين 
سازمان اقتصادي درستي است در حالي كه آنها سهم 
خود را در آن نمي يابند. و اكنون بايد بدان بيانديشيم 
كه چگونه در اين سيستم توازن ايجاد كنيم، سيستمي 
كه فقط فرانسوي نيست، بلكه اروپايي و جهاني است. 
آن زمان كه به مردم مان مي گفتيم كارخانه هايي كه از 
فرانسه مي روند كار درستي مي كنند و به سود شماست، 
كه اشتغال به لهستان و چين و ويتنام مي روند و دوباره 
باز مي گردند پايان يافته اس��ت. ما ديگر اين داستان 
را نمي تواني��م ادامه دهيم. بنابراين م��ا بايد ابزارهاي 
تاثيرگذاري بر جهاني شدن را پيدا كنيم، همچنانكه 

بايد درباره اين نظم جهاني از نو بينديشيم.
اگر ما به همين راه ادامه دهيم براي هميشه كنترل را 

از دس��ت خواهيم داد و آن زمان از صفحه روزگار محو 
خواهيم شد. من اين را با يقين به شما مي گويم. تمدن 
نابود خواهد شد و كش��ور ما به همچنين و اروپا. اروپا 
نابود خواهد شد و جهان در حول دو قطب سازماندهي 

خواهد شد: اياالت متحده و چين. 

   روابط با روسيه: 
اكنون مساله رابطه ما با روسيه مطرح است. ما از زمان 
سقوط ديوار برلين روابط خودمان را با آن كشور، بر اثر 
يك سلسله سوء تفاهم ها، بر مبناي سوءظن قرار داده ايم. 
من در اين درخواست تجديد نظر در اين روابط دچار 
هيچ گونه خوش خيالي نيستم ولي متكي بر يك سري 
بديهيات هستم. ما در اروپا هستيم و روسيه به همچنين. 
و اگر ما نتوانيم در اين يا آن زمان كاري مثبت با روسيه 
انجام دهيم در تنشي عميقا بيهوده باقي خواهيم ماند. 
ما اكنون در سرتاس��ر اروپا با نزاع هايي روبرو هستيم 
كه به بن بست رسيده اند. و ما با اروپايي روبرو خواهيم 
بود كه صحنه مبارزه استراتژيك ميان اياالت متحده 
امري��كا و روس��يه خواهد بود. در اس��اس ما همچنان 
پيامدهاي جنگ س��رد را ب��ر روي خاكمان خواهيم 
داش��ت و نخواهيم توانست برنامه عميق ايجاد دوباره 
تمدن اروپايي را به پيش بريم. زيرا اين كار را بدون تفكر 
مجدد و بسيار عميق بر روي پيوند با روسيه نمي توان 
انجام داد. عالوه بر آن به نظر من دور كردن روس��يه به 
خارج از اروپا يك اش��تباه بزرگ استراتژيك است زيرا 
ما روسيه را به سمت قدرت  بزرگ ديگري يعني چين 
س��وق مي دهيم كه به هيچ وجه به سود ما نيست. در 
عين حال بايد گفت كه روابط ما با روسيه در چارچوب 
سوءظن تنظيم و ساختاربندي شده است. امروز روسيه 
با حمالت سايبري، ثبات زدايي از دموكراسي برنامه  اي 
عميقا محافظه كارانه و عليه برنامه اتحاديه اروپا دارد. و 
همه اينها در جريان س��ال هاي دهه 1990 و 2000 
شكل گرفت زماني كه يك سلسله سوتفاهم ها نقش 
بازي كردند و اروپا هم احتماال نتوانست يك استراتژي 
درس��ت در پيش گيرد و اين احساس را به وجود آورد 
كه به اسب ترواي “غرب “ تبديل شده كه هدف نهايي 
آن ويران ساختن روسيه است و روسيه تصورات خود 

را بر مبن��اي ويران كردن غ��رب و در نتيجه تضعيف 
اتحاديه اروپا شكل داد. ما اكنون در اينجا قرار داريم. ما 
مي توانيم از آن ناراحت باشيم، مي توانيم در اين جنگ 
روي مواضع خود باقي بمانيم ولي اين مطابق با منافع 
عميق ما نيست. منافع ما در اين نيز نيست كه خود را در 
يك ضعف احساس گناه نسبت به روسيه قرار دهيم و 
همه موضوعات اختالف و نزاع هاي گذشته را فراموش 
كني��م. ولي من معتقدم اين چارچ��وب را بايد عميقا 
بررسي دوباره كرد. به نظر من بايد ساختمان نويني از 
اعتماد و امنيت در اروپا به وجود آوريم زيرا اروپا هرگز 
ثبات نخواهد داشت، هرگز در امنيت نخواهد بود، اگر 
روابطمان را با روس��يه صلح آميز و روشن نسازيم. به 
صراحت بگويم اين مطابق با منافع برخي از متحدان 
ما نيس��ت. برخي ها حتي ما را به سمت آن راندند كه 
تا مي توانيم مجازات هاي بيشتري عليه روسيه اعمال 
كنيم زيرا مطابق منافع آنها )امريكا- م( بود. هر چند كه 
دوستان ما هم هستند. اما اينها منافع ما نيست. و بنظر 
من براي آنكه بتوانيم به هدفي كه به آن اش��اره كردم 
يعني پايه گذاري مجدد يك برنامه واقعي اروپايي در 
اين دنيايي كه با خطر دوقطبي شدن }امريكا و چين{ 
روبروست، بايد بتوانيم جبهه متحدي ميان اتحاديه اروپا 
و روس��يه به وجود آوريم و چنين چيزي ناگزير است. 
براي اين كار- و اين چيزيست كه من به رييس جمهور 
پوتين گفتم- بايد گام به گام پيش رفت. براي اين كار 
بايد هر روز كوشيد زيرا ديگر بازيگران هر روز مي كوشند 
تا اين برنامه را مورد تهديد قرار دهند از جمله در سمت 
روس ها زيرا در آنجا هم بازيگران بسياري در دستگاه ها، 
در نيروهاي اقتص��ادي وجود دارند ك��ه با حمالت و 
تحريكات خود خواهند كوش��يد اين طرح را شكننده 
س��ازند. ما زماني كه حاكميت خود و همكارانمان به 
خطر بيفتد بسيار محكم خواهيم بود. ولي بايد به لحاظ 
اس��تراتژيك راه هاي نزديكي را پيدا كنيم و ش��رايط 
بنيادين خود را مطرح كنيم. بايد از منازعات به بن بست 
رسيده در س��طح قاره اروپا خارج شد. بايد درباره مهار 
تسليحات قراردادي، اتمي، شيمي و بيولوژيك چاره  اي 
انديشيد زيرا كافيست به شرايطي كه در آن قرار داريم 
نگاه كنيد. ما اروپايي هستيم كه مساله تسليحات را در 

دس��ت معاهداتي قرار داده كه مربوط به قبل از پايان 
جنگ سرد بين امريكا و روسيه است. آيا اين آن اروپايي 
اس��ت كه گمان مي كند آينده اش را مي سازد؟ من به 
چنين چيزي اعتقاد ندارم و بنابراين بايد در اين مورد با 
روسيه گفت وگو كرد. پايان معاهده كنترل سالح هاي 
ميان ب��رد ما را ناگزير از چني��ن گفت وگويي مي كند 
زيرا اين موشك ها بر روي خاك ما فرود خواهند آمد. 
موضوع سوم كه بايد با روس��يه درباره آن بيانديشيم 
مساله استراتژي فضايي است. ضمن اينكه در اين زمينه 
در گذشته هم كار كرده ايم و تا آنجا كه مي دانم در اين 
عرصه متحدان ما امريكايي ها نيستند. ما بايد با روسيه 
به يك استراتژي درباره فضاي سايبري بيانديشيم كه 

بسيار از آن دور هستيم.
در حال حاضر حمالت سايبري هر روزه ادامه دارند ولي 
بايد آن را علني و بدون خوش خيالي مطرح كرد، در اين 
زمينه تبادل نظر كرد و بطور خستگي ناپذير براي ايجاد 

يك تقويم اعتمادسازي كوشيد.
ما ضمنا به يك گفت وگوي استراتژيك نياز داريم براي 
آنكه بتوانيم ش��رايط حاكميت فنآوري خودمان را در 
عرصه صنعتي بسازيم. هيچكدام از اينها بديهي نيست، 
هيچكدام آسان نيست و ش��ما هر روز با داليلي روبرو 
هستيد كه در اين سمت حركت نكنيد. من از شما )سفرا( 
مي خواهم كه به تحريكات تسليم نشويد، همواره از منافع 
ما، حاكميت ملي ما دفاع كنيد، نيرومند بمانيد ولي عميقا 
معتق��دم كه بايد در يك گفت وگ��وي صريح و مطالبه 
گرانه با روسيه كارت ها را از نو چيد. و ما بايد در حول اين 
محور حركت كنيم، اگر مي خواهيم به يك استراتژي 
اروپايي دست يابيم. اين چيزيست كه در روزهاي آينده 
وزراي خارجه و نيروهاي مس��لح با سفر چند روز آينده 
خود به مس��كو انجام خواهند داد و در يك گفت وگوي 
2+2 با روس ها ش��ركت خواهند كرد. م��ا اكنون يك 
گفت وگوي مداوم با رييس جمهور پوتين را پي مي گيريم 
و مي خواهيم يك گروه كاري تش��كيل دهيم تا بر روي 
تفاهم بر سر يك ساختار مشترك پيش برويم. و البته 
يكي از مهم ترين موارد آن است كه بتوانيم در زمينه نزاع 
روسيه و اوكراين بر مبناي توافق مينسك گام برداريم. از 
اين نظر گفت وگوهاي اخير امكان داد به پيشرفت هاي 
مشخصي دست يابيم كه همراه با صدراعظم آلمان در 
روزهاي آينده جلسه ديگري از سران تشكيل خواهد شد. 
براي درك اين وضعيت بايد به استراتژي روس ها براي 
خود نيز توجه كنيم. به اين كشور بزرگ نگاه كنيد كه 
توانسته است بر اثر ضعف هاي ما يك قدرت مانور دوباره 
به دست آورد. از پنج س��ال پيش به اين طرف روسيه 
جايگاهي بي س��ابقه در همه منازعات بزرگ جهان به 
دست آورده است، روسيه اين جايگاه را به دست آورده 
زيرا اياالت متحده، بريتانيا و فرانسه ضعيف بودند. ما 
خطوط قرمزي ترسيم كرديم و آنها آن را زير پا گذاشتند 
و ما واكنش��ي نش��ان نداديم. آنها وضع را خوب درك 
كردند و به پيشرفت خود ادامه دادند ما بايد در اين زمينه 
منطقي داشته باشيم و به سود ما نيست كه بخواهيم 
با همسايه خود با منطق قدرت سخن بگوييم. روسيه 
در وضع كنوني تمام منافع خود را به حداكثر رسانده 
است: به س��وريه بازگشته، به ليبي بازگشته، به افريقا 
بازگشته و در همه منازعات بدليل ضعف يا اشتباهات 
ما حضور دارد. آيا اين وضع ادامه خواهد داش��ت. من 
گمان نمي كنم اين پرسشي است كه همواره بايد از خود 
داشته باشيم، كشوري كه سرمايه گذاري سنگيني روي 
تسليحات خود انجام داده و اين همه ترس در ما ايجاد 
كرده . بنابراين ما بايد در گفت وگوي صريح با روسيه در 
يك لحظه معين كه به ناگزير خواهد رسيد گزينشي 
استراتژيك را ارايه دهيم و اين وظيفه ماست كه آن را 

تدارك ببينيم.
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چهارمين دور انتخابات رياست جمهوري 
افغانستان و سرنوشت نامزدها

 سايه ترديد و ابهام 
بر انتخابات افغانستان 

احمد مرجاني نژاد| 
پژوهش�گر مس�ائل بين الملل�ي يافته ه�اي 

نظرسنجي بنياد انتخابات شفاف افغانستان| 
»تيفا« نشان مي دهد، ۵۷.1۳% مصاحبه شوندگان، 
در انتخابات رياس��ت جمهوري ش��ركت نمي كنند. 
البت��ه، ۴2.۸۷% نيز اعالم كرده اند ك��ه در انتخابات 
شركت مي كنند. اين نظرسنجي بر اساس مصاحبه با 
۵200تن در ۳۴ واليت افغانستان، طي سه ماه، حاصل 
گرديده است. طبق آخرين تصميم دولت مركزي، مقرر 
گرديده است، چهارمين انتخابات رياست جمهوري 
افغانس��تان، شش��م مهرماه 1۳9۸ برگزار شود. اما، 
تحديد و تهديد هاي امنيتي- اولويت برقراري صلح و 
امنيت، لزوم تداوم مذاكرات بين االفغاني- مخالفت 
احزاب و شخصيت هاي مخالف دولت مركزي، ادعاهاي 
مهندسي انتخابات از سوي دولت اشرف غني، از اهم 
داليل عدم ش��ركت همگاني در انتخاب��ات مذكور، 
محسوب مي گردند. نتايج اعالم شده توسط »تيفا«، 
مربوط به قبل از تهديد طالبان مبني بر هدف قرار دادن 

تجمعات انتخاباتي است. 

   وضعيت و گرايش هاي نامزدها
تا اعالم حصول توافق بين امريكا و طالبان، برگزاري 
چهارمين دور انتخابات رياست جمهوري در مهر ماه 
سال جاري، هنوز قطعي نيست.تاكنون هيجده تن 
در ليست نامزدهاي رياست جمهوري در كميسيون 
انتخابات ثبت نام كرده اند. البته » زلمي رس��ول«، به 
نفع اشرف غني كنار رفت و فعال هفده تن، در صحنه 
رقابت قرار دارند.برخي از نامزد هاي شهير چهارمين 
دوره رياس��ت جمهوري افغانستان، داراي وضعيت و 

گرايش هايي بشرح ذيل هستند: 
  »محمد حنيف اتمر« مشاور پيشين امنيت ملي 
افغانستان اس��ت. وي با شعار »صلح و اعتدال« تعهد 
سپرد كه در ظرف شش ماه الي يك سال، قانون اساسي 
افغانستان را تغيير دهد. محمد يونس قانوني رييس 
پيشين مجلس نمايندگان، معاون اول و محمد محقق 
رييس »حزب وحدت مردم« معاون دوم وي معرفي 
شده اند. در تيم آقاي اتمر، عالم ساعي، استاندار پيشين 
جوزجان، از قوميت ازبك نيز حضور دارد. اتمر »اصالح 

نظام رياستي« را يكي از برنامه هاي خود اعالم كرد
  »عبداهلل عبداهلل«، رييس اجرايي حكومت وحدت 
ملي، وي در دو دور قبلي انتخابات رياست جمهوري 
افغانس��تان نامزد بود. در سال 2009 به عنوان رقيب 
حامد ك��رزي، رييس جمهوري پيش��ين وارد كارزار 
انتخاباتي شد و توانست انتخابات را به دور دوم بكشاند. 
در انتخابات 201۴ نيز در مقابل محمد اشرف غني به 
رقابت پرداخت كه باز هم انتخابات به دور دوم رفت و 
در نهايت منجر به تشكيل حكومت وحدت ملي شد. 
شعار تيم آقاي عبداهلل »ثبات و همگرايي« اعالم شد. 
عنآيت اهلل باب��ر فرهمند، مع��اون اول آقاي عبداهلل و 
مرداداهلل سعادتي به عنوان معاون دوم، معرفي شدند. 
آقاي فرهمند، رييس پيشين دفتر ژنرال عبدالرشيد 
دوستم رهبر حزب جنبش ملي اسالمي و از قوم ازبك 
اس��ت و آقاي سعادتي از افراد نزديك به محمد كريم 
خليلي رهبر حزب وحدت و از قوم هزاره است. آقاي 
عبداهلل نامزد حزب جمعيت اسالمي است و دو حزب 
جنبش ملي اسالمي و حزب وحدت نيز از او حمايت 
مي كنند. عبداهلل مورد توجه اروپايي ها و هندي ها است 

و خانواده وي هنوز در هندوستان زندگي مي كنند.
  »محمد اشرف غني«، رييس جمهور فعلي، با شعار 
»دولت ساز« وارد كارزار انتخاباتي شده است. وي امراهلل 
صالح را به عنوان معاون اول و سرور دانش را معاون دوم 
خود معرفي كرد. آقاي صالح رييس حزب روند سبز، 
از استان پنجشير و از قوم تاجيك است و در گذشته 
از نزديكان احمد شاه مسعود بوده است و آقاي دانش 
معاون دوم كنوني آقاي غني، از اعضاي حزب وحدت 
افغانستان و از قوم هزاره است. ضمن آنكه محمد يوسف 
غضنفر، از بازرگانان مشهور افغانستان؛ از قوم ازبك، در 
كنار غني قرار دارد. اش��رف غني انتظار دارد تا مانند 
انتخابات گذشته، سفارت امريكا از وي حمايت كند، 
اما هنوز موضع سفارت امريكا در اين مورد علني نشده 
است. پسر و دختر آقاي غني در امريكا زندگي مي كنند 

و تابعيت امريكايي دارند.
  »لطيف پدرام«، تحصيل كرده ايران و نماينده سابق 
استان بدخشان در مجلس نمايندگان است كه با شعار 
»آزادي، عدالت و امني��ت« به عنوان نامزد انتخابات 
رياست جمهوري ثبت نام كرده است. او رييس حزب 
كنگره ملي و از سياستمداران طرفدار حكومت فدرالي 
در افغانستان است. در ميان اروپايي ها هواداراني دارد، اما 
اين سبب نشده است كه از وي در طرح ايجاد حكومت 
فدرالي در افغانس��تان حمايت كنند. پ��درام با طرح 
اهداف بلند سياسي، معاونان ضعيفي را براي نامزدي 
در انتخابات معرفي كرده است. آقاي پدرام، احسان اهلل 
حيدري را به عنوان معاون اول و محمد صادق وردك را 

به عنوان معاون دوم خود انتخاب كرده است.
  »احمد ولي مس�عود«، برادر احمد شاه مسعود، 
از فرماندهان جهادي اس��ت. وي رييس بنياد شهيد 
احمدشاه مسعود است و خود را پيرو برادرش مي داند. 
مسعود تاكنون موفق به جلب نظر هيچ كشور خارجي 
براي حمايت در انتخابات نشده است اما وي با اروپايي ها 
رابطه نزديك دارد. او فريده مومند را به عنوان معاون اول 
و عبداللطيف نظري را به عنوان معاون دوم خود انتخاب 
كرده است. آقاي نظري، استاد دانشگاه در كابل است. 
خانم مومند چند سال به عنوان وزير تحصيالت عالي 

افغانستان كار كرده است.
  »فرامرز تمنا«، فارغ التحصيل جمهوري اسالمي 
ايران و هندوستان است، با شعار »تدبير و توسعه« به 
عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كرده 
اس��ت. او به عنوان رييس دفتر مطالعات استراتژيك 
وزارت خارجه افغانس��تان كار كرده و استاد دانشگاه 
است. آقاي تمنا، سيد قياس سعيدي را به عنوان معاون 
اول و محمد امين رشادت را به عنوان معاون دوم خود 
انتخابات كرده اس��ت. هر دو معاون آقاي تمنا استاد 

دانشگاه در كابل هستند.
مركز بين المللي مطالعات صلح 

 دكتر علي اكبر عرب مازار |
 و ام��ا درك عمق راهبردي س��خنان مكرون چه اثراتي 
در نقشه راه آينده جهان و نقش��ه راه سياست خارجي 
ما مي تواند داشته باشد؟ امانوئل ماكرون رييس جمهور 
فرانسه هفته گذشته در جمع سفراي اين كشور سخناني 
ايراد كرد كه آن را باي��د از برخي جهات تاريخي يا آغاز 
چرخشي تاريخي دانست. محتواي سخنراني ماكرون اين 
بود كه هژموني غرب بر جهان كه از دو سده پيش اروپا در 
چارچوب آن مي انديشيد و سياست گذاري مي كرد پايان 
يافته است. جهان به دو قطب امريكا و چين در حال تقسيم 
شدن است و ديگر كشورهاي جهان اگر نمي خواهند به 
زائده  اي از اين دو تبديل شوند بايد با يكديگر متحد شوند 
و همكاري كنند و وزنه متقابل يا س��ومي را در جهان به 
وجود آوردند. طبعا مركز ثق��ل اين وزنه از نظر ماكرون 
اتحاديه اروپاست كه براي رسيدن به اين هدف بايد در 
روابط خود با روس��يه تجديد نظر و آن را نوسازي كند، 
مناس��باتش را با هند و آسيا گسترش دهد و پايه نويني 
براي روابط خ��ود با افريقا بدور از منطق »هژموني« و بر 
مبناي همكاري بنا كند.  ماكرون به خطرهايي كه جهان 
كنوني را بدليل نوع جهاني شدن آنكه بر مبناي بازار آزاد 
قرار دارد تهديد مي كند، به مساله بحران زيست محيطي 
كه سياره را در خطر قرار داده، به ضرورت كنترل مسابقه 
تسليحاتي، به فرار صنايع از اروپا، به تجديد نظر در ساختار 
»سازمان تجارت جهاني« اشاره كرد و تاكيد كرد بدون 
انجام فوري اصالحات و چرخش هاي الزم در چارچوبي 
كه او ترسيم مي كند اروپا از هم خواهد پاشيد. ماكرون 
با اشاره به اين تجربه تاريخي كه تمدن ها مي توانند نابود 
شوند خواهان كوش��ش براي برقراري يك تمدن نوين 
اروپايي شد. آنچه ماكرون مي گويد از يكسو الهام گرفته 
از ديپلماسي و سياست خارجي روسيه دوران والديمير 
پوتين است و از سوي ديگر الهام گرفته از رويكرد سياست 
خارجي دونالد ترامپ. ماكرون خود به صراحت مي گويد 

كه روس��يه به مراتب زودتر از فرانسه و اروپا وضع جديد 
جهان را فهميد و منطقي متناسب با آن در پيش گرفت. 
اين وضع جديد جهان ظهور قدرت هاي تازه ايست كه 
نمي توان با منطق هژموني، با منطق بلوك بندي با آنان 
س��خن گفت. برخالف غرب كه خ��ود را همچون يك 
بلوك دربرابر روسيه و چين تعريف كرده است، روسيه 
پوتين خود را جزو هيچ بلوكي نمي داند. حتي روس��يه 
و چين روابط خ��ود را نه همچون يك »اتحاد« يا بلوك 
بلكه همچون همكاري و ش��راكت معرف��ي مي كنند. 
با همين منطق اس��ت كه روس��يه در عين تقابل با ناتو 
مي تواند با تركيه نيز همكاري كند و حتي به آن س��الح 
بفروشد. ماكرون خواهان چنين رويكردي در سياست 
خارجي است. اشاره  اي كه به پايان هژموني غرب و فراتر 
از آن پايان يافتن هويتي بن��ام غرب مي كند در همين 
چارچوب اس��ت همانطور كه چندين بار در سخنراني 
خود به كنفرانس اخير گروه هفت در شهر بياريتز فرانسه 
و دعوت ظريف به عنوان يك موفقيت اش��اره مي كند. 
فرانسه در عين اينكه در گروه هفت كشور صنعتي و در 
كنار امريكاست خود را مقيد به سياست خارجي امريكا 
نمي داند و بخود حق مي دهد كه ايران را هم دعوت كند و 
سياست خارجي مستقل از امريكا و ناتو را در پيش گيرد. 
ماكرون در عين حال در ترسيم سياست خارجي جديد 
فرانسه كه مي كوش��د آن را به سياست خارجي جديد 
اروپا تبديل كند تحت تاثير ترامپ هم هست. زيرا آنچه 
ماكرون اكنون مي گويد ترامپ قبال عملي اش س��اخته 
است. اين ترامپ بود كه پايان وحدت و يكپارچگي غرب 
را زودت��ر از همه در عمل اعالم كرد، ترامپ بود كه عمال 
اعالم ك��رد غرب ديگر وجود ن��دارد و روبروي اروپا علنا 
ايستاد، ترامپ بود كه چين را رقيب واقعي و خطر براي 
آينده امريكا اعالم كرد، ترامپ بود كه براي نخستين بار 
ضرورت جدا كردن روس��يه از چين را مط��رح كرد و .... 
بنابراين ماكرون از اين نظر حرف تازه  اي نمي گويد. او در 

واقع به وضعي كه ترامپ در عمل ايجاد كرده يك بنيان 
نظري و استراتژيك مي دهد و در عين حال آنچه ترامپ 
با جنجال و گرد و خاك مي خواهد به پيش ببرد، ماكرون 
مي كوشد با تردستي ديپلماتيك پيش براند. با اين حال 
سخنان ماكرون اگر از ابعاد ديپلماتيك و ژئوپوليتيك آن 
صرفنظر كنيم يك جنبه عميق تر و بنيادين تر هم دارد 
و آن نگراني از يك چرخش تمدني، از افول تمدني غرب 
است. ماكرون و در واقع آن اتاق هاي فكر و دستگاه هايي 
كه او به نمايندگي آنان سخن مي گويد احساس مي كنند 
كه تمدن غرب وارد يك مرحله نزولي شده است. بنابراين 
مساله به مراتب فراتر از يك چرخش ژئوپوليتيك، بلكه 
انطباق با اين رون��د نزولي براي جلوگيري از تعميق آن 
اس��ت. آنچه غرب در حال از دست دادن آن است بيش 
از آنكه هنوز قدرت اقتصادي و نظامي آن باشد، هژموني 
ايدئولوژيك آن است. اعتراف دردناك ماكرون به تبديل 
شدن چين به قدرت اقتصادي جهان كه فرانسه ممكن 
است ناگزير شود به زايده آن تبديل شود بنوعي پذيرش 
آغاز از دست دادن اين هژموني ايدئولوژيك است. زيرا به 
مدت دو سده تمدن غرب برتري اقتصادي و نظامي خود 
را بر چين و بر آسيا نشانه “عقالنيت “ غربي در برابر عدم 
عقالنيت آسيايي، نشانه برتري تمدني غرب اعالم كرد. 
آنها اكن��ون مي دانند كه با اعالم برتري فني و اقتصادي 
چين و با آشكار شدن آن براي همه، در حال گام گذاشتن 
به چه مسيري و ورود به چه دامي هستند، همان دامي كه 
خود براي مردمان ديگر كشورها پهن كردند و ذهن مردم 
جهان را با اين گمان كه هركس از نظر اقتصادي پيشروتر 
است از نظر تمدني نيز برتر است ساختند. آنها مي دانند 
كه اكنون و به زودي همين برساخته ايدئولوژيك برعليه 
خود آنها خواهد چرخيد. اينكه ماكرون در سخنراني خود 
اصطالحاتي نظير »نبوغ چيني«، »منطق و روشن بيني« 
چيني را به كار مي برد يا از »هوشمندي« چيني ها در برابر 
اشتباهات و حتي »حماقت« اروپايي ها سخن مي راند؛ يا 

اينكه دست پايين را مي گيرد و از ضرورت كنار گذاشتن 
منطق هژموني و رفتن به سمت منطق همكاري و شراكت 
برابر سخن مي گويد برآمده از همين پيش بيني آينده 
اس��ت، به ويژه اگر اتحاديه اروپا از هم بپاشد كه تبديل 
شدن كش��ورهاي اروپايي به زائده قدرت هاي بزرگ تر 
قطعي خواهد شد. باز به همين دليل است كه ماكرون در 
سخنراني خود از اصطالحات ماركسيستي بهره مي گيرد، 
از جنگ سنگري و جنگ مانووري )اصطالحات گرامشي( 
سخن مي گويد يا »اومانيسم« را ش��الوده تمدن نوين 
اروپايي معرفي و اعالم مي كند »همانطور كه سوسياليسم 
در يك كش��ور نتوانس��ت به لحاظ تاريخي موفق شود، 
اومانيسم در يك كش��ور نيز موفق نخواهد شد«. با اين 
سخنان از يكسو مي خواهد تمدن نوين اروپايي ادعايي 
خود را به نوعي تكرار تجربه سوسياليس��م در شوروي 
معرفي كند و مدعي راهي تازه باشد، از سوي ديگر تحقق 
آن را در كوتاه مدت تعليق به محال كند و مش��روط به 
پيوستن همه جهان بدان س��ازد. اين سخنان در عين 
حال آگاهي از اين واقعيت است كه با افول ناگزير سرمايه 
داري غرب، تجربه سوسياليسم شوروي از زيرآوار بيرون 
خواهد آمد و نه تنها بخش مهمي از دستاوردهاي آن به 
خواس��تي جهاني تبديل خواهد شد، بلكه اين احتمال 
بسيار جدي اس��ت كه نوليبراليسم به ضد خود تبديل 
شود و كشورهاي س��رمايه داري نظير فرانسه زير فشار 
سنگين داخلي و براي جلوگيري از عقب افتادن بيشتر 
در عرصه رقابت بكوشند از تاثير ويرانگر بازار آزاد بكاهند و 
به سمت اقتصاد برنامه ريزي شده جهت بگيرند. در چنين 
چشم اندازي كاريكاتورسازي از اقتصاد شوروي ديگر نه 
صالح است و نه ممكن و بايد آماده بيان اين واقعيت به 
مردم بود كه سوسياليسم شوروي بدليل محصور ماندن 
در يك كش��ور ناموفق ش��د و نه به خاطر ناكارآمدي يا 
جنبه برنامه ريزي آن. با توجه به همين واقعيت است كه 
ماكرون در سخنراني خود بر ضرورت در پيش گرفتن يك 

»استراتژي صنعتي« واقعي تاكيد مي كند و بارها اصطالح 
»كنترل« را همچون يك كليدواژه به كار مي گيرد و آن را 
ضرورت در همه عرصه ها معرفي مي كند.  سخنان ماكرون 
نشانه عمق بحران، نشانه حدت آن و در عين حال نشانه 
كوشش محافل حاكم بر سرمايه داري فرانسه براي انطباق 
با واقعيت افول تمدن غربي با هدف حفظ و نجات نظام 
سرمايه داري است. ولي اين كوششي است اميدواركننده 
زيرا بهتر از كوربيني و سماجت بر حفظ ناممكن هژموني 
است. اينكه محافل حاكم سرمايه داري در اين يا آن كشور 
يا در سطح اروپا به اين نتيجه برسند كه خود را با واقعيت 
افول سرمايه داري غرب منطبق كنند يك گام بزرگ به 
پيش براي رفتن به سمت نجات بشريت از خطر جنگ و 
ويراني طبيعت و محيط زيست انساني است. اين كوشش 
بدون كنترل محافل مالي ناممكن اس��ت و ماكرون هم 
در سخنان خود بطورضمني خواهان برگشتن اقتدار به 
دولت براي كنترل اين محافل است، محافلي كه اكنون 
ديگر جهان وطن و در واقع بي وطن ش��ده اند و بي گمان 
دربرابر چنين تحولي خواهند ايستاد و خواهند كوشيد آن 
را به شكست بكشانند. كوشش فرانسه براي ميانجيگري 
و رسيدن به توافقي با ايران و اياالت متحده و جلوگيري از 
جنگ در خليج فارس نشانه اي از پيامدهاي مثبت اين درك 
و سمتگيري نوين در عرصه سياست خارجي فرانسه براي 
آن كشور و جهان است، همانطور كه تالش آن كشور براي 
بهبود مناسبات با روسيه براي امنيت و صلح در جهان مفيد 
است. سياست خارجي ايران، نيز بايد اكنون از اين تحول 
استفاده كند و به سهم خود كمك كند و نشان دهد كه اين 
درك و سياست نوين با نگاهي نو و جهانشمول و راهكارهايي 
جديد و خارج از هژموني قديمي غربي كه در حال فروپاشي 
است با احترام به همه نژادها و انسانهاي روي زمين و حقوق 
انساني، اقتصادي و اجتماعي آنها و با گسترش عدل و داد و 
مبارزه با ظلم و جهل مي تواند در كاهش تنش و بهبود وضع 

جهان و منطقه موثر باشد.

تحليل
 جهان وارد صف بندي هاي نوين مي شود



اخبار 9 پرونده

سفر فروتا به تهران، تالش براي سياسي كردن پرونده هسته اي ايران نيست

شفافيت هاي ايران هرگونه فرصتي را از امريكا و اسراييل گرفت

انحراف و افتخار 

۴۸ ساعت بعد از عملياتي شدن گام سوم ايران در 
كاهش تعهدات برجامي شاهد سفر كرنل فروتا، دبير 
موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران هستيم. 
همزمان با اين حض�ور، برخي جريان س�ازي هاي 
رسانه اي و تحركات امريكايي و به خصوص اسراييلي 
با محوريت سخنان بنيامين نتانياهو در رابطه با وجود 
فعاليت هاي مشكوك تهران در پرونده هسته اي اش 
با هدف ايجاد حساس�يت در اين پرونده و سياسي 
كردن آن شكل گرفت. ديپلماسي ايراني براي واكاوي 
اهداف اين تحركات نتانياهو، همزمان با سفر فروتا به 
تهران و نيز ميزان تاثيرگذاري آن بر پرونده هسته اي 
ايران، گفت وگويي را با عبدالرضا فرجي راد، سفير 
اسبق ايران در نروژ، استاد ژئوپليتيك و كارشناس 
مسائل بين الملل صورت داده اس�ت كه در ادامه از 

نظر مي گذرانيد.
 

