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 فضيلت ضرورت
منصور بيطرف|

سردبير|
ويليام شكس�پير در يكي از نمايش�نامه هايش درب�اره »ضرورت« 
مي گويد كه به »ض�رورت «، دليل بدهيد در اي�ن صورت هيچ فضيلتي 
باالتر از ضرورت نخواهد بود. ش�ايد بر مبناي اين گفته شكسپير است 

كه يك ضرب المثل انگليسي مي گويد كه از ضرورت، فضيلت بسازيد. 
در هفته پيش رو دو اتفاق مهم اقتصادي - سياسي در كشور به جريان خواهد 
افتاد: استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي و حضور رييس جمهوري در مجلس 

براي پاسخ به سواالت نمايندگان. 
اين دو رويداد گذش��ته از اهميت آن براي اقتصاد و سياس��ت كش��ور جايگاه 
مجلس را هم م��ورد آزمون قرار خواه��د داد؛ آزموني كه نش��ان مي دهد دغدغه 
نمايندگان مجلس به عنوان نمايندگان مردم تا چه اندازه به واقعيت هاي زندگي 

مردم نزديك است و خواهان برطرف كردن سوءمديريت ها هستند. 
واقعيت آن است كه تيم اقتصادي دولت طي يكسال گذشته ناكارآمدي هاي 
زي��ادي داش��ته اس��ت ك��ه بخ��ش عم��ده اي از اي��ن ناكارآمدي ها ب��ر دوش 
رييس جمهوري به عنوان رييس دولت افتاده و ش��خص رييس جمهور خودآگاه 
يا ناخودآگاه در رديف اول پاس��خگويان قرار گرفته و تيم اقتصادي دولت پشت 
شخص وي پنهان شده اند. بحران اقتصادي كشور كه عمال خروج امريكا از برجام 
پرده از چهره واقعيت ها برافكند هر چند ناش��ي از سياست گذاري هايي است كه 
طي چندين دهه بر انديشه هاي حاكميتي كش��ور حاكم بوده است و تيم فعلي 
بنيان گذار و باني اين سياست ها نبوده اما نمي توان از اين حقيقت آشكار گذشت 
كه اين تيم اگر نمي توانس��ت اوضاع را بهبود ببخشد، كه البته هرگز گامي هم در 
اين جهت برنداشت اما مي توانست كار را بدتر نكند كه البته، كرد. شايد مهم ترين 
عيب اين تيم، بي عمل بودن در برابر واقعيت هاي آش��كار بوده است؛ مهم ترين 
عيب اين تيم، بي سياستي در برابر سياست گذاري هاي پنهان و آشكار دالالن و 
رانت خواران بوده اس��ت؛ مهم ترين عيب اين تيم، نشناختن نشتي هاي اقتصاد 
بوده است بطوري كه قدرت خريد مردم را طي يك سال گذشته بيش از 50 درصد 
كاهش داده است. بدون شك اس��تيضاح وزير امور اقتصادي در مجلس مي تواند 
بس��ياري از موارد باال را روشن كند و اينكه ش��خص وزير به عنوان سياست گذار 
اقتصادي تا چه اندازه در سياس��ت گذاري تيم اقتصادي موثر بوه است و اينكه تا 
چه حد بار گناهان ديگران بر دوش اوست. استيضاح وزير امور اقتصادي مي تواند 
از يك سو استيضاح سياست گذاري بانكي، پولي و ارزي كشور هم باشد و از سوي 
ديگر برنامه ريزي كشور را هم به چالش بكش��د. يعني با استيضاح وزير هم بانك 
مركزي و هم برنامه و بودجه به چالش كشيده مي شوند. با اين كار، مجلس با يك 
تير تنها يك نشان نمي زند بلكه س��ه نش��ان مي زند و در انتها با راي خود به تيم 
اقتصادي دولت پالس درست را مي فرستد: بدين معني كه اگر تيم اشكال دارد كه 

دارد بايد خواهان تغيير در تيم باشند و الغير.
اما س��وال از رييس جمهور! همان طور كه بارها نوش��ته ايم و گفته ايم، در اين 
شرايط خطير به چالش كش��اندن رييس قوه مجريه و دومين شخص مملكتي 
كشور نه تنها دردي را دوا نمي كند بلكه مي تواند منافع كشور را هم به زير سوال 
ببرد. در اين شرايط خطير ش��ناخت ضرورت ها از دانش نمايندگان برمي خيزد. 
همان طور كه شكسپير مي گويد، »به ضرورت ها دليل دهيد«، ضرورت سوال از 
رييس جمهور تا چه اندازه باال اس��ت ؟ تا چه اندازه بر داليل قوي و معنوي متكي 
اس��ت؟ زيرا رييس جمهور در برابر س��واالت يا بايد واقعيت ها را بگويد كه علني 
كردن آن شايد ضرورت نداشته باشد كه قطعا در اين شرايط هم ضرورت ندارد يا 
آنكه پنهان بكند كه باز مي تواند در منحرف كردن جريان هاي فكري مردم نقش 

منفي بازي كند. در هر دو صورت به نفع منافع ملي نيست.
نمايندگان مجلس در اين هفته نشان مي دهند كه تا چه حد با ضرورت هاي 
كش��ور آش��نا هس��تند. ضرورت تغيير در تيم اقتص��ادي يا ضرورت س��وال از 

رييس جمهور!
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صفحه3

ميزان آس��يب پذيري فعاليت ه��اي صنعتي از 
محل افزايش نرخ ارز، چگونه است؟ ارزيابي ها نشان 
مي دهد، با توجه به »ارزب��ري و درآمد صادراتي« 
فعاليت هاي مختل��ف صنعتي، نح��وه اثرگذاري 
تغييرات نرخ ارز بر اين فعاليت ها متفاوت و دوگانه 
اس��ت؛ در برخي از صنايع، افزايش ن��رخ ارز منجر 
به افزايش هزينه م��واد اوليه واردات��ي يا توليدي 
آنها ش��ده و در برخي ديگر جهش نرخ ارز منجر به 
كسب منفعت آني گرديده است. براساس مطالعات 
صورت گرفته و براساس شاخص نسبت مواد اوليه 
وارداتي به ارزش افزوده هر فعاليت، صنعت »توليد 
وسايل نقليه« مهم ترين صنعتي است كه بيشترين 
آسيب را از افزايش نرخ ارز خواهد ديد. اما از آن سو، 
مطابق شاخص نس��بت درآمد صادراتي به ارزش 
فروش هر فعاليت صنعتي، 3 صنعت »توليد كود 
شيميايي و تركيبات ازت«، »توليد مواد شيميايي 
اساس��ي« و »توليد مواد پالستيكي به شكل اوليه 
و ساخت الستيك مصنوعي« مهم ترين صنايعي 

هستند ...
87 نماين��ده ط��رح اس��تيضاح وزي��ر ام��ور 
اقتصادي و داراي��ي را امضا مي كنن��د؛ اما طولي 
نمي كشد كه تعدادي از آنها از استيضاح پشيمان 
مي ش��وند و امضاي خود را پس مي گيرند. برخي 
اين بازپس گيري امضاها را به پشت پرده ها پيوند 
مي زنند؛ برخي ه��م آن را اتفاقي معمول توصيف 

مي كنند. 
به گفت��ه اي��ن دس��ته از نماين��دگان گاهي 
مجلس��ي ها كه طرحي را امضا كرده اند با شنيدن 
نظ��ر و اس��تنباط هاي مخالفان، اس��تدالل هاي 
آنها را مي پذيرند و امضايش��ان را پس مي گيرند. 
چراك��ه وقت��ي طرح��ي پيش��نهاد مي ش��ود، با 
تحليل هاي موافقان انجام ش��ده است و وقتي در 
كميس��يون ها يا صح��ن مطرح مي ش��ود ممكن 

است نماينده احساس كند...

وزير اقتصاد فردا به مجلس مي رود

حاشيه هاي يك استيضاح

دستورالعمل جديد براي 
دريافت كنندگان ارز رسمي

هنوز مدت كوتاهي از الزام دريافت كنندگان ارز دولتي به پرداخت ما به التفاوت 
ارزي نگذش��ته، اما ظاهراً مقررات واردات با ارز دولتي، قرار اس��ت باز هم سخت تر 
ش��وند. بر اس��اس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردكنن��دگان كاال با ارز 
رس��مي از اين پس بايد براي تكميل فرآيند واردات وثيقه و تضمين ارايه دهند. به 
عبارت س��اده تر، دريافت كنندگان دالر 4200 توماني بايد ضمانت بدهند كه تعهد 
وارداتي خود در قبال ارز دريافت ش��ده را انجام خواهد داد و در غير اين صورت، به 
گفته محمد ش��ريعتمداري، وزير صنعت »ضمن توقيف وثيقه و تضمين مالي، به 
اتهام قاچاق ارز در محاكم تعزي��رات تحت پيگرد و مجازات ق��رار خواهد گرفت«. 
الزام واردكنندگان گروه اول كااليي به س��پردن وثيقه در حالي صورت مي گيرد كه 
به گفته ش��ريعتمداري، كل ارز تامين ش��ده براي واردات مواد اولي��ه و نيز واردات 
كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي از اول سال جاري تا پايان بيست و هفتم 
مردادماه كمتر از ۱0 ميليارد دالر بوده اس��ت. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
همه دريافت كنندگان ارز در بانك و نيز دريافت كنندگان ارز به نرخ رس��مي مكلف 
ش��دند براي واردات كاال وثيقه و تضمين كافي تامين كنند. محمد ش��ريعتمداري 
گفت: بر اين اس��اس، چناچه واردكننده از واردات كااليي كه تامين ارز شده، سرباز 
زند، ضمن توقيف وثيقه و تضمين مال��ي، به اتهام قاچ��اق ارز در محاكم تعزيرات 
تحت پيگرد و مجازات قرار خواهد گرفت. او درباره ميزان ارز تامين شده براي مواد 
اوليه و كاالهاي اساس��ي نيز توضيح داد: كل ارز تامين شده براي واردات مواد اوليه 
و نيز واردات كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزش��كي از اول سال جاري تا پايان 
بيس��ت و هفتم مردادماه كمتر از ۱0 ميليارد دالر بوده است. وزير صنعت، معدن و 
تجارت، در بخش ديگر س��خنانش درباره موعد قانون��ي واردات كاالهايي كه ارز به 
آنها تخصيص يافته نيز گفت: براساس قوانين و مقررات آمره كشور، واردكنندگان 
تجهيزات و ماش��ين آالت طبق قرارداد خري��د، عمومًا باالتر از 6 ماه ب��راي ورود و 

ترخيص كاال از گمرك فرصت دارند. 
پيش از اين اما واردكنندگان س��اير كااله��ا نيز، تا 6 ماه ب��راي واردات كاال به 
كشور فرصت داشتند و اين در حالي است كه براس��اس مصوبه جديد دولت، سه 
ماه براي ورود كاال به كشور و دو ماه براي خروج كاال از گمركات يعني در مجموع 
پنج ماه براي ورود كاالي مورد تعهد و ترخيص آن فرصت دارند. اين اما در حالي 
است كه بر اس��اس مصوبه دولت، عالوه بر اينكه دالر در تس��ويه مابه التفاوت نرخ 
دالر دولتي با بازار ثانويه 7 هزار تومان در نظر گرفته ش��ده، ه��ر واردكننده بايد 
2800 تومان مابه التفاوت به دولت بپردازد. بر اس��اس مصوبه مورخ 29 مرداد ماه 
س��ال جاري هيات وزيران، هر واردكننده بايد به ازاي هر دالر، 2800 تومان مابه 
التفاوت به خزان��ه دولت واريز كرده و اس��ناد آن را به گمرك اراي��ه دهد تا بتواند 

كاالي خود را ترخيص نمايد.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در بخش ديگر سخنانش درباره بورس 
كاال و عرضه محصوالت ف��والدي و نيز ديگر انواع عرض��ه توضيح داد: محصوالت 
فوالي و انواع ديگر كاالهاي عرضه ش��ده در بورس بر اس��اس دالر رس��مي انجام 
خواهد شد و خريداران موظف خواهند ش��د حداقل 75 درصد محصوالت بعدي 
را در بورس و با همان دالر رسمي عرضه كنند. شريعتمداري ادامه داد: به رييس 
بورس كاال گفته بوديم اس��امي خريداران را اعالم كند تا شائبه حضور دالالن در 

رسانه ها پايان پذيرد. اما تعلل بورس كاال در اين مورد تعجب برانگيز است.
از ديگر س��و، رييس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد كش��ور از ممانعت برخي 
توليد كنندگان آهن و فوالد از عرضه آهن آالت به بورس و فروش آن درب كارخانه 

با قيمت باالتر خبر داد. 
به گزارش مهر، محمد آزاد با اش��اره به ايج��اد دو بازار ب��راي محصوالت آهن و 
فوالد دركش��ور گفت: اين رويه به دليل تفاوت نرخ ارز ايجاد ش��ده است كه زمينه 
داللي برخي سودجويان را به همراه دارد. او گفت: طبق اعالم وزارت صنعت، معدن 
تجارت فقط افراد داراي پروانه ساخت و ساز مجاز به خريد آهن از بورس بودند كه به 
دليل ارايه يك س��بد معين از انواع آهن آالت اين شرايط مناسب نبود زيرا برخي از 

آهن آالت يا غير قابل استفاده است يا در سبد موجود نيست.



   آغاز دادگاه هاي علني اخاللگران در نظام 
پولي و ارزي از يكشنبه

تس�نيم|دادگاه هاي علني اخاللگران در نظام 
پولي و ارزي از روز يكش��نبه آغاز خواهد ش��د و 
رسانه ها مجاز به انتشار اسامي متهمان و محتواي 
جلس��ات رس��يدگي به اين پرونده ها هس��تند. 
جلسات رسيدگي به اتهامات اخاللگران در نظام 
پولي و ارزي كش��ور از روز يكشنبه 4 شهريور در 
شعبه هاي اول و دوم دادگاه ويژه آغاز به كار خواهد 
كرد.بر اساس اين گزارش اين دادگاه ها به صورت 
علني برگزار مي ش��ود و انتشار اسامي متهمان و 
همچنين محتواي جلس��ه براي رسانه ها بالمانع 
خواهد بود. همچنين بر اساس اخبار ديگري جلسه 
رسيدگی به اتهامات حميد باقری درمنی متهم 
فس��اد اقتصادی صبح روز شنبه سوم شهريور به 
رياست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد؛ ضمن 
اينكه بر اساس اعالم رس��انه ها دادگاه اسفنديار 

رحيم مشايي نيز روز شنبه برگزار مي شود.

  در نظر گرفتن ش�رايط زمان�ي و منطقه 
در موضوع سوال از رييس جمهور

باشگاه خبرنگاران|مديركل سياسي وزارت 
كش��ور مي گويد: س��وال از رييس جمهور يكي از 
حقوق نمايندگان است؛ اما آنها بايد شرايط زماني 
و كلي منطقه براي اين مساله را در نظر بگيرند.بهرام 
سرمست با اشاره به تغيير استانداران و فرمانداران 
نيز گفت: اين موضوع بر اساس مصاحبه اي كه وزير 
كشور داشتند مربوط به معاون سياسي است كه 

وي در حال بررسي اين مساله است.

  برگزاري انتخابات الكترونيك ابالغ شد
ايلنا| رييس كميس��يون شوراها و امور داخلي 
مجلس از نامه به دولت براي برگزاري انتخابات 
سال آينده پارلمان به صورت الكترونيكي خبر داد.

محمد جواد كوليوند از ارسال نامه به دولت براي 
برگزاري انتخابات سال آينده مجلس به صورت 
الكترونيكي خبر داد و گفت: برگزاري انتخابات 
مجلس به صورت الكترونكي به دولت ابالغ شده 
و قوه مجريه نيز اين موضوع را به وزارت كش��ور 

ابالغ كرده است.

   دادگاه الهه به زودي به ش�كايت ايران از 
امريكا رسيدگي مي كند

 ايرنا|خبرگزاري فرانسه گزارش داد كه شكايت 
حقوقي تهران از اقدامات امري��كا عليه ايران روز 
دوشنبه در دادگاه بين المللي الهه كه بلندپايه ترين 
مرج��ع حقوقي س��ازمان ملل متحد به ش��مار 
مي رود، مطرح مي شود. تهران پرونده شكايت از 
تصميم دونالد ترام��پ رييس جمهوري امريكا را 
براي ازس��رگيري اقدامات اين كشور عليه ايران، 
ماه گذش��ته )ژوئيه( در دادگاه بين المللي الهه 
گشود. انتظار مي رود تصميم گيري و صدور حكم 
موقت دادگاه الهه درباره اين درخواس��ت تهران 
2 ماه طول بكشد و شايد حكم نهايي اين پرونده 
تا چند س��ال آتي صادر نش��ود. تهران مي گويد، 
تصميم ترامپ براي خ��روج از برجام و اقداماتش 
كه به اقتصاد ايران آسيب مي رساند، ناقض پيمان 
دوستي و روابط اقتصادي دوجانبه است كه در سال 

1955 ميان دو كشور امضا شده است.

روي موج خبر
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گزارش »تعادل« از نمايندگاني كه امضاي خود را از طرح استيضاح وزير اقتصاد پس گرفتند

رييس جمهوري در همايش روز صنعت دفاعي عنوان كرد

اين 42 نفر!

دفاع براي صلح

محمد غالمي|
87 نماينده طرح اس��تيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي 
را امضا مي كنند؛ اما طولي نمي كشد كه تعدادي از آنها از 
استيضاح پشيمان مي شوند و امضاي خود را پس مي گيرند. 
برخي اين بازپس گيري امضاها را به پش��ت پرده ها پيوند 
مي زنند؛ برخي هم آن را اتفاقي معمول توصيف مي كنند. 
به گفته اين دسته از نمايندگان گاهي مجلسي ها كه طرحي 
را امضاء كرده اند با شنيدن نظرات و استنباط هاي مخالفين، 
استدالل هاي آنها را مي پذيرند و امضايشان را پس مي گيرند. 
چراكه وقتي طرحي پيش��نهاد مي ش��ود، با تحليل هاي 
موافقين انجام ش��ده اس��ت و وقتي در كميس��يون ها يا 
صحن مطرح مي شود ممكن است نماينده احساس كند 
با تحليل هاي جديدي روبروست و دوباره تصميم بگيرد. 
عدم اشراف برخي نمايندگان به موضوع طرح استيضاح يا 

سوال نيز از ديگر داليلي است كه بعضا باعث پس گرفتن 
امضا مي شود. در همين ارتباط، محمد علي كيخا نماينده 
زابل مي گويد بارها پيش آمده ك��ه نماينده اي اطالعات 
كامل ازطرح نداشته و امضا كرده است و پس ازكامل كردن 
اطالعاتش و شنيدن حرف هاي مخالفان آن را پس گرفته 
و گاهي هم نمايندگاني پس از شنيدن صحبت هاي مخالف 

و موافق طرح را امضا كرده اند.
با اين حال، طرح اس��تيضاح مس��عود كرباسيان هفته 
گذش��ته اعالم وصول ش��د و پس از گذش��ت بيش از 
يكماه، فردا يكشنبه جلسه استيضاح او برگزار مي شود. 
در اين بين، مجتبي ذوالن��وري از نمايندگان اصولگرا 
مدعي شده كه دولت تالش داشته استيضاح كرباسيان 
براي اي��ن هفته در دس��تور كار قرار گيرد تا س��وال از 
رييس جمهوري تحت الش��عاع استيضاح باشد. حاجي 

دليگاني ديگر نماين��ده اصولگرا همچنين نظري دارد. 
هر چند او ادبيات ديگري به كار برده و گفته است برخي 
نمايندگان به دنبال اين بودند كه استيضاح كرباسيان و 
سوال از رييس جمهوري از هم جداسازي شوند. حتي او 
گفته كه برخي از نمايندگان امضاي خود را پس گرفتند 
تا استيضاح را به بعد از س��وال از رييس جمهور مطرح 
كنند. اما عليرضا رحيمي اين ادعاها را رد كرده و گفته 
كه زمان رسيدگي به طرح استيضاح كرباسيان فرارسيده 
بود و نمي شد آن را به تعويق انداخت. در جدول رو به رو 
اسامي 87 نماينده امضا كننده طرح استيضاح كرباسيان 
در تيرماه و در جدول زير، 35 نماينده اي كه تا آخر بر سر 

استيضاح وزير اقتصاد ماندند، آمده است. 
گزارش »تعادل« درخصوص حواشي اين استيضاح را هم 

در صفحه 3 بخوانيد.

گروه ايران|
 در روزه��اي منتهي به تعطيالت عيد س��عيد قربان و در 
ش��رايطي كه ايرانيان بعد از پايان مراس��م روز عرفه آماده 
برگزاري مناس��ك عيد قربان بودند؛ رييس جمهوري در 
مراسمي كه به مناسبت سالروز گراميداشت صنايع دفاعي 
كشورمان برگزار شده بود؛ آمادگي دفاعي ايران را نه به معني 
جنگ طلبي، بلكه به معناي صلح طلبي پايدار برشمرد و 
با بيان اينكه تاريخ به ما آموخته كه اگر قدرتمند و استوار 
نباشيم، ما را از پاي در مي آورند، تاكيد كرد: عدم بازدارندگي 
دفاعي، يعني چراغ سبز به دشمن وهمه موظفيم امنيت، 
قدرت و عزت ملت ايران را با كمترين هزينه تامين كنيم.« 
مراسمي كه در آن اولين نمونه از جنگنده هاي داخلي با نام 
كوثر رونمايي شد و رييس جمهوري در مراسمي نمادين به 
عنوان اولين سرنشين جنگنده در كابين خلبان نشست. اما 
بخش مهم مراسم روز صنعت دفاعي به اظهاراتي بر مي گشت 
كه رييس دولت دوازدهم در خصوص دكترين دفاعي ايران 
مطرح كردذ؛ دكتريني كه از منظر روحاني نه به خاطر جنگ 
طلبي بلكه به دليل سياست هاي بنيادين ايران در پاسداشت 

صلح و صلح طلبي تدوين و عملياتي شده است.
روحاني در مراسم سالروز صنعت دفاعي، با اشاره به اينكه 
ما ملت مسالمت و همكاري هستيم، اظهارداشت: تاريخ 
به ما مي گويد كه اگر قدرتمند نباشيم و روي اهداف خود 
استوار نايستيم، ديگراني هستند كه ما را از پاي در خواهند 
آورد. خداوند اراده كرده است كه انسان ها در كمال صلح و 
همزيستي مسالمت آميز با يكديگر زندگي كنند و اساسًا 
كلمه انسان از ريشه انس اس��ت اما متاسفانه وضعيت به 
گونه اي است كه نمي توان اطمينان يافت كه همه انسان ها در 
مسير مستقيم حركت كرده و كسي به ما چشم طمع نداشته 
باشد.روحاني اظهار داشت: ايران عالوه بر آنكه در يك منطقه 
حساس جغرافيايي قرار دارد در 40 سال گذشته نيز همواره 

آماج هراس افكني و ترويج ايران هراسي بوده و عده اي سعي 
كردند به كشورهاي اطراف ما اين گونه القاء كنند كه ايران 

حيات، بقاء و عزت آنان را تهديد مي كند.
رييس جمهور با بيان اينكه تجربه 40 سال گذشته نشان 
داده كه ايران اهل تجاوز به ديگران نيس��ت، ادامه داد: در 
سال هاي سپري شده از استقرار جمهوري اسالمي، اگر قصد 
تجاوز به كشور ديگر را داشتيم، فرصت هاي استثنايي مثل 
مقطع حمله صدام به كويت و محاصره بين المللي اين كشور 
با توجه به ظلم و تجاوز 8 ساله رژيم بعثي به كشورمان و يا 
سوءاستفاده از موقعيتي كه در اثر فروپاشي اتحاد جماهير 
شوروي به وجود آمد در اختيار ما بود، اما ايران در اين مقاطع 
حساس ترجيح داد به مردم در كشورهاي همسايه كمك 
كند كه به عنوان مثال پذيراي تعداد زيادي از آوارگان عراقي 
و كويتي در حمله صدام به كويت بوديم، يا در زمان فروپاشي 
شوروي يكي از اولين كشورهايي بوديم كه جمهوري هاي 
تازه استقالل يافته را به رسميت شناخته و به دنبال كمك 

و تعامل با آنها بوديم.

  دفاع براي صلح 
روحاني تصريح كرد: ملت ايران هم��واره به دنبال زندگي 
مسالمت آميز و تعامل با ديگر كشورها بوده است. در سال هاي 
اخير كه پديده تروريسم در منطقه گسترده شده بود، اگر 
چه به ظاهر خطر آن ايران را تهديد نمي كرد، اما جمهوري 
اسالمي ايران، داوطلبانه به كمك ملت هاي منطقه شتافت و 
نقش موثري در پاكسازي كشورهاي منطقه از تروريست ها 
داش��ت.روحاني گفت: آمادگي ما، آمادگ��ي براي جنگ 
نيست، بلكه آمادگي براي ايجاد و حفظ صلح پايدار است. 
وقتي مي گوييم ملت ايران آماده دفاع جانانه از خود اس��ت 
يعني مي خواهد صل��ح پايدار را حفظ كند. فقدان آمادگي 
و توانمندي كافي يعني به استقبال جنگ رفتن و در برابر 

آن افزايش قدرت دفاعي يعني صلح طلبي. اگر توان دفاعي 
كشوري بازدارنده نباشد، اين خود چراغ سبزي به ديگران 
براي چشم طمع دوختن به آن كشور است. بازدارندگي يعني 
آنكه دشمن در محاسباتش قدرت و توازن دفاعي كشورمان را 
براي تجاوز احتمالي اش بسيار پرهزينه ببيند.روحاني اظهار 
داشت: تمام تالش ها و هزينه هاي ما براي ارتقاء توان دفاعي 
كشور به منظور آن است كه جلوي تحميل جنگ و تجاوزهاي 
پرهزينه به كشورمان را بگيريم. اگر نه عمل كردن بر خالف 
اين رويه كار سختي نيست و با سردادن چند شعار مي توان 
وضعيت را به هم ريخت و به كشور هزينه هاي جبران ناپذير 
تحميل كرد.رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: همه در هر 
بخشي كه هستند از بخش هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي 
و اجتماعي گرفته تا بخش نظامي، موظف هستيم به گونه اي 
عمل كنيم كه ملت و كشور ما امنيت، عزت و قدرتاش را با 
هزينه اي كمتر حفظ كند و اين در گرو آن است كه توانمندي 
دفاعي و بازدارندگي كشور را ارتقاء دهيم.روحاني افزود: امروز 
كش��ورهاي اطراف ما نيز به ظاهر تالش مي كنند، امنيت 
خودش��ان را حفظ كنند. اين كار را بس��يار پرهزينه انجام 
مي دهند، آنها سالح را با گران ترين قيمت ممكن مي خرند و 
تازه نمي توانند، خودشان بطور كامل از اين سالح ها استفاده 
كنند و براي بهره گيري از اين سالح ها مجبورند مستشاران 
خارجي استخدام كنند و از سوي ديگر خريد اين سالح ها 
در گرو آن اس��ت كه در برابر فروش��ندگان اين سالح ها و 
خواسته هاي آنان تسليم باشند كه همين مساله هزينه دفاع 

آنان از كشورشان را بسيار باال برده است.

  حفظ روحيه استقالل طلبي
رييس جمهور اظهار داش��ت: نوكري كردن شايد به ظاهر 
هزينه هاي مادي را پايين بياورد، اما هزينه هاي معنوي را باال 
مي برد. حفظ عزت و غيرت يك ملت خود هزينه دارد، هنر 

ما اين است كه بتوانيم با كمترين هزينه به بهترين شكل و در 
باالترين سطح منافع و مصالح كشور را تامين كنيم.روحاني 
تصريح كرد: يكي از مزيت هاي نيروهاي مسلح كشورمان 
آن است كه بين نيروهاي مسلح ما و مردم فاصله اي نيست و 
نيروهاي مسلح ما نيروهاي مردمي هستند. هر چه فاصله بين 
نيروهاي مسلح و مردم بيشتر باشد و مردم نتوانند به نيروهاي 
مسلح خود اعتماد كنند، هزينه تامين امنيت و آرامش براي 
مردم باال مي رود و به حس امنيت و آرامش مردم خدشه وارد 
مي شود، اما اگر مردم به نيروهاي مسلح خود اطمينان داشته 
باشند، اوالً در كنار آنان قرار مي گيرند و در ثاني از حضور آنان 

احساس امنيت و آرامش خواهند كرد.
رييس جمهور با اشاره به پرواز جنگنده كوثر كه قطعات آن 
توسط متخصصان كشورمان توليد شده است، گفت: اين 
نش��ان از توانايي ما در اين بخش دارد و اقدامي ارزشمند و 

خوشحال كننده است.
روحاني با بيان اينكه توليد اين هواپيما بايد به چند بخش 
تقسيم شده و از بخش خصوصي، محققين و دانشگاهيان 
استفاده شود، گفت: بخش دفاع، صنعت و معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري بايد در كنار هم قرار داشته باشند 
تا به راحتي بتوانن��د، براي انجام پروژه هاي بزرگ، كارها را 

تقسيم كرده و همه بخش ها را به ميدان بياورند تا بتوانيم در 
آينده اقدامات و توليدات مشترك با كشورهاي همسايه خود 
داشته باشيم.رييس جمهور اظهار داشت: ما امروز مي توانيم 
با ديگر كشورها در كنار هم بوده و صنعت مان را در كنار هم 
بس��ازيم كه در آن صورت صنعت كشور با كيفيت بهتر و 
رقابتي تر خواهد شد.رييس جمهور ضمن ابراز اميدواري 
از تداوم رشد شتابان صنعت دفاعي و عظمت كشور، گفت: 
امروز در مقطع حساسي كه در آن قرار داريم، قدرت دفاعي 
بسيار حائز اهميت است، چرا كه دشمنان ما سيه روتر از همه 
وقت در تاريخ شدند و دشمناني داريم كه به هيچ اصلي پايبند 
نيستند.روحاني با بيان اينكه بايد در شرايط كنوني قدرت 
ملي را افزايش دهيم، ادامه داد: امريكا به دليل آنكه احساس 
مي كند، ايران، تركيه و چين هر كدام نقاط ضعفي دارند، آنها 
را در كارزار جنگ اقتصادي قرار داده است و ما بايد تالش 
كنيم تا نقاط ضعف خود را برطرف نماييم.رييس جمهور با 
طرح اين سوال كه چرا امريكا به ايران حمله نظامي نمي كند، 
گفت: اين به خاطر آن نيس��ت كه امريكا از كش��ته شدن 
انسان ها ناراحت باش��د، بلكه به خاطر قدرت ايران است و 
مي داند نتايج اين اقدامش چه خواهد بود و چه هزينه هايي 

را در بر خواهد داشت.

با حكم فرمانده معظم كل قوا انجام شد 
 انتصاب فرمانده نيروي دريايي 
و معاون هماهنگ كننده سپاه

حضرت آي��ت اهلل خامنه اي فرمانده معظم كل قوا در 
اح��كام جداگانه اي دريادار پاس��دار علي فدوي را به 
عنوان معاون هماهنگ كننده سپاه و دريادار پاسدار 
عليرضا تنگسيري را به سمت فرمانده نيروي دريايي 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي منصوب كردند.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري؛ متن احكام فرمانده كل قوا به اين شرح است: 

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
دريادار پاسدار علي فدوي

بنا به پيشنهاد فرمانده كل سپاه و نظر به تجارب ارزنده 
و شايستگي، شما را به سمت معاون هماهنگ كننده 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي منصوب مي كنم.
ارتقاي ظرفيت  هاي كارشناسي و كارآمدي ستاد سپاه 
با بهره گيري از توانمندي ها و قابليت هاي نخبگي سپاه 
در نيل به پيشرفت و كسب آمادگي هاي همه جانبه 
در پاسداري از انقالب اسالمي و حفظ دستاوردهاي 
آن در تعاملي س��ازنده و هم افزا با س��تاد كل و ساير 
سازمان هاي نيروهاي مسلح و لحاظ تدابير فرمانده 
كل س��پاه مورد انتظار اس��ت. از تالش ها و خدمات 
سردار سرتيپ پاسدار جمال الدين آبرومند در طول 

دوره مسووليت تشكر مي كنم.
سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.

سيد علي خامنه اي
1 شهريورماه 1397

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
دريادار پاسدار عليرضا تنگسيري

بنا به پيش��نهاد فرمانده كل س��پاه و نظر به تعهد و 
شايستگي و تجارب ارزنده، شما را به سمت فرمانده 
نيروي دريايي س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي 
منصوب مي كن��م. بهره گي��ري از كاركنان متدين 
و انقالبي، ارتق��اء آموزش و مهارت ه��ا و تجهيزات 
و امكانات دريايي و اش��راف اطالعاتي توأم با رش��د 
روزافزون توان و آمادگي هاي رزمي، تعالي معنوي و 
بصيرتي، توجه به نيازهاي معيشتي با رويكرد ساخت 
نيروي درياي��ي متحرك و رو به رش��د تراز انقالب 
اسالمي، در تعامل اثربخش و هم افزا با خانواده بزرگ 
سپاه و بسيج و بخش هاي ذيربط لشكري و كشوري 
در ام��ور دريايي م��ورد انتظار اس��ت. از تالش ها و 
خدمات خالصانه دريادار پاسدار علي فدوي در طول 
دوره مسووليت تش��كر و قدرداني مي كنم. سعادت 

همگان را از خداوند متعال خواهانم.
سيد علي خامنه اي
1 شهريورماه 1397

طرح شفافيت آراي نمايندگان 
كپي متن اصالح طلبان است

بودجه 18 ميليون يورويي اروپا 
ربطي به بسته برجام ندارد

 كمك 2 ميلياردي دولت 
به احزاب

 مردم مشكالت اقتصادي 
را تحمل مي كنند

 تحريم، حقوق آحاد بشر 
را تحت تاثير قرار مي دهد

عض��و فراكس��يون اميد 
مجلس ش��وراي اسالمي 
گفت: طرح ش��فافيت آرا 
كه اخيرا توس��ط جمعي 
از اصولگرايان ارايه ش��ده، 
كپي ط��رح اصالح طلبان 
است كه س��ال گذشته به 
هيات رييسه مجلس ارايه دادند ولي اعالم وصول نشد.
طيبه سياوشي درباره طرح يك فوريتي شفافيت آراي 
نمايندگان كه اخيرا توس��ط جمعي از اصولگرايان به 
هيات رييسه مجلس ارايه شده، گفت: اين طرح كپي 
طرحي است كه اصالح طلبان و اعضاي فراكسيون اميد 

در هشتم آذر 96 به هيات رييسه مجلس ارايه كردند
وي ادامه داد: اصولگرايان از روي طرحي كه ما در آن 
زمان به هيات رييسه ارايه كرديم ولي به دليل كوتاهي 
هيات رييسه در دستور كار مجلس قرار نگرفت؛ طرح 
جديد خود را كپي كرده و به هيات رييسه مجلس ارايه 
كردند.نماين��ده مردم تهران در مجلس گفت: فتحي 
نماينده تهران اين طرح را در هشتم آذرماه سال پيش 
تهيه كرد و ما آن را به هيات رييسه داديم. در آن زمان 
هيات رييسه مجلس بهانه اش براي عدم اعالم وصول 
اين طرح اين بود كه موارد متعدد در دستور كار مجلس 
است و به همين دليل اعالم وصول را به تعويق انداخت.
سياوشي افزود: از نكات قابل توجه اين است كه افرادي 
مانند امير حسين قاضي زاده هاشمي كه طرح ما را امضا 
كردند در جريان بودند و مي توانستند به طراحان جديد 
اين موضوع را تذكر دهند.سياوشي در مورد محتواي 
طرح ش��فافيت آراي نمايندگان گفت: ما با اين طرح 
بسيار موافق هستيم زيرا اين حق مردم است كه بدانند 
نمايندگانشان به چه موضوعاتي راي مي دهند و به چه 

موضوعاتي راي نمي دهند.

س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارج��ه گف��ت: بودجه 
18 ميليون يورويي اروپا 
مربوط ب��ه همكاري هاي 
اي��ران ب��ا نه��اد اتحاديه 
اروپايي اس��ت و ربطي به 
بسته اقتصادي پيشنهادي 
اروپا كه قرار است در چارچوب برجام ارايه شود، ندارد.
بهرام قاسمي س��خنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ 
به پرسش خبرنگاران در خصوص اخباري كه پيرامون 
بودجه اي ك��ه امروز از س��وي اتحاديه اروپ��ا به ايران 
تخصيص داده شد، اظهار داشت: كميسيون اروپا روز 
پنجش��نبه 18 ميليون يورو براي اج��راي پروژه هاي 
توس��عه اي در ايران تخصيص داد كه اين ميزان بخش 
اول از بودجه 50 ميليون يورويي اس��ت كه به همين 
منظور از سوي كميس��يون اروپا اختصاص داده شده 
اس��ت.وي افزود: موگيريني و وزير امور خارجه ايران، 
بيانيه مش��تركي را در 16 آوريل 2016 در تهران امضا 
كردند كه ناظر بر همكاري مي��ان طرف هاي ايراني و 
كميس��يون اروپا به عنوان بازوي اجرايي اتحاديه اروپا 
است. اين همكاري ها پيرو تبادل هيات هاي بلند پايه 
ميان طرفين وارد مراحل اجرايي در حوزه هاي مختلف 
مانند حوزه كشاورزي، مهاجرت، صنعت و آموزش عالي 
شده است. سخنگوي وزارت امور خارجه خاطرنشان 
كرد: كميسيون اروپا به نوبه خود سهم بسزايي در تقويت 
همكاري ها بين اتحاديه اروپا و ايران برعهده دارد. حمايت 
از شركتهاي كوچك و متوسط و ارايه كمك هاي فني 
به سازمان توس��عه تجارت ايران بخشي از اين پروژه ها 
هستند. قرار است طرف هاي ايراني براي اجراي اين پروژه 
با مركز تجارت بين المللي، كارگزاري هاي كشورهاي 

عضو اتحاديه اروپا و ساير سازمان ها همكاري كنند.

عض��و هي��ات رييس��ه 
كميس��يون ش��وراهاي 
مجلس گفت كه سازمان 
برنامه و بودجه 2 ميليارد 
توم��ان ب��راي كم��ك به 
احزاب در نظر گرفته است.
پروانه مافي در گفت وگو با 
خبرنگار خانه ملت، در خصوص فعاليت كميسيون 
ماده 10 احزاب، اظهار داش��ت: كميسيون ماده 10 
اح��زاب به صورت مرتب هر دو هفت��ه يك بار در روز 
دوشنبه برگزار مي شود و مطالب مختلفي مورد بحث 

قررا مي گيرد.
عضو ناظر مجلس در كميس��يون م��اده 10 احزاب، 
بيان كرد: تع��دادي از احزابي كه پروانه گرفته اند و به 
دنبال تمديد هستند همچنين احزابي كه مي خواهند 
به تازگي تاسيس شوند پرونده آنها مورد بررسي قرار 
مي گيرد، جداي از اين ها موضوع��ات ديگري مانند 
تجمعات نيز گاهي مطرح مي  ش��ود ك��ه در مواقعي 

مصوب و گاهي نيز به تصويب نمي رسند.
عضو هيات رييسه كميسيون ش��وراها و امورداخلي 
كش��ور در مجلس گفت: انتظار من از نمايندگان اين 
است كه ابتدا در مورد سواالت خود بررسي و تحقيق 
كنند و در صورتي كه به نتيجه اي نرسيدند، بعد سوال 
خود را مطرح كنند، متاسفانه بعضا ديده مي شود كه 
سوال به ماهو سوال مطرح مي شود و گاهي سوال كننده 
از نتيجه با خبر است ولي سوال خود را مطرح مي كند.

نماينده مردم تهران در مجلس بيان كرد: در اس��فند 
ماه س��ال گذش��ته من پيگير يارانه احزاب بودم و در 
نهايت، اسفند ماه 96 در حالي كه بودجه در حال بسته 
شدن بود، توانستيم يارانه احزاب به مبلغ دو ميليارد 

تومان را بگيريم.

خطي��ب نم��از جمع��ه  
ته��ران ب��ا بي��ان اينكه 
امريكايي ها جرأت حمله 
به اي��ران را ندارند چرا كه 
مي دانند چه بر سرش��ان 
مي آيد، گفت: مسووالن 
پ��ل ارتباط��ي دايمي و 
س��هل الوصول با مردم ايجاد كنند . چ��را كه مردم 
مش��كالت را تحمل مي كنند، ولي دست از انقالب 

نمي كشند.
به گزارش مه��ر، محمدعلي موح��دي كرماني در 
خطبه ه��اي نماز جمع��ه اين هفته ته��ران، افزود: 
دشمنان شما سالح و امكانات دارند ولي چون خدا 

را ندارند شكست خواهند خورد.
موحدي كرماني تصريح ك��رد: ترامپ از هزينه بي 
فايده اي كه امريكا در منطقه انج��ام داده عصباني 
اس��ت و اي��ن يكي از سياس��ت هاي آنها اس��ت كه 
بخواهند از كشورهاي منطقه هزينه تامين امنيت 
آنها را درياف��ت كنند.او با بيان اينك��ه امريكايي ها 
جرات حمله به اي��ران را ندارند چرا كه مي دانند در 
آن صورت چه بر سرشان مي آيد، گفت: رهبري هم 
گفتند كه ايران امروز در بيخ گوش اسراييل قرار دارد 
و اگر كوچك ترين حماقتي از سوي امريكا و اسراييل 
سر بزند، عواقب بسيار بدي براي آنها خواهد داشت 
و البته آنها از قدرت بازدارندگي ايران بسيار نگرانند 

و خواب آسوده اي ندارند.
امام جمعه موقت تهران افزود: امريكا و غرب همراه با 
ضدانقالب، سلطنت طلب ها و منافقان اميدوار شدند 
با فشار اقتصادي به مردم، بين مسووالن و آنها جدايي 
بيندازند اما كور خوانده اند، چرا كه مردم مشكالت را 
تحمل مي كنند، ولي دست از انقالب خود نمي كشند.

دگس��تري  ا د ي��ر  ز و
ك��ه ب��راي ش��ركت در 
ششمين اجالس وزراي 
دادگس��تري كشورهاي 
عض��و و ناظ��ر پيم��ان 
شانگهاي به قرقيزستان 
سفر كرده است، در جمع 
وزراي دادگس��تري س��ازمان همكاري ش��انگهاي 
سخنراني كرد.به گزارش ايسنا، .سيد عليرضا آوايي 
گفت: تحريم ها و آثار آن بيش از آنكه اراده دولت هاي 
هدف را تحت تاثير قرار دهد حقوق آحاد بشر از جمله 
زنان و كودكاني را نقض مي كند كه به ضرورت هاي 
اوليه انس��اني همچون آموزش، درم��ان و داروهاي 
خاص نيازمندند.او در بخش ديگري از سخنراني اش 
گفت: بي گم��ان آنچه در نتيجه آث��ار اقدامات يك 
جانبه دولت ها در اعم��ال تحريم هاي داخلي عليه 
كش��ورهاي عضو س��ازمان ملل قابل مشاهده است 
اين واقعيت اس��ت ك��ه تحريم ها و آث��ار آن بيش از 
آنكه اراده دولت هاي ه��دف را تحت تاثير قرار دهد 
حقوق آحاد بش��ر از جمله زنان و كودكاني را نقض 
مي كند كه به ضرورت هاي اوليه انس��اني همچون 
آموزش، درمان و داروه��اي خاص نيازمندند.آوايي 
گفت: بي ترديد، س��ازمان همكاري شانگهاي تا به 
حال دستاوردهاي قابل تحسيني نيز در عرصه هاي 
مختلف سياسي، امنيتي و اقتصادي به دست آورده 
است. به همين خاطر پيشنهاد مي نمايد كه نشست 
وزراي دادگس��تري در اولين گام و به منظور تقويت 
همكاري هاي حقوقي و قضايي دو جانبه و چند جانبه 
كشورهاي مرتبط با سازمان، چالش هاي جهاني كه 
اتخاذ سياست هاي واحد براي اعضاي سازمان را تحت 

تاثير قرار مي دهند توصيه هاي الزم را ارايه كند.

ليست اوليه امضا كنندگان استيضاح وزير اقتصاد
الياس حضرتي حسينعلي حاجي دليگاني مجيد كيانپور حميدرضا كاظمي

جواد كريمي قدوسي اصغر سليمي اكبر تركي صديف بدري
هاجر چناراني كوروش كرم پور حسن نوروزي امير خجسته
علي رستميان محمود شكري احد آزادي خواه سميه محمودي
حميده زرآبادي طيبه سياوشي پروانه مافي خديجه ربيعي

روح اهلل بابايي صالح قاسم جاسمي نصراهلل پژمانفر احمد مرادي
سيد احسن علوي علي ساري عباس پاپي زاده علي گلمرادي

محمد صادقي حسني جورياني مهرداد الهوتي  محمد بيرانوند اسداهلل قره خاني
نبي هزارجريبي عليرضا ابراهيمي ذبيح نيكفر محمد وحدتي

عبدالفنون ايران نژاد عليم يارمحمدي حميد بنايي احسان قاضي زاده هاشمي
حسن لطفي عباس گودرزي اقبال محمديان مسعود گودرزي

شكور پورحسين يحيي كمالي پور بيت اهلل عبدالهي سيد هادي بهادري
مجيد ناصري نژاد رضا كريمي محمدرضا ملك شاهي راد يعقوب شيواري
همايون يوسفي جبار كوچكي نژاد رامين نورقلي پور علي عسگر ظاهري

احمد بيگدلي شمس اهلل شريف نژاد عبداهلل رضيان اصغر مسعودي
ابوالفضل سروش علي وقف چي هدايت اهلل خادمي عدل هاشمي
همايون هاشمي سهراب گيالني جوادكاظم نسب محسن بيگلري

محمد جواد جمالي نوبندگاني محمد علي پورمختار سالم اميني شهرام كوسه غراوي
علي اكبر كريمي شادمهر كاظم زاده جليل مختار فرهاد فالحتي

روح اهلل حضرت پور قلي اهلل قلي زاده علي ابراهيمي اردشير نوريان
اقبال محمديان محمود نگهبان سالمی قاسم ساعدي سيد حسين افضلي
ولي داداشي شهاب نادري حسين مقصودي

ليست نمايندگان مصر به استيضاح وزير اقتصاد
قلي اهلل قلي زاده سالم اميني حسينعلي حاجي دليگاني الياس حضرتي
احد آزادي خواه روح اهلل بابايي صالح صديف بدري هادي بهادري
محمد بيرانوند احمد بيگدلي عباس پاپي زاده قاسم جاسمي
منوچهر جمالي هاجر چناراني محمد صادق حسني جورياني هدايت اهلل خادمي
امير خجسته خديجه ربيعي عبداهلل رضيان حميده زرآبادي 
علي ساري ابوالفضل سروش طيبه سياوشي محمود شكري
رضا كريمي علي گلمرادي مهرداد الهوتي حسن لطفي
پروانه مافي اردشير نوريان ذبيح نيكفر محمد وحدتي

محمدرضا نجفي شمس اهلل شريعت نژاد حسن نوروزي



اخبار كالن

واگذاري ۲۵۰ ميليارد توماني 
۲۰ شركت در ۱۲ شهريورماه

مهر    مشاور رييس كل سازمان خصوصي سازي 
از واگ��ذاري ۲۵۰ ميليارد توماني ۲۰ ش��ركت 
دولتي در روز ۱۲ شهريور ماه سال جاري خبر داد. 
جعفر سبحاني در خصوص واگذاري هاي جديد 
اظهار كرد: دوازدهم شهريور ماه سال جاري قرار 
است ۲۰ بنگاه و شركت به بخش خصوصي واگذار 
شود. مشاور رييس كل سازمان خصوصي سازي 
افزود: اين بنگاه ها ش��امل ۳ جايگاه سوخت، ۴ 
ساختمان اداري، ۶ انبار، ۴ سيلو و ۳ زمين است. 
وي ادامه داد: مبلغ ۲۵۰ ميليارد تومان به عنوان 
قيمت پايه براي مجموع اين واگذاري ها در نظر 
گرفته شده است. سبحاني گفت: اينكه در جلسه 
واگذاري مبلغ تغيير كند يا خير، مشخص نيست.

 آخرين خبرها 
از افزايش مزد كارگران

ف�ارس    مديركل رواب��ط كار وزارت كار گفت: 
كارفرمان هم مانند كارگران متضرر شده اند اما 
بايد با احتياط بيش��تري تصميم گيري كرد كه 
اوضاع بدتر نش��ود و آسيب هاي جانبي به وجود 

نياورد.
به گزارش فارس، علي خداي��ي، عضو كارگري 
شوراي كار در برنامه گفت وگوي ۳۰ :۱8 شبكه 
خبر گفت: براي افزايش دس��تمزد كارگران در 
روزهاي پايان سال گذش��ته جلسات زيادي در 
شوراي عالي كار برگزار شد و بعد از پيگيري هاي 
فراوان، حداقل دستمزد كارگران در سال جديد با 
افزايش نوزده و نيم درصد نسبت به سال گذشته 

تعيين شد.
او گفت: از ابتداي سال 97 شرايط به وجود آمده 
در اقتص��اد و افزايش نرخ ارز و س��اير مولفه هاي 
تاثيرگ��ذار در نرخ تورم، ق��درت خريد كارگران 

مجددا كاهش پيدا كرد.
خدايي گفت: ت��ا اوايل تير م��اه نيز طبق گفته 
مس��ووالن تصور ما از اوضاع اقتصادي، تصوري 
كوتاه مدت و گذار بود. هفته اول تيرماه در مقايسه 
با هفته آخ��ر اين ماه قدرت خري��د كارگران به 
۴8.۲ درصد رس��يده اس��ت و اين رون��د ادامه 
دارد. او گفت: با توجه به تجربه مش��ابه در سال 
۱۳9۱ نگ��ران ق��درت خريد كارگران ش��ديم 
و ب��ا توجه به افزاي��ش همه مولفه ه��ا، خواهان 
افزاي��ش همزمان دس��تمزد كارگران با س��اير 
مولفه ها هس��تيم. نماينده دول��ت و كارفرما بار 
 مس��ووليت را ب��ه دوش يكديگ��ر مي اندازن��د.
در اين برنامه عضو كارفرمايي شوراي عالي كار در 
ارتباط تلفني گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون كار 
بايد در هر سال افزايش حقوق كارگران اعمال و 
برنامه ريزي جديدي ارايه شود. امسال نزديك به 
۲۰ درصد افزايش حقوق و دستمزد اعمال شده 
است اما همچنان قدرت خريد كارگران كاهش 
يافته است. وي با اش��اره به اينكه در يك جنگ 
اقتصادي هستيم افزود: يك جهش در قيمت ها 
و هزينه ها اتفاق افتاده اس��ت كه آس��يب هاي 
جبران ناپذيري بر پيكره توليد وارد مي كند و همه 
از اين وضعيت متضرر مي شوند.  عضو كارفرمايي 
شوراي عالي كار با اشاره به اينكه توليدكننده ها 
بيش��تر از تورم ضرر كرده اند، اف��زود: دولت بايد 
از افزاي��ش نرخ ارز مبلغي را ب��ه عنوان كمك به 
قش��ر ضعيف و كارگران استفاده كند. در جلسه 
هفته آينده شوراي عالي كار، منتظر پيشنهادات 
دولت براي حل مش��كل كاهش ق��درت خريد 
كارگران هستيم. مديركل روابط كار وزارت كار 
نيز در ارتباط تلفني گفت: با كاهش قدرت خريد 
كارگران مواجه هستيم كه ناشي از كاهش نرخ و 
قدرت پول ملي است. تقاضاي كارگران در مورد 
رسيدگي به قدرت خريد آنها باعث شد جلسات 
مرتبط تشكيل شود. اس��ماعيل ظريفي آزاد با 
اشاره به جلسه گذش��ته شوراي عالي كار گفت: 
قرار براين شد شوراي عالي كار در مورد وضعيت 
معيشتي كارگران پيشنهاداتي ارايه كند نه اينكه 
دولت پيشنهاد و راهكار ارايه كند. كارفرمايان هم 
مانند كارگران متضرر شده اند اما بايد با احتياط 
بيشتري تصميم گيري كرد كه اوضاع بدتر نشود 
و آسيب هاي جانبي به وجود نياورد. وي به سابقه 
تامين كاالهاي اساسي براي كارگران در گذشته 
اش��اره كرد و افزود: ارايه و توزيع س��بد كاالهاي 
اساسي مي تواند در افزايش قدرت خريد كارگران 
 تاثيرگذار باش��د، بايد كمك كنيم قدرت خريد

از دست رفته بازگردد.

 امنيت اقتصادي مردم
به خطر افتاده

ايس�نا   يك استاد دانشگاه درباره راه هاي جلب 
اعتماد عمومي از س��وي حاكميت گفت: برخي 
مسائل وجود دارد كه ممكن است ميليون ها نفر 
از مردم با آن مخالف باشند، در حالي كه مي بينيم 
عده قليلي آن را به اجرا درمي آورند. حاكميت در 
اينگونه موارد بايد با مردم همراه شود و نشان دهد 

كه مي خواهد اوضاع را به نفع آنها تغيير دهد.
پويا عالءالدين��ي  عضو هيات علمي دانش��گاه 
تهران، به ايسنا اظهار كرد: در سال هاي گذشته 
اقشار طبقه متوسط امنيت اقتصادي داشته اند و 
از طريق پرداخت حقوق ها و تخصيص يارانه ها 
وضعيت اقتصادي تقريبا ايمني داش��تند. با اين 
حال در وضعيت فعلي اين امنيت اقتصادي هم از 
آنها گرفته شده است. وي با بيان اينكه افشاگري 
فسادهاي رخ داده به اندازه اي نيست كه اعتماد 
م��ردم به حاكميت جلب ش��ود، گفت: برخي از 
مسائل وجود دارد كه ممكن است ميليون ها نفر 
از مردم با آن مخالف باشند، در حالي كه مي بينيم 
عده قليلي آن را به اجرا درمي آورند. حاكميت در 
اينگونه موارد بايد با مردم همراه شود و نشان دهد 

كه مي خواهد اوضاع را به نفع آنها تغيير دهد.
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حاشيه هاي يك استيضاح

مركزآمارايرانتورممردادرا9.7درصداعالمكرد

زنگ خطر گراني كاالهاي اساسي

گروه اقتصاد كالن     آيسان تنها 
 استيضاح مسعود كرباسيان فردا برگزار مي شود و حواشي 
بسياري كه پيرامون اين استيضاح شكل گرفته است پايان 
خواهد يافت . حواش��ي از قبيل نحوه رايزني تيم وزارت 
اقتصاد در مجلس و تالش براي القاي اينكه برخي مقامات 

بر ماندن وزير وقت اقتصاد نظر دارند. 
به گزارش »تعادل«، در هفته گذشته استيضاح مسعود 
كرباسيان با ۳۳ امضا اعالم وصول شد ، استيضاحي كه در 
خرداد ماه با ۲۰ امضا كليد خورد و رفته رفته به 9۰ امضا 
رسيد و روند كند پيش رفتن پروسه  استيضاح حواشي را 
به دنبال داشت. چراكه برخي نمايندگان درباره آن دست 
به افشاگري زده و انتقاداتي را نسبت به عملكرد نزديكان 
كرباسيان در پروسه پس گيري امضاهاي استيضاح مطرح 
كردند. يكي از نمايندگان افشاگر حسينعلي حاجي دليگاني 
بود. وي در توضيح علل كش دار ش��دن پروسه استيضاح 
كرباسيان اعالم كرده بود كه »برخي با وقت كشي و زمان 
خريدن به اين اميد بودند كه شايد فرجي حاصل شود و 
اين موضوع را تاكنون به تاخير انداخته اند« وي مستقيما 
به نقش كميسيون آموزش در اين پروسه اشاره كرده بود. 
دليگاني س��خنان ديگ��ري را هم مطرح ك��رده بود كه 
حساسيت هايي را برانگيخت. او بيان كرده بود وزارتخانه 
متبوع مس��عود كرباس��يان به دنبال آن است كه با دادن 
امتيازاتي به برخي از استيضاح و بركناري وي جلوگيري 
كند. او چنين توضي��ح داده بود: ۳ هفت��ه پيش يكي از 
نمايندگان كميسيون اقتصادي توانست ۵ مجوز عضويت 
در هيات مديره شركت هايي كه احكام آن با سهم مديريتي 
وزارت اقتصاد است را از كرباس��يان بگيرد و درقبال اين 
۵ مجوز قول ت��الش براي راي نياوردن اس��تيضاح به او 
داد. همچني��ن نماينده ديگري ۳ روز پيش توانس��ت 
براي يك��ي از نزديكان خود حكم مدير كلي يك بخش 
از گمرك كش��ور را بگي��رد و در قبال آن ق��ول داد راي 
بسياري از نمايندگاني كه براي استيضاح مصر بودند را 
پس بگيرد. دليگاني به مورد ديگري از فساد در مجلس 
اشاره كرده و گفته بود: نماينده ديگري براي مديرعامل 
شدن يك شركت توليدي در اس��تان خوزستان براي 
يكي از نزديكان خود ت��الش كرد و گفته بود اگر فالني 
را مديرعامل اين شركت در خوزستان كنيد، به نماينده 
استان خوزس��تان سفارش مي كنم تا راي به استيضاح 

وزير اقتصاد ندهد.

