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سرمقاله

 سنسورها  درست 
كار نمي كنند يا ... ؟

وزير صنع��ت، معدن 
و تج��ارت اخي��را در 
ب��ا روزنامه  گفت وگو 
تعادل با تاكيد بر حاد 
بودن مشكل سرمايه 
در گ��ردش بنگاه هاي 
تزري��ق  تولي��دي، 
نقدينگ��ي ب��ه توليد 
را »رس��اندن آب به مزرعه« توصيف و عنوان 
كرد: »حتي اگر همه شرايط و زير ساخت هاي 
توليدي فراهم باش��د، اما نقدينگي و سرمايه 
مورد نياز در دس��ترس صاحب��ان توليد قرار 
نگيرد، چرخ توليد مي لنگد«. راه حل ايش��ان 
در اي��ن گفت وگو براي حل اي��ن چالش مهم 
»س��وق دادن بنگاه ها به س��مت بازار سرمايه 
اس��ت تا از اين طريق نيازهاي مال��ي خود را 

پوشش دهند«. 

حسين  حقگو

 صفحه 10 

دانش و فن

واردات كاالهاي »آي تي« 
در كشمكش قانون گذاري

پيش نويس آيين نامه  تاييد نمونه تجهيزات فناوري 
اطالعات در س��ازمان تنطيم مقررات و ارتباطات 
راديويي تهيه و براي بررسي به كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات فرستاده شده، اما به نظر ميرسد 
اين پيش نويس نظر مس��اعد بخش خصوصي را 
كسب نكرده و آنها به مواردي از جمله روند كند و 
ناكارآم��د آزمايش تجهيزات در آزمايش��گاه هاي 
رگوالتوري و نظارت هاي پيش��يني و پس��يني بر 

تجهيزات كه از آن با عنوان خودتحريمي...

انرژی

رقابت نزديک توليد و 
مصرف گاز در خاورميانه

فرداد  احمدی |
منطقه خاورميانه عالوه بر آنکه بزرگ ترين ذخاير 
نفت خام را در خود جای داده است، با داشتن بيش 
از 40 درصد از ذخاير گازی جهان، مهم ترين مرکز 
تجمع ذخاير گازی هم هس��ت. اما کشورهای اين 
منطقه هنوز نتوانس��ته اند  در توليد گاز طبيعی به 
اندازه سهم خود از ذخاير آن عمل کنند و تنها 10.4 
درصد از سهم توليد گاز جهان را به خود اختصاص 
داده اند. با وجود اين، در س��ال های اخير توليد گاز 
طبيعی در خاورميانه از رشد بااليی برخوردار بوده 
و اي��ران و قطر در ص��در افزايش توليد ق��رار دارند. 
موسسه »ريس��تاد انرژی« که گزارش های دست 
اولی در حوزه انرژی منتش��ر می کند، در تازه ترين 
گزارش خود پيش بينی کرد که در نيمه دوم سال 
2019، توليد روزانه گاز طبيع��ی در خاورميانه از 
توليد اين حامل انرژی در روسيه بيشتر خواهد شد 

و به 730 ميليارد متر مکعب در سال خواهد رسيد. 
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كالن

سرمايه گذاري دستخوش 
آمار بازي ها
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 گزارش» اكونوميست« 
از پيامدهاي آزادي نفتكش» آدريان درياي- 1« 

  »تعادل« بازداشت هاي اخير 
مديران اقتصادي را بررسي مي كند

 لندن در ميانه كشمكش
  واشنگتن و بروكسل  برسر ايران

 رانت مديريتي
 يا ريسك مديريتي 

تع�ادل |دس��تگيري هاش��م يك��ه زارع، مديرعامل 
ايران خ��ودرو در روزه��اي اخير ب��ه تيتر ي��ك اخبار 
تبديل ش��د. يكه زارع كه چهره اي ش��ناخته ش��ده در 
بحث هاي مديريتي اس��ت به دليل مس��ائلي كه غالبا 
سوءمديريت ايران خودرو بود پس از بركناري دستگير 
شد. اخبار مش��ابهي درباره مديريت سايپا نيز به گوش 
مي رسد. هفته قبل هم پوري حسيني، رييس سازمان 
خصوصي س��ازي پس از بركناري دس��تگير ش��د. اين 
اولين بار نيست كه ش��اهد چنين مسائلي هستيم. اين 
ماه شاهد برگزاري دادگاه احمد عراقچي، معاون سابق 
بانك مركزي بوديم كه سال گذش��ته پس از بركناري 
دستگير شد و بر اساس كيفرخواس��ت اتهام اصلي وي 
سوءمديريت اس��ت. سال گذش��ته نمونه هاي ديگري 
از اين دس��ت را داش��ته ايم. مدي��ران گمرك��ي از اين 
دس��تگيري ها بي بهره نبودند.  هنوز نمي ت��وان تا ارايه 

شدن كيفرخواست بس��ياري از مديران دستگير شده 
درب��اره اينكه جرمي ش��خصي باعث دس��تگيري آنها 
بوده يا به علت س��وءمديريت اين افراد دستگير شده اند 
اظهارنظر كرد. طبيعتا ماهيت سواس��تفاده ش��خصي 
با سوءمديريت تفاوت بنيادين دارد. اما به نظر مي رسد 
رويه اي را در پي��ش گرفته كه س��وءمديريت نيز جرم 
انگاشته مي شود. طبيعتا اين نوع نگاه مشكالت جدي در 
بحث هاي مديريتي ايجاد خواهد كرد.درباره سواستفاده 
ش��خصي طبيعتا هيچ كس نمي تواند منكر جرم بودن 
مساله شود اما درباره زيان به كشور به دليل سوءمديريت 
مساله بسيار پيچيده است. فرض كنيم كه سوءمديريت 
يك فرد كه منجر به آس��يب به منابع كشور شود جرم 
محس��وب گردد. در اين صورت آيا فردي كه ش��خصي 
فاقد صالحيت را در راس كار يك سازمان قرار داده نيز به 

نوعي سوءمديريت داشته است ...
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»تعادل« از روند انتخابات كميسيون هاي 18 گانه پارلمان 
بخش خصوصي گزارش مي دهد

منتخبان جديد  اتاق ايران
 صفحه 14  

 همين صفحه   

 حسين حقگو|
تحلليگر اقتصادي|

وزير صنعت، معدن و تجارت اخيرا در گفت وگو با روزنامه 
تعادل با تاكيد بر حاد بودن مش��كل س��رمايه در گردش 
بنگاه هاي توليدي، تزريق نقدينگي به توليد را »رساندن 
آب به مزرعه« توصيف و عنوان نم��وده: »حتي اگر همه 
شرايط و زير ساخت هاي توليدي فراهم باشد، اما نقدينگي 
و سرمايه مورد نياز در دسترس صاحبان توليد قرار نگيرد، 
چرخ توليد مي لنگ��د«. راه حل ايش��ان در اين گفت وگو 
براي حل اين چالش مهم »سوق دادن بنگاه ها به سمت 
بازار س��رمايه اس��ت تا از اين طريق نيازهاي مالي خود را 
پوشش دهند«. اما خود ايش��ان بالفاصله پاسخ مي دهد: 
»نكته اما اينجاست كه سهم بازار سرمايه در تامين منابع 
مالي خيلي اندك و تنها 10 درصد است، كه سهم اندكي 
است.« لذا ايشان به س��راغ راهكار مالوف ديگر كه همان 
»استفاده از ظرفيت بانكي براي دريافت تسهيالت مالي 
بخش صنعت« اس��ت مي روند، اما اي��ن راهكار هم طبق 
اطالعات ايشان پاس��خگوي اين مشكل حاد نيست، چرا 
كه »در حالي كه بر اس��اس قانون مي بايست حداقل 40 
درصد تس��هيالت بانكي به صنعت و معدن داده شود، اما 
طبق آمار سال 97، كمتر از30 درصد آن عملياتي شده و 
حتي بر اساس آمار ما، اين رقم حتي كمتر از اين بوده است. 
متاس��فانه تامين مالي بنگاه ها از طريق بانك ها براساس 
آنچه قانون تكليف كرده، هيچگاه عملياتي نشده است« 
)تعادل- 98/5/26(.   بر اين اساس مي توان گفت با وجود 
نگرش مثب��ت وتمايل وزير صمت ب��راي حل مهم ترين 
مشكل بنگاه ها يعني تامين نقدينگي، در چارچوب نگرش 
فعلي راهي براي رسانيدن آب به اين »مزرعه« وجود ندارد 
و در بر همين پاشنه و چه بس��ا بدتر خواهد چرخيد!   اما 
اگر شعاع ديد سياست گذار و متوليان امور فراخ تر و اراده 
و جسارت آنان براي شكس��تن اين دايره بيشتر باشد چه 
بسا براي حل اين مش��كل و مش��كالتي نظاير آن بتوان 
راه هايي يافت . كما اينكه بسياري از كارشناسان و فعاالن 
اقتصادي و از جمله روس��اي اتاق هاي ايران و تهران بارها 
راهكارهايي را ب��راي افزايش منابع دولت و رفع كس��ري 

بودجه و تامين مالي بنگاه ها ارايه داه اند . چنان كه رييس 
اتاق تهران بر استفاده صحيح از حدود 900 هزار ميليارد 
تومان يارانه هاي پنهان، حذف ارز 4200 توماني و استفاده 
از مابه التفاوت آن و اصالح بودجه شركت هاي دولتي تاكيد 
كرده و عنوان داشته است: »پيشنهاد اتاق بازرگاني تهران 
به دولت، تبديل شيوه معيوب كارت سوخت به پرداخت 
يارانه نقدي بود كه از سوي دولتمردان توجهي به آن نشد... 
همچنين در حالي كه سرنوشت دست كم يك سال اخير 
از ورود ارز 4200 توماني به اقتصاد كشور، تجربه ناموفقي 
را نش��ان داده اس��ت، اما دولت كماكان بر آن اصرار دارد 
و با عدم تصميم گيري به موقع، موجب خس��ران بيشتر 
در اقتصاد و كس��ب و كار كشور مي ش��ود... اصالح بودجه 
ش��ركت هاي دولتي كه ميزان آن 1277 ه��زار ميليارد 
تومان يعني س��ه برابر بودجه دولت است راهكار ديگري 
اس��ت كه اگر 10 درصد از اين بودجه كم ش��ود، مي توان 
بخش��ي از كس��ري بودجه را تأمين ك��رد.« رييس اتاق 
ايران نيز به راهكاره هاي��ي همچون »تجديدنظر يا توقف 
قوانيني از قبيل چك برگشتي، ذي نفع واحد، بدهي هاي 
مالياتي و مواردي از اين دست، جلوگيري از فرار مالياتي 
و فراهم س��ازي بس��ته هاي الزم براي دريافت ماليات بر 
عايدي سرمايه و...« به عنوان ديگر راه هاي سالم افزايش 
درآمدهاي دولت اشاره نموده كه مي تواند تا حد بسياري 
منابع مالي الزم براي فعاليت بنگاه هاي صنعتي را فراهم 
آورد. متاسفانه بنظر مي رسد يا »سنسورهايي مديران و 
مسووالن دولتي كه بايد مشكالت را دريافت و نسبت به 
آن عكس العمل نش��ان دهند، ضعيف است و به درستي 
كار نمي كند.« )تعبير رييس اتاق تهران( يا سنسورها كار 
مي كنند اما مسووالن حكومتي جرات و جسارت عمل به 
راه هاي سخت اما درس��ت را كه بخش خصوصي - همان 
بخشي كه ادعايي دوس��تي و ياري و محوريت آن را دارند 
- بدان تاكيد ك��رده و مي كند ندارند. عل��ت هر كدام كه 
باشد فرق نمي كند، نتيجه يكي است و آن افزايش شمار 
بنگاه هاي صنعتي غير فعال و رو به تعطيلي و آوار بيكاري و 
بيهودگي دست ها و بيگانگي صورت هايي كه هر احساسي 

را مي خراشد و دل هر انساني را سخت به درد مي آورد! 

سنسورها درست كار نمي كنند يا ...؟
سخن نخست شهر

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
از انتش��ار گزارش وضعيت ترافيكي مردادماه 
در روزهاي آتي خب��ر داد و گفت: مجموع كل 
روزهاي تيرماه جاري نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل نش��ان مي دهد ترافيك در محدوده 
كنترل آلودگي هوا و خارج از رينگ حلقه اول 

و دوم، بسيار كاهش پيدا كرده است.
به گزارش ايس��نا، محس��ن پورس��يدآقايي با 
بيان اينكه افراد براس��اس حس شخصي خود 
افزايش و كاه��ش ترافيك را قضاوت مي كنند، 
عنوان كرد: اي��ن حس دقيق نيس��ت چرا كه 
بايد براساس قرارگيري در نقاط مختلف شهر 
و ساعت هاي متفاوت باشد. مهم اين است كه 
براس��اس آمارها و دوربين ها، طول ترافيك را 

اندازه گيري و تحليل كرد.
او در مورد اظهارنظره��اي ترافيكي بيان كرد: 
آم��ار ترافيك ته��ران تنها در اختيار ش��ركت 
كنت��رل ترافي��ك اس��ت. اظهارنظ��ر پليس 
راهنمايي و رانندگي ب��راي افزايش يا كاهش 
ترافيك نيز براساس حس تجربي از خيابان هاي 
مختلف اس��ت و مبتني بر آمار، اع��داد و ارقام 
نيس��ت. به منظور دقيق ب��ودن گزارش هاي 
ترافيكي بايد به آمار و ارقام دوربين هاي شركت 
كنترل ترافيك توجه كرد.البته اظهارات پليس 
مربوط ب��ه افزايش ترافي��ك در رينگ بيروني 
محدوده كنترل آلودگي هوا يعني بزرگراه هاي 

همت، چمران، بعثت و امام علي )ع( است.
به گفته پورس��يدآقايي، مجموع كل روزهاي 
تيرماه جاري نس��بت به تيرماه گذشته نشان 
مي دهد كه ترافيك در محدوده كنترل آلودگي 
هوا و خ��ارج از رينگ حلقه اول و دوم، بس��يار 
كاهش و سرعت تردد ماشين ها افزايش يافته 
است. در تيرماه، محدوده طرح ترافيك و رينگ 
بيرون��ي آن 14 تا 35 درص��د كاهش ترافيك 
داشته است. او با بيان اينكه اجراي طرح ترافيك 
اوليه در ابتداي پيروزي انقالب باعث بروز اين 
بي نظمي ترافيكي شد، تصريح كرد: طرح اوليه 
در آغاز به يك عده محدود اجازه تردد در سطح 
ش��هر را مي داد اما روز به روز اين اس��تثنائات 
گسترش پيدا كرد تا اينكه طرح به همه مقامات 
دولتي و اقشار خاص اجازه تردد داد در حالي كه 
استفاده مردم عادي از طرح ترافيك ممنوع بود. 
پيشرفته ترين طرحي كه درحال حاضر در دنيا 
اجرا مي ش��ود همان طرح ترافيكي است كه از 
اول تيرماه در تهران اجرا مي شود. طرح ترافيك 
جديد ابزار كنترلي را به دست خودمان داده تا 
در صورت مشاهده رفتار غيرقابل پيش بيني، 
براس��اس نوع آاليندگي خودرو، ساعت، تعداد 

روزهاي مجاز و عوارض آن را بتوان تغيير داد. 

كاهش 14 تا 35 درصدي 
ترافيك تهران در تيرماه

اواخر ارديبهشت ماه امس��ال به دنبال نامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به مديركل سياست گذاري هاي ارزي بانك 
مركزي، ارز 4200توماني از واردات »چاي، كره و حبوبات« 
حذف ش��د و از 18 خرداد ماه، واردات چاي تنها با دريافت 
اخذ مابه التفاوت ريالي امكان پذير شد، اما با وجود واردات 
بيش از 20 ه��زار تن چاي با ارز دولتي در س��ال جاري كه 
معادل يك سوم كل چاي وارداتي به كشور در سال گذشته 
است، قيمت چاي در بازار به شدت افزايش يافته است. در 
همين حال، قائم مقام وزير صنعت، از بررسي اسناد و مدارك 
واردكنندگان چاي با ارز دولتي از س��وي سازمان حمايت 
خبر داد. حسين مدرس خياباني در گفت وگو با خبرگزاري 

تسنيم در واكنش به واردات 20 هزار تن چاي با ارز دولتي 
در سال جاري و در عين حال گران شدن نرخ عرضه چاي 
در بازار اظهار كرد: با توج��ه به تغيير ارز تخصيصي واردات 
چ��اي از ارز 4200 توماني به نيمايي در ارديبهش��ت ماه، 
سازمان حمايت در حال بررسي اين موضوع است. قائم مقام 
وزير صنعت، معدن وتجارت در امور بازرگاني افزود: در حال 
حاضر سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
فهرس��ت تجار و واردكنندگان چاي با ارز 4200 توماني را 
اخذ كرده است تا نخست آن دسته از تجاري كه مابه التفاوت 
ارز دولتي و نيمايي چاي وارداتي شان را پرداخت كرده اند، 

مشخص شوند.

ماجراي توزيع چاي وارداتي با ارز دولتي

خبر

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر 

جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

تعادل |دس��تگيري هاش��م يكه زارع، مديرعامل 
ايران خ��ودرو در روزهاي اخير به تيت��ر يك اخبار 
تبديل ش��د. يكه زارع كه چهره اي شناخته شده در 
بحث هاي مديريتي است به دليل مسائلي كه غالبا 
س��وءمديريت ايران خ��ودرو بود پ��س از بركناري 
دستگير شد. اخبار مش��ابهي درباره مديريت سايپا 
نيز به گوش مي رسد. هفته قبل هم پوري حسيني، 
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي پس از بركناري 
دستگير ش��د. اين اولين بار نيست كه شاهد چنين 
مسائلي هس��تيم. اين ماه ش��اهد برگزاري دادگاه 
احمد عراقچي، معاون س��ابق بانك مركزي بوديم 
كه سال گذش��ته پس از بركناري دستگير شد و بر 
اساس كيفرخواس��ت اتهام اصلي وي سوءمديريت 
است. سال گذشته نمونه هاي ديگري از اين دست 
را داش��ته ايم. مديران گمركي از اين دستگيري ها 
بي به��ره نبودند.  هن��وز نمي ت��وان تا ارايه ش��دن 
كيفرخواست بسياري از مديران دستگير شده درباره 
اينكه جرمي ش��خصي باعث دستگيري آنها بوده يا 
به علت س��وءمديريت اين افراد دس��تگير شده اند 
اظهارنظر كرد. طبيعتا ماهيت سواستفاده شخصي با 
سوءمديريت تفاوت بنيادين دارد. اما به نظر مي رسد 
رويه اي را در پيش گرفته كه سوءمديريت نيز جرم 
انگاش��ته مي ش��ود. طبيعتا اين نوع نگاه مشكالت 

جدي در بحث هاي مديريتي ايجاد خواهد كرد.

   پيچيدگي مساله سوءمديريت
درباره سواس��تفاده ش��خصي طبيعت��ا هيچ كس 
نمي تواند منكر جرم بودن مساله شود اما درباره زيان 
به كشور به دليل سوءمديريت مساله بسيار پيچيده 
است. فرض كنيم كه سوءمديريت يك فرد كه منجر 
به آسيب به منابع كشور شود جرم محسوب گردد. 
در اين صورت آيا فردي كه شخصي فاقد صالحيت 
را در راس كار يك س��ازمان ق��رار داده نيز به نوعي 
سوءمديريت داشته است پس بايد سلسله وار تمام 
اين افراد به عنوان مجرم دس��تگير ش��وند. از سوي 
ديگر اكثر مديران دس��تگير شده مديران اقتصادي 
هس��تند. آيا مي توان انتظار داشت كه مديريت يك 
ش��ركت اقتصادي بدون زيان همراه باشد؟ حال از 
زاويه موافقين اين دستگيري ها به مساله نگاه كنيم. 
باالخره بخشي از منابع كشور به دليل سوءمديريت 
اين افراد از ميان رفته و مردم ناراضي هس��تند، چه 

كسي به نارضايتي مردم پاسخ مي دهد؟

   علت فساد را درك كنيم
در همين رابطه يحيي آل اسحاق، وزير اسبق بازرگاني 
و رييس سابق اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو با تعادل 
مي گويد وجود فساد يك مساله طبيعي است كه نه به 
اين دوره زماني منحصر مي شود و نه به جغرافياي ايران 
بلكه هميشه وجود داشته است و مساله غيرمترقبه اي 
نيست. به گفته آل اس��حاق همه فساد را مي بينند ولي 
مساله درك زواياي مساله است. دستگيري رانت خوار 
مرحله نهايي است در حالي كه براي جلوگيري از تكرار 
بايد سيستمي كه رانت زا است درك شود و جلوي فساد 
از ريشه گرفته شود. در حقيقت فضاي رانت ساز افراد را 
به سمت رانت خواري سوق مي دهد. وزير اسبق بازرگاني 
مي گويد طبيعتا بايد جلوي هرگونه فس��ادي به شدت 
گرفته ش��ود و بهترين روش از بين بردن شرايط فساد و 
ريشه هاي آن است اما بايد بين فس��اد و اشتباه مديران 
تفاوت قائل شد. به گفته آل اسحاق همه مديران در طول 
زمان مديريت خود دچار اشتباهاتي مي شوند و ممكن 
است نتيجه اين اشتباهات زيان كشور باشد؛ اما مساله 
اين است كه اگر مديري اشتباه نكند اصوال مدير نيست 
و نمي توان به وي اعتماد كرد. رييس سابق اتاق بازرگاني 
تهران افزود وقتي به كسي اختيار تصميم گيري مي دهيم 
طبيعتا بايد ريس��ك كند و نتيجه هر ريسكي مي تواند 
زيان باشد هرچند كه ريسك هم بايد از منطقي برخوردار 
باشد. هر فعال اقتصادي با دو ستون س��ود و زيان روبرو 
است و اگر ريسك ها معقول باشد سود وي بيشتر از زيان 
اس��ت اما نمي توان زيان را حذف كرد. وي تأكيد داشت 
اگر مديري در گزارش خود اعالم كند كه تمام تصميمات 
وي صحيح بوده و هيچ زياني را متوجه مجموعه نكرده 
اس��ت به اين معني اس��ت كه وي اصوال مدير نيس��ت 
چرا كه ريس��ك نكرده و فرصت ها را از بين برده اس��ت. 
چنين فردي نه به درد مديريت بلك��ه به درد كارمندي 
دستورپذير مي خورد و نبايد اختيار تصميم گيري به وي 
داد. آل اسحاق تأكيد داش��ت اگر قرار باشد هر فردي به 
دليل اشتباه دستگير شود طبيعتا همه مديران من جمله 
خود من به اتهام سوءمديريت بايد بازداشت شويم چرا 
كه من هم تصميمات زيادي گرفته ام كه منجر به زيان 

شده است.

    برخورد سياسي با مساله، فساد اكبر است
وزير اس��بق بازرگاني با تأكيد بر اين مس��اله كه حتي 
در جن��گ تصميمات اش��تباه ممكن اس��ت منجر به 
تلفات يعني جان سربازان ش��ود گفت اگر قرار باشد به 

دليل تلفات هر عملي��ات فرماندهان دادگاهي ش��وند 
اصوال فرماندهي باقي نمي مان��د در حالي كه هيچ چيز 
ارزشمندتر از جان افراد نيست. با وجود اين اگر مشخص 
شود اشتباه بر اساس غرض بوده است مطمئنا افراد بايد 
دستگير، محاكمه و مجازات ش��وند. آل اسحاق افزود با 
اين وجود دو خطر در اين مسير كامال وجود دارد. خطر 
اول جلوگيري بيش از حد نش��ان دادن فساد در كشور 
است. طبيعي است كه در كشوري فس��اد باشد اما اگر 
جوري جلوه دهيم كه همه افراد فاسد هستند طبيعتا 
هيچ كس جرئت سرمايه گذاري پيدا نمي كند و به كشور 
آسيب جدي وارد مي ش��ود. خطر دوم كه بسيار مهم تر 
است مساله برخورد سياسي با فساد است. حتي اگر هدف 
درستي مانند مبارزه با فس��اد در نظر گرفته شود اگر از 
اهداف و ابزارهاي سياسي براي اين منظور استفاده شود 
مطمئنا فساد اكبر ايجاد كرده ايم و مشكالتي جدي براي 
اقتصاد ايجاد مي كنيم. مديران را نبايد با متر سياس��ي 
س��نجيد بلكه بايد از معياره��اي اقتصادي-مديريتي 

استفاده كرد.

    خطر برخورد پوپوليستي
هرچقدر به عمق مساله دس��تگيري مديران به خاطر 
سوءمديريت ورود كنيم بيشتر به پيچيدگي مساله پي 
خواهيم برد. از يك طرف مردم كه فشارهاي اقتصادي 
را حس مي كنند انتظار رسيدگي دارند اما خطر برخورد 
با اهداف پوپوليستي كامال به چش��م مي رسد. از طرف 
ديگر بح��ث وظايف قوه قضاييه مطرح اس��ت. طبيعي 
اس��ت كه اگر قوه قضاييه ب��ا هر فس��ادي برخورد كند 
اشتباهات دولت تا حد زيادي كاهش مي يابد اما مساله 
اين است كه اصوال دادگاه ها توانايي درك پيچيدگي هاي 
تصميم س��ازي اجرايي را دارند؟ اين س��وال ن��ه درباره 
جرم هايي همچون سواس��تفاده ش��خصي بلكه درباره 
موضوعاتي مانند سوءمديريت مطرح است. پيش از اين 
نيز در يادداشتي اين پيشنهاد مطرح شده بود كه جاي 
رسيدگي به اشتباهات مديران دولتي در كميسيون هاي 
مربوطه مجلس است و به جاي ورود قضايي به اشتباهات 
مديران ُبعد نظارتي مجلس شوراي اسالمي پررنگ شود. 
در مجموع تبديل شدن برخورد قضايي با مديران و اعالم 
رسمي آن قبل از رس��يدگي نهادهايي همچون دادسرا 
كاركنان دولت به يك رويه ج��اري خطر ايجاد ترس در 
مديران را دارد. اكثريت مديران حتي جرئت اظهارنظر 
در اين مورد را ندارند و طبيعتا در زمان تصميم گيري اين 

دلهره مي تواند مشكالتي جدي ايجاد كند.

 »تعادل« بازداشت هاي اخير مديران اقتصادي را بررسي مي كند

رانت مديريتي يا ريسك مديريتي 

گزارش



روي موج خبر

با صدور حكمي
رهبر انقالب رييس موسسه 
دائر＼المعارف فقه اسالمي را 

منصوب كردند
رهبر انقاب اسللامي طي حكمي رييس موسسه 
دائر＼المعارف فقه اسامي بر اساس مذهب اهل بيت)ع( 
را منصوب كردند. به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر 
مقام معظم رهبري، حضرت آيللت اهلل خامنه اي در 
حكمي حجت االسام والمسلمين حاج شيخ حسن 
نظري را به رياست موسسه دائر＼ المعارف فقه اسامي 
بر مذهب اهل بيت )عليهم السام( منصوب كردند. 

متن حكم رهبر انقاب اسامي به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جناب مستطاب حجت االسام والمسلمين آقاي 
حاج شيخ حسن نظري دام اعزازه

درگذشت رياست فقيد دائرةالمعارف فقه اسامي 
بر اسللاس مذهب اهل بيت عليهم السللام مرحوم 
حجت االسام والمسلمين حائري ضايعه اي است كه 
با تفضات الهي اميدواريم جبران گردد و اين جريان 
عظيم علمي به افاضات و بركات خود ادامه دهد. بدين 
منظور جناب عالي را كه بحمللداهلل از نصاب علمي 
مطلوب و شايستگي اخاقي و مديريتي برخورداريد 
به رياست اين موسسه مبارك منصوب مي كنم. انتظار 
مي رود كه با استفاده از همكاري فضاي برجسته و 
محقق كه بحمداهلل شايستگي خود را در آن موسسه 
اثبات كرده اند به تداوم بركات اين شجره  طيبه اهتمام 
ورزيد و با رعايت انضباط در مقررات گوناگون، سامت 

و نزاهت آن مركز علمي را تأمين نماييد.
توفيق جنابعالي و همكارانتللان را از خداوند متعال 

مسئلت مي نمايم.
سيد علي خامنه اي- ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

ايران۲

سخنگوي دولت در نشست خبري مطرح كرد

تاييد اقدامات مسئوالن سابق بانك مركزي در مديريت ارزي كشور
سخنگوي دولت با حمايت از رييس كل و معاون ارزي 
سابق بانك مركزي تصريح كرد: مطمئن هستيم كه چه 
سيف، چه عراقچي هيچ سود و نفع شخصي نداشتند 

بلكه به نفع بازار و كنترل بازار مداخله كردند. 
علي ربيعي در واكنش به مصاحبه احمد عراقچي كه 
مدعي شده بود بانك مركزي به دستور رييس جمهور 
در بازار ارز مداخله كرده اسللت، گفت: من از زحمات و 
خدمات دكتر سيف و عراقچي سپاسگزاري مي كنم. آنها 
مديران پاك و سالم ما بوده و هستند. ايشان به شهادت 
همه، هيچ نفع شخصي در اين ميان نداشته است. بحث 
بر سر سياست هاي تزريق ارز به بازار است. مطالعات ما 
نشان مي دهد ۶۰ سال است تزريق ارز از غير صرافي ها 
در كشور وجود دارد. وي توضيح داد: اين سياستي است 
كه كشورهاي همسايه ما هم از آن استفاده مي كنند. اين 
يك مداخله طبيعي است و مسووليتش به عهده دولت 
است. به آن صرافي ها هم بانك مركزي اجازه مي دهد، 
بنابراين مجوز دسللت بانك مركزي اسللت. دولت از 
برخورد با فساد حمايت مي كند. ما مطمئن هستيم كه 
چه سيف چه عراقچي هيچ سود و نفع شخصي نداشتند 

بلكه به نفع بازار و كنترل بازار مداخله كردند
نشست خبري اين هفته سخنگوي دولت در شرايطي 
آغاز شللد كه ردپاي موضوع تخلفللات مديريتي يكي 
از خودروسازان اصلي كشللور كه در فضاي رسانه اي و 
شبكه هاي اجتماعي بازتاب هاي فراواني پيدا كرده بود 
به نشست خبري ربيعي هم رسيده بود. به گزارش ايسنا، 
علي ربيعي روز دوشنبه در نشست خبري در پاسخ به 
سللوالي درباره وضعيت صنعت خودرو گفت: قبا هم 
گفته بوديم افزايش قيمت خودرو قانوني نبوده و بايد 
بررسي كنند. مديرعامل ايران خودرو عوض مي شوند 
و آقاي علي آبللادي كه در مپنا بودند بلله ايران خودرو 
مي روند. مديرعامل سايپا مشللكل خاصي نداشته و 
ممنوع الخروجي  شش ماه ايشللان بر اساس شكايت 
مشللتري ها بود. وي در بخش ديگللري از اظهاراتش 
ادامه داد: موضوع گراني خودرو بررسي شد. آن گراني 
دليلي نداشت و وزير صمت تصميم درست را گرفتند. 
اشتغال زيادي به خودرو پيوند خورده و بازاري است كه 
تاثيرش زياد است.  ربيعي در پاسخ به پرسشي مبني بر 
طرح ها و پروژه هايي كه قرار است در استان هاي كشور 
به بهره برداري برسد؟ گفت: كتابچه اي هست كه اين 
پروژه ها كه بسيار زياد هست را در آن مكتوب كرديم. 
داريم به سمت دارا شدن شهرهاي كوچك از مكان هاي 
فرهنگي پيش  مي رويم. عدد پروژه هاي زيرساختي زياد 
است و به صورت كتبي عدد آنان را اعام مي كنيم. وي 
سپس با اشللاره به اخباري مبني بر اجاره بندر چابهار 
گفت: اين موضوع اصا درست نيست. ما قراردادي را با 
هند بستيم كه در راستاي توافق نامه چابهار است. اين 

موضوع كه در اخبار آمده قرارداد فرعي با هند اسللت. 
آنها ۱۸۵ ميليللون دالر سللرمايه گذاري مي خواهند 
انجام دهند. اين كار به منظللور واگذاري حاكميت و 
كشور نيست. آنچه در صحبت با مسووالن اقتصادي 
دريافتم اين است كه اين اقدام به سرمايه گذاري در اين 
منطقه كمك مي كند.وي سپس در ارتباط با موضوع 
حضور زنان در ورزشللگاه گفت: الزام فيفا فقط براي ما 
نيست و براي همه كشورهاي عضو فيفا است، بنابراين 
بر اساس قوانين موجود فيفا اين موضوع مطرح شده 
است. پروژه هاي اجتماعي مسائل خودش را دارد. بايد 
اين مسللاله را با رعايت موازين و فرهنگ حل كنيم. با 
در نظر گرفتن دغدغه هاي مردم و نهادها، هماهنگي ها 
دارد صورت مي گيرد تا در ديدارهاي ملي زنان حضور 
داشته باشللند. به همين اندازه كه دكتر سلطاني فر و 
همكارانشللان تاش مي كننللد از دغدغه ها بكاهند و 
حضور را فراهم كنند ما هم كمك مي كنيم تا آرام آرام 

اين زير ساخت ها يك رفتار منطقي را ايجاد كنند.

 پاسخ به اظهارات آيت اهلل يزدي
ربيعي در ارتباط با اظهارت اخير آيت اهلل يزدي درباره 
دولت و رييس جمهور نيز گفت: اين مجادالت دردي 

را از جامعه دوا نمي كند. نظر ايشان يك نظر شخصي 
است، نظر جامعه مدرسين اين نيست. هرگونه لطمه 
بلله جامعه روحانيللت لطمه به جايگاه مردم اسللت. 
جامعه روحانيت از اهميت زيادي برخوردار است. در 
شرايطي كه همه ما بايد باهم از مشكات عبور كنيم 
اين گونه مطالب درست نيست. دولت هم بنايي ندارد 
به اين موضوع ورود پيدا كند و آن را يك نقد شخصي 
مي دانيم. وي در ارتباط با اظهارات مازيار ابراهيمي از 
متهمان ترور دانشمندان هسته اي كه در مستند يكي 
از رسللانه هاي بيگانه اعترافات خود را تكذيب كرده 
است، توضيح داد: اين موضوع به اين دولت ارتباطي 
ندارد، اطاعات كلي كه وجود دارد اين است كه كار 
كارشناسي ضدجاسوسللي روي موضوع وارد نشده 
است. همان زمان از ايشان دلجويي شد. بناي دولت 
اين است كه اين اتفاقات در زيرمجموعه دولت صورت 
نگيرد. اين اتفاق در دولت هاي گذشته بوده است. آنها 

بايد پاسخ گو باشند.
ربيعي همچنين در ارتباط با موضوع سازمان ميراث 
فرهنگي نيز گفت: دولت موافق تشللكيل وزارتخانه 
جديد نبوده و نيازي به آن نمي بيند. سازمان ميراث 
هم با چابكي خوبي در حال انجام كار اسللت. اين كار 

»تشكيل وزارتخانه جديد« بار مالي براي دولت دارد. 
سخنگوي دولت همچنين درباره ديدار اعضاي كابينه 
با مقام معظم رهبري به مناسبت هفته گرامي داشت 
دولت خاطرنشان كرد: روز چهارشنبه اعضاي دولت 

با رهبري ديدار خواهند داشت.

 ادامه ثبات در قيمت ارز
ربيعللي درباره ثبات قيمت ارز و بازار متشللكل ارزي 
گفت: آقاي همتي در جلسلله يك شللنبه هفته قبل 
سللتاد اقتصادي دولت، بحث بازار متشللكل ارزي را 
مطرح كردند. اين بللازار مانند بازار بورس خواهد بود 
كه صرافان و بانك ها در آن عضو هسللتند و دولت در 

آن دخالتي نخواهد داشت.
ربيعي گفت: اين بازار به وسلليله خود صنف شللكل 
گرفتلله و هدايت مي شللود و به ما كمللك مي كند تا 
دوبي، كردسللتان عراق و هللرات تاثيري بر وضعيت 
بازار ارز ايران نداشللته باشللند و وضعيت ارز متعادل 
شللود. وقتي اين گزارش مطرح شد برخي از ابعاد آن 
نيازمند تامين بيشتر برخي زيرساخت ها است و اينكه 
آن بللازار به مكاني براي جابه جا كردن نرخ ارز تبديل 
نشللود. مقرر شللد آقاي همتي آرام آرام اين مساله را 

بررسي كند و زيرسللاخت ها فراهم شود.سخنگوي 
دولت گفت: بناي دولت تشللكيل بازار متشكل ارزي 
است، ما فكر مي كنيم تشكيل اين بازار كمك كننده 
است. وي با بيان اينكه »امسال هم ارز نيمايي را براي 
كاالها حفظ كرديم« گفت: خيلي ها اين نقد را به ما 
داشتند كه چرا سخنگوي دولت اين موضوع را مطرح 
كرده است چراكه بخش اعظم اين پول اختصاص داده 
شده است.  ربيعي درخصوص قولي كه براي بررسي 
عملكرد وزارتخانه ها در حللوزه ارز داده بود، تصريح 
كرد:  وزارت بهداشت و درمان، پنج شركت متخلف را 
به ما معرفي كرده اسللت. وزارت جهاد كشاورزي نيز 
به ويژه در بخش الستيك اين كار را انجام داده است. 
سللخنگوي دولت گفت: اگر ما امسال مي خواستيم 
مابقي اين ارز را بلله ارز نيمايي نزديك كنيم زندگي 
مردم دچار مشكل مي شللد. با وجود انتقادهايي كه 
وجود داشت ما سللعي كرديم اين فسادپذيري ارز را 
در هللر وزارتخانه اي كاهش دهيم. عاوه بر اين آقاي 
همتي هم خودشان يك كميته خاص در اين زمينه 

تشكيل داده اند.

 مذاكره با امريكا بعد از بازگشت به برجام
سللخنگوي دولت در ادامه اين نشسللت در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه آيا كانالي براي گفت وگو با امريكا 
باز شللده اسللت؟ تصريح كرد: تنها كانال ما سفارت 
سوييس اسللت كه رسللما اعام مي كنيم.  ربيعي با 
اشللاره به تحريم وزير امور خارجه نيللز گفت: آقاي 
دكتر ظريف در چند روز آينده عازم پاريس هسللتند 
قطعا اين تحريم، تحريم خود امريكا از گفت وگو بوده 
اسللت. ربيعي تاكيد كرد: به طور روشن ما نظرمان را 
اعام كرديم. بايد تروريسللم اقتصللادي پايان بگيرد 
بعد از پايان تروريسللم در شللرايط برابر تصميم الزم 
را مي گيريم. آنهايي كه از روند مذاكره بيرون رفتند 
بايد اعام موضع كنند. وي گفت: موضع ما مشخص 
است؛ تروريسللم اقتصادي را برداريد ما مثل شرايط 
گذشته مي شويم.  وي درباره آخرين وضعيت روابط با 
كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز گفت: عائم خوبي 
را در برخي از كشورهاي منطقه مي بينيم كه آن را به 
نفع منطقه و مردم مي دانيم. ربيعي با تاكيد بر اينكه 
براي ما حساب امارات و عربستان از امريكا جدا است، 
گفت: ما در يك منطقه هستيم و به هر چارچوبي كه 

كشورهاي منطقه امنيت را تامين كنند، معتقديم.
سللخنگوي دولت با تاكيللد ايران بللراي توافق هاي 
دوجانبه در زمينه مسائل گمركي، تجاري و امنيتي با 
كشورهاي منطقه آمادگي داريم، گفت: ايران خود را 
مسوول اصلي امنيت در خليج فارس، درياي عمان و 

تنگه هاي اسراتژيك مي داند. 

معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد

لزوم تسريع در تخليه كاالهاي اساسي از بنادر كشور
معللاون اول رييس جمهللوري با اشللاره بلله تدوين 
راهبردهاي اصلي اقتصاد كشور و اباغ آن از سوي مقام 
معظم رهبري، مي گويد: در اين راهبردها كه براي مقابله 
با راهبرد فشار حداكثري امريكا تدوين و اباغ شده، بر 
لزوم اجراي اقتصاد مقاومتي، تكيه بر توان داخلي و گره 
گشايي از هر گونه موانع پيش روي رونق توليد و بهبود 
كسب و كار، دانش بنيان شدن اقتصاد و مردمي كردن 
اقتصاد تاكيد شللده است. جهانگيري در جلسه ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتللي با تاكيد بر اينكه دولت و 
همه نهادها مسوول اجراي دقيق اين راهبردها هستند، 
خاطرنشان كرد: دولت مصمم است اين راهبردها را به 
صورت دقيق اجرايي كند و دبيرخانه ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي نيز بايد با تمركز جدي بر سرفصل هاي 
تدوين شده، بسترهاي الزم را براي اجراي اين راهبردها 
فراهم نمايد. ضمن آنكه همه دستگاه ها بايد براي مقابله 
با سياست فشار حداكثري امريكا بر اجراي سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي تمركز كنند. رييس ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي الزمه رونق بخش توليد و بهبود فضاي 
كسللب و كار را حذف مقررات و موانع دسللت و پاگير 
دانست و تصريح كرد: در شرايط خطير فعلي كشور بايد 
مقررات دست و پاگير كه مانع فعاليت بخش خصوصي 
و رونق توليد داخلي است حذف شوند كه در اين زمينه 
هم سللتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و هم شللوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي قواي سلله گانه از اختيارات 
كافي براي اين منظور برخوردارند و مي توانند در اين 
زمينه ايفاي نقش كنند. جهانگيري با اشاره به گزارش 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي كشور در خصوص 
وضعيت موجود كاالهاي اساسي در بنادر، اين گزارش 
را مثبت ارزيابي كرد و گفت: افزايش موجودي كاالهاي 
اساسي در بنادر كشور اتفاقي مثبت است اما از سوي 

ديگر اين نگراني وجود دارد كه ماندگاري كاال در بنادر 
به مدت طوالني موجب آسيب ديدن برخي اقام شود 

كه اين موضوع بايد با دقت مديريت شود.

  نظارت بر واردات كاالهاي اساسي
معاون اول رييس جمهور افزود: با توجه به محدوديت 
منابع ارزي كشور، بايد واردات كاالهاي اساسي مطابق 
با مصوبات و در سللقف تعيين شده انجام شود چرا كه 
واردات بيش از سللقف تعيين شللده هم نياز به منابع 
ارزي بيشتر دارد و هم موجب ماندگاري كاال در بنادر 
و انبارها مي شود. وي با تاكيد بر اينكه بايد روند تخليه 
كاالهايي كه در انبار بنادر دپو شللده اند، تسريع شود، 
خاطرنشللان كرد: اگر صاحبللان كاال و واردكنندگان 
تمايلي به تخليلله كاالي خود از بنللادر ندارند بايد با 
استفاده از روش ها و ساز و كارهاي الزم، شرايطي فراهم 
شود تا زمان ماندگاري كاالها در انبار بنادر كاهش پيدا 
كند. جهانگيري همچنين با اشاره به برخي دغدغه ها 
در خصوص كمبود ناوگان حمللل و نقل براي خروج 
كاالها از انبارها و توزيع در استان هاي مختلف كشور، 
از وزير راه و شهرسللازي خواست جلسه اي را با حضور 
وزير جهاد كشاورزي و قائم مقام وزير صنعت، معدن و 
تجارت برگزار كند تا ضمن رفع دغدغه هاي موجود در 
خصوص كمبود ناوگان حمل و نقل كاال، ساز و كاري 
را براي سرعت بخشيدن به روند تخليه كاال از انبارهاي 
بنادر ايجاد كنند. معاون اول رييس جمهور همچنين 
با اشاره به زمانبر بودن فرايند صدور مجوز تخليه كاال از 
بنادر توسط سازمان ملي استاندارد و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، بر لزوم مديريت يكپارچه در 
اين زمينه تاكيد كرد و گفت: نبايد به دليل اينكه چند 
دستگاه متولي صدور مجوز هستند، باعث كندي در امر 

تخليه كاال شود. بايد اين موضوع به نحوي مديريت شود 
تا فرآيند صدور مجوز، به عاملي براي افزايش ماندگاري 
كاال در بنادر تبديل نشود. وي پس از استماع گزارش 
دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص 
گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي در باب عملياتي 
شللدن پروژه هاي اقتصاد مقاومتي و ارسللال گزارش 
عملكرد از طريق سامانه نيپا، افزود: دستگاه هايي كه 
تاكنون گزارش عملكرد خود را بطور كامل به دبيرخانه 
ارسال نكرده اند بايد در اسرع وقت نسبت به تكميل اين 
گزارش ها اقدام كنند. جهانگيري همچنين خواستار 
تعيين سازوكاري مشخص براي ارتباط دبيرخانه ستاد 
با قائم مقامان رييس ستاد در استان هاي مختلف كشور 
شد و گفت: وزرا و اعضاي دولت كه به عنوان جانشين 
رييس سللتاد و معين در اسللتان هاي مختلف كشور 
هستند بايد از طريق سازوكاري مشخص با دبيرخانه 
ارتباط داشته باشند تا مطالب و تصميمات در سفرهاي 
استاني اين افراد ثبت و ضبط شده و امكان پيگيري آن 
از طريق دبيرخانه ستاد وجود داشته باشد و دبيرخانه 
سللتاد بايد از تصميمات ستاد هاي اسللتاني اقتصاد 

مقاومتي پشتيباني الزم را بنمايد.

  افزايش ذخيره سازي كاالهاي اساسي
وزير جهاد كشللاورزي هم در اين جلسه با بيان اينكه 
افزايش ذخيره سازي كاالهاي اساسي مطابق برنامه و 
مصوبات سال گذشته و در چارچوب تكاليف انجام شده 
است، گفت: ماندگاري ذخاير راهبردي در انبارها امري 
طبيعي اسللت چرا كه اين كاالها قرار است براي زمان 
كسري كاال در كشور مورد استفاده قرار گيرد بنابراين 
رسوب و ماندگاري ذخاير راهبردي در انبارهاي كشور 
موضوعي نگران كننده نيست. اما موضوع نگران كننده 

اين است كه كاالهاي اساسي در بنادر كشور دپو شود 
كه بايد هرچه سريع تر اين كاالها به انبارهاي مختلف 
در داخل كشور منتقل شوند. وزير راه و شهرسازي هم 
در اين جلسه با بيان اينكه تأخير تخليه كاالها از بنادر 
كشللور ناشللي از كمبود در ناوگان حمل و نقل كشور 
نيسللت گفت: ناوگان حمل و نقل كشللور از ظرفيت 
مناسللبي برخوردار اسللت و اگر كندي و تأخيري در 
ترخيللص كاال و توزيع صورت مي گيللرد، معموال به 
دليللل عدم اراده صاحبان كاال بللراي تخليه بار از انبار 
بنادر است. در اين جلسلله كه وزراي امور اقتصادي و 
دارايي، نيرو، نفت، تعللاون، كار و رفاه اجتماعي، دفاع 
و پشللتيباني نيروهاي مسلح، رييس سازمان برنامه و 
بودجه، معاون رييس جمهللور در امور زنان و خانواده، 
رييس سازمان امور اداري و استخدامي، معاون علمي 
 و فناوري رييس جمهور، فرمانده قرارگاه سللازندگي 
خاتم االنبياء و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي 
نيز حضور داشتند، دبير ستاد گزارشي از عملكرد سامانه 
نيپا و وضعيت تكميل و ارسال منشور پروژه هاي اقتصاد 
مقاومتي سال ۹۸ در اين سامانه از سوي دستگاه هاي 

اجرايي ارايه شد. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي 
نيز در اين نشست گزارشي از وضعيت موجود كاالهاي 
اساسللي در بنادر كشللور ارايه كرد و گفت: موجودي 
كاالهاي اساسللي طي شش ماه اخير در بنادر جنوبي 
۵۵ درصد و در بنادر شمالي ۲۵ درصد افزايش داشته 
و موجللودي كاال در بندر امام خمينللي )ره( كه هاب 
كاالهاي اساسي كشللور است نسبت به سال گذشته 
۸۱ درصد افزايش داشته است. محمد راستاد در ادامه 
به تشريح برخي چالش هاي وضع موجود در خصوص 
ماندگاري كاال در بنادر پرداخت و پايين بودن تعرفه هاي 
انبارداري، كمبود ظرفيت انبارهاي داخلي كشور جهت 
دپوي كاالهاي اساسي و عدم توزيع متوازن كاالهاي 
اساسي به بنادر كشور را از جمله عوامل ماندگاري كاال 
در بنادر عنوان كرد.  در ادامه اين جلسلله راهكارهاي 
سللرعت بخشلليدن به روند تخليه كاالهاي اساسي و 
حذف عوامللل ماندگاري كاال در انبار بنادر مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شللد جلسللاتي در اين 
خصوص برگزار و تصميمات الزم اتخاذ و نتايج آن به 

ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارش داده شود.
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چهره ها

 هدف تحريم ها، مذاكره نيست، وادار كردن ما به تسليم است
علي شمخاني نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي در مصاحبه اي با شبكه »ان. بي. سي نيوز« 
تاكيد كرد كه سياست هاي امريكا، ايران را به زانو در نخواهد آورد و به ميز مذاكره هسته اي بر نمي گرداند به گزارش 
نورنيوز، دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: ايران منبع ترور در منطقه نيست، بلكه عامل ثبات است و شهداي آن 
جان خود را فدا كرده و گروه هاي تروريسللتي مانند القاعده و داعش را شكست دادند.. شمخاني در اين گفت وگو 
امريكا را متجاوز و عامل اصلي تنش در منطقه خواند و هشدار داد كه امريكا بايد عاقانه عمل كند. او تاكيد كرد: 
هدف تحريم ها، مذاكره نيست بلكه وادار كردن ما به تسليم است. تا زماني كه امريكا اين رويكرد را در پيش بگيرد 
ايران هرگز به دنبال مذاكره نخواهد بود. شمخاني در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به خروج امريكا از 
برجام گفت: ما در مساله برجام مذاكرات موفقي داشتيم. چرا امريكا از آن خارج شد؟ وي در پاسخ به »لستر هولت« خبرنگار ان. بي. سي نيوز 
درباره اينكه آيا خود وي نيز يكي از اين افراد بود، گفت: بله... من فقط از ديدگاه هاي ملتم، يعني مردم ايران تبعيت مي كنم. شمخاني همچنين 
اظهار داشت كه مردم ايران مدت هاي زيادي است كه با تحريم هاي بين المللي مواجه هستند و حال و هواي كوچه و بازار سند آشكاري بر 
شكست سياست هاي دولت ترامپ است. در خيابان هاي تهران قدم بزنيد. خواهيد ديد كه مردم ما چقدر بانشاط هستند و متوجه خواهيد 
شد ]امريكا[ به آنچه مي خواسته، نرسيده است. وي همچنين گفت كه »تمايلي نظامي« براي نابودي اسراييل ندارد و مردم فلسطين درباره 

سرنوشت اسراييل تصميم گيري خواهند كرد.

توضيح سخنگوي قوه قضاييه درباره بازداشت مديرعامل ايران خودرو
سللخنگوي قوه قضاييه درباره دستگيري و بازداشت مديرعامل سابق شركت ايران خودرو، توضيحاتي را ارايه كرد و از 
دستور ويژه رييس دستگاه قضا براي بررسي تخلفات شركت هاي خودروساز خبر داد. غامحسين اسماعيلي در گفت وگو 
با خبر سللاعت ۱4 شبكه اول سيما در پاسخ به اين سوال كه آيا بازداشت  مديرعامل شركت ايران خودرو صحت دارد يا 
خير؟ اظهار كرد: مديرعامل سابق ايران خودرو بر اساس گزارش هاي ضابطين به مرجع قضايي تحت تعقيب قرار گرفت و 
اقدامات اوليه انجام شد و ديشب نيز تحت نظر بود و ضمن اينكه دو نفر ديگر از دست اندركاران اين مجموعه هم بازداشت 
هستند. به گفته اسماعيلي ادامه بازداشت مديرعامل سابق ايران خودرو يا اتخاذ هرگونه تصميم ديگري در اين پرونده، 
منوط به اقدامات صورت گرفته از ناحيه بازپرس پرونده اسللت. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري درباره 
تخلفات شركت هاي خودروساز مانند افزايش قيمت ها، تحويل با تأخير خودروها و ... گفت: بارها اعام كرديم هر جا با وقوع اعمال مجرمانه شويم 
به ويژه جايي كه جمع زيادي از شهروندان ما از اعمال مجرمانه متضرر مي شوند، بدون هيچ گونه اغماضي و در اسرع وقت اقدامات قضايي را انجام 
مي دهيم. برخي مسائلي كه عنوان كرديد ممكن است واجد وصف مجرمانه نباشد يا در صاحيت تعزيرات باشد اما در ارتباط با مسائل كيفري اين 
موضوع، ورود كرده ايم. وي تاكيد كرد: عاوه بر اين، رييس قوه قضاييه دستوري به سازمان بازرسي كل كشور داده تا در حوزه مسائل خودروسازان 
و اجحافي كه در حق مردم مطرح شده مانند تاخيرها و تحويل خودروهاي ناقص و افزايش قيمت ورود كند و ان شاءاهلل بعد از ارايه گزارش سازمان 

بازرسي، اگر الزم شد در قالب همين پرونده يا به صورت مستقل مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

  دش�منان را نااميد و دوس�تان انقالب را 
خرسند كنيد؛ تسنيم|

يكي از مراجع تقليد شيعيان در تماس تلفني با 
حضرات آيات آملي الريجاني و يزدي تاكيد كرد: 
بار ديگر يأس و نااميدي دشمنان را فراهم ساخته و 
خرسندي دوستان انقاب را فراهم آوريد. تعدادي 
از طللاب و فضاي حوزه علميه قللم با آيت اهلل 
العظمي حسللين نوري همداني ديللدار و از اين 
مرجع تقليد درخواست كردند كه درباره مطالب 
منتشر شللده في مابين آيت اهلل يزدي و آيت اهلل 
آملي الريجاني اقدام كند. بر اساس اين گزارش، 
در پي اين درخواست، آيت اهلل نوري همداني در 
تماس هللاي جداگانه اي با آيات يللزدي و آملي 
الريجاني گفت وگو كرد و از آنها خواست كه به هر 

شكلي كه صاح مي دانند موضوع را حل كنند.

 آيت اهلل آملي الريجاني هيچ صفحه اي در 
رسانه هاي مجازي ندارد؛پايگاه اطالع رساني 

مصلحت|
روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
با صللدور اطاعيه اعام كرد كلله آيت اهلل آملي 
الريجاني هيچ صفحه اي در رسانه هاي مجازي 
نللدارد. در اين اطاعيه آمده اسللت: در پي طرح 
مباحث اخير در فضاي رسانه اي كشور پيرامون 
حضرت آيت اهلل صللادق آملي الريجاني، رييس 
مجمع تشللخيص مصلحت نظام و سوءاستفاده 
برخي افراد و جريان هاي مشكوك در راه اندازي 
صفحات مجازي به نام ايشان، به اطاع مي رساند 
كه آيت اهلل صللادق آملي الريجانللي هيچ گونه 
صفحلله اي در فضاي مجللازي اعللم از توئيتر، 
اينسللتاگرام، تلگرام و ساير پيام رسان ها ندارد و 
كليه اخبار و اطاعيه هاي رييس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام صرفًا از طريق مجاري رسمي اعم 
از دفتر ايشان يا روابط عمومي مجمع تشخيص 

مصلحت نظام در اختيار رسانه ها قرار مي گيرد.

  باالبردن توان بازدارندگي مانع طمع ورزي 
دشمنان مي شويم؛ روابط عمومي ارتش|

رييس ستاد و معاون هماهنگ كننده ارتش با بيان 
اينكه به بركت انقاب اسامي در حوزه تجهيزات 
و توانمندي هاي دفاعي به خودكفايي رسيده ايم، 
تاكيد كرد: ما بايد با باالبللردن توان بازدارندگي 
بيش از پيش خود، مانع طمع ورزي دشللمنان 
اين نظام و انقاب به خاك كشورمان شويم. امير 
دريادار »حبيب اهلل سياري« در مراسم تجليل از 
آزادگان سللتاد ارتش با بيان اينكه ما هيچگاه به 
دنبال جنگ نبوده و نخواهيم بود، تصريح كرد: 
همه جانبللازان، آزادگان و شللهداي گرانقدر در 
آن بحبوحه كه دشمن به قصد شكست انقاب، 
استقال، شللرف و ناموس اين كشللور با ما وارد 
جنگ شد، وارد عرصه دفاع مقدس و جنگ شدند 
و افتخار ما اين است كه توانستيم هشت سال در 
برابر دشمن ايسللتادگي كنيم و آنها را شكست 

دهيم و نتايج ارزشمندي را به دست آوريم.

  ظريف با همتاي سوئدي خود ديدار كرد؛  
ايرنا|

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه روز سه شنبه 
با مارگوت والستروم همتاي سوئدي خود ديدار 
كرد. محمدجواد ظريف در ادامه تور ديپلماتيك 
خود ديروز با حضور در محل وزارت امور خارجه 
سوئد با مارگوت والستروم وزير خارجه سوئد ديدار 
كرد.  وزير امور خارجه پس از اين ديدار در ضيافت 
ناهاري به ميزباني همتاي سوئدي خود شركت 
كرد. ديدار و گفت وگو با لينده وزير تجارت سوئد 
و مسوول كميسيون مشللترك دو كشور، كارل 
بيلت سياستمدار و نخسللت وزير و وزير خارجه 
پيشين سوئد و اريك هونل رييس شركت بولك 
مالك كشتي انگليسي توقيف شللده در ايران از 
برنامه هاي امروز وزير امور خارجه در اسللتكهلم 
است. محمدجواد ظريف شب گذشته و بافاصله 
بعد از ورود به استكهلم، با حضور در جمع گروهي 
از ايرانيان مقيم سللوئد، با آنها به گفت و شللنود 
صميمي در خصوص موضوعات مختلف پرداخت.



3 كالن

يك اقتصاددان در گفت وگو با »تعادل« وضعيت سرمايه گذاري خارجي و داخلي را بررسي كرد 

سرمايهگذاريدستخوشآماربازيها
 گروه اقتصاد كالن|

روز گذشته آماري منتشر شد مبني بر اينكه ميزان 
سرمايه گذاري خارجي در ايران نسبت به گذشته 
تغيير نكرده اس�ت. در اين زمينه يك كارشناس 
اقتصادي به تع�ادل مي گويد كه نبايد با آمارهاي 
سرمايه گذاري خارجي و داخلي بازي كرد چرا كه 
با توجه به شرايط اقتصادي ايران، كشورها تمايل 
چنداني به س�رمايه گذاري در اي�ران را نخواهد 
داشت، چرا كه عالوه بر نبود زمينه هاي سودآوري 
باال براي سرمايه گذاران در اين شرايط و همچنين 
بي ثباتي اقتصاد در كشور، فشارها از سوي ترامپ 
براي عدم برقراري هرگونه ارتباط و تعامل با ايران 
ني�ز به تردي�د س�رمايه گذاران بين المللي براي 

سرمايه گذاري در كشور دامن زده است.

به گزارش »تعادل« بر اس��اس آمار هاي آنكتاد درباره 
س��رمايه گذاري خارجي جهان، ميزان سرمايه گذاري 
خارجي در ايران طي س��ال 2018 به 3 ميليارد و 480 
ميليون دالر رسيده است در حالي كه اين ميزان نسبت 
به سال 2017 )5 ميليارد و 19 ميليون دالر( با كاهش 

69.33 درصد رو به رو بوده است.
آمار مذكور حاكي از آن اس��ت كه در حال حاضر سهم 
ايران در جذب سرمايه گذاران خارجي افت قابل توجهي 
را پيدا كرده است و ايران با 10 پله نزول نسبت به سال 
2017، جايگاه 55 را در جذب سرمايه گذاران خارجي 
ميان كشورهاي جهان داشته است. با توجه به آمار مذكور 
و بحران هاي اقتصادي كشور به راحتي مي توان به اين 
نتيجه رس��يد كه ميزان تقاضا براي سرمايه گذاري در 
كشور كاهش پيدا كرده است اما اخيرا حسين سليمي 
رييس انجمن سرمايه گذاري هاي خارجي و ايراني طي 
گفت وگويي اظهار كرده است كه تقاضاي سرمايه گذاري 
خارجي در سه ماه سال جاري نسبت به سه ماهه سال 

گذشته كاهش پيدا نكرده است. 
در خأل اطالع رساني شفاف سازمان سرمايه گذاري درباره 
آماره��اي مربوط به س��رمايه گذاري خارجي و داخلي 
قاعدتا تحليل ها يا بر مبناي اطالعات خارجي اس��ت يا 
ادعاي افراد. از اين سو درباره سخنان حسين سليمي با 
مرتضي افقه عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه 
چمران اهواز به گفت وگو پرداختيم و پرسيديم كه آيا با 
توجه به وضعيت كنوني اقتصاد ايران و روابط بين المللي 
اين امكان وجود دارد كه بخواهيم خوشبينانه به بحث 
س��رمايه گذاري خارجي و داخلي در ايران نگاه كنيم يا 

خير؟ كه در ادامه مشروح آن را مي خوانيد: 

    اخيرا رييس انجمن سرمايه گذاري هاي خارجي و 
ايراني اظهار كرده است كه سرمايه گذاري خارجي 
در س�ال جاري نسبت به س�ه ماهه سال گذشته 
كاهش پيدا نكرده اس�ت، چه تحليلي داريد؟ آيا 

حقيقت دارد؟
اين س��خن مقداري دور از ذهن و خوشبينانه بيان شده 
اس��ت، نمي گويم دروغ مي گويند اما احتمال مي دهم با 
آمارها بازي شده است و همه آنچه حقيقت دارد را بيان 
نمي كنند. هيچ ش��اهدي دال براينكه تمايل به افزايش 
سرمايه گذاري خارجي در كش��ور باشد موجود نيست 
حتي در داخل هم سرمايه گذاران خصوصي داخلي هم 
با توجه به بي ثباتي هاي اقتصادي كشور، خيلي گرايش 
به سرمايه گذاري در داخل ندارند و بي ثباتي در قيمت ارز 
خود ناشي از بي ثباتي روابط سياسي كشور است عالوه 
بر آن هنوز تكليف ايران با اروپا مش��خص نشده است و 
كشورهاي شرقي مانند كره، چين و غيره نيز با توجه به 
رابطه و تعاملي كه با امريكا دارند مي توانند نقش موثري 
در عدم سرمايه گذاري در ايران داشته باشند بنابراين من 
نمي توانم خوشبينانه صحبت كنم و بگويم تقاضا براي 
سرمايه گذاري خارجي و داخلي كاهش پيدا نكرده است 
و جوري القا كنم كه همه چيز خوب به نظر برسد. هرچند 
دوست دارم بگويم حال سرمايه گذاري خارجي و داخلي 

در كشور خوب است، اما در حقيقت اين گونه نيست.
    با توجه به ش�رايط بي ثبات اقتصادي در كشور، 
س�رمايه گذاري در ايران براي شركت هاي بزرگ 

بين المللي صرفه دارد يا خير؟
من باور نمي كنم كه ابر شركت هاي بين المللي با توجه 
به شرايط بد اقتصادي در ايران، تمايل به سرمايه گذاري 
در كشور داشته باشند. همين حاال امريكا يونان را تهديد 
كرده است كه به كشتي ما براي سوخت گيري كمك نكند  
چه برس��د به اينكه شركت هاي بزرگ بخواهند تصميم 
به س��رمايه گذاري در ايران داشته باشند. بنابراين اغلب 
شركت ها چنين ريسكي نمي كنند اگر هم بخواهند چنين 
تصميمي را بگيرند بايد زمينه هاي سودآوري بااليي براي 
آنها فراهم باشد. بايد زمينه ها براي هر گونه سرمايه گذاري 
در كشور وجود داشته باشد اما در حال حاضر كه به نوعي 
با بحران اقتصادي رو به رو هستيم هيچ كشوري چنين 

ريسكي را نمي كند. 
ش��ركت هاي بين الملل��ي اگ��ر بخواهن��د در اي��ران 
سرمايه گذاري كنند، طبيعتا به اندازه كافي تضمين هاي 
الزم را از دولت مي گيرند، تضمين هايي كه اين اطمينان 
را به آنها بدهد كه هم اصل س��رمايه و هم س��ود سرمايه 
محفوظ بماند، اما به هر حال من اصل قضيه را باور ندارم، 

در شرايطي كه امريكا با هر نوع تعامل اقتصادي يا سياسي 
با ايران برخورد مي كند، اين موضوع بس��يار بعيد به نظر 

مي رسد.
    پ�س از برجام با وجود خوش�بيني هاي دولت، 
بسياري اذعان كردند كه شرايط فعلي اقتصادي در 
ايران شرايط مناسبي براي سرمايه گذاري نيست، 

در اين باره چه تحليلي داريد؟
بعد از برجام شرايط خوب بود و استقبال زيادي هم شد اما 
وقتي انتخابات رياست جمهوري امريكا آغاز شد و ترامپ 
از دوران تبليغات براي رياست جمهوري تهديدات خود را 
آغاز كرد به همين دليل كش��ور ها براي آمدن به ايران به 
نوعي مسابقه گذاشتند اما عملياتي شدن اقدامات خود 
را به مشخص شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري در 
ايران موك��ول كردند ضمن اينكه از طرفي منتظر نتايج 
انتخاب��ات دور دوم ايران هم بودند، همين موضوع باعث 
ش��د كه با وجود اينكه به صورت بالق��وه آمادگي خود را 
اعالم كردند و براي مذاكرات پيش قدم شدند اما ترديد آنها 
نسبت به رياست جمهوري بعدي امريكا و اينكه آيا روحاني 

رييس جمهور مي شود يا آقاي رييسي؟ و... آمدن هر يك 
از اين افراد منجر به چه واكنشي خواهد شد؟ به ترديد ها 
براي سرمايه گذاري خارجي در كشور دامن بيشتري زد. 
مدتي بعد هم ترامپ منتخب رياس��ت جمهوري امريكا 
ش��د و تهديدات خود را آغاز و سپس عملياتي كرد. و اال 
به صورت بالقوه شرايط براي سرمايه گذاري كشورها در 
ايران فراهم بود و پيش از اين اتفاقات براي سرمايه گذاري 
و تسلط بر اين امر در ايران مسابقه مي گذاشتند اما پس 
از اين رويدادها اوضاع به گونه اي پيش رفت كه تقاضا روز 
به روز براي س��رمايه گذاري كشورهاي خارجي در ايران 

كاهش پيدا كرد.
    فضاي كس�ب و كار چه تاثي�ري در عدم جذب 

سرمايه خارجي در كشور دارد؟
فضاي نامناسب كسب و كار بيشتر از آنكه سرمايه گذاران 
خارجي را فراري دهد، س��رمايه گذاران داخلي را دلسرد 
مي كند. همان گونه كه گفتم س��رمايه گذاران خارجي 
زماني كه قصد سرمايه گذاري در ايران را دارند، پيش از 
اين اقدام به اندازه كافي ضمانت هاي الزم را از دولت ايران 

مي گيرند. ما بيشتر از اينكه بخواهيم نگران سرمايه گذاري 
خارجي در كشور باش��يم بايد به سرمايه گذاران داخلي 
توجه كنيم و متاس��فانه فضاي نامناسب كسب و كار در 
حال حاضر تاثير منفي بر سرمايه گذاري داخلي در كشور 
داشته است. به غير از مسائل سياسي يكي از مسائل اصلي 
و عمده اي كه مانع سرمايه گذاري هاي داخلي شده است 
فضاي پر هزينه كس��ب و كار در داخل كش��ور است كه 
براي تسهيل اين فضا بايد هر چه زودتر چاره اي انديشيد 
تا حداقل بتوانيم در اين بحران ها انگيزه سرمايه گذاران 

داخلي براي سرمايه گذاري در كشور را افزايش دهيم.
    افق سرمايه گذاري خارجي در ايران را چه طور 

ارزيابي مي كنيد؟
در شرايط حاضر كه حال اقتصاد ايران خوب نيست چه 
از لحاظ داخل��ي و چه از لحاظ خارجي نمي توان اميدي 
به بهبود سرمايه گذاري ها در ايران داشت و تا زماني كه 
دونالد ترامپ رياست جمهوري امريكا را در دست داشته 
باش��د، هر كس خوش بينانه س��خن بگويد غير واقعي 

برخورد كرده است. 