  گام سوم ايران در كاهش تعهدات برجامي مبني بر 
انجام تحقيق و توسعه در حوزه هسته اي بدون هيچ 
گونه محدوديت از جمعه گذشته وارد حوزه عملياتي 
شد؛ گامي كه در شرايط كنوني به باور برخي در سايه 
مالحظات ديپلماتيك گرفته شده است. از نگاه شما 
اين گام در مقام قياس با دو گام پيش�ين به واسطه 
همين مالحظات ديپلماتيك تهران قدري محتاطانه 

و محافظه كارانه نيست؟
همان گونه كه شما اشاره داشتيد كه بسياري از كارشناسان 
معتقد بودند كه ايران در گام سوم به دنبال افزايش سطح 
غني سازي خواهد رفت يا اقداماتي از اين دست را در دستور 
كار قرار خواهد داد، اما نهايتا دولت مساله توسعه و تحقيق 
در همه ابعاد هس��ته اي را بدون هي��چ گونه محدوديتي 
مبناي گام س��وم عنوان كرد تا بتواند در سايه آن شرايط را 
براي مديريت مناسبات و اقتضائات ديپلماتيك پيگيري 
كند. چرا كه اگرچه اياالت متحده امريكا پاس��خ نه خود را 
به تالش هاي فرانسه عنوان داشته است، اما از آن سو هنوز 
مذاكرات ميان اروپا و ايران ادامه دارد و مي تواند نتايجي هم 
در آينده به دنبال داشته باشد. به گونه اي كه حتي فرانسه بعد 
از عملياتي شدن گام سوم ايران در كاهش تعهدات برجامي 
به صراحت عنوان داشت كه هنوز تالش ها براي حفظ برجام 
ادامه دارد. لذا جمهوري اس��المي ايران براي حفظ همين 
اميد سعي كرده است گام سوم را با برخي مالحظات بردارد 
و راديكال عمل نكند. پس بر خالف برخي كه معتقدند ايران 
در سايه اين گام دو ماه طاليي پيش رو را از دست داده است، 
من معتقدم دو ماه پيش رو آزمون خوبي براي غرب خواهد 
بود تا بتواند پس از نزديك به 15 ماه، يك بار براي هميشه 
تكليف خود را برجام روشن كند. پس اين گام نسبتا منعطف 

مي تواند بستر عمل خوبي براي اروپا باشد. 
  اما چرا همين اقدام ايران در گام سوم با اين ميزان 
از واكنش هاي منفي به خصوص اس�راييل و اياالت 

متحده امريكا روبه رو شده است؟
اگر چه سوم در ظاهر يك گام به نسبت دو گام پيشين كم 
اهميت جلوه مي كند، اما يقيناً يك موتور محرك براي آينده 
فعاليت هاي هسته اي ايران در همه ابعاد است. از اين مساله 
تحقيق و توسعه در فناوري صلح آميز هسته اي براي غرب، 
به خصوص امريكا و اسراييل بسيار با اهميت است و روي 
آن بسيار حساس هستند. چون نتيجه همين تحقيقات 
به توسعه و افزايش ميزان سانتريفيوژها و به تبع آن رشد 
پروسه غني سازي در ايران خواهد انجاميد. البته اين نكته را 
هم بايد عنوان داشت كه اين گام يك گام بسيار زمانبر است. 
پس به نظر نمي رسد كه در ادامه ميزان حساسيت هاي گام 
سوم به اندازه دو گام قبلي جدي باشد و مشكلي براي پرونده 

هسته اي ايران درست كند.
  ب�ه اميدهاي ايران و اروپا براي ت�داوم مذاكرات و 
حفظ برجام اشاره داشتيد، اما در يك شرايط واقعي 
به نظر مي رس�د كه عماًل بدون حضور و چراغ سبز 
اياالت متحده امريكا نمي توان كاري جدي صورت 
داد به ويژه كه به موازات مخالفت جدي كاخ سفيد 
با تالش هاي امانوئل مكرون شاهد بوديم كه عالوه 
بر تحريم سازمان فضايي ايران توسط كاخ سفيد، 
وزارت خزان�ه داري امريكا تحريم هاي جديدي در 
قبال شبكه انتقال نفت ايران متشكل از ۱۶ شركت، 
۱۰ فرد و ۱۱ نفتكش را به اجرا گذاشت. اينها عالوه بر 
آن است كه برايان هوك، نماينده ويژه امريكا در امور 
ايران روز چهارش�نبه هفته گذشته در كنفرانسي 
خبري عنوان كرد كه اي�االت متحده براي هرگونه 

اطالعاتي كه موجب اختالل در چرخه مالي س�پاه 
پاسداران انقالب اسالمي شود، تا سقف ۱۵ ميليون 
دالر پاداش در نظر خواهد گرفت. لذا منطقي آن بود 
كه ايران گام سوم را جدي تر بر مي داشت يا اينكه در 
يك فاصله كوتاه بدون در نظر داشتن دوره هاي ۶۰ 
روزه گام چهارم را بردارد. چرا كه تهران چيزي براي 
از دس�ت دادن ندارد. ارزيابي شما در اين خصوص 

چيست؟
من از همان ابتدا كه دونالد ترامپ از برجام خارج شد معتقد 
بودم كه ايران بايد يك حركت س��نجيده، منطقي و بدون 
هيچ گونه شتاب زدگي را در دستور كار قرار دهد و به صورت 
كاماًل تدريجي و حساب ش��ده عمل كند. در صورتي كه 
بسياري از كارشناسان معتقد بودند كه همان 1۸ ارديبهشت 
سال گذشته و در تقابل با خروج دونالد ترامپ از برجام، ايران 
نيز بايد اين توافق را كنار مي گذاشت. اما در همان زمان ساير 
اعضاي باقي مانده در برجام اين ق��ول را به ايران دادند كه 
تعهدات امريكا را نيز براي حفظ برجام بر عهده خواهند گرفت 
كه نهايتا چنين نشد. ولي اين نكته مغفول نماند در همين 
مدت نزديك به 15 ماه كه از خروج دونالد ترامپ از برجام 
مي گذرد ديگر براي همه جهان روشن شده كه ايران، هم در 
برابر بدعهدي هاي اروپا نسبت به انجام تعهدات شان و هم 
نسبت به خروج يك جانبه دونالد ترامپ از توافق هسته اي و 
اعمال تحريم هاي ظالمانه و يكجانبه تا چه اندازه صبر پيشه 
كرده است. لذا يقينا اين »صبر« يك »صبر استراتژيك« بود. 
چون در سايه اين صبر استراتژيك، تهران مي تواند پاسخ هر 
گونه اقدامي را بدهد. در حالي كه اگر همان س��ال گذشته 
ايران هم دست به تقابل به مثل در برابر كاخ سفيد مي زد و از 
برجام خارج مي شد، احتماال اين موج ديپلماتيك و رسانه اي 
عليه جمهوري اسالمي راه انداخته مي شد كه اروپا به همراه 
روسيه و چين مي توانستند جاي خالي امريكا را براي حفظ 
برجام پر كنند، اما ايران در تكميل واكنش امريكا با خروج 
از برجام عماًل اين توافق را پايمال كرد. پيرو اين نكته زماني 
كه ايران 1۸ ارديبهشت امسال به صورت يك دوره ۶۰ روزه 
گام هاي كاهش تعهدات برجامي را عملياتي مي كند، شرايط 
براي هر گونه جريان سازي عليه خود را در آژانس بين المللي 
انرژي اتمي، شوراي حكام، شوراي امنيت و ديگر سازمان ها 
از بي��ن مي برد و در كنارش زمينه ب��راي توجيه، تبيين و 
تشريح عملكرد ايران و پذيرش آن در افكار عمومي جهاني 

شكل خواهد گرفت.
لذا به نظر من منطقي نيست كه در برابر هر اقدام تند اياالت 
متحده امريكا ما يك واكنش و مقابله به مثل راديكالي را در 
دستور كار قرار دهيم. از اين رو اگر چه ما در هفته هاي اخير 
شاهد موج جديدي از تحريم ها عليه شخصيت ها و نهادهاي 
مختلف داخلي از طرف وزارت خزانه داري اياالت متحده 
امريكا بوديم، اما رفتار ايران بايد يك رفتار دقيق و حساب 

شده، بدون شتابزدگي و بدون رويكردي احساسي باشد.
  اگرچه يوكيا آمانو، دبير سابق آژانس بين المللي 
ان�رژي اتم�ي در دوران مديريت خود س�عي كرد 

پرونده فعاليت هاي هسته اي در دوره برجام را بدون 
نگاه سياسي پيگيري كند و همواره ميان نگاه غرب، 
به خصوص امريكا و شرايط خاص اين پرونده، يك 
توازن و مديريت را در دستور كار قرار دهد، اما به نظر 
مي رسد بعد از فوت وي و روي كار آمدن كرنل فروتا، 
دبير موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي واشنگتن 
و ت�ل آويو س�عي مي كنند اين فرص�ت را غنيمت 
بشمارند تا از اين خالء، پرونده را به يك فاز سياسي 
بكشانند. پيرو اين نكات آيا سفر يكشنبه هفته جاري 
سرپرست آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران 
مي تواند در اين راستا قابل توضيح و تفسير باشد، 
به خصوص كه جان بولتون، مشاور سابق امينت ملي 
كاخ سفيد نيز صراحتا عنوان داشت كه واشنگتن 

مشتاقانه منتظر دريافت گزارش فروتا است؟
من چنين اعتق��ادي ندارم كه بت��وان از دل س��فر آقاي 
فروتا به ايران چنين برداش��تي كرد كه تالش هايي براي 
سياسي كردن پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران در آژانس 
بين المللي انرژي اتمي وجود داشته باشد. البته نمي توان 
منكر تكاپوهاي امريكا و اسراييل بود. اما تاكنون اين نتيجه 
خاصي براي آنان در پي نداشته است. چون به هرحال اكنون 
بازرسان آژانس به صورت مداوم فعاليت هاي هسته اي ايران 
را زير نظر دارند. از اين رو سفر سرپرست آژانس بين المللي 
انرژي اتمي نمي تواند تالشي براي سياسي كردن پرونده 

ايران باشد.
  ام�ا بنيامي�ن نتانياهو، نخس�ت وزير اس�راييل 
طي روزه�اي اخير مواضع�ي را در خصوص برخي 
فعاليت هاي مشكوك هسته اي ايران مطرح كرده 
است. آيا اين دس�ت مواضع مقامات اسراييلي در 
كنار سخنان جان بولتون كه ديگر عهده دار پست 
مش�اور امنيت ملي كاخ سفيد نيست و همچنين 
جريان س�ازي برخي رس�انه هاي خبري مي تواند 
شرايط را براي پرونده ايران در سايه سفر آقاي فروتا 

به ايران حساس كند؟
اگرچه در راستاي اين نكته شما افرادي مانند جان بولتون 
)اين مصاحبه پيش از اخراج بولتون بوده اس��ت – تعادل( 
و نتانياهو مي خواهند از گزارش آژانس بين المللي انرژي 
اتمي تالش هايي براي سياسي كردن پرونده فعاليت هاي 
هسته اي ايران در شوراي حكام يا شوراي امنيت را صورت 
دهند، اما تهران خود پيش از همه به صورت علني و شفاف 
تبعات، جزييات اقداماتش در كاهش تعهدات برجامي را به 
همه سازمان ها و نهادها به خصوص آژانس بين المللي انرژي 
اتمي گزارش مي ده��د. از طرف ديگر همان گونه كه قبال 
هم اش��اره كردم تمامي اقدامات و تبعات گام هاي كاهش 
تعهدات برجامي به صورت شفاف زيرنظر كارشناسان آژانس 
بين المللي انرژي اتمي صورت مي گيرد. لذا نقطه تاريك و 
مبهمي براي اين پرونده )فعاليت هاي هس��ته اي( وجود 
ندارد و امريكا و اسراييل نمي توانند هيچ كدام از ابعاد پرونده 
فعاليت هاي صلح اميز هسته اي ايران را سياسي كنند تا به 

تبع آن حساسيت هايي را ضد تهران شكل داده و در قالب 
آن، ائتالفي عليه ايران به وجود آورند. امروز امريكا و به ويژه 
رژيم صهيونيتي بايد بپذيرند كه رفتار كنوني ايران در پرونده 
فعاليت هاي صلح آميز هسته اي اش كه از جمله حقوق حقه 
ملت به شمار مي آيد، به شدت متفاوت از در دوره قبل از برجام 
است. اكنون ميزان شفافيت و روشنگري هاي ايران در همه 
ابعاد فعاليت هاي هسته اي به قدري باال است كه عماًل فرصت 
هرگونه سياسي كاري در پرونده ايران يا ايجاد حساسيت 
در آن را، چه از جانب امريكا چه از جانب صهيونيست ها و 
شخص بنيامين نتانياهو و چه از جانب هر بازيگر ديگري به 
محاق برده است.  زماني كه آژانس بين المللي انرژي اتمي در 
برابر اين جنجال سازي ها صراحتا عنوان مي كند كه ناظران 
و بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در تهران مستقر 
هس��تند و به صورت مداوم و فعال هرگونه تحرك ايران را 
رصد مي كنند و از آن طرف اتحاديه اروپا نيز بيان مي دارد كه 
مرجع هرگونه اقدام اروپا، گزارش آژانس بين المللي انرژي 
اتمي است، نشان مي دهد كه تمام اين تالش هاي نتانياهو 
و كاخ سفيد به در بسته خورده است و ديگر جامعه جهاني 
مانند دوران قبل از برجام با يكسري شبهه سازي ها، پرونده 
فعاليت هاي هس��ته اي ايران را به شوراي امنيت نخواهند 
برد و حساسيت هاي بي موردي را در جامعه جهاني ايجاد 
نخواهد كرد. ضمن اينكه نبايد فراموش كنيم اكنون نتانياهو 
خود را براي انتخابات پارلماني اسراييل آماده مي كند. لذا به 
هرگونه تالشي براي افزايش ميزان نفوذ خود در ميان افكار 
عمومي سرزمين هاي اشغالي دست خواهد زد و در اين راستا 
پررنگ كردن ايران هراسي مي تواند يكي از ابزارهاي مفيد 

براي او تلقي شود.
  ولي اين سفر بعد از عملياتي شدن گام سوم ايران 
در كاهش تعهدات برجام�ي صورت گرفت. آيا اين 
همزماني معناي خاصي را براي سياسي كردن پرونده 

ايران با خود به همراه خود ندارد؟
به هر ح��ال ايران در حدود 4 ماه گذش��ته س��ه گام را در 
كاهش تعهدات برجامي برداشته است. پس طبيعي است 
كه سرپرست آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بررسي 
آخرين وضعيت فعاليت هاي هس��ته اي ايران سفري را به 
اين به تهران داشته باشد تا در جريان آخرين جزييات اين 
اقدامات قرار گيرد. لذا پيگيري مناسبات بين مقامات بلندپايه 
ايران با مسووالن رده باالي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
از طريق س��فر هاي ديپلماتيك، ديدارها و مذاكرات امري 

اجتناب ناپذير است.
  طبق برخي از اخبار قرار است كه سه شنبه هفته 
آين�ده ژان ايو لودريان، وزير امور خارجه فرانس�ه 
سفري را به واش�نگتن براي گرفتن رضايت از كاخ 
سفيد در خصوص اعطاي خط اعتباري ۱۵ ميليارد 
دالري به ايران داشته باشد. آيا ترامپي كه مخالفت 
خود را با اعطاي اين خط اعتباري ب�ه ايران، هم در 
مذاكراتش با امانوئل مكرون و هم در جريان س�فر 
برونو لومر، وزي�ر دارايي به امريكا به همين منظور 

عنوان كرده است آيا رضايت به انجام اين طرح پاريس 
خواهد داد؟ از طرف ديگر با وجود اين مخالفت هاي 
كاخ سفيد چرا پاريس كماكان به واشنگتن نظر دارد؟ 
اگرچه واشنگتن، هم به خود امانوئل مكرون و هم به وزير 
دارايي اين كش��ور در س��فر در جريان س��فرش به امريكا 
مخالفت جدي اش را با خط اعتباري 15 ميليارد دالري به 
ايران اعالم كرده، اما سفر احتمالي هفته آتي وزير امور خارجه 
فرانسه به همين منظور نشان از اين دارد كه حتما امريكايي ها 
در اين مدت و در جريان مذاكرات واكنش، موضع يا پالس 
مثبتي را از خود نشان داده اند كه اكنون فرانسه را اميدوار 
كرده است مي تواند با تداوم تالش هاي ديپلماتيك و پيگيري 
و ممارست در عملياتي كردن طرحش، رضايت كاخ سفيد را 
در خصوص اعطاي خط اعتباري 15 ميليارد دالري بگيرد.

  پس در راس�تاي همين نكته ش�ما برخي مواضع 
امريكايي ها و اروپايي ها در خصوص احتمال ديدار 
حس�ن روحاني، رييس جمهوري اي�ران و همتاي 
امريكايي اش در جريان سفر به نيويورك مي تواند 
در اين راستا قابل ارزيابي باشد. پيرو اين مساله آيا 
سخنان معنادار دولت در رابطه با مذاكره مي تواند 

همين پالس يا عالئم مد نظر شما تلقي شود؟
ببينيد به نظر مي رسد كه امريكايي ها در يك فضاي مجرد 
از واقعت تصميم گي��ري مي كنند. من تصور نمي كنم كه 
هيچ گونه برنامه اي براي ديدار و مالقات ميان آقاي روحاني 
با دونالد ترامپ در جريان س��فر رييس جمهوري ايران به 
سازمان ملل وجود داشته باشد. چرا كه نظام بطور قطعي 
عنوان داشته است كه هيچ گونه مذاكره اي در هيچ سطحي 
ميان مقامات ايراني و امريكايي وجود نخواهد داش��ت تا 
زماني كه اياالت متح��ده امريكا دوباره به برجام بازگردد و 
تمام تحريم هاي خود را ملغي كند. اما نكته اينجاست نبايد 
فراموش كنيم وضعيت سياس��ي اياالت متحده امريكا و 
شخص دونالد ترامپ در آستانه انتخابات رياست جمهوري 
سال ۲۰۲۰ در يك حساسيت بااليي قرار دارد، به خصوص 
كه كاخ سفيد موفقيت چندان جدي در حوزه ديپلماسي 
نداشته است. بنابراين احتمال دارد كه فرانسه بتواند وقتي 
توافقات نيم بندي را مانند اعطاي همين خط اعتباري 15 
ميليارد دالري به ايران بدهد تا حداقل مذاكراتي ميان ايران 

و امريكا در قالب ديدارهاي 1+5 صورت بگيرد. 
  آيا اين مساله )انجام مذاكرات ميان ايران و امريكا 
در قال�ب ديداره�اي ۱+۵( همان چيزي اس�ت كه 

امريكايي ها و شخص ترامپ در نظر دارند؟
به نكته بسيار مهمي اش��اره كرديد. يقينًا اياالت متحده 
امريكا به دنبال مذاكره چند جانبه با ايران نيست. اگر دقت 
كرده باش��يد در دوران باراك اوباما يك سياست و راهبرد 
چند جانبه گراي��ي با حضور ديگر بازيگ��ران از جانب كاخ 
سفيد پي گرفته مي ش��د و امريكا مديريت و نظارت آن را 
بر عهده داشت. اما اكنون دونالد ترامپ مي خواهد كه همه 
اين پرونده ها را ب��دون هيچ گونه بازيگر ثالثي و به صورت 
مستقيم و در جريان يك مذاكره دو جانبه پيگيري كند. لذا 
رييس جمهوري كنوني امريكا تا آنجايي به فرانسه امكان 
بازيگري مي دهد كه بتواند بستر اوليه مذاكره و ديدار تهران 
و واشنگتن را شكل دهد. پس اگر ترامپ احساس كند كه 
امانوئل مكرون به دنبال بازيگري در سطح جدي تري مانند 
ميانجيگري ديپلماتيك يا طرف سوم و واسطه در جريان 
مذاكرات ايران و امريكاست قطعاً ميز مذاكره را بر هم خواهد 
زد. چون او مي خواهد تمام پرستيژ سياسي مذاكره براي 
خ��ودش رقم بخورد. يعني دونالد ترام��پ به دنبال ايجاد 
برجام ديگري با حضور ديگر كشورها نيست، بلكه مي خواهد 
مذاكراتي دو جانبه با ايران صورت بگيرد تا بتواند آن را در 
جريان انتخابات رياست جمهوري خرج كند. البته در كنار 
آن دونالد ترامپ نياز دارد كه اين روابط نيم بند در مناسبات 
ايران و امريكا با واسطه گري فرانسه قطع نشود. يعني دونالد 
ترامپ به روابط واشنگتن- پاريس و پاريس- تهران نياز دارد. 
چون زمان را در آستانه انتخابات از دست مي دهد؛ زماني كه 
اكنون نشان مي دهد ايران توانسته به يك نوع همزيستي با 
تحريم ها دست پيدا كند و از آثار سوء آن بكاهد. لذا هيچ گونه 
امتياز و دستاوردي براي اقدامات دونالد ترامپ در خصوص 
پرونده ايران شكل نگرفته است و اين مساله يعني شكست 
وي در برابر ايران. بنابراين رييس جمهوري اياالت متحده 
امريكا اكنون حتي به يك پيروزي نسبي و نمايشي بسنده 
كرده است كه اين مس��اله مي تواند در سايه واسطه گري 
پاريس به وجودآيد. اما ترامپ بع��د از اين مرحله ديگر به 
 نقش آفريني مكرون نياز ندارد و مي خواهد خود يك تنه 

صحنه گردان مسائل باشد.

جورج  مونبيو |
ترجمه:   محمود حايري|

احساس مي كنيد كنار گذاشته شده ايد؟ شايد به 
اين دليل است كه به رقابت، حسادت و هراسي كه 

نوليبراليسم تخم آن را افشانده است تن نداده ايد.

رسيدن به آرامش در يك دنياي آشفته هدفي منطقي نيست 
)چون( فقط با انكار آنچه كه در اطراف تان مي گذرد مي توان 
به آن رسيد. به عكس، رسيدن به آرامش دروني در يك دنياي 
پرمساله آرماني قابل احترام است. اين مقاله خطاب به كساني 
نوشته شده كه احساس مي كنند با زندگي نمي توانند كنار 

آيند واز آنها مي خواهد از خود شرمنده نباشند. 
انگيزه من درنوش��تن اين مقاله كتاب جالبي از پل ورها، 
اس��تاد بلژيكي در زمينه روان كاوي است كه اخيراً به زبان 
انگليسي منتشر شد. »پس من چي؟: تالش براي هويت در 
جامعه مبتني بر بازار« از آنگونه كتاب هايي است كه با مرتبط 
ساختن پديده هاي به ظاهرمتمايز، ناگهان درك تازه اي از 

آن چه كه بر ما مي گذرد وعلت آن به ما مي دهد. 
ورها استدالل مي كند كه ما حيوانات اجتماعي هستيم و 
هويت ما را هنجار ها وارزش هايي كه از ساير مردم مي گيريم 
شكل مي دهد. هر جامعه اي هنجارهاي خود – وهمين طور 
نابه هنجاري هاي خود – را براس��اس روايات غالب تعريف 

مي كند و شكل مي دهد و به دنبال آن ست كه مردم خودرا با 
آنها تطبيق دهند وگرنه كنار گذاشته مي شوند.

امروزه روايت غالب مربوط به بنيادگرايي بازار است كه در 
اروپا عمدتًا آن را به نام نوليبراليسم مي شناسند. داستاني 
كه تعريف مي كند اين ست كه بازار مي تواند كليه مشكالت 
اجتماعي، اقتصادي و سياسي را حل كند. وضع ما با كاهش 
كنترل و اخذ ماليات توسط دولت بهتر خواهد شد. خدمات 
عمومي بايد به بخش خصوصي واگذار ش��ود، هزينه هاي 
عمومي بايد كاهش يابد و تجارت بايد ازبند كنترل اجتماعي 
رها شود. در كشورهايي مانند امريكا و انگلستان اين داستان 
هنجارها و ارزش هاي ما را براي قريب 35 سال، از زمان روي 
كار آمدن تاچر و ريگان، شكل داده و به سرعت در ساير نقاط 
دنيا اشاعه يافته است. ورها اشاره مي كند كه نوليبراليسم 
ازدو ايده )متعلق به( يونان باستان كه مي گويد معيارهاي 
اخالقي ما فطري است )و توسط وضع طبيعي كه آن را بازار 
مي نامد تعيين مي شود( و ديدگاه مسيحيت كه مي گويد 
نوع بش��ر ذاتًا خودخواه ومال اندوز است استفاده مي كند. 
نوليبراليسم به جاي ممانعت وسركوب اين خصلت ها به 
س��تايش آنها مي پردازد، و مدعي اس��ت كه رقابت آزاد با 
انگيزه منافع ش��خصي به نوآوري و رشد اقتصادي منجر 
مي گردد كه باعث افزايش رفاه براي همه مي شود. موضوع 
اصلي اين داس��تان مساله شايستگي اس��ت. رقابت آزاد 

به افراد مس��تعد، س��خت كوش ومبتكر پاداش مي دهد. 
سلس��له مراتب را از بين مي برد ودنيايي سرشار ازفرصت 
وتحرك ايجاد مي كند.اما واقيت چيز ديگري است. حتي 
در آغاز راه، زماني كه محدوديت هاي بازارحذف مي شود، 
ما با فرصت هاي يكسان شروع نمي كنيم. پيش از شليك 
گلوله آغاز مسابقه برخي نزديك خط پايان هستند. با اين 
شيوه اوليگارش هاي روسيه پس از فروپاشي اتحاد جماهير 
شوروي به ثروت هنگفتي دس��ت يافتند. درمجموع آنها 
بااستعدادترين، سختكوش ترين و مبتكرترين افراد جامعه 
نبودند بلكه )گروه��ي( بدون كم ترين پاي بندي اخالقي، 
با دراختيار داش��تن عده زيادي مزدور و اوب��اش و اكثراً با 
ارتباطات بسيار حسنه دركا گ ب بودند. حتي اگرنتايج، 
مبتني براستعداد وسختكوشي باشد دوامي نخواهد داشت. 
همين كه اولين نسل كارآفرينان آزادشده پول خود را بسازد، 
شايسته س��االري اوليه جاي خود را به نخبگان جديدي 
خواهد داد كه با ثروت موروثي و بهترين امكانات تحصيلي كه 
با پول مي توان به دست آورد، فرزندان خود را از فضاي رقابت 
جدا مي س��ازند. هرجاكه بنياد گرايي بازار شديدتر اعمال 
شده – دركش��ورهايي مانند امريكا و انگلستان – تحرك 
اجتماعي بسيار كاهش يافته است. اگر نوليبرالسيم چيزي 
جزيك فريب كاري درخدمت منافع خود بود كه رهبران 
وانديش��كده هاي آن را از ابتدا برخي از ثروتمندترين افراد 
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مركل: با ايران براي كاهش تنش 
در منطقه همكاري مي كنيم

»آن��گال م��ركل« صدراعظ��م آلم��ان اع��الم 
كرد اروپا تصميم دارد نس��بت ب��ه برجام پايبند 
بماند و ب��راي يافتن راه حلي جه��ت جلوگيري 
از تش��ديد تن��ش دس��ت از ت��الش ب��ر ن��دارد. 
 ب��ه گ��زارش ف��ارس خبرگ��زاري »رويت��رز «

 مركل روز چهارشنبه در جلس��ه پارلمان آلمان 
گفت: »گام به گام به تالش جهت يافتن راه حلي 
با ايران كه از تشديد تنش در منطقه  اي كه داراي 
حساسيت بين المللي است، ادامه مي دهيم. اين كار 
]در دستوركار[ ما است«. جمهوري اسالمي ايران 
ارديبهشت ماه امسال در نخستين سالگرد خروج 
يكجانبه امريكا از توافق هس��ته اي، اعالم كرد در 
پاسخ به بازگشت تحريم هاي امريكا و عدم تحقق 
وعده هاي كشورهاي باقي مانده در توافق هسته اي 
براي جبران آثار منفي اين تحريم ها، به مرور تعهد 
خود را به توافق هسته اي كاهش مي دهد. ايران در 
گام نخست، پايبندي به سقف هاي معين در برجام 
براي ذخاير اورانيوم با غناي پايين و آب سنگين را به 
حالت تعليق درآورده و اعالم كرد كه ديگر اورانيوم 
مازاد خود را به خارج از كشور صادر نخواهد كرد. دو 
ماه بعد، در گام دوم، تهران پايبندي به ميزان خلوص 
غني س��ازي اورانيوم را تعليق كرده و ميزان غناي 
اورانيوم توليدي در سايت نطنز را از 3.۶۷ درصد به 
4.5 درصد ارتقاء داد. »بهروز كمالوندي« معاون و 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي، روز شنبه در مراسم 
اعالم گام سوم كاهش تعهد ايران به برجام گفت 
كه راه اندازي زنجيره اي از 1۶4 دستگاه نسل دوم، 
يكي از اقداماتي اس��ت كه به زودي در دستور كار 

ايران قرار مي گيرد.

اتحاديه اروپا: اظهارات نتانياهو، 
فرايند صلح را تضعيف مي كند

يكي از س��خنگويان اتحاديه اروپا روز چهارش��نبه 
در ايميل��ي به خبرگ��زاري فرانس��ه، در خصوص 
اظهارات اخي��ر »بنيامين نتانياهو« نخس��ت وزير 
رژيم صهيونيستي در ارتباط با الحاق كرانه باختري 
و بخش هاي مهمي از اي��ن منطقه به ديگر مناطق 

فلسطين اشغالي هشدار داد.
نتانياهو روز سه شنبه رسما اعالم كرد كه در صورت 
پيروزي در انتخابات پيش رو و تشكيل كابينه جديد، 
شهرك هاي صهيونيست نش��ين كرانه باختري و 
بخش هاي مهمي از اين منطق��ه را به اراضي تحت 

اشغال رژيم صهيونيستي الحاق مي كند. 
اين مقام اروپايي تأكيد كرد كه ادعاي اخير نتانياهو، 
چشم انداز سازش را تضعيف مي كند و گفت: »طبق 
قوانين بين المللي، سياست ساخت و توسعه شهرك ...

غيرقانوني است و تداوم آن و اقداماتي كه در اين زمينه 
صورت گيرد، حيات راه حل دو دولتي و چش��م انداز 

صلح پايدار را تضعيف مي كند«.
اين اظهارات و ادعاهاي بي اساس، موجي از انزجار و 
محكوميت را به همراه داشته كه همچنان ادامه دارد؛ 
به گونه اي كه سوريه اين اقدام را به شدت محكوم كرد.

طبق گزارش پايگاه اينترنتي »عاروتص شوع«، امريكا 
واكنش بسيار خنثي به اين اظهارات نتانياهو نشان 
داد بطوريكه يكي از مقامات ارشد امريكا تأكيد كرد 
كه سياست امريكا در قبال رژيم صهيونيستي در اين 

نقطه از زمان تغيير نكرده است.
با اينحال، »استفان دوجاريك« سخنگوي سازمان 
ملل هشدار داد كه چنين اقداماتي در تناقض با قوانين 
بين المللي است و »اثر حقوقي بين المللي« را در پي 

خواهد داشت.
وي گفت: »موضع دبيركل سازمان ملل هميشه شفاف 
بوده است. اقدامات يكجانبه براي فرايند صلح مفيد 
نيست. هرگونه تصميم اسراييل براي تحميل قوانين 
و قلمرو قدرت و سياست هاي خود در كرانه باختري، 

هيچ گونه اثر قانوني بين المللي نخواهد داشت«.
نتانياهو روز سه شنبه، با نمايش يك نقشه مجعول، 
در تش��ريح طرح خود براي گس��ترش اشغالگري 
رژيم صهيونيستي و غصب بخش ديگري از اراضي 
فلس��طيني ها، گفت )+( كه در ص��ورت پيروزي در 
انتخابات، بالفاصله »دره اردن« و شمال »بحر الميت« 
)درياي مرده( را تحت حاكميت فلس��طين اشغالي 

اعالم مي كند.

 پاسخ سوريه
به شعار انتخاباتي نتانياهو

وزارت خارجه س��وريه تاكيد كرد، گزينه مقاومت و 
پايداري به تنهايي براي صيانت از حقوق كشورهاي 
عربي كافي اس��ت. به گزارش ايسنا، به نقل از سايت 
النشرة، يك منبع در وزارت خارجه سوريه اعالم كرد، 
اين كش��ور تاكيد دارد گزينه مقاومت و پايداري به 
تنهايي براي صيانت از حقوق كشورهاي عربي و دفاع 
از وضعيت كنوني آنها و تضمين آينده شان كفايت 
 مي كند. اين منبع در واكنش به قصد بنيامين نتانياهو، 
نخست وزير رژيم صهيونيستي براي الحاق اراضي 
فلس��طيني جديد گفت، اين اظهارات در چارچوب 
ماهيت توسعه طلبانه رژيم صهيونيستي بيان شده و 
گام جديدي در نقض حقوق فلسطيني ها و تالش هاي 
اين براي نابودي مساله فلسطين است و معامله قرن 
با همكاري و مشاركت سازنده دولت امريكا كه ديگر 
دش��مني جدي اش با كشورهاي عربي و توطئه اش 
عليه حقوق، منافع و آينده آن بر كس��ي پوش��يده 
نيست، تازه ترين جلوه آن محسوب مي شود. منبع 
ياد شده بار ديگر حمايت كامل س��وريه از مبارزات 
فلسطيني ها براي احقاق حقوق مشروع و آزادسازي 
اراضي شان از چنگال اشغالگران و نيز تشكيل كشور 
مستقل فلسطين به پايتختي قدس را اعالم و تاكيد 
كرد: وضعيت فعلي كشورهاي عربي به رژيم اشغالگر 
اين امكان را داده كه به اقدامات خصمانه خود عليه 
كش��ورهاي عربي ادامه دهد، عالوه بر اين برخي از 
اعرابي كه براي عادي سازي رايگان با اين رژيم شعار 
سر مي دهند و تبليغ مي كنند، مسووليت تاريخي را 

در اقدامات سركشانه اين رژيم متحمل مي شوند.

روي زمين تأمين مالي كردند )سرمايه داران متنفذ امريكايي 
نظير كورز، اولين، اسكايف، پيو وامثالهم(، )3( سردمداران 
آن به عنوان پيش شرط جامعه اي مبتني بر شايسته ساالري 
خواستار آن مي شدند كه هيچ كس حق ندارد زندگي را با 
مزيت غيرعادالنه ثروت موروثي يا تحصيل بااستفاده قدرت 
مالي آغاز كند.اما آنها هيچگاه به دكترين خود اعتقاد نداشتند 

لذا تالش و پويندگي جاي خود را به رانت داد. 
اين ها همه ناديده گرفته مي شود وموفقيت يا شكست در 

اقتصاد بازار فقط به تالش فرد نسبت داده مي شود.
ثروتمندان صالحان جديد وفقرا، كه هم از نظر اقتصادي و 
هم اخالقي ناموفق بوده اند، خالفكاران جديد تلقي مي گردند 
كه حاال به عنوان انگل هاي اجتماعي طبقه بندي مي شوند.

بازاركه قرار بود كه مارا از قيد سلطه رها سازد و به ما آزادي 
و اس��تقالل بدهد، به ما انزوا و تنهايي تحويل داده اس��ت. 
محيط كاربه شدت تحت تأثير زيرساخت هاي ديوانه كننده 
وكافكايي ارزيابي ها، نظارت، سنجش، بازبيني ومميزي ها با 
هدايت مركزي و برنامه ريزي بدون انعطاف قرار گرفته است 
كه هدف آن دادن پاداش به برنده ها و تنبيه بازنده هاست. 
اين )مكانيزم( استقالل، اشتياق، ابتكار و وفاداري را ازبين 
برده و بذر نااميدي، حس��ادت، وترس را مي كارد. تناقض 
بسيار جالبي كه سنت قديمي و بزرگ ش��وروي را كه در 
زبان روسي به آن tufta مي گويند درخاطر زنده مي كند. 
مفهوم آن تحريف آمار به منظور توجيه اوامرتحميلي قدرت 
غير پاسخگو اس��ت. همان قدرت ها گريبان كساني را هم 
كه نمي توانند كار پيدا كنند مي گي��رد. آنها بايد عالوه بر 

تحقيرهاي ناشي از بيكاري، با سطح جديدي از كنجكاوي، 
فضولي و مراقبت دست وپنجه نرم كنند. ورها اشاره مي كند 
كه اين موارد اس��اس الگوي نوليبرال است كه همه جا بر 
مقايسه، ارزيابي و كّمي سازي تأكيد دارد. ما به اصطالح خود 
را آزاد ولي ناتوان مي بينيم. چه در محيط كار يا حتي بدون 
كار بايستي ضوابط مشابهي را بپذيريم يا از بين برويم. همه 
احزاب سياسي عمده هم موافق اين طرز تلقي هستند لذا ما 
حتي قدرت سياسي هم نداريم. به جايي رسيده ايم كه يك 
بوروكراسي فرساينده و بي چهره، تحت نام استقالل و آزادي، 
ما را كنترل مي كند. ورها مي نويسد، اين تغييرات با افزيش 
چش��م گيردر پاره اي موارد روان پزشكي نظير خودآزاري، 
اختالل در تغذيه، افسردگي و اختالالت شخصيتي همراه 
شده است. درميان اختالالت شخصيتي، افسردگي و فوبياي 
اجتماعي رايج ترين آنهاست كه هر دو در ترس از ديگران 
ريش��ه دارد كه آنها را هم به عنوان رقبا وهم كساني كه ما 
را ارزيابي مي كنند مي شناسيم؛ يعني كه بنيادگرايي بازار 
براي جامعه قائل است.افسردگي و تنهايي همچون طاعون 
به جان ما افتاده است.مقررات اجباري و توأم با تحقير محيط 
كارعزت نفس ما را از بين مي برد. آنها كه نهايتاً در پايين ترين 
اليه )جامعه( ق��رار مي گيرند گرفتار گناه و ش��رمندگي 
مي شوند. مغلطه منيت درهردو مورد عمل مي كند، يعني 
همانطور كه ما به خاطر موفقيت خود به خود مي باليم، خود 
را درشكست ها سرزنش مي كنيم حتي اگردرهيچ يك از آنها 

نقش عمده اي نداشته باشيم.
منبع:  نقد اقتصاد سياسي
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مشكالت امنيتي اتصال به »Wi-Fi«هاي عمومي و نحوه جلوگيري از آنها

اتصال به »واي فاي« هاي رايگان بي خطر نيست
گروه دانش و فن|

ممكن است زماني پيش بيايد كه تنها گزينه شما براي 
اتصال به اينترنت، يكي از واي فاي هاي عمومي باشد؛ 
شبكه هايي كه اگرچه رايگان و در دسترس هستند، اما 
استفاده از آنها خطراتي از جمله نفوذ هكرها به اطالعات 
يا ورود بدافزارها به سيستم شما را در پي دارد. در چنين 
ش��رايطي اگر نمي توانيد تا اتصال به يك شبكه ايمن 
منتظر بمانيد، بهتر است از خطراتي كه واي فاي  هاي 
عمومي دارند، آگاه باشيد تا از قرباني يك حمله سايبري 

شدن، جلوگيري كنيد.
واي ف��اي يك��ي از در دس��ترس ترين اختراع��ات و 
تكنيك هاي رايج در بومي س��ازي داخلي اس��ت كه 
خدمات بس��ياري را براي كاربران اينترنتي ارايه داده؛ 
زماني كه در فرودگاه در انتظار پروازتان هس��تيد، اگر 
به رستوران يا كافي شاپي آمده ايد و وقت مي گذرانيد يا 
هتلي را براي اقامت يك روزه انتخاب كرده ايد. با استفاده 
از واي فاي، شما مي توانيد دستگاه خود را بدون سيم و 
شبكه كابلي به اينترنت متصل كنيد، تغييرات دما را 
مورد بررس��ي قرار دهيد، خانه هوشمندتان را كنترل 
كنيد و به همين دليل است كه برخورداري از امكانات 
واي فاي به يكي از مهم ترين معيارهاي انتخاب مكاني 
براي استراحت، خوردن ميان وعده يا هتلي براي اقامت 
شب تبديل شده اس��ت. با وجود اين، بايد آگاه باشيد 
كه هنگام استفاده از واي فاي خطراتي هم وجود دارد. 
در وب سايت فري واي فاي هات اس��پات، درباره خطر 
اس��تفاده از واي فاي به اين موضوع اش��اره كرده است 
كه انج��ام فعاليت آنالين از طري��ق واي فاي عمومي، 
بدين جهت مي تواند خطرناك باش��د زيرا بسياري از 
كالهبرداران و هكرها، از طريق واي فاي هاي عمومي و 

رايگان، شما را طعمه اهداف خود قرار مي دهند.