    وقتي ۵7 امضا ريخت
اين تالش ها كه گفته مي شود وزارت اقتصاد انجام داد، 
ظاهرا نتوانس��ت روي ۳۳ نماينده اي كه امضاي خود 
را پس نگرفتند و در نهايت با پيگيري اس��تيضاح را روز 
يكشنبه اعالم وصول كردند تاثير بگذارد. امضاهايي كه 
البته به گفته حاجي دليگاني به »تعادل« در ادامه به ۴۴ 
عدد افزايش يافت. با اين حال جاي اين پرس��ش باقي 
است كه از 9۰ امضايي كه از ابتدا مصر بودند كرباسيان را 
استيضاح كنند، چند امضا طبق آنچه برخي نمايندگان 
مطرح كردند در پروس��ه البي هاي فسادزا از استيضاح 
صرف نظر كرده اند و چند امضا واقعا نس��بت به كارنامه 
كرباسيان در يك سال گذشته قانع شده اند و بر اين مبنا 
تصميم گرفته اند امضاهاي خود را پس بگيرند.) گزارش 

مربوط به اين ريزش امضا را در صفحه ۲ بخوانيد(.

    نقش نمايندگان در برابر پيشنهادات
ماجراي اس��تيضاح ربيعي كه در مردادماه سال جاري 
انجام شد و سخناني كه در مجلس مطرح شد، ، منجر 
به آن شد كه در افكار عمومي شائبه هايي درباره علل اين 
استيضاح ها به وجود آيد؟ اينكه آيا واقعا نمايندگان مردم 
دغدغه منافع ملي را دارند يا خير؟ و اينكه وزراي دولت تا 
چه حدودي قادرند پيش روند و دست آنها براي رايزني 
چقدر باز است؟ به هر حال بعد از جلسه استيضاح ربيعي 
بسياري خواهان آن بودند كه دستگاه قضا به اين ماجرا 

ورود كرده و تكليف بسياري از اتهامات را روشن كند. 
آنچه به مجلس مربوط باشد، به زعم بسياري از جمله 
نماين��دگان، حتي اگ��ر دولت و برخ��ي وزرا به دنبال 
استفاده نامشروع از قدرت خود باشند اين نمايندگان 
مجلس هستند كه وظيفه دارند به عنوان نمايندگان 
مردم در برابر طرح پيش��نهادات از سوي دولت، منافع 
ملي را نفروخته و براي ايجاد شفافيت اقدامات نادرست 

را برمال كنند.
 جبار كوچكي نژاد، نايب رييس كميس��يون آموزش 
و تحقيقات مجلس در اين زمين��ه به »تعادل« گفت: 
به هر حال زد و بند و بده بس��تان جرم است. در برخي 
استيضاح ها پيشنهاداتي مطرح مي شود كه مانند تالش 
براي زد و بند است. از استيضاح ربيعي مثال مي آورم كه 
پيشنهادات وحشتناكي شد. به شخص من پيشنهاد 
داده شد كه فالن كس را در فالن سمت مي گذاريم ولي 
من قبول نكردم! در نهايت ممكن است بعضا از سوي وزرا 
و نمايندگانشان پيشنهاداتي بشود ولي نمايندگان بايد به 

وظيفه خود عمل كنند.
وي تاكي��د كرد: اكنون من جزو اس��تيضاح كنندگان 
كرباس��يان هستم. من س��وال را مطرح كردم و... هيچ 
رايزني خارج از چارچوبي ه��م در من اثر نخواهد كرد. 
با اين حال بايد بدانيم كه به هر حال پيشنهاداتي داده 

مي شود ولي مجلس نبايد كوتاه بيايد.
الياس حضرتي، نماينده مردم در كميسيون اقتصادي 
ني��ز در اين باره ب��ه »تعادل« گفته اس��ت: رايزني ها و 
پيشنهادات خارج از چارچوب در وي اثر نداشته و امضاي 

وي براي استيضاح برقرار است.
در اي��ن زمينه مجتب��ي ذوالنور نماينده كميس��يون 
امنيت ملي نيز به »تعادل«گفته اس��ت: »به هر حال 
در استيضاح هايي كه انجام مي ش��ود وزراي دولت به 
طرق گوناگون درصدد رايزني وتالش براي جلوگيري 
از استيضاح هستند، دولت در جهت اهداف خود رايزني 
مي كند و البته تالش غيرعادي كه برخي مي كنند كار 

درستي نيست كه اتفاق مي افتد.
وي البته اين را هم گفت كه تالش تيم كرباسيان براي 
جلوگيري از استيضاح وي چندان متفاوت از روند وزراي 

ديگر نبوده است.

    كرباسيان از ديد مجلس
فارغ از اينكه وزارت اقتصاد چه عملكردي داشته، بسياري 
از نمايندگان مجلس مي گويند درست است كه كارنامه 
وزارت اقتصاد در يك سال گذشته چندان درخشان نيست 
ولي نبايد فراموش كرد كه وزارت اقتصاد يك بخش از تيم 
اقتصادي دولت است و اگر نقدي به وضع اقتصاد كشور 
وارد است بايد آن را در عملكرد كل دولت جست وجو كرد.

دراين زمينه مهدي فرش��ادان گفت اس��تيضاح حق 
نمايندگان است. ما نمايندگان نسبت به عملكرد وي 
انتقاد داريم ولي معتقديم ايش��ان يك گوش��ه از تيم 
اقتصادي دولت است. به هر حال مردم و مجلس به تيم 
اقتصادي دولت انتقاد دارند و هنوز اين تيم نتوانس��ته 
پاسخگوي نيازهاي مردم باشد. برخي نمايندگان هم 
مساله كرباسيان و عملكردش را از ابتدا حضور در وزارت 
اقتصاد نقد كرده و مي گويند وي از ابتدا نبايد به عنوان 
وزير اقتصاد منصوب مي ش��د. در اين زمينه ولي ملكي 
گفت: بنده جزو اولين نمايندگاني بودم كه اعالم كردم 
با اداره وزارت اقتصاد توسط مسعود كرباسيان مخالفم. 
ايشان يك ليستي دارد از مقاله هايي كه منتشر كرده و 
متوني كه تاليف كرده. سوال من اين بود كه شما چطور 
اين همه مقاله نوشتيد؟ و كتاب خوانديد؟ وقتي هميشه 

آنقدر مسووليت داشته ايد؟ 
با اين حال من االن فكر مي كنم كه كار از دس��ت وزراي 
دولت خارج شده و شايد استيضاح كرباسيان هم نتواند 
مسائل را حل كند و فقط كمك كند كه مردم بدانند در 

جهت خواست آنها اقداماتي صورت مي گيرد.
كاظم دلخوش نيز به »تعادل« گف��ت: »آنچه امروز در 
اقتصاد ايران اتفاق افتاده در مجموع قابل بررسي است و 

صرفا با عزل يك وزير حل نخواهد شد.«

    افق اقتصاد ايران بااستيضاح كرباسيان
با وجود طرح انتقادات عليه عملكرد كرباس��يان برخي 
نمايندگان مي گويند اگر هم كرباسيان برود باز مسائل حل 
نمي شود چرا كه اساسا وي آنقدر اختيار نداشته كه بخواهد 

تصميمات بزرگ بگيرد.
در اين زمينه ذوالنور چنين توضيح داد: من معتقدم گيري 
كه اكنون در اقتصاد وجود دارد با اس��تيضاح كرباسيان 
حل نمي شود چون مشكل ايشان نيست. مشكل به خود 
رييس جمهور،  دولت و دولت س��ايه اي ك��ه نمي گذارد 
رييس جمهور كار كند بر مي گردد. دولت سايه اي كه در 
خود دولت وجود دارد نمي گذارد كار كند. كرباسيان در 

دولت اختيارات كافي ندارد.

    موضع دولت در برابر استيضاح
بسياري از كارشناسان اقتصادي از ابتداي معرفي مسعود 
كرباس��يان به عنوان وزير اقتصاد اين موضوع را مطرح 
كردند كه وي اقتصاددان نيست و نبايد سياست گذاري 
مالي و بخشي از سياست گذاري پولي را به وي سپرد. با 
اين حال نام وي در زمان اعالم ليس��ت وزرا به مجلس 
مقابل وزير اقتصاد نوشته ش��ده بود و حاال يكسال بعد 
از مجلس خبر به گوش مي رس��د كه شايد دولت خود 
خواهان ماندن وي در اين كرسي نيست. برخي نمايندگان 
مي گويند دليل چنين اقدامي اين بوده است كه شايد 
برخي ت��الش مي كنند كه س��وال از رييس جمهور به 
حاشيه رود. در اين زمينه جبار كوچكي نژاد اظهار كرد: 
هيات رييسه هفته گذشته اشتباهي مرتكب شد كه بايد 
در اين زمينه به افكار عمومي پاسخگو باشد. وقتي قرار 
اس��ت هفته آينده رييس جمهور به مجلس بيايد براي 
پاسخ دادن به سوالي درباره خود، نبايد استيضاح وزير 
اقتصاد را قبل از موضوع س��وال از رييس جمهور اعالم 
وصول مي كرد. ما صبح روز اعالم وصول با هيات رييسه 
و رييس مجلس صحبت كرديم و گفتيم صالح نيست در 
يك هفته هم رييس جمهور و هم وزير اقتصاد به سوال 
اقتصادي جواب بدهند. عمال مساله لوث مي شود. ما در 
اس��تيضاح ربيعي هم مسائلي را ديديم كه عمال به نفع 
مجلس نبود. درست اس��ت ربيعي راي نياورد ولي آن 
جلسه نش��ان داد كه مجلس عمال انفعال داشته است. 
قبل عيد هم با مطرح شدن استيضاح دو وزير و ابقاي هر 
دو عمال مجلس خود را استيضاح كرد.  من فكر مي كنم 
هيات رييسه مي توانست اس��تيضاح را عقب بيندازد 
ولي اين كار را  نكرد. اصال من خود به دنبال اس��تيضاح 
كرباسيان بوده ام ولي مي خواستم اين استيضاح عقب 
بيفتد كه فضاي س��وال از رييس جمهور تحت الشعاع 
قرار نگيرد و اكنون مي بينيم كه چنين شد و اين پاسخ 
خوبي به مردم نيست. هيات رييسه مجلس بايد به افكار 
عمومي پاسخگو باش��د كه چرا با چنين كاري سوال از 

رييس جمهور را به حاشيه برد.
به هر حال افق استيضاح كرباسيان چندان شفاف نيست. 

اينكه چقدر البي ها و برخي ش��يوه هايي كه مي گويند 
تي��م وزير اقتصاد در مجلس به كار ب��رده تا راي اعتماد 
نمايندگان مجلس را روي خود حفظ كند سوالي است 
كه فعال نمي توان به آن پاسخ داد. اغلب نمايندگان نيز 
مي گويند چش��م انداز روشني درباره نتيجه استيضاح 
كرباسيان وجود ندارد. فرش��ادان در اين زمينه چنين 
توضيح داده است: نمي توان با قطعيت گفت كه استيضاح 
راي مي آورد يا خير و بايد ديد دفاع كرباس��يان از خود 
چگونه خواهد بود؟ يا نمايندگان قانع مي شوند يا خير. 
همه چيز به روز استيضاح ربط دارد كه طراحان چطور از 
مواضع خود دفاع خواهند كرد. فراموش نكنيم دفعه قبل 
و در روز استيضاح ربيعي بسياري تا لحظه آخر مي گفتند 
بركناري ربيعي راي نمي آورد ولي راي آورد. در دفعات 
قبل هم برعكس بود تا دقيقه آخر بسياري فكر مي كردند 
اس��تيضاح ربيعي و آخوندي راي مي آورد ولي نياورد. 
بنابراين اين موضوع قابل پيش بيني نيست كه استيضاح 

كرباسيان راي خواهد آورد يا خير؟

    اميدواري به عزل
سهم كرباس��يان در وضعيت امروز اقتصاد ايران هر چه 
باشد، نتيجه بخشي از عملكرد مسووالن اقتصادي است، 
شايد به همين دليل افكار عمومي تغيير برخي از اعضاي 
تيم اقتصادي دولت را مي طلبد و اين نكته اي است كه 
نمايندگان مجلس آن را دريافته اند. در اين زمينه مهرداد 
الهوتي،  عضو كميسيون برنامه و بود به »تعادل« چنين 
گفت: وزير فرصت دارد از خود دفاع كند. ش��ايد داليل 
وزير قانع كننده باشد. به هر حال امروز نابساماني هاي 
ارزي موجب ش��ده كه م��ا به دنبال اس��تيضاح وزراي 
اقتصادي باشيم، اگر دولت خود به دنبال اين تغييرات 
بود اين بهتر بود ولي حاال كه دولت خود اقدامي نكرده 
مجلس اين مسووليت را به عهده مي گيرد تا وزرايي كه 
در نابساماني هاي اقتصادي موثر بودند را بركنار كنيم و 
حاال هم بسيار اميدواريم كه مسعود كرباسيان از وزارت 
بيفتد. موضوعي كه البته طبق گفته ولي ملكي احتماال 

فقط براي مردم نقش »مسكن«، داشته باشد.

گروه اقتصاد كالن     اميرعباس آذرم وند  
مركز آمار ايران نرخ تورم مصرف كننده در كشور را در مرداد 
ماه امسال 9.7 درصد اعالم كرد اما روند حركتي نرخ تورم 
نقطه به نقطه از ابتداي سال بيانگر آن است كه سيل تورم 
به زودي شاخص آن را دو رقمي خواهد كرد. به بيان ديگر 
تورم نقطه به نقطه ۱9.۳ درصدي در ميانه تابستان نشان 
مي دهد ن��رخ تورم تك رقمي آخرين روزهايي اس��ت كه 
درصدر اخبار خود را نشان مي دهد. از سوي ديگر باال بودن 
نرخ تورم در بخش كاالهايي چون مواد خوراكي و از جمله 
ميوه و گوشت نگراني را نسبت به كاهش مصرف چنين مواد 

مغذي افزايش مي دهد. 
به گزارش ايسنا ، در پايان مرداد ماه سال جاري عدد شاخص 
كل قيمت مصرف كننده كه در سال ۱۳9۵ برابر با ۱۰۰ بود، 
به ۱۲7.7 رسيد كه نسبت به تيرماه امسال ۵.۲ درصد رشد 
داشته است. در ماه دوم تابستان، تغيير شاخص كل نسبت 
به ماه مشابه سال قبل برابر با ۱9.۳ درصد محاسبه شد كه 
به معناي آن است كه خانوارهاي كشور بطور ميانگين ۱9.۳ 
درصد بيش��تر از مرداد 9۶ براي خريد يك مجموع كاال و 
خدمات يكسان هزينه كرده اند. اين رقم كه همان شاخص 
تورم نقطه به نقطه خوانده مي شود، در پنج ماه نخست امسال 
همواره روند صعودي داشته است. قيمت ها نسبت به تيرماه 
سال جاري ۵.۵ واحد درصد رشد داشتند و نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهي به مرداد ماه به 9.7 درصد رسيد. به بيان ديگر با 
وجود اينكه نرخ تورم نقطه به نقطه در حال رسيدن به مرز ۲۰ 
درصدي است اما نرخ واقعي تورم همچنان تك رقمي است. 
هر چند به نظر مي رسد در ماه شهريور ديگر تورم يك رقمي 
نباشد. شاخص تورم در تيرماه 8.7 درصد بود كه حاكي از 
افزايش يك درصدي نرخ تورم در يك ماه است. به گزارش 
مركز آمار ايران، شاخص قيمت در گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه قبل 9.۱ درصد و در 
گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« ۳.۶ درصد 
افزايش نشان مي دهد. نرخ تورم دوازده ماه منتهي به مرداد 

اين دو گروه به ترتيب ۱۲.۱ درصد و 8.8 درصد است.

    تورم مناطق شهري بيش از روستايي
شاخص قيمت كل براي خانوارهاي شهري كشور در مرداد 
ماه سال ۱۳97 به عدد ۱۲7.۶ رسيد كه نسبت به ماه قبل 
۵.۱ درصد افزايش نشان مي دهد. درصد تغيير شاخص كل 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱9.۴ درصد و نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهي به ماه جاري براي اين دسته از خانوارها 
9.8 درصد اس��ت. ش��اخص قيمت كل براي خانوارهاي 
روستايي كشور در مرداد ماه به عدد ۱۲8 رسيد كه نسبت 
به ماه قبل از افزايش ۵.9 درص��دي خبر مي دهد. درصد 
تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱8.8 
درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهي به ماه جاري اين خانوارها 
9.۱ درصد اعالم ش��د. در ماه ج��اري تمامي بخش هاي 
زير مجموعه شاخص كل با افزايش قيمت همراه بوده اند 
كه در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»دخانيات«، گروه »گوشت قرمز، سفيد و فرآورده هاي آنها« 
)مرغ ماشيني، انواع ماهي و انواع گوشت قرمز(، گروه »شير، 
پنير و تخم مرغ« )تخم مرغ ماشيني، ماست پاستوريزه، 
پنير پاستوريزه و شير پاستوريزه(، گروه »ميوه و خشكبار« 
)پسته، مغز گردو(، گروه »آشاميدني ها« )آب معدني(، گروه 
»خوراكي هاي طبقه بندي نشده در جاي ديگر« )رب گوجه 
فرنگي(، گروه »قند و شكر و شيريني« )بستني پاستوريزه، 
شكر(، گروه »سبزيجات« )هويج فرنگي( و گروه »روغن ها 

و چربي ها« )كره گياهي( است.
در گروه عمده »كاالهاي غي��ر خوراكي و خدمات« گروه 
مبلمان، لوازم خانگي و نگهداري معمول آنها )اطو، ماشين 
لباسش��ويي، يخچال فريزر، انواع ظروف آشپزخانه( گروه 
»حمل و نقل« )انواع خودرو، دوچرخه، بليت مس��افرت 
داخلي با هواپيما( و گروه تفريح و فرهنگ )مانيتور، تجهيزات 
رايانه، تبلت( بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل 
داش��ته اند. عالوه بر اين دامنه تغييرات نرخ ت��ورم دوازده 
ماهه منتهي به مرداد ماه ١٣٩٧ براي دهك هاي مختلف 
هزينه اي از 9.۲ درصد ب��راي دهك اول تا ۱۰ درصد براي 

دهك نهم است.

 اف�زاي�ش ۱۰۰ درص�د قي�م�ت دخ�اني�ات
و ۵8 درصدي قيمت ميوه و خشكبار

در بخش��ي از اين گزارش جدول شاخص قيمت برخي از 
كاالها و خدمات آورده ش��ده است. بر اين اساس در بخش 
خوراكي ها بيش��ترين افزايش قيمت نسبت به ماه مشابه 
سال قبل به گروه ميوه و خشكبار تعلق گرفت چرا كه قيمت 
اين بخش در اين مدت، ۵8.۲ درصد افزايش يافت. در اين 

مدت قيمت گوشت و ماهي به ترتيب ۲7.9 درصد و ۲7.۵ 
درصد افزايش قيمت را تجربه كرد. با اين وجود بيشترين 
تورم دوازده ماهه در بخش خوراكي ها به گروه گوشت قرمز 
تعلق مي گيرد كه در يك سال گذشته تورم ۱7 درصدي را 

ثبت كرده است. 
شاخص تورم دخانيات در مرداد ماه امسال به ۲۳.۵ درصد 
رسيد ولي با اين وجود قيمت آن نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته افزايش ۱۰۰.9 درصدي داشته است. تورم پوشاك 
هشت درصد اعالم شد و قيمت مسكن ۱۰ درصد و اجاره بها 
۱۰.۱ درص��د افزايش قيمت يكس��اله را تجرب��ه كردند. 
همچنين در حوزه تفريح و فرهنگ هر چند تورم يكساله 
به ۱۱.۱ درصد رسيده اما مقايسه قيمت ها نشان مي دهد 
در مرداد ماه س��ال ۱۳9۶ هزينه اين بخش ۲۵.8 درصد از 

قيمت هاي امسال بوده است.

    شتاب گيري قيمت ها در ۵ ماه
همانطور كه در جدول ديده مي شود نرخ تورم در ماه هاي 
گذشته روند صعودي داشته است و اين شاخص در مناطق 
شهري بيش از مناطق روستايي است. از سوي ديگر تورم 
مواد خوراكي بيش از كاالهاي غير خوراكي و خدمات است. 
همچنين در بخش مواد خوراكي هم همانطور كه در بخش 
قبلي ديديد، بيشترين افزايش قيمت به ميوه و خشكبار، 
گوشت قرمز و سفيد باز مي گردد كه نقشي تعيين كننده در 

تامين نيازهاي غذايي افراد در طول روز دارند. 
نكته قابل توجه ديگر روندي اس��ت كه نرخ تورم نقطه به 
نقطه از ابتداي سال طي كرده است. بايد توجه داشت نرخ 
تورم نقطه به نقطه به هيچ عنوان معياري مناسب براي روند 
تغييرات قيمتي محسوب نمي شود اما تفاوت قيمت يك 
كاال يا خدمات در يك مدت زمان مشابه مي تواند حركت 
تورم را نشان دهد. س��ال ۱۳97 در حالي آغاز شد كه نرخ 
تورم نقطه به نقطه هفت درصد و ش��اخص تورم ۱۲ ماهه 
8.۱ درصد بود. در ارديبهش��ت ماه تورم نقطه به نقطه به 
8.۳ درصد رسيد اما تورم ساالنه ۰.۱ درصد كاهش يافت. 
در خردادماه در حالي تورم ساالنه 8.۲ درصد اعالم شد كه 
اين بار قيمت ها نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۱۰.۲ 
درصد رشد كردن از سال ۱۳9۵ براي اولين بار بود كه نرخ 
تورم نقطه به نقطه دو رقمي شد. در تيرماه نرخ تورم به 8.7 
درصد رسيد و شاخص نقطه به نقطه عدد ۱۳.8 درصد را 

نشان داد. حاال ركورد شكني دوباره شاخص تورم نقطه به 
نقطه آن را به رقم ۱9.۳ درصد رساند و اكنون نرخ تورم ۱۲ 

ماهه در آستانه دو رقمي شدن است.
اين روند نشان مي دهد در ماه هاي آينده نرخ تورم به شدت 
افزايش خواهد يافت، ب��ه گونه اي كه مي توان پيش بيني 
كرد شهريور ماه ديگر تورم دو رقمي شده باشد. اين ميان 
بايد مدنظر قرار داد كه هر چند شاخص تورم نقطه به نقطه 

توضيح كامل��ي در رابطه با روند قيمت ه��ا نمي دهد اما از 
آن جايي كه حركت قيمتي را به ش��كل مقايسه اي انجام 
مي دهد، شتاب افزايش يا كاهش قيمت ها در اين شاخص 
بس��يار زودتر از شاخص تورم خود را نشان مي دهد. بر اين 
اساس مي توان ادعا كرد حركت براي دو رقمي شدن نرخ 
تورم از ابتداي سال آغاز شده و در ميانه سال احتماال شاخص 

تورم را به بيش از ۱۰ درصد خواهد رساند.

تورم 12 ماههتورم نقطه به نقطهدرصد تغيير ماهانهعدد شاخصدوره زماني

112.91.378.1فروردين 97

114.11.18.38ارديبهشت 97

116.21.910.28.2خرداد 97

121.44.413.88.7تير 97

9.7 127.75.219.3مرداد 97

نرخ تورم 12 ماهه شاخص

شرح
خوراكي ها، آشاميدني ها شاخص كل

و دخانيات
 كاالهاي غير خوراكي

و خدمات تورم 12 ماهه
مرداد 1397تير 1397مرداد 1397تير 1397مرداد 1397تير 1397

8.79.710.812.17.98.8كل كشور 
8.89.811.012.38.08.9شهري

8.29.19.911.27.17.7روستايي
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تمديد يك ماهه سپرده هاي بلندمدت 20 درصدي شهريور 96

تعادل از بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

بانك ها تا 11 مهر مي توانند به مدت يكماه قرارداد قبلي جذب سپرده 20 درصدي را تمديد كنند

چالش دوباره نرخ سود بانكي در يك ماه آينده

دالر با نرخي كمتر از يورو به سنا برگشت

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
به دنبال تمديد قراردادهاي يكساله، سپرده يكساله 
بانك ها كه در دوره 11 روزه اول تا يازدهم ش��هريور 
96، با تماس بانك ها با مشتريان به مدت يكسال با نرخ 
قبلي سود بانكي يعني نرخ سود 20 درصدي تمديد 
شد و از 11 شهريور 96 به بعد نرخ سود به 15 درصد 
كاهش يافته و در نتيجه سررسيد آن سپرده ها از اول 
تا يازدهم شهريور 97 است، بانك مركزي به بانك ها 
اجازه داده كه اين سپرده ها را براي يك ماه ديگر و به 

درخواست مشتريان خود تمديد كنند. 
به گ��زارش تعادل، بانك مركزي در راس��تاي بهبود 
سياست پولي و ارزي و با هدف ثبات سازي بازارها و 
گذر از دوره انتقال و همگام با اجراي بس��ته سياست 
جدي��د ارزي، اقداماتي مبتني ب��ر ابزارهاي نوين و 
نظارت دقيق بر عملك��رد بانك ها را در پيش خواهد 

گرفت.
برهمين اساس، بانك ها و موسسات اعتباري مي توانند 
فقط به درخواست مشتري قراردادهاي سپرده گذاري 
را كه از تاريخ 2 شهريور 1396 تا 11 شهريور 1396 
منعق��د كرده اند به مدت يك ماه با ش��رايط منعقده 

تمديد نمايند.
براين اس��اس، بانك ها احتماال تا 11 مهر مي توانند 
قراردادهاي سپرده 20 درصدي سال گذشته خود را 
تمديد كنند اما از آن پس نرخ سود بانكي بلندمدت 

بايد به 15 درصد تغيير كند. 
در اين راستا، اين پرسش وجود دارد كه كاهش نرخ 
سود بانكي به 15 درصد چه تغييراتي را در بازارهاي 
مختلف كاال، پول، س��رمايه و كار ايجاد خواهد كرد و 
مثال اجاره و خريد مس��كن، خودرو، بازدهي بورس، 

بيمه عمر و پس انداز و... به چه سمتي خواهد رفت. 
از نظر ميزان هزينه هاي تحميل ش��ده به بانك ها در 
ش��رايط كنوني كاهش درآمده��ا، مطالبات معوق، 
زيان دهي برخي بانك ها و... س��ابقه موضوع نش��ان 
مي دهد كه به دنبال تمديد قراردادهاي سپرده ها با 
نرخ 20 درصد در 11 روز اول شهريور 96 و همچنين 
انتشار اوراق سپرده ريالي 230 هزار ميليارد توماني 
در اس��فند 96 با هدف كنترل بازار ارز و سكه و طال، 
بسياري از كارشناسان معتقدند كه اين نرخ سود باال 
تعهدات گسترده اي را روي دوش بانك ها گذاشته و 
بانك ها بابت بيش از 1100 هزار ميليارد تومان سپرده 
با نرخ باال بايد حدود 200 هزار ميليارد تومان سود به 

سپرده ها پرداخت نمايند. 
اين درحالي اس��ت كه نگراني از خروج س��پرده ها با 

كاهش نرخ س��ود س��پرده به 15 درصد وجود دارد و 
شايد به همين دليل است كه بانك مركزي با تمديد 
يكماهه قراردادهاي يكس��اله س��ال قبل تا 11 مهر 
97 نيز موافقت كرده تا حض��ور رقباي بانك ها براي 
جذب سپرده ها، تخريب و رقابت ناسالم براي جذب 
اين س��پرده ها از طريق بانك ها، ش��ركت هاي بيمه، 
موسسات مالي، بورس، خودروسازان و... ايجاد نشود 
و به التهابات بيشتر در بازار ارز و سكه و طال در شرايط 
 كنوني، افزايش نرخ اجاره مس��كن و قيمت مسكن 

و .... منجر نشود. 
از اين رو، به نظر مي رس��د كه بانك مركزي به دنبال 
راهكاري اس��ت تا در يك ماهه آينده بتواند نرخ سود 
را به سمتي هدايت كند كه سپرده ها از بانك ها خارج 
نشود. اما واقعيت اين است كه بانك ها توان الزم براي 
پرداخت سود به 1000 هزار ميليارد تومان سپرده را 
ندارند و پرداخت سود به چنين نقدينگي انبوهي، به 
هزينه هاي بسيار، توان مالي، و حمايت بانك مركزي 
نياز دارد.  از سوي ديگر، نگراني از افت قيمت مسكن، 
ركود در بخش هاي اقتصادي و... حتي ش��ركت هاي 
توليد مس��كن، بيمه ه��اي عمر و پس ان��داز، بورس 
اوراق بهادار و بازار كاال و صادرات را نيز با نگراني هايي 
از ميزان س��ود كس��ب وكارها در آينده مواجه كرده 
است. براين اساس، اگر بانك مركزي بتواند نرخ سود 
سپرده ها را به 15 درصد كاهش دهد، در آن صورت 
التهاب ونگراني از ميزان س��ود در ساير بازارها مانند 
بيمه عمر، بورس، اجاره و خريد مس��كن، خودرو   و... 

نيز كاهش خواهد يافت.
بسياري از كارشناسان سال گذشته تاكيد داشتند كه 
بانك ها قادر نيستند كه نرخ سود باالي بانكي را تحمل 
كنند و تحميل اين همه هزينه كه بيش از 200 هزار 
ميليارد تومان به بانك ها هزينه تحميل مي كند، قابل 
تداوم نيس��ت و بانك هايي كه در شرايط زيان دهي 
هستند و قادر به كسب وكار و درآمد بيشتر نيستند و 
با كمبود سرمايه، مطالبات معوق 140 هزار ميليارد 
توماني،  بدهي دولت ب��ه بانك ها به ميزان 240 هزار 
ميليارد تومان، اضافه برداش��ت به ميزان 140 هزار 
ميليارد تومان و... مواجه هستند، عمال امكان پرداخت 
اين همه سود بانكي 20 درصدي را ايجاد نخواهد كرد. 
براين اساس كارشناس��ان مي گويند كه متناسب با 
كاهش نرخ تورم به 10 درصد بايد نرخ سود بانكي در 
محدوده 10 تا 15 درصد باشد تا هزينه بانك ها كاهش 
يابد، نرخ هزينه تسهيالت براي توليد و اقتصاد كاهش 
يابد، ميزان مطالبات معوق نيز به تدريج كاهش يابد 

و امكان تعادل در بازار پول و موسسات مالي و بانك ها 
فراهم شود و همچنين به بورس و ساير بازارهاي كاال 
و مس��كن وخودرو نيز اين عالم��ت را بدهد كه نرخ 
سود بايد كاهش يابد و از رشد بي رويه قيمت كاالها و 

خدمات كاسته شود. 
ام��ا در عي��ن حال ب��ه دالي��ل سياس��ي تحريم ها، 
سياس��ت هاي داخل��ي و خارجي، كه باع��ث ايجاد 
تحريم ه��ا و التهاب بازار ش��د، بانك مركزي س��ال 
گذشته مجبور ش��د كه نرخ سود بانكي را در 11 روز 
اول ش��هريور براي تمديد قراردادهاي سپرده به 20 
درصد افزايش دهد و 230 هزار ميليارد تومان اوراق 
سپرده ريالي 20 درصدي انتش��ار دهد تا نقدينگي 
جذب بانك ها ش��ود و به سمت ارز و طال و سكه نرود. 
هر چند كه اين سياست ها اثرگذار نبود و عمال باعث 
سه برابر ش��دن نرخ ارز و طال و سكه شده است. ولي 
برخي صاحب نظران معتقدند كه اگر نرخ سود كاهش 
يابد، وضعيت بدتر شده و نقدينگي سرگردان به ساير 
بازارها ازجمله خودرو، مس��كن و كاالهاي اساس��ي 

ومعيشتي، مواد غذايي و... نيز منتقل خواهد شد. 
از اي��ن رو، بانك مركزي و دولت با وضعيت دش��واري 
مواجه هستند و براي كنترل تورم كه در ماه هاي اخير 
افزايش يافته و تورم نقطه ب��ه نقطه به باالي 18 و 19 
درصد رسيده است، بايد راه و چاره اي بيابند و نبايد نرخ 
سود به حدي باشد كه باعث حركت نقدينگي سرگردان 
و رشد بيش��تري قيمت ها ونرخ ارز و.. شود. همچنين 
براي مقابله با بيكاري و ركود نيز بايد از توليد حمايت 
شود و نبايد سرنوشت بازار كاال و معيشت مردم را با رشد 
هزينه تسهيالت بانكي و افزايش بيشتر مطالبات معوق 
مواجه كند و به خاط��ر كنترل نرخ تورم و نقدينگي از 
طريق رشد نرخ سود بانكي، كه باعث افزايش هزينه ها 
و رشد قيمت ها از طريق افزايش قيمت عوامل توليد و 
هزينه توليد و واحدهاي اقتصادي خواهد شد، مشكالت 

و چالش هاي بيشتري را ايجاد كند. 
 از اين رو بايد ديد كه ظرف ماه هاي آينده شوراي پول 
و اعتبار و بانك مركزي چه سياستي را براي نرخ سود 
اعالم خواهند كرد. اما به نظر مي رس��د كه با توجه به 

كم اثر بودن يا بي اثر بودن سياست هاي پيش فروش 
س��كه، افزايش تزريق ارز و واردات، نرخ دالر 4200 
توماني، تمديد قرارداد سپرده با نرخ 20 درصد در 11 
روز اول شهريور 96، انتشار 230 هزارميليارد تومان 
سپرده 20 درصدي در اسفندماه و انواع سياست هاي 
ارزي و طال و سكه و تس��هيالت بانكي و... بهتر است 
كه نرخ سود بانكي در سطح 15 درصد تثبيت شود تا 
حداقل از سياست اصولي حمايت ازتوليد و صادرات 
و اشتغال، كاالهاي اساسي معيشت مردم، اجاره خانه 

و... حفاظت كند. 
البته به عقيده كارشناسان، دولت و بانك مركزي بايد 
به شدت با انحراف منابع و نقدينگي بانك ها به سمت 
موسسات غيرمجاز، خريد و فروش خودرو و مسكن، 
پيش فروش كردن خودرو يا هر سياست ديگري كه 
سفته بازي و سوداگري را جايگزين نرخ سود بانك ها 
كند، مقابله كنند و اجازه نوسان شاخص بورس را نيز 
ندهند، بلكه بايد تالش ش��ود كه نقدينگي به سمت 

كاالهاي اساسي و معيشتي و توليد هدايت شود. 

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
روز پنج شنبه 1 ش��هريور 97، بانك مركزي بار ديگر 
نرخ دالر را به س��امانه معامالت صرافي ها بازگرداند و 
البته چند تغيير اساسي در اين نرخ ها نسبت به قبل 
ديده مي شود، اوال نرخ يورو برخالف روزهاي قبل كه 
پايين تر از دالر خريد و فروش مي ش��د، اكنون باالتر 
از نرخ دالر اس��ت و مانند بازار جهاني كه نرخ خريد و 
فروش يورو باالتر از دالر اس��ت، در سنا و بازار صرافي 

ايران نيز نرخ يورو از دالر باالتر است. 
ثانيا، همه نرخ ها در يك جدول قابل مشاهده است و 
مانند قبل كه نرخ هاي ي��ورو و دالر  و درهم در باالي 
صفحه ديده مي شد، نيست و اگرچه يورو و يوآن چين  
و درهم را در باالي صفحه اول سنا مي بينيم اما نرخ ها 
تماما در جدول پايين صفحه ديده مي شود و نرخ خريد 
و فروش همه ارزها در جدول پايين قابل مشاهده است. 
در اين راستا، بعد از حذف نرخ دالر از سامانه سنا، روز 
پنج ش��نبه بار ديگر با نرخ 10 ه��زار و804تومان به 
سامانه برگشته است. در سامانه سنا نرخ ارز بر اساس 
معامالت صرافی ها به طور روزانه و البته  در ساعت های 
مشخص اعالم می ش��ود که از جمله آنها دالر، يورو و 
درهم امارات بود که در هفته جاری دالر از بين اين سه 
ارز حذف و يوآن چين جايگزين شد. اما روز پنجشنبه 
بار ديگر دالر به جمع ارزهای حاضر در سنا اضافه شده 

است هر چند که در بين سه ارز اصلی قرار ندارد.
برگشت دالر با تغيير نرخ نيز همراه بوده است. در حالی 
تا پيش از اين متوسط نرخی که برای خريد و فروش 
دالر در سنا اعالم می ش��د، حدود 8 تا 9 هزار تومان و 
گاهی اندکی کمتر يا بيشتر بود که برگشت دالر با نرخ 
8411 تومانی خريد و 10 ه��زار و804 تومانی برای 

فروش همراه شده است.
در س��نا ميانگين نرخ ان��واع ارز به صورت س��اعتی 
و روزان��ه ثبت ش��ده به ط��وری که نرخ ه��ای اعالم 
 ش��ده در اين س��امانه بيانگ��ر ميانگي��ن وزنی نرخ 
خريد و فروش بر مبنای معامالت ثبت شده در سامانه 

توسط صرافی های مجاز کشور است.

  تبیین شاخص ارزی میانگین موزون سنا
اين در حاليست كه ش��اخص ارزی ميانگين موزون 
س��نا تبيين ش��د. ميانگين وزنی نرخ خريد و فروش 
اسعار مورد معامله در شبکه صرافی های مجاز طی روز 
www.sanarate. های کاری در پايگاه اينترنتی

ir از ساعت 8 تا 18 بصورت ساعتی و روزانه بر اساس 
آمار و اطالعات معامالت قطعی انجام ش��ده توس��ط 

صرافی های مجاز اعالم می شود.
شاخص ارزی موصوف ميانگين وزنی معامالت ارزی 
در بازار ارز کش��ور و متش��کل از معامالت ارز بصورت 

اس��کناس و حواله های ارزی  در کل کش��ور اس��ت. 
ضمن اينکه پس از راه اندازی س��امانه نظام يکپارچه 
معامالت ارزی)نيما(   کليه  معامالت حواله های ارزی 
انجام يافته در سامانه نيما توسط صرافی های مجاز و 
اخيرا بانک های عامل نيز در سامانه نظارت ارز)سنا( 

و متعاقبا در پايگاه اينترنتی فوق الذکر درج می شود.
بنابراي��ن با توجه ب��ه ترکيب معامالت اس��کناس و 
 حواله و سهم آن در بازار ارز کشور ميانگين وزنی  نرخ 
خريد و فروش برای کل کشور محاسبه و در پايگاه فوق 

اطالع رسانی می شود. 
روز پنج ش��نبه،  بازار ارز و سکه روز پنج شنبه با ثبات 
نس��بی قيمت ها همراه ب��ود. هر قطعه س��که تمام 
بهارآزادی طرح جديد امامی با 14هزار تومان افزايش 
نسبت به روز سه ش��نبه با رقم 3 ميليون و870 هزار 
تومان به فروش رسيد. همچنين هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی ط��رح قديم بدون تغيير قيمت به ارزش 3 

ميليون و 456 هزار تومان داد و ستد شد.
از س��وی ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم س��که بهار 
آزادی با 10 هزار توم��ان افزايش يک ميليون و 774 
هزار تومان و هر قطعه رب��ع بهار آزادی نيز با 10 هزار 
تومان کاهش به ارزش 903 هزار تومان معامله ش��د 
هر قطعه سکه گرمی نيز بدون تغيير قيمت نسبت به 
رو سه شنبه به قيمت 502 هزار تومان معامله شد. هر 
گرم طالی 18 عيار نيز بدون تغيير قيمت 294 هزار 
تومان فروخته شد.همچنين براساس آمار سامانه سنا، 
ه��ر  دالر آمريکا 10 هزار و 804 تومان ، يورو 9 هزار و 
329 تومان و  هر پوند 13 هزار و 290  تومان به فروش 
رسيد . يوآن چين هم يک هزار و 176 تومان داد و ستد 
شد. و البته آخرين نرخ معامله دالر نيز 9458 تومان ، 

يورو 9503 تومان، گزارش شده است. 

  جزيیات طرح جديد سکه در مجلس
همچني��ن 30 نماينده مجلس در طرح��ی با تاکيد 
بر ممنوعي��ت واگذاری بيش از 10 عدد س��که طرح 
پيش فروش به متقاضيان، خواس��تار ع��ودت مبالغ 

دريافتی از سوی دولت شدند.
در طرح نماين��دگان که با عنوان ممنوعيت واگذاری 
سکه بهار آزادی به متقاضيان در مجلس اعالم وصول 
شده آمده است: نظر به اينکه نحوه پيش فروش سکه 
به گونه ای است که اوال موجبات عدم توازن و به جيب 
زدن سرمايه هنگفت توسط عده ای خاص شده است، 
ثانيا اين امر موجب کنترل قيمت و تنظيم بازار و رفع 
نيازها نشده است. لذا می بايست از واگذاری سکه های 
ثبت نام شده بيش از 10 عدد سکه جلوگيری به عمل 

آيد و اصل پول به خريداران بازگردد.
در ماده واحده اين طرح نيز مطرح شد: واگذاری سکه 
با نرخ تعيين شده و پيش فروش در تعداد بيش از 10 
عدد به اشخاص حقيقی و حقوقی ممنوع است. بديهی 
است دولت موظف اس��ت مبلغ پرداخت شده در اين 

رابطه سريعا به افراد غيرمشمول عودت دهد.
گفتنی اس��ت، در اجرای طرح پيش فروش سکه که 
از تاري��خ 1396.11.17 آغاز و ت��ا 1397.2.16 ادامه 
داش��ت، مجموعا حدود 7 ميليون و 600 هزار قطعه 
سکه در سررسيدهای يک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، 
9 ماهه، 18 ماهه و دو ساله پيش فروش شده که از اين 
تعداد سررسيدهای يک ماهه و سه ماهه تحويل شده 
و از 28 مرداد 97 نيز تحويل پيش فروش شش ماهه 
آغاز ش��ده و در مجموع س��که ها تا 16 آبان 97 طبق 

سررسيد توزيع و تحويل می شود.
يکی از مباحثی که در زمينه سکه های پيش فروشی 
مطرح اس��ت موضوع افزايش ناگهانی نرخ انواع سکه 

و سودهای کالنی اس��ت که نصيب خريداران بزرگ 
س��که های پيش فروشی شده اس��ت. در عين حال، 
اخيرا سازمان مالياتی اعالم کرده بود که موضوع اخذ 
ماليات از سود خريداران س��که های پيش فروش را 

دنبال می کند.
موضوع ديگر که به عقيده کارشناس��ان باعث شد تا 
پيش فروش س��که نتواند منجر به ساماندهی بازار و 
کنترل نرخ ها ش��ود، عدم محدوديت خريد از سوی 
متقاضيان بوده تا جايی ک��ه بنا به اعالم مقامات قوه 
قضاييه چند خري��دار عمده و بزرگ س��که، هزاران 
قطعه از سکه های پيش فروشی را خريداری کرده و 
با افزايش يکباره قيمت ها سودهای کالنی را کسب 

کرده اند.
نمايندگان مجلس با توجه به مباحث ياد شده، طرحی 
را دنب��ال می کنند که طی آن دولت موظف ش��ود تا 
نسبت به عدم تحويل بيش از 10 سکه پيش فروش شده 
اقدام نمايد و مبالغ دريافتی متقاضيان برای خريدهای 

باالی 10 سکه ره به آنها بازگرداند.
طبق آخرين نرخ های اعالم شده در بازار روز سه شنبه 
هفته جاری، قيمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی 
طرح جديد در تهران 3 ميلي��ون و 856 هزار تومان، 
ط��رح قديم 3 ميليون و 456 هزار تومان، نيم س��که 
يک ميليون و 764 هزار تومان، ربع س��که 913 هزار 
تومان و سکه گرمی نيز 502 هزار تومان بوده است که 
اختالف قيمت نسبتا بااليی با سکه های پيش فروش 

شده دارند.

  مردم سکه های خود را به بازار بازگردانند
همچنين رييس اتحاديه طال و جواهر ، گفت: مردم بايد 
سکه های خريداری شده طی چندماه اخير را به بازار 

بازگردانند تا رونق به اين صنعت بازگردد.
آيت محمدولی با اش��اره به افزايش خريد سكه طی 
ماه های اخير از سوی مردم و نگهداری آن ها در منازل، 
درباره خطرات اين اقدام، اظهار داشت: جو روانی ايجاد 
شده از اواسط سال 96 تاکنون موجب شد تا مردم از 
اصل به س��مت فرعيات هدايت شوند، خريد سکه به 
عنوان سرمايه يا هديه نياز است اما نه با روش فعلی که 

در جامعه پيش گرفته شده است.
وی افزود: با خريد سکه توس��ط مردم، اين سکه ها 
از گردونه اقتصاد خارج ش��ده و درون منازل حبس 
می ش��ود که با اين روند وزن قاب��ل توجهی از طال 
خام و س��که در منازل نگهداری و از چرخه اقتصاد 

خارج می شود.
رييس اتحاديه طال و جواهر با تاکيد بر اينکه عالوه بر 
اينکه اين سکه ها از چرخه اقتصاد کشور خارج می شود 
و اين امر  می تواند تهديدهای ديگری از جمله سرقت 

و ... را هم به همراه داش��ته باشد، ادامه داد: تقاضا ما از 
مردم اين است که س��که های خريداری شده خود را 
از صندوق های منازل خارج کرده و به اقتصاد کش��ور 
و بازار بازگردانند ت��ا با اين اقدام هم عرضه و تقاضا در 
بازار متعادل شود و هم چرخه توليد کشور به گردش 

در خواهد آمد.
محمدولی با تاکيد بر اينکه زمانی که اين س��که ها به 
اقتصاد کش��ور باز گردد، داد و س��تد در بازار و اقتصاد 
کشور رونق خواهد گرفت، گفت: در چنين شرايطی 
می توان شاهد بازگش��ت رونق به بازار بود و اميدوارم 

هرچه زودتر اين روند غير اصولی اصالح شود.

  ورود مصنوعات طال به کشور
همچنان ممنوع

وی درباره بخش��نامه اخير گمرک درباره آزاد شدن 
واردات مصنوعات طال با مجوز بانک مرکزی، توضيح 
داد: اخيرا بخش��نامه ای در اين باره منتش��ر شده که 
براس��اس آن واردات ش��مش طال و مواد اوليه آزاد و 
ورود مصنوعات نيز منوط به مجوز بانک مرکزی است.

ريي��س اتحاديه ط��ال و جواهر اف��زود: اگ��ر واردات 
مصنوعات طال به کشور آزاد باشد به طور حتم وضعيت 
توليد صنعت طال به مراتب بدتر از اکنون خواهد شد. اما 
خوشبختانه با موافقت وزارت صمت، بانک مرکزی و 
ساير بخش ها و نهادهای مرتبط، ورود مصنوعات طال 
طبق قانون قبل خواهد بود اما خريد شمش آزاد است.

  حباب سکه، هزينه ای از جیب مردم
محمدولی با اشاره به اينکه  به دليل اينکه سکه در اصل 
همان طال بوده و قيمت گذاری آن نشات گرفته از نرخ 
دالر و طال است، اظهار داشت: نوسان قيمتی در اين دو 
بازار )دالر و طال( موجب نوسان و افزايش قيمت های 
بی سابقه در بازار سکه ش��د که در اين شرايط حباب 
به وجود می آي��د. وی افزود: هنگامی که تنظيم بازار 
در ب��ازار ارز يا همان همخوانی عرضه و س��که در اين 
بازار وجود نداش��ته باشد به طور حتم بازار سکه نيز با 
مشکالتی مواجه شده و قيمت ها نيز حبابی خواهد بود.

به گفته وی،به تعبير ساده تر، کمبود سکه و ارز موجب 
به وجود آمدن حباب قيمت سکه می شود.

محمدولی گفت: اميدوارم با اقدام به موقع مسوولين 
اين حباب هرچه سريع تر رفع شود زيرا اين حباب از 

جيب مردم هزينه می شود.
رييس اتحاديه طال و جواهر در پايان افزود: البته قيمت 
طال تا حدودی با قيمت طالی جهانی حرکت می کند 
که اين حباب در قيمت گذاری طال و مصنوعات وجود 
ندارد و اميدوارم مش��کالت و ايرادهای داخلی از بين 

برود و آرامش قبلی به بازار بازگردد.

 آثار كاهش ارزش ريال 
بر افزايش فروش بیمه

 محمدعلي سليمان نيا | 
كارشناس بيمه|

مردم ما امروزه بيش از هر زمان ديگري نگران از 
دست دادن دارايي هاي شان هستند. دارايي هايي 
كه ارزش آنها بيش از هميشه و از دست دادن آنها 
به سختي قابل جبران است. اينجاست كه خانواده 

صنعت بيمه بايد وارد عمل شود.
 روزگاري بود كه وقت��ي اراده مي كرديم كااليي 
را بخريم، كافي بود كه روانه بازار شويم و با كمي 
پيش پرداخت خريدمان را انجام دهيم، سپس 
مانده پول را به صورت اقساط بلندمدت پرداخت 
مي كرديم و همه چيز با خير و خوش��ي به پايان 

مي رسيد.
در آن روزگاران ك��ه پراي��د 7 ميلي��ون تومان 
بود كافي ب��ود كه به نمايندگي س��ايپا مراجعه 
و با پيش پرداخت 2 ميليون توماني ماش��ين را 
خريداري كنيد. خودرويي كه احتكار هم نشده 
و به آساني در دسترس بود. همه اثاثيه يك خانه 
100 متري را مي شد با 20 تا 25 ميليون تومان 
خريد و از بين رفتن اين همه هم چندان ريسك 
بااليي براي صاحب خانه نداشت. از اين رو مردم 
نيز چندان احساس خطر نمي كردند كه بخواهند 
حوادث احتمالي همچون آتش سوزي، دزدي، 
زلزله، توفان، تركيدگي لوله آب و ... را پيش بيني 
و براي آن چاره اي بينديشند. ديه هم 22 ميليون 
تومان و درآمد خوب بود. كارفرما مي دانست كه 
اگر حادثه اي هم رخ دهد، مي تواند به آساني ديه 

را از جيب مبارك پرداخت نمايد.
امروز شرايط بسيار فرق مي كند. ريال كم ارزش تر 
از هميشه شده و درآمد مردم چندان رشد نكرده و 
گفت وگوي هر روز بسياري از افراد جامعه گاليه از 
شرايط پيش آمده است. اما در بحبوحه اين همه 
گاليه و غر زدن از گراني دالر و كم ارزش ش��دن 
ريال كه بخشي از آن بجا هم هست، مي خواهم 
توجه شما را به روي مثبت اين رويداد براي صنعت 

بيمه جلب كنم.
امروز در اوضاع نابس��امان اقتصادي كش��ور كه 
درآمدها ه��ر روز رو به كاه��ش و هزينه ها رو به 
افزايش اس��ت، همان خانه 100 متري را بايد به 
جاي 20 ميليون تومان ب��ا200 ميليون تومان 
تجهيز ك��رد. هم��ان كارفرما در ص��ورت فوت 
كارگرش باي��د 308 ميليون تومان ديه بپردازد. 
همان مالك پرايد باي��د پرايد تازه را 27 ميليون 
تومان بخرد. از يك سو هزينه ها و قيمت ها سر به 
فلك كشيده و درآمدها رشد بسيار كمي داشته، 
از سوي ديگر همان درآمد، كم ارزش تر از هميشه 
شده اس��ت. پس هر كس بايد هر آنچه را دارد با 
چنگ و دندان نگه داد و مراقب باش��د كه ناچار 
نش��ود چيزي را جايگزين كند. اما، در نگهداري 
دارايي ها ريسك هايي وجود دارد كه كنترل آنها 
در اختيار ماس��ت و ريسك هايي كه كنترل آنها 
در اختيار ما نيس��ت. نمونه ريسك هايي كه در 
كنترل ما هس��تند مي تواند بازسازي برق كشي 
ساختمان، نصب درب ضد سرقت، نصب محافظ 
برق و ... باشد. درباره كارفرماي داستان ما، رعايت 
نكات ايمني و درباره مالك پرايد، نصب دزدگير، 
اس��تفاده از قفل فرمان و ... باشد. اما اين دسته از 
دقت نظرها و رعايت ها تنها و تنها احتمال حادثه را 
كم مي كند ولي هرگز نمي توانند احتمال آن را به 
صفر برسانند. پس چاره چيست؟ اين همه ريسك 
را چگونه بايد مديريت كرد؟ آن هم ريسك هايي 

كه از كنترل خارج هستند.
تنها راه پيش رو در مديريت ريس��ك هاي خارج 
از كنترل، انتقال آنها به صنعت بيمه است. مردم 
ما امروزه بيش از هر زمان ديگري نگران از دست 
دادن دارايي هاي شان هستند؛ دارايي هايي كه 
ارزش آنها بيش از هميشه و از دست دادن آنها به 
سختي قابل جبران است. اينجاست كه خانواده 
صنعت بيمه بايد وارد عمل ش��ده و با تبليغات و 
بازاريابي بر نامه ريزي شده، خطرات پيش رو را به 
جامعه يادآوري كرده و نسبت به بازاريابي و فروش 

بيمه نامه هاي مورد نياز اقدام نمايد.
اين به دست اندركاران صنعت بيمه بستگي دارد 
كه تا چه ميزان از موقعيت پيش آمده بهره برده و با 
ارايه پيشنهاد بيمه نامه هاي مناسب به سازمان ها، 
م��ردم، جامع��ه و صنعت بيمه خدم��ت كنند. 
پيشنهاد مي كنم همكاران صنعت بيمه دربرابر 
هجوم اين همه حرف هاي نااميدكننده، پنبه نه، 
چوب پنبه در گوش خود فرو ك��رده و بازاريابي 
حرفه اي و هدفمند را آغاز كنند. صنعت بيمه با 
وجود اين همه سال پيشينه در كشور، همچنان 

يك اقيانوس آبي بكر و دست نخورده است.