شركتهاياستارتاپيتعاونيميشوند
معاون وزير تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي مي گويد 
يكي از اولويت هاي معاون��ت تعاون وزارت كار ايجاد 
ش��ركت هاي استارتاپي هس��تند و اين وزارتخانه به 
دنبال اين است كه شركت هاي استارتاپي را در قالب 
تعاوني فعال كند و به اين منظور نيازمند فعال كردن 

مراكز نوآوري است.
روز گذش��ته تفاهم نام��ه همكاري مش��تركي ميان 
معاون��ت تع��اون وزارت كار و صن��دوق حماي��ت از 
تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته كشور به منظور 
توسعه شركت هاي تعاوني دانش بنيان و نوآور كشور 
به امضا رس��يد. در اين جلسه  محمد كبيري، معاون 
تعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، البرز محمدي، 
مدي��ركل تعاوني هاي توليدي كش��ور به همراه رضا 
نقي پور اصل، مديرعامل صندوق حمايت از تحقيقات 
و توسعه صنايع پيشرفته و ديگر اعضاي هيات مديره 
صندوق در محل ش��ركت م��ادر تخصصي صندوق 
حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته حضور 
داشتند و تفاهم نامه همكاري مشترك ميان دو طرف 

به امضا رسيد.
 دراين جلسه محمد كبيري، معاون تعاون وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در اين مراسم اظهار كرد: ما براي 
توس��عه تكنولوژي نياز داريم ب��ا بخش هاي مختلف 
علمي و حمايتي در س��طح كش��ور همكاري داشته 

باشيم و از اين رو در نخستين اقدام، همكاري مشتركي 
 را با صن��دوق نوآوري و ش��كوفايي آغ��از كرده ايم.

وي هدف از همكاري فوق را ايج��اد »مراكز نوآوري 
بخش تعاون« عنوان و تش��ريح كرد: دو هدف اصلي 
تش��كيل اين مراكز، افزايش به��ره وري و نفوذ دادن 
تكنول��وژي در ش��ركت هاي تعاون��ي و حماي��ت از 

تعاوني هاي دانش بنيان و نوآور است.

مع��اون تعاون وزي��ر تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي 
ي��ادآور ش��د: در اين بي��ن تعاوني هايي ه��م وجود 
دارند كه دانش بنيان نيس��تند اما اقداماتشان شفاف 
و نوآوران��ه اس��ت كه به دنبال رس��مي ك��ردن اين 
نوع تعاوني ه��ا هم هس��تيم. در ادامه اين مس��ير و 
به خصوص به منظور توس��عه ه��دف دوم اين طرح، 
نيازمن��د هم��كاري جدي ب��ا صن��دوق حمايت از 

 تحقيقات و توس��عه صنايع پيش��رفته نيز هستيم.
كبيري ب��ا بيان اينكه به دنبال اي��ن اقدامات مقدمه 
حماي��ت از تعاوني هاي دانش بنيان ي��ا تعاوني هاي 
نوآور فراهم مي شود، گفت: عالقه داريم براي سرعت 
بخشيدن به اين حركت به فصل مشتركي با صندوق 
حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته برسيم 
كه در اين زمينه اولويت ما همكاري مشترك در بحث 
سرمايه گذاري ريس��ك پذير با صندوق است. در اين 
راستا سعي داريم از انباشت تجربه گران بهاي اعضاي 
صندوق در اين حوزه استفاده كرده و تجربه موفق در 

حمايت از شركت ها را به بخش تعاون منتقل كنيم.
وي اف��زود: يكي ديگ��ر از اولويت ه��اي حمايتي ما 
شركت هاي استارتاپي هستند و به دنبال اين هستيم 
كه شركت هاي اس��تارتاپي را در قالب تعاوني فعال 
كني��م و به اين منظ��ور نيازمند فعال ك��ردن مراكز 

نوآوري هستيم.
در ادامه اين جلس��ه رضا نقي پور اص��ل، مديرعامل 
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته 
گفت: اميدوارم با حضور دكتر كبيري به عنوان مديري 
جوان در رأس مجموعه معاونت تع��اون وزارت كار، 
شاهد پويايي و به روزرساني بيشتر شركت هاي تعاوني 

كشور باشيم.
مديرعامل صن��دوق اعالم ك��رد: بر اس��اس برنامه 

راهبردي صندوق، هدف ما حماي��ت حداكثري در 
بخش هاي ارايه تس��هيالت، صدور ضمانتنامه، ارايه 
خدمات كارشناسي و س��رمايه گذاري ريسك پذير 
است كه اميد است اين تفاهم نامه مقدمه اي بر توسعه 
حمايت هاي ما از سرمايه گذاري ريسك پذير خواهد 
بود و اين مهم با وجود توانمندي هاي معاونت تعاون 

وزارت كار يقينًا محقق خواهد شد.
نقي پور اصل افزود: در بحث ارايه خدمات كارشناسي 
به ش��ركت ها نيز طبق اساس��نامه جديد صندوق و 
توجه ويژه به مبحث اشاعه دانش فني در آن، اين امر 
بر عهده صندوق گذاش��ته شده و به صورت خاص در 
برنامه مديران اين ش��ركت قرار دارد. ما همچنين به 
تجاري سازي دانش انباشته شده و اشاعه آن، هم در 
درون مرزها و هم بيرون از مرزها، توجه ويژه اي داريم 
و بحث انتقال و تجاري س��ازي دانش انباشته مراكز 
علمي و فني كشور، در دستور كار مسووالن نيز قرار 

گرفته است.
گفتني اس��ت در پايان اين جلس��ه دو طرف ضمن 
امضاي تفاهم نامه، تعهد خويش به منظور عملياتي 
شدن مفاد تفاهم نامه را اعالم و بيان كردند كه اجراي 
اين تفاهم نامه مي تواند اثرات خوبي بر روند توس��عه 
هر چه بيشتر شركت هاي تعاوني دانش بنيان و نوآور 

كشور داشته باشد.
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مالكيتمعنوي
امروزه در ميان حوزه هاي تجاري،  حوزه مالكيت 
معنوي بس��يار مهم اس��ت. بيگ فارما- سازنده 
داروهاي معروف گران قيمت – سعي كرده تا براي 
سد كردن داروهاي ژنريك كمتر گران از مقررات 
مالكيت معنوي توافق نامه هاي تجاري استفاده 
كند تا مثال هر آنچه مي توانند انجام دهند تا آنها را 

وادار كند تا در اين رقابت ديرتر وارد شوند.
گرفتن يك توافق نامه بين المللي قوي در خصوص 
مالكيت معنوي، روياي شركت هاي چند مليتي 
بوده است و در سال 1995 آنها آنچه   مي خواستند 
در تواف��ق »جنبه هاي تج��اري حقوق مالكيت 
معنوي« به دس��ت آوردند. هدف اين توافق نامه 
برانگيخت��ن ابداعات و ابت��كارات نبود. در فصل 
سوم ما ديديم كه چگونه حقوق مالكيت معنوي 
سبب قدرت انحصاري شد، سودها را تقويت كرد 
و رژيم هاي حق��وق مالكيت معنوي كه ضعيف 
طراحي شده باشند نمي توانند حتي ابداعات را 
برانگيزند. حقيقتا توافق نامه جنبه هاي تجاري 

حق��وق مالكيت 
معن��وي مختص 
باالبردن سودهاي 
و  فارم��ا  بي��گ 
شركت هاي ديگر 
در ديگ��ر صنايع 
اس��ت. اين توافق 
درب��اره تضمي��ن 
جري��ان پ��ول از 
كشورهاي فقير در 

حال توسعه و بازارهاي نوظهور به اياالت متحده 
اس��ت. پس تعجبي ندارد اين يك توافق متوازن 
حتي در درون دامنه مالكيت معنوي نباشد؛ اين 
توافق، مالكيت معنوي كشورهاي در حال توسعه 
را به رسميت نمي شناسد حال مي خواهد منابع 
ژنريكي كه در كنار تنوع زيستي غني آنها است، 
باشد كه افراد زيادي به شدت كار مي كنند تا آن را 

حفظ كنند يا در دانش سنتي آنها .

پاسخ،حمايتگرايينيست
با آنكه جهاني سازي وبه ويژه آزادسازي تجاري كه 
مديريت ضعيف داشته، در صنعتي زدايي، بيكاري 
و نابرابري مشاركت كرده، اما سياست هاي حمايت 
گرايانه دونالد ترامپ هيچ كدام از اين مشكالت 
را حل نخواهد كرد. در واقع، برگرداندن سيستم 
قواعدي كه بر مبناي جهاني است آن هم بدون 
انديش��ه، مي تواند برخي از آنها را هم بدتر كند. 
توافق هاي مذاكرات مجدد نه كسري تجاري را 
كاهش مي دهد و نه منجر به بازگشت شغل هاي 
توليدي مي شود. اين به آن خاطر است كه بخش 
عمده اي از كسري تجاري را فاكتورهاي اقتصاد 
كالن تعيين مي كند نه توافق نامه هاي تجاري. 
فاكتورهاي اقتصاد كالن اس��ت كه نرخ تسعير 
را كه ارزش ارز رايج يك كش��ور بر حسب كشور 
ديگر است تعيين مي كند و نرخ تسعير در تعيين 
صادرات و واردات بسيار حياتي است زيرا زماني 
كه ارزش دالر باال اس��ت ما صادرات مان كمتر و 

واردات مان بيشتر مي شود.

سرمايهداريپيشرفتهدرعصرنارضايتي

خبر كالن

جزييات طرح جديد بيمه بيكاري
معاون اشتغال وزير كار با تش��ريح جزييات طرح جديد پرداخت 
بيمه بيكاري گفت: افرادي كه دوره هاي كارورزي را گذرانده باشند 
و در جايي مش��غول به كار شوند، وزارت كار سهم بيمه كارفرماي 

آنها را مي پردازد.
عيس��ي منصوري در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: يكي از طرح ها 
و سياس��ت هاي وزارت كار در س��ال جاري پرداخت بيمه مشوق 
كارآفرينان اس��ت و براي كارآفريناني كه تثبيت يا ايجاد ش��غل 
مي كنند، مشوق بيمه اي در نظر مي گيريم و سهم حق بيمه كارفرما 
را مي پردازيم. وي افزود: اين كار در رشته هاي خاصي اولويت دارد 
و از اين جه��ت از عنوان معافيت بيمه اي پرهيز مي كنيم.از نظر ما 
هر كسي كه شاغل مي شود و اطالعاتش در بيمه به ثبت مي رسد، 
حق بيمه  س��هم كارفرما را نقدا به تامي��ن اجتماعي مي پردازيم تا 
از اين طريق هزينه ايجاد اشتغال را پايين بياوريم.  معاون توسعه 
كارآفريني و اشتغال وزير كار با اشاره به ماده 71 برنامه ششم توسعه 
گفت: آيين نام��ه اجرايي ماده 71 قانون برنامه شش��م به موضوع 
معافيت كارفرمايان و كارآفرينان بخش خصوصي از س��هم بيمه 
كارفرما به شرط جذب نيروهاي كار جوان اشاره دارد.اين آيين نامه 
پيشنهاد وزارت كار بود و مجلس اين ماده قانوني را تصويب كرد.با 
توجه به ابالغ آيين نامه اجرايي، اميدواريم سازمان برنامه و بودجه 

نيز منابع طرح كارورزي را اختصاص بدهد.
منصوري تصريح كرد: بر اساس قانون مصوب، هر فردي كه سه ماه 
دوره كارورزي را بگذراند اگر در جايي مشغول كار شد سهم بيمه 
كارفرما را بايد پرداخت كنيم.مكانيسم طرح به اين شكل است كه 
افراد در س��امانه متمركزي ثبت نام مي كنند و ادارات استاني نيز 
مورد تاييد قرار مي دهند تا اختالفي وجود نداشته باشد.ليست افراد 

هم در اختيار وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي قرار مي گيرد تا 
كس��اني كه ثبت نام كرده و تمايل به استفاده از اين فرصت دارند، 
مشخص ش��ود. معاون وزير كار خاطرنشان كرد: مشابه اين طرح، 
يارانه دستمزد است كه در استان هاي پر بيكار به اجرا در مي آيد و 
در حال حاضر در 8 استان كشور كه داراي بيشترين ميزان بيكاري 
هس��تند اجرايي ش��ده اس��ت.تمايل ما اين بود به كسي كه االن 
مشغول است و در معرض ريزش است كمك بدهيم تا اينكه طرف 
بيكار شود و برود شاغل شود و بعد به او يارانه دستمزد بدهيم. وي 
همچني��ن از تدوين طرح جديدي در خص��وص پرداخت مقرري 
بيمه بيكاري خبر داد كه به موج��ب آن 67 درصد حداقل حقوق 
افراد بيكار از سوي دولت و از محل صندوق بيمه بيكاري پرداخت 
شده و مابقي آن به منظور حفظ اشتغال و امنيت شغلي كارگر در 

اختيار كارفرما قرار مي گيرد.
به گفته منصوري پيشنهاد پرداخت حق بيمه بيكاري به كارگران 
بيكار ش��ده با هدف حفظ اش��تغال و به اين دليل مطرح شده كه 
ب��ا محدوديت منابع مواجه در كش��ور هس��تيم و اولويت پول در 

بخش هايي است كه بهره وري بيشتري دارند.
بر اس��اس اعالم وزارت كار 260 هزار نفر در كش��ور مقرري بيمه 
بيكاري دريافت مي كنند كه اين ميزان نسبت به سال گذشته 12 
درصد رشد داشته اس��ت.پرداخت مقرري بيمه بيكاري به ميزان 
سابقه افراد بستگي دارد كه مدت زمان دريافت آن براي كارگران 
مجرد حداكثر 36 ماه و براي كارگران متأهل حداكثر 50 ماه است.

كارگران كارگاه ها و بنگاه هايي كه به دليل اصالح ساختار مشمول 
نوس��ازي ماشين آالت يا بازسازي خط توليد قرار گيرند از مزاياي 

بيمه بيكاري بهره مند مي شوند.

يك سوم خانوار ايراني مستاجرند
بر اساس نتايج سرشماري سال 1395 ميزان شهرنشيني در كشور از 
سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩٥، به ميزان 2.6درصد افزايش داشته است. 
ميزان شهرنش��يني در كش��ور از 71.4 درصد در سال ١٣٩٠ به 74 
درصد در س��ال ١٣٩٥ افزايش يافته است. همچنين بر اساس نتايج 
نشريه تحليل تبييني شاخص هاي عمده جمعيتي، در سال ١٣٩٥ 
درصد اجاره نشيني خانوارها در كش��ور در حال افزايش است. بر اين 
اس��اس 30.7 درصد از خانوارها در سال ١٣٩٥ اجاره نشين بوده اند 
كه اين درصد در مقايسه با سال ٩٠، به ميزان 4.1 درصد افزايش را 
نشان مي دهد.  نشريه »تحليل تبييني شاخص هاي عمده جمعيتي 
در س��ال هاي ١٣٩٠ و ١٣٩٥«، بر اساس نتايج سرشماري عمومي 
١٣٩٠و ١٣٩٥ مركز آمار ايران تهيه و منتشر شد. اين نشريه به دليل 
آنكه اطالعات را به طور يكپارچه در دو سال ١٣٩٠ و ١٣٩٥ در اختيار 
كاربران قرار مي دهد، امكان مقايس��ه ٢٧ شاخص  عمده جمعيتي را 
فراهم كرده است. بر اس��اس نتايج اين نشريه ميزان شهرنشيني در 
كشور از سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩٥، به ميزان 2.6درصد افزايش داشته 
است. ميزان شهرنشيني در كشور از 71.4 درصد در سال ١٣٩٠ به 
74 درصد در س��ال ١٣٩٥ افزايش يافته است. اين در حالي است كه 
تعداد شهرهاي كش��ور از ١١٣٩ شهر در سال١٣٩٠ با افزايش ١٠٣ 
شهر به ١٢٤٢ شهر در سال ١٣٩٥ تغيير يافته است.  نتايج اين نشريه 
همچنين نشان مي دهد درصد افراد باالي ١٠ سال هرگز ازدواج نكرده 

كشور در حال كاهش است. 
در سال ١٣٩٥ از تعداد ٣٢ ميليون و ٨٥٩ هزار و ٣٧٧ نفر زنان باالي ١٠ 
سال كشور، 26.2 درصد در زمره افراد هرگز ازدواج نكرده قرار گرفته اند 
و اين در حالي است كه اين عدد در سال ٩٠، در بين ٣١ ميليون و ٤٣٥ 

هزار و ٨١٨ نفر زنان باالي ١٠ سال كشور، 30.2 درصد بوده است.

اين ش��اخص در خصوص مردان در س��ال ١٣٩٥، ٣٤.٤ درصد و در 
س��ال ١٣٩٠، 38 درصد بوده اس��ت.  بر اساس نتايج نشريه تحليل 
تبييني ش��اخص هاي عمده جمعيتي نشان مي دهد در سال ١٣٩٥ 
درصد اجاره نشيني خانوارها در كش��ور در حال افزايش است. بر اين 
اساس 30.7 درصد از خانوارها در سال ١٣٩٥ اجاره نشين بوده اند كه 
اين درصد در مقايسه با سال ٩٠، به ميزان 4.1 درصد افزايش را نشان 
مي دهد.  در سال ١٣٩٥، از تعداد ٢٣ ميليون و ٥٨٠ هزار ٢٢١ خانوار 
معمولي و گروهي ساكن در واحدهاي مسكوني معمولي كشور، 60.5 
درصد از خانوارها مالك عرص��ه و اعيان )زمين و بنا( بوده اند و 30.7 
درصد خانوارها اجاره نشين بوده اند. در سال ١٣٩٠ از تعداد ٢١ ميليون 
و ٤٩ هزار ٩٣٤ خانوار معمولي و گروهي ساكن در واحدهاي مسكوني 
معمولي كشور، 62.7 درصد از خانوارها مالك عرصه واعيان )زمين و 

بنا( بوده اند و26.6 درصد خانوارها اجاره نشين بوده اند.
 بررس��ي شاخص تراكم جمعيت در سرش��ماري سال ١٣٩٥ نشان 
مي دهد تراكم جمعيت در كل كشور برابر ٤٩ نفر در هر كيلومتر مربع 
اس��ت كه اين عدد در سال ٩٠، برابر ٤٦ نفر در هر كيلومتر مربع بوده 
است.  الزم اس��ت تاكيد شود برخي از شاخص هاي ارايه شده در اين 
نشريه به تفكيك جنس و برخي از شاخص ها نيز به تفكيك نقاط شهري 
و روستايي ارايه شده است. همچنين در اين نشريه جداول، تحليل هاي 
تبييني، نمودارها و نقشه هاي موضوعي از اين شاخص ها ارايه شده است 
كه به كاربر امكان مقايسه در دو مقطع زماني ١٣٩٠ و ١٣٩٥ را مي دهد.

نقشه هاي موضوعي، وضعيت پراكندگي و ارتباط داده هاي هر استان 
با اس��تان هاي همجوار را به نمايش مي گذارد و تالش ش��ده است با 
بهره گيري از تنوع نقش��ه هاي موضوعي وضعيت هر شاخص در كل 

كشور ترسيم شود.

توضيحاتدژپسنددربارهايرتور
وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي به معاون اول 
رييس جمهور جزييات واگذاري شركت هواپيمايي 
ايرتور را تش��ريح كرد و گفت: خريدار نه تنها همه 
اقس��اط خود را ب��ه موقع پرداخ��ت مي كند بلكه 
شركت را به طور كامل متحول كرده و يك شركت 
ورشكس��ته و در حال نابودي را به شركتي سرحال 
و كارآمد تبديل مي س��ازد. به گ��زارش »تعادل«، 
در حالي كه در روزهاي گذش��ته حواشي فراواني 
پيرامون واگذاري شركت هواپيمايي ايرتور پيش 
آمده ب��ود و يك نماينده مجلس نس��بت به ارزان 
فروشي اين شركت هواپيمايي اعتراض كرده بود، 
اكنون فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي 
در نامه اي به معاون اول رييس جمهور اين اتهامات 
را تكذيب ك��رده و  درباره روند واگذاري ش��ركت 
هواپيمايي ايرتور توضيحاتي دارد. در اين نامه  آمده 
است:  »95 درصد س��هام شركت ايران اير تور پس 
از چند جلسه بررس��ي در هيات واگذاري براساس 
مصوبه جلسه 22 آبان ماه 89 هيات مذكور از طريق 
برگ��زاري مزايده در فرابورس عرضه و به ش��ركت 
هسايار 80 درصد و احيا صنايع خراسان 15 درصد 
فروخته مي شود. خريداران پس از پرداخت حصه 
نقدي و تحويل شركت نه تنها در شرايط نامناسب 
و در حال فروپاش��ي شركت توفيق چنداني كسب 
نمي كنند بلكه از عهده پرداخت اقس��اط سازمان 
خصوصي س��ازي هم برنمي آيند تا اينكه سازمان 
مذكور در اج��راي قرارداد في مابي��ن براي وصول 
مطالبات خود سهام در وثيقه را براي فروش به مزايده 
مي گذارد.« در بخش ديگري از اين نامه دژپس��ند 
آمده است:  »سهام در وثيقه سازمان خصوصي سازي 
براي وصول مطالبات س��ه بار در سال 93 به عرضه 
عمومي گذاشته مي ش��ود ولي با استقبال مواجه 
نمي شود و نوبت چهارم قيمت پايه تعديل مي شود 
ولي باز خريداري پيدا نمي ش��ود تا اينكه در نوبت 
پنجم در س��ال 94 با قيمت پايه نوبت چهارم يك 
نفر تمايل به خريد نشان مي دهد و سهام را از طريق 
شركت در مزايده عمومي خريداري مي كند. خريدار 
بعدي نه تنها همه اقساط خود را به موقع پرداخت 
مي كند بلكه شركت را به طور كامل متحول كرده و 
يك شركت ورشكسته و در حال نابودي را به شركتي 

سرحال و كارآمد تبديل مي سازد.«



بانك و بيمه4اخبار

همتي، در آستانه هفته دولت برنامه هاي بانك مركزي براي بهبود وضعيت اقتصادي را تشريح كرد 

ارسال نام ۷ بدهكار كالن  بانكي به شوراي عالي سران قوا
گروه بانك و بيمه|

عبدالناصر همتي با اش��اره به برنامه بانك مركزي براي 
بدهكاران كالن بانكي گفت: نام ۷ بدهكار دانه درش��ت 
را در قالب نامه اي به ش��وراي عالي س��ران قوا فرستادم. 
چند سالي اس��ت كه كميته فرادستگاهي در اين زمينه 
فعاليت مي كند. هريك از اين افراد بي��ن هزار تا ۳ هزار 
ميليارد تومان به بانك ها بدهي دارند. به گزارش »تعادل«، 
رييس كل بانك مركزي در آستانه هفته دولت، با اشاره 
به برنامه هاي دولت و بانك مركزي براي بهبود ش��رايط 
بخش هاي مختلف اقتصاد كش��ور، تولي��د و واحدهاي 
اقتص��ادي، در مورد بي��ش از 20 برنام��ه دولت و بانك 
مركزي از جمله اعالم اسامي ۷ بدهكار دانه درشت بانكي، 
سياست جديد رونق توليد و تسهيالت دهي در سه هفته 
آينده، انتشار اوراق براي نيازهاي دولت، نياز شركت ها و 
انتشار اوراق در فرابورس، تامين دارو و كاالهاي اساسي، 
تخصيص ارز براي واردات، ف��روش اموال مازاد بانك ها، 
اصالح��ات نظام بانكي، موضوع كس��ري بودجه دولت، 
اعالم رقم بدهي دولت به بانك ها و بدهي بانك ها به بانك 
مرك��زي، ثبات بازار ارز، دليل تعوي��ق در راه اندازي بازار 
متش��كل ارزي، قدرت خريد مردم و كنترل تورم، بهبود 
وضعيت بازار مسكن، وام ازدواج، افزايش اشتغال، درآمد 
نفت و شرايط اضطرار و صندوق توسعه ملي، افزايش پايه 
مالياتي و قيمت بنزين، كاهش بدهي خارجي، بررسي 
قانون بانكداري و بانك مركزي در مجلس، اينستكس و 
خريد نفت ايران توسط اروپا، نكاتي را مطرح و برنامه هاي 

دولت و بانك مركزي در اين زمينه را تشريح كرد. 

  دليل تعويق در راه اندازي بازار متشكل ارزي 
 همتي با اش��اره به وضعيت بازار متشكل ارزي گفت: در 
زمينه راه اندازي بازار متشكل ارزي متاسفانه تاريخي براي 
ش��روع به كار اين سامانه اعالم شد و همين مساله باعث 
شد تا اقدامات الزم براي بهره برداري به سرعت انجام شود 
كه زماني كه پيشرفت بيشتر شد، بررسي كرديم و متوجه 
شديم كه پيچيدگي هاي سامانه بسيار زياد است؛ شركتي 
كه اين بازار را شكل داده و بانك مركزي نيز نهاد ناظر آن به 
شمار مي رود تصميم داشت تا اين سامانه با يك يا دو بانك 
ش��روع به كار كند اما بانك مركزي تاكيد داشت كه بايد 
حداقل چند بانك براي شروع در اين سامانه مستقر باشند 
كه بانك ها اعالم آمادگي كردند اما سيس��تم نرم افزاري 
ريالي و ارزي برخي بانك ها با سامانه همخواني نداشت و 
بايد آزمايش ها و اقداماتي انجام مي شد تا مشكالت رفع و 
اتصال بر قرار شود. وي افزود: هم اكنون بالغ بر ۱00 صرافي 
در بازار متشكل ارزي ثبت نام كرده اند كه نياز است تا دوره 
آموزشي آنها طي ش��ود، اعتقاد دارم كار نبايد نادرست 
ش��روع ش��ود چرا كه اين موضوع براي سيستم و كشور 
خوب نيست؛ بر همين اساس بايد در اين زمينه اطمينان 
پيدا كنم در همين راستا نيز تا زمان قطعي شروع به كار 
تاريخي اعالم نخواهد شد. عدم شروع به كار بازار متشكل 
ارزي در حال حاضر مشكلي ايجاد نكرده چرا كه در بازار 

ثبات حاكم است و مشكلي وجود ندارد.

  2‚6ميليارد دالر براي دارو و كاالهاي اساسي
رييس كل بانك مركزي ادام��ه داد: بالغ بر 2‚6 ميليارد 
دالر براي كاالهاي اساس��ي و دارو از سوي بانك مركزي 
با قيمت ۴ هزار و 200 توماني و نيمايي تامين ش��د و به 
واردكنندگان تخصيص داده شده است و تا پايان سال نيز 
پيش بيني ها براي ادام��ه روند تخصيص ارز به كاالهاي 
اساسي و دارو انجام شده اس��ت؛ عالوه بر ذخاير روزمره 
ذخاير استراتژيكي وجود دارد كه براي روز مبادا نگهداري 

شده تا نگراني وجود نداشته باشد.

  در زمينه كاالهاي اساس�ي هيچ گونه مشكلي 
نداريم

همتي با بيان اينكه در حوزه كاالهاي اساسي هيچگونه 
مش��كلي وجود ندارد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۳ 
ميليون تن كاالي اساسي در بندر امام و در بندرها وجود 
دارد كه هنوز ترخيص نش��ده است كه نسبت به ميزاني 
كه سال گذشته وجود داشته در حدود ۹0 درصد بيشتر 
است؛ از سويي ديگر آمارها حاكي از آن است كه واردات 
نسبت به سال گذشته در زمينه كاالهاي اساسي 62 درصد 

افزايش يافته است.

  تخصيص 2‚14 ميليارد دالر ارز براي واردات 
در شرايط تحريم

عبدالناصر همتي با اش��اره به حجم واردات در ش��رايط 
س��خت تحريم گفت: در حدود 2‚۱۴ ميلي��ارد دالر ارز 
براي واردات تا به امروز تامين ش��ده اين در حالي اس��ت 
كه سخت ترين ش��رايط تحريم براي كشور برقرار است 
از س��ويي ديگر برخي كش��ورها براي واردات همكاري 

نمي كنند و فشار زيادي در سيستم بانكي براي مبادالت 
پولي وجود دارد.

  بانك ها موضوع فروش اموال مازاد را جدي 
بگيرند

رييس كل بانك مركزي درباره فروش اموال مازاد بانك ها 
اظهار داشت: يكي از مسائل مهمي كه در سيستم بانكي 
داريم بحث اموال مازاد است كه بايد بانك ها در اين زمينه 
جديت بيشتري داشته باشند؛ مجلس بر اساس قانون در 
خصوص فروش اموال مازاد تاكيد داشته و بانك هايي كه 
اموالي را نفروخته اند به سازمان امور مالياتي براي پرداخت 
ماليات خاصي معرفي مي شوند.بانك مركزي همانطور كه 
در بخشنامه اي تاكيد كرده بود موضوع فروش اموال مازاد 
اهميت بسيار زيادي دارد و در تاييد صالحيت مديران اثر 
گذار است؛ در صورتي كه مديرات بانك ها رعايت هاي الزم 

را نداشته باشند عزل خواهند شد.

  اقدامات چراغ خاموش بانك مركزي براي 
اصالح نظام بانكي

وي خاطرنش��ان كرد: اصالح نظام بانكي سخت است و 
دولت قصد ندارد تا اين موض��وع را پيگيري كند اما اين 
موضوع نادرست است؛ اصالح نظام بانكي بطور جدي در 
دستور كار بانك مركزي است كه به صورت چراغ خاموش 
پيگيري مي شود؛ بانك هاي ناتراز را در حال شناسايي و 
كنترل هستيم .اقداماتي از سوي بانك مركزي در راستاي 
اصالح نظام بانكي براي شناسايي بانك هاي ناتراز، فروش 
اموال و در درصد سهامداري مالكين در حال انجام است 
كه در دو هفته آينده اين موضوعات در دستور كار شوراي 
پول و اعتبار خواهد بود. رييس كل بانك مركزي تاكيد 
كرد: يكي از كارهاي مهم شوراي پول و اعتبار طرح امهال 
بود كه از زماني كه قانون بانكداري اس��المي ايجاد شده 
بود، اين موضوع وجود نداش��ت؛ تاكيد دارم كه در حوزه 
اصالح نظام بانكي نبايد عجله كرد چرا كه مشكالت يك 
شبه وجود نيامده كه يك شبه بخواهد حل شود.بانك ها 
امسال اموال مازاد را خوب به فروش رسانده اند و عملكرد 

خوبي داشتند.

  كاهش ۳۰ هزار ميليارد توماني بدهي بانك ها 
به بانك مركزي

اضافه برداشت يكي از مشكالت بانك مركزي بود و بانك 
مركزي در يك س��ال اخير اجازه نداده تا بانك ها اضافه 
برداشت داشته باش��ند كه مساله بسيار مهمي به شمار 
مي رود؛ بدهي بانك ها به بانك مرك��زي حدود بيش از 
۳0 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده و بدهي دولت 
به بانك ها نيز داراي اختالف نظري به دليل س��ود براي 
بدهي است كه مقرر شده تا با وزارت اقتصاد و برخي ديگر 
از مس��ووالن در اين بخش موضوع رفع شود تا مشخص 
ش��ود كه بدهي دولت به بانك ها به صورت رسمي اعالم 

و شفاف شود.

  تسهيالت و رونق توليد از سه هفته آينده
رييس كل بانك مركزي از برنامه افزايش تس��هيالت در 
بخش هاي مس��كن و صنعت خبر داد و گفت: سياست 
جديد نظام بانكي براي رونق توليد از ۳ هفته آينده اجرايي 

مي شود.پس از شوك ارزي و تورمي كه در اقتصاد ايجاد 
شد اختالالتي در اقتصاد به وجود آمد و تالش شده كه بر 
مشكالت فائق آييم و ثبات نسبي ايجاد شده و مشكالت در 
بخش توليد را تا حدودي رفع كرده ايم. وي با بيان اينكه، در 
حد قابل قبولي توانستيم پول ملي را تقويت كنيم و امسال 
نيز سال رونق توليد است، گفت: ماهيانه حدود ۵0 هزار 
ميليارد تومان تس��هيالت دهي انجام مي شود كه البته 
سهم بخش صنعت ۳0 درصد، بخش كشاورزي ۹ درصد 
و بخش مسكن حدود۱۳ تا ۱۴ درصد است كه در نهايت 
حدود 60 درصد منابع به بخش توليد اختصاص مي يابد .

  سهم مسكن 2۰ درصد مي شود
 رييس كل بانك مركزي از برنامه افزايش تسهيالت در 
بخش هاي مسكن و صنعت خبر داد و گفت: تسهيالت 
بخش مس��كن از ۱۳ تا ۱۴ درصد به 20 درصد افزايش 
مي ياب��د.  وي با اش��اره به برخي اظه��ارات در خصوص 
همراهي بانك مركزي براي بخش توليد، گفت: منابع ما 
محدود است اين در حالي است كه از ابتداي سال ۸ هزار 
ميليارد تومان كمك به سيل زدگان انجام شده و ۷ هزار 
و ۸00 ميليارد تومان براي خريد تضميني گندم در نظر 
گرفته شده اس��ت ضمن اينكه ۵0 هزار ميليارد تومان 
تعهدات قرض الحسنه داريم و نبايد گفت كه بانك ها وام 
نمي دهند و اگر به بانك ها فشار بياوريم بانك ها به سمت 
بانك مركزي مي روند و اين امر فشار بر بانك مركزي است 
اين در حالي است كه رونق فقط پول نيست و بايد عالوه 
بر اينكه بهره وري افزاي��ش يابد تقاضا براي محصوالت 
نيز بايد رشد كند و همه اينها جزئي از رونق توليد است. 
رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه، اولين وظيفه بانك 
مركزي حفظ ثبات است و كمك به توليد وظيفه فرعي 
است، گفت: طرحي در كميته نقدينگي در حال بررسي 
است و بدون پول تورمي مي توانيم به توليد كمك كنيم.

  حمايت از زنجيره تامين بدون ركود تورمي
همت��ي از طراحي طرح��ي در كميت��ه نقدينگي بانك 
مركزي خبر داد كه براساس آن بدون ايجاد ركود تورمي، 
از زنجيره تامين حمايت خواهد شد. براساس اين طرح و با 
حمايت بانك مركزي و شبكه بانكي، واحدهاي توليدي، 
نهادهاي تولي��دي مورد نياز خ��ود را با گواهي تضمين 
بانكي مي فروش��ند. اوراق مذكور قابل فروش در سامانه 
فرابورس بوده و فرد مي تواند آن را فروخته يا صبر كند تا 
سررسيد ساالنه آن را دريافت كند. رييس شوراي پول و 
اعتبار خاطرنشان كرد كه اين طرح براي تامين سرمايه در 
گردش بنگاه هاي توليدي است و در صورت مثبت بودن 
شرايط ظرف چند هفته آينده نهايي و اجرايي مي شود. 
همتي با بيان اينكه بعد از ايج��اد ثبات در بازار ارز، بانك 
مركزي فراغت بيشتري براي تمركز بر مشكالت نقدينگي 
بنگاه ها يافته است، گفت: در سفرهايي كه به استان هاي 
مختلف داشته ام، رونق توليد را احساس كرده ام البته اين 
طور نيست كه مشكلي نباشد. بانك ها آمادگي كمك به 
رون��ق توليد را دارند و من ه��م از آنها خواهش كرده ام تا 
اولويت خود را به تامين سرمايه در گردش بدهند. رييس 
كل بانك مركزي درباره اينكه بخش بزرگي از تسهيالت 
بانك ها در حقيقت استمهال وام هاي قبلي است و پول 
جديدي به واحدها تزريق نمي شود، اظهار داشت: سرمايه 

در گردش اساسا وامي يكساله است. من هم قبول دارم كه 
اين موضوع ناشي از امهال وام هاي قبلي است اما اگر امهال 
نشوند، واحدهاي توليدي گرفتار مي شوند و پرداخت اين 

وام ها نيز كمك به توليد است.

  ثبات بازار مهم تر از نرخ ارز
رييس ش��وراي پول و اعتبار تصريح كرد: با كاهش ۱۸ 
درصد نرخ ارز دالر، نرخ ارز ۱۴ و ۵00 بود ولي اين رقم در 
روزهاي اخير و در بازار آزاد به ۱۱هزار و ۵00 رسيده است.

وي با بيان اينكه ثبات بازار از نرخ براي بانك مركزي مهم تر 
است، اظهار داشت: سرمايه گذاران و كارآفرينان بايد نسبت 
به آينده مطمئن باشند و نبايد نوسان زياد داشته باشيم 
زيرا كه به نفع توليد و كشور نيست. بدنبال آن هستيم تا 
تقاضاهاي كاذب، بحث هاي مربوط به خروج س��رمايه از 
كشور و تقاضاهاي سفته بازانه را كاهش دهيم. بازگشت ارز 
حاصل از صادرات نيز در ماه هاي گذشته روان شده است.

  تب ابرتورم و ونزوئاليي شدن كنترل شد
 همتي درباره كاهش قدرت خريد مردم و حفظ ارزش پول 
ملي تصريح كرد: تورم ظرف چهار ماه گذشته كنترل شده 
و تورم ماهانه و نقطه به نقطه كاهنده بوده است. البته اين 
موضوع به معناي كاهش قيمت ها نيست بلكه به معناي 
جلوگيري از رشد قيمت هاست. در ماه هاي گذشته بطور 
مثال ۵ درصد رشد داشتيم كه االن به كمتر از 2 درصد در 
ماه رسيده است. وي خاطرنشان كرد: امروز ديگر تب ابر 
تورم و ونزوئاليي شدن كنترل شده است. البته مي دانم كه 
بيشترين فشار به قشر كم درآمد و افرادي با حقوق ثابت 

است تحميل مي شود.

   وضعيت اشتغال
ريي��س كل بانك مركزي گفت: در ۳ ماه ابتدايي س��ال 
جاري ۳20 هزار اش��تغال زيادتر شده است كه با كمك 
اشتغال روستايي اين جهش شكل گرفته است و در عين 
حال بان��ك مركزي ۸000 ميليارد توم��ان تزريق براي 
اشتغال در نظر گرفته است. همتي اظهار داشت: آمارها 
نشان مي دهد كه در سال ۹۷ در بخش كارگاه هاي صنعتي 
شاهد رشد منفي ۸.۵ درصدي بوديم كه بيش از ۵۵ درصد 
اين رشد منفي به خاطر صنايع اتومبيل سازي بوده است 
كه با كمك بانك مركزي و وزارت صمت ۴0 هزار ميليارد 
ريال به قطعه سازها تس��هيالت ارايه شد تا اين روند به 

سمت مثبت شدن حركت كند.

  چشم انداز بازار مسكن
رييس كل بانك مركزي در خصوص وضعيت بازار مسكن 
و روند معامالت آن گفت: تازه ترين آمارها كه مربوط به 
مرداد ماه سال جاري است نشان مي دهد كه نرخ متوسط 
قيمت معامالت مسكن كاهش پيدا كرده است بطوري 
كه در اين دوره يكماهه اخير ۳000 معامله در سامانه ها 
به ثبت رس��يده است كه حاكي از آن است تقاضا در بازار 
مسكن كاهش پيدا كرده است.پس مشخص مي شود كه 
مسكن زياد است. من واقعا به نقدينگي حساس هستم 
و 2۴ درصدرش��د نقدينگي فعلي زياد است كه بايد در 
مسير اصالح قرار گيرد و نقش بازار مسكن در اين ميان 

مهم است.

رييس كل بانك مركزي افزود: در همين زمينه دولت و 
وزارت مسكن قصد دارند كه وارد ساخت مسكن شوند تا 
بتوانند اين بازار را به سمت تعادل هدايت كنند و در همين 
زمينه دولت قصد دارد تا ۴00 هزار مسكن بسازد و بانك 
مركزي هم قصد دارد تا وام ساخت بدهد و بعدا به خريدار 
منتقل مي شود. همتي در خصوص وام مسكن و افزايش 
آن نيز گفت: وام براي خريد مسكن بايد آسيب شناسي 
و تجزيه و تحليل ش��ود چرا كه نقدينگي بايد به صورت 

برنامه ريزي شده به بخش هاي مورد نياز هدايت شود.

  آمار وام ازدواج
رييس كل بانك مركزي درباره آمار وام ازدواج افزود: در 
سال ۹۷ به ميزان يك ميليون وام ازدواج پرداخت شده 
است و اين در حالي است كه در ۳ ماه اخير ۳۸0 هزار وام 
ازدواج پرداخت شده، ۱20 هزار وام در حال نهايي شدن 
است و ۸0 هزار وام ازدواج نيز در حال ثبت و آغاز پرداخت 
آن است. همتي درباره ضامن براي وام ازدواج نيز گفت: 
روز چهارش��نبه هفته جاري با صدور يك بخش��نامه به 
سيستم بانكي ابالغ مي كنيم كه با يك ضامن وام ازدواج 

هم پرداخت ها را انجام دهند.

  12 درصد درآمد نفتي براي اضطرار
وي در خصوص كس��ري بودجه دولت و اصالح ساختار 
بودجه گفت: به هر حال ۳0 درصد درآمدهاي بودجه نفتي 
بود و اميدوار هس��تيم كه بخشي از صادرات نفت كشور 
امسال احيا شود. همتي افزود: با اين حال در صورتي كه 
صادرات نفت كشور نيز احيا نشود، پيش بيني كرده ايم 
كه كمترين آسيب از محل كسري بودجه به بانك مركزي 
وارد شود. در ش��وراي عالي هماهنگي سران قوا نزديك 
به 62 هزار ميليارد تومان از س��قف بودجه كاهش يافته 
كه اين موضوع نيز به تاييد رهبر معظم انقالب رس��يده 
است. رييس شوراي پول و اعتبار ادامه داد: سال گذشته 
۱2 درصد از درآمدهاي نفتي براي شرايط اضطرار كنار 
گذاشته و قرار شد در صورتي كه نتوانيم درآمدهاي نفتي 
را محقق كنيم، با تاييد رهبر معظ��م انقالب از اين رقم 
براي جبران كسري بودجه استفاده ش��ود. وي با اشاره 
به راهكارهاي س��ه گانه جبران كس��ري بودجه تصريح 
كرد: صندوق توسعه ملي براي مواقع ضروري ايجاد شده 
اس��ت. آيا ضروري تر از االن هم مگر وجود دارد؟ رييس 
كل بانك مركزي درباره انتشار اوراق نيز گفت: قرار است 
دولت بخشي از نيازهاي خود را در حد محدود با انتشار 
اوراق تامين كند و بخش ديگري نيز از محل فروش اموال 

و دارايي ها باشد كه وزارت اقتصاد آن را دنبال مي كند.

  افزايش پايه هاي مالياتي 
همتي درب��اره اف��زودن پايه هاي جدي��د مالياتي و لغو 
معافيت هاي مالياتي براي جبران كسري بودجه تصريح 
كرد: در شرايطي هستيم كه فشار و تحريم افزايش يافته 
و درآمدهاي نفتي هم كاهش يافته است. تنها ۳۱0 هزار 
ميليارد تومان از بودجه براي حقوق و دس��تمزد و بيمه 
است. وي افزايش پايه هاي مالياتي را براي تامين بودجه 
امسال غيرممكن توصيف كرد و افزود: اين درآمدها امسال 
محقق نمي شود براي سال آينده خواهد بود. بسياري از 
معافيت هاي مالياتي نيز مربوط به بخش كشاورزي است 

و نمي توان آن را لغو كرد.

  افزايش قيمت بنزين
رييس كل بانك مركزي از رسانه ها و صدا و سيما خواست 
تا اطالعات درس��ت به مردم بدهند و گفت: بحث ديگر 
براي جبران كسري بودجه، افزايش قيمت بنزين است. 
اگر قيمت بنزين افزايش قابل توجه داشته باشد، بايد آثار 

تورمي آن را نيز ديد.

  قانون بانكداري و بانك مركزي
وي درب��اره طرح مجلس براي قان��ون بانكداري و بانك 
مركزي نيز تاكيد كرد: بخش��ي از ايرادات ما به اين طرح 
رفع شده و بخش ديگري هنوز رفع نشده است. ترجيح 
مي دهيم تا زماني كه اين طرح به صحن نيامده، درباره آن 
اظهارنظر نكنيم؛ هرچند كه نظر دولت اين است كه اين 

موضوعات در قالب اليحه به مجلس برود.
 

  كاهش بدهي خارجي
همتي با بيان اينكه بدهي هاي خارجي كش��ور كاهش 
يافته است، تصريح كرد: در اواخر سال ۱۳۹6 بدهي هاي 
خارجي كشور ۱2 ميليارد و ۴00 ميليون دالر بود كه با 
وجود مشكالت اين رقم به ۹.۵ ميليارد دالر كاهش يافته 
است.از ابتداي امس��ال تاكنون نيز بيش از ۱۴ ميليارد 
دالر براي واردات تامين ارز كرده ايم. سال گذشته نيز ۴0 

ميليارد دالر براي واردات تامين كرديم.

 كاهش حباب سكه به پايين ترين سطح در سه سال اخير 
گروه بانك و بيمه |با توجه به اعالم رييس كميسيون 
تخصصي طال و جواهر كه اعالم كرده حباب س��كه به 
۵0 هزار تومان رس��يده است، مي توان برآورد كرد كه 
حباب سكه در ۳ س��ال اخير، به كمترين مقدار خود 
رسيده است. اين در حالي است كه در سال هاي اخير و 
به خصوص در دوره التهاب بازار ارز و سكه، حباب سكه 
بين 600 هزار تا يك ميليون تومان در نوسان بوده است. 
به گزارش »تعادل«، اين موضوع نش��ان مي دهد كه با 
فروكش كردن نرخ دالر و ثبات بازار ارز در ۵ ماه اخير، 
تقاضاي سفته بازي و سوداگري و كسب سود براي طال 
و سكه در بازار كاهش يافته و با هدايت بخش عمده اي 
از نقدينگي به سمت بازار سهام، مسكن و ساير كاالها، 

حباب سكه و طال نيز به شدت كاهش يافته است. 
 محمد كشتي آراي با بيان اينكه شاهد كاهش قيمت ها 
در بازار سكه و طال هستيم، افزود: هر قطعه سكه تمام 

به��ار آزادي طرح جديد ۴ ميليون و ۱۷0 هزار تومان، 
س��كه طرح قديم ۴ ميليون ۸0 هزار تومان، نيم سكه 
2 ميليون و 200 هزار تومان، ربع س��كه يك ميليون 
۴00 هزار تومان و س��كه يك گرمي ۹۸0 هزار تومان 
عرضه ش��د. وي با بيان اينكه قيمت طال در بازارهاي 
جهاني در مقايس��ه با روز قبل ثابت بوده است، گفت: 
هر مثقال طال در بازاره��اي داخلي نيز يك ميليون و 
۸۱۳ هزار تومان معامله ش��د.هر گرم طالي ۱۸ عيار 
نيز ۴۱۷ هزار تومان به فروش مي رسد. همچنين نرخ 
دالر در بازار آزاد با كاهش ۱00 توماني در مقايسه با روز 
يكش��نبه، ۱۱ هزار و 6۵0 تومان فروخته و ۱۱ هزار و 
600 تومان خريداري شد. همچنين هر يورو با كاهش 
۱۵0 توماني ۱۳ هزار و پنجاه تومان فروخته و ۱2 هزار 
و نهصد و پنجاه تومان خريداري ش��ده است. فعاالن 
بازار، كاهش تقاضا و تعطي��الت پيش رو را مهم ترين 

دليل كاهش قيمت ها مي دانند. فعاالن بازار ارز و طال 
مي گويند كه در شب عيد غدير و تعطيالت پيش رو، 
قيمت طال و سكه كاهشي بود و بازار ارز ثبات را پشت 
سر گذاشت. صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر 
را ۵0 تومان كاهش دادند؛ بطوري كه قيمت خريد دالر 
در اين صرافي ها ۱۱ هزار و 600 تومان و قيمت فروش 
آن ۱۱ هزار و ۷00 تومان است.اين صرافي ها هر يورو 
را به قيمت ۱۳ هزار و ۱00 تومان خريدند و ۱۳ هزار و 
200 تومان فروختند كه تغييري نداشته است. قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد چهار ميليون و ۱۵0 
هزار تومان است كه ۱۵ هزار تومان كاهش قيمت دارد.

س��كه تمام طرح قديم نيز با كاهش 20 هزار توماني، 
چهار ميليون و ۷0 هزار تومان قيمت دارد.هر قطعه نيم 
سكه بدون تغيير قيمت دو ميليون و ۱۳0 هزار تومان 
است و هر قطعه ربع سكه هم اندكي كاهش يافته و يك 

ميليون و ۳20 هزار تومان داد و ستد مي شود.همچنين 
سكه يك گرمي ۵0 هزار تومان ارزان شده و ۹20 هزار 
تومان قيمت دارد.در طالفروشي ها نيز هر گرم طالي 
۱۸ عيار ۴۱۴ هزار تومان فروخته مي شود كه ۴000 
تومان كاهش قيمت را تجربه مي كند. مظنه مثقال ۱۷ 
عيار يا طالي آبشده نيز به ۱ ميليون و ۸00 هزار تومان 
رسيده است. قيمت اونس جهاني نيز روز سه شنبه به 

۱۵0۵ دالر كاهش يافت. 
در بازار ارز نيز بانك ها قيمت دالر را ثابت نگه داشتند؛ 
بطوري كه قيمت خريد دالر در بانك ها همان ۱۱ هزار 
و ۴۱۱ است.همچنين ش��عب ارزي بانك ها هر يورو 
را ۱2 ه��زار و 6۵۷ تومان خريدند ك��ه نرخ اين ارز نيز 
ثابت بوده اس��ت.هر پوند انگليس نيز در شعب ارزي 
بانك ها به قيم��ت ۱۳ ه��زار و ۸۷۵ تومان خريداري 
شد.قيمت ارز مسافرتي هم با احتساب كارمزد حدود 

 ۱۳ ه��زار و 600 تومان قيمت گذاري ش��ده اس��ت.
 بانك مركزي نرخ ۴۷ ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن 
نرخ ۱2 ارز مانند يورو كاهش و قيمت 20 واحد پولي 
ديگر از جمله پوند افزايش يافت. نرخ دالر و ۱۴ ارز ديگر 
نيز ثابت ماند.هر دالر امريكا براي »دوش��نبه بيست و 
هشتم مردادماه ۹۸« بدون تغيير ۴2 هزار ريال قيمت 
خورد. همچنين هر پوند انگليس با ۱۸ ريال افزايش ۵۱ 
هزار و ۴۹ ريال و هر يورو نيز با ۵0 ريال كاهش ۴6 هزار 

و ۵۸۴ ريال ارزش گذاري شد.
از س��وي ديگ��ر، افزاي��ش ارزش دالر در بازارهاي 
جهاني، كار امريكا در ادام��ه جنگ تجاري با چين 
را س��خت تر مي كند. به گ��زارش بلومبرگ، دالر به 
باالترين س��طح ارزش خود در سال 20۱۹ رسيده 
است و برخي كارشناسان معتقدند اين روند همچنان 

ادامه خواهد يافت.
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درخواست بانك مركزي 
براي استفساريه ماليات بر تسعير

گروه بانك و بيمه| بان��ك مركزي پيش نويس 
اليحه دو فوريتي تفس��ير قانون »نحوه محاسبه و 
اعمال تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي« را به هيات 

دولت ارايه كرده است.
به گزارش »پايگاه اطالع رساني دفتر هيات دولت« 
به موجب ماده واحده قانون »نحوه محاسبه و اعمال 
تس��عير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي 
جمه��وري اس��المي ايران-مصوب ۳۱ ش��هريور 
۱۳۹2-« قانون گذار ضمن نسخ صريح بند )ب( ماده 
)26( قانون پولي و بانكي كشور مقرر نمود: »تفاوت 
ناشي از تس��عير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك 
مركزي كه از تغيير نرخ برابري ارز، طال و جواهرات 
ايجاد مي شود، صرفا ناشي از ارزيابي حسابداري است 
و سود تحقق يافته تلقي نمي گردد و مشمول ماليات 
نيس��ت و مابه التفاوت آن در حسابي تحت عنوان 
مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي 
منظور و در بخش سرمايه بانك مركزي ذيل حساب 
اندوخته ها در ترازنامه منعكس و گزارش مي شود.«

به موجب نص صريح اين ماده واحده، تفاوت ناشي 
از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي، 
سود تحقق يافته تلقي نمي گردد و بالطبع مشمول 
ماليات نيس��ت، با اين حال وزارت امور اقتصادي و 
داريي، آن بخش از تس��عير دارايي ها و بدهي هاي 
ارزي بانك مركزي را كه در »حساب ذخيره تسعير 
دارايي ها و بدهي هاي ارزي« موجود است مشمول 
ماليات دانس��ته و بانك مركزي را ملزم به پرداخت 

ماليات مذكور نموده است.
اين درحالي است كه از منظر حقوقي، چنانكه در 
صدر ماده واحده تصريح شده، تسعير دارايي ها و 
بدهي هاي ارزي، سود تحقق يافته تلقي نشده و 
صرفا ارزيابي حسابداري است، صرف نظر از اينكه 
عنوان حساب مزبور شده باش��د. از سوي ديگر 
بديهي است اخذ اين وجه كالن مالياتي از بانك 
مركزي به عنوان مرجع اعمال حاكميت در حوزه 
پولي و بانكي كش��ور به مفهوم اعمال سياس��ت 
پولي انبساطي ناخواس��ته بوده و موجب تزريق 
پول پرفشار به اقتصاد كشور و افزايش پايه پولي، 
كاهش ذخاير بانك مركزي و تضعيف موقعيت 
بانك مذكور در نظام بانكداري بين المللي را فراهم 
و از همه مهم تر، پيامدهاي تورمي شديدي را پي 

خواهد داشت.
بررسي قوانين ساير كشورها در حوزه بانكداري 
مركزي نيز حاكي از آن است كه با توجه به شرح 
وظايف و صالحيت ه��اي بانك هاي مركزي در 
مديريت دارايي هاي دولت، عمليات بانك هاي 
مركزي از اعداد عمليات تجاري خارج گرديده و 

حاكميتي تلقي مي شود و معاف از ماليات است.
 به گون��ه اي كه بانك هاي مركزي در كش��ورهاي 
آذربايجان به موجب ماده )6۵(، بلغارستان به موجب 
ماده )۵۹( و ارمنستان به موجب ماده )۵۵( قانون 
بانك مركزي از پرداخت ماليات، معاف گرديده اند. 
از سوي ديگر حسب ماده ۳6 قانون رفع موانع توليد، 
ناظر بر فعاليت هاي صندوق توسعه ملي، صراحتا 
اعالم گرديده سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها 
و بدهي هاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت 
ماليات معاف است. بنابراين به منظور زدودن ابهام 
از مفاد قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي ها 
و بدهي هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران، رفع تشتت در مرحله اجراي قانون و در راستاي 
پيشگيري از توالي فاسد اقتصادي ناشي از استمرار 
رويه كنوني، بانك مركزي مت��ن طرح دو فوريتي 

استفساريه اي را ارايه كرده است.
گفتني است اين استفساريه در حال رسيدگي در 

كميسيون اقتصاد هيات دولت است.

 ايراد شوراي نگهبان
 به يك طرح بانكي

گروه بانك و بيمه |  ش��وراي نگهبان ۵ ايراد طرح 
تسهيل تس��ويه بدهي بدهكاران بانكي را به رييس 
مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد.  به گزارش خبرنگار 
»تعادل«، عباسعلي كدخدايي، قائم مقام دبير شوراي 
نگهبان در نامه اي به علي الريجاني، رييس مجلس 
شوراي اس��المي نظر ش��وراي نگهبان درباره طرح 
تسهيل تسويه بدهي بدهكاران بانكي را اعالم كرد. در 

اين نامه آمده است: 
طرح تسهيل تس��ويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي 
كشور كه با اصالحاتي در جلسه مورخ هشتم مرداد 
ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس 
ش��وراي اسالمي رسيده اس��ت؛ در جلسه مورخ 2۳ 
مرداد ماه ۹۸ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت و با توجه به اصالحات به عمل آمده به شرح زير 

اعالم نظر مي گردد: 
۱- در خصوص مقررات اعالمي بانك مركزي، از آن 
جهت كه مشخص نيست منظور از آنها، احكام تكليفي 
است يا وضعي )در معناي بطالن معامله با اعم از آنها 

ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-  اطالق مصوبه نس��بت به مصادي��ق مربوط به 
قبل از تاريخ يكم فروردين سال ۹۳، در مواردي كه 
قراردادهاي آنها نيز بر خالف مقررات اعالمي بانك 
مركزي باشند و مفاد مقررات اعالمي نيز وضعي )در 
معناي بطالن معامله باشد، خالف موازين شرع است.

۳- در قس��مت دوم بند ۱ ماده واح��ده، از آنجايي 
كه مشخص نيست آيا قراردادهايي كه مشتمل بر 
جريمه هاي قانوني نيز هستند مشمول حكم ذيل 
اين قسمت مي ش��ود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع 

ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- در قس��مت دوم بند ۱ ماده واحده از آنجايي كه 
مشخص نيس��ت آيا مقصود، انحصار اعتبار در اين 
قراردادها اس��ت يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام 

اظهارنظر خواهد شد.
۵- در خصوص اي��راد بند ۷ ماده واح��ده، با توجه 
به اينكه اصالحي به عمل نيامده اس��ت ايراد سابق 

همچنان باقي است.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل«روندمعامالتيكماههبازارسهامرابررسيميكند

پشتگرميقيمتهابهعملكردشركتها
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

معامالت مردادماه بازار سهام رو به اتمام است. بورس 
تهران كه در ماه هاي اخير به لطف ش��رايط مناسب 
ش��كل گرفته در بازاره��اي جهان��ي و تاثير مثبت 
تغييرات تورمي نرخ ارز كه در س��ال گذش��ته آغاز 
شده بود، در حالي پنجمين ماه از سال جاري را آغاز 
كرد كه بازگشت شركت ها از مجامع عمومي عادي 
ساالنه سبب شده بود تا از همان روزهاي ابتدايي اين 
ماه شاهد كمتر شدن جريان تقاضا همزمان با افت 
عرضه باشيم. همين امر سبب شد تا تمامي روزهاي 
اين م��اه با افت و اخيز كم رم��ق نماگرهاي بورس و 

فرابورس همراه باشد.
 با اين ح��ال رخوت تقاض��ا در قيمت ه��ا و برابري 
جري��ان عرضه و تقاض��ا در اين روز ب��ه حدي نبود 
كه دماس��نج اصل��ي بازار س��هام، يعني ش��اخص 
 ب��ورس تهران ب��دون تغيير معامالت اي��ن ماه را به

 پايان ببرد. 
بر اين اساس تا اين جاي كار، معامالت بورس تهران 
موجب شده تا پايان معامالت روز دوشنبه بازدهي 
ش��اخص كل اين بازار از ابتداي ماه به 5.32 درصد 
برس��د. نماگر اصلي بورس كه سفر ماهانه خود را از 
249 هزار و 661 واحد آغاز كرده بود به لطف رش��د 
قيمت آهسته و پيوسته برخي نمادها نظير »اخابر«، 
»تاپيكو«و... توانست در پايان معامالت روز دوشنبه 

خود را به سطح 262 هزار و 941 برساند. 
با بررس��ي رون��د معامالت و ورود و خ��روج پول در 
نماده��اي كوچك و بزرگ حاض��ر در بورس تهران 
مي توان اينگونه قلمداد كرد كه با وجود رش��دهاي 
اندكي كه بازار ط��ي يك ماه اخير از خود به نمايش 
گذاش��ته به دليل آنكه ريزش هاي اين ب��ازار نيز از 
ش��دت چنداني برخوردار نبوده اس��ت، در نهايت 

توانسته ايم شاهد بازده مشابه ماه هاي قبل باشيم.

ترسازبازيدرزمينبزرگترها
همانطور كه پيش تر نيز به آن اشاره شد، آنچه كه از 
ابتداي سال جاري توانسته بود، به رشد دست جمعي 
قيمت ها در بازار س��هام منتهي ش��ود، خوش بيني 
به جاي س��رمايه گذاران نس��بت ب��ه عملكرد مالي 
شركت ها در سال جاري بود. بازار سهام كه كل سال 

گذش��ته را تحت تاثير رشد سراس��يمه نرخ ارز قرار 
داش��ت، از آخرين ماه س��ال 97 خود را براي تاثير 
نرخ دالر نيمايي باالي 10 هزار تومان در صورت ها 
و گزارش هاي مالي س��ال 98 آماده كرد. در نهايت 
همين طور نيز شد. نرخ فروش محصوالت و بررسي 
تحليلگران بنيادي حكايت از آن داشت كه انواع ارز 
در س��امانه نيما از ابتداي سال جاري با رشد مواجه 
شده اند. افزايش قيمت اسعار گوناگون در اين سامانه 
به ح��دي بود تا در ماه اخير نرخ ه��ر دالر امريكا در 
ساز و كار ياد شده به 11 هزار و 400 تومان رسيد. 

به موجب همين افزاي��ش نرخ و گزارش هاي خوب 
شركت هاي فوالدي، معدني و پتروپااليشي بود كه 
در ماه جاري به پايان رسيدن فصل مجامع و عوامل 
جدي نظير تشديد ريس��ك هاي سياسي و افزايش 
تنش هاي تجاري مي��ان امريكا و چين نتوانس��ت 
تاثي��ري جدي بر اف��ت قيمت نماده��اي دالر بازار 
بگذارد. با اين حال آنچه كه اتفاق افتاد از رونق افتادن 
نمادهاي ياد شده در روزهاي مياني مردادماه بود. 

همين امر سبب شد تا س��ايرين هم كه به بازارهاي 
جهان��ي متصل نبودند ي��ا در صورت ت��داوم رونق 
در نمادهاي س��نگين وزن تر، مجال رش��د چنداني 
نمي يافتن��د، با وق��وع ضعف در معام��الت فلزي-

معدني ه��ا ي��ا نماده��اي پتروش��يمي ب��ا اقب��ال 
س��رمايه گذاران خرد مواجه شوند. به نظر مي رسيد 
دليل اصلي اين امر افزايش ريسك براي خريداران 
بزرگ ب��ورس تهران ب��ود كه ب��ا باالگرفتن جنگ 
تجاري ميان امريكا و چين و به تبع آن منفي شدن 
چش��م انداز مصرف و شرق آس��يا، اروپا و امريكاي 
ش��مالي، از تزريق نقدينگي در نمادهاي ياد ش��ده 
كاس��ته بودند. داليلي از اين دست نيز سبب شد تا 
عرضه صندوق هاي سرمايه گذاري درآمد ثابت كه 
در ماه هاي اخير به سبب رشد ارزش دارايي خود در 
سهام و لزوم رعايت نسبت هاي مقرر از سوي سازمان 
بورس، مزيد بر علت شود و حقيقي ها بيش از آنچه 

بايد در ورود به نمادهاي بنيادي احتياط كنند. 