    خطر استفاده از واي فاي عمومي 
يك��ي از خطراتي كه اس��تفاده از واي ف��اي عمومي 
مي توان��د در پي داش��ته باش��د، حمله م��رد مياني 
)MITM( اس��ت. اين حمله يكي از خطرات بسيار 
متداولي اس��ت كه هنگام اتصال به اينترنت، امكان 
اس��تراق سمع و دسترس��ي به اطالعات شما را براي 
هكر فراهم مي كند. بدين ترتيب اگر رايانه ش��خصي 
شما اطالعاتي را به يك وب سايت ارسال كند، احتمال 
حمله افرادي وجود دارد كه حريم شخصي اطالعات 
ش��ما را در مع��رض خطر قرار مي دهد. ش��بكه هاي 
رمزگذاري نش��ده يك��ي ديگر از خطراتي اس��ت كه 
هنگام اس��تفاده از واي فاي عموم��ي مي تواند براي 
ش��ما دردسرساز باش��د. اگر اطالعاتي كه بين رايانه 
ش��ما و روتر ردوبدل مي شود، رمزگذاري شده باشد، 

از دسترس��ي هكرها در امان هستند، مگر اينكه آنها 
بتوانند اين رمزگذاري را رمزگش��ايي كنند. معمواًل 
رمزگذاري در روترهاي تازه توليدشده غيرفعال است 
و اگر كسي كه شبكه را مي سازد، تخصص زيادي در 
تكنولوژي نداشته باشد، ممكن است شبكه را بدون 
رمزگذاري رها كند و اينجاس��ت كه راه براي هكرها 
براي دستيابي به اطالعات شما باز مي شود. بدافزارها 
از ديگر مشكالت رايج واي فاي هاي عمومي هستند. 
اخيرا بدافزارها و ويروس هاي بس��ياري پيدا شده اند 
كه به دليل جمعي��ت متراكم مي توانند با س��رعت 
باورنكردني از يك واي فاي به واي فاي ديگري منتقل 
ش��وند. حتي اخباري منتشر شده كه نشان مي دهد 
برخي از مهاجمان توانس��تند به كاربراني كه شبكه 
واي ف��اي را از طريق پنجره هاي پ��اپ آپ در هتل ها 
تنظيم كرده اند، آسيب برسانند. آسيب پذيري هاي 
نرم افزارها هم براي اين دس��تگاه ها ضعف محسوب 
مي ش��ود و يكي ديگر از اهداف مهاجمين اين است 
كه كد خاصي را بنويس��ند تا از آس��يب پذيري هاي 
دستگاه شما اس��تفاده كنند. تجهيزات نرم افزاري و 
سخت افزاري خاصي وجود دارد كه هكرها مي توانند 

به راحتي بخرند و از آنها براي جاسوسي در شبكه هاي 
واي  فاي استفاده كنند و بدين ترتيب رفتارهاي شما 
را به وضوح مورد بررس��ي قرار دهن��د. در آن صورت 
آنها مي توانند به كليه كس��ب وكارهاي آنالين شما، 
جس��ت وجوهايي كه انج��ام مي دهد، حس��اب ها و 
رمزهاي عبورت��ان، تاريخچه مرورگرها، چت ها و هر 

اطالعات ديگري كه بخواهند دسترسي پيدا كنند.

    اقداماتي براي مقابله با خطرها 
البته خطرهاي بيشتري در مقايسه با موارد ذكرشده 
وج��ود دارد، اما ب��راي مقابل��ه با اين خط��رات هم 
روش هايي عنوان ش��ده كه مي توانيد با اس��تفاده از 
آنها، از اتصال خود به اينترنت محافظت كنيد و مانع 
دسترس��ي هكرها و مجرمان س��ايبري به اطالعات 
لپ  تاپ، تلفن هاي هوش��مند و تبلت هايتان ش��ويد 
كه به واي فاي هاي عمومي متصل شدند. استفاده از 
وي پي ان يكي از اين روش هاست. اتصال با وي پي ان 
)VPN( يا ش��بكه خصوصي مجازي، هنگام اتصال 
به يك ش��بكه  ناامن مانند واي فاي ضروري اس��ت. 
بدين ترتيب حتي اگر يك هكر بتواند خود را در ميانه  

اتصال شما با شبكه قرار دهد، داده هاي شما رمزگذاري 
شده اند و اجازه دس��تيابي را به هكر نخواهند داد. از 
آنجايي كه اكثر هكرها بيشتر مواقع به دنبال يك هدف 
آسان هستند، به احتمال زياد اطالعات سرقت شده 
را ب��ه فرآين��د دور زدن اطالع��ات رمزنگاري ش��ده 
ترجيح مي دهند. اما در ش��رايطي كه امكان استفاده 
از وي پي ان را نداشته باشيد، هنوز هم مي توانيد يك 
اليه رمزگذاري شده به ارتباط خود اضافه كنيد. براي 
اين كار، گزينه  »استفاده هميشگي از HTTPS« را در 
وب سايت هايي كه مكررا از آنها بازديد مي كنيد، فعال 
كنيد. به ياد داشته باشيد كه هكرها مي دانند كاربران 
چطور از رمز عبورهاي يكس��اني براي حس��اب هاي 
كاربري خود استفاده مي كنند. نام كاربري و رمزعبور 
شما براي برخي از وب سايت ها و حساب هايتان ممكن 
اس��ت همان نام كاربري و رمز عبوري باشد كه براي 
شبكه بانكي يا شركتتان استفاده مي كنيد و ارسال اين 
اطالعات به روش رمزگذاري نشده مي تواند راه را براي 
يك هكر هوشمند باز كند. اكثر وب سايت هايي كه نياز 
به حس��اب و نام كاربري دارند، گزينه »HTTPS« را 
در تنظيمات خود دارن��د و با اضافه كردن اين گزينه 

به آدرس هايتان، راه نفوذ را به روي هكرها مي بنديد.
يك��ي ديگ��ر از نكاتي ك��ه بايد هن��گام اتص��ال به 
واي فاي هاي عمومي رعايت كنيد، بستن روش هاي 
به اشتراك گذاري اطالعات اس��ت. با توجه به اينكه 
هنگام اتصال به اينترنت در يك مكان عمومي، بعيد 
اس��ت بخواهيد چيزي را به اش��تراك بگذاريد، بهتر 
است با استفاده از تنظيمات سيستم عامل دستگاه يا 
گوشي تان روش هاي اشتراك را خاموش كنيد يا اجازه 
دهيد ويندوز اولين بار كه به يك شبكه جديد و ناامن 
وصل مي شويد، با انتخاب گزينه »واي فاي عمومي«، 
آن را براي ش��ما خاموش كند. از طرفي الزم اس��ت 
زماني كه به واي فاي نياز نداريد، آن را خاموش كنيد، 
زيرا حت��ي در صورتي كه به ش��بكه اينترنت متصل 
نباشيد اما واي فاي روش��ن باشد، مي تواند اطالعات 
دستگاه شما را بين شبكه هايي كه در محدوده خاصي 
وجود دارد، انتق��ال دهد. البته اقدامات امنيتي براي 
جلوگيري از به خطر افتادن چنين ارتباط هايي وجود 
دارد، اما روش  همه روترهاي بي سيم يكسان نيست 
و هكرها هم روش هاي هوش��مندانه اي براي نفوذ به 
اطالعات ش��ما دارند. بنابراين اگر تنها براي استفاده 
از نرم افزارهايي مانند ورد و اكس��ل از كامپيوتر خود 
استفاده مي كنيد، واي فاي را خاموش كنيد. با اين كار، 
عالوه بر اينكه راه جاسوسي را به روي هكرها بسته ايد، 

باتري شما هم عمر طوالني تري خواهد داشت.
در نهاي��ت اينك��ه حتي اف��رادي كه تم��ام اقدامات 
احتياطي امنيتي را هنگام استفاده از واي فاي عمومي 
به كار مي گيرند، ممكن است هرازگاهي دچار مشكل 
ش��وند و اين يك��ي از واقعيت هاي دنيايي اس��ت كه 
همه چيز در آن به هم متصل اس��ت. به همين دليل 
ضروري است كه يك نرم افزار امنيتي مطمئن را روي 
دس��تگاه خود نصب و راه اندازي كني��د. اين نرم افزار  
مي تواند بطور مداوم فايل هاي ش��ما را از نظر وجود 
بدافزار اسكن كند و اين اسكن را زماني كه فايل هاي 
جديدي دانلود مي شوند هم انجام دهد. نرم افزارهاي 
برتر امنيتي همچنين راه حل هاي محافظت از مشاغل 
را ارايه مي دهند كه با استفاده از آنها حتي هنگامي كه 
در دفتر كارتان نيستيد هم مي توانند از اطالعات شما 
محافظت كنند. در طول زندگي هر يك از افرادي كه 
كسب وكار آناليني دارند و بطور مداوم در سفر هستند، 
ممكن است روزي فرا برسد كه در مواجهه با استفاده 
اجباري از يك واي فاي رايگان و عمومي اما ناامن قرار 
بگيرند، در چنين شرايطي تنها الزم است از خطراتي 
ك��ه واي فاي هاي رايگان دارند، آگاه باش��يد و در آن 
صورت اس��ت كه اطالعات مهم تجاري شما به هدف 

هكرها تبديل نخواهد شد. 
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 نكاتي براي ارتقاي 
شارژدهي موبايل 

شارژدهي گوشي هاي هوشمند در سال هاي اخير 
تحت تاثير قابلي��ت و امكانات گس��ترده اي كه به 
آنها اضافه شده است، به ش��دت كاهش يافته ولي 
كارشناسان به تازگي به كاربران توصيه كرده اند كه 
با رعايت نكات متع��ددي مي توانند ميزان مصرف 
گوش��ي خود را كنترل كنن��د. از زماني كه صفحه 
نمايش گوشي هاي هوشمند بزرگ و بزرگ تر شد 
و با وجود س��ايز بزرگ نمايشگرها، گوشي ها نازك 
شدند و از آن سو نيز كيفيت صفحه نمايش و دوربين 
آنها نيز بطور چشمگير و قابل مالحظه اي بهبود پيدا 
كرد، مشكل ش��ارژدهي طوالني مدت باتري هاي 
گوشي هاي هوشمند روز به روز پررنگ تر شد. كاربران 
بس��ياري با وجود رضايت از كيفيت باالي صفحه 
نمايش و بطور كلي عملكرد گوش��ي هاي خود، از 
زمان بسيار كوتاهي كه باتري ها مي توانند شارژ نگه 
دارند، ابراز ناخشنودي مي كردند. به گزارش ايسنا از 
وب س��ايت techadvisor، كارشناسان فعال در 
حوزه فناوري فهرستي از مجموعه اقدامات و نكاتي 
كه كمك مي كند تا باتري گوشي هاي هوشمند مدت 
زمان بيشتري شارژدهي داشته باشد و به كاربران در 
مواقعي كه دسترسي به شارژر ندارند، استرس وارد 
نكنن��د. يكي از اين اقدامات اين اس��ت كه از برنامه 
device maintenance ي��ا مدير هوش��مند 
اس��تفاده كنيد. اين برنامه به كاربران گوشي هاي 
هوشمند كمك مي كند استفاده بهينه تري از ميزان 
مصرف باتري گوشي داشته باشند. نكته ديگر اينكه از 
قابليت صفحه نمايش هميشه روشن استفاده نكنيد. 
صفحه نمايش در حالت پيش فرض بعد از چند ثانيه 
كه به آن دست زده نمي شود، خاموش و قفل مي شود 
ولي برخ��ي از كارب��ران آن را از حالت پيش فرض 
درآورده و به صورت هميشه روشن در مي آورند كه 
باعث استفاده زياد باتري مي شود. تصاوير پس زمينه 
متحرك يكي ديگر از مواردي است كه مصرف باتري 
بااليي دارد و كاربران بايد به اين مساله توجه داشته 
باشند كه در صورت فعالسازي، شارژدهي گوشي آنها 
به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد، بنابراين توصيه 
مي شود كه از تصاوير پس زمينه متحرك استفاده 
نكنيد. همچنين الزم است اپليكيشن هاي فعال پشت 
زمينه را ببنديد، زيرا باز بودن اپليكيشن هايي كه قبال 
توسط كاربر استفاده شده، يكي ديگر از داليل كاهش 

ميزان شارژدهي گوشي است. 
در صورتي كه روش��نايي صفحه نمايش زياد باشد، 
مصرف باتري گوش��ي به ميزان قاب��ل توجهي باال 
مي رود، بنابراين مي توانيد روشنايي صفحه نمايش 
را به حداقل كاهش دهيد. همچنين برخي كاربران 
به منظور كاهش مصرف باتري، مي توانند روشنايي 
صفحه نمايش را روي حالت خ��ودكار و اتوماتيك 
قرار دهند. برخي از گوشي هاي هوشمند به صورت 
پيش فرض رزولوش��ن و كيفي��ت و وضوح تصوير 
باالي��ي دارند. در صورت تماي��ل به كاهش مصرف 
باتري، الزم است كه كاربران رزولوشن گوشي خود 

را كاهش دهند. 
حال��ت تاري��ك )Dark mode( يك��ي ديگر از 
قابليت هاي جديدي است كه به اپليكيشن هاي مورد 
استفاده كاربران اضافه شده است تا كاربران بتوانند 
مصرف باتري گوشي خود را كاهش دهند. گجت هاي 
گوش��ي هاي هوش��مند كه از جمله مهم ترين آنها 
مي توان به تقويم و ساعت آنالوگ روي نمايشگر اشاره 
كرد، ميزان مصرف باتري زيادي دارند كه با غيرفعال 
كردن آنها، مي توان تا حد زيادي شارژدهي گوشي 
را باال برد. صداي زنگ و اعالن گوشي در صورتي كه 
باال باش��د، يكي ديگر از مواردي است كه شارژدهي 
گوشي هاي هوش��مند را كاهش مي دهد، بنابراين 
توصيه شده كه صداي زنگ و اعالن هاي گوشي خود 
را كاهش دهي��د. از طرفي در صورتي كه به كاهش 
مصرف باتري گوشي تمايل داريد، مي توانيد حالت 
لرزان يا ويبره در گوش��ي هاي هوشمند را غيرفعال 
كنيد. اتصاالت بي س��يم گوشي همچون اينترنت 
واي فاي و بلوتوث نيز از جمله داليلي است كه مصرف 
باتري گوشي هاي هوشمند را افزايش مي دهد، پس 
بهتر است در صورتي كه به آنها نياز نداريد، خاموش 
باشند. البته به عقيده بسياري از كارشناسان، ميزان 
مصرف باتري اينترنت همراه يا موبايل ديتا بس��يار 
بيش��تر از اينترنت واي فاي است. بنابراين خاموش 
كردن آن، مي تواند در افزايش ش��ارژدهي گوشي 
تاثيرگذار باشد. حالت پرواز )flight mode( نيز 
يكي ديگر از راهكارهاي هميشگي براي به حداقل 
رس��اندن مصرف باتري در مواقع ضروري و بحراني 
است چراكه روش��ن بودن سيم كارت درون گوشي 
و آنتن دهي، حجم زيادي از شارژدهي گوشي را كم 
مي كند. خاموش كردن نوتيفيكيشن هاي شبكه هاي 
اجتماعي روي صفحه نمايش نيز تا حد زيادي مصرف 
باتري گوش��ي را كاهش خواه��د داد. قابليت هايي 
نظير لوكيشن يا مكان جغرافيايي هم باتري زيادي 
را مصرف مي كند و كاربران تنها در صورت استفاده 
از اپليكيشن هاي ناوبري نظير گوگل مپ و ويز بايد 
لوكيشن يا مكان ياب گوش��ي خود را روشن كنند 
و در غير اين صورت باي��د آن را خاموش و غيرفعال 
نگ��ه دارند. همچني��ن كاربران با دريافت نس��خه 
به روزرساني شده اپليكيشن هاي مورداستفاده خود 
در گوش��ي مي توانند تا حد زيادي موجب عملكرد 
بهينه باتري گوشي ش��وند. از طرفي كاربران بهتر 
است از جديدترين نس��خه هاي به روزرساني  شده 
سيس��تم عامل خود مطلع ش��ده و در اسرع وقت 
آن را دريافت كنند چراكه نسخه هاي آپديت شده 
سيستم عامل، بسياري از باگ ها و آسيب پذيري هاي 
موجود در پلت فرم هاي نرم افزاري و س��خت افزاري 
گوش��ي را برطرف مي كنن��د و بدين ترتيب باتري 
گوش��ي با عملك��رد بهتري ق��ادر خواه��د بود به 
 كار خ��ود ادامه ده��د. در س��ال هاي اخير قابليت
 Power Saving mode در بس��ياري از 
گوشي هاي هوشمند وجود دارد كه به كاربران اجازه 
مي دهد در مواقعي كه دسترس��ي به شارژر ندارند، 

باتري كمترين ميزان مصرف شارژ را داشته باشد. 

جك ما، مدير و موس��س ش��ركت چيني علي بابا، از 
برنامه هاي بازنشس��تگي خود خبر داده و اعالم كرده 
كه به زودي از مديريت اين شركت بزرگ خداحافظي 
خواهد كرد. به گزارش ايسنا، جك ما، كارآفرين چيني 
كه موسس و مدير شركت چيني علي باباست، با مالكيت 
تعدادي از بزرگ ترين وب سايت هاي تجاري و آنالين 
جهان، در حال حاضر سومين فرد ثروتمند كشور چين 
محسوب مي شود. جك ما به عنوان موسس و رييس 
هيات مديره  شركت چيني علي بابا )Alibaba(، يكي 
از بزرگ ترين شركت هاي تجارت الكترونيك چين است 
كه سال گذشته نيز اعالم كرده بود كه قصد دارد از سمت 
مديريت خود در اين شركت كناره گيري كرده و آن را به 

افراد تازه نفس و خالق ديگري واگذار كند.
حاال تازه ترين اخبار منتشرش��ده در منابع خبري از 
جمله وب سايت سي نت نشان مي دهد كه وي در نظر 
دارد با تمركز بر يادگيري دروس و مس��ائل جديد، در 
آستانه بيستمين سالگرد تاسيس شركت چيني علي بابا 
بازنشستگي خود را اعالم نهايي و رسمي كند. وي در 
جريان برگزاري رويدادي خاطرنشان كرد: من باور دارم 
جهان سرش��ار از فرصت هاي جديد است و از آنجايي 

كه من مشتاق يادگيري مس��ائل و موضوعات جديد 
و همچنين ماجراجويي هاي تازه هس��تم، مي خواهم 
زودتر از موعد خود را بازنشسته كنم و وارد فاز جديدي 
از زندگي شوم. شركت علي بابا كه نمونه چيني شركت 
امريكايي آمازون اس��ت و به منظور رقابت و به چالش 
كشاندن آن وارد اين عرصه شد. علي بابا )Alibaba( در 
سال ۱۹۹۹ ميالدي توسط وي تاسيس و راه اندازي شد 
تا به فروش آنالين محصوالت گوناگون در سراسر جهان 
بپردازد. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه شركت 
علي بابا موفقيت روزافزون و ميزان باالي سودآوري خود 
را مرهون تالش و سياست هاي هوشمندانه جك ما، به 
عنوان موسس و رييس هيات مديره اين شركت است.

مدير »علي بابا« بازنشسته مي شود
آيفون ۱۱ به عنوان نس��خه جديد مدل XR از دوربين 
دوگانه و قدرتمندترين چيپس��ت دنياي موبايل بهره 
مي برد. استقبال چشمگير خريداران از آيفون XR باعث 
شد اپل توسعه سري دوم اين محصوالت را هم در دستور 
كار قرار دهد. همانند نسل قبل اين گوشي هم از چيپستي 
مش��ابه برادران بزرگ تر خود برخوردار اس��ت اما براي 
كاهش قيمت نهايي قيد برخي ويژگي ها در آن زده شده 
است. به گزارش ديجياتو، چيست به كار رفته در آيفون 
۱۱ مشابه دو مدل ديگرA۱3  بايونيك است كه بر اساس 
ليتوگرافي ۷ نانومتري توليد ش��ده و اپل از آن با عنوان 
تراشه مجهز به سريع ترين پردازنده و پردازشگر گرافيكي 
در دني��اي موبايل نام مي برد. در كنار اين چيپس��ت ۴ 
گيگابايت رم و ۶۴، ۲۵۶ يا ۵۱۲ گيگابايت حافظه داخلي 
قرار گرفته اس��ت. اين گوش��ي به نمايشگر ۶.۱ اينچي 
رتيناي مايع يا همان IPS LCD با رزولوشن ۱۷۹۲ در 
۸۲۸ پيكسل و نسبت تصوير ۱۹.۵ به ۹ مجهز شده كه 
۷۹ درصد پنل جلويي را اشغال كرده و بريدگي فوقاني 
آن ميزبان دوربين سلفي و Face ID است. حفاظت از 
نمايشگر و پنل شيشه اي پشتي بر عهده روكشي است كه 
در جريان رونمايي تعريف و تمجيد زيادي از آن به زبان 

آورده شد. پوشش اولفوبيك اين نمايشگر باعث كاهش 
لكه هاي انگش��ت و انعكاس نور خواهد شد. در مجموع 
طراحي آيفون ۱۱ با مدل سال گذشته تفاوت چنداني 
ندارد و بزرگ ترين تغيير به دوربين آن برمي گردد.  يكي 
از مهم ترين ويژگي هاي اين دوربين در كنار زوم اپتيكال 
۲ برابري، پشتيباني از قابليت نايت مود است كه كيفيت 
تصوير در محيط هاي كم نور را تا حد زيادي ارتقا مي دهد. 
كيفيت فيلمبرداري را مي توان روي رزولوشن ۴K با نرخ 
۶۰ فريم يا ۱۰۸۰p با نرخ هاي متغير از جمله ۱۲۰ فريم 
در ثانيه قرار داد. قابليت هاي تصويربرداري اسلوموشن و 
تايم لپس هم به قوت خود باقي هستند و همچنين حين 
فيلمبرداري مي توانيد بين هريك از اين دوربين ها سوييچ 

كنيد. ماژول سلفي هم شامل دوربين ۱۲ مگاپيكسلي 
وايد با اپرچر f/۲.۲ و سنسورTOF  سه بعدي است. اين 
پيكربندي عالوه بر فيلمب��رداري ۴K  با نرخ ۶۰ فريم، 
قادر به ثبت تصاوير س��لفي اسلوموشن است كه اپل از 
آن با عنوان اسلوفي )Slofie( نام مي برد. اين شركت با 
انجام بهينه سازي هايي كارايي Face ID را هم نسبت به 
نسل قبل بهبود بخشيده است. به گفته كمپاني سازنده 
ش��ارژدهي باتري 3۱۱۰ ميلي آمپر ساعتي اين گوشي 
نسبت به نسل قبل بيشتر خواهد بود. آيفون ۱۱ از شارژ 
س��ريع ۱۸ واتي و شارژ بي س��يمQi  پشتيباني كرده و 
قابليت تامين شارژ ديگر دستگاه ها به صورت بي سيم را 
نيز دارد. از ديگر ويژگي هاي اين موبايل بايد به پشتيباني 
از صداي دالبي اتموس و استاندارد مقاومتIP۶۸  اشاره 
كرد كه به معني ايس��تادگي در برابر نفوذ آب تا عمق ۲ 
متري است. رنگ هاي متنوع مدل قبلي هم بازخوردهاي 
مثبتي به همراه داشته و از اين رو كمپاني كوپرتينويي 
آيفون ۱۱ را در رنگ هاي بنفش، سفيد، سبز، زرد، مشكي 
و قرمز عرضه خواهد كرد. اپل براي جلب خريداران بيشتر 
قيمت ۶۹۹ دالري را براي آيفون ۱۱ در نظر گرفته كه ۵۰ 

دالر از آيفون XR در سال گذشته كمتر است. 
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بسياري از كارشناسان و تحليلگران فعال در حوزه 
فناوري بر اين باورن��د مهم ترين ويژگي آيفون ۱۱ 
قيمت آن است كه در مقايسه با سال گذشته، كاهش 

قابل توجهي يافته است.
به گزارش ايسنا، به نظر مي رسد كه اپل از سياست 
قيمت گذاري س��ال گذشته خود ناراضي است و به 
همي��ن دليل نيز قيمت گذاري نس��خه هاي جديد 
گوشي هاي آيفون را در سال جاري ميالدي تغيير 
داد تا بدين ترتيب بتواند نظر و توجه خيل عظيمي 
از مشتريان و كاربران گوش��ي هاي هوشمند را در 
جهان به سمت و سوي خود جلب كند و سهم خود 
را در بازارهاي جهاني فروش موبايل از دست ندهد. 
گزارش هاي پيش��ين منتشرش��ده توس��ط منابع 
خبري و موسسات آماري و تحقيقاتي نشان مي داد 
كه تعداد كثيري از كاربران گوش��ي هاي هوشمند 
تحت تاثي��ر عوامل مختلفي كه در صدر آنها قيمت 
باالي آيفون بود، در نظر داشتند كه از اين گوشي به 
سمت خريداري گوشي هاي اندرويدي از برندهاي 

ديگر كوچ كنند. 
حاال به نظر مي رس��د كه اپل تصميم گرفته اس��ت 
با بررس��ي و تحليل نتاي��ج تحقيق��ات و آمارهاي 
منتشرشده قبلي، از رخ دادن اين اتفاق جلوگيري 
به عمل آورده و قيمت گذاري هاي خود براي عرضه 
گوشي هاي آيفون را پايين بياورد. شب گذشته بود 
كه اپل در جري��ان برگزاري رويدادي از محصوالت 
جديد خود رونمايي كرد كه در ميان آنها سه مدل 

جديد از گوشي هاي آيفون ۱۱، آيفون پرو و آيفون 
پرو مكس به چشم مي خورد. 

بر اس��اس گ��زارش CNBC، قيم��ت آيفون ۱۱ 
ك��ه در واق��ع جايگزي��ن آيفون ايكس آر )نس��خه 
مقرون به صرفه و ارزان قيمت گوش��ي هاي آيفون( 
ش��ده اس��ت، ۶۹۹ دالر اعالم ش��ده، اين در حالي 
اس��ت كه قيمت آيفون ايكس آر در س��ال گذشته 

۷۴۹ دالر بود. 
با نگاهي مختصر به اعداد و ارقام ارايه شده توسط اپل 
مي توان دريافت كه اين غول تكنولوژي امريكايي با 
كاهش حدود ۵۰ دالري در قيمت آيفون هاي خود، 
سعي دارد رضايت كاربرانش را به خود جلب كند و 
از كاهش سهم اپل در بازارهاي جهاني نيز جلوگيري 
كند. كارشناسان و تحليلگران فعال در حوزه فناوري 
بعد از برگزاري رويداد اختصاصي اپل، خاطرنشان 
كردند كه در واقع قيمت گوشي آيفون ۱۱ از جمله 
مهم ترين ويژگي هاي اين گوشي هوشمند بود كه 

توسط اپل معرفي و رونمايي شد.

سياست كاهش قيمت اپل
سازمان فضايي ايران با استفاده از نقش فناوري فضايي 
سنجش از دور در تش��خيص فرونشست زمين، نقاط 
بحراني به دس��ت آمده از طريق تصاوير ماهواره اي در 

تهران را اعالم كرد.
مصطفي اسماعيلي -كارشناس ارشد اداره مهندسي 
سيستم هاي سنجش از دور س��ازمان فضايي ايران- 
كارب��رد فن��اوري س��نجش از دور در پاي��ش پديده 
فرونشس��ت زمين را توضيح داد و گفت: »فرونشست 
در واقع فرورفتگي س��طح زمين محس��وب مي شود 
ك��ه از داليل عم��ده اي همچون انحالل تش��كيالت 
زيرسطحي، تراكم رس��وبات در اثر استخراج سياالت 
و ذخاي��ر زيرزميني )مانند آب هاي زيرزميني و نفت و 
گاز(، بارگذاري، زهكشي، تراكم هيدروليكي، فرسايش 
مكانيكي زيرس��طحي، ناپايداري خاك ها در سطوح 
شيب دار، انقباض خاك هاي رسي، ذوب يخ اليه هاي 
منجمد در اعماق زمين و فرونش��يني زمين ساختي 
اس��ت. با توجه به افزايش جمعيت و توسعه كشاورزي 
و كمبود آب هاي سطحي جهت استفاده در كشاورزي 
كه سبب حفر چاه هاي متعدد جهت استخراج آب شده، 
عامل اصلي فرونشس��ت موجود در دشت هاي ايران، 
برداش��ت بي رويه و بيش از حد آب از منابع زيرزميني 
و كاهش ذخيره سفره هاي آب زيرزميني در اثر تداوم 
بلندمدت پديده خشكسالي است.« اسماعيلي در مورد 
نحوه تشخيص فرونشست زمين با استفاده از فناوري 
سنجش از دور گفت: »تا دو دهه قبل تنها ابزار تشخيص 
فرونشست زمين، روش مشاهدات زميني با ابزارهايي 

مانند سيستم هاي تعيين موقعيت ماهواره اي GPS و 
ترازيابي بود كه اين روش ها بس��يار زمان بر و پرهزينه 
است و اندازه گيري ها محدود به يك سري نقاط خاص 
بوده و شناس��ايي پهنه فرونشست امكان پذير نيست. 
فناوري سنجش از دور و استفاده از تصاوير ماهواره اي، 
به عنوان ابزاري كارآمد و مقرون به صرفه جهت پايش 
فرونشست زمين با دقت بسيار باال و در پهنه هاي بزرگ 
مورد اس��تفاده قرار گرفته است. اين تصاوير به صورت 
دوره اي اخذ مي ش��وند كه با اس��تفاده از سري زماني 
اين تصاوي��ر مي توان با دقت كمتر از يك س��انتي متر 
نرخ فرونشس��ت و همچنين محدوده هاي تحت تاثير 
فرونشس��ت را پايش كرد.« كارش��ناس ارش��د اداره 
مهندسي سيستم هاي سنجش از دور سازمان فضايي 
ايران با بيان اينكه توليد نقشه هاي تغيير شكل زمين 
از قبيل نقشه هاي فرونشست جهت پهنه  بندي اوليه 
مناطق پرخطر، موضوعي اجتناب ناپذير است، اضافه 
كرد: »از اين  رو، س��ازمان فضايي ايران با بهره  گيري از 
توان كارشناسي متخصص و بس��ترهاي نرم افزاري و 

س��خت افزاري موجود در مركز ملي پايش ماهواره اي 
زمين، توليد و انتشار عمومي نقشه هاي فرونشست براي 
دشت هاي در معرض بحران را در دستور كار قرار داده 
است. متاسفانه اين پديده، تقريبا در تمام دشت هايي 
كه از آب هاي زيرزميني در كشاورزي استفاده مي كنند 
و با خشكسالي مواجه هستند، قابل رويت است. در اين 
ميان، دشت هاي اس��تان تهران، البرز، كرمان، قزوين، 
خراسان رضوي، همدان و اصفهان در زمره دشت هاي 
بحراني كشور از نظر فرونشست قرار دارند. بطور مثال با 
استفاده از نقشه هاي به دست آمده از تصاوير ماهواره اي 
اطراف ش��هر تهران مي توان نتيجه گرفت كه مناطق 
جنوب غرب تهران، به خص��وص در مناطق ۱۹، ۱۸، 
۱۷، ۱۰ و ۱۱ شهر تهران و شهرستان هاي جنوب غربي 
مانند شهريار، اسالمشهر و چهاردانگه تحت تاثير پديده 
فرونشس��ت هس��تند. همچنين اين پديده به صورت 

بحراني در شهرستان ورامين نيز قابل مشاهده است.
به گفته وي، بر مبناي داده هاي ماهواره اي بزرگراه هاي 
جنوب غربي تهران، مانند آزادگان، خطوط انتقال نيرو، 
س��اختمان ها و چندين خط مترو ته��ران تحت تاثير 
فرونشست است كه براي آنها بايد تمهيداتي انديشيده 
ش��ود. كارشناس ارش��د اداره مهندسي سيستم هاي 
س��نجش از دور س��ازمان فضايي ايران خاطرنش��ان 
كرد: »در ح��ال حاضر روش كوتاه مدتي جهت كنترل 
فرونشست وجود ندارد و شايد يكي از بهترين راهكارهاي 
كاهش و كنترل فرونشست، اصالح مصرف و مديريت 

برداشت بي رويه آب هاي زيرزميني است.«

تشخيص فرونشست زمين با تصاوير ماهواره اي
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نايب رييس كميسيون صنايع اتاق ايران خواستار شد

ابطال بخشنامه تمديد ضمانتنامه هاي بانكي براي بنگاه هاي اقتصادي
گروهبنگاهها|

اقتصادايراندرحاليدورهجديدفعاليتهاي
خودرابعدازخروجترامپازبرجاموبازگش�ت
تحريمه�اياقتص�اديآغازكردك�هموضوع
رون�قتوليدوبهبودش�اخصه�اياقتصادي
بهعنواندوگانهپيشرويفعاليتهاياقتصادي
دركش�ورمانمط�رحش�دند؛دوگان�هايكه
براساساظهاراتكارشناسيدرصورتتحقق
ميتوانس�تندبخشيازمش�كالتپيشروي
فعاالناقتصاديرادرمس�يرحلوفصلشدن
قراردهند.براس�اسيكچنينالگوييبودكه
دستورالعملهاياعتباريوماليباهدفتحقق
رونقتوليد؛اش�تغالزاييوصادراتدردستور
كارقرارگرفتند.امادرشرايطيكهدولتتالش
ميكندت�ابااس�تفادهازظرفيته�ايقانوني
درح�وزههايپول�يواعتب�اريزمينهبهبود
فعاليته�اياقتصاديبنگاهه�ارافراهمكند،
نايبرييسكميسيونصنايعاتاقبازرگانيايران
ميگويد:تقاضايفعاالنبخشخصوصيابطال
سريعبخش�نامهتمديدضمانتنامههايبانكي
برايبنگاههاياقتصاديوعملبهقانونمستمر

بهبودفضايكسبوكاراست.

اش��اره جبالب��ارزي متوجه مش��كالتي اس��ت كه 
بنگاه هاي اقتصادي به دلي��ل اين ضمانتنامه ها در 
بخش هاي توليدي و صادراتي با آن مواجه مي شوند. 
مش��كالتي كه از منظر اين فعال اقتصادي نه تنها به 
بنگاه هاي اقتصادي در مس��ير رون��ق توليد كمك 
نمي كن��د بلك��ه در برخي موارد خود ب��ه عاملي در 
راس��تاي ايجاد مشكالت افزون تر بدل مي شود و بر 
سر راه بنگاه هاي اقتصادي براي تامين مالي و تامين 

سرمايه در گردش موانع متعددي ايجاد مي كند.
به گزارش اتاق بازرگاني كرمان، عباس جبالبارزي 
درباره بخش��نامه بان��ك مركزي پيرام��ون تمديد 
ضمانتنامه ه��اي بانكي ب��راي بنگاه هاي اقتصادي، 

اظهار كرد: اين بخشنامه مستلزم اخذ گواهي تبصره 
۱ ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم است كه عمال 
از نظر فعاالن اقصادي نه تنها كمكي به رونق توليد 
نمي كند بلكه باعث افزايش معوقات بانكي، كاهش 
اشتغال، مانع توليد و عدم وصول ماليات نيز مي شود.

وي ب��ا بيان اينكه طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶، بانك ها 
در زمان ارايه هرگونه تس��هيالت با توجه به س��قف 
تعيين شده براي اشخاص حقوقي و حقيقي مكلف به 
دريافت گواهينامه ماده ۱۸۶ از سازمان امور مالياتي 
هستند، اظهار كرد: اگر بنگاهي شرايط الزم را براي 

اخذ گواهينامه فوق نداش��ته باش��د، بطور طبيعي 
امكان دريافت هرگونه تس��هيالت بانكي را نخواهد 
داشت و در عمل نيز نمي تواند در مناقصه اي شركت 

و جذب كار كند.