 جزيیات جلسه شوراي 
پول و اعتبار با حضور همتي

 رييس كل بانك مركزي گزارشي از روند اجراي 
بس��ته جديد ارزي را به اعضاي ش��وراي پول و 

اعتبار ارايه كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، شوراي 
پ��ول و اعتبار ب��ه رياس��ت عبدالناصر همتي 
تشكيل جلسه داد. در اين جلسه دكتر همتي؛ 
ريي��س كل بانك مرك��زي گزارش��ي از روند 
اجراي بس��ته جديد ارزي و س��اير برنامه هاي 
بانك مركزي براي ايج��اد ثبات در بازار پول و 

ارز ارايه كرد.
بر پايه اين گزارش، اعضاي شوراي پول و اعتبار 
از اقدامات بانك مركزي براي ايجاد ثبات در بازار 
ارز قدرداني و بر ضرورت اطالع رس��اني و تبيين 
سياس��ت هاي پولي و ارزي براي افكار عمومي 

تاكيد كردند.
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صفر و يك هاي مالي شكست خورده
گروه بورس | سميرا ابراهيمي|

س��ال هاي زيادي نيس��ت كه ادبيات استارتاپي و كسب 
و كارهاي نوين بر س��ر زبان ها افتاده اس��ت. س��ال هايي 
كه نمي توان هيچ مبدايي ب��راي آن در نظر گرفت كه آيا 
استارتاپ ها، همان سايت هاي آگهي پذير اينترنتي بودند 
كه با نيازمندي هاي روزنامه ها به رقابت پرداختند. شكل 
و قيافه ساده اي داشتند و آن زمان كه با كارت اينترنت و 
ديال آپ هم آنالين مي شديم، مشغول به فعاليت بودند 
و گردش مالي داشتند. يا بايد زماني را در نظر بگيريم كه 
سايت هاي اينترنتي به صورت گسترده شروع به بازاريابي 
براي بس��تن قرارداد با مجموعه هاي كااليي و خدماتي و 
اغذيه اي كردند كه بن هاي تخفيفاتي به كاربران ارايه دهند 
و ميزان درآمد خود را نيز به صورت كارمزد تعدد مشتريان 

از مجموعه هايي كه با آنها قرارداد داشتند، مي گرفتند.
شايد هم بهتر باش��د مبدا استارتاپ هاي ايراني را توسعه 
نرم افزارهاي خدمت رس��اني توس��ط تلفن هاي همراه 
هوش��مند بدانيم كه نقطه عطف آنها هم تاكس��ي هاي 

اينترنتي بود.  
با اين حال از هر زاويه اي كه بخواهيم اين روايت را بازخواني 
كنيم و هر مبدايي را در نظر بگيريم، آنچه امروز بيشتر از 
ساير وجوه از افق استارتاپي اقتصاد ايران به چشم مي خورد، 
رهاشدگي و ضعف بازماندگاني است كه نتوانستند زير چتر 
حمايتي سرمايه گذاران بزرگ مانند بانك ها بروند و اكنون 
در انتظار محصول يا شتابدهنده، سرمايه گذار خرد و كالن، 
بهبود محيط كسب و كار و روان شدن بستر قانوني براي 

انجام فعاليت هاي خود در برزخ انتظارند. 

  كسب و كارهاي نوين مالي در 3 نگاه
استارتاپ ها دقيقا مانند كسب و كارها، دسته بندي هاي 
متعددي دارند كه در طيف گسترده اي از خدمات منزل، 
بليت فروشي وسايل نقليه زميني و هوايي تا خدمات مالي 
و ايجاد ارزش افزوده در صنايع سخت را در بر مي گيرند. 
استارتاپ هاي مالي كه اختصارا فينتك ناميده مي شوند، 
به وسعت تنوع صنعت مالي ايران، تفاوت عملكرد دارند. 
استارتاپ هاي بانكي كه عمدتا از طريق بانك هاي بزرگ 
تامين مالي شدند و در واقع اكنون به عنوان شركت هاي 
زيرمجموعه بانك ها شناخته مي ش��وند. پرداخت هاي 
آنالين، انجام عملياتي شبيه به كارت به كارت كردن، خريد 
شارژ و بليت و امثالهم را راهبري مي كنند و حتي خدمات 
پيشرفته مربوط به حوزه هاي ديگر مانند انجام عمليات 
بيمه اي و خريد سهام را نيز به پلتفرم خود افزوده اند. اين 

اس��تارتاپ ها كه برخي از آنها با توس��عه سرمايه اي خود 
توانستند به بازار سهام نيز راه پيدا كنند، به صورت مشهود 

چهره سيستم بانكي كشور را عوض كرده اند. 
استارتاپ هاي حوزه بيمه نيز عمده فعاليت خود را مبني 
بر فروش آنالين انواع بيمه هاي معمول در كارگزاري هاي 
بيمه اي گذاشتند. اما شايد به دليل آنكه ضريب نفوذ بيمه 
در ايران، ضريب اندكي است )2 درصد در ايران در حالي 
كه ميانگين جهاني 6.5 درصد است( و شركت هاي بيمه اي 
داخل كشور گستره متنوعي از فعاليت را پيش روي خود 
ندارند، استارتاپ هاي بيمه اي در يك مرحله مشابه،  متوقف 
شدند.  پس از آن بايد نگاهي به استارتاپ هاي حوزه بازار 
س��رمايه بيندازيم كه البته به اندازه گستردگي عملكرد 
نهادهاي مالي در اين ب��ازار، تنوع ندارند، اما نوآوري هاي 
مناس��بي را در اين عرصه ارايه كردند كه اگر فرش��تگان 
سرمايه گذاري و س��رمايه گذاران جسور و شتابدهنده ها 
مي توانس��تند در كار خود موفق باش��ند، شايد ضريب 
موفقيت استارتاپ هاي مالي در بازار سرمايه نيز بيشتر بود.

البته صحبت از موفق نبودن مطلق استارتاپ هاي مالي 
بازار سرمايه اي، چندان به واقع نزديك نيست، زيرا چندين 
كارگزاري و تامين س��رمايه با اس��تفاده از نوآوري هاي 
ارايه ش��ده توسط گروه هاي دانش��گاهي و دانش بنيان، 
سيستم هاي تريدري خود را ارتقا دادند، به ساز و كار جذب 
سرمايه خود، با استفاده از روانساز هاي استارتاپي سرعت 
بخش��يدند و حتي فعاالن اين بازار در حوزه تحليل نيز با 
ورود به شبكه هاي اجتماعي تحليلي كه به عنوان استارتاپ 
ارايه شدند، تحليل ها را وارد حوزه رتبه بندي كردند. البته 
رتبه بندي تحليل ها، نسخه اي نيست كه تمام بازار به آن 
عمل كرده باش��د، اما به هر حال حركتي كيفي در حوزه 

گسترده كميتي تحليل هاي بورس است.
اس��تارتاپ هاي الگوريتمي اين حوزه نيز، پس از آنكه در 
يكي 2 دوره فين استارز برگزار شده توسط فرابورس ايران، 
با ارايه سيستم هاي تريدري الگوريتي در بازار سهام و اوراق، 
مقام هاي مختلف كسب كردند، به موفقيت آنچنان بااليي 
نرسيدند. نهايتا زير چتر حمايت شتابدهنده ها رفتند، يا 
سرمايه گذار پيدا نكردند يا هنوز به دنبال سرمايه گذارند. 
بنابراين تغيير چهره بازار سرمايه كشور و ارايه خدمات به 
مزدم در راستاي افزايش سواد مالي آنها، صورت نگرفت. 
شاهد اين مدعي را هم مي توان در لغو يك دستورالعمل 
ديد. هنگامي كه صندوق هاي سرمايه گذاري درآمد ثابت، 
كار خود را آغاز كردند، ش��عبات بانكي هم مي توانستند 
عالوه بر كارگزاري ها، جذب نقدينگي و فروش واحدهاي 

س��رمايه گذاري داش��ته باش��ند. اما اكنون كه اين كار 
توس��ط بانك ها ممنوع اعالم شده، مي بينيم كه سرمايه 
صندوق هاي درآمد ثابت رو به كاهش است. شايد عده اي 
دليل آن را بهبود وضعيت بازار سهام و كوچ سرمايه به اين 
سو عنوان كنند، اما نبايد فراموش كرد كه جنس سرمايه 
زيرنظر صندوق هاي درآمد ثابت، از جنس ريسك گريز 
است، بنابراين احتمال ورود همه آن به بازار سهام وجود 
ندارد. ام��ا به دليل آنكه پ��ل ارتباطي بين م��ردم و اين 
صندوق ها قطع شده و استارتاپ ها نيز به ميدان نيامدند، 

تغيير شكل و افزايش مخاطب بازار سرمايه را نداشتيم. 

  حاشيه هاي برآمده از محيط سياسي
برخي كارشناسان نيز معتقدند كه به حاشيه رانده شدن 
استارتاپ ها در ماه هاي اخير، به دليل آن است كه اوضاع 
سياسي و اقتصادي كشور، اوضاع باثباتي نيست. وقتي كه 
نرخ ارز در هر روز يك قيمت دارد، سرمايه گذار نمي تواند 

وارد شود و س��رمايه پذير هم نمي تواند عمل به تعهدات 
خود را تضمين كند، مگر آنكه حاش��يه ريسك سياسي 
بااليي براي اين موضوعات در نظر گرفته ش��ود كه عمال 
مقرون به صرفه بودن يك نوآوري اقتصادي را با توجه به 

نرخ ريسك هاي معمول، از بين مي برد. 
اتفاقات سياس��ي و اقتصاد كالن ماه هاي اخير نش��ان 
مي دهد كه شركت ها در هر مرحله اي از بلوغ كه باشند، 
بايد محيط سياس��ي خود را دنبال كنند به دليل آنكه 
تغيير در عوامل سياس��ي مي تواند بر اس��تراتژي هاي 
تجاري تاثير بگذارد. جذابيت يك بازار محلي خاص يا 
عام را تحت تاثير قرار مي دهد. شاهد اين مدعي هم آن 
است كه اگر اس��تارتاپ هايي در حوزه صرافي مشغول 
به فعاليت بودند، عم��ال در ماه هاي ممنوعيت فعاليت 
صرافي ها، به زيان رسيدند، اگر در حوزه تريدري بازار 
سرمايه يا بازارگرداني طال مشغول به فعاليت مي شدند، 
مي توانس��تند از آب گل آلود جهش هاي طال وس��هام 

ماهي بگيرند. بنابراين رصد سيس��تم سياسي چه در 
فضاي بين الملل��ي و چه در فضاي داخل��ي كه بتواند 
پيش بيني از تصميم دولت ه��ا بدهد،  با توجه به اينكه 
قوانين تصويبي دولت ها، عملكرد ش��ركت ها را تحت 

تاثير قرار مي دهد، موثر است. 
افزايش ي��ا كاهش ماليات مي تواند ي��ك نمونه از عنصر 
سياسي باشد. براي مثال كاهش ميزان ماليات معامالت 
سهام كه در ماه پيش مصوب سازمان امور مالياتي شد، يكي 
از فاكتورهاي تاثيرگذار در عملكرد شركت هاي قديمي و 
نوين فعال در معامالت س��هام است. حال مي توان بيمه 
ريسك سياس��ي را به عنوان راهي براي مديريت ريسك 
اين حوزه برشمرد، اما دستيابي به اين موضوع نيز به توجه 
به اينكه شركت هاي بيمه اي داخلي، توان آن را ندارند و به 
دليل اينكه تحريم ها، فعاليت هاي اشتراكي با شركت هاي 
بيمه اي بزرگ بين المللي را هم عمال متوقف كرده، اين راه 

عمال بن بست است. 

 طرح سوال
 از ناشران از طريق تدان

سامانه تدان عالوه بر ارتباط مستقيم و سريع تر 
ناشران و تحليل گران با يكديگر، سبب مي شود 
ناشران به مس��اله شفاف سازي در بازار اهميت 
ويژه اي دهند و ناشر خود را مكلف به پاسخگويي 
بداند. به گزارش ب��ورس تهران، طوبي دهقاني 
مدير ناشران شركت بورس با بيان مطلب فوق 
گفت: به موجب ماده ۱۷ مكرر دس��تورالعمل 
نحوه انجام معام��الت در ب��ورس اوراق بهادار 
تهران اگر قيمت س��هام ش��ركتي طي ۱5 روز 
معامالت��ي متوالي با نوس��ان قيمت 5۰ درصد 
افزايش يا كاهش همراه ش��ود، نماد معامالتي 
متوقف شده و س��رمايه گذاران و تحليل گران 
مي توانند از طريق كارگزاري ها، ش��ركت هاي 
مش��اور س��رمايه گذاري س��واالت خود را در 
مورد وضعيت شركت در س��ايت تدان  مطرح 
كنند و ناش��ر در اطالعيه ش��فاف سازي به اين 
سواالت پاسخ مي دهد. وي تصريح كرد: سامانه 
تدان از زيرمجموعه هاي س��ايت كدال اس��ت 
كه ماموري��ت آن دريافت گزارش��ات تحليلي 
از مش��اوران و تحليلگران و همچنين دريافت 
پرس��ش  هاي تحليلگران از ناشران در راستاي 
برگزاري كنفرانس خبري است و هم اينك اين 
درگاه پذيراي سئواالت متعدد سرمايه گذاران 
و تحليلگ��ران اس��ت. دهقاني اف��زود: تاكنون 
در مورد ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس 
اوراق به��ادار تهران در خصوص ش��ركت هاي 
پتروش��يمي پرديس )ش��پديس(، ملي مس 
)فملي(، باما )كاما(، كاوه جنوب كيش )كاوه(، 
حفاري شمال )حفاري(، پتروشيمي جم )جم(، 
نفت و گاز پارسيان )پارسان( و پتروشيمي تبريز 
)شبريز( از طريق س��امانه تدان از ناشران طرح 
سئوال شده است. مدير ناشران شركت بورس 
تهران خاطرنشان كرد: اين مساله عالوه بر اينكه 
ارتباط مستقيم و سريع تر ناشران و تحليلگران با 
يكديگر را ميسر مي كند، سبب مي شود ناشران 
به مساله شفاف سازي در بازار، اهميت ويژه اي 
دهند و ناشر خود را مكلف به پاسخگويي بداند. 
همچنين تحليلگران پاسخ س��ئواالت خود را 

راحت تر و سريع تر دريافت مي كنند.

 فرصت مجدد 
به مشموالن سهام عدالت

 به زودي جزئيات، زمان و نحوه ثبت ش��ماره 
ش��باي بانكي مش��موليني كه تاكن��ون براي 
دريافت س��ود خود مراجع��ه نكرده اند، اعالم 
مي شود. به گزارش سازمان خصوصي سازي، 
سيدجعفر سبحاني مشاور رييس كل سازمان 
خصوصي سازي بيان كرد: طبق مصوبه شوراي 
عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون 
اساسي، مقرر ش��د در راستاي حفظ و صيانت 
از دارايي مشمولين س��هام عدالت كه تاكنون 
براي دريافت سود خود مراجعه نكرده اند و به 
منظ��ور جلوگيري از عدم كاه��ش ارزش اين 
دارايي ها، س��ازمان خصوصي س��ازي مجددا 
فراخوان هايي را براي دريافت ش��ماره حساب 
بانك��ي آنها منتش��ر كند. مش��اور رييس كل 
سازمان خصوصي سازي افزود: در صورت عدم 
مراجعه اين افراد در مدت زمان تعيين ش��ده، 
پيش��نهادات مختلفي براي حفظ سود بانكي 
اين دسته از مش��مولين وجود دارد كه يكي از 
آنها مي تواند اين باش��د كه سود سهام عدالت 
آنها نزد يكي از بانك هاي دولتي با نرخ س��ود 
مناسب س��پرده گذاري شود. وي ادامه داد: از 
نظر سازمان خصوصي سازي دو فرصت قبلي 
براي ثبت مشموليني كه شماره شباي خود را 
در سامانه وارد نكرده بودند كفايت مي كرد اما 
بنا بر مصوبه شوراي عالي اجراي سياست هاي 
كل��ي اصل ۴۴ تصميم بر اين ش��د كه فرصت 
مجددي به مش��مولين داده ش��ود. سبحاني 
گفت: به زودي جزئيات تصميم و زمان و نحوه 
ثبت شماره شباي بانكي اعالم مي شود. گفتني 
است؛ تاكنون ۷ ميليون نفر از مشمولين سهام 
عدالت با وجود فراخوان هاي متعدد، ش��ماره 
حساب خود را به اين سازمان اعالم نكرده اند.

تاثير تورمي در بورس
زمان��ي كه انتظار تورمي باال باش��د بورس هم 
وضعي��ت خوبي دارد به عبارتي ت��ورم بر بازار 
س��هام تاثير مي گ��ذارد. به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان، عظيم ثابت تحليل گر بازار 
س��هام بيان كرد: رش��د دالر در برخي صنايع 
همچون پتروش��يمي ها و معدني ه��ا به دليل 
ص��ادرات محور ب��ودن تاثيرگذار اس��ت. اين 
تحليل گر بازار س��رمايه تصري��ح كرد: باتوجه 
به قيم��ت دالر كه بي��ن ۴2۰۰ و ۴۴۰۰ قرار 
داشت فروش بيشتر ش��ركت ها برمبناي اين 
مبلغ بوده است كه البته امكان برگشت به اين 
رقم امكان پذير نيس��ت و باتوجه به مبادالت 
ارز ثانويه، شايد اين اجازه داده شود كه صنايع 
صادرات محور در بازار توافقي، معامله داش��ته 
باشند. عظيم ثابت گفت: اين امكان وجود دارد 
كه نقدينگي به سمت بورس حركت كند البته 
دولت هم اين تمايل را دارد بنابراين بورس اثر 
تورمي ندارد و اگر سهام از سوي سرمايه گذاران 
خريداري ش��ود امكان جبران افزايش قيمت 

دالر وجود خواهد داشت.

مروريبرآمارمعامالتمردادماه

بازدهي 27 درصدي شاخص بورس و فرابورس
پرونده دومين ماه تابستان در حالي بسته شد كه تمامي 
آمارها حاكي از ثبت ركوردهاي تاريخي در بازار سرمايه 
ايران است. ركوردش��كني در رقم شاخص كل، رشد 
روزانه اين نماگر، ارزش معامالت و حجم تغيير مالكيت 
روزانه از مهم ترين تحوالت آم��اري اين دوره بود، كه 
باعث شد بازار سهام يكي از طاليي ترين ماه هاي تاريخ 
فعاليت خود را پشت سر بگذراد. به گزارش سنا، نماگر 
شاخص كل در روندي بي س��ابقه توانست در 23 روز 
معامالتي مردادماه، شاهد 29 كانال شكني باشد، و بازده 
خود طي مدت مزبور را به 2۷ درصد برساند. در همين 
رابطه، نماگر بورس تهران كه در آخرين روزمعامالتي 
تيرماه در كانال ۱۰8 هزار واحد قرار داش��ت، در پايان 
مرداد به س��طح ۱3۷ هزار واحد ارتقا يافت تا عالوه بر 
بازده درخشان يك ماهه، بازده ۴2 درصدي از ابتداي 
سال، و 6۷ درصدي يكساله را در دفتر عملكرد تاريخي 
خود به جاي بگذارد. همچنين در همين مدت شاهد 
ثبت بيش��ترين روزانه نيز بوديم. در حالي كه تير ماه 
شاخص توانست دريك روز به رشد بيش از 3 هزار واحد 
دست يابد، در مرداد اين رشد به 5 هزار واحد طي يك 
روز معامالتي نيز رسيد. از سوي ديگر، ارزش معامالت 
كه در ميانه ه��اي مردادماه، به بيش از ۱۴۰۰ ميليارد 

تومان در يك روز نيز رس��يد، نس��بت به تير  ماه رشد 
بيش از 5۰ درصدي را به ثبت رساند. برهمين اساس، 
ميانگين ارزش معامالت نسبت به روند يكسال گذشته 
رشد 2۷3 درصدي را به جاي گذاشت. همچنين حجم 
معامالت بازار سهام كه در ميانگين يكماهه نسبت به 
قبل رشد ۱5 درصدي را به همراه داشت، در بازه يكساله 

به رشد ۱22 درصدي رسيد.

 رشد 10 درصدي ارزش بازار
از سويي ديگر، دومين ماه از فصل تابستان ۱39۷ براي 
بازار فرابورس ايران با بازدهي 2۷ درصدي شاخص كل، 
افزايش ۱۰ درصدي ارزش بازار و رشد قابل مالحظه 
متغيرهاي معامالتي اعم از حجم، ارزش و تعداد دفعات 
معامالت در مجموع بازارهاي نه گانه پايان پذيرفت. بر 
اين اساس، آيفكس كه در آخرين روز كاري تيرماه در 
سطح ۱222 واحدي ايستاده بود با 33۱ واحد صعود 
)معادل 2۷ درصد( تا عدد ۱553 واحد افزايش يافت تا 
بازدهي اين نماگر به ۴2 درصد از ابتداي امسال برسد. به 
موازات صعود اين متغير، شاهد رشد ۱۰ درصدي ارزش 
بازار نيز بوديم كه موجب شد از آغاز سال 2۰ درصد بر 
ارزش بازار فرابورس ايران افزوده شود. در اين ميان طي 

22 روز معامالتي در ماه مرداد، روزانه 625 ميليون ورقه 
به ارزش ۴۱6۰ ميليارد ريال در فرابورس مورد معامله 
قرار گرفت تا در مجموع ۱3 هزار و ۷۴8 ميليون ورقه به 
ارزش 9۱ هزار و 5۱3 ميليارد ريال در مجموع بازارهاي 
فرابورس طي اين ماه دادوس��تد ش��ود. در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته ارقام مرتبط با حجم و ارزش 
معامالت با رش��د 2۰9 و ۱52 درصدي روبرو شدند. 
همچنين بازارهاي فرابورس ايران عملكرد روبه رشدي 
را در مقايسه با مرداد ۱396 پشت سر گذاشتند بطوري 
كه تمامي بازارها افزايش حجم، ارزش و تعداد دفعات 
معامالت را تجربه كردند. بر اين اساس در بازارهاي اول، 
دوم و پايه به ترتي��ب 28۰۱، 663۰ و 3993 ميليون 
سهم خريد و فروش شد كه از رشد 36۷، 2۱8 و ۱36 
درصدي اين متغير نسبت به مرداد 96 حكايت داشت. 
همچنين ارزش معامالت در ب��ازار اول به رقم 665۴ 
ميليارد ريال، در ب��ازار دوم به 2۱ هزار و ۱۷5 ميليارد 
ريال و در بازار پايه به رقم 629۱ ميليارد ريال رس��يد 
كه نشان دهنده افزايش 56۰، ۴5 و ۷۷ درصدي ارزش 
دادوستدهاي انجام شده در اين س��ه بازار است. بازار 
شركت هاي كوچك و متوسط نيز ميزبان نقل و انتقال 
8۴9 ميليون سهم به ارزش 55 ميليارد و 8۰۰ ميليون 

ريال قرار گرفت كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از 
افزايش بيش از 26۰ درصدي حجم و ارزش معامالت 
در اين بازار حكايت مي كند. در نهايت در بازار ابزارهاي 
نوين مالي نيز مجموع دادوستدهاي انجام شده در اوراق 
بدهي، صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله و اوراق 
تسهيالت مسكن به تغيير مالكيت 3۱3 ميليون ورقه 
به ارزش 5۷ هزار و 235 ميليارد ريال رسيد كه حاكي 
از افزايش 295 درصدي در حجم و 235 درصدي در 
ارزش معامالت اين بازار اس��ت. ابزارهاي مورد معامله 
در اين بازار نيز يعني اوراق بدهي، ETFها و اوراق تسه 

به ترتي��ب با رش��د 3۰۴، 3۰2 و 3 درصدي در حجم 
معامالت روبه رو شدند. ارزش دادوستدها نيز افزايش 
25۰ و ۴۰۷ درصدي را در اوراق بدهي و صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله تجربه كردند. اوراق تسه اما 
افت ۱2 درص��دي در ارزش معامالت را طي مردادماه 

شاهد بود. 
در همين حال در تابلو الف بازار پايه شاهد رشد بيش 
از 6۰۰ درص��دي حجم و ارزش معامالت و در تابلو ب 
بازار پايه صعود 66 درصدي در حجم و ۴6 درصدي در 

ارزش دادوستدها بوديم.

ارسال اطالعات بورس كاال به وزارت صمتوزارت نفت، عامل تعويق عرضه نفت خام در بورس انرژي
مديرعامل بورس انرژي بر اين باور است كه احتماال دغدغه هايي همچون 
معامالت ارزي، تحريم ها و موضوعات مربوط به حمل و نقل، عرضه نفت 
خام در بورس را به عقب انداخت . وي معتقد است كه وزارت نفت براي اين 
دغدغه ها بايد راهكار ارايه كند. به گزارش ايسنا، علي حسيني در پاسخ 
به اينكه عرضه نفت خام در بورس انرژي به كجا رسيد؟ اظهار كرد: بعد 
از صحبت هاي معاون اول رييس جمهور اتفاق جديدي نيفتاد و اگر هم 
قرار باشد اتفاقي بيفتد نياز به مصوبات و هماهنگي در سطح دولت خواهد 
داشت، در نتيجه فعال بايد منتظر باشيم. وي در پاسخ به اينكه چه كساني 
با عرضه نفت خام در بورس موافق و چه كساني مخالفند؟ گفت: مخالف 
يا موافق بودن شايد زياد موضوعيت نداش��ته باشد اما وزارت نفت بايد 
بگويد كه چه دغدغه اي دارد كه با وجود اينكه معاون اول رييس جمهوري 
اعالم مي كنند عرضه نفت خام در بورس انجام شود، اين اتفاق نمي افتد. 
مديرعامل بورس انرژي ادامه داد: شايد مالحظاتي مانند نرخ ارز، تحريم ها 
و حمل و نقل و محدوديت هاي قانوني وجود دارد، اينها مسائل عمده اي 
است كه وزارت نفت بايد براي آنها راه حل پيدا كند. برداشت ما اين است 
كه اظهارنظر قطعي را بايد وزارت نفت انجام دهد ولي بطور خالصه بايد 

بگويم بعد از صحبت هاي معاون اول رييس جمهوري در مورد عرضه نفت 
خام در بورس اتفاق خاصي نيفتاده است. وي در پاسخ به اينكه منظور از 
محدوديت هاي قانوني چيست؟ گفت: محدوديت ها در مورد اينكه مثال 
تسويه بايد حتما ارزي باشد، بحث تحريم ها هم به عنوان دغدغه وجود 
دارد ش��ايد اين دغدغه ها اس��ت كه اين كار را كند مي كند. حسيني در 
پاسخ به اينكه آيا از زماني كه معاون اول رييس جمهوري درباره عرضه 
نفت در بورس صحبت كردند سازمان بورس يا شما به عنوان مدير بورس 
انرژي جلسه اي با وزارت نفت داشتيد؟ اظهار كرد: هم با وزارت نفت هم 
با جاهاي ديگر جلساتي گذاشته شده كه ما عمدتا در آن جلسات مدعو 
هستيم ما براي عرضه نفت خام در بورس آمادگي داريم و تقريبا مي دانيم 
كه مشكالت و دغدغه ها چيس��ت. گفتني است، چندي پيش اسحاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهور گفت كه »با كشورهاي دوست خود 
گفت وگو كرده ايم و راه هاي فروش نفت خود را باز كرديم. نفت خام ايران 
در بورس داخلي عرضه خواهد شد و بخش خصوصي، شفاف نفت بخرد 
صادر كند. مقداري كه نياز داش��ته باشيم، بخش خصوصي در تناژهاي 

مختلف وارد عرصه شده است.«

درباره درخواس��ت وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر اعالم فهرست 
خريداران برخي محصوالت )پتروشيمي و فوالدي( و رفع شائبه حضور 
دالالن مطرح ش��د. در همين حال، مديرعامل بورس كاالي ايران اظهار 
داش��ت: پس از درخواس��ت وزير صنعت، دوباره طي چند روز گذش��ته 
اين اطالعات به وزارت صنعت ارس��ال شد اما گويا هنوز به رويت ايشان 
نرسيده است. به گزارش سنا، حامد سلطاني نژاد، در اين خصوص افزود: 
به محض دريافت اين درخواست با مراجع قضايي مكاتبه كرديم تا مجوز 
قانوني الزم را كسب كنيم و بورس كاال بر اساس قانون فعاليت مي كند و 
براي اعالم عمومي نام و اطالعات توليد و مصرف واحدهاي صنعتي بايد 
از مراجع قضايي استعالم مي شد و ما استعالم را انجام داده و منتظر نظر 
نهايي مرجع قضايي مانده ايم. مديرعامل بورس كاال درباره علت استعالم 
از مراجع قضايي توضيح داد: مطابق قانون براي حمايت از رقابت پذيري 
بازار و جلوگيري از دستكاري قيمت، اعالم ميزان مصرف و توليد روزانه 
و ريز مسائل مالي شركت ها به يكديگر و ساير كارگزاران و فعاالن ممنوع 
اس��ت. بطور طبيعي مقام قضايي با توجه به نياز به شفافيت و حمايت از 
توليد، درباره جزييات اعالم عموم��ي و زمان آن تصميم گيري مي كند. 

س��لطاني نژاد افزود: البته تا زماني كه پاسخ استعالم دريافت شود براي 
تس��ريع در اين اقدام، اطالعات كامل معامالت را به وزارت صنعت ارايه 
كرده ايم تا ميزان پايبندي خريداران به تعهدات خريدشان  راستي آزمايي 
شود. وي ادامه داد: با توجه به تاييد صالحيت و ميزان سقف مجاز خريد 
ماهانه و هفتگي از سوي وزارت صنعت در سامانه بهين ياب، وزارتخانه با 
استفاده از اطالعات ارسال شده بورس كاال قادر به مغايرت يابي و اعمال 
سياست هاي دقيق بر مديريت توليد و مصرف و تنظيم بازار است. البته به 
صورت مستمر اطالعات را عالوه بر وزارت صنعت، به نهادهاي نظارتي و 
مالياتي ارسال مي كنيم؛ اين اطالعات مبناي تشخيص فرارهاي احتمالي 
مالياتي، قاچاق و ساير تخلفات مي شود؛ اين رويه سال هاست در بورس 
كاال ادامه دارد و ريز همه تراكنش ها ثبت و به نهادهاي باالدستي ارجاع 
مي ش��ود. مديرعامل بورس كاال تاكيد كرد: از هرگونه پيش��نهادي كه 
موجب شفافيت بيشتر در عرصه اقتصاد كشور شود استقبال مي كنيم. 
مبناي بورس كاال از ابتداي تاسيس، شفافيت و ايجاد بازار عميق است؛ 
اين شفافيت باعث شده است همه نهادهاي نظارتي بتوانند براي پيشبرد 

امور خود از اين اطالعات استفاده كنند.

اخبار                                                                                                                                                                                                                                                                           

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
معتقد است كه تصميم ش��وراي عالي بورس مبني 
بر واقع��ي كردن قيمت كاال ها به مراتب درس��ت تر 
و كارآمدت��ر از مصوب��ه وزارت صم��ت در خصوص 
احتساب قيمت كاال ها بر مبناي دالر ۴2۰۰ توماني 

است. به گزارش ميزان، حسينعلي حاجي دليگاني 
درباره تالش شوراي عالي بورس براي واقعي كردن 
قيمت كاال ها و پايان احتس��اب دالر ۴2۰۰ توماني 
در نرخ پايه محصوالت گفت: اگر تصميم ش��وراي 
عالي بورس در راس��تاي واقعي شدن قيمت كاال ها 

و اس��تفاده از ارز ب��ازار ثانويه در ب��ازار كاال اجرايي 
شود شاهد آرامش بازار، حذف سوداگري و حمايت 
از توليدكنن��دگان خواهي��م ب��ود. نماين��ده مردم 
شاهين شهر در مجلس شوراي اسالمي افزود: وزارت 
صمت تصور مي كند كه اعالم قيمت ها برمبناي نرخ 

ارز ۴2۰۰ توماني براي كاالها، به صنايع پايين دست 
كمك مي كند، اما موضوع اينجاست كه واسطه ها به 
هر طريقي اجازه رسيدن مواد اوليه به توليدكننده 
واقعي را نمي دهن��د و از اين رو باز هم محصوالت با 
دالر با نرخ بازار آزاد به دست توليدكننده مي رسد. 

عضو كميسيون برنامه، بودجه و مجاسبات مجلس 
تاكيد كرد: اميدواريم وزارت صمت به زودي مبناي 
قيمت كاال ها را همسو با تصميم شوراي عالي بورس 
با ارز ثانويه محاسبه كند تا شاهد رسيدن سود واقعي 

به توليدكنندگان باشيم.

تصميمشورايعاليبورسكارآمدترازمصوبهوزارتصمت

بازه  ماهانه شاخص بورس
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بازخوانی علت عدم انسجام و قدرت مطالبه گری در تشکل های معدنی

لزوم ایجاد »شورای هماهنگی و تعامل تشکل های معدنی مستقل«

رانت 40 هزار ميلياردتوماني در بازار فوالد

انوشیروان دلیریان|
عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران|      

تشکل یا س��ازمان پدیده اجتماعی است که امروزه تحت 
عنوان یک ش��خصیت حقوق��ی، داراي حقوق و تکالیف 
متنوع و منحصر به فردي شده است. با توجه به فراگیري 
این عنوان به ویژه در حوزه نهادهاي غیردولتی که در عصر 
حاضرگستره وسیعی از کارکردهاي سیاسی، اقتصادي و 
اجتماعی را به انجام می رس��انند، شناخت و درک و تامل 
بیشتر در معنا و مفهوم آن خالی از فایده به نظر نمی رسد. 
بدون شناخت کافی نسبت به این مفهوم، چه بسا تشکل 
در ادامه فعالیت، از هدف اولیه منحرف یا دچار سردرگمی 
شود. بنابراین در ابتدا بر خودالزم دانسته تا تعریفی مختصر 

و موجز از تشکل ارایه دهم .
تشکل عبارت است از مجموعه ایی از فعالیت هاي آگاهانه، 
ترتیب یافته با اهداف معین که در تشریح این تعریف می 

توان گفت مفهوم تشکل دارای چهار جزء است :
1( مجموعه اي از فعالیت ب��وده و محدود به یک فعالیت 
منفرد و بدون پیشینه نیست بلکه سلسله اي از اقدامات 

مرتبط به هم است .
2( مجموعه فعالیت ه��اي آگاهانه اس��ت که مبتنی بر 
داوطلبانه بودن، خودجوش بودن ی��ا غیر اجباري بودن 
اقدامات مورد نظر اس��ت. همچنین اقداماتی اس��ت که 
براس��اس اس��تقالل راي اعضا و بینش و شناخت آنها بنا 

شده است.
3( مجموعه اقدامات مورد اشاره به طور ترتیب یافته است. 
این جزء از تعریف تشکل به لزوم سازماندهی و هماهنگ 
شدن اقدامات مورد نظر اشاره دارد. بدین معنا که تشکل 
داراي ش��خصیت حقوقی می شود و از مجموعه اقدامات 

لحظه اي و مقطعی متمایز می گردد.
4( اینکه اقدامات آگاهانه و سازماندهی شده مذکور، مبتنی 

بر اهداف معین است.
در ادامه و پس از آش��نایی با مفهوم تش��کل و اجزاء آن از 
یکسو و توجه به رشد تعداد تشکلهای معدنی به ویژه طی 
دو دهه اخیر از س��وی دیگر، به بیان علل عدم هماهنگی 
و همسویی این تشکلها در دستیابی آنها به خواسته ها و 
اهداف مشترک خود علی رغم افزایش تعداد آنها پرداخته 
و در انتها پیشنهادی برای رفع یا کاهش این کاستی ها در 
جهت ایجاد اثر بخشی بیشتر در عملکرد آنها ارائه می گردد. 
چرا تعدد تشکلهای معدنی در عمل منتج به رسیدن بخش 

خصوصی به جایگاه و حقوق حقه خود نگردیده است؟
در راستای سیاس��تهای کلی اصل چهل و چهارم قانون 
اساس��ی جمهوری اسالمی ایران و طی دو دهه اخیر اکثر 
تشکلهای معدنی بخش خصوصی با رویکردهای مختلف 
و جهت توس��عه و پیشرفت معدن و صنایع معدنی کشور 
دوش��ادوش دولت و در برخی موارد حتی در نقش بازو و 
مشاور بخش دولتی تشکیل گردید، بطوریکه امروزه تعداد 
این تشکلها از تعداد انگشتان دو دست هم فراتر شده است.
ولیکن س��والی که شاید س��الیان متمادی از ذهن اغلب 
 افراد جامعه معدنی کش��ور و بخصوص بخش خصوصی 
می گذرد، این است که چرا این کثرت تشکلها و نقشی که 
آنها می توانند داشته باش��ند، تاکنون و در عمل منتج به 
رسیدن بخش خصوصی واقعی به جایگاه و حقوق حقه خود 

در معدن و صنایع معدنی نگردیده است؟

در ادامه و با عنایت به مفهوم تشکل که پیش تر ذکر شد و 
همچنین سوال فوق، به عقیده اینجانب عمده دالیل این 

مهم را می توان طی موارد ذیل دسته بندی کرد:
اول: کثرت و تعدد تشکلها عالوه بر ایجاد تحرک و پویایی 
و مش��ارکت حداکثری در یک صنعت، چنانچه درست و 
حساب شده مدیریت نگردد میتواند باعث ایجاد ناهماهنگی، 
گسستگی، موازی کاری و تداخل در وظائف تشکلها گردد 
که این موارد می تواند به جای حرکت بسوی جلو و در جهت 
کسب یا حفظ منافع بخش خصوصی واقعی معدن برعکس 
عمل کرده و بواسطه تفاوت منافع در پاره ایی از موارد، موجب 

تضییع یا تخریب حقوق قاطبه جامعه معدنی گردد.
دوم: وابستگی بی حد و حصر برخی از تشکلهای معدنی 
بخش خصوصی به نهاد ها و س��ازمانهای دولتی که باعث 
ایجاد اختالل در رسالت اصلی این تشکلها، یعنی صیانت از 

حقوق اعضاء و جامعه تحت پوشش خود در قبال نهادهای 
دولتی شده است.

سوم: عدم وجود روحیه مطالبه گری اثر بخش و اصولی در 
بخش عمده ایی از تشکلهای معدنی به دالیل:

3-1( تغییر و تحول لحظه ایی قوانین و مقررات از جانب 
متولی بخش معدن و به تب��ع آن ایجاد نوعی بی نظمی، 
سردرگمی و بالتکلیفی برای جامعه معدنی و بخصوص 

بخش خصوصی 
3-2( عدم آگاه س��ازی و اطالع رسانی نامناسب برخی از 
 تش��کلها به اعضای خود و ناآگاهی و عدم اش��راف بخش 
عمده ایی از معدنی ها نسبت به قوانین و مقررات حاکم بر 

فعالیتهای حرفه ایی خود
3-3( عدم توجه به اه��داف و منافع کلی و ترجیح منافع 
ش��خص یا گروهی خاص به منافع کالن جامعه معدنی 

مستقل کشور
3-4( تمایل کم به مشارکت و کار تشکیالتی در بین جامعه 
معدنی و میل زیاد به انجام فعالیتهای منفرد بخصوص در 

دوران رکود و یا تالطمهای اقتصادی
چهارم: و ش��اید اصلی ترین و مهمترین مورد، عدم وجود 
تعریف درست از ارتباط مستمر و کارآمد در بین تشکلهای 
موجود در راستای ایجاد هماهنگی، همسویی با برنامه و 
هدفمند جهت هم افزایی بیشتر برای مطالبه و پیگیری 
 حقوق بر حق اکثریت بخ��ش خصوصی جامعه معدنی 
می باشد که با اندکی تامل بیشتر در تعریف واژه تشکل، باید 
اذعان داشت که هیچ یک از مفاهیم تشکل و کار تشکیالتی 
در جلوگیری از بروز نقایص و کاستی های برشمرده، رعایت 

نشده است.

   راهکار
پس با مد نظر قراردادن دس��ته بندی مذک��ور و در جهت 
رف��ع این نقایص با ص��رف وقت و هزین��ه هرچه کمتر، به 
عقی��ده اینجانب ایج��اد اثربخش ش��ورایی تحت عنوان 
"شورای هماهنگی و تعامل تش��کلهای معدنی مستقل" 
تا حدود زیادی راهگش��ا خواهد بود. زیرا تا زمانیکه بخش 
خصوصی معدن هماهنگی، انسجام، هدفمندی و تسلط 
و اش��راف کافی به خواس��ته ها و مطالبات خود را نداشته 
باش��د به تبع آن نم��ی تواند بصورت یکپارچ��ه و با برنامه 
در جهت پیش��برد اهداف کالن صنفی خ��ود گام بردارد 
 و در نهای��ت )) آش همین آش و کاس��ه همین کاس��ه ((

 خواهد بود که تاکنون ش��اهد آن بوده ایم. به بیان س��اده و 
شفاف، تش��کیل و تالش بر استمرار وجود چنین شورایی 
از اعضای هیات رییسه تشکلهایی که فراگیری و مقبولیت 
بیشتری در بین معدنی های بخش خصوصی واقعی دارند، 
می تواند به وجود یک بخش خصوصی منسجم، قدرتمند ، 
مطالبه گر و هدفمند کمک شایانی نماید تا شاید با تشکیل 
چنین ش��ورایی و تمرین ترجیح مناف��ع جمعی به منافع 
فردی، بعد از این شاهد بروز مشکالت و مصائبی از بابت عدم 
هماهنگی، موازی کاری و سلیقه ایی برخورد کردن تشکلهای 
خصوصی بخش معدن در خصوص مسائل و موارد پیش آمده 
در این شرایط حساس نبوده و کلیه پیشنهادات، مطالبات و 
نظرات مطروحه این ش��ورا در قبال بخش دولتی، برآیند و 
ماحصل بخش اعظمی از جامعه معدنی کشور و به صورت 

یکپارچه، با برنامه و هدفمند باشد.

در حوزه ص��ادرات ف��والد از آغاز س��ال 2۰1۸ تاكنون 
چشم انداز بازار چین و بازار جهاني مثبت بوده است و رشد 
معقولي را از نظر حجم مصرف و كشش بازار تجربه كرده 
و به ثبات قیمتي رسیده ایم. از طرف دیگر به دلیل افزایش 
قیمت مواد  اولیه، افزایش تقاضا در چین، كاهش ارزش دالر 
و افزایش قیمت انرژي شاهد چشم اندازي مثبت در حوزه 
صنایع فوالد در سطح جهاني بوده ایم. با توجه به عملكرد 
جهاني در س��ال جاري اگر منتظر رونق نباشیم ركود در 
سطح مصرف و تقاضا هم نخواهیم داشت.در حوزه داخلي 
نیز انتظار مي رود طرح هایي كه پیش از برجام راكد مانده 
بودند با ظرفیت هایي كه برنامه جامع اقدام مشترك ایجاد 
كرد اهداف خود را دنبال و وارد مدار تولید شوند. چالش 
اصلي این است كه آیا مي توان براي این واحدهاي تولیدي 
مواد اولیه به میزان كافي تهیه كرد و امكان دسترسي به 
بازارهاي صادراتي آنطور كه باید وجود دارد یا نه؟ چرا كه 
طي سه سال گذشته با مازاد تولید مواجه بودیم و بنابراین 
هر پروژه جدید را باید به عن��وان گزینه صادرات در نظر 
بگیریم.در س��ال 96 بیش از 35 درصد تولیدات ما در 
صنعت فوالد صادر شد و پیش بیني مي شود امسال این 
درصد رشد داشته و با هر مقیاس جهاني هم كه مقایسه 
كنیم این میزان از مازاد تولید نس��بت باالیي است. در 
رابطه ب��ا تاثیرات عوامل متعدد بر رش��د صنعت فوالد 
در س��ال جاري با چند تن از صاحبنظران این حوزه به 

گفت وگو پرداخته ایم كه در ادامه مي آید؛ 

 تحريم ها، تاثيري بر رشد صادرات فوالد ندارد
محمود اس��المیان مدیرعامل س��ابق ف��والد مباركه و 
ذوب آهن و عضو هیات مدیره شركت فوالد مباركه اظهار 
كرد: فوالد كشور طي چند س��ال گذشته رشد باالیي را 

تجربه كرده است.
وي افزود: خوشبختانه امسال به تولید 25 میلیون تني در 
فوالد خواهیم رسید و واردات كم شده است تا جایي كه 
در چهار ماه ابتدایي س��ال 97 تنها 3۰۰ هزار تن واردات 
فوالد داشته ایم و این در حالي است كه در گذشته حدود 
12 میلیون تن فوالد به كشور وارد مي شد.اسالمیان دلیل 
اصلي رشد صنایع فوالد سازي در كشور را فعالیت و ورود 
بخش خصوصي ب��ه این حوزه دانس��ت و گفت: با وجود 
شرایط تحریم هیچ گونه نگراني از جانب تولید فوالد در 

كشور وجود ندارد.
عضو هیات مدیره ش��ركت فوالد مباركه افزود: به علت 
سیاست هاي اخیر تالطماتي در بازار فوالد به وجود آمد 
اما به نظر من این تالطمات موقتي بوده و صنعت فوالد با 
قدرت به پیش مي رود. اس��المیان تاكید كرد: در تامین 
فوالد براي بازار داخلي مش��كلي نداریم و در صورتي كه 
اجازه دهند قیمت ها در بورس تعیین شود و تعیین قیمت 
به صورت دستوري نباشد، دست واسطه ها كوتاه شده و 

رانت هاي ایجاد شده از بین خواهد رفت.
وي یادآور شد: در سال حدود 3۰ تا 4۰ هزار میلیارد تومان 
با سیستم دستوري ایجاد رانت كرده ایم و عده  زیادي به 

دنبال آن هستند كه فوالد را با قیمت كم خریده و با قیمت 
باالتر بفروشند.اس��المیان تاكید كرد: ورود واسطه ها در 
سیستم قیمت گذاري دستوري موجب مي شود تا فوالد 

با قیمت مناسب به دست مردم نرسد.
وي با اش��اره به وضعیت صادراتي فوالد یادآور شد: سال 
گذشته ۸ و نیم میلیون تن فوالد به ارزش حدود 5 میلیارد 
دالر به خارج از كش��ور صادر ش��د و بعد از صنایع نفتي 

بیشترین صادرات مربوط به فوالد در كشور بود.
اس��المیان تاكید كرد: ف��والد ایراني ب��ه مرغوبیت باال 
در همه ج��اي دنیا مش��تري دارد و اكن��ون آقاي ترامپ 
تحریم هاي علیه كشور ما شروع كرده اما ما همه راهكارهاي 

دور زدن تحریم ها را به خوبي مي شناسیم.
وي ادامه داد: باید توجه داشت كه در تحریم هاي جدید 
ما فقط با امریكا مشكل داریم و نباید مشكالت مربوط به 
تحریم ها را آنقدر بزرگ جلوه دهیم كه فعاالن اقتصادي 
كشور ناامید شوند.اسالمیان تاكید كرد: بدون شك بر اثر 
تحریم ها مشكالتي پیش خواهد آمد اما این مشكالت از 
مشكالت قدیم كمتر بوده و ما راه مقابله با آن را مي دانیم.

  غفلت از صادرات مواد اوليه فوالد به تركيه
مهرداد اكبریان رییس انجمن س��نگ آهن ایران ظهار 
كرد: اكنون در شرایط خاصي قرار گرفته ایم زیرا افزایش 
تحریم ها و به خطر افتادن سیستم حمل ونقل و كشتي 
موجب شده كه نتوانیم به راحتي صادرات را انجام دهیم 

و این موضوع صادرات مواد مدني و فوالد را تحت الشعاع 
قرار مي دهد.وي افزود: در بازار داخلي به دلیل تصمیمات 
خلق الس��اعه و قوانین دولتي، انگیزه كافي براي تولید و 

فروش محصوالت معدني وجود ندارد.
رییس انجمن س��نگ آهن ایران یادآوري ك��رد: در این 
ش��رایط هر تصمیمي كه بر افزایش قیم��ت تولید تاثیر 

بگذارد موجب تخریب تولید ملي خواهد شد.
اكبریان با اش��اره به ضرورت بهره گیري از ظرفیت كالن 
بورس و قیمت گذاري مواد معدن��ي تصریح كرد: ما هم 
نگران مواد معدني هستیم و هم فوالد، زیرا اگر فوالدي ها 
نتوانند خوب رش��د كنند قاعدتا نمي توانن��د از ما مواد 
بیش��تري بخرند.وي با اش��اره به ضرورت بهره گیري از 
فرصت هاي مقطعي در برهه كنوني بیان كرد: اكنون زمان 
آن است كه مسووالن دولتي و فعاالن بخش خصوصي با 
سرعت عمل و تیزهوشي از فرصت هاي مقطعي بهره ببرند.

رییس انجمن سنگ آهن ایران اضافه كرد: تركیه ساالنه 
42 تا 45 میلیون تن فوالد تولید مي كند كه قسمت عمده 
مواد اولیه آن را آهن اسفنجي و قراضه تشكیل مي دهد و 
در صورتي كه به خاطر تحریم هاي امریكا این كشور نتواند 
مواد اولیه مورد نیاز فوالد خود را وارد كنند، تولیدكنندگان 
ایراني مي توانند از فرصت پیش رو براي افزایش صادرات 
مواد معدني بهره ببرند.وي تاكید كرد: اكنون دولت براي 
تنظیم بازار داخلي و خارجي صادرات آهن اس��فنجي را 
محدود كرده اس��ت و همین امر موجب ش��ده نتوانیم از 

فرصت صادرات به تركیه بهره ببریم.اكبریان با اش��اره به 
احتمال توافق بین امریكا و تركیه تصریح كرد: حتي اگر 
بازار تركیه یك بازار موقت باشد باز هم ما موظفیم در این 
نوع بازارها به صورت پارتیزاني عمل كرده و این س��رعت 
عمل متاسفانه در مسووالن كشور دیده نمي شود.رییس 
انجمن س��نگ آهن ایران یادآوري كرد: اكنون زمان آن 
رسیده كه از شرایط به وجود آمده در حالت بحراني بهره 
ببریم و از تصمیمات دستوري و اقدامات و قوانین محدود 

كننده بپرهیزیم.
اكبریان تصریح كرد: اگر قیمت مواد معدني آزاد ش��ود و 
اجازه دهند خود معدن داران و صنعت كاران فوالد با تعامل 
یكدیگر قیمت را تعیین كنند بطور حتم قیمت تمام شده 
محصوالت معدني از قیمت هاي دستوري كنوني پایین تر 
خواهد آمد.وي تاكید كرد: اكنون دولت قیمت مواد اولیه 
معدن��ي را بر اس��اس ارز 4هزار و2۰۰ توماني محاس��به 
مي كند و این در حالي است كه همه تولیدكننده ها با دالر 

آزاد به فعالیت مشغولند.
رییس انجمن سنگ آهن ایران اضافه كرد: متاسفانه در این 
میان همه سودها به جیب واسطه ها مي رود و این سوال 
مطرح مي ش��ود كه چرا نمي گذاریم این سود در چرخه 
مواد معدني بماند و خود تولیدكننده داخلي از آن بهره مند 
شود.وي گفت: اگر امروز آزادسازي قیمت ها صورت بگیرد 
و همه بخشنامه هاي وزارتخانه قطع شود بطور حتم قیمت 
میلگردي كه به دست مشتري مي رسد كمتر خواهد شد.

اثر اصالح بند 5 مصوبه ارزي 
بر بازار سرمايه

سیدحسین سلیمي| نائب رییس كمیسیون 
بازار پول و سرمایه اتاق تهران|

در بعضي اظهارنظرها رش��د بازار سرمایه به عرضه 
سهام بعضي شركت هاي در آستانه خصوصي سازي 
شدن نسبت داده شده است و برخي دیگر معتقدند 
ورود كارگزاري ها و شركت هاي حقوقي به معامالت 
به رشد شاخص كل دامن زده است و دیگر تحلیل ها 
از اثرگذاري نرخ ارز مي گوید. آمار بورس اما نش��ان 
مي دهد كه در دو هفته گذش��ته، تعداد خریداران 
سهام حقیقي ها نسبت به هفته قبل افزایش یافته 
هرچند بیش��تر از حقوقي ها نبوده اس��ت. بنابراین 
نمي توان رشد ش��اخص كل بورس را صرفًا به رونق 
حقوقي ها نس��بت داد چراكه حقیقي ها هم رش��د 
كرده ان��د. درواقع ورود حقیقي ه��ا به كمك آمده و 
حجم ب��ازار را 6۰۰ تا 7۰۰ میلیارد تومان رس��انده 
است.اثرگذاري بس��ته ارزي در بازار سرمایه هنوز 
مشخص نیس��ت درحالي كه تاكنون بسیار درباره 
اثرات مثبت و منفي آن صحبت هایي ش��ده است. 
به هرحال ارز بي تاثیر بر بازار س��رمایه نیست. براي 
مثال دولت در م��ورد ترخیص قطعات خودرو با ارز 
42۰۰ تومان را قانوني كرده اس��ت و این مساله به 
رونق سهم خودروهایي در بازار سرمایه مي انجامد 
چراكه قیمت تمام ش��ده محصول پایی��ن آمده و 
شركت ها سود ده مي شوند. اگر مصوبه دیروز هیات 
دولت ابالغ نمي ش��د، خودروهایي باید قطعات را با 
ارز ۸5۰۰ تومان مي خریدند و با نرخ سابق به فروش 

مي رساندند كه به زیان آنها بود.
دولت در مورد مصوبه اخی��ر صنایعي كه قطعات، 
لوازم مصرفي و ماشین آالتش��ان را وارد كرده بودند 
اجازه ترخیص ب��ا ارز 42۰۰ توم��ان را صادر كرده 
درصورتي كه قیمت هایش��ان را تغییر ندهند. این 
مصوبه شامل كاالیي ها كه مشمول قیمت گذاري 
است نمي شود و آنها باید بر اساس نرخي كه در بازار 
ثانویه تعیین مي شود، كاالیشان را به فروش برسانند. 
این مساله بر قیمت تمام شده محصول شركت هایي 
كه در بورس فعالیت مي كنند اثرگذار است و افزایش 
قیمت تمام شده در ارقام درشت به كاهش سود سهام 
منجر مي شود. بازار سرمایه همچنان ادامه مي دهد 
اما اثرگذاري تحریم ها بر وضعیت شركت ها اكنون 
خود را نشان نمي دهد. بطورمعمول اثر تحریم شش 
ماه بعد در واحدهاي تولیدي نمایان مي ش��ود و در 
ش��رایط كنوني اثرات منفي ناشي از تحریم در بازار 
سرمایه نمود نداشته است. براي تحلیل دقیق تر در 
این باره باید منتظر نوامب��ر ماند و آن زمان آینده را 

پیش بیني كرد.