شاخصهموزن70هزارواحديشد
عوامل ياد ش��ده در كنار نوس��ان قيم��ت اندك در 
بسياري از نمادهاي بازار، موجب شد تا شاهد افزايش 

ريس��ك معامالت براي معامله گران حقيقي باشيم. 
در واقع ترس از خواب پول در نمادهاي بنيادي كه 
چندماه��ي را تقريبا بي وقفه بر مدار صعود گذارنده 
بودند، موجب شد تا بس��ياري از چاله كندي شيب 
بازده به چاه نمادهايي بيفتند كه بيشتر تحت تاثير 

تقاضاي سفته بازانه قرار مي گيرند.
 نمادهايي از اين دست كه بيش��تر به دليل راحتي 
نوسان و رس��يدن به سقف قيمت مجاز روزانه مورد 
توجه فعاالن بازار هس��تند، از آن جهت محبوب اند 
كه به س��رمايه زيادي براي رشد قيمت نياز ندارند. 
همين عامل سبب ش��د تا از همان روزهاي ابتدايي 
مردادماه ب��ا افزايش تحركات قيمت در بس��ياري 
از نماده��اي كوچ��ك ب��ورس ته��ران به خصوص 
نمادهاي حاضر در بازار پايه، توجه س��رمايه گذاران 

 بي��ش از پي��ش ب��ه اي��ن نماده��ا جل��ب ش��ود.
تغيير جهت سرمايه گذاران به سمت نمادهاي مورد 
بحث در نهايت به رشد تقريبا 10 هزار و 300واحدي 
ش��اخص كل هموزن تنها در يك ماه منتهي ش��د 
كه داللت بر رش��د 17 درصدي اين شاخص چهار 
هفته اخير دارد. اين در حالي است كه مجموع بازده 
نماده��اي بورس تهران طي دوره ياد ش��ده به 5.5 

درصد هم نمي رسد. 
در تابلوهاي فرعي فرابورس اما وضعيت از بورس هم 
پيچيده تر بود. در اين مدت سقف نوسان 10 درصدي 
بسياري از پول هاي بازار را به سمت نمادهاي سست 
بنياد بازار پايه سوق داد و سايه سنگين سقوط را بر 
س��ر نمادهاي ياد شده انداخت؛ سايه اي كه تا امروز 

نيز پا برجا مانده است.

تعقيب جريان نمادهاي پر بازده در يك ماه گذشته 
به خوبي نش��ان مي دهد كه اگرچه در ماه گذش��ته 
همچنان ركورد ارزش معامالت در اختيار نمادهاي 
حاضر در صنايع شيميايي، فلزات اساسي، خودرويي 
و بانك ه��ا بوده اس��ت، با اين حال رك��ورد بازده در 
اختيار گروها و صنايعي بوده كه تاثير زيادي بر ارزش 
معامالت بازار س��هام ندارند. بر اين اساس مردادماه 
در حالي خاتمه مي يابد كه تا روز دوشنبه گروه هاي 
»محصوالت«، »انبوه سازي« و »محصوالت كاغذي« 
بيشترين بازدهي را براي سهامداران خود به ارمغان 
آورده ان��د. اين در حالي اس��ت ك��ه نمادهاي نظير 
شيميايي، بانكي و خودرويي در طول يك ماه گذشته 
بازده چنئداني نداشته اند و حجم انبوه معامالت در 

آنها با نوسان قيمت اندكي انجام شده است.
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   »پكوي�ر« براي هرس�هم ۱۳۴ري�ال زيان 
شناسايي كرد: ش��ركت كوير تاير در اطالعات و 
صورت هاي مالي 6ماهه منتهي به 31خرداد1398 
براي هرس��هم 134ريال زيان شناسايي كرد. اين 
شركت در گزارش منتشر شده خود زيان عملياتي 
را 50ميلي��ارد و 996ميليون ري��ال، زيان خالص 
را 93ميليارد و 519ميليون ريال و س��ود انباشته 
پايان دوره را 8ميلي��ارد و 644ميليون ريال اعالم 
كرد.به گزارش سنا، در دوره مالي 6ماهه، »پكوير« 
توانس��ته 9هزار و 258تن انواع محصوالت خود را 
ب��ه ارزش يك هزار و 836ميلي��ارد ريال به فروش 
برس��اند كه در پايان اي��ن دوره به س��ود ناخالص 
61ميليارد و 460ميليون ريال دس��ت يافته است 
و برآورد تعداد ف��روش خ��ود در دوره 6ماهه دوم 
س��ال به 15هزار و 255تن و مبلغ فروش 3هزار و 
502ميليارد ريال دس��ت مي يابد.اين شركت در 
تش��ريح اهداف و برنامه هاي راهبردي در خصوص 
تولي��د و فروش محصوالت اعالم ك��رد كه با توجه 
به وضعيت اقتصادي و چالش هاي موجود در بازار، 
شركت اهداف وبرنامه كاري سال 98 را بر پايه حفظ 
توان توليد وفروش خود تدوين كرده است كه در اين 
راستا تيم مديريت واجرايي شركت استراتژي هاي 
متفاوتي را جهت دستيابي به اهداف تعريف شده به 
كار گرفت.همچنين اين شركت قصد دارد با توجه 
به افزايش در قيمت تمام شده محصوالت افزايش 
قيمت تاير با تاييد سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان صورت خواه��د پذيرفت. عالوه 
بر اي��ن با توجه به اينكه بالغ بر نيم��ي از مواد اوليه 
ش��ركت از منابع خارجي تامين مي شود افزايش 
نرخ ارز، نرخ جهاني مواد اوليه و قيمت نفت موجب 
افزايش در بهاي خريد مواد اوليه مي شود.»پكوير« 
در رابط��ه با افزايش ن��رخ ارز وافزايش قيمت مواد 
اوليه اساسي، شركت با چالش افزايش بهاي تمام 
شده محصوالت مواجه است كه با برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته سعي شده چالش مذكور كنترل شود. 
همچنين در خصوص موادي كه ارز 42هزار ريال به 
آن تعلق نمي گيرد ش��ركت درصدد خريد از ساير 
تامين كنندگان با قيمت مناس��ب است.»پكوير« 
اعالم كرده است كه با توجه به اينكه بخش مهمي از 
مواد اوليه از تامين كنندگان داخلي و خارجي تامين 
مي شود ش��ركت پيش بيني هاي الزم در خصوص 
افزاي��ش نرخ و اط��الع به مش��تريان در خصوص 
تغييرات نرخ فروش و كنترل هزينه ها را در برنامه 
خ��ود قرار داده اس��ت و با توجه ب��ه اينكه برخي از 
قراردادهاي منعقده در سال گذشته، در ابتداي سال 
مالي جاري به وقوع پيوسته، باعث شده هزينه هاي 
اداري و فروش نسبت به فروش افزايش يابد. مديريت 
تالش دارد تا نس��بت به كنترل بيشتر هزينه ها در 

6ماهه آتي اقدام كند.

   موافقت حس�ابرس با افزايش س�رمايه دو 
شركت:  شركت هاي صنايع ماشين هاي اداري ايران و 
بيسكويت گرجي اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني 
نسبت به گزارش توجيهي هيات مديره در خصوص 
افزايش سرمايه را منتشر كرد.به گزارش سنا، شركت 
صنايع ماشين هاي اداري ايران اظهارنظر حسابرس و 
بازرس قانوني نسبت به گزارش توجيهي هيات مديره 
در خصوص افزايش س��رمايه را اعالم كرد.»ماديرا« 
اعالم كرد قصد دارد سرمايه خود را از مبلغ يك هزار و 
200ميليارد ريال به مبلغ 3هزار و 200ميليارد ريال 
معادل 166درصد افزايش دهد. قرار است اين افزايش 
سرمايه از محل مطالبات حال ش��ده سهامداران و 
آورده نقدي و سود انباشته به منظور افزايش سرمايه 
عملياتي ش��ود.از سوي ديگر اظهارنظر حسابرس و 
بازرس قانوني نسبت به گزارش توجيهي هيات مديره 
در خصوص افزايش س��رمايه ش��ركت بيسكوييت 
گرجي اعالم شد.»غگرجي« سرمايه خود را از مبلغ 
245ميليارد ريال به مبلغ 545ميليارد ريال معادل 
122درصد افزايش دهد. اين اقدام از محل مطالبات 
حال شده سهامداران و آورده نقدي تامين خواهد شد 
و به منظور توسعه و احداث خطوط توليدي و افزايش 

ظرفيت توليدي است.

   شناس�ايي س�ود ۱۳۷ريالي براي هرسهم 
»كمرجان«:  ش��ركت بازرگاني و توليدي مرجان 
كار در صورت هاي مالي 6ماهه با سرمايه 40ميليارد 
ريالي، براي هرسهم 137ريال سود شناسايي كرد.به 
گزارش سنا، شركت بازرگاني و توليدي مرجان كار 
در اطالع��ات و صورت هاي مال��ي 6ماهه منتهي به 
31خرداد1398 با سرمايه 40ميليارد ريالي، براي 
هرسهم 137ريال سود شناسايي كرد.اين شركت 
س��ود عملياتي دوره مالي مورد گزارش را 5ميليارد 
و 840ميلي��ون ريال، س��ود خال��ص را 5 ميليارد و 
477ميليون ريال و س��ود انباش��ته پاي��ان دوره را 
10ميليارد و 608ميليون ريال اعالم كرد.»كمرجان« 
در دوره 6ماهه توانس��ته 11ميلي��ون و 883هزار و 
553 متر از محصوالت خود را به مبلغ 49ميليارد و 
992ميليون ريال برساند كه سود ناخالص از اين محل 
را 13ميليارد و 908ميليون ريال اعالم كرده است. اين 
در حالي اس��ت كه »كمرجان« براي 6ماهه منتهي 
به 30آذر1398 پيش بيني كرده اس��ت كه فروش 
محصوالت خود را به 19ميليون و 139هزار و 148متر 
به مبلغ 71ميليارد و 304ميليون ريال برساند.اين 
ش��ركت در تش��ريح اهداف و برنامه هاي راهبردي 
خود در خصوص توليد و ف��روش محصوالت اعالم 
كرده است كه طي س��ال مالي مورد گزارش فروش 
طبق روال عادي و با ظرفيت كامل انجام مي پذيرد و 
پيش بيني مي شود كه حجم فروش حدود 4درصد و 
از نظر مبلغ 11درصد و توليد حدود يك درصد نسبت 
به س��ال مالي قبل رشد داشته باشد. همچنين نرخ 
فروش محصوالت در 6 ماهه آتي نسبت به ميانگين 
عملكرد 6 ماهه حدود 13درصد رشد خواهد داشت و 
نرخ خريد مواد اوليه در 6ماهه آتي نسبت به ميانگين 
عملكرد 6ماهه حدود 10درصد رشد خواهد داشت. 
عالوه بر اين پيش بيني مي شود كه بهاي تمام شده 
عوامل توليد نسبت به ميانگين عملكرد 6ماهه حدود 

13درصد رشد داشته باشد. 

معاونسازمانبورس:مديرعاملشركتبورستهران:

سودشركتهايبورسيقابلپيشبينيميشودسامانهبورسپاسخگويپذيرشهمهسهامدارانعدالتنيست
مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران در مورد عرضه سهام عدالت در 
بورس تهران گفت: اين مساله در كميسيون هاي تخصصي مجلس 
بررسي مي شود كه در صورت تصويب در مجلس، انجام خواهد شد.

علي صحرايي در گفت وگو با فارس در مورد عرضه س��هام عدالت 
در ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران گف��ت: نماين��دگان مجلس در 
كميسيون هاي اصل 44 و كميس��يون اقتصادي در حال بررسي 
هستند و تصميم گيري نهايي با مصوبه مجلس انجام خواهد شد.

وي با بيان اينكه عرضه سهام عدالت در بورس نياز به قانون مجلس 
دارد، گفت: در حال حاضر مالكيت اين سهام در اختيار شركت هاي 
تعاوني سهام عدالت استاني قرار دارد و براي عرضه در بورس بايد 

از ساختار قبلي جدا شود.
مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران افزود: طبق قانون دهك هاي 
اول و دوم درآمدي براي سهام عدالت مالك اين سهام شده اند، اما 
براي عرضه س��هام عدالت در بورس مكانيزم  معامالتي و ابزارها و 

روش ها بايد مشخص شود.
صحرايي گفت: اگر قرار باشد همه سهامداران عدالت يك باره وارد 
بورس ش��وند و به صورت مستقيم باشد، سامانه بورس پاسخگوي 
پذيرش همه سهامداران عدالت نيست و بايد زيرساخت آن فراهم 
ش��ود كه آن هم پيچيده نيست، اما بايد روش عرضه سهام عدالت 

توسط مجلس مشخص شود.
وي در مورد روش عرضه سهام عدالت گفت: بايد هم به روش عرضه 
مس��تقيم س��هام عدالت و هم به روش صندوق هاي قابل معامله 
بورسي موسوم به ETF و به هر دو روش باشد كه اين شيوه عرضه 
مزاي��ا و معيابي دارد كه بايد روش عرض��ه را نمايندگان مجلس با 

همكاري دولت مشخص كنند.
مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران در برابر اين پرسش كه ارزش 
هر س��هم يك ميليون توماني عدالت به چقدر رسيده است، گفت: 
طبق آنچه اعالم شده است، ارزش سهام يك ميليون توماني عدالت 

به حدود 4.5 ميليون تومان رسيده است.
صحراي��ي در مورد اينكه ب��راي واگذاري باقيمانده س��هام دولت 
در 18 ش��ركت بزرگ آيا روش هاي ديگري غي��ر از عرضه بلوكي 
اجرا مي ش��ود، گفت: با توجه به عدم اقبال در روش عرضه بلوكي 
دول��ت بايد روش هاي واگ��ذاري را متفاوت كند، ب��ه گونه اي كه 
براي واگذاري س��هام دولت و اين شركت هاي بورسي و فرابورسي 

تسهيالتي در نظر گرفته شود.
وي گف��ت: هيات واگذاري نظرات ما را براي ش��يوه هاي واگذاري 
مي خواهد كه اميدواريم در نهايت روش هايي به تصويب برسد كه 

باعث آساني واگذاري سهام دولت و خصوصي سازي آسان شود.

معاون سازمان بورس با اشاره به انتشار گزارش تفسيري مديريت 
ناشران بورس��ي، گفت: در گزارش تفس��يري مديريت مي توان با 
ضرب و تقسيم ساده به پيش بيني سود هم دست پيدا كرد. در اين 
گزارش براي پيش بيني وضعيت شركت به يك عدد اكتفا نمي شود 
بلكه دامنه اي از اعداد براي سود شركت مورد توجه قرار مي گيرد.

حس��ن اميري در گفت وگو با ايس��نا، در پاس��خ به اينكه كيفيت 
گزارشگري ناش��ران بورس��ي در مورد گزارش تفسيري مديريت 
چقدر تغيير كرده اس��ت و آيا ناشران با اين نحوه گزارشگري آشنا 
ش��دند؟ اظهار كرد: بين ش��ركت ها از نظر نوع گزارشگري تفاوت 
وجود دارد. بايد يك دوره فرهنگ س��ازي را طي كنيم، البته چند 
بار در اين مورد كالس هاي آموزش��ي برگزار ش��ده است. ناشران 
بورس��ي كم كم با اين نوع گزارش��گري آشنا مي ش��وند و گزارش 

بهتري ارايه مي كنند.
وي افزود: بازخوردهايي كه بازار از اين گزارش ها مي دهد بهترين 
محك است. وقتي شركتي گزارشي مي دهد و اصالحاتش گرفته 
و چكش كاري مي شود نحوه گزارش��گري بهبود مي يابد، در عين 
حال برگزاري دوره هاي آموزشي مي تواند به اين پروسه كمك كند.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران س��ازمان بورس اضافه كرد: از 
ديد سازمان بورس امسال سال بهبود و ارتقاي كيفيت گزارشگري 

است. مي خواهيم به سطحي برسيم كه گزارش هاي ماهانه به موقع 
و با كيفيت ارس��ال ش��ود و محتواي اين گ��زارش وضعيت واقعي 

شركت را بيان كند.
اميري درباره پيش بيني سود گفت: در فرم هاي گزارش تفسيري، 
اطالعات��ي وج��ود دارد كه با يك ض��رب و تقس��يم مي توانيم به 
پيش بيني س��ود دس��ت يابيم. مثال قيمت دالر جزو نكاتي است 
كه بايد در آن نظرمديريت ارايه ش��ود و همين اختالفات است كه 
س��بب ايجاد يك بازار فعال مي شود. يك ش��خص مي گويد يك 
قيمت براي دالر پيش بيني مي كند و ش��خص ديگر رقم ديگري 
در نظ��ر مي گيرد، در نتيجه اين تفاوت باع��ث خريد و فروش ها و 

شكل گيري بازار مي شود.
وي ادامه داد: اين اتفاق مثبت اس��ت، چون صرفا براي پيش بيني 
وضعيت ش��ركت به يك عدد اكتفا نمي شود و به دامنه اي از اعداد 
براي پيش بيني سود شركت توجه مي ش��ود، در نتيجه بايد وارد 
مباني پيش بيني ها شويم. اين موضوع براي سرمايه گذاران مفيد 

است.
از سال گذشته س��ازمان بورس اعالم كرد كه پيش بيني سود در 
صورت هاي مالي شركت ها الزامي نيست ولي شركت ها بايد در كنار 

صورت هاي مالي، گزارش تفسيري مديريت را هم منتشر كنند.

كارشناسبازارسرمايهپيشبينيكردمعاونتوسعهكانوننهادهايسرمايهگذاريمطرحكرد

گزارشهاي6ماههشركتهاخوشايندخواهدبودشكوفاييبازارسرمايهباتوسعهبازاربدهي
به گفته يك مقام مسوول در بازار سرمايه، هم اكنون بنابر 
تحقيقات انجام شده، سهم بازار اوراق بدهي از كل بازار 
بدهي )مجموعه اي شامل تسهيالت و خود اوراق بدهي( 
حدود 8 درصد اس��ت؛ در حالي كه اين نسبت در دنيا 
بيش از 65 درصد است. براين اساس بازار سرمايه ايران 

با متوسط هاي جهاني فاصله بسياري دارد.
معاون توسعه كانون نهادهاي سرمايه گذاري ضمن بررسي 
بازار بدهي اظهار كرد: اين بازار يكي از فرصت هاي مناسب 
براي توسعه بازار سرمايه است. با بررسي كشورهاي پيشرفته 
دنيا، درمي يابيم كه حدود 70 درصد بازار سرمايه آنها به بازار 
بدهي و كمتر از 30 درصد آن به بازار سهام تعلق دارد؛ دليل 
اين موضوع و اقبال به بازار بدهي نيز كم بودن ريسك اين 

بازار و تطابق آن با ذائقه سرمايه گذاران است.
به گزارش سنا، وي اضافه كرد: بنابر تحقيقات انجام شده 
در بورس هاي دنيا، تقريبا نسبت بين 30 تا 40 درصد 
سهام و 60 تا 70 درصد اوراق بدهي، ذائقه سهامداران 

عمده كشورهاي دنيا را تشكيل داده است.
توكلي كاشي ادامه داد: طي 5 سال اخير، بازار سرمايه رشد 
خوبي در زمينه توسعه بازار بدهي داشته است، اما به نظر 
من اين رشد هنوز كافي نيست؛ يكي از شاخص هايي كه 

براي سنجش اين موضوع وجود دارد، اندازه اين بازار است.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه توضيح داد: در اين سال ها 
به طور متوسط با سالي 80 درصد رش��د بازار اوراق بدهي 
مواجه بوده ايم، اما اگر اين موضوع را با كل بازار بدهي كشور 
كه شامل تسهيالت و خود اوراق بدهي است بسنجيم، طي 
4 سال اخير سهم ما در مجموع بين 4 تا 8 درصد در نوسان 
بوده است.وي تصريح كرد: در حال حاضر سهم بازار اوراق 
بدهي از كل بازار بدهي )مجموعه اي شامل تسهيالت و خود 

اوراق بدهي( حدود 8 درصد است؛ در حالي كه اين نسبت در 
دنيا بيش از 65 درصد است. براين اساس ما با متوسط هاي 
جهاني فاصله بسياري داريم.معاون توسعه كانون نهادهاي 
سرمايه گذاري ايران، بسترهاي رشد اين بازار را فراهم دانست 
و گفت: در حال حاضر در زمينه ابزارهاي بدهي و انواع اوراق 
بدهي تنوع بسيار خوبي داريم. اوراق مشاركت، اوراق اجاره، 
مرابحه، اسناد خزانه اسالمي، اوراق سلف، اوراق منفعت و 
اوراق وكالت، اوراقي هستند كه منتشر شده و در بازار مبادله 
مي شوند.توكلي كاشي بيان كرد: در سمت تقاضاي خريد 
اوراق و از جهت حجم قبول س��رمايه هم با توجه به امكان 
توسعه  صندوق هاي س��رمايه گذاري، آنها مي توانند بازار 
بالقوه خريد اين اوراق باشند؛ صندوق هاي سرمايه گذاري، 
ساالنه امكان رشد بين 100 تا 200 هزار ميليارد تومان را 
دارند؛ اين ارقام در مقايسه با رشد ساالنه نقدينگي در كشور 
اعداد نسبتا كوچكي هستند. تنها در سال 1397، نقدينگي 
كل كشور به ميزان 420 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و 
براي سال 1398 نيز رشدي حدود 500 هزار ميليارد تومان، 

مورد انتظار است.
وي ادام��ه داد: ب��ه نظ��ر من اكن��ون وقت آن رس��يده تا 
پوس��ت اندازي جدي در زمينه اوراق بدهي هم در سمت 
عرضه و هم در سمت تقاضا داشته باشيم؛ در اين خصوص، 
مي توانيم ابتدا با توسعه اندازه صندوق هاي سرمايه گذاري و 
بعد با صدور مجوز انتشار اوراق جديد شركت هاي بورسي و 

فرابورسي به اين هدف برسيم.
اين كارشناس بازار سرمايه ورود بانك مركزي به بازار 
بدهي را در چارچوب عمليات بازار باز سبب رونق بيشتر 
اين بازار دانس��ت و گفت: عالوه ب��ر آن تعداد زيادي از 
اس��تارتاپ نيز در كشور فعال شده اند كه تحت عنوان 

»پرداخت يار« در حال انجام فعاليت هستند، اين گروه 
از اس��تارتاپ ها مي توانند ضمن ارايه خدمات جديد 
به مشتريان خود به رشد بازار بدهي نيز كمك كنند.

توكلي كاشي پيش��نهاد كرد: براي رسيدن به سطح 
باالتري از رش��د در بازار بدهي، بايد با توجه به فراهم 
شدن زيرساخت هاي بازار بدهي براي توسعه اين بازار 
طوري فرهنگ سازي انجام دهيم كه شركت ها و ناشران 
به جاي تامين مالي از طريق سيستم بانكي، تامين مالي 

خود را از طريق بازار بدهي انجام دهند. 
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: در اين زمينه يكي از 
اقداماتي كه مي توان براي سرعت گرفتن اين روند انجام داد، 
اين است كه خط كشي خيلي شفاف و ساده اي را بگذاريم 
بطوري كه شركت ها براي تامين مالي كمتر از 100 ميليارد 
تومان به بانك ها مراجعه كنند و براي تامين مالي باالي 100 
ميليارد تومان به بازار سرمايه مراجعه كرده و با انتشار اوراق 

بدهي خود را تامين مالي كنند.
معاون توسعه كانون نهادهاي سرمايه گذاري در پايان گفت: 
در حال حاضر، بسياري از شركت ها چند هزار ميليارد تومان 
از سيستم بانكي وام گرفته اند، اگر بتوانيم با ارايه مشوق هايي، 
كاري كنيم تا اين شركت ها تامين مالي خود را با انتشار اوراق 
بدهي در بازار سرمايه انجام دهند، مي توانند بدهي خود را با 
سيستم بانكي تصفيه كنند. اين موضوع عالوه بر اينكه سبب 
مي شود تا بازار اوراق بدهي توسعه پيدا كند، از طرف ديگر 
باعث مي شود تا ظرفيت تسهيالت دهي سيستم بانكي آزاد 
ش��ده و بانك ها بتوانند وام بيشتري را به بخش خصوصي 
)زير ص��د ميليارد تومان( و همچنين اش��خاص حقيقي 
بپردازند. تسهيالت بيشتر به مردم و مصرف كنندگان، سبب 

افزايش رشد اقتصادي كشور نيز خواهد شد.

گزارش ه��اي 6 ماه��ه ش��ركت ها ب��ا تاثيرپذيري 
صورت ه��اي مالي از تعديل ن��رخ دالر نيمايي؛ غالبا 
اميدبخش و مثبت است و از اين زاويه كاهش نرخ دالر 

تاثير منفي بر بازارسرمايه ندارد.
عليرضا تاج بر، كارش��ناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با س��نا در اين خصوص بيان داش��ت: زم��ان اجراي 
سياس��ت هاي اقتصادي دولت مش��خص نيست به 
همين دليل نمي توان گفت كه تغييرات بازار به دليل 

تصميم گيري در خصوص اين سياست ها ست.
وي ادامه داد: اين روزها اقبال به سهام بزرگ و بنيادي 
كاهش يافته و به سمت سهم هاي كوچك بنيادي و 
غيربنيادي حركت كرده است كه علل مختلفي دارد.

تاج بر در خصوص علل اين حركت سهامداران بيان 
داشت: از سال گذشته تا به حال قيمت سهام برخي 
از شركت ها سه برابر شده است اما سهام شركت هاي 
بزرگ بازار اي��ن افزايش نرخ را تجرب��ه نكردند. اين 
ثبات در قيمت س��هم ش��ركت هاي بزرگ به دليل 
حجم مبناي باالي آنها بوده و به همين دليل رشدي 
كه سهم هاي ديگر دارند سهام اين شركت ها تجربه 
نمي كنند. اما بحث ديگر، مربوط به عرضه و تقاضا ست 
كه عرضه باالي حقوقي ها در اين نمادها موجب شده 

كه تجربه رشدهاي هيجاني را نداشته باشند.
مديرعامل شركت كارگزاري تامين سرمايه نوين در 
اين خصوص گفت: در بازار سرمايه هنگامي كه برخي 
از سهم ها با اقبال مواجه مي شوند با عرضه هاي شديد 
حقوقي هم همراه مي ش��وند و البته تا حدي طبيعي 
است اما به هر حال بسياري از كساني كه به تازگي وارد 
بازار شده اند به دنبال كسب منفعت كوتاه مدت هستند 

و به اين ترتيب به سمت سهام اين شركت ها نمي روند. 
اين عده بيشتر به سمت سهام شركت هاي كوچك با 
حجم مبناي يك ي��ا كوچك تر را انتخاب مي كنند و 
گاهي ديده مي شود سهام شركت هاي كوچك بدون 
هيچ تحليل بنيادي با اس��تقبال از سوي سهامداران 

مواجه مي شوند.
وي ادامه داد: تورم ش��ديدي را بعد از افزايش نرخ ارز 
تجربه كرديم كه بعضا شامل بازار سرمايه هم مي شود 
اما بازار س��رمايه در اين م��ورد از بقيه بازارها عقب تر 
است و با توجه به شفافيت و نقدشوندگي كه دارند و 
هزينه نگهداري كه مانند بازار مسكن شامل حال آن 
نمي ش��ود كمي از باقي بازارها در خصوص نرخ تورم 

عقب تر است.
تاج بر افزود: حاال اين تورم بايد به بازار سرمايه تسري 
پيدا كند. نرخ دالر كه در بسياري از تحليل ها 14 هزار 
تومان در نظر گرفته شده است هم اكنون با افت همراه 
شده كه به اين ترتيب، تحليل ها را به هم ريخته است. 
البته ب��ازار بايد به اين نكته توجه كن��د كه نرخ دالر 
سامانه نيما از 8 هزار دالر به 11 هزار دالر افزايش پيدا 
كرده است . بازار صرفا كاهش نرخ دالر آزاد را مي بيند 
كه از 14 هزار تومان به 11 هزار تومان رسيده است اما 
به اين نكته توجه ندارد كه عمده شركت هاي بورسي 
در س��امانه نيما دالر خود راخريد و فروش مي كنند 

و از 8 هزار به 11 هزار تومان افزايش نرخ داشته اند.
وي گفت: اين افزايش به زودي در صورت هاي مالي 
شركت ها منعكس مي ش��ود و با ارايه گزارش هاي 6 
ماهه، ميزان توليد و فروش شركت ها و خيلي از موارد 

مالي شركت ها روشن مي شود .

نگاهبازار



تشكلها6اخبار

تاثير  نوسان نرخ ارز بر اقتصاد ملي چه خواهد بود

اقتصاد  ايران  پس  از  شوك  ارزي
با ثبات چند ماهه نرخ ارز اكنون زمان آن است كه اثرات 
ناشي از التهابات ارزي سال گذشته را به صورت ملموس 
در اقتصاد ايران مشاهده كنيم. وقايع رخ داده در بازار ارز 
اثراتي بر پارامترهاي حقيقي اقتصاد دارد كه خود را در قالب 
شش ماه تا يك سال بعد نشان مي دهد و امروز زماني است 

كه اين اثرات قابل مشاهده است.

   نوسانات بازار آزاد و سركوب نرخ ارز
اثر نوسان نرخ ارز بر اقتصاد ملي پيش از همه نشان دهنده 
عدم ثبات و نگراني بازيگران اقتصادي از س��مت و سوي 
اقتصاد كالن است كه در عمل تاثير منفي بر شاخص هايي 

نظير سرمايه گذاري، نرخ رشد توليد و اشتغال دارد.
با اين حال تثبيت دستوري نرخ ارز نيز نه فقط امكان پذير 
نيست؛ بلكه حتي در صورت امكان، تاثيرات منفي آشكاري 
به همراه دارد. آن چه در دهه هاي گذشته در اقتصاد ايران 
ش��اهد آن بوديم تاييدي بر اين موضوع است چراكه هم 
نوسانات شديد بازار ارز و هم تثبيت دستوري قيمت آن را 
در اقتصاد ايران شاهد بوده ايم و آثار و نتايج آن را بر اقتصاد 

كشور در دهه هاي گذشته ديده ايم.
نگاهي به اين رويه نش��ان مي دهد اقتص��اد ايران در 
دوره هايي كه با وجود تورم بااليي كه در اقتصاد تجربه 
شده نسبت به تثبيت دستوري قيمت ارز اقدام كرده 
تراز تجاري كشور به سرعت منفي شده و واردات هر نوع 
كااليي به كشور به منظور كنترل تورم اثرات مخربي 

روي توليد داخلي گذاشته است.
اين موضوع دير يا زود با پرش فنر ارز به بحران هاي ارزي 
در كشور منجر شده كه تنها در يك دهه گذشته دو بار 
ش��اهد اين جهش بوده ايم و اثرات مخرب آن را نيز بر 

اقتصاد ملي مشاهده كرده ايم.
تغيير نرخ ارز از مسيرهاي مختلف بر عملكرد اقتصادي 
اثرگذار اس��ت. دراين گزارش به بررسي اثر تغيير نرخ 
ارز بر عملكرد سه متغير مهم اقتصادكالن، يعني تراز 

تجاري، توليد و اشتغال خواهيم پرداخت.

   اثر تغيير نرخ ارز بر تراز تجاري
تغيير ن��رخ ارز از طريق تغيير ص��ادرات و واردات بر تراز 
تجاري كشور تأثيرگذار است. تغيير نرخ واقعي ارز، قدرت 
رقابتي صادركنندگان در برابر رقباي خارجي در بازارهاي 

بين المللي را تغيير مي دهد.
افزايش نرخ واقعي ارز، قيمت كاالها و خدمات صادراتي 
توليدكنندگان داخلي را نسبت به قيمتهاي جهاني كاهش 

داده و در نتيجه بر قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در 
بازارهاي جهاني مي افزاي��د و در نهايت منجر به افزايش 
صادرات كشور خواهد شد. در مقابل، كاهش نرخ واقعي ارز، 
از مسير كاهش قدرت رقابتي صادركنندگان در برابر رقباي 

خارجي، به كاهش صادرات كشور مي انجامد.
از طرف ديگر افزايش نرخ واقعي ارز، قيمت كاالها و خدمات 
وارداتي را افزايش داده و در نتيجه منجر به كاهش واردات 
به كشور خواهد شد، در حالي كه كاهش نرخ واقعي ارز، به 

افزايش واردات كشور مي انجامد.
بنابراين در مجموع، افزايش نرخ واقعي ارز از طريق افزايش 
ص��ادرات و كاهش واردات، به بهبود تراز تجاري كش��ور 
مي انجام��د و در مقابل، كاهش نرخ واقعي ارز به تضعيف 
تراز تجاري منجر خواهد شد. براي نمونه، گسترش سريع 
واردات در مقابل صادرات )غيرنفتي( و تضعيف تراز تجاري 
)غيرنفتي( در دهه هشتاد، نشانه آشكاري از اثر كاهش نرخ 

واقعي ارز بر تراز تجاري كشور در اين دهه است.

در ماه هاي گذشته نيز با افزايش قيمت ارز در كشور شاهد 
دو اتفاق مهم بوديم؛ نخست آن تراز تجاري براي اولين بار 
در سال 97 مثبت شد و حتي در برخي ماه ها به يك ميليارد 

دالر رسيد كه نشان دهنده توفق صادرات بر واردات بود.
موضوع دوم هدفمندي مسير واردات كاالها به كشور 
بود كه مي تواند در بلندمدت اثرات مباركي براي توليد 
به ارمغان داشته باشد. در حال حاضر دولت قادر است 
ب��ا برنامه ريزي دقي��ق زمينه را داخلي س��ازي توليد 
بسياري از محصوالتي كه پيش از اين وارد مي شد آغاز 
كند و اين موضوع براي اقتصاد ايران از اهميت بااليي 

برخوردار است.
در ح��ال حاض��ر واردات كاالهاي لوكس ب��ا ارزبري باال 
به شدت كاهش يافته است و محل هدررفت منابع ارزي 
نيز بس��ته و يا كامال هدفمند شده است و اين تصميمات 
درست با آزادسازي بهاي ارز اتفاق افتاده است. صادرات 
نيز تقويت ش��ده هرچند يكي از مهم ترين موضوعات در 

اين شرايط سعه صدر دولت در برابر صادركنندگان است.
در اين شرايط دولت نبايد با ايجاد محدوديت هاي صادراتي 
مانع از بهبود تراز تجاري كشور شود اما به نظر مي رسد اين 

اتفاق افتاده است.
در حال حاضر صادركنندگان فوالد از محدوديت هاي 
صادراتي گاليه دارند. همينطور معدني ها از اينكه به 
بهانه خام فروش��ي توان ص��ادرات محصوالت خود را 
ندارند با مشكل روبرو هستند و دولت بايد از اين موانع 

صادراتي جلوگيري كند.
بر اين اس��اس اينكه چه نرخي براي ارز مناسب است 
تا بتواند تراز تج��اري را متعادل كند از اهميت زيادي 
برخوردار است و اين به ميزان آزادي دولت ها بستگي 
دارد. در حال حاضر مكانيزم هاي طراحي شده براي بازار 
ارز باعث شده تا نرخ ارز در فضايي آزاد به دست آيد اما 
اين نرخ توسط وزارت صنعت باعث محدوديت صادراتي 

شده و اين يعني هنوز آزادي عمل را شاهد نيستيم.

   اثر تغيير نرخ ارز بر توليد و اشتغال
عالوه بر تجارت توليد نيز به شدت از اين نرخ اثر مي پذيرد. 
تغيير نرخ ارز از مس��يرهاي متفاوت، اث��رات متضادي بر 
توليد باقي مي گذارد كه برآيند اين اثرات، بيانگر اثر خالص 
تغيير نرخ ارز بر توليد و اشتغال است. اثر تغيير نرخ واقعي 
ارز بر توليد از دو مسير آشكارمي شود: يكي از مسير ميزان 
استفاده از ظرفيت توليدي موجود و ديگري از مسير ميزان 

سرمايه گذاري و ايجاد ظرفيتهاي توليدي جديد.
كاهش نرخ واقعي ارز، از طري��ق افزايش قيمت كاالهاي 
صادراتي و كاهش قيمت كااله��اي وارداتي، تقاضاي كل 
اقتصاد را به س��مت تقاضا براي كاالها و خدمات خارجي 
انتقال مي ده��د.در واقع كاهش نرخ ارز، تقاضاي كاالهاي 
توليد داخل را، چه در بازار داخل��ي و چه در بازار خارجي، 
كاهش مي دهد. كاهش تقاضا براي توليدات داخلي، منجر 
به عدم استفاده كامل از ظرفيت توليدي موجود خواهد شد.

بنابراين توليد داخلي از مسير كاهش نرخ واقعي ارز و عاطل 
ماندن بخشي از ظرفيت توليد، تحت تأثير منفي قرار گرفته 
و تضعيف مي ش��ود. روشن است كه به تبع كاهش توليد، 
اشتغال نيز كاهش خواهد يافت. در مقابل، افزايش نرخ ارز، 
موجب افزايش تقاضاي توليدات داخلي، هم در بازار داخلي 
و ه��م در بازار خارجي و به تب��ع آن افزايش بهره برداري از 
ظرفيت هاي توليدي موجود مي گردد و در نتيجه، بر ميزان 
توليد و اشتغال اثر مثبت خواهد داشت. متاسفانه در اين مورد 
نيز افزايش نرخ ارز برخالف انتظار نتوانسته باعث بهبود توليد 
شود. چراكه اين مساله به كمياب شدن مواد اوليه در كشور 
در كوتاه مدت منجر ش��د كه مشكالتي را در بخش توليد 
ايجاد كرد. البته انتظار مي رود در بلندمدت اين مشكالت به 
تدريج شوند همانطور كه با متعادل شدن ارز و كاهش سفته 
بازي در همه بازارها توليد نيز در بهبود واردات ارتقا خواهد 
يافت. اكنون به نظر مي رسد در اين دوره هستيم و توليد بايد 

با استفاده از فضاي به وجود آمده خود را بازيابي كند.
آنچه مهم است اين است كه به تدريج اثرات تحريم نيز 
بر بخش واقعي اقتصاد متعادل تر مي شود و بخش هايي 
كه با حباب ناش��ي از نگراني تحريم روبرو بود متعادل 
مي شود بنابراين بايد گفت ش��رايط مناسبي را براي 

بهبود سطح توليد داريم.
در اين ش��رايط دولت بايد با شناس��ايي دغدغه هاي 
توليدكنندگان آماده حل اين مش��كالت ش��ود. وزير 
صنعت اخيرا در نشس��تي اعالم ك��رد آمادگي كامل 
دارد تا شكالت توليدكنندگان را برطرف كند بنابراين 
اميدواري به حل اين مشكالت در اين شرايط زياد است.

دبير انجمن قطعه سازان: رييس اتاق بازرگاني شيراز: 
۸۴۴ ميليون يورو باقيمانده تسهيالت قطعه سازان پرداخت مي شوداتاق مسوول تخلفات پيش آمده در حوزه كارت بازرگاني نيست

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي شيراز معتقد است: فرآيند 
صدور كارت هاي بازرگاني مشخص است و اگر تخلفي از سوي عده اي خاص 

اتفاق افتاده، مسووليتي از اين بابت بر عهده اتاق هاي بازرگاني نيست.
 جم��ال رازقي در م��ورد داليل سوءاس��تفاده از كارت ه��اي بازرگاني و 
شكل گيري كارت بازرگاني موس��وم به كارت يك بارمصرف يا اجاره اي، 
گفت: فرآيند صدور كارت بازرگاني مشخص است؛ به گونه اي كه اتاق هاي 
بازرگاني مس��وول جمع آوري مدارك هستند و امضاكننده نهايي براي 
تاييد و صدور كارت هم وزارت صنعت است؛ پس ازاين بابت مسووليتي در 
رابطه با تخلفات پيش آمده متوجه اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور نيست.

او ادامه داد: صدور كارت بازرگاني بايد به مثابه هر مدرك يا گواهينامه اي در 
نظر گرفت كه بطورمعمول در كشور صادر مي شود. اگر شخصي با داشتن 
گواهينامه رانندگي تصادف كند، آيا مسووليت اين تصادف بر عهده آن 
فرد است يا راهنمايي و رانندگي كه براي آن شخص گواهينامه صادر كرده 
است؟ رازقي تصريح كرد: روند صدور كارت بازرگاني اسير پيچيدگي هايي 
شده است كه در شرايط فعلي چندان به اعمال اين روند سخت نياز نيست.

او افزود: فعاالن بخش خصوصي از مدت ه��ا پيش درباره ماهيت صدور 
كارت ه��اي بازرگاني مباحث زيادي را مطرح كرده اند و با توجه به تجربه 
كشورهاي توسعه يافته اين سوال بارها پرسيده شده كه اصاًل چه نيازي به 
صدور كارت بازرگاني است؟ اما متأسفانه پيشنهادهاي بخش خصوصي 
هيچگاه موردتوجه قرار نگرفته است. روشن ترين مثال هم در اين رابطه، 
پيشنهاد بخش خصوصي و بيانيه اتاق ايران در خصوص حذف ارز 4200 
توماني است كه با وجود تأكيد پارلمان بخش خصوصي مبني بر تبعات 

منفي تخصيص ارز 4200 توماني اما همچنان مديريت بازار ارز به اين شيوه 
دنبال مي شود. به اعتقاد رييس اتاق شيراز اگر دولت نرخ ارز را بر مبناي 
عرضه و تقاضا تعيين و از محل تس��عير نرخ ارز به اقشار كم درآمد كمك 
مي كرد، در حال حاضر شاهد مشكالت اين چنيني و افزايش قاچاق نبوديم.

او همچنين با انتقاد از موضع كساني كه تأكيد مي كنند كارت بازرگاني ابزار 
ماليات ستاني و شفافيت است، بر اين باور است كه بايد »عدالت مالياتي« 

برقرار شود تا تنها بار پرداخت ماليات بر دوش توليدكنندگان نباشد.
رييس اتاق شيراز با انتقاد از روند صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها كه به 
اعتقاد او معمواًل بدون مشورت با بخش خصوصي و اعمال نظر كارشناسان 
صادر مي ش��ود، گفت: در شرايط فعلي محيط كس��ب وكار براي فعاالن 
اقتصادي به گونه اي رقم خورده است كه يك فعال اقتصادي براي انجام 

كارهاي خود و ادامه فعاليت، راهي جز تخلف نمي بيند.
رازقي افزود: اقتصاد كشور به اشتباه گاهي به سمت چپ درحركت است و 
گاهي به سمت راست. سياست گذاري درازمدت به فراموشي سپرده شده و 
دخالت هاي روزانه دولت در اقتصاد، آينده را غيرقابل پيش بيني كرده است 

ضمن اينكه صداي فعاالن اقتصادي هم به جايي نمي رسد.
به عقيده او، فضاي اقتصادي در حال حاضر قدرت ريسك را از فعاالن 
اقتصادي گرفته است و آنها هم ترجيح مي دهند كه كم خطرترين مسير 
را انتخاب كنند. رييس اتاق شيراز اظهار كرد: حفظ بازارهايي كه يك 
فعال اقتصادي تمام انرژي و هزينه خود را صرف آن كرده است بسيار 
سخت است و فعاالن اقتصادي براي حفظ سرمايه هاي خود در چنين 

شرايطي مجبورند تا هر كاري كنند.

دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو، از پيشگام شدن 
يكي از بانك هاي عام��ل براي پرداخت ۸44 ميليون ي��ورو باقيمانده از 
تسهيالت قطعه س��ازان خبر داد و گفت: دو مشكل عمده  منقضي شدن 
مهلت پرداخت تسهيالت و نپذيرفتن بانك هاي عامل براي پرداخت اين 

تسهيالت كه وجود داشت، حل شده است.
پس از تصويب مصوبه پرداخت تس��هيالت ۱۱ ه��زار ميليارد توماني به 
قطعه سازان كه بخش اول آن به صورت ريالي در ماه هاي پاياني سال گذشته 
و به مبلغ 4000 ميليارد تومان پرداخت شد؛ تصميم بر اين گرفته شد كه 
7000 ميليارد تومان باقي مانده به صورت ارزي و در قالب ۸44 ميليون 
يورو تخصيص يابد؛ اما با وجود پيگيري ها و درخواست قطعه سازان براي 

پرداخت اين تسهيالت خبري از پرداخت  ارزي نبود.
در اين رابطه، مازيار بيگلو -  دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي 
خودرو - در گفت وگو با ايس��نا گفت: دو مشكل عمده براي پرداخت اين 
تسهيالت وجود داشت. بانك هاي عامل و خودروسازان به دليل نوسانات 
نرخ ارز تمايل نداشتند تسهيالت ارزي پرداخت شود؛ لذا در حال حاضر 
با توجه به ثبات ارزي كه به وجود آمده، پس از بحث و بررسي هاي فراوان 
بين قطعه سازان، خودروسازان و بانك مركزي، در نهايت مقرر شده است 
اين باقيمانده تسهيالت به صورت ارزي كه البته خواسته خود قطعه سازان 
بوده است، از سوي يكي از بانك هاي عامل پرداخت شود. تخصيص اين 
مبلغ عالوه بر اينكه تكميل كننده خودروهاي ناقص كف كارخانه ها است، 
مي تواند تعطيل نشدن واحدهاي قطعه سازي و به دنبال آن تعديل نشدن 

نيروي آنها را به دنبال داشته باشد.

وي با تاكيد بر اينكه تخصيص ريالي اين مبلغ نيازمند مصوبه اي جداگانه 
بود كه محقق ش��دن آن وقت و زمان زيادي نياز داشت؛ از تمديد مهلت 
تخصيص آن خبر داد و گفت: اين تسهيالت ارزي كه مهلت پرداخت آن 
در تاريخ ۳۱ خرداد ماه امس��ال منقضي ش��ده بود، با درخواست تمديد 
آن تا پايان بهمن ماه موافقت شده اس��ت. با ثبات ارزي كه طي ماه هاي 
اخير به وجود آمده و احتماال ادامه دار نيز خواهد بود، با رايزني هايي كه با 
بانك مركزي و بانك هاي عامل شده، فرايند پرداخت شروع شده و هردو 
خودروساز )ايران خودرو و سايپا(، يكي از قطعه سازان و يك بانك عامل به 

عنوان پيشرو اقدام كرده اند.
دبير انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه هاي خودرو ب��ا بيان اينكه 
درصد زيادي از اقدامات الزم انجام ش��ده است؛ ابراز اميدواري كرد بعد از 
تعطيالت تابستاني خودروسازان اين پول جابه جا شده و اولين قسط اين 
تسهيالت پرداخت شود تا كم كم ساير بانك هاي عامل ديگر همراهي كرده 
و قطعه سازان و خودروسازان بتوانند اين تسهيالت را دريافت كنند. البته 

عمده اين تسهيالت به خودروسازان پرداخت خواهد شد.
بيگلو تصريح كرد: اما همچنان مشكل بانك هاي عامل براي دريافت اين 
ارز باقي است و تاكنون فقط يكي از بانك ها موافقت خود را براي دادن اين 
تسهيالت اعالم كرده اس��ت. عالوه بر اين پس از اعالم اين بانك يكي از 
قطعه سازان »تير وان« براي دريافت اين ارز اقدام كرده، اما هنوز هيچ رقمي 
جابه جا نشده و دريافتي انجام نشده است. )تير وان به تامين كنندگان بزرگ 
قطعات يا قطعه س��ازان رده نخست جهاني اطالق مي شود كه در ارتباط 

مستقيم با خودروسازان هستند.( 
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ثبات ارزي و صاحبان صنايع
آرامش نسبي به بازار ارز بازگشته است؛ حسين 
س��ليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در 
گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران در اين زمينه 
مي گويد: باالخره ابزارهاي مديريتي براي مهار 
نوسان بازار به درستي مورداستفاده قرارگرفت 
و بازار ارز با آرامش��ي نس��بي روبروست كه اين 
وضعي��ت مي توان��د در تزريق آرام��ش به ديگر 
بازارها نيز موثر واقع شود. او مي گويد: در شرايط 
جديد اقتصادي فعاالن اقتصادي بايد براي سرپا 
نگه داشتن بنگاه هاي خود كاري بكنند؛ اگرچه 
تالطم در بازار ارز به تصميم نادرست بانك مركزي 
برمي گردد، ولي حاال كه ثبات به بازار ارز برگشته 
بايد صاحبان صنايع به فكر چاره باشند. او در پاسخ 
به اينكه چه بايد بكنند؟ ادامه مي دهد: نياز ارزي 
كشوري مشخص است؛ فروش نفت كاهش يافته 
است؛ كاالهايي كه بتوانند ارز خود را تهيه كنند 
كمترين مشكل را در اقتصاد دارند. عضو هيات 
نمايندگان اتاق ايران مي گوي��د: صنايع در اين 
دوره بايد حتمًا هدف صادراتي داش��ته باشند؛ 
بازارهاي هدف خود را بشناسند و حتمًا بر حوزه 
صادرات س��رمايه گذاري و تمركز كنند. صنايع 
بايد به سمت توليد كاالي صادراتي بروند چراكه 
رقابت باعث بقا است. در شرايط جديد اقتصادي 
كه خيلي از بنگاه هاي اقتصادي با مشكل بقا مواجه 
هس��تند، چگونه مي توان به رقابت فكر كرد؟ او 
پاسخ مي دهد: گروهي از صنايع در كشور وجود 
دارند كه مشكالت كمتري در حوزه كاري خود 
دارند؛ اين صنايع كاالهاي خود را صادر مي كنند 
و نياز ارزي خود را تأمين مي كنند. سليمي تاكيد 
مي كند: در شرايط حاضر آنچه مبناي كار است و 
ريشه همه مشكالت به آن برمي گردد چند نرخي 
بودن ارز است؛ دولت بايد تك نرخي كردن ارز را 
مورد توجه قرار دهد؛ در اين صورت صادركننده 
مي تواند پيش بيني كند كه كاالي خود را با چه 
نرخي بايد صادر كنند؛ چه برنامه و راهبردي در 
پيش گيرد و چگونه براي اهداف بلندمدت خود 
برنامه ريزي كنند. او مي گويد: اگرچه در شرايط 
حاضر ثبات نسبي به بازار ارز بازگشته است؛ ولي 
نبايد انتظار داش��ت كه تالط��م چندين ماهه با 
يك ماه ثبات به فراموشي سپرده شود. سليمي 
معتقد است: هنوز فعاالن اقتصادي به بازار و ثبات 
نسبي آن خوش بين نيستند و نمي توانند روي 
آن برنامه ريزي بادوام و بلندمدت داشته باشند. 
هنوز فعاالن اقتصادي اميدواري به ادامه ثبات در 
بازار ندارند اما اگر اين ثبات ادامه يابد حتمًا ارز هم 
به سمت تك نرخي شدن پيش مي رود و در اين 
صورت رويه هاي توليدي به سمت آرامش حركت 
خواهد ك��رد. او ادامه مي ده��د: اگرچه خيلي از 
صنايع در كشور به سمت ورشكستگي پيش رفته 
ولي برخي از صنايع هنوز سرپا هستند و صادرات 
دارن��د. دولت بايد از صنايع با نرخ اش��تغال زايي 
ب��اال حمايت كند. اما صنايع بيم��ار با حمايت و 
تسهيالت مالي نمي توانند خود را از ورشكستگي 
نجات دهند. او تاكيد مي كند: اگر اين ثبات نرخ ارز 
ادامه داشته باشد مي توان به آينده اقتصاد كشور 
و كنترل تورم اميدوار باش��يم. بايد به اين توجه 
داشت كه كنترل تورم و رونق اقتصادي در گرو 

ثبات بازار ارز است.

ارزي كه مي خواهيد به  واردات 
دهيد،به توليد  بدهيد

در پ��ي اظه��ارات مديرعام��ل اتحادي��ه 
تاكس��يراني هاي شهري كش��ور در خصوص 
واردات ون براي جايگزيني ون هاي فرسوده در 
حال تردد در كشور، مشاور انجمن خودروسازان 
ايران گفت: با توجه به شيريني واردات، برخي 
واردات را به توليد داخل ترجيح مي دهند اما بهتر 
است هزينه اي كه قرار است صرف واردات شود 
به توليدكننده داخلي اختصاص دهند تا شعار 

رونق توليد محقق شود.
اخيرا مرتضي ضامن��ي - مديرعام��ل اتحاديه 
تاكسيراني هاي شهري كش��ور - اعالم كرد: ۱۳ 
هزار دستگاه ون در كشور در حال تردد هستند 
كه ۱00 درصد اين ناوگان فرسوده بوده و نياز به 
بازسازي دارد. از اين تعداد ون 7هزار دستگاه در 
تهران و باقي در س��اير كالن شهرهايي همچون 
تبريز و اصفهان در حال تردد هستند كه با توجه 
به اينكه در كشور كارخانه توليد ون نداريم، راه حل 

اين مشكل، واردات ون است.
در اين رابطه داود ميرخاني رشتي - مشاور انجمن 
خودروسازان ايران - در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: واردات هميش��ه با خود »نقل و نبات« نيز 
داشته اس��ت و در واقع هميشه شيريني داشته 
است. از پيش از انقالب نيز همه طرفدار واردات 
بوده و عالقه  به توليد نداش��تند؛ چراكه واردات 

هميشه  »لقمه چربي« بوده است.
وي افزود: در ايران س��ال ها اس��ت كه توليد ون 
وج��ود دارد اما الزمه اين تولي��د، وجود خريدار 
است كه عمدتا سازمان هايي همچون تاكسيراني، 
اتوبوسراني و... هستند كه آنها نيز به دنبال واردات 
هستند. اما نكته مهم اينجاست كه آيا ارزي براي 
واردات وجود دارد!؟ اگر ارز و سرمايه وجود دارد 
به توليدكنندگان داخلي اختصاص يابد، آن هم در 
سالي كه به عنوان »رونق توليد« مزين شده است.

مشاور انجمن خودروسازان ايران اظهار كرد: اگر 
ارز هم ب��راي واردات داريم و مي خواهيم واردات 
انجام داده و جايگزين خودروي فرسوده كنيم؛ بايد 
بدانيم كه اولويت با اختصاص اين ارز به خودروساز 

و توليدكننده است تا در داخل توليد كنند.
وي خاطرنشان كرد: البته بايد بدانيم كه برخي 
نيز به دنبال اين هستند كه واردات خودروهاي 
دست دوم را رواج دهند؛ چراكه معتقدند توليد 
در داخل مصرف ارزي بيشتري نسبت به واردات 
 دارد و باي��د از خ��ارج، اتوب��وس، ون و خودروي 

دست دوم وارد كنيم.

در كميسيون انرژي و محيط زيست  اتاق  بازرگاني  تهران  اعالم شد

آغاز واگذاري پروژه هاي جديد نفتي به بخش خصوصي
نشست كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران در 
حالي برگزار شد كه مدير پشتيباني ساخت و تامين كاالي 
نفت با حضور در اين جلسه، از چندين پروژه كه به تازگي 
طي بخشنامه وزرات نفت واگذاري آن به بخش خصوصي 
اعالم شده  است، رونمايي كرد. رامين قلم بر در اين جلسه 
كه مديران تشكل هاي بخش انرژي، پيمانكاران و سازندگان 
صنعت نفت نيز در آن حضور داشتند، از گشايش ال سي 
ريالي براي برندگان مناقصات اين پروژه ها خبر داد.  در اين 
نشست، ابتدا رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق 
تهران كه مدير پشتيباني ساخت و تامين كاالي نفت را براي 
تشريح پروژه هاي موجود به اتاق تهران دعوت كرده بود، در 
توضيحاتي به بخشنامه اخير وزير نفت پيرامون اولويت هاي 
شركت  ملي نفت اشاره و اين اولويت ها را افزايش ظرفيت 
توليد نفت خام ميادين مشترك غرب كارون، ساخت خط 
لوله گوره – جاس��ك، پايانه صادرات��ي نفت خام در بندر 
جاسك و تكميل ظرفيت و راه اندازي فازهاي ۱4، ۱۳، 22 
و 24 پارس جنوبي عنوان كرد. رضا پديدار به پروژه انتقال 
نفت خام گوره به جاسك اش��اره كرد و با اين توضيح كه 
اين خط لوله از سه استان بوشهر، فارس و هرمزگان عبور 
خواهد كرد، افزود: بنا بر اعالم وزارت نفت، ارزش تقريبي 
اين پروژه 2 ميليارد دالر برآورد شده و طول اين خط لوله 
انتقال نزديك به يك هزار كيلومتر اس��ت و از طريق اين 
خط لوله، روزانه يك ميليون بشكه انواع نفت خام سبك و 
سنگين ميدان هاي جنوب غربي كشور به سواحل جنوب 
شرقي منتقل مي شود. به گفته وي، بر اساس اعالم شركت 

ملي نفت، ذخيره سازي و صادرات نفت خام انتقالي از اين 
خط لوله از طريق پايانه صادراتي جاسك انجام خواهد شد.

 
   افزايش رشد تقاضاي نفت خام در جهان

رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران در 
ادامه به تشريح گزارش جديد آژانس بين المللي انرژي 
در خصوص بازار نفت جهان پرداخت. پديدار افزود: بر 
اساس اين گزارش، رش��د تقاضاي نفت خام جهان از 
2.۱ ميليون بشكه در روز در سال 20۱9 به 4.2 ميليون 

بشكه در روز در سال 2020 خواهد رسيد.
همچنين به گفته وي و بر اساس گزارش اخير آژانس 
بين المللي انرژي، دولت چين به دنبال اجراي طرح يك 
كمربند، يك جاده احداث ۳0 راكتور برق هسته اي تا 
۱0 س��ال آينده را برنامه ريزي كرده  است. او در ادامه 
به بازتاب افزايش غني س��ازي اورانيوم از سوي ايران 
در رسانه هاي جهان اش��اره كرد و گفت: بنا بر ادعاي 
رسانه هاي بين المللي، اين اتفاق مي تواند قيمت نفت 
خام در جهان را از مرز 75 دالر براي هر بشكه، فراتر ببرد.

 
   تغييرات در اليحه بودجه

پديدار سپس به اخبار داخلي مرتبط با حوزه نفت و انرژي 
اشاره كرد و با بيان اينكه تجديدنظر در اليحه بودجه از سوي 
دولت در حال انجام است، افزود: سازمان برنامه و بودجه در 
حال تنظيم اليحه بودجه بر مبناي صادرات ساالنه ۳00 
هزار بشكه نفت خام است و به اين ترتيب، اتكاي بودجه به 

نفت عماًل به دست فراموشي سپرده شده و ماليات از اين 
پس محور بودجه نويسي و توسعه كشور خواهد بود. به نظر 
مي رسد از اين پس، بنگاه هاي بخش  خصوصي بايد منتظر 
صدور برگ تشخيص هاي متمم باشند. رييس كميسيون 
انرژي و محيط زيست اتاق تهران در ادامه به خبر ديگري 
در ارتباط با آمادگي دولت براي واگذاري ۱۱ هزار مگاوات 
نيروگاه دولتي به بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: گزارش  
وزارت نيرو نشان مي دهد كه سهم دولت در نيروگاه هاي برق 
۳۳ درصد است كه بنا به گفته مقامات دولتي، اين ميزان بايد 
به ۱7 درصد كاهش پيدا كند. در همين ارتباط، حميدرضا 
صالحي نايب رييس اول كميسيون انرژي و محيط زيست 
اتاق تهران، آمار مربوط به سهم دولت در نيروگاه هاي برق را 
نادرست دانست و گفت: بخش خصوصي واقعي كمتر از ۱5 
درصد در نيروگاه هاي برق كشور سهيم است و بخش هاي 
عمومي و خصولتي ها سهم باال را در اين حوزه در دست دارند.

 
   معرفي پروژه هاي واگذاري به بخش  خصوصي

مدير پش��تيباني س��اخت و تامين كاالي نفت نيز در اين 
نشست، توضيحاتي در خصوص پروژه هاي اولويت بندي 
شده شركت ملي نفت ايران كه طي بخشنامه وزير نفت قرار 

است به بخش خصوصي واگذار شود، ارايه كرد.
رامين قلم بر به پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسك 
اشاره كرد و با اعالم اينكه طول اين خط لوله حدود ۱0۳0 
كيلومتر است، گفت: تمامي اين خطوط لوله از داخل كشور 
تامين مي شود. به گفته وي، در حدود 200 دستگاه پمپاژ 

اين مسير نيز از سوي شركت هاي داخلي تامين خواهد شد.
وي سپس به پروژه س��اخت و احداث ۳۳ مخزن نفتي در 
مناطق نفت خيز كش��ور اش��اره كرد و افزود: از اين تعداد، 
قرارداد ۱0 پروژه با بخش خصوصي منعقد شده است تا اوايل 
شهريورماه امسال نيز قرارداد ۱0 پروژه ديگر آن امضا خواهد 
شد. به گفته قلم بر، با احداث اين مخازن، روزانه 2۸0 هزار 

بشكه به توليدات نفت ايران افزوده خواهد شد.
او در عين حال، خبر داد كه بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد 
ارزش اين ۳۳ پروژه نفتي معادل ۶/2 ميليارد دالر تعيين 
شده است و كليه اين پروژه ها به پيمانكاران داخلي واگذار 
خواهد ش��د. به گفته وي، بودجه مورد ني��از اجراي اين 
پروژه ها از محل فروش اوراق تامين خواهد شد بطوري كه 
سال گذشته ۱000 ميليارد تومان فروش اوراق براي اين 
پروژه ها صورت گرفته و امسال نيز 2 هزار ميليارد تومان 
ديگر از اين محل تامين خواهد شد. مدير پشتيباني ساخت 
و تامين كاالي نفت همچنين تصريح كرد كه 40 درصد 
وزني اين پروژه ه��ا را كاال و تجهيزات دربرمي گيرد كه از 
اين ميزان، حداقل 70 درصد آن تجهيزات و كاالي ساخت 
داخل خواهد بود. به گفته قلم بر، در شركت ملي نفت ايران 
۸4 قلم كاال احصا ش��ده است كه براي اولين بار فهرست 
اقالم و سازندگان اين ۸4 قلم كاال به اسناد مناقصات اين 

پروژه ها پيوست شده است.
 

   گش�ايش ال س�ي ريال�ي ب�راي پيمان�كاران 
بخش خصوصي

قلم ب��ر در ادامه، از گش��ايش اعتبار اس��نادي ريالي براي 
قراردادهاي جديد در اين پروژه ها خبر داد و گفت: در بخش 
كااليي، به غير از ۱0 پروژه اول كه قرارداد آنها منعقد شده 
است، با دو بانك داخلي كشور براي گشايش اعتبار اسنادي 
ريالي توافق شده و به پيمانكاران پروژه هاي مذكور ال سي 

ريالي داده مي شود. وي سپس خبر داد كه پروژه هاي ده گانه 
دوم به زودي رونمايي شده و مناقصات آن برگزار خواهد شد. 
به گفته وي، در پروژه هاي ده گانه دوم هشت گروه احصا شده 

و موافقت اوليه وزير نفت نيز به دست آمده است.
 

   چالش ها و راهكارهاي صنعت برق
بخش ديگ��ر پنجمين نشس��ت كميس��يون ان��رژي و 
محيط زيس��ت اتاق تهران به ارايه گزارشي از چالش هاي 

كليدي واحدهاي توليدي صنعت برق اختصاص داشت.
پيام باقري نايب رييس س��نديكاي صنع��ت برق يكي از 
چالش هاي اين بخش را تامين مواد اوليه و ثبت س��فارش 
عنوان كرد و گفت: تخصيص ارز نيمايي براي واردات مواد 
اوليه با دش��واري و صرف زمان بسيار زياد همراه است و در 
قالب ارزهاي مرسوم مانند يورو انجام نمي شود و بانك هاي 
عامل، شركت ها را ملزم به پرداخت هزينه تبديل ارز اوليه به 
ارز موجود مي كنند. وي همچنين مشكالت اعتبار اسنادي، 
متناس��ب نبودن تعرفه و ممنوعيت واردات م��واد اوليه، 
غيرواقعي بودن قيمت پايه صادراتي برخي تجهيزات صنعت 
برق و نيز عدم امكان دريافت گواهي نامه هاي تست تجهيزات 
به علت تحريم را از ديگر چالش هاي اين بخش عنوان كرد.

وي س��پس به برخي راهكارهاي پيش��نهادي براي رفع 
چالش هاي كنوني واحدهاي توليدي صنعت برق اش��اره 
كرد و تالش حداكثري براي تحقق قانون حداكثر استفاده از 
توان توليد و خدماتي كشور، حمايت هدفمند از محصوالت 
س��اخت داخل صنعت برق، اص��الح تعرفه هاي گمركي 
با رويكرد حمايت واقعي از ش��ركت هاي س��اخت داخل، 
جلوگيري از واردات كاالهاي داراي مشابه ساخت داخل و 
افزايش سطح ارايه تسهيالت بانكي به 75 درصد مبلغ ارزي 
ميزان فروش سال قبل ش��ركت ها را از جمله راهكارهاي 

پيشنهادي اين صنعت بيان كرد.