   تعهد دولت به بنگاه ها براي رونق توليد
عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني كرمان ادامه داد: 
فارغ از مشكالت اين قانون با توجه به شرايط فعلي 
اقتصادي و مش��كالت عديده بنگاه هاي توليدي تا 
اينجاي كار طبق قانون عمل شده و تعهدي نيز براي 

بنگاه هاي اقتصادي به وجود نيامده است اما همينكه 
با رعايت اين ماده ب��راي فعال اقتصادي ضمانتنامه 
صادر شده و منجر به عقد قرارداد با كارفرما مي شود، 
براي وي تعهد ايجاد شده و بنگاه اقتصادي با انجام 
هزينه هاي متفاوت نسبت به توليد موضوع قرارداد 

اقدام مي كند.
نايب رييس كميس��يون صنايع اتاق بازرگاني ايران 
افزود: ح��ال چنانچه طي مراحل انج��ام پروژه نياز 
به تمديد ضمانتنامه بانكي باش��د و از طرفي در اين 
فاصله بنگاه اقتص��ادي داراي بدهي قطعي )از نظر 

سازمان مالياتي( شده، نسبت به آن اعتراض داشته 
و به هيات ماده ۲۵۱ ش��كايت كرده باش��د، امكان 
تمديد ضمانتنامه وجود نداش��ته و عمال تبعاتي را 

در برخواهد داشت.
جبال بارزي به تش��ريح اين تبعات پرداخت و گفت: 
يكي از اين تبعات اين اس��ت ك��ه ضمانتنامه بنگاه 
اقتصادي ضبط ش��ده و بانك مكلف اس��ت نسبت 
به واريز وجه ضمانتنامه به حس��اب ذي نفع اقدام و 
عينا مبلغ واريزي را به حساب بدهكار متعهد )بنگاه 
اقتصادي فع��ال( منظور و طلب كند و عمال به دليل 
عدم تواناي��ي متعهد در تامين وجه، بنگاه اقتصادي 

فعال به بنگاه اقتصادي بدهكار تبديل مي شود.
نايب رييس كميس��يون صنايع اتاق بازرگاني ايران 
با بيان اينكه با اين اقدام پروژه متوقف ش��ده و عمال 
باعث بيكاري شاغلين پروژه و از دست رفتن اشتغال 
كه از اصلي ترين نيازهاي كش��ور در ش��رايط فعلي 
است، مي شود افزود: يكي ديگر از اين تبعات اين بوده 
كه كارفرما مجددا بايد نس��بت به برگزاري مناقصه 
اقدام كرده و در عمل محص��ول توليدي در جريان 
ساخت بنگاه كه براي آن منابع مالي و انساني هزينه 
شده و سرمايه ملي است، به ضايعات تبديل شده و 

پروژه مجددا با هزينه و زمان بيشتري اجرا شود.
وي با اش��اره به اينك��ه بانكي كه تا دي��روز از محل 
تمديد ضمانتنامه كارم��زد دريافت و از وجه بلوكه 
شده سود كسب مي كرده، معوقاتش افزايش يافته و 
تبعات بعدي را به دنبال دارد، خاطرنشان كرد: حال 
سوال اساسي اينجاست چرا مديران صادركننده اين 
بخشنامه در بانك مركزي بدون كسب نظر رياست 
اين بانك و برخالف م��واد ۲و ۳ قانون بهبود محيط 
كسب و كار، بخشنامه معاون اول رياست جمهوري و 
معاونت حقوقي رياست جمهوري، بدون نظرخواهي 
از اتاق ها و تشكل هاي بخش خصوصي اين بخشنامه 
را ص��ادر و ابالغ كردن��د؟ تقاضاي فع��االن بخش 
خصوصي ابطال سريع اين بخشنامه و عمل به قانون 

مستمر بهبود فضاي كسب و كار است.

عبدالصمد خرمشاهي، وكيل دادگستري با اشاره به موضوع كانال هاي تلگرامي باج گير: 

مجازات اين افراد بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسالمي است

مي توان فردي كه خبر را منتشر كرده با عنوان نشر اكاذيب تحت پيگرد قرار داد

عبدالصمد خرمشاهي، وكيل دادگستري، با اشاره 
به با اش��اره ورود پليس فتا به موض��وع كانال هاي 
تلگرام��ي باج گير در حوزه خدمات ش��هري گفت: 
»اگر شخصي يا اش��خاصي به هر شكلي موردي را 
انتشار دهند ممكن است با چند نيت دست به چنين 
اقدامي بزنن��د، اول اينكه اي��ن اطالعات عليه يك 
شخص حقيقي يا حقوقي انتشار داده و ثابت شود كه 
صحت ندارد، در اين صورت مي توان فردي كه اين 
خبر را منتشر كرده تحت عنوان نشر اكاذيب تحت 
پيگرد قرار داد. اين موضوع از جمله جرايم عمومي 
است و رايانه اي نيست اما نكته جالب اين است كه 
در حوزه پليس فتاست چرا كه از طريق شبكه هاي 
مجازي اتفاق افتاده اس��ت. بنابراين هر چند جرم، 
جرم رايانه اي نيس��ت اما به دليل اينكه از وسيله اي 
رايانه اي و مجازي استفاده شده كشف و دستگيري 

آن بايد به دست پليس فتا انجام گيرد.«
خرمشاهي با اش��اره به مجازت اين افراد ادامه داد: 
»مجازات اي��ن افراد بر اس��اس م��اده ۶۶9 قانون 
مجازات اسالمي اتفاق مي افتد. بر اساس اين ماده: 
هر گاه ف��ردي، ديگري را به هر نحو، تهديد به قتل، 
ضرر نفسي، شرافتي، مالي يا به افشاي سري، نسبت 
به خود يا بس��تگان او نمايد، اعم از اينكه به واسطه 
اين تهديد تقاض��اي وجه، مال يا تقاضاي انجام امر 
يا ترك فعلي را نمود يا ننموده باش��د، مجازات فرد 
مجرم تا 74 ضربه ش��الق يا به حبس از دو ماه تا دو 

س��ال خواهد بود.« خرمشاهي گفت: »در اين ماده 
قانوني از جرم خاصي نام برده نشده لذا در جرايمي 
كه در ارتكاب آنها از تهديد و ترس��اندن با توجه به 
ش��رايط مندرج كه در اين ماده قانون آمده اس��ت، 
مي توان آن عمل را مشمول جرايمي چون اخاذي، 
س��رقت مس��لحانه با چاقو، باج گيري، زورگيري، 
سرقت مقرون به آزار و اذيت، خفت گيري و.. دانست 
كه مج��ازات چنين جرايمي، در م��اده ۶۶9 قانون 

مجازات اسالمي تعيين شده است.«

او در پاسخ به اين سوال كه آيا چنين جرايمي جنبه 
عمومي نيز دارد، مي گويد: »قطعًا فعلي كه در انظار 
انجام شود يا در معرض ديد قرار داده مي شود )مانند 
انتشار مطالب در كانال تلگرامي كه همه مي توانند 
آن را مشاهده كنند( جنبه عمومي هم دارد. جرايم 
با جنبه عمومي اخاذي و نش��ر اكاذي��ب يا تهديد 
اس��ت كه از جمله جرايم عمومي هس��تند و عالوه 
بر ش��اكي خصوصي مدعي العموم ني��ز به آن ورود 

پيدا مي كند.«

سيامك مدير خراساني، قاضي سابق شعبه 6 دادگاه كيفري  تهران

تهديد، اخاذي، اخذ رشوه و تشويش اذهان عمومي 
جرم كانال هاي باج گير است

س��يامك مدير خراساني، قاضي سابق ش��عبه ۶ دادگاه 
كيفري استان تهران، با اشاره ورود پليس فتا به موضوع 
كانال هاي تلگرامي باج گير در حوزه خدمات شهري گفت: 
جرمي كه از نظر من چنين افرادي مرتكب شده اند، تهديد، 
اخاذي، اخذ رشوه، تشويش اذهان عمومي است و مشمول 
مجازات سنگيني است. سيامك مدير خراساني، قاضي 
سابق شعبه ۶ دادگاه كيفري استان تهران، در ادامه گفت: 
»در صورتي كه يك كانال تلگرامي اقدام به چنين كاري 
كند و در صورت داشتن مجوز مشمول قانون مطبوعات 
مي ش��ود، ضمن اينكه جرم ديگري نيز مرتكب شده و 
آن ارتش��ا و اخاذي است كه در صورت اثبات به حبس و 
جزاي نقدي محكوم خواهد شد. اگر كانال تلگرامي مجوز 
داشته باشد در دادگاه مطبوعات نيز بايد مورد محاكمه 
قرار گيرد كه به اتهام نشر اكاذيب و تهمت و افترا مي توان 
مدير آن را مورد بازخواست قرار داد اما اگر مجوزي نباشد 
مدير كانال به عنوان شخصيت حقوقي اين پرونده به جرم 
اخاذي و ارتشا مورد بازخواست قرار مي گيرد. ضمن اينكه 
او سوءاستفاده از رسانه هم كرده است كه بايد اين نكته 
نيز مورد توجه قرار گيرد.«  او ادامه مي دهد: »البته با توجه 
به ابعاد جرم از مجازات هاي تكميلي هم مي توان استفاده 
كرد و قضات با توجه به وس��عت پرونده در اين خصوص 
تصميم گيري مي كنند. اما نكت��ه ديگر كه حتمًا بايد بر 
آن تاكيد كنم نقش فردي است كه چنين اطالعاتي را در 
اختيار كانال تلگرامي گذاشته است. اگر آن فرد ذي نفع 
باشد و چاره اي جز انتش��ار جزييات پرونده نداشته تا به 

حق خودش برسد فقط از او ميزان رشوه اي كه داده اخذ 
مي ش��ود اما اگر راهكار قانوني وجود داشته و او دست به 
چنين كاري زده اس��ت بنابراين يك اخاذي تمام عيار و 
البته تضعيف دستگاه هاي اجرايي و مديريتي نيز محسوب 
مي شود كه فرد دهنده اطالعات نيز مسوول است به حبس 
و جزاي نقدي محكوم مي شود.«  سيامك مدير خراساني 
تاكيد كرد: »جرمي كه از نظر من چنين افرادي مرتكب 
ش��ده اند، تهديد، اخاذي، اخذ رشوه، تش��ويش اذهان 

عمومي است و مشمول مجازات سنگيني است.«

شهروندان مراقب كالهبرداري 
مالي در   محرم و صفر باشند

زنجان| ريي��س پليس 
فت��اي زنج��ان مي گويد: 
ق��ب  ا مر ن  ندا ش��هرو
كالهب��رداري مالي در ايام 

محرم و صفر باشند.
سرهنگ محمدعلي آدينه لو 
در گفت وگو با ايس��نا، در 
رابطه ب��ا افزاي��ش كالهبرداري هاي مال��ي با عنوان 
جمع آوري نذري، اظهار كرد: متاس��فانه در روزهاي 
محرم شاهد جمع آوري نذري و كمك هاي مالي براي 
افراد نيازمند و بي بضاعت و مزاحمت با عناوين راه اندازي 
كانال و گروه هاي نذري ياب در ايام عزاداري سيد و ساالر 
شهيدان امام حسين)ع( هس��تيم. اين مسوول ادامه 
داد: با توجه به پيشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات و 
نوآوري هاي حاصل از آن، كالهبرداران به شگردهاي 
جديد كالهبرداري در فض��اي مجازي روي آورده اند، 
اين روزها كالهبرداران با سوءاستفاده از عواطف، باورها 
و احساس��ات مذهبي مردم، با جمع آوري كمك هاي 
مالي ب��ه نيازمندان يا ايجاد ش��بهه در دادن نذري به 
تكايا و هيات هاي مذهبي در ايام م��اه محرم اقدام به 
كالهبرداري مي كنند. وي با بيان اينكه در ايام محرم 
و صفر كالهبرداران در شبكه هاي اجتماعي پيام هايي 
مانن��د »كمپين جمع آوري كمك ه��اي نقدي براي 
نيازمندان« منتشر مي كنند، افزود: شهروندان و كاربران 

به هيچ عنوان به اين پيام ها اعتماد نكنند .

تبديل بناهاي تاريخي بوشهر 
به مركز گردشگري

بوشهر| مديركل ميراث 
فرهنگ��ي، گردش��گري و 
صنايع دستي استان بوشهر 
گف��ت: بخ��ش خصوصي 
بايد با بهره گيري از بناهاي 
تاريخي و تبديل آن به مركز 
گردشگري، زمينه اشتغال 
و رونق گردش��گري را فراه��م كند. به گ��زارش مهر، 
محمدحس��ين ارس��طوزاده ديروز در حاشيه بررسي 
استاندار بوش��هر از وضعيت آثار تاريخي بوشهر اظهار 
داش��ت: بناهاي تاريخي در عرصه گردش��گري نقش 
مهمي بر عهده دارند و شهرستان بوشهر از ظرفيت باالي 
ابنيه تاريخي برخوردار است. وي بابيان اينكه با توجه به 
اينكه فصل گردشگري در استان بوشهر آغازشده و در 
آستانه ورود گردش��گران به استان قرار داريم وضعيت 
آثار و بناهاي تاريخي در شهرستان بوشهر بررسي شد 
تصريح كرد: قلعه تاريخي ريشهر، عمارت تنگستاني موزه 
منطقه اي خليج فارس، عمارت ملك، 7 بنگله  و  قبرستان 
متجاوزان انگليسي مورد بازديد و بررسي قرار گرفت و بر 
اجرايي شدن دستورالعمل ها و مصوبات براي ساماندهي، 
حفظ و نگه داري آثار تاريخي تأكيد ش��د. ارسطوزاده 
بيان كرد: دستگاه ها و متوليان بخش دولتي مستقر در 
محوطه هاي تاريخي مكلف به نگه داري و حفاظت از آثار 
تاريخي هستند و بايد   در اسرع وقت در راستاي تكميل 

و ساماندهي آنها اقدام كنند.

مشاركت بخش خصوصي در 
توسعه پرورش ماهي در قفس
گيالن| رييس س��ازمان 
شيالت ايران با اشاره به عقب 
ماندگ��ي در بخش پرورش 
ماهي در قفس، گفت: بايد 
از ظرفيت س��رمايه گذاري 
بخش خصوصي براي توسعه 
اين حوزه استفاده شود. به 
گزارش مهر، نبي اهلل خون ميرزايي ديروز در حاش��يه 
ديدار با فرمان��دار بندرانزلي در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: توليد ي��ك ميليون و ۵۰۰ ه��زار تن محصوالت 
ش��يالتي، ۸۰۰ هزار تن آبزري پروري و 7۰۰ هزار تن 
صيد ماهيان مهم ترين سياست هاي سازمان شيالت 
تا سال ۱4۰۰ است. وي با اشاره به افزايش 4۰ درصدي 
توليدات شيالت كشور در طول 4۰ سال گذشته، افزود: 
در س��ال ۵7 از مجموع ۳۲ هزار تن توليدات شيالتي 
بيش از ۲9 هزار تن صيد و ۳ هزار تن آبزي پروري بوده 
كه اين ميزان در حال حاضر از يك ميليون و ۲7۰ هزار 
تن توليد، حدود ۵۰۰ هزار تن توليدات آبزي پروري است. 
خون ميرزايي همچنين بيان كرد: ميزان آبزي پروري در 
سال ۵7 از مجموع ۳۲ هزار تن توليدات حدود ۱۱ درصد 
بوده كه امروز اين ميزان با ۵۰۰ هزار تن آبزي پروري به 
مرز ۵۰ درصد رس��يده است. وي گفت: در صورت عدم 
اصالح روش ها و عدم بازسازي ذخاير به اندازه برداشت 
و مديري��ت منابع، وضعيت معيش��ت جامعه صيادي 

نگران كننده خواهد بود.

تبديل راه آهن مالير - كرمانشاه 
به يك كريدور بين المللي

كرمانش�اه| مديرعامل 
راه آهن مي گوي��د: راه آهن 
مالير به كرمانش��اه تا مرز 
خسروي ادامه پيدا خواهد 
ك��رد و اين مس��ير به يكي 
از كريدور ه��اي بين المللي 

تبديل مي شود.
س��عيد رس��ولي در بازديد از راه آهن غرب كش��ور در 
جمع خبرنگاران گفت: بازديد از اين خط راه آهن بنا به 
درخواست استاندار پرتالش كرمانشاه صورت گرفت تا 
آخرين اقدامات الزم در خصوص اين مسير براي تسهيل 

در تردد زوار اربعين صورت گيرد.
مديرعامل راه آهن بيان داش��ت: اربعين حسيني يك 
اجتماع بس��يار بزرگ جهاني اس��ت و ما افتخار داريم 
سال گذشته هم در خدمت زوار بوديم و با انتقال آنها به 

كرمانشاه در اجر اين مراسم معنوي سهيم بوديم.
اين مسوول در مورد برنامه هاي شركت راه آهن براي ايام 
اربعين هم تصريح كرد: برنامه ها هنوز نهايي نشده است 
و در صورت تاييد نهايي به استحضار مردم مي رسانيم، 
اما امس��ال خدمات راه آهن رشد چش��مگيري هم از 
لحاظ كمي و هم از حيث كيفي دارد. رسولي همچنين 
از راه اندازي قطار هاي ويژه اربعين در مس��ير مشهد به 
كرمانشاه خبر داد و گفت: همچنين در ايستگاه راه آهن 
كرمانش��اه هم يك موكب براي خدمت رساني به زوار 

مستقر خواهيم كرد.
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 انتقال پيكر زائر جان باخته
در كربال به ايران

مشهد| سرپرست معاونت هماهنگي امور زائران 
استانداري خراس��ان رضوي در پي جان باختن زائر 
مشهدي در حادثه كربال گفت: پيگيري ها جهت انتقال 
پيكر »حسين خاوري«، زائر جان باخته در حادثه كربال 
در حال انجام است. محمدصادق براتي در خصوص 
آخرين وضعيت انتقال پيكر زائر جان باخته مشهدي 
در حادثه كربال اظهار كرد: از آنجا كه او با كاروان هاي 
رسمي به كربال مشرف نشده بودند، مقداري زمان برد 
و در نهايت خانواده او را پيدا كرديم. وي ضمن بيان 
اينكه خانواده اين زائر مشهدي متقاضي دفن در ايران 
هستند، ادامه داد: هماهنگي هاي الزم با خانواده زائر 
جان باخته انجام شده و براي انتقال پيكر او به ايران 
پيگيري ها در حال انجام اس��ت. سرپرست معاونت 
هماهنگي امور زائران اس��تانداري خراسان رضوي، 
علت فوت اين زائر ايراني را ازدحام جمعيت در حادثه 
كربال عنوان كرد و افزود: اين زائر جان باختگان حادثه 
كربال   از مشهد مقدس، متولد سال ۶7 بوده كه در اين 
حادثه صدمه ديده و به بيمارستان منتقل مي شود كه 

متاسفانه فوت مي كند.

جمع آوري2 هزار تن پسماند 
طي 3 روز در اصفهان

اصفهان| مديرعامل س��ازمان مديريت پسماند 
شهرداري اصفهان گفت: بيش از ۲ هزار تن پسماند 
طي س��ه روز گذش��ته )هجدهم، نوزدهم و بيستم 
شهريورماه و در روزهاي تاسوعا و عاشوراي حسيني( 
از سطح شهر اصفهان جمع آوري شد.  علي دهنوي 
با اشاره به جمع آوري پسماند شهر اصفهان به صورت 
ويژه در ايام محرم به ويژه در روزهاي تاسوعا و عاشوراي 
حسيني، اظهار كرد: ميزان پسماند جمع آوري شده 
در روزهاي هجدهم، نوزدهم و بيستم شهريورماه سال 
جاري معادل دو هزار و 4۶۶ تن بوده است.  وي افزود: 
ميانگين جمع آوري پسماند در اين روزها بين ۸۵۰ تا 
9۰۰ تن بوده كه يكي از داليل آن استفاده بيشتر مردم 
از نذورات و به دنبال آن كاهش توليد پسماند خانگي 
است.  مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري 
اصفهان با اشاره به اينكه بيشترين پسماند جمع آوري 
شده در اين سه روز نيز شامل ظروف يك بار مصرفي 
است كه از سوي هيات هاي عزاداري و روضه ها براي 
ارايه نذورات مورد اس��تفاده قرار گرفته است، گفت: 
به طور كلي روزانه حدود هزار تن پسماند در كارخانه 

پسماند شهر اصفهان پردازش مي شود. 

كالهبرداري به بهانه ثبت نام 
كارت سوخت

كرج|رييس پليس فتا اس��تان البرز با اش��اره به 
كالهبرداري مجازي به متقاضيان ثبت نام كارت 
سوخت هشدار داد. سرهنگ محمد اقبالي اظهار 
كرد: برخي افراد ش��ياد با ارسال پيامك با موضوع 
نام نويس��ي كارت سوخت و سهميه بنزين، اقدام 
به كالهبرداري كرده ك��ه كاربران فريب اين افراد 
را نخورند. وي خاطرنشان كرد: كالهبرداران با اين 
شيوه به دنبال دريافت شماره كارت بانكي، رمز دوم، 
تاريخ انقضا و cvv۲ هموطنان هستند. متقاضيان 
كارت سوخت بايد براي ثبت نام از مجاري رسمي 
)سايت دولت همراه( اقدام كنند. وي تصريح كرد: 
برخي كاربران در زمان ثبت نام به آدرس سايت مورد 
نظر توجه نكرده و از طريق موتورهاي جست وجو گر 
يا لينك هايي كه در ديگر سايت ها ارايه شده در دام 
سودجويان سايبري گرفتار مي شوند. اين مسوول 
گفت: با توجه به افزايش شگرد كالهبرداري هاي 
اينترنتي، هوشياري كاربران در موضوعات جرايم 

سايبري ضروري است .

 تردد بيش از ۱۹۶ هزار نفر
در ايام محرم از مرز مهران

ايالم| مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
ايالم گفت: از ابتداي ماه محرم تا پايان عاشوراي 
حس��يني ۱9۶ هزار و 94 نفر از مرز بين المللي 
مهران ت��ردد داش��ته اند. نوراهلل دلخ��واه ديروز 
اظهارداش��ت: از ابتداي ماه محرم تاكنون ۱۳۸ 
هزار و 7۰۸ نفر از مرز مهران براي زيارت عتبات 
عاليات و شركت در مراس��م تاسوعا و عاشوراي 

حسيني از مرز بين المللي مهران خارج شده اند.
وي با بيان اينكه همچنين ۵۶ هزار و 7۰۶ نفر در 
۱۰ روز اول مح��رم از مرز بين المللي مهران وارد 
كشور شده اند، گفت: در روز تاسوعاي حسيني 
۱۰ هزار و ۲۳4 نفر و در روز عاشوراي حسيني نيز 
۱4 هزار 94۵ نفر از مرز مهران تردد داشته است.

 او  اف��زود: در دو روز نهم و دهم محرم مصادف با 
تاسوعا و عاش��وراي حسيني نيز ۱۱ هزار و ۱7۰ 
هزار نفر از مرز مهران خارج و بيش از۱4 هزار وارد 

كشور شد ه اند.

نيمي از كارخانجات رب 
خراسان شمالي تعطيل اند

بجن�ورد| معاون مدير صنايع س��ازمان جهاد 
كش��اورزي خراس��ان ش��مالي گفت: نيمي از 
كارخانجات رب خراسان شمالي تعطيل هستند.
سيد عباس آقاميري با اشاره به اينكه ۵ كارخانه 
رب در اين استان فعاليت مي كردند، افزود: از اين 
تعداد دو كارخانه با ظرفيت كامل در حال فعاليت 
هستند. هم اكنون يك كارخانه با نصف ظرفيت 

فعاليت مي كند و دو كاخانه نيز تعطيل شده اند.
آقاميري اظهار كرد: قديمي بودن خطوط توليد 
همچنين قرار گرفتن در محدوده شهري و پيدا 
كردن مش��كل با محي��ط زيس��ت از علت هاي 

تعطيلي اين كارخانه هاست.
وي با اشاره به اينكه ميزان توليد گوجه فرنگي در 
اين اس��تان بيش از ۱۰۰ هزار تن در سال است، 
بيان كرد: از اين ميزان ۵۵ هزار تن گوجه فرنگي 

جذب كارخانجات مذكور مي شود.

اجراي 4 هزار ميليارد تومان 
طرح اقتصادي

كهگيلوي�هوبويراحمد| 
معاون اقتصادي اس��تاندار 
كهگيلوي��ه و بويراحم��د 
گفت: 4۰ هزار ميليارد ريال 
طرح اقتصادي ب��زرگ در 
بخش هاي صنعت، خدمات، 
گردشگري و كشاورزي در 

اين استان در حال اجراست.
جعفر گوهرگاني ديروز در گفت وگو با ايرنا با اش��اره به 
مهم ترين طرح هاي اقتصادي نيز گفت: 4۱۲ مورد در 
حوزه صنعت و معدن، ۳9۳ طرح در بخش كشاورزي 
و 7۰ مورد نيز در حوزه گردش��گري با سرمايه گذاري 
افزون بر ۲۵۰ هزار ميليارد ريال در حال اجراست. وي 
تعداد اشتغال پيش بيني شده براي اين طرح ها را بيش 

از ۱7هزار فرصت شغلي عنوان كرد.
معاون اقتصادي اس��تاندار كهگيلويه و بويراحمد ابراز 
داش��ت: اين طرح ها در مراحل اخذ مجوز تا پيشرفت 
فيزيكي 9۰ درصد در كهگيلويه و بويراحمد اجرا مي شود.

گوهرگاني با بي��ان اينكه با اجراي كام��ل اين طرح ها 
تحولي بزرگ در حوزه اقتصادي و اشتغال زايي در اين 
استان به وجود خواهد آمد، گفت: پيش بيني مي شود 
حدود ۳۰درصد اين طرح ها تا پايان دولت دوازدهم به 
بهره برداري برسند. وي تصريح كرد: احداث سه كارخانه 
پتروشيمي از مهم ترين پروژه هاي اقتصادي در دست 

ساخت استان است.

چهرههاياستاني
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كمبود فضاي آموزشي در حالي است كه 4 هزار مدرسه متروكه در كشور وجود دارد

كالس هاي درس ديروز؛ پاتوق معتادان امروز

افزايش قطع درختان با باالرفتن قيمت چوب

40 ميليون مترمربع فضاي آموزشي در كشور 
كم اس�ت ام�ا در مقابل بنا به گفته مس�ووالن 
س�ازمان دهياري ه�ا 4 هزار مدرس�ه متروكه 
در كش�ور وجود دارد كه به جاي س�ر و صداي 
دانش آم�وزان اغل�ب دود و دم معتادان در آن 
مي پيچ�د و پاتوق آنها ش�ده اس�ت. وضعيت 
مدارس متروكه وقتي به تهران مي رسد جالب تر 
مي ش�ود چرا كه پايتخت، بعد از سيس�تان و 
بلوچس�تان در جاي�گاه دوم محروميت از نظر 
فضاهاي آموزش�ي قرار داشته و رتبه نخست 
فضاه�اي فرس�وده تحصيل�ي را هم ب�ه خود 
اختصاص داده است، با اين حال مدارس متروكه 
تهران يا از سوي مالكانشان از آموزش و پرورش 
پس گرفته شده تا مركز تجاري شود يا در انتظار 
قلع و قمع هس�تند. ب�ر اس�اس آمارهايي كه 
مسووالن آموزش و پرورش مي دهند در تهران 
مناطقي وجود دارد كه س�رانه فضاي آموزشي 
آنها كمتر از يك و نيم مترمربع بوده،  يعني اگر 
مدرس�ه اي با ميانگين ۳00 دانش آموز بايد بر 
اس�اس اس�تانداردهاي فضاي آموزشي 2400 
مترمربع فضا داشته باش�د، ميانگين مدرسه 
۳00 نفري در تهران اكنون فضايي كمتر از 4۵0 
مترمربع در اختيار دارد. اين درحالي است كه 
در همين كالن ش�هر فقط 40 مدرس�ه متروكه 
وج�ود دارد كه برخي از آنها ح�اال خانه كارتن 
خواب ها و معتادان ش�ده اس�ت. ب�ا اين حال 
مسووالن آموزش و پرورش معتقدند اگر مسائل 
حقوقي اين مدارس حل شود و مالكان آنها با اين 
وزاتخانه وارد مذاكره ش�وند، مي تواند دوباره 

آنها را به چرخه آموزش بازگرداند. 

   مدارس متروكه تهران ربطي به آموزش و 
پرورش ندارد

افزايش قيم��ت زمين در تهران در س��ال هاي اخير 
بسياري از مالكان مدارس استيجاري تهران را به اين 
س��مت برد كه ملك خود را از آموزش و پرورش پس 
بگيرند و به جاي آن يا برج بسازند يا مركز تجاري اما 
در نهايت چيزي جز متروكه ماندن عايد اين بناهاي 
نشد. مسعود ثقفي، سخنگوي آموزش و پرورش شهر 
تهران درب��اره اين موضوع به »تع��ادل« گفت: هيچ  
ملك آموزشي متروكه كه متعلق به ما باشد در شهر 

تهران نداريم؛ يكسري مدرسه هستند كه داراي مالك 
حقيقي يا حقوق��ي بوده  و حكم قلع و قمع گرفته اند. 
ممكن است مالك مدرس��ه را از ما تحويل گرفته اما 
نتواسته باش��د اقداماتي انجام دهد و آن فضا به ملك 
متروكه تبديل ش��ده باش��د كه ارتباطي با آموزش و 

پرورش ندارد.
او افزود: امالكي كه در اختيار ماس��ت مورد استفاده 
قرار مي گيرد و تعدادي مدرس��ه هستند كه با حكم 
قلع و قمع از اختيار آموزش و پرورش خارج مي شوند. 
از اين دست مدارس در منطقه ۱۲ و ۱۰ نمونه هايي 
داشته ايم. با اين حال چون آموزش و پرورش كمبود 
فضاي آموزشي دارد با مالكان اين بناها وارد مذاكره 
ش��ديم اما مالكاني كه با حكم دادگاه ملكشان را از ما 
پس گرفته اند بعيد است با ما وارد مشاركت شوند. اگر 
قرار بود راضي شوند كه ازابتدا موضوع در قوه قضاييه 
مطرح نمي شد. در واقع وقتي دادگاه حكم قلع و قمع 

داده است عمال ما نمي توانيم كاري كنيم.
ثقفي بيان كرد: بيشتر مالكان مي خواهند مدرسه را به 
ساختمان تجاري تبديل كنند اما اين تغيير كاربري 
امكان ندارد. در حقيقت تغيير كاربري زمان مي برد 
و قوانين بسيار سختي دارد به ويژه اگر مدرسه باشد 
كه مالك بخواهد تغيير كارب��ري تجاري دهد. براي 
همين بس��ياري از مدارس متروكه مي شوند و مالك 
هم سال تا سال به آن س��ر نمي زند. با اين حال ديگر 
اين ساختمان ها مدرسه نيستند كه زيرنظر آموزش و 
پرورش باشند. هر اتفاقي هم كه داخل مدرسه مي افتد 

ربطي به آموزش و پرورش ندارد.

    مشكالت حقوقي سد راه آموزش
اظهارات سقفي در حالي است كه چندي پيش علي 
شهري، مديركل نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس 
اس��تان تهران درباره برنامه سازمان نوسازي مدارس 
براي س��اماندهي اين فضاهاي آموزشي و در پاسخ به 
پرسشي پيرامون مدارس متروكه كه به فضاي بي دفاع 
شهري تبديل شده اند گفت: مدارسي در استان تهران 
وجود دارند كه برخي مشكالت حقوقي دارند و تا زماني 
كه مشكالت اين مدارس رفع نشود و مدرسه در اختيار 
اداره كل نوسازي مدارس اس��تان تهران قرار نگيرد، 

عمال امكان عمليات عمراني وجود نخواهد داشت.
او با اش��اره به فضاهاي آموزش��ي خالي گفت: تمام 
فضاهاي آموزش��ي كه دانش آموز دارند يا به صورت 

خالي يا متروكه هس��تند، در اختيار ادارات آموزش 
و پرورش مناطق هس��تند و بهره بردار اين مدارس و 
فضاه��ا، ادارات آموزش و پرورش هس��تند. تا زماني 
كه فضاي��ي در اختي��ار اداره كل نوس��ازي مدارس 
استان تهران قرار نگيرد، عمال انجام عمليات عمراني 
امكان پذير نيست. تعداد و آمار اين فضاها نيز در اختيار 
ادارات آموزش و پرورش است، زيرا فضاهاي متعلق 
به آموزش و پرورش است. توجه داشته باشيد كه اداره 
كل نوس��ازي مدارس اس��تان تهران، مدارس جديد 
احداث مي كند، مدارس فرس��وده كه توسط ادارات 
آموزش و پرورش معرفي مي ش��ود را مقاوم سازي يا 
تخريب و بازس��ازي مي كند. مابق��ي امر و چگونگي 
بهره برداري در اختيار ادارات آموزش و پرورش است.

    مهاجرت؛ مدارس روستاها را متروكه كرد
در حالي كه درتهران خواست و اراده مالكان ساختمان 

برخي مدارس را به متروك��ه و محل تجمع معتادان 
تبديل كرده است اما وضع در روستاها متفاوت است 
چرا كه در اين مناطق مهاجرت، مدارس را به سكوت و 
تخليه كشانده است. مدارسي كه از اواخر سال 97 قرار 
بود با رضايت آموزش و پرورش به دهسرا تبديل شوند 
اما هنوز خبري از اجراي اين طرح نيست. پيش از اين 
مديركل دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي 
درباره اين موضوع به ايران اعالم كرد: چند نامه به وزير 
آموزش و پرورش نوش��تيم و در اين مكاتبات يادآور 
ش��ديم كه بس��ياري از مدارس در روستاها و شهرها 
بالاستفاده مانده است و ما مي توانيم با تغيير كاربري 
اين مدارس را به مكاني به نام دهسرا تبديل كنيم تا 
مردم روستا بتوانند در آن مكان آموزش هاي فرهنگي 
و هنري خاصي را ببينند. متأسفانه وزارت آموزش و 
پرورش با اين درخواست هنوز موافقت نكرده است. 
چرا كه مسووالن آموزش��ي بر اين باورند كه ممكن 

اس��ت در چند س��ال آينده دوباره اين روستاها پر از 
دانش آموز شوند و آنها ملكشان را بخواهند. با اين حال 
ماده قانوني را پيدا كرديم كه مي توانيم خودمان براي 

تغيير كاربري اقدام كنيم. 
اس��ماعيل زيارتي نصرآبادي ب��ه داليل خالي بودن 
جمعيت در روستا اشاره كرده و مهاجرت را علت اصلي 
متروكه شدن مدارس مي داند. او درباره اين موضوع 
گفت: جمعيت جوان روس��تاها به شهرها آمده اند و 
در برخي از روستاها هم خالي از سكنه شده اند البته 
آموزش و پرورش براي خودش ماده قانوني دارد كه 
اگر جمعيت دانش آموزان به حداقل هايي نرسد، آنها 
كالس درس تشكيل نمي دهند براي همين بسياري 
از مدارس روستاها بالاس��تفاده مانده و در برخي از 
شهرها هم چون ساختمان جديد ساخته شده است 
و مدارس فرسوده بودند دانش آموزان به ساختمان 

جديد رفتند.

در س��ال هاي اخير در كنار ح��وادث و اتفاقاتي مانند 
سيل، آتش سوزي، خشكسالي و... كه باعث از بين رفتن 
جنگل ها مي ش��ود، همه روزه در البه الي اخبار شاهد 
اخباري از حوزه قاچاق هس��تيم و اين پديده نامبارك 
اين روزها به معضل شومي تبديل شده كه سرمايه هاي 
ملي كشور را نشانه گرفته است، سرمايه هايي كه تنها 

متعلق به نسل امروز نيست.
اگرچ��ه در قانون جنگل ه��ا و مراتع كش��ور مصوب 
هشتم شهريور س��ال ۱۳۳۸، قانون گذار سوءاستفاده 
و بهره برداري غيرمجاز از جنگل ها و مراتع را مشمول 
مقررات مربوط به قاچاق قرار داده اس��ت و همچنين 
قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور 
مصوب ۲۵ مردادم��اه ۱۳۴۶، حمل چ��وب، هيزم و 
زغال حاصله از درختان جنگلي در همه نقاط كش��ور 
به استثناي داخل شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از 
سازمان جنگل باني ممنوع است، اما بسياري از مسووالن 
و كارشناسان معتقدند كه اين قانون بازدارنده نيست 
يا به درستي اجرا نمي شود و همين امر باعث افزايش 

قاچاق چوب در سال هاي اخير شده است.