ضرورت افزايش نقش بخش 
خصوصي در شوراهاي مشورتي

بررسي مشكالت صنایع باالدستي و پایین دستي در 
حوزه هاي پتروشیمي، فوالد، آلومینیوم، مس، روي 
و سرب از مهم ترین مسائلي بود كه به گفته ابوالفضل 
روغني گلپایگاني در نشست مردادماه كمیسیون 
صنایع اتاق ایران بررسي و نتایج حاصل از آن به هیات 
رییس��ه اتاق ایران گزارش ش��د.رییس كمیسیون 
صنایع اتاق ای��ران گفت: بررس��ي تصمیمات غیر 
كارشناسي دولت در خصوص صادرات و جلوگیري 
از صادرات برخي از محصوالت مانند لبنیات، كاغذ 
و برق و... مهم ترین موضوعي بود كه در نشست این 
ماه به آن پرداخته ش��د.رییس كمیسیون صنایع 
اتاق ایران از مطالعه كارشناسي شده این كمیسیون 
روي بسته جدید ارزي دولت خبر داد و گفت: با اینكه 
اعضاي كمیس��یون صنایع تولیدكننده هستند و 
قاعدتا باید طرفدار ارز آزاد باش��ند، اما معتقدیم كه 
حتي كاالهاي گروه اول باید حذف ش��وند و منابع 
ملي نباید به ص��ورت تخصیص ارز دولتي به كاالها 
اختصاص پیدا كنند.رییس كمیسیون صنایع اتاق 
ایران با تاكید بر مدیریت تخصیص ارز دولتي گفت: 
پیشنهاد مشخص كمیس��یون صنایع این بوده كه 
براي آن دس��ته از كاالهایي ك��ه ارز 42۰۰ توماني 
مي گیرند، نحوه تخصیص ارز، آزادانه محاسبه شود 
و مابه التفاوت بر اساس ساختاري كه باید ایجاد شود 
به دهك هاي پایین كه نیاز دارند، ارایه شود.افزایش 
س��هم نقش بخش خصوصي تا 3۰ درصد همراه با 
قدرت راي دادن در ش��وراهاي مشورتي كه خارج 
از اتاق ایران برگزار مي شود، از دیگر موضوعاتي بود 
كه اعضاي كمیسیون صنایع اتاق ایران بر تحقق آن 

تاكید داشتند.

تحريم هاي جديد واردات 
مواد اوليه را دچار مشكل كرد

عضو هیأت رییسه اتاق بازرگاني تهران گفت: اعمال 
تحریم هاي جدید واردات مواد اولیه براي تولید 25 
قلم كاال را با مشكل مواجه كرده است. سیده فاطمه 
مقیمي درباره تاثیر تحریم ها بر صادرات اظهار كرد: 
باال رفتن نرخ ارز، تقسیم بندي شرایط واردات كاال 
 و تحریم ها، صادرات و واردات مواد اولیه براي تولید

 25 قلم كاال را با مشكل مواجه كرده است.مقیمي 
گفت: گمرك و كنوانس��یون ص��ادرات مي توانند 
اطالعات دقیق ت��ري از میزان ص��ادرات براي حل 
مشكل در اختیار نهادها بگذارند.وي بیان كرد: برنامه 
جدید ارزي دولت مش��كالتي نظیر افزایش قیمت 
نهایي كاالهاي تولی��دي براي صادرات و همچنین 
نوس��ان شدید نرخ تمام ش��ده تولید در داخل را به 
همراه داشته است و كار به جایي رسیده كه هم اكنون 
بصورت مستقیم مطالبه اي براي كاالي ایراني نداریم.

به گفته این عضو اتاق بازرگاني، بطور قطع تحریم ها 
مي تواند در صادرات بازار هاي عم��ده تاثیرگذارد.

مقیمي گفت: بدون شك تحریم ها در اقتصاد كشور 
اثرگذار است، اما باید با مدیریت و برنامه ریزي تاثیر 

آن را تا حد امكان كاهش داد.

شصت و سومین نشست اعضاي كمیته ماده 12 به بررسي 
اعتراض فعاالن اقتصادي نسبت به نحوه تخصیص بودجه 
خرید برق تجدیدپذیر، توس��ط س��ازمان برنامه وبودجه 
به س��ازمان انرژي ه��اي تجدیدپذیر و به��ره وري انرژي 
برق )ساتبا( و مش��كالت ناش��ي از ابالغیه وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در مورد شیوه تاسیس و راه اندازي شعب 
فروش��گاه هاي زنجیره اي در ش��هرهاي مختلف و ادامه 

فعالیت آنها، اختصاص پیدا كرد.
در ابتداي این نشست اجراي مصوبه این كمیته در مورد 
تغییر شرایط خوش حسابي مالیاتي به منظور معافیت از 
پرداخت مالیات علي الحساب واردات قطعي كاال به موجب 
دستورالعمل سازمان امور مالیاتي و مشكالت ایجاد شده 

به ویژه براي واردات كاالهاي اساسي بررسي شد.
بر اساس اظهارات سید كاظم دلخوش، نماینده قوه مقننه 
در كمیته ماده 12 كه ریاست دوره اي كمیته را نیز بر عهده 
دارد، هدف اصلي دس��تورالعمل سازمان امور مالیاتي در 
م��ورد پرداخت 4 درصد مالیات علي الحس��اب، مقابله با 
واحدهایي اس��ت كه احتمال فرار مالیاتي آنها باالس��ت. 
متاسفانه این دستورالعمل در اجرا تمام واحدها را شامل 
ش��ده و ش��رایط پیچیده اي را ایجاد كرده است. بنابراین 
در كمیت��ه ماده 12 ای��ن موضوع مطرح و قرار ش��د نظر 
كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس به عنوان نظر نهایي 

كمیته تصویب شود.
وي ادامه داد: مركز پژوهش هاي مجلس س��ه پیش��نهاد 
را عنوان ك��رده كه ش��امل اصالح بخش��نامه، معافیت 
تولیدكنن��دگان كاالهاي اساس��ي و واحدهاي تولیدي 

داراي پروانه بهره برداري از پرداخت این 4 درصد به صورت 
علي الحساب، مي شود.دلخوش با اشاره به اعالم سازمان 
امور مالیات��ي در مورد معافیت واردكنن��دگان كاالهاي 
اساس��ي از پرداخت 4 درصد، گفت: در این صورت سایر 
موضوعات نیز در قالب كمیته اي با حضور ذي نفعان، ظرف 

مدت یك هفته بررسي و نهایي خواهد شد.
اعتراض فعاالن اقتصادي نسبت به نحوه تخصیص بودجه 
خرید برق تجدیدپذیر، توسط سازمان برنامه وبودجه به 
ساتبا نیز در این نشس��ت مطرح و بررسي شد.با توجه به 
اینكه در س��ه قانون مجزا )قانون بودجه س��ال 96، قانون 
حمایت از صنعت برق كش��ور و قانون اساس��نامه ساتبا( 
به صورت تاكی��دي عنوان ش��ده 1۰۰ درص��د عوارض 
پرداختي برق توسط مردم باید براي خرید برق تجدیدپذیر 
و برق رساني روستایي صرف شود، متاسفانه طبق گزارش 
فعاالن این حوزه از سال 96 هنوز مطالبات واحدهاي برق 

تجدیدپذیر بطور كامل پرداخت نشده است.
عوارض برق پ��س از ورود به خزانه كش��ور باید از طریق 
س��ازمان برنامه وبودجه در اختیار ساتبا قرار گیرد و از این 
طریق به واحدهاي تولیدكننده برق، تخصیص پیدا كند.

طبق اظهارات حسین سالح ورزي، قائم مقام دبیر كمیته 
ماده 12، طبق قانون س��رمایه گذاري در حوزه تولید برق 
تجدیدپذیر در كشور به دلیل تضمین در خرید برق تولیدي 
و از سویي بر اساس تعهد ایران در معاهده پاریس مبني بر 
تولید 75۰۰ مگاوات از محل انرژي هاي تجدیدپذیر، طي 
دو سال گذش��ته رونق قابل مالحظه اي پیدا كرده است. 
البته در حال حاضر ایران از تعهدات خود عقب بوده و باید 

آن را جبران كند.وي ادامه داد: با توجه به شرایط متاسفانه 
این بخش نتوانسته مطالبات خود را از سال 96 بطور كامل 

دریافت كند.
نایب رییس ات��اق ایران این نكته را ه��م اضافه كرد كه 
در ایران س��رمایه گذاري و خرید برق تجدیدپذیر بطور 
كامل از طریق مردم و بدون كمك دولت انجام مي شود. 
بنابراین دست بردن دولت در منابع حاصل از عوارضي 
كه به صورت نقدي توسط مردم به منظور توسعه صنعت 
برق كشور پرداخت مي شود، اقدام نادرستي بوده و باید 
مانع از آن شد.س��الح ورزي خاطرنشان كرد: حال باید 
براي جبران این معوقات فكري كرد.دراین بین نماینده 
سازمان برنامه وبودجه كشور براي جبران معوقات سال 
96 پیش��نهاد داد تا به تولیدكنندگان برق تجدیدپذیر 
اوراق مش��اركت یا اوراق خزانه حداكثر سه س��اله اعطا 
شود. در مورد سال آینده نیز در قانون بودجه به صراحت 
اعالم شود منابع ناش��ي از عوارض برق به صورت 1۰۰ 
درصدي در اختیار س��اتبا قرار گرفته تا به این واحدها 
تخصیص یابد. درباره سال 97 نیز تاكنون رقمي بالغ بر 
15۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا كرده اس��ت.البته با 
توجه به اینكه تعداد قابل توجهي از سرمایه گذاران این 
بخش، شركت هاي خارجي هس��تند، پیشنهاد اعطاي 
اوراق مشاركت و خزانه، مورد تایید بخش خصوصي قرار 
نگرفت و بدین ترتیب قرار شد با پیگیري لعیا جنیدي، 
مع��اون حقوقي ریاس��ت جمهوري، در كنار پیش��نهاد 
اعطاي اوراق، وضعیت شركت هاي سرمایه گذار خارجي 

نیز تشریح و دنبال شود.

ات��اق بازرگاني، صنایع، معادن و كش��اورزي ایران هفته 
گذشته میزبان معاون استاندار و فرماندار استان ولگاگراد 
روس��یه بود كه همراه ب��ا هیاتي بلندپای��ه با محمدرضا 
كرباسي معاون امور بین الملل اتاق ایران، هادي تیزهوش 
تابان رییس اتاق ایران و روس��یه، محمد الهوتي رییس 
كنفدراسیون صادرات ایران و نمایندگاني از انجمن هاي 
ارگانی��ك، صنایع غذایي، س��ازندگان تجهیزات نفتي و 

كشاورزي ایران دیدار كردند.
رییس كمیته صنعت و تجارت اس��تان ولگاگراد، رییس 
كمیته كشاورزي این استان و رییس نمایندگي بازرگاني 
روس��یه در تهران از دیگر حاضران روسي در این نشست 
بودند.محمدرضا كرباسي معاون امور بین الملل اتاق ایران 
در این نشس��ت گفت: رابطه تجاري ای��ران و ولگاگراد از 
سابقه طوالني برخوردار است و اقتصاد این استان در زمینه 
كشاورزي و دامپروري مكمل اقتصاد ایران است. در حال 
حاضر این امكان وج��ود دارد تا بتوان مبادالت كاالیي را 
افزایش داد.به گفته معاون امور بین الملل اتاق ایران حجم 
مبادالت ایران و ولگاگراد در سال 2۰17، 64میلیون دالر 
بوده است و ایران طي سال هاي طوالني بخش قابل توجهي 
از آبزی��ان این منطقه را تامین كرده اس��ت. این در حالي 
اس��ت كه در همین م��دت میزان ص��ادرات ولگاگراد به 
ایران با كاهش همراه بوده و این استان اقدام به واردكردن 
میگوي ایراني از ویتنام كرده است.كرباس��ي تاكید كرد: 
ظرفیت هاي تولیدي مواد غذایي در ایران بسیار گسترده 
است و امكان صادرات این محصوالت به بازارهاي مختلف 
ازجمله ولگاگ��راد وجود دارد. عالوه بر این ایران مي تواند 

گوش��ت مرغ به ولگاگراد صادر و در مقابل از این اس��تان 
گوشت گوسفند و گاو وارد كند.

به اعتقاد معاون امور بین الملل اتاق ایران ضروري اس��ت 
تا فدراسیون روسیه زمینه بارگیري و ترخیص كاالهاي 
ایراني را از 22 منطقه در روسیه فراهم كند تا به این وسیله 

سرعت نقل وانتقال میان ایران و ولگاگراد باال رود.
نبود پرواز مستقیم میان ایران و استان ولگاگراد و همچنین 
عدم امكانات مناسب زیرساختي براي تبادل كاال یكي از 
مهم ترین موضوعاتي بود كه از سوي معاون امور بین الملل 
اتاق ایران مطرح شد و او پیشنهاد داد تا مسیر حمل ونقل 
دریای��ي كه به مراتب ارزان تر اس��ت جایگزی��ن راه هاي 

ارتباطي فعلي میان ایران و استان ولگاگراد شود.
به گفته كرباسي یكي از مهم ترین مسیرهایي كه مي تواند 
براي حمل ونقل دریایي از سوي مقامات موردتوجه قرار 
بگیرد، دریاي خزر است.معاون امور بین الملل اتاق ایران 
همچنین از آمادگي كامل ایران براي صادرات انواع مواد 
غذایي و دیگر مایحتاج مورد نیاز ولگراد به این استان خبر 
داد.به اعتقاد محمد الهوتي رییس كنفدراسیون صادرات 
ایران هرچند حجم روابط تجاري ایران و استان ولگاگراد 
قابل دفاع نیست، اما پتانس��یل این استان براي افزایش 
تجارت میان ایران با روسیه بسیار مناسب است و ولگاگراد 
مي تواند دروازه ورود ایران به بازارهاي روسیه باشد.الهوتي 
تاكید كرد: مش��كالتي كه مانع تقویت تجارت دو طرف 
مي شود، از جمله روابط بانكي و نحوه نقل و انتقاالت مالي 
و حمل و نقل باید حل شود. ضمن اینكه باید سرعت نقل و 

انتقال كاال میان ایران و ولگاگراد افزایش یابد.

در نشست كميته ماده 12 مطرح شد

معافيت واردات كاالي اساسي از 4 درصد ماليات علي الحساب
در نشست معاون اتاق ايران با هيات تجاري ولگاگراد مطرح شد

ولگاگراد، دروازه ورود به بازار روسيه
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رويارويي وزارت دادگستري و كاخ سفيد 

غيبت معنادار متحدان امريكا در نشست بانك هاي مركزي

حلقهقضاييعليهترامپتنگترميشود

استقالل فدرال رزرو زير سوال رفته است

گروه جهان  |  
پس از اينكه مايكل كوهن وكيل پيشين رييس جمهوري 
امري��كا، در دادگاه اعتراف كرد به دس��تور او در آس��تانه 
انتخابات به دو زن��ي كه ادعا مي كنند ب��ا ترامپ رابطه 
داشته اند حق الس��كوت داده، توفاني سياسي واشنگتن 
را درنوردي��د و زمزمه ه��اي اس��تيضاح احتمالي آقاي 
رييس جمهور بلند شد. ترامپ اما در واكنش تهديد كرده 
اين امر تبعات اقتصادي وخيمي خواهد داش��ت. ترامپ 
گفته: »اگر استيضاح شوم، بازار سقوط خواهد كرد. فكر 
مي كنم كه خيلي ها فقير شوند. نمي دانم چطور مي توانيد 
كسي را كه كارش را عالي انجام مي دهد استيضاح كنيد!« 
وكيل ترامپ هم از شورش در اياالت متحده گفته است. 

اي��ن در حالي اس��ت كه اعترافات ماي��كل كوهن باعث 
ش��ده گمانه زني ها درباره استيضاح احتمالي ترامپ در 
صورت تسلط دوباره دموكرات ها بر مجلس نمايندگان در 
انتخابات نوامبر امسال شدت گيرد. رودي جولياني وكيل 
شخصي ترامپ، همچون موكلش تاكيد كرده هيچ دليلي 
براي استيضاح وجود ندارد و چنين اتفاقي سبب شورش 
شهروندان امريكايي خواهد ش��د. جولياني در پاسخ به 
پرسشي درباره اينكه استيضاح ترامپ اجتناب ناپذير است، 
گفته: »ترامپ با روس ها همدس��تي نداشته و از اجراي 
عدالت نيز ممانعت نكرده است. هر چيزي كه كوهن گفته 
خالفش ثابت شده اس��ت. اگر شما ترامپ را براي داليل 
سياسي استيضاح كنيد مردم امريكا هم عليه آن دست به 
شورش خواهند زد. ترامپ كامال از اتهام هاي مطرح شده در 
شهادت وكيل شخصي سابقش مبراست. شما با كوهني 
روبرو هستيد كه هيچ چيزي درباره همدستي با روس ها 
نمي داند. او هيچ چيز درباره اتهام مانع تراشي براي عدالت 

نمي داند. او دروغگوي قهاري است.«

    ترامپ و بادهاي تند نامساعد
نشريه فرانس��وي ليبراسيون با اشاره به تحوالت اخير در 
امريكا نوشته: »هيچ رييس جمهوري در تاريخ امريكا به 
ان��دازه ترامپ در مركز ماجراهاي قضايي گوناگون نبوده 
اس��ت. تاكنون ۵ تن از نزدي��كان و اطرافيانش به جرايم 
خود اعت��راف كرده اند، ٣٢ تن بطور رس��مي به ارتكاب 
جرم متهم شده اند، ١٨٧ اتهام در پرونده دخالت روسيه 
در روند آخرين انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا ثبت 

شده اس��ت. اينكه كوهن با اداي سوگند اعتراف مي كند 
رييس جمهوري او را به ارتكاب يك جرم فدرال واداشته، 
مي تواند نتيجه وخيمي براي اجاره نش��ين كاخ س��فيد 
داشته باش��د. نتايج تحقيقات دادستان ويژه رابرت مولر 
كه پرونده دخالت روسيه در انتخابات را در دست دارد نيز 
مي تواند براي ترامپ بسيار گران تمام شود. اگر كوهن يا 
ديگر افراد ستاد انتخاباتي ترامپ چنانكه در رويه قضايي 
امريكا مرس��وم اس��ت، براي كاهش مجازات هاي خود 
اطالعات بيشتري در اختيار دادگستري قرار دهند، حلقه 
قضايي ِگرد رييس جمهوري تنگ  تر خواهد شد.«  نشريه 
فيگارو اما پيش بيني كرده دستگاه قضايي امريكا از متهم و 
محكوم كردن يك رييس جمهوري، هنگامي كه همچنان 
بر سركار است، خودداري كرده و با ارايه نتايج تحقيقات 

اخذ تصميم را به كنگره مي سپارد تا در صورت لزوم روند 
بركناري آغاز شود. در اين مطلب آمده، حتي رابرت مولر 
نيز گزارش خود را در اين زمينه تسليم كنگره خواهد كرد. 
از نظر نويسنده فيگارو تا زماني كه جمهوري خواهان دو 
مجلس را در كنترل خود دارند، ترامپ نيز در كاخ سفيد 
خواهد ماند، اما از آنجا كه 10 هفته ديگر انتخابات پارلماني 
ميان دوره اي در اين كشور برگزار خواهد شد، سرنوشت 
نامطمئن و اينك لغ��زان ترامپ نيز اندك اندك در خطر 
وزش بادهاي تند نامساعد قرار مي گيرد.  اين در حالي است 
كه استيو بنن استراتژيست سابق ترامپ عقيده متفاوتي 
دارد. او بر اين باور است كه موقعيت جديد ترامپ، خالف 
اميد و آرزوي بس��ياري مي تواند موجب بس��يج حاميان 

ترامپ در انتخابات نوامبر شده و او را نجات دهد. 

    احتمال بركناري جف سشنز 
دونالد ترامپ بارها از وزير دادگستري كابينه خود خواسته 
بود بازرس ويژه پرونده دخالت روسيه در انتخابات امريكا 
را بركنار كند. ِسِشنز اما تاكيد كرده كه قوه قضاييه مستقل 
است. خبرگزاري فرانسه نوشته، وزير دادگستري امريكا 
تنها چند س��اعت پس از مصاحبه پنجشنبه ترامپ كه 
در آن با انتقاد دوباره از جف سش��نز گفته بود »او هرگز 
نتوانست وزارت دادگستري را تحت كنترل خود درآورد«با 
قاطعيت موضع گيري كرده و گفته: »من كنترل وزارت 
دادگستري را از روز معارفه به دست گرفتم. تا زماني كه 
من وزير دادگستري هستم، كار وزارت دادگستري تحت 
تاثيرات نامتناسب مالحظات سياسي قرار نخواهد گرفت.« 
ناظران بر اين باورند كه جف سشنز وارد روند رويارويي با 

ترامپ شده است، شرايطي كه مي تواند به قيمت از دست 
دادن كرس��ي وزارت او تمام شود؛ به ويژه اينكه برخي از 
جمهوري خواهان ارشد از جمله ليندسي گراهام تلويحا از 
بركناري او حمايت كرده اند. وكس نوشته: »سشنز به دليل 
كناره گيري از اين پرونده نمي تواند شخصا رابرت مولر را 
بركنار كند اما وزير دادگستري جديد اين محدوديت را 
نخواهد داش��ت و مي تواند مانع از ادامه تحقيقات در اين 

باره شود.« 
بلومبرگ با اشاره به سكوت رهبران ارشد جمهوري خواه 
در برابر محكوميت دو تن از مقام هاي ارشد ستاد انتخاباتي 
ترامپ در دادگاه نوشته: »اين س��كوت از شرايط دشوار 
جمهوري خواهان در آستانه انتخابات ميان دوره كنگره 
حكاي��ت دارد.« فكس نيوز گ��زارش داده كه محبوبيت 
ترامپ در حزب جمهوري خواه 87 درصد است )محبوبيت 
ترامپ در افكار عمومي امريكا كمتر از 4۵ درصد است( . با 
اين حال بزرگ ترين نگراني جمهوري خواهان اين است كه 
اخباري چون اعترافات كوهن بر آراي جمهوري خواهان در 
ايالت هايي تاثير بگذارد كه رقابت تنگاتنگي با دموكرات ها 
وجود دارد؛ اين ش��رايط مي تواند تهديدي جدي براي 

اكثريت جمهوري خواهان بر مجلس نمايندگان باشد. 
نش��ريه اينديپندنت نيز نوش��ته دموكرات ها خود را 
براي احتمال بركناري رابرت مولر توسط ترامپ آماده 
مي كنند. در اين مطلب آمده: اگر ترامپ مولر را اخراج 
كند مهم ترين كار حفظ اس��ناد و مدارك جمع آوري 
شده توسط تيم مولر است، چرا كه احتماال نمايندگان 
از كميته ويژه خواهند خواس��ت تا به تحقيقات ادامه 
دهد. دموكرات ها همچنين به دنبال تدابير احتمالي 
پس از اخراج روزن اس��تاين معاون دادستان هستند، 
كسي كه بر تحقيقات نظارت دارد.  جف سشنز اندك 
زماني پس از آنكه به سمت وزير دادگستري منصوب 
شد، به دليل نقش اش در تيم انتخاباتي ترامپ و مساله 
دخالت روس��يه در اين انتخابات م��ورد ظن مقامات 
قضايي قرار گرفت و خود را از اين پرونده كنار كش��يد. 
از آن زمان بدين س��و، مسووليت نظارت بر تحقيقات 
در مورد دخالت احتمالي روس��يه در انتخابات ۲01۶ 
برعهده راد روزن استاين معاون وزير دادگستري، است. 
روزن اس��تاين در ماه مه ۲017 رابرت مولر را به عنوان 

بازرس ويژه اين پرونده انتخاب كرد.

گروه جهان| طال تسليمي| 
روس��اي بانك مركزي جمعه براي ش��ركت در نشس��ت 
دوس��تانه ساالنه در جكس��ون هول در كانزاس سيتي در 
ايالت وايومينگ امريكا گردهم آمدند. اين جلسه در ميانه 
نگراني هاي س��رمايه گذاران درباره انتقادهاي نامتعارف 
رييس جمهوري اياالت متحده از سياست نرخ بهره فدرال 
رزرو، شك و ترديدها به توانايي جرومي پاول رييس  بانك 
مركزي براي تصميم گيري مستقل، بيشترين كاهش ارزش 
دالر از ماه مارس تاكنون و نوسانات بازارهاي جهاني سهام، 
برگزار شد. روساي بانك مركزي همچنين در حالي گردهم 
آمدند كه جنگ تجاري ترامپ به تهديدي براي چين تبديل 
شده و تركيه و ديگر بازارهاي نوظهور در برابر آشفتگي هاي 

بازارهاي مالي آسيب پذير هستند.
بلومبرگ نوشته، ماريو دراگي رييس بانك مركزي اروپا، و 
هيچ يك از ديگر اعضاي هيات مديره بانك مركزي اروپا در 
اين نشست حضور نداشتند و نام هاروهيكو كورودا رييس 
بانك مركزي ژاپن، هم در فهرست شركت كنندگان نبود. 
اما روساي بانك هاي مركزي ايالتي در اين نشست پاول را 
همراهي كردند. تمركز سرمايه گذاران بر سخنراني پاول 
درباره سياس��ت گذاري پولي در اقتصادي در حال تحول 
بود. در جلسه پيشين كميته بازار آزاد فدرال رزرو مقرر شد 

كه بانك مركزي امريكا در جلسه ماه سپتامبر نرخ بهره را 
افزايش دهد، اما انتقادهاي ترامپ از اين سياس��ت گذاري 
به شك و ترديد س��رمايه گذاران درباره توانايي پاول براي 
تصميم گيري مستقل و پيشبرد برنامه هاي قبلي انجاميد. 
بيزينس اينسايدر در اشاره به همين نگراني نوشت، وظيفه 
اصلي جرومي پاول در مقام رييس فدرال رزرو اين است كه 
از پايين و با ثبات ماندن قيمت ها و همچنين عدم افزايش 
نرخ بيكاري اطمينان حاصل كند، اما بيشتر كارشناسان 
معتقدند چنين عملكردي تنها در بلندمدت و در شرايطي 
ممكن خواهد بود كه بانك مركزي بتواند استقالل سياسي 

خود را حفظ كند.
دونالد ترامپ در افزايش حمالت خود به بسياري از نهادهاي 
كليدي و در اقدامي غيرمتعارف، آش��كارا از پاول به دليل 
افزايش نرخ بهره انتقاد كرده و در مصاحبه با رويترز گفته: 
»از اقدامات او در زمينه افزايش نرخ بهره خشنود نيستم.« از 
زماني كه ترامپ وارد كاخ سفيد شده، فدرال رزرو پنج مرتبه 
نرخ بهره را افزايش داده كه دو مرتبه آن تحت رياست پاول بر 
فدرال رزرو صورت گرفته است. انتظار مي رود تا پيش از پايان 
سال جاري ميالدي نرخ بهره دو مرتبه ديگر نيز افزايش يابد.

ترامپ در گفت وگوي خود با رويترز اشاراتي هم به مناقشه 
تجاري با چين بر س��ر تعرفه هاي وارداتي داش��ته است. 

رييس جمه��وري امريكا گفته: »اگرچه به نظر مي رس��د 
بيش��تر مذاكرات تجاري در حال حاضر دچار مش��كل يا 
متوقف ش��ده اند، اما ما از موضع قدرت با ديگر كش��ورها 
مذاكره مي كنيم و پيروز خواهيم شد. اما در اين بازه زماني 
به كمك ف��درال رزرو نياز داريم. ديگر كش��ورها از چنين 
كمكي برخوردار هستند.« اين اظهارات كه نشان دهنده 
تناقض آشكار در ادعاهاي اقتصادي ترامپ بودند، بازارهاي 
سهام را براي س��اعاتي آشفته ساختند و به كاهش ارزش 
دالر منجر شدند. ترامپ مدعي است كه رشد اقتصادي با 
سرعتي بي سابقه در حال افزايش است، اما در عين حال از 
بانك مركزي مي خواهد براي حفظ روند رشد از محرك هاي 

اقتصادي استفاده كند.
بيزينس اينسايدر نوشته، مس��اله نگران كننده تر درباره 
اظه��ارات ترامپ اين اس��ت كه او با درخواس��ت واكنش 
قدرتمند از سوي فدرال رزرو، عرف  هايي را ناديده گرفته كه 
مي تواند براي آينده اياالت متحده عواقبي در پي داشته باشد. 
اگر پاول در سخنراني خود در نشست دوستانه ساالنه يا هر 
سخنراني ديگري از ادامه برنامه افزايش نرخ بهره طبق روال 
سابق يا بر مبناي چشم انداز اقتصادي خبر دهد، فدرال رزرو 
از سياسي شدن در امان مانده است. پاول مجبور است مرزها 
را به وضوح ترسيم كند؛ در غير اين صورت، رييس جمهوري 

به تحت فشار گذاشتن او براي پيشبرد اهدافش ادامه خواهد 
داد.اگرچه از زمان آخرين س��خنراني پ��اول در بازارهاي 
جهاني تغييرات بسياري همچون بحران لير تركيه، فشارها 
بر بازارهاي نوظهور، تحريم هاي اعمال شده از سوي امريكا 
و مناقشات تجاري در جريان است، اما شرايط براي رييس 
فدرال رزرو چندان تغييري نكرده و اقتصاد اياالت متحده 
همچنان در شرايط خوبي است. طبق برآوردهاي فدرال 
رزرو آتالنتا، توليد ناخالص داخلي در س��ه ماهه سوم سال 
حدود 4.3 درصد بوده و دس��تمزدها روند افزايشي دارند؛ 
نرخ تورم همچنان ب��ه نرخ هدف فدرال رزرو نزديك و نرخ 
بيكاري هم كمتر از 4 درصد اس��ت. در چنين ش��رايطي، 
جرومي پاول مي تواند بگويد كه شرايط براي اعمال تدريجي 

سياست هاي سخت گيرانه پولي )افزايش پله اي نرخ تورم( 
فراهم است. پس از تضعيف دالر و آشفتگي بازارهاي سهام 
پس از گفت وگوي ترامپ با رويترز، ساندرا كرول از اعضاي 
كميته سرمايه گذاري شركت مديريت سرمايه كارميگناك 
به اين مساله اشاره كرد كه سرمايه گذاران با دقت هر نشانه اي 
دال بر نفوذ ترامپ بر فدرال رزرو را زيرنظر گرفته اند. كريس 
راپكي كارشناس مالي-اقتصادي در »ام يو اف جي« پيش  از 
سخنراني پاول گفت كه انتظار نمي رود رييس فدرال رزرو 
واكنش مستقيمي به انتقادهاي رييس جمهوري داشته 
باشد، اما اين اظهارات احتماال در بلندمدت تاثير خواهند 
داش��ت و مي توانند سياس��ت گذاران پولي را در ارتباط با 

سياست  افزايش نرخ بهره به شك بيندازند.

دريچه

كوتاه از منطقه

ادامه كشمكش هاي تجاري 
امريكا و چين

گروه جهان| امريكا دور جديد افزايش تعرفه هاي 
گمركي عليه محصوالت وارداتي چين را به اجرا در 
آورده و چين نيز در مقاب��ل تهديد كرده كه در ابعاد 
مشابه تعرفه گمركي بر واردات امريكايي را افزايش 
ده��د. به گزارش خبرگزاري آلم��ان، امريكا و چين 
از بزرگ تري��ن قدرت هاي اقتصادي دني��ا با وجود 
گفت وگوهاي مصالحه جويانه براي حل اختالفات 
تجاري، دور جديدي از افزايش تعرفه هاي تنبيهي 
گمركي را عليه يكديگر به اجرا گذاش��ته اند. امريكا 
اخيرا ۲۵ درصد تعرفه وارداتي بر كاالهاي چيني به 
ارزش كلي 1۶ميليارد دالر وضع كرده است. اين اقدام 
بخشي از طرح اعمال تعرفه بر حجم كلي ۵0 ميليارد 
دالر از كاالهاي وارداتي از چين است كه دونالد ترامپ 
رييس جمه��وري امريكا، آن را اواس��ط ژوئن اعالم 
كرد. در بخ��ش اول اجراي اين طرح، اياالت متحده 
در اوايل جوالي بر واردات كاالهاي چيني به ارزش 
34ميليارد دالر تعرفه اعمال كرده بود. بخش دوم اين 
طرح به داليلي از جمله نگراني  شركت هاي  امريكايي 
از پيامدهاي منفي اين مناقش��ات، تا پنجشنبه به 

تعويق افتاد.
مقامات دولت بالفاصله ب��ه اين اقدام اياالت متحده 
واكنش نش��ان دادند و از اعمال تعرفه ۲۵درصدي 
بر واردات از اياالت متحده به ارزش كلي 1۶ميليارد 
دالر خبر دادند. وزارت بازرگاني چين اقدام امريكا را 
نقض آشكار قوانين سازمان تجارت جهاني خواند و 
اعالم كرد به اين سازمان شكايت خواهد كرد. چين 
در اعمال تعرفه ها توليدات فوالد و آلومينيوم امريكا 
و نيز موتورسيكلت هاي هارلي ديويدسون را نشانه 
گرفته كه نماد محصوالت امريكايي است. كاميون هاي 
بارافكن، آسفالت و صدها واردات ديگر از امريكا نيز 
هدف گرفته ش��ده اند. اياالت متح��ده هم قطعات 
الكترونيكي و ماشين آالت، مواد شيميايي، كاالهاي 
پالستيكي، نيمه هادي ها و موتورسيكلت هاي وارداتي 
از چين را هدف گرفته است. بسياري از شركت هاي 
امريكايي نگرانند كه مناقش��ات با چين به افزايش 
هزينه هاي توليد بينجامد. ف��درال رزرو هم درباره 
مخاط��رات اقتصادي افزاي��ش تعرفه هاي گمركي 
بر واردات چيني هش��دار داده است. اما ترامپ كه از 
كسري تراز تجاري امريكا با چين ناخشنود است، به 
اعمال تعرفه هاي بيشتر بر واردات از چين اصرار دارد. 
همزمان، وانگ ش��وان معاون وزير بازرگاني چين و 
ديويد مالپس از مقام هاي بلندمرتبه وزارت خزانه داري 
امريكا در حال مذاكره در واشنگتن براي آرام كردن 

بحران تجاري دوجانبه هستند. 

مدير شركت فورد نماينده ويژه 
امريكا براي كره شمالي شد

 حزب حاكم استراليا 
نخست وزير را بركنار كرد

 بودجه سازمان ملل براي غزه
رو به اتمام است

25 سال حبس براي 
رييس   جمهوري پيشين كره جنوبي 

 تغييرات گسترده
در بازار ارز مالزي

گروه جهان|
وزير خارجه امريكا اس��تيون بايگان از مديران ارش��د 
شركت خودروسازي فورد امريكا را به عنوان نماينده ويژه 
در امور كره شمالي معرفي كرد. به گزارش بي بي سي، 
اس��تيون بايگان ٥٥ س��ال دارد و با انتصاب به سمت 
جديد، از مقام خود به عنوان معاون مديرعامل شركت 
خودروسازي فورد در امور ارتباط بين المللي با دولت ها 
كناره گيري كرده اس��ت. او در زمان رياست جمهوري 
جورج دبليو بوش دبير اجرايي شوراي امنيت ملي بود 
و سمت مشاور امور بين الملل شماري از سياستمداران 
امريكايي را نيز برعهده داش��ته است. زماني از بايگان 
به عنوان نامزد س��مت مش��اور امنيت ملي ترامپ نام 
برده مي ش��د اما اين سمت به جان بولتون سپرده شد. 
نماينده ويژه امريكا در امور كره ش��مالي در زمينه امور 
مربوط به روس��يه تحصيل و در س��مت هاي مختلف 
مرتبط با آن كش��ور فعاليت كرده است. مايك پومپئو 
گفته هفته آينده، او و اس��تيون بايگان براي پيشبرد 
اقدامات ديپلماتيك به كره شمالي سفر خواهند كرد. اين 
چهارمين سفر مايك پومپئو به كره شمالي در سمت وزير 
خارجه امريكا و دومين سفر او از زمان مالقات ترامپ و 
كيم جونگ اون رهبر كره شمالي، خواهد بود. ترامپ و 
كيم جونگ اون در پايان ديدار سنگاپور در ژوئن سال 
جاري بيانيه اي را امضا كردند كه در آن بر حسن نيت 
دو طرف براي غيراتمي كردن شبه جزيره كره، ايجاد 
صلح، بهبود و گسترش روابط دو جانبه و حمايت امريكا 
از پيشرفت اقتصادي كره شمالي تاكيد شده بود اما اين 

سند فاقد جزئيات در اين موارد بود. 

گروه جهان|
حزب حاكم اس��تراليا رهبر خود و نخس��ت وزير 
را بركن��ار كرد. ملكولم ترنبال در نظرس��نجي ها 
چن��دان محب��وب نب��ود و هم حزبي ه��اي 
محافظه كارش عليه او طغيان كردند. به گزارش 
بي بي س��ي، در رقابتي كه براي كس��ب رهبري 
حزب برگزار ش��د ترنبال ش��ركت نكرده است. 
در انتخابات درون حزبي اسكات موريسون وزير 
دارايي، با پيتر داتون وزير پيشين مسكن، رقابت 
كرد كه در نهايت به پيروزي موريس��ون انجاميد 
و به اين ترتيب او نخست وزير جديد خواهد شد. 
موريس��ون تجربه وزارت مهاجرت را در كارنامه 
خود دارد. جولي بيشاپ وزير خارجه استراليا، هم 
خود را براي رهبري حزب نامزد كرد اما نتوانست 
به دور بعد راه پيدا كن��د. داتون گفته از اين پس 
وظيفه او وفاداري به نخس��ت وزير جديد است و 
اطمينان از اينكه در انتخابات آتي بايد حزب پيروز 
ش��وند. ترنبال كه به انتخابات درون حزبي براي 
تعيين رهب��ر جديد رضايت نمي داد، در نهايت با 
امضاي اكثريت نمايندگان حزب ليبرال مجبور 
ش��د انتخابات را برگ��زار كند. اين سياس��تمدار 
اس��تراليايي رنجيده از تصميم هم حزبي هايش 
گفته »مردم استراليا با انزجار به اين تغييرات نگاه 
مي كنند.« در يك دهه گذشته سه دولت استراليا 
با تغييرات درون حزبي عوض شده و هيچكدام از 
نخست وزيران موفق نشده اند يك دوره سه ساله 
مجلس را بطور كامل در مقام خود باقي بمانند. 

گروه جهان|
 بودجه س��ازمان ملل متحد براي كمك نوار غزه رو به 
اتمام اس��ت و دليل آن هم تصميم دولت امريكا براي 
كاه��ش كمك هاي مالي ب��ه دفتر كمك رس��اني به 
پناهندگان فلس��طيني اس��ت. به گزارش دويچه وله، 
رزماري دي كارلو معاون سياسي دبيركل سازمان ملل 
متحد در نشست ش��وراي امنيت در نيويورك هشدار 
داده كه بودجه تامين سوخت نهادهاي زير نظرش در 
نوار غزه، رو به پايان است. در نوار غزه ۲۵0 نهاد، از جمله 
بيمارستان ها و مراكز تامين آب ، با پشتيباني سازمان ملل 
متحد فعاليت و سوخت مورد نيازشان را از اين سازمان 
دريافت مي كنند. معاون سياسي دبيركل سازمان ملل 
تاكيد كرد كه ذخي��ره داروهاي ضروري براي نوار غزه 
ه��م رو به تمام اس��ت و 40 درص��د داروهاي ضروري 
بيمارس��تان هاي غزه كامال تمام شده و به كمكي 4.۵ 
ميليون دالري براي تامين نيازهاي ضروري مردم غزه 
نياز است. رزماري دي كارلو همچنين با درخواست فراهم 
شدن امكان كمك رساني انسان دوستانه در غزه، گفت: 
»اين كمك ها نبايد قرباني تحوالت سياسي و امنيتي 
باشند.« دليل اصلي كسري بودجه سازمان ملل متحد 
براي غزه تصميم رييس جمه��وري امريكا به كاهش 
كمك هاي مالي دولت امريكا به دفتر كمك رساني به 
پناهندگان فلسطيني سازمان ملل متحد است. بودجه 
اين نهاد از 3۶0 ميليون دالر در س��ال ۲017، در سال 
جاري ميالدي به ۶0 ميليون دالر كاهش يافته و ترامپ 
تهديد كرده است تا زماني مذاكرات صلح  از سر گرفته 

نشود، اين بودجه را افزايش نخواهد داد. 

گروه جهان|
دادگاه تجديدنظ��ر كره جنوب��ي پ��ارك گئون هه 
رييس جمه��وري پيش��ين اين كش��ور، را به جرم 
فس��اد مالي به ۲۵ س��ال زندان محك��وم كرد. به 
گزارش رويت��رز، دادگاه عالي تجديد نظر س��ئول 
پارك گئون هه را در ارتباط با اتهام تباني با دوست 
قديمي اش به نام »چوي سون سيل« مجرم شناخت. 
گفته شده، رييس جمهوري پيشين كره جنوبي با 
همدستي دوست خود از شركت هاي بزرگ مانند 
گروه لوته و سامس��ونگ بزرگ ترين توليد كننده 
تلفن هاي هوشمند جهان، در قبال دادن امتيازهايي 
رش��وه دريافت كردند و اين وجوه را براي تاسيس 
موسسه هاي خيريه خانواده چوي استفاده كردند. 
دادگاه اع��الم كرده »چني��ن اقدامات غيراخالقي 
بين قدر ت سياسي و قدرت هاي مالي به بنيادهاي 
دموكراس��ي لطم��ه مي زند، منجر ب��ه اختالل در 
بازار اقتصادي مي ش��ود و مردم جامعه را بي اعتماد 
مي كن��د.« دادگاه همچنين پ��ارك گئون هه را به 
۲0 ميلي��ارد وون معادل 17 ميلي��ون و 8۶0 هزار 
دالر جريمه كرده اس��ت. پيش از اي��ن دادگاه او را 
به اتهام ارتباط با شبكه هاي فساد مالي به ۲4 سال 
زندان محكوم كرده بود، ولي پارك گئون هه به اين 
حكم اعتراض كرده بود. به دنبال افشاي روابط پارك 
گئون هه و چوي سون سيل شهرهاي كره جنوبي 
ش��اهد اعتراض گس��ترده مردم بود. در نهايت در 
دادگاه قانون اساسي راي پارلمان در استيضاح پارك 

گئون هه را تاييد كرد و پارك رسما بركنار شد.

گروه جهان|
 بانك مركزي مالزي از تغييرات گسترده در بازار ارزي 
اين كشور و تبديل آن به بازاري آزاد خبر داده است. 
به گزارش آسوشيتدپرس، بانك مركزي مالزي اعالم 
كرده از جمله تغييرات گسترده اي كه در بازار ارزي 
اين كشور شكل خواهد گرفت، افزايش سهم مالكيت 
اتباع خارجي بر ش��ركت ها به 70 درص��د و اجازه 
نگهداري ارز حاصل از صادرات توسط شركت هاي 
مالزيايي به مدت شش ماه براي تامين نيازهاي ارزي 
خودشان است. س��قوط ارزش رينگت واحد پول 
مالزي و سياست هاي س��خت گيرانه ارزي دولت 
اقتصاد مالزي را تحت فش��ار قرار داده تا اندازه اي 
كه بانك مركزي اين كش��ور پيش بيني خود را از 
رشد اقتصادي امس��ال از ۶ به 4.۵ درصد كاهش 
داده اس��ت. رييس بانك مركزي مالزي گفته بار 
رشد اقتصادي امسال بيشتر روي بخش خصوصي 
خواهد بود. از ژوئن امسال، مالزي از بسته ماليات 
بر كاال و خدمات خبر داده و انتظار مي رود ش��كل 
جديد ماليات بر كاالها و خدمات تا چند ماه آينده 
معرفي شود. در شرايطي كه رشد بخش خصوصي 
بس��يار چشمگير اس��ت، بخش دولتي حال و روز 
خوبي ندارد. رييس بانك مركزي مالزي با اش��اره 
به بحران ارزي كشورهاي نوظهور هم گفته كه از 
بحران لير تركيه نگران نيس��ت، چرا كه تنها 0.1 
درص��د از كل اوراق قرضه مالزي در اختيار تركيه 
است و مشكالت اقتصادي اين كشور، مالزي را به 

خطر نمي اندازد.

خليل زاد نماينده ويژه امريكا 
در افغانستان مي شود 

غيبت كابل در كنفرانس
صلح روسيه

خطر اعدام 5 فعال سياسي 
زن در عربستان 

هشدار امريكا به تركيه
درباره خريد اس400 روسي

پيام صوتي جديد ابوبكر بغدادي 

وزير خارجه امريكا در نظر دارد تا زلمي خليل زاد را بار 
ديگر به عنوان نماينده ويژه امريكا در افغانستان تعيين 
كند. به گزارش رويترز، خليل زاد نخستين نماينده 
ويژه امريكا در امور افغانستان پس از سقوط طالبان 
بود. در نشست نخس��ت بن در زمستان ۲001، كه 
صفحه جديد تاريخ افغانستان پس از طالبان را رقم زد، 
نقش پر رنگي داشت. تاكنون، دولت امريكا يا خليل زاد 

در مورد صحت و سقم اين خبر اظهارنظر نكرده اند.

دولت افغانستان اعالم كرده در نشست صلح مسكو 
شركت نمي كند. كابل همچنين بار ديگر خواستار 
مذاكره مستقيم با طالبان ش��ده است. به گزارش 
يوروني��وز، تصميم كابل براي ش��ركت نكردن در 
كنفرانس صلح روسيه احتماال تغييراتي را در برنامه 
مسكو براي دعوت از طالبان ايجاد مي كند. كنفرانس 
چهارم سپتامبر با هدف كشاندن نمايندگان طالبان 
به پاي ميز مذاكره در مسكو برنامه ريزي شده است. 

دادستان عربستان سعودي خواستار اعدام پنج فعال 
حقوق بشر اين كشور شده  است. اين پنج نفر متهم  به 
شركت در اعتراض هاي مناطق شيعي نشين در شرق 
عربستان هس��تند. به گزارش دويچه وله، در ميان 
متهماني كه دادستان عمومي خواستار اعدام شان 
شده، إس��را الغمغام اولين زنداني زن سياسي، در 
استان قطيف است كه به خاطر فعاليت هاي حقوق 

بشري اش به اعدام محكوم شده است. 

وزارت خارج��ه امريكا يك بار ديگ��ر به تركيه و 
ساير متحدانش درباره خريد اس400 از روسيه 
هشدار داده اس��ت. به گزارش راشاتودي، وزارت 
خارجه امريكا تاكيد كرده واشنگتن به قصد ساير 
كش��ورها در متنوع ساختن خريد سيستم هاي 
دفاعي اعتراض دارد. نخستين بخش از اس400 

در سال ۲019 به آنكارا تحويل داده مي شود. 

داعش يك پيام صوتي جديدي منتش��ر كرده 
كه ظاهرا متعل��ق به ابوبكر بغ��دادي رهبر اين 
گروه اس��ت. در اين پيام دعوت ب��ه ادامه مبارزه 
در غرب ش��ده اس��ت. به گ��زارش خبرگزاري 
فرانس��ه، اين نخس��تين پيام صوتي منتسب به 
بغدادي از 11ماه پيش تاكنون است. پيام پيشين 
منتسب به بغدادي ۲8س��پتامبر ۲017 پس از 
گمانه زني هايي در مورد مرگ او منتشر شده بود. 
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استادان بيكاري

كاركردنبيمعناستوكارنكردنبيفايده
مولف: چارلي تايسون 

 مترجم: ساالر كاشاني  
هجهاگ ريويو   »بيشتر جمع هاي هنري، در بهترين حالت، 
پس از صدور يك بيانيه پرسروصدا رو به خاموشي مي روند. 
وعده زير و روكردن هنر و سپس جهان از سوي گروهي از 
هنرمندان و روشنفكران سودازده چيز نادري نيست. اما هر 
طور كه حساب كنيم، گروه بلومزبري -كه ويرجينيا وولف، 
جان مينارد كينز، ليتون استراچي، و به صورت حاشيه اي تر، 
برتراند راسل اعضاي آن بودند- در بلندپروازي هايش موفق 
بود. در ميان رمان ها، رساالت فلسفي و نظريه هاي اقتصادي 
بي شماري كه در دهه هاي آغازين قرن بيستم در انگلستان 
پديدار شدند، اعتبار ماناترين و درخشان ترين آنها متعلق 

به بلومزبري است.
امروز گروه بلومزبري را، كه نام محله اي در لندن است كه 
اعضا در آن محله گرد هم مي آمدند، به خاطر اثري كه پس 
از خود بر جا نهاده است مي شناسيم. بااين حال بلومزبري ها 
براي رقيبان همعصر خودشان به طرز سرزنش آميزي تنبل 
به نظر مي آمدند. آنها در كاريكاتورها همچون دس��ته اي 
از زمين داراِن متكبر تصوير مي ش��دند ك��ه بعدازظهرها 
روي كاناپه ها ولو مي ش��وند و درباره هن��ر و زيبايي غرغر 
مي كنند. آنها حتي در آثار خودشان، تن آسايي متموالنه 
را ب��ا خودآگاهي اي معذب به تصوير مي كش��يدند. خانم 
كيلمان، معلم س��رخانه كتاب خانم دالوي اثر ويرجينيا 
وولف، درحالي ك��ه بيرون از اتاق آرايش كالريس��ا دالوي 
ايستاده، برآشفته است؛  اليزابت گفته »مادرم دارد استراحت 
مي كند«، او به جاي درازكش��يدن روي كاناپه بايد در يك 
كارخانه مي بود، پش��ت يك پيش��خان، هم خانم دالوي و 
هم همه اين خانم هاي طبقه  باال  خش��م خانم كيلمان با 
هر نقطه ويرگول بيش��تر زبانه مي كشد، تاآنجاكه نه تنها 
خانم دالوي بلكه هم��ه اعضاي طبقه ممتاِز او را به تحمل 
تحقيرهاي كار دستمزدي محكوم مي كند. كالريسا دالوي 
مي تواند براي يك ساعت بعد از ناهار روي تخت دراز بكشد. 
معلم سرخانه دخترش نمي تواند. خانم كيلمان به درستي 
فراغت كالريسا را حاصل جايگاه اقتصادي اي مي انگارد كه 

او را از كار در ازاي پول معاف مي كند.
گفتن اينكه گ��روه بلومزبري آدم هايي تنب��ل بودند و به 
بيكارگي شان مي نازيدند، و اينكه فراغت آنها حاصل ترتيبات 
اقتصادي ناعادالنه بود، حتي اگر خالي از حقيقت نباشد، 
حرف زشتي به نظر مي رسد. اما در نوشته هاي چهره هاي 
اصلي بلومزبري، همين ايده ها بسيار كمتر از آنچه ما ممكن 
است تصورش را بكنيم، در مقام دفاع از خود به بحث گذاشته 
ش��ده اند و درباره آنها، صريح تر از آنچه انتظارش را داريم، 

داوري شده است.
در گروه بلومزب��ري، نظريه پردازان ماهر و نيز متخصصان 
متعه��ِد فراغ��ت را مي يابيم. راس��ل، كينز، اس��تراچي و 
وولف عميقًا درباره كار، بي��كاري و رابطه ميان فرهنگ و 
فراغت انديش��يده اند. عالوه براين نظريه پ��ردازان فراغت 
گروه بلومزب��ري طوري از بيكاري س��خن مي گفتند كه 
بحث هايشان به شكل قابل مالحظه اي امروزي به نظر مي آيد. 
آنها مجموعه اي از مباحث را پيش بيني مي كنند و به توضيح 
آنها مي پردازند كه امروز حول كار، درآمد، اتوماسيون و آنچه 

وقت »آزاد« خوانده مي شود جريان دارد.

   پايان كار  و  پايان  فراغت
اغلب امريكايي ها ام��روزه كار را طاقت فرس��ا و فراغت را 
به طرز اضطراب آوري بي ماي��ه مي انگارند. به ندرت پيش 
مي آيد كه ما در س��اعت هاي كاري مان به ماجراجويي اي 
هيجان انگيز يا خودآموزي اي عميق دست يابيم يا مشغول 
وقت گذراني ويتمني شويم. درعين حال، باور به اين ايده 
كه كار در ازاي مزد مي تواند مايه لذت و خودشناسي باشد 
يا به بهبود اوضاع جهان كمك كند در حال تضعيف شدن 
است. برخي در اساِس تداوم يافتن كار دستمزدي تشكيك 
كرده اند. اتوماس��يون تكنولوژيك كارگ��ران را در معرض 
تهديِد اخراج دس��ته جمعي قرار مي دهد و باعث مي شود 
دستمزدها كاهش پيدا كنند.اگر ظرف دهه هاي پيش رو 
روندهاي جاري تداوم يابند، مردم بيش��تري به دستياران 
ربات ها تبديل خواهند ش��د )به كارگران خسته انبارهاي 
داغ آمازون فكر كنيد(، يا در انقياد الگوريتم هاي بهره وري 
خواهند بود، به جاي اينكه ناظران و سرپرستان اين فناوري ها 
باش��ند. در برخي از صنايع همين حاال هم فرمانبرداري از 
فناوري اطالعاتي وجود دارد. رانندگان كاميون، كه زماني 
استقالل مردانه كارشان را به رخ همه مي كشيدند، امروز 
تحت نظارت الكترونيكي قرار دارند، در بند وسايلي هستند 
كه اعتنايي نمي كنند به قضاوت خودشان درباره اينكه آيا 

براي رانندگي كردن بيش ازاندازه خسته اند يا نه.
بااين حال، مش��اغلي كه به خاطر اتوماس��يون از دس��ت 
رفته اند، ارزش تاس��ف خوردن ندارند. اين روزها كار فقط 
زمين باي��ري براي پرورش نفس نيس��ت. جايي اس��ت 
براي اجبار. اليزابت اندرس��وِن فيلس��وف در كتاب جالب 
توجه اش دولت خصوصي مي گويد بسياري از شركت ها 
مث��ل ديكتاتوري هاي كمونيس��تي فعالي��ت مي كنند.

كمونيس��تي اند به اين خاطر كه ش��ركت )طبق اصول( 
صاحب همه دارايي هاست و جريان توليد را به جاي بازارهاي 
داخلي از طريق برنامه ريزي مركزي سازماندهي مي كند. 
ديكتاتوري اند به اين خاطر كه استخدام دلبخواهانه -رويه 
قراردادي جاري در اياالت متح��ده- به كارفرمايان اجازه 
مي دهد كارگران را بي دليل يا با دليل اخراج كنند. از جمله 
به خاطر حرف هايشان در رس��انه هاي اجتماعي، آرايش 
موهايشان، انتخاب شريك جنسي ش��ان يا اين واقعيت 
ناخوشايند كه يكي از دوستاِن رييس به دخترشان تجاوز 
كرده است )اين نمونه آخر موردي واقعي است كه اندرسون 
به آن اشاره كرده است(. تجاوزها و تعدي هايي كه بخشي 
روزانه از كار مدرن ان��د، به تجاوزهاي ناروايي مي مانند كه 
بيشتر مطلوب دولت هاست تا كافرمايان. از همين روست كه 
برخي از مردم، مثل كارپرهيزان بريتانيايي، كه ديويد فرايِن 
جامعه شناس اخيراً شرح حالشان را نوشته، مي كوشند جزئًا 

يا كاًل خارج از محيط كار روزگار بگذرانند.
بحران كار با بحران فراغت توأم اس��ت. امريكايي ها زمان 
فراغتش��ان از كار را ب��ا ناآرامي گنگي س��پري مي كنند. 