يادداشت 7 انرژي

ریستادانرژی:تولیدگازخاورمیانهدرسال2019ازتولیدگازروسیهپیشیمیگیرد

رقابت نزدیک تولید و مصرف گاز در خاورمیانه
گروه انرژی|فرداد احمدی |

منطقه خاورمیانه عالوه بر آنکه بزرگ ترین ذخایر نفت 
خام را در خود جای داده اس��ت، با داش��تن بیش از 40 
درصد از ذخایر گازی جهان، مهم ترین مرکز تجمع ذخایر 
گازی هم هست. اما کشورهای این منطقه هنوز نتوانسته 
اند  در تولید گاز طبیعی به اندازه سهم خود از ذخایر آن 
عمل کنند و تنها 10.4 درصد از سهم تولید گاز جهان را 
به خود اختصاص داده اند. با این وجود، در سال های اخیر 
تولید گاز طبیعی در خاورمیانه از رشد باالیی برخوردار 
بوده و ایران و قط��ر در صدر افزایش تولی��د قرار دارند. 
موسسه »ریس��تاد انرژی« که گزارش های دست اولی 
در حوزه انرژی منتشر می کند، در تازه ترین گزارش خود 
پیش بینی کرد که در نیمه دوم سال 2019، تولید روزانه 
گاز طبیعی در خاورمیان��ه از تولید این حامل انرژی در 
روسیه بیشتر خواهد شد و به 730 میلیارد متر مکعب در 
سال خواهد رسید. اما بیشتر این افزایش تولید به مصرف 
خود کشورهای خاورمیانه می رسد، زیرا تقاضای گاز این 

منطقه نیز پا به پای تولید آن در حال رشد است.
به گزارش موسس��ه »ریس��تاد انرژی«، خاورمیانه در 
نیمه دوم سال 2019 نمایشی خیره کننده از تولید گاز 
طبیعی خواهد داش��ت و انتظار می رود که تا پایان سال 
فراتر از تولید گاز طبیعی روسیه برود. بر اساس اطالعات 
»ریستاد انرژی« منطقه خاورمیانه تا سال 2020 بیش 
از 730 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید خواهد کرد 
که تا س��ال 2030 به 920 میلیارد متر مکعب افزایش 

خواهد یافت.
با این وجود، ممکن اس��ت که بازارهای بین المللی به 
شکل محسوسی این رش��د تولید را احساس نکنند، 
زیرا احتماال منطقه خاورمیانه با رشد سریع تقاضای 
گاز روبه رو خواهد بود. فقط ایران و عربستان سعودی 
می توانند تا س��ال 2030 بیش از 50 درصد از مصرف 

منطقه ای این حامل انرژی را به خود اختصاص دهند.
قطر همچنان بزرگ ترین صادرکنن��ده گاز در منطقه 
خواهد بود و با تعریف پروژه های جدید و افزایش برداشت 
از می��دان گازی گنبد ش��مال )پارس جنوبی( ش��اهد 
افزایش صادرات گاز مایع طبیعی )LNG( این کش��ور 
خواهیم بود. همچنین انتظار م��ی رود که صادرات گاز 
رژیم صهیونیستی نیز به سرعت رشد کند که در درجه 

نخس��ت به مقصد اروپا خواهد رفت. بر اساس گزارش 
فارس، در حال حاضر ایاالت متحده امریکا با تولید حدود 
730 میلیارد متر مکعب در سال گاز طبیعی بزرگ ترین 
تولیدکننده آن است. این در حالی است که این کشور با 
دارا بودن 3.64 درصد از کل ذخایر شناخته شده جهان 
در رده ششم کش��ورهای دارای بیشترین ذخایر گازی 
جهان قرار می گیرد. در این فهرس��ت، کشور روسیه با 
26.16 درص��د از ذخایر گازی جهان، در رده نخس��ت 
دارندگان ذخایر گاز طبیعی قرار دارد و طبیعتأ رده دوم 
بزرگ ترین تولیدکنندگان این حامل انرژی با ظرفیت 
تولید حدود 580 میلیارد متر مکعب در س��ال درخور 
ذخایر عظیم این کش��ور خواهد بود. ایران که با داشتن 
17.93 درصد از ذخایر گازی جهان در رده دوم فهرست 
قرار دارد، با تولید ساالنه حدود 330 میلیارد متر مکعب 
گاز طبیعی در رده سوم بزرگ ترین تولیدکنندگان گاز 

در جهان قرار می گیرد.
در خاورمیانه سه کشور ایران، قطر و عربستان سعودی 
بیش��ترین تولید گاز را به خود اختصاص داده اند. ایران 
اکنون روزانه حدود 900 میلیون متر مکعب گاز طبیعی 
تولید می کند که معادل بیش از 5 میلیون بشکه نفت در 
روز اس��ت و بدین ترتیب بر اساس گزارش اویل پرایس، 
ایران در مجموع تولید انرژی های فسیلی پس از ایاالت 
متحده امریکا و روسیه در رده سوم تأمین کنندگان انرژی 
جهان و در خاورمیانه نیز باالتر از عربستان سعودی، در 
رتبه نخست قرار گرفته است. ایران در حال حاضر بالغ بر 
45 میدان گازی کشف شده دارد که این کشور را پس از 
روسیه در رده دوم بزرگ ترین کشورهای دارنده ذخایر 
گازی قرار می دهد. 35 میدان گازی ایران در جنوب این 
کشور، 4 میدان در غرب، یک میدان در مرکز )استان قم( 
و 5 میدان در شمال و شمال شرقی آن واقع شده اند. در 
این میان، میدان گازی پارس جنوبی به تنهایی حدود 

نیمی از ذخایر گازی ایران را در خود جای داده است.
در س��ال های اخیر دو دلیل عمده باعث ش��د که ایران 
ظرفیت تولید گاز خود را به سرعت افزایش دهد. زمستان 
سال 86 که ایرانیان سرمای کم سابقه ای را تجربه کردند، 
کشور ترکمنستان که گاز مناطق شمالی و شمال شرقی 
ایران را تأمین می کرد، ناگهان صادرات خود را با انگیزه 
دریافت پول بیشتر از ایران قطع کرد و قیمت آن را 9 برابر 

اعالم کرد. اتفاق مشابهی نیز در زمستان سال 93 رخ داد 
و بدین ترتیب ایران تصمیم گرفت به منظور تأمین گاز 
مناطق شمال و شمال شرقی خود و قطع وابستگی به گاز 
ترکمنستان، رشد تولید گاز طبیعی را سرعت ببخشد. 
عقب ماندن ایران از کش��ور قطر در برداش��ت از میدان 
مشترک گازی پارس جنوبی نیز انگیزه ای شد که توسعه 
24 فاز آن را در اولویت قرار دهد. هم اکنون تولید ساالنه 
گاز طبیعی ایران حدود 330 میلیارد متر مکعب است که 
با توجه به گزارش خبرگزاری تسنیم مبنی بر تولید روزانه 
610 میلیون متر مکعب��ی گاز در پارس جنوبی، حدود 
223 میلیارد متر مکعب از سهم ساالنه تولید گاز ایران به 

میدان گازی پارس جنوبی تعلق دارد. 
قطر که با ایران به صورت مشترک از میدان گازی پارس 

جنوبی )بزرگ ترین می��دان گازی جهان( گاز طبیعی 
برداشت می کند، بر اساس گزارش تسنیم، میزان برداشت 
خود از این می��دان را به 600 میلیون متر مکعب در روز 
رسانده اس��ت و بدین ترتیب قطر س��االنه حدود 220 
میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید می کند. قطر بیش 
از 90 درصد ای��ن گاز را به صورت LNG صادر می کند. 
اهمیت صادرات گاز طبیعی برای اقتصاد قطر به مراتب 
بیشتر از صادرات روزانه 650 هزار بشکه ای نفت خام این 
کشور اس��ت و همین به حاشیه رفتن نفت خام در برابر 
گاز طبیعی صادراتی قطر بود که باعث ش��د این کشور 
س��ال گذشته از سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت 

)اوپک( خارج شود.
در حال حاضر عربستان سعودی حدود 110 میلیارد متر 

مکعب در سال گاز طبیعی تولید می کند که همه آن را به 
مصرف داخلی می رساند.

جمع شدن اکثر رقبای گازی جهان در یک بخش از کره 
زمین، رقابت های منطق��ه ای و جهانی تنگاتنگی را بر 
سر گرفتن سهم بازار کشورهای مصرف کننده گاز رقم 
زده اس��ت. از طرفی خاورمیانه و روسیه بر سر تصاحب 
بازارهای��ی مثل هند، چین و اروپ��ا در رقابت با هم قرار 
می گیرن��د و از طرف دیگر، ایران، ترکمنس��تان و قطر 
برای بازارهای منطقه ای مثل پاکس��تان و افغانس��تان 
با هم رقابت می کنن��د. قطر که گاز خ��ود را به صورت 
ال ان جی و با کش��تی صادر می کند، با صادرکنندگان 
جهانی گاز طبیعی مثل استرالیا، امریکا و روسیه نیز در 

حال رقابت است.

معاونمدیرعاملشركتملينفتایران:

ميدانگازيفرزادبيمعطلهنديهانميماند
ايسنا|

 10 سال از مذاكره ایران و هند براي امضاي قرارداد توسعه 
میدان گازي فرزاد بي  مي گذرد، قراردادي كه همچنان 
به سرانجام نرسیده است اما آن طور كه معاون مدیرعامل 
 B شركت ملي نفت ایران اعالم كرده، براي توسعه فرزاد
زیاد منتظر هندي ها نخواهیم ماند و به زودي این انتظار 

تمام مي شود.
قرار بود طرح جامع توسعه میدان گازي فرزاد B تا پایان 
سال 1387 امضا شود، اما این اتفاق محقق نشد تا اینكه 
در مرداد ماه سال 1388، منابع خبري از تصمیم ایران 
ب��راي مذاكره با هند درباره می��دان گازي فرزاد B خبر 
دادند. اما از س��ال 1388 كه خبر حض��ور هندي ها در 

فرزاد B قطعي شد، تا سال 1390 همچنان توسعه این 
میدان گازي منتظر نهایي شدن مذاكرات شركت ملي 
نفت ایران با یك كنسرسیوم هندي بود.مذاكره اي كه 
حتي دو سال بعد از آن هم نهایي نشد و در اردیبهشت 
1392، مدیرعامل وقت شركت نفت فالت قاره در مورد 
توس��عه میدان فرزاد B توضی��ح داد »با توجه به اینكه 
سرمایه گذاري در این میدان بس��یار باالست، ریسك 
باالیي را به همراه دارد، اما در حال حاضر در حال مذاكره 
با مسووالن انرژي هند هستیم.« مذاكرات از سالي به سال 
دیگر موكول مي شد، بدون اینكه نتیجه اي در پي داشته 
باشد. در نهایت 21 فروردین 1395 بود كه وزیر نفت و 
گاز هند گفت مذاكرات درباره فرزاد B پیش از تحریم ها 

صورت گرفته بنابراین خارج از مناقصه به شركت هندي 
داده مي شود. به گفته »پرادان« اگرچه هنوز توافقي براي 
قیمت گذاري گاز میدان فرزاد B صورت نگرفته اما این 
پروژه حتما به یك شركت هندي مي رسد. با اینكه پرادان 
با قطعیت از واگذاري توسعه میدان گازي فرزاد خبر داده 
بود اما اختالفات ایران و هند همچنان ادامه داشت. البته 
موضوع مناقشه دو كشور بحث هاي مالي بود و از نظر فني 
به توافق رسیده بودند.به توافق نرسیدن ایران و هند تا 
جایي ادامه پیدا كرد كه ایران به دنبال راه هاي دیگري 
براي توسعه میدان گازي فرزاد B رفت. از جمله این راه ها 
مذاكرات به شركت هاي دیگر نفتي و همچنین طراحي 
مدل EPCF و پكیج هاي كوچك تر براي توس��عه این 

میدان به بازار بود. بیژن زنگنه - وزیر نفت - حتي اوایل 
اسفند سال 1395 صراحتاً اعالم كرد پیشنهاد هند مورد 
بحث قرار مي گیرد اما با آنها به توافق نرسیدیم و بعید است 
به این سادگي به توافق برسیم. زیرا فاصله پیشنهاد ما و 
هندي ها از نظر قیمت خرید گاز زیاد است. بنابراین ممكن 

است توسعه این میدان به شركت دیگري داده شود.
البته توسعه این میدان از آن زمان تاكنون نه به كشور و 
شركت دیگري داده شده و نه راه دیگري براي توسعه آن 
در نظر گرفته شده است. رضا دهقان در این باره گفت: 

دیگر مدت زمان زیادي منتظر هندي ها نخواهیم ماند.
معاون مدیرعامل ش��ركت ملي نف��ت ایران همچنین 
درباره آخرین وضعیت حفر چاه توصیفي اكتشافي در 

فرزاد B توسط پتروپارس، ادامه داد: این كار هنوز استارت 
نخورده است و منتظر هستیم تا كامال تكلیف با هندي ها 

مشخص شود.
بر اساس این گزارش، میدان گازي فرزاد بي در مجموعه اي 
مشهور به نام بلوك فارسي قرار دارد كه حوزه اي سرشار از 
منابع گاز و میعانات گازي واقع شده در غرب میدان پارس 
شمالي و شمال غرب میدان هاي  گلشن و فردوسي در 
آب هاي خلیج فارس اس��ت. حجم گاز درجاي میدان 
گازي فرزاد B، بیش از 21 تریلیون فوت  مكعب برآورد 
شده كه 12.5 تریلیون آن قابل استحصال بوده و طبق 
برنامه قرار است با توس��عه میدان در فاز نخست از این 

میدان روزانه 1.1 میلیارد فوت مكعب گاز تولید شود. 

حذفزغالسنگازسبدانرژيدركوتاهمدتعملينیست
رشداتكايانرژيجهانبهزغالسنگدر2019

ايس�نا| دید كلي بازار نس��بت به زغال س��نگ این 
اس��ت كه این صنعت با افول روبه روست و جاي خود 
را به تجدیدپذیرها و گاز طبیعي مي دهد كه سوخت 
پاك تري هستند اما به نظر مي رسد این موضوع چندان 

واقعیت ندارد.
صنعت زغال سنگ به دو بخش گسترده شامل استخراج 
و مصرف داخلي و بازار دریابرد كه زغال سنگ استخراج 
شده را به كشورهایي كه به واردات آن نیاز دارند صادر 
مي كند، تقسیم مي ش��ود. از میان این دو بخش، بازار 
دریابرد توجه بیش��تري را به خود جلب كرده اس��ت 
زیرا نس��بت به معدنكاري زغال سنگ، بیشتر در دید 
س��رمایه گذاران، معامله گران و حتي فعاالن محیط 

زیست قرار دارد.
اخبار اخیر رس��انه اي درباره بازار زغال سنگ دریابرد 
تقریبا منفي است و حتي گیلرمو فونسكا، مدیرعامل 
شركت كلمبیایي صادركننده زغال سنگ سرُخن در 
مصاحبه اي به بلومبرگ گفته است بازار این سوخت 

دارد از بین مي رود.
اگر عالوه بر این اظهارنظر بدبینانه، فروش اموال زغال 
س��نگ حرارتي از سوي ش��ركت معدني ریوتینتو و 
برنامه هاي گروه معدني بي اچ پي براي اقدام مش��ابه و 
تعهد شركت گلنكور براي محدود كردن تولید را در نظر 
بگیریم، در این صورت تصویري از یك صنعت در حال 

فروپاشي نمایان مي شود.این تنها وضعیت بخش عرضه 
بازار دریابرد اس��ت. در بخش تقاضا، اروپا نیروگاه هاي 
زغال سوز را تعطیل مي كند و آسیا نیز به نظر مي رسد 
برخالف تصورات قبلي، دیگر منبع رش��د تقاضا براي 

زغال سنگ نخواهد بود.
بنابراین مش��اهده اینكه حجم صادرات جهاني زغال 
سنگ از ابتداي سال میالدي جاري تاكنون رو به رشد 
بوده، اندكي تعجب آور است.طبق آمار رفینیتیو آیكان، 
در 7 ماه نخست امس��ال مجموعا 870.8 میلیون تن 
زغال سنگ شامل زغال سنگ حرارتي و زغال سنگ 
كك ش��و از بازار دریابرد، وارد شد. این آمار 2.1 درصد 
در مقایس��ه با 852.6 میلیون تن در مدت مشابه سال 
گذش��ته رش��د نش��ان مي دهند و اگرچه رشد قابل 
مالحظه اي نیست اما این حقیقت كه بازار زغال سنگ 
دریابرد در س��ال 2019 پرقدرت مانده است، داستان 

مرگ این صنعت را به چالش مي كشد.
جاي تعجب نیست كه آس��یا مركز اصلي رشد تقاضا 
بوده و در هفته ماه نخست سال 2019 به میزان 557.6 
میلیون تن زغال س��نگ وارد كرد ك��ه 4.5 درصد در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.
این تقاضا عمدتا از سوي چین و هند بود كه به ترتیب 7 
درصد و 9 درصد در 7 ماه نخست سال 2019 افزایش 
داشت. اما مصرف كنندگاني مانند ژاپن و كره جنوبي 

افت تقاضا را نش��ان دادند.اما تنها آسیا نبود كه رشد 
وارد زغال سنگ دریابرد را نشان داد. واردات اروپا نیز از 
94.3 میلیون تن به 101.6 میلیون تن، امریكاي التین 
از 28.1 ب��ه 30.3 میلیون تن و آفریقا از 15.5 به 16.4 

میلیون تن رسید.
این آمار نشان مي دهد كه بازار زغال سنگ دریابرد در 
واقع رشد گسترده اي را از ابتداي سال 2019 تاكنون 
تجربه كرده است.البته عملكرد نسبتا قوي این بازار در 
7 ماه نخس��ت امسال لزوما دورنماي افت بلندمدت را 
تغییر نمي دهد.عمده رشد بازار زغال سنگ دریابرد به 
تحوالت چین و هند بستگي دارد و با توجه به تالش هاي 
این دو كش��ور براي محدود كردن واردات آتي، منفي 
به ش��مار مي رود.چین امسال با پیام مقامات مبني بر 
اینكه واردات نباید از س��طح س��ال گذشته فراتر رود، 
روند ترخیص محموله هاي زغال سنگ را آهسته كرده 
است. هند هم سیاس��ت حركت به سوي صفر كردن 
واردات را آغاز كرده است كه احتماال واقع گرایانه نیست 
به خصوص براي زغال سنگ كك شو كه در فوالدسازي 

به كار مي رود و تولید آن در هند محدود است.
بر اساس گزارش رویترز، تصویر كلي زغال سنگ دریابرد 
تیره مانده است اما رشد امسال این بازار نشان مي دهد 
كه زغال سنگ همچنان در سیستم انرژي جهاني وجود 

دارد و مرگ آن ممكن است طول بكشد.
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در یكي از سفرهاي كاري ام به عسلویه، مردي 
كه در هواپیما كنارم نشس��ته ب��ود مهندس 
جواني بود كه روي یكي از س��كوهاي دریایي 
پارس جنوبي كار مي ك��رد، در خالل گپي كه 
در طول راه زدیم، گفت كه باید لحظه تحویل 
س��ال 98 را روي سكو باش��د؛ چند سالي بود 
ش��یفتش این طور ش��ده بود، چن��د تا عكس 
هم از هفت س��یني كه با ذوق كنار همكارانش 
روي سكو درست كرده بودند تا سال جدید را 

خوشامد بگویند، نشانم داد.
 اینكه با ابزاري به اس��م كلم��ه بخواهي تمام 
سختي ها و از خودگذشتگي ها و علم و دانشي 
كه پشت تولید هر یك متر مكعب از گاز طبیعي 
یا هر نوع ان��رژي دیگر نهفته را نش��ان بدهي 
كار خیلي س��ختي است، هزاران س��ناریو به 
ذهن آدم مي آید ولي دست آخر فكر مي كني 
تمامشان ابتر هس��تند چرا كه باید آنجا بود و 
دید، آنج��ا بین تم��ام آن ابرتجهیزات طالیي 
و نقره اي عس��لویه و آدم هایي كه زندگي شان 
البه الي آنها مي گذرد و اصال فراتر از آن، تمام 
كساني كه در دنیا تالش مي كنند و با كارهاي 
سخت چراغ انرژي دنیا را روشن نگه مي دارند، 
ولي كلم��ات هر چقدر هم ناق��ص باید گاهي 
 بیان شوند، نگاش��ته شوند تا وظیفه انساني ما

 به جا بیاید. 
گاز تقریب��ا آنق��در در زندگي ما ب��وده كه در 
تصوراتم��ان به ی��ك كاالي علي الس��ویه كه 
همین طور براي خودش وارد خط لوله مي شود 
تبدیل شده است، اینجا ما یعني واقعا ما، فارغ 
از اینكه نقش��مان، حرفه و ش��غلمان چیست، 
كارمندی��م یا مغ��ازه دار، صاحب ی��ك واحد 
پتروشیمي یا رییس سازمان فناوري ارتباطات، 
فرق��ي نمي كند، چون در نهای��ت نتیجه یكي 
اس��ت، همانطور كه فكر مي كنیم براي تامین 
گاز زحمتي كش��یده نش��ده و با وزیدن اولین 
بادهاي حتي مالیم به بخاري ها پناه مي بریم، 
همانطور هم در محاسباتمان براي هزینه فایده 
ی��ك كس��ب و كار روي مف��ت و مجاني بودن 
گاز حس��اب مي كنیم و همانطور هم در قالب 
رییس س��ازمان فناوري و ارتباطات یا معاون 
یك وزارتخانه، در ی��ك برنامه عمومي عنوان 
مي كنیم كه حاال مگر گاز را كه به عراق صادر 
كردید پولش را داده كه ب��راي بیت كویني ها 

صادراتي حساب كنید؟ 
قصد این یادداش��ت زیر سوال بردن آقاي امیر 
ناظمي نیس��ت و اساس��ا در ای��ن مورد خاص 
)دریاف��ت پ��ول گاز از عراق( حتم��ا مي توان 
ش��خص آقاي بیژن زنگن��ه وزیر نف��ت را نیز 
به خاطر نقش��ش در ایجاد چنی��ن نگاهي به 
ص��ادرات گاز مورد پرس��ش ق��رار داد، قصد 
وارد ك��ردن یك تلنگر اس��ت كه اگ��ر اجازه 
بدهیم همین ط��ور هر كس ب��ه فراخور توان 
و جایگاهش لگدي ب��ه پیكره گاز بطور خاص 
و ان��رژي به ط��ور ع��ام وارد كند، ك��م كم به 
جای��ي خواهیم رس��ید كه دیگر كس��ي باقي 
نخواهد ماند ك��ه تولیدكننده باش��د چرا كه 
 جلوي چش��م هایش حاصل كارش بي ارزش

 انگاشته مي شود. 
یك نفر باید این را بپذیرد كه در این جغرافیا در 
جاانداختن هزینه هایي كه براي انرژي مي شود 
با یك شكس��ت تمام عیار روبرو شدیم و شاید 
یك راه براي اینكه از مس��یري كه به اش��تباه 
رفتیم بازگردیم این اس��ت كه این بار به جاي 
خبرنگاران چند مدیر از وزارتخانه هاي مختلف، 
و براي شروع از وزارت ارتباطات كه این روزها 
به سخنگوي »صنعت« ماینینگ تبدیل شده 
است را به عسلویه ببریم، ش��اید دیدن اینكه 
براي تولید ش��دن گاز و بعد برق چقدر آدم ها 
از س��فره هاي هفت س��ین خانه هایش��ان دور 
مي مانند و چقدر تصمیم هاي پیچیده گرفته 
و اجرایي مي ش��ود، باعث شود رییس سازمان 
فن��اوري و ارتباطات به ج��اي اینكه خواهان 
انرژي یارانه اي براي »صنعت« ماینینگ باشد 
خود به پیش��گام واقعي حس��اب شدن قیمت 
انرژي تبدیل شود، قیمتي كه محاسبه اش كار 

ساده اي نیست. 

تسنيم| 
تحلیلگران ان��رژي هش��دار داده اند كه ب��اال گرفتن 
درگیري هاي تجاري بین دو اقتصاد برتر دنیا تأثیري 
منفي بر دورنماي صادرات نفت خام امریكا مي گذارد. 
چین به زودي واردات نفت خام از امریكا را به طرز قابل 

توجهي كاهش مي دهد.
به گزارش سي ان بي سي، افزایش تنش هاي تجاري بین 
واشنگتن و پكن باعث ش��ده ناظران خارجي در مورد 

دورنماي تیره صادرات نفت امریكا به چین هشدار دهند.
استفان برناك، تحلیلگر انرژي گفت: »ابر تیره اي كه 
دورنماي صادرات نفت خام امریكا را پوشانده، درگیري 
تجاري چین و امریكاست.«برناك گفت سال گذشته در 
همین زمان چین بزرگ ترین خریدار نفت خام امریكا 
بود ولي چیني ها در حال حاضر در آستانه توقف واردات 
نفت از امریكا هس��تند.وي توضیح داد در حالي كه از 
دست دادن بزرگ ترین مشتري مي تواند مانعي براي 

رش��د اقتصادي امریكا باشد، ولي كاهش خرید چین 
را مي توان با افزایش صادرات به سایر مشتریان جبران 
كرد. در آغاز ماه آگوس��ت، دونالد ترام��پ اعالم كرد 
واشنگتن 10 درصد عوارض اضافي بر 300 میلیارد دالر 
واردات چین از اول س��پتامبر اعمال مي كند.چین در 
پاسخ به این كار به یوان اجازه داد به زیر سطح 7 در برابر 
دالر براي اولین بار طي بیش از یك دهه برسد. امریكا با 
متهم كردن چین به دستكاري ارز یوان، درگیري هاي 

تجاري را افزایش داد.این درگیري تالفي جویانه قیمت 
نفت را به پایین ترین حد طي 7 ماه گذش��ته رس��اند. 
شاخص نفت برنت روز دوشنبه بعد از ظهر 59.08 دالر 
در هر بشكه معامله شد، در حالي كه نفت امریكا 55.32 

دالر در هر بشكه به فروش رسید.
متیو اسمیت، مدیر تحقیقات كاال در كلیپردیتا گفت 
هنوز خیلي زود است در مورد واردات نفت چین از امریكا 
نظر بدهیم.وي گفت آخرین محموله نفت امریكا در 
ششم آگوس��ت خلیج مكزیك را به مقصد چین ترك 
كرده است. وي توضیح داد كه فاصله یك هفته اي بین 
بارگیري ها غیر معمول نیست.چین، بزرگ ترین خریدار 
نفت دنیا یكي از برترین مقاصد نفت خام امریكا در نیمه 
اول سال گذشته میالدي بود. واردات نفت خام چین از 

امریكا تقریبا بالفاصله پس از آغاز جنگ تجاري كاهش 
یافت و با افزایش درگیري ها كامال متوقف شد.

عالوه بر جریان نفت خام كه تحت تاثیر جنگ تجاري 
قرار گرفته، از ماه مارس هیچ محموله گاز طبیعي مایع 
هم از امریكا به س��مت چین نیامده است. پكن اعالم 
كرد خرید محصوالت كش��اورزي از امریكا را متوقف 
مي كن��د. امریكا و چین میلیارده��ا دالر بر كاالهاي 
یكدیگر از آغاز س��ال 2018 عوارض وضع كرده  كه 
به بازارهاي مالي آس��یب زده اس��ت. مایكل میدن، 
مدیر برنامه انرژي چین در موسسه مطالعات انرژي 
آكس��فورد گفت كه در صورت اجرایي شدن عوارض 
ترامپ بر واردات چین از اول س��پتامبر، چین هم بر 
اكثر واردات امریكا از جمله نفت عوارض وضع مي كند.

توقفوارداتنفتامریكابهچینميتواندبهصنعتانرژيایاالتمتحدهآسیببزند

امریكاچگونهبزرگترینمشترينفتيخودراازدستداد؟
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راهبرد برنامه هسته اي ايران 

ايران در عصر هسته اي 
برنامه هس�ته اي ايران از كجا شروع و اكنون در 
كدام نقطه از برنامه دراز مدت خود است؟ پژوهش 
زير كه توس�ط علي اكب�ر داريني، دانش�جوي 
كارشناسي ارش�د مطالعات منطقه اي  دانشگاه 
عالمه طباطبايي   نوش�ته ش�ده و از سوي مركز 
بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري منتشر 
شده است. دراين گزارش كه در دو بخش تنظيم 
ش�ده و بخ�ش اول آن را ام�روز مي خواني�د به 
تاريخچه برنامه هس�ته اي ايران و ضرورت هاي 
 آن مي پ�ردازد. بخ�ش دوم آن ب�ه موض�وع 
منع دسترسي به سالح هسته اي و موضع مقامات 

ايران به اين موضوع پرداخته شده است.

برنامه هس��ته اي ايران در س��ال ۱336 ش )۱۹۵۷ 
م( در دوره محمدرضا پهلوي با كمك و پش��تيباني 
اياالت متحده امريكا پايه ريزي شد؛ زماني كه تهران و 
واشنگتن يك توافقنامه همكاري در چارچوب برنامه 
»اتم براي صلح« در دولت دوايت آيزنهاور امضا كردند. 
دولت ايران در س��ال ۱3۵۲ شركت امريكايي بنياد 
پژوهشي استنفورد را به كار گرفت تا در زمينه مطالعه 
و مش��اوره درباره نياز ايران به انرژي و تعيين س��هم 
انرژي هسته اي به ايران كمك كند. اين بنياد پيشرفت 
صنعتي و اقتصادي ايران را وابسته به توليد ۲0 هزار 
مگاوات برق هسته اي از طريق تاسيس نيروگاه هاي 

اتمي در ايران تا سال ۱۹۹۵ دانست.
سازمان انرژي اتمي ايران در سال ۱3۵3 پايه ريزي شد 
تا برنامه هسته اي را به پيش برد. برنامه شاه براساس 
اين ايده بود ك��ه ايران بايد منابع ان��رژي جايگزين 
فراهم كند تا كشور را تا زمان پايان يافتن ذخاير نفتي 
آماده س��ازد. ايران با شركت هاي امريكايي و اروپايي 
قراردادهاي گوناگوني بست كه قرارداد ساخت نيروگاه 
اتمي بوشهر با ش��ركت كرافت يونيون آلمان يكي از 

آنها بود.
ب��ا پيروزي انقاب اس��امي در ۲۲ بهمن ۱3۵۷ كه 
دودمان پهلوي فروپاشيد و جمهوري اسامي تأسيس 
شد، همه چيز تغيير كرد. تغيير شگرف فضاي سياسي، 
مخالفت داخلي با فناوري هسته اي در روزهاي نخست 
دوران پس از انقاب و خروج استعدادها از كشور تقريبا 

برنامه هسته اي ايران را با توقف موقت روبرو كرد.
شركت هاي امريكايي و اروپايي يكي پس از ديگري 
همكاري هاي هسته اي خود با ايران را قطع كردند و 
آلمان هم ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را نيمه تمام رها 
كرد. امريكايي ها كه تا سال ۱3۵۷ در پايه ريزي برنامه 
هس��ته اي ايران نقش ايفا كرده بودند، از سال ۱3۵8 
دست به مخالفت با همان برنامه زدند. اياالت متحده 
نه تنها از ارايه فناوري هسته اي به ايران ممانعت ورزيد 
بلكه متحدان خود را نيز به پرهيز از هرگونه كمك به 
ايران تش��ويق كرد. چندي نگذشت كه مقامات تازه 
جمهوري اسامي با درك اهميت صنعت هسته اي، 
عاقه خود را به انرژي هسته اي ابراز كردند اما شركاي 
پيش��ين از تكميل نيروگاه بوش��هر و اج��راي ديگر 

پروژ ه هاي هسته اي سرباز زدند.
دستگاه هاي اطاعاتي امريكا ايران را متهم به دنبال 
كردن يك برنامه صلح آميز هسته اي به عنوان پوششي 
براي دستيابي پنهان به ساح هسته اي كردند. ضمن 
اينكه ب��ا وضع تحريم هاي اقتص��ادي يكجانبه عليه 
ايران از فروش فناوري هاي هسته اي و دوگانه به ايران 

ممانعت ورزيدند.
اكبر هاشمي رفسنجاني در 6 مارس ۲00۵ در نشست 
اختتاميه كنفرانس بين المللي »فناوري هسته اي و 
توسعه پايدار« در تهران كه به همت مركز تحقيقات 
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، 
گفت تحريم هاي امريكا و محدوديت هاي اعما ل شده 
از س��وي اروپا ايران را وادار به پنهانكاري كرد و ايران 
چار ه اي جز تأمين تجهيزات موردنياز خود از بازار سياه 
نداشت. وي اظهار داشت: »بله، مخفيكاري بود... اگر 
تحريم ها بر ما اعمال نشده بودند، ما همه چيز را علني 
اع��ام مي كرديم. .. اما هيچ كس در بازار هيچ چيزي 

به ما نمي فروخت«. 

  1- فناوري غني سازي اورانيوم، نياز ملي
حمله نظامي عراق در ش��هريور ۱3۵۹ حكومت تازه 
تاسيس شده جمهوري اسامي را غافلگير كرد. ايران 
از يك سو س��اح و تجهيزات كافي براي پاسخگويي 
به حمات موش��كي عراق نداش��ت و از سوي ديگر 
در معرض تحريم تس��ليحاتي و فناور يهاي با كاربرد 

دوگانه قرار گرفت.
اين تجربه ناگوار رهبران ايران را وادار ساخت بر توان 
داخلي تكيه كنند و راه خودكفايي پي بگيرند. برنامه 
موشكي متعارف بخشي از اين راهبرد با هدف ايجاد 

بازدارندگي نسبي بود.
در دهه ۱360 ش، صدام آني ترين خطر براي ايران به 
شمار مي رفت اما پس از آن امريكا كه آشكارا راهبرد 
تضعيف نظ��ام جمهوري اس��امي را دنبال مي كرد 

جايگزين عراق شد.
اي��ن واقعيت ه��ا تردي��دي ب��راي رزم تدبيرگران 
)استراتژيست ها( ايراني باقي نگذاشت كه جمهوري 
اسامي در كنار تأمين بخشي از برق موردنياز كشور 
از طريق نيروگاه هاي هس��ته اي، بايد كنترل چرخه 
سوخت هسته اي از اكتشاف و استخراج سنگ معدن 
اورانيوم تا غني س��ازي و توليد س��وخت هسته اي را 
در دس��ت گيرد و براي ارتقاي جاي��گاه منطقه اي و 
بين المللي و افزايش قدرت چانه زني خود در معادالت 

جهاني به فناوري غني سازي اورانيوم دست يابد.
آنه��ا به اين باور رس��يدند ك��ه دس��تيابي به دانش 
غني س��ازي اورانيوم به خودي خود مي تواند در برابر 
دشمنان بازدارندگي پديد آورد و ايران را به يكي از ده 
كشور دارنده فناوري پيشرفته غني سازي در جهان 
تبدي��ل و اراده ملي را تقويت كند. از س��وي ديگر، با 

دستيابي به فناوري غني سازي، ايران مي توانست راه 
تأمين مطمئن و پايدار سوخت رآكتور و نيروگا ه هاي 
اتم ي براي خ��ود پديد آورد و از وابس��تگي خود به 
بيگانگان بكاهد. اين راهكار پاسخ به يك نياز ملي بود تا 
هم جايگاه بين المللي ايران را باال برد و هم بازدارندگي 
پايدار و قانوني براي ايران فراهم كند بدون اينكه دست 
به ساخت بمب اتمي بزند. وانگهي اين راهكار با پيمان 
منع گس��ترش جنگ افزارهاي هسته اي يا ان پي تي 
ناسازگار نبود. اين گزينه كم هزينه ترين و پرسودترين 

راهكار تلقي شد. 
بازدارندگي در ساده ترين تعريف گونه ويژ ه اي از روابط 
سياسي است كه در آن يك بازيگر مي كوشد بر رفتار 
بازيگر )ي��ا بازيگران( ديگر در راس��تاي اهداف خود 
تأثير بگذارد. به بيان ديگر، بازدارندگي فراهم آوردن 
توانمندي هاي الزم در كشور بازدارنده با هدف متقاعد 
كردن طرف مقابل يا وادار كردن او به چشم پوشي از 
رفتاري مشخص يا رها كردن اهدافي است كه دنبال 
مي كند. به گفته بوفر كارشناس فرانسوي، بازدارندگي 
به عنوان يك راهبرد در پي آن اس��ت كه دشمنان را 
از قدرت تصميم گيري ب��راي كاربرد نيروي نظامي 

ناتوان سازد.
ايران همه راه هاي مش��روع و قانوني براي به دس��ت 
آوردن فن��اوري هس��ته اي را پيم��ود ام��ا همه اين 
راه ها با مخالفت اياالت متحده و كش��ورهاي اروپاي 

غربي روبرو ش��د. آنها در مس��ير تاش هاي آشكار و 
مش��روع ايران براي دستيابي به تجهيزات هسته اي 
س��نگ اندازي كردند و مانع خريد تجهيزات از سوي 
ايران ش��دند. اي��ران چار ه اي جز دنب��ال كردن يك 
رويك��رد پنهان نداش��ت. ماموران مخف��ي ايران در 
بسياري از كشورها پنهاني خريد تجهيزات گوناگون 
هس��ته اي را آغاز كردند و از طريق شبكه عبدالقدير 
خان، دانش��مند هس��ته اي پاكس��تاني، تجهيزات 
غني سازي را براي نخستين بار در اواخر دهه ۱360 
ش، س��ال هاي پاياني جنگ ايران و عراق، وارد ايران 
كردن��د. پس از س��ال ها تاش، دانش��مندان ايراني 
توانستند با ساخت بومي قطعات سانتريفيوژ ايران را 

به كشور دارنده اين فناوري پيشرفته تبديل كنند. 

  2- قدرت هسته اي نهفته
الگوي رفتاري ايران در سه دهه گذشته نشان مي دهد 
كه مهم ترين يا يكي از مهم ترين اهداف آن از دستيابي 
به فناوري غني س��ازي اورانيوم تبديل شدن به يك 
قدرت هسته اي نهفته بوده است تا بدين گونه ضريب 
امنيت ملي خود را ب��اال برد و در چارچوب اختيارات 
و تعهدات خود در NPT بازدارندگي مش��روع فراهم 

كند.
برخورداري از دانش غني س��ازي اوراني��وم به ايران 
ميدان مي دهد نه تنها توانمندي تكنولوژيكي خود را 
به رخ جهانيان بكشد بلكه به توانمندي »بازدارندگي 

پنهان« يا »حصار هسته اي « دست يابد.
در واقع با رس��يدن به توانمندي »حصار هسته اي« 
كشور دارنده فناوري غني سازي اورانيوم بطور بالقوه از 
دانش و توانايي ساخت ساح هسته اي برخوردار است 
و تا رسيدن به بمب چند گام ديگر مانده است اما در 

همان جا مي ايستد و جلوتر نمي رود. اين راهبرد نشان 
مي دهد كه چگونه يك كشور هموند NPT مي تواند از 
توانمندي مشروع چرخه سوخت هسته اي برخوردار 
و دانش، تجهي��زات، توانايي فني و مواد هس��ته اي 
شكافت پذير زيادي داشته باشد بدون اينكه به سوي 
ساخت جنگ افزار هس��ته اي گام بردارد. در شرايط 
وخيم، همچون يورش نظامي دش��منان، آن كشور 
مي تواند در مدت يك سال يا كمتر دست به ساخت 
س��اح اتمي بزند چون پيش��اپيش همه تجهيزات 
و م��واد الزم را در اختي��ار دارد. ژاپ��ن، كره جنوبي، 
تايوان، اس��تراليا، كانادا، آلمان، سوييس و برزيل از 
نمونه كشورهايي هستند كه بمب اتمي ندارند اما از 

توانمندي بازدارندگي پنهان برخوردارند.
علي الريجاني، رييس مجلس ش��وراي اس��امي، ۵ 
اس��فند ۱388 )۲۴ فوريه ۲0۱0( در س��فر به ژاپن 
در دو ديدار جداگانه با كاتس��ويا اوكادا، وزير خارجه 
و ساتسوكي ادا، رييس مجلس مشاوران ژاپن، گفت 
برنامه هس��ته اي ايران مدل برنامه هس��ته اي ژاپن 
را دنب��ال مي كند. خبرگزاري مه��ر )۱388( به نقل 
از الريجان��ي نوش��ت: »همان گونه ك��ه ژاپن داراي 
فناوري هسته اي است اما ساح اتمي ندارد، ايران نيز 
همين راه را در برنامه هس��ته اي اش دنبال مي كند... 
فعاليت هاي هس��ته اي ايران كاما صلح آميز و نظير 

مدل ژاپني است.«
محمد البرادعي، مديركل وق��ت آژانس بين المللي 
انرژي اتمي، ۵ دس��امبر ۲00۴ در گفت وگو با ديويد 
سنگر نويس��نده روزنامه نيويورك تايمز عنوان كرد: 
»من آ نها را كشورهاي دارنده جنگ افزارهاي نهفته 
مي نامم. اين توصيف با وضعيت بسياري از كشورهاي 
دارنده اين دانش همخواني دارد. تنها كليد، داشتن 
مواد شكافت پذير است. اگر شما واقعا باهوش باشيد، 
نيازي نداريد كه جنگ افزار هسته اي بسازيد. كافي 
است ش��ما توانمندي فراهم كنيد و اين كار بهترين 

بازدارندگي است.«
حس��ن روحان��ي، مذاكره كننده ارش��د پيش��ين و 
رييس جمه��ور كنوني اي��ران، در كتاب خود امنيت 
ملي و ديپلماسي هسته اي تأييد مي كند كه دستيابي 
به غني سازي ۲0 درصد توانست بازدارندگي بيشتري 
براي ايران فراهم كند. او مي نويسد: »توان غني سازي 
به ويژه غني سازي بيست درصدي داريم و مي توانيم 
بگوييم به نوعي بازدارندگي بيشتري را ايجاد كرده ايم 

كه در مجموع دستاوردي قابل ماحظه است.«

  3- غرور ملي 
تقريبا همه جناح هاي سياسي در درون نظام همصدا 
پشتيبان برنامه هس��ته اي بودند. اين برنامه يكي از 
معدود موضوعاتي بود كه گروه هاي سياس��ي درباره 

حفظ و گسترش آن اختاف ديدگاه نداشتند.
فناوري غني سازي به صورت نماد ملي درآمده بود و 
چنان با غ��رور و هويت ايرانيان درآميخته بود كه هر 
دولتي دست از غني س��ازي برمي داشت به احتمال 

قريب به يقين پشتيباني مردمي را از دست مي داد.
روحان��ي در نوامبر ۲00۴ گف��ت او روز صدور بيانيه 
سعدآباد در مهر ۱38۲- پس از آ نكه وزراي خارجه 
سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان ايده توقف 
هميشگي برنامه غني سازي در خاك ايران را گوشزد 
كردند- به آنها گفت كه هر دولتي در ايران دس��ت از 
فناوري هسته اي بردارد بي درنگ سقوط خواهد كرد. 
او در س��خناني كه از ش��بكه خبر سيماي جمهوري 
اس��امي پخش ش��د، گفت: »هر دولتي كه بپذيرد 
فعاليت هسته اي را متوقف كند سقوط خواهد كرد. 
اين خواست ملي اس��ت« )روحاني، ۱383(.  احمد 
توكلي )۱38۴(، نماينده محافظه كار مجلس نيز ۱۱ 
آگوست ۲00۵ در س��خناني كه از صداي جمهوري 
اسامي پخش ش��د، گفت: »هر دولتي در ايران كه 
دس��ت از فناوري هس��ته اي بردارد س��قوط خواهد 
كرد چون اين موضوع به مس��اله غ��رور ملي تبديل 

شده است.«
غرب به دنبال برچيدن فناوري غني س��ازي از خاك 
اي��ران بود. آنها به دنب��ال توافقي با اي��ران بودند كه 
جمه��وري اس��امي در برابر دريافت مش��وق هاي 
اقتصادي اندك دست از غني سازي بشويد يا تعليق 
نامح��دود عمًا تعطيل��ي هميش��گي فعاليت هاي 
چرخه سوخت هسته اي را بپذيرد اما ايرانيان چنين 

درخواستي را توهين به خود مي دانستند. آنها دليلي 
نمي ديدند كه ايران از دسترسي به فناوري پيشرفته 

هسته اي محروم شود.
امريكايي ها مي گفتند ايران سرش��ار از منابع نفت و 
گاز است و نيازي به انرژي هسته اي ندارد اما اسداهلل 
صبوري، معاون وقت س��ازمان ان��رژي اتمي ايران، 
۱۱ مارس ۲003 به نويس��نده گفت: »امريكا بيش 
از ايران نفت دارد و ذخاير گاز روس��يه بيش از ايران 
است. اما هردو شمار زيادي نيروگاه هسته اي دارند. 
هيچ كشوري نمي تواند به بهانه دارا بودن ذخاير نفت 
و گاز غني، ايران را از دس��تيابي به فناوري پيشرفته 
هس��ته اي بازدارد.« وانگهي مجلس شوراي اسامي 
دول��ت را موظف كرده بود ك��ه در چارچوب معاهده 
NPT »نسبت به برخوردار نمودن كشور از فناوري 
هس��ته اي صلح آميز از جمله تأمين چرخه سوخت 
جهت بيست هزار مگاوات برق هسته اي« اقدام كند.

پافشاري غرب بر تعطيلي غني سازي حس غرور ملي 
را بيش از پيش در ايرانيان برانگيخت. فرياد »انرژي 
هسته اي حق مسلم ماس��ت« در همه راهپيمايي ها 
در سراسر كشور شنيده مي شد و پارچه نوشته هايي 
كه س��خن از »حق انكارناپذير« ايران در NPT براي 
دستيابي به فناوري هسته اي مي كرد، در خيابان هاي 
تهران و ديگر شهرهاي بزرگ ايران به چشم مي خورد.

اي��ران ب��راي نخس��تين بار در ۲0 فروردين ۱38۵ 

)۹ آوري��ل ۲006( ب��ا را ه اندازي يك آبش��ار ۱6۴ 
سانتريفيوژي توان غني سازي خود را اثبات كرد و آن 
روز به عنوان روز ملي فناوري هسته اي ۱۹ در تاريخ 
ايران ثبت ش��د. براي ايران، غني س��ازي اورانيوم به 
نماد پيشرفت هاي علمي و خودكفايي تكنولوژيكي 
تبديل شده بود. پيش��رفت هاي هسته اي بخشي از 
هويت نوين ايرانيان به ش��مار مي رف��ت و به همين 
دليل هيچ سياس��تمدار ايراني نمي توانست تعليق 
بلندمدت غني سازي اورانيوم را بپذيرد، برنامه اي كه 
ايران رنج هاي بي شماري براي به دست آوردن آن به 

جان خريده بود. 
ويلي��ام بيمن، اس��تاد پژوهش ه��اي خاورميانه در 
دانشگاه براون، بر اين باور بود كه برنامه هسته اي مايه 
همبستگي ايرانيان شده است. او در ۱۵ ژوئن ۲00۵ 
در گفت وگو با برنارد گورتزمن، نويس��نده ش��وراي 
روابط خارجي، امريكا گف��ت: »از نگاه ايراني ها، آنها 
مي خواهند به عنوان يك كش��ور در حال توس��عه و 
پيشرفته كه داراي پايه صنعتي نوين است، شناخته 
و ديده شوند... موضوع انرژي هسته اي دقيقا همين 
است... آ نها مي گويند امريكا مي كوشد آرمان هاي ما 
را س��ركوب كند؛ ما را عقب مانده و سطح پا يين نگه 
دارد و تبديل به يك ملت درجه دوم كند. اما ما توانايي 
توسعه صنعت هسته اي را داريم ولي به ما مي گويند 
كه از اين تواناي��ي بي بهره ايم و نمي توانيم. اين نگاه، 
مردم ايران را خش��مگين مي كند، نه تنها روحانيون 
در درون حاكميت بلكه خون هر ايراني كه در خيابان 
پا مي گذارد، حتي نوجوانان شانزده- هفده ساله را به 
جوش م يآورد. داستان ن هسته اي آنچنان موضوعي 
هيجاني و پرش��ور اس��ت كه هيچ سياس��تمداري 

نمي تواند از آن كوتاه آيد.« 

  4- امنيتي سازي پرونده هسته اي 
از همان آغاز مناقشه هسته اي يعني زماني كه امريكا و 
اسراييل تأسيسات در دست ساخت غني سازي نطنز 
و آب س��نگين اراك را زودهنگام درز دادند و عليرضا 
جعفرزاده، مس��وول دفتر ش��وراي مل��ي مقاومت در 
واشنگتن )گروه تروريستي سازمان مجاهدين خلق(، 
۱۴ آگوس��ت ۲00۲ در يك نشس��ت خبري در هتل 
ويارد واش��نگتن پيشدستانه وجود اين تأسيسات را 
براي افكار عمومي جهان افشا كرد دولت اياالت متحده 
در پي آن بود كه فعاليت هاي هسته اي ايران را تهديدي 
براي صلح و امنيت جهاني معرفي كند و موضوع را به 
ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد بكشاند تا با دست 
بازتري بتواند با جمهوري اس��امي تس��ويه حساب 
سياسي كند. به همين دليل ۱۵ بهمن ۱38۴ )۴ فوريه 
۲006( روزي كه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع 

داد روز خوشايندي براي كاخ سفيد بود.
البرادعي )۱3۹0( در كتاب خاطرات خود عصر فريب: 
ديپلماس��ي اتمي در دوران خيانت مي گويد پرونده 
هسته اي ايران زماني به شوراي امنيت فرستاده شد 
كه پيش��رفت هاي زيادي در حل مس��ائل باقيمانده 
به دس��ت آمده و آژانس نيز سندي مبني بر انحراف 
برنامه هسته اي ايران به سوي ساح هسته اي نيافته 
بود. او مي نويسد: »آژانس به پيشرفت هاي بزرگي در 
راستي آزمايي از برنامه هسته اي ايران دست يافته بود. 
هنگامي كه س��رانجام ارجاع ايران به شوراي امنيت 
رخ داد، درواقع اين كار تاشي براي واداشتن شوراي 
امنيت به توقف برنامه غني سازي ايران بود و از فصل 
هفتم منشور سازمان ملل استفاده كرد تا غني سازي 
ايران را كه از نظر NPT قانوني بود، به عنوان تهديدي 

براي صلح و امنيت بين المللي نشان دهد.«
محمدجواد ظريف، س��فير پيشين ايران در سازمان 
ملل و وزير امور خارجه كنوني، در كتاب آقاي سفير 
مي گويد: »سياست امريكا از ابتداي انقاب اين بود كه 
ايران را گرفتار تحريم شوراي امنيت كند... از ابتداي 
مذاكرات هسته اي نيز مي گفت ايران بايد به شوراي 
امنيت بيايد و آژانس انرژي اتمي نمي تواند با ايران كار 
كند... در سال ۲00۴ امريكايي ها نامه اي را بين اعضاي 
ش��وراي امنيت پخش و طي آن داليل خود را مبني 
بر اي آنكه چرا بايد پرونده ايران به شوراي امنيت بيايد، 
مطرح كردند. يكي از همين داليل اين بود كه آژانس 
به هيچ وجه نمي تواند قانونا برنامه هس��ته اي ايران را 
متوقف كند، اما شوراي امنيت اين صاحيت را دارد. 
علت اينكه ما مي خواستيم پرونده ايران به شورا نرود، 
تنها نگراني از تحريم نبود بلكه مي خواس��تيم كسي 
مجوز اين را نداشته باشد كه برنامه هاي هسته اي ما را 

غيرقانوني اعام كند.« 
ظريف در اين كتاب روشن مي كند كه امنيتي سازي 
پرونده هسته اي ابزاري در دست امريكا بود كه بتواند 
عليه ايران اجماع ايجاد كند و با جمهوري اس��امي 
برخورد كن��د. او مي گويد: »هدف امري��كا از ابتداي 
انقاب اس��امي تبديل ايران به يك تهديد امنيتي 

بين المللي بود.«
اصوال هدف س��لطه اين است كه دش��منان خود را به 
عنوان دش��منان همه معرفي كند. ل��ذا امريكا پس از 
انقاب اس��امي الاقل سه بار تاش كرد كه ايران را به 
شوراي امنيت ببرد و تحريم بين المللي عليه آن اعمال 
كند. يك بار در قضيه گروگانگيري بود. يك بار در قضيه 
نپذيرفتن قطعنامه ۵۹8 از جانب ايران بود و بار سوم نيز 
در قضيه هسته اي است. .. هدف امريكا صرفا براي تحريم 
يا فشار بر ايران نيست بلكه امريكا مي خواهد ايران را به 

يك تهديد امنيتي بين المللي تبديل كند.
ايران در دوران محم��ود احمدي نژاد رويكرد تقابل را 
در دستور كار خود قرار داد و فرهنگ هابزي بخشي از 
رويكرد جدايي ناپذير دولت او شد. سرسختي و گفتمان 
دولت وي در سياست خارجي )»افسانه 3۱« خواندن 
هولوكاست،كاغذ پاره خواندن قطعنامه هاي شوراي 
امنيت سازمان ملل و...( به امريكا كمك كرد كه بتواند 
بطور نسبي اجماع جهاني عليه ايران ايجاد كند. در زمان 
بيانيه سعدآباد، انگليس، فرانسه و آلمان دربرابر پافشاري 
امريكا مبني بر فرستادن پرونده ايران به شوراي امنيت 
ايستادگي كردند اما رويكرد تهاجمي دولت احمدي نژاد 
سبب ش��د نه تنها اين سه كشور اروپايي، كه روسيه و 
چين نيز به امريكا بپيوندند و از قطعنامه هاي تحريمي 
شوراي امنيت پشتيباني كنند. پررنگ شدن گفتمان 
ايدئولوژيك در دوران احمدي نژاد و رويكرد دولت او در 
برابر اسراييل به واشنگتن و تل آويو كمك كرد تا برنامه 
هس��ته اي ايران را در چارچوب يك تهديد امنيتي به 

همگان بشناساند. 
ش��ماري از چهره هاي ميانه رو و همچنين استادان 
برجسته دانش��گاه، همچون داوود هرميداس باوند، 
بارها به نويس��نده گفته ان��د كه ايران مي توانس��ت 
با رويك��ردي محتاطان��ه و واقع بينانه در سياس��ت 
خارجي به فناوري غني سازي دست يابد بدون  اينكه 

هزينه هاي سنگين تحريم ها را بپردازد. 
ش��وراي امنيت پ��س از خ��ودداري اي��ران از توقف 
غني سازي بر تحريم ها افزود. با افزايش تحريم ها، ايران 
به برنامه غني س��ازي شتاب بخشيد. هرچه تحريم ها 
شديدتر شد، ايران اورانيوم كم غني شده بيشتري توليد 
كرد. پس از خودداري غرب از دادن سوخت هسته اي 
براي رآكتور تحقيقاتي ۵ مگاواتي تهران، ايران خود به 
توليد اورانيوم غني شده ۲0درصد دست زد تا سوخت 
هس��ته اي موردنياز آن را توليد كند. از نگاه غرب، اين 
رخداد به جاي آنكه به برچيده شدن غني سازي در ايران 
بينجامد، سبب شد كه جمهوري اسامي گامي بلند در 
نزديك شدن به اورانيوم بسيار غني شده بردارد و خود را 
به ظرفيت گريز يعني مدت زماني كه الزم است اورانيوم 
بسيار غني شده موردنياز براي ساخت يك بمب اتمي 

توليد شود نزديك كند. 

  واقعيت ها ترديدي براي رزم تدبيرگران 
)استراتژيست ها( ايراني باقي نگذاشت كه 
جمهوري اسالمي در كنار تأمين بخشي از 
برق موردنياز كشور از طريق نيروگاه هاي 
هس�ته اي، باي�د كنترل چرخه س�وخت 
هس�ته اي از اكتشاف و اس�تخراج سنگ 
معدن اورانيوم تا غني سازي و توليد سوخت 
هسته اي را در دس�ت گيرد و براي ارتقاي 
جايگاه منطق�ه اي و بين المللي و افزايش 
قدرت چانه زني خ�ود در معادالت جهاني 

به فناوري غني سازي اورانيوم دست يابد.
آنها به اين باور رس�يدند كه دس�تيابي به 
دانش غني س�ازي اورانيوم به خودي خود 
مي تواند در برابر دشمنان بازدارندگي پديد 
آورد و ايران را به يكي از ده كش�ور دارنده 
فناوري پيش�رفته غني س�ازي در جهان 

تبديل و اراده ملي را تقويت كند

برش
  ش�وراي امنيت پ�س از خ�ودداري ايران 
از توقف غني س�ازي ب�ر تحريم ها اف�زود. با 
افزايش تحريم ها، ايران به برنامه غني سازي 
ش�تاب بخش�يد. هرچه تحريم ها شديدتر 
ش�د، ايران اورانيوم كم غني ش�ده بيشتري 
توليد كرد. پ�س از خودداري غ�رب از دادن 
سوخت هس�ته اي براي رآكتور تحقيقاتي ۵ 
مگاواتي تهران، ايران خود به توليد اورانيوم 
غني ش�ده ۲۰درصد دس�ت زد تا س�وخت 
هس�ته اي موردنياز آن را توليد كند. از نگاه 
غرب، اين رخداد به جاي آنكه به برچيده شدن 
غني س�ازي در ايران بينجامد، سبب شد كه 
جمهوري اسالمي گامي بلند در نزديك شدن 
به اورانيوم بس�يار غني شده بردارد و خود را 
به ظرفي�ت گريز يعني م�دت زماني كه الزم 
است اورانيوم بسيار غني شده موردنياز براي 
ساخت يك بمب اتمي توليد شود نزديك كند

برش
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مقاومت در برابر جهاني سازي 
قوانين داخلي امريكا

كاخ س��فيد اگرچه از ديرباز سياست جهان شمول 
ساختن خواسته هاي خود را دنبال كرده است اما اين 
رويكرد در دوره رياست جمهوري »دونالد ترامپ« 
آشكارا پيگيري مي شود و تحليلگران اعتقاد دارند 
كش��ورهاي جهان به ويژه دولت هاي اروپايي با اين 
خواسته واش��نگتن مخالف هس��تند و در برابر آن 
مقاومت مي كنند. به گزارش ايرنا، »دونالد ترامپ« 
تقريبا از ابتداي دوره رياست جمهوري به دنبال فشار 
حداكثري بر ايران است و اكنون هم تاش مي كند 
تا اجماعي را عليه تهران به راه بيندازد. واش��نگتن 
مي داند براي رسيدن به اين خواسته خود بايد ديگر 
كش��ورها را براي پيوستن به ائتاف امريكا متقاعد 
كند. ازآنجاكه بيشتر كش��ورهاي جهان تاكنون از 
پذيرش ادعاهاي ضدايراني رييس جمهوري امريكا 
خودداري كرده اند، كاخ سفيد سعي دارد با فشارهاي 
اقتصادي و سياسي دولت ها را با خود همراه سازد يا 
اينكه از طريقي بتواند خواسته هاي خود را در قالب 
احكام قضايي مشورع جلوه دهد و آن را به كشورهاي 
جهان تحميل كن��د. نمونه بارز اي��ن امر تحوالتي 
است كه در مورد ابرنفتكش »آدريان دريا« به وقوع 
پيوست. برخي تحليلگران اعتقاد دارند واشنگتن به 
ويژه در دوره رياست جمهوري دونالد ترامپ عميق تر 
و آشكارتر از پيشينيان خود در اتاق بيضي كاخ سفيد 
براي سيطره بر جهان و مشروعيت بخشي به قوانين 
داخلي خود در عرصه هاي بين المللي برنامه ريزي 
مي كن��د. نش��ريه »Common Dreams« در 
همين زمينه آورده اس��ت پ��س از آنكه مقام هاي 
امريكايي از جمله »جان بولتون« مشاور امنيت ملي 
كاخ سفيد از راه اندازي جنگ با ايران مايوس شدند 
از مسير ديگري سياست هاي خود را دنبال مي كنند. 
اكنون اياالت متحده فرمان توقيف نفتكش ايراني را 
صادر كرده است و اين موضوع آشكارا نشان مي دهد 
كه تصميم س��ازان در كاخ س��فيد تاش مي كنند 
تا قوانين داخلي خود را بر همه كش��ورهاي جهان 
تحميل كنند. اين رفتار واشنگتن خشم و اعتراض 
كش��ورهاي جهان را به همراه مي آورد. پس از آنكه 
دادگاه عالي جبل الطارق درخواست دولت ترامپ 
براي ادامه توقيف ابرنفتكش ايراني را رد كرد، وزارت 
دادگستري امريكا تنش ميان واشنگتن و تهران را با 
صدور دادخواست مصادره كشتي گريس ۱ افزايش 
داد. به همين دليل برخي كارشناسان اعتقاد دارند 
شرايط نشان مي دهد بولتون كه از راه اندازي جنگ 
با ايران نااميد ش��ده، مس��ير رو در رويي ب��ا ايران را 
تا حدودي تغيير داده اس��ت. در اي��ن حكِم دادگاه 
ايالتي امريكا مدعي ش��ده است تمامي نفت داخل 
تانكر بعاوه حدود يك ميلي��ون دالر ديگر به اتهام 
نقض تحريم هاي اقتصادي بين المللي و پولشويي 
و تاش تهران براي كمك به تروريسم بايد مصادره 
شود. با اين حال به گزارش شبكه خبري »الجزيره« 
هيچ دستور تازه اي از سوي بريتانيا يا جبل الطارق 
در مورد اي��ن حكم دادگاه امريكايي اعام نش��د و 
در واقع به درخواس��ت امريكا ترتيب اثر داده نشد. 
هم��ه اين اتفاقات در حال��ي رخ داد كه بيش از يك 
ماه قبل نيروهاي نظامي بريتانيايي اين نفتكش را با 
درخواست كاخ سفيد در شرق جبل الطارق توقيف 
كردند و مدعي شدند نفتكش در حال انتقال نفت به 
سوريه بوده است. اين در حالي است كه ايران چنين 
اتهامي را رد كرد و توقيف كشتي را تنها براساس فشار 
و درخواست دولت ترامپ به انگلستان ارزيابي كرد. 
پس از آنكه دادگاه محلي از پذيرش خواس��ت كاخ 
سفيد براي ادامه توقيف نفتكش سر باز زد؛ دادگاه 
امريكايي حكمي را صادر كرد كه به اعتقاد مقام هاي 
ايراني ادامه همان مسير دزدي دريايي بود كه ترامپ 
آن را آغ��از ك��رد. برخي كارشناس��ان اعتقاد دارند 
اعام حكم دادگاه داخلي كه دولت ترامپ در مورد 
نفتكش ايراني به آن استناد مي كند با صراحت نشان 
مي دهد كه واش��نگتن تاش دارد تا قوانين داخلي 
خود را بر امور جهان تحميل كند. در همين راس��تا 
تحليلگران مسائل بين المللي، همين خط مشي هاي 
دولت اياالت متحده را عاملي براي نارضايتي و حتي 
مخالفت ديگر كشورهاي جهان ارزيابي مي كنند. 
روزنامه »لس آنجلس تايمز« اعتقاد دارد سياست هاي 
اياالت متحده به ويژه در حوزه تحريم ها و بحث ها در 
امور دريا به عنوان آزموني براي صبر كشورهاي جهان 
مخصوصا متحدان اروپايي كاخ سفيد مطرح است. 
به نوشته اين روزنامه امريكايي موضوع نفتكش نه 
تنها به چالشي بزرگ ميان ايران و غرب تبديل شده 
بلكه واشنگتن را به علت مقاومت متحدان بين المللي 
سنتي دچار دردسر كرده است. فشار حداكثري كه 
اكنون دولت ترامپ بر تهران ب��ه اجرا درمي آورد با 
هدف قطع صادرات نفت ايران عملي شد اما اكنون 
واش��نگتن حتي از طريق ايجاد محدوديت حمل و 
نقل اين خواس��ته خود را دنبال مي كند. با اين حال 
به اعتقاد نويس��نده گزارش اين روزنامه امريكايي، 
تصميم هاي اينچنيني كه امري��كا در اقصي نقاط 
جهان اتخ��اذ مي نمايد ب��ا محدوديت هاي قانوني 
مواجه خواهد شد كه بخش مهم آن از سوي اتحاديه 
اروپا اعمال مي ش��ود.  كش��ورهاي اروپايي به علت 
مخالفت با رويكردهاي ضدبرجامي رييس جمهوري 
امريكا تاكنون در مقابل سياست ائتاف سازي كاخ 
سفيد مقاومت كرده اند و حتي براي حفظ و افزايش 
تعامل با ايران، به تاش هاي ديپلماتيك خود شدت 
بخشيده اند.  طبق اين تحليل از آنجاكه اروپا خود را 
در ميانه تنش ميان ايران و امريكا مي بيند در مقابل 
فشارهاي اياالت متحده مقاومت مي كند. به گزارش 
روزنامه لس آنجلس تايمز، به همين دليل موضوع 
نفتكش گريس ۱ به عنوان آزموني براي دولت هاي 
اروپايي به ش��مار مي رود كه تا چ��ه اندازه در مقابل 
پافشاري اياالت متحده در اجراي تحريم ها و حكم 
دادگاه داخلي اين كش��ور در عرصه فراس��رزميني 
مقاومت مي كند. پذيرفته نشدن درخواست واشنگتن 
از سوي دادگاه جبل الطارق و خروج رسمي نفتكش 
ايراني از توقيف نمونه اي از س��رباز زدن كشورهاي 

اروپايي از اين رويكرد ترامپ ارزيابي مي شود. 
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»تعادل«وضعيتترانزيتريليودرياييرابررسيميكند

6 عامل اثرگذار در سهم اندك ايران از ترانزيت
گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|

چن�دي پي�ش وزي�ر راه و شهرس�ازي اعالم 
كرد، حج�م ۳۰ ميليون تني جابه جايي بار بين 
خاور دور، هندوس�تان، روسيه و اروپا، قابليت 
افزايش تا ۱۰۰ ميليون تن را دارد و وزارت راه و 
شهرسازي در تالش اس�ت تا سهم ايران را در 
جريان جابه جايي بار بين شرق به غرب به ويژه 
از طري�ق حمل ونقل تركيبي ريل�ي- دريايي 

افزايش دهد.
اين اظهارات در ش�رايطي مطرح مي ش�ود كه 
به عنوان نمونه حجم ترانزيت ريلي در كش�ور 
طي س�ال هاي اخيركمتر از  ۱۰ تا ۱۱ ميليون تن 
بوده اس�ت و دس�تيابي به اين هدف، نيازمند 
برنامه ريزي مناس�ب و سپس اجراي دقيق آن 

است.
دراين ميان  به گفته كارشناس�ان حوزه ريلي 
و دريايي س�هم  ك�م ترانزيت ريل�ي و دريايي 
دركش�ور   به معناي عدم اس�تفاده مناس�ب 
از فرصت ه�ا و ظرفيت ه�اي ترانزيت�ي ايران 
است، درحالي كه ايران، پتانسيل مناسبي براي 
افزايش سهم بارريلي  به بيش از ۱۰۰ ميليون تن 

بار راهم دارد.
كارشناسان داليل مختلفي براي كمرنگ بودن 
س�هم ايران در ترانزيت ريلي و دريايي مطرح 
مي  كنند، نخستين عامل نبود زيرساخت هاي 
مناسب ريلي و دريايي است، عامل ديگر عدم 

استفاده از ظرفيت هاي موجود است. 
عل�ت ديگري ك�ه به كاه�ش نقش اي�ران در 
بخ�ش ترانزيت ريل�ي و دريايي منجر ش�ده 
است، نبود س�ازماني مستقل براي توسعه اين 
بخش است،سازماني كه زيرمجموعه يك  نهاد 

ياارگان دولتي نباشد.
 عدم استقبال سرمايه گذاران بخش خصوصي 
براي ورود به حوزه ريلي و دريايي هم در پايين 
بودن حج�م ترانزي�ت ريلي و درياي�ي بي اثر 

نبوده است.
يكي ديگر از عوامل موثر بر سهم پايين ايران در 
ترانزيت ريلي و دريايي، بوروكراسي گسترده 
و دست پاگير در اين زمينه است، ضمن اينكه 
قوانين حاكم بر گمرك هم بسيار سختگيرانه 
است و همين موضوع موجب كاهش نقش ايران 

در ترانزيت مي شود.
يكي از انتقادهاي كارشناس�ان طي سال هاي 
گذشته، باالبودن تعرفه هاي گمركي در ايران 
اس�ت كه تاكن�ون گام مثبتي در اي�ن زمينه 

برداشته نشده است.