    هشدار نسبت به افزايش قاچاق چوب
علي عباس ن��ژاد، فرمان��ده يگان حفاظت س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كش��ور گفت: در بحث 
قاچ��اق چوب مقداري ش��دت عم��ل را در برخورد و 

تشديد مبارزه با قاچاقچيان بيشتر و دستورالعمل ها 
را به اس��تان ها در اين زمينه ابالغ كرديم و براس��اس 
اين دس��تورالعمل هم در مسيرهاي تردد ايست هاي 
بازرسي قرار داده شده است و هم مقصدهاي چوب مانند 
كارخانجات چوب بري و هم كارگاه ها به صورت مستمر 

توسط بازرسان مورد بازديد قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: افزايش كش��فيات ما نش��ان دهنده اين 

است كه با افزايش قاچاق چوب در سطح كشور مواجه 
هس��تيم، چراكه بعد از بحث طرح تنفس و همچنين 
با توجه به وضعيت بازار قيمت چوب افزايش بس��يار 
قابل توجهي داشته اس��ت. وقتي قيمت باال مي رود و 
بهره ب��رداري نيز از جنگل كم يا ممنوع مي ش��ود و از 
سوي ديگر نيز واردات با موانع مختلفي مواجه است، 
بسياري از افراد روي به قاچاق چوب آورده اند و از همين 

روي مش��كالت ما افزايش پيدا كرده اس��ت. فرمانده 
يگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور درباره قوانين به ايلنا گفت: طبيعتا دستگيري و 
برخورد قضايي در اين خصوص اگر بازدارنده نباشد، ما 
با تداوم اين موضوع مواجه هستيم و اين واقعيت وجود 
دارد كه برخوردها در اين زمينه بازدارنده نيست و عدم 
بازدارندگي باعث تكرار جرم در اين حوزه ش��ده است 
و افرادي هستند كه بارها دستگير شده اند، اما باز هم 
اقدام به قاچاق مي كنند، قاعدتًا وقتي يك جرمي تكرار 
مي ش��ود بايد قانون درباره آن بازدارنده باشد و قوانين 
به شكلي باش��د كه افراد ديگر مرتكب جرم نشوند اما 

متاسفانه اين مشكل در حال حاضر وجود دارد.
عباس نژاد در پاس��خ به اين س��وال كه آيا قانون اجرا 
نمي شود يا قوانين بازدارندگي الزم را ندارند؟ تصريح 
كرد: من معتقدم در هر دو جنبه با مشكل مواجه هستيم 
وقتي فردي ي��ك درخت تنومن��د را در جنگل قطع 
مي كند و با جريمه اندكي آزاد مي ش��ود، نشان دهنده 
اين اس��ت كه اين ف��رد دوباره اقدام ب��ه قاچاق چوب 

خواهد كرد.
هادي كيادليري، رييس انجمن علمي جنگل باني كشور 
نيز درباره قاچاق چوب گفت: قاچاق چوب هميشه بوده 
و چيز عجيب و غريبي نيست، چراكه داليل آن از بين 
نرفته است كه حاال بخواهيم قاچاق چوب نداشته باشيم. 
افرادي كه مي گويند قاچاق چوب كم يا زياد شده است 

بايد آماري در اين خصوص اراي��ه كنند و نمي توانيم 
همينطوري بگوييم كه قاچاق افزايش داش��ته است، 

چراكه بايد آمارها را بررسي كنيم.
او با اشاره به اينكه بايد ببينيم كه خريداران اين چوب هاي 
قاچاق چه كساني هس��تند، گفت: اگر قاچاق چوب در 
سطح كالن است، بنابراين مشتري كالن دارند و مشتري 
كالن چه كساني مي توانند باشند جز كارخانه هاي صنايع 
چوب بنابراين خيلي عجيب و غريب نيست و قابل بررسي 
اس��ت و مي توانيم مش��خص كنيم كه آيا قاچاق انجام 
مي شود يا خير؟ رييس انجمن علمي جنگل باني كشور 
با تاكيد براينكه قطعا قاچاق چوب وجود دارد، تصريح 
كرد: م��ن افزايش قاچاق چوب را قب��ول ندارم، چراكه 
آماري در اين خصوص ارايه نشده و معتقدم بعيد است 
زياد شده باشد چراكه با وجود ممنوعيت بهره برداري از 
جنگل ها هم��ه مي دانند كه اگر درختي از جنگل قطع 
شده و خارج شود، قاچاق است. كيادليري با بيان اينكه 
هميشه پتانس��يل قاچاق چوب وجود داشته، اما براي 
مقابله با آن راهكار نيز وجود دارد، خاطرنش��ان كرد: ما 
بايد غير از حفاظت و نگهباني از قطع درختان نيازهاي 
جامعه را نيز برطرف كنيم تا كسي به قاچاق روي نياورد. 
نيازهاي جامعه ما حتي زماني كه از جنگل ها بهره برداري 
هم مي كرديم تامين نمي شد و آن طور كه گفته مي شد 
در آن زمان هم فقط مي توانستيم ۱۰ درصد از نياز چوبي 

كشور را تامين كنيم.

  Thu. Sep 12.  پنج شنبه    21 شهريور 1398   12 محرم 1441  سال ششم    شماره   1473  2019 

 علت نشت »متادون«
 در بازار آزاد 

مديركل دفتر حقوقي، بازرس��ي و پاس��خگويي به 
شكايات س��ازمان غذا و دارو با اش��اره به علل نشت 
مت��ادون در بازار آزاد، گفت: برنامه ما اين اس��ت كه 
مت��ادون را در داروخانه ه��اي معي��ن توزيع كنيم. 
شهريار اس��المي تبار درباره نش��ت متادون در بازار 
آزاد گف��ت: پيش از اين، رويه ب��ه اين صورت بود كه 
داروهاي ترك اعتيادي مانند متادون به مراكز ترك 
اعتياد داده مي شد. در اينجا گاهي مشكالتي ايجاد 
و گفته مي ش��د دارو يا از طريق شركت توليدكننده 
يا از طريق مركز ترك اعتياد به بازار آزاد نش��ت پيدا 
مي كند. بر همين اساس براي كاهش تخلف در اين 
زمينه اعتقادمان بر استفاده از داروخانه هاي معين 
اس��ت. به اين صورت كه در هر منطقه و هر شهري 
چند داروخانه معين داشته باشيم كه شركت هاي 
توليدكننده متادون، دارو را به اين داروخانه ها تحويل 
دهند و بيماران هم از داروخانه هاي معين دارويشان 
را تهيه كنند. اسالمي تبار تاكيد كرد: در عين حال ما 
همه كاالهاي سالمت محور را برچسب گذاري كرديم 
و مردم مي توانند از طريق موبايل به سادگي غذا، دارو، 
مكمل و... را رديابي كرده و به ما هم كمك كنند. بر اين 
اساس متادوني هم كه از سوي داروخانه معين پخش 
مي شود، قابل رديابي است. او به ايلنا گفت: سامانه ما 
هم به گونه اي تعريف شده كه اگر يك نفر يك كد و 
ليبل را س��ه بار چك كرد، در سامانه ما ثبت شده و 
مشخص مي شود. اگر چنين اتفاقي بيفتد، يعني در 
آن كد تخلف ش��ده و ما آن را پيگيري مي كنيم. اگر 
يك ليبل سه بار چك ش��ود، به اين معني است كه 
توليدكننده اي كه اجازه داشته مثال ۱۰۰۰ متادون 
توليد كند و بر اساس همان برچسب دريافت كرده، 

تعداد بيشتري توليد كرده و ليبل تكرار شده است.

 مراكز بهاران 
طرح شكست خورده است

معاون توسعه پيشگيري و درمان سازمان بهزيستي 
كش��ور تاكيد كرد كه بهزيس��تي به دنبال گرفتن 
ساختمان از ش��هرداري تهران نيست. فريد براتي 
س��ده با بيان اينكه طرح مراكز به��اران يك طرح 
شكست خورده است، گفت: در اين مراكز از روز اول 
كار به گونه اي پيش رفت كه به اثر بخشي نرسيد. اوال 
مشخص نشد كه اين مركز براي بازتواني معتاد است 
يا بناس��ت به مراكز ماده ۱۶ تبديل شود، چون هم 
معتاد ماده ۱۶ درآن بود و هم معتاد بهبود يافته كه 
اين خود يك ملغمه اي بود. براتي ادامه داد: نكته بعد 
اينكه بسياري از اين معتادان داروهايي مانند متادون 
مي خورند، اما ش��هرداري براي اين مراكز طرحي 
گذاش��ته بود كه كس��ي كه متادون مي  خورد نبايد 
بيايد. شهرداري چه صالحيتي دارد كه در اين مورد 
اظهارنظر كند، ما خيل عطيمي از معتادان متجاهر 
خياباني را داريم كه مت��ادون مصرف مي كنند. او 
تاكيد كرد: ما اصال و ابدا دنبال س��اختمان گرفتن 
از ش��هرداري و فشار به آنها نيستيم و در كشور با ۳ 
ميليارد تومان، ۲7 مركز توانمند سازي را مديريت 
مي كنيم. معاون توسعه پيشگيري و درمان سازمان 
بهزيستي كشور به ايسنا گفت: اعضاي شوراي شهر 
تهران اگر مي خواهند اظهارنظر كنند، اول تجربه كار 
و پيشينه را ببينند و بعد بيايند به رسانه ها، مسائلشان 
را مطرح كنند. شهرداري طبق قانون موظف است و 
بايد يكسري خدمات را به افراد معتاد و به ويژه افراد 
المكان بدهد و بايد پاس��خگو باشند، البته در همه 
جاي دنيا ش��هرداري اين خدم��ات را مي دهد.وي 
ادامه داد: مشكل دوستان اين است كه فكر مي كنند 
بهزيستي اين خدمات را از طريق بخش دولتي انجام 
مي دهد درحالي كه تمام مراكز ما در تهران از سوي 

سازمان هاي غير دولتي و... اداره مي شود. 

كاهش انگيزه مهاجرت 
دانشجويان با ايجاد اشتغال 

رييس جديد دانشگاه شهيد بهشتي كاهش انگيزه 
ترك كشور در بين دانشجويان را فقط با ايجاد اشتغال 
شدني دانست. س��عداهلل نصيري قيداري با اشاره به 
اولويت هاي مديريتي خود در دانشگاه گفت: اولويت 
اول من ابتدا كار اس��ت. تمام اساتيد، دانشجويان و 
كاركنان دانش��گاه بايد به وظايف خود عمل كرده و 
كارش��ان را جدي بگيرند، در اين صورت نور چشم 
من هستند و اميدوارم كه همه همينطور باشند. او در 
ادامه در مورد اهميت حوزه پژوهشي دانشگاه گفت: 
برنامه هاي زيادي براي دانشگاه در نظر داريم مانند 
ارتقاي حوزه پژوهشي دانش��گاه. به عنوان مثال در 
حوزه پژوهش به ارتقاي بودجه پژوهشي و همچنين 
حراست و صيانت از بودجه پژوهشي اهميتي زيادي 
قائلم، از اين رو نبايد به گونه اي رفتار شود كه بودجه 
پژوهشي دانشگاه در جاهاي ديگر برود و در آنجا هزينه 
شود. اين مساله حتما مورد توجه ماست كه بودجه ها 
در رديف خودشان هزينه شوند و همچنين جابه جايي 
رديف ها را به هيچ وجه نخواهيم داشت. رييس دانشگاه 
شهيد بهشتي با تاكيد بر صيانت از حوزه مالي دانشگاه 
به ايلنا گفت: همچنين انضباط مالي، صرف درست 
بيت المال و بحث اقتصاد مقاومتي را در حوزه مالي 
جدي خواهيم گرف��ت. وي درباره برنامه هاي حوزه 
دانشجويي در دانشگاه شهيد بهشتي گفت: دوست 
داريم جوانان دانشجوي ما درعين حال كه هوشمندي 
سياسي خود را تقويت مي كنند مراقب باشند تا اسير 
بازي هاي سياسي نشوند. من هيچ سليقه فكري را بر 
ديگري ترجيح نخواهم داد، ضمن اينكه ارزش هاي 
اخالقي و ديني ني��ز براي ما حائز اهميت اس��ت و 
اميدوارم همه دانشجويان به وظيفه ملي و انقالبي خود 
عمل كنند. رييس دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: از 
نظر ما الزم است در پروژه هايي كه اساتيد دانشگاه  ها 
از صنعت مي گيرند با دانشجويان مشاركت كنند، زيرا 
اين مساله موجب مي شود كه هم زمينه اشتغال به 
راحتي براي دانشجويان فراهم شود و همين كه چشم 
دانشجويان به خارج از كشور دوخته نشود و انگيزه 

ترك كشور در آنها كاهش پيدا كند.

كودكان قرباني مرزهاي افراط و تفريط
از آم��ار افزايش س��ن ازدواج ت��ا ازدواج كودكاني كه زير 
۱۳سال سن دارند؛ زمين تا آسمان فاصله است آمارهايي 
كه هر روز باال و پايين مي شود؛ گاهي از مرز ۱۰ سال عبور 
مي كند و گاهي ازدواج دختراني را مي بينيم كه نمي توانند 
ميان زندگي واقعي و زندگي كودكانه تفكيكي قائل شوند. 
ازدواج هاي نامتعارف چند سالي مي شود كه هرم سني 
ازدواج كشور را به هم زده است، متاسفانه كشور ايران به 
لحاظ ازدواج كش��ور موفقي نبوده كه امروز خبر ازدواج 
دختر زير ۱۰ سال با مردي ۲۲ ساله؛ در شبكه هاي مجازي 
مختلف مي چرخد و با واكنش موافقان و مخالفان روبه رو 
است؛ خوشبختانه اين فوروارد شدن پي درپي پيام هاي 
مجازي اين بار عكس العملي متفاوت و مناسبي از سوي 

قوه قضاييه به همراه داشت و باعث ابطالل اين عقد شد.

    باورهاي موافقان و مخالفان به افزايش سن 
ازدواج

چهارم مهرماه سال 97، يك فوريت طرح »اصالح ماده 
۱۰۴۱ قانون مدني« براي افزايش حداقل س��ن قانوني 
ازدواج در مجلس به تصويب رس��يد؛ در صورت تصويب 
نهايي اين طرح ازدواج دختران زير ۱۳ سال و پسران زير 
۱۶ سال ممنوع مي شود؛ به عالوه ازدواج دختران ۱۳ تا 
۱۶ سال و پسران ۱۶ تا ۱۸ سال با اذن ولي، اجازه دادگاه و 
تأييد پزشكي قانوني مبني بر صحت جسمي براي تزويج 
ميس��ر خواهد بود؛ اين طرح از س��ال گذشته از جهات 
مختلف مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و حتي در مركز 

پژوهش هاي مجلس نيز در مورد آن گزارش كارشناسي 
را منتشر كرده است.

طرح يادشده با آراي موافق و مخالف مسووالن روبرو شد؛ 
موافقان اين طرح بر باال بودن آس��يب جسمي و روحي، 
عدم رسيدن به بلوغ عقلي و عاطفي، آمار باالي طالق و 
افزايش آمار ترك تحصيل در ازدواج هاي زير ۱۸ سال و 
لزوم تبعيت از قوانين بين المللي تأكيد دارند و در مقابل 
مخالفان بر پايين بودن آمار آسيب هاي جسمي و طالق، 
رضايت باالي زندگي در اين ازدواج ها، تنوع س��ني، بلوغ 

اجتماعي، ناهمخواني قوانين بين المللي با فرهنگ ايران و 
بي اثر بودن ازدواج در ترك تحصيل متأهالن اصرار دارند.

آمار دقيقي از كودك همس��ري در كشور نداريم؛ چراكه 
اكثريت اينگونه ازدواج ها ثبت قانوني نمي شود؛ اما براساس 
آمارهاي منتشر شده از طرف معاونت امور زنان و خانواده 
رياست جمهوري، نسبت مردان و زناني كه در سن كمتر 
از۱۵ س��الگي ازدواج مي كنند؛ در سال ۱۳9۲ به ترتيب 
براي مردان ۰.۴ درصد و براي زنان ۵.۴ درصد است و اين 
رق��م با افزايش براي دختران در س��ال 9۳ به ۵.۶ درصد 

رسيده و در سال هاي 9۴ و 9۵ نيز به ترتيب رقمي معادل 
۵.۴ و۵.۵ را نش��ان مي دهد، اين رقم در سال 9۵، ۰.۰۵ 
درصد براي پسران و ۵.۵ درصد براي دختران بوده است. 
چرا اين ازدواج ها به طالق ختم مي شود يا چه ميزان آسيب 
جسمي و روحي در كمين دختران و پسران كودك همسر 
است، يا به دليل كاهش ناباروري در كشور سالمندي در 
انتظار ايران است هر يك به تنهايي جاي بحث كلي دارد؛ 
اما چ��را كودكان قرباني اين اتفاقات تلخ هس��تند جاي 
بسي تامل دارد. كودكان تا سن قانوني يعني ۱۸ سالگي 
حق امضاي هيچ گونه قراردادي را ندارند و خانواده ها در 
مسائل شخصي كودكان خود از جمله ازدواج، تحصيل، 
كار، مسافرت و... دخالت مي كنند حتي پس از ۱۸ سالگي 
اين نظارت ادامه دارند اما سوال اينجاست قانون چگونه به 
كودكان زير ۱۸ سال اجازه مي دهد؛ پاي مهم ترين قرارداد 
زندگي شان يعني عقد نامه را امضا كنند؟! يكي از نتايج 
ازدواج كودكان، بيوه كودكان هستند كه نشات گرفته از 
فقر فرهنگي خانواده هاست كه در سايه نبود آموزش هاي 

درست رخ مي دهد.

    وقتي قوانين درست اجرا نمي شود
لزوم اخذ مجوز دادگاه براي ازدواج كودكان از سال ۱۳۸۱ 
وارد قوانين كش��ور شد، تا پيش از آن تشخيص مصلحت 
فقط به عهده ولي ك��ودك بود؛ اما همچنان نيز مجازاتي 
براي عدم كسب مجوز دادگاه تعيين نشده است. اللهيار 
ملكشاهي رييس كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس 

درمورد »طرح ممنوعيت عقد نكاح دختران زير ۱۳ سال و 
پسران زير ۱۶ سال« به خانه ملت مي گويد: طرح مذكور با 
اكثريت آرا پذيرفته شد، طبق اين طرح ازدواج دختران زير 
۱۳ سال ممنوع است ولي در شرايط خاصي هم وجود دارد 
كه مجبور به ازدواج هستند در اين شرايط اين ازدواج با حكم 
دادگاه ممكن اس��ت؛ اگر ازدواجي خالف مقررات قانوني 
باش��د و قانون اجازه چنين ازدواجي را نمي دهد؛ بي شك 
براي آن مجازاتي مشخص مي شود. ملكشاهي با اشاره به 
بلوغ جسمي وفكري افراد اشاره كرده و گفت: سن بلوغ در 
شهرهاي مختلف ايران متفاوت است، به فرض مثال دختران 
در مناطق سردس��ير ديرتر به بلوغ مي رسند يا با توجه به 
فرهنگ ها و اقوام متفاوتي كه در كشور وجود دارد بلوغ فكري 
و جسمي در سنين متفاوت رخ مي دهد يا به دليل ارتباطي 
كه افراد در روستاها با هم دارند زودتر آماده ازدواج و ورود به 
زندگي زناشويي مي شوند. در قانون اساسي ما امروز هزاران 
بند و تبصره براي بسياري از بايدها و نبايدها در جامعه تعيين 
شده است ؛ سوال بزرگ تر اينجاست اگر قانون سن ازدواج 
در كشور تصويب شود چگونه مي توانيم فقر آموزشي را در 
سايه فقر فرهنگي جبران كنيم آيا با تصويب قانون مي توانيم 
شاهد كاهش كودك همسري باشيم؟ خأل قانوني در اين 
موارد مي توان��د ضمن به مخاطره انداختن آينده اينگونه 
افراد آس��يب هاي ديگري را متوجه عموم جامعه كند كه 
محتمل ترين آن طالق و نداشتن درك درستي از زندگي تا 
انواع خسارت هايي كه اين آسيب براي عموم جامعه در سايه 

نامتوازن سازي امر ازدواج مي تواند ايجاد كند.
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سازمان حمايت مصرف كنندگان 2 ماه پس از افزايش قيمت بليت هواپيما موضع گيري كرد

هشدار درباره رعايت سقف قيمتي بليت هواپيما
گروه راه و شهرسازي|

درحالي ك�ه 2 ماه از افزايش مجدد قيمت بليت 
هواپيما مي گذرد و در تيرسال جاري شاهد گراني 
بي سرو صداي بليت پروازهاي داخلي تا 800 هزار 
تومان هم بوديم، روز گذش�ته مديركل نظارت 
برخدمات س�ازمان حماي�ت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان نس�بت به اين افزايش قيمت 
انتقاد كرد و گفت: از ابتداي تابستان سال جاري، 
نرخ بليت هواپيما در پروازهاي داخلي توس�ط 
ايرالين ه�ا و با هماهنگي س�ازمان هواپيمايي 
كشوري و بدون هماهنگي با كارگروه تنظيم بازار 
افزايش يافته و نرخ هاي جديد به اجرا گذاشته 
ش�ده اس�ت. موضع گيري مدي�ركل نظارت بر 
خدمات س�ازمان حمايت مصرف كنندگان در 
شرايطي انجام مي ش�ود كه در روزهاي پاياني 
سومين ماه تابستان به سر مي بريم و طي 2 ماهه 
گذش�ته، بارها فعاالن حوزه هوايي، رسانه ها و 
مسافران پروازهاي داخلي نسبت به رشد قيمت 
بليت پروازهاي داخلي واكنش نشان دادند.  اما 
نكته جالب ماجرا اينجا اس�ت ك�ه دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي هفته گذشته از كاهش 
حدود 10 درص�دي قيمت بليت هواپيم�ا از 21 
شهريور ماه خبر داد، يعني انتقاد از رشد قيمت 
بليت پروازهاي داخلي در شرايطي توسط يكي 
از متوليان نظارت بر قيمت ها مطرح مي شود كه 
براساس برنامه قرار است قيمت ها از فردا كاهش 
يابد و اثرگ�ذاري اين موضع گي�ري نزديك به 

صفر است.

البته سيدجواد احمدي، مديركل نظارت بر خدمات 
س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكندگان 
همچنين گفت: فروش بليت هواپيما باالتر از نرخ هاي 
آذر ماه 97 تخلف اس��ت و ايرالين ها بايد نرخ آذر سال 

گذشته را مالك عمل قرار دهند. 
به گزارش تسنيم، او يادآور شد: از آنجا كه طي نشدن 
فرآيند مندرج در مصوبه 29 مرداد 97 ش��وراي عالي 
هماهنگ��ي اقتصادي كش��ور تخلف ب��وده و با وجود 
مكاتبات اين س��ازمان براي اصالح روند فوق، اقدامي 
از طرف سازمان هواپيمايي كش��وري و شركت هاي 
هواپيماي��ي در اين زمينه صورت نگرفت، مقرر ش��د 
تا تعيين تكليف نهايي، ن��رخ بليت هواپيما بر مبناي 

آذر ماه سال گذشته محاسبه و فروخته شود. به گفته 
احم��دي، فروش بليت با نرخ باالتر تخلف محس��وب 
مي شود و اين موضوع مورد تاييد وزير راه وشهرسازي 

هم قرار گرفته است.
مديركل نظارت بر خدمات سازمان حمايت همچنين 
گفت: بر اين اس��اس طي بازرس��ي به عمل آمده از 4 
ش��ركت هواپيمايي در هفته هاي اخير به علت اضافه 
دريافتي، ضمن تش��كيل پرونده مرات��ب به تعزيرات 
حكومتي ارجاع شده و وضعيت ساير شركت ها هم در 

دست بررسي است.

     ناهماهنگي قيمت بليت با نرخ ارز
اما جدا از واكنش و موضع گيري ديرهنگام س��ازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان، يكي از 
انتقادهايي كه طي دو، س��ه ماه اخير به شركت هاي 
هواپيمايي وارد ش��د، اين بود كه چرا در شرايطي كه 
نرخ ارز به عنوان اصلي ترين عامل تعيين كننده قيمت 
بليت از تيرس��ال جاري شرايط تقريبا با ثباتي را طي 
كرده اس��ت، ايرالين ها اقدام به افزايش قيمت بليت 
كرده ان��د؟  چون اثرگذارترين عام��ل بر قيمت بليت 
هواپيما نرخ ارز است و با تثبيت اين نرخ، پيش بيني 
مي ش��د كه قيمت بليت هواپيما هم ثاب��ت بماند و 

افزايش نيابد. 
از ارديبهشت سال گذشته و با نوسان نرخ ارز، ايرالين ها 
به دليل دريافت ارز دولتي با مشكالت چنداني روبه رو 
نبودند تا اينكه در اواسط مرداد ماه، دولت شركت هاي 
هواپيمايي را از ليس��ت دريافت كنن��دگان ارز دولتي 
حذف كرد، همين موضوع فشار زيادي را به ايرالين ها 
وارد كرد، چون بيش از 60 درصد هزينه شركت هاي 

هواپيمايي، ارزي است.
البته قرار شد، ايرالين ها از سنا )سامانه نظارت ارزي(، 
ارز مورد نياز خود را دريافت كنند اما با توجه به باالبودن 
قيمت دالر در اين سامانه و نزديك بودن آن به قيمت ارز 
آزاد، شركت هاي هواپيمايي شروع به رايزني با سازمان 
هواپيمايي كشوري و بانك مركزي براي دريافت دوباره 
ارز دولت��ي كردند. البته اي��ن تالش ها بي نتيجه بود و 
شركت هاي هواپيمايي به ليست دريافت كنندگان ارز 

دولتي اضافه نشدند.
پس از آن ايرالين ها در تالشي دوباره اقدام به مذاكره 
با سازمان هواپيمايي كشوري و بانك مركزي براي 
دريافت ارز از نيم��ا )نظام يكپارچه معامالت ارزي( 

كردند كه اين موضوع با موافقت بانك مركزي مواجه 
شد اما اجراي آن بيش از يك ماه به طول انجاميد.

از مهرماه س��ال گذش��ته بود كه برخي شركت هاي 
هواپيمايي توانستند از سامانه نيما ارز دريافت كنند، 
البت��ه برخي از آنها هم موفق ب��ه دريافت ارز نيمايي 
نشدند و همين موضوع انتقادات بسياري را از سوي 
ايرالين ها و انجمن شركت هاي هواپيمايي به همراه 
داش��ت و دبير انجم��ن ش��ركت هاي هواپيمايي در 
گفت وگويي اعالم كرد، اگر همكاري الزم با ايرالين ها 
نش��ود، برخي ش��ركت هاي هواپيماي��ي كوچك از 
گردون��ه صنعت هواي��ي خارج مي ش��وند، وضعيت 
نابس��امان ايرالين ها به دليل نوس��ان نرخ ارز تا آغاز 
سال جاري ادامه داشت تا اينكه با ثبات نسبي نرخ ارز 
نسبت به سال گذشته شرايط اقتصادي شركت هاي 
هواپيمايي تاحدودي بهبود يافت اما با اين وجود، در 
تيرماه ايرالين ها بدون هماهنگي با كارگروه تنظيم 

بازار اقدام به افزايش قيمت بليت كردند. در اين ميان 
سازمان هواپيمايي كش��وري كه همواره در مواجهه 
با رشد قيمت بليت توس��ط ايرالين ها از خود سلب 
مسووليت مي كند و موضع گيري خنثي نسبت به اين 
افزايش ها دارد، در واكنش به رشد قيمت ها اعالم كرد: 
با توجه به كاهش نرخ ارز، نرخ بليت هواپيما به صورت 
كارشناسي كاهش يابد البته نرخ بليت هواپيما تكليفي 
نيست كه اين سازمان بخواهد تعيين كند و ايرالين ها 
خود كف و س��قف نرخ بليت هواپيما در مس��يرهاي 

مختلف را تعيين مي كنند.
عالوه بر سازمان هواپيمايي به عنوان متولي حاكميت در 
صنعت هوايي كه موضع گيري خنثي نسبت به افزايش 
قيمت بليت داشتند، انجمن شركت هاي هواپيمايي هم 
در واكنش به اين اقدام ايرالين ها مشكل افزايش قيمت 
بليت را به گردن س��ايت هاي گ��ران فروش انداخت و 
دبير اين انجمن اعالم كرد: حدود ۱۵ سايت متخلفي 

كه بليت هواپيما را گران تر از سقف نرخ هاي مصوب به 
مردم فروختند به دستگاه هاي نظارتي معرفي كرديم 
البته برخي از آنها بليتي را فروختند كه وجود خارجي 

نداشته است.
مقصود اسعدي ساماني اظهار كرد: با توجه به كاهش 
ن��رخ ارز، ادامه داش��تن روند نزولي آن و در راس��تاي 
رضايت مردم تصميم گرفتيم قيم��ت بليت هواپيما 
براي سفرهاي داخلي را تا حدود ۱0 درصد به صورت 
ميانگين كاهش دهيم و اين قيمت ها به شرط ثبات بازار 

ارز بر جاي خود باقي است.
در اين ميان، موضع گيري كل��ي ارگان هاي مربوط و 
مسوول نسبت به افزايش بليت هواپيما نشان مي دهد 
كه مخالفتي با اين موضوع در بدنه صنعت هوايي وجود 
ندارد كه همين امر درصورت تكرار درآينده مي تواند 
به كاهش حجم مسافران داخلي بينجامد و براي اين 

صنعت مشكل ساز شود.

»زيست شبانه« در شوراي حل اختالف تاييد شد
گروه راه و شهرسازي|

طرح زيس��ت ش��بانه را مي توان يكي از طرح هاي 
پرحاشيه اي شوراي شهر تهران در اين دوره دانست، 
سال گذشته در صدوبيست ودومين جلسه شوراي 
ش��هر تهران مورد بحث قرار گرفت و كليات اليحه 
»الزام ش��هرداري ب��ه برنامه ريزي و بسترس��ازي و 
احياي زيست ش��بانه« با ۱4 رأي موافق در شوراي 
شهر تصويب شد. با آغاز ماه رمضان در سال جاري، 
طرح حيات ش��بانه از س��وي ش��هرداري تهران در 
برخي از مناطق تهران اجرا ش��د ام��ا با پايان يافتن 
ماه رمضان ، پليس ب��ا ادامه اين طرح مخالفت كرد. 
اعضاي شوراي شهر بر موضع خود پافشاري كردند 
و درنهايت هيات تطبيق فرمان��داري مصوبه طرح 
زيس��ت ش��بانه را به ش��وراي حل اختالف مركزي 
ارجاع داد. به گفته محمد ساالري، رييس كميسيون 
شهرس��ازي و معماري شوراي ش��هر تهران، هيات 
مركزي ح��ل اختالفات و رس��يدگي به ش��كايات 
شوراهاي اسالمي كه زيرنظر وزارت كشور فعاليت 
مي كند نيز هفته گذش��ته موافقت خود را با زيست 

شبانه اعالم كرد.
 مخالفان اين طرح معتقدند، زيست شبانه بزهكاري 
را افزايش مي دهد، اما حس��ن خلي��ل آبادي، عضو 
كميسيون فرهنگي شوراي شهر معتقد است: »اگر 
در زيست  ش��بانه امكان بزهكاري وجود دارد، اين 
اتفاق در روز نيز مي افتد. در زيست شبانه نيز همان 
زندگي روزانه جريان دارد و اتفاقا باعث مي شود، افراد 
آسيب   ديده به مكان هاي ديگر پناه ببرند و در سطح 
شهر تردد نداشته باشند.« به گفته او مردم در هنگام 
شب در س��طح ش��هر حضور دارند و بايد به عنوان 
متوليان ش��هري به آنها خدمات دهيم. كار نيروي 
انتظامي تعطيلي ندارد، اما به نظر بايد يك هماهنگي 
بين استانداري تهران، شهرداري، نيروي انتظامي و 
مديريت شهري اتفاق بيفتد و اين گفت وگوها به نفع 

مردم پايان يابد.
به گزارش مهر، محمد س��االري، رييس كميسيون 

شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در خصوص 
مقاومت ها در برابر زيست شبانه گفت: زيست شبانه 
يك واقعيت انكارناپذير در جهان شهري شده امروز 
است. در سراسر جهان، از شرق تا غرب، از كشورهاي 
توسعه يافته تا كشورهاي در حال توسعه، كشورهاي 
مسلمان يا مسيحي، هرجا زندگي شهري به خصوص 
در ابعاد كالن آن وجود دارد، زيس��ت شبانه شهري 
هم وجود دارد. ظهور اين پدي��ده در دنياي معاصر 
به علت تغييرات بنياديني اس��ت كه در مناس��بات 
اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگ��ي جوامع رخ داده و 
گس��ترش آن را ناگزير ساخته است. مانند بسياري 
ديگر از پديده هاي جامعه معاصر از جمله اينترنت، 
اتوماس��يون، ش��بكه هاي اجتماعي و غيره كه همه 

كشورهاي جهان را در نورديده اند. 
س��االري ادام��ه داد: بخش��ي از مخالفت هايي كه 
صورت مي گيرد، مبتني بر ع��دم آگاهي از رويكرد 
و برنامه هايي است كه قرار اس��ت در فرايند تحقق 
زيست شبانه عملياتي ش��ود و برخي فكر مي كنند 
زيست شبانه بعضا بي بند و باري است كه در برخي 

ش��هرهاي دنيا وج��ود دارد. اين برداش��ت ها، نگاه 
محدود برخي مخالفان را نشان مي دهد، چرا كه اين 
ط��رح مزايا و اتفاقات خوبي را ب��ه همراه دارد كه به 
ايجاد نشاط و سر زندگي و كارآفريني منجر خواهد 
شد و س��بب اس��تفاده از فرصت و زمان در اختيار 

جامعه شهري مي شود.
زيست ش��بانه اقتصاد شهر را رونق مي دهد، موجب 
باالرفتن بهره وري زيرساخت هاي شهري مي شود، 
كالبد و منظر شهر را زنده، ش��اداب و امن مي كند، 
با گس��ترده كردن س��اعات انواع خدم��ات رضايت 
شهروندان را افزايش مي دهد، موجب جذب گردشگر 
مي ش��ود، فعاليت هاي فرهنگي و هن��ري را رونق 
مي بخش��د، آرامش و نشاط جامعه را زياد مي كند و 
در عين حال قرار هم نيس��ت آرامش سكونتگاه ها و 

مناطق مسكوني را برهم زند.
او با اش��اره به طرح زيست ش��بانه تاكيد كرد: آنچه 
در تهران قرار اس��ت اتفاق بيفت��د مبتني بر قوانين 
جاري، قانون اساس��ي و باوره��ا و اعتقادات جامعه 
ايراني و اس��المي اس��ت. ضمن اينك��ه، اين طرح 

تحت مديريت دولت و مديريت شهري خواهد بود. 
تجربيات تاريخي جهاني نشان مي دهد تا زماني كه 
زيست شبانه به صورت خودرو و برنامه ريزي نشده 
گسترش مي يافت تهديدهايي را به وجود مي آورد اما 
وقتي مديران شهري تصميم  گرفتند زيست شبانه 
را به رسميت بشناس��ند و براي ساماندهي و بهبود 
آن برنامه ري��زي كنند تهديدات رو به كاهش نهاد و 

فرصت ها فرصت شكوفايي بيشتر پيدا كردند.
س��االري با بيان اينك��ه اكنون نيز در ش��هر تهران 
و ش��هرهاي ديگر ش��اهد زيست ش��بانه مخفي و 
زيرزميني هس��تيم، اظهار كرد: طرح زيست شبانه 
قرار اس��ت در فضا و منظر عموم��ي و تحت نظارت 
همگاني محقق ش��ود نه در س��كونتگاه ها و مناطق 

مسكوني كه موجب سلب آرامش شهر شود. 
عضو ش��وراي ش��هر تهران ادامه داد: بدين ترتيب 
ش��هرونداني كه بر اس��اس اقتضائات كاري خود و 
محدوديت هايي كه دارند و در روز امكان اس��تفاده 
از فضاهاي ش��هري و حضور در فضاهاي شهري چه 
براي پذيرايي و تفرجگاهي و چه براي گردش��گري 
و حتي خريد و... را ندارند، مي توانند در ش��ب از اين 
فرصت استفاده كنند. امروزه رونق زيست شبانه كه 
بر اثر برنامه ريزي و نظارت هوشمندانه به وجود آمده 
باشد، از مولفه هاي زيست پذيري شهرها و از عوامل 

برندينگ شهري محسوب مي شود.
س��االري افزود: متاس��فانه عموما بخشي از جامعه 
نگاه هاي محدود به اين موض��وع دارند، آنان همان 
افرادي هستند كه در زمان پيروزي انقالب اسالمي 
ب��ا تلويزيون و س��ينما مخالفت مي كردن��د، از اين 
رو، آنها با همين نگاه س��لبي پيش مي روند. اين در 
حالي اس��ت كه امروز بزرگ ترين منكر در جامعه ما 
نااميدي، افسردگي، بي نشاطي، دور شدن مردم از 
هم و غرق شدن مردم در روزمرگي است. اين چيزي 
است كه شايسته و زيبنده جامعه اسالمي ما نيست. 
او ادامه داد: زيس��ت ش��بانه از دو جهت با اين منكر 
مقابله مي كند. اول اينكه با رونق بخش��ي به اقتصاد 

ش��هر و ايجاد فرصت هاي شغلي بخشي از علت اين 
افسردگي، خس��تگي و اضطراب اجتماعي را از بين 
مي برد. دوم اينكه با فراهم كردن فرصت تفريحات و 
سرگرمي هاي حالل موجب نشاط جامعه مي شود. 
اما برخ��ي مخالفت ها، مخالفت با ايده هايي اس��ت 
كه جري��ان مديريت جديد اراي��ه مي كند. بنابراين 
متاسفانه مخالفت با زيست شبانه با رويكرد سياسي 
اس��ت. عده اي بنا دارند با هر اقدام��ي كه مديريت 
فعلي انجام مي دهند مخالفت بورزند. مثال اگر همين 
موضع حيات ش��بانه در دوره قبلي مديريت شهري 

مطرح مي شد با آن مخالفتي صورت نمي گرفت.
ب��ه هر حال حيات ش��بانه و ايجاد زيس��ت ش��بانه 
رويكردي اس��ت كه مباني گفتمان اصالح طلبي به 
آن اعتق��اد دارد و از آنجا كه مطالبه اكثريت جامعه 

است ما آن را دنبال مي كنيم.
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه طرح زيس��ت شبانه مي تواند در 
افزايش امنيت، نشاط و سرزندگي و كاهش جرايم 
و خالف ها موثر باش��د، گفت: طي جلس��ه اي كه با 
كميسيون شهرسازي و معماري داشتيم مسووالن 
تراز اول امنيتي و نيروي انتظامي رسما با اين طرح 
موافق��ت كردند. در آن جلس��ه مقام��ات انتظامي 
به شدت اعتقاد داشتند حيات شبانه موجب افزايش 

امنيت و اشتغال مي شود.
ب��ا رويك��رد تبيين مباني نظري زيس��ت ش��بانه و 
برنامه هاي آن، باالخره شوراي حل اختالف با وجود 
حضور نماينده قوه قضايي��ه به اين طرح، راي داد و 

قبول كردند كه زيست شبانه عملياتي شود.
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر 
تهران تصريح كرد: شوراي حل اختالف هفته گذشته 
موافقت خود را با زيست شبانه اعالم كرد و تقاضاي 
ما از ش��هردار تهران اين اس��ت كه ط��ي برنامه اي 
اولويت ها را ارايه كند تا نس��بت به عملياتي كردن 
سريع آن به صورت پايلوت در مناطقي كه ضرورت 

و اولويت دارد، كار را شروع كنيم.