سرگرمي هايي منفعالنه بر ساعات بيكاري حكم مي رانند، 
كه مصرف تلويزيون بخش عمده اين سرگرمي ها را تشكيل 
مي دهد. )بر اس��اس پيمايش هاي دپارتم��ان كار امريكا 
بزرگس��االن امريكايي بطور متوسط ۲.۷ س��اعت در روز 
تلويزيون تماشا مي كنند. مطالعه اي جديد توسط نلسون 
اين رقم را چيزي بيش از روزانه ۵ س��اعت نشان مي دهد(. 
و بي دقتي، به وي��ژه حالِت توجه حداقلي كه وب گردي آن  
را تقويت مي كند، هم دشمِن كار است و هم دشمِن فراغت 
باكيفيت. كناره گيري كاهالنه اي كه ويژگي ساعات بيكاري 
ماست، و با تضعيف پيوندهاي محلي و اجتماعي همراه است، 
پيامدهاي مدني دلسردكننده اي دارد. تعداد امريكايي هايي 
كه سال ۲۰۱۶ را لميده بر تخت خواب ها يا كاناپه هايشان 
گذراندند، درحالي كه با لپ تاپ هايشان مشغول تماشاي 
قدرت گرفتن يك عوام فريب جلف بوده اند، شايد به ده ها 

ميليون نفر برسد.
مش��غله هاي تفريحي، توان فرس��اتر از غرق ش��دن گذرا 
در رس��انه هاي ديجيتال، بيش از پي��ش، به كنش هايي 
مبتني برمصرف تبديل مي شوند. فراغت ديگر چيزي كه 
شما »انجام مي دهيد« نيست، بلكه چيزي است كه شما آن 
را »مي خريد«، چه در قالب هتل ها و گشت زني هاي دريايي 
و چه ابزارهاي تمركز حواسي كه آريانا هافينگتون تاييدشان 
كرده است. صنعت فراغت براي عده اي اشتغال زايي مي كند، 
 درحالي كه به ديگ��ران در برابر پول وعده آرامش مي دهد.

وضعيت اسفناك فراغت تاحدي نتيجه اقتصادي است كه ما 
هرگز در آن به صورت كامل رها از قيد اقتضائات كار نيستيم. 
مقوله وقت »آزاد« را تنها اوقات متقابل آن )اوقات »آزاد« از 
كار( تعريف نمي كند؛ اوقات آزاد تابع اوقات كاري اند. تئودور 
آدورنو هشدار مي دهد كه زمان آزاد »چيزي بيش از تداوم 
شبح گونه كار نيس��ت" اين اوقات صرفًا زماني است براي 
تجديد قوا. دوره هاي رخوِت ميان نوبت  هاي كاري ناچيزند، 
اما ما را براي از س��رگيري كار آماده مي كنند در اقتصادي 
كه دانش ورزان آن س��اعات كاري شان را به توييت كردن 
مي گذرانند و س��اعت هاي شبانه شان را صرف كاِر خانگي 
و بچه داري بي مزد مي كنند، مس��ئله تشخيص اينكه چه 
موقع كار »تمام مي شود« هرگز چنين گيج كننده و بغرنج 

نبوده است.

چش��م انداز آين��ده اي »مابع��د كار« در برخ��ي مناطق 
پش��تيباني هاي ت��ازه اي را براي يك درآم��د پايه جهاني 
برانگيخته اس��ت كه دولت آن را تامي��ن مي كند. چنين 
طرح هايي تاحدي در اروپا رواج يافته اند: س��ال گذش��ته 
س��ويس طرحي را ب��راي پرداخ��ت يك درآم��د ماهانه 
بي قيدوشرط به رأي عمومي گذاشت )طرحي كه حمايت 
۲۳ درصد از رأي دهندگان را به دست آورد( و فنالند در حال 
اجراي يك بررسي آزمايشي براي برنامه هاي درآمد پايه در 
ميان ۲۰۰۰ نفر است. موضوع درآمد پايه اخيراً در اياالت 
متحده نيز، نه فقط به پشتيباني چپ گرايان، به بحث گذاشته 
ش��ده اس��ت. برخي از ليبرال  ها و رهبران بخش فناوري 
نيز درآمد پايه را راهي براي فرونش��اندن نارضايتي هايي 
مي انگارند كه بيكاري ساختاري و افزايش نابرابري در ثروت 

ممكن است آنها را ايجاد كند.
برآيند فشارهاي كنوني براي درآمد پايه مشخص نيست. 
)ممكن اس��ت در دوره زمامداري ترامپ پيشرفتي در 
اين زمينه حاصل نشود( و پيش بيني هاي سرخوشانه 
درب��اره »پاي��ان كار« و درنتيجه نياز ب��ه بازنگري در 
فراغت اغلب به طرز گمراه كننده اي س��اده انگارانه اند: 
تحليلگراني همچون جيمز ليوينگس��تون و يووال نوآ 
هراري معمواًل موانع پيش روي طرح هايي مثل درآمد 
پايه را، در كشورهاي بزرگ و از نظر قومي متنوع، دست كم 
مي گيرند و اين احتمال را ناديده مي انگارند كه اتوماسيوِن 
گسترده باعث شود مردم مخاطره و آزردگي بيشتري 
احساس كنند )به خاطر نياز آنها به كسب درآمد از هر كار 

آزاِد كوتاه مدتي كه مي توانند به چنگ آورند(.
حقيقت اين است كه ما بايد درباره فراغت بازانديشي كنيم 
)اگرچه از فراغت اندكي برخوردار باشيم(، صرف نظر از اينكه 
كار دستمزدي در مركز ساختار اقتصادي مان باقي بماند يا 
نه. كساني كه در پي الگوهايي از بيكاري معنادار مي گردند، 
كافي است به بلومزبري توجه كنند. اعضاي حلقه بلومزبري 
در زندگي هاي خودشان بهره برداري هاي انساني از فراغت را 
در پيش گرفتند. آنها سرگرم مباحثات جدي، همكاري هاي 
هنري و نامه نگاري هاي مفصل بودند. مقاالت و داستان هايي 
آماده مي كردند تا با صداي بلند براي يكديگر بخوانند. اما 
آنها هنوز هم، بيش از الگوهاي صرف اوقات فراغت، در مقام 

نظريه پردازان فراغت ارزشمندند.
همه نويسندگاني كه در اينجا از آنها سخني به ميان مي آيد 
فراغت را به عنوان امري مطلوب ستوده اند و درعين حال آن 
را به عنوان يكي از منشأهاي اضطراب نيز شناسايي كرده اند. 
آنها ميان گونه هاي مختلف بيكاري تمايز قايل مي شوند و 
برخي از اشكال عدم فعاليت و تفريح را ارزشمندتر از ديگر 
اشكال مي دانند. چهره هاي گروه بلومزبري با نگريستن به 
فراغت بر اس��اس اهدافي واالتر به تجديدنظر درباره آنچه 
فعاليت ارزشمند شمرده مي شود پرداخته اند. اين اهداف 
واالتر معمواًل لذت مراوده انساني و درك زيبايي شناختي 
اس��ت، اموري كه جي. اي. مور فيلسوف كمبريجي آنها را 

در مق��ام عوامل پديدآورنده »هنِر خوِد زندگي« س��توده 
 اس��ت. به طور خالصه، آنان به هنر بيكاري مي انديشند.

   گذشته پركار
ليتون اس��تراچي در س��ال ۱۹۲۷ در نامه اي به دوستش 
توپسي لوكاس نوشت »نمي توانم كار كنم. شايد فردا بتوانم، 
اما من روزهاي بسياري اس��ت كه بيكار بوده ام. وضعيتي 
است فالكت بار«.روي هم رفته اين شكايت را نبايد جدي 
بگيريم. اس��تراچي، كه او را اغلب كتاب به دست و ولوشده 
روي تخت خواب ها، نيمكت ها و كاناپه ها مي يافتند )مثل 
پرتره معروفي كه دورا كارينگتون در سال ۱۹۱۶ از او نقاشي 
كرده(، به رخوت عادت داشت. زندگي نامه نويس استراچي 
ميشل هالرويد مي نويسد »ليتون موقع بحث از كار خودش 
جديت كمي نش��ان مي داد. در س��خت كاركردن چيزي 

مضحك مي ديد«
شهرت امروزِ استراچي به كتاب گستاخانه ويكتوريايي هاي 
واالمقام است، مجموعه   زندگي نامه هايي از چهار بريتانيايي 
برجس��ته در قرن نوزدهم كه فلورنس نايتينگل، مصلح 
اجتماعي بريتانيايي و بنيان گذار پرستاري مدرن، هم در 
ميان آنهاس��ت. او در اين اثر، چنان كه منتقد ادبي ادموند 
ويلس��ون مي گويد، به خود اين جرئت را داده كه »يك بار 
و براي هميشه مدعيات عصر ويكتوريايي را درباره برتري 
اخالقي تحقير كند«  او پس از ويكتوريايي هاي واالمقام به 
زندگي ملكه ويكتوريا پرداخت، اثري كه لحن تند و گزنده 
كتاب پيشين را نداشت، اما به همان سان بلندپروازانه، در 
تالش براي ارزيابي نگرش ها و آرمان هاي ويكتوريايي هاي 
»كبير« بود. اس��تراچي در ه��ر دو زندگي نامه اخالق كار 
ويكتوريايي را هدف مي گيرد: حركت به س��مت صنعتي 
پايدار كه فرهنگ بريتانيايي قرن نوزدهمي به آن نياز داشت 

و برايش ارزش زيادي قائل بود.
در روايت استراچي، فلورنس نايتينگل از همان ابتدا عجيب 
و غريب بود. در كودكي هنگامي كه خواهرش »لذتي سالم« 
از تكه تكه  كردن عروس��كش نصيبش مي ش��د، فلورنس 
»لذتي تقريبًا ناس��الم« از به هم دوختن دوباره تكه پاره ها 
مي برد اش��تياق او به تعمير عروسك ها، تمرين بچه گانه 
كار، حكايت از تمايل به اقدامي دارد كه به چيزي جنون آسا 
تبديل مي شود. استراچي با وارونه كردن اين ضرب المثل كه 
شيطان هميشه براي دستان بيكار كارهاي بدي پيدا مي كند، 
درباره نايتينگل خستگي ناپذير مي گفت كه »شيطاني روح 

او را تسخير كرده بود.«
وقتي كه نايتينگل بزرگ مي شود، »ميلي منحصربه فرد« 
ب��راي انج��ام كاري مهم در خ��ود احس��اس مي كند، و 
مي خواهد كاري ديوانه وار انجام دهد. او، در خفا، حريصانه 
گزارش هاي پزشكي و جزوه هاي بهداشتي را مي بلعد، اين ها 
كنش هايي اند متعلق به مصرف فكري كه استراچي آنها را در 
قالب اشتهايي جسمي توصيف مي كند. ناگهان يك پيشامد 

جنسي واقعي او را با شوري كاذب مواجه مي كند. 
اخالق كار س��يري ناپذير نايتينگل بيانگ��ر خلق وخوي 
سلطه گري است كه مي خواهد جهان را در برابر اراده خود 
به تعظيم وادارد. اس��تراچي مي گويد شب زنده داري هاي 
خستگي ناپذير او جسمش را نابود مي كند. از كريمه با حالي 
خراب بازمي گردد. بااين حال حتي وقتي كه نفس زنان روي 
كاناپه اي خوابيده و با گزارش هاي دولتي اش��ك مي ريزد، 
نامه هايي را ديكته مي كند. افت��اده و تب دار بي اختيار به 
هيجان مي آيد. نايتينگل نمي خواهد به حدود چيزي بسيار 
بديهي همچون بدن انسان محدود شود. اراده به كار نه فقط 
بر خواست عشق، كه بر خواست زندگي نيز چيره مي شود. 

وسواس به كار تا حدي بيمارگون رشد كرده است.

   پادشاهان در مقام خدمتكاران
حجم قابل توجهي از كتاب ملكه ويكتورياي استراچي، به 
عنوان زندگي نامه اي از يك چهره سياسي جهاني، به جزئيات 
پيش پاافتاده زندگي عادي و روزمره ملكه اختصاص دارد. 
ويكتوريا بيشتِر سلطنتش را نه بر تخت پادشاهي كه پشت 
ميزتحريرش مي گذراند. فلسفه او س��اده است: »زندگي 
از وظايف و مسووليت ها ساخته مي شود." ملكه، با وجود 
حس عميقي كه نسبت به جايگاهش به عنوان پادشاه دارد، 
 تصويري است كامل از آرمان و سخت كوشي طبقه متوسط.

استراچي ويكتوريا و شوهرش آلبرت را به ما نشان مي دهد 
كه در كنار هم كار مي كنند: »در زمستان پيش از سپيده دم، 
بايد ]آلبرت[ ديده مي شد، درحالي كه پشت ميزتحريرش 
نشسته... ويكتوريا هم سحرخيز بود و وقتي كه در تاريكي 
س��رد، صندلي اش را پش��ت ميزتحريرش ق��رار مي داد، 
ميزتحريري كه كنار ميز شوهرش گذاشته شده بود، هميشه 

توده  اي كاغِذ دسته شده روي آن مي يافت كه براي بررسي 
و امضاي او مرتب شده بودند. روز، به اين ترتيب آغاز مي شد 
و با كوشش بي وقفه ادامه مي يافت... زود به بستررفتن براي 
برخاستن و حاضر شدن سر كار در صبح زوِد روِز بعد ديگر 

نه يك لذت ِصرف، كه ضرورتي قطعي بود.«
هنگامي كه اي��ن دو عض��و خانواده س��لطنتي كنار هم 
مي نش��ينند و به مديريت امور دولت مي پردازند، همانند 
يكديگر به نظر مي رس��ند. اما زندگي ه��اي ذهني آنان، 
اميدها و خواسته هايي كه از كار دارند، كاماًل متفاوت است. 
ويكتوريا با وجداني آرام كار مي كند چون اين وظيفه او است. 
 آلبرت، برعكس او، حكايت��ي عبرت انگيز از آب درمي آيد.

شاهزاده »اشتياق« خود به كار را با »ميلي تقريباً بيمارگونه« 
مي آغازد، توصيفي كه يادآور لذت »تقريبًا بيمارگونه «اي 
اس��ت كه فلورنس ج��وان از دوختن دوباره عروس��ك ها 
مي برد. سخت كوشي او ش��كلي »جنون آسا« مي يابد. او 
از آرام��ش اجتناب مي كند. »او به كارك��ردن تا حد اعال و 
 كوشش تا باالترين درجه ادامه خواهد داد، تا آن پايان تلخ.«

اين قطعه نشان مي دهد اش��تياق عنان گسيخته آلبرت 
براي كار حاوي چندين كليشه است )»كوشش تا باالترين 
درج��ه«، »تا آن پايان تل��خ«(، تا ح��دي ازآن رو كه تفكر 
ويكتورياي��ي متعارف پيرامون فوايد كار سخت كوش��انه 
در آن آشكار اس��ت، اس��تراچي اين نكته را با زباني آرام و 
تس��كين دهنده بيان مي كند. اما كار ب��راي آلبرت صرفًا 
كار نيس��ت، او براي برخورداري از لذتي »ناس��الم« از رنج 
بي وقفه اش مرتكب خطاي آميختن كار با لذت مي شود. 
اين خطاي او يكي از گونه هاي بي اعتدالي و زياده روي است.

ويكتوريا هرگز مرتكب چنين اشتباهي نمي شود. ويكتوريا 
پ��س از مرگ آلبرت انج��ام كار او را نيز بر عهده مي گيرد. 
صبح تا شب را تنها پشت ميزش، كه در محاصره انبوهي از 
جعبه هاست، به خواندن و نوشتن مي گذراند. او اقتضائات 

كار را بي  شكايت مي پذيرد، اما شوقي هم ندارد.

رويكرد ويكتوريا به كار، به عنوان الگويي از ثبات و پشتكار، 
جالب توجه است. اما سخت كوشي بي وقفه او مسلمًا از 
موارد بيمارگونه نايتينگل و آلبرت نيز جذابيت كمتري 
دارد. ويكتورياي استراچي الگويي است از تالش مداوم، 
كه حرارِت جنون آن را بي روح ساخته و زندگي او جوالنگاه 
وظايفي بي پايان شده، بدون هيچ لذتي كه همراه وسواس 
فكري اش شود. استراچي اخالق كاري اي را كه عيب و 
ايراد دارد كالبدشكافي مي كند، اخالقي كه به سادگي به 
ورطه جنون و روزمرگي فرومي غلتد. ديگر چهره هاي 

بلومزبري كوشيدند چيزي بهتر را تصور كنند.

   آينده  بيكاري
برتراند راس��ل در جستاري با نام در ستايش بطالت در 
سال ۱۹۳۲ نوشت: »اين ايده كه فقرا بايد فراغت داشته 
باشند همواره ثروتمندان را آزار مي دهد« جستار راسل، 
كه در آن در موافقت با چهار ساعت كار روزانه استدالل 
مي كند، همراستا با احتماالت اقتصادي براي نوادگان ما 
نوشته جان مينارد كينز، كه دو سال پيش تر منتشر شده 
بود، نشانگر تالش��ي جدي براي فهم آينده  اي است كه 
كار مي تواند پيش رو داشته باشد. اگر وفاداري متعصبانه 
ويكتوريايي به كار تضعيف ش��ده اس��ت، چه چيزي 

جايگزين آن خواهد شد؟
راسل ترديد داشت كه كاهش اساسي ساعات كار روزانه 
در جامعه بريتانيايي دهه ۱۹۳۰ قابل حصول باشد. از نظر 
او، اينكه توده مردم بريتانيايي تا آن زمان از لذت مطبوع 
بيكاري محروم مانده بودند نتيجه انتخاب هاي سياسي 
حساب شده اي بود كه بر اساس آنها نيمي از جمعيت به 
كار بيش از حد واداشته شوند و بقيه رها شوند »تا به خاطر 
بيكاري گرسنگي بكشند/« او به انعطاف پذيري آشكار 
بازار كار بريتانيا در طول جنگ جهاني اول اشاره مي كند. 
همه زنان و مرداني كه با كارهاي مربوط به جنگ پيوند 

داش��تند -خدمت در نيروهاي ارتش��ي، كار در صنايع 
اسلحه س��ازي، فعاليت در س��رويس هاي جاسوسي و 
تبليغاتي- از كار توليدي خارج ش��ده بودند. بااين حال 

استانداردهاي عمومي زندگي باالتر از هميشه بود.

   سه ساعت كار روزانه درماني
كينز هم به نوبه خود آينده فراغت در انگلس��تان و اياالت 
متحده را نتيجه فرعي روندهاي اقتصادي قابل مش��اهده 
مي دانست. او مي گويد »انسان در حال حل كردن مسئله 
اقتصادي اش اس��ت. مسئله اقتصادي را مي توان حل كرد 
يا دس��ت كم چش��م اندازي براي حل كردن آن ظرف صد 
سال داش��ت«. در حالي كه راسل چهار ساعت كار روزانه را 
پيش بيني كرده بود، كينز تصور مي كرد كه تنها سه ساعت 
كافي است. او مي گويد »عصر فراغت و فراواني« -عصري 
كه تمام نوع بش��ر باهم قدم در آن خواهند گذاش��ت- در 
حال ظهور است. برآوردن نيازهاي مادي مسئله جمعي 
مشتركي بين ابناي بشر بود. به نظر مي رسد به ذهن او خطور 
نكرده بود دستاوردهاي اقتصادي اي كه تكنولوژي به ارمغان 
مي آورد مي توانست بيشتر عايد گروه كوچكي از نخبگان 

شود، تا جمعيت انبوه مردم.
كين��ز و راس��ل تنه��ا وج��ود ي��ك مش��كل را 
تدريج��ي  حرك��ت  مي كردن��د:  پيش بين��ي 
 به س��وي فراغت ممكن اس��ت م��ا را درمان��ده كند.

كينز مي گويد »فراغت، در نظر آنان كه براي تامين نان 
شبشان عرق مي ريزند، مطبوع و دلپذير است، البته تا 
لحظه اي كه آن را به دس��ت آورند.« كارنكردن در برابر 
طبيعت ما قرار دارد. با اندوختن ثروت نياز اقتصادي اي 
را از دس��ت مي دهيم ك��ه ما را به كارك��ردن و آفريدن 
برمي انگيزاند. كينز هشدار مي دهد كه كاميابي مي تواند 
به بروز آشفتگي هاي رواني گسترده  كمك كند. پيشنهاد 
او مبني بر سه ساعت كار روزانه طرحي اقتصادي نيست، 
بلكه پيشنهادي است درماني: به خاطر عادت ديرينه ما به 
كاركردن، »در دوران هاي درازي كه پيش روست، همه 
براي خرسندشدن نياز خواهند داشت كمي كار كنند.«

بر اساس نظر كينز بيكار خرس��ند چه كسي است؟ 
او هش��دار مي دهد كه »هيچ كش��ور و هيچ مردمي 
نمي تواند بدون نگراني چش��م انتظار عصر فراغت و 
فراواني باش��د... مساله اي ترس��ناك پيش روي فرد 
ع��ادي قرار دارد، فردي كه اس��تعداد وي��ژه اي براي 
سرگرم كردن خودش نداشته باشد«. افراِد بااستعداد 
به سادگي براي اوقات فراغت خود فكري مي كنند. اما 
او با آه و اندوه مي گويد »چه تعداد اندكي از ما هستند 
كه مي توانند آواز بخوانند. بيشترمان، درحالي كه از 
كاركردن و پيوندهاي اجتماعي و تشريفاتي توأم با آن 
 بريده ايم، با حالتي گيج و بهت زده بيكار خواهيم ماند.«

پيش��نهاد كينز براي ح��ل اين مس��اله، چيزي كم 
از يك انقالب اخالق��ي ندارد: »بايد ي��ك روز، براي 
اهداف، ارزشي بيش از وس��يله ها قائل شويم و خير 
را به س��ودمندي ترجيح دهيم. بايد احترام بگذاريم 
به كس��اني كه مي توانند ب��ه ما بياموزن��د چگونه از 
س��اعت ها و روزها فضيلت و خوش��بختي برگيريم، 
مردم دوست داش��تني اي كه قادرند از هر چيز لذتي 
بي واس��طه ببرند.« جامعه، آنگاه كه از زير فشار نياز 
اقتص��ادي آزاد ش��ود، مي تواند ارزش ه��اي خود را 
دگرگ��ون كند و به عش��ق به پول چون��ان »مرضي 

چندش آور« بنگرد.

   فراغت و تمدن
راس��ل ادعا مي كند كه اس��تفاده روش��نفكرانه از فراغت 
تنها دربرگيرنده كارهاي »س��طح باال« نيست: او »رقص 
روستايي« را به منزله نمونه اي از سرگرمي معنادار مي استايد. 
بااين حال اش��تياق او به فراغت بيشتر به كارهاي علمي و 
هنري اي متكي است كه فراغْت آنها را امكان پذير مي كند. 
او ادعا مي كند كه »فراغ��ت عنصري ضروري براي تمدن 
اس��ت« او بازگوينده كالم تورش��تاين وبلن، اقتصاددان و 
جامعه شناس، است كه مي گويد »بدون طبقه تن آسا، بشر 

هرگز از بربريت خارج نمي شد«
باوجوداين، هنگامي كه راسل نقش فرهنگي طبقه موروثي 
تن آسا را بررسي مي كند، داليلي براي ترديد در اين نكته 
مي يابد: »ممكن اس��ت اين طبقه يك داروين توليد كرده 
باش��د، اما در مقابِل او بايد ده ها ه��زار تن از نجيب زادگان 
مملكت را قرار دهيم كه هرگز به چيزي هوش��مندانه تر از 

شكار روباه و تنبيه شكارچيان غيرقانوني نينديشيده اند«.
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برش
      ويرجين�ا وولف، جان مين�ارد كينز، 
برتراند راسل و ليتون استراچي، اعضاي 
محفلي بودند به اس�م »بلومزبري ها« كه 
از چش�م منتقدانش�ان، مرفهان تنبلي 
به ش�مار مي آمدند كه بعدازظهرها، روي 
كاناپه هايش�ان ل�م مي دادن�د و درب�اره 
هنر و زيبايي غرغ�ر مي كردند. در اينكه 
اي�ن نويس�ندگان و متفك�ران مش�هور 
لندن نش�ين، به نوعي »بي�كار و عالف« 
بودند ش�كي نيس�ت، اما نگاهي به آثار 
آنها نش�ان مي دهد كه با چه وس�واس و 
دقتي درباره معناي كار، بي كاري و فراغت 

انديشيده بودند

برش
  بر اس�اس نظر كينز بيكار خرس�ند چه 
كسي است؟ او هش�دار مي دهد كه »هيچ 
كشور و هيچ مردمي نمي تواند بدون نگراني 
چشم انتظار عصر فراغت و فراواني باشد... 
مساله اي ترس�ناك پيش روي فرد عادي 
قرار دارد، فردي كه استعداد ويژه اي براي 
سرگرم كردن خودش نداشته باشد«. افراِد 
بااستعداد به س�ادگي براي اوقات فراغت 

خود فكري مي كنند

تخلفات ٣ ساله در اجراي 
قانون خريد تضميني 

حدود يكماه ديگر سال زراعي جديد آغاز مي شود 
و به دليل تخلف��ات دولت در اجراي قانون خريد 
تضميني محصوالت كش��اورزي طي س��اليان 

گذشته، مجلس به اين ماجرا ورود كرده است.
چيزي تا آغاز س��ال زراعي جديد نمانده و طبق 
قانون دولت بايد در آغاز سال زراعي و قبل از آغاز 
كشت قيمت تضميني محصوالت كشاورزي را 

اعالم كند.
اين تكليفي است كه طي سه سال اخير، دولت از 
انجام به موقع و صحيح آن سرباز زده و كشاورزان 

را با مشكالت فراواني مواجه كرده است.
امسال نيز دولت هفت ماه ديرتر از موعد قانوني 
تاخير نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي 
را اعالم ك��رد ضمن اينكه قيم��ت محصوالت 
اس��تراتژيك مانند گندم كه بايد حداقل به نرخ 

تورم افزايش مي يافت، بدون تغيير ماند.
كارشناسان و توليدكنندگان معتقدند اقدامات 
اين چنيني باعث مي ش��ود تولي��د محصوالت 
استراتژيك در كشور با خطر مواجه شود. در همين 
زمينه عليقلي ايماني، رييس بنياد توانمند سازي 
گندمكاران كشور در گفت وگو با خبرنگار مهر با 
بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي بايد در مردادماه 
هزينه تمام شده توليد محصوالت كشاورزي را در 
استان هاي مختلف برآورد كند، ميانگين قيمت 
را در نظر بگيرد و سپس پيشنهاد خود را در اين 
زمينه به سازمان برنامه و بودجه ارايه كند، گفت: 
طي سه سال گذشته دولت قانون خريد تضميني 
را مبني بر اينكه نرخ خريد تضميني حداقل بايد 
به اندازه نرخ تورم رشد كند، رعايت نكرده است و 
در اين امر مي تواند كشت محصوالت استراتژيك 

مانند گندم را در كشور تحت تاثير قرار دهد. 
وي اضافه كرد: ما كشاورزان يك نوع محصول را 
توليد مي كنيم اما براي توليد آن به محصوالت و 
فرآورده هاي مختلفي نياز داريم كه قيمت همه 
آنها افزايش يافته به عنوان مثال طي چندماه اخير 
قيمت ادوات كشاورزي ۳۰ درصد و ماشين آالت 
كش��اورزي ۱۰ درصد افزايش داشته همچنين 
نرخ سموم بيش از ۲ تا ۳ برابر شده است و ما هر 
ليتر سم را ۵۰۰ هزارتومان خريداري مي كنيم. 

ايماني با اش��اره ب��ه اينكه نمي توان از كش��اورز 
حمايت نكرد و انتظار داشت كه او محصول خوبي 
توليد كند، اف��زود: در حال حاضر مجلس به اين 
ماج��را ورود كرده و تالش مي كند كه نرخ خريد 
تضميني به موقع اعالم ش��ود و نرخ تورم نيز در 

تعيين قيمت ها رعايت شود. 
وي با بيان اينكه ما دو هفته قبل با كميس��يون 
اقتصادي مجلس جلسه اي در اين زمينه داشتيم، 
گفت: دوشنبه هفته آينده نيز جلسه ديگري در 
اين زمينه با اعضاي كميسيون اقتصادي برگزار 

خواهد شد.
ايماني گفت: تشكل هاي بخش خصوصي، وزارت 
جهاد و مجلس هر كدام بطور جداگانه با بررسي 
تمامي جوانب و شرايط قيمت پيشنهادي خود را 
اعالم مي كنند، سپس با بررسي هايي كه صورت 
مي گيرد منطقي ترين قيمت انتخاب شده و به 
دولت پيشنهاد مي شود. ضمن اينكه انتظار ما اين 
بود مجلس زودتر از اين به ماجرا ورود مي كرد و 
بايد نمايندگان برخورد قاطعانه اي با اين مساله 

داشته باشند.
وي درباره اينكه قيمت پيش��نهادي شما براي 
قيمت گندم در س��ال زراعي آينده چيس��ت؟، 
افزود: اگر همين فردا قرار باش��د شوراي اقتصاد 
نشست داشته باش��د و براي اين منظور تصميم 
بگيرد، حداقل ٣٠ درصد بايد به نرخ محصوالت 
افزوده شود. قيمت گندم نيز با توجه به اتفاقاتي 
كه در هزينه تمام شده توليد افتاده، در حال حاضر 

١٧٠٠ تومان است 
ايماني با بيان اينكه اگر قيمت محصوالت منطقي 
و واقعي نباشد، توان توليد از دست مي رود، گفت: 
در برخي استان ها كشت دوباره و كشت تابستانه 

افت كرده است.

آبياري ۲ ميليون هكتار مزارع 
كشاورزي با قطره 

وزير جهاد كشاورزي گفت: سطح سيستم هاي 
نوين آبياري در كشور امس��ال از مرز ۲ ميليون 
هكتار عبور كرده است. در اين زمينه اميدواريم 
س��االنه ۲۵۰ ت��ا ۳۰۰ ه��زار هكتار به س��طح 

سيستم هاي نوين آبياري در كشور افزوده شود.
به گزارش ايسنا، محمود حجتي در حاشيه مراسم 
بهره برداري از پروژه آبياري تحت فشار قطره اي 
كه در اهواز برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: خوش��بختانه از آغاز ب��ه كار دولت يازدهم 
تاكنون، حجم و شتاب توجه به بحث سيستم هاي 
نوين آبياري چند برابر شده است. در اين زمينه در 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم، منابع خوبي به اين 

كار اختصاص داده شده است.
او با اش��اره به بحث كانون ه��اي ريزگرد جنوب 
شرق اهواز و نهال هاي كشت شده در آن منطقه، 
افزود: در ارزيابي هاي اوليه اي كه توس��ط ستاد 
ساماندهي ريزگردها در استان خوزستان انجام 
ش��ده، حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ ه��زار هكتار كانون 
ريزگرد در خوزس��تان شناس��ايي ش��ده است. 
مطالعات نهايي و جامع اين كانون ها در س��طح 
۸۵ هزار هكتار تكميل شده است و در اين زمينه 
برنامه هاي عملياتي نيز تا حدود ۸۰ درصد اجرايي 

شده است.
حجتي ادامه داد: در گذش��ته آب مورد نياز اين 
منطقه ب��ه صورت موقتي ب��ا همكاري مجتمع 
پرورش ماهي آزادگان از اين محل تامين مي شد، 
اما خوشبختانه با همكاري و تالش هاي صورت 
گرفته، امروز به صورت مس��تقيم آب از ايستگاه 
پمپاژ رودخانه كارون به كانون هاي ريزگرد جنوب 

شرق اهواز منتقل مي شود.
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بررسينقضقطعنامه2231ازمنظرمسووليتبينالمللي

وضعيت حقوقي خروج امريكا از برجام

كاركردنبيمعناستوكارنكردنبيفايده

جاويد منتظران 
مسووليت بين المللي اصلي است كه اركان نظام بين الملل 
را تشكيل مي دهد، به گونه اي كه بي اعتنايي به آن موجب 
تضعيف حقوق بين الملل و ايجاد تزلزل و بي ثباتي در روابط 
بين الملل مي گردد. به لحاظ زماني در نظام روابط بين الملل، 
اصل مسووليت به اندازه اصل برابري كشورها قدمت تاريخي 
دارد. مهم ترين كارايي اين اص��ل، در معاهدات و توافقات 
ميان بازيگران نظام بين الملل است. با توجه به اينكه برجام 
نيز يك س��ند و موافقت نامه بين المللي اس��ت كه پس از 
22 ماه مذاكرات فشرده در مورد مسائل اتمي ايران در 23 
تيرم��اه 1394 در وين اتريش ميان نمايندگان جمهوري 
اسالمي ايران، دولت هاي گروه 1+5 و نماينده عالي سياست 
خارجي اتحاديه اروپا مورد توافق قرار گرفت و به نوعي خاتمه 
مناقشات چندين س��اله ايران و اين كشورها در خصوص 
برنامه هس��ته اي ايران بود. اكنون كه دولت اياالت متحده 
امريكا از اين توافقنامه خارج شده است، توافقي كه به عنوان 
جامع ترين توافق عدم اشاعه و كنترل تسليحات در طول 
تاري��خ مطرح گرديده بود كه در جه��ت اهداف معاهدات 
كنترل تسليحات و عدم اشاعه سالح هاي هسته اي، بر طبق 
مباني حقوق بين الملل و بر اساس قطعنامه 2231 شوراي 
امنيت عمل مي نمود. لذا اين موضوع، يكي از اساسي ترين 
مباحث و موضوعات حول اين توافق؛ مساله خروج دولت 
جديد اياالت متح��ده از آن اس��ت، موضوعي كه موجب 
اختالف اعضاي آن توافق به ويژه جمهوري اسالمي ايران به 
عنوان اصلي ترين طرف اين توافق، با اياالت متحده گرديده 
است. بدين جهت ما در اين مطلب، درصدد بررسي وضعيت 
حقوقي خروج امريكا از برجام و نيز نقض قطعنامه 2231 از 

منظر اصل مسووليت بين المللي هستيم.

مسووليتبينالملليدولتها
درتوافقنامهبرجام

مسووليت بين المللي دولت از بنيادي ترين نهادهاي حقوقي 
بين المللي است كه عامل توسعه و تحول حقوق بين الملل 
بوده و بهترين ضامن اجراي آن به شمار مي رود. مسووليت 
بين المللي، نهاد حقوقي اس��ت كه به موجب آن كشوري 
كه عمل خالف حقوق بين الملل به او منتس��ب است بايد 
خسارات وارده به كشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق 
بين الملل جبران نمايد. مسووليت بين المللي هنگامي رخ 
مي دهد كه يك دولت تعهدي را در مقابل دولت ديگر نقض 
مي كند. هر عمل غيرقانوني بين المللي توسط يك دولت، 
متضمن مسووليت بين المللي آن دولت است. مسووليت 
بين المللي يك عمل، به موجب حقوق بين الملل تعيين 
مي گردد. اگر دولت داراي دفاع معتبري باشد از مسووليت 
مبرا مي گردد و گرنه درنتيجه مسووليت مجبور به پرداخت 
خس��ارت مي ش��ود. ازآنجاكه در هر نظام حقوقي، ملي يا 
بين الملل��ي، نقض يك تعهد الزام آور موجب مس��ووليت 
حقوقي است. در حقوق بين الملل، هر دولتي به صرف ارتكاب 
عمل خالف حقوق بين الملل داراي مسووليت بين المللي 
مي گردد. رويه بين المللي نيز به وضوح بر اين امر تاكيد دارد: 
»اين يك اصل حقوق بين الملل است كه نقض يك تعهد 
بين المللي متضمن تعهد به پرداخت خس��ارت است.« و 
»جبران خسارت مكمل الزم براي اجراي يك موافقت نامه 

است بدون اينكه قيدي در خود ضرورت داشته باشد.«
با توجه ب��ه اينكه يكي از مهم ترين مباح��ث روز در حوزه 
مس��ووليت بين المللي دولت ها، موضوع توافقنامه برجام 
است، توافقنامه اي كه روند اجرايي آن موجب اختالفاتي 
ميان اعضاي اصلي اش، نظير ايران و امريكا ش��ده اس��ت. 
براي تبيين دقيق مس��ووليت بين المللي دولت ها در اين 
توافق، الزم است كه بررسي گردد كه اين توافق يك سند 
سياسي است و يا يك توافق و معاهده حقوقي؟ و براي پاسخ 
به اين سوال، تعيين ماهيت برجام حائز اهميت است؛ اينكه 
برجام نوعي توافقي محسوب گردد كه موجبات مسووليت 
بين المللي دولت هاي عض��و آن را فراهم گرداند، نيازمند 
بررسي دو نظريه است. نظريه اول اين است كه برجام توسط 
هيچ يك از طرف ها امضاء نشده و متضمن هيچ مقرره اي 
براي تصويب يا الزم االجرا شدن نيست كه تقريبًا مقرراتي 
ك��ه در اياالت متحده امريكا در مورد برجام وضع ش��ده، از 
اين نظريه تبعيت و حمايت مي كند. طرفداران اين نظريه 
معتقدند كه برجام يك التزام سياسي است و عمدتا مبتني 
بر »اقدامات داوطلبانه« اس��ت تا تعهدات الزام آور حقوقي 
باش��د. در مقابل؛ نظريه دوم، معتقد اس��ت كه برجام يك 
معاهده بين المللي ايجادكننده تعهدات حقوقي است كه 

نيازمند بررسي است.
بر اس��اس ماده 2 كنوانس��يون 1969 وي��ن در خصوص 
معاهدات بين المللي؛ معاهده عبارت اس��ت از توافقي كه 
به صورت مكتوب ميان دولت ها و تحت حقوق بين المللي 
منعقدشده باش��د اعم از اينكه در يك و يا چند سند باشد 

درصورتي كه برجام مطابق كنوانسيون حقوق معاهدات 
1969 وين، يك معاهده بين المللي باشد فارغ از اينكه نام 
آن چه باش��د، )معاهده، برجام، توافقنامه، ميثاق، منشور 
و...( مي بايس��ت مطابق اصل 77 قانون اساسي جمهوري 
اس��المي ايران، بايد به تصويب مجلس ش��وراي اسالمي 
مي رسيد و پس از تصويب مجلس و اعالم عدم مغايرت آن با 
شرع مقدس اسالم و قانون اساسي در شوراي نگهبان، بايد 
مطابق اصل 125 قانون اساسي توسط رييس جمهور امضا 
مي گرديد؛ ام��ا درصورتي كه برجام يك توافق بين المللي 
سياسي باشد تنها تعهد دولت هاي )قوه مجريه( كشورهاي 

مربوطه كافي است.
لذا واضح است كه برجام س��ندي مكتوب است كه ميان 
دولت ها منعقد ش��ده كه البته بسياري از مسائل حقوقي 
بين المللي نيز در آن رعايت شده است اما اينكه نام آن برجام 
يا غير آن باش��د تاثيري بر معاهده بودن آن ندارد. در نظر 
گرفتن حقوق بين المللي در نگارش و انعقاد برجام توسط 
طرفين مذاكرات هسته اي بدان دليل بود كه اين سند داراي 
آثار مهمي نسبت به قطعنامه هاي شوراي امنيت، پروتكل 
پادماني الحاقي معاهده منع گسترش سالح هاي هسته اي 
)ان پي تي(، قوانين داخلي برخي كشورهاي تحريم كننده 
و... بوده و بدين جهت مس��ائل حقوقي در اين باره اهميت 
بسزايي داشته اس��ت، اما اين بدان معنا نيست كه برجام 
تحت حاكميت حقوق بين المللي ق��رار دارد و بتوان آن را 

يك معاهده بين المللي دانست.
از سويي نبايد هر تعهد يا متن امضايي را به عنوان معاهده 
يا توافقنامه بين المللي تلقي نمود و حق بررس��ي آن را به 
مجالس كشورها داد. لذا ازآنجاكه متن نهايي تفاهم برجام 
براي تصويب، به مجالس قانون گذاري كش��ورهاي طرف 
تفاهم ارس��ال نگرديد، بدين جهت مي توان اشاره داشت 
كه اين توافق از منظر حقوقي، يك توافق و س��ند سياسي 
در خصوص حل همه مس��ائل كليدي مرب��وط به پرونده 
هسته اي جمهوري اسالمي و لغو تحريم ها و قطعنامه هاي 
يك جانبه و چند جانبه ش��وراي امني��ت، اتحاديه اروپا و 
اياالت متحده امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران است. و 
نتيجه آنكه قصد طرفين در برنامه جامع اقدام مشترك بر آن 
بوده است كه اين سند حاوي يك توافق جامع سياسي باشد 
نه توافقنامه حقوقي و اين امر بدين معني نيست كه طرفين 
مي توانند مفاد برجام را نقض كنند زيرا اين توافق، ضمانت 
اجراهاي سياسي و اخالقي اي كه گاهي قوي تر از ضمانت 
اجراهاي حقوقي هستند را دارد و اين موضوع، مسووليت 

بين المللي را براي اعضاي امضاكننده آن ايجاد مي نمايد.

وضعيتحقوقيخروجامريكا
ازتوافقنامهبرجام

همان گونه كه مش��خص گرديد، برجام، يك توافق و سند 
سياسي چندجانبه است. اين سند در چارچوب معاهدات 
بين المللي نمي گنج��د و به همين دلي��ل طرف هاي آن 
نمي توانند به ص��رف ادعاي نقض تعهد از س��وي طرفي 
ديگر، با استناد به مجوز نقض متقابل )ماد 60 كنوانسيون 
حقوق معاهدات 1969(، مجاز به اقدامي متقابل در نقض 
توافق باش��ند و الزم اس��ت در اين صورت تنها به مكانيزم 
پيش بيني شده در خود برجام )كميسيون مشترك برجام( 

متوسل شوند.
رفتاري كه دولت امريكا در خصوص برجام پيش گرفته است، 
كامال مغاير با بندهاي اين پيمان بين المللي بوده است. بطور 
جزئي تر، تصميم امريكا به تمديد تحريم هاي ايران، برخالف 
بند  ٢٥، توقف برجام و ايجاد تداخل در بهره مندي ايران از 
لغو تحريم ها بر خالف بند ٢٦ و تدوين سياست هايي باهدف 
خاص جهت تاثيرگذاري منفي در عادي سازي تجارت و 
روابط اقتصادي با ايران بر خالف بند ٢٩ برجام ش��ناخته 
مي شود كه جميع اين رفتارها به خودي خود، نقض برجام 

توسط امريكا را به اثبات مي رساند.
عالوه بر اين خروج امريكا از برجام برخالف ماده 36 و 37 اين 
پيمان بوده است، زيرا براساس ماده 36 و 37 خروج طرف ها 
از برجام بايد در كميسيون مشترك و سپس در كميسيون 
وزراي امور خارجه مطرح و بررس��ي گردد كه اينگونه نيز 
رفتار نگرديد. عالوه بر اين، بر اس��اس اصول كلي حاكم بر 
وفاق هاي قراردادي، ماده ٥٦ كنوانس��يون ١٩٦٩ وين در 
زمينه حقوق معاهدات مقرر مي كند، اگر در توافقي شرايط 
خروج يك جانبه مقرر نشده باشد اصل بر اين است كه اين 
امكان وجود ندارد مگر با توافق طرفين خروج صورت گيرد 
يا ماهيت توافق، خروج يك جانبه را توجيه كند كه با توجه به 
اهميت موضوع برجام و ارتباط آن با صلح و امنيت بين المللي 
و خلع سالح هس��ته اي اين توجيه وجود ندارد. ازآنجاكه 
برجام به موضوع خلع سالح هسته اي مبتني بر معاهده منع 
اشاعه هسته اي و لغو تحريم ها از جمله تحريم هاي شوراي 
امنيت س��ازمان ملل مي پردازد، پس ارتباط تنگاتنگي با 

موضوع صلح و امنيت بين المللي دارد؛ لذا رفتار امريكا در اين 
امر، به نقض يك تعهد عام الشمول بين المللي منجر گرديده 
است و بر اين مبنا، طبق مواد ٤٢ و ٤٨ طرح كميسيون حقوق 
بين الملل راجع به مسووليت دولت ها، همه اعضاي جامعه 
بين المللي امكان اس��تناد به مسووليت بين المللي دولت 
امريكا را بابت زيان حقوقي وارده به موضوعي كه منفعت 
كل جامعه بين المللي را دربر دارد، دارا هستند و مي توانند 
نسبت به نقض يك تعهد عام الشمول بين المللي، توسط 
اياالت متحده، به نظام عام مسووليت بين المللي دولت ها، 
توسل جويند. از منظر حقوق سازمان هاي بين المللي نيز، 
چون برجام در قالب يك قطعنامه شوراي امنيت درآمده 
پس طبق ماده ٢٥ منش��ور ملل متحد، تبعيت از آن براي 
كليه اعضاي س��ازمان ملل ضروري است و بر اساس مواد 
٣٤ و ٣٥ منشور چه خود شوراي امنيت و چه ساير دولت ها 
مي توانند در فيصله موضوعي كه تهديدكننده صلح و امنيت 
بين المللي است و نوعي اصطكاك بين المللي ايجاد مي كند 

وارد عمل شوند.

در مجموع، خروج امريكا از برجام، نقض ماهوي )ماهيتي( 
و ش��كلي يك پيمان بين المللي همراه با نقض يك تعهد 
عام الشمول بين المللي است. دولت و حكومت امريكا از منظر 
حقوق بين الملل در قبال نقض آن مس��وول است، چراكه 
اين توافق به عنوان يك سند بين المللي بر اساس ضوابط 
پذيرفته شده در نظام بين الملل به تاييد آن رسيده و كشور 
اياالت متحده نيز در ابتداي توافق، رضايت خود را مبني بر 
انجام تعهدات مندرج در آن، اعالم كرده است، بعالوه اينكه 
نتيجه ضوابط حقوق داخلي يك كشور نيز نمي تواند مانع 
اعمال مسووليت آن دولت در عرصه حقوق بين الملل باشد.

وضعيتحقوقيخروجامريكاازقطعنامه2231
شورايامنيت

به منظور تحكيم پايه هاي عملي و ضمانت اجرايي توافق 
برجام، ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد طي جلسه 
7488 خود، قطعنامه 2231 را در تاريخ 29 تيرماه 1394 
)20 جوالي 2015( به تصويب رس��اند و متن توافق را نيز 
در پيوست يكم قطعنامه درج نمود. شورا در اين قطعنامه از 
كشورهاي امضاكننده برجام خواست تا در اجراي تعهدات 
خود، كوشا باشند و كليه قطعنامه هاي قبلي تحريمي عليه 
ايران لغو گردد. در اين قطعنامه كه ذيل فصول 6 و 7 منشور 
قرار مي گيرد به دولت ها ابالغ مي شود كه همان گونه كه در 
قطعنامه هاي قبلي در مورد ايران، تمامي دولت ها موظف 
به انجام برخي اقدامات محدودكنن��ده عليه ايران بودند، 
براساس اين قطعنامه، شوراي امنيت تمامي دولت هاي عضو 

را »متعهد به همكاري با ايران جهت اجراي برجام« و متعهد 
به كان لم يكن نمودن اقدامات قبلي دانسته است. به عبارت 
ديگر در قطعنامه 2231، شوراي امنيت، اقدامات الزامي 
قبلي دولت ها را ممنوع و اقدامات ممنوع اعالم شد قبلي را 
الزامي نموده است. شورا در ماده يك قطعنامه خود، برجام 
را تاييد مي نمايد و خواستار اجراي كامل آن بر اساس برنامه 
زمان بندي مندرج در برجام است. همچنين در ماده 2، از 
همه دولت ها، سازمان هاي منطقه اي و بين المللي مي خواهد 
آن دسته از اقداماتي كه براي حمايت از برجام مناسب است 
را اتخاذ نمايند. با توجه به اينكه در ارجاع قطعنامه 2231 به 
برجام، از عباراتي استفاده شده كه در رويه شوراي امنيت يك 
»تصميم« تلقي مي شود؛ از جمله در پاراگراف 2 از عبارت

call upon استفاده ش��ده است و تمام كشور هاي عضو 
ملل متحد را براي اجراي برجام فرامي خواند؛ لذا برجام چه 
به عنوان يك معاهده باشد و چه به عنوان يك توافق سياسي 
باشد، به دليل ضميمه ش��دن به يك قطعنامه و تصميم 

مذكور، الزم االجرا است.
با توجه به اينكه قطعنامه 2231 ش��وراي امنيت سازمان 
ملل، به عنوان ضمانت اج��راي برجام، ضمن تاييد كامل 
برجام و تاكيد بر الزم االجرا شدن آن، از تمامي طرف هاي 
اين سند درخواست مي نمايد تا به تعهدات خود پايبند بوده 
و خود نيز در اجراي برجام، تمامي قطعنامه هاي قبلي شورا 
راجع به اعمال تحريم هاي تحت فصل هفت منشور ملل 
متحد را ملغي نمود. لذا تالش هاي اخير دولت ترامپ، در 
تضعيف و ناكارآمد نشان دادن برجام و خروج صريح وي از 
برجام همراه با اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران، نه تنها 
در تعارض با تعهدات برجامي اين كش��ور بلكه ناقض ماده 
يك قطعنامه 2231 شوراي امنيت مبني بر الزام بر اجراي 
كامل آن بر اساس برنامه زمان بندي مندرج در برجام بود و 
همچنين بر خالف مواد 2 اين قطعنامه كه: از همه دولت ها، 
سازمان هاي منطقه اي و بين المللي مي خواهد آن دسته از 
اقداماتي كه براي حمايت از برجام مناس��ب است را اتخاذ 

نمايند است.
عالوه بر اين، ازآنجاكه قطعنامه 2231 شوراي امنيت نيز 
در ماده 7 خود، ضمن تصريح در مواد 7، 8 و 9 قطعنامه بر 
شموليت اين قطعنامه تحت فصل هفتم منشور، خاتمه هفت 
قطعنامه تحريمي )1929، 1835، 1803، 1747، 1737، 
1696 و 2224( را اعالم نمود و مفهوم تاكيد اين قطعنامه 
به ماد 41 منش��ور )فصول هفت( در خاتمه قطعنامه هاي 
هفتگانه فوق، اين است كه همان گونه كه تمامي كشورها 
در اج��راي قطعنامه هاي هفتگانه داراي يك الزام حقوقي 
ناشي از ماده 25 منشور بوده اند، اكنون نيز بر همان مبناي 
ال��زام آور، موظف به خاتمه دادن ب��ه كليه تحريم ها عليه 
جمهوري اسالمي ايران مي باشند. با عنايت به اين رويكرد، 
ش��وراي امنيت هرگونه اقدام تحريم��ي عليه جمهوري 
اس��المي ايران و يا هر گونه تصميمي از سوي كشورهاي 
طرف برجام كه نتيجه آن اقدامات عليه روابط اقتصادي و 
سياسي جمهوري اس��المي ايران با جهان خارج به داليل 
موضوع هسته اي ايران باش��د را مخل روح برجام و ناقض 
قطعنامه 2231 شوراي امنيت به شمار مي آورد. لذا با در نظر 
داشتن اين مباحث، خروج اياالت متحده امريكا از برجام و 
وضع تحريم هاي جديد گسترده عليه ايران، عالوه بر نقض 

اين سند بين المللي، )چه آن را معاهده بدانيم، چه ندانيم(، 
نقض قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل نيز است. 
به عبارت ديگر، نقض مندرجات برجام به خودي خود نقض 
قطعنامه شوراي امنيت است و امريكا با خروج خود از برجام 
و اعمال تحريم هاي جديد، عالوه بر اينكه تخلف آشكاري از 
تعهدات خود در برجام انجام داده است بلكه قطعنامه شوراي 
امنيت را كه برجام مبنا و اس��اس صدور آن بوده است را به 

صورت عيني و ملموس، نقض كرده است.

نتيجه
با توجه به آنچه بررس��ي گرديد و بر اس��اس قواعد حقوق 
بين المللي عرفي درمورد مسووليت بين المللي دولت )كه در 
طرح كميسيون حقوق بين المللي 2011 در مورد مسووليت 
بين المللي دولت انعكاس يافته(، توصيف عمل متخلفانه 
برمبناي حقوق بين المللي است و منبع تعهد نيز مي تواند 
شامل معاهده، عرف، اصول كلي حقوقي يا قطعنامه شوراي 
امنيت باشد، بر اين اس��اس اقدام يك جانبه و غيرقانوني 
امريكا در خروج از توافقنامه تعهدآوري چون برجام، منجر 
به ايجاد مسووليت بين المللي براي اين كشور است و اين 
مسووليت بين المللي و تعهد حقوقي بين المللي به جبران 
خسارات ناشي از نقض تا زمان دادرسي به قوت خود باقي 
خواهد ماند. بعالوه اينكه خروج امريكا از توافق، عدم پايبندي 
آشكار به قطعنامه 2231 شوراي امنيت است، گرچه نقض 
قطعنامه نيز به خودي خود، مسووليتي سياسي و حقوقي 
براي اياالت متحده امريكا به دنبال دارد: مسووليت سياسي 
به اين جهت كه امريكا به عنوان عضو دايم شوراي امنيت، 
با اقدام خود، قطعنامه مصوب اين شورا را بي اعتبار نموده و 
مسووليت حقوقي نيز ازآنجاكه منشور سازمان ملل تمامي 
اعضاي ملل متحد را مشمول تعهد به همكاري با تصميمات 

شوراي امنيت نموده.
در م��وارد مرتبط ب��ا صلح و امني��ت بين المللي، حتي 
كشورهاي غير عضو سازمان ملل نيز موظف به اجراي 
تصميمات شوراي امنيت هس��تند، لذا رفتار امريكا در 
نقض قطعنامه به منزله نقض صلح و امنيت و مغاير با مباني 
حقوق بين الملل است. در مجموع ازآنجاكه برجام ضميمه 
قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل شده و سازوكارهاي 
حقوقي اعم از مكانيسم خودبسنده مذكور در برجام، فسخ 
برجام و اقدام متقابل عليه امريكا مي تواند در اين رابطه 
فعال ش��ود. لذا خروج از برجام و بالطبع نقض قطعنامه 
2231 شوراي امنيت، موجب به وجود آمدن مسووليت 
بين المللي نظام امريكا، به خاطر عدم تعهد در قبال تعهدات 
و نيز عدم التزام به تصميمات ش��وراي امنيت سازمان 
ملل، گشته است. اين موضوع، عالوه بر تبعات سياسي، 
تبعات حقوقي گسترده اي نيز به دنبال دارد و جمهوري 
اسالمي ايران مي تواند دولت اياالت متحده را براي اين 
اقدام متخلفانه اش؛ كه در تعارض كامل با منش��ور ملل 
متحد، اصول و مباني حقوق بين الملل و قطعنامه الزام آور 
2231 شوراي امنيت است، در دادگاه هاي بين المللي 
فراخوانده و از آنان درخواست غرامت نمايد، در اين راستا 
بهترين توصيه حقوقي قابل اجرا، اقامه دعواي مسووليت 
بين المللي اياالت متحده و دريافت غرامت از آن در نزد 
منبع:  شمس  ديوان بين المللي دادگستري است. 