  نبود آمار دقيق درباره حجم ترانزيت ريلي
محمدحس��ن رضاييان، كارشناس ارشد حوزه ريلي 
كه از منتقدان سهم كم ايران در جابه جايي بار است 
درب��اره وضعيت ايران در ترانزي��ت كاال به »تعادل« 
مي گويد: تاكنون درباره پتانس��يل جابه جايي بار از 
ايران، مطالعه دقيقي انجام نش��ده و درباره ظرفيت 

بار بالقوه اظهارنظرهاي مختلفي انجام شده است.
رضاييان مي افزايد: تاكن��ون مطالعه جامعي درباره 
حجم بار بالفعل و بالقوه در كشور، صورت نگرفته است 
و باالخره زماني كه دسترسي به كشورهاي مختلف 
انجام مي گيرد، فرصت هاي جديدي هم براي حمل و 

نقل بار ايجاد مي شود.
او ادام��ه مي ده��د: مث��ا برخ��ي از كش��ورهاي 
مشترك المنافع )CIS( مثل قزاقستان يا افغانستان 
كه مي خواهد جابه جايي بار به هند داش��ته باش��د، 
معطل ريل ايران هستند، اما در اين زمينه گام مثبتي 

برداشته نشده است. 
به گفته اي��ن فعال ح��وزه ريلي، در حال��ي كه آمار 
دقيقي از ترانزيت كاال در ايران وجود ندارد، براساس 
گزارش هاي رس��مي بين المللي در كانال س��وئز كه 
بخش عم��ده اي از بارهاي بين قاره اي آس��يا-اروپا 
ازداخل اين كانال مي گذرد حجم بار جابه جا شده از 

آن در سال 2017، 1 ميليارد تن بود. 
او اظه��ار مي كند: س��هم كوچك اي��ران در ترانزيت 
درشرايطي است كه ايران گذرگاه تزانزيتي مناسبي 
براي بخ��ش قابل توجهي از كش��ورها، محس��وب 
مي شود ضمن اينكه بارهاي درون قاره اي هم داريم، 
مثا مي توانيم ارتباط بين هند با افغانس��تان، هند با 
كش��ورهاي مش��ترك المنافع )CIS(، روسيه با اين 

كشورها و ... را برقرار كنيم. 
رضاييان بي��ان مي كند: ب��ا توجه ب��ه ظرفيت هاي 
ترانزيتي ايران، رقم اعام ش��ده از س��وي وزيرراه و 
شهرسازي يعني 100 ميليون تن، رقم بااليي نيست 
و ايران مي تواند با برنامه ريزي دقيق به اين رقم دست 

پيدا كند.

  به صرفه بودن ترانزيت ريلي
اين كارشناس ارشد حوزه ريلي با اشاره به مزيت هاي 
ترانزيت ريلي مي گويد: بين ريل و جاده، ريل مي تواند 
حجم بااليي از بار را با امنيت كامل و بدون س��انحه 
جابه جا كند، از سوي ديگر، مصرف سوخت ريلي از 

جاده اي كمتر و حدود يك چهارم جاده است.
رضاييان ادامه مي ده��د: باتوجه ب��ه اينكه بارهاي 
بين الملل��ي، مس��افت زي��ادي را طي كنن��د و اين 
موضوع كرايه حمل كااله��ا و در نهايت قيمت تمام 
ش��ده محصوالت را افزايش مي ده��د، هم صاحبان 
و ه��م خريداران كاال ترجي��ح مي دهند كه از حمل 
و نقلي اس��تفاده كنن��د كه هزين��ه جابه جايي كاال 
درآنه��ا كمتر باش��د و حمل و نقل ريلي نس��بت به 
 جاده اي اين مزيت را دارد چون از س��وخت كمتري 

استفاده مي شود.

  نبود زيرساخت عامل ترانزيت ضعيف
او درب��اره راهكارهاي پيش رو ب��راي افزايش حجم 
ترانزيت كاال اظهار مي كند: يكس��ري مش��كات در 
بخش حمل ونقل ريلي كشور وجود دارد كه يكي از 
آنها، نبود زيرساخت مناسب است كه بايد ايجاد شود، 
به عنوان نمونه مسيرشلمچه-بصره كه درحال حاضر 
اتصال ريلي بين ايران و عراق قطع اس��ت، يا مس��ير 
رشت- آستارا كه كشور را از مسيرنزديك تري به اروپا 

متصل مي كند.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه ريلي، از همه 
مهم تر پروژه بزرگ چابهار به سرخس كه ارتباط بين 
كشورهاي مشترك المنافع را با ساير كشورها بهبود 

مي بخشد.
رضاييان بيان مي كند: درواقع يكي ازمشكات حمل 
و نقل ريلي، نبود يا كمبود زيرس��اخت است كه بايد 
اصاح شود اما موضوع اين اس��ت كه بودجه دولتي 
كفاف اصاح اين مشكات را نمي دهد و تاش هاي 
وزيرجديدراه و شهرس��ازي و رييس سازمان برنامه 
و بودجه براي بهب��ود منابع پروژه هاي ريلي، موجب 
بي نيازي اين بخش از سرمايه گذاري بخش خصوصي 

نمي شود.
او اضاف��ه مي كند: ع��اوه براينكه نبود زيرس��اخت، 
مي تواند مش��كل س��از باش��د، در اي��ران از امكانات 

زيرساختي موجود هم استفاده نمي شود.
اين كارشناس ارشد حوزه ريلي مي گويد: براي بهبود 
وضعيت حمل و نقل ريلي دركشور بايد شرايط ورود 
سرمايه گذار غيردولتي به اين بخش فراهم شود، البته 
درحال حاضر فضا براي سرمايه گذاران خصوصي امن 
نيس��ت، بنابراين دولت بايد تاش كند تا بازگش��ت 

سرمايه را براي آنها تضمين كند.
رضاييان بيان كرد: پيشنهاد مي شود كه دولت براي 
س��رمايه گذاري در حمل و نقل ريل��ي، امتيازاتي را 
به بخ��ش غيردولتي ارايه دهد، ب��ه عنوان نمونه اگر 
س��رمايه گذاري در پروژه چابهار- سرخس فعاليت 
كن��د، درآم��دي از كف ب��ار را به اين س��رمايه گذار 

اختصاص دهند.
او اظه��ار مي كن��د: دراي��ران مس��يررا ب��راي ورود 
سرمايه گذار غيردولتي به بخش حمل و نقل ريلي امن 
نكرده اي��م، بنابراين آنها هم تمايلي براي ورود به اين 
بخش ندارند.اين كارشناس ارشد حوزه ريلي با اشاره 
به حجم ترانزيت كاال در ايران مي گويد: درحال حاضر 
مجموع ترانزيت ريلي و جاده اي كشور،  10 ميليون 
تن است كه س��هم حوزه ريلي1.5 ميليون تن بوده و 
سهم جاده اي 8.5 ميليون تن است، اين درحالي است 

كه ظرفيت ترانزيت ريلي ايران بيش از اينها است.
رضاييان تصريح مي كند: به عنوان نمونه اگر پاكستان 
با تركيه بخواهند ترانزيت داشته باشند، بهترين مسير 
ايران اس��ت اما از 7 ميليون تن بار بين اين دوكشور 
جابه جا مي شود كه س��هم ريل ايران از اين ترانزيت 
صفر اس��ت درحالي كه ايران با هر دو كشور، اتصال 
ريلي دارد و اين موضوع نشان مي دهد كه ايران براي 

ترانزيت كاال برنامه اي ندارد.

  حلقه گم شده ترانزيت ريلي
او با اشاره به مس��ائل موجود در بخش ترانزيت ريلي 
بيان مي كند: با توجه به مسائل ذكر شده مي توان گفت 
كه مش��كل اصلي ترانزيت در ايران نبود زيرساخت 

نيست، بلكه مشكل در بهره برداري است.
رضاييان درباره مش��كات بهره برداري حمل و نقل 
ريلي مي گويد : سرعت بازرگاني بار روي ريل حدود5 
كيلومتربرس��اعت اس��ت، يعني از زماني كه صاحب 
بار، كاال را به ش��ركت ريلي واگ��ذار مي كند تا وقتي 
كه خريدار بار را تحويل مي دهد، س��رعت متوس��ط 
جابه جايي بار، 5 كيلومتربرساعت است اگرچه درواقع 
ممكن است بار چند روز خواب باشد و زمان جابه جايي 
بار فقط دوهفته باش��د، اما براي محاس��به س��رعت 
بازرگان��ي از زمان تحويل تا دريافت بار را بايد در نظر 
بگيريم. اين كارشناس ارشد حوزه ريلي اظهار مي كند: 
سوال اين است كه چرا بايد سرعت بازرگاني بار روي 

ريل آنقدر كم باشد؟ دليل آن اين است كه سامانه هاي 
بهره برداري خط در ايران، قديمي هستند و باك هاي 
ريلي در ايران 30 تا 40 كيلومتر است كه عما فقط 
يك قطار در اين باك ها جابه جا مي شود درحالي كه 
سرفاصله هاي مكاني مسيرهاي ريلي بايد كوتاه شوند.

او با اشاره به ضرورت كوتاه شدن سرفاصله هاي مكاني 
در خطوط ريلي ادامه مي دهد: بايد اين سرفاصله ها 
به 7 تا 8 كيلومتر شود كه در حال حاضر اين اتفاق رخ 
نداده اس��ت و انگيزه اي هم براي تغيير در اين زمينه 
وجود ندارد، درحالي ك��ه هزينه اصاح اين باك ها 

بسيار كمتر از ساخت و ساز خطوط ريلي است.
رضاييان اضافه مي كند: يكي ديگر از مشكات مربوط 
به حوزه حم��ل و نقل ريلي اين اس��ت كه در بخش 
گمرك هم با قوانين دس��ت و پاگي��ر و فرآيندهاي 
طوالني مدت مواجه هستيم كه همين موضوع اشتياق 
صاحبان بار را براي استفاده از اين شيوه حمل و نقل 

در ايران كاهش مي دهد.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه حمل و نقل ريلي، 
مشكل ديگري كه حمل و نقل ريلي با آن مواجه است 
اين است كه س��تادي قدرتمند براي تصميم گيري 
درباره ترانزيت ريلي در كشور وجود ندارد كه وابسته 
به وزارت راه و شهرس��ازي و راه آهن نباشد و متولي 
توس��عه حمل و نقل ريلي باشد، براي حل مشكات 

ترانزيت ريلي نيازمند وجود چنين ستادي هستيم.

 عدم استفاده از زيرساخت هاي ريلي
او اظهار مي كند: به عنوان نمونه دولت درتاش است 
تا پروژه رشت-آس��تارا را افتتاح كند كه بعيد به نظر 
مي رسد كه اين پروژه در دوسال آينده به نتيجه برسد، 

البته قزوين- رشت راه اندازي شده است.
 رضاييان ادامه مي دهد: در س��ال 2002 نشس��تي 
مشترك بين هند،  روسيه و ايران برگزار شد و قرار بر 
اين شد كه كريدور شمال-جنوب راه اندازي شود اما 
در اين طرح حرفي از پروژه ريلي رشت-آستارا در ميان 
نبود و قرار بود كه بار از بندرعباس به بندرانزلي منتقل 
شود و سپس از آنجا با كشتي به شمال خزر برود.اين 
كارشناس ارشد حوزه ريلي با اش��اره به افتتاح خط 
ريلي قزوين-رش��ت مي گويد: تا سال گذشته بخش 
قزوين- رشت كريدور شمال-جنوب را نداشتيم كه 
اين مسيرريلي افتتاح شده اما با وجود اين، از اين خط 
استفاده نمي شود، درواقع بايد حجمي از بار به روي 

ريل بيايد اما اين اتفاق رخ نمي دهد.
او اضافه مي كن��د: بنابراين به نظر مي رس��د، پروژه 
كريدور ش��مال-جنوب بخش رشت-آستارا نيست 
بلكه مشكات ديگري است كه در اين راه وجود دارد 
كه ب��ا وجود افتتاح اين بخش، هن��وز اقدامي در اين 

زمينه انجام نشده است.
رضاييان معتقد اس��ت: مش��كات موجود در بخش 
بهره برداري و گمركات مشكل اصلي در بخش ترانزيت 
ريلي اس��ت و تا اين مشكات حل نشود نمي توان به 

بهبود اين بخش اميدوار بود.

  ايجاد امنيت با بهبود ترانزيت
اين كارش��ناس ارشد ريلي با اش��اره به ظرفيت اعام 
شده از س��وي مسووالن براي ترانزيت ريلي و جاده اي 
كه حدود 100 ميليون تن مي ش��ود، اظهار مي كند: 
اين رقم قابل توجه نيس��ت و مجموع ترانزيت ريلي و 
جاده اي كشور حدود 10 تا 11 ميليون تن است. درواقع 
از ظرفيت هاي موجود كشور استفاده خاصي نمي شود.

او ادام��ه مي دهد: نگاه به ترانزي��ت فقط نبايد مالي و 
اقتصادي باش��د، به عنوان نمونه تمركز بر سوددهي 
مس��يرهاي ريلي درست و كامل نيس��ت و برقراري 
ارتباط با كش��ورهاي مبدا و مقصد بار مزايايي براي 
كشور به همراه دارد كه بسيارمهم است و ترانزيت بار 

با سود كم حتي با مقداري ضرر، به نفع ايران است.
رضاييان اضافه مي كند : مزاياي ترانزيت ريلي از جنس 
اقتصادي نيست، بلكه سياسي و امنيتي است وقتي 
منافع اين كش��ورها با منافع ايران درهم گره بخورد 
بسياري از مشكات و فشارهاي سياسي كشور كاهش 
مي يابد يا حتي رفع مي شود. اين كارشناس ارشد ريلي 
با اشاره به ظرفيت مناسب بخش ريلي براي جابه جايي 
مسافر مي گويد: درحال حاضر 40 ميليون شيعه در 
هندوس��تان، 30 ميليون ش��يعه در پاكستان داريم 

كه بخش��ي از آنها تمايل دارند به مشهد سفر كنند و 
امكان سفرريلي براي آنها فراهم است و استفاده آنها از 
ظرفيت هاي ريلي موجب مي شود كه صنعت توريسم 
رشد كند. او بيان مي كند: عمده مطالعاتي كه درباره 
حمل ونقل ريلي انجام شده است، توسط بدنه وزارت 
راه و شهرسازي انجام شده است كه به دليل درگيربودن 
منافع اين وزارتخانه در اين زمينه، بسياري از ضعف ها 
و مشكات ديده نمي ش��ود و جاي خالي يك مطالع 

جامع وجود دارد.

 كشور موفق در ترانزيت ريلي
رضاييان درباره وضعيت حمل ونقل ريلي كشورهاي 
اطراف مي گويد: بهترين اس��تفاده از ظرفيت ريلي در 
ميان كشورهاي منطقه توسط قزاقستان انجام مي شود، 
البته تركيه در 10 س��ال اخير پيشرفت خوبي در اين 
زمينه داشته است.  اين كارش��ناس ارشد ريلي ادامه 
مي دهد: در حال حاضر تركيه در تاش است تا بخش 
زيرساخت ريلي خود را توسعه دهد و عاوه بر استفاده 
از ظرفيت ايران از فرصت هاي موجود در كش��ورهاي 

شمالي ايران از جمله آذربايجان هم استفاده كند.
او اضافه مي كند: س��رعت پيشرفت حمل و نقل ريلي 
تركيه نس��بت به ايران زياد ب��وده و عملكرد خوبي در 
اين زمينه داش��ته است اما قزاقس��تان طي سال هاي 
گذش��ته هم��واره در زمينه ريلي خ��وب عمل كرده 
اس��ت و از جغرافياي خود به خوبي به��ره برده و رقم 
 قابل توجهي در ترانزيت مسيرشرقي-غربي به دست 

آورده است.

  تغيير نگاه بخش دولتي 
آنوش رهام، كارشناس ارش��د حوزه بندري درباره 
ظرفيت ايران در اين زمين��ه به »تعادل« مي گويد: 
ترانزي��ت به عنوان صنعتي مولد كه قابليت كس��ب 
درآمد غيرنفتي را دارد بايد مورد توجه و اهتمام دولت 
قرار بگيرد. رهام مي افزايد: ايران درجايگاهي قراردارد 
 كه مي تواند كريدور امني براي عبور و مرور بيش از 
4 منطقه اقتصادي )اروپا، چين، كشورهاي سي اي 
اس و.. ( باش��د و به عن��وان ه��اب ترانزيتي منطقه 

فعاليت كند.
او ادام��ه مي دهد: البت��ه افزايش ترانزي��ت نياز به 
زيرساخت دارد كه نخستين قدم، تغييرنگاه بخش 
دولتي به صنعت ترانزيت اس��ت و ت��ا زماني كه به 
موضوع قاچاق به عنوان بخشي از حمل و نقل توجه 
مي ش��ود، عما مزيت هاي ترانزيتي ايران از دست 
رفته اس��ت و به جاي آنكه در بخش عرضه، قاچاق 

را كنترل كني��م، درجاده با قاچاق مبارزه مي كنيم، 
همين موضوع موجب ش��ده اس��ت كه ترانزيت در 

كشور با وجود ظرفيت هاي بسيار، مهجور بماند.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه بندري، زيرساخت 
ه��م در ترانزيت مهم اس��ت و اين موض��وع مربوط 
ب��ه ريل، ناوگان و ماش��ين آالت مي ش��ود و نياز به 
س��رمايه گذاري دارد و دولت ها نمي توانند با اتكا به 
درآمدهاي نفتي به دنبال توسعه در بخش ترانزيت 
باش��ند و باي��د ترانزيت توس��ط بخ��ش خصوصي 
و فع��االن اقتصادي توس��عه ياب��د اگر اي��ن اتفاق 
رخ دهد، مي توانيم ش��اهد رش��د ترانزيت باش��يم 
درغيراين ص��ورت، ترانزيت سيركاهش��ي خواهد 
داش��ت و موجب مي ش��ود كه ظرفي��ت اين بخش 
 براي كسب درآمدهاي سرش��ار، جذب كشورهاي 

ديگر شود.
ره��ام اضافه مي كن��د: مبادي ورودي كش��ور مثل 
بندرعب��اس، بندرچابهار و ... مواهبي اس��ت كه از 
ظرفيت ه��اي آن به درس��تي اس��تفاده نكرديم و 
اي��ن مزيت ها تا زمان��ي پايدار مي مان��د و بعد از آن 
توسط كش��ورهاي ديگر بازتعريف مي شود واز اين 
كريدورها، درآمدهايي به دس��ت مي آيد كه نصيب 
ايران نمي شود، بنابراين بايد نگاه ويژه اي به آن شود 
و به عنوان صنعتي ك��ه مثل صادرات ارزآوري دارد 

تسهيل شود.
او ادامه مي دهد: درباره صادرات، دربسياري از كاالها، 
مزيت قيم��ت ارزان كاالهاي پيش نياز و نهاده هاي 
توليد موجب اين مي ش��ود كه آنها جنبه صادراتي 
داشته باشند و اگر بخشي از آنها مانند نرخ انرژي به 
حالت رقابتي بازگردد، بس��ياري از اين كاالها با اين 

افزايش قيمت،  قابليت صادرات پيدا نمي كنند. 
اين كارشناس ارش��د حوزه بندري اظهار مي كند: 
درواقع، بخشي از صادرات، يارانه پنهاني است كه به 
اين كاال اختصاص مي يابد و صادر مي شود اما درباره 
ترانزي��ت مي تواند كاهش هزينه س��وخت و هزينه 

مبادله كاال و ... باشد.
رهام با اشاره به راهكارهايي براي حمايت از ترانزيت 
ريلي مي گويد: مي توانيم حمل ونقل را چابك كنيم، 
هزينه توليد ناوگان در كشور را بهينه كنيم، ناوگان 
متناس��ب با نياز توليد شود و اگر مي خواهد ناوگاني 
وارد شود بايد به خوبي از امكانات آن استفاده شود 
و ... البت��ه تمام اي��ن اقدامات نياز ب��ه نظامي كان 
درچرخه توليدي و صنعتي دارد و درنظام بازرگاني 
و درآمدهاي صادراتي تعريف مي شود و بايد ترانزيت 

مانند صادرات از دريافت ماليات معاف شود.
او ادامه مي دهد: هردالر درآمد ترانزيتي اهميت دارد 

و موجب افزايش درآمدهاي كشور مي شود.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه بندري درباره داليل 
روند كاهش��ي ترانزيت ريلي مي گويد: بروكراس��ي 
باال مهم ترين مش��كل ترانزيت است و شركت هاي 
ترانزيتي و حمل و نقلي در دنيا پيام آور صلح و امنيت 
هس��تند زيرا در هر منطقه اي كه مس��يرترانزيتي 
داشته باشند شاهد شكوفايي اقتصادي و بهره وري 
مردم آن منطقه هستيم.رهام اضافه مي كند: زماني 
كه مسيري ترانزيتي بين دوكشور ايجاد مي شود؛ اين 
مس��ير بين دو كشور ايجاد صلح مي كند چون براي 
ترانزيت نيازمند آرامش، امنيت و ارتباط دوس��ويه 
هستيم، درحالي كه در ايران كريدورهاي ترانزيتي 
را تضعيف كرديم زيرا مبارزه با قاچاق را از مبارزه با 
راننده كاميون و ش��ركت حمل و نقل آغازكرديم. او 
ادامه مي دهد: نظام تعرفه اي يكي از موانع ترانزيت 
اس��ت وقتي نظام تعرفه اي به شكلي باشد كه از مرز 
عب��ور كن��د و 50 كيلومتر از مرز عب��ور كند ارزش 
كاال دوبرابر مي شود چون با پرداخت تعرفه، هزينه 
جابه جايي افزايش مي يابد اما بدون پرداخت تعرفه، 

تغييري درهزينه حمل و نقل ايجاد نمي شود.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه بندري، بنابراين 
نظام تعرفه اي كشور بايد تغيير كند و مزيت كاالي 

قاچاق كاهش يابد.
او ادامه مي دهد: مشكل ديگر نبود زبان مشترك در 
ترانزيت، هنوز بارنامه سراس��ري در كشور نداريم و 
نيازمند اصاح ساختار نرم افزاري ترانزيت هستيم 
ك��ه اگر اين س��اختار بهبود يابد ش��اهد رش��د 30 

تا40درصدي ترانزيت در كشور خواهيم بود.
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داليل كمرنگ بودن سهم 
ترانزيت ريلي در كشور

درحال��ي كه بهب��ود كارنامه ترانزي��ت در بخش 
جاده اي، ريلي و دريايي يكي از اهداف برنامه هاي 
توسعه و چشم انداز 20 س��اله است اما نگاهي به 
آمارهاي رسمي كشور طي سال هاي گذشته نشان 
مي دهد كه اي��ران در اين حوزه موفق عمل نكرده 
است و ترانزيت ريلي نسبت به جاده اي و دريايي، 

عملكرد ضعيف تري داشته است.
اين درشرايطي است كه ترانزيت ريلي با توجه به 
ايمن بودن، كم هزينه بودن، مصرف كمتر سوخت 
گزينه مناس��بي براي صاحب��ان كاال و خريداران 
محسوب مي شود اما وجود موانعي در ترانزيت ريلي 
كشور موجب شده است كه درايران، شكوفايي الزم 

را نداشته باشد.
با توجه به مقرون به صرفه ب��ودن ترانزيت ريلي و 
سهم بسيار كم آن در جابه جايي بارهاي بين المللي، 
روزنامه تعادل گزارشي از وضعيت ترانزيت ريلي در 
كشور تهيه كرده است و تازه ترين آمار مربوط به اين 

ترانزيت را مورد بررسي قرارداده است.
  براس��اس برنامه شش��م توس��عه بايد به سهم 
20درصدي حمل مسافر و 30 درصدي حمل بار 

براي راه آهن برسيم.
  در حال حاضر حمل و نقل ريلي نسبت به جاده اي 
به دليل نداشتن يارانه سوخت به صرفه تر است و اين 
بخش در زمان تحريم ها و محدوديت حمل و نقل 
بنادر تا 75 ميليون تن ترانزيت بار را تضمين كند.

  سال 96 نزديك به 427 ميليون بار در بخش جاده 
انجام شده است اين درحالي است كه سهم حمل 

ريل در كشور 47 ميليون تن بوده است.
  اگر سياست درستي در بخش حمل و نقل اجرايي 
شود، امكان افزايش حمل ريلي تا 85 ميليون تن 

در سال وجود دارد.
  براس��اس گزارش هاي شركت راه آهن، مقاصد 

ترانزيتي در ايران اروپا، چين و تركيه هستند.
  اگر برنام��ه حمل و نقل ريلي در برنامه شش��م 
توسعه محقق شود نزديك به 751 ميليارد تومان 

براي كشور صرفه جويي خواهد شد.
  حمل محموالت بين المللي در حوزه بازرگاني 
خارجي بطور متوسط 140 هزار تومان براي كشور 

به ازاي هرتن درآمد داشته است.
  1 ميليون و 584 هزار تن بار ترانزيتي درسال 96 
از طريق خطوط ريلي كشور حمل شد كه ركورد 
جديدي در تاريخ راه آهن كشور به ثبت رسيد البته 
ناگفته نماند كه درسال 85 اين آمار از 31 ميليون 
تن تا زير 35 ميليون تن بوده است كه در سال 95 
با كاهش حق دسترسي شركت راه آهن از شبكه 
ريلي شاهد حمل 40.5 ميليون تن حمل بار شديم.

  ش��ركت راه آهن در سال 97 براي دست يابي به 
ترانزيت 3 ميليون تن بار هدف گ��ذاري كرد و به 
دنبال دستيابي به ركورد حمل 7.5 ميليون تن در 
مجموع بارهاي بين المللي بود اما حمل بار توسط 
ن��اوگان ريلي تنها 15 درص��د در تن كيلومتر در 

مقايسه با سال 96 افزايش يافت.
  اس��تفاده از ظرفيت بيش از 5 ميليارد دالري 
ترانزيت ريلي براي كشور، نيازمند فراهم كردن 
زيرساخت ها و رفع موانع است و به همين منظور، 
ضروري است دس��تگاه هاي دولتي و نهادهاي 
فعال در اين زمينه اقدامات الزم را در دستور كار 

قرار دهند.
  برنامه راه آهن اين اس��ت كه ترانزيت ريلي از 
مسير ايران را تا 10 سال آينده به 20 ميليون تن 

افزايش دهند.
  بخش حمل و نقل ريلي كشور براي دستيابي 
به اهداف راه آهن در برنامه ششم توسعه )تا سال 
1400( به 83 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري 

نياز دارد.

 اقدامات انجام ش�ده از س�وي راه آهن 
براي افزايش سهم ترانزيت ريلي

  اعمال تخفيف بر اساس ش��رايط بازار، افزايش 
س��ير واگن هاي ايراني در كش��ور هاي همسايه و 
تركمنس��تان، توس��عه كريدور ها و كاهش زمان 
توقف واگن ه��اي باري از مهم تري��ن برنامه هاي 
ش��ركت راه آهن براي افزايش به��ره وري در اين 

بخش بوده است.

  موانع موجود برسرراه ترانزيت
با توجه به نقش كمرن��گ ترانزيت ريلي در ايران، 
اين سوال ايجاد مي شود كه موانع موجود چيست 
كه موجب كاهش سهم ترانزيت مي شود؟ مجموع 
نظر كارشناسان حوزه ريلي و صاحبان كاال در ساير 

كشورها گوياي اين موارد است.
  زيرساخت هاي ترمينالي در برخي مرزهاي ايران 

از جمله درمرز ايران و تركمنستان وجود ندارد.
  هزينه  هاي تعوي��ض بوژي)واگن( در مرزهاي 
ايران با ساير كشورها باالس��ت، به عنوان نمونه 
درمرز ايران و تركمنستان به دليل تفاوت عرض 
خط ريلي و اجازه نداشتن واگن هاي ايران براي 
ورود به كش��ور هاي مش��ترك المنافع، كش��ور 
قزاقستان از كشور خود واگن ها را بارگيري كرده و 
مي فرستد كه بايد در مرز ايران اين واگن ها از بوژي 
خود جدا شوند و روي بوژي هاي ايران سوار شوند.

  راه آهن ايران مجوزهاي زيادي دريافت مي كنند 
كه موجب باال رفت��ن هزينه هاي حمل كاال براي 
صاحبان ب��ار مي ش��ود و صاحب��ان كاال ترجيح 

مي دهند از مسير ديگري استفاده كنند.
  تحريم هاي امريكا عليه ايران موجب شده است 
كه مبادالت بانكي س��خت انجام گيرد و دور زدن 

تحريم ها فرآيند ترانزيت را طوالني مي كند.
  تعرفه هاي ريلي ايران در س��ال هاي گذشته باال 
بوده است، البته تا قبل از سال 2018 ايران 15 الي 
20 درصد تخفيف به راه آهن اين كشور ارايه مي كرد 

كه در سال 2018 برداشته شده است.
  فرآيندهاي گمركي ايران طوالني است و واگن ها 

10 تا 50 روز متوقف مي شوند.

   اي�ران درجايگاهي ق�راردارد كه مي تواند 
 كري�دور امني ب�راي عب�ور و م�رور بيش از 
4 منطقه اقتصادي )اروپا، چين، كش�ورهاي 
سي اي اس و.. ( باشد و به عنوان هاب ترانزيتي 

منطقه فعاليت كند
 افزاي�ش ترانزي�ت ني�از ب�ه زيرس�اخت 
دارد كه نخس�تين ق�دم، تغييرن�گاه بخش 
دولت�ي به صنعت ترانزيت اس�ت و ت�ا زماني 
 ك�ه به موض�وع قاچاق ب�ه عنوان بخش�ي از 
حمل و نقل توجه مي ش�ود، عمال مزيت هاي 

ترانزيتي ايران از دست رفته است
   بايد ترانزيت توسط بخش خصوصي و فعاالن 
اقتصادي توسعه يابد اگر اين اتفاق رخ دهد، 
مي توانيم شاهد رشد ترانزيت باشيم درغيراين 
صورت، ترانزيت سيركاهشي خواهد داشت 
و موجب مي شود كه ظرفيت اين بخش براي 
 كسب درآمدهاي سرشار، جذب كشورهاي 

ديگر شود
   مش�كل ديگ�ر نب�ود زبان مش�ترك در 
ترانزيت، هنوز بارنامه سراس�ري در كش�ور 
نداريم و نيازمند اصالح س�اختار نرم افزاري 
ترانزيت هس�تيم كه اگر اين ساختار بهبود 
يابد شاهد رشد ۳۰ تا4۰ درصدي ترانزيت در 

كشور خواهيم بود
   بروكراسي باال مهم ترين مشكل ترانزيت 
است و شركت هاي ترانزيتي و حمل و نقلي در 

دنيا پيام آور صلح و امنيت هستند

برش
  تاكنون مطالع�ه جامعي درباره حجم بار 
بالفعل و بالقوه در كشور، صورت نگرفته است 
و باالخره زماني كه دسترسي به كشورهاي 
مختلف انجام مي گيرد، فرصت هاي جديدي 

هم براي حمل و نقل بار ايجاد مي شود
  س�هم كوچ�ك اي�ران در ترانزي�ت 
درشرايطي است كه ايران گذرگاه تزانزيتي 
مناسبي براي بخش قابل توجهي از كشورها، 
محسوب مي شود ضمن اينكه بارهاي درون 
قاره اي ه�م داريم، مث�ال مي توانيم ارتباط 
بين هند با افغانس�تان، هند با كش�ورهاي 
مش�ترك المنافع )CIS(، روس�يه ب�ا اين 

كشورها و ... را برقرار كنيم
  يكي ازمشكالت حمل و نقل ريلي، نبود يا 
كمبود زيرساخت است كه بايد اصالح شود 
اما موضوع اين است كه بودجه دولتي كفاف 

اصالح اين مشكالت را نمي دهد 
   عالوه براينكه نبود زيرساخت، مي تواند 
مش�كل س�از باش�د، در ايران از امكانات 
زيرس�اختي موجود هم استفاده نمي شود 
اما براي بهبود وضعيت حم�ل و نقل ريلي 
دركش�ور بايد ش�رايط ورود سرمايه گذار 
غيردولتي به اين بخش فراهم ش�ود، البته 
درحال حاض�ر فضا براي س�رمايه گذاران 
خصوصي امن نيست، بنابراين دولت بايد 
تالش كند تا بازگشت سرمايه را براي آنها 

تضمين كند

برش
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آيين نامه جديد »تاييد نمونه تجهيزات ارتباطي و فناوري اطالعات« در آستانه  تصويب

وارداتكاالهاي»آيتي«دركشمكشقانونگذاريوتسهيلگري
گروه دانش و فن   

پيش نويس آيين نامه  تاييد نمونه تجهيزات فناوري 
اطالعات در س��ازمان تنطيم مق��ررات و ارتباطات 
راديويي تهيه و براي بررس��ي به كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات فرستاده شده، اما به نظر مي رسد 
اين پيش نويس نظر مساعد بخش خصوصي را كسب 
نكرده و آنها به مواردي از جمله روند كند و ناكارآمد 
آزمايش تجهيزات در آزمايشگاه هاي رگوالتوري و 
نظارت هاي پيشيني و پسيني بر تجهيزات كه از آن 
با عنوان خودتحريمي ياد مي كنند، اعتراض دارند.

واردات تجهي��زات و كااله��اي ح��وزه ارتباطات و 
فن��اوري اطالع��ات از چن��د جهت اهمي��ت دارد. 
يك��ي از اين موارد، تحريم ايران ب��راي دريافت اين 
كاالهاس��ت. درواقع بس��ياري از واردكنندگان در 
كشور بايد از موانع بس��ياري كه شامل تحريم هاي 
بانكي و عدم تمايل شركت هاي خارجي براي ارتباط 
با شركت هاي ايراني مي ش��ود عبور كرده تا بتوانند 
كاالهاي تكنولوژيكي كه مورد نياز اين صنعت است 

را وارد كشور كنند.
 از طرفي لزوم به روز بودن اين كاالها هم از مواردي 
اس��ت كه كار را براي واردكنندگان سخت مي كند. 
البته در م��واردي هم تالش ب��راي توليد كاالهاي 
فناوري ديده ش��ده، اما اين موارد بيشتر محدود به 
كاالهاي مخابراتي بوده و توليدكنندگان در كشور 
هنوز به فناور ي هاي س��طح بااليي دست نيافته اند 
و ش��ايد كوچك تري��ن نمون��ه را بت��وان در توليد 
گوش��ي هاي همراه ديد كه با وجود اقدامات بسيار، 
هنوز هم گوش��ي قابل قبول داخل��ي براي كاربران 
وجود ندارد. يكي ديگر از مشكالتي كه در يك سال 
اخي��ر گريبان گير واردكنن��دگان كاالهاي فناوري 
اطالعات ش��د، افزايش نرخ ارز بود. درحالي كه اين 
واردكنندگان براي عبور از تحريم ها به روش هايي از 
جمله تاسيس شركت هايي در خارج از كشور با هدف 
پنهان كردن هويت ايراني خود متوسل مي شوند و 
تحريم هاي بانكي را هم به ش��يوه هاي مختلف دور 
مي زنند، افزايش نرخ ارز در يك سال گذشته موجب 
ش��د س��رمايه اي كه واردكنندگان براي واردات در 
نظ��ر گرفته بودند، به نوعي ب��ا كاهش ارزش مواجه 
شود. بدين ترتيب كه اگر براي كااليي تا قبل از يك 
 3n دالر مورد نياز بود، اين مبلغ تا nسال گذش��ته
دالر هم افزايش يافت، در حالي كه س��رمايه ريالي 

واردكنندگان تغييري نكرده بود. 
البته براي مقابله با مش��كالت ارزي هم تهميداتي 
از جمل��ه تعيين نرخ ارز دولتي در نظر گرفته ش��د، 
اما به اعتقاد بخش خصوص��ي اين راهكارها نه تنها 
كمكي ب��ه تن مج��روح اقتصاد نك��رد، بلكه فراهم 
كردن زمينه هاي فساد بسياري را هم موجب شد و 
به همين دليل بود كه بخش خصوصي از همان ابتدا 
خواستار آزادس��ازي نرخ ارز بود. اما به نظر مي رسد 
روند واردات كاالهاي فناوري در يك س��ال گذشته 
عالوه بر مشكالت خارجي، درگير مشكالت داخلي 
هم شده است، بطوري كه سازمان نظام  رايانه اي به 
عنوان اصلي ترين تشكل بخش خصوصي در حوزه 
ارتباطات فناوري اطالعات، نس��بت ب��ه روند ثبت 
س��فارش تجهيزات ش��بكه اعتراض دارد و معتقد 
اس��ت در حالي كه پيش از اي��ن حداكثر طي مدت 
۲۴ ساعت ثبت س��فارش اخذ مي شد، اما از ابتداي 
سال ۱3۹۷، اين فرآيند سخت و زمان بر شده و كار 
را براي واردكنندگان س��خت كرده اس��ت. احسان 
زرين بخش –دبير كميس��يون شبكه سازمان نظام  

رايانه اي- به مشكالتي كه ثبت سفارش كاال را براي 
واردكنندگان سخت كرده اشاره مي كند و مي گويد: 
»هنگام درخواس��ت، به متقاضيان گفته مي ش��ود 
كه بايد چند ش��اخص را رعايت كنن��د. يكي از اين 
شاخص ها، سابقه سفارش اس��ت؛ اينكه مي گويند 
بايد سابقه واردات كااليي كه مي خواهيد وارد كنيد 
را داشته باشيد. مشكل اين است كه به دليل سرعت 
باالي رشد تكنولوژي، تجهيزات حوزه آي تي مدام 
در حال تغيير و به روزرس��اني است، به همين دليل 
زيرساخت هاي كشور هميش��ه به تجهيزات جديد 
و به روز نياز دارند، ش��ما بايد كاالي��ي را وارد كنيد 
كه ممكن اس��ت هيچ ك��س س��ابقه واردات آن را 
نداشته باش��د. در چنين شرايطي براي مثال كشور 
هيچ وقت نمي تواند به نسل پنج اينترنت برسد چون 
هيچ اپراتوري در ايران س��ابقه آن را قباًل نداش��ته 
اس��ت.« او قرار دادن سقف مبلغ س��فارش را يكي 
ديگر از ش��اخص هاي الزمه ثبت سفارش دانسته و 
مي گويد: »مي گويند اگر ش��ما در سال گذشته يك 
ميليون دالر كاال وارد كش��ور كرديد، امس��ال براي 
مثال بايد ۶۰ درصد آن ميزان يا ميانگين دو س��ال 
گذشته را وارد كنيد. مصرف كننده نهايي اين كاالها 
و تجهي��زات حوزه ICT، وزارتخانه ها، موسس��ات، 
بانك ها، بيمه، ادارات و در نهايت دولت الكترونيك 
هس��تند. اكنون مشكل ما اين اس��ت كه بخشي از 
دولت مناقص��ه مي گذارد و درخواس��ت خريد يك 
كاال را دارد، اما بخ��ش ديگري از دولت اين اجازه را 
نمي دهد كه نياز خود دولت تأمين ش��ود.« سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي )رگوالتوري( 
يكي از زيرمجموعه هاي وزارت ارتباطات و فناوري 

اطالعات است كه وظيفه قانون گذاري در حوزه را بر 
عهده دارد. يكي از مصوبه هاي اين سازمان، مربوط 
به واردات تجهيزات فناوري اطالعات است. آيين نامه 
»تاييد نمونه تجهيزات ارتباطي و فناوري اطالعات« 
در س��ال 8۷ به تصويب كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات راديويي رسيده و همين تاريخ تصويب هم 
محل مناقشه است، زيرا بخش خصوصي و سازمان 
تنظيم متفق القول معتقدند م��دت زمان زيادي از 
تصويب اين آيين نامه مي گذرد و با توجه به سرعت 
باالي رش��د محصوالت و فناوري هاي تكنولوژيك، 
نياز به تجديد نظر در اين آيين نامه مش��هود است. 
به همين دليل در ماه هاي گذش��ته سازمان تنظيم 
مقررات طي مذاكراتي با بخش خصوصي، در تالش 
براي تصويب آيين نام��ه اي جديد براي تاييد نمونه 
تجهيزات فناوري اطالعات است و پيش نويش اين 
آيين نام��ه را نيز تهيه كرده ك��ه اين پيش نويس در 
انتظار بررسي در جلسه كميسيون تنظيم مقررات 

ارتباطات است.
 اينجاس��ت كه ب��از هم اخت��الف نظ��ر بين بخش 
خصوصي و رگوالتوري مش��اهده مي شود. از طرفي 
سازمان تنظيم مقررات ارتباطات مي گويد بازنگري 
ايين نامه تاييد نمونه تجهيزات حوزه ICT با دريافت 
نظرات بخ��ش خصوصي انجام ش��ده، اما در مقابل 
بخش خصوصي معتقد است آيين نامه  جديد نه تنها 
تفاوت چنداني با آيين نامه  قبلي ندارد، بلكه نظرات 
بخش خصوصي هم در آن اعمال نشده و رگوالتوري 
ه��م دليل خود را براي رد اين نظرها و پيش��نهادها 
اعالم نمي كند. زرين بخش ب��ا انتقاد از پيش نويس 
اي��ن آيين نامه كه در اختيار بخ��ش خصوصي قرار 

گرفته، مي گويد: »هدف از تصويب آيين نامه جديد 
اين است كه مشكالت فعلي حل و تسهيل گري انجام 
ش��ود، از نظر اقتصادي به نفع كش��ور باشد، كاالي 
باكيفيت عرضه ش��ود، قاچاق را كم كند و شفافيت 
داشته باشد. ما جلسات متعددي با سازمان تنظيم 
مقررات ارتباطات گذاش��تيم و به يك آيين نامه در 
حال بررس��ي هم رس��يديم، اما متاسفانه نسخه اي 
كه س��ازمان تنظيم مقررات در كميته تخصصي يا 
پيش كميس��يون رونمايي كرد، با نس��خه اي كه در 
حال ارزيابي و بررسي بود، تفاوت زيادي داشته و يك 
سري از ويژگي هاي اصلي را ندارد.« دبير كميسيون 
شبكه سازمان نصر با اشاره به انتقادات سازمان نصر 
نسبت به پيش نويس آيين نامه جديد، اظهار مي كند: 
»س��ازمان تنظيم مقررات ارتباطات گزارشي بابت 
عملكرد خود يا آثار ناش��ي از اج��راي اين آيين نامه 
فعلي در ۱۲ سال گذشته بر اساس آمار و رقم منتشر 
نكرده اس��ت. آنها به گمرك متصلن��د و در جريان 
هس��تند كه چه كااليي با چه ارزشي مي آيد، هزينه 
آزمايش چقدر بوده و چه اندازه خواب سرمايه اتفاق 
افتاده، چقدر به صرفه بوده يا چه ميزان قاچاق اتفاق 
افتاده است.  بدون آناليز گزارش ها و آمار مربوط به 
عملكرد گذشته، اصالح فرايند و تصويب آيين نامه 

جديد كارا نخواهد بود.« 
يكي ديگ��ر از انتقاداتي كه بخش خصوصي به روند 
واردات كاال وارد مي كند، مربوط به آزمايشگاه هاي 
تس��ت تجهيزات فن��اوري اطالعات اس��ت. بخش 
خصوصي معتقد اس��ت تس��ت برخي از تجهيزات 
واردشده در اين آزمايشگاه هاي قديمي امكان پذير 
نيس��ت و در ص��ورت آزماي��ش تجهي��زات در 

آزمايشگاه هاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي ه��م آنها مس��ووليت ارزياب��ي را به عهده 
نمي گيرند، كم��ا اينكه در اين م��دت عدد و رقمي 
از اي��ن ارزيابي ها منتش��ر نكرده ان��د، درحالي كه 
بخش خصوص��ي مي توان��د از عهده اي��ن موضوع 
بربيايد. اين درحالي اس��ت كه نس��ترن محسني - 
مع��اون بررس��ي هاي فني و صدور پروانه س��ازمان 
تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي- ناكارآمدي 
آزمايشگاه هاي اين سازمان را رد مي كند و مي گويد: 
»يك سري آزمون تحت عنوان آزمون هاي اجباري 
توسط سازمان اس��تاندارد كشور انجام مي شود، اما 
يك سري آزمون تخصصي به هر كدام از دستگاه ها 
مثال س��ازمان تنظيم كه متولي حوزه ICT اس��ت، 
تكليف ش��ده كه در حوزه هاي تخصص��ي در كنار 
آزمايش هاي اجباري و در آزمايشگاه هاي خاص خود 
انجام دهند. آزمايشگاه هاي صالحيت دار اوال بايد از 
سازمان اس��تاندارد، گواهي ۱۷۰۲5 را داشته باشد 
  EMC و پس از آن براي موضوعات تخصصي مانند
و RF و امنيت، ارزيابي ثانويه هم انجام مي ش��ود كه 

تاييديه بگيرد. 
بنابراي��ن اين اظهارات كه آزمايش��گاه ها صالحيت 
ندارند، صحت ندارد.« البته بخش خصوصي نسبت 
به روند كند آزمايش تجهيزات هم انتقاداتي را اظهار 
كرده كه رگوالتوري به اي��ن موضوع هم اين  چنين 
واكنش نش��ان مي دهد: »اين آزمايش ها بر اساس 
اس��تانداردهاي بين المللي انجام مي شود و در اين 
استاندارد نوشته كه بايد چند روز تحت آزمون باشند 
و با چه سبكي بايد آزمايش شوند، بنابراين زمان آنها 
متفاوت اس��ت. موضوع ديگر هم تعداد مخاطباني 
اس��ت كه به يك آزمايشگاه ارجاع شدند و در انتظار 
آزمون هس��تند و نكته ديگر اينكه دس��تگاه ها بايد 
در محيط واقعي كه قرار اس��ت مورد اس��تفاده قرار 
گيرند، آزمايش شوند و گاهي فراهم شدن ملزومات 

زمان بر است.« 
يكي از پيش��نهادات بخش خصوص��ي، جايگزيني 
نظارت پس��يني بر تجهيزات فن��اوري اطالعات بر 
نظارت پيش��يني اين كاالهاست كه زرين بخش در 
اين مورد مي گويد: »ما پيش��نهاد داديم س��ازمان 
تنظيم مقررات نظارت پيشيني را به صورت هدفمند 
و با تس��هيل گري انجام دهد، براي مثال تجهيزات 
شركت هاي خوش��نام و شناخته شده بعد از ورود به 
گمرك از خط سبز استفاده كرده و بالفاصله ترخيص 
شوند و پس از آن نظارت پسيني وجود داشته باشد 
و سطح ش��هر، وزارتخانه ها، دستگاه هاي اجرايي و 
دولتي ها بررس��ي ش��ود، اما آيين نامه جديد، بدون 
انجام تسهيل گري، نظارت پسيني را هم به نظارت 
پيش��يني معيوب فعلي اضافه كرده است.« هرچند 
محس��ني معتقد اس��ت نمي توان نظارت پسيني را 
جايگزين نظارت پيشين كرد و مي گويد: »نمي شود 
دروازه ه��ا را باز كرد ك��ه هر كااليي با ه��ر ميزان و 
مبلغي تجهيز وارد كش��ور ش��ود و بعد ما وارد بازار 
ش��ويم و آنها را جمع آوري كنيم. اما نظارت پسيني 
ب��ه واردكنندگان كمك مي كند كه مطلع و آگاهانه 
نسبت به ورود تجهيزات اقدام كنند، بدين ترتيب كه 
هنگام ثبت س��فارش و قبل از ورود انبوه، يك نمونه 
از تجهيز را براي آزماي��ش بياورند و اگر مورد تاييد 
بود، شروع به واردات انبوه تجهيزات كنند؛ اما اينكه 
وارد گمرك كنن��د و بعد ببينند با اس��تانداردهاي 
بين المللي سازگار نيست يا مشكلي براي آنها ايجاد 

مي شود، صحيح نيست.«
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مشاغلي كه قرباني ماشين ها 
مي شوند

جايگزيني  انسان با ماشين از زمان انقالب صنعتي 
آغاز شد، اما هوش مصنوعي اين تهديد را جدي كرد، 
به نحوي ك��ه اكنون حتي اف��راد داراي مهارت هاي 
تخصصي هم در خطر بيكار ش��دن قرار گرفته اند. 
ديجاتو با بيان اين مطلب افزود: نخستين مشاغلي كه 
در خط مقدم ماشيني شدن يا اتوماسيون قرار دارند، 
وظايفي با فرايندهاي تكراري نظير تايپ، ترجمه، 
ورود داده ها به سيستم، چيدمان اجناس در قفسه ها 
و ويراستاري هستند و پيش خدمتي، كار در كافه و 
رستوران از جمله اين مش��اغل است. از طرف ديگر 
مشاغلي كه انجام آنها مستلزم دريافت تاييديه ها و 
مهارت تخصصي است، از اين موج بيشتر در امانند. 
همچنين ماشين ها براي اش��تغال در كارهايي كه 
نيازمند داشتن مهارت هاي نرم نظير مذاكره، برقراري 
ارتباط و تعامل با افراد اس��ت، نيز ش��انس چنداني 
ندارند. پزشكي، دندانپزشكي و تدريس از جمله اين 
مشاغل است. هرچند اين مشاغل هم به طور كامل 
از ورود ماش��ين ها در امان نيستند و همين حاال هم 
پيش��رفت هوش مصنوعي به حدي رسيده كه در 
تشخيص سرطان سينه متاس��تاتيك، ذات الريه، 
تومور هاي مغزي و پيش بيني گس��ترش هماتوم از 
پزش��كان بهتر عمل مي كند. ربات ها حتي در عمل 
جراحي هم نقش آفريني كرده اند و همين حاال براي 
جمع آوري داده ها، نظارت بر عالئم حياتي و كمك 
به تشخيص بهتر بيماري ها، آسيب ها و موارد ديگر 
از ربات ها استفاده مي شود. البته واضح است كه كار 
پزشكان فراتر از تش��خيص تومور و خارج كردن آن 
است. برتري انسان ها نسبت به هوش مصنوعي در 
همين زمينه يعني تخصص خود را نشان مي دهد. 
هوش مصنوعي در انواع مختلفي توسعه داده شده 
ولي همچنان بيشتر آنها عملكرد ضعيفي دارند و در 
دسته »هوش مصنوعي ضعيف« قرار مي گيرند، يعني 
از پس انجام كارهاي تخصصي بر نمي آيند. از طرفي 
پتانسيل هاي هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني 
بي پايان به نظر مي رس��د و همين مساله باعث شده 
ربات ها به تسخير مشاغل نيازمند خالقيت و نوآوري 
نيز چشم طمع داشته باشند. براي مثال محققان با 
استفاده از برنامه هاي هوش مصنوعي موزيك هايي 
را توليد كرده اند كه حت��ي حرفه اي هاي اين حوزه 
هم قادر به تشخيص ماش��يني بودن آنها نيستند. 
يا الگوريتمي به نام »پينت بات« وج��ود دارد كه با 
استفاده از تكنيك هاي يادگيري عميق مولفه هاي 
نظير رنگ، تراكم، جاگيري و ابعاد قلم موي نقاشان 
معروف را مورد مطالعه قرار داده و آن را تقليد مي كند. 
بنابراين اگرچه ممكن است هوش مصنوعي تا چند 
سال ديگر همچنان در حد يك تفريح و سرگرمي باقي 
بماند، اما طي يك تا دو دهه ديگر پيدا كردن شغل در 
زمينه نويسندگي و آهنگسازي به مراتب دشوارتر از 
امروز خواهد بود. از طرفي رانندگي روبات ها بيش از 
هر شغل ديگري نمود داشته و اكنون به لطف توسعه 
ماشين هاي خودران، روزهاي رانندگي انسان ها به 
شماره افتاده و پهپادها و تسليحات رباتيك نظامي هم 
در حال بدرقه پرس��نل نظامي به خارج از پادگان ها 
هس��تند، ربات هاي خستگي ناپذير و هوشمند هم 
جاي كارگران ساختماني را خواهند گرفت. با وجود 
اين پيش بيني مي ش��ود تا آينده نزديك ربات ها و 
هوش مصنوعي صرفاً در نقش يك همكار به پزشكان 
و آهنگسازان در انجام امور كمك كنند. به عبارت ديگر 
اين ابزارها بيشتر توانايي انسان را افزايش مي دهند تا 
اينكه خودشان انجام امور را در دست بگيرند.  با اين 
حال زماني كه يكي از اين ابزارها به عنوان دس��تيار، 
كار ۱۰ انسان را انجام مي دهد، يعني ۱۰ نفر كار خود 
را از دس��ت خواهند داد. البته همچنان يك نفر بايد 
به عن��وان ناظم و كنترل كننده، نحوه تعامل ربات با 
بيماران را رصد كرده و از اجراي صحيح امور اطمينان 
حاصل كند. با اين تفاسير نبايد نقش انسان را بطور 
كامل ناديده بگيريم. اگرچه اين موارد بيشتر شامل 
نكات منفي همكاري هوش مصنوعي با انسان است، 
اما همكاري انسان با هوش مصنوعي منفعت هايي 
هم براي انسان دارد؛ براي مثال اتوماسيون مشاغل 
براي مصرف كنندگان مفيد است چون قيمت كاالها 
پايين آمده و مشتري انتخاب هاي بيشتري خواهد 
داشت. مشكل كنترل كيفيت نيز به تاريخ مي پيوندد، 
بيماران ديگر نياز ندارند در صف هاي طوالني ويزيت 
پزش��كان، زمان خود را تلف ك��رده و ديگر نيازي به 
انتظار كشيدن براي صرف غذا در رستوران نخواهد 
بود. همكاري هوش مصنوعي با انسان براي صنعت 
نيز مفيد خواهد بود. تخمين زده مي شود اتوماسيون 
مشاغل هزاران ميليارد دالر در هزينه ها صرفه جويي 
ايجاد خواهد كرد. تحليلگران پيش بيني مي كنند در 
بازه زماني ۱۰ ساله يعني تا سال ۲۰3۰ صنايع مختلف 
در جهان ۱5 تريليون دالر از همكاري انسان با هوش 
مصنوعي س��ود ببرند؛ البته اين سود به بهاي بيكار 
شدن تعداد زيادي انسان به دست مي آيد. بسياري 
از كارشناسان و آينده نگران هنوز خوشبين هستند 
كه در آينده نزديك، كار كردن براي انسان به امري 
انتخابي تبديل خواهد شد. نهايتاً هوش مصنوعي در 
حوزه تحقيقات پزشكي، برنامه نويسي، علوم كامپيوتر، 
مهندسي، فيزيك نظري و ديگر حوزه ها رشته امور را 
به دست خواهد گرفت. اين عصر طاليي به تكينگي 
فناوري )singularity( معروف است، يعني زماني 
كه پيشرفت هاي علمي به تغييرات عظيم اجتماعي 
منجر مي شوند؛ اما تا زمان رسيدن به عصر تكينگي، 
با كوچك تر شدن بازار كار، نارضايتي عمومي بيشتر 
شده و دولت ها هم راهكاري براي آن نخواهند داشت. 
افزايش فقر و حتي بحران هاي مدني نتيجه ابتدايي 
اين فرايند هس��تند. اتوماسيون شغل ها به خشم و 
سردرگمي مي انجامد و احتمال سقوط دولت ها نيز 
وجود دارد. در اين مورد هيچكس ترديد ندارد. توفاني 
در پيش اس��ت كه بايد براي رويارويي ب��ا آن آماده 
شويم و توسعه مهارت ها به عنوان يك متخصص در 
حوزه آنالين مي تواند بهترين تصميم ممكن باشد 
و  از گام هاي مهم الزم، پيشرفت و تنوع بخشيدن به 

مهارت هاست. 

داليلي كه ايرانيان از اينترنت استفاده نمي كنند
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رشد 38 درصدي بازار فروش ساعت هاي هوشمند
نتايج آمارگيري اس��تفاده خانوار و افراد از ابزارهاي 
فناوري اطالعات در كشور نشان مي دهد كه بيش از 
3.5 ميليون ايراني به دليل باالبودن هزينه از اينترنت 

استفاده نمي كنند.
به گزارش مهر، در طرح آمارگيري برخورداري خانوار 
و افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات كه توسط مركز 
آمار ايران و با همكاري س��ازمان فناوري اطالعات 
انجام پذيرفته، مش��خص شده است كه ۲۶ ميليون 
نفر از جمعيت ۶ سال و بيشتر كشور در شهر و روستا 

كاربر اينترنت نيستند. 
اين تعداد ش��امل ۱۱ ميليون و 8۶۴ هزار مرد و ۱۴ 
ميليون و ۱38 هزار زن مي ش��ود. ب��ر مبناي طرح 
آمارگيري برخورداري ايراني ها از ابزارهاي فناوري 
اطالعات، كاربر اينترنت كسي است كه در يك بازه 
زماني 3 ماهه با اتصال به شبكه اينترنت، حداقل از 
يكي از خدمات اينترنتي استفاده كرده باشد. بررسي 
داليل عدم استفاده اين افراد از اينترنت در ۱۱ مورد 
تقسيم بندي شده است. اين بررسي ها نشان مي دهد 

كه از ميان ۲۶ ميليون نفري كه از اينترنت استفاده 
نمي كنند، ۱8 ميليون و 3۰۷ ه��زار نفر دليل عدم 
اس��تفاده از اين فناوري را نياز نداش��تن به اينترنت 

عنوان كرده اند. 
اين در حالي اس��ت كه ۷ ميلي��ون و ۱5 هزار نفر به 
دليل فقدان اعتماد به نف��س، دانش و مهارت هاي 
استفاده از اينترنت از اين فناوري استفاده نمي كنند. 
از س��وي ديگر حدود 3.5 ميلي��ون ايراني به دليل 
باالبودن هزين��ه، از اينترنت اس��تفاده نمي كنند و 
نگراني از نبود امنيت و حريم خصوصي، دليل بيش 
از يك ميليون و 3۰۰ هزار نفر از افراد براي استفاده 

نكردن از اينترنت است. 
از ديگر داليل عدم اس��تفاده از اينترنت در كش��ور، 
عدم دسترسي به خدمات اينترنت در منطقه محل 
زندگي افراد اس��ت. بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه 
بيش از يك ميليون و ۲5۰ هزار نفر در منطقه محل 
زندگ��ي خود به اينترنت دسترس��ي ندارند. در اين 
آمارگيري مشخص شده است كه يك ميليون و ۷۶۹ 

هزار نفر به دالي��ل فرهنگي از جمله قرار گرفتن در 
معرض محتواي مضر اينترنتي، از اينترنت استفاده 
نمي كنند. در همين حال ۷ ميليون و ۶۲3 هزار نفر، 
شناختي از اينترنت ندارند و ۲ ميليون و ۷۰۹ هزار 
نفر نيز عدم اجازه استفاده از اينترنت را دليلي براي 
اس��تفاده نكردن از اين فناوري عنوان كرده اند. اين 
آمارها حاكي از آن است كه يك ميليون و ۲3۱ هزار 
نفر به دليل نبود محتوا و خدمات مرتبط، مناسب و 
قابل استفاده، تمايلي به استفاده از اينترنت ندارند. 
همچني��ن ناتوان��ي در خواندن و نوش��تن دليل ۷ 
ميليون و ۹3۶ هزار نفر براي عدم استفاده از اينترنت 
است. 5۹۰ هزار و ۲۴۹ نفر از جمعيت ۶ سال و بيشتر 
كشور، به دليل معلوليت يا ناتواني جسمي حركتي 
از اينترنت استفاده نمي كنند. نتايج اين طرح نشان 
مي دهد كه ضريب نفوذ اينترنت در كشور ۶۴ درصد 
اس��ت و در اين ميان ۷۷ درصد خانوار شهري و 5۷ 
درصد خانوار روس��تايي در محل س��كونت خود به 

اينترنت دسترسي دارند. 

اتحادي��ه صادرکنندگان نرم اف��زار از احتمال لغو حضور 
پاويون جمهوری اس��المی ايران در نمايش��گاه فناوری 

اطالعات جيتکس ۲۰۱۹ خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از اتحاديه صادرکنندگان نرم افزار، 
اگرچه شرکت های س��رآمد ايران در حوزه فناوری های 
اطالعات و نوين و اس��تارتاپ ها، چند س��الی است که به 
طور مستمر در نمايشگاه جيتکس دوبی حضور می يابند، 
اما امسال خبرها حکايت از آن دارد که بودجه الزم برای 
برپايی پاويون جمهوری اسالمی ايران در اين نمايشگاه 
تامين نش��ده و احتمال لغو حضور ايران در قالب پاويون 
وجود دارد. در اين ميان اگرچه شرکت های فعال فناوری 
می توانند به صورت مستقل در نمايشگاه جيتکس ۲۰۱۹ 
حضور يابند؛ اما حضور در قالب پاويون نيز مزايايی دارد که 

از جمله آن فعال بودن صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات 
کشور در اين حوزه است و از سوی ديگر جنبه  برندسازی 
آن را نيز نبايد از ياد برد. ضمن اينکه حضور شرکت ها زير 
چتر يک پاويون، به ط��ور قطع باعث کاهش هزينه های 
حضور در نمايشگاه های تخصصی می شود. حضور ايران 
در اين نمايشگاه که به عنوان يک رويداد بين المللی بسيار 
مهم در عرصه فناوری اطالعات در دنيا محسوب می شود، 
طی سال های اخير توانسته دستاوردهای مثبتی را برای 
شرکت های فناوری اطالعات ايرانی به همراه داشته باشد 
که از جمله آن، معرفی دس��تاوردهای اخير شرکت های 
ايران��ی به دني��ا و بازاريابی برای محصوالت توليدش��ده 
در س��طح بازارهای جهانی است. س��ال گذشته پاويون 
جمهوری اس��المی ايران در جيتکس ۲۰۱8، با حمايت 

ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی 
معاونت علمی و اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی ايران و با 
حضور 8 شرکت دانش بنيان و ۲3 استارتاپ فعال در حوزه 
دانش بنيان،  خالق و فناور برپا ش��ده بود که در قالب آن، 
شرکت ها و مجموعه هايی در حوزه هوش مصنوعی،  رايانه، 
نرم افزار، نرم افزارهای تلفن هم��راه،  بازی های رايانه ای، 
تلفن های همراه و زيرساخت و فناوری های نوين ارتباطی 
دستاوردهای جديد خود را به نمايش گذاشتند. به گفته 
فعاالن اين حوزه، حضور شرکت های ايرانی در نمايشگاه 
جيتکس ۲۰۱۹ فرصتی مناسب برای معرفی شرکت ها 
و محصوالت دانش بنيان و استارتاپ های ايرانی در عرصه 
بين المللی در راستای توليد محصول متناسب با نيازهای 

بازارهای منطقه ای و جهانی است.

گوگل به تازگي اعالم كرده اس��ت ك��ه برنامه هاي 
اختصاصي يوتيوب تحت عنوان يوتيوب اورجينالز 
)Youtube originals( از اواخر سپتامبر سال 
جاري ميالدي براي تماشاي كاربران و مشتركان اين 
شبكه اجتماعي رايگان خواهد شد. گوگل به عنوان 
شركت توس��عه دهنده و صاحب ش��بكه اجتماعي 
يوتيوب، به تازگي خطاب به كاربران و مشتركانش 
اعالم كرده اس��ت كه از تاريخ ۲۴ س��پتامبر ۲۰۱۹ 
مي��الدي ق��ادر خواهند ب��ود به ص��ورت رايگان از 
خدمات و برنامه هاي اختصاصي يوتيوب كه يوتيوب 

اورجينالز نام دارد، بهره مند شوند. 
پيش��تر نيز گوگل از رايگان ش��دن خدمات موجود 
در پلتفرم اختصاصي يوتيوب اورجينالز در اواس��ط 

س��ال خبر داده بود ك��ه تاكنون تنها در دس��ترس 
مش��تركان يوتي��وب پريميوم قرار داش��ت. حاال از 
ابتداي پاييز س��ال جاري، كارب��ران و عالقه مندان 
قادر خواهند ب��ود از تمامي برنامه ه��ا و ويديوهاي 
اختصاصي توليد و منتشرشده در اين پلت فرم بهره 
ببرند. بر اس��اس آخرين آمار و گزارش هاي منتشر 
شده در وب سايت انگجت، شبكه اجتماعي يوتيوب 
به عن��وان بزرگ ترين و نخس��تين پلت فرم پخش 
آنالي��ن محتواي ويديوي��ي بالغ بر ي��ك ميليارد و 
5۰۰ ميليون كاربر فعال در ماه را در خود جاي داده 
است و در بسياري از كش��ورهاي جهان از بسياري 
ديگر از ش��بكه هاي اجتماع��ي محبوبيت و كاربرد 

بيشتري دارد.