پذيرش ۱۵۳ هزار مددجو در گرمخانه ها در نيمه98آخرين وضعيت پرونده تخلفات »پاالديوم« و »بام لند«
اميرحسين ش��مس، مديركل حقوقي شهرداري تهران 
از بررسي دو پرونده پل و زيرگذر پاالديوم و مجموعه بام 
لند در كنار درياچه چيتگر و همين طور پيگيري امالك 

شهرداري كه در اختيار افراد غير است، خبر داد.
به گزارش ايس��نا، شمس با تش��ريح جزيياتي از آخرين 
پرونده ها در اداره كل حقوقي، درباره روند حقوقي تخليه 
امالك شهرداري كه در اختيار افراد است، اظهار كرد: در 
نشستي هم كه در معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري 
با محوريت امالك داش��تيم، مقرر ش��د كه با هماهنگي 
س��ازمان امالك و مستغالت نسبت به تخليه اين امالك 
اقدام ش��ود .  او با بيان اينك��ه در كنار س��ازمان امالك و 
مس��تغالت، اداره كل حقوقي هم آنچ��ه در توان دارد در 
راستاي احقاق حقوق عامه به كار مي برد، گفت: اين اداره 
كل آمادگي همكاري درباره موارد حقوقي تخليه امالك 

را با كمك سازمان امالك و مستغالت دارد، تا به امروز هم 
اقدامات خوبي در زمينه تخليه انجام شده است . يك سري 
اسناد از امالكي در دس��ت داريم كه بهاي  ملك به مالك 
آن پرداخت ش��ده، اما اس��ناد اين امالك به هر دليلي به 
نام شهرداري تهران منتقل نشده است . به گفته مديركل 
حقوقي شهرداري تهران، براي هماهنگي و سرعت بيشتر 
در اين كار، با تعاملي كه با سازمان ثبت اسناد امالك تهران 
ايجاد كرديم، قرار ش��د پيگيري و مساعدت هاي جدي 
توس��ط طرفين در اين باره انجام شود. شمس همچنين   
درباره آخرين وضعيت پرونده پل و زيرگذر مركز خريد و 
تجاري »پاالديوم« توضيح داد: اين پرونده موضوع بسيار 
حساسي است و از سوي دادستاني كل كشور هم در حال 
پيگيري است. يك كارشناس اختصاصي براي اين پرونده 
انتخاب كرديم و به صورت ويژه پيگيري آن را در دستور كار 

قرار داده ايم.پرونده ديگري كه به اداره كل حقوقي ارجاع 
شده است، پرونده مربوط به »بام لند« واقع در مجاورت 
درياچه چيتگر است. اين اداره كل با هماهنگي سازمان 
بازرسي شهرداري و اداره كل دفتر شهردار تهران در حال 

بررسي و پيگيري موضوع است.
مديركل حقوقي شهرداري تهران همچنين از تالش براي  
معافيت ش��هرداري تهران از پرداخت هزينه دادرسي تا 
قطعيت احكام خبر داد و گفت: اگر بتوانيم با راهكارهاي 
قانوني و تصويب قانون توسط مجلس اين معافيت را بگيريم 
كه تا قطعيت حكم از پرداخت هزينه دادرسي معاف شويم 
كم��ك بزرگي به منابع مالي ش��هرداري كرده ايم. از اين 
طريق از منابعي كه به اين صورت هزينه مي شود جلوگيري 
به عمل مي آيد، اما در صورتي كه در دادگاه محكوم شويم 

بايد هزينه ها را پرداخت كنيم. 

مديرعام��ل س��ازمان خدمات اجتماعي ش��هرداري 
ته��ران از پذيرش ۱۵۳ هزار و 6۸9 نفر ش��ب مددجو 
در گرمخانه هاي پايتخت طي 6 ماه نخس��ت امسال 

خبر داد.
به گزارش ايس��نا، س��يد نجم الدين محمدي با اعالم 
اي��ن خبر با بيان اينكه آمارها نش��ان مي دهد كه در 6 
ماه نخست امسال، گرمخانه خاوران بيشترين تعداد 
مددجويان را پذيرش كرده است، گفت: از ۱۵۳ هزار و 
6۸9 نفر شب مددجو، 6۳ هزار و ۵00 نفر در مددسراي 
خاوران پذيرش شده اند. نكته مهم اين است كه ۵620 
نفر از مددجوي��ان براي نخس��تين بار در گرمخانه ها 
پذيرش ش��دند و پس از آن به طور مرتب در اين مراكز 
حضور پيدا كرده ان��د.  مديرعامل س��ازمان خدمات 
اجتماعي شهرداري تهران با اشاره به پذيرش 20 هزار 

و ۳66 نفر شب مددجوي زن در گرمخانه منطقه ۱2 و 
22 اظهاركرد: قاعده پذيرش در گرمخانه ها اين است 
كه افراد زير ۱۸ سال و باالي ۵0 سال به دليل سن پايين 
يا كهولت به مراكز بهزيستي ارجاع داده شوند. در نتيجه 
از ميان گروه هاي سني موجود، زنان و مردان ۳۵ تا ۵0 
سال بيش��ترين فراواني مددجويان در گرمخانه ها را 

تشكيل مي دهند. 
محمدي گفت: به طور معم��ول ۱4 گرمخانه دايمي 
ذيل نظارت ش��هرداري ته��ران فعاليت مي كنند كه 
در شب هاي س��رد پاييز و زمستان در كنار اين مراكز، 
چهار گرمخانه اضطراري در مناطق ۱، 6، ۱۳ و ۱4 نيز 
مددجويان را پذيرش مي كنند. تالش مديريت شهري 
اين است تا هيچ يك از افراد بي خانمان شب را در خيابان 

سپري نكنند.
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راهكار مهار فرونشست زمين 
در تهران

زهرا نژادبهرام، رييس كميته شهرسازي شوراي شهر 
تهران با ارايه دو راهكار در مورد مهار فرونشست زمين 
گفت : فرونشست در همه كشورها حساسيت هايي 
را ايجاد كرده اس��ت. به گزارش ايسنا، نژادبهرام در 
مورد فرونشس��ت زمين در پايتخت با بيان اينكه 
بارها عنوان كرده ام كه سه خطر سيالب، فرونشست 
و زلزله ته��ران را در معرض خطر قرار داده اس��ت، 
گفت: البته اقدام��ات در مورد زلزله جدي تر بوده و 
در مورد س��يل و فرونشست هنوز توجه الزم جلب 
نشده اس��ت، در حالي كه اگر در فروردين ماه سال 
جاري لطف پروردگار و درايت مديريت شهري نبود 
قطعا شاهد وقوع س��يالب در تهران بوديم. رييس 
كميته شهرسازي شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
علت فرونشست اصلي زمين، كاهش سطح آب هاي 
زيرزميني عنوان مي شود، گفت: طي سال هاي اخير 
به دليل مصالح شهري مجبور به حفر چاه هاي زيادي 
ش��ده اند كه در نهايت ميزان آب سفره هاي زميني 
كاهش يافته و اين در حالي اس��ت كه سطح تمام 
معابر پايتخت را آسفالت هاي ضد آبي پوشانده كه 
امكان نفوذ آب به اليه هاي زيرين خاك و سفره هاي 
زيرزميني وجود ندارد و همچنين نهرهاي آب نيز 
كف سازي شده اند كه آب در آنها نفوذ نمي كند. او 
با بيان اينكه اقدامات س��ال هاي گذشته مانع از آن 
شده كه آب جذب زمين شود، ادامه داد: دو راهكار 
پي��ش روي مديريت ش��هري قرار دارد ك��ه بايد با 
استفاده از آنها نسبت به تقويت سفره هاي زيرزميني 
اقدام كنند. نژادبهرام با بيان اينكه بايد در پياده روها از 
نوعي سنگ فرش استفاده شود كه قابليت جذب آب 
را داشته باشد، اظهار كرد: معاونت فني و عمراني در 
حال انجام مطالعات براي انتخاب نوع مصالح است.

جلسات زيادي با شركت آب و فاضالب داشتيم و به 
آنها توصيه كرديم كه بخشي از فاضالب تصفيه شده 
را به چاه هاي زيرزميني تزريق كنند تا باعث بهبود 

وضعيت خاك شويم.

دريافت جداگانه
پسماندهاي الكتريكي

صدرالدي��ن عليپور، مديرعامل س��ازمان مديريت 
پسماند گفت: خروج گازهاي سمي و نشت تركيبات 
خطرناك مانند سرب، جيوه و ساير فلزات سنگين در 
محيط اطراف محل دفن، يكي از داليل اصلي ضرورت 
پرداختن به موضوع تفكيك پسماندهاي الكترونيكي و 
الكتريكي است. به گزارش فارس، مديرعامل سازمان 
مديريت پسماند شهر تهران با اش��اره به همكاري 
پيمان��كاران بازيافت مناطق و ش��ركت هاي بخش 
خصوصي گفت: پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي 
ش��امل كاالهاي برقي مصرف��ي خانگي، همچون 
يخچال ها، اجاق هاي مايكروويو، تلويزيون، كامپيوتر، 
ابزارآالت دستي ديجيتالي، تلفن هاي همراه و اسباب 
بازي ها، المپ وان��واع باتري ها و... بوده كه توس��ط 
مصرف كنندگان آن دور ريخته مي ش��ود. عليپور با 
اش��اره به ميزان يك درصدي پس��ماند الكترونيك 
در پسماند هاي ش��هري تهران تصريح كرد: امروزه 
پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي بيشترين رشد را 
دارد، به طوري كه بيش از۵ درصد از توليد پسماندهاي 
جامد ش��هري را در بر مي گيرد، كه معادل 20-۵0 
ميليون تن در سال در سطح جهان برآورد مي شود. 
مديرعامل سازمان مديريت پسماند در خصوص ديگر 
آلودگي هاي حاصل از مخلوط شدن اين پسماندها با 
ساير زباله ها افزود: از اين موارد مي توان به عامل انتشار 
تنوع گس��ترده اي از تركيبات خطرناك در اتمسفر 
حين سوزاندن، نشت تركيبات خطرناك از طريق 
خاكس��ترهاي باقيمانده به زمين و سفره هاي آبي 
اشاره كرد. او با تاكيد بر اقدامات درون و برون سازماني 
در راستاي مديريت مطلوب پسماند هاي الكتريكي و 
الكترونيكي گفت: برگزاري دوره آموزشي نحوه امحا 
و آشنا كردن كاركنان با تعاريف پايه وتكنولوژي هاي 
بازيافت و جنبه هاي زيست محيطي و اقتصادي اين 
نوع پسماند ها و شيوه هاي آموزش و فرهنگ سازي 
ش��هروندان، نصب بنر قيمت واطالع رس��اني روي 
غرفه هاي بازيافت مناطق وآغاز به خريد اين پسماندها 
از شهروندان، انتشار سه مرحله فراخوان شناسايي 
س��رمايه گذار وش��ركت هاي فعال در ام��ر بازيافت 
پسماندهاي الكتريكي والكترونيكي، اخذ گزارشات 
ماهيانه از مناطق 22 گان��ه و ورود اطالعات آماري 
توسط مناطق در سامانه آماري شهرداري از ماه تير به 
بعد، بخشي از اقدامات اين سازمان در اين زمينه است. 

نامه اعتراضي
شركت هاي ريلي به راه آهن

انجم��ن ش��ركت هاي ريل��ي در نام��ه اي ب��ه 
مديرعامل راه آهن نسبت به برخي بي توجهي ها 
در ايس��تگاه هاي راه آهن كه س��بب وارد آمدن 
خس��ارت به واگن هاي ب��اري و محموله هاي آن 
مي شود، اعتراض كرد. به گزارش مهر، در نامه اي 
كه به امضاي مهرداد تقي زاده، دبير فعلي انجمن 
ش��ركت هاي ريلي خطاب به س��عيد رس��ولي، 
مديرعامل شركت راه آهن، نوشته شده، نسبت به 
بي توجهي شركت راه آهن و مسووالن ايستگاه ها 
كه سبب وارد آمدن انواع خسارات به شركت هاي 
حمل و نقل ريلي مي ش��ود، اعتراض شده است. 
در اين نامه س��ه گروه خس��ارت ذكر ش��ده كه 
ش��امل خس��ارت به ناوگان به دليل بي توجهي 
ماموران ايستگاه ها، سرقت از محموله واگن ها و 
سرقت و مفقودي قطعات ناوگان مي شود. انجمن 
شركت هاي حمل و نقل ريلي در پيوست اين نامه، 
نامه نگاري هاي متعدد مديران عامل شركت هاي 
ريلي با مديران ش��ركت راه آهن را ضميمه كرده 
و نس��بت به افزايش ميزان خسارات وارده به اين 
شركت ها بر اثر سهل انگاري ماموران ايستگاه هاي 
راه آهن، انتقاد كرده است. در اين نامه شركت هاي 
حمل و نقل ريلي خواستار پرداخت خسارات وارده 

به خود از سوي شركت راه آهن هستند.
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محدوديت معرفي نماينده حقوقي از سوي بخش خصوصي در محاكم قضايي بررسي شد

چالشي به نام ماده ۳۲  آيين دادرسي مدني
تعادل|

قوانين در هر كش��وري ب��راي رفع موانع، مش��كالت و 
ميانجي گ��ري در پيوندهاي اجتماعي اس��ت و در واقع 
رفتارهاي انساني و سازماني را تنظيم مي كند؛ اما برخي 
قوانين در راس��تاي تغيير جوامع بش��ري به مرور زمان 
دچار فرس��ودگي مي شوند. بنا به همين داليل است كه 
در پيش نويس قانون اساس��ي كشورمان نيز به موضوع 
بازنگري در قوانين اش��اره ش��ده اس��ت. ماده ۳۲ آيين 
دادرس��ي مدني نيز از اين قاعده مس��تثني نبوده و منع 
ش��ركت هاي خصوصي در معرفي »نماينده حقوقي« 
براي دفاع يا تعقيب دعاوي از جمله چالش هاي حقوقي 
اين شركت ها است. به گفته مديران و فعاالن اقتصادي 
شركت ها اين ماده از قانون خواهان حضور مديرعامل و 
باالترين مقام مديريتي شركت در محاكم قضايي براي 
دفاعيات خود است در حالي كه اين الزام قانوني باالترين 
مقام مديريتي ش��ركت را براي بررسي دعاوي حقوقي 
درگير مي كند. اين محدوديت ب��راي فعاالن اقتصادي 
و مديران بخش خصوصي باعث ش��ده ت��ا اخيرا بيش از 
۶ هزار فعال اقتصادي در نامه به رهبر انقالب، خواس��تار 
پيگيري ايشان از مس��ووالن مربوط در راستاي اصالح 
قانون ماده ۳۲ آيين دادرسي مدني يا همان قانون وكالت 
اجباري شدند. مطالبه اصلي بنگاه داران اقتصادي در اين 
نامه، اصالح ماده ۳۲ آيين دادرس��ي مدني، فراهم شدن 
امكان معرفي نماين��ده حقوقي به دادگاه، حذف قوانين 
مانع رونق توليد و مشكالتي از اين دست بود. همچنين 
حق الوكاله هاي هنگفت وكال مانع پيگيري امور حقوقي 
و قضايي بنگاه هاي خصوصي نام برده شده است. پيش از 
اين نيز، مجمع كارآفرينان و انجمن هاي تخصصي كشور 
در نامه اي سرگشاده به رييس قوه قضاييه و رييس مجلس، 
تجديدنظر در خصوص ماده مذكور را خواس��تار شدند. 
موضوعي كه نايب رييس كميس��يون قضايي و حقوقي 

مجلس نيز از آمادگي براي لغو ممنوعيت آن خبر داد.

   شرح ماده ۳۲ آيين دادرسي مدني
س��ازوكار و ضوابط »وكالت در دعاوي« در قانون آيين 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب پيش بيني شده 
و بر اس��اس ماده ۳۲ اين قان��ون، در حالي كه »معرفي 
نماينده حقوقي« توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتي 
و وابسته به دولت، شركت هاي دولتي، نهادهاي انقالب 
اسالمي و موسسات عمومي غيردولتي، شهرداري ها و 
بانك ها براي دف��اع و تعقيب دعاوي در محاكم بالمانع 
اس��ت؛ اما ش��ركت هاي بخش خصوصي و پيمانكاري 
امكان معرفي نماينده حقوقي خود را ندارند و به گفته 
مديران و فعاالن اين شركت ها، مديرعامل و باالترين مقام 
مديريتي شركت بايد در محاكم قضايي براي دفاعيات 
خود حاضر شوند. اين در حالي است كه با توجه به تاكيد 
مقام معظ��م رهبري بر توليد مل��ي و افزايش عملكرد 
اقتصادي كشور در سال هاي اخير، كاهش هزينه هاي 
توليد و بهبود فضاي كس��ب وكار در كشور از مهم ترين 
الزامات تحقق رونق توليد محسوب مي شود و نهاد هاي 
حاكميتي به ويژه قوه مقننه مي تواند نقش موثر در اين 
زمينه داشته باش��ند. اما ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي 
مدني از جمله مواردي است كه اكنون باعث كند شدن 
اين روند شده است؛ زيرا بنگاه هاي اقتصادي خصوصي 
را از معرفي نماينده حقوقي براي پيگيري امور قضايي در 
دادگاه ها منع مي كند و به نوعي ملزم به گرفتن وكيل در 
پرونده هاي قضايي خود شده اند. در صورتي كه بنگاه ها 

و موسس��ات دولتي مي توانند ب��راي امور قضايي خود 
نماينده حقوقي معرفي كنن��د. در ايران مطابق با آمار 
جهاني با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقي، 
مهم ترين تبعات آن افزايش هزينه استفاده از اين دسته 
از خدمات است. اين مساله باعث شده كه هزينه استفاده 
از وكيل براي بنگاه هاي اقتصادي خصوصي نيز به شدت 
افزايش يابد، به نحوي كه پيگيري بسياري از پرونده هاي 
قضايي با توجه به ريسك آنها براي اين دسته از بنگاه ها 
مقرون به صرفه نبوده كه در نهايت موجب تضعيف فضاي 

كسب و كار شده است.

   درخواست ۲ هزار فعال اقتصادي
در اين راستا، بيش از ۲ هزار فعال اقتصادي به روساي 
قوه مقننه و قضاييه نامه سرگش��اده اي نوش��تند و از 
حق الوكاله ه��اي باالي وكال گاليه كردند و خواس��تار 
اصالح ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني شدند. بايد 
گفت م��اده قانوني اي كه فعاالن اقتصادي، خواس��تار 
اصالح آن شده اند در خصوص مجموعه، اصول و مقرراتي 
اس��ت كه در مقام رس��يدگي به كليه دعاوي مدني و 
بازرگاني در دادگاه هاي انقالب، عمومي، تجديدنظر، 
ديوان عالي كشور و تمام مراجعي كه به موجب قانون 
موظف به رعايت آن اس��ت، به كار مي رود. اين قوانين 
كمك مي كند تا دعاوي در شرايط بهتري رسيدگي و 

حكم عادالنه اي براي آنها صادر شود. 
عاطفه درزي، يك كارش��ناس حقوقي نيز در توضيح 
ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني مي گويد: قانون گذار 
در ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني آمده با توجه به 
مالحظات و پيچيدگي هاي خاص يكسري اشخاص و 
موسسات كه عمدتا، اشخاص حقوقي عمومي هستند، 
استثنايي را قائل شده و اجازه داده آنها نماينده حقوقي 
خود را كه از بدنه اين موسس��ات و شركت هاي دولتي 
هس��تند به مراجع قضايي معرفي كنن��د. بايد گفت 
قانون گ��ذار اين مالحظات را در خص��وص بنگاه هاي 

اقتصادي بخش خصوصي لحاظ نكرده است.
حسين س��الح ورزي، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
نيز معتقد اس��ت كه ه��دف قانون گ��ذار در خصوص 
ماده مذكور اين بوده كه در فرايندهاي دادرسي، وقت 
مديران دولتي گرفته نشود و رسيدگي به پرونده هاي 
حقوقي بدون حضور مس��تقيم آنان صورت گيرد. لذا 
بنگاه هاي اقتصادي بخش دولتي مي توانند نمايندگان 
و مس��ووالن حقوقي خود را براي پيگي��ري پرونده به 
دادگاه ها بفرس��تند. اين در حالي است كه عمده ترين 
مساله كشور، مساله اقتصادي است و با توجه به اينكه 
غالب بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي، در مجموعه 
خود دايره حقوقي دارند، لذا بايد امكان حضور نماينده 
حقوقي يا مشاور حقوقي واحدهاي توليدي و بنگاه هاي 

اقتصادي در محاكم فراهم شود.
همچنين دبي��ركل كانون عال��ي انجمن هاي صنفي 
كارفرمايان مي گويد: امسال سال رونق توليد نامگذاري 
ش��ده اس��ت؛ در فضاي بهب��ود كس��ب و كار يكي از 
ش��اخصه هاي مورد بررس��ي در بنگاه هاي اقتصادي 
مباحث »قضايي« است. از طرف ديگر، ۹۲ درصد صنايع 
و اقتصاد كشور در صنايع كوچك فعال هستند، صنايع 
كوچك صنايعي هستند كه اين صنايع كمتر از ۵۰ نفر 
نيروي كار دارند و از دو نفر تا حداكثر ۵۰ نفر را ش��امل 
مي شوند. بر اس��اس آمارها ما امروز حدود ۱۶ ميليون 
پرونده حقوقي در كشور داريم؛ اگر بطور ميانگين در هر 

پرونده دو نفر درگير باشند مي توان ادعا كرد كه حدود 
۳۲ ميليون تا ۳۴ ميليون نفر از جمعيت كشور درگير 
قوه قضاييه هستند. حميدرضا سيفي مي گويد: آمارها 
از وضعيت تعداد وكال در كش��ور نيز نشان مي دهد كه 
حدود ۱۱۰ هزار وكيل در كش��ور فعاليت مي كنند كه 
اين به نس��بت جمعيت كشور بسيار پايين است. اما در 
حوزه فعاالن اقتصادي وقتي يك بنگاه توليدي، خدماتي، 
كشاورزي يا صنعتي با پرونده حقوقي مواجه مي شود، 
طبق قانون يا مديرعامل بايد پاسخگو باشد يا بايد از طريق 
وكيل پرونده را پيگيري كند. اصوال در فضاي كس��ب و 
كار ما مديرعامل يك بن��گاه اقتصادي به حدي درگير 
اس��ت كه بايد وكيل بگيرد؛ در همين شرايط به دليل 
كمبود وكيل در يك فضاي عرضه و تقاضاي نامتعارف 
وكال حق الوكاله هاي باال و غيرواقعي طلب مي كنند. او 
تاكيد دارد: در بسياري از موارد مديران ارشد يك بنگاه 
اقتصادي خصوصي نمي توانند ش��خصا پيگير مساله 
حقوقي باش��ند و بايد از طريق وكيل پرونده را معرفي 
كنند. حال در اين شرايط نامتوازن تعداد وكيل با جمعيت 
كشور، بخش خصوصي و بنگاه هاي خصوصي مجبور 
هس��تند با هر قيمتي كه از سوي وكال ديكته مي شود، 
پرونده خود را به وكيل بس��پارند. ما امروز از بنگاه هاي 
متوسط و بزرگ صحبت نمي كنيم، چراكه هزينه هاي 
حقوقي تاثيري در هزينه هاي يك شركت پتروشيمي يا 
يك بنگاه اقتصادي بزرگ ندارند؛ اين بنگاه هاي كوچك 
و متوسط هستند كه با سهم ۹۲ درصدي از كل صنعت 
كشور با اين مش��كل مواجه مي شود. بخش خصوصي 
واقعي يك بنگاه چند نفره است كه هزينه هاي حقوقي 
تاثير قابل توجه��ي در هزينه هاي س��االنه آن دارد. به 
گفته س��يفي، محمل قانوني بايد جايگاهي باش��د كه 
بنگاه هاي اقتصادي را براي پيگيري پرونده هاي حقوقي 
خود محدود نكند اين عمده ترين بحثي است كه حتي 
از طريق رييس ق��وه قضاييه نيز پيگي��ري كرديم كه 

اميدواريم در مجلس بتوانند در اين زمينه اقدامات الزم را 
در جهت رفع مشكالت بخش خصوصي و صنايع كوچك 

و متوسط انجام دهند.

   خواسته  به حق بخش خصوصي
با توجه به ش��رح مش��كل فع��االن اقتصادي كش��ور 
نايب رييس كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس نيز 
خواسته آنها را به حق دانس��ته و مي گويد: اين امكان 
عمل��ي وجود دارد كه نمايندگان مجل��س اين ماده از 
قانون آيين دادرس��ي مدني را اصالح كنن��د؛ لذا بايد 
اين موضوع در قالب طرحي توسط نمايندگان نوشته 
ش��ود يا به صورت اليحه اي از سوي قوه قضاييه اعالم 
مي ش��ود. يحيي كمالي پور ضمن اش��اره به آمادگي 
مجلس براي اصالح ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني 
گفت: مجلس در اين خصوص آمادگي الزم را دارد البته 
ابتدا بايد رييس مجلس بررسي كند سپس موضوع را 
به كميس��يون قضايي ارجاع دهند، جمعي از اعضاي 
كميسيون حقوقي و قضايي و نمايندگان مجلس اين 
آمادگي را دارند ك��ه طرح را در مجلس مطرح كنند تا 
خارج از نوبت آن را بررسي كنيم. او مي گويد: واقعيت 
اين اس��ت كه طبق قانون دفاع و مداخله در رسيدگي 
به ويژه در حوزه قضايي مس��تلزم مجوز قانون در قالب 
پروانه وكالت اس��ت چراكه نياز به كنترل و مراقبت از 
ناحيه مرجع صالح نسبت به دريافت كننده پروانه است. 
در بحث شركت ها و موسس��ات خصوصي اين شائبه 
وجود دارد ب��ا عنايت به اينكه عمال ام��كان نظارت بر 
عملكرد آنها وجود ندارد، اين مجوز را به اين موسسات 
ندادند تا بتوانند از نماينده حقوقي خود به عنوان مشاور 
استفاده كنند. به عبارتي مي توان گفت اساسنامه غالب 
ش��ركت هاي خصوصي اين اس��ت كه اختيار تام را به 
اعضاي هيات مديره و مديرعامل واگذار كرده اس��ت. 
در چنين شرايطي وقتي فردي مي خواهد دادخواست 

بدهد مطمئنا بايد واجد اختيارات مصوب هيات مديره 
يا منطبق بر اساسنامه باشد.

به گفته كمالي پور، اين ام��كان وجود دارد كه دغدغه 
فعاالن خصوصي برطرف شود؛ ما قطعا در اين زمينه كه 
شركت هاي دولتي مي توانند از مشاور و نماينده حقوقي 
استفاده كنند اما شركت هاي خصوصي نمي توانند، با 
خأل قانوني مواجه هستيم. علت اين هم كه اين مجوز 
به ش��ركت هاي خصوصي داده نش��ده است، بيشتر از 
همين باب كنترل و نظارت و جلوگيري از بعضي مسائل 
فسادانگيز بوده است. او معتقد است كه راهكار اساسي 
براي اينكه ش��ركت هاي خصوصي بتوانند از مشاور و 
نماينده حقوقي خود استفاده كنند اين است كه در حوزه 
خود موسسه و شركت سازوكار و اين ابزار را فراهم كنند 
تا اين اختيار براي آنها وجود داشته باشد. همچنين بايد 
موضوع معرفي نماينده حقوقي موسس��ات خصوصي 
نظام مند شود، به اين معنا كه اگر قرار است هر شركت 
و موسسه اي يك كارشناس حقوق را به عنوان مشاور 
حقوقي معرفي كند معيارهاي كنترلي و نظارتي بر آنها 
مشخص شود. در حال حاضر اما و اگرهاي زيادي براي 
رفع اي��ن دغدغه وجود دارد. نايب رييس كميس��يون 
قضايي و حقوقي مجلس ادام��ه داد: بخش اعظمي از 
جامعه كه فعاالن اقتصادي هستند، دغدغه حقوقي دارند 
و حل اين مشكل نيازمند يك حركت قانوني است كه 
مطمئنا كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اين آمادگي 
را دارد تا اين دغدغه را رفع كند اما يك نكته وجود دارد؛ 
پيشنهاد ما اين است پيش از اينكه وارد ماهيت حقوقي 
اين موضوع ش��ويم و قان��ون را اصالح كني��م، فعاالن 
اقتصادي و بخش خصوصي زمينه، سازوكار و ابزار الزم 
را براي اجراي قانون فراهم كنند تا پس از اصالح قانون 
براي اينكه يك ش��ركت و موسسه خصوصي بتواند از 
مشاور حقوقي در دعاوي استفاده كند نيازي به تغييرات 

اساسنامه و بنيان شركت ها نباشد.
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تدوين استاندارد ملي 
سيلندرهاي گاز خودرو

سازمان ملي استاندارد ايران| در نهصد و پنجاه و 
يكمين اجالسيه كميته ملي خودرو و نيروي محركه 
سازمان ملي استاندارد ايران، پيش نويس استاندارد 
ملي با عنوان »س��يلندرهاي گاز- بازرسي نصب و 
بازسنجي كيفيت سيلندرهاي فشار زياد نصب شده 
روي خودروها به منظور ذخيره گاز طبيعي به عنوان 
سوخت« به تصويب رس��يد. مديركل دفتر تدوين 
استانداردهاي ملي هدف از تدوين اين استاندارد را 
تعيين الزامات نصب ش��ده روي خودروها دانست و 
گفت: اين سيلندرها به منظور ذخيره گاز طبيعي )به 
عنوان سوخت( براساس استاندارد ملي ايران شماره 
۷۵۹۸ يا اس��تانداردهاي معادل، طراحي و ساخته 
شده اند. آزيتا خضرايي اظهار كرد: نسخه نهايي اين 
استاندارد براي بهره برداري كاربران و صاحب نظران 
به زودي بر روي پايگاه اطالع رس��اني سازمان ملي 

استاندارد ايران قرار خواهد گرفت.

 ادامه روند 
كاهشي قيمت خودرو 

تسنيم| گزارش ديروز قيمت خودرو حكايت 
از آن دارد ك��ه با وجود تعطي��الت روند كاهش 
قيمت ها در بازار ادامه دارد. وضعيت بازار ديروز 
خريد و فروش خودرو نشان مي دهد پرايد ۱۱۱ 
با قيمت ۴۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، پرايد ۱۳۱ 
با قيمت ۴۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ با 
قيمت ۷۱ ميليون تومان و پژو۲۰۶ صندوق دار با 
قيمت۹۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان مورد معامله 
ق��رار گرفت. همچنين قيمت اچ س��ي كراس با 
قيمت ۱۲۷ ميليون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتيك 
با قيمت ۱۵۷ ميلي��ون تومان و پژو ۲۰۶ تيپ ۲ 

با قيمت ۷۸ ميليون تومان به فروش مي رسد.

 كيفيت قطعات خودرو 
ارتقا نمي يابد

ايلنا| كارشناس سازمان گسترش صنايع گفت: 
تامين كنندگان قطعات اعم از داخلي و خارجي 
به راحتي مي توانند قطع��ات را با همان كيفيت 
قبل از تحريم ها به خودروسازها تحويل دهند؛ اما 
درباره ارتقاي برخي قطعات، نياز به مجهز شدن به 
آخرين تكنولوژي روز است كه آن هم در شرايط 
فعلي امكان پذير نيست. اميرحسين قناتي درباره 
لزوم ارتقاي كيفيت خودروهاي توليد داخل در 
شرايط فعلي اظهار كرد: نبايد به بهانه تحريم ها 
و عدم ارتباط ب��ا كمپاني هاي فعال در اين حوزه 
اين مهم را فراموش كرد و بايد تا جايي كه ممكن 
اس��ت در اين خصوص با همكاري قطعه سازان 
داخلي تالش كرد. حفظ كيفيت موجود و ارتقاي 
آن دو بحث جداگانه اس��ت. او با اش��اره به روند 
افزايش كيفيت و ارتقاي قطعات خودرو پس از 
برجام، گفت: تا پيش از لغو تحريم هاي هسته اي 
پلتفرم هاي ما متعلق به خودروهايي بود كه سال ها 
در هيچ كش��وري به غير از ايران، توليد نمي شد 
اما پس از توافق هس��ته اي و حضور شركت هاي 
خارجي همكاري در خص��وص ارتقاي كيفيت 
با سرعت مناس��بي آغاز ش��د بطوري كه بحث 
اس��تانداردهاي ۸۵ گانه كه در برخي از حوزه ها 
حتي از استانداردهاي اروپايي سختگيرانه تر است 
مطرح شد و خودروسازها هم ملزم به رعايت آن 
ش��دند اما متاسفانه با آغاز مجدد تحريم ها فقط 
دو پلتفرم كه در اين مدت وارد كش��ور شده بود 
توانايي رعايت استانداردهاي روز اروپا را داشتند. 
مديركل س��ابق دفتر نيرو محركه خودروسازي 
وزارت صمت افزود: جدا از خودروهاي قديمي كه 
ديگر عمال امكان ارتقا ندارند در خودروهاي جديد 
مي توانيم با استفاده از ظرفيت هاي داخلي حداقل 

كيفيت موجود را حفظ كرد.

پيامدهاي مخرب تصويب 
عجوالنه اصالح قانون تجارت

ايسنا| انتقادات از نحوه بررسي بيش از ۱۳۰۰ 
ماده اليحه اص��الح قانون تجارت در حالي ادامه 
دارد ك��ه يك اقتصاددان با اش��اره به پيامدهاي 
احتمال��ي اين تغييرات بزرگ معتقد اس��ت كه 
تصويب غيركارشناس��ي و عجوالنه مواد اليحه 
جديد مي تواند پيامدهاي مخربي از جمله افزايش 
كالهبرداري و شهادت فروش��ي در دادگاه ها را 
درپي داشته باشد و باعث افزايش هزينه مبادالت 
اقتصادي ش��ود. يك اقتصاددان  با اش��اره به رد 
اليحه تجارت در س��ال ۱۳۸۴ از س��وي شوراي 
نگهبان اظهار كرد: در آن سال نيز قرار بود اليحه 
تجارت به صورت موقت اجرا شود كه با مخالفت 
شوراي نگهبان روبرو شد. قدرت اله اماموردي با 
بيان اينكه به نظر مي رسد مجلس اين دوره بيشتر 
به دنبال رزومه س��ازي براي خود در انتهاي عمر 
خود است، ادامه داد: تغيير مجموعه قوانيني كه 
۸۷ سال بر اقتصاد كشور حاكم بوده نيازمند كار 
كارشناسي بيشتري است؛ اين در حالي است كه 
با گذشت فقط چند روز از بررسي اين اليحه بيش 
از ۳۰۰ ماده قانوني آن مورد تصويب قرار گرفته 
است. او با اش��اره به عدم تخصص نمايندگان در 
مباحث اقتص��ادي گفت: در يك م��ورد حدود 
۹۰ ماده از اين اليحه در كمتر از دوساعت مورد 
تصويب قرار گرفت و جالب اين اس��ت كه هيچ 
موافق و مخالفي هم نداش��ته اس��ت. اماموردي 
احتمال دخالت دوباره شوراي نگهبان در رد دوباره 
اليحه تجارت را دور از انتظار ندانست و ادامه داد: 
براي مثال ماده ۵ اين اليحه كه مورد تصويب هم 
قرار گرفته است مي گويد كه »انعقاد قرارداد، ابراز 
اراده يا هر عمل ديگر مرتبط ب��ا قرارداد و اثبات 
آنها نيازمند هيچ تش��ريفات خاصي نيست. اين 
امور به هر وس��يله از جمله شهادت شهود قابل 

اثبات است.«

مشورت با فعاالن اقتصادي يك تكليف قانوني و توصيه عقالني 
معاون اول رييس جمهور مجددا بر نظرخواهي با بخش خصوصي تاكيد كرد

اس��حاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، در 
پاسخ به نامه رييس اتاق بازرگاني تهران، بار ديگر بر 
لزوم نظرخواهي و مشورت نهادهاي دولتي با بخش 
خصوصي در تدوين آيين نامه ها و بخشنامه ها تاكيد و 
آن را »تكليف قانوني و توصيه عقالني« قلمداد كرد.