ادامه از صفحه 8
بااين حال، در جامع��ه برخ��وردار از فراغت آن اندك 
افرادي كه استعداد دارند مي توانند بدون هيچ مانعي 
از استعدادشان استفاده كنند. براي مثال نويسندگان 
جوان مجبور نخواهند بود براي به دس��ت آوردن نان 
»آثار مبتذل احساس��اتي« بنويسند. پيشنهاد راسل 
تنها برنامه اي براي زندگي بهتر نيست. به بيان دقيق تر، 
نظامي اس��ت براي جداكردن كار هن��ري و علمي از 

فشار بازار.
راس��ل مي توانس��ت در كار وبلن دليل ديگري بيابد 
ب��راي اينك��ه چ��را جامع��ه اي برخ��وردار از فراغت 
مي توان��د باعث پيش��رفت هاي بيش��تري در علوم و 
هنرها ش��ود. از منظ��ري وبلني، ويژگ��ي جامعه اي 
كه راس��ل در ذهن مجس��م مي كند فراواني بيش��تر 
فراغت نيس��ت، اين واقعيت اس��ت كه اوقات فراغت 
 در مي��ان جمعيت بط��ور مس��اوي توزي��ع ش��ود.

مفه��وم »مصرف نمايش��ي« وبلن -مص��رف كاال ها 
به طرزي نمايشي براي نش��ان دادن ثروت و موقعيت 
اجتماعي غالب شخص- مفهومي شناخته شده است. 
اما مفهوم »فراغت نمايشي« نيز به همين اندازه براي 
وبلن اهميت دارد. فراغت نيز مي تواند نمايشي باشد. 
نشان دادن اينكه ش��ما اوقات فراغت بيشتري نسبت 
به ديگران داريد حاكي از پايگاه اجتماعي شماس��ت. 
اعضاي طبقه تن آس��ا خود را مش��غول كارهايي مثل 
تسلط يافتن بر زبان هاي كهن مي كنند تا نشان دهند 
وقت و پول زيادي براي انجام دادن كارهايي دارند كه از 
نظر اقتصادي بي فايده اند. از نظر وبلن طبقه تن آسا اوقات 
بيكاري خود را چنان مي گذرانند كه حسادت ديگران 
را برانگيزد. توزيع مساوي فراغت در ميان جمعيت اين 
كارك��رد را از كار مي اندازد. اگر همه از اوقات فراغتي با 
كيفيت يكسان برخوردار باشند، دليلي براي نشان دادن 
اينكه شما فراغت بيشتري داريد وجود ندارد، به جاي 

نش��ان دادن اينكه يك سر و گردن باالتر از همسايه ها 
هستيد، مي توانيد خود را وقف كارهايي كنيد كه از آنها 
لذت مي بريد، دليلي وجود ندارد كه به جاي فرونشاندن 
تشويش ناشي از ش��أن و مقام آن را تشديد كنيد. در 
جامعه اي كه راس��ل در ذهن دارد، فشارهاي مربوط 
به ش��أن و مقام، كه بيكاري را از شكل ايده آل آن دور 

مي كنند، تا حد زيادي منسوخ مي شوند.

نگاهيتازهبهبيكاري
نظريه پردازان فراغتي كه تاكنون به آنها اشاره  كرده ام، همه 
مرد بودند و شخصيت هاي پركار به غير از آلبرت، همه زن. 
)و استراچي ش��خصيت معتاد به كاِر آلبرت را تاحدودي 
زنانه به تصوير كشيده است: شاهزاده يك جا از رابطه اش 
با ويكتوريا اظهار ش��گفتي مي كند، آيا او زن و ويكتوريا 
شوهر بود؟( اين طبقه بندي از مردان آگاه از فراغت و زنان 
پركار حاكي از واژگونگي اي نامعمول است. آنچه به ذهن 

ما آشناتر است وابستگي ناعادالنه بيكاري و زنانگي است، 
وابستگي اي كه محروميت هاي معمول زنان در بسياري از 
 دوره هاي تاريخي از كار دستمزدي آن را تشديد كرده  است.

درحالي كه راس��ل و كينز روياي آينده اي پرفراغت را در 
سر مي پروراندند و استراچي سخت كوشي وسواس گونه 
گذشته ويكتوريايي را به تصوير مي كشيد، ويرجينيا وولف 
كار بازنگري در بيكاري را بر عهده گرفت. مطالعات جدي 
و دقيق او در كتابخانه پدرش و مباحثات چالش برانگيز با 
دوستانش در گروه بلومزبري او را به وجود فعاليت هايي 
فراتر از كار در ازاي پول متقاعد كرده بود كه ارضاكننده، 
دشوار و توان فرسا بودند، كارهايي كه با اين حال به طرزي 
شبهه برانگيز به راحت طلبي هاي طبقه ممتاز شباهت 

داشتند.
از ميان همه فعاليت هاي وولف، مشغوليتي كه بيشترين 
ش��باهت را به كار در معناي مرسومش داشت، نقشي 
بود كه در انتش��ارات هوگارت ايفا مي كرد، كسب وكار 
انتش��اراتي اي كه او و ش��وهرش، لئونارد وولف با يك 
ماشين چاپ دستي در اتاق نشيمنشان به راه انداخته 
بودند. به خاطر لرزش دست لئونارد، اين ويرجينيا بود 

كه بايد حروف چاپي را تنظيم مي كرد و كار صحافي را 
انجام مي داد. اين كار دقيقًا به خاطر مهارت يدي اي كه 
الزم داشت، براي ويرجينيا حكم نوعي درمان را داشت؛ 
 كاري بود كه ذهن او را از كار )»واقعي«( اش دور مي كرد.

بي شك س��ابقه پزشكي ويرجينيا بر چش��م انداز او از 
بيكاري اثر گذاش��ته بود. اين رمان نوي��س با فراغت 
اجباري بيش از ديگران آش��نايي داش��ت. دكترهاي 
معال��ج او، از جمل��ه ج��ورج س��اوج در ط��ول دوره 
بزرگس��الي اش، مك��رراً ب��راي او اس��تراحت تجويز 
مي كردن��د، فرايندي كه تركيب��ي از ان��زوا و انفعال 
همراه با خوردن شير فراوان بودوولف بخش زيادي از 
زندگي اش را در وضعيت اس��تراحت اجباري، مصرف 
 آرام بخ��ش و زندان��ي ش��دن در تاريكي به س��ر برد.

وولف در رمان ها و جس��تارهايش ان��واع بيكاري را از 
هم تفكيك مي كند، برخي از اشكال فعاليت را كه از 
نظر اقتصادي غير توليدي اند، تنبلي مي انگارد و ديگر 
اشكال را وجدآور. او ما را تشويق مي كند كه گونه هاي 
خاصي از فعاليت فراغتي را با جديت بي چون وچرا پي 
منبع:  ترجمان بگيريم.  

برش
    اق�دام يك جانب�ه و غيرقانوني امريكا 
در خ�روج از توافقنامه تعه�دآوري چون 
برجام، منجر به ايجاد مسووليت بين المللي 
براي اين كش�ور اس�ت و اين مس�ووليت 
بين المللي و تعهد حقوق�ي بين المللي به 
جبران خس�ارات ناش�ي از نقض ت�ا زمان 

دادرسي به قوت خود باقي خواهد ماند

ذخايرگندمبرايمصرف
يكسالكافياست

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: موجودي گندم 
خوراكي كش��ور بيش از 10 ميليون و 500 هزارتن 
اس��ت كه كفاف مصرف بيش از يك سال را مي دهد 
و در اين زمينه كمبودي نيست. »يزدان سيف« در 
گفت وگو با ايرنا افزود: بخشي از ذخاير گندم مربوط 
به پارسال و بخشي مربوط به خريد امسال است. وي 
تصريح كرد: با توجه به ذخاير گندم در زمينه اعمال 
تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران نگراني نداريم؛ 
زيرا كش��اورزي آخرين بخشي است كه تحت تاثير 
تحريم ه��ا قرار مي گيرد. به گفت��ه وي، از آغاز فصل 
برداشت تاكنون هشت ميليون و 900 هزار تن گندم 
ب��ه ارزش 11 هزار و 837 ميليارد تومان خريداري و 
بخش زيادي از مطالبات به حساب كشاورزان واريز 
شده است. مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران 
پيش بيني كرد تا پايان فصل برداشت دستكم 700 
هزارتن گندم از كش��اورزان مناطق سردسير كشور 
خريداري شود.  امس��ال با وجود كاهش 26 درصد 
بارندگي ها، توانس��تيم توليد گندم كشور را نسبت 
به پارسال با افزايش سرمايه گذاري، توسعه آبياري 
تحت فشار و به كارگيري بذرهاي مناسب باال ببريم. 
معاون وزير جهاد كش��اورزي بروز بيماري ها و آفات 
را يكي از مشكالت توليد گندم برشمرد و گفت: در 
سال هاي گذشته ساليانه حدود 35 درصد محصول به 
همين دليل از بين مي رفت اما اكنون با افزايش آگاهي 
كشاورزان از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي مانع 
افت توليد ش��ده ايم. به گفته وي، از پارسال تاكنون 
نزديك 16 كارگاه آموزش��ي در استان هايي برگزار 
شد كه با مشكل »سن گندم« دست به گريبان بودند 
و اين آفت نسبت به س��ال پيش از آن به يك پنجم 
كاهش يافت. »مهار آفت س��ن گندم باعث افزايش 
كيفيت توليد، پروتئين، آرد و نان مي شود«. سيف 
اعالم كرد گندم هاي خريداري شده از سوي شركت 
بازرگاني دولتي ايران، خوراكي است و مصرف انساني 
دارد. ب��ه گفت��ه وي، گندم داراي بي��ش از 9 درصد 
پروتئين به مصرف انساني مي رسد. گندم از كاالهاي 
اساس��ي در ايران به شمار مي رود كه هر ساله خريد 
تضميني آن از اواخر اسفندماه از شهرستان سرباز در 
استان سيستان و بلوچستان و مناطق گرمسير آغاز 
مي شود و تا اواخر مهرماه در ديگر استان هاي كشور 
)از سواحل خزر تا مناطق سردسير( ادامه دارد. پيش 
بيني مي ش��ود امس��ال 13 ميليون و 400 هزار تن 
گندم در كشور توليد و 10 ميليون تن از سوي دولت 
خريداري ش��ود. بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد در 
سال زراعي 97-96 هر كيلوگرم گندم معمولي )نان( 
با افت مفيد چهار درصد و افت غيرمفيد 2 درصد به 
مبلغ 13 هزار ريال )يك هزار و 300 تومان( و گندم 
دوروم 13 هزار و 300ريال )يك هزار و 330 تومان( 
خريداري مي شود. چندي پيش مجري طرح گندم 
وزارت جهادكشاورزي اعالم كرد: تاكنون بيش از 140 
هزارتن بذر گندم براي كشت بعدي خريداري شده 
است. پارسال نزديك به 9 ميليون تن گندم به ارزش 
بيش از 114 هزار ميليارد ريال از گندمكاران سراسر 
كشور خريداري شد و با توجه به ذخاير سال 1395 
همچنان خودكفايي در توليد اين محصول استمرار 
پيدا كرد. سال 1395 نيز 14 ميليون و 590 هزار تن 
گندم توليد و 11 ميلي��ون و 525 هزار تن به ارزش 
بيش از 145 هزار ميليارد ريال خريداري شد. سال 
زراعي از آغاز مهرماه هر سال آغاز مي شود و تا پايان 

شهريور سال بعد ادامه دارد.

ممنوعيتكشتپاييزه
درخوزستانتوجيهندارد

نماينده مردم ش��وش در مجلس با اش��اره به اعالم 
ممنوعيت كشت پاييزه از س��وي سازمان آب و برق 
خوزس��تان گفت: حق آبه استان خوزستان تعريف 
شده است و ممنوعيت كشت هيچ توجيه قانوني ندارد. 
سيد راضي نوري در حاشيه سفر وزير جهاد كشاورزي 
به شهرستان شوش به خبرنگار مهر گفت: با توجه به 
نزوالت جوي سال گذشته در فصل پاييز، ممنوعيت 
كشت پاييزه از سوي اب و برق خوزستان توجيهي 
ندارد. وي با بيان اينكه حق آبه خوزس��تان به شكل 
قانوني تعريف شده و از سوي هيچ سازماني قابل منع 
نيست، خواستار برنامه ريزي براي كشت محصوالت 
جايگزين و استفاده بهينه از آب در مصارف كشاورزي 
ش��د و افزود: كش��اورزان زير نظر جهاد كشاورزي و 
طبق اعالم از سوي اين ارگان براي كشت پاييزه اقدام 
كنند. نوري بيان كرد: كشت پاييز امسال طبق سنوات 
گذشته با اولويت كشت محصوالت با مصرف آب كمتر 
است. نماينده مردم شوش در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه كشت برخي محصوالت كشاورزي در 
تامين مايحتاج ضروري مردم حائز اهميت اس��ت، 
تاكيد كرد: نس��بت به مسائلي كه به كش��اورزان و 
توليد مايحتاج ضروري مردم ضربه وارد كند تمكين 

نخواهيم كرد.

ابهامدرممنوعيتصادرات
چايولغوآن

رييس سازمان چاي گفت: لغو ممنوعيت صادرات 
چاي داخلي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت 
ابالغ شده اما هنوز مكاتبات آن به دست ما نرسيده 
اس��ت. هر چند دلي��ل ممنوعيت و رف��ع آن هنوز 
براي ما مش��خص نشده اس��ت. حبيب جهان ساز 
رييس س��ازمان چاي كشور درگفت وگو با ايلنا، در 
خصوص لغو ممنوعيت صادرات چاي اظهار كرد: 
طبق دستور وزير صنعت، معدن و تجارت صادرات 
چاي كه چندي پيش ممنوع اعالم ش��ده بود، لغو 
ممنوعيت آن صادر شده اس��ت.وي افزود: اين لغو 
ممنوعيت درحال مكاتبه است اما هنوز مكاتبه اي 
از آن به دس��ت ما نرسيده است.جهان ساز در ادامه 
تصريح كرد: احتماال صادرات چاي وارداتي از كشور 
ممنوع اعالم شده بود و اين ابالغيه به اشتباه مطرح 
شده بود اما دليل ممنوعيت و رفع آن هنوز براي ما 

مشخص نشده است. 
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تهديد ناشي از بدافزارهاي جديد افزايش يافت 

جيب بري هكرها در دنياي مجازي
گروه دانش و فن|

در چشم انداز تهديدات سايبري امروز، اخاذي ديجيتال به 
عنوان يكي از جالب ترين روش هاي جاسوسي به حساب 
مي آيد و بسياري از قربانيان آن، از كاربران عادي گرفته تا 

شركت هاي بزرگ سرشان كاله رفته است.
با توجه به اينكه در اين حمالت هر كس��ي مي تواند يك 
هدف بالقوه باشد، لذا دانس��تن درباره اخاذي ديجيتال، 
نحوه انجام و محافظت در برابر آن امري بسيار مهم است. 
زيرا پيش بيني مي ش��ود اين امر به ويژه در سال 2018 
عالوه بر حمالت تهاجمي، شامل روش هاي ديگري نيز 
خواهد بود. اخاذي ديجيتال روش هايي از جمله حمالت 
باج افزاري، فيش��ينگ و هك كردن اطالعات را ش��امل 
مي شود.اخاذي ديجيتال اعمال فشار يك فرد يا سازمان 
است كه در ازاي به دست آوردن دسترسي به دارايي هاي 
سايبري به س��رقت رفته پرداخت مي ش��ود، اين دارايي 
ممكن است هر چيزي باشد كه مس��تقيما در ارتباط با 
اطالعات شخصي، عمليات تجاري يا منافع مالي قرباني 
باش��د، نمونه هايي از اين موارد ش��امل فايل هاي سند، 

فايل هاي پايگاه داده، دسترسي به سرورها و غيره است.
در حال حاضر، بخش بزرگي از اخاذي ديجيتال با حمالت 
باج اف��زاري )ransomware( انجام مي ش��ود. حمله 
باج اف��زاري ش��امل نرم افزارهاي مخرب اس��ت كه پس 
 از آلوده كردن يك سيس��تم، فايل هاي ذخيره ش��ده در 
هارد ديس��ك را رمزگذاري مي كند و به اين ترتيب آنها 
را غيرقابل دسترس مي كند. اين حمالت معموال اسناد 
شخصي را كه ممكن است كاربر در آن درايوها ذخيره كرده 
باشد، به خطر بيندازد. در هر صورت، پس از آن از طريق 
يك فايل متني يا يك پيام، از كاربر خواسته مي شود مبلغي 
را به مجرمان ارسال كند تا فايل ها رمزگشايي شوند، با اين 

پرداخت اخاذي ديجيتال كامل مي شود.
با توجه به موفقيت كمپين هاي پيش��گيري از باج افزار، 
مجرمان س��ايبري احتماال از روش ه��اي ديگر اخاذي 
ديجيتال استفاده خواهند كرد؛ اين روش ها شامل تالش 
براي آسيب رساندن به ش��هرت افراد، تبليغات منفي يا 
سياه نمايي، تهديد بواس��طه اطالعاتي كه از طريق هك 
شدن به دست آمده، غيرفعال يا غيرقابل دسترس كردن 

تجهيزات پس از هك كردن و فيشينگ مي شود.
مجرمان سايبري ممكن است مثال در مبارزات انتخاباتي 
در برابر ش��خصيت هايي مانند مشاهير و سياستمداران 
دخالت كنن��د، اين يك تالش عامدانه اس��ت تا اعتبار و 
شخصيت فرد يا گروه را تضعيف كنند و در نتيجه پيشنهاد 
دهند كه كمپين را در ازاي پرداخت هزينه متوقف كنند. 
همچنين ممكن است افراد مش��هور يا سياستمداران را 

بواسطه تصاوير و اطالعاتي كه ممكن است از طريق هك 
شدن به دست آورده باشند، تهديد كنند.

مجرمان سايبري ممكن است به واسطه هك تجهيزات 
خطوط توليد، ربات هاي صنعتي يا سيستم هاي مديريت 
خدمات عمومي آنها را غيرفعال كرده يا غيرقابل دسترس 
كنند و در ازاي بازگش��ت دسترسي به تجهيزات، پول را 
از صاحبان تجهي��زات يا خدمات تقاضا كنند. همچنين 
ش��ركت هايي كه نس��خه هايي جديد همچ��ون فيلم و 
دستگاه هاي خود را ارايه مي كنند، ممكن است با صفحاتي 
مواجه شوند كه محصوالتشان را اسپم كرده و تالش دارند 

تا ادراك عمومي را نسبت به آن محصول كاهش دهند.
همچنين كاربران ممكن است در معرض فيشينگ قرار 
گيرند، در حال��ي كه اعتبارنامه ه��اي آنالين و جزييات 
ديگرش��ان از طريق اين وب س��ايت هاي جعلي سرقت 
مي ش��ود و در نتيجه دسترس��ي غيرمجاز به فايل هاي 
ش��خص يا ش��ركت ها اتفاق مي افتد. درحالي كه به نظر 
مي رسد هدف اكثر اين تهديدات به شخصيت هاي عمومي 
و شركت هاست، واقعيت اين است كه مجرمان سايبري 

معموال حمالت خود را بي وقفه انجام مي دهند. بدان معني 
كه حتي افراد عادي كه در مركز توجه قرار نگرفته اند نيز 

ممكن است قرباني اخاذي ديجيتال شوند.

 راه هايي براي كاهش حمالت هكرها 
به گزارش ايسنا، با انجام موارد زير كاربران عادي مي توانند 
با راهكارهايي كه در وب س��ايت پليس فتا آمده، بيشتر 
حمالت اخاذي ديجيتال را كاهش دهند. از جمله اينكه 
از ارس��ال اطالعات بيش از حد در رسانه هاي اجتماعي 
خودداري كنن��د، از گرفتن تصاوي��ر محرمانه و ذخيره 
آن در يك س��رويس آرش��يو يا ذخيره سازي آنالين )كه 
ممكن است توسط مجرمان س��ايبري هك شده باشد( 
اجتناب كنند، از دستگاه ها، حساب ها و رايانه هاي امن با 
گذرواژه هاي قوي و نرم افزار امنيتي استفاده كنند، تمام 
موارد اخاذي ديجيتالي را به مقامات پيگير گزارش كنند، 

از همكاري با خواسته هاي مجرمانه خودداري كنند.
ش��ركت ها هم مي توانند ب��ا اقدامات��ي از جمله آموزش 
كارمن��دان در م��ورد چگونگي تش��خيص تالش هاي 

اخاذي ديجيت��ال و اتخاذ كانال هاي ارتباطي احتمالي و 
برنامه هايي براي معامالت مالي رس��مي درصورت عدم 
دسترس��ي كاركنان، از حمالت اخاذي ديجيتال ايمن 
باشند. همچنين الزم است هويت ارتباطات كسب و كار 
را از طريق منابع ثانويه معتب��ر تاييد كنند، راه حل هاي 
امنيتي كه براي تمام فناوري هاي آنالين استفاده شده را 
در كسب و كار خود به كار ببرند، به محض اينكه در دسترس 
باشند، به روزرساني بسته هاي مهم را براي تمام نرم افزارها 
اعمال كنند و استراتژي هاي امنيتي و راه حل هاي مربوط 

به ابتكارات و مقررات حفاظت از اطالعات اتخاذ كنند.
از سوس ديگر به نظر مي رسد در آينده اي نزديك شاهد 
 ICS پيدايش بدافزارهاي جديدي باشيم كه فناوري هاي
را ه��دف قرار مي دهند و به پروتكل هاي مهندس��ي اين 
سيستم ها حمله مي كنند تا عملكرد كنترلرهاي منطقي 
قابل برنامه نويسي )PLC( و ديگر كنترلرهاي صنعتي را 
تغيير دهند. اگر اين نوع بدافزارها بطور افسارگسيخته در 
فضاي سايبري منتشر شوند، طيف گسترده اي از صنايع 
و زيرساخت هاي حساس را تحت تاثير قرار خواهند داد؛ 

چراكه همه اين صنايع از تجهيزاتي استفاده مي كنند كه 
توسط تعداد محدودي از سازندگان توليد مي شوند. دانش 
و امكانات الزم براي ساخت اين نوع بدافزارها مدتي است 
كه وجود دارد. تنها دليل عدم ساخت آن، نگراني از تاثيرات 

سياسي و فيزيكي احتمالي چنين ابزار مخربي است.
با از بين رفتن شكاف هاي هوايي در شبكه هاي صنعتي، 
مهاجمان س��ايبري ب��ه دس��تگاه هاي فيزيكي حمله 
 خواهند كرد تا از اپراتورهاي اين تجهيزات، اخاذي كنند. 
باج افزارها، سيستم هاي اسكادا و ICS و حتي PLCها را 
آلوده خواهند كرد. در حمالت باج افزارها معموال پيامي 
ظاهر مي ش��ود كه مي گويد فايل هاي ش��ما رمزگذاري 
شده اند؛ اما اين پيام در سيستم هاي اسكادا چنين خواهد 
بود: »PLCهاي شما در عرض 2۴ ساعت خاموش خواهند 

شد، مگر اينكه مبلغ باج را پرداخت كنيد«.

 افزايش اتصال زيرساخت هاي فيزيكي
به اينترنت

 افزايش ناگهاني دس��تگاه هاي مربوط ب��ه ICS كه به 
ابر و شبكه هاي ديگر متصل مي شوند، منجر به استفاده 
از ان��واع بيش��تري از CPUها و تجهي��زات مربوط به 
شبكه در ICS مي شود و اين تجهيزات نيز جزو اهداف 
حمالت مجرمان س��ايبري قرار مي گيرند. سازندگان 
روزبه روز محصوالت بيشتري را وارد بازار مي كنند كه 
قابليت مديريت از راه دور دارند، س��ازگار با ابر هستند 
ي��ا قابليت ه��اي ارتباطات بي س��يم دارن��د. بنابراين، 
 ICS افزاي��ش پيچيدگي و قابليت اتصال ش��بكه هاي
باعث مي ش��ود اين ش��بكه ها بيش از پيش در معرض 
تهديدات خارجي قرار بگيرند.اگر اين پيش بيني ها در 
مورد تهديدات صنعتي درس��ت از آب درآيند، يكي از 
مهم ترين نگراني ها اين است كه احتمال بروز آسيب هاي 
جانبي در سطح گسترده، بسيار باالست. از آنجا كه اين 
حم��الت، فناوري هاي خاص ICS را هدف مي گيرند و 
بيش��تر اين فناوري ها در طيف وسيعي از صنايع مورد 
استفاده قرار مي گيرند، وقوع يك حمله افسارگسيخته 
در اين سيس��تم ها مي تواند سازمان هايي را تحت تاثير 

قرار دهد كه اصوال هدف اين حمله نبوده اند. 
در هر ص��ورت به نظر مي رس��د هرچه فناوري رش��د 
مي كند، خطرهاي بيشتري كاربران و استفاده كنندگان 
از فن��اوري را در تم��ام عرصه ها از جمل��ه عرصه هاي 
صنعتي تهديد مي كند و ظهور انواع و اقسام باج افزارها 
و هكرهايي كه اخاذي مي كنند كاررا براي مس��ووالن 
و تامين كنن��دگان امني��ت در دنياي مجازي س��خت 

كرده است .

اقدامات اجرايي براي توسعه 
ارتباطات در سيستان و بلوچستان 

فارس| وزير ارتباطات از آغاز اقدامات اجرايي براي 
توس��عه ارتباطات در استان سيستان و بلوچستان 
خبر داد و گفت: روستاي كلپورگان روستاي جهاني 

صنايع دستي در اولويت توسعه قرار خواهد داشت.
وي در توييتي نوشت: متاسفانه سيستان و بلوچستان 
از لحاظ ش��اخص هاي دسترس��ي به ارتباطات از 
محروم ترين استان هاي كشور است.وي ادامه داد: 
اين هفته سفري به اين استان خواهم داشت. همزمان 
اقدامات اجرايي براي توس��عه ارتباطات در استان 

سيستان و بلوچستان آغاز خواهد شد.

گوگل 58 حساب كاربري 
مرتبط با ايران را حذف كرد

رويترز| گوگل 58 حساب كاربري مرتبط با ايران 
را از يوتيوب و ساير سايت ها حذف كرد و مدعي شد 

اين حساب ها حمايت دولتي داشته اند.
 گوگل در پس��تي اعالم كرده كه 58 حساب مربوط 
به ايران را از يوتيوب و س��اير س��ايت ها حذف كرده 
اس��ت.اين ش��ركت در اين توضيحات مدعي شده 
حس��اب هايي كه حذف ش��ده اند حماي��ت دولتي 
داشته اند و مشغول فيش��ينگ بوده اند.كنت والكر 
يكي از مديران اين شركت با اعالم حساب هاي حذف 
ش��ده، توضيح داده: 39 حس��اب كاربري انگليسي 
 Google + و 13 حس��اب در YouTube زبان در
و شش وبالگ Blogger حذف شده اند.وي گفته: 
به نظر مي رس��د كه اين حس��اب ها با IRIB ارتباط 
داشته باشند. در ماه هاي اخير ما تالش هاي دولتي 
در كشورهاي مختلف را در مقابل مبارزات انتخاباتي 
سياسي، روزنامه نگاران، فعاالن و دانشگاهيان سراسر 
جهان كشف و مسدود كرديم.در اين خصوص عليرضا 
ميريوسفي، رييس بخش مطبوعاتي هيات نمايندگي 
ايران در سازمان ملل متحد در واكنش به حذف برخي 
حساب هاي كاربري مرتبط با ايران و روسيه در توييتر 
و فيس بوك گفت: چنين ادعايي مضحك و بخشي 
از اقدامات امريكا براي تغيير نظام در ايران محسوب 
مي شوند.وي در ادامه نيز اين اقدام فيسبوك و توييتر 

را سوءاستفاده از رسانه هاي اجتماعي خواند.

احتمال عرضه ۴ مدل آيفون 
جديد در شهريور ماه

ديجيتال ترن�دز| در حالي كه پيش از اين تصور 
مي شد، اپل در شهريور ماه سه مدل آيفون تازه عرضه 
مي كند، حاال گفته مي شود قرار است مدل چهارمي 
از اين گوشي هوشمند جايگزين آيفون اس اي شود.

منابع نزديك به اپل تا به حال مدعي بودند قرار است 
مدل ۶.5 اينچ��ي آيفون ايكس پ��الس، مدل 5.8 
اينچي آيفون ايكس و مدل ۶.1 اينچي آيفون كه از 
دو مدل ديگر ارزان قيمت تر است در شهريور ماه در 

دسترس عالقه مندان قرار بگيرند.
در حالي كه در مورد اسامي آيفون هاي تازه اطالعات 
دقيق و قطعي وج��ود ندارد، خبر عرضه يك آيفون 
ارزان قيمت به جاي آيفون اس اي باعث خوشحالي 
افرادي شده كه پول كافي براي خريداري سه مدل 
ديگر آيفون كه قيمت باالتري خواهند داشت، ندارند.
با توجه ب��ه اينكه پيش ف��روش آيفون هاي جديد 
اپل در تاريخ 1۴ س��پتامبر آغاز مي ش��ود، مي توان 
انتظار داشت اپل در تاريخ 11 يا 12 سپتامبر بطور 
رسمي در مورد تعداد آيفون هاي جديد عرضه شده 
خود و همين طور درباره ويژگي هاي هريك از آنها 
اطالع رساني كند. اپل سال گذش��ته در تاريخ 21 
س��پتامبر از آيفون هاي جديد خود رونمايي كرده 
بود. پيش بيني مي شود در ميان آيفون هاي جديد 
آيفون جايگزين آيف��ون اس اي و همين طور مدل 
۶.1 اينچي بيشتر با استقبال مواجه شوند. علت اين 
مساله استفاده از نمايشگر ال سي دي به جاي ال اي 
دي در اين مدل است كه قيمت آن را پايين مي آورد.

انتظار م��ي رود 50 درصد از كل توليد آيفون اپل در 
سال 2018 به توليد مدل ۶.1 اينچي اختصاص يابد. 
تحليل گران قيمت اين مدل از آيفون را بين ۶50 تا 

800 دالر پيش بيني مي كنند.

كوله پشتي كه هات اسپات 
واي فاي مي شود

نيواطلس| به تازگي كوله پشتي مجهز به پاوربانك 
10 هزار ميل��ي آمپري، بلوتوث و با قابليت ش��ارژ 
بي سيم دستگاه هاي الكترونيكي و تبديل شدن به 

هات اسپات واي فاي ابداع شده است.
ش��ركت Lumzag كوله پش��تي ابداع كرده كه 

ويژگي هاي هوشمندانه و نويني دارد.
جنس بخش هاي كناري اين كوله پش��تي از چرم 
ايتاليايي و بندها و جنس بخش رويي و پش��ت آن 
از فيبر كربني تهيه مي ش��ود. كوله پش��تي مذكور 
ظرفيت 19 ليت��ري دارد. همچنين مجهز به يك 
پاوربانك 10 هزار ميلي آمپري اس��ت. عالوه براين 
موارد بطور بي سيم با اپليكيش��ن اندرويد/ iOS با 
موبايل كاربر همخوان مي شود.در كنار اين موارد اگر 
كاربر خيلي از كوله پشتي هوشمند دور شود يا فردي 
در آن را باز كند، گجت به وس��يله بلوتوث به او پيام 
مي فرستد. همچنين اگر دزدي كوله را همراه خود 
ببرد، با كمك اپليكيشن مي توان مكان آن را يافت 
زيرا گجت داراي يك ماژول جي پي اس است. كاربر 
 مي تواند برچسب هاي خاصي را روي وسايل داخل 
كوله پشتي متصل كند و به وسيله اپليكيشن گجت، 
آنها را رديابي كند.در كنار اين موارد، اپليكيشن همراه 
كوله پشتي مي تواند تصاوير زنده دوربين HD را پخش 
كند كه در كوله پشتي قرار گرفته است. ويژگي هاي 
ديگر اين گجت عبارتند از يك رشته چراغ ال اي دي 
كه در مكان هاي تاريك روشن مي شود تا كاربر بتواند 
داخل كوله پش��تي را ببيند و قابليت شارژ بي سيم 
موبايل يا تبلت. همچنين در كوله پشتي سيم كارتي 
تعبيه شده كه آن را به يك هات اسپات واي فاي تبديل 
مي كند. اين كوله پش��تي با قيمت 2۶9 دالر در وب 

سايت اينديگوگو عرضه شده است.

فراسو                                                                                                                                                                                                                                                                            رويداد                                                                                                                                                                                                                                                                           

بيزينس اينسايدر| در نمايش��گاهي در روسيه از 
رباتي قاتل با ارتفاع 13 فوت رونمايي شده كه قابليت نگه 
داشتن اسلحه در پنجه هايش و راه رفتن را دارد. شركت 
كالشينكوف به عنوان مشهورترين توليد كننده اسلحه 
در اين كشور از يك ربات 13 فوتي رونمايي كرده كه به 
وسيله دو راهبر كنترل مي شود. اين دو راهبر مي توانند 
از داخل رب��ات آن را كنترل كنند.اين ربات ضدگلوله 
همراه وس��ايل نقليه جديد و يك اسلحه در نمايشگاه  
Army2018 در خارج از مسكو رونمايي شده است.

اين ربات Igorek نام گرفته و هنوز در حال توس��عه 
اس��ت. به همين دليل س��ازندگان آن تمايلي ندارند 
ويژگي هاي آن را تا زم��ان اتمام فاش كنند. تا به حال 
مشخص شده وزن آن ۴.5 تن است. همچنين مي تواند 
اشيا از جمله اسلحه را با پنجه هايش نگه دارد و راه برود.

جالب آنكه كارشناس��ان آن را با رب��ات AD-209 از 
سريال روبوكاپ مقايسه مي كنند.

اسپيس| س��ازمان فضايي اروپا نخس��تين ماهواره 
رديابي بادهاي سراسر جهان را به مدار زمين فرستاد.

شركت پرتاب موش��ك  Arianespace متعلق به 
سازمان فضايي اروپا يك ماهواره هواشناسي جديد به 

نام Aeolus را به آسمان فرستاد. 
اين ابزار نخستين ماهواره اي است كه براي اندازه گيري 

بادهاي زمين در مقياس جهاني به كار مي رود.
البته پرتاب اين ماهواره به دليل شرايط آب و هوايي يك 
روز به تاخير افتاد. ماهواره Aeolu همراه يك موشك 
Vega از مقر فضايي در گينه فرانسوي به مدار زمين 
فرستاده شد. سازمان فضايي اروپا براي ايجاد پروفايل 
بادها در سيستم رصد جهاني اين ماهواره را به آسمان 

فرستاده است.
سيستم مذكور در حقيقت شبكه اي است كه توسط 
س��ازمان جهاني آب و هوا براي مطالع��ه آب وهوا در 

مقياس جهاني ايجاد شده است.

 توييتر به تازگي قابليتي اضافه كرده كه بتوان پيام هاي 
دايركت را با استفاده از فيلتر دسته بندي كرد.

 iOS توييتر اعالم كرده كه از اين پس در اپليكيشن هاي
و اندرويد اين سرويس درخواست هاي گفت وگويي كه 
به عقيده توييتر از اهميت كمتري برخوردار هستند 

بطور خودكار از چشم كاربر پنهان خواهند شد.
با اين فيلتر، ديگ��ر موقع دريافت چني��ن پيام هايي 
نوتيفيكيش��ني نخواهيد دي��د و خود پيام ه��ا را نيز 
نمي توانيد در بخش Requests مش��اهده كنيد. هر 
چند در صورت غير فعال كردن اين فيلتر از تنظيمات 
توييتر، كليه درخواست هاي مكالمه در دايركت مجددا 
قابل مش��اهده خواهند ش��د.توييتر اعتقاد دارد كه با 
اين كار، مديري��ت پيام ها در بخش Requests براي 
كاربراني كه فالوئرهاي زيادي دارند آس��ان تر خواهد 
شد. هر چند به نظر مي رسد كه براي كاربراني با فالوئر 

كم اين خصوصيت خيلي كاربردي نباشد.

ديجيتال ترندز| اگرچه تا به حال هدست واقعيت 
مجازي گوگل بيش��تر كاركردهاي تفريحي داشته، 
اما قرار اس��ت در آينده نزديك كاركردهاي آموزشي 

بيشتري پيدا كند.
گوگل روز گذشته از همكاري خود با شركت علمي- 
 آموزش��ي لبس��تر خب��ر داد كه موجب خواهد ش��د
30 آزمايشگاه به صورت مجازي از طريق هدست دي 
دريم گوگل در دسترس عالقه مندان قرار بگيرد. البته 

در آينده تعداد اين آزمايشگاه ها افزايش خواهد يافت.
با از راه رسيدن هدست هاي واقعيت مجازي، دسترسي 
ب��ه امكان��ات آزمايش��گاه هاي مجازي ني��ز افزايش 
يافته و دانش��جويان مي توانند به طيف گس��ترده اي 
از آزمايش��گاه ها با امكانات و ظرفيت ه��اي متفاوت 

دسترسي يابند.
امروزه كم نيستند دانشجوياني كه به علت مشكالت 
مالي و هزينه باالي اس��تفاده از خدمات آزمايشگاهي 
و گراني اين نوع مواد يا بعد مسافت تا آزمايشگاه هاي 
پيشرفته يا داليل ديگر نمي توانند از آنها استفاده كنند. 

اما هدست هاي واقعيت مجازي مشكل مذكور را برطرف 
كرده و عدالت آموزشي را براي دانشجويان در سراسر 

جهان به ارمغان مي آورد.
تا به حال دانشجويان دانشگاه هاي آريزونا، مك مستر، 
 ام اي تي و غيره از آزمايش��گاه هاي مجازي براي انجام 
اموري همچون بررس��ي برخي ارگانيس��م ها در زير 
ميكروسكوپ، تحقيق در مورد انواع دي ان اي و غيره 
استفاده كرده اند. آزمايشگاه هاي مجازي دستكاري دي 

ان اي را در سطح مولكولي ممكن مي كنند.
در اين آزمايش��گاه ها مي توان كارهايي را انجام داد كه 
در آزمايش��گاه هاي عادي غيرممكن است. به عنوان 
مثال، عالقه مندان مي توانند به سيارات مختلف سفر 
كنند تا دريابند آيا اين س��يارات مي توانند س��كونت 
گاه هايي مناسب براي انسان باشند يا خير. دانشجويان 
همچنين مي توانند بدون آنكه نگران به پايان رسيدن 
زمان حضور در آزمايشگاه باشند، بر روي فرضيه هاي 
مختلف كار كنند و روش هاي گوناگوني را براي اثبات 

آنها به كار بگيرند.

 رونمايي از ربات قاتل 
در روسيه

نخستين ماهواره رديابي بادها 
به آسمان رفت

اولويت بندي پيام هاي 
دايركت در توييتر 

دسترسي دانشجويان به آزمايشگاه مجازي با هدست گوگل

رگوالتوري| كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، 
مصوبه تعرفه پهناي باند اينترنت براي سرعت 100 
مگابي��ت بر ثاني��ه )100Mbps( و باالت��ر از آن را 

اصالح كرد.
كميس��يون تنظيم مقررات ارتباط��ات در آخرين 
جلسه خود )جلسه شماره 2۷8(، پيشنهاد سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درمورد اصالح 
روش محاسبه تعرفه در باره حذف پيك هاي مصرف 
ناخواسته و بعضا غيرقابل كنترل ماهانه پهناي باند 
اينترنت و همچنين تشويق دارندگان پروانه شبكه 
به توزيع  ش��دگي ش��بكه در جهت پايداري هرچه 

بيشتر شبكه را بررسي كرد.
براين اساس اين كميسيون مصوبه شماره 25۴ خود 
در 1۷ اسفندماه كه مربوط به تعرفه پهناي باند اينترنت 
مي شود را براي اينترنت باسرعت 100 مگابيت و باالتر 
از آن، اصالح كرد.در اين راستا بند زير جايگزين بند 2 
مصوبه شماره ۴ جلسه شماره 25۴ كميسيون تنظيم 

مقررات ارتباطات مي شود: 
-  تعرفه پهناي باند اينترنت بر اساس نمودار تجميع شده 
مصرفي مشتري، در تمام نقاط حضور شركت ارتباطات 

زيرساخت )پاپ( و مطابق روش صدور صورت حساب 
بر مبناي اندازه  گيري مص��رف باالترين پيك ماهانه 
)Burstable Billing( و ني��ز ب��ر مبناي گزارش 
سوئيچ دسترسي زيرساخت با ميانگين 5 دقيقه  اي و 
پس از حذف 5 درصد نمونه  هايي كه داراي بيشترين 
مقدار در ماه هس��تند )احتس��اب درصد نود و پنجم( 

محاسبه و به  صورت ماهانه دريافت مي شود.
شركت ارتباطات زيرساخت موظف است سرويس هاي 
حفاظت كننده از حمالت را به  صورت رايگان در اختيار 

متقاضيان قرار دهد.
در مصوبه قبلي آمده ب��ود: تعرفه پهناي باند اينترنت 
بر اساس گراف تجميع ش��ده مصرفي مشتري در هر

PoP و برمبناي گزارش سوئيچ دسترسي زيرساخت 
و با ميانگين پنج دقيقه  اي و بيش��ترين پيك ماهانه 
محاسبه و به صورت ماهانه دريافت مي شود. شركت 
ارتباطات زيرس��اخت نيز موظف است سرويس هاي 
 DD0S Mitigation( حفاظت كننده از حم��الت
و Black holing( را ب��ه  ص��ورت رايگان در اختيار 
متقاضيان قرار دهد و گ��زارش  پيك  هاي نامتعارف را 

بررسي و در صورت لزوم از محاسبه خارج كند.
در همين ح��ال بند زير نيز، جايگزي��ن بند ۴ مصوبه 
شماره ۴ جلسه شماره 25۴ كميسيون شده و تبصره 

ذيل آن حذف مي شود: 
 مالك تعيين س��طح تعرفه، ظرفيت فروخته شده به 
صورت تجميع ترافيك هر مشتري در تمام نقاط  حضور 
شركت ارتباطات زيرساخت بوده و محاسبات براساس 

ترافيك تجميعي كشوري انجام خواهد شد.
در مصوبه قبلي آمده بود: مالك تعيين سطح تعرفه، 
ظرفيت فروخته ش��ده به صورت تجميع ترافيك هر 
مشتري و صرفا در يك دروازه بين الملل )PoP( بوده و 
محاسبات بر اين اساس انجام خواهد شد.اين مصوبه از 

شهريورماه سال 9۷ الزم االجرا است.

 فون آرنا| دولت اس��تراليا بعد از امريكا، خريداري 
تجهيزات شبكه G 5 از شركت هاي چيني هوآوي و 
ZTE توسط اپراتورهاي داخلي را ممنوع اعالم كرد.
خبر مذكور توسط حساب توييتري كمپاني هوآوي 
تاييد شده و اين ش��ركت با اشاره به حضور 15 ساله 
در بازار استراليا، تصميم اخير دولت اين كشور را به 

ضرر مصرف كنندگان دانسته است.
جال��ب اس��ت بدانيد كه دول��ت امري��كا در تحريم 
ش��ركت هاي چين��ي، تنه��ا پرس��نل و نهاده��اي 
زيرمجموع��ه خ��ود را از معامله منع ك��رده بود. اما 
اس��تراليا پا را فراتر گذاش��ته و اس��تفاده عمومي از 
فناوري هاي ارتباطي چيني ه��ا را كال ممنوع اعالم 
كرده اس��ت. دولت اس��تراليا در بيانيه رسمي خود 

اظهار داشته: 
تامين كنندگاني كه بر خالف قوانين استراليا تحت 
كنترل نهادهاي قضايي كش��ورهاي خارجي بوده و 
مطيع دستورات آنها هس��تند، نمي توانند به خوبي 
از ش��بكه G 5 محافظت كرده و جلوي دسترس��ي 

غيرمجاز يا مداخله هاي احتمالي را بگيرند.
بر اس��اس قوانين چين، شركت ها و س��ازمان هاي 

اين كشور موظف به همكاري با نيروهاي اطالعاتي 
حكومتي هس��تند؛ به همين دليل دولت اس��تراليا 
نگران آس��يب پذيري فناوري 5G خريداري ش��ده 
از ش��ركت هاي چين��ي ب��وده و احتم��ال مي دهد 
زيرس��اخت هاي هوآوي و ZTE، به عنوان بستري 
براي جاسوسي در اختيار حكومت چين قرار گيرند.

الزم به ذكر اس��ت كه طبق اظهارات يكي از مقامات 
استراليايي، هدف اصلي تحريم اخير شركت هوآوي 
اس��ت چرا كه اين كمپاني قبال در اقدامي مشكوك، 
پيشنهاد نظارت بر توسعه فناوري G 5 در استراليا و 
تامين زيرساخت هايي مانند دكل هاي مخابراتي را 

مطرح كرده بود.

هوآوي و ZTE در استراليا هم تحريم شدندتغييرتعرفه پهناي باند اينترنت با سرعت ۱۰۰ مگابيت
بازار                                                                                                                                                                                                                                                                            كاربر                                                                                                                                                                                                                                                                           

حذف وي پي ان فيس بوك از روي اپ استور
به دليل سوءاس��تفاده از ديتاي كاربران، اپليكيش��ن 
وي پي ان متعلق به فيس بوك از روي اپ استور حذف 
شد. اپ موسوم به Onavo Protect را فيس بوك در 
سال 2013 خريد و حاال توسعه دهندگان نرم افزاري با 

اپل به توافق رسيدند كه آن را از روي اپ استور حذف 
كنند.فيس بوك اين اپليكيشن را خريد و وعده داد تا 
كاربران ضمن داش��تن اينترنت امن، ديتايشان مورد 
سوءاستفاده قرار نگيرد، اما خود فيس بوك درنهايت 

اين كار را انجام داده و حتي ديتاي كاربران را با شركاء 
نرم افزاري و اپليكيشن هاي متعلق به خود، به اشتراك 
گذاشت.اپل در ژوئن 2018 قانوني را به اجرا گذاشت كه 
طي آن توسعه دهندگان نرم افزاري حق فروش ديتاي 

كاربران به صورت فله اي را به شركاي خود ندارند. سپس 
با »ري وي يو« اپليكيشن ها متوجه نقض آشكار قوانين 
توسط Onavo شد و به برنامه نويسان آن مهلت داد 
تا خودش��ان انتخاب كنند كه چ��ه كار كنند. آنها نيز 
س��رانجام تصميم گرفتند تا اپليكيشن را از اپ استور 

به صورت داوطلبانه و قبل از اقدام اپل، بردارند.
درواق��ع اين فيس بوك اس��ت كه قب��ل از آبروريزي 

تصميم به حذف داوطلبانه از اپ استور گرفته و گفته 
مي ش��ود كس��اني كه اين برنامه را روي گوشي خود 
نصب كرده اند همچنان قادر به اس��تفاده خواهند بود 
اما آپديتي صورت نخواهد گرفت.نكته مهم اينكه اين 
 اپليكيشن كه ديتاي كاربران را به سرقت مي برد با نام

 Protect Free VPN+Data Manager روي 
فروشگاه گوگل همچنان كار مي كند.

اپليكيشن                                                                                                                                                                                                                                                                           
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معاونرييسجمهوري:

شاخص هاي درآمدي كشور رو به رشد است
گروهبنگاهها    

 »شاخص درآمد س��رانه در دولت دوزادهم رشد قابل 
توجهي داشته اس��ت.« اين عباراتي است كه معاون 
رييس جمهوري با بيان به آنها تالش كرده تا تصويري از 
دستاوردهاي اقتصادي دولت طي سال هاي اخير ارايه 
كند. در ش��رايطي كه برخي رسانه هاي مخالف دولت 
تالش مي كنند تا با س��ياه نمايي و انكار دستاوردهاي 
اقتصادي كش��ور در بخش ه��اي گوناگ��ون؛ فضاي 
عمومي كش��ور را به س��مت نااميدي هدايت كنند؛ 
معاون پارلماني رييس جمهوري مي گويد: »برخالف 
حاشيه سازي ها، دولت همواره به دنبال بهبود وضعيت 
معيشتي مردم است و شاخص هاي درآمدي كشور هم 
رو به رشد است.«عباراتي كه نشان مي دهد بر خالف 
وارونه نمايي ها، هم درآمدهاي عمومي كشور به نسبت 
سنوات قبلي افزايش پيدا كرده و هم برنامه هاي اجرايي 
متمركز تري براي بهبود شاخص هاي معيشتي، عمراني 

و خدماتي تدارك ديده شده است.«
حس��ينعلي اميري كه ديروز براي افتت��اح 38 طرح 
آبرس��اني روس��تايي آذربايجان غربي راهي روستاي 
»زاويه جيك« س��لماس ش��ده بود در ادام��ه، افزود: 
كاالهاي اساسي و نياز دارويي كشور با تالش مديران 
دولتي و دورانديشي آنان بدون مشكل تامين مي شود. 
اما پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور مي كند 
آن اس��ت كه ب��ا وجود اي��ن برنامه ه��اي اقتصادي و 
پروژه هاي عمراني چه عاملي باعث افزايش نارضايتي ها 
در كشور شده اس��ت؟ اميري در پاسخ به اين پرسش 
با اش��اره به اينكه التهاب هاي چندماه گذشته در بازار 
منطق اقتصادي نداشته، مي گويد: »دشمن به رخنه 
اقتصادي در كشور چشم دوخته و اتاق جنگ اقتصادي 
عليه ايران اسالمي راه انداخته است.« جنگ رواني كه 
معاون رييس جمهوري معتقد است عده اي در داخل 
دانسته يا ندانسته به گسترش دامنه هاي آن در كشور 

كمك مي كنند..

  تالش براي رشد پايدار
معاون پارلمان��ي رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه در 
سايه اتحاد مردم دشمنان در اين جنگ اقتصادي نيز 
شكس��ت خواهند خورد، بيان كرد: دولتمردان با كار 
ش��بانه روزي به دنبال رفع مشكالت اقتصادي مردم 

هستند. اميري، توجه ويژه دولت به توسعه روستايي 
را يادآور شد و ادامه داد: براي انتقال امكانات به مناطق 
روستايي و اشتغالزايي براي جوانان در قالب طرح هاي 

اشتغال روستايي برنامه ريزي هاي اساسي شده است.
معاون پارلماني رييس جمهوري اظهار داش��ت: براي 
تحقق اشتغال روس��تايي 1.5 ميليارد دالر از صندوق 

توس��عه ملي اختصاص يافته است و دولتمردان براي 
ج��ذب حداكث��ري آن در ج��اي جاي اي��ران تالش 
مي كنند. مسووالن آذربايجان غربي اقدامات مناسبي 
در جهت جذب اين اعتبارات انجام داده اند ولي جذب 
حداكثري اين اعتبارات بايد مطالبه جدي روستاييان 
باشد. جراي طرح هاي اشتغالزا و افزايش رفاه در مناطق 

روستايي زمينه ساز توسعه متوازن مدنظر دولت تدبير 
و اميد اس��ت كه جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي و 

كاهش حاشيه نشيني را به دنبال خواهد داشت.
معاون رييس جمهوري با بيان اينكه تامين امكانات در 
همه روستاها حق مردم روستايي به شمار مي رود، ادامه 
داد: افتتاح 38 طرح آب روس��تايي طي مدت فعاليت 

دولت تدبير و اميد در آذربايجان غربي در راستاي تحقق 
همين حق بوده و ستودني است.

  افزايش درآمد سرانه
اما نكته اي كه در دل صحبت هاي اميري قابل توجه به 
نظر مي رسيد؛ مطالبي بود كه معاون رييس جمهوري 
در خصوص رشد مستمر درآمد سرانه در دولت تدبير 
و اميد مطرح كرد. ش��اخص درآمد س��رانه از تقسيم 
درآمد مل��ي )توليد ناخالص داخل��ي( به جمعيت به 
دست مي آيد؛ اين شاخص ساده در كشورهاي مختلف 
معموال با س��طح درآمد سرانه كش��ورهاي پيشرفته 
مقايسه مي شود و طي ماه هاي اخير در ايران روند رو به 

رشدي داشته است.
ش��اخص درآمد ناخالص ملي سرانه يكي از مهم ترين 
مولفه هايي است كه براي نشان دادن وضعيت اقتصادي 
يك كشور اس��ت و بهبود اين شاخص بيانگر وضعيت 
مناس��ب خانوارها، بنگاه هاي اقتصادي و بخش هاي 
مختلف كشور است. در كشورهاي نفتي از عوامل موثر 
بر اين ش��اخص، قيمت نفت است كه نوسان آن باعث 
تغييرات جدي در رشد اقتصادي مي شود. در چند سال 
اخير بازار جهاني نفت دس��تخوش تحوالت گسترده  
ناش��ي از عوامل متعدد سياسي، اجتماعي، اقتصادي 

و فني شده است. 
در زمان دولت هاي نهم و دهم، ايران با داشتن بيشترين 
درآمدهاي نفتي تاريخ خود )حدود 700ميليارد دالر( 
پايين ترين رشد درآمد سرانه را ثبت كرده است. در چهار 
س��ال زمامداري دولت دهم، )88ت��ا92( ميزان درآمد 
نفتي كشور به رقم كم سابقه 361 ميليارد دالر رسيد، 
با وجود اين كش��ور در اين دوره 2 سال رشد اقتصادي 
منفي را تجربه كرد و متعاقب آن در آمد سرانه كشور نيز 
رو به افول گذاش��ت. اين در حالي است كه دولت تدبير 
و اميد از زمان گرفتن س��كان هدايت ساختار اجرايي با 
وجود محدوديت هايي كه در قيمت نفت و فروش نفت 
ايران ايجاد شده بود؛ توانست باالترين نرخ رشد اقتصادي 
)نرخ رش��د دو رقمي( را تجربه كن��د، اين فرآيند بعد از 
خروج ترامپ از برجام هم بر اساس برنامه هاي پيش بيني 
شده ادامه دارد و اظهارات مقامات دولتي نشان مي دهد 
كه درآمد س��رانه ايرانيان در دوره اخي��ر با وجود تمام 

حاشيه سازي ها رشد مستمر را تجربه مي كند. 