كارشناسان فعال در موسسه تحقيقاتي كاناليز به تازگي با 
انتشار گزارشي جديد اعالم كرده اند كه در دومين فصل از 
سال جاري ميالدي ۷.۷ ميليون دستگاه گوشي هوشمند 

در امريكاي شمالي فروخته و عرضه شده است.
ساعت هاي هوشمند كه در سال هاي اخير به شدت مورد 
محبوبيت و استقبال كاربران و عالقه مندان به حوزه فناوري 
واقع شده اند، يكي از جديدترين محصوالتي هستند كه در 
بازار بعضي از كشورها همچون اياالت متحده امريكا، كانادا، 
كشورهاي اروپايي و شرق آسيايي فروش موفقيت آميزتر 
و بهتري را براي خود به ثبت رس��انده اند. امريكاي شمالي 
يكي از بزرگ ترين بازارهاي فروش ساعت هاي هوشمند و 

گجت هاي پوشيدني در جهان به شمار مي رود.
تازه ترين آمار منتشرشده در وب سايت gsmarena نشان 
مي دهد كه فروش ساعت و گجت هاي هوشمند پوشيدني 
در س��ه ماهه دوم س��ال ۲۰۱۹ ميالدي نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته با 38 درصد رشد و افزايش مواجه شده 
است. اين آمارها همچنين گوياي درآمد دو ميليارد دالري 
ش��ركت هاي توليدكننده مربوط��ه از فروش گجت هاي 

پوشيدني و ساعت هاي هوشمند است كه اپل با فروش ۲.۹ 
ميليون دستگاه ساعت هوشمند اپل واچ در اين بازه زماني 
در صدر فهرس��ت رده بندي برندهاي توليدكننده ساعت 
هوشمند قرار گرفته است. بعد از اپل، شركت فيت بيت با ۱.۹ 
ميليون دستگاه ساعت هوشمند در رتبه دوم و سامسونگ با 
۰.8 ميليون دستگاه در رتبه سوم اين جدول قرار گرفته اند. 
رتبه هاي چهارم و پنجم نيز به ترتيب به برندهاي گارمين و 
فسيل تعلق گرفته است كه در دومين فصل ۲۰۱۹ ميالدي، 
۰.5 ميليون و ۰.3 ميليون دستگاه ساعت هوشمند روانه بازار 
امريكاي شمالي كرده اند. اين در حالي است كه ميزان فروش 
و عرضه شركت هاي مختلف در مدت مشابه سال گذشته 
به ترتيب ۲.۲، ۱.۶، ۰.۴، ۰.5 و ۰.۲ ميليون دستگاه ساعت 
هوشمند بوده است. ساير برندها نيز در مجموع ۱.3 ميليون 
دستگاه ساعت هوشمند به بازار كشورهاي اياالت متحده 
امريكا و كانادا عرضه كرده اند. همچنين سهم شركت هاي 
اپل، فيت بيت، سامسونگ، گارمين و فسيل به ترتيب 3۷.۹ 
درصد، ۲۴.۱ درصد، ۱۰.۶ درص��د، ۷ درصد و ۴.۱ درصد 

گزارش و اعالم شده است.

  مقام صنفي : سازمان تنظيم مقررات ارتباطات گزارشي بابت عملكرد خود يا آثار ناشي از اجراي اين آيين نامه فعلي در 1۲ سال گذشته بر اساس 
آمار و رقم منتشر نكرده است. آنها به گمرك متصلند و در جريان هستند كه چه كااليي با چه ارزشي مي آيد، هزينه آزمايش چقدر بوده و چه اندازه 
خواب س�رمايه اتفاق افتاده، چقدر به صرفه بوده يا چه ميزان قاچاق اتفاق افتاده اس�ت.  بدون آناليز گزارش ها و آمار مربوط به عملكرد گذشته، 

اصالح فرايند و تصويب آيين نامه جديد كارا نخواهد بود

برش
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»تعادل« در گفت وگو با فعاالن اقتصادي بررسي مي كند

رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي خراسان رضوي اعالم كرد 

متولينظارتبركارتهايبازرگانيدراستانها

نياز به ۳۶ هزار پهپاد در بخش كشاورزي كشور

گروهبنگاهها|
موضوع سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني در استان هاي 
مختل��ف كش��ورمان از دور افتاده ترين مناط��ق مرزي تا 
شهرهاي نزديك به پايتخت و كالن شهرها يكي از مشكالتي 
است كه همواره بر س��ر فعاليت هاي اقتصادي مولد سايه 
انداخته اس��ت؛ معادله اي كه هرچن��د در برخي دوره ها 
راهكارهايي ب��راي حل و فص��ل آن ارايه ش��ده اما هنوز 
تصميم گيري در خصوص س��اماندهي اين كارت ها بين 
كميسيون اقتصادي دولت، اتاق بازرگاني و وزارت صنعت 
پاسكاري مي شود؛ ضمن اينكه برخي كارشناسان مسووليت 
اصالح اين بخش را متوجه گمرك، سازمان امور مالياتي، 
نهادهاي نظارتي و مجلس نيز مي دانند. با وجود اين دامنه 
وسيع از نهادهاي مسوول زماني كه خبرنگاران و تحليلگران 
ب��راي گفت وگو در خصوص مش��كالت و حاش��يه هاي 
كارت هاي بازرگاني به دنبال متولي رس��مي مي گردند؛ 
معموال با پاسخ هاي سرد يا سكوت متوليان اقتصادي در 
استان ها مواجه مي شوند؛ در اين ميان دريافت كارت هاي 
بازرگاني توسط افراد و قشرهاي محروم و بي اطالع از روند 
تجارت و سوءاستفاده برخي واردكنندگان يا صادركنندگان 
كاال و دالالن از اين كارت ها، نظام اقتصادي و مالي كشور را با 
چالش مواجه كرده است. اما طبق قانون كارت هاي بازرگاني 
توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران 
يا شهرستان ها به نام متقاضياني كه واجد شرايط باشند، 
صادر مي شود. مهم ترين شرايط احراز كارت بازرگاني توسط 
شخص حقيقي كه قانون مش��خص كرد، داشتن حداقل 
23 س��ال، دفتر تجاري شخصي يا استيجاري )غير منزل 
مسكوني(، نداشتن مشكالت بانكي اعم از چك برگشتي، 
استعالم امور مالياتي و ديگر موارد است. بنابرگفته حسين 
س��الح ورزي، نائب رييس اتاق بازرگاني ايران، »صاحبان 
كارت بازرگاني عالوه بر آنكه آموزش مي بينند تا كارت خود 
را به ساير افراد واگذار نكنند، تعهداتي را نيز در اين خصوص 
به اتاق بازرگاني و يا تعاون مي دهند«؛ اين گفته ها در حالي 
بيان مي شود كه بر اساس اطالعات موجود، طي چند ماه 
گذشته، 2۴شركت بازرگاني، بالغ بر ۸۰3ميليون دالر كاالي 
خارجي را با استفاده از كارت بازرگاني افراد ناآگاه با تجارت، به 
كشور وارد كرده اند؛ نكته مهم آنجاست كه اين تعداد شركت 
صوري تنها بخشي از سوءاس��تفاده هاي موجود را شامل 
مي شود. پرسشي كه با اين مقدمات به ذهن خطور مي كند 
چرا با وجود قانون مشخص در زمينه كارت هاي بازرگاني، 

اين حجم از تخلفات در اين خصوص به چشم مي خورد؟ 

   فضاي نامناسب اقتصادي، دليل سوءاستفاده  
رييس اتاق بازرگاني استان زنجان در پاسخ به اين پرسش كه 
دليل وجود تخلفات گسترده در حوزه كارت هاي بازرگاني 
در استان ها چيست؟ مي گويد: »فضاي نامناسب اقتصادي 

دليل سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني است.« به گزارش 
اتاق زنجان، غالمحس��ين جميلي با اشاره به موارد مطرح 
 شده در رابطه با كارت هاي بازرگاني صوري، اظهار كرد: هيچ 
كارت بازرگاني خارج از چارچوب قوانين تكليف  شده، صادر 
نمي شود؛ چرا كه دو ركن اساسي و متولي در صدور كارت 
بازرگاني، يعني اتاق بازرگاني و سازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت در اس��تان ها به واسطه حكم نظارتي كه دارند بر 
روند كامل صدور كارت ها اشرافيت داشته و در صورتي كه 
در اين فرآيند مغايرتي با قوانين و مقررات احساس شود، با آن 
برخورد خواهد شد. اين مسوول با اشاره به سوءاستفاده هايي 
كه از كارت هاي بازرگاني در برخي موارد اتفاق  افتاده، ادامه 
داد: ريشه اين سودجويي ها را نبايد در قوانين و مقرراتي كه 
از سوي متوليان كارت بازرگاني اعمال مي شود، جست وجو 
كرد، بلكه مش��كالت حاكم بر فض��اي اقتصادي، فرصت 
سودجويي را براي عده اي خاص فراهم كرده است، به همين 
دليل مي توان گفت كه عمده مشكالت اين حوزه ناشي از 
فرصت هاي اقتصادي معيوبي است كه در فضاي اقتصادي 
شكل گرفته است. وي با تاكيد بر شفافيت فضاي اقتصادي 
كشور و تاثير آن بر تجارت، افزود: اگر فضاي كسب  و كار حاكم 
بر بازارهاي داخلي و بين المللي و فرآيند صادرات و واردات از 
شفافيت و بهره وري باال برخوردار باشد، ديگر شاهد بروز اين 
اتفاقات نخواهيم بود. عضو هيات رييسه اتاق ايران با اشاره 
به نقش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در 
فرآيند صدور كارت هاي بازرگاني، تصريح كرد: اتاق ايران در 
چندين مرحله پيشنهادهاي مختلفي را براي بهبود شرايط 
فعلي مطرح كرده كه پيشنهادها مشخص است كه يكي 
از اين پيشنهادها رتبه بندي كارت هاي بازرگاني بر اساس 
سوابق فعاالن اقتصادي است كه در كاهش تخلفات تاثير 
بسزايي دارد اما متاسفانه اين طور جاافتاده است كه ضعف 

نظارتي را به خأل قوانين و مقررات نسبت مي دهند.
جميلي يادآور شد: متاسفانه پارلمان بخش خصوصي به نظام 
آماري كشور، دسترسي ندارد و با وجود اهميت و پيچيدگي 
وظايف بي��ن نهادهاي دولتي و خصوصي، دسترس��ي به 
داده هاي آماري سازمان هاي مختلف از جمله سازمان امور 
مالياتي، گمرك و سازمان توسعه تجارت براي اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران وجود ندارد. رييس اتاق 
بازرگاني استان زنجان، خاطرنشان كرد: در صورتي  كه اگر 
امكان دسترسي به اين آمار و اطالعات به صورت برخط براي 
همه نهادهايي كه وظايف آنها در يك راستا قرار دارد، وجود 
داشته باشد، نظارت و كنترل بر رفتار فعاالن اقتصادي نيز به 

شكل مطلوبي صورت خواهد گرفت.

   نظارت و راستي آزمايي
موضوع فرار مالياتي يكي از داليلي است كه افراد و گروه هاي 
اقتصادي تالش مي كنند از طريق كارت هاي بازرگاني از 

ظرفيت هاي آن اس��تفاده كنند. تنها در استان مازندران 
متخلفان با استفاده از كارت هاي بازرگاني در سال97بيش 
از 5۰۰ميليارد تومان تخلف مالياتي داشته اند. اين در حالي 
است كه متوليان امور مالياتي استان ها از يك طرف و روساي 
اتاق هاي بازرگاني از سوي ديگر هر كدام ديگري را به عنوان 
مرجع رسمي نظارت بر كارت هاي بازرگاني معرفي مي كنند. 
رييس اتاق مازن��دران در اين زمينه مي گويد: اتاق مرجع 
صادر كننده و راستي آزمايي كارت هاي بازرگاني نيست و 
پرداختي هاي مالياتي دارندگان كارت هاي بازرگاني هم در 
حوزه اتاق نيست و نبايد ضعف عملكرد دستگاه مالياتي را به 

گردن اتاق انداخت.
عبداهلل مهاجر در ادامه مي گويد: با وجود اينكه اين موضوع 
در حيطه وظايف امور مالياتي استان است، اما اتاق بازرگاني 
براي جلوگيري از تخلفات حاضر به هرگونه همكاري با نهاد 
مالياتي اس��ت و در صورت هرگونه گ��زارش تخلف، ورود 
مي كند. بر اساس ماده 1۸6 قانون ماليات هاي مستقيم چه 
زمان صدور كارت و چه در هنگام تمديد كارت، س��ازمان 
مالياتي تنها مرجع مشكالت مالياتي يا غير مالياتي متقاضي 
است. قانون درباره اينكه متقاضي روستايي يا شهري، داراي 
چه مدرك، چه ميزان سرمايه و قصد تجارت چه محصولي 

را دارد هيچ اش��اره اي نكرد و اين ايراد قانوني است كه بايد 
برطرف ش��ود. وي تاكيد كرد: در م��ورد تمكن مالي افراد 
متقاضي كارت بازرگاني، قانون جز فقدان مشكل گردش 
مالي، ميزان مشخصي براي دارايي متقاضيان تعريف نكرد، 
اما با اين حال اتاق بازرگاني براي كاهش انحراف و همچنين 
سخت گيري و نظارت بيش��تر با صدور بخشنامه داخلي 
سقف گردش مالي 5۰ ميليون تومان براي متقاضي كارت 

را ضروري دانسته است.
او ادامه داد: هر ساله براي تمديد كارت از امور مالياتي استعالم 
حساب دارندگان كارت تقاضا مي شود و اينكه چطور فردي 
كه چند دوره بدهي مالياتي دارد مي تواند استعالم مثبت 
بگيرد، سوالي است كه بايد مسووالن امور مالياتي به آن پاسخ 
دهند. مهاجر گفت: بر اين اس��اس تاكنون هيچ پرونده اي 
وجود ندارد كه فرد متقاضي صدور كارت باشد، اما مدارك 
الزم را به اتاق تحويل نداده باشد. يعني به جرأت مي توان 
گفت كه تمامي كارت هاي صادر شده بر اساس قانون بوده و 
هيچ تخلفي ديده نمي شود. رييس اتاق بازرگاني مازندران با 
بيان اينكه ضعف هاي حوزه كارت هاي بازرگاني چند وجهي 
است، تاكيد كرد: اما ضعف ها با يكصدايي حل مي شود و نه 

با پاسكاري وظايف.

مهاجر گردش مالي كارت هاي بازرگاني مازندران در 1۰ ماه 
امس��ال را بيش از 16 هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت 

كه نسبت به سال گذشته ۴۸ درصدي رشد داشته است.
نكته اي كه از دل اظهارنظرهاي مديران تشكل هاي اقتصادي 
استان ها به وضوح قابل مش��اهده است؛ مشخص نبودن 
متولي رسمي نظارت بر فعاليت هاي كارت هاي بازرگاني 
در استان هاست. ابهامي كه باعث شده تا متوليان اتاق هاي 
بازرگاني؛ مديران مالياتي استان ها را به عنوان ناظر اصلي 
معرفي كنند و مديران امور مالياتي هم اعالم كنند كه همان 
نهادي كه اقدام به صدور مجوز مي كند بايد امور نظارتي را 
نيز دنبال كند. اين مشخص كردن حوزه وظايف سازماني 
باعث ش��ده تا هر سال بخش قابل توجهي از ظرفيت هاي 
اقتصادي اس��تان ها به جاي فعاليت هاي مولد اقتصادي 
درگير پرونده هاي قطوري ش��ود كه به دليل سوءاستفاده 
از كارت هاي بازرگاني مردم مناطق مرزنشين و...باز شده 
است. به نظر مي رسد مجلس شوراي اسالمي و كميسيون 
اقتصادي مجلس دهم مي تواند با بررسي دقيق موضوع و 
ارزيابي جوانب امر يك نقشه راه مشخص در زمينه استفاده 
از كارت هاي بازرگاني ارايه كند تا بخشي از مشكالت اين 

حوزه در مسير حل وفصل شدن قرار بگيرد. 

اس��تفاده از دس��تاوردهاي نظامي و امنيت��ي در حوزه 
اقتصادي و در امر توس��عه موضوعي اس��ت كه همواره 
در طول تاريخ مورد اس��تفاده قرار گرفته است؛ از زمان 
جنگ هاي دوران باس��تان تا هنگامه جنگ هاي معاصر 
بين المللي و... همواره تكنولوژي هاي نظامي الهام بخش 
دانشمندان براي توسعه فعاليت هاي فناورانه بوده است. 
يكي از تكنولوژي هاي مورد اس��تفاده در علوم مختلف 
پهپادها هس��تند كه به دايره وسيعي از مطالبات اهالي 

توليد و تجارت در بخش هاي مختلف پاسخ مي دهند .
 با توج��ه به كاربردهاي مفيد پهپاده��ا در رفع نيازهاي 
مختلف بش��ر، روز به روز بر اهميت اين ابزار تكنولوژي 
افزوده مي ش��ود و درخواس��ت هاي بيش��تري براي به 
كارگيري آنها در امور مختلف اقتصادي ثبت مي ش��ود. 
ازجمل��ه كاربردهاي پهپادها مي توان ب��ه كاربرد آن در 
صنعت كش��اورزي اش��اره كرد. اقتصاد ايران هم بعد از 
ارتقاي  ظرفيت هاي كشور در حوزه توليد پهپادها، تالش 
مي كند تا زمينه به كارگيري اين تكنولوژي را در حوزه هاي 
كشاورزي، تجاري و...را نيز فراهم كند. بر اين اساس رييس 
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي خراسان 
رضوي مي گويد: 36 هزار پهپاد براي كشاورزي در كشور 
نياز اس��ت كه مي تواند كود و ب��ذر را در بازه زماني كوتاه 
و به صورت دقيق در اختيار كش��اورز و زمين كشاورزي 

قرار دهد. به گزارش ايسنا، محمدعلي قنادزاده ديروز در 
نشست خبري با موضوع آب، خاك و اشتغال جوانان در 
محل اين سازمان اظهار كرد: هر پهپاد مي تواند براي دو 
تا س��ه نفر اشتغالزايي ايجاد كند. استفاده از سنجنده ها 
ي��ا تكنولوژي هاي هوا فضا در پايان نامه ها بس��يار ديده 
مي شود اما در عرصه فعاليت نقش شان كمرنگ است. وي 

با بيان اينكه اشتغال يكي از مهم ترين پارامترهاي كشور 
مخصوصا در بخش كشاورزي است، افزود: در تمام كشور 
دنبال افزايش اشتغال هستند اما ما دنبال افزايش اشتغالي 

هستيم كه بهره وري هم با آن باالتر رود.
وي ادامه داد: ما قصد داريم از فارغ التحصيالن استفاده 
كنيم. در كشور نزديك 25۰ هزار عضو در سازمان هاي 

نظام مهندسي و در استان بيش از 17 هزار عضو وجود 
دارد كه ثبت ن��ام كردند و ۴ هزار نفر فعال هس��تند. 
يكي از وظايف س��ازمان نظام مهندسي اين است كه 
بتواند زمينه هاي اشتغال را ايجاد كند. وظيفه ما اين 
نيست كه ش��غل ايجاد كنيم، وظيفه ما اين است كه 
وارد زمينه اي شويم كه فرد آموزش ديده و با ديد خود 

شغل انتخاب كند.
وي افزود: اين روزها بحث كشاورزي بسيار پررنگ است. 
مقامات مختلف دنبال اين هس��تند كه استان به عنوان 
اس��تان پربازده در بحث كش��اورزي افزايش راندمان و 
بهره وري داشته و در اين قضيه در كشور حرف داشته باشد. 
وي ادامه داد: برخي شهرستان هاي ما مثل نيشابور نمونه 
هستند كه از نظر توليد شير، گوشت و نهاده ها نمونه است. 
مي خواهيم اين را به تمام استان ها تسري دهيم كه افراد 
فارغ التحصيل، متخصص و جوان كه دنبال كار، توسعه 

و بهره وري مي گردند، مي توانند اين كار را انجام دهند.
قنادزاده با بي��ان اينكه ما برنامه عملياتي نوش��تيم كه 
س��االنه نزديك ۴۰۰ نفر جذب حوزه كش��اورزي شوند 
و زمينه س��ازي كنيم، عنوان كرد: اين زمينه سازي ها را 
در 19 بند عملياتي در داخل استان و در 6 بند اصلي در 
داخل كشور برنامه ريزي مي كنيم. يكي از بندهاي مهم 

و زمينه ساز، بحث استفاده از تكنولوژي هاي نوين است.

   استفاده از تكنولوژي   نوين در عرصه كار
وي ادامه داد: كش��اورزي م��ا قدمت زي��ادي دارد اما اگر 
دنبال به��ره وري آب، باال بردن عملك��رد محصول و وارد 
ك��ردن تكنولوژي هاي نوين در عرصه كار هس��تيم بايد 
افراد متخصص وارد شوند. ديدگاه سنتي به عنوان تجربه 
خوب اس��ت اما نبايد دنبال ديدگاه سنتي صرف برويم، 
بايد سنت را با تكنولوژي و مدرنيزه تركيب كنيم. رييس 
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي خراسان 
رضوي ادامه داد: دنبال برگزاري همايش و ايجاد مجله در 
خصوص تكنولوژي هاي نوين كشاورزي هستيم. در اين 
زمينه تفاهم نامه هاي مختلفي با دس��تگاه هاي اجرايي، 
خصوصي، اتحاديه ها و انجمن ها بستيم و فارغ التحصيل و 
نياز شغلي را مشخص كرده و گفتيم چه كارهاي مشتركي 
مي توانيم انجام دهيم. وي با اش��اره به اينكه برنامه ها در 
كشور سه دسته استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي هستند، 
تصريح كرد: ما وارد برنامه عملياتي شديم. اين كار دوم ما در 
بسترسازي بود. كار سوم اين بود كه با دستگاه هاي دولتي 

وارد صحبت شديم.
رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي 
خراسان رضوي اضافه كرد: با استانداري وارد صحبت شديم 
تا ما را در طرح مثلث توسعه اقتصادي خود شريك كنند تا در 

بخش آموزش و تسهيلگري وارد عمل شويم. 

پنج واحد صنفي متخلف به 
مراجع قضايي معرفي شدند

قزوين| پنج واحد متخلف 
عرضه كننده فرآورده هاي 
دام��ي در تاكس��تان ب��ه 
دليل ع��دم رعايت ضوابط 
دامپزشكي به مراجع قضايي 
معرفي ش��دند. به گزارش 
ايلنا، محمدرضا آذربايجاني 
رييس اداره دامپزشكي تاكستان  گفت: اين واحدها مكرراً 
به قوانين و توصيه هاي بهداشتي بي توجه بودند و اقدام 
به كشتار غيرمجاز خارج از كشتارگاه و چرخه نظارتي 
دامپزشكي دام، نگهداري گوشت خارج از يخچال، خارج 
كردن مرغ از بسته بندي براي مخدوش كردن تاريخ توليد 
مرغ هاي تاريخ گذشته، استفاده از چربي هاي صنعتي در 
كباب كوبي��ده و ... مي كردند.  با توجه به اينكه برخي از 
بيماري ها نظير بيماري هاي مانند هاري، جنون گاوي، 
ليس��تريوز و... با وجود ظاهر سالم الشه صرفا از طريق 
مش��اهده دام زنده  قابل شناسايي هستند و همچنين 
كشتار غيرمجاز دام و عرضه گوشت حاصل از آن به دليل 
احتمال وجود بيماري در دام به خصوص بيماري هاي 
مشترك بين انس��ان و دام اين موارد به شدت سالمت 

مصرف كنندگان را به مخاطره مي اندازد. 

كسب رتبه نخست فساد اداري 
در كردستان كذب است

رييس س��ازمان مديريت 
و برنامه ري��زي اس��تان 
كردستان با تاكيد بر اينكه 
خبر كسب رتبه نخست 
فس��اد اداري در اس��تان 
كذب است، گفت: اشاعه 
چنين ش��ايعاتي نه تنها 
س��ودي به حال توس��عه اس��تان ندارد بلكه باعث 
بدبيني و عدم سرمايه گذاري سرمايه گذاران در اين 
استان مي شود. به گزارش ايلنا، بهرام نصراللهي زاده 
با بيان اينكه توسعه بدون هم انديشي ناممكن است، 
اظهار كرد: فرآيند توسعه اگر مبتني بر خرد جمعي 
باشد و بخش هاي مختلف در آن ايفاي نقش كنند 
قطعا دستيابي به اهداف مورد نظر كه همان توسعه 

همه جانبه استان است امكان پذير خواهد بود.
وي با اش��اره به اينكه توس��عه، صرفا ايجاد فضاي 
فيزيكي نيست گفت: اين مهم يك فرآيند همه جانبه 
است و هم انديش��ي و همفكري نه تنها در تسريع 
روند توسعه استان و بهبود رويكردها نقش مهمي 
را ايفا مي كند بلك��ه در رفع معايب و اصالح نواقص 

هم بي بهره نيست.

۱۷۰۰ روستاي مرزي  خالي از 
سكنه شد

خراس�انجنوب�ي| 
استاندار خراسان جنوبي 
با بيان اينكه در 1۰ سال 
گذش��ته يك هزار و 7۰۰ 
روستا كه عمدتاً در مناطق 
مرزي است خالي از سكنه 
شده است، گفت: اين امر 
منجر به وجود آمدن پديده حاش��يه نش��يني در 
استان شده است. به گزارش تسنيم، محمدصادق 
معتمديان پيش از ظهر ديروز در مراس��م توديع و 
معارفه رييس كل دادگستري خراسان جنوبي با بيان 
اينكه اين استان ظرفيت هاي مطلوب و بالقوه اي دارد 
گفت: مشكل عمده اين استان بحث كمبود آب است 
كه زمينه ساز مش��كالت زيادي از جمله مهاجرت 
روستاييان شده است. وي از ايجاد تفاهم نامه اي با 
مديرستاد اجرايي فرمان امام مبني بر ايجاد 12 هزار 
شغل در استان خبر داد و گفت: طي اين تفاهم نامه 
كه در زمينه واردات دام به ويژه شتر است قرار شده 
در دو سال 12 هزار شغل در استان ايجاد و اين استان 
تبديل به منطقه هاب شتر در كشور شود كه تحول 

خوبي براي بازگشت روستاييان خواهد بود.

۱۲۰۰۰ خانوار حاشيه نشين 
چابهار ساماندهي مي شوند

فرمان��دار چابه��ار گف��ت: 
بي��ش از 12 ه��زار خانوار 
حاشيه نش��ين در چند ماه 
گذشته در چابهار شناسايي 
ش��ده اند و ب��ه زودي كار 
ساماندهي آنها آغاز مي شود. 
به گ��زارش روابط عمومي 
فرمانداري چابهار، رحمدل بامري اظهار داش��ت: يكي 
از مهم تري��ن برنامه هاي دولت در چابهار س��اماندهي 
حاشيه نش��ينان محروم از همه امكانات دولتي است و 
اين اقدام با حمايت هاي استاندار سيستان و بلوچستان 
در دس��ت اجراس��ت. وي بيان كرد: ابتدا براي تمامي 
خانوارهاي ساكن در اين محالت پرونده تشكيل مي شود 
و پس از صدور سند قطعي براي يك هزار و 5۰۰ هكتار 
زمين مناطق حاشيه شهر كار ساماندهي، برق رساني، 
شبكه آبرس��اني، اجراي طرح هادي و ساير خدمات و 
امكانات دولتي آغاز مي شود.  برنامه ريزي شده تا پايان 
سال جاري چهار هزار واحد مسكوني در اين نقاط ساخته 
شود و پيش از آن مردم اين مناطق از خدمات الزم شامل 
بازگشايي معابر، ساخت و ساز، ارايه امكانات برق، آب، راه، 

بهداشت و مدرسه بهره مند خواهند شد.

طراحي سامانه يكپارچه 
مديريتي خدمات بيمارستاني

سمنان| رييس دانشگاه 
عل��وم پزش��كي اس��تان 
س��منان گفت: 55 پروژه 
درمان��ي و بهداش��تي اين 
اس��تان آماده افتتاح شده 
كه ۴۰ پ��روژه آن در هفته 
دولت و مابقي آنها در سفر 
وزير بهداشت به اس��تان به بهره برداري مي رسد. به 
گزارش ايسنا، نويد دانايي در نشست خبري اظهار كرد: 
خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني در دانشگاه علوم 
پزشكي استان و مراكز تحت پوشش آن در يسك سال 
اخير با ارتقاء كيفي همراه بوده است. وي از چابك سازي 
خدمات و حركت به سمت دولت الكترونيك به عنوان 
يكي از هدف گذاري هاي اين دانشگاه نام برد و اضافه 
كرد: دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان چه در بخش 
آموزشي و چه در حوزه درماني گام هاي بلندي به سمت 
الكترونيك شدن برداشته است. رييس دانشگاه علوم 
پزشكي استان س��منان از راه اندازي سامانه متمركز 
خدمات الكترونيك در بيمارس��تان هاي استان خبر 
داد و گفت: اين سامانه به صورت رسمي در شهريورماه 

رونمايي مي شود.

  Wed. Aug 21.  چهارشنبه    30 مرداد 1398   19 ذيحجه 1440  سال ششم    شماره   1456  2019 

سخنگوی دولت  خبر داد 
 ممنوع الخروجی مديرعامل 

سايپا براساس شکايت مشتری ها
س��خنگوی دولت گفت: مديرعامل سايپا مشکل 
خاصی نداشته و ممنوع الخروجی شش ماه ايشان بر 
اساس شکايت مشتری ها بود.علی ربيعی در نشست 
خبری خود با اصحاب رس��انه در پاس��خ به پرسش 
خبرنگاران در خصوص انتشار حکم ممنوع الخروجی 
مديرعامل س��ايپا گفت: : مديرعامل سايپا مشکل 
خاصی نداش��ته و ممنوع الخروجی شش ماه ايشان 
بر اساس شکايت مشتری ها بود. گفتنی است چند 
روز پيش تصوير يکی از مکاتبات قوه قضائيه مربوط 
به شش ماه پيش در رسانه ها منتشر شد که در آن به 
ممنوع الخروجی مديرعامل گروه خودروسازی سايپا 
اشاره شده بود. سخنگوی دولت صبح روز دوشنبه به 
اين موضوع واکنش نشان داد و گفت: مديرعامل سايپا 
مشکل خاصی نداشته و ممنوع الخروجی شش ماه 

ايشان بر اساس شکايت مشتری ها بوده است.

جزييات صدور مجوز واردات 
قطعي   از مرز تجاري شلمچه

اهواز|عضو كميسيون اقتصادي و نماينده مردم 
آبادان در مجلس دهم از صدور مجوز واردات قطعي 
كاال از مرز شلمچه خبر داد. عامر كعبي گفت: پس 
از پيگيري هاي فراوان مجوز واردات قطعي كاال از 

مرز تجاري شلمچه توسط گمرك ايران ابالغ شد.
او افزود: با توجه به ابالغيه صادر ش��ده از اين پس 
واردات كاال با انجام ثبت س��فارش، رعايت قانون 
امور گمركي و مقررات ص��ادرات و واردات در مرز 
تجاري ش��لمچه انجام مي شود. عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس افزود: بنا بر اين ابالغيه كه از سوي 
مديركل مرك��ز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه به 
ناظر گمركات استان خوزستان ارسال شده است، 
گمرك شلمچه به مدت 6 ماه و به صورت آزمايشي 

مجاز به انجام رويه واردات قطعي است.

 اتصال 208 روستاي قزوين
 به فيبر نوري

قزوين|عمليات اجرايي اتصال2۰۸ روس��تاي 
شهرس��تان قزوين به فيبر ن��وري در هفته دولت 
آغاز خواهد شد. محمد شفيعي فرماندار قزوين با 
اعالم اين خبر افزود: ط��ول خط فيبر نوري كه در 
اين روستاها اجرا مي ش��ود 32۰ كيلومتر است و 
پيش بيني شده است تا سه ماه آينده به بهره برداري 
برسد. وي اظهار داشت: اين طرح توسط اداره كل 
ارتباطات و فناوري اطالعات اس��تان قزوين اجرا 
خواهد شد. فرماندار قزوين همچنين گفت: با تعامل و 
همكاري با اداره ارتباطات و فناوري اطالعات درصدد 
آن هستيم تا تمامي روستاهاي شهرستان قزوين 
را مجهز به فيبر نوري كرده و مش��كالت ارتباطي 

آنها رفع شود.

آمادگي زير ساخت هاي مرز 
مهران براي تردد زائران اربعين

ايالم|فرماندار مهران با اشاره به اينكه مهران آماده 
تردد زوار اربعين حسيني است،  گفت: زيرساخت ها 
اين مرز براي تردد در ايام اربعين فراهم است. اسد 
قاسمي فرماندار مهران گفت: گام هاي موثري در 
زمينه زيرساخت هاي اربعين برداشته شده و امكانات 
و زيرساخت هاي استان در اربعين امسال متفاوت تر 
از سال هاي گذشته است. او افزود: سرعت بخشي به 
اتمام زيرساخت هاي اربعين با حذف ويزاي اربعين 
مضاعف شده است. فرماندار مهران يادآورشد: عالوه 
بر اعتبارات شهرستاني با زحمات و دستور استاندار 
ايالم براي احداث روگذر و زيرگذر، كنار گذر غربي و 
روكش آسفالت كنارگذر غربي كه نقش بسزايي در 
تسهيل تردد و روانسازي ترافيك به ميزان قريب 
6۰درصد دارد، مبلغي بالغ بر 3۰ميليارد تومان از 
محل اعتبارات زيرساخت هاي اربعين و اعتبارات 

استاني اختصاص داده شده است. 

كسب مقام اول در جشنواره 
ارزيابي عملكرد روابط عمومي ها

اصفهان|روابط عمومي ش��ركت آب وفاضالب 
استان اصفهان در نخستين جشنواره ارزيابي عملكرد 
روابط عمومي هاي صنعت آب و برق موفق ش��د با 
كس��ب 7رتبه اول و يك رتبه سوم به عنوان روابط 
عمومي برگزيده در بين ش��ركت هاي تابعه وزارت 
نيرو معرفي شود. در نخستين جش��نواره ارزيابي 
عملكرد روابط عمومي هاي صنعت آب و برق، 12۴ 
شركت در 13 بخش حضور پيدا كردند كه از بين آنها 
3۸ شركت برگزيده شده اند. فرآيند انتخاب اين 3۸ 
شركت، طي سه مرحله صورت گرفته است در مرحله 
اول و در غربالگري اوليه   آثار تمامي شركت كنندگان   
ارزيابي و مرحله دوم از س��وي ش��ركت هاي مادر 

تخصصي انجام شد.

 مرگ بازيكن ۴۹ ساله 
در زمين بازي 

رشت|بازيكن ۴9 س��اله تيم فوتبال دهياري 
جيركويه بر اثر ايس��ت قلب��ي در زمين فوتبال 
جان باخت . كاوه صف��ري رييس هيات فوتبال 
خشكبيجار گفت: »ايرج دلير« بازيكن تيم فوتبال 
دهياري روس��تاي جيركويه در نيمه دوم بازي 
اين تيم مقابل تيم شهرباران رشت دچار عارضه 
قلبي ش��د و روي زمين افتاد. صفري افزود: اين 
فوتباليست به وسيله اورژانس به درمانگاه شماره 
يك خشكبيجار منتقل شد كه تالش پزشكان 

براي احياي او بي نتيجه ماند.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

معاون ناجا از پايش بهداشت روان ماموران پليس خبر داد

استانداردسازي رفتار  پليس با آموزش هاي ضمن خدمت

آمبوالنس هايي كه »سلبريتي« جابه جا مي كنند نه بيمار 

ش��ايد براي برخي ها پيش آمده باش��د كه از برخورد 
ب��ا ماموران پليس خاطره خوبي نداش��ته باش��ند. در 
كالنتري ها و گشت هاي انتظامي اين مساله به ويژه در 
رده هاي پايين تر كه اتفاقا به صورت مستمر و بيشتر با 
مردم سروكار دارند بيشتر به چشم مي خورد. سربازهاي 
وظيفه هم كه با توجه به اينكه كمترين دوره آموزشي 
را در اين رابطه مي بينند جاي خود دارند. همين دو روز 
پيش تجمع حاميان حقوق حيوانات در مقابل شهرداري 
ته��ران، منجر ب��ه برخوردهاي تندي ش��د كه گرچه 
شروع كننده حمله به ماموران، تجمع كنندگان بودند، 
اما برخي از ماموران هم از كوره در رفته و برخوردهاي 
نامناسبي با مردم داشتند كه حكايت از ضعف آموزش 
اين نيروها در مواجهه با مردم دارد. اين درحالي است كه 
طبق قانون بايد استانداردي براي رفتار پليس تعريف و 
اجرايي كرد كه شان و منزلت مردم در برابر ماموران كه 
بايد خود الگوي قانونمداري باشند رعايت شود. خيلي ها 
وقتي برخورد تند برخي از ماموران را مي بينند به نوعي 
دچار وحشت و ترس از ماموران انتظامي مي شوند، اين 
درحالي است كه پليس بايد پيام آور امنيت براي مردم 
باشد. برخي نيز هنگامي كه با برخوردهاي تند برخي 
ماموران در كالنتري ها روبه رو مي ش��وند از خودشان 
مي پرس��ندكه آيا هنوز مش��ت و لگ��د در كالنتري ها 
وجود دارد؟! پليس مي گويد 70 درصد ش��كايت هاي 
مردم از پليس مربوط به س��وء رفتار كاركنان اس��ت و 
اين لزوم اصالح رفتار يا همان استانداردس��ازي رفتار 
ماموران پليس را بيشتر مي كند. پليس بازوي اجرايي 
حكومت ها ب��راي برقراري نظم در جامعه به حس��اب 
مي آيد. بنابراين رفتار خوب يا بد پليس مي تواند نماد 
خوبي و بدي حاكميت در جامعه باشد. بر اين اساس در 
سال هاي اخير رويكرد پليس در فرآيند دادرسي بر منع 
استفاده از خشونت و بهره مندي از روش هاي علمي قرار 
گرفته اس��ت. با وجود اين برخي از ماموران در برخورد 
با متهمان مرتكب اعمال خشونت مي شوند عواملي كه 
در بروز اين خشونت دخالت دارند به سه دسته: فردي، 
درون س��ازماني و برون س��ازماني تقس��يم مي شوند.  
نيروي انتظامي در سايتش درباره استانداردسازي رفتار 

پليس نوشته است: استانداردس��ازي رفتار، به معني 
تعيين اصول، هنجارها و قواعد رفتاري مشخص براي 
كاركنان، به منظور مشخص شدن رفتارهاي صحيح و 
كاهش كژرفتاري ها و بيانگر عملكرد اصولي و منطبق با 

مقياس هاي تعيين شده است. 
اما اولين بار سال 86 بود كه فرمانده وقت نيروي انتظامي 
از تالش براي استانداردس��ازي رفتار پليس خبر داد. 
درس��ت در همان دوره اي كه ط��رح امنيت اجتماعي 
در ح��ال اجرا بود. از آن زمان غير از دوره اي چند ماهه، 
برخورد ماموران پليس روندي بهبودي پيدا كرده است. 
اما همچن��ان به ويژه در رده ه��اي پايين تر، رفتارهاي 
غيراصولي و غيرحرفه اي مش��اده مي ش��ود كه نمونه 
اخيرش برخورد مقابل ش��هرداري تهران يا برخورد با 
يك دختر در پاركي در تهرانپارس بود. برخي رفتارهاي 
نادرس��ت در حالي اس��ت كه فرمانده نيروي انتظامي 
تاكيد مي كند: »برخورد مودبانه در اعمال قانون بسيار 

تأثيرگذار است و تا سال ها در ذهن ها باقي مي ماند.« 
پليس موظف است در عملكرد خود بر اساس اصول نهم 
)نقض  ناپذيري آزادي  هاي مش��روع(، بيستم )برابري 
در حمايت قانون(، بيس��ت و دوم )مصونيت حيثيت 
اش��خاص از تعرض(، س��ي و دوم )رعاي��ت ترتيبات 
قانوني در بازداشت و دستگيري(، سي و ششم )صدور 
 و اجراي حكم توس��ط محاك��م و به  موج��ب قانون(، 
سي و هفتم )اصل برائت( و سي و نهم )ممنوعيت هتك 
حرمت و حيثيت افراد بازداشتي و زنداني( كه همگي در 
فصل سوم قانون اساسي و بر لزوم پاسداشت حقوق ملت 

داللت دارند، رفتار كند. 
از س��وي ديگر مقررات قانون آيين دادرسي كيفري، 
مفاد قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق 
شهروندي، دستورالعمل صيانت از حقوق شهروندي، 
منشور حقوق شهروندي همچنين محتواي تعهدات 
حقوق بشري دولت به موجب اسناد بين المللي از جمله 
اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق 
مدني و سياس��ي كه طبق ماده ٩ قانون مدني در حكم 
قانون داخلي است، نيروي انتظامي را موظف به رعايت 
حقوق م��ردم و حقوق متهمان مي كن��د. اما ماموران 

پليس براي اجراي اين قوانين و مقررات نياز به آموزش 
دارند. آموزشي كه اجراي اين قوانين را در عرصه عمل 
ب��راي ماموراني كه بعضا تحصيل كرده هم نيس��تند، 
ممكن كند. حاال معاون بهداد نيروي انتظامي از پايش 
بهداشت روان ماموران پليس خبر داده است. محمدرضا 
حسيني درباره پايش بهداشت روان ماموران ناجا حين 
استخدام و طول خدمت، اظهار كرد: پليس ايران يكي 
از سختگيرانه ترين تست هاي روانشناسي و روانپزشكي 
را هنگام جذب و نيز در طول خدمت دارد و ما در مورد 
اس��تانداردهاي رواني الزم براي ماموران پليس كوتاه 
نمي آييم و هرفردي كه استخدام شود بايد اين مراحل را 

طي كند.او ادامه داد: در همين راستا ما وضعيت بسيار 
مناسبي در مقايسه با پليس بسياري از كشورها داريم، 
به عنوان مثال برابر نتايج يك بررسي وضعيت ماموران 
كشور ما در مقايسه با كشوري مثل امريكا 300 درصد 
بهتر است. وي در مورد اينكه پايش هاي بهداشت روان 
حين خدمت ماموران پليس چگونه اس��ت، به ايس��نا 
گفت: ما هر دو س��ال پايش س��المت داريم و ماموران 
هم از نظر جسمي و هم ازنظر رواني بررسي مي شوند. 
حسيني درمورد ماموراني كه ممكن است داراي اختالل 
رواني تشخيص داده شوند نيز گفت: در بررسي ها سطح 
سالمت افراد بررسي شده و آنان سطح بندي مي شوند 

و بر همين اس��اس نيز تصميم گرفته مي ش��ود كه در 
كدام يگان خدمت كنند. در اين ميان اگر افرادي داراي 
اختالل خاصي هم باشند پرونده شان در شوراي پزشكي 
كه به همين منظور تش��كيل مي شود بررسي خواهد 
ش��د.معاون بهداد ناجا در مورد اينك��ه آيا امكان پايان 
همكاري با چنين افرادي نيز وجود دارد يا خير، به ايسنا 
گفت: افرادي كه سطح سالمتي شان متناسب با شرايط 
كار با پليس نباشند بازنشسته مي شوند. حسيني در مورد 
اينكه آيا فرمانده هان نيز تحت چنين پايش هايي قرار 
مي گيرند، گفت: تست روانشناسي از اين افراد اخذ شده 

و در مواردي مانند ارتقا و انتصابات نيز لحاظ مي شود.

»آمبوالنس  خصوصي«؛ مامني  براي برخي مسافران 
خاص؛ از هنرپيشه معروف گرفته تا معلم خصوصي 
كنك��ور؛ راهكاري ب��راي گذر از ترافي��ك پايتخت و 

خطوط ويژه.
طبق بند پنجم ماده س��ه آيين نامه آمبوالنس هاي 
خصوص��ي، خ��روج آمبوالن��س از مراك��ز خدمات 
آمبوالنس خصوصي و تردد در س��طح ش��هر بايد بر 
اساس ماموريت حمل بيمار و با داشتن برگه ماموريت 
با زمان مشخص باشد و استفاده از آمبوالنس در ساير 
موارد غير موجه، ممنوع است. اين درحالي است كه 
گويا پوِل قشري خاص به مذاق بخشي از گردانندگان 
آمبوالنس هاي خصوصي خوش آمده و آمبوالنس هاي 
خصوصي خودرو ش��خصي برخي از س��لبريتي ها، 
معلمين خصوصي و ... ش��ده اند. مجتبي لهراسبي، 
رييس اداره آمبوالنس خصوصي كشور، درباره تردد 
سلبريتي ها، معلمين خصوصي و ... با آمبوالنس هاي 
خصوصي در پايتخت، گفت: اين پديده تا حدي وجود 
دارد و به ما هم گزارش شده است، اما وضعيت به آن 
شدت مطرح شده، نيس��ت. ما هم در نظارت هايمان 

بر آمبوالنس هاي خصوصي اين پديده را مدنظر قرار 
 داده بوديم و دستورالعمل هايي را براي پيشگيري از 

بروز اين تخلف داشتيم.

او با بيان اينكه اخي��را با كمك پليس نظارت هايمان 
را بيش��تر كرده ايم، افزود: طي چند ماه اخير در اين 
زمينه گزارشي نداشته و موردي را مشاهده نكرده ايم. 

بنابراين، اين موضوع تا حد بااليي كنترل شده است. در 
عين حال برچسب هايي را با عنوان برچسب سالمت، 
ايجاد كرده ايم و به آمبوالنس هاي مجاز داده شده تا 
آنها را نصب كنند. اين برچسب ها به آمبوالنس هاي 
متخلف داده نمي شوند و پروانه هاي آنها را هم تمديد 
نمي كنيم. البته تقريبا اين موضوع تا حد بااليي كنترل 
شده و وضعيت رضايتمند است. هرچند كه نمي توان 
گفت به ط��ور ۱00 درصد ديگر چني��ن پديده اي را 
نخواهيم ديد. لهراسبي با بيان اينكه آمبوالنس هاي 
خصوصي فقط شامل آمبوالنس هاي مراكز خصوصي 
نمي شود و در بيمارس��تان ها و درمانگاه هاي دولتي، 
تامين اجتماعي و... هم تردد دارند، به ايس��نا گفت: 
تخلفات ذكر شده، مربوط به آمبوالنس هايي بوده كه 
در مراكز مج��از آمبوالنس هاي خصوصي نبودند، اما 
متاسفانه كارش��ان به نام اين مراكز تمام مي شود. در 
مجموع اين برچسب ها كمك مي كند كه متخلفين 

را شناسايي كنيم.
او درباره نحوه برخورد با آمبوالنس هاي متخلف، گفت: 
با هم��كاري پليس و دادس��تاني در اين زمينه عمل 

مي كنيم و از دادس��تان كل كشور هم دستور قضايي 
گرفته ايم كه بر اساس آن اعالم شده آمبوالنس هايي 
ك��ه افرادي جز بيم��اران را جابه ج��ا كنند، متخلف 
هستند و پليس موظف به توقيف آنهاست. بنابراين 
آمبوالنس هاي متخلفي��ن توقي��ف و از آنجايي كه 
كارش��ان دخالت در امور پزشكي اس��ت، به دادسرا 
معرفي ش��ده و در آنج��ا طبق قانون ب��ا آنها برخورد 
مي ش��ود. لهراس��بي با بيان اينكه در عي��ن حال ما 
گشت هاي سياري را براي نظارت بر آمبوالنس هاي 
خصوصي داريم، گفت: متاسفانه با توجه به باال بودن 
حجم كاري پليس، نتوانس��تند در اي��ن زمينه با ما 
همكاري كنند. لهراس��بي با بيان اينك��ه تردد نابجا 
با آمبوالنس ه��اي خصوصي فقط مختص قش��ري 
خاص نيست، گفت: مشاهده شده كه هر فردي اعم 
از هنرپيش��ه هاي خيلي معروف و... هم اين اقدام را 
انجام داده اند؛ بنابراين، اين اقدام مختص قشر خاصي 
نيست. در عين حال خوشبختانه اين تخلف طي هفت 
تا هشت ماه اخير كه نظارت مان افزايش يافته، كمتر 

هم شده است. 
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مهلت يك هفته اي ثبت نام 
كتب درسي كالس اولي ها 

ثبت سفارش اينترنتي كتب درسي كالس اولي ها 
كه از ۲3 تيرماه آغاز شده بود سه شنبه هفته آينده 
)پنجم ش��هريورماه( به پايان مي رسد. همچنين 
ثبت سفارش اينترنتي كتب درسي پايه دهم دوره 
دوم متوس��طه و پايه هفتم استعدادهاي درخشان 
نيز كه از ۲3 تيرماه آغاز ش��ده بود ۱6 ش��هريور به 
پايان مي رس��د. همچنين بازه زماني تعيين شده 
براي اصالح ثبت س��فارش اينترنتي كتب درسي 
در پايه هاي اول تا شش��م دوره ابتدايي، پايه دهم، 
يازدهم و دوازدهم دوره دوم متوس��طه و همچنين 
پايه هشتم و نهم كتاب هاي درسي تكميلي دوره اول 
متوسطه ويژه دانش آموزان استعدادهاي درخشان 
كه از سه شنبه، اول مرداد آغاز شده بود تا ۱6 شهريور 

ادامه دارد. 
س��امانه http://www.irtextbook.com يا 
www.irtextbook.ir براي اين منظور درنظر 
گرفته شده است. بنابراين فرآيند ثبت نام و اصالح 
كتب درسي در نهايت تا ۱6 شهريور به اتمام مي رسد 
و توزيع كتب درسي نيز كه از اواسط ارديبهشت ماه 
شروع شده بود نهايتا تا ۲0 شهريور به همه استان ها 
و پ��س از آن تا ۲7 ش��هريور به مدارس مي رس��د و 
دانش آموزان مي توانند در اولين روز سال تحصيلي 
كتاب هاي درسي خود را دريافت كنند. تقويم زماني 
ثبت سفارش و توزيع كتاب هاي درسي سال تحصيلي 
۹۹-۹8 دوره هاي تحصيلي ابتدايي و متوسطه دوم 
)نظ��ري، فني و حرفه اي و كاردان��ش( و كتاب هاي 
درسي تكميلي دوره اول متوسطه ويژه استعدادهاي 
درخشان از طريق سامانه مربوط و برابر جدول تقويم 
زماني زير انجام مي شود:  رييس سازمان بهزيستي از 
تامين اعتبار افزايش مستمري مددجويان بهزيستي 
در سال جاري خبر داد و گفت: به محض ابالغ شيوه 
نامه، افزايش مس��تمري پرداخت مي ش��ود. وحيد 
قبادي دانا در مورد مستمري مددجويان تحت پوشش 
س��ازمان گفت: يك ميلي��ون و ۴۵0 هزار نفر تحت 
پوشش س��ازمان بهزيستي هستند كه از اين تعداد 
حدود يك ميليون نفر مستمري دريافت مي كنند. 
او گفت: جامعه هدف ما شامل معلوالن در گروه هاي 
مختلف معلوليت، زنان سرپرست خانوار و... مي شود. 
وي از تخصيص اعتبار افزايش مستمري مددجويان 
بهزيستي در سال جاري خبر داد و به مهر گفت: اين 
اعتبار از سوي س��ازمان مديريت تامين شده است. 
رييس سازمان بهزيس��تي در مورد زمان پرداخت 
افزايش مستمري مددجويان نيز اظهار داشت: هر 
زماني كه شيوه نامه اجرا ابالغ شود نسبت به پرداخت 

افزايش مستمري ها اقدام خواهيم كرد.

صدور ۸۰۰ هزار نسخه 
الكترونيكي تاكنون

مديرعامل سازمان بيمه سالمت گفت: از زمان آغاز 
طرح نس��خه نويس��ي الكترونيك تاكنون نزديك 
به 800 هزار نس��خه به ص��ورت الكترونيكي براي 
بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت از طرف موسسات 
طرف قرارداد صادر ش��ده و توانس��ته ايم در ۲۵0 
بيمارستان رسيدگي الكترونيكي به اسناد را اجرا 
كنيم. طاهر موهبت��ي افزود: يك��ي از برنامه هاي 
سازمان بيمه سالمت اين است كه تا پايان امسال 
تعداد بيمارستان هايي كه اس��ناد بستري در آنها 
به صورت الكترونيكي رس��يدگي مي شود به 60۵ 
بيمارستان برس��د.او درباره اجراي برنامه پزشكي 
خان��واده و نظام ارجاع الكترونيك��ي نيز بيان كرد: 
تعامل س��ازمان هاي بيمه گر مي توان��د در اجراي 
نظ��ام اراجاع الكترونيكي و پزش��كي خان��واده به 
عنوان يكي از تكاليف برنامه هاي توس��عه كش��ور 
بسيار موثر باش��د. قدر مسلم حضور سازمان نظام 
پزشكي، انجمن هاي علمي پزشكي و پزشكان در 
اين مس��ير تاثير زيادي دارد. موهبتي ادامه داد: در 
زمينه اجراي نظام ارجاع الكترونيكي و پزش��كي 
خان��واده به جز زيرس��اخت هاي اي ت��ي به تغيير 
رفتار و زيرس��اخت اجتماعي نياز داري��م. در اين 
زمينه رسانه ها بسيار موثر هستند.او درباره تعداد 
بيمه شدگان س��ازمان بيمه سالمت و همپوشاني 
بيمه اي با سازمان تامين اجتماعي نيز گفت: حدود 
۴ ميليون و 800 هزار همپوش��اني بيمه اي ميان 
 بيمه س��المت و تامين اجتماعي وجود داشت كه 
۲ ميليون همپوش��اني حذف شد و در حال حاضر 
حدود ۲ ميليون و ۱00 هزار همپوش��اني با تامين 
اجتماعي به علت وجود بيمه روس��تاييان اس��ت 
و دفترچه روس��تاييان هر ۵ س��ال يك بار تعويض 
مي ش��ود. در نتيجه س��االنه حدود ۵00 هزار رفع 
همپوشاني ديگر هم انجام مي شود. البته مهم تر از 
رفع همپوشاني اين است كه همپوشاني جديد ايجاد 
نش��ود و اين كار در حال حاضر در دفاتر پيشخوان 

انجام مي شود.

فعاليت ۳۵۸ مركز اورژانس 
اجتماعي در كشور

معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيستي كشور 
با تاكيد ب��ر لزوم افزايش آگاهي مردم نس��بت به 
 اورژان��س اجتماع��ي گفت: در ح��ال حاضر تنها
۲0 تا ۲۵ درصد مردم از فعاليت اورژانس اجتماعي 
اطالع دارند. حبيب اهلل مسعودي فريد در مراسم 
تقدير از كارشناسان سازمان بهزيستي كشور با بيان 
اينكه ديروز از ۱۲۴ نفر از 3۵00 نفر همكار اورژانس 
اجتماعي تقدير  شد، اظهار كرد: سازمان بهزيستي 
به دليل توجه به موضوعات مختلف جامعه، همسر 
آزادي، كودك آزاري و توجه به خانواده و پيشگيري 
از آس��يب ها، اين نهاد كه يك س��ازمان دوستدار 
خانواده است را راه اندازي كرده است. براساس ماده 
80 برنامه ششم توسعه كه قرار بود در همه شهرهاي 
باالي ۵0 هزار نفر اورژانس اجتماعي تشكيل شود، 
3۵8 مركز در كشور آغاز به كار كرده و به اين ترتيب 
هيچ ش��هر باالي ۵0 هزار نفر در كشور نيست كه 

اورژانس اجتماعي نداشته باشد. 

معطلي 3 ماهه بيماران تاالسمي براي دريافت داروشمارش معكوس براي نابودي كشاورزي خوزستان
با آبگيري سد ايليس��و در تركيه اتفاق ناگواري كه منطقه 
مدت هاس��ت انتظارش را مي كشيد رخ داده است. ما حاال 
از مرحله هشدار گذشته و درست وسط حادثه ايستاده ايم: 
نه تنها بخش كش��اورزي ايران در معرض تهديد است كه 
اقدامات ضد محيط زيستي تركيه ما را در معرض يك بحران 

زيست محيطي خطرناك قرار داده است.
داستان برج بابل يكي از مهم ترين داستان هاي اسطوره اي 
است. داستاني كه در كتاب هاي مقدس از تورات و انجيل 
گرفت��ه تا قرآن بازگو ش��ده و هنرمندان، نويس��ندگان و 
نماد شناس��ان را مدت ها درگير معان��ي پنهان خود كرده 
است. داستان از اين قرار است: مردم كه همگي در بابل جمع 
هستند، برجي بلند مي سازند تا به بهشت برسند. خداوند بر 
آنها خشم مي گيرد و عذابي نازل مي كند و انسان هايي كه 
همگي به يك زبان حرف مي زدند، زبان هاي مختلف پيدا 

مي كنند و هر دسته در جايي از جهان سكنا مي گزينند.
 شايد چند قرن بعد، وقتي ديگر بين النهرين كه خاستگاه 
اسطوره هاي اينچنيني، تمدن هاي باستاني و ادياني است 
كه اكنون اكثر جهانيان پيرو آنها هستند، ديگر اصال شبيه 
چيزي نباشد كه حاال هس��ت، از دست درازي به طبيعت 
داستان هايي مانند داستان برج بابل تعريف شود. آيندگان، 
اگر در آتش خشم طبيعت كه انسان امروزي آن را برافروخته، 
نسوزند و نابود نشوند، از ساخت و ساز هايي حرف مي زنند 
كه به خش��كي رود هايي مي انجامد ك��ه تقريبا هيچ نقل 
تاريخي درباره بين النهرين نيست، مگر اينكه نامي از آنها 

برده شده باشد.
خبر شوكه كننده بود: تركيه آبگيري سد ايليسو را آغاز كرد. 
رسانه ها اين خبر را حدود يك سال بعد از تقاضاي عراق از 
دولت تركيه كه به تعويق آبگيري س��د ايليسو منجر شد، 
منتشر كردند. حاال درست وسط اتفاق ناگواري هستيم كه 

سال هاست درباره تبعات آن حرف مي زنند.
مردم منطقه ناچار به مهاجرت مي شوند. تمدن ها رخت 
برخواهند بست، كشاورزي،  شهرس��ازي و زندگي مردم 
متوقف مي شود. بنابراين يك مسووليت انساني، منطقه اي و 

بين المللي در مقابل اين تهديد خطرناك داريم.
دجله و فرات هر دو از تركيه سرچشمه مي گيرند و به سوي 
كشورهاي سوريه، عراق، ايران و سرانجام خليج فارس روان 
مي شود. آبگيري سد ايليس��و از ورود ۵6 درصد از آب اين 

رود به ع��راق جلوگيري مي كند. به تبع آن آب كمتري به 
اروندرود و سرانجام هورالعظيم مي رسد. پيش بيني مي شود 
با سدسازي و بستن آب روي عراق و ايران، كشاورزي منطقه 
رويايي بين النهرين كه از ديرباز خيلي ها روياي زندگي در 
آن را داشته اند از بين مي رود. سد هايي كه مانند غول هايي 
كريه گلوي دجله و فرات را مي فشارند بي شك به تغيير اقليم 
بي سابقه اي منجر مي شوند. كارشناسان مي گويند آبگيري 
سد ايليسو كه متعاقب آبگيري آتاتورك رخ داده همه ايران 

را با پديده گرد و غبار شديد درگير مي كند.
»مردم منطقه ما ناچار به مهاجرت مي شوند. تمدن ها رخت 
برخواهند بست، كشاورزي،  شهرس��ازي و زندگي مردم 
متوقف مي شود. بنابراين يك مسووليت انساني، منطقه اي و 

بين المللي در مقابل اين تهديد خطرناك داريم.«
اين اظهارات را دو سال پيش رييس جمهور در كنفرانس 
بين المللي مقابله با گرد و غبار بيان كرد. اشاره حسن روحاني 
به سدسازي ها در تركيه و افغانستان بود كه خطر تغيير اقليم 
در ايران، خشكي، مهاجرت، تشديد گرد و غبار و ... را نزديك 
كرده است.در سال هاي اخير خطري كه ممكن است براي 
هميشه اقليم منطقه را تغيير دهد، بار ها مورد انتقاد ايران 
و عراق قرار گرفته و مسووالن ايراني، از مسووالن سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت گرفته تا مس��ووالن وزارت امور 

خارجه، مراتب اعتراض خود را اعالم كرده اند.
با وجود اعتراضات گسترده اي كه به پروژه گاپ شده، نه تنها 
اين پروژه ادامه دارد كه آبگيري سد ايليسو نشان مي دهد 
تركيه در اجراي اين طرح ضد محيط زيستي اصرار و جديت 
دارد.در ايران مهم ترين استاني كه از آبگيري سد ايليسو ضربه 
مي خورد، خوزستان است. خوزستان از جمله استان هايي 
است كه سهم بااليي در توليدات كشاورزي ايران دارد. اين 
اس��تان كه زماني زندگي كردن در آن روياي بس��ياري از 
ايرانيان بود، در سال هاي اخير با مشكالتي دست به گريبان 
بوده كه به استناد آمار منتشر ش��ده و اظهارات مسووالن 
استاني و كش��وري اين منطقه را با پديده مهاجرت شديد 
مواجه كرده است. در سال هاي اخير بروز پديده گرد و غبار 
در خوزستان خبري بوده كه در بسياري از روز هاي سال روي 
خروجي خبرگزاري ها قرار گرفته است. خوزستان با خشكي 
بي سابقه و گرد و غباري روبروست كه بيش از هر چيز نتيجه 

فعاليت هاي ضد محيط زيستي همسايگان ايران است.

مسعود اسدي، عضو شوراي مركزي خانه كشاورز كشور 
و رييس نظام صنفي كش��اورزي استان خوزستان به ايلنا 
مي گويد: آبگيري سد ايليسو قطعا روي دبي آب دجله تاثير 
دارد و به تبع آن اروند رود و هورالعظيم نيز از اين اقدام دولت 

تركيه متاثر مي شوند.
او تبعات چنين اقدامي را اين طور توضيح مي دهد: كاهش 
دبي آب دجله و فرات با آبگيري سد هاي ايليسو و آتاتورك 
منجر به طغيان پديده گرد و غبار مي شود. ما در سال هاي 
اخير با تشديد پديده گرد و غبار در استان هاي جنوبي كشور 
مواجه بوده ايم و در مقاطعي اين گرد و غبار به مركز ايران هم 
رسيده است. سدسازي غيركارشناسي اميد ها براي كنترل 
گرد و غبار را از بين مي برد.عضو شوراي مركزي خانه كشاورز 
كشور ادامه مي دهد: عالوه بر اين كاهش آب در عراق به فقر و 
بيكاري مي انجامد كه خود زمينه ساز ايجاد نارضايتي و ناامني 
در همسايگي ما و تقويت تروريسم است.او با تاكيد بر اينكه 
بحران زيست محيطي و تقويت تروريسم نتايج محتمل 
سدسازي هاي تركيه و بستن آب روي عراق و ايران هستند، 
مي گويد: مهم ترين تاثير اين اقدام دولت تركيه تاثيري است 
كه بستن آب دجله و فرات بر كشاورزي منطقه مي گذارد و 
از اين نقطه نظر خوزستان نيز تاثيرپذيرفته و كشاورزان دچار 
مشكل مي شوند.آنها ادعا مي كنند تبعات زيست محيطي 
اين پروژه  را روي كشورهاي اطراف در نظر گرفته اند. درحالي 
كه اين ادعاي آنهاست و ما نسبت به صحت اين ادعا هنوز 
قانع نش��ده ايم. از ديگر سو كارشناسان ايران، عراق و ساير 
كشورهاي اطراف، ديدگاه هاي ديگري در اين زمينه دارند.

اسدي با بيان اينكه الزم است در اين زمينه با همكاري عراق 
اقدامات عاجل و اساسي صورت گيرد، عنوان مي كند: بايد 
وزارت خارجه ديپلماسي فعالي در اين زمينه داشته باشد و 
به صورت حقوقي در سطح بين المللي حق ايران را بگيرد. او 
با بيان اينكه قوانين مشخصي درباره آب هاي مشترك وجود 
دارد، تصريح مي كند: براي مثال رود نيل را در نظر بگيريد. 
اين رود از هفت يا هشت كشور آفريقايي مي گذارد كه همگي 
باالدست مصر هستند، اما بر اساس معاهدات و قوانيني كه 

وجود دارد 70 درصد آب نيل به مصر مي آيد.
عضو شوراي مركزي خانه كشاورز كشور با تاكيد بر اينكه 
تركيه حق ندارد با سدسازي منابع آبي كشور هاي منطقه را 
از آنها بگيرد، خواستار پيگيري هاي موثر در اين زمينه است.