مع��اون اول رييس جمه��ور، ب��ا ارجاع نام��ه اتاق 
بازرگان��ي، صناي��ع، معادن و كش��اورزي تهران در 
مورد »درخواست الزام دستگاه هاي اجرايي به اخذ 
نقطه نظ��رات اتاق و بخش خصوص��ي قبل از وضع 
مقررات و ابالغ دستورالعمل ها« به اعضاي دولت، از 
آنان خواست پيش از تدوين آيين نامه ها، بخشنامه ها 
و دس��تورالعمل ها از بخش خصوصي و تشكل هاي 

ذي ربط نظرخواهي كنند.
 براب��ر نام��ه  دفت��ر مع��اون اول رييس جمهور كه 
رونوشت آن به اتاق بازرگاني تهران نيز ارسال شده 
است، اسحاق جهانگيري در پي نوشت نامه مسعود 

خوانس��اري خطاب به اعضاي دولت، نظرخواهي و 
مش��ورت با بخش خصوصي را يك »تكليف قانوني 
و توصيه عقالني« توصيف كرده و خواس��تار انجام 
اقدامات الزم در اين مورد شده است. ابالغيه معاون 
اول رييس جمه��ور پس از آن صادر ش��د كه رييس 
اتاق بازرگان��ي تهران در نامه اي خط��اب به معاون 
اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي، اي��ن نقد را مطرح كرده ب��ود كه با وجود 
صراحت مف��اد مواد ۲۲ و ۲۳ قان��ون احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه از ابتداي س��ال ۱۳۹۷ تاكنون، 
به بهانه تش��ديد تحريم هاي ظالمان��ه، تصميمات 
متعددي در قالب وضع مقررات و دس��تورالعمل ها 
ب��دون انجام كار متعارف كارشناس��ي و طي كردن 
فرآيند هاي تصميم س��ازي و كسب نظر از اتاق هاي 
بازرگاني و تش��كل هاي تخصصي، در دستگاه هاي 

دولتي اخذ، ابالغ و اجرا شده است.

مسعود خوانساري در نامه خود به جهانگيري بر وضع 
مقررات دائر بر توسعه اعمال ممنوعيت و محدوديت 
واردات، مقرره هاي متناقض با سياس��ت هاي كلي 
دولت در تس��هيل تولي��د و ص��ادرات و تصميمات 
غيرفني در قالب موانع غيرتعرفه اي اشاره كرده است. 
او همچنين از تداوم در تنظيم و اعالم فهرست هاي 
ممنوعيت ورود و لغو مجوزها و ثبت س��فارش هاي 
صادره شده انتقاد و به ممنوعيت واردات بيش از ۶۰ 
قلم كاال توسط سازمان غذا و دارو، ممنوعيت ۶۸۰ 
قلم كاالي مرتبط با تجهيزات پزشكي و بهداشتي، 
ممنوعيت ترخيص ۲۳۰ هزار تن برنج دپو شده در 
گمرك و منع صادرات ورق، ميلگرد، لوله و پروفيل به 

عنوان مصاديق اين مدعا اشاره كرده است.
 رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به سخنان معاون 
اول رييس جمهور در همايش توسعه تشكل ها در روز 
ملي تش��كل ها، مبني بر الزام دستگاه هاي اجرايي 

به اخ��ذ نقطه نظرات اتاق بازرگاني به منزله ش��رط 
الزم قابليت اجرايي مقرره هاي صادره و در راستاي 
افزايش همبس��تگي اجتماعي ب��راي برون رفت از 
مشكالت اقتصادي، از او خواست كه تاكيد و ابالغي 
جدي در خصوص منع صدور هرگونه بخش��نامه اي 
داشته باش��د كه نظرات بخش خصوصي در فرآيند 

تدوين آن اخذ نشده است. 
اين درخواست بخش خصوصي، پس از آن مطرح شد 
كه ب��ا وجود تكاليف قانوني متعدد از جمله مواد ۲ و 
۳ قانون بهبود مس��تمر محيط كسب و كار و قانون 
احكام دايمي برنامه هاي توس��عه و همچنين تاكيد 
چندباره مقام معظم رهبري مبني بر شنيدن نظرات 
اتاق بازرگاني، س��خنان رييس جمهور و معاون اول 
رييس جمهور نهادها و دستگاه هاي دولتي همچنان 
در حال تصميم س��ازي، ابالغ و اجراي بخشنامه ها 
و دس��تورالعمل هايي هس��تند كه ناگهاني و بدون 

مش��ورت با تش��كل هاي بخش خصوص��ي تدوين 
مي شود.

در همين راستا نيز چندي قبل )۱۹ تير ماه ۱۳۹۸( 
لعيا جني��دي، معاون حقوق��ي رييس جمهور، طي 
بخش��نامه اي كه به كليه وزارتخانه ها، س��ازمان ها، 
موسسات و ش��ركت هاي دولتي، نهادهاي انقالب 
اسالمي و اس��تانداري هاي سراسر كشور ابالغ شد، 
از آنها خواس��ت »در تدوين يا اصالح بخش��نامه ها 
و رويه ه��اي اجراي��ي مرتب��ط با كس��ب و كار و در 
ارايه پيش��نهاد براي تصويب مق��ررات، نظر اتاق ها 
و س��اير تش��كل هاي اقتصادي ذي ربط را اخذ و در 
تدوين اص��الح مقررات مورد توجه ق��رار دهند و از 
نماينده هاي آنها نيز براي شركت در جلسات دعوت 
كنند. جني��دي همچنين در تضمي��ن اجراي اين 
بخش��نامه، كليه مخاطبان را ملزم به ارايه گزارش 

ساالنه عملكرد خود به همراه مستندات كرده بود.

ضرورت استفاده از ظرفيت چيني ها در بازار خودرو
نايب رييس كميس��يون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينكه 
حضور چيني ها يك فرصت اس��ت، گفت: بعضي از ش��ركت هاي 
خارجي در ايران هنوز فعاليت خودرويي دارند. چيني ها عالقه مند 

هستند كه جاي خالي اروپايي ها را در بازار ما پر كنند. 
فريدون احمدي در گفت وگو با ايس��نا با بيان اينكه اولويت اصلي 
كشور حمايت از توليد اس��ت، افزود: توليد، موتور محركه اقتصاد 
ماس��ت. ش��ما از هر زاويه اي به اقتصاد ايران ن��گاه كنيد متوجه 
مي شويد كه دشمن به هر طريقي در حال وارد كردن فشار است. 
صيانت از توليد و سرمايه مسائل اصلي اقتصاد را تشكيل مي دهد. 
توليد في النفس��ه شكل نمي گيرد بلكه س��رمايه  و فعال اقتصادي 
بايد پا به پاي توليد پيش بيايد. او عنوان كرد: شايد خيلي نتوانيم 
برنامه هاي توليد را تغيير دهيم اما مي توانيم از توليد فعلي صيانت 
كنيم. يك��ي از معناهاي نپرداختن به حواش��ي حمايت از فعاالن 
اقتصادي، توليدكنندگان، س��رمايه گذاران و قوانين توليد است. 

قوانين بايد طوري تنظيم شود كه رمق توليد را كم نكند.
نماينده مردم زنج��ان و طارم در مجلس درباره تحقق رونق توليد 

در بازار خودرو گفت: بازار خودرو بطور مستقيم با مسائل مربوط به 
قطعه سازان مرتبط است. ما بايد به تامين سرمايه در گردش كمك 
كنيم. اصلي ترين اولويت بازار خودرو كشور حمايت از قطعه سازان 
و خودروسازان در تامين سرمايه است. مكانيسم هاي واردات قطعه 

بايد تسهيل شود. توليدكنندگان ما نبايد در تنگنا باشند. 
او با بيان اينكه بعضي از شركت هاي خارجي در ايران هنوز فعاليت 
خودرويي دارند، افزود: ما نبايد ارتب��اط خود را با آنها قطع كنيم. 
مث��ال چيني ها در بازار خودرو فعال هس��تند. به نظر من چيني ها 
عالقه مند هس��تند كه جاي خالي اروپايي ها را در بازار ما پر كنند. 
وقتي اروپايي ها از ب��ازار خودرو ما كنار كش��يدند ما مي توانيم از 
ظرفيت چيني ها در بازار استفاده كنيم. فعال بودن چيني ها موجب 
ايجاد تنوع در بازار خودرو ما مي شود. احمدي با اشاره به ضرورت 
نپرداختن دولت به مسائل حاشيه اي در ۲ سال پاياني كارش اظهار 
كرد: اختالفات را بايد كنار گذاشت. جناح هاي سياسي مختلف را 
بايد پذيرفت. در كش��ور ما هر ازگاهي سر و كله مسائل حاشيه اي 

پيدا مي شود.

تصميم گيري پشت درهاي بسته به زيان بخش معدن است
رييس كميسيون معدن انجمن سنگ ايران با اشاره به اينكه در شرايط 
دشوار تحريم بهره گيري از نظرات صاحبان انديشه و اهل حرفه براي گذر 
از اين وضعيت ضروري است، گفت: اين مهم بايد مورد توجه مسووالن 
وزارت صنعت، معدن وتجارت باشد كه تصميم گيري در پشت درهاي 

بسته چاره كار نيست.
عزيز ميرزاييان در گفت وگو با ايرنا عنوان كرد: بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ 
قانون معادن كه در سال ۱۳۷۷ تصويب شده، توجه دولت به فرآوري، 
ارزش اف��زوده و ص��ادرات در بخش معدن جلب ش��ده؛ ام��ا اين مهم 
تاكنون اجرايي نشده است. او اظهار كرد: موضوع تصميم اخذ عوارض 
۲۵درصدي از صادرات س��نگ آهن از مهر ماه امس��ال كه با تصويب 
ش��وراي اقتصاد ش��كل اجرايي به خود خواهد گرفت، بدون رايزني با 
صاحب نظران و متخصصان اين بخش صورت گرفته و نمي تواند كمكي 

به اين بخش كند.
رييس كميسيون معدن انجمن س��نگ ايران افزود: برخي مسووالن 
وزارت صمت در توجيه عملكرد اخذ عوارض از صادرات س��نگ آهن، 
ايران را با اس��تراليا مقايسه كرده اند كه اين امر غير قابل تطبيق است؛ 

استراليا امروز تحريم نيست و نيازي به صدور سنگ آهن ندارد، اما ايران 
نيازمند آزادسازي براي گذر از شرايط بحراني كنوني است. او اضافه كرد: 
معاونت حقوقي رييس جمهوري به تازگي در ابالغي به دس��تگاه هاي 
اجرايي از جمله وزارت صنعت، ضرورت اجراسازي قانون بهبود فضاي 
كسب و كار را مورد تاكيد قرار داده، اما دستگاه ها بي اعتنا به اين امر، با 
برخوردهاي شخصي و پشت درهاي بس��ته براي  اين بخش به اتخاذ 

تصميم مي پردازند.
ميرزايي��ان گفت: پيش از اين وزارت صنعت اخذ ع��وارض از صادرات 
سنگ آهن را به شيوه پلكاني از پنج تا ۱۵ درصد ابالغ كرد كه اين موضوع 
نيز از پشتوانه كارشناسي برخوردار نبود و اين رويه كماكان ادامه دارد. او 
پيرامون انتقاد ذوب آهن از صادرات سنگ آهن افزود: اين واحد صنعتي 
كشور با مش��كل نقدينگي روبروس��ت و مدت ها به معدنكاران بدهي 
داشت و اكنون نيز وضعيت روشن نيست، بنابراين بهره برداران معادن 
س��نگ آهن براي بقاي خود ناگزير از صادرات هستند. فعاالن بخش 
معدن از وزارت صنعت درخواس��ت دارند به شكل شخصي و انفرادي 

تصميم گيري نكنند و به مشاوره با اهل حرفه و متخصصان بها دهند. 



15 جهان

نگاهي به تاثير احتمالي اخراج بولتون بر سياست خارجي امريكا

دادگاه تعليق پارلمان بريتانيا را غيرقانوني دانست

حذفرقيبپمپئودركاخسفيد

پيروزي ديگري براي مخالفان جانسون 

گروه جهان| 
»اخراج جان بولتون باعث شد كه سكان هدايت سياست 
خارجي اياالت متحده به دست مايك پمپئو وزير بيفتد. 
حذف رقي��ب اصلي پمپئو )وزير خارجه امريكا( كه بر 
افكار دونالد ترامپ نفوذ زيادي داش��ت، باعث شد كه 
او ناگهان استقالل و آزادي عمل بيشتري بيابد.« اين 
بخش��ي از تحليل كليف كوپچان مقام پيشين وزارت 
خارجه امريكا و رييس كنوني گروه مشاوره مخاطرات 

سياسي يورآسيا، است.
كوپچان معتقد است كه پمپئو و دونالد ترامپ در يك 
تيم قرار دارند. او روحيه و دس��تورات دونالد ترامپ را 
درك مي كند و سعي دارد كارها را به گونه اي پيش ببرد 
كه ترامپ مي خواهد. اين كارشناس سياسي مي گويد: 
»تاكنون هر زمان ترامپ يا پمپئو يا فرد ديگري با ايده اي 
به جلس��ات مي آمد، بايد با »دكتر نه« روبرو مي شد. 
اكنون اين فرد اخراج شده و بنابراين بقيه اعضاي تيم 
كه درمجموع معتدل تر محس��وب مي شوند، آسان تر 
دستورالعمل ها را به پيش مي برند. البته نبايد فراموش 
كرد كه تصميم گيرنده نهايي در سياست خارجي امريكا 
ترامپ است، نه بولتون يا پمپئو. بنابراين نبايد در تاثيرات 

اخراج جان بولتون اغراق كرد.«
نشريه گاردين هم درباره اخراج بولتون نوشته: زماني 
ك��ه ترامپ بولتون را در آوريل س��ال گذش��ته به كار 
گرفت ديدگاه هاي فوق افراطي و عادت به نبرد داخلي 
بروكراتيك او، كامال شناخته شده و انگشت نما بود. اما 
رييس جمهوري امريكا در شكار براي سومين مشاور 
امنيت ملي خود ظرف ۱۵ماه، به س��ادگي حقايق را 
ناديده گرف��ت. ظاهرا علت انتخاب بولتون اين بود كه 
ترامپ از ديدن او در تلويزيون لذت مي برد! نتيجه آن 
هرج و مرجي است كه سياست خارجي دولت او را شكل 
داده است و ترامپ را بدون دستاوردهاي معنادار باقي 
گذاشته است. برعكس، با توجه به ميزان ناهماهنگي 
بولت��ون با اولويت هاي ترامپ، او تالش داش��ت تا حد 
منصفانه اي دستاورد داشته باشد كه عمدتا منفي بود. 
هفته گذش��ته او ترامپ را متقاعد كرد تا گفت وگوها 
با طالبان افغانس��تان را بعد از يك  سال تالش وزارت 
خارج��ه امريكا براي عقد توافقي، زير پ��اي بگذارد. او 
اوايل امس��ال هم رييس جمهوري امريكا را براي كنار 
گذاشتن كار وزارت خارجه روي توافق موقت احتمالي 
با كره ش��مالي درباره برنامه هسته اي آن متقاعد كرد 

و در عوض خواس��ت تا كيم جونگ اون فورا به تسليم 
تسليحات كشتارجمعي خود متعهد شود. اين تحوالت 
به سقوط ناگهاني نشست ترامپ-كيم در هانوي كمك 
كرد و موجب شد تا وقفه اي طوالني در مذاكرات ايجاد 
شود كه كره ش��مالي حين آن چندين موشك  جديد 
آزمايش كرد. به لحاظ سنتي، مسووليت اصلي مشاور 
امنيت ملي امريكا نظارت بر روند سياست گذاري منظم 
است كه شامل وزارت خارجه، پنتاگون و آژانس هاي 
اطالعاتي مي شود و آماده سازي تصميمات بزرگ براي 
رييس جمهوري امريكا. بولت��ون اين كار را انجام نداد. 
در عوض، او ابتكار عمل ه��اي ديگران مثل مذاكرات 
كره شمالي و گفت وگوهاي افغانستان را هدف مي گرفت 
و داليل مورد نظر خودش همانند مناقشه بي معنا عليه 
ديوان بين المللي كيفري را دنبال مي كرد. او سردمدار 

كودتاي ناكام عليه مادورو بود كه ناموفق ماند.«

اشپيگل هم چهار علت اصلي براي تحول سياسي اخير 
در كادر ترامپ را چنين برشمرده است: 

مناقش��ه با ايران: جان بولتون درباره توافق هسته اي 
و رويك��رد امريكا در قبال ايران سياس��ت روش��ني را 
دنبال مي كرد. مش��اور س��ابق امنيت ملي كاخ سفيد 
حتي از تغيير رژيم هم س��خن گفته بود و خواستار در 
پيش گرفتن سياستي تهاجمي در برابر تهران بود. بر 
همين اساس كارشناسان اختالف نظر بر سر رويكرد 
امريكا در قبال ايران را از جمله علت هاي اين جابه جايي 
مي دانند. گفته مي شود، جان بولتون پس از سرنگوني 
پهپاد امريكايي و همچنين بحران نفتكش ها در خليج 
فارس خواستار حمله به ايران ش��ده بود. حال در پي 
كناره گيري يا اخراج بولتون از كاخ س��فيد، بسياري از 
تحليل گران از احتمال تغيير سياست امريكا در قبال 
ايران سخن مي گويند و حتي احتمال ديدار ترامپ و 

روحاني در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد را 
منتفي نمي دانند.  مذاكره صلح با طالبان: اخبار منتشر 
شده در رس��انه هاي امريكا حكايت از آن داشتند كه 
اختالف نظر بين ترامپ و بولتون بر سر مذاكرات صلح با 
طالبان عمال باعث خاتمه همكاري اين دو سياستمدار 
شده است. جان بولتون از همان ابتدا به مذاكرات صلح 
نمايندگان امريكا به رهبري زلمي خليل زاد با نمايندگان 
طالبان افغانستان در دوحه، پايتخت قطر با ديده ترديد 
مي نگريست. قرار ديدار ترامپ با نمايندگان طالبان در 
كمپ ديويد كه براي هشتم سپتامبر پيش بيني شده 
بود، اختالف نظر بين آنها را به اوج رسانده بود. ترامپ 
گرچه قرار اين ديدار را لغو ك��رد، اما نمي تواند مانع از 
جنجال خبري برخاس��ته از آن در رسانه هاي امريكا 
شود. گفته مي شود كه ترامپ زير فشار جان بولتون قرار 
ديدار را لغو كرده اس��ت. ديداري كه قرار بوده سه روز 

پيش از سالروز حمالت تروريستي يازدهم سپتامبر در 
خاك امريكا برگزار شود. حاال در غياب بولتون، بعيد به 
نظر مي رسد كه ترامپ مذاكرات را كامال كنار بگذارد. 
بنابراي��ن گمان مي رود كه زلمي خليل زاد فرس��تاده 
ويژه امريكا، به تالش هايش براي حل وفصل مناقشه 
ادامه دهد. توافق با كره شمالي: بولتون و ترامپ بر سر 
سياست امريكا در قبال مناقشه هسته اي با كره شمالي 
نيز اختالف نظر داش��تند. به باور بولتون، ديدار ترامپ 
با كي��م جونگ اون در منطقه مرزي كره ش��مالي يك 
خطاي سياسي بوده است. رييس جمهوري امريكا ۳۰ 
ژوئن با كيم جونگ اون در خاك كره ش��مالي ديداري 
كوتاه داشته است. افزون بر آن، رويكرد ترامپ نسبت 
به آزمايش هاي موشكي كره ش��مالي نيز از نگاه جان 
بولتون خطا بوده است. ترامپ گفته بود اين آزمايش ها 
نقض قطعنامه هاي ش��وراي امنيت نبوده و تاثيري بر 
مذاكرات او با رهبر كره ش��مالي ن��دارد. حال با اخراج 
بولتون احتمال مي رود كه امريكا در قبال كره شمالي 

موضع نرم تري بگيرد.
جنگ ق��درت در ونزوئ��ال: درباره رويك��رد امريكا در 
قبال بحران سياس��ي و جنگ قدرت در ونزوئال نيز دو 
سياستمدار اختالف نظر داش��ته اند. سياست امريكا 
در قبال بحران ونزوئال از س��وي جان بولتون طراحي 
و هدايت شده اس��ت. گفته مي شود بولتون به ترامپ 
تضمين داده بود كه با دنبال كردن چنين سياس��تي، 
س��قوط دولت نيكالس مادورو در ونزوئال ظرف مدت 
كوتاهي به وقوع خواهد پيوس��ت. تداوم جنگ قدرت 
در ونزوئال و ادامه حيات سياس��ي دولت مادورو نيز به 

اختالفات بين بولتون و ترامپ دامن زده است. 
نشنال اينترست در يادداشتي به قلم پل پيالر افسر 
بازنشسته سيا، نوشته: »از همان ابتدا مشخص بود 
كه بولتون مانند فلين و مك مس��تر ماندني نيست. 
بزرگ ترين عامل رس��يدن او به اين سمت شلدون 
آدلس��ون )ميلياردر يهودي( بود؛ همان كسي كه از 
جمله حاميان مالي ترامپ در انتخابات بود. آدلسون 
و بولتون هر دو آشكارا طرفدار بمباران ايران بودند. 
اما در اين حي��ن، اخراج بولتون با اختالف نظر ميان 
نتانياهو و آدلسون تصادفي نيست... به همين دليل 
مهم ترين بخش سياست خارجي امريكا كه احتماال 
با خروج بولت��ون تغيير خواهد كرد بخش مربوط به 

ايران است.« 

گروه جهان| 
شكس��ت هاي بوريس جانسون نخس��ت وزير بريتانيا، 
تمامي ندارد. دادگاه عالي اسكاتلند چهارشنبه تعطيالت 
پنج هفته اي پارلمان بريتاني��ا را غيرقانوني ارزيابي كرد. 
تصميم گيري نهايي درباره اي��ن موضوع برعهده دادگاه 
عالي بريتانيا است. اين در حالي است كه با تصميم دولت 
بريتانيا مجلس عوام از بامداد سه شنبه به مدت پنج هفته 

تعليق شده است.
به گزارش سي ان ان، قضات دادگاهي كه باالترين مرجع 
تجديدنظر در اسكاتلند است، تصميم بوريس جانسون 
نخس��ت وزير بريتانيا، براي تعليق پارلمان اين كشور را 
غيرقانوني خوانده اند. اين حكم راي قبلي دادگاه را كه گفته 
بود تصميم جانسون مغايرتي با قانون ندارد، لغو مي كند. 
در چكيده حكم دادگاه آمده كه تصميم مبني بر تعليق 
قوه مقننه با »هدف بي تناس��ب اخالل در كار پارلمان« 
اتخاذ شده اس��ت. اين راي كه به نوبه خود مي تواند مورد 
فرجام خواهي قرار گيرد، اضافه مي كند كه تصميم دائر بر 
تعليق پارلمان غيرقانوني بوده و به همين جهت باطل و 

از بال اثر است.
البته راي ت��ازه دادگاه تاثير فوري ب��ر تعطيلي پارلمان 

نخواهد داشت؛ به اين دليل كه اين دادگاه دستوري براي 
لغو تعليق پارلمان نداده است. با اين حال قرار است دادگاه 
عالي بريتانيا سه شنبه آينده روند رسيدگي به اين پرونده 
را آغاز كند. پيشتر دادگاه عالي انگلستان نيز اعالم كرده بود 

تصميم جانسون در تعليق پارلمان قانوني است.
نخست وزير بريتانيا اواخر ماه اوت اعالم كرد كه فعاليت 
پارلمان را از نيمه سپتامبر تا اواسط اكتبر معلق مي كند. اين 
تصميم به تاييد ملكه بريتانيا نيز رسيد. مخالفان جانسون 
را متهم مي كنند كه با اين تصميم در تالش است فعاليت 
پارلمان اين كش��ور را در فاصله باقيمانده تا پايان مهلت 
خروج اين كشور از اتحاديه اروپا به حداقل ممكن برساند. 
هرچند او دليل رسمي براي ارايه چنين طرحي را »كمك 
به احزاب بريتانيا براي برگ��زاري بي دغدغه كنگره هاي 

ساالنه آن ها« عنوان كرده است.
مهلت بريتانيا ۳۱ اكتبر براي خروج از اتحاديه اروپا چه با 
حصول يك توافق چه بدون آن، تمام مي شود و جانسون 
مصرانه مي گويد اگر اروپايي ها با تغييرات مورد نظر او توافق 
نكنند، او بدون توافق كشورش را از اتحاديه خارج مي كند. 
آن در شرايطي كه نمايندگان، دولت را ملزم كرده اند تا از 

خروج بدون توافق اجتناب كند. 

جانسون اما مي گويد برگزيت را به تاخير نخواهد انداخت. 
او بارها گفته مهلت خروج را درخواس��ت نخواهد كرد و 
چنين سياستي را صحيح نمي داند. در همين حال آندريا 
ليدس��ون وزير تجارت بريتانيا، گفته تمركز اصلي دولت 
بوريس جانسون رسيدن به توافق با اتحاديه اروپا در نشست 
ماه آينده اس��ت، توافقي كه نيازي به سياس��ت حمايت 
از ايرلندي ها نداش��ته باشد. ليدسون گفته: »ما به دنبال 
دستيابي به يك توافق هستيم، رسيدن به يك توافق خوب، 
كه براي لندن و بروكسل كارايي داشته و از توافق پيشين 
كه در خصوص آن مذاكراتي صورت گرفته بود، متفاوت 
باشد.« گفته ش��ده، ميش��ل بارنيه مذاكره كننده ارشد 
اتحاديه اروپا در پرونده برگزيت، پنج ش��نبه به مسووالن 
اتحاديه اروپا درباره س��طح مذاكرات خود با نمايندگان 
بريتانيا اطالع رساني خواهد كرد. در آستانه اين اقدام، آنگال 
مركل صدراعظم آلمان، گفته بريتانيا هنوز براي جدايي از 
اتحاديه اروپا از طريق توافق فرصت دارد در غير اين صورت 

برلين براي برگزيت نامنظم آمادگي دارد. 
به گزارش رويترز، آنگال مركل روز چهارش��نبه با اش��اره 
به اينكه دولت آلمان ت��ا آخرين روز هر آنچه بتواند براي 
تحقق اجراي برگزيت منظم انجام مي دهد، گفته: »ما براي 

برگزيت نامنظم هم آمادگي داريم. اما اين حقيقت وجود 
دارد كه پس از خروج بريتانيا، ما يك رقابت اقتصادي در 
كنار خود داريم، حتي اگر بخواهيم همكاري اقتصادي، 
خارجي و امنيتي نزديك و روابط دوستانه را حفظ كنيم.« 
صدراعظم آلمان گفته: »با وجود برگزيت كه مي تواند به 
تضعيف اين اتحاديه منجر شود، ما به دنبال تعريف نقش 
جديدي براي اين اتحاديه در مناسبات جهاني هستيم؛ 
اين همان چيزي اس��ت كه در ش��كل گيري كميسيون 
جديد اروپا به آن انديشيده ايم و مي خواهيم نقش و قدرت 

تاثيرگذاري خود در مسائل جهاني را تثبيت كنيم.«

مركل پيش��تر نيز درباره برگزيت گفت��ه بود: »تالش 
مي كنيم كه در فضايي كامال آرام و دوس��تانه با لندن 
مذاكره كنيم. اما بي��ش از آن بايد بگويم كه اولويت ما 
قبل از هر چيز، حف��ظ وحدت ۲۷ عضو باقيمانده اين 
اتحاديه خواهد بود. اگر ما در سياست هاي خود اولويت 
را به موضوع برگزيت دهيم و از وحدت ميان كشورهاي 
باقيمانده چشم پوشي كنيم، مطمئنا مرتكب خطاي 
مرگباري خواهيم ش��د. ما به دنبال پروژه هاي دفاعي 
مشترك در اتحاديه اروپا هستيم و بايد بتوانيم از منافع 

خود بدون وابستگي به اياالت متحده دفاع كنيم.«

دريچه

كوتاه از منطقه

دولت آلمان براي نجات اقتصاد 
دست به كار شد

گروه جهان| وزير دارايي آلمان از آمادگي براي تزريق 
ميلياردها يورو پول به اقتصاد اين كشور خبر داده است. 
به گزارش رويترز، اوالف ش��ولتز وزير دارايي آلمان، در 
جمع اعضاي كميته بودجه مجلس گفته آلمان آماده 
است تا ميلياردها يورو پول به اقتصاد خود تزريق كند تا 
جلوي كاهش بيشتر رشد اقتصادي گرفته شود. شولتز 
همچنين از آمادگي برلين براي اتخاذ سياس��ت هاي 
مح��رك اقتصادي خبر داده و گفته آلمان در ش��رايط 
فعلي بايد كارهاي بيشتري براي مواجه نشدن با بحران 
اقتصادي انجام دهد. در ش��رايطي كه تنها چند روز تا 
برگزاري نشست بانك مركزي اروپا زمان باقي مانده است، 
بسياري از كارشناسان اين اظهارات را چراغ سبز برلين به 
ماريو دراگي رييس بانك مركزي اروپا، براي كاهش بيشتر 
نرخ بهره در منطقه يورو ارزيابي مي كنند. شولتز در ادامه 
گفته: »به عنوان بزرگ ترين اقتصاد اروپا خيلي مهم است 
كه ما بتوانيم با روند منفي اقتصادي مقابله كنيم. با توجه 
به بنيان هاي نيرومند اقتصادمان مي توانيم بر بحران هاي 
اقتصادي غلبه كنيم.« نرخ بهره در سطح منطقه يورو 
يكي از پايين ترين نرخ هاي بهره كشورهاي توسعه يافته 
است و بانك مركزي اروپا اعالم كرده تا زمان رسيدن 
متوسط تورم اين منطقه يه سطح دو درصد و افزايش 
رش��د اقتصادي كش��ورهاي عضو، اجراي سياست 
انبساطي ادامه خواهد داشت. در شرايطي كه نرخ رشد 
اقتصادي برخي از بزرگ ترين اقتصادهاي اروپايي از 
جمله آلمان و فرانسه كه اولين و دومين اقتصادهاي 
بزرگ  منطقه يورو محسوب مي شوند، شديدا كاهش 
پيدا كرده است، به نظر نمي رسد نرخ بهره در منطقه 

يورو افزايش زيادي پيدا كند. 

واكنش هاي گسترده به 
وعده هاي انتخاباتي نتانياهو 

گروه جهان| كشورهاي مس��لمان به سخنان اخير 
بنيامين نتانياهو مبني بر الحاق بخشي از كرانه باختري 
رود اردن ب��ه خاك س��رزمين هاي اش��غالي واكنش 
نش��ان داده و آن را محكوم كردند. به گزارش يورونيوز، 
نخست وزير رژيم صهيونيستي سه ش��نبه در جريان 
س��خنراني انتخاباتي وعده داده در صورت پيروزي در 
انتخابات عمومي سه شنبه آينده ۱۷ سپتامبر، حاكميت 
اسراييل را تا دره اردن و شمال درياي مرده گسترش دهد. 
طرح اين وعده ها واكنش تشكيالت خودگردان فلسطين 
همچنين دولت هاي اردن، تركيه و عربستان را در پي 
داشت. صائب عريقات، ديپلمات ارشد فلسطيني، چنين 
حركتي را جنايت جنگي خوانده است. ايمان صفادي وزير 
خارجه اردن، هم اين طرح را عامل تشديد جدي تنش ها 
در منطقه خوانده و هش��دار داده اين كار مي تواند كل 
منطقه را به سمت خشونت سوق دهد.« مولود چاووش 
اوغلو وزير خارجه تركيه، وعده هاي نخست وزير اسراييل 
را نژادپرستانه توصيف و از او به دليل دادن همه گونه پيام  
غيرمجاز و غيرقانوني و خشونت آميز در آستانه انتخابات 
انتقاد كرده است. عربستان سعودي اين سخنان را محكوم 
كرده و عامل تشديد بحران هاي منطقه اي و رساندن آن 
به مرحله اي خطرناك خوانده است. رياض همچنين 
خواستار تشكيل نشست اضطراري وزراي خارجه ۵۷ 
كشور عضو سازمان همكاري هاي اسالمي شد. اتحاديه 
عرب نيز اين سياست را تهاجم و يك پيشروي خطرناك 
توصيف كرده است. استفان دوجاريك سخنگوي سازمان 
ملل، نيز ضمن هشدار به اسراييل درباره اين طرح گفته: 
»موضع دبيركل هميش��ه واضح بوده اس��ت. اقدامات 

يكجانبه به روند صلح كمك نمي كند.« 

سيا مامور خود را از بيخ گوش 
پوتين منتقل كرد

گروه جهان| خبرگزاري فرانسه به نقل از رسانه هاي 
امريكا نوشته اين كشور ۲۰١٧ يكي از مقام هاي ارشد 
روسيه را كه ده ها سال براي س��يا كار مي كرده از اين 
كشور خارج كرده است. اين مقام روسي مامور سيا تاييد 
كرده كه والديمير پوتين شخصًا دخالت در انتخابات 
۲۰١٦ امريكا در حمايت از ترامپ را هدايت كرده است. 
به گزارش س��ي ان ان، مامور روسي سازمان اطالعات 
امريكا بطور مس��تقيم به پوتين دسترس��ي داشته و 
مخفيانه از اسناد روي ميز كار او عكسبرداري مي كرده 
است. سي ان ان و نيويورك تايمز فاش كردند كه سازمان 
سيا مامور خود را دو سال پيش از روسيه خارج كرده، 
زيرا، او نگران بوده كه ترامپ يا اطرافيانش در اظهارات 
نابهنگام خ��ود اطالعاتي را در م��ورد او فاش كنند. با 
اين حال، برايتاني برامل مدير روابط عمومي س��يا، به 
سي ان ان اين ادعا را رد كرده كه گويا نگراني از مديريت 
حساس ترين اطالعات كش��ور كه روزانه در دسترس 
ترامپ قرار مي گيرند علت خارج كردن مامور روسي 
سيا از روسيه بوده است. سخنگوي كاخ سفيد نيز ادعاي 
سي ان ان را تكذيب كرده است. نيويورك تايمز نوشته 
منبع سيا فاش كرده كه پوتين بطور مستقيم در هدايت 
هك كردن ايميل هاي كميت��ه ملي حزب دموكرات 
دس��ت داش��ته اس��ت. در نتيجه اين دخالت شمار 
قابل توجهي از نامه هاي الكترونيكي حزب دموكرات 
منتشر ش��د. كامرسانت چاپ مسكو نوشته مامور ياد 
شده در ابتدا كارمند سفارت روسيه در واشنگتن بوده 
كه مدتي بعد به استخدام دفتر رياست جمهوري روسيه 
درآمده بود. اين مامور ۲۰١۷ به همراه خانواده اش در 

مونتونگرو ناپديد شد.