باوجودتهديدهايامريكابهتحريمهايگسترده

فوالد خوزستان نيمي از فروش سال ۱۳۹۷ را در چهار ماه محقق كرد
با وجود خروج امريكا از برجام و تشديد تحريم ها، شركت 
فوالد خوزس��تان بزرگ ترين عرضه كننده شمش فوالد 
كشور توانست طي چهار ماه از سال 1397 پنجاه درصد 
از برنامه صادرات ش��مش و فروش امسال خود را محقق 
كند. محمد كشاني مدير عامل شركت فوالد خوزستان 
با اعالم اين خبر تصريح كرد، برنامه صادرات شمش فوالد 
خوزستان براي كل سال 1397 دو ميليون تن پيش بيني 
و برنامه ريزي ش��ده اما تا پايان تير ماه يعني فقط ظرف 
چهارماه از سال، بيش از پنجاه درصد آن يعني يك ميليون 

و هشتاد و نه هزار تن محقق شده است.
او دستيابي به اين ركورد را يك موفقيت عالي در مديريت 
بحران و فروش صادراتي ش��ركت در ش��رايط تش��ديد 
تحريم ها توصيف ك��رد در پيام تصوي��ري روي صفحه 
رسمي شركت فوالد خوزستان در اينترنت و شبكه هاي 
اجتماعي داخلي قرار گرفته است، محمد كشاني خطاب 
به خبرنگاران كشور افزود: با وجود اينكه همه تحريم ها عليه 
كشورمان تشديد شده و از ابتداي امسال با خروج امريكا از 
برجام تصور اين بود كه مشكالت جدي در صنعت و توليد 
فوالد رخ دهد، ما در فوالد خوزس��تان نگراني نداريم چرا 
كه طي ۴0 سال گذشته بحران هاي سخت تر از اين را هم 
پشت سر گذاشته ايم. همكاران قديمي تر فوالد خوزستان 
بخوبي تجربه هاي ارزشمندي از ايستادگي و مقاومت به 
ياد دارند كه چگونه طي 8 سال دفاع مقدس و پس از آن، 
در برابر مش��كالت، تحريم ها و محدوديت ها ايستادگي 

كرده ايم. كش��اني توليد ۴ ماهه شركت را يك ميليون و 
چهارصد و چهل و چهار هزار تن و فروش را يك ميليون و 

پانصد و سه هزار تن اعالم كرد.

  عبور از چالش تحريم ها
مديرعامل فوالد خوزستان ادامه داد: از همان ابتدايي كه 
آقاي ترامپ گزارش خود را در خروج از برجام اعالم كرد، 
در اينجا تيم ماهر و مستعد واحد فروش فوالدخوزستان، 

اقدامات ويژه خود را براي مقابله با سياست هاي زورمدارانه 
و عير انساني آنها در عرصه تقويت اقتصاد مقاومتي آغاز 
كرد. محمد كشاني خطاب به كاركنان شركت نيز ادامه 
داد: اقدامات كارگروه مقابله با تحريم ها در شركت فوالد 
خوزستان به گونه اي است كه توانسته ايم به نسبت سال 
گذش��ته در همين مدت، نيمي از اهداف سال 1397 را 
در فروش داخ��ل و صادرات به اج��را در آوريم. لذا تاكيد 
مي كنم كه هيچ گون��ه نگراني از بابت خروج امريكا براي 

عزيزان خط توليد نبايد ايجاد شود و تنها دغدغه كاركنان 
عزيز و تالش��گر ش��ركت، بايد حفظ روند فزاينده توليد 
باشد. كشاني تهيه گزارشات هفتگي و برنامه ريزي خريد 
اقالم استراتژيك را از اقدامات ستاد مقابله با تحريم ها در 
فوالد خوزستان بر شمرد و اظهار داشت: در زمينه خريد 
و تامين اقالم استراتژيك مورد نياز فوالد، از جمله الكترود 
و ديگر موارد، تدابير الزم ديده شده و تدارك آنها تا پايان 
سال 1398 نيز برنامه ريزي گشته است.  البته در همين 
راس��تا، موضوع بومي سازي نيز س��ر لوحه كار ستاد ياد 
شده قرار دارد. او گفت: از پيمانكاران داخلي خواسته ايم 
حداكثر تالش خود را بنمايند و حتي از بابت تامين مالي 
طرح هاي خوداتكايي برنامه ريزي هاي الزم صورت گرفته 
و نگراني از اين بابت وجود ندارد.  كشاني تاكيد كرد: به ياري 
خداوند متعال، بومي س��ازي فوالد را تا قطع وابستگي از 
واردات اقالم مورد نياز در اي��ن بخش ادامه خواهيم داد. 
مدير عامل شركت فوالد خوزس��تان در ادامه پيام خود 
با اشاره به شرايط ويژه مقابله با تحريم ها در كشور گفت: 
براي حمايت از صنايع پايين دستي نيز، فوالد خوزستان 
برنامه هاي مفصلي در دستور كار خود دارد، كه از جمله 
آنها، افزايش فروش داخل و اولويت تامين شمش نوردهاي 
داخلي است كه در دستور كار ستاد مربوطه است. او از فوالد 
اكسين، گروه نورد و كاويان به عنوان كارخانه  هاي نوردي 
ياد كرد كه فوالد خوزستان به عنوان تامين كننده شمش، 

آنها را تحت حمايت دارد.

  افزايش دامنه هاي فروش
كش��اني تصريح كرد در ۴ ماه امس��ال فروش داخل 
فوالد خوزستان به 2 برابر نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته افزايش يافته كه بيانگر اراده اين شركت در 
حمايت از كارخانه هاي نورد داخلي است. مديرعامل 
فوالد خوزس��تان همچنين اقدامات مالي در كاهش 
قيمت تمام ش��ده ش��مش را در روند افزايش توليد 
ش��ركت مورد تاكيد قرار داد. محمد كشاني در بحث 
توسعه شركت و برنامه هاي آتي فوالد خوزستان در 
اين زمينه اظهار داش��ت: طرح افزايش ظرفيت زير 
سقفي از سه ميليون و هفتصد هزار تن كنوني به پنج 
ميليون و دويست هزار تن، با حداكثر تالش در فوالد 

خوزستان دنبال مي شود.
او همچنين ابراز امي��دواري كرد كه در آتيه نزديك، 
مگا مدول احيا مستقيم يك ميليون و هشتصد هزار 
تني جديد اين شركت كه مناقصه آن در اهواز بتازگي 

برگزار شده، عمليات اجرايي خود را آغار كند.
مديرعامل شركت فوالد خوزستان در پايان پيام خود، 
خطاب به كاركنان ش��ركت تصريح نمود: در شرايط 
كنوني، فوالد خوزستان امانتي در دست ماست كه بايد 
با تالش و همدلي آن را به بهترين شكل حفظ كنيم و 
توسعه دهيم تا در آينده آن را به نسل هاي آتي تحويل 
دهيم كه در كنار اين صنعت، همچنان اشتغال مفيد و 

سازنده داشته و زندگي كنند.

دختر20س�الهنامقاتلشراباخونروي
ديوارنوشت؛مشهد| دختر جوان در حالي كه 
با ضربات چاقو مضروب شده و آخرين نفس هايش 
را مي كشيد نام قاتل خود را با خون ريخته شده 
از پيكرش روي ديوار نوش��ت. با حضور قاضي و 
كارآگاه��ان اداره جنايي پليس آگاهي اس��تان 
خراسان رضوي در يك منزل مسكوني واقع در 
خيابان ايثارگران مش��هد مش��خص شد دختر 
20ساله با ضربات متعدد چاقو به طرز فجيعي به 
قتل رسيده است.  اين دختر در آخرين لحظات 
عمر خ��ود در حالي كه در خون خ��ود غوطه ور 
بوده با خون روي ديوار نوش��ته است »سجاد مرا 
زد.« با پيگيري هاي كارآگاهان مجرب اس��تان، 
سجاد كه يكي از بس��تگان مقتول بود دستگير 
شد. فرد دستگير شده پس از 8 ساعت بازجويي 
فني و پليس��ي، به قتل دختر خاله 20 ساله اش 

اعتراف كرد.

ورود۵ميليونتنكاالياساسيازطريق
بندرامامخميني)ره(؛اهواز|  مديركل بنادر 
و دريانوردي خوزستان از ورود بيش از 5 ميليون 
تن كاالي اساسي در 5 ماهه نخست سال جاري 
از طريق بندر امام خميني )ره( به كشور خبر داد. 
عادل دريس، با اش��اره به ورود بيش از 5 ميليون 
تن كاالي اساسي در 5 ماهه نخست سال جاري از 
طريق بندر امام خميني )ره( به كشور بيان داشت: 
اين ميزان واردات نس��بت به مدت مشابه سال 
گذش��ته 6 درصد افزايش يافته است. او، گندم، 
ذرت، سويا، جو، برنج، ش��كر و روغن را از جمله 

كاالهاي اساسي وارد شده به كشور عنوان كرد.

  كاهشمص�رفآبدرنجفآبادبااعمال
رويكردفرهنگي؛اصفه�ان| مدير آبفا نجف 
آباد در شش��مين همايش س��ازگاري با كم آبي 
كه در اين شهرس��تان برگزار شد گفت: در بهار و 
تابستان س��ال جاري حدود ۴0 درصد تخصيص 
آب ش��رب نجف آباد از طرح آبرس��اني اصفهان 
بزرگ كاهش يافت اما با سازگاري مردم با مساله 
كم آبي و استفاده از منابع محلي توانستيم از اين 
بحران گذر كنيم. حس��ين مجيدي عنوان كرد: 
در س��ال جاري با رويكرد فرهنگ��ي كه در پيش 
گرفتيم توانس��تيم مص��رف آب را در فصل گرم 
سال مديريت كنيم. دو شهرك صنعتي علويجه 
و دهق در محدوده شهرستان نجف آباد قرار دارد 
كه بس��ياري از واحدهاي صنعتي در اين شهرك 
مصرف آب خود را با استفاده از تكنولوژي بعضا تا 

90 درصد كاهش دادند.

  افتت�اح133پ�روژهجهادكش�اورزيدر
لرس�تان؛خرمآباد| ريي��س س��ازمان جهاد 
كش��اورزي اس��تان لرس��تان گفت: 133 پروژه 
جهاد كش��اورزي با اعتباري بالغ  ب��ر ۴6 ميليارد و 
800ميليون تومان در استان لرستان به بهره برداري 
مي رس��د. عبدالرضا بازدار در جمع خبرنگاران از 
افتتاح پروژه هاي جهاد كش��اورزي لرستان خبر 
داد و اظهار داشت: از دوم تا هشتم شهريورماه و در 
هفته دولت 133 پروژه جهاد كشاورزي در استان 
لرستان به بهره برداري مي رسد. او افزود: اين پروژه ها 
در زمينه آب  و خاك، دام و طيور، شيالت، صنايع 
كشاورزي، منابع طبيعي، باغباني و عشايري است 

كه در هفته دولت افتتاح مي شوند.

كشفبيشاز12تنشكراحتكارشدهدر
ايالم؛ايالم| رييس پليس آگاهي استان ايالم 
از كش��ف مقدار 12 تن و600 كيلوگرم شكر به 
ارزش ۴۴0 ميليون ريال در يكي از انبارهاي سطح 
شهر ايالم خبر داد . سرهنگ علي مهري گفت: 
كارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس 
آگاهي با همكاري اداره مبارزه با جرايم اقتصادي 
اين پليس در راستاي بازديدهاي دوره اي از انبارها 
و شناسايي مكان هاي دپوي كاالي قاچاق، موفق 
ش��دند مقدار 12 تن و600 كيلوگرم شكر را در 
يكي از انبارهاي غيرمجاز شهر ايالم كشف كنند.

او افزود: ضمن تشكيل پرونده و پلمب محل كشف 
كاال، متهم نيز به همراه پرونده جهت سير مراحل 

قانوني تحويل مرجع قضايي شد.

مرگمش�كوكدختر1۴س�الهيزديدر
بخ�شاورژانس؛ي�زد| مدي��ر روابط عمومي 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد گفت: 
علت فوت دختر 1۴ س��اله اي كه بر اثر دل درد به 
بيمارس��تان مراجعه كرده بود، در دست بررسي 
است. نيكوكاران گفت: علت فوت اين دختر هنوز 
مشخص نيست و با تشكيل كميسيون پزشكي 
نتيجه فوت مشكوك اين دختر مشخص خواهد 
ش��د. گفته ش��ده زهرا كريمي نوجوان 1۴ ساله 
يزدي با عارضه دل درد در بخش اورژانس يكي از 
بيمارستان هاي يزد بستري به وي آرامبخش تزريق 
شده است. او پس از سه ساعت مجددا آرامبخش 
دريافت مي كن��د، اما پس از درياف��ت نوبت دوم 
آرامبخش پرستاران بيمار را به اتاق احيا منتقل 
مي كنند، اما دختر 1۴ س��اله در اتاق احيا به طرز 

مشكوكي فوت مي كند.

استاندارآذربايجانغربيمعاونانخودرا
بركناركرد؛اروميه| استاندار آذربايجان غربي 
بطور همزم��ان 2 معاون خ��ود و فرماندار اروميه 
را بركن��ار كرد و به جاي هر كدام يك سرپرس��ت 
منصوب كرد. محمدمهدي شهرياري طي ابالغي 
علي مصطفوي را با حفظ س��مت قبلي به عنوان 
سرپرس��ت معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي 
استانداري آذربايجان غربي به جاي عليرضا رادفر 
منصوب كرد. عالوه بر اين استاندار آذربايجان غربي 
طي ابالغي پيمان آرامون را با حفظ سمت قبلي به 
عنوان سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني 
استانداري آذربايجان غربي به جاي تقي كهوريان 

منصوب كرد.

ركوردزنيبازسازي
شبكهفرسودهفاضالب

۳۳۹فرصتشغلي
درشاهرودايجادشد

ضرورتپرورش
خرماهايصادراتمحور

تشديدبرخوردبامحتكران
دراردبيل

ورود100ميلياردتومان
كاالياحتكارشدهبهبازار

اصفه�ان       مديرعام��ل 
ش��ركت آب وفاض��الب 
اصفهان پيرامون بازسازي 
ش��بكه فاضالب اصفهان 
گف��ت: از 3 ه��زار و 700 
كيلو متر ش��بكه فاضالب 
شهر اصفهان، حدود 2۴0 
كيلومتر آن را خطوط اصلي با اقطار بيش از 500 ميلي 
متر تشكيل مي دهد كه از اين رقم بيش از 150 كيلومتر 
آن فرسوده است و بازسازي و اصالح آن در دستور كار 
قرار دارد.  به گزارش تعادل اميني با بيان اينكه حدود 
1500 كيلومتر شبكه فرسوده فاضالب شهر اصفهان 
نياز به بازسازي دارد عنوان كرد: طول شبكه فاضالب 
ش��هر اصفهان حدود 3 هزار و 700 كيلومتراست كه 
قدمت بيش از ۴0 س��اله آن منجرشده حدود1500 
كيلومتر از طول اين شبكه نياز به بازسازي و نوسازي 
داش��ته باش��د.  او به تبعات ناگوار فرس��ودگي شبكه 
فاضالب پرداخت و تصريح كرد: خوردگي و فرسودگي 
شبكه هاي فاضالب موجب كاهش مقاومت، خرابي و 
فرو ريختن لوله ها ميشود. از تبعات آن مسدود شدن 
لوله و فرونشس��ت زمين اس��ت.كه وقوع اين رويداد 
مي تواند در برگيرنده خسارات مالي و جاني و اجتماعي 

جبران ناپذيري باشد.

سمنان        فرماندار شاهرود  
بابيان اينكه شاهد افتتاح 
1۴5پ��روژه ط��ي هفته 
دولت در اين شهرستان 
خواهيم ب��ود، گفت: اين 
طرح ه��ا 3۴9 فرص��ت 
شغلي ايجاد كرده اند.  به 
گزارش مهر، محمد كرم محمدي ديروز در آغازين 
روز از هفته دولت با حضور در دفتر امام جمعه شاهرود 
ضمن ارايه گزارش عملكردي از اعتبارات و پروژه هاي 
در دس��ت افتتاح دولتي در اين ايام، بيان كرد: 1۴5 
پروژه قابل افتتاح در ش��اهرود 339 فرصت شغلي 
را براي جوان��ان ايجاد كرد. او اف��زود: فاز دوم فوالد 
شاهرود، تجهيز آزادراه شاهرود-آزاد شهر، روكش 
آس��فالت اين مس��ير، مجتمع 80 واحدي مسكن، 
اجراي خطوط انتقال آب، پست برق، سالن ورزشي و 
... در زمره مهم ترين طرح هاي هفته دولت در شاهرود 
هس��تند. فرماندار ش��اهرود هفته دولت جاري را با 
توجه به فشارهاي استكبار جهاني داراي حساسيت 
بيشتري دانست و گفت: رهبر معظم انقالب اسالمي 
و امام راحل )ره( همواره تاكيد داش��تند كه همه ما 
بايد با تشريك مساعي آنچه در نظام اسالمي صورت 

گرفته را براي مردم بيان كنيم.

خوزس�تان       وزير جهاد 
كش��اورزي گف��ت: بايد 
خرماهايي كه بازارپسند 
هس��تند و مي توان براي 
آنه��ا بازاره��اي صادراتي 
را پي��دا كرد، در اس��تان 
خوزس��تان پرورش داده 
شوند. به گزارش ايسنا، »محمود حجتي« در مراسم 
بهره برداري از پروژه آبياري تحت فش��ار قطره اي كه 
ديروز يكم ش��هريورماه در اهواز برگزار ش��د، با بيان 
اينك��ه قدردان نعمت هاي��ي كه خداوند ب��ه ما داده 
هس��تيم، در ادامه اظهار اميدواري ك��رد خداوند به 
بزرگي خود همه نعمت ها را به ما ببخش��د و هر چه 
نعمت دارد را به ما ارزاني كند. او با اش��اره به پرورش 
خرماي برهي در بخش هايي از خوزس��تان، افزود: با 
توجه به اينكه خيلي نمي توانيم در بازاريابي خارجي 
خرماي برهي خوزس��تان موفق عمل كنيم و جايي 
را براي آن در بازاره��اي خارجي ايجاد كنيم، خيلي 
عالقه مند توس��عه پرورش انبوه خرم��اي برهي در 
خوزستان نيستيم. وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: 
بايد خرماهايي كه بازارپسند هستند و مي توان براي 
آنها بازارهاي صادراتي را پيدا كرد، در استان خوزستان 

پرورش داده شوند.

اردبيل      معاون اجتماعي 
و پيشگيري از وقوع جرم 
دادگستري استان اردبيل 
گفت: برخورد با محتكران 
در ش��رايط حس��اس 
اقتصادي كنوني تشديد 
شده و ما اجازه نمي دهيم 
تا عده اي س��ودجو و فرصت طلب مايحتاج مردم را 
احتكار كنند. به گزارش ايسنا، »يوسف خدادادي« 
در كارگ��روه مبارزه با قاچ��اق كاال در اردبيل اظهار 
كرد: ب��ا توجه به اينكه احتكار به موضوع روز تبديل 
شده و عده اي سعي مي كنند با انبار كردن كاالها و 
مايحتاج ضروري مردم در فرآيند اقتصادي اخالل 
ايجاد كنن��د، پليس و مراجع قضايي با شناس��ايي 
محتكران سعي در برخورد جدي با عوامل و مسببان 
چنين جرياني دارند. او خاطرنشان كرد: در شرايط 
كنوني كه دشمن با فشارهاي رواني مي كوشد اخالل 
در نظام اقتصادي و خريد مردم ايجاد كند شايسته 
نيس��ت عده اي محتكر فضا را متشنج و غيرواقعي 
جلوه دهند در حالي كه به اندازه كافي كاالي مورد 
نياز مردم در فروشگاه ها وجود دارد و هرگونه اخالل 
در نظام اقتصادي جرم محسوب شده و ما به شدت با 

عوامل آن برخورد مي كنيم.

قزوين       دادستان عمومي  
و انقالب قزوي��ن گفت: 
و كااله��اي  اجن��اس 
احتكارشده كشف شده 
در انبارهاي استان قزوين 
در چند فروشگاه مطمئن 
ش��هر قزوي��ن توزي��ع 
مي شود. به گزارش ايسنا، اسماعيل صادقي نياركي 
در حاش��يه بازديد از توزيع نخس��تين محموله از 
كاالهاي مكشوفه انبارهاي احتكار در قزوين اظهار 
كرد: يك ه��زار ميليارد ريال كاالي احتكار از امروز 
وارد بازار قزوين مي ش��ود. قاطعيت و س��رعت در 
بحث مبارزه با احتكار كاال و همچنين توزيع آن بين 
مردم مورد امنيت بوده اس��ت و پيگيري مي شود. 
دادستان عمومي و انقالب اس��تان قزوين تشريح 
كرد: با كمك و همراهي مردم و مس��والن، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان قزوين و اداره كل 
تعزيرات حكومتي استان چيزي در حدود يك هزار 
ميليارد ريال تاكنون كاالهاي مختلف از لوازم خانگي 
گرفته تا مواد خوراكي و شوينده از انبارهاي استان 
قزوين كشف شده است.  صادقي نياركي اضافه كرد: 
محتكران بايد هر چه سريع تر نسبت به ورود كاالها 

و اجناس خود به بازار اقدام كنند.
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آموزش و پرورش براي جبران كسري نيرو ناچار است از سربازها به جاي معلم استفاده كند

سربازها به جاي معلمان 

كام تلخ محتكران 

شايد در كمتر كشوري مس��اله آموزش و پرورش 
آنقدر كم اهميت باشد كه براي كاهش هزينه هاي 
آموزشي، از سربازهايي وظيفه كه هيچ تخصصي 
در اين زمينه ندارند، ب��راي آموزش دانش آموزان 

استفاده شود. 
تعداد دقيق سرباز معلم هايي كه در نقاط مختلف 
كشور مشغول به كار هس��تند اعالم نمي شود، اما 
به گفته حسين خنيفر، رييس دانشگاه فرهنگيان، 
قرار اس��ت براي س��ال تحصيلي جديد فقط براي 
دانش آموزان عش��اير، هف��ت هزار س��رباز معلم 

جذب شود. 
اين س��ربازمعلم ها دوره كوتاه آموزش��ي را پشت 
س��ر مي گذارند و براي آموزش، ب��ه مدارس البته 
بيشتر به روستاها و مناطق محروم، اعزام مي شوند. 
نكته مهم در كار س��رباز معلم ها اين است كه آنها 
حقوق س��رباز عادي را دريافت مي كنند. در ماده 
49 و 50 قانون خدمت وظيف��ه عمومي آمده كه 
حقوق س��ربازان بايد 60 تا 90 درصد حقوق كادر 
باش��د كه اگر اين قانون تحقق پي��دا مي كرد حاال 
حقوق سربازمعلم ها هم بيش از پنج برابر افزايش 
پيدا مي كرد. البته كه ماده 52 همين قانون گفته 
اجراي اي��ن دو ماده منوط به تامي��ن اعتبار مالي 
ازسوي دولت اس��ت كه دولت تا به حال نتوانسته 

اين اعتبار را تامين كند. 
اين وضعيت در سيس��تم آموزشي كشور در حالي 
است كه كشورهاي پيشرفته دنيا بيشترين بودجه 
كش��ور را به بخش آموزش و پ��رورش اختصاص 
داده اند و كش��ورهاي در حال توس��عه نيز اهميت 
ويژه اي به آموزش داده ان��د و بودجه اي كه به اين 
بخش اختصاص پيدا كرده حكاي��ت از اين توجه 
دارد. به طوري كه بودج��ه اي كه ژاپن براي بخش 
آموزش دانش آموزان اختصاص داده بيش از 140 
ميليارد يورو اس��ت و امريكا نيز بودجه اي بيش از 
105 ميليارد يورو به آموزش تخصيص داده است. 
ام��ا بودجه آموزش و پرورش در اي��ران كمتر از 5 

ميليارد يورو است. 
همين موضوع باعث شده آموزش و پرورش براي 
جبران كس��ري بودجه و كس��ري نيرو از س��رباز 
معلم هايي كه تقريبا به ط��ور رايگان كار مي كنند 

استفاده كند. 
س��رباز معلم ها پس از پايان دوره كوتاه و ناكارآمد 
آموزش��ي، با نظ��ام آموزش��ي نابس��اماني روبرو 
مي ش��وند. يك��ي از معايب اين ط��رح، نگذراندن 
دوره ه��اي آموزش��ي تخصص��ي و طوالني مدت 

جهت تدريس نيروهاي سرباز معلم و بسنده كردن 
آموزش و پرورش ب��ه اجراي دوره اي كوتاه مدت و 
ابتدايي براي اين افراد است. نيروي سرباز معلم از 
اصول كيفي الزم در اداره كالس درس��ي و انتقال 
مفاهيم علم��ي به دانش آموزان بي  اطالع اس��ت. 
نهادهاي مس��وول بايد در اين رابط��ه تمهيداتي 
بيانديش��ند. از جمل��ه اينك��ه مش��موالن داراي 
تحصيالت مرتب��ط با امر تعلي��م و تربيت را براي 
سرباز معلم جذب كنند و همچنين مراحل گزينش 
به ويژه گزينش اخالقي را با حساسيت باالتري به 

انجام برسانند.
مشكل ديگري كه معلمان با آن دست و پنجه نرم 
مي كنند مس��اله كنترل كالس ه��اي پرجمعيت 
اس��ت كه گاه معلمان با س��ابقه هم كنترل و آرام 
كردن دانش آموزان را به مباحث درس��ي ترجيح 
مي دهن��د به گفته عزيز س��رباز معل��م؛ تنبيهات 
بدني دانش آموزان بيشترين ناراحتي اوست؛ وي 
مي گويد اي كاش مي توانس��تم براي متنبه كردن 
دانش آم��وزان راه  حلي به هم��كاران بدهم كه از 
راه ديگري به غير از تنبي��ه بدني، دانش آموزان را 

مجازات كنند و آنها را به كالس درس برگردانند.
اش��كال ديگر كه باعث گله مندي سرباز معلمان 
را فراه��م كرده اس��ت طوالني ب��ودن مدت زمان 
آنهاست؛ فرد مش��مول بايد 2 سال تحصيلي را به 

صورت كامل به تدريس بپردازد. 
همچنين همه كسري هاي خدمت كه در يگان هاي 
نظامي و س��اير امريه ها متداول است، براي دوره 
سرباز معلم اجرا نمي ش��ود. حتي اگر مدت زمان 
س��ربازي قبل از پايان س��ال تحصيلي تمام شود 
او متعه��د اس��ت كه تا پاي��ان س��ال تحصيلي به 
صورت ح��ق التدريس به همكاري خود با آموزش 
و پرورش ادامه دهد تا خلل��ي در فرآيند تحصيل 
دانش آموزان وارد نش��ود. كارت پايان خدمت اين 
دسته از مشموالن در انتهاي سال تحصيلي به آنها 

اعطا مي شود.
همچنين در حال حاضر بسياري از سربازمعلم ها 
بيش از 6 ماه اس��ت كه حقوقي دريافت نكرده اند. 
آم��وزش و پرورش ادع��ا مي كند بط��ور ميانگين 
هزينه اي ك��ه يك س��رباز معلم ب��راي آموزش و 
پ��رورش دارد، ماهيانه 600 هزار تومان اس��ت و 
حقوق س��رباز معلمان، يك بخ��ش از اين هزينه 
است كه بر اساس اعالم س��تاد كل و درجه اي كه 
آنها به سرباز داده اند، محاسبه مي شود. همچنين 
منهاي حقوق، هر س��رباز معلم حق بيمه اي براي 

بازنشستگي و حق بيمه بابت دفترچه درمان دارد؛ 
ضمن اينكه ح��ق بيمه مكمل دارد نيز وجود دارد 
كه يك بخش سهم فرد و بخش ديگر، سهم دستگاه  
است؛ به جز اين موارد اگر سربازمعلم ازدواج كرده 
باش��د، كمك هزينه عائله مندي دارد و اگر فرزند 
داش��ته باش��د، كمك هزينه اوالد دارد. همچنين 
در س��ال بايد به سرباز معلمان كمك هزينه لباس 
و خوراك داده ش��ود كه بنا بر اظهارات مسووالن 
آموزش و پرورش، هر كدام از سرباز معلمان حدود 
600 تا 650 هزار تومان ب��راي آموزش و پرورش 

هزينه دارد.
در ميان، اين روزها برخي از سرباز معلمان مناطق 
مختلف با مشكالتي مانند پرداخت نشدن حقوق 
چن��د ماهه اخير و عدم داش��تن دفترچه خدمات 

درماني مواجه هستند.

  طرح سرباز معلم شفاف نيست
عضو كميس��يون آموزش و تحقيق��ات مجلس با 
بيان اينكه طرح س��رباز معلم نيازمند ش��فافيت 

است، گفت: قبل از اينكه سرباز معلمان وارد مقوله 
تدريس شوند، بايد دوره كالس داري بگذرانند.

فرهادفالحتي درباره وضعيت اجرايي طرح سرباز 
معلمي گفت: طرح س��رباز معلم��ي تفاهم نامه اي 
مابين وزارت خانه هاي آم��وزش و پرورش و دفاع 
اس��ت كه در راس��تاي آن، س��ازمان نظام وظيفه 
ب��ا توجه به اعالم ني��از وزارت آم��وزش و پرورش 
مي تواند از ميان سربازها، نيروهايي را براي تدريس 
به دانش آموزان انتخاب كند؛ اين مقوله يك حركت 
مناس��ب قانوني اس��ت. نماينده مردم قائنات در 
مجلس شوراي اس��المي تصريح كرد: استفاده از 
نيروهاي جوان، تحصيلكرده و كارآزموده در عرصه 
تدريس در طرح سرباز معلم به جاي گذراندن دوره 
سربازي به مدت دو سال در پادگان ها امري مورد 

قبول است.
او با بيان اينكه اس��تفاده از س��رباز معلم مي تواند 
در مناطق��ي كه آم��وزش و پرورش ب��راي جذب 
نيرو با مشكل روبرو اس��ت، عملياتي شود، اظهار 
ك��رد: »قبل از اينكه س��رباز معلم��ان وارد مقوله 

تدريس به دانش آموزان ش��وند بايد براي آشنايي 
با آداب و رس��وم كالس داري دوره اي را بگذرانند. 
عضو كميس��يون آموزش و تحقيق��ات مجلس با 
بيان اينكه به نظر مي رس��د طرح س��رباز معلم از 
شفافيت مناس��بي برخوردار نيس��ت، يادآورشد: 
وضعيت پذيرش س��رباز معلم توسط دستگاه هاي 
اجرايي آن گون��ه كه بايد در اختيار تمام نيروهايي 
كه به دنبال امريه مذكور هس��تند، قرار نمي گيرد 
بنابراين بايد طرح س��رباز معلم��ي در يك فرآيند 

شفافي قرار بگيرد.« 
حاال با نزديكي به آغاز سال تحصيلي جديد، زمزمه 
جذب بيشتر نيروهاي سرباز معلم، بلندتر به گوش 
مي رس��د. گرچه با توجه به كسري بودجه و نيرو، 
سربازمعلم ها به فرياد دانش آموزان مناطق محروم 
و دورافتاده اي مي رس��ند كه آم��وزش و پرورش 
نمي تواند به آنجا معلم اع��زام كند، اما اين راه حل 
س��اده و پيش پا افتاده براي جبران كس��ري نيرو 
ممكن است خسارتي بارها بيشتر به كشور و نظام 

آموزشي وارد كند. 

آخرين هفته از پنجمين ماه س��ال براي محتكران 
در ته��ران، هفته تلخ��ي بود و هرچه براي كس��ب 
درآمدهاي بادآورده رشته كرده بودند، پنبه شد، چرا 
كه از آغاز تا پايان اين هفته شمار زيادي از انبارها و 
اقالم دپو شده آنان از سوي پليس شناسايي و پلمب 
شد و احتماال ادامه اين روند گريبان بسياري ديگر 

از آنان را نيز خواهد گرفت.
فرهنگ فارس��ي معي��ن، »احتكار« را ب��ه معناي 
انباركردن و نگهداشتن كاال به قصد گران فروختن 
معنا كرده اس��ت و قانون نيز بس��ته به قصد و اقدام 
محتكر مجازات��ي از اعدام تا حبس، جريمه نقدي و 
شالق را برايشان پيش بيني كرده است. اين واژه اما 
چند هفته اي اس��ت كه دوباره بر سرزبان ها افتاده و 
هرچند روز خبرهايي از احتكار خودرو و آهن آالت 

تا احتكار كاغذ و دارو در رسانه ها منتشر مي شود.
همزمان با انتش��ار اي��ن خبرها ني��ز وعده هايي از 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه گرفته تا سخنگوي 
قوه قضايي��ه و فرمانده��ان ني��روي انتظامي براي 
برخورد با محتكران منتشر شد اما نمود عملياتي آن 
كمتر در رس��انه ها منعكس شده بود تا اينكه سردار 
رحيمي، رييس پليس تهران روز ش��نبه 2۷ مرداد 
ماه از اجراي عمليات ب��زرگ پليس براي برخورد با 
محتكران كاالها و اقالم اساسي خبر داد و اعالم كرد 
كه ماموران پليس 9 انبار را ك��ه كاالهايي از جمله 
الس��تيك خودرو، برنج، حبوبات، نشاس��ته، چاي، 
ادويه، اقالم غذايي و...، جمعا به ارزش بيش از ۳20 
ميليارد تومان در آن دپو شده بود در محدوده هاي 
جاده ورامين، كهريزك، مهدي آباد، جاده خاوران و 

جاده واوان شناسايي و پلمب كرده اند.
پس از اي��ن عمليات بود كه تاكيدات و دس��توراتي 

براي برخورد با محتكران از سوي فرمانده و جانشين 
فرمانده ناجا به رده هاي انتظامي سراس��ر كشور نيز 
داده ش��د. تا جايي كه در روز يكشنبه 2۸ مرداد ماه 
سردار اسكندر مومني، جانشين فرمانده ناجا در سفر 
به كرمان عنوان مي كند كه »پليس براي برخورد با 
احتكاركنن��دگان و اخالل گران در بازار س��كه و ارز 
وارد ش��ده و با عناصر اصلي برخ��ورد خواهد كرد، 
ضمن آنكه هر سه قوا مصمم هستند كه با متخلفان 
برخورد جدي صورت گيرد و اين اطمينان را به مردم 
عزيز كشور مي دهيم كه همچون گذشته از اين دوره 

زماني نيز به سالمت عبور خواهيم كرد.«
يك روز بعد س��ردار حسين اش��تري، فرمانده ناجا 
نيز در سفر به آذربايجان غربي، بر ضرورت برخورد 
با محتكران تاكيد كرد و با تش��ريح نحوه تشخيص 
محتكران از انباركنندگان قانوني اجناس مي گويد: 
»برخورد با محتك��ران كاالهاي مورد نياز مردم نيز 
با قدرت از سوي نيروي انتظامي ادامه مي يابد و در 
اين ميان كس��اني كه به هر دليلي  بايد كاالهايي را 
انبار كنند بايد پيش از آن با ثبت تعداد و نوع كاالها 
در سامانه اعالم شده از سوي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اقدامات قانوني معم��ول را انجام دهند تا 
انبارهاي آنها مش��مول برخورد پليس در مبارزه با 

احتكار نباشد.«
تاكيدات فرماندهان ارش��د پليس ب��راي برخورد با 
احتكار گرچه فاز عملياتي را به س��مت استان هاي 
سراس��ر كش��ور كش��اند، اما همچن��ان در تهران 
عمليات هاي مختل��ف براي برخورد ب��ا محتكران 
در دس��ت اجرا بود و صبح روز سه شنبه گذشته نيز 
عمليات پليس براي شناسايي 1۷ انبار مملو از اقالم 

احتكار شده آغاز شد.

نخستين عمليات مربوط به پليس اطالعات و امنيت 
عمومي تهران بزرگ بود كه در جريان آن 11 س��وله 
و ش��ش انبار كه بيش از ۷هزار تن كاغذ وارد شده با 
ارز دولتي خريداري ش��ده و بي��ش از 100 تن مواد 
ش��يميايي پيش س��از ظروف يك بار مصرف در آن 
احتكار شده بود شناسايي و پلمب شد. كاغذهايي كه 
بيش از 100 ميليارد تومان ارزش ريالي اوليه شان بود.

علي نوروزي، سرپرس��ت پليس اطالعات و امنيت 
تهران بزرگ درباره اين عمليات به ايس��نا مي گويد: 
»بسياري از اين كاغذها از حدود يك سال پيش در 
اين انبار احتكار شده بود و حتي با ارز كمتر از 4200 
تومان وارد كشور شده بود، اما متاسفانه مالك آن با 
وجود نياز مردم و بازار از توزيع آن در بازار خودداري 

كرده بود.«
نوروزي ادامه مي دهد: »مواد ش��يميايي پيش ساز 
ظ��روف يك بار مصرف نيز از ديگ��ر مواردي بود كه 
حدود 100 تن از آن از اين 11 س��وله و ش��ش انبار 
كشف شد. فردي كه اقدام به احتكار اين مواد كرده 
ب��ود، در واقع با اين كار خود س��بب افزايش قيمت 
ظروف يك بار مصرف و نيز كمياب ش��دن برخي از 

اين ظروف در بازار شده بود.«
همزم��ان با كش��ف اين انباره��ا، مام��وران پليس 
پيشگيري تهران بزرگ نيز انبارها و سوله هاي احتكار 

لوازم خانگي و آهن آالت را نيز شناسايي كردند. 
كيوان ظهي��ري، رييس پليس پيش��گيري تهران 
ب��زرگ در اين باره به ايس��نا مي گوي��د: » دو محل 
احتكار توسط ماموران پليس پيشگيري در جنوب 
تهران شناسايي ش��د، يكي محلي بود كه سه انبار و 
س��وله بزرگ در آن قرار داشت و از حدود يك سال 
پيش بيش از 2۷00 قلم لوازم خانگي شامل يخچال، 

اجاق گاز، ماشين لباسشويي، ماشين ظرفشويي و... 
در آنها احتكار ش��ده بود كه با توجه به زمان دپوي 
اين اقالم همه آنها قطعا با ارز كمتر از 4200 تومان 
وارد كشور شده اند و برآوردهاي اوليه ما حاكي از آن 
اس��ت كه ارزش ريالي اين لوازم خانگي بيش از 10 
ميليارد تومان است.« رييس پليس پيشگيري تهران 
بزرگ افزود: »در انباري ديگر كه حدود س��ه هكتار 
مساحت داشت نيز بيش از 9هزار تن تيرآهن، لوله 
ساختماني، ورقه فوالدي، ميلگرد و... به ارزش بيش 
از 40 ميليارد تومان احتكار ش��ده بود كه ماموران 
اقدام به پلمب آن كردند. همچنين در مورد قاچاق 
بودن يا نبودن اقالم كشف شده نيز بايد بررسي هاي 
الزم انجام ش��ود و در صورتي كه اي��ن اقالم قاچاق 
باشند، حتما به اين مساله نيز رسيدگي خواهد شد.«

س��ردار حس��ين رحيمي، رييس پليس تهران كه 
عمليات هاي برخورد با محتكران در تهران با نظارت 
و فرماندهي او انجام شده است، درباره اين عمليات ها 

و تداوم آن به خبرنگار ايس��نا مي گويد: »متاسفانه 
زماني كه كااليي احتكار مي شود، توزيع آن در بازار 
كم ش��ده و به تبع آن تقاضا برايش در بازار افزايش 
مي يابد كه همين امر نيز س��بب افزايش قيمت اين 

اقالم مي شود.«
او با بيان اينك��ه عمليات هاي پليس براي برخورد با 
محتكران ادامه خواهد داشت، اظهارمي كند:  »فضا 
را براي محتكران و سودجوياني كه گمان مي كنند 
مي توانند با احتكار اقالم و كاالهاي اساس��ي س��ود 
زيادي به جيب بزنند نا امن كرده ايم و اجازه نخواهيم 
داد كه افراد سودجو با امنيت رواني و اقتصادي مردم 
بازي كنند.« رييس پليس پايتخت درباره سرانجام 
اقالم احتكاري كش��ف ش��ده نيز به ايسنا مي گويد: 
»اين انبارها پلمب مي شود و اطالعات آن به دستگاه 
قضايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و س��ازمان 
تعزيرات داده مي ش��ود تا پس از بررس��ي هاي الزم 

اقالم در بازار توزيع شود.«

 افزايش مستمري 
مددجويان بهزيستي 

سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: 
روند افزايش مستمري پرداختي به مددجويان 
تحت پوش��ش بهزيس��تي و كميته امداد امام 
خميني )ره( با هدف كاهش فقر و زمينه سازي 
براي توانمندس��ازي آنها همچنان ادامه خواهد 
يافت. انوشيروان محسني بندپي در مراسم افتتاح 
متمركز طرح هاي هفته دولت در گرگان اظهار 
كرد: در اوج درآمدهاي نفتي كش��ور مستمري 
مددجويان يك نفره 5۳0 هزار و خانواده هاي پنج 
نفره يك ميليون ريال بود، اما از پارسال دولت اين 
مبالغ را با هدف توانمندسازي و توسعه اشتغال به 
تربيت ب��ه يك ميليون و 6۸0 هزار و 4 ميليون و 

650هزار ريال افزايش داد. 
او اظهار كرد: اين مبالغ در بودجه امسال هم با رشد 
14 درصدي همراه بود كه نشان مي دهد دولت 
توجه و تاكيد زيادي به توانمند سازي گروه هاي 
محروم و اقشار آسيب پذير دارد. سرپرست وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: عالوه بر بودجه 
امسال كميته امداد و بهزيستي، 12 هزار ميليارد 
ريال براي توانمندسازي مددجويان كميته امداد 
و 6 هزار ميليارد ريال به منظور توانمندس��ازي 
مددجويان بهزيس��تي در نظر گرفته ش��ده كه 
مي تواند زمينه ساز افزايش فرصت هاي شغلي اين 

گروه هاي خاص و آسيب پذير باشد.
محسني بندپي ادامه داد: يكي از كارهاي بزرگ 
دولت براي حمايت از اقشار آسيب پذير، كاهش 
نفرات پش��ت نوبت براي اضافه ش��دن به جمع 
مددجويان و بهره مندي آنها از تسهيالت اشتغال زا 
اس��ت كه امس��ال ۷60 هزار نف��ر از مزاياي اين 
اعتبارات بهره مند خواهند شد. او ادامه داد: سهم 
گلستان از اين نفرات پشت نوبت مانده 4 هزار و 
۸0 نفر در حوزه اجتماعي و 11 هزار نفر درحوزه 
معلوليت ها بود كه با تالش مي توان تا پايان مهر 
ماه سهم باقيمانده استان كه حدود 15 هزار نفر 
بوده را به صفر رس��اند. به گفت��ه وي، نگاه دولت 
اشتغال زايي پايدار و مولد و نگاه علمي به اشتغال 
فراگير و روستايي است كه گلستان با قرار گرفتن 
در رده پنجم استان هاي دريافت كننده اعتبارات 
وام اش��تغال روستايي، از اس��تان هاي پيشرو و 
پيشگام اجراي اين طرح است. براي 141 طرح 
عمراني، اقتصادي واشتغالزا شهرستان گرگان 
مركز استان گلستان 900 ميليارد ريال از محل 
اعتبارات شهرستاني، استاني و ملي هزينه شده، 
129 طرح از محل اعتب��ارات دولتي و مابقي با 
سرمايه گذاري بخش خصوصي افتتاح شده است.

روند ثبت آمار خودكشي 
دقيق نيست

رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با اشاره به 
نبود روند دقيق ثبت آمار خودكشي در كشور، گفت: 
روند خودكشي در ايران معموال ثابت بوده و رقمي 
در حدود 5 تا ۷ مورد در هر 100 هزار نفر را نش��ان 
مي دهد. حسن موس��وي چلك با بيان اينكه آمار 
موارد »اقدام به خودكشي« با آمار موارد »منجر به 
فوت« متفاوت است، افزود: تنها مرجع آمار مربوط به 
خودكشي هاي منجر به فوت سازمان پزشكي قانوني 
است. اما معموال آمارهاي اين حوزه دقيق نيست؛ 
چرا كه ممكن است دليل مراجعه به بيمارستان، 
به دنبال نوع نگاه اجتماعي نسبت به خودكشي يا 
استفاده از خدمات بيمه اي مطرح نشود. به همين 
دليل معموال آمار اقدام به خودكش��ي حداقل سه 
برابر بيشتر از تعدادي است كه اعالم مي شود. او با 
اشاره به اينكه گاهي اعالم آمارهاي مربوط به اين 
آس��يب اجتماعي به دليل تفاوت در تعاريف دچار 
تفاوت هايي اس��ت، به ايس��نا گفت: همچنين در 
س��النامه آماري كه توسط مركز آمار ايران منتشر 
مي ش��ود نيروي انتظامي هم آمار موارد مربوط به 
خودكش��ي منجر به فوت و اقدام به خودكشي را 
اعالم مي كند اما آمار مربوط به پزشكي قانوني بيشتر 
مورد اس��تناد قرار مي گيرد. با اين وجود آمار ثبت 
خودكشي در كشور روند ثابتي را نشان مي دهد و 

درحدود 5 تا ۷ نفر از هر100 هزار نفر است.

قاچاق ساالنه ۵۵ ميليارد نخ 
سيگار به داخل كشور

عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: به ازاي 
هر يك ميليارد دالر كاالي قاچاق، صد هزار شغل 
از بين مي رود، در اين شرايط حساس كشور ورود 
كاالهاي قاچاق به ش��دت به جوانان و جامعه ما 
آسيب وارد مي كند. عبدالرضا عزيزي در رابطه 
با تاثير محصوالت قاچاق بر افزايش آسيب هاي 
اجتماعي، گفت: امروزه بس��ياري از محصوالت 
موجود در كش��ور به صورت قاچاق وارد كش��ور 
مي شوند، اين حجم از ورود محصوالت غير قانوني 
كه به دليل ضعف مديريتي صورت مي گيرد باعث 
از بين رفتن موقعيت هاي شغلي جوانان كشور 
مي شود، ما به يك مديريت واحد در اداره گمرك 
مي تواند از ورود محصوالت قاچاق و غير قانوني به 
كشور جلوگيري شود. نماينده مردم شيروان در 
مجلس شوراي اس��المي به خانه ملت گفت: در 
گذشته بيش از 25 ميليارد دالر يه صورت قاچاق 
وارد كشور مي شد كه امروزه به 12 ميليارد دالر 
رسيده است. به ازاي هر يك ميليارد دالر كاالي 
قاچاقي كه وارد كشور مي شود صد هزار شغل از 
بين مي رود، در اين شرايط حساس كه بيكاري 
جوانان به مرز بحراني رسيده و كشور به شدت به 
ش��غل نياز دارد اين ميزان ورود كاالهاي قاچاق 
به جوانان و جامعه ما آس��يب وارد مي كند. اين 
نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
اشتغال نقش بسزايي در پيشرفت جامعه و كاهش 
آس��يب هاي اجتماعي دارد، م��ا چگونه توانايي 
شكست داعش و و جلوگيري از ورود تروريست ها 
را داريم، ولي نمي توانيم جلوي ورود محصوالت 

قاچاق را به كشور بگيريم؟

احتمال خشك شدن درياي خزر در آينده وجود داردتاخير ۱۳ ماهه در پرداخت كارانه پزشكان
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر فارغ التحصيالن 
پزشكي دوره خدمت سربازي شان را به عنوان اميريه در وزارت بهداشت 

بگذرانند، ميزان خروج پزشكان از كشور كاهش پيدا مي كند.
بهروز بنيادي در رابطه با خروج پزشكان از كشور گفت: فضاي كاري 
خوبي براي پزشكان عمومي و متخصص در كشورمان فراهم است، اما 
مسائل آزار دهنده اي نيز براي آنها وجود دارد كه باعث افزايش خروج 
آنها از كشور مي شود. نماينده مردم كاشمر در مجلس شوراي اسالمي، 
با اشاره به مسائل و مشكالت مختلف پزشكان افزود: تعداد زيادي از 
فارغ التحصيالن پزش��كي بايد دوره طرح و سربازي را بگذرانند، اين 
موارد براي بعضي از پزش��كان آزار دهنده است، ساالنه بيش از چهار 
هزار پزشك، دندانپزش��ك و دارو ساز از دانش��گاه هاي داخل كشور 
فارغ التحصيل مي ش��وند، اما تعداد محدودي از اين افراد مي توانند 
دوره خدمت شان را به عنوان سرباز امريه در وزارت بهداشت و درمان 
سپري كنند و بقيه افراد به ناچار در ارگان هاي نظامي و امنيتي مشغول 

مي شوند. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به تاثيرات 
مخرب دوره دوساله سربازي براي پزش��كان، گفت: در اين دوسالي 
كه پزش��كان دوره خدمت وظيفه را در پادگان ها مي گذرانند زمان و 
علم شان از دست مي دهند چرا كه نمي توانند دانش خود را به روز نگه 
دارند. بنيادي نبود نظ��م در پرداختي كارانه را دليل ديگر نارضايتي 
پزش��كان دانست و به خانه ملت گفت: بيش از 1۳ماه است كه  كارانه 
پزشكان پرداخت نش��ده است، در عين حال بسياري از متخصصين 
مجبور هستند در برخي از شهرستان ها دور افتاده و غيربومي با حقوق 
دو ميليون تومان زندگي كنند، اين مسائل باعث ايجاد نارضايتي در 

ميان جامعه پزشكان شده است. 
او اظهار كرد: فضاي كاري بس��يار خوبي براي پزش��كان متخصص و 
عمومي در كشور وجود دارد، اگر ميزان پرداختي متناسب با فعاليت آنها 
باشد و كارانه پزشكان به موقع پرداخت شود، در اين صورت مطمئن 

خواهيم بود اكثر پزشكان در داخل كشور باقي  مي مانند. 

عضو فراكسيون محيط زيست مجلس، با تاكيد براينكه بي توجهي به 
مجموعه اي از عوامل طبيعي و غيرطبيعي كه اكوسيستم درياي خزر 
را تهديد مي كند ممانعت از خشك شدن آن را در گروي برنامه ريزي 
دقيق و تخصيص بودجه الزم براي حفظ اين بستر كالن كشور دانست.

عبدالكريم حسين زاده در واكنش به هشدار يك استاد اكوبيولوژيك 
دريا نسبت به خشك شدن درياي خزر، گفت: فردي كه اين هشدار را 
داده است قاعدتا بايد يك سري شاخص هاي علمي، اقليمي و تغيير 
شرايط اين درياچه را در نظر گرفته باشد و از سنوات گذشته نسبت 
به وضع موجود آن به اين پيش بيني رسيده باشد كه در سنوات آتي 
احتمال دارد كه اين درياچه خشك شود. نماينده مردم نقده در مجلس 
شوراي اسالمي به خانه ملت گفت: البته آنچه در اين بحث از اهميت 
بسزايي برخوردار بوده، اين اس��ت كه حتي اگر اين اتفاق هم نيفتد، 
نمي توانيم بسترهاي اكوسيستمي خود را كه سرمايه هاي كالن كشور 
هستند به حال خود رها كنيم، چرا كه توسعه پايدار اين منابع و حفظ 

شرايط موجود نياز به يك برنامه چند ساله براي حفاظت، پاسداري و 
نگهداري در جهت توسعه پايدار اين بسترها دارد كه در قالب برنامه هاي 
بلند، ميان يا كوتاه مدتي كه تعريف مي شود. او اظهار كرد: هم اكنون 
بايد يك س��ري پروژه ها، قوانين و ضوابط دقيق براي تحقق اين مهم 
تدوين شود و نبايد نسبت به اين بسترهاي اساسي بي تفاوت باشيم و 
اين موضوع نه تنها در مورد درياي خزر، بلكه در رابطه با درياي خليج 
فارس هم مصداق دارد. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با اشاره به 
مشكالت زيست محيطي كه درياي خزر با آن مواجه است، اظهار كرد: 
مشكالت زيست محيطي اين درياچه به دو دسته تقسيم بندي مي شود 
كه يك سري از آنها طبيعي بوده و ناشي از تغييرات اكوسيستمي است 
كه باز هم نبايد نسبت به آنها بي تفاوت باشيم و الزم است براي رويارويي 
با اين مشكالت هم برنامه داشته باشيم، يك سري از اين مشكالت هم 
انسان ساخت است كه بشر و نوع برنامه ريزي و ساخت وسازهايي كه 
در حوزه نفوذ مستقيم درياي خزر داشته عامل ايجاد آنها بوده است. 
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شارژ قيمت بليت هواپيما از 2  كانال

مبارزه با فساد؛ مهم ترين دواي درد تهران

گروه راه و شهرسازي        
درحالي كه نرخ دالر فقط سه روز در هفته گذشته از سامانه 
نظارت ارزي )سنا( حذف شد، اما اين تصميم كوتاه مدت 
بانك مركزي، افزايش دوباره قيمت بليت پروازهاي داخلي 

و خارجي را به دنبال داشت. 
جهش قيمت بليت هواپيما با حذف ايرالين ها از ليست 
دريافت كنندگان ارز دولتي )دالر 4200 توماني( توسط 
بانك مركزي )از 17 مرداد 97( آغاز شد و نخستين شوك 
قيمتي هم در همان روزها به نرخ بليت پروازهاي داخلي و 
خارجي وارد شد، اما شوك دوم مربوط به تصميم دوم بانك 
مركزي براي حذف دالر از سنا مي شود، اقدامي كه افزايش 
دوباره قيمت ها را به همراه داشته است. اگر چه نوسانات 
نرخ دالر عاملي فوري در شارژ قيمت بليت هواپيما طي 
يكي دو هفته اخير )از 17 مرداد به بعد( به شمار مي رود، 
اما بي گمان، فرس��ودگي ناوگان هواي��ي و عدم فعاليت 
كمتر از 50 درصد ناوگان هوايي كش��ور و عرضه محدود 
صندلي هواپيما براي سفرهاي هوايي را مي توان به عنوان 
عاملي بنيادين   براي شرايط كنوني بازار سفرهاي هوايي 
برشمرد.  كمبود ناوگان طي سال هاي گذشته همواره در 
كالم مسووالن وزارت راه و شهرسازي نمود داشته است به 
گونه اي كه در پي دستيابي ايران و 1+5 به »برجام« آنها 
از نياز ايران به 500فروند هواپيماي نو طي 10 سال آينده 
خبر دادند و بر همين اساس هم قرارداد خريد 200 فروند 

هواپيما را امضا كردند.
در همي��ن حال، طي هفته هاي اخي��ر و به ويژه در هفته 
گذشته خبرهايي از گوشه و كنار درباره كاهش مقطعي 
تقاضا براي پروازهاي داخلي و خارجي ش��نيده مي شود 
اتفاق��ي كه با افزايش چش��مگير قيمت بلي��ت هواپيما 
طي دوس��ه هفته گذش��ته قابل پيش بيني بود و معاون 
هوانوردي س��ازمان هواپيمايي هم آن را تاييد مي كند و 
مي گويد: شرايطي كه در حوزه تحريم ها به كشور اعمال 
شده موجب باال رفتن هزينه ها و كاهش مسافر شده است.  
مرتضي دهقان ادامه مي دهد: ش��رايط تحميلي تحريم 
بر صنعت موجب شده فشارهاي زيادي به شركت براي 
تامين ناوگان و قطعات وارد ش��ود و افزايش هزينه هاي 
عمومي در ماه هاي اخير هم سفرهاي هوايي را كاهش داده 
اس��ت. به گفته دهقان، هم اكنون 310 فروند هواپيما در 
كشور با متوسط عمر 24 وجود دارد كه 150 فروند )48.3 
درصد( آن فعال است و 50 درصد هزينه هاي حمل و نقل 

هوايي ارزي است.