مديرعامل انجمن حمايت از بيماران تاالسمي ايران با اشاره 
به معطلي سه ماهه بيماران تاالس��مي براي دريافت دارو 
از تعلل در پوش��ش بيمه اي داروهاي حياتي اين بيماران 

انتقاد كرد.
يونس عرب در ارتباط با مشكالت بيماران تاالسمي در كشور 
گفت: مشكل اصلي ما با بيمه هاست، چرا كه سازمان هاي 
بيمه  گر دخالِت خودمختار در برخ��ي حوزه هاي دارويي 
بيماران تاالسمي دارند. اين بيمه ها خارج از مواضع حاكم 
 در شوراي عالي بيمه، در خصوص پوشش داروهاي حياتي
۱0 درصد از بيماران تاالس��مي، ابتكار عمل را در دس��ت 
گرفته اند. عرب در مورد داروهايي كه درباره آنها اهمال كاري 
شده  است، بيان كرد: اين داروها كه مربوط به ۱0 درصد از 
بيماران ما مي ش��وند، وارداتي و حياتي هستند و با دستور 
شخص وزير بهداشت مجوز واردات اخذ كرده اند، اما پوشش 
بيمه اي اين داروها سه ماه است كه معلق مانده و سازمان 
تامين اجتماعي از پوشش بيمه اي اين داروها جلوگيري 
مي كند. مديرعامل انجمن حمايت از بيماران تاالس��مي 
افزود: توجه به اين نكته مهم است كه اين مساله بغرنج، يك 
هشدار جدي محسوب مي شود، چراكه مشاهده مي كنيم 
سازمان هاي بيمه گر به بي توجهي خود در ارتباط با بيماران 
خاص ادامه مي دهند. ما انتظار داريم وقتي رييس شوراي 
عالي بيمه دستور مي دهد كه داروي خاصي پوشش بيمه اي 
داشته باشد، اين دس��تور قابل اجرا باشد و عدم اجراي آن 

حيات بيماران ما را با مخاطره مواجه نكند. 
او گفت: اين بيماران حدود هفتصد تا هشتصد نفر بيشتر 
نيستند و االن سه ماه است كه معطل دريافت دارو هستند. 
هر قرص داروهاي وارداتي تاالس��مي در بازار آزاد ۲0 هزار 
تومان قيمت دارد. يك بيمار تاالسمي بايد به طور ميانگين 
روزي ۴ قرص مصرف كند و قرار بود همه بيمه هاي طرف 
قرارداد اين داروها را پوشش دهند. فقط بيمه سالمت تا االن 
در اين باره وظايفش را انجام داده است.اين كمبود داروهاي 
حياتي، براي انجمن تاالس��مي از زم��ره خطرناك ترين 
رخدادهاي ممكن است و ما انتظار داريم سازمان ها  احساس 
خطر، نگراني و ناراحتي م��ا را درك كنند. جان بچه هاي 

تاالسمي در معرض خطر جدي است. 
او اظهار كرد: همچنين م��ا در حوزه داروهاي توليد داخل 
هم وضعي مش��ابه داريم. يك دارويي را از زمان پوش��ش 

بيمه اي اش به مدت 8 ماه در دس��ترس بيماران قرار دادند 
و حدود ۵ هزار نفر از اين دارو استفاده مي كردند. بگذريم از 
اثربخشي دارو كه چقدر مورد رضايت بيماران و متخصصان 
بود، اما مشكل ما اين بود كه شوراي عالي بيمه، به يك باره 
دستور داد، به علت ورود يك داروي جديدتر به بازار و به علت 
اينكه اين دارو قيمت پايين تري دارد، نرخ پوشش دارويي از 
داروي قبلي به اين دارو تغيير كند. يعني پوشش بيمه ما 
به ازاي اخذ هر ب��رگ دارو ۲800 تومان كاهش پيدا كرد. 
او به ايلنا گفت: ما مشكلي با داروي جديدتر نداريم. حتي 
خيلي خوشحال هستيم كه داروي 7000 توماني بيماران 
ما به داروي ۴800 توماني تغيير يافته است، اما اين تصميم 
ناگهاني و نسنجيده خطا بود. اين داروها ژنريك هستند، 
يعني تازه توليد شده اند، به بازار آمده اند و نيازمند سنجش 
س��طح انطباق و تاثيرگذاري روي بيماران هستند. حتي 
نيازمند زمان هستيم تا تداخالت دارويي، تاثيرگذاري دارو 
و مسائل ديگر مربوط به تجويز دارو، توسط پزشكان مورد 
مطالعه و ارزيابي قرار بگيرد. بنابراين نبايد اينگونه كارها به 
يك باره اتفاق مي افتاد. اين موضوع كه يك شبه يك دارو را 
به بازار بياوريم و بگوييم كه داروي قبلي ديگر بيمه ندارد واز 
اين داروي جديد بايد بخريد، كار صحيحي نبود. اين تغيير 
مداوم داروها براي بيماران تاالسمي ناخوشايند است. باعث 
ايجاد رنجش روحي براي بيماران مي شود، حتي ممكن است 
موجب اجتناب بيماران از درمان بشود و باعث افزايش مرگ 
ناشي از بيماري باشيم. يونس عرب در ارتباط با مشكالت 
عمده بيماران تاالسمي و اهميت توجه به اين بيماران گفت: 
بيماري تاالسمي تمام عمر يك فرد را شامل مي شود و يك 
عمر مبارزه با اين بيماري به نوبه خود كار دش��واري است. 
تغيير مداوم دارو يا هر بار تغيير دارو براي بيماران مبتال به 
تاالسمي باعث رنجش مضاعف اين بيماران مي شود. اين 
تغييرات اگر منتج به ترك درمان توسط بيماران تاالسمي 
شود، هزينه هاي درماني به مراتب سنگين تري را در آينده 
رقم خواهد زد. مديرعامل انجمن تاالسمي ايران تصريح كرد: 
ما در ارتباط با دو قلم داروي بيماران تاالسمي گاليه منديم 
. يكي از اين داروها تزريقي است و به خاطر عدم توان توليد 
داخلي دولت اجازه داده است كه وارد شود. اين با مجوز وزير 
بهداشت است و شامل حمايت از توليد داخل نمي شود و دوم 
كه مشكل اساسي تر ما است يك قلم داروي خوراكي است. 
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اعضاي پارلمان شهري پايتخت در واكنش به انتشار فيلم سگ كشي چه كردند؟ چه بايد انجام دهند؟

مساله »حمايت از حقوق حيوانات« روي ميز شوراي تهران
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 

تزريق اسيد به قلب س��گ هاي تهران خبري بود كه روز 
دوش��نبه قلب ش��هروندان تهراني را به درد آورد. پخش 
فيلمي كه در آن با تزريق اسيد، جان سگ ها  را مي گرفتند، 
واكنش هاي بس��ياري در پي داشت و باعث شد جمعي از 
فعاالن حقوق حيوانات در اعتراض به اين اقدام جلوي در 
شهرداري تجمع كنند. تجمعي كه در نهايت به  بازداشت 
برخي از تجمع كنندگان منجر شد. بالفاصله بعد از انتشار 
فيلم كشتار سگ ها، اسماعيل نعمت زاد، شهردار شهرستان 
كهريزك به اين تصاوير واكنش نشان داد و گفت: »اين خبر 
كذب است كه عليه شهرداري منتش��ر شده و ما اين كار 
را انجام نداده ايم.در حال پيگيري براي پيدا كردن فردي 
هستيم كه اين تصاوير را منتشر كرده است و قطعا از طريق 

مراجع قانوني شكايت خواهيم كرد.«

   تصاوير مربوط به سال 96 است
پيروز حناچي، ش��هردار تهران نيز ب��ا حضور در جمع 
خبرنگاران گفت: تصاوير منتش��ر شده مربوط به سال 
۹۶ است، اما ما براي كاهش حساسيت موضوع، پيمانكار 
جمع آوري سگ ها را از مسووليت خلع كرديم.سياست 
ما احترام گذاش��تن به همه مخلوقات خداوند اس��ت و 
من اين موضوع را بررس��ي ك��رده ام. پيمانكاري كه در 
اين زمينه فعال بوده است خلع شده و به همكاران خود 
اعالم كرده ايم كه چنين مواردي ديگر نبايد تكرار شود و 
جهت گيري شهرداري تهران نيز اين نيست. اما ساعتي از 
اين صحبت شهردار نگذشته بود كه سيد آرش حسيني 
ميالني، عضو كميس��يون محيط زيست شوراي شهر 
تهران، در توئيت��ي از صحت ادعاهاي مطرح ش��ده در 
تصاوير سگ كشي خبر داد.او در اين توئيت نوشت»خبر 
تزريق اسيد و كشتار غيرانساني سگ هاي خيابان گرد 
تهران متاسفانه صحت دارد و توسط يكي از پيمانكاران 
ش��هرداري تهران صورت گرفته است. قطعا موضوع را 
تا انته��ا پيگيري خواهم كرد و مقص��ران اين فاجعه در 
مجموعه ش��هرداري و پيمانكاران آن، با برخورد جدي 

سازماني و قضايي مواجه خواهند شد.«

    واكنش ها به تصاوير منتشره
در پي انتشار فيلم  آزار و اذيت سگ ها و تزريق سم، برخي 
از اعضاي شوراي ش��هر به اين موضوع واكنش نشان 
دادند. الهام فخاري، رييس كميته اجتماعي ش��وراي 
شهر نيز در واكنش به انتشار اين فيلم ها و تجمع مردم 
مقابل ش��هرداري در صفحه اينستاگرام خود نوشت: 
»واكنش مردم به تخل��ف صورت گرفته مربوط به هر 
تاريخي كه باش��د ۹۶ يا ۹۸ خاصه كنش��گران مدني 
حامي زندگي حيوانات بجاست. كشتار جانوران از جمله 
جانداران همزيست و در اسارت با وجود ممانعت و پايش 
شورا و ش��هرداري، تخلف و جرم است و شوراي پنجم 
و شهرداري تهران نسبت به مساله بي تفاوت نيستند 
و با جرم، مجرم، ناظر بي كفايت و واحد س��ازماني كه 
زمينه ساز تداوم قرارداد با شركت يا فرد مجرم بوده با 

قاطعيت برخورد مي شود.«

   جاي خالي نظارت شورا
بي ش��ك س��گ هاي بدون صاح��ب بايد از س��طح 
شهر جمع آوري شوند اما كش��تن آنها ساده ترين و 
غيرانس��اني ترين راه حل ممكن است. مي توان بعد 
از معاينه و عقيم كردن س��گ ها ب��راي نگهداري و 
واگ��ذاري آنها برنامه ريزي كرد. بعد از انتش��ار فيلم 
كشتار س��گ ها اولين واكنش اعضاي شوراي شهر 
توئيت كردن و انتقاد از اين حادثه بود، كاري كه باقي 
ش��هروندان نيز انجام دادند اما م��ردم از نمايندگان 
منتخب خود انتظار عملكرد بيشتري از توئيت كردن 
را داشتند. اعضاي ش��ورا مي توانستند بالفاصله در 
محل حضور پيدا كرده و موضوع را واقعيت س��نجي 
كنند اما اعضا تنها به صحبت كردن و نوشتن توئيت 
بسنده كردند. با گذشت چند روز از اين حادثه هنوز 
اعضاي شورا نمي دانند كه فيلم منتشر شده مربوط به 
سال هاي گذشته بوده يا جديدا گرفته شده است. اين 
امر نشان از نظارت ضعيف شورا كه مهم ترين وظيفه 
ذاتي اش اس��ت، دارد. ش��هرداري نيز پيمانكار را به 
عنوان مقصر معرفي كرد و به نوعي بار مسووليت را از 
دوش خود برداشت هر چند كه از ديد مردم شهرداري 
مسوول مستقيم اين اتفاق است. اما اين سوال پيش 
مي آيد كه آيا ش��هرداري براي واگذاري پروژه هاي 
اينچنيني كه نياز به مس��ووليت پذيري بااليي دارد 
ضوابط خاصي در نظر گرفته است يا اصوال همانطور 
كه پيمانكار آسفالت كار را انتخاب مي كند، براي حل 
مشكل س��گ هاي بدون صاحب كه نياز به دلسوزي 

نيروي كار دارد،  پيمانكار را انتخاب مي كند.

   اتفاقات مورد تاييد شورا نيست
محمدجواد حق شناس، عضو كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي ش��هر در گفت وگو با »تعادل« در 
اين باره توضي��ح داد: قضاوت درباره اين فيلم ها نياز 
به بررس��ي هاي دقيق و جامع تري دارد تا كم و كيف 
موضوع براي افكار عمومي و ني��ز طرفداران حقوق 
حيوانات روش��ن ش��ود. در اين باره خبرهاي ضد و 
نقيضي عنوان ش��د برخي عنوان كردند كه تصاوير 
مربوط به سال ۹۶ اس��ت اما عده اي ديگر شواهدي 
دارند مبني بر اينكه اين تصاوير مربوط به هفته هاي 
اخير است. دوستان ما در كميسيون محيط زيست 
پيگيري اين موضوع ش��ده اند تا از نزديك به بررسي 

اين موضوع بپردازند. 
ب��ه نظر مي رس��د در اين بخش حوزه ه��اي اجرايي 
نظارت و مراقبت حداكثري را نداش��ته اند و اتفاقات 
پي��ش آمده نمي توان��د مورد تاييد باشد.گزارش��ي 
كه برخي از اعضاي ش��وراي شهر از محل نگهداري 
سگ ها داشته اند نشان از اين دارد كه پيمانكار خيلي 
به وظايف خود آشنا نبوده و محل نگهداري حيوانات 

از وضعيت خوبي برخوردار نيست.
او ادامه داد: زماني كه شورا تذكر مي دهد اما شهرداري 
به آن توجه نمي كند، كم كاري شهرداري و پيمانكار 

باعث بروز حوادثي از اين دست مي شود.

   اقدام شورا پس از تعطيالت تابستاني
حق شناس با بيان اينكه بايد در تنظيم قرارداد و انتخاب 
پيمانكار دقت بيشتري صورت گيرد،  تصريح كرد: در 
زمينه آيين نامه و مصوبات حقوق حيوانات شهري با 
خأل مواجه هستيم و هفته آينده كه تعطيالت تابستاني 
شورا تمام مي شود احتماال اين موضوع در دستور كار 
قرار خواهد گرفت و كميسيون محيط زيست شورا با 
همكاري شهرداري بايد طرحي را آماده كنند تا ديگر 
شاهد چنين فجايعي نباشيم. انجمن هاي محيط زيست 
و انجمن هاي حامي حقوق حيوانات مي توانند شهرداري 

و شورا در اين راه ياري كنند.
اين عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا عنوان 
كرد: اين اتفاق چه در س��ال ۹۶ رخ داده باشد و چه در 
س��ال ۹7 اتفاق وحش��تناك و غير قابل دفاعي است 
و ش��هرداري بايد بر عملكرد پيمانكار نظارت كرده و 
آيين نامه و مقررات براي آن تدوين مي كرد .همچنين 
بايد در واگذاري چنين تصميماتي به پيمانكار رعايت 
حق��وق حيوانات را مدنظ��ر قرار م��ي داد. خداوند به 
آفريدگانش جان داده اس��ت و ما حق نداريم بي دليل 

و به ناحق جان هيچ موجود بي گناه ديگري را بگيريم.

   تخريب مديريت شهرداري
 ناهيد خداكرمي، رييس كميته س��المت ش��وراي 
ش��هر تهران از دي��د ديگري به ماجرا ن��گاه كرده و 
معتقد اس��ت ع��ده اي با پيش كش��يدن بحث هاي 
 قديمي به دنبال تخريب مديريت ش��هري هستند.

 او در اي��ن باره گفت: متاس��فانه فضاي��ي در حوزه 
رس��انه اي و فضاي مجازي حاكم ش��ده و برخي به 
دنبال اين هس��تند شهرداري و ش��ورا را به سمت و 
سويي بكشانند كه از كار اصلي خود باز بماند و بحث 
س��گ ها يكي از اين موارد اس��ت.اين كارها وقت و 

انرژي ما را تلف مي كند.
او در پاس��خ به اين پرسش كه بر اساس چه معياري 
مي گوييد اين فيلم مربوط به گذش��ته است، گفت: 
 پرسيده ايم به ما گفته اند براي حال نيست. بايد كسي 
كه فيلم را منتشر كرده مستند بگويد. درست است 
كه موضوع حيوانات هم جزو  اولويت هاي ما است اما 
موضوعات مهم تري وجوددارد كه بايد ش��هروندان 
آن را از ما مطالبه كنند.  باور كنيد اين رفتارها ظلم 
به ماموران خدوم شهرداري تهران است كه در حوزه 
حيوانات ولگرد كار مي كنند اگر واقعًا منتشركننده 
اوليه فيلم صادقانه بگويد كه اين فيلم براي چه زمان 
و مكاني بوده ما ب��ا خاطيان برخورد مي كنيم حتي 
اگر ش��هروندان مي بينند در جايي حق مردم يا حق 
حيوانات ضايع مي ش��ود حتما با مستندات گزارش 

دهند و ما موضوع را بررسي مي كنيم.
كش��تار صدها موجود جان دار وبي دفاع كه به هيچ 
دليل موجه كشته مي شوند، اتفاقي نيست كه بتوان 
به س��ادگي از آن عبور كرد اما طي س��ال هاي اخير 
در ش��هرهاي گوناگون كشور ش��اهد آن بوده ايم و 
به دليل اينك��ه قانون خاص��ي در زمينه حمايت از 
حيوانات در كش��ور وج��ود ندارد ممكن اس��ت در 

 آينده نيز ش��اهد اتفاقات ناگوار اينچنيني باش��يم. 
واقعي��ت اين اس��ت كه در اي��ران تاكن��ون قوانين 
اختصاص��ي و يكپارچه اي ب��راي حمايت از حقوق 
حيوانات وجود نداشته است و موارد مصوب حقوقي 
به مقررات پراكنده اي محدود مي ش��ود كه از  سال 
١٣٠٤ شمس��ي تاكنون به تصويب رس��يده است. 
مق��ررات محدودي كه بيش��تر به ش��كار حيوانات 
حفاظت شده حيات وحش، يا آلوده و مسموم كردن 
زيس��تگاه برخي حيوانات ازجمله آبزيان پرداخته 
اس��ت. مجازات هاي در نظر گرفته شده براي نقض 
اين مقررات پراكنده، بيش��تر حبس و جزاي نقدي 
است كه معموال ش��امل حبس چند روز تا ٣ سال و 
ج��زاي نقدي ١٥٠ هزار ت��ا يك ميليون و ٨٠٠ هزار 

تومان مي شود.
س��ال 13۹5 قرار بود نخس��تين اليحه حمايت از 
حقوق حيوانات به مجلس برود كه هيچ گاه اين اتفاق 
نيفتاد . ارديبهشت سال جاري نيز علي  اكبر گرجي، 
مع��اون ارتباطات و پيگيري اجراي قانون اساس��ي 
معاونت حقوقي رييس جمه��وري از تدوين اليحه 
جديدي براي حمايت از حق��وق حيوانات خبر داد 
و گفت: فضا براي توقف اليحه پيش��نهادي سازمان 
حفاظت محيط زيست براي اصالح ماده ۶7۹ قانون 
مجازات اس��المي كامال مس��اعد اس��ت و اين خبر 
خوبي براي فعاالن محيط زيست و هواداران حقوق 
حيوانات اس��ت.اما با گذش��ت ۶ ماه از سال خبري 

دراين خصوص نشنيده ايم. 

تعيين تكليف نفتكش متخلف انگليسي در دادگاه
محمد راس��تاد ، معاون وزير راه و شهرس��ازي با اشاره 
به اينكه تردد ن��اوگان منطقه اي، واردات و صادرات به 
بنادر ايران با وجود تحريم ه��اي صورت گرفته طبق 
روال معمول در حال انجام است، گفت: مرجع قضايي 
كه دادگاه بندر عباس است، تكليف نفتكش متخلف 

انگليسي را تعيين مي كند.
به گزارش تسنيم، راستاد درباره نفتكش توقيف شده 
انگليسي گفت: كش��تي استتا ايمپرو كه تحت پرچم 
بريتانيا و ثبت اين كشور بوده، به دليل اقدامات مغاير با 
مقررات بين المللي دريايي توقيف شد. ايران كشوري 
متعهد به كنوانسيون هاي بين المللي دريايي است و در 
آب هاي تحت مسووليت اگر ناوگاني تردد كند صرف 
نظر از مليتش مرتكب اقداماتي مغاير با كنوانسيون هاي 
بين المللي ش��وند قطعا بايد پاسخگوي اقدامات خود 

باشند.
وي اف��زود: بنابراين با حكم مرجع قضايي و توس��ط 
ضابطين قضايي اين كش��تي توقيف و مس��تندات و 
مدارك مربوط با تخلفات اين كشتي به مرجع قضايي 
ارايه شد. در مرجع قضايي كه دادگاه بندر عباس است، 
اين پرونده در حال رس��يدگي است و نهايتا با توجه به 
تخلفاتي كه اين كشتي انجام داده يعني نقض مقررات 
دريايي براس��اس تصميمي كه مرجع قضايي خواهد 

گرفت، تكليف اين كشتي مشخص خواهد شد.
وي در پاس��خ به اينكه آيا توقيف نفتكش انگليس��ي 
درراستاي اقدام انگليسي ها عليه ايران بود، تاكيد كرد: 

خير، به هيچ عنوان اين دو با هم ارتباطي ندارند، توقيف 
نفتكش كشورمان در واقع نفتكش حامل نفت جمهوري 
اسالمي ايران در جبل الطارق كامال غيرقانوني و مبناي 
حقوقي نداشت، اما كشتي انگليسي مرتكب تخلف و 
اقدامات مغاير با كنوانسيون هاي دريايي تحت تعقيب و 
توقيف قرار گرفت . وي يادآور شد: به طور كلي جمهوري 
اسالمي ايران به لحاظ اينكه به اكثر كنوانسيون هاي 
بين المللي دريايي ملحق ش��ده به عنوان يك كش��ور 
س��احلي كه در قبال ايمني دريان��وردي و حفاظت از 

محيط زيس��ت دريايي در آب هاي تحت مسووليت و 
حاكميت خودش مسووليت دارد، طبيعتا  تمام ناوگاني 
كه در آب هاي تحت حاكميت ما تردد انجام مي دهند 
بايد از قوانين و مق��ررات بين المللي تبعيت كنند. هر 
كشتي كه تخلف داشته باشد تحت تعقيب قرار خواهد 
گرفت و اين موضوع فقط مربوط به كش��ور ما نيست 
تمام كشورهاي ساحلي به نوعي مقررات دريايي را در 
آب هاي تحت حاكميت خودش��ان اعمال مي كنند و 
همه ناوگان بين المللي صرف نظر از مليت شان يا مبدا 

و مقصدش��ان موظف هستند كه اين قوانين را رعايت 
كنند در غير اين صورت ممكن است تحت تبعات ناشي 

از تخلف از مقررات قرار بگيرند .

   چرا »گريس ۱« تغيير نام داد؟
طي روزهاي گذشته جمهوري اسالمي ايران نام سوپر 
نفتكش گريس 1 را به آدريان دريا تغيير داد. پش��ت 
اين تغيير نام منطق و دليل ويژه اي نهفته است.حدود 
۶ هفته پيش و در روز 4 جوالي ش��اهد آن بوديم كه 
نيروي دريايي سلطنتي انگليس در آب هاي نزديك به 
تنگه جبل الطارق نفتكش گريس 1 حامل نفت ايران را 
توقيف كرد.بعد از اين اقدام انگليسي ها دليل توقيف اين 
نفتكش را اجراي تحريم هاي اروپا عليه سوريه عنوان 
كرده و مدعي شدند كه نفتكش گريس 1 در حال حمل 

نفت به براي دولت دمشق بوده است.
پس از تالش هاي طوالني از سوي وكالي نفتكش حكم 
آزادي آن توسط دادگاه عالي جبل الطارق صادر شد و 
اين نفتكش حركت خود را به سوي آب هاي بين المللي 
آغاز كرده است. جمعه اي كه گذشت ايران رسما اعالم 
كرد كه نام گريس 1 را به »آدريان دريا« تغيير داده است 
اما چرا طرف ايراني نام آدريان دريا را براي نفتكش آزاد 

شده از دست انگليسي ها برگزيد؟
به گزارش فارس، ريش��ه ن��ام آدري��ان از واژه يوناني 
»آدريانوس« يا »هادريانوس« اس��ت و اين واژه نيز از 
ريش��ه اصلي »آدور« به معني دريا يا آب گرفته شده 

است. هادريانوس يا آدريانوس پادشاه امپراتوري رم در 
سده دوم پس از ميالد مسيح، در سال 122 ميالدي يك 
ديوار در مرز رم با انگلستان باستان كشيد كه بعدها به 
ديوار هادريان يا با تلفظ امروزي تر آدريان مشهور شد.

اي��ن دي��وار ب��ا ه��دف جلوگي��ري از حمل��ه قبايل 
س��لت انگليس به رم س��اخته ش��د و در حال حاضر 
 ني��ز بقاياي اي��ن ديوار در انگلس��تان موجود اس��ت. 
ط��ول اين ديوار 117 كيلومتر بود و از رودخانه تاين از 
شرق انگليس به يك خليج كوچك در غرب اين كشور 

به نام سالوي كشيده شده است.
ديوار هادريان از سنگ و كلوخ ساخته شده، عرض آن 

تا سه متر و ارتفاع از 5 تا ۶ متر بوده است.
در طول اين ديوار به فاصله ه��ر 5 مايل رومي معادل 
۸كيلومتر قلعه هاي كوچكي با چند برج وجود داشته 
كه از آنها براي نگهباني و عالمت دادن استفاده مي شده 
است. ديوار آدريان در س��ال 1۹۸7 به عنوان بخشي 
از مرزهاي امپراتوري رم در فهرس��ت جهاني يونسكو 
به ثبت رس��يد. بر اس��اس اين گزارش، مي توان تصور 
كرد كه ب��ا توجه به پيروزي طرف ايراني در آزاد كردن 
سوپرنفتكش آدريان دريا از دست انگليس اين نفتكش 
نقش ديوار آدريان را براي ايران در برابر توطئه انگليس 
در دريا ايفا كرد. به عبارت ديگر آدريان دريا ديواري بود 
كه از منافع ايران در برابر انگليس حفاظت كرد ويكي 
از بهتر ين نام هايي بود كه مي شد بر اين نفتكش غول 

پيكر بعد از پيروزي در برابر غرب گذاشت.
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كاهش ۱9 درصدي معامالت 
اجاره در يك سال گذشته

رييس اتحاديه مشاوران امالك با اشاره به اينكه باال 
رفتن قيمت مسكن طي يك سال و نيم گذشته و 
به تبع آن كاهش قدرت خريد باعث شده تا تعداد 
معامالت استيجاري مس��كن 1۹ درصد كاهش 
يابد، گفت: كاهش قدرت خريد مسكن و باال رفتن 
نرخ اجاره بها باعث شده تا عده اي از مستاجران به 

شهرهاي اطراف مهاجرت كنند.
مصطفي قلي خس��روي در گفت وگو با فارس، در 
پاس��خ به اينكه با توجه به اينكه تعداد معامالت 
مس��كن كاهش يافته و به طور متوسط در برخي 
مناطق كاه��ش قيمت مس��كن رخ داده آيا نرخ 
اجاره بها نيز نزولي بوده است يا خير، گفت: زماني 
كه قيمت مسكن افزايش مي يابد نرخ اجاره بهاي 
مسكن نيز صعودي مي شود و وقتي قيمت مسكن 
افت مي كن��د اجاره بها نيز نزولي خواهد ش��د اما 
اين گونه نيست كه چون قيمت مسكن صددرصد 
افزاي��ش يافت نرخ اجاره بها نيز صددرصد رش��د 
كند. وي ادامه داد: قيم��ت اجاره تابعي از قيمت 
مسكن است، اما اين گونه نيست كه با رشد جهشي 
قيمت مس��كن نرخ اجاره بها نيز جهشي افزايش 
يابد، چراكه نرخ اجاره بها تناسبي براي خود دارد 
و مالكان نيز به خوبي مي دانند كه اگر نرخ اجاره بها 
را بيش از پيش افزايش دهند واحد مسكوني آنها 
خالي خواهد بود. رييس اتحاديه مشاوران امالك 
اظهار كرد: حال كه قيمت مسكن افت پيدا كرده 
نرخ اجاره بها نيز به تبع آن تا حدودي افت خواهد 
كرد؛ بنابراين گزارش��ي كه مي توان ارايه كرد اين 
است كه در تمام مناطق نرخ اجاره بها كاهش داشته 
است. خسروي درباره وضعيت تعداد قراردادهاي 
اجاره  گفت: طي بازه زماني سال گذشته تاكنون 
1۹درصد تعداد معامالت اجاره كاهش داشته است 
و اين كاهش تعداد معامالت اجاره مي تواند به دليل 
باال رفتن قيمت ها و كاهش قدرت خريد باشد. وي 
درباره س��اير داليل كاهش تعداد معامالت اجاره 
 گفت: شايد يك از داليل كاهش معامالت اجاره 
تمديد مدت اجاره ميان موجر و مستاجر باشد، اما 
بايد اذعان كرد عده زيادي از مستاجران در تهران 
به ش��هرهاي اطراف و كوچك تر مهاجرت كردند 
كه باعث شده تعداد معامالت اجاره كاهشي شود. 
براس��اس اين گزارش، رييس اتحاديه مشاوران 
امالك هفته گذشته نيز اعالم كرده بود كه قيمت 
مسكن در برخي مناطق متري 1 تا 3 ميليون تومان 
كاهش داشته است و تعداد معامالت نيز 7۸ درصد 

كاهش داشته است.

 قيمت بليت اتوبوس 
در ايام اربعين گران نمي شود

رييس اتحاديه تعاوني هاي مسافري با بيان اينكه 
قرار نيست بليت اتوبوس در ايام محرم و اربعين 
به مقصد پايانه هاي مرزي عراق تغيير كند، گفت: 
تمام ناوگان اتوبوسي و ميني بوسي كشور براي 
ارايه خدمات به زائران حسيني بسيج شده اند و 
اگر استقبال باال باشد، در اين ايام از ارايه خدمات 
به مش��تريان دايمي معذوريم و ش��رمنده آنها 

مي شويم.
احمدرضا عام��ري در گفت وگو با ايلنا با اش��اره 
به تمهيدات پيش بيني ش��ده براي جابه جايي 
زائران در دهه اول محرم و ايام اربعين اظهار كرد: 
جابه جايي زائران حسيني توسط ناوگان جاده اي 
در طول سال انجام مي شود و تنها مربوط به يك 
ايام خاصي نيست اما در ايام اربعين تقاضا براي 
سفر جاده اي به كشور عراق به چند برابر مي رسد.

وي افزود: در ايام دهه اول محرم هم تقاضا براي 
سفر به كربال وجود دارد كه ناوگان جاده اي به اين 

تقاضاي موجود در بازار پاسخ مي دهد.
رييس اتحاديه تعاوني هاي مسافري با تاكيد بر 
اينكه آمادگي برگزاري س��فرهاي زائران در ايام 
محرم و اربعين را داريم، گفت: در حال حاضر 15 
هزار و 500 دستگاه اتوبوس در ناوگان كشور فعال 
است كه در اين ايام در خدمت جابه جايي زائران 
هستند و سفرهاي اربعين در اولويت استفاده از 

اين ناوگان قرار دارد.
عامري تاكي��د كرد: تم��ام ناوگان اتوبوس��ي و 
ميني بوسي كش��ور براي ارايه خدمات به زائران 
حسيني بسيج شده اند و اگر استقبال باال باشد، 
در اين ايام از ارايه خدمات به مش��تريان دايمي 

معذوريم و شرمنده آنها مي شويم.
وي با بيان اينكه س��ال گذش��ته دو ميليون زائر 
حسيني از طريق ناوگان جاده اي جابه جا شدند، 
اظهار داشت: شلمچه، چذابه، مهران و خسروي 
ازجمله مرزهاي فعال ايران و عراق در اين ايام براي 
جابه جايي زائران هستند كه البته مرز خسروي در 
طول شبانه روز به صورت محدود فعال خواهد بود.

رييس اتحاديه تعاوني هاي مس��افري ادامه داد: 
احتماال امسال با توجه به موضوع حذف ويزا تعداد 
زائران حسيني افزايش يابد كه البته آماده پاسخ به 

افزايش تقاضاي سفر به عراق هستيم.
وي از عدم افزايش قيمت بليت اتوبوس در اين ايام 
خبر داد و گفت: قرار نيست بليت اتوبوس در ايام 
محرم و اربعين به مقصد پايانه هاي مرزي عراق 
تغيير كند. عامري با اشاره به مشكالت موجود در 
اين ايام، در شركت هاي حمل و نقلي اظهار داشت: 
يكي از مهم ترين مشكالت، موضوع برنامه ريزي 
براي برگش��ت زائران اس��ت به طوري كه هيچ 
اطالعي از اينكه براي مثال از مرز مهران چه تعداد 
زائر بر مي گردد،  نداريم يا اينكه با برگشت حجم 
انبوهي از مسافران در يك روز مواجه مي شويم كه 
تنها راهكار حل و رفع اين مشكل مديريت زمان 

سفر توسط خود مسافران است .
وي اف��زود: از س��وي ديگر متاس��فانه مديران و 
مسووالن كشور آن قدر هنر ندارند كه با افزايش 
تقاضا، ميزان خدم��ات را ه��م افزايش دهند و 
اساسا برنامه ريزي براي برگشت تدريجي زائران 

وجود ندارد.

   رقابت نابرابر  تاكسي هاي زرد و اينترنتي
مرتضي ضامني مديرعامل اتحاديه تاكس��يراني هاي 
شهري كشور بااشاره به لزوم قانونمندي تاكسي هاي 
اينترنتي، گفت: براي ايجاد رقابت سالم بين رانندگان 
تاكسي هاي رسمي با اينترنتي اقداماتي انجام شده و 
نخستين قدم آن دستورالعملي بود كه در شوراي عالي 

ترافيك تنظيم شده است و بايد اجرايي شود.
به گزارش ايس��نا، مرتضي ضامن��ي اظهاركرد: طبق 
مصوبات قانوني هر خودرويي نمي تواند در سيس��تم 
حمل و نقل عمومي به كار گرفته شود زيرا بايد داراي 
مش��خصه هاي خاصي باش��د. راننده تاكسي نيز بايد 
اس��تانداردهاي الزم را داشته باشد تا بتواند در ناوگان 
حمل و نقل عمومي فعاليت كند. متاس��فانه در حوزه 
تاكسي هاي اينترنتي ضابطه و قانون مشخصي وجود 
ندارد. ضامني درباره لزوم استفاده از فناوري هاي روز 
جهت تسهيل حمل و نقل درون شهري و تاكسيراني ها 
اظهاركرد: با توجه به س��رعت ورود فناوري، كسب و 

كارهاي اس��تارتاپي و استفاده از س��امانه هاي برخط 
اجتناب ناپذير اس��ت. در اين رابطه تجهيز سيس��تم 
تاكسيراني به سامانه هاي بر خط و استفاده از اين نوع 
فناوري ها را ضروري است همچنين استفاده صحيح و 
در چارچوب از فناوري در همه زمينه ها موجب مي شود 
خدمات بهتر در اختيار ش��هروندان قرار گيرد اما اين 
خدم��ات بايد در چارچوب خاص خود تعريف ش��ود. 
متاسفانه در حال حاضر شاهد هستيم كه مسافربرهاي 
شخصي خارج از دستورالعمل و ضوابط در تاكسي هاي 

اينترنتي مشغول به فعاليت هستند.
او گفت: اين ش��يوه درخواس��ت خ��ودرو نيز همانند 
تاكس��ي هاي بي س��يم و آژانس ه��ا جهت تس��هيل 
مسافرت هاي درون شهري عمل مي كند البته جايگزين 
ابزار قبلي در اين فرايند، اپليكيشن است. در مجموعه 
وزارت كشور، شهرداري ها و اتحاديه نه تنها با اين روش 
فراخوان خودرو مخالفتي نيست بلكه از ارايه قانونمند 
اين خدمات استقبال هم مي كنند. از آنجايي كه براساس 

قانون، ش��هرداري ها متولي حمل ونق��ل عمومي در 
كشور هستند بايد راهكاري در اين خصوص ارايه شود. 
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور در 
ادامه با اشاره به بررسي موضوع تاكسي هاي اينترنتي در 
شوراي عالي ترافيك كشور اظهاركرد: در اين خصوص 
دكتر جمالي نژاد  معاون عمراني و توسعه امور شهري 
وزير كشور  از مطرح و نهايي شدن دستورالعمل مربوط 
به تعيين وضعيت تاكس��ي هاي اينترنتي در جلس��ه 
آينده شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 
خبر داد.بايد فضايي را فراهم كنيم كه فعاليت رانندگان 
تاكسي هاي رسمي با رانندگان تاكسي هاي اينترنتي در 
يك زمين بازي برابر و در يك رقابت سالم و آزاد باشد و 
اگر الزم بود برخي از ضوابط و قيد و بندها را براي ايجاد 
رقابت��ي آزاد وضع يا تعديل كنيم. مديرعامل اتحاديه 
تاكسيراني هاي شهري كشور افزود: براي ايجاد رقابتي 
سالم بين رانندگان تاكسي هاي رسمي با تاكسي هاي 
اينترنت��ي اقداماتي انجام ش��ده و نخس��تين قدم آن 

دستورالعملي بود كه در شوراي عالي ترافيك تنظيم 
ش��ده اس��ت و بايد به صورت في مابيني اجرايي شود.

خدمات و ضوابط بايد در چارچوب قواعد مصوب باشد 
اما متاسفانه ش��اهد هستيم در تاكسي هاي اينترنتي 

توجهي به قوانين نمي شود.

    ورود آتش نشاني به موضوع ايمني كافي شاپ ها 
مه��دي داوري، مديرعامل س��ازمان آتش نش��اني و 
خدمات ايمني ش��هرداري ته��ران با اش��اره به ورود 
جدي تر آتش نشاني به موضوع ايمني اماكن تجمعي 
از جمله كافي ش��اپ ها و رستوران ها گفت: هم اكنون 
طرح��ي در منطقه ۶ ش��هرداري ته��ران با همكاري 
آتش نشاني و شهردار اين منطقه درباره بررسي ايمني 
اماكن گردشگري آغاز شده است و به طور حتم در اين 
منطقه متوقف نخواهد ش��د. به گزارش ايسنا، مهدي 
داوري با اش��اره به لزوم رعايت اصول ايمني در اماكن 
عمومي از جمله كافي شاپ ها و رستوران ها اظهار كرد: 

قهوه خان��ه اي كه اخيرا دچار حريق ش��د و تعدادي از 
شهروندان متاسفانه جان خود را از دست دادند، پيش 
از حادثه از سوي آتش نشاني مورد بازبيني قرار گرفته و 
هشدارها و دستورالعمل هاي الزم به آنها اعالم شده بود.

اين اتفاق اما باعث شد ما نگاه جدي تري به رستوران ها 
و اماكن تجمعي داشته باشيم البته نقش شهروندان در 

ايمني اين اماكن را نبايد فراموش كرد.
او با بيان اينكه پيش بيني تمهيدات ايمني در اين گونه 
اماكن چندان پيچيده نيست، اظهاركرد: با چند اقدام 
س��اده و با چاره انديش��ي براي راه هاي خروج و طرح 
فرار و البته كاهش بار اشتعال مي توان از بروز حوادث 
سهمگين جلوگيري كرد.استفاده از گوني و گياه هاي 
خشك در كافي شاپ ها و چوب به صورت غير معمول، 
زمينه بروز خطرات را افزايش مي دهد. شهروندان نيز 
بايد خود احساس خطر و مطالبه گري كنند و صاحبان 
اين اماكن با اجراي چند اقدام ساده مي توانند در صورت 

بروز خطر جان شهروندان را نجات دهند.

در شهر
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منتخبان جديد  اتاق ايران
تعادل| 

اعضاي هيات رييسه كميسيون هاي 18گانه اتاق ايران 
مشخص شدند. انتخابات كميسيون هاي اتاق بازرگاني 
در روزه��اي 26 و 27 مردادم��اه 98 در س��اختمان اتاق 
ايران برگزار شد و نمايندگان بخش خصوصي، رييس و 
نواب رييس هجده كميس��يون  تخصصي اتاق بازرگاني 
ايران را انتخاب كردند. منتخبين در دوره نهم با راي اعضا، 
مسووليت كميسيون هاي اتاق بازرگاني ايران را بر عهده 
خواهند داشت. اما نتايج به دس��ت آمده از اين انتخابات 
نشان مي دهد، هشت عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در 
هيات رييسه كميسيون هاي تخصصي اتاق ايران حضور 
دارند. اما نگاهي به فهرس��ت اسامي برگزيدگان در چند 
كميسيون مهم، نشان از اين دارد كه با راي اعضا، »جمشيد 
نفر« به عنوان رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي 
برگزيده شده است. از سوي ديگر، »كاوه زرگران« در رقابتي 
نزديك با »خسرو فروغان گران سايه« و با راي اعضا سكان 
كميسيون تازه شكل گرفته بازرگاني داخلي را به دست 
گرفت. همچنين نتايج اين انتخابات حاكي از اين است كه با 
راي اعضا »سيد محمد جعفري« رييس كميسيون تسهيل 
تجارت و مديري��ت واردات، »ابوالفضل روغني« رييس 
كميسيون صنايع  و »بهرام شكوري« رييس كميسيون 

معادن وصنايع معدني شدند. 

     برگي ديگر از انتخابات اتاق 
كميسيون هاي تخصصي در پارلمان بخش خصوصي در 
راس��تاي اجراي بند )د( ماده 16 اتاق بازرگاني و صنايع و 
معادن ايران مصوب پانزدهم اسفند 1۳69 به عنوان اتاق 
فكر و بازوهاي مش��ورتي بخش خصوصي ش��كل گرفته 
است. اين كميسيون ها متشكل از اعضاي هيات نمايندگان 
اتاق ايران هستند كه عالوه بر حوزه تخصصي خود مسائل 
عمومي اقتصاد كش��ور و موضوعات بين الملل��ي را مورد 
بررسي، نقد و تحليل قرار داده و در شكل دهي نظرات اتاق 
ايران به عنوان مشاور سه قوه نقش موثري دارند. اين نظرات 
به صورت گزارش، نقد، پيشنهاد و تحليل در اختيار ساير 
نهادهاي متخصص نيز قرارمي گيرد. 26 خردادماه س��ال 
98 گام پاياني انتخابات اتاق بازرگاني ايران برداشته شد و 
با انتخاب »غالمحسين شافعي« به عنوان رييس پارلمان 
بخش خصوصي و »حسين سالح ورزي، مسعود خوانساري، 
محمدرضا انصاري و محمداميرزاده« به عنوان نواب رييس و 
»غالمحسين جميلي، خزانه دار و كيوان كاشفي« به عنوان 
منشي هيات رييسه، پرونده انتخابات هيات رييسه اتاق ايران 
در اين دوره از انتخابات بسته شد.  پس از اين، اما انتخاب و 
تعيين كميسيون هاي تخصصي اتاق ايران در دستور كار 
قرار گرفت. در همين راس��تا و در نخستين نشست هيات 
نمايندگان اتاق ايران در دوره نهم كه تيرماه در اتاق مشهد 
برگزار شد، موضوع عنوان كميسيون هاي تخصصي مورد 
بحث قرار گرفت. براي تعيين نام كميسيون هاي تخصصي 
دوره نهم ابتدا 17 عنوان كميسيون از سوي هيات نمايندگان 
به بحث و راي گذاشته شد كه در نهايت، پس از اعالم نظر 
اعضاي هيات نمايندگان 18 عنوان با 86 درصد آرا تصويب 
شد. در اين ميان، اما تشكيل كميسيون تلفيق با راي منفي 
اكثريت اعضا مواجه و سپس عنوان »آب« نيز به كميسيون 
كشاورزي اضافه شد. بر اين اساس 18 كميسيون تخصصي 
در دوره نهم هيات نمايندگان اتاق ايران تش��كيل شد كه 
تعداد و همچنين برخي عناوين آن نسبت به دوره هشتم 
متفاوت است.  با مشخص ش��دن عناوين كميسيون ها، 
فرايند انتخابات هيات رييسه 18كميسيون تخصصي دوره 
نهم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، كليد خورد و با 
برگزاري انتخابات دروني، اعضاي كميسيون ها، هيات رييسه 
خود را شناختند. در اين انتخابات كه طي روزهاي 26 و 27 
مرداد ماه در ساختمان اتاق ايران برگزار شد، نتايج راي گيري 

هيات رييسه كميسيون ها  مشخص شد. 

     انتقاد از روند برگزاري انتخابات كميسيون ها
در اين ميان اما برخي از اعضاي هيات نمايندگان نسبت به 
روند برگزاري انتخابات هيات رييسه كميسيون ها انتقاد 
داش��تند  به طوري كه كاوه زرگران كه به تازگي رياس��ت 
كميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران را هم به عهده گرفته 
اس��ت، طي اظهارات��ي از روند برگ��زاري انتخابات هيات 
رييسه كميس��يون هاي تخصصي اتاق ايران انتقاد كرد. 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در سومين نشست 
هيات نمايندگان به روند برگزاري انتخابات هيات رييسه 
كميسيون هاي تخصصي گريزي زدو گفت: متأسفانه در 
انتخابات هيات رييسه كميسيون ها شاهد اتفاق تلخي بودم. 
از سطوح مختلف اتاق يعني از بين كاركنان و حتي معاون 
تالش مي شد كه روي آرا و نتيجه انتخابات اثرگذار باشند و 
حتي اين رفتارها به تهديد هم تبديل شدند.البته زرگران در 
صحبت هاي خود از اشاره به افراد اجتناب كرد؛ اما از هيات 
رييسه خواست تا در جمعي خصوصي تر در مورد جزييات 
موضوع صحبت كند. رياست كميسيون بازرگاني داخلي 
اتاق ايران، از هيات رييسه اتاق ايران خواست تا با دقت نظر 
خاص خود اجازه ندهند، سنگ بناي چنين اعمالي در اتاق 
گذاشته شود؛ چراكه اگر به اين مساله بي توجهي شود، بدعت 
ناشايستي در اتاق گذاشته و حتي ممكن است در انتخابات 
آتي شاهد مسائلي از اين بدتر و حتي تقلب هم باشيم. زرگران 
تذكر در مورد اين موضوع خاص را به اين دليل مطرح كرد 
كه بايد تالش شود اتاق همچنان نماينده و صداي بخش 

خصوصي باشد و نه صداي گروهي خاص.

     چه خبر از هيات رييسه چند كميسيون مهم؟
اما چه كس��اني بر صندلي هيات رييس��ه 18 كميسيون 
تخصصي اتاق ايران تكيه زدند. نتايج راي نشان از اين دارد 
كه از اتاق تهران 8 عضو توانسته اند با رأي نمايندگان بخش 
خصوصي، در تركيب هيات رييسه كميسيون هاي تخصصي 
اتاق بازرگاني ايران جاي بگيرند. براساس فهرست اعالم شده 
از سوي دبيرخانه اتاق ايران، چهار عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران، رياست چهار كميسيون تخصصي اتاق ايران 
را عهده دار ش��دند. بر اس��اس آنچه در اطالعيه دبيرخانه 
كميس��يون هاي تخصصي اتاق ايران آمده، »حميدرضا 
صالحي، كاوه زرگران، محمدرضا طاليي و افشين كالهي« 
به ترتيب بر مس��ند رياست كميس��يون هاي »انرژي«، 
»بازرگان��ي داخلي«، »فناوري، اطالع��ات و ارتباطات« و 
»كسب و كارهاي دانش بنيان« تكيه زدند. همچنين »ناصر 
رياحي«، عضو هيات رييس��ه و خزانه دار ات��اق تهران در 
كميسيون »حقوقي و حمايت قضايي و مقررات«، »حسن 
فروزان فرد، فرزين فرديس و سجاد غرقي«، ديگر اعضاي 
هيات نمايندگان اتاق تهران، در كميسيون هاي »توسعه 
پايدار، محيط زيس��ت و آب«، »كس��ب وكارهاي دانش 
بنيان« و »معادن و صنايع معدني« ات��اق ايران به عنوان 
نواب رييس برگزيده شدند.  البته اعالم فهرست منتخبين 
كميسيون هاي 18 گانه اتاق ايران، نشان از اين دارد كه هر 
كدام از اتاق هاي سراسر كشور هر كدام به نوعي در انتخابات 
اين دوره از اتاق س��هم داش��ته اند. در اين بين، اما برخي از 
طيف ه��ا وجريان ها كه نتوانس��تند در هيات نمايندگان 
اتاق تهران و ايران كرس��ي هاي الزم را به دست بياورند، به 
نظر مي رسد يك بار ديگر، در جايگيري نيروهاي خود در 
كميسيون هاي تخصصي و مهره چيني چندان موفق عمل 
نكردند و به اهداف موردنظر خود دست نيافته و ناكام ماندند.

    ام�ا اعض�اي هي�ات رييس�ه 18 كميس�يون 
چه كساني  هستند؟

براس��اس نتايج راي گيري هيات رييسه كميسيون هاي 
18گانه اتاق بازرگاني ايران، »ابوالفضل روغني« به عنوان 
رييس، »نيما بصيري تهراني« نايب رييس اول و »عباس 
جبالبارزي« نايب رييس دوم در كميسيون صنايع انتخاب 
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بازداشت ۲ مدير ارشد 
ايران خودرو

روزگذشته در حالي دوره 6 ساله مديريتي يكه زارع 
در شركت ايران خودرو به اتمام رسيد كه صحبت هاي 
مختلفي در مورد داليل اين تغيير آن هم در تعطيالت 
تابستانه خودروس��ازان مطرح است. در جديدترين 
اتفاق عل��ي ربيعي س��خنگوي دول��ت از بركناري 
يكه زارع مديرعامل ايران خ��ودرو و جايگزيني علي 
آبادي مديرعامل مپنا به ج��اي وي خبر داد. ربيعي 
سخنگوي دولت در نشست هفتگي خود، اعالم كرد 
كه مديرعامل ايران خودرو به دليل تغيير غيرمنطقي 
قيمت محصوالت اين ش��ركت بركنار و علي آبادي 
جايگزين او در اين شركت خودروسازي مي شود. به 
گفته علي ربيعي، مديرعامل ايران خودرو به صورت 
عمدي و بدون هماهنگي قيمت محصوالتش را افزايش 
داده و به همين دليل بركنار مي شود. به اعتقاد دولت 
افزايش قيمت خودرو قانوني نبوده و بايد بررسي شود 
كه آيا اشتباه نرم افزاري يا خطاي شخصي بوده است. در 
همين حال اما خبرگزاري فارس در مطلبي نوشت: در 
پي بروز برخي تخلفات در فروش خودرو، طي روزهاي 
اخير برخي مديران خودرويي بركنار و بازداشت شدند. 
اين مديران از دو گروه  خودروسازي ايران خودرو و سايپا 
بوده اند. عالوه بر اين، طي روزهاي گذشته نيز يك تيم 
بازرسي جهت بررسي مسائل مربوط به فروش خودرو 
در بخش مالي ايران خودرو مس��تقر شده اند. يكي از 
معاونان ايران خودرو و يكي ديگر از مديران اين شركت 
طي روزهاي گذشته از سمت خود بركنار شده و پس 
از آن نيز بازداشت شده اند. البته سخنگوي قوه قضاييه 
طي روزهاي گذشته از بازداشت برخي مديران سايپا 
خبر داده بود.غالمحسين اسماعيلي در مورد بازداشت 
مديران سايپا گفته بود: اين پرونده 2۵ متهم دارد كه 
6 نفر بازداشت هستند برخي از بازداشتي ها از مديران 
سايپا هستند و برخي هم از شركت ها و نمايندگي هاي 
سايپا هستند كه مبادرت به ثبت نام خودرو مي كردند. 
اين پرونده با جديت در حال بررسي است. همچنين 
طي ماه هاي اخير جواد سليماني، مديرعامل سايپا 
ممنوع الخروج ش��ده است. اما چندي پيش حساب 
يكه زارع مديرعامل ايران خودرو مس��دود شده بود. 
اين اقدام بر اساس دستورالعمل اداره دعاوي حقوقي 
بانك مركزي و حكم قضايي بازپرس شعبه 1۴ ناحيه 
28 دادسراي عمومي و انقالب تهران در مورد پرونده 
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو صورت گرفت. 
در نام��ه اي كه بانك مركزي به تمام بانك ها زده بود، 
دستور مسدود شدن تمام حساب هاي هاشم يكه زارع 
)مدير عامل ش��ركت ايران خودرو( صادر شد تا هيچ 
خدمات بانكي به وي ارايه نش��ود. در همين حال اما 
برخي منابع از ادامه بازداش��ت  مديران خودرويي در 

روزهاي آينده خبر مي دهند.

ارز واردات را به توليدكننده 
داخلي بدهيد

در پي اظهارات مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي 
ش��هري كش��ور در خص��وص واردات ون ب��راي 
جايگزيني ون هاي فرسوده در حال تردد در كشور، 
مشاور انجمن خودروسازان ايران گفت: با توجه به 
ش��يريني واردات، برخي واردات را به توليد داخل 
ترجيح مي دهند اما بهتر اس��ت هزينه اي كه قرار 
است صرف واردات ش��ود؛ به توليدكننده داخلي 
اختصاص دهند تا ش��عار رونق توليد محقق شود.  
در اين رابطه داود ميرخاني رش��تي مشاور انجمن 
خودروسازان ايران، در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد:  
در ايران سال ها اس��ت كه توليد »ون« وجود دارد 
اما الزمه اين توليد، وجود خريدار است كه عمدتا 
سازمان هايي همچون تاكسيراني، اتوبوسراني و... 
هستند كه آنها نيز به دنبال واردات هستند. اما نكته 
مهم اينجاست كه آيا ارزي براي واردات وجود دارد؟! 
اگر ارز و سرمايه وجود دارد؛ به توليدكنندگان داخلي 
اختصاص يابد، آن هم در سالي كه به عنوان »رونق 

توليد« مزين شده است.

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
)EPC( شرح مناقصه : مهندسی،تهیه،نصب و راه اندازی فن19بهمراه یک دستگاه غبارگیر الکترواستاتیک به روش

نوع مناقصه : عمومی دو مرحله ای
مدت زمان : 18 ماه  

مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ 1398/06/23 )با ارسال ایمیل به نشانی زیر(
 داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت WWW.ksc.ir منوی مدیریت خرید و تامین کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کلیه 

اطالعات عمومی و تکمیلی خود، مستندات و مدارک الزم را پیوست نمایند .
 دریافت اسناد مناقصه )پس ازارائه گواهی صالحیت ایمنی اداره کار تائید واحد ارزیابی تامین کنندگان( از تاریخ  1398/07/09 به مدت 

دو روزدر قبال ارائه اصل رسید واریز مبلغ 500،000ریال ) غیر قابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان 
 تاریخ تحویل پیشنهادات: روز دوشنبه  مورخ  1398/07/29 

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز  سه شنبه مورخ 1398/07/30 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 6،000،000،000 ریال

نوع تضمین : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واریز وجه :
 الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882 

ب ( حساب سیبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز - کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها

AL.KAZEMI@KSC.IR  کارشناس : علی کاظمی    تلفن:6414-3213-61-98+ ایمیل  

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

 آگهی مناقصه عمومی دو  مرحله ای
شماره:  5۲4054۲5

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه آذربايجان شرقي در نظردارد امور مربوط به تهيه ، طبخ و توزيع غذا در رستوران انبار نفت شهداي پخش تبريز  را از طريق مناقصه عمومي يك 
مرحله اي به پيمانكار ) شركت ( واجد شرايط واگذار نمايد ، لذا متقاضيان شركت در اين ارزيابي مي توانند حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انتشار نوبت دوم اين آگهي در روزنامه ، اعالم آمادگي كتبي 
خود جهت حضور در اين ارزيابي را با ذكر دقيق عنوان تجديد مناقصه و نيز موارد درخواستي طبق فرمهاي ارزيابي كيفي ، توانمندي بهداشتي ، ايمني و زيست محيطي و فرم اطالعات شركتهاي حاضر در 
تجديد مناقصه  را به همراه مستندات آنها كتبًا به آدرس : تبريز خيابان 22 بهمن نرسيده به ميدان جهاد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه آذربايجان شرقي دبيرخانه كميته فني و بازرگاني 
 اين شركت ارائه نمايند ) متقاضيان مي توانند جهت دسترسي به فرمهاي ارزيابي كيفي ، توانمندي بهداشتي ،ايمني و زيست محيطي و فرم اطالعات شركتهاي حاضر در تجديد مناقصه  به سايتهاي

 https://iets.mporg.ir و  https://monaghese.niopdc.ir   مراجعه فرمايند ، مضافا اينكه توزيع اسناد تجديد مناقصه نيز از طريق سايتهاي مذكور انجام خواهد شد (.
تذكر : تمامي فرمهاي صدرالذكر به همراه مستندات آنها مي بایست توسط شخص یا اشخاصي كه طبق اساسنامه و آگهي آخرین تغییرات شركت ) چاپ شده در روزنامه رسمي ( 

مجاز به امضاء اسناد تعهد آور مي باشند امضاء و ممهور به مهر شركت گردد .
متقاضیان مي بایست در هنگام ارائه اعالم آمادگي كتبي خود جهت حضور در این ارزیابي و ارائه فرمهاي صدرالذكر ، موارد ذیل را نیز ارائه نمایند ) عدم ارائه موارد درخواستي مانع 

از انجام ارزیابي كیفي و نیز توانمندي بهداشتي ، ایمني و زیست محیطي متقاضیان خواهد شد ( مضافا اینكه مداركي كه تصویر برابر اصل شده آن مي بایست توسط
 مناقصه گران به مناقصه گزار  ارائه گردد مي بایست توسط مناقصه گر در دفتر اسناد رسمي برابر اصل گردد ( : 

1- تصویر برابر اصل شده  اساسنامه شركت كه در آن مناقصه گر مجاز به فعالیت در بخش آشپزخانه و رستوران  یا طبخ غذا باشد  .
2 - تصویر برابر اصل شده  شناسه ملي شركت .

3 - تصویر برابر اصل شده  آگهي آخرین تغییرات  و  آگهي تأسیس  شركت ) چاپ شده در روزنامه رسمي (  .
4- تصویر برابر اصل شده  گواهي صالحیت فعالیت داراي اعتبار ) به لحاظ زماني ( از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان كه در آن مناقصه گر مجاز به فعالیت در بخش آشپزخانه و رستوران  باشد .

5-  تصویر برابر اصل شده  آخرین مدرك تحصیلي  ، كارت ملي ، شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شركت .
6- تصویر برابر اصل شده  شماره اقتصادي شركت صادر شده از سازمان امور مالیاتي كشور .

7 - تصویر برابر اصل شده  گواهینامه تایید صالحیت ایمني پیمانكاران در زمینه خدمات  ، داراي اعتبار ) به لحاظ زماني ( و صادر شده از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان .

8- گواهي امضاء صادر شده  از دفتر اسناد رسمي براي فرد یا افرادي كه طبق اساسنامه و آگهي آخرین تغییرات ) چاپ شده در روزنامه رسمي ( مجاز به امضاء اسناد تعهد آورد مي باشند  .
مبلغ برآورد مناقصه : 17/788/982/867 ریال

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : 889/449/143 ریال
تذكرات مهم : 

1 -  متقاضياني حق شركت در تجديد مناقصه و دريافت اسناد تجديد مناقصه را خواهند داشت كه حداقل امتياز الزم در ارزيابي كيفي و نيز توانمندي بهداشتي ، ايمني و زيست  محيطي را در ارزيابي كه 
توسط كميته فني و بازرگاني مناقصه گزار انجام خواهد شد كسب نمايند ، مضافا اينكه حداقل امتياز الزم جهت احراز توانايي هاي ذكر شده  60  از 100  مي باشد و نيز براي حائزين شرايط  ، دعوتنامه اي 

جهت دريافت اسناد تجديد مناقصه ارسال خواهد شد .
2-  از مناقصه گراني كه در فهرست شركتهاي ممنوع المعامله در سطح شركتهاي تابعه وزارت نفت مي باشند تقاضا مي گردد از شركت در اين ارزيابي خودداري نمايند زيرا در هر مرحله از تجديد مناقصه 

چنانچه اين موضوع احراز گردد مناقصه گر از دور تجديد مناقصه حذف و ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار ارائه شده توسط مناقصه گر مذكور نيز بنفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد .
۳ – قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد .

الزم به تأكيد است متقاضياني كه اعالم آمادگي كتبي خود جهت حضور در اين ارزيابي و نيز مدارك درخواستي مناقصه گزار كه در اين آگهي درج گرديده را ظرف مهلت تعيين شده 
)حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انتشار نوبت دوم این آگهي در روزنامه (  ارائه ننمايند حق شركت در اين ارزيابي را نخواهند داشت  . 