برگزاري مجمع جهاني اقتصاد 
در »كيپ تاون« افريقاي جنوبي

گروه جهان| بي��ش از هزار نفر از رهب��ران تجاري و 
كارآفرينان ج��وان در آفريقاي جنوبي گرد آمدند تا در 
مجمع اقتصادي جهان كه امسال در كيپ تاون برگزار 
مي ش��ود، ش��ركت كنند. به گزارش يورونيوز، سيريل 
رامافوزا رييس جمهوري آفريقاي جنوبي، با وعده مبارزه 
با فس��اد، احياي س��رمايه گذاري و پايان دادن به ركود 
اقتصادي در اين كش��ور به قدرت رسيد. اين كشور كه 
توسعه  يافته ترين اقتصاد آفريقا به شمار مي رود در دومين 
فصل سال ۲۰۱۹ شاهد رشد ۳.۱ درصدي توليد ناخالص 
داخلي بوده، اما همچنان راه درازي در پيش دارد. آفريقا 
براي حل مشكل بيكاري به چهارمين انقالب صنعتي  
چشم دوخته و كيپ تاون مي خواهد در اين مسير پيشرو 
باشد. دغدغه اصلي آن است كه چهارمين انقالب صنعتي 
سبب كاهش مشاغل شود. اما سهام داران عميقا باور دارند 
كه اين عصر جديد، فرصت هاي تازه مي آورد. همانطور 
كه عصر اطالعات مشاغلي ايجاد كرد كه ۲۰ سال پيش 
تصور نمي شد. اما نگراني هايي هست كه كم درآمدها، 
جوان ها و به ويژه زنان در چهارمين انقالب صنعتي جا 
بمانند. همچنين در زمينه رش��ِد تجارت فرامرزي در 
درون قاره آفريقا، مساله نابرابري تجاري نيز مطرح شد. 
بازيگران محلي و بين المللي از توافق موسوم به تجارت 
آزاد آفريقا اس��تقبال خوبي كرده اند. پتروس دو كوك 
مديركل تحقيقات برنِد آفريقاي جنوبي، مي گويد اميدوار 
است سياستمداران بتوانند از تك قطبي شدن تجارت در 
آينده پيشگيري كنند. او مي افزايد: »تجارت هاي مسلط 
كنوني، بر بازار مشترك آفريقا هم سلطه خواهند يافت. اما 
ما با رويكردي درست، يعني يك رويكرد سياسي صحيح 
مي توانيم از چنين مساله اي درآينده پيشگيري كنيم.«

 چين 16كاالي امريكايي را
 از تعرفه اضافي معاف كرد

گروه جه�ان| وزارت دارايي چين اع��الم كرده در 
نظر دارد تا ۱6 قلم محص��والت امريكايي را از اعمال 
تعرفه اضافي معاف كند. به گزارش فايننشيال تايمز، 
وزارت دارايي چين در نظر دارد تا ۱6 قلم محصوالت 
امريكايي را كه شامل آب پنير و محصوالت پودر ماهي 
)نوعي غذاي حيوانات( و برخي مواد روغني اس��ت، از 
اعمال تعرفه اضافي مستثني كند. اين معافيت كه از 
۱۷ سپتامبر اجرايي خواهد شد، به مدت يك سال تا 
۱6 سپتامبر ۲۰۲۰ اعتبار خواهد داشت. وزارت دارايي 
چين اعالم كرده كه اين اقالم در دو فهرست جداگانه 
معافيت از تعرفه، شامل تعرفه هاي اضافي اعمالي چين 
عليه كاالهاي امريكايي نمي شود. واشنگتن و پكن از 
آغاز سال ۲۰۱8 تاكنون، تعرفه هايي بر ميلياردها دالر 
كاالهاي يكديگر اعمال كرده اند. تنش هاي تجاري ميان 
امريكا و چين پس از گذشت يك سال همچنان ادامه 
دارد و تبعات آن بر اقتصاد دو كشور مشاهده شده است. 
از جمله كارشناسان بر اين باورند كه اعمال تعرفه هاي 
امريكا بر كاال هاي چيني شهروندان امريكايي كم درآمد 
را تحت تاثير ق��رار مي دهد. دونال��د ترامپ در طول 
يك سال گذش��ته تعرفه هاي تالفي جويانه اي را روي 
كاال هاي چين��ي بين ۱۵تا ۳۰درص��د اعمال كرده و 
برنامه هايي را براي تشديد بيشتر فشار ها اعالم كرده 
است. مري الويلي محقق تجارت در موسسه پترسون 
مي گويد، ماليات بيشتر بر روي كاال هاي چيني بسيار 
ركودآور است چرا كه خانواده هاي امريكايي كم درآمد و 
متوسط به نسبت خانواده هايي كه درآمد بيشتري دارند 
بخش بيشتري از درآمدش��ان را براي خريد كاال هاي 

وارداتي چيني صرف مي كنند.
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رونمايي از جانشين احتمالي 
آبه شينزو 

گروه جهان| نخست وزير ژاپن چهارشنبه در ترميم 
كابينه اي كه باعث گمانه زني هاي شديد در خصوص 
جانشيني او ش��د، وزراي دفاع و خارجه جديدي را 
منصوب و يك ستاره سياسي نوظهور را روي كار آورد. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، انتصاب غيرمنتظره 
شينجيرو كوايزومي به عنوان وزير محيط زيست، 
باعث گمانه زني هايي در بخش سياسي توكيو شد 
چرا كه دوره حكومت آبه ش��ينزو نخست وزير اين 
كشور، رو به اتمام است. شينجيرو كوايزومي پسر 
۳8 ساله جونيشيرو كوايزومي نخست وزير سابق 
محبوب ژاپن، است. او سومين وزير جواني است كه از 
زمان پايان جنگ جهاني دوم در كابينه ژاپن منصوب 
مي ش��ود آن هم در كش��وري كه پيشكسوتي در 
سياست و ديگر جنبه هاي زندگي مزيت هايي دارد. 
با وجود تمركز شديد رسانه ها، كوايزومي ديدگاه خود 
را در خصوص مسائل روز بيان كرد و نظارت بسيار 
شديدي روي سياست هاي او در زمينه قدرت اتمي 
وجود دارد چرا كه بسياري مي خواهند متوجه شوند 
كه آيا او از موضع ض��د اتمي پدرش فاصله خواهد 
گرفت يا خير؟ آبه قرار است در ماه نوامبر باسابقه ترين 
نخس��ت وزير ژاپن ش��ود اما انتظار مي رود در سال 
۲۰۲۱ از نامزدي در انتخابات رهبري حزب ليبرال 
دموكرات كناره گيري كرده و در عوض براي سمتي 
كه در حال حاضر آن را ب��ر عهده دارد، رقابت كند. 
وزير خارجه جديد ژاپن توشيميتسو موتگي است 
كه به دليل فعاليت هايش در مذاكرات توافق تجاري 
با امريكا ترفيع گرفته است. تارو كونو وزير خارجه در 
حال كناره گيري ژاپن، به سمت وزير دفاع منصوب 
شد؛ اقدامي كه به عنوان تقويت موضع تند توكيو 
نسبت به كره جنوبي در زماني كه روابط ميان اين 
دو كشور وخيم شده تلقي مي شود. كونو كه روابط 
بسيار خوبي با مردم در رسانه هاي اجتماعي دارد در 
جريان اختالفات اخير با سئول كه روابط امنيتي و 
تجاري اين دو كشور را تحت تأثير قرار داده، موضع 
سختي را اتخاذ كرد. تحليل گران معتقدند اين ترميم 
كابينه تغييرات خاصي را بر سياست ديپلماتيك 
ژاپن كه عمدتا توسط دفتر نخست وزيري مديريت 
مي شود، به وجود نمي آورد. آبه شينزو، تارو آسو را به 
عنوان معاون نخست وزير و وزير دارايي و همچنين 
يوشيهيده سوگا را به عنوان دبير كابينه خود حفظ 
كرد. نخست وزير ژاپن همچنين معاونان و متحدان 
كليدي خود در داخل كابينه و در رأس حزب ليبرال 
دموكرات را حفظ كرد تا موضع خود را براي دو سال 

آينده تقويت كند. 

عميق تر شدن شكاف 
در عدالت و توسعه 

عب��داهلل گل، احم��د داوود اوغلو و عل��ي باباجان 
سياستمداران و مقام هاي ارشد پيشين تركيه، قرار 
است حزب جديدي تاسيس كنند. حريت نوشته، 
اين در حالي است كه حزب حاكم عدالت وتوسعه 
اخيرا به رياست رجب طيب اردوغان تصميم گرفته 
تا داووداوغلو نخست وزير سابق، را از حزب اخراج 
كند. داوود  اوغلو گفته حزب از اصول و اهداف اصلي 
خود دور شده است. بسياري از مقامات ارشد حزب 
حاكم از جمله عبداهلل گل رييس جمهور پيشين 
تركيه، و علي باباجان معاون نخست وزير سابق، كه 
هر دو از بنيان گذاران عدالت و توسعه بوده اند نيز 
اين حزب را ترك كرده اند. باباجان كه در گذشته 
وزي��ر اقتصاد تركي��ه هم بوده يك��ي از منتقدان 

برنامه هاي اقتصادي اردوغان است. 

نخستين قطار تجاري 
افغانستان به چين رفت

نخستين قطار حامل اجناس كاالهاي صادراتي 
افغانستان بندر حيرتان در شمال افغانستان را به 
مقصد چين ترك كرد. به گزارش ايِبنا، اين قطار با 
حضور مقام هايي از كشورهاي چين، ازبكستان، 
قزاقستان و افغانستان در يك مراسم رسمي عازم 
شهر ايوو استان چجيانگ چين شد. به گفته وزير 
حمل و نقل افغانستان، اين قطار شامل ۴۱ واگن 
است و هزار و ۱۰۰ تن بار دارد. بيشتر بار اين قطار 
سنگ تالك است، عالوه بر آن سنگ مرمر و ُرخام 

نيز از اقالم ديگر بار قطار است.

 تركيه: درباره »اف35 «
عقب نشيني نكرده ايم

سخنگوي رياست جمهوري تركيه گفته آنكارا در 
برنام��ه جنگنده هاي اف۳۵ امري��كا از موضع خود 
كوتاه نيامده اس��ت و حذف تركي��ه از برنامه توليد 
جنگنده هاي مذك��ور، به اين س��هولت نمي تواند 
انجام گيرد. به گزارش آناتولي، ابراهيم كالين گفته: 
»معتقديم اين بحران دير يا زود حل خواهد شد.« 
امريكا جوالي تركيه را از برنامه جنگنده هاي اف-۳۵ 
خارج كرد و مدعي ش��د سامانه روسي اس۴۰۰ كه 
تركيه خريداري كرده، آن جنگنده ها را با خطر مواجه 

مي كند. تركيه همواره اين ادعا را رد كرده است.

بن سلمان زندان مخفي مي سازد
حساب توييتري العهد الجديد اطالعاتي از يك 
زندان مخفي در داخل يكي از كاخ هاي وليعهد 
عربستان را افشا كرد. به گزارش سايت عربي۲۱، 
محمد بن سلمان قصد دارد زنداني مخفي را در 
يكي از كاخ هاي خ��ود راه اندازي كند. زندان ياد 
شده ۱۰ طبقه خواهد داشت. گفته شده، زندان 
جديد شاهد اتفاقاتي مشابه ماجراهاي هتل ريتز 
كارلتون خواهد بود و بن سلمان قصد دارد خودش 
شخصا بر تحقيقات و ش��كنجه ها در اين زندان 

نظارت داشته باشد.
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عكسروز

چهرهروز

كپي كاري در هنر زياد شده است 
نصراهلل افجه اي، استاد برجسته خوشنويسي معتقد است: رونق اقتصاد هنر به خصوص در حوزه خوشنويسي آنچنان كه بايد باشد 
مانند قديم نيست. استقبال آنچناني از خوشنويسي نمي شود، چراكه دست زياد شده. هر كس مي تواند با جست وجو در اينترنت هر 
آنچه مي خواهد استخراج كند و به نوعي كپي كاري زياد شده است. او به ايلنا گفت: من از خط و خوشنويسي كالسيك به نوعي جدا 
شدم و سعي كردم مكتبي خاص خود ابداع كنم. اين وظيفه من است كه چنين كاري انجام دهم. به كسي هم اجازه نمي دهم كه از 
روي من تقليد كند چراكه من سبك و سياق خود را دارم. هر كس بايد سبك و سياق خود را پيدا كند. در انجمن خوشنويسان، به 

هنرجويان، آموزش مي دهند آنها در آنجا كپي مي كنند و بايد تا جايي اين كار را ادامه دهند كه بتوانند سبك و سياق خود را بيابند.

بازارهنر

»خاندانچنچي«ميآيند

نازنينبياتياولينبازيگر»روزيدوميليون«شد

»كالسرانندگي«برگزيدهجشنوارهانگليسيشد

موسيقيمذهبياصيلرابهگوشمردمبرسانيد

نمايش »خان��دان چن چ��ي« روايتي 
تاريخي- فلسفي كه آنتونن آرتو آن را به 
روايت قصه يك كشيش جنايتكار در دل 
تاريخ به رشته تحرير در آورده است از ۲۴ 
شهريورماه در سالن اصلي عمارت نوفل 
لوش��اتو به مدت يك ماه به روي صحنه 
مي رود. امين سعدي، كارگردان كه سال 
گذشته نمايش »دولو روسا« را براي اجرا 

به روي صحنه برد در تازه ترين اثر نمايشي خود سراغ 
متني از آنتونن آرت��و به نام »خاندان چن چي« رفته 
است. تاكيد نويس��نده اين اثر، بر خلق قصه اي پر از 
ضرب آهنگ و مفهومي است كه بتواند به خلق انديشه 
و نگرشي انتقادي منجر شود تا بتواند جامعه را تحت 
تاثير قرار دهد. تمرينات اين نمايش روزهاي پاياني 

خود تا اجرا را س��پري مي كند. نمايش 
»خاندان چن چ��ي« روايتي تاريخي- 
فلسفي دارد كه آنتونن آرتو، روايت قصه 
يك كش��يش جنايتكار در دل تاريخ را 
در اين نمايش به قلم آورده اس��ت. گروه 
تئاتر آميتيس به سرپرستي امين سعدي 
طي بيش از شش ماه گذشته تمرينات 
فشرده اي را براي به روي صحنه آوردن 
اين نمايش پشت سر گذاشته اند. اين نمايش قرار است 
بر اس��اس جدول اجرايي خود از )۲۴ شهريورماه( در 
سالن اصلي عمارت »نوفل لوشاتو« به مدت يك ماه 
به روي صحنه برود. بليت سه اجراي اول اين نمايش 
به مناسبت افتتاحيه نمايش با تخفيف ۲۵ درصد در 

سايت تيوال در حال پيش فروش است.

با ادامه پيش توليد فيلم سينمايي »روزي 
دو ميليون« به كارگرداني مجيد توكلي و 
تهيه كنندگي علي سرتيپي، نازنين بياتي 
به عنوان اولي��ن بازيگر اين پروژه انتخاب 
شد. نازنين بياتي بازيگر جوان سينما كه 
براي بازي در فيلم »دربند« برنده تنديس 
بهترين بازيگر زن از هفتمين جشن انجمن 
منتقدان سينما شد، قرار است در نقشي 

متف��اوت جلوي دوربي��ن »روزي دو ميلي��ون« برود. 
»روزي دو ميليون« نام موقت دومين فيلم توكلي بعد از 

“متولد٦٥ “ است كه حال و هواي سرخوش 
و جوانانه دارد و به قلم جميله دارلشفايي 
نوشته ش��ده كه به زودي در تهران كليد 
مي خورد. همچنين عل��ي اوجي مجري 
طرح اين فيلم س��ينمايي است و تاكنون 
حضور عبداهلل اسكندري به عنوان طراح 
گريم، تورج اصالني )مدير فيلمبرداري(، 
اميرحسين حداد )طراح صحنه(، پوپك 
مظفري )مدير برنامه ريزي و دستيار كارگردان(، رعنا 

اميني )طراح لباس( در اين پروژه قطعي شده است.

فيل��م كوت��اه »كالس رانندگ��ي« ب��ه 
كارگرداني مرضيه رياحي تنديس بهترين 
فيلم كوتاه درام س��يزدهمين جشنواره 
جهاني فيلم I will tell انگلس��تان را به 
دس��ت آورد. اين جش��نواره با شعار نور، 
عشق و اميد با نمايش فيلم هايي با همين 
مضامين در لندن برگزار مي شود.  »كالس 
رانندگي« پيش از اين جايزه بهترين فيلم 

كوتاه شانزدهمين جشنواره فيلم »زردآلوي طاليي« 
ارمنستان و جايزه بهترين فيلم كوتاه بخش بين الملل 
ششمين جشنواره جهاني فيلم هاي زنان دوبلين ايرلند 
را نيز به دس��ت آورده بود. عوامل »كالس رانندگي« 
عبارتن��د از: كارگ��ردان: مرضيه رياح��ي، فيلمنامه: 
مرجان رياحي، بازيگران: ليندا كياني، عليرضا ثاني فر، 
ساالر خمسه، ساناز مصباح، مدير فيلمبرداري: مجيد 
گرجيان، مدير صدابرداري: محمود كاش��اني، طراح 

صدا: يونس اسكندري، جلوه هاي بصري 
و اصالح رنگ و نور: محمد آهنگر، تدوين: 
حسين نشاطي، دس��تيار اول كارگردان: 
درنا مدني، دستيار دوم كارگردان: عارف 
ابراهيمي، طراح گريم: حميد پورسيفي، 
مجريان گري��م: ميثم رس��تمي، نيلوفر 
مرادي، عكاس: احس��ان مجد، مترجم: 
بونا الخاص، گروه تصوير: داريوش رجايي، 
داريوش معصومي، فرهاد ش��كري، مهرداد كاظمي، 
دستيار صدا: حسام مژدهي نيا، دستيار صحنه: ميثم 
كرمي، تداركات: عليرضا حكيم زاده، فيلمبردار پشت 
صحنه: فائزه حسيني، منشي صحنه: بنفشه ابراهيمي، 
طراح پوستر: محسن نوربخش، تهيه كنندگان: بابك 
رضايي و مرضيه رياحي. سيزدهمين جشنواره جهاني 
فيلم I will tell انگلستان از 30 آگوست تا 9 سپتامبر 

در لندن برگزار شد. 

»اغل��ب نوحه خوان��ان ي��ا روضه خوانان 
اطالعاتي از موسيقي ندارند. مي بينيم كه 
تلويزيون هم نوحه خوان��ي آنها را پخش 
مي كن��د و در نتيج��ه جوان تره��ا نحوه 
نوحه خوان��ي آنها را مي بينن��د و از همان 
تقليد مي كنند.« فتحعلي بيگي كارشناس 
و فعال حوزه تعزي��ه و نمايش هاي آييني 
در ارتباط با ضرورت پاسداري از موسيقي 

مذهبي محرم مي گويد: زماني كه موسيقي ايراني وارد 
حوزه مباحث مذهبي ش��د، عده اي از هر بخش مانند 
روضه خوان ها، نوحه خوان ها يا افرادي كه در تعزيه فعال 
بودند، با توجه به هدف و نوع بهره برداري خود بخش هايي 
از اين موسيقي را استفاده كردند. اين افراد در دوره خود 
كساني بودند كه مثال نوحه خواني را مي شناختند و ياد 
گرفته بودند؛ يعني مي دانستند كه اگر قرار است افشاري 
بخوانند چگونه بايد بخوانند. او ادامه مي دهد: متأسفانه 
امروزه نمي توان به اشعاري كه در نوحه ها استفاده مي شود 
شعر گفت؛ چراكه بيشتر بخش كالم نوحه و مرثيه هاي 
امروزي يك كالم موزون دم دس��تي و سبك است كه 
توسط راديو و تلويزيون رواج يافته است. همچنين در 
راديو و تلويزيون مي بينيم كه تنها مداحي چهار يا پنج نفر 
آدم مشخص پخش مي شود و هر شبكه اي هم كه بزنيم 

اينها را مي بينيم. از طرفي خود همين افراد 
نوحه خوان نيز دريغ مي كنند كه شعرهاي 
خوب از شاعران مرثيه پرداز موجه را انتخاب 
كنند.  او در ادام��ه به بحث لزوم نظارت بر 
مداحي هايي كه انجام مي شود مي پردازد 
و مي گويد: در جاهاي مختلف كالس هاي 
آموزش مداحي زيادي داريم، اما آيا نبايد 
نظارتي بر اين كالس ها باشد كه چه آموزش 
مي دهند؟ در سال، نوارهاي صوتي نوحه خواني زيادي 
منتشر مي شود كه خيلي از آنها اصال كيفيت ندارند. بايد 
ديد كه از كجا مجوز مي گيرند؟ اگر مجوز نمي گيرند پس 
چرا كسي نظارت نمي كند؟  او درباره راهكار پيشنهادي 
براي حل مشكالت موسيقي مذهبي مي گويد: مهم ترين 
كار، الگوس��ازي و ارايه نمونه هاي اصيل اس��ت. زماني 
كه نمونه هاي اصيل ارايه، الگوس��ازي و پخش شود، در 
نهايت به گوش مردم خواهد رس��يد و مردم اثرات آن را 
خواهند ديد. درواقع بايد با استفاده از مداحان سرشناس، 
نوحه هاي مناس��ب و اصيل را مدام در ايام عزاداري در 
راديو و تلويزيون پخش كنند. البته يك سري كارها شده 
و دفتر ادبيات و هنر حوزه هنري كارهاي خوبي در اين 
زمينه كرده است، منتها آن مركزي كه اينها را منتشر كند 
كجاست؟ چرا راديو وتلويزيون نبايد اينها را پخش كند؟ 

تاريخنگاري

تحصن علما در قم در اعتراض به كشف حجاب اجباري 
بيست و يكم شهريور 1306، علماي اصفهان به رهبري آيت اهلل حاج آقا نوراهلل اصفهاني 
در هجرتي اعتراض آميز به قم و تحصن در اين ش��هر مخالفت خود را با زمزمه هاي 
حكومت رضاخان مبني بر كشف حجاب بانوان مسلمان ايراني اعالم داشتند. اين 
حركت انقالبي 10۵ روز به طول انجاميد و به عقب نشيني ظاهري رضاخان از اين 
تصميم منجر شد. به دنبال انتشار ابالغيه كشف حجاب، اصفهان به رهبري حاج آقا 
نوراهلل به تعطيلي كشيده شد. و پس از آن جلسه اي متشكل از روحانيون سرشناس 
اصفهاني تشكيل شده و بعد از استخاره تصميم به مهاجرت از اصفهان گرفته شد. 
از فرداي آن جلس��ه حاج آقا نوراهلل اس��باب مهاجرت علما را فراهم ساخت و چون 
تلگرافخانه دولتي تحت سانسور بود، قاصد هايي به شهرهاي مختلف فرستاده و از آنان 
درخواست مساعدت كرد و سپس به همراه علماي سرشناس اصفهان و چهره هاي 
شناخته شده خانواده نجفي و بيش از هزار نفر از طالب و روحانيون در ۲1 شهريور 
1306 روانه قم گرديد. او به همراه ياران خويش به قم رسيده در اين شهر به توصيه 
آيت اهلل حائري از مهاجرين استقبال پرشكوهي به عمل آمد. پس از رسيدن به قم 
نيز حاج آقا نوراهلل دعوتنامه هايي براي تمامي علما و روحانيون اقصي نقاط كش��ور 
ارسال نموده از ايشان خواست به قم عزيمت نموده تا متحدا در پيشرفت هدفي كه به 
عقيده ايشان وظيفه شرعي و به نفع عامه مردم بوده اقدام كنند.  به اين ترتيب علماي 
نقاط مختلف كشور از جمله از خراسان حاج ميرزا عبداهلل از شيراز سيدعبدالباقي و 
سيدعبداهلل شيرازي، از كاشان حاج ميرزا شهاب الدين كاشاني، از همدان شيخ االسالم 
همداني و از خمين حاج ميرزا محمد مهدي احمدي به مهاجرين پيوستند. و از ساير 

نقاط تدارك وسيعي براي پيوستن به مهاجرين به عمل آمد. آقانوراهلل پس از ورود 
به قم و استقرار در آن شهر هياتي تحت عنوان »هيات علميه روحانيه مهاجرين قم« 
تشكيل داد كه مامور اجراي مقاصد و ابالغ تصميمات به طالب بود. مهاجرت علما به 
قم كم كم دامنه وسيع تري پيدا كرده باعث هيجان سياسي در تهران و ساير شهرها 

شده و تبديل به مساله اصلي دولت و كشور شد.

میراثنامه

تنها نمونه از كارخانه هاي قديمي همدان هم قرباني مي شود؟
تنها نمون��ه از كارخانه هاي باقي مانده در همدان، با بي توجهي مالكاِن امروزي اين 
كارخانه، در شرايطي به نابودي نزديك مي شود كه مهم ترين اسناد مربوط به فرش و 
نقشه خواني هاي فرش هاي قديمي در چند سال گذشته در همين كارخانه به آتش 
 »O.C.M« كشيده شده اند. در س��ال 1۲90 شمسي، يك شركت انگليسي با نام
توسط »سسيل ادواردز« وابسته به كمپاني شرق لندن، نخست در خانه اي در شهر 
همدان با هش��ت دس��تگاه دار قالي، كار قالي بافي را شروع مي كندكه عمده ترين 
فعاليت اش در شهرهاي همدان، اراك و كرمان بود، او در 19۴۸ ميالدي براي تاليف 
كتاب »قالي ايران« به همدان برمي گردد و متوجه مي شود كه استاد كارش »كبري 
خانم« 1۲ دستگاه دارقالي را اداره مي كند، يعني بزرگ ترين كارگاه قالي بافي در شهر 
همدان در سال 131۴ شمسي، به دستور رضا شاه خلع يد مي شود و شركت سهامي 
فرش ايران به جاي آن شركت، تاسيس مي شود.  در نزديكي برج تاريخي »ُقربان«، 
در بلوار 1۵ خرداد همدان، حدود 90 سال قبل، شركت منطقه اي فرش همدان و 
كردستان كه در واقع نخستين شركت فرش ايران محسوب مي شده را مي سازد، بنايي 
كه امروز به نام »ساختمان شركت سهامي فرش ايران«ناميده مي شود، مكاني كه 
امروز در حال تبديل شدن به مخروبه اي است تا مالكان اش با خيال راحت تر و سريع تر 
آن را پايين بياورند. حسين زندي، فعال ميراث فرهنگي همدان، با بيان اينكه شركت 
فرش 90 سال قبل در اين نقطه از همدان احداث مي شود، مي گويد: صنعت فرش بافي 
از دوره صفويه و اسماعيل شاِه طهماسب در همدان فعال بوده و حتي اين منطقه يكي 
از مراكز تجارت فرش محسوب مي شده، به همين منظور نيز بازارها و كاروانسراهاي 
مختلفي براي اين كار فعال بوده اند و تاجرها به صورت سنتي از طريق تجارت كار خود 
را انجام مي داده اند. او با بيان اين اين شركت فرش در اوائل دوره پهلوي اول به شيوه 
سنتي فعاليت داشته است، ادامه مي دهد: به مرور »مستر تيمون« يك روش جديد 
براي بافندگي، ريسندگي، رنگرزي، پرداخت و صادر كردن فرش راه اندازي مي كند، 
كه همه اين اقدامات در همين مجموعه انجام مي شد، مانند يك كارخانه مدرن. از 
سوي ديگر بعد از انجام اين نوع از اقدامات، شركت فرش كرمان و تهران نيز ساخته 
مي شود. او با اشاره به اينكه شركت فرش همدان و كردستان بعد از انقالب اسالمي به 
يك شركت خصوصي تبديل مي شود، به ايسنا مي گويد: از دهه ۷0 به بعد مديراني 
كه مسووليت اين شركت را به عهده مي گيرند، اجازه ورود هيچ كس به اين بخش 
قديمي شركت فرش را نمي دهند، حتي در دهه ۷0 بخش عمده اي از اين مجموعه 
90 ساله توسط همين شركت تخريب مي شود تا امروز كه آن در بدترين شرايط قرار 
گرفته است. او با اشاره به معماري اين مجموعه بسيار بزرگ كه طاق هايش به صورت 

ضربي و شيرواني بوده كه در واقع معماري تلفيقي از دوره قاجاري و مدرن را در خود 
داشته است، ادامه مي دهد: بخش هاي باقي مانده اين مجموعه، امروز در شرايط بسيار 
بدي قرار دارد، در حال حاضر فقط بخش رنگرزي، ريس��ندگي، پرداخت و انبار آن 
باقي مانده است. زندي با بيان اينكه بخشي از نقشه هاي فرش هاي قديمي مربوط به 
90 يا 100 سال قبل و يكسري پارچه ها و از مهم ترين اسناد فرش باقي كه از گذشته 
باقي مانده بود توسط مالكان اين كارخانه و در چند سال قبل به بهانه كمبود فضاي 
مناسب آتش زده شد، اظهار مي كند: امروز بخشي از نقشه هاي متاخرتر كه متعلق 
به دوره پهلوي دوم بود و داراي اشياي باارزشي مانند دستگاه پرداخت و چله كشي 
در حالت بدي و در مخروبه هاي اين كارخانه نگه داري مي شوند. او اما با بيان اينكه 
امروز هيچ كدام از دستگاه هاي متولي مانند ميراث فرهنگي، شهرداري و شركت 
فرش ملي ايران، نه تنها توجهي براي حفاظت از اين مجموعه ندارند، بلكه به نظر 
مي رسد براي فروش يا تخريب و ساخت مجموعه اي جديد در اين نقطه دندان 
تي��ز كرده اند، مي گويد: در حال حاضر يك گنجينه با ارزش از فرش به خصوص 
متعلق به همدان در حال نابودي است. هر چند پرونده ثبتي اين كارخانه فرش، 
توسط كارشناسان ميراث فرهنگي استان همدان، تهيه شده، اما هيچ ابالغيه اي 
كه شماره ثبت اين بناي تاريخي در آن ثبت شده باشد، در اين پرونده وجود ندارد. 
در شرايطي كه اين مجموعه ملي هنوز در فهرست آثار ملي به ثبت نرسيده باشد، 

مي تواند سرعت تخريب اين اثر تاريخي را سرعت ببخشد.

ايستگاه

» چيويتل اجيوفور« به جنگ 
تناسخ مي رود

تجليل »تورنتو« از مريل 
استريپ 

همزمان با تكميل گروه 
بازيگران فيلم سينمايي 
»اب��دي«، نق��ش مقابل 
م��ارك والب��رگ در اين 
فيلم اكش��ن و تخيلي به 

چيويتل اجيوفور رسيد.
ب��ه گ��زارش هالي��وود 
ريپورتر، چيويتل اجيوفور 

در نقش دش��من ش��خصيتي كه مارك والبرگ 
نقش��ش را بازي خواه��د كرد، در فيل��م »ابدي« 
نقش آفريني مي كند. اين تريلر اكشن به كارگرداني 
آنتوان فوكوآ كارگ��ردان امريكايي براي پارامونت 
ساخته مي ش��ود. ديلن اوبراين و سوفي كاكسون 
نيز از بازيگران اي��ن فيلم خواهند بود كه با تمركز 
بر گروهي از شخصيت هاي ناميرا ساخته مي شود. 
گروه بازيگران اين فيلم كامل شده و كار فيلمبرداري 
آن از اواخر س��پتامبر در لندن ش��روع مي ش��ود. 
فيلمنامه »ابدي « را ايان ش��ور و جان لي هنكاك 
با اقتباس از رماني با عنوان »مقاله هاي تناس��خ « 
كه سال ۲009 منتشر شد، نوشته اند. اين فيلم بر 
گروهي از مردان و زنان كه تقريبا ناميرا هس��تند و 
در طول سال ها بارها در كشورهاي متفاوت دوباره 
تناسخ يافته اند و به عنوان »ابدي « شناخته مي شوند 

ساخته مي شود. 
اين گروه براي شكس��ت دادن مغ��زي فوق العاده 
شيطاني، بايد بر مردي كه مبتال به شيزوفرني است 
تمركز كنند و او بايد ي��اد بگيرد كه همه روياهاي 
زنده اش خاطراتي از گذشته هستند تا آنها بتواند بر 
اين دشمن غلبه كنند. در اين فيلم والبرگ در نقش 
مرد مبتال به شيزوفرني ايفاي نقش مي كند. اجيوفور 
در نقش يكي از اعضاي گروه بازي مي كند كه راهي 
پيدا مي كند تا بتوان مانع تداوم تناسخ ها شد و قصد 
دارد از آن فقط براي خودش استفاده كند. اين بازيگر 
بريتانيايي به تازگي با صداپيشگي شخصيت اسكار 
در بازسازي »شير شاه« روي پرده هاي سينماها بود. 

جش��نواره فيل��م تورنتو 
در اولين جش��ن تجليل 
اين دوره خ��ود، از مريل 
خواكي��ن  اس��تريپ، 
فينيكس و راجر ديكينز 
قدرداني كرد. به گزارش 
ورايتي، جش��نواره فيلم 
تورنتو دوش��نبه ش��ب 

)به وقت محلي( فرش قرمزش را زير پاي چهره هايي 
كه در فهرست تجليل امسال بودند پهن كرد. در اين 
مراسم كه براي تجليل از چهره هايي كه موجب تغيير 
در سينما شده اند و با الهام بخشي يا خلق لحظه هاي 
ماندگار اي��ن كار را كرده اند، جان كراولي كارگردان 
»سهره« جايزه آرتيزين را به راجر ديكينز فيلمبردار 
بريتانيايي اهدا كرد. ياليتسا آپاريشيو بازيگر »رما« 
جايزه تجليل از يك رسانه را به پارتيسيپنت ميديا 
اهدا و از يگانه بودن هنر و فعاليت اين كمپاني با توليد 
بيش از 100 فيلم بلند و مستند در 1۵ سال فعاليتش 
تجليل كرد. اين كمپاني كانادايي سال ۲00۴ توسط 
جف اسكول بنياد گذاشته شده است. گري اولدمن و 
آنتونيو باندراس نيز كه در فيلم »لباسشويي« ساخته 
استيون سودربرگ با مريل استريپ همبازي بودند 
جايزه اين بازيگر كهن��ه كار را به وي اهدا كردند. اين 
جايزه براي تجليل از يك بازيگر اهدا  مي شود. فيلم 
»لباسشويي« نيز پيش از مراسم در جشنواره تورنتو به 
نمايش درآمد. استريپ كه تمام روز در حال مصاحبه 
كردن با رسانه هاي مختلف بود، روي صحنه در پاسخ 
به اينكه فيلم هايش را چگونه انتخاب مي كند گفت 
هميشه اين سوال را از خود مي پرسد كه آيا اين فيلم 

به درد مردم مي خورد؟ 

بيرانوند  به كميته انضباطي احضار شد

تالشبرايحلمعضلمالياتورزش

دروازه بان تيم فوتبال پرسپوليس براي 
اراي��ه پ��اره اي از توضيح��ات به كميته 
انضباطي فدراسيون فوتبال احضار شد. 
به گزارش سايت رسمي فدراس��يون فوتبال، كميته 
انضباطي با صدور اطالعيه اي اع��الم كرد كه عليرضا 
بيرانوند مي بايست پيرو ابالغيه ارسالي روز شنبه آينده 
جهت اداي پاره اي توضيحات در كميته انضباطي حاضر 
شود. بيرانوند بعد از بازي پرسپوليس و تراكتور در تبريز 
با حركت دست خود نسبت به هواداران تبريزي واكنش 
نشان داد كه همين موضوع حواشي زيادي را در چند 
وقت اخير ايجاد كرد. پيش از اين عبداهلل سمامي عضو 
كميته اخالق فدراسيون فوتبال گفته بود: بيرانوند در 
ديدار با تراكتور در هفته دوم رقابت هاي ليگ برتر يك 
تخلف انضباطي مرتكب شده بود كه برخي اعتقاد داشتند 
با اين تخلف بايد حكم پيشين كميته اخالق مبني بر سه 
جلسه محروميت تعليقي وي، به اجرا در بيايد در حالي 

كه تخلفات انضباطي با مباحث اخالقي متفاوت است.

تيم هاي شهرس��تاني انتظار دارند همان نگاهي كه 
وزارت ورزش براي حل مشكالت مالياتي استقالل 

و پرسپوليس دارد، براي آنها هم وجود داشته باشد.
بدهي مالياتي فدراس��يون ها و تيم هاي ورزشي در 
دو سال اخير مش��كالت زيادي را براي آنها به وجود 
آورده به گونه اي كه حس��اب برخي فدراسيون ها و 
روساي آنها مسدود شده و مشكالت آنها را دو چندان 
كرده اس��ت. بعد از گاليه هايي كه روس��اي برخي 
فدراسيون هاي ورزش��ي داشتند و موضوع را با وزير 
ورزش در ميان گذاشتند، معاونين وزير رايزني هايي 
را با وزارت اقتصاد و دارايي آغاز كردند تا بتوانند مشكل 
مالياتي فدراس��يون ها را حل كنند. در اين ميان دو 
باشگاه استقالل و پرس��پوليس كه مالكيت آنها در 
اختيار وزارت ورزش اس��ت هم مثل فدراس��يون ها 
با مش��كل مالياتي مواجه هس��تند. نزديكان به اين 
دو باش��گاه رقم مالياتي آنها را ح��دود ۲00 ميليارد 
تومان ب��رآورد كرده اند. اين در حالي اس��ت كه اين 
دو باش��گاه پرطرفدار پايتخ��ت بدهي هاي ديگري 

نيز دارند و همين امر آنها را در خطر حذف از آس��يا 
قرار داده اس��ت. به همين خاطر وزير ورزش دستور 
پيگيري هاي الزم را در اين زمينه صادر كرده تا شايد 
بتوانند با رايزني و مذاكره با مسووالن وزارت اقتصاد 
و دارايي مشكل مالياتي اس��تقالل و پرسپوليس را 
حل كنند.  به دنبال پيگيري هاي وزارت ورزش براي 
استقالل و پرسپوليس، تيم هاي شهرستاني هم كه 
با همين مشكل مواجه هستند خواستار رسيدگي 
به مشكالت مالياتي خود شده اند. برخي از مديران 

تيم هاي شهرستاني عنوان كرده اند اگر وزارت ورزش 
مي خواهد نگاه تبعيض آميزي نداش��ته باشد بايد 
براي كل ورزش رايزني كند و مشكل ماليات تيم ها 
و هيات هاي مختلف را حل كن��د. تيم هاي فوتبال 
شهرس��تاني در ليگ برتر و ليگ دس��ته اول هم با 
مشكالت مالياتي مواجه هستند و انتظار دارند وزارت 
ورزش در نگاهي يكسان به وضعيت آنها هم رسيدگي 
كند.  البته در اين ميان انتظار تيم هايي كه توس��ط 
بخش خصوصي اداره مي شوند بيشتر است چرا كه 
تيم هاي دولتي بخشي از هزينه ها و كمك هايشان 
را از دولت مي گيرند و مشكالت شان كمتر است اما 
تيم هاي خصوصي ناچارند هم از جيب ش��ان براي 
اداره شدن هزينه كنند و هم ماليات را بدهند. به نظر 
مي رسد وزارت ورزش براي اينكه ذهنيت حمايت از 
دو تيم استقالل و پرسپوليس را پررنگ نكند و نگاه 
ويژه اي به همه تيم ها داش��ته باشد، براي بخشيدن 
ماليات تيم هاي شهرستاني به ويژه تيم هاي پرطرفدار 

هم قدم برخواهد داشت.

ورزشي
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