آگهي ارزيابي كيفي در تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي

شماره آگهي :98-7
شماره مجوز: 1398.3112

نوبت دوم

 تاریخ چاپ نوبت اول : 27/ 1398/05        تاریخ چاپ نوبت دوم : 30 /1398/05

مركز پاسخگويي و ارتباط با مشتريان)24 ساعته(: 09627

روابط عمومي
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 

منطقه آذربايجان شرقي

شركت ملي پخش فرآورده اهي نفتي اريان 

 

منطقه آرذبايجان شرقي

شركت ملي پااليش وپخش فرآورده اهي نفتي اريان

CNG الزامات سوختگیری ایمن
پیاده نمودن سرنشینان خودرو قبل از ورود به جایگاه

فهرست هیات رییسه كمیسیون هاي تخصصي دوره نهم اتاق ایران

سمتنام خانوادگینامکمیسیون ها

احداث و خدمات فنی 
مهندسی

رئیسچمن آرامحسن

نایب اولآبائیسادینا

نایب دومکیانی پورجبار

اقتصاد کالن

رئیسشمس اردکانیعلی

نایب اولسبحانیبهرام

نایب دوماصولیهیبت اله

انرژی

رئیسصالحیحمیدرضا

نایب اولنجفیآرش

نایب دوممحقق حضرتیبهزاد

بازار پول و سرمایه

رئیسحاجی بابامحسن

نایب اولزیتون نژاد موسویانسیدرضا

نایب دومکاروانمجتبی

بازرگانی داخلی

رئیسزرگرانکاوه

نایب اولفروغان گران سایهخسرو

نایب دومیزدان پناهسید اسماعیل

تسهیل تجارت و مدیریت 
واردات

رئیسجعفریسید محمد

نایب اولفاروقیمحمدرضا

نایب دومرضاییپرهام

توسعه پایدار، محیط 
زیست و آب

رئیسشکرخداییفرشید

نایب اولمشاهیریمحمدرضا

نایب دومفروزان فردحسن

توسعه صادرات غیرنفتی

رئیسنفرجمشید

نایب اولمحمد میرزاییانمحمدعلی

نایب دومموسویسید مصطفی

حقوقی و حمایت های 
قضایي و مقرراتی

رئیسآتش هوشاحمد

نایب اولریاحیناصر

نایب دومبرادران اصفهانیرضا

حمل ونقل و لجستیک

رئیسعزت آبادی پورحمید

نایب اولرستمیرضا

نایب دومحسینیسیدعلی

صنایع

رئیسروغنیابوالفضل

نایب اولبصیری تهرانینیما

نایب دومجبالبارزیعباس

فناوری ، اطالعات و 
ارتباطات

رئیسطالییمحمدرضا

نایب اولنوروزیعبدالرضا

نایب دومسیناویدا

کسب وکارهای دانش بنیان

رئیسکالهیافشین

نایب اولفردیسفرزان

نایب دومچمنیانمحمدعلی

کشاورزی و صنایع وابسته

رئیسشریعتی مقدمعلی

نایب اولیوسفیامیر

نایب دوممیران آملیامیر

گردشگری و 
کسب وکارهای وابسته

رئیسعبدالملکیعلی اکبر

نایب اولپورکائدمجید

نایب دومآرحیمیعلیرضا

مالیات، کار و تامین 
اجتماعی

رئیستوالییمحمود

نایب اولکاربخشجلیل

نایب دومآهنی هااصغر

مسئولیت اجتماعی و 
حاکمیت شرکتی

رئیسبنابیانمسعود

نایب اولاولیاییمحمود

نایب دومنیسیخیریه

معادن و صنایع معدنی

رئیسشکوریبهرام

نایب اولغرقیسجاد

نایب دومنوتی زهیغالم سرور

شدند. با توجه به س��ال رونق توليد و معضالتي كه بخش 
صنعت و توليد كشور با آن درگير هستند، كميسيون صنايع 
بايد با واكاوي چالش ه��اي پيش روي صنايع و بنگاه هاي 
كوچك ومتوس��ط درصدد تدوين راهبردهاي عملياتي 
و نس��خه راهي براي برون رفت صنايع از اين وضعيتي كه 
بدان دچار است، باشد وتنها به دنبال برگزاري نشست هاي 
بي حاصل نباشند. اما در كميسيون معادن و صنايع معدني، 
كه با راي اعضا، س��كان آن به »بهرام ش��كوري« رسيد و 
»سجاد غرقي« و »غالم سرور نوتي زهي« نيز به ترتيب به 
عنوان نايب رييس اول و نايب رييس دوم انتخاب شدند، هم 
بايد تمام توان خود را براي توسعه معادن و صنايع معدني 
واينكه بخش خصوصي چگونه مي تواند راهبر اين بخش 
مهم اقتصادي باشد، به كار بگيرند.  در ادامه روند انتخابات، 
اعضا با راي خود در كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي، 
»جمش��يد نفر« را به عنوان رييس و »محمدعلي محمد 
ميرزاييان« و »سيدمصطفي موسوي« را به ترتيب به عنوان 
نايب رييس اول و نايب ريي��س دوم برگزيدند. اما با توجه 
به ممنوعيت ها و محدوديت هاي صادراتي كه پيش روي 
صادركنندگان طي سال هاي 97 و 98 وجود داشت، وجود 
اين كميسيون از اهميت بااليي برخوردار است واز جايگاه 
مهمي ب��راي بازپس گيري بازاره��اي صادراتي كه دراين 
سال ها از دست رفتند، دارد. از سوي ديگر، با توجه به اينكه 
اخيرا قائم مقام وزارت بازرگاني از راه اندازي »ستاد توسعه 
صادرات« سخن گفته است و از آن سو، دولت هم به دنبال 
تقويت حضور رايزنان بازرگاني در بازارهاي هدف صادراتي 
است، كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي مي تواند با ارايه 
راهكاري عملياتي، دولت را ترغيب كند كه بخش خصوصي 
را براي پيشبرد اين اهداف، بيشتر به بازي بگيرد تا موانع و 
چالش هاي كه پيش روي صادركنندگان قرار دارد، با نسخه 

بخش خصوصي برداشته شود. 
اما از كميسيون تازه شكل گرفته »بازرگاني داخلي« چه 
خبر؟ چه كساني سكان اين كميسيون جديد را به دست 
گرفتند؟ نتايج به دس��ت آم��ده از روند انتخاب��ات در اين 
كميسيون حاكي از اين است كه »كاوه زرگران« كه رياست 
كميسيون كشاورزي اتاق تهران را نيز دركارنامه خود دارد، 
با راي اعضا از اين پس هدايتگر اصلي اين كميسيون جديد 
خواهد بود. اما در كنار او، »خسرو فروغان گران سايه« كه 
با راي بسيار نزديك نتوانس��ت »زرگران« را از پيش روي 
بردارد، به عنوان نايب رييس اول انتخاب ش��د. همچنين 
»سيداسماعيل يزدان پناه« نايب رييس دوم كميسيون 
بازرگان��ي داخل��ي را از آن خود كرد.  اما به نظر مي رس��د، 
شكل گيري كميسيون بازرگاني داخلي، از چند نظر حايز 
اهميت است؛ نخست اينكه در س��ال جاري شاهد نوعي 
آش��فتگي در بازارهاي كااليي بوديم كه معيشت مردم را 
به نوعي نشانه گرفته بود، كه چنين كميسيوني مي تواند با 
به كارگيري روش هاي كارآمد براي نظم بخشي به بازار به 
كمك دولتمردان بيايد. از سوي ديگر، با لغو قانون انتزاع از 
سوي سران قوا و تفويض اختيارات حوزه بازرگاني از وزارت 
جهاد كشاورزي به وزارت »صمت«، حضور اين كميسيون 
براي پيشبرد اهداف بازرگاني داخلي و به خصوص تنظيم 
بازار پررنگ تر هم خواهد بود. از اين منظر، اين كميسيون 
در ش��روع فعاليت خود، مي تواند موضوعاتي چون »طرح 
تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صمت، حذف دالر ۴200 
توماني براي واردات گروه كاالهاي اساسي و رصد تجميع 
فعاليت هاي بازرگاني در وزارت صمت و...« را براي بررسي 
بيشتر در دس��تور كار خود قرار دهد و نتايج بررسي هاي 

كارشناسي خود را در اختيار دولتمردان قرار دهد. 
اما در ادامه انتخابات هيات رييسه كميسيون هاي تخصصي، 
چه كس��اني به عنوان هيات رييسه كميسيون »تسهيل 
تجارت و مديريت واردات« انتخاب شدند. نتايج راي گيري 
به دست آمده نش��ان مي دهد، با راي اعضاء »سيدمحمد 
جعفري« رييس، »محمدرضا فاروقي« نايب رييس اول و 
»پرهام رضايي« نايب رييس دوم شدند. وجود كميسيون 
»تسهيل تجارت و مديريت واردات« نيز با توجه به بي نظمي 
كه طي س��ال هاي 97 و 98 بر روند واردات و ثبت سفارش 
كاالها گذشت، قطعا نقش پررنگي در مديريت واردات بر 
عهده خواهد گرفت. البته با اتمام انتخابات هيات رييسه، 
جلس��ات اين كميس��يون ها به زودي با دس��توركارهاي 
مشخص برگزار خواهد شد. در ادامه اين گزارش، فهرست 
كامل اعضاي هيات رييسه ديگر كميسيون هاي اتاق ايران 

در جدولي جداگانه آورده شده است.
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از فشار حداكثري امريكا تا رويكرد رفع تنش اروپا

لير در پايين ترين سطح ۶ هفته اخير

لندن در ميانه  كشمكش واشنگتن و بروكسل  بر سر ايران

پاداش تركيه به بانك هايي كه وام بيشتري مي دهند 

گروه جهان|
دولت نوپ��اي بوريس جانس��ون در بريتانيا عالوه بر 
چالش هاي جدي داخل��ي و منطقه اي كه مهم ترين 
آن خارج كردن كشورش از اتحاديه اروپاست، با يك 
چالش بين المللي نيز روبروست: برقراري موازنه ميان 
اتحاديه اروپا و اياالت متحده. اكونوميس��ت با اشاره 
ب��ه آزادي نفتك��ش ايراني با وج��ود مخالفت جدي 
واش��نگتن نوش��ته كه دولت جانس��ون در سياست 
خارجي خود با گره كوري طرف است كه يك سر آن 
شركاي اروپايي هستند و س��ر ديگر، اياالت متحده 
كه قرار اس��ت بزرگ ترين ش��ريك تجاري لندن در 
پسابرگزيت باش��د. جانس��ون تاكنون تالش كرده 
با پيوس��تن به ائتالف نظامي موردنظ��ر امريكا براي 
حفاظت از كشتي ها در خليج فارس با وجود مخالفت 
شركاي اروپايي و از سوي ديگر آزادي نفتكش ايراني با 
وجود مخالفت امريكا، موازنه اي را در سياست خارجي 

خود ايجاد كند. 
اكونوميس��ت در گزارش خود آورده: توقيف نفتكش 
ايراني نه تنها آخرين فصل از تنش هاي فزاينده ايران 
و امريكا را برجسته كرد، بطوري كه باعث شد تا امريكا 
در آخرين ساعات توقيف اين كشتي تمام تالش خود 
را براي جلوگيري از رفع توقيف آن به كار گيرد، بلكه 
بريتانيا را هم به شدت تحت فش��ار گذاشت تا ميان 
امريكا و اتحاديه اروپا بر س��ر سياست هاي مربوط به 

ايران يك موازنه ايجاد كند. 
پيش��ينه اين بحران به خروج يكجانبه دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، از توافق هس��ته اي ايران در 
س��ال گذش��ته بازمي گردد، توافقي كه باراك اوباما 
در س��ال 2015 به همراه قدرت هاي اروپايي با ايران 
امض��ا كرده ب��ود. تحريم هاي امريكا علي��ه ايران در 
ماه آوريل در چارچوب سياس��ت موس��وم به »فشار 
حداكثري« به ش��دت افزايش يافت. عالوه بر اين هر 
شركت خارجي كه با ايران كار كند نيز با تهديد تنبيه 
از سوي امريكا روبرو است. اين سياست باعث شده تا 
ايران نيز گام هاي تالفي جويانه اي بردارد. در چنين 
فضاي پرتنشي بريتانيا چهارم جوالي نفتكش ايراني 
»گريس يك« را در آبهاي جبل الطارق توقيف كند. 

بريتانيايي ها با اين استناد به ادعاي مقام هاي اطالعاتي 
امريكا مبني بر اينكه مقصد نفتكش سوريه بوده كه 
تحت تحريم هاي اتحاديه اروپا اس��ت، اين كشتي را 
توقيف كردند... پ��س از اينكه دادگاه جبل الطارق به 
آزادي نفتكش ايراني راي داد، داس��تان براي دولت 
امريكا ادامه داشت. دولت ترامپ تهديد كرد هر فردي 

كه با اين كشتي كار كند را تحريم خواهد كرد.
 اما اين كشتي )با چراغ س��بز اروپا( اكنون به سوي 
آب هاي ايران در حركت بوده و واقعيت اين است كه 

از چنگ ترامپ گريخته است. 
با اين اوصاف، كشمكش هاي ديپلماتيك بريتانيا را 
در موقعيت دشواري قرار داده است. حسن روحاني 

رييس جمه��وري اي��ران، هش��دار داده اگر س��اير 
امضا كنندگان توافق هسته اي )برجام( به ايران براي 
ايستادن در برابر تشديد تحريم هاي يكجانبه امريكا 
كمك نكنند، تهران گام به گام تعهدات خود را كاهش 
خواهد داد. ايران اجرايي ك��ردن اين تهديد را آغاز 
ك��رده و تهديد كرده تا زماني كه نتواند روزانه يك و 
نيم ميليون بش��كه نفت بيش از آنچه امروزه صادر 
مي كند، صادر كند از برجام فاصله خواهد گرفت. در 
اين ميان بريتانيا نيز مانند ديگر متحدان اروپايي اش 
قصد دارد كه ايران را به ماندن در برجام ترغيب كند. 
در همين راس��تا، لن��دن به همراه فرانس��ه و آلمان 
سازوكار مالي اينس��تكس را با هدف تسهيل روابط 

مال��ي با اي��ران راه ان��دازي كردن��د. ديپلمات هاي 
بريتانياي��ي مي گويند همچنان تماي��ل دارند تا به 
تجارت خود با ايران ادامه دهند. اما توقيف »گريس 
يك« با 2.1 ميليون بش��كه نفت چالشي بزرگي را 
در اين روند ايجاد كرد به ويژه اينكه لندن به توصيه 
مقام هاي اطالعاتي امريكا دست به اين كار زد. آنچه 
ش��رايط را پيچيده تر كرد تغيير دول��ت بريتانيا در 
ميانه اين بحران بود. بيست و چهارم جوالي بوريس 
جانسون جانشين ترزا مي شد و وزراي خارجه و دفاع 

جديدي را انتخاب كرد. 
دولت جانسون در موضوع برگزيت و خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا در برابر ش��ركاي اروپايي رويكردي 

مقابله جويانه اتحاذ و تاكيد كرده است كه با يا بدون 
توافق با اتحاديه اروپا 31 اكتبر اين اتحاديه را ترك 
خواهد كرد. دولت جانسون همچنين به تشويق هاي 
دولت ترامپ براي خروج لندن از اتحاديه اروپا حتي 
بدون توافق، روي خوش نش��ان داده اس��ت. دولت 
ترامپ به لندن پيش��نهاد كرده ك��ه در ازاي خروج 
سريع از اتحاديه اروپا همكاري هاي تجاري خود را 

با بريتانيا بطور چشمگيري گسترش خواهد داد. 
اين شرايط باعث شده كه سياس��ت بريتانيا در برابر 
ايران موقعيت شكننده اي داشته باشد. اگر جانسون در 
سياست هاي خود در قبال ايران همچنان به حمايت از 
شركاي اروپايي ادامه دهد، قطعا امريكا را خشمگين 
كرده و وعده هاي اقتصادي واشنگتن براي پسابرگزيت 
را در معرض خطر قرار خواهد داد. اگر از طرف ديگر، 
اگر در اين تقابل جانب دولت ترامپ را بگيرد، برجام 
و روابط لندن با شركاي اروپايي اش به شدت به خطر 

خواهد افتاد.
دولت جانسون تاكنون به دنبال برقراري يك موازنه 
بوده است. در حالي كه دولت ترزا مي تالش مي كرد 
تا دولت هاي اروپايي را به تشكيل يك ائتالف نظامي 
براي تامين امنيت خليج ف��ارس راضي كند، دولت 
جانسون س��ريعا به اين ائتالف پيوست. اما در مقابل 
آزادي نفتكش »گريس يك« نش��ان داد كه بوريس 
جانسون عالقه اي ندارد تا از شركاي اروپايي خود جدا 
شده و به تالش هاي دولت ترامپ براي تشديد فشارها 

به ايران بپيوندند؛ حداقل نه حاال. 
روزنامه تايمز آس��يا نيز در گزارش��ي درب��اره آزادي 
نفتكس »گريس يك« س��ابق كه اكن��ون نامش به 
»آدري��ان دريا« تغيي��ر كرده، نوش��ته: امريكايي ها 
تالش زيادي كردند تا حك��م دادگاه جبل الطارق را 
براي آزادس��ازي اين نفتكش به چالش بكش��ند اما 
هيچ كشوري با اين سياس��ت واشنگتن عليه تهران 
همراه نشد... براي بريتانيا در چنين مقطعي همراهي 
با سياست هاي امريكا ميسر نبود زيرا لندن به دنبال 
كاس��تن از تنش ها اس��ت و عالقه اي به رويارويي در 
تنگه هرمز و ايجاد بحران در اين تنگه مهم و گذرگاه 

انتقال نفت ندارد.« 

گروه جهان| سمانه قرباني| 
بانك مركزي تركيه با وجود كاهش رتبه اعتباري به 
سياست هاي تسهيل پولي خود ادامه مي دهد. اين 
بانك اعالم كرده كه نرخ به��ره بازپرداخت وام بين 
بانكي در اين كشور افزايش و ذخاير بانكي مورد نياز 
در نزد اين بانك نيز بيشتر خواهد شد. استدالل بانك 
مركزي تركيه اين است كه سياست هاي جديد ثبات 
مالي تركيه را بهبود خواهد بخشيد و مانع از سقوط 

بيشتر ارزش لير خواهد شد. 
بلومبرگ گ��زارش داده، سياس��ت گذاران تركيه با 
توجه به تغييرات نظارتي كه دوشنبه از آن رونمايي 
ش��د، مقدار پولي كه بانك ها باي��د به عنوان ذخيره 
كنار بگذارند را افزايش دادند. اين ذخيره وابسته به 
اعتبار بانك ها است و بدان معني است كه بانك هايي 
كه تالش مي كنند تا از طريق اس��تقراض بيش��تر 
رونق اقتصادي ايجاد كنند اعتبار بيش��تري دارند. 
در چارچ��وب تنظيم ش��ده فعلي، ذخاي��ر بانك ها 
بطور موثر س��پري در برابر بدهي هاي بانك اس��ت، 
بدهي هايي چون سپرده ها و صندوق هاي مشاركت.

بانك مركزي تركيه گفته اي��ن تجديدنظر در ابتدا 
حدود 5.4 ميليارد لي��ر )960 ميليون دالر( پول را 

آزاد خواهد كرد و همچني��ن 2.9 ميليارد دالر طال 
و ارز خارجي نقد شونده را به بازار ارايه مي دهد. در 
حال حاض��ر بدهي هاي مبتني بر لير به نرخ رش��د 
س��االنه پايه پولي بانك ها مرتبط اس��ت و وام هاي 
ارزي ش��امل قانون جديد نخواهند بود. اين تصميم 
بانك مركزي تركيه با هدف افزايش انعطاف پذيري 
بانك مركزي در حماي��ت از ثبات مالي كالن اتخاذ 

شده است.
»اولريش لوختمان« ريي��س ارز و تحقيقات كاالها 
در »كامرزبانك« واقع در فرانكفورت گفته: »تصميم 
بانك مركزي تركيه اقدامي براي سياست انبساطي 
پولي اس��ت تا جايي كه لير به خ��ودي خود در پي 
اين اقدام منفي ش��ده است. شايد تمركز زياد بانك 
مركزي تركي��ه بر رون��ق اقتصادي باعث ش��ده تا 

خطرات تورم را نبيند.«
سقوط ارزش لير كه مسووالن تركيه را نگران كرده 
باعث ش��ده سياست هاي انبس��اط مالي اين كشور 
خيلي ش��ديدتر از آنچه پيش از اين تصور مي شده 
پيگيري شود. س��قوط ارزش لير پس از بيانيه بانك 
مركزي يكي از بيش��ترين سقوط هاي خود در چند 

ماه اخير داشته است. 

به اعتق��اد ناظران، ب��ا تغيير سياس��ت هاي مالي، 
بانك هاي دولتي بيش��ترين نف��ع را از اين تغييرات 
خواهن��د برد چرا كه اين بانك ه��ا در صدر اقدامات 
دولت براي توس��عه وام هاي ارزان قيمت هس��تند. 
بر اساس بيانيه منتشر ش��ده بانك مركزي تركيه، 
نس��بت ذخي��ره الزم ب��راي بانك هايي كه رش��د 
10درصد تا 20 درصدي دارند 2درصد تعيين خواهد 
شد، البته استثنائاتي هم وجود دارد. در حالي كه اين 
نسبت براي بانك هاي ديگر تغييري نكرده است. اين 
نس��بت ها در حال حاضر براي سپرده هاي حداكثر 
س��ه ماهه 7 درصد و براي سپرده هاي شش ماهه2 
درصد و تا يك سال اس��ت. »مراد اونور« در لندن و 
»كلمنس گراف« در مس��كو، اقتصاددانان شركت 
گلدمن ساكس گزارش دادند كه اين سياست قصد 
دارد تا بانك ها را نسبت به وام دهي تحريك كند.« 

ماه اوت سال گذشته لير تركيه به پايين ترين سطح 
خود رس��يد و هر دالر به ازاي 7.22 لير مبادله شد. 
با اين حال پس از بهبود مناسبات آنكارا و واشنگتن 
و برخ��ي اصالحات س��اختاري، ارزش لير بار ديگر 
تقويت ش��د. اكنون فعاالن اقتص��ادي نگران اند كه 
دخالت دولت در سياست گذاري هاي بانك مركزي 

باعث از دست رفتن دستاوردها شود. اما در واكنش 
به تصميم جديد بانك مركزي تركيه، ارزش لير در 
براب��ر دالر 1.3 درصد كاهش يافت و هر دالر امريكا 
در معامالت سه شنبه صرافي هاي استانبول به ازاي 
5.6916 لير مبادله ش��د. لير در برابر ساير ارزها نيز 
نزولي بود به گونه اي كه هر يورو به ازاي 6.304۸ لير 

و هر پوند به ازاي 6.۸۸11 لير مبادله شد.
كالوم پيكرينگ كارشناس ارشد مسائل اقتصادي در 
بانك برنبرگ سويس، در اين باره گفته: »لير تركيه 
در صورت تداوم روند نامطمئن سياست گذاري هاي 
مال��ي و پولي در اين كش��ور مي تواند ب��ا تكانه هاي 

بيشتري مواجه شود. از ديد اقتصادي، تركيه، جاي 
مطمئني براي س��رمايه گذاري نيست؛ هرچند كه 
موقعيت جغرافيايي ممتازي در اتصال آسيا و اروپا 

به يكديگر دارد.« 
به گزارش رويترز، خالف بازار ارز، بورس اس��تانبول 
از اين تصميم بانك مركزي استقبال كرد به گونه اي 
ك��ه ش��اخص »بيس��ت 100« بورس اين ش��هر با 
افزايش 0.47 درصدي و ايس��تادن در س��طح 95 
ه��زار و 2۸6.1۸ واحد به كار خود خاتمه داد. حجم 
كل معامالت سه ش��نبه ش��اخص بورس استانبول 

5.4ميليارد لير )959 ميليون دالر( بوده است.

دريچه

كوتاه از منطقه

درخواست رييس اجرايي 
هنگ كنگ براي خروج از بحران
گ�روه جهان| رييس اجرايي هنگ كنگ نس��بت به 
بازگشت آرامش به اين سرزمين و گفت وگو براي خروج 
از بحران كنوني ابراز اميدواري كرده اس��ت. به گزارش 
بي بي سي، كري لم رييس اجرايي هنگ كنگ، سه شنبه 
گفت كه اميدوار اس��ت تظاهرات آرام ضد دولتي اخير 
نشانه تالش براي بازگشت آرامش به اين سرزمين باشد و 
زمينه گفت وگو با معترضان مخالف خشونت جهت برون 
رفت از بحران كنوني را فراهم آورد.  ده ها هزار تن از مردم 
هنگ كنگ يك شنبه با برگزاري راهپيمايي در زير باران 
شديد از آنچه نظام سياسي و قضايي آزاد در اين سرزمين 
مي خواندند حمايت كردند و خواستار خودداري چين از 
تالش براي تسلط بر حيات سياسي خود شدند. پليس 
هنگ كنگ گفته حدود130هزار نفر در يكي از پارك ها 
تجمع كردند اما س��ازمان دهندگان تظاهرات ش��مار 
راهپيمايان را بيش از يك ميليون نفر گزارش كرده اند. 
خالف برخي از تظاهرات در 11هفته اعتراضات جاري 
در هنگ كنگ، اين تظاهرات بدون خشونت و درگيري 
برگزار شد. در هفته هاي اخير، بين معترضان و نيروهاي 
پليس و افراد لباس شخصي درگيري هاي خشونت آميز 
روي داده بود. معترضان گفته بودند ماموران پليس يا افراد 
لباس شخصي با حمله به معترضان، عامل آغاز خشونت 
بودند. پليس حضور آشوبگران در ميان معترضان را عامل 
اين خشونت ها معرفي كرده بود. هفته گذشته، يك زن 
معترض در اثر اصابت گلوله الستيكي، بينايي يك چشم 
خود را از دست داد و به نماد خشونت پليس تبديل شد. لم 
گفته: »صميمانه اميدوارم كه آرامش اين تظاهرات نشانه 
بازگشت صلح و آرامش به هنگ كنگ و پايان خشونت 
باشد. ما فورا كار براي ايجاد شرايط الزم جهت گفت وگو را 
آغاز مي كنيم و اميدوارم كه اين گفت وگو براساس تفاهم 

و احترام متقابل صورت گيرد« .

مذاكره محرمانه امريكا 
با رهبر حزب حاكم ونزوئال

گروه جهان|امريكا و رهبر حزب سوسياليست ونزوئال 
بطور مخفيانه مذاكره كرده اند. اين خبر به نقل از يك 
مقام ارشد امريكايي منتشر شده كه نامش فاش نشده 
اس��ت. ظاهرا ميان اياالت متح��ده و برخي مقام هاي 
ارشد دولت نيكالس مادورو در ونزوئال مذاكراتي انجام 
ش��ده كه دو طرف مايل به علني كردن آن نيس��تند.  
آسوش��يتدپرس به نقل از يك مقام امريكايي گزارش 
داده يكي از طرف هاي مذاكره ديوسدادو كابيو، رهبر 
حزب سوسياليس��ت ونزوئال بوده است. كابيو پس از 
مادورو قدرتمندترين فرد ونزوئال به شمار مي رود. بنابر 
اين گزارش او خواستار دريافت تضمين هايي از امريكا 
براي تحت تعقيب قرار نگرفتن در صورت قطع حمايت 
از دولت كنوني ونزوئال شده است. دولت سوسياليست 
م��ادورو با وجود وضعي��ت بحراني اقتصادي، فش��ار 
تحريم ها و نارضايتي گس��ترده شهروندان همچنان 
در قدرت است و از پش��تيباني ارتش برخوردار است. 
به گفته مقام ارشد امريكايي، رهبر حزب سوسياليست 
ماه گذشته با يكي از مقام هاي نزديك به دولت دونالد 
ترامپ در كاراكاس پايتخت ونزوئال مالقات كرده اند. او 
به اسوشيتدپرس گفته ديدار ديگري قرار است انجام 
شود اما تاريخ آن هنوز مشخص نيست. گفته مي شود 
تماس هاي ديگري با ش��ماري از شخصيت هاي مهم 
ونزوئال گرفته شده و امريكا مايل است بداند آنها براي 
قطع حمايت از دولت مادورو چه خواسته هايي دارند. 
ديوس��دادو كابيو در دولت و مي��ان نيروهاي امنيتي 
ونزوئال فردي بسيار بانفوذ شناخته مي شود. او در امريكا 
به فساد مالي، دست داش��تن در قاچاق مواد مخدر و 
تهديد يك سناتور امريكايي به قتل متهم است. كابيو از 
جمله مقام هاي ونزوئال است كه از سوي امريكا، اتحاديه 

اروپا و چند كشور ديگر تحريم شده است. 

ترامپ احتمال بروز 
ركود اقتصادي را رد كرد

گروه جه�ان| رييس جمهوري اي��االت متحده 
امريكا از بانك مركزي اين كش��ور خواسته است تا 
به��ره بانكي را يك درصد كاه��ش دهد. به گزارش 
بي بي سي، دونالد ترامپ دوشنبه با انتشار پيامي در 
توييتر از تبعات منفي افزايش قدرت دالر بر اقتصاد 
ابراز تاس��ف كرده است. او همچنين دموكرات ها را 
متهم كرده كه سعي دارند به دليل مقاصد سياسي 
وضع اقتصادي را خراب نشان دهند. اين پيام ساعتي 
پس از آن منتشر شد كه ترامپ گزارش هاي منتشر 
شده درباره حركت اقتصاد امريكا به سمت ركود را 
رد كرده بود. به گفته ترامپ، اقتصاد امريكا در وضع 
بس��يار خوبي اس��ت. ترامپ گفته: »فكر نمي كنم 
كه دچار ركود شده باشيم... وضعمان بسيار خوب 
است و خريداران ثروتمند هستند. من يك كاهش 
ماليات��ي بزرگ را اج��را كردم و خري��داران پرپول 
هس��تند. “ دونالد ترامپ همچنين گفته: »بيشتر 
اقتصاددانان مي گويند كه ركود نخواهيم داشت. اما 
شرايط در بقيه دنيا به خوبي ما نيست. “ لري كادلو 
مشاور اقتصادي كاخ سفيد، هم گفته هيچ نشانه اي 
از احتمال بروز ركود ديده نمي ش��ود. كادلو گفته: 
»دستمزد خريداران رو به افزايش است. خريداران 
در حال خريد و پس انداز هستند. “ رشد اقتصادي 
امريكا در سه ماهه گذشته به 2.1 درصد كاهش يافته 
است. جنگ تجاري ميان امريكا و چين، انتشار آمار 
نگران كنن��ده از وضع اقتصادي آلم��ان و نگراني از 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا از جمله عواملي هستند 
كه منجر به بروز بي اطميناني به وضعيت بازارهاي 
جهاني ش��ده اند. عالوه بر اين، وضع بازارهاي اوراق 
بهادار در امريكا به گونه اي اس��ت كه نگراني درباره 

احتمال بروز ركود را افزايش داده است. 

امريكا يك موشك كروز 
را آزمايش كرده است

گروه جهان| امريكا پس از خروج از پيمان منع 
موشك هاي هسته اي ميان برد )INF( با روسيه، 
يك موش��ك زميني كروز را آزمايش كرده است. 
برد اين موشك را بيش از 500 كيلومتر اعالم شده 
است. به گزارش يورونيوز، امريكا اوايل سال جاري 
بطور رس��مي از اين معاهده كه در سال 19۸7 با 
روسيه امضا كرده بود، خارج شد. واشنگتن مدعي 
است كه روسيه از اين پيمان تخطي كرده است؛ با 
اين حال مسكو اين ادعا را رد مي كند. اين معاهده 
كه توسط رونالد ريگان رييس جمهور وقت امريكا 
و ميخاييل گورباچف رهبر اتحاد جماهير شوروي 
امضا ش��د، توليد موشك هاي مس��تقر در زمين 
با ب��رد بين 500 تا 5 ه��زار 500 كيلومتر را منع 
مي ك��رد. پنتاگون اعالم كرده ك��ه اين آزمايش 
روز يك ش��نبه گذش��ته در جزيره سن نيكالس 
ايالت كاليفرنيا انجام ش��د و اين موش��ك پس از 
طي مسافتي بيش از 500 كيلومتر به هدف خود 
اصابت كرد. فرانتس كلينتسويچ نماينده پارلمان 
روسيه گفته: »اين آزمايش توسط ارتش امريكا، 
 ،INF دو هفته پس از پايان رس��مي كار معاهده
بدبيني آش��كار و تمس��خر جامعه جهاني است. 
مطمئن��ا ما در كمترين زم��ان، تمام تالش خود 
را به كار مي بنديم تا اين اطمينان حاصل ش��ود 
كه امريكا در اين نوع س��الح ها برت��ري  ندارد.« 
او همزمان تاكيد كرده روس��يه قصد ندارد وارد 
مسابقه تسليحاتي شود. مقام هاي امريكايي پيش 
از اين گفته بودند كه قصد دارند اين آزمايش را در 
ماه اوت انجام دهند. از سوي ديگر اياالت متحده 
قصد دارد يك موشك بالستيك ميان برد را در ماه 

نوامبر آزمايش كند.

كاهش بي سابقه
 ارزش روپيه هند 

گروه جهان| افزايش نگراني ها از كاهش رش��د 
اقتصادي هند باعث ري��زش ارزش پول ملي اين 
كشور شده است. به گزارش فرست پست، كاهش 
رشد اقتصادي هند كه ركوردار نرخ رشد اقتصادي 
باال در بين 10 اقتصاد برتر جهان نيز هست باعث 
شده تا بسياري از سرمايه گذاران داخلي و خارجي 
به فكر انتقال س��رمايه خود به خارج از اين كشور 
باش��ند. عالوه بر كاهش حجم سرمايه گذاري در 
هند، افزايش قيمت نف��ت در ماه هاي اخير باعث 
ش��ده تا فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در هند 
تحت تاثير قرار بگيرد و ارزش روپيه كاهش يابد. 
معامله گران بازار ارز مي گويند كه براي جلوگيري 
از كاهش بيشتر نرخ رشد اقتصادي منتظر مداخله 
دولت و بانك مركزي هستند و احتمال دارد بزودي 
از بس��ته هاي محرك جديدي براي تقويت رشد 
اقتصادي رونمايي ش��ود. در معامالت سه ش��نبه 
هند، ارزش روپيه به پايين ترين سطح 6 ماه اخير 
خود رسيد و هر دالر به ازاي 71.43 روپيه مبادله 
ش��د. البته روپيه تنها بازن��ده در برابر دالر نبود و 
ارزش دالر به باالترين سطح خود در سال 2019 
رسيد. ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد با 0.07 
درص��د افزايش به 9۸.21 واحد رس��يد. راجيش 
شروو مدير موسسه واليدوس ولث، گفته: »تصميم 
بانك مركزي درخصوص ن��رخ بهره مي تواند هم 
روي نرخ ارز و هم روي نرخ رش��د اقتصادي تاثير 
زيادي داشته باشد و در ش��رايطي كه بسياري از 
بانك هاي مركزي جهان از جمله امريكا نرخ بهره 
را كاهش داده اند، فش��ارها بر بانك مركزي هند 

بيشتر شده است.« 
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 اجالس گروه ۷ 
بيانيه پاياني نخواهد داشت

گروه جهان| يك رسانه ژاپني گزارش داده با توجه 
به باال گرفتن اختالفات گس��ترده به ويژه در حوزه 
تجارت و مس��ائل آب و هوايي در ميان كشورهاي 
عضو گروه 7 ممكن است اجالس اخير اين گروه كه 
از شنبه در فرانسه آغاز مي شود بدون صدور اعالميه 
پاياني خاتمه يابد. به گ��زارش رويترز، چنانچه اين 
اتفاق رخ دهد اين براي نخستين بار خواهد بود كه 
اجالس گروه 7 از زمان آغاز به كارش در سال 1975 
تاكنون بدون بيانيه به پايان مي رسد. در سال هاي 
اخير كشورهاي هم پيمان عضو گروه 7 كمتر از قبل 
توانسته اند در نشست هاي ساالنه خود زمينه هاي 
مشترك پيدا كنند. در اين ميان امريكا عضوي است 
كه هر چه بيش��تر از رويكردهاي مورد توافق غالب 
اعضاي گروه 7 به ويژه در ح��وزه تجارت و آب وهوا 
فاصله گرفته است. دونالد ترامپ رييس جمهور اياالت 
متحده، همواره ترجيح داده به جاي توافقات تجاري 
چند جانبه توافقات دو جانبه برقرار كند و در حال 
حاضر نيز جنگ تجاري سختي با چين دارد. ترامپ 
همچنين امريكا را از توافق آب وهوايي مهم پاريس 
كه به هدف محدود كردن تاثيرات مخرب تغييرات 
آب وهوايي در نظر گرفته شده بود، خارج كرده است.  
نشست آتي گروه 7 روز شنبه آينده در شهر بياريتز 
در جنوب غرب فرانسه آغاز شده و تا 26 اوت ادامه 
خواهد داش��ت. گروه 7 متشكل از امريكا، فرانسه، 
بريتانيا، ژاپن، آلمان، ايتاليا، كانادا و اتحاديه اروپا است.  
نشست گروه7 در شرايطي برگزار مي شود كه دولت 
فرانسه هشدار داده با هرگونه تجمع و تظاهراتي در 
حاشيه اين نشست برخورد خواهد كرد. فرانسه از 
17 نوامبر 201۸ ميالدي شاهد تجمع ها و تظاهرات 
معترضان به سياست هاي اقتصادي دولت و ضد نظام 
سرمايه داري است؛ اعتراض هايي كه با 300هزار نفر 
در روز نخس��ت آغاز ش��د و اگر چه تعداد جمعيت 
معترضان تا به كمتر از 10هزار نفر رسيده اما همچنان 
زنده است. كريستوف كاستانر وزير كشور فرانسه، ماه 
گذشته هشدار داده بود: »نيروهاي امنيتي با هرگونه 
تظاهرات و تجمع در حاشيه اجالس گروه 7 برخورد 
و آن را س��ركوب مي كنند.« او گفته، برگزاري اين 
نشست كه فرانسه از سال 2011 تاكنون ميزبان آن 
نبوده، به لحاظ امنيتي خطراتي براي كشور متبوعش 
دارد؛ از همين رو برنامه ريزي هاي فوق العاده اي براي 
جلوگيري از هرگونه تظاهرات خش��ونت آميز در 

حاشيه آن اتخاذ شده است. 

البشير٩٠ ميليون دالر از 
عربستان پول گرفته بود 

عمر البش��ير رييس جمهوري بركنارشده سودان، 
٩٠ميليون دالر پول نقد از عربستان سعودي دريافت 
كرده اس��ت. به گزارش خبرگزاري فرانسه، احمد 
علي، بازپرس سوداني در اولين جلسه محاكمه عمر 
البش��ير در خارطوم به اتهام فساد اقتصادي گفته 
رييس جمهوري بركنارشده سودان به او گفته اين 
پول از طريق برخي از فرستادگان محمد بن سلمان 
وليعهد عربستان سعودي، به دست او رسيده است. 
البشير كه در يك قفس آهني در دادگاه حاضر شده 
بود، ١١ آوريل گذشته به دنبال اعتراض هاي مردمي 
از س��وي نظاميان پس از ٣٠ سال حكومت، بركنار 
شد. او اكنون در اختيار داشتن ارزهاي خارجي، فساد 

و اعمال نفوذ متهم است.

ده ها نفر در انفجارهاي 
ننگرهار زخمي شدند

انفجار چندين بمب  جاساز ي شده در چند نقطه شهر 
جالل آباد مركز واليت ننگرهار در شرق افغانستان 
مراسم جش��ن استقالل در اين ش��هر را برهم زد. 
مقام هاي بيمارستان ننگرهار گفته اند 120زخمي 
از اين رويدادها به اين بيمارستان منتقل شده اند كه 
دست كم 30 تن از آنان كودك هستند. گفته شده، 
وضعيت شماري از زخمي ها وخيم است. به گفته 
مقام هاي دولتي واليت ننگرهار، تاكنون 11 انفجار 
در نقاط مختلف اين واليت رخ داده است. ننگرهار 
در شرق افغانستان واليتي هم مرز با پاكستان و از 
واليات ناامن اس��ت. طالبان و گروه شورشي چون 

داعش در اين واليت فعال هستند. 

۴۲۰ نفر در ۲۹ استان تركيه 
بازداشت شدند

وزارت كشور تركيه از بازداشت نزديك به 420 تن 
در 29 استان اين كشور خبر داده است. به گزارش 
رويترز، وزارت كشور تركيه بازداشت اين تعداد به 
ظن ارتباط آنها با پ ك ك را تاييد كرده است. پيشتر 
وزارت كش��ور تركيه از بركناري موقت شهرداران 
دياربكر، ماردين و وان، در مناطق كردنشين اين 
كشور به اتهام هايي مانند ارتباط با پ ك ك و كمك 
به تبليغات اين سازمان شبه نظامي خبر داده بود. 
منتقدان اين اقدامات را كودتاي سياسي در آستانه 
انتخابات محلي خوانده اند. اين انتخابات قرار است 

هفت ماه ديگر برگزار شود.

گفت وگوي ترامپ با رهبران 
هند و پاكستان 

رييس جمهوري امريكا با نخست وزيران پاكستان 
و هند درب��اره بحران اخير در كش��مير، تلفني 
گفت وگو كرده اس��ت. به گ��زارش خبرگزاري 
فرانس��ه، دولت هند اعالم كرده خودمختاري و 
امتيازهاي ويژه منطقه جامو و كش��مير را پس 
مي گيرد. س��لب امتياز ويژه به اين معني است 
كه جامو و كش��مير به ايالت ها يا مناطقي مانند 
ايالت هاي ديگر هند تبديل مي شوند اين اقدام 

اعتراض پاكستان را در پي داشته است.
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عكسروز

چهرهروز

حسن زاهدي: قبول ندارم  بازنشسته شده ام 
»دلتنگ كارم و به كسي هم التماس نمي كنم، زيرا لنگ قوت نيستم، دلتنگ عشقم هستم. قبول ندارم بازنشسته شده ام، مشكل 
فيزيكي ندارم كه شما ما را راحت كنار گذاشته ايد. بر خالف اعتقاد خيلي از افراد كه فكر مي كنند ما قديمي شده ايم، بايد بگويم كه 
اتفاقًا خيلي هم به روز هستيم و ديجيتال را به خوبي مي شناسيم و مي دانيم از آن چگونه بايد استفاده كرد يا حتي مي توانم آموزش 
دهم. وقتي قسمت هايي از فيلم »اجاره نشين ها« را نگاه مي كنم واقعا متوجه مي شوم كه چگونه اين فيلم را با شيوه آنالوگ و به سختي 
صداگذاري مي كرديم اينها بخش هايي از سخنان حسن زاهدي است. در آستانه روز سينما و به همت خانه سينما، قرار است به بهانه 
بيست و يكمين جشن خانه سينما براي سال ها حضور و فعاليت حسن زاهدي، پيشكسوت حوزه صدابرداري، بزرگداشتي برگزار شود. 

بازارهنر

اكران مجدد »در جست وجوي فريده« در هنر و تجربه 

نخستين اكران »اقيانوس پشت پنجره«

»خرگوش سفيد را دنبال كن« در راه لندن 

»طرِز مستور« منتشر شد

مس��تند »در جس��ت وجوي فريده« به 
كارگردان��ي آزاده موس��وي و ك��وروش 
عطايي كه به عن��وان نماين��ده ايران در 
اسكار ۲۰۲۰ معرفي ش��ده است مجددا 
اكران مي شود. همزمان با معرفي مستند 
»در جس��ت وجوي فريده« ساخته آزاده 
موس��وي و ك��وروش عطايي ب��ه عنوان 
نماينده سينماي ايران در بخش بهترين 

فيلم خارجي زبان اس��كار، اين مس��تند در تعدادي از 
سينماهاي »هنر و تجربه« دوباره اكران مي شود. »در 
جست وجوي فريده« طي روزهاي ۲۹ تا ۳۱ مرداد در 
خانه هنرمندان ايران، سينما فرهنگ، پرديس سينمايي 
باغ كتاب، موزه سينما، پرديس چارسو، پرديس كورش 
و پرديس اكومال كرج در چند سانس خاص به نمايش 
درمي آيد. عالقه مندان براي خريد بليت فيلم مي توانند 

به سايت سينماتيكت مراجعه كنند. »در 
جست وجوي فريده« كه پاييز سال گذشته 
در سينماهاي گروه »هنر و تجربه« اكران 
ش��د، جوايز متعددي را از جشنواره هاي 
معتبر داخلي و خارجي دريافت كرده  است. 
اين مستند كه مورد توجه برخي منتقدان، 
كارشناس��ان و تماش��اگران قرار گرفت، 
توانست عنوان پرفروش ترين مستند »هنر 
و تجربه« را نيز به خود اختصاص دهد. »درجست وجوي 
فريده« روايت گر قصه زندگي زني به نام فريده است كه 
۴۰ سال پيش در حرم امام رضا )ع( رها مي شود و بعد از 
انتقال به شيرخوارگاه توسط زوجي هلندي به فرزندي 
گرفته و به هلند برده مي شود. او جست وجويي را براي 
پيدا كردن خانواده واقعي اش شروع مي كند و اين مستند 

شرح اين سفر و جست وجو است.

فيل��م »اقيان��وس پش��ت پنج��ره« به 
كارگردان��ي بابك نبي زاده در جش��نواره 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان و در بخش 
مسابقه سينماي ايران اكران مي شود. فيلم 
»اقيانوس پشت پنجره« به كارگرداني بابك 
نبي زاده تازه ترين توليد سينمايي كانون 
پرورش فكري در سي ودومين جشنواره 
فيلم هاي ك��ودكان و نوجوانان اصفهان، 

هفت نوبت در بخش مس��ابقه س��ينماي ايران اكران 
مي شود. اولين اكران اين فيلم سينمايي روز ۲۹ مرداد 
ساعت ۲۰:۳۰ در سينما بهمن اصفهان خواهد بود.  از روز 
۳۰ مرداد تا جمعه يكم شهريور به ترتيب در ساعت هاي 
۱۹، ۱6 و ۱8:۳۰ به ترتيب در پرديس سينمايي چهارباغ 
در سالن هاي چارسوق، چهل ستون و نقش جهان روي 
پرده مي رود. همچنين ساعت ۲۰:۴5 دوم شهريور در 
پرديس سينمايي ساحل در سالن نصف جهان، ساعت 
۱۰ صبح روز ۳ شهريور در پرديس سينمايي چهارباغ 

در س��الن نقش جهان و روز ۴ ش��هريور 
ساعت ۲۰:۳۰ در سيتي سنتر ۲ اصفهان 
به نمايش در خواهد آمد. فيلم »اقيانوس 
پش��ت پنجره« داس��تان برهان، نوجوان 
باهوش روستايي در جزيره اي دورافتاده و 
بسيار زيبا است كه مردم در آن به سختي 
زندگي مي كنند. او گروهي را جمع مي كند، 
ب��ه نقاط ديدن��ي جزيره م��ي رود و براي 
گردش��گران خارجي موسيقي و نمايش اجرا مي كند. 
زندگي رونق مي گيرد و گردشگران بيشتري به جزيره 
مي آيند اما يك مش��كل بزرگ در راه است.... اين فيلم 
به تهيه كنندگي سيدجالل چاوشيان، تازه ترين توليد 
س��ينمايي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
است كه نخستين حضور خود را در اين جشنواره تجربه 
مي كند. س��ي ودومين جشنواره بين المللي فيلم هاي 
كودكان و نوجوانان از ٢٨ مرداد تا ۴ شهريور ۱۳۹8 به 

دبيري عليرضا تابش در شهر اصفهان برگزار مي شود.

»خرگوش سفيد را دنبال كن« به كارگرداني 
محمدحسين س��لطاني در نهمين دوره 
جشنواره »ليفت آف« انگلستان پذيرفته 
شد. مستند »خرگوش سفيد را دنبال كن« 
به كارگرداني محمدحسين سلطاني براي 
حضور در نهمين جش��نواره »ليفت آف« 
لندن كه جش��نواره اي براي كارگردانان 
فيلم اول است، انتخاب شد. اين جشنواره 

كه از ۱5 تا ۲۲ سپتامبر مصادف با ۲۴ تا ۳۱ شهريورماه 
در شهر لندن و در ۳ مرحله برگزار مي شود. پنج فيلم برتر 
به هيات داوران معرفي مي شود تا در نهايت يك فيلم به 
عنوان برنده نهايي انتخاب شود. اين مستند كه به مدت 
۹۰ دقيقه توليد شده است، ماجراي سفر فرانسوا ازوت به 

ايران براي راه اندازي يك رستوران را روايت 
مي كند. وي يك فرانسوي است كه پس از 
سفر به ايران عاشق خانمي مي شود و پس 
از مدتي تحقيق درباره اسالم به دين مبين 
اس��الم روي مي آورد و ازدواج مي كند. اين 
سرآشپز فرانسوي در ايران مي ماند و اينك 
نام فرانسوا حسين را براي خود انتخاب كرده 
است و چند سال داور مسابقه »دستپخت« 
در شبكه يك سيما بود. از جمله عوامل اين فيلم مستند 
مي توان به تهيه كننده: محمد علي نجفيان، فيلمبردار: 
محمود عطشاني، صدابردار: عبدالرضا حيدري، صداگذار: 
عرفان ابراهيمي، موسيقي: احسان صلح طلب، تدوين: 

محمود عطشاني و عكاس: سارا دقيق اشاره كرد.

آلبوم همنوازي س��نتور، تار و عود »طرز 
مس��تور« با هنرمندي علي بهرامي فرد و 
هادي آذرپيرا در دسترس مخاطبان قرار 
گرفت. آلبوم همنوازي س��نتور، تار و عود 
»طرز مستور« با هنرمندي علي بهرامي 
فرد نوازنده سنتور و هادي آذرپيرا نوازنده 
تار و عود به تهيه كنندگي افشين معصومي 
توسط موسس��ه فرهنگي هنري »نغمه 

حصار« در دسترس مخاطبان قرار گرفت. اين در حالي 
است كه قطعات مجموعه با تارِ »يحيي«، عود پوريا شقاقي 
و سنتور حميد موسوي اجرا شده است. »حضور«، »طرز 
مس��تور« از علي بهرامي فرد، »س��كر - بيات اصفهان، 
نهفت«، »ليلي« از علي بهرامي فرد با الهام از موسيقي 
جنوب خراس��ان، »طرب - تكنوازي ع��ود«، »دلبر - 
تصنيف قديمي آذري« با تنظيم علي بهرامي فرد، »مي 
جويمت - كرد بيات، بيداد، عراق، بيات شيراز«، »لزگي 

- بخش ابتدا و انتها فولكلور آذري، بخش 
مياني از علي بهرامي فرد«، »طلوع بي تاب 
- نيشابورك، روح االرواح، دشتي، فرود به 
اصفهان«، »گتمه، گتمه - تصنيف آذري«، 
»ِرنگ - فولكلور آذري« قطعات مختلف 
اين آلبوم موس��يقي را تشكيل مي دهند. 
علي بهرامي فرد و هادي آذرپيرا با انتش��ار 
متني در توضيح اين آلب��وم آورده اند: »در 
مجموعه پيش رو همچون اثر مشترك پيشين »راح روح« 
دلنواخته هايمان را رامشگرانه به گفت وگو و جست وجو وا 
داشتيم؛ جست وجويي كه گاه از موسيقي جنوب خراسان 
سردر مي آورد و گاه برداشتي آزاد و معاصر بود از موسيقي 
مقام��ي. بداهه هايي كه به تدري��ج و در اثناي اجراهاي 
صحنه اي متعدد از اين كارگان تثبيت شد و تقدم و تاخر 
يافت و همانند قطعاِت مكتوب و تنظيم شده، پرداخته و 

تدوين شد تا سير روايت مجموعه را منسجم كند. 

تاريخنگاري

ايراني ها صاحب فاميلي شدند 
سي مرداد ۱۳۱۳، استفاده از لقب هاي گذشته با تصويب قانون مدني، منسوخ و انتخاب 
نام خانوادگي براي تمامي تبعه هاي ايران اجباري شد.  در سال ۱۳۰۴ لوايحي به تصويب 
مجلس شوراي ملي رسيد كه بر اساس آن القابي كه تا پيش از آن براي ايرانيان انتخاب 
مي شد منسوخ و انتخاب نام خانوادگي براي كليه اتباع ايران اجباري شد. براساس اين 
قانون تازه تصويب شده پس از ابالغ اين قانون به كار بردن القاب و عناوين به جز »آقا« و 
»بانو« براي خطاب كردن افراد ممنوع و بنا شد تا آنان اسم و شهرت خانوادگي نيكو براي 
خود انتخاب كنند. البته تا پيش از اين اليحه نيز، نام فاميل در ايران به اهل علم و هنر، 
روشنفكران و صاحب منصبان دولتي اختصاص داشت و مردم عادي با نام پدر و جد، 
شغل يا حرفه يا القاب شناخته مي شدند. در واقع قبل از آن نيز اختصاص نام خانوادگي 
به اشخاص در ايران، برمي گردد به سال ۱۲۹7 شمسي يعني زمان تاسيس سجل احوال 
مملكتي و ماده سوم قانون مصوب آن، كه مقرر شد هر رييس خانواده براي خانواده خود 
نام مخصوص اختيار كند و اينكه نام خانوادگي تخصيص يافته به نام او ثبت و از آن طريق 
 به هر يك از افراد خانواده او تعلق مي گرفت و همگي به همان نام منصوب مي ش��دند. 
در نهايت با تصويب قانون مدني كشور در سال ۱۳۱۳ ثبت  نام خانوادگي نيز، اجباري 
شد و بر اساس اين قانون، سرپرست خانواده بايد براي خانواده خود نام خانوادگي انتخاب 
مي كرد و نام خانوادگي تخصيص يافته از سوي وي به ساير افراد خانواده اش هم اطالق 
مي شد؛ از آن زمان تاكنون بيش از چهار نسل از ايرانيان به اين نام هاي خانوادگي خوانده 
مي شوند. نام خانوادگي بر اساس محل اسكان قوم و نام يا شهرت بزرگ خاندان، پدر، 
پدربزرگ و جد، گاهي هم شغل يا حرفه يا يك ويژگي بدني انتخاب مي شد. امروزه در 
بين اتباع ايراني بيش از ۱۰ هزار واژه نام خانوادگي وجود دارد كه از اين ميان محمدي 
بيشترين فراواني و پس از آن حس��يني، احمدي، رضايي، مرادي، حيدري، كريمي، 

موسوي، جعفري، قاسمي، عباس��ي، رحيمي، ابراهيمي، زارعي، محمودي،  غالمي، 
اكبري، ميرزايي و قرباني به ترتيب بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اند. پس از 
چندي كه نام هاي خانوادگي به مرور زمان در زندگي افراد نفوذ كرد و اهميت آن روشن 
شد بسياري از افراد ديدند كه اسامي خانوادگي كه به هر دليلي انتخاب كردند چندان 
براي مناسبات اداري مقبول نيست و ممكن است بار معنايي ناخوشايندي براي اين افراد 
به دنبال داشته باشد. در گذر زمان اين اهميت كم كم بيشتر خودنمايي كرد، هرچند كه 

از ابتدا نيز به ايرانيان اين شرايط كامال تشريح شده بود.

میراثنامه

مرمت پل كن در انتظار تامين بودجه
ِسيلي كه فروردين امسال كشور را درنورديد، پل كن را نيز تخريب كرد. با اين وجود گفته 
مي شود مرمت اين پل تاريخي تا تامين اعتبار محقق نخواهد شد. فروردين ماه سال جاري 
به دليل طغيان رودخانه كن در روستاي كن بخش هاي اصلي پل آجري قاجاري »كن« 
شامل پايه مياني، عرشه پل و پشت بند پل آجري كن كه در دوره قاجار روي رودخانه كن 
و به عنوان تنها راه ارتباطي روستاهاي شمال رودخانه با ده كن است، تخريب شد. با وجود 
تاكيداتي كه درخصوص مرمت اين پل عنوان شده بود اما اكنون با گذشت بيش از ۴ ماه 
از سيل، همچنان وضعيت پل كن نامناسب است و مي توان گفت در وضعيت اضطراري 
به سر مي برد و بايد هرچه سريع تر به آن رسيدگي شود. اين گونه به نظر مي رسد كه اگر 
به سرعت به اين پل رسيدگي نشود، باقي مانده آن نيز در بارندگي هاي پاييزي خواهد 
ريخت. اين درحالي است كه ارديبهشت ماه سال جاري پرهام جانفشان )مديركل ميراث 
فرهنگي استان تهران( در ديدار با شهردار منطقه 5 تهران از استقبال ميراث فرهنگي تهران 
از پيشنهاد مشاركت شهرداري در مرمت پل كن خبر داده بود. او عنوان كرد: مرمت پل 
تاريخي كن كه بر اثر طغيان رودخانه در فروردين ماه سال جاري آسيب ديده است، امري 
ضروري است. جانفشان با اعالم اينكه حفظ كوچه باغ هاي كن به عنوان ارزشمندترين 
ميراث طبيعي پايتخت بايد در دستور كار معاونت ميراث فرهنگي استان قرار گيرد، ابراز 
اميدواري كرد تا در س��ال ۹8 آثار طبيعي استان شناسايي و در فهرست آثار ملي ثبت 
شود. محسن  شيخ االسالمي؛ معاون ميراث فرهنگي تهران؛ در اين باره به ايلنا گفت: 
آسيب شناسي و برآورد هزينه هاي اوليه انجام و به شهردار وقت منطقه 5 تهران اعالم شد. 
بر اساس برآورد كارشناس ما، حدود ۲۰۰ ميليون تومان هزينه مرمت براي پل كن در نظر 
گرفته شده است. او ادامه داد: در آن زمان شهردار وقت منطقه 5 قول تامين اعتبار الزم براي 
مرمت پل كن را داد اما گويا طي تغيير مديريت هايي كه در شهرداري اين منطقه از تهران 
اتفاق افتاده است، تامين اعتبار انجام نشد. با توجه به آنكه ميراث تهران نيز امكان تامين 
اعتبار الزم را ندارد. هر زمان كه تامين اعتبار از سوي شهرداري انجام شود، كار مرمت با 

نظارت و كارشناسان ميراث فرهنگي انجام خواهد شد.  به گفته شيخ االسالمي در حال 
حاضر مدير دفتر بافت و بناها موافقتي از معاونت شهرسازي گرفته كه مي توانند اعتبار 
الزم را تامين كنند. اميدواريم اين كار هرچه زودتر اجرايي شود. معاون ميراث فرهنگي 
تهران با تخمين تخريب حدود ۳۰ درصدي پل كن گفت: پايه هاي پل شسته شده و نياز 
است تا مرمت انجام شود. به گفته كارشناس، اين پل تاريخي زماني مهم ترين پل ارتباطي 
شرق و غرب كشور بوده و در واقع بعد از پل شاه عباسي كرج مهم ترين و بزرگ ترين پل 
ارتباطي در پايتخت كشور بوده است. پل تاريخي كن كه در دوران قاجار روي رودخانه 
كن احداث شد، در سال ۱۳۹7 با شماره ۳۱۹۲7 به ثبت ملي رسيد. اين پل در قسمت 
شرقي رودخانه كن با نماي آجري واقع شده و از ايام قديم تنها راه ارتباطي روستاهاي كن 

و اطراف آن بوده كه هم اكنون در محله بهاران منطقه 5 قرار گرفته است.

ايستگاه

سكوت كارگردان فيلم 
توقيف شده »شكار« شكست

»مريل استريپ« در برابر 
دوربين »سودربرگ« رفت

»كريگ زوبل« كارگردان 
فيلم »ش��كار« در اولين 
اظهارنظر پس از جلوگيري 
از اك��ران فيلمش گفت 
تفسير درستي از داستان 
و پيام فيلمش انجام نشده 
است. به گزارش گاردين، 
»كريگ زوبل« كه پيش 

از اين ساخت فيلم هاي »س��ازگاري« و »ز مثل 
زكريا« را بر عهده داشته است با انتقاد از جلوگيري 
فيلم بحث برانگيز »شكار« جديدترين ساخته اش، 
اظهار كرد: نيت و هدف ساخت اين فيلم از سوي 
ديگران به درستي درك نشده است و گرچه موجب 
خشم جناح سياسي راست شده اما اين فيلم اصال 
موضع سياسي نمي گيرد.  داستان اين فيلم با بازي 
»هيالري سوانك« و »بتي گيلپين« در امريكايي 
رقم مي خورد كه در آن ثروتمندان ليبرال، طبقه 
كارگ��ر جامعه كه تحت عن��وان »رقت انگيزها « 
معرفي مي شوند را به عنوان ورزش شكار مي كنند. 
كارگردان فيلم »ش��كار« همچنين توضيح داده 
قصدش پرداختن به مس��ائل ه��ر دو طرف بود و 
هدف اصلي س��رگرم كردن و ايج��اد اتحاد بود و 
نه ايجاد تفرقه و خش��م و اين بر عهده مخاطبان 
اس��ت كه چه برداشتي از فيلم داشته باشند.  اين 
فيلم قرار بود ۲7 سپتامبر منتشر شود اما پس از 
تيراندازي هاي گسترده اخير در ال پاسو و ديتون 
توسط كمپاني يونيورس��ال از برنامه اكران موقتا 
خارج شد. بطور كامل مشخص نيست كه آيا اين 
فيلم بر ليبرال هايي كه محافظه كاران را ش��كار 
مي كنند متمركز اس��ت يا خير، اما ظاهرا درباره 
گروهي از افراد ثروتمند است كه انسان ها را شكار 
مي كنند. در خالصه اين فيلم آمده است ۱۲ غريبه 
در جنگلي بيدار مي شوند آنها نمي دانند كه كجا 
هس��تند و چطور به اينجا رسيدند آنها نمي دانند 
كه براي هدف ويژه اي يعني شكار انتخاب شده اند. 

فيل��م جديد اس��تيون 
س��ودربرگ ك��ه ي��ك 
كم��دي با ب��ازي مريل 
اس��تريپ در نقش يك 
زن نويس��نده است، در 
شبكه اچ بي او مكس روي 
آنتن مي رود. به گزارش 
ورايتي، در حالي كه چند 

روزي از اعالم ش��روع فيلمب��رداري فيلم بعدي 
استيون سودربرگ با عنوان »بگذار حرف بزنند« 
مي گذرد، اكنون اعالم شد قرارداد نمايش فيلم با 
اچ بي او مكس بسته ش��ده است. اين فيلم با بازي 
مريل استريپ و جما چان ساخته مي شود و درباره 
نويسنده اي با بازي استريپ است كه با دوستانش 
به س��فر مي رود تا با مش��كالت قديمي اش كنار 
بيايد. ديگر بازيگراني كه به گروه بازيگران افزوده 
شده اند كانديس برگن، دايان وايست و لوكاس هج 
هستند. فيلمنامه اين فيلم توسط دبورا آيزنبرگ 
نويسنده داس��تان هاي كوتاه به نگارش درآمده 
اس��ت. كار توليد فيلم از هفته پيش در نيويورك 
ش��روع شده و س��ودربرگ خبر اين فيلم را هفته 
پيش اعالم ك��رد و از همان زمان اعالم ش��د كه 
اس��تريپ و چان بازيگر آن خواهند بود. استريپ 
 در فيلم بعدي سودربرگ يعني »الندرومات« كه 
به زودي اكران مي شود نيز همكاري كرده است. 
اين فيلم در جش��نواره فيلم ونيز اكران مي شود و 
بعد به تورنتو مي رود. شبكه »اچ بي او مكس« از بهار 
آينده كارش را شروع مي كند و »بگذار حرف بزنند« 

اولين فيلم بلند اين سرويس آنالين خواهد بود.

صعود بانوان واليباليست ايران به جمع ۸ تيم

سكوت فدراسيون فوتبال درباره شفاف سازي مالي 

تيم ملي واليبال زنان ايران با شكست 
هنگ كنگ به مرحله دوم جام ملت هاي 
زنان آسيا صعود كرد. تيم ملي واليبال 
بانوان ايران در دومين ديدار از جام ملت هاي آسيا از 
صبح روز سه شنبه برابر هنگ كنگ به ميدان رفت و 
در پايان با نتيجه س��ه بر صفر به برتري رسيد. با اين 
پيروزي ايران به عنوان تيم دوم گروه A و پس از كره 
جنوبي راهي مرحله بعد اين مس��ابقات شد و جواز 
حضور در انتخابي المپيك ۲۰۲۰ توكيو را كس��ب 
كردند. ملي پوش��ان ايران در س��ت اول اين ديدار با 
نتيجه ۲5 بر ۲۰ به برتري رسيدند اما آنها ست دوم را 
با قدرت بيشتري آغاز كردند و در پايان ۲5 بر ۱5 برنده 
شدند. تيم ايران ست سوم اين ديدار را هم با نتيجه ۲5 

بر ۱5 به برتري رسيد و راهي مرحله بعد شد.

حدود ي��ك ماه پيش بود كه مهدي تاج از بانك مركزي 
درخواس��ت كرد مبلغ ۹ ميلي��ون دالر )معادل طلب 
وصول نشده از فيفا( به فدراسيون فوتبال كمك كنند تا 
از طريق آن بخشي از قرارداد ويلموتس را پرداخت كنند. 
فدراسيون حتي در آن مقطع تهديد كرده بود كه اگر اين 
پول به ويلموتس پرداخت نشود، او قهر مي كند و مي رود. 
همان زمان منابع خبري مختلفي براساس شواهد موجود 
به اين نتيجه مبهم  رسيدند كه طلب فدراسيون فوتبال 
از فيفا نمي تواند ۹ ميليون دالر باشد! اما اين سوال بزرگ 
كه چرا بايد تاج در رقم طلب فدراسيون اغراق كند، خواه 
ناخواه ابهام در رقم طلب را به حاشيه مي برد. پيگيري از 
مديران فدراسيون فوتبال، هيچ پاسخ روشن و شفافي 
دربر نداشت. هيچ يك از مسووالن مربوطه حاضر نبودند 
با عدد و رقم درباره مطالبات فدراسيون فوتبال از فيفا با 
رسانه ها صحبت كنند. سليماني، خزانه دار فدراسيون 
فوتبال در همان مقطع زمان��ي از بيان هر رقم و عددي 
خودداري مي كرد. اين اما در حالي است كه فيفا با اعالم 
رقم دقيق پول هايي كه بايد به فدراسيون فوتبال ايران 
پرداخت ش��ود، هر ابهامي را برط��رف مي كند و دقيقًا 
مشخص مي كند كه هر يك از اين مبالغ، دقيقاً بايد صرف 
چه كارهايي شود. پاسخ شفاف و صريح سخنگوي فيفا 
به تس��نيم، به ابهام هايي كه مديران فدراسيون فوتبال 
ماه هاست به آن پاسخ روشني نداده اند، پايان داده و ثابت 
كرده كه طلب فدراسيون فوتبال بدون شك رقمي كمتر 
از ۹ ميليون دالر است. شايد تاج با اصرار به بزرگ كردن 
اين رقم، صرفاً مي خواهد كاستي هاي فدراسيون فوتبال 

را به گردن تحريم ها بيندازد و پولي كه به دست فدراسيون 
فوتبال نرسيده است. ضمن اينكه از زير بار پاسخگويي به 
اين موضوع فرار كند كه مبالغ ديگري كه از سوي فيفا به 
فدراسيون فوتبال تعلق گرفته را صرف چه هزينه هايي 
كرده است؟ بر همين اساس كل طلب فدراسيون فوتبال 
ايران از فيفا 5 ميلي��ون و 7۳5 هزار و ۳۳ دالر اس��ت و 
۲ ميليون و ۲5۴ هزار و ۹5 دالر س��هم باشگاه هاس��ت 
و ارتباطي به فدراس��يون ندارد. نكات جالبي كه از اين 
ايميل مي توان متوجه ش��د، اين است كه براساس اين 
توضيحات فيفا مشخص مي شود كه فدراسيون فوتبال 
برخالف ادعايي كه داشته، بابت جام هاي جهاني ۲۰۱۴ 
و ۲۰۱8، هيچ طلبي از فيفا ندارد! فيفا كمك هاي خود 
بابت هزينه هاي عملياتي و پروژه هاي عمراني را بابت دو 
دوره جام جهاني قبل را به فدراس��يون فوتبال پرداخت 
كرده اس��ت؛ همچنين مبلغ ۱/۳ ميليون دالر هم بابت 
آماده سازي تيم ملي كه از سوي فيفا به تيم هاي حاضر در 
جام  جهاني را. مبالغي كه در مجموع حدود ۲۰ ميليون 

دالر مي ش��ود و معلوم نيست كه اين رقم در فدراسيون 
فوتبال ايران چگونه خرج شده است؟ كدام پروژه عمراني 
مشخصي با كمك هاي فيفا احداث شده است و باالخره 
اينكه آيا واقعًا فدراس��يون فوتبال اين كمك ها را صرف 
توسعه كرده است؟ چرا فدراسيون فوتبال يك بار براي 
هميشه به همه اين ابهام هاي مالي، بطور شفاف پاسخ 
نمي دهد؟ توقع زيادي هم نيست. شفاف و صريح، مثل 

پاسخي كه تسنيم از فيفا دريافت كرده است.
هرچند به نظر مي رسد مبلغ ۴۱۳ هزار و 8۰۰ دالر براي 
تعويض چمن و تجهيز زمين شماره يك آكادمي ملي 
فوتبال است. مبلغ يك ميليون و ۲7۳ هزار و ۲6۳ دالر 
نيز احتمااًل كمكي است كه فيفا براي ساختمان جديد 
فدراسيون فوتبال اختصاص داده و كلنگ آن را اينفانتينو 
به زمين زد. طبق آنچه فيفا اعالم كرده، مبلغ يك ميليون 
و ۴7 هزار و ۹7۰ دالر نيز مربوط به كمك هاي سابق است 
كه به نظر مي رسد كمك هاي ساالنه بوده كه بخشي از اين 
مبلغ دريافت شده و بخش ديگري هنوز باقي مانده است. 
فيفا همچنين ۲ مبلغ يك و ۲ ميليون دالري نيز مربوط 
به سال هاي ۲۰۱۹ )يك ميليون دالر( و ۲۰۱۹-۲۰۲۲ 
)دو ميليون دالر( به فدراسيون فوتبال ايران اختصاص 
داده است. به نظر مي رسد مبلغ يك ميليون دالر مربوط به 
سال ۲۰۱۹، به جا مانده از سال هاي قبلي است كه به سال 
مالي جديد منتقل شده اما باز هم لزوم شفاف سازي اين 
مساله از سوي فدراسيون فوتبال ايران وجود دارد. مبلغ 
۲ ميليون دالر نيز جزو همان كمك هاي دوره چهارساله 
است كه از سوي فيفا به فدراسيون ها پرداخت مي شود.  

ورزشي
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