  توقف فعاليت ۳  ايرالين اروپايي از مهر
افزايش قيمت بليت پروازهاي خارجي عالوه بركاهش 
تعداد مسافران مسيرهاي خارجي تبعات ديگري را هم 

به همراه داش��ت و آن هم خ��روج ايرالين هاي اروپايي 
از صنعت هوان��وردي طي هفته هاي اخير اس��ت. اين 
ش��ركت ها به صرفه نبودن پرواز در مسير ايران را علت 
اصلي خروج از بازار هوايي ايران معرفي كرده اند. اگرچه 
نمي توان به اثر تحريم هاي امريكا عليه ايران از جمله منع 
بازديدكنندگان از ايران به ورود به آمريكا هم بي توجه 
بود. البته به تازگي توافقي ميان نيروي انتظامي و وزارت 
امورخارج��ه براي مهر نخوردن گذرنامه گردش��گران 
خارجي هنگام ورود به ايران با هدف مقابله با اين مساله 

صورت گرفته است.
با اين ح��ال، طي روزهاي اخير 3 ش��ركت هواپيمايي 
خارجي »بريتيش ايرويز«، »ايرفرانس« و »كي. ال.ام« 
متعلق به كشور هلند اعالم كردند كه به زودي پروازهاي 
خود به ايران را متوقف خواهند كرد. به گزارش ايسنا، به 
نقل از رويترز، شركت هواپيمايي بريتيش ايرويز انگليس، 
شركت فرانسوي ايرفرانس و شركت هلندي كي ال ام 
اعالم كردند كه فعاليت و پروازهاي خود را در ايران تحت 
تاثير نداشتن صرفه و توجيه اقتصادي متوقف كرده و به 

حالت تعليق درخواهند آورد. 

شركت بريتيش ايرويز ضمن عرض پوزش از آن دسته از 
مسافراني كه بليت پرواز لندن – تهران را تهيه و خريداري 
كرده بودند، اعالم كرده اس��ت كه اين ايرالين با س��اير 
ايرالين هاي فعال در ايران به منظور انتقال بليت پرواز 
مذاكراتي را آغاز كرده است تا آنها بتوانند از ايرالين هاي 
جايگزين براي س��فر خود اس��تفاده كنند؛ در غير اين 
صورت، آنها ق��ادر خواهند بود پول بليت خود را به طور 

كامل از بريتيش ايرويز بازپس بگيرند. 
همچنين در بيانيه اين شركت آمده است كه آخرين پرواز 
از لندن به تهران در روز 22 سپتامبر )31 شهريور( انجام 
خواهد ش��د و آخرين پرواز از تهران به مقصد لندن هم 

روز بعد از آن يعني 23 سپتامبر صورت خواهد گرفت.
اين ش��ركت توضيحات بيشتري در خصوص نداشتن 
صرفه و توجيه اقتصادي در پروازهاي به مبدا يا مقصد 
ايران نداده اس��ت. دو ش��ركت هواپيمايي ديگر يعني 
شركت فرانسوي ايرفرانس و ايرالين هلندي كي ال ام 
هم اعالم كرده اند كه پروازهاي خود به ايران را به علت 
نداشتن توجيه اقتصادي به حالت تعليق درخواهند آورد.

شركت هواپيمايي كي ال ام هلند در توييتر خود پاسخ داده 

است كه تمامي پروازهاي اين ايرالين به تهران از تاريخ 24 
سپتامبر سال 2018 ميالدي متوقف خواهد شد و بليت 
مسافراني كه از اين تاريخ به بعد قصد سفر داشته اند، به 
صورت رايگان به ساير ايرالين هاي فعال در ايران منتقل 
خواهد شد. در غير اين صورت، آنها مي توانند تمامي پول 
خود را از كي ال ام باز پس بگيرند. اما شركت هواپيمايي 
لوفتانزا )Lufthansa( آلمان برخالف 3 ايرالين اروپايي 
ديگر، در واكنش به اين موضوع اعالم كرده است كه هنوز 
تصميمي مبني بر توقف پروازهايش به ايران نگرفته است 
و همچنان پروازهاي شركت لوفتانزا به مبدا و مقصد ايران 
به قوت خود جاري و برقرار است، اما در عين حال، درحال 

پردازش، رصد و بررسي دقيق مسائل مربوطه است. 

  موضع   رسمي 
درشرايطي كه صنعت هوانوردي كشورمان به دليل جهش 
قيمت بليت پروازهاي داخلي و خارجي و همچنين قطع 
همكاري با ايرالين هاي معروف دنيا شرايط نگران كننده اي 
را سپري مي كند، برخي كارشناسان معتقدند كه افزايش 
قيمت بليت هواپيم��ا با همكاري س��ازمان هواپيمايي 

كش��وري و ايرالين ها انجام شده اس��ت و آنها از وضعيت 
موجود راضي هستند. موضوعي كه با موضع گيري تقريبا 
خنثي معاون وزير راه و شهرسازي انطباق دارد، او مي گويد: 
بازگشت به شرايط گذشته به معناي از بين رفتن صنعت 
هواپيمايي كشور است و نبايد تحت تاثير جو قرار بگيريم. 
به گزارش تس��نيم، علي عابدزاده اظه��ار مي كند: بايد 
تالش كنيم اين اتفاقي كه در نرخ بليت هواپيما افتاده به 
روند درس��تي كه اين صنعت در پيش گرفته لطمه نزند، 
سياس��ت هايي كه امروز در سازمان هواپيمايي كشوري 
دنبال مي شود، توسعه اي است. قوانين جديدي در حوزه 
نظارت در پيش گرفته شده تا بحث ايمني و استاندارد در 

باالترين سطح رعايت شود.
موضع گي��ري عاب��دزاده نس��بت ب��ه وض��ع موجود 
درحالي اس��ت كه انتظار مي رفت او از برخورد قاطع با 
سوءاستفاده كنندگان از وضع موجود و كاهش قيمت 
بليت هواپيما خبر ده��د. ناگفته نماند كه در اين ميان 
وزير راه و شهرس��ازي هم در اظهارنظ��ري اعالم كرده 
اس��ت كه حفظ صنعت هوايي مهم تر از كاهش قيمت 
بليت هواپيماست، موضوعي كه نشان دهنده بي توجهي 
مس��ووالن وزارت راه به وضعيت روزهاي اخير صنعت 

هوايي كشور است.

  رضايت از گراني بليت؟
دراين ميان، آنگونه كه   مهر گزارش كرده است، ايرالين ها 
از افزايش قيمت بليت ها چندان ناراضي نيس��تند، اما 
سوال اين است كه چرا رشد قيمت بليت مورد استقبال 
ايرالين هاست.  به نظر مي رسد اين موضوع دو علت اصلي 
داشته باشد يكي افزايش چشمگير ورود مسافران عراقي 
به ايران است كه از مس��يرهاي مختلف )اهواز، تهران، 
اروميه( براي سفر به ش��هرهاي توريستي به خصوص 
مشهد مسافرت مي كنند و علت دوم عدم كاهش تقاضاي 
س��فر و غالب بودن ميزان تقاضاي س��فرهاي هوايي از 
س��وي كارمندان دولت و مديران دولتي به جاي مردم 

عادي است. 
باتوجه به افزايش 25 درصدي )بنا به گفته مس��ووالن 
سازمان گردشگري( ورود مسافران عراقي به ايران كه 
در پي كاه��ش ارزش پول ملي در براب��ر دالر رخ داده، 
تاحدودي صندلي هاي خالي هواپيماها از مسافران ايراني 
ُپر شده است؛ ضمن اينكه براساس آمار ساالنه سازمان 
هواپيمايي كشوري 70 درصد پروازهاي داخلي توسط 
كارمندان و مديران دولتي انجام مي شود و مديران دولتي 
به مدد بودجه عمومي به سفرهاي متعدد مي پردازند و 
گراني بليت هواپيما نتوانسته خللي در اراده آنها براي سفر 

به مناطق مختلف كشور داشته باشد.

گروه راه و شهرسازي  
يك سال از آغاز به كار شوراي پنجم شهر تهران گذشت. در 
اين يك سال شوراي شهر تهران 2 شهردار و 2 سرپرست 
انتخاب كرده است. برخي معتقدند اعضاي شوراي شهر 
پنجم در اين يك سال عملكرد قابل توجهي نداشته اند اما 
در مقابل گروهي هم معتقدند در اين يك سال اتفاقات 
خوبي در شورا افتاده است و بايد منتظر 3 سال آينده بود. 
مجيد فراهاني عضو شوراي شهر تهران معتقد است سال 
نخس��ت، سال تحويل و تحول اس��ت و در اين يك سال 

برنامه ريزي ها براي آينده انجام شده است.
رييس كميته بودجه و نظارت شوراي شهر تهران ارزيابي 
از عملكرد شوراي پنجم ارايه كرد و گفت: در اين يك سال 
باال و پايين هاي زيادي را پش��ت سر گذاشتيم. مردم به 
درستي از ما انتظار دارند كه تهران را به شهري زيست پذير 
تبديل كرده و مشكالت اصلي كه بسياري از آنها مشكالت 
تاريخي شهر است را برطرف كنيم؛ انتظاري واقع بينانه و 
صحيح كه شورا تالش كرد با شناسايي وضعيت موجود، 
در ادامه راه برنامه ريزي هاي الزم براي اداره سالم شهر را 
انجام دهد. همانطور كه ديديد، نظارت مردمي در اين سال 
افزايش داشت.  هر اتفاق و تصميمي كه براي شهر گرفته 
مي ش��ود، مردم و نمايندگان آنها از آن مطلع مي شدند. 
حرك��ت ما در ش��وراي پنجم بر مدار مش��اركت طلبي 
شهروندان بود. سامانه شفافيت و اطالع رساني هاي دقيق 
به دليل افزايش مش��اركت طلبي م��ردم در عرصه هاي 
مختلف اتفاق افتاد. مهم ترين دواي درد اين شهر، مبارزه با 
فساد است. متاسفانه به دليل عدم شفافيت مديران گذشته 
ش��هر، اين موضوع گسترش يافته بود به همين دليل ما 
به س��وي تحقق شهرداري شيش��ه اي رفتيم و در حال 
حاضر مردم مي توانند از كليه قراردادها و معامالتي كه در 

شهرداري انجام مي شود، مطلع شوند. فراهاني ادامه داد: در 
شورا هر طرح و اليحه اي كه به تصويب مي رسد، موافقان و 
مخالفانش  مشخص هستند و هيچ مصوبه اي بدون حضور 
ناظران مردمي كه رسانه ها هستند، اتفاق نمي افتد. حضور 
خويشاوندان مديران در پست هاي مديريتي ممنوع شد 
و به زودي رزومه همه مديران شهري در سامانه شفافيت 
بارگذاري مي شود. تالش كرديم بدهي هاي انبار شده از 

سال هاي گذشته را به تدريج پرداخت كنيم. 
در ط��ول هم��ه اي��ن س��ال ها ش��هرداري نزديك به 
7000ميليارد تومان به پيمانكاران، 30 هزار ميليارد تومان 
به بانك ها و بيش از 20 هزار ميليارد تومان در پروژه هاي 
نيمه تمام دچار بدهي بود. بر اساس بودجه انقباضي امسال، 

نمي توانستيم سقف بودجه را افزايش دهيم.
 با وج��ود اين، 2 ه��زار ميليارد توم��ان پرداخت بدهي 
پيمانكاران در بودجه امس��ال پيش بيني ش��د. تالش 
مي كنيم بدهي بانك ها را ني��ز در تهاتر با بدهي دولت با 
ش��هرداري كاهش دهيم. در حال حاض��ر تهران گران 
اداره مي شود و با برنامه ريزي هاي انجام شده مي خواهيم 

هزينه هاي اضافه را كاهش دهيم.
فراهاني مهم ترين و اصلي ترين چالش تهران را ترافيك و 
آلودگي هوا عنوان كرد و گفت: براي كاهش اين چالش ها، 
توس��عه حمل و نقل ريلي را در دستور كار قرار داديم. در 
اين مدت بخش��ي از خط 7 مترو به بهره برداري رسيد؛ 
هرچند بايد براي تكميل همه ايس��تگاه هاي اين خط و 
تكميل خط ۶، 10 هزار ميليارد تومان اعتبار داشته باشيم 
و همين ميزان اعتبار را براي خريد واگن نياز داريم. بايد 
سرفاصله قطارها به زير 2 دقيقه برسد و ميزان جابه جايي 
مسافران در مترو از 2.5 ميليون مسافر به 7 ميليون مسافر 

افزايش پيدا كند.

 طرح مجلس 
براي اجاره منازل خالی

ابوالفضل ابوترابی، نماينده مجلس گفت: در ظرف 
يک ماه اگر منازل خالی شناسايی شده اجاره داده 
نشود، دادستان به عنوان مدعی العموم شخصا 

ورود پيدا می کند و منازل را اجاره می دهد.
عضو کميسيون شوراها و امور داخلی کشور در 
گفت وگو با ايسنا، در خصوص جزئيات طرح اجاره 
منازل خالی بيان کرد: ما 2 ميليون و ۶00 هزار 
منزل خالی در کش��ور داريم که 3 برابر ميانگين 
در کشورهای پيشرفته است. اين منازل توسط 
مالکان احتکار شده است. در کشورهای پيشرفته 
نظير فرانسه مالکان را الزام می کنند تا منازل خود 
را اجاره دهند تا عرضه و تقاضا در بازار به تناسب 

برسد و فشار بر قشر مستضعف وارد نشود.
وی اظهار کرد: در اول انقالب نيز در شورای عالی 
انقالب افرادی نظير ش��هيد بهشتی و مطهری 
و مراجع عظام از لحاظ ش��رعی بودن اين نظر را 

داشتند و ما در اين زمينه قانون الزم داشتيم.
ابوتراب��ی تصريح ک��رد: در پروژه مس��کن مهر 
2.5ميليون منزل در کشور ساخته شد. در حالی 
که ما اکنون به اين ميزان منزل خالی در کش��ور 
داريم که اکثرا متعلق به افرادی است که در خارج 
از کشور هس��تند. اين طرح در جهت حمايت از 
قشر مستضعف و کنترل اجاره بها آماده شده است.

وی اظهار کرد: اين طرح به مالکان فرصت می دهد 
تا ظرف يک ماه منازل خود را اجاره دهند، در غير 
اين صورت دادستان به عنوان مدعی العموم ورود 
می کند و کارشناسی رسمی از منزل بازديد کرده 
و آن را قيمت گذاری می کند. در نهايت دادستان 
خود قرارداد اجاره را تنظي��م می کند و اجاره به 

صورت ماهيانه به دادستان پرداخت می شود.
او در پاسخ به اين که آيا برای شناسايی دقيق اين 
افراد می توان از قبوض آب و برق و گاز اس��تفاده 
کرد، گفت: برای شناسايی منازل ظرفيت خوبی 
ايجاد ش��ده که مردم از طريق سامانه ای منازل 
خالی را ثبت می کنند. م��ردم چون در مضيقه 
هس��تند خود بهترين ناظر محسوب می شوند. 
زمانی که اطالعات در اختيار دادستان قرار گيرد، 
پس از راستی آزمايی به موضوع ورود پيدا می کند. 
يکی از راه های شناسايی نيز می تواند قبوض برق 
و آب و گاز باشد.  ابوترابی درباره برخورد با افرادی 
که خانه های خ��ود را اجاره نمی دهند، گفت: در 
ظرف يک ماه اگر منازل شناسايی شده اجاره داده 
نشود، دادستان به عنوان مدعی العموم شخصا 
ورود پيدا می کند و منازل را اجاره می دهد. وی در 
پاسخ به اين که آيا قانون ماليات می تواند راه حلی 
برای برخورد با اين افراد باش��د، بيان کرد: قانون 
ماليات در حال حاضر وجود دارد، ولی وزارت راه و 
شهرسازی به داليل متعددی که آورده است آن را 
اجرايی نمی کند که البته اين داليل از نظر ما واهی 
است. اکنون اين قانون وجود دارد و برای اجرايی 

شدن آن بايد پيگيری های الزم صورت گيرد.

 حضور ناظر ايرانی
 روی عرشه کشتی های چينی

 بر اس��اس توافق صورت گرفته ميان مسئوالن 
و صيادان مقرر ش��د روی کليه شناورهای صيد 
فانوس ماهی )کشتی های چينی در اجاره ايران( 
يک نفر به عنوان ناظر مقيم در اين شناور حضور 

يابد و بر روند صيد نظارت کند.
به گزارش تسنيم، جمعی از صيادان و مسئوالن 
اتحادي��ه صيادی جنوب کش��ور )جاس��ک( با 
مسئوالن سازمان شيالت در جلسه ای با حضور 
امام جمعه شهرستان و مسئوالن محلی درباره 
وضعيت حضور کشتی های چينی فانوس ماهی 
)اجاره شده توسط ايران( در آب های ايران توافق 

کردند.

       »آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران«

مبلغ تضمين شركت در فرآيند 
ارجاع كار )ريال(  مدت زمان انجام كار  موضوع مناقصه  شماره مناقصه رديف 

490.000.000 شش ماه شمسي   ساخت پيت و لوهاي بتني 
در سايت شركت 97/15 1

شماره مجوز: 2372- 1397
نوبت دوم

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند 
)سهامي عام(

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( ش��ازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي 
به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

1( موضوع مناقصه: 
الف( شرح مختصر كار: 

 

ب( شرايط متقاضي: 
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي. 

2- داشتن توانايي مالي، امكانات مورد نياز، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع  مناقصه مذكور و دارا بودن گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي. 
3- داشتن حداقل رتبه 3 ابنيه و گواهي نامه تاييد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران و دارا بودن مجوزهاي الزم جهت مناقصات فوق االشاره. 

4- توان ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت قرار گرفتن در فهرست كوتاه اين شركت( و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات به ميزان ده درصد 
مبلغ پيشنهادي )در صورت برنده شدن(. 

5- برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل 9.800.000.000 )نه ميليارد و هشتصد ميليون( ريال مي باشد. 
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك، كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند.

3( مهلت، محل دريافت و تحويل فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي: 
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه مندرج در »بند ب« ماده يك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند، مي توانند به مدت 5 روز كاري پس از انتشار 
نوبت دوم آگهي )س��ه روز پس از درج آگهي نوبت اول چاپ مي ش��ود( طي ساعات اداري از ساعت 7 صبح لغايت 15:30 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي، 
فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از طريق پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس: WWW.IKORC.IR دريافت و پس از تكميل حداكثر تا دو هفته پس از آخرين 
مهلت ارسال تقاضا به نشاني: اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند- ساختمان مركزي- طبقه دوم- امور 

حقوقي و پيمان ها- اتاق 233 تحويل نمايند. ضمنا تلفكس شماره 33۶73701-08۶ و تلفن شماره 33491028-08۶ آماده پاسخگويي مي باشد. 
4( محل، زمان و مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان: 

مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي اعالم آمادگي مي باشد. 
ضمنا محل تحويل مدارك درخواستي مورد نظر، امور حقوقي و پيمان هاي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده » 3« مي باشد. بديهي 
است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا اين شركت حق و اختيار تام و تمام، در قبول يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را دارا 
مي باشد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار حداقل يك ماه پس از وصول 

اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود. 
WWW.IKORC.IR               WWW.SHANA.IR  :روابطعموميشركتپااليشنفتامامخميني)ره(شازندآدرس اينترنتي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

قطعه يك ايالم 
برابر راي شماره 1397۶0315001001070 مورخ 1397/04/24 هيات اول/ هيات دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي عبدالرضائي، فرزند ظاهر، به كد 
ملي 4490314442 )ششدانگ( يك باب ساختمان، به مساحت 130/۶7 مترمربع، پالك 
شماره 9۶ فرعي از 1251 اصلي، واقع در ايالم- ميدان امام حسن)ع(- كمربندي جنوبي، 

خريداري شده از علي ويس شكري و منتسب به مالكيت مرتضي رضايي نيا. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي  اعتراضي داشته باشند مي توانند ظرف مدت 
دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار آگهي نوبت اول: 97/06/03
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم: 97/06/18

صفري 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم 

 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 

وي يكي ديگر از چالش ها را شهرفروشي دانست و تصريح 
كرد: در اين خصوص تالش ش��د فروش تراكم  شهري، 
اس��تفاده از هولوگرام و كارگزاري ها ساماندهي شود. در 
زمان مديريت نجفي، توجه ويژه اي به اين موضوع شد؛ 
هرچند انتخاب دو شهردار در يك س��ال، به روندهايي 
كه آغاز ش��ده بود، ضربه زد و عماًل سكته اي در كار ايجاد 
شدكه اميدواريم انتخاب دوم ما بتواند برنامه هاي خود را 
در سال هاي آينده دنبال كند و ما ناچار به انتخاب ديگري 
نشويم. در خصوص موضوع هولوگرام و تراكم، آقاي نجفي 
در آن مقطع به درستي به يكباره ترمز قطاري كه با سرعت 
زيادي در حال حركت بود را كش��يد. فس��ادي كه از اين 
طريق توسط شركت هاي كارگزاري اتفاق افتاده بود، جز 
با اين ترمز يكباره قابل مبارزه نبود اما اصل اين شركت هاي 
واسط و كارگزاري كه به منظور تسهيل بازپرداخت هاي 

بدهي پيمانكاران ايجاد شده بود، مشكلي ندارند. 
وي اضافه كرد: بايد روش هاي نادرست و رويه هاي اشتباه 
را با نظارت حذف كرد و حواسمان به چرخه انحراف باشد. 
نبايد به دليل آنكه قصد داريم با فساد مبارزه كنيم، از ثمرات 
مثبت اين ش��ركت هاي كارگزاري، خودمان را محروم 
كنيم. در زمان آقاي نجفي به دليل حذف تراكم مازاد، فشار 
شديد مالي بر شهرداري وارد شد. ۶0 درصد درآمدهاي 
شهرداري از محل شهرسازي است كه حذف تراكم مازاد، 
شهرداري را با مشكل جدي در حوزه كسب درآمد روبه رو 
كرد. ما با رويه گذش��ته مخالفيم و مي گوييم نبايد براي 
اداره شهر، شهرفروشي كرد. اما نمي توانيم يكدفعه يك 
روند را متوقف كنيم، زيرا دچار بحران خواهيم شد بلكه 
بايد با شيبي به سمت صفر شدن اين نوع درآمدها برويم. 
در حال حاضر 3000 ميليارد تومان از 18 هزار ميليارد 
تومان درآمد شهري از محل شهرسازي است كه كاهش 
جدي نسبت به گذشته پيدا كرده است. ما چاره اي نداريم 
جز آنكه با روند گذش��ته نه با آن ش��دت بلكه به صورت 
هدايت شده از محل شهرسازي كسب درآمد كنيم. اما 
بايد با برنامه ريزي طي هشت سال به سمت صفر شدن 
اين درآمدها برويم كه قابل انجام است. فراهاني در پاسخ 

به اينكه در روزهاي ابتدايي درخواست كاهش اختيارات 
شهردار نيز مطرح شد، چرا اين موضوع به نتيجه نرسيد، 
تصريح كرد: حقيقت اين است كه ما اطالعي از اختيارات 
واگذار شده شورا به ش��هردار نداشتيم؛ اين اختيارات به 
مرور زمان و به داليل مختلف طي مصوباتي به ش��هردار 
واگذار شده بود؛ برخي به دليل سرعت در كار، برخي به 
دليل اعتمادي كه به شهردار وجود داشت. قرار بر اين بود 
كس��اني كه طرح را ارايه كردند، اين اختيارات را احصاء 
كنند و بر اساس اولويت بندي، اختيارات پس گرفته شود 

كه همچنان اين اتفاق نيفتاده است.

  سود ۴۰ فروشگاه شهروند اندازه 2 مغازه 
فراهاني همچني��ن در گفت وگو با ايس��نا درخصوص 
فروشگاه شهروند و مشكالت آن توضيحاتي ارايه كرد و 
گفت: در مورد س��ود مالي شهروند با بيان اينكه در سال 
95، از مجموع 48 ميليارد و 47۶ميليون تومان بودجه، 

سود اين ش��ركت فقط 9 ميليارد و 192ميليون تومان 
بوده است، تصريح كرد: اين رقم حاصل از سود عملياتي 
است؛ اما بخش عمده شامل سود غيرعملياتي است كه 
درآمد آن ش��امل 35ميليارد و 1۶1 ميليون تومان سود 
س��پرده بانكي و 4ميليارد و 122ميليون تومان از محل 
س��اير درآمدها همچون تبليغات است، يعني فروشگاه 
شهروند با حدود 40 فروش��گاه تنها ساالنه 10 ميليارد 
تومان از سود عملياتي عايدي دارد كه بسيار عجيب است؛ 
چراكه ميزان سودش به اندازه دو مغازه وسوپرماركت در 
كنار خيابان هاي پر تردد يا يك پاساژ است و نشان دهنده 

وضعيت نابسامان آن است.
وي با بيان اينكه سپرده 120ميليارد توماني شهروند منبع 
اصلي سودآوري آن است، گفت: يعني شهروند از محل 
سود سپرده بانكي اداره مي شود و اين نقدينگي هنگفت 
در عمليات اصلي فروشگاه يعني فروش��گاه داري، وارد 

نمي شود و اين مساله نيز بايد بررسي شود.
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در يك گزارش پژوهشي بررسي شد

اثرپذيري دوگانه صنايع از نرخ ارز

ماموريت جديد صنعتي هلدينگ ها

تعادل     
ميزان آسيب پذيري فعاليت هاي صنعتي از محل افزايش 
نرخ ارز، چگونه است؟ ارزيابي ها نشان مي دهد، با توجه به 
»ارزبري و درآمد صادراتي« فعاليتهاي مختلف صنعتي، 
نحوه اثرگذاري تغييرات نرخ ارز بر اين فعاليت ها متفاوت 
و دوگانه اس��ت؛ در برخي از صنايع، افزايش نرخ ارز منجر 
به افزايش هزينه مواد اوليه وارداتي و يا توليدي آنها شده و 
در برخي ديگر جهش نرخ ارز منجر به كسب منفعت آني 
گرديده است. براساس مطالعات صورت گرفته و براساس 
ش��اخص نس��بت مواد اوليه وارداتي ب��ه ارزش افزوده هر 
فعاليت، صنعت »توليد وسايل نقليه« مهم ترين صنعتي 
است كه بيشترين آسيب را از افزايش نرخ ارز خواهد ديد. اما 
از آن سو، مطابق شاخص نسبت درآمد صادراتي به ارزش 
فروش هر فعاليت صنعتي، 3 صنعت »توليد كود شيميايي 
و تركيبات ازت«، »توليد مواد شيميايي اساسي« و »توليد 
مواد پالستيكي به شكل اوليه و ساخت الستيك مصنوعي« 
مهم ترين صنايعي هستند كه از افزايش آني نرخ ارز منتفع 
مي شوند. از سوي ديگر، با تركيب دو شاخص فوق مي توان 
گفت كه رشته فعاليت هايي كه از يك طرف، نسبت هزينه 
م��واد اوليه وارداتي ب��ه ارزش افزوده آنها پايين اس��ت و از 
طرف ديگر، نسبت درآمد صادراتي به ارزش فروش بااليي 
دارند، مهم ترين ذين فعان صنعت كشور از افزايش نرخ ارز 
هستند و كمترين آس��يب را خواهند ديد. از سوي ديگر، 
رشته فعاليت هايي كه از يك طرف، نسبت هزينه مواد اوليه 
وارداتي به ارزش افزوده بااليي دارند و از طرف ديگر نسبت 
درآمد صادراتي به فروش آنها پايين است، بيشترين آسيب 
را از شرايط كنوني كشور و از افزايش نرخ ارز خواهند ديد. از 
جمله اين صنايع مي توان به »توليد وسايل نقليه موتوري، 
توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه موتوري و موتور 
آنها، توليد فرآورده هاي لبني، توليد محصوالت پالستيكي 
به جز كفش، توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراكي« 

اشاره كرد.

  اثرات متفاوت ارز بر فعاليت هاي صنعتي
معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق بازرگان��ي تهران در 
گزارشي به بررس��ي ميزان آسيب پذيري صنايع مختلف 
از افزايش نرخ ارز، از منظر تاثي��ر آن بر هزينه مواد اوليه و 
واس��طه اي وارداتي و همچنين درآمد حاصل از صادرات 
پرداخته اس��ت. براس��اس اين گزارش، در سال 1394 در 
مجموع 117.6 هزار ميليارد تومان ارزش افزوده توس��ط 
رش��ته فعاليتهاي مختلف كارگاه هاي صنعتي در كشور 
ايجاد شده و بطور تقريبي 1.3 ميليون نفر در فعاليت هاي 

مختلف اين بخش مشغول به كار بوده اند. اهميت نسبي اين 
رشته فعاليت ها با توجه به سهم هر يك از آنها از كل ارزش 
افزوده و اشتغال صنعت، متفاوت است. افزايش قيمت ارز 
اثرات متفاوتي بر رشته فعاليت هاي صنعتي مي گذارد. از 
آن جاي��ي كه ارزش مواد اوليه واردات��ي و درآمد صادراتي 
هر يك از فعاليت هاي مورد نظر متفاوت اس��ت، مي توان 
گفت ميزان آسيب پذيري اين رشته فعاليت ها از نوسانات 
و جهش نرخ ارز يكسان نيست. در طرح مطالعاتي »تحليل 
عوامل تاثيرگذار بر عملكرد ميان مدت اقتصاد ايران« كه به 
درخواست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران 
در سال 1392 و توسط پژوهشكده مطالعات اقتصادي و 
صنعتي دانشگاه شريف صورت گرفت، ميزان آسيب پذيري 
صنايع مختلف از تغييرات نرخ ارز ارزيابي و تحليل شد. براي 
سنجش ميزان آسيب پذيري صنايع بر اساس دو نسبت 
نامبرده، ميزان آستانه در نظر گرفته شده براي درجه اهميت 
صنايع، س��هم 5 درصدي از ارزش افزوده در سال 1394 و 
براي هر يك از نسبت هاي مواداوليه وارداتي به ارزش افزوده 

و درآمد صادراتي به ارزش فروش، 0.2 است.

  آسيب پذيري نوع اول صنايع
به منظور محاسبه ميزان آس��يب پذيري نرخ ارز، نسبت 
ارزش م��واد اوليه واردات��ي به ارزش افزوده در 18 رش��ته 
فعاليت صنعتي در س��طح كد چهار رقمي آيسيك كه در 
سال 1394س��هم آنها از ارزش افزوده كل صنعت بيشتر 
از ي��ك درصد بوده اس��ت. اين صناي��ع در مجموع حدود 
69درصد از ارزش افزوده كل صنعت را به خود اختصاص 
داده اند. نسبت هزينه مواد اوليه وارداتي به ارزش افزوده در 
رشته فعاليت »توليد وسايل نقليه موتوري« )كد3410( 
نسبت به ساير فعاليت ها باالتر اس��ت. در واقع، ارزش مواد 
اوليه وارداتي براي فعاليت »توليد وسايل نقليه موتوري« 
معادل 57 درصد ارزش افزوده اين صنعت اس��ت. پس از 
آن رشته فعاليت »توليد فرآورده هاي لبني« با كد 1520و 
»توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه موتوري و موتور 
آنها« با كد 3430 بيشترين نسبت هزينه مواد اوليه وارداتي 
به ارزش افزوده را به خود اختصاص داده اند. باال بودن نسبت 
هزينه مواد اوليه وارداتي به ارزش افزوده باعث مي شود كه 
اين صنايع از افزايش نرخ ارز بيشترين تاثير را از حيث افزايش 
هزينه هاي توليد بپذيرند. همچنين محاسبات نشان مي دهد 
كه وابستگي برخي صنايع مانند» توليد فرآورده هاي لبني « 
به واردات مواد اوليه، نسبت به سال 1389 به شدت افزايش 
يافته است.  رشته فعاليت »توليد وسايل نقليه موتوري« كه 
بيشترين نسبت هزينه مواد اوليه وارداتي به ارزش افزوده 

را داراس��ت، حدود 6 درصد از ارزش افزوده كل صنعت را 
به خود اختصاص داده است. رشته فعاليت 2413 )توليد 
مواد پالستيكي به شكل اوليه و ساخت الستيك مصنوعي( 
بيشترين ميزان ارزش افزوده را در سال 1394داشته است 
)11.2 درص��د از ارزش افزوده كل( ام��ا هزينه مواد اوليه 

وارداتي آن پايين است.
با در نظر گرفتن آستانه 5 درصد براي درجه اهميت صنعت 
بر مبناي س��هم از ارزش افزوده صنعت و آستانه 0.2 براي 
سنجش آسيب پذيري از افزايش نرخ ارز بر مبناي نسبت 
ارزش مواد اوليه وارداتي به ارزش افزوده چهار ناحيه ايجاد 
مي شود كه رشته فعاليت هاي مختلف در اين نواحي قرار 
مي گيرند.  از ميان رش��ته فعاليت ها، توليد وسايل نقليه 
موتوري بر حسب نسبت مواد اوليه وارداتي به ارزش افزوده، 
مهم ترين فعاليتي است كه از افزايش نرخ ارز آسيب مي بيند. 
در سال 1394 اين فعاليت سهم حدود 6 درصدي از ارزش 
افزوده كارگاه هاي صنعتي و سهم 5.8 درصدي از اشتغال 
صنعت را به خود اختصاص داده اس��ت. فعاليتهايي نظير 
»توليد فرآورده هاي لبني، توليد قطعات و ملحقات براي 
وسايل نقليه موتوري، توليد روغن و چربي حيواني و نباتي 
خوراكي، توليد صابون و مواد پاك كننده و لوازم بهداشتي و 
نظافت و عطرها و لوازم آرايش، توليد محصوالت پالستيكي 
جز كفش، توليد محصوالت فلزي و آماده سازي و ريسندگي 
الياف نساجي« به علت باالبودن نسبت مواد اوليه وارداتي در 
توليد آنها با وجود اينكه از نظر درجه اهميت سهم از ارزش 
افزوده پايين تر از 5 درصد دارند، اما از آسيب پذيري بااليي 
در افزايش نرخ ارز برخوردارند. برمبناي ش��اخص نسبت 
ارزش مواد اوليه وارداتي به ارزش افزوده، سهم از اشتغال و 
ارزش افزوده در ناحيه با آسيب پذيري كمتر از نرخ ارز، بيشتر 
اس��ت. در مجموع، از ميان 18 فعاليت صنعتي منتخب، 
71.5 درصد از ارزش افزوده و 48 درصد از اشتغال در ناحيه 
آسيب پذيري پايين قرار گرفته است. در طرف مقابل، 28.5 
درص��د از ارزش افزوده و 52درصد از اش��تغال در ناحيه با 

آسيب پذيري باال از افزايش نرخ ارز هستند.

   آسيب پذيري نوع دوم صنايع
سه فعاليتي كه سهم صادرات از ميزان فروش آنها بيشتر از 
آستانه 0.2 بوده، بيشترين نسبت درآمد صادراتي به ارزش 
فروش را به خود اختصاص داده اند. مطابق ارزيابي ها، 70 
درصد از فروش در رش��ته فعاليت »توليد كود شيميايي و 
تركيبات ازت« )كد 2412(، برابر 58 درصد از فروش رشته 
فعاليت »توليد مواد شيميايي اساسي به جز كود و تركيبات 
ازت« )كد2411( و 44 درصد از فروش رشته فعاليت »توليد 
مواد پالستيكي به شكل اوليه و ساخت الستيك مصنوعي« 
)كد 2413( ناشي از صادرات بوده است. همچنين نتايج اين 
تحليل نشان مي دهد، فعاليت اين رشته صنعتي، عالوه بر 
اينكه درآمد صادراتي بااليي دارد، بيشترين سهم از ارزش 
افزوده كل صنعت )11.2درصد( را به خود اختصاص داده و 

از اين منظر مهم ترين صنعت كشور است. همچنين، رشته 
فعاليت توليد وسايل نقليه موتوري )كد3410( كه سهم از 
ارزش افزوده كل حدود 6درصدي داشته و نسبت مواد اوليه 
وارداتي در آن بسيار باالست، درآمد صادراتي بسيار پاييني 
)2.9درصد از ارزش فروش( دارد. از آنسو، از ميان 3 صنعتي 
كه بيشتر از 20 درصد از ارزش فروش شان را درآمد صادراتي 
تشكيل مي دهد دو رشته فعاليت »توليد مواد شيميايي 
اساسي به جز كود و تركيبات ازت« و »توليد مواد پالستيكي 
به شكل اوليه و ساخت الستيك مصنوعي« جزو فعاليتهاي 
مهم كه سهم باالتر از 5 درصد از ارزش افزوده صنعت را به 
خود اختصاص داده اند، هستند. البته براساس آستانه هاي 
در نظر گرفته شده براي آسيب پذيري نسبت به افزايش نرخ 
ارز و با استفاده از شاخص درآمد صادراتي به ارزش فروش و 
درجه اهميت صنايع بر حسب سهم از ارزش افزوده، صنايع 
چهار ناحيه طبقه بندي مي شوند: »رشته فعاليتهايي كه 
ش��اخص نس��بت درآمد صادراتي به ارزش فروش در آنها 
بيشتر از 0.2 است از افزايش نرخ ارز بهره مند شده و آسيب 
كمتري مي بينند. اين رشته فعاليت ها شامل »توليد كود 
شيميايي و تركيبات ازت«، »توليد مواد شيميايي اساسي 
به جز كود و تركيبات ازت« و »توليد مواد پالس��تيكي به 
شكل اوليه و س��اخت الستيك مصنوعي« است. صنعت 
توليد كود شيميايي و تركيبات ازت )كد 2412( از درجه 
اهميت كمتري )كمتر از 5 درصد( بر حسب سهم از ارزش 
افزوده صنعت برخوردار است و فعاليتهايي نظير توليد مواد 
پالستيكي به شكل اوليه و ساخت الستيك مصنوعي )كد 
2413( و توليد مواد شيميايي اساسي )كد 2411( سهم 
از ارزش افزوده باالتر از 5 درصد دارند، اما هر سه فعاليت از 
افزايش نرخ ارز بهره مند ميشوند و بنابراين انتظار ميرود كه 
اين فعاليتها آسيب كمتري از افزايش آني نرخ ارز ببينند. 
جزييات اين بررسي همچنين نشان مي دهد، تنها 10.8 
درصد از اشتغال در صنايع )با سهم باالي يك درصد از ارزش 

افزوده( از افزايش در نرخ ارز بطور آني بهره مند ميشوند.

   آسيب پذيري صنايع از تركيب دو شاخص
از آنجاي��ي ك��ه برخ��ي فعاليت ه��ا از افزايش ن��رخ ارز 
 بهره من��د مي ش��وند و آس��يب كمتري مي بينن��د، اين 
بهره مندي آني مي تواند بخشي از افزايش در هزينه هاي آنها 
را كه ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي است، جبران 
كند. بنابراين مي توان شاخص نسبت درآمد صادراتي به 
ارزش فروش و شاخص نس��بت هزينه مواد اوليه وارداتي 
به ارزش افزوده را با يكديگر تركيب كرد و رشته فعاليتهاي 
مختلف را م��ورد ارزيابي قرار داد.  بخ��ش قابل توجهي از 
فعاليتها داراي آسيب پذيري باال از افزايش نرخ ارز هستند و 
بهره مندي آنها از افزايش نرخ ارز پايين است. تنها سه رشته 
فعاليت »توليد كود شيميايي و تركيبات ازت«، »توليد مواد 
شيميايي اساسي به جز كود و تركيبات ازت« و »توليد مواد 
پالستيكي به شكل اوليه و ساخت الستيك مصنوعي« كه 

نسبت درآمد صادراتي به فروش آنها بيش از 20 درصد بوده، 
تاثيرپذيري كمتري از افزايش نرخ ارز هستند كه اين امر به 
دليل باال بودن درآمد صادراتي آنها به نسبت فروش شان 
و بهره مندي آن��ي از افزايش نرخ ارز اس��ت.  همچنين بر 
مبناي دو شاخص نسبت درآمد صادراتي به ارزش فروش 
و نسبت ارزش مواد اوليه وارداتي به ارزش افزوده، صنايعي 
كه توامان سهم مواد اوليه وارداتي آنها از ارزش افزوده كمتر 
از 20 درصد بوده، اما بيش از 20 درصد درآمد فروش خود 
را صادر كرده اند، از افزايش نرخ ارز آس��يب كمتري ديده و 
از آن منتفع مي شوند. س��هم اين صنايع از مجموع ارزش 
افزوده فعاليت هاي صنعتي منتخب، حدود 30درصد و از 
اشتغال آنها حدود 11درصد است. در مقابل صنايعي كه 
ارزش مواد اوليه وارداتي آنها بيش از 20 درصد ارزش افزوده 
صنعت ب��وده، اما درآمد صادراتي آنها كمتر از 20 درصد از 
ارزش فروش آنها را تشكيل مي دهد، نسبت به افزايش نرخ 
ارز بسيار آسيب پذيرند. اين صنايع سهم 28.5 درصدي از 

ارزش افزوده و 52 درصدي از اشتغال دارند.

   كليد معما كجاست؟ 
تجارب مربوط به اعمال اصالحات س��اختاري در اقتصاد 
كش��ور نش��ان مي دهد كه تعداد مواردي ك��ه اصالحات 
مذكور بر اساس برنامه از قبل تعيين شده و به صورت جامع 
و كامل اجرا ش��ده باشد، بسيار اندك اس��ت و اكثر موارد 
محدود به اصالحاتي اس��ت كه نه بر اس��اس برنامه ريزي 
قبلي و تصميم حاكميت، بلكه به ناچار و به دليل فشارهاي 
بيروني مانند تحريم انجام ش��ده كه معم��وال بعد از رفع 
علت بيروني، مجددا به حالت قبل از اصالح برگشت داده 
شده است. اين شرايط باعث شده كه تصميمات در حوزه 
سرمايه گذاري صنعتي هم از سياستهاي حاكم بر اقتصاد 
كالن تاثير گرفته باشد. »نبود محيط رقابتي، سياستهاي 
اقتصادي ناس��ازگار و ناهماهنگ با اهداف كالن به همراه 
فقدان اس��تراتژي توسعه صنعتي در كش��ور«، شرايطي 
را در مجم��وع فراه��م آورده كه انتخاب و ش��كل گيري 
 فعاليت هاي صنعتي در كش��ور بي��ش از آنكه مبتني بر 
مزيتهاي رقابتي، توس��عه و افزايش صادرات و بهره وري 
باشد، بر اساس نرخ ارز ارزان و قيمت هاي پايين حامل هاي 
انرژي شكل گرفته است. ساختار صنعتي كشور متمركز بر 
فعاليتهايي است كه به دليل توان رقابتي ضعيف و به محض 
تغيير يكي از نرخهاي كليدي اقتصاد، با اختالالت جدي 
روبرو مي ش��وند و نتايج بررسي هاي گزارش فوق هم ناظر 
بر همين موضوع است. مي توان اطمينان داشت كه رقابت 
ناپذيري صنايع كشور با صنايع جهاني نه تنها ناشي از ناتواني 
بنيادي صنعتگران كش��ور نيست، بلكه پيشينه تاريخي 
و نيز وضعيت نيروي انس��اني كشور ايجاب مي كند كه در 
موقعيت نسبي بهتري نيز قرار داشته باشيم. بنابراين كليد 
اين معما را بايد در جاي ديگر، يعني در حوزه سياست گذاري 

جست وجو كرد.

تعادل    
»انجمن هلدينگ هاي ايران« به عنوان عضوي جديد در 
تشكل هاي زيرمجموعه اتاق بازرگاني ايران، تشكيل شد. 
اگرچه تشكيل انجمن هلدينگها در ساير كشورها سابقه يي 
طوالني دارد، اما اين نخستين بار در ايران است كه انجمني 
تخصصي در زمينه فعاليت هلدينگ هاي اقتصادي ايجاد 
مي شود. هلدينگ ها يكي از ساختارهاي مرسوم در دهه هاي 
اخير هستند كه در بنگاه هاي اقتصادي به چشم مي خورند، 
ساختارهايي كه با توجه به نقش توسعه اي و نظارتي شان 
مي توانند در خروج از پراكندگي مديريتي واحدهاي صنعتي 
كوچك و متوسط كشور مفيد واقع شده و »SME«ها را در 
مسيري واحد به سمت و سوي توسعه هدايت كنند. از اين 
رو، همگرايي و هم سنگري هلدينگ هاي بزرگ دولتي و 
خصوص��ي در قالب يك انجمن، مي تواند باعث ايجاد يك 
انسجام در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور شود. از ديگر سو، 
هلدينگ هاي اقتصادي نقش حايز اهميتي در توسعه ملي 
دارند و تعاملي دوس��ويه ميان دولت ها و هلدينگ ها براي 
پيشبرد اهداف وجود دارد. بر اين اساس، تشكيل انجمن 
هلدينگ هاي ايران گامي مهم در راس��تاي ايجاد ارتباط 
ميان دولت و بخش خصوصي است.  »انجمن هلدينگ هاي 
ايران« پس از مطالعه و بررسي نيازهاي اقتصادي كشور، به 
همت اتاق بازرگاني ايران و با هدف ايجاد فرهنگ و گفتمان 

تاس��يس هلدينگ، هم افزايي و باال بردن قدرت چانه زني 
در سطح جامعه اقتصادي كشور با حضور 45 هلدينگ در 
سطح ملي تشكيل شده است. به گزارش تعادل به نقل از 
پايگاه خبري اتاق ايران اولين نشست خبري اين انجمن 
نيز با حضور مرتضي سلطاني رييس هيات مديره انجمن 
هلدينگ هاي ايران و احمد پور فالح مش��اور عالي رييس 
اتاق بازرگاني ايران برگزار ش��د. مرتضي سلطاني، رييس 
هيات مديره انجمن هلدينگ هاي ايران در اين نشس��ت 
گفت: تشكيل انجمن هلدينگ هاي ايران هدفي است كه 
از مدت ها پيش از س��وي هيات رييسه اتاق ايران پيگيري 
مي شد و خوشبختانه در شرايط كنوني كشور، اين موضوع 
بيش  از پيش مورد توجه قرارگرفته است. به گفته سلطاني، 
انجمن هلدينگ ها سال ها قبل در كشورهاي ديگر تشكيل 
شده اند و در ايران، براي اولين بار است كه چنين انجمني 
تاسيس مي ش��ود. او تاكيد كرد: هلدينگ هاي اقتصادي 
نقش حايز اهميتي در توسعه ملي دارند و در ديگر كشورها، 
توجه ويژه اي از س��وي دولت ها به آنها مي شود. به عبارتي 
تعاملي دوسويه ميان دولت ها و هلدينگ ها براي پيشبرد 
اهداف وجود دارد؛ اينكه هلدينگ ها برنامه توسعه اي خود 
را به دولت ارايه مي كنند و دولت هم حمايت هاي الزم را از 
اين هلدينگ ها به عمل مي آورد. رييس هيات مديره انجمن 
هلدينگ هاي ايران ادامه داد: تشكيل انجمن هلدينگ هاي 

ايران گامي در راس��تاي ايجاد ارتباط ميان دولت و بخش 
خصوصي اس��ت، چرا كه هلدينگ هاي اقتص��ادي زبان 
مشترك بخش خصوصي هس��تند و اگر آنها 100درصد 
خصوصي باشند، آنگاه مي توانيم شاهد موفقيت ايده هايي 
باشيم كه براي توسعه اقتصادي كش��ور مطرح مي شود. 
س��لطاني با تاكيد بر نقش حايز اهمي��ت هلدينگ هاي 
اقتصادي در ايجاد اشتغال و تقويت ارزش پول ملي كشور، 
گفت: در همه جاي دنيا تاسيس هلدينگ ها با هدف توسعه 
فعاليت »SME«ها صورت مي گيرد.  مرتضي س��لطاني 
گفت: حف��ظ ارزش پول ملي و اش��تغال پايدار و مويرگي 
در اقصي نقاط كش��ور از جمله ويژگي هاي اصلي توسعه 
هلدينگ ها است و باعث فعال ش��دن واحدهاي توليدي 
كوچك و متوسط در كشور مي شود. او افزود: »SME«ها 
در حال حاضر 90 درصد واحد هاي توليدي كشور را تشكيل 
مي دهند اما سهم آنها از ميزان اشتغال تنها 47 درصد است. 
او ادامه داد: واحدهاي كوچك و متوسط به دليل پراكندگي 
آس��يب پذيري بيش��تري هم دارند كه با متمركز كردن 
»SME«ها از طريق هلدينگ ها مي توان مشكالت آنها را 
مرتفع كرد. به اعتقاد سلطاني هلدينگ هاي اقتصادي با ايجاد 
انسجام و پشتيباني از »SME«ها و نقشي كه در شناخت 
بازارهاي صادراتي دارند مي توانند در ساماندهي بازارهاي 

هدف براي بنگاه هاي كوچك و متوسط موثر عمل كنند.

احتمال افزايش مجدد 
قيمت خودرو

تسنيم      رييس ش��وراي رقابت از احتمال افزايش 
مجدد قيمت خودروها خبر داد. رضا شيوا با اشاره به 
اينكه قيمت ها را نبايد بي ضابطه افزايش داد، گفت: 
قرار اس��ت هفته آينده در شوراي رقابت بحث كنيم 
و شايد به اين جمع بندي برسيم كه از بانك مركزي 
بخواهيم سبد خودروهايي را كه براي آن دستورالعمل 
قيمت ارايه مي كني��م ميزان تغييرات را در اين چند 
ماه اندازه گيري كنيم و با توج��ه به درصد تغييرات 
و فرمول هاي��ي كه داريم به قيم��ت خودروها اضافه 
مي كني��م و اين كار، علمي و منطقي اس��ت. رييس 
شوراي رقابت با بيان اينكه در شرايط كنوني بايد نظارت 
كامل را روي همه موارد داش��ته باشيم، افزود: ميزان 
افزايش تورم بر هر نوع خودروي توليد داخل را بطور 
جداگانه از بانك مركزي استعالم مي گيريم و متناسب 
با آن به قيمت خودروها اضافه مي كنيم. او با اش��اره 
به اينكه وقتي اقتصاد از حالت تعادل خارج مي شود 
فرمول ها هم با حالت عادي متفاوت است، گفت: در 
فرمول، تورم بخشي را در نظر مي گيريم و بهره وري 
2 درصد به نفع مصرف كننده را از آن كسر مي كنيم و 
بهبود كيفيت خودروها را هم در قيمت گذاري در نظر 
مي گيريم اگر كيفيت، بهتر شده باشد 3 درصد اضافه 
و اگر بهتر نش��ده باشد 3 درصد كم مي كنيم. رييس 
ش��وراي رقابت افزود: خودروسازان توليد خود را كم 

نكردند اما تقاضا افزايش يافته است.

تكذيب تخصيص ارز ۴۲۰۰ 
توماني به قطعه سازان خودرو

 ايس�نا     رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي 
گفت: اعالم صورت گرفته مبني بر تخصيص ارز دولتي 
4200 توماني به صنعت قطعه سازي براي واردات مواد 
اوليه، نادرست است و قطعه سازان مشول دريافت اين 
ارز نيستند. محمدرضا نجفي منش گفت: روز گذشته 
شاهد انتش��ار خبرهايي به نقل از يكي از نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��المي بوديم كه اعالم كرده بود 
براساس جديدترين تصميمات به قطعه سازان نيز ارز 
دولتي 4200 توماني تعلق مي گيرد. او با بيان اينكه ما 
اين موضوع را بررسي كرديم و متوجه شديم كه صحت 
ندارد، خاطرنشان كرد: اظهارات اين نماينده مجلس به 
دليل برداشت و استنباط نادرست از تصميمات اخير 
دولت بيان شده است. رييس انجمن صنايع همگن 
قطعه سازي ادامه داد: براساس جديدترين تصميمات 
دولت قطعه سازاني كه در چند ماه اخير از ارز دولتي 
4200 توماني براي واردات قطعات استفاده كرده اند 
از ماده 5 مصوبه اخير هيات دولت مبني بر پرداخت 
مابه التفاوت ارز دولتي با ارز بازار ثانويه معاف شده اند و 
مي توانند قطعات وارداتي موجود در گمرك را بدون 

پرداخت مابه التفاوت ترخيص كنند.
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2- محل اجراي پروژه: استان آذربايجان شرقي- شهرستان اهر. 

3- برآورد نهايي پروژه: حداكثر سقف مناقصه درحدود 23734 ميليون ريال براساس فهارس بهاء سال 97 با تعديل.
4- پايه و رشته پيمانكار شركت كننده: پايه 5 و به باالي رشته آب. 

5- كارفرما: سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي. 
 6- ن��وع و مبل��غ تضمي��ن: مناقصه گران بايس��تي وف��ق »آيين نام��ه تضمين ب��راي معامالت دولتي به ش��ماره

123402/ت50659/ ه� -1394/09/22 مصوب هيات محترم وزيران« براي شركت در فرآيند ارجاع كار )شركت 
در مناقصه(، ضمانت نامه معتبر به مبلغ 1187 ميليون ريال تهيه و ضمن بارگذاري تصوير آن در سامانه ستاد، اصل 
ضمانت نامه )پاكت الف( را حداكثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/06/21 به نشاني: تبريز- خيابان آزادي- 
حدفاصل ميدان جهاد و الله- س��اختمان شماره يك سازمان جهاد كشاورزي اس��تان آذربايجان شرقي- اداره امور 

پيمان ها و قراردادها- اتاق 230 به صورت فيزيكي تحويل و رسيد دريافت نمايند. 
7- تاريخ انتشار آگهي در سامانه ستاد: روز شنبه 1397/06/03 مي باشد.

8- آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: حداكثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/06/07
9- آخرين مهلت زماني ارائه پيشنهاد توسط مناقصه گران از طريق سامانه ستاد و حضوري: مناقصه گران بايستي كليه 
اسناد مناقصه )پاكتهاي الف، ب، ج( و ارزيابي را حداكثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/06/21 در سامانه 
ستاد بارگزاري و يك نسخه از آن را نيز بصورت فيزيكي به نشاني مندرج در رديف )6( تحويل و رسيد دريافت نمايند.

10- زمان گشايش پيشنهادها: پيشنهادهاي مالي پيمانكاراني كه حد نصاب نمره ارزيابي كيفي )60 نمره از 100( را 
كسب نموده باشند در ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 97/07/01 در اتاق جلسه سازمان )شماره 302( گشايش 

خواهد يافت.
11- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 34494435-041 جناب آقاي مهندس قادري

12- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768

كميسيون مناقصات سازمان جهادكشاورزي استان آذربايجان شرقي

نوبت دوم

سازمان جهادكشاورزي استان آرذبايجان شرقي

فراخوان مناقصه عمومي
 يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي



كوتاه از دنياي انرژي
 Sat. August 25 . 2018  1181   15 شنبه  3 شهريور 1397   13 ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره انرژي

فروش ۱۱ ميليون بشكه نفت از ذخاير استراتژيك امريكا نتوانست قيمت را كاهش دهد

شليك  ذخاير  استراتژيك  نفتي  امريكا
گروه انرژي     

 حدود چه�ل روز ت�ا بازگش�ت تحريم هاي 
نفتي اياالت متحده عليه ايران مانده اس�ت 
و هر روز س�ايه كمب�ود نفت اي�ران بر طرف 
عرضه بازار طالي س�ياه بيش�تر س�نگيني 
مي كند. سياس�ت هاي واش�نگتن بسياري 
از تحليل گ�ران ب�ازار را قان�ع ك�رده كه اين 
كش�ور مصمم اس�ت صادرات نف�ت ايران را 
به مي�زان چش�م گيري كاهش ده�د. اما بر 
اس�اس گزارش ه�اي نهاده�اي تحقيقات�ي 
و س�رمايه گذاري در ب�ازار نفت، در ش�راط 
كنون�ي، گزينه ه�اي امريكا ب�راي »كاهش 
س�هم ايران از بازار« و در عي�ن حال »حفظ 
ثبات بازار نفت« محدود است. از دو ماه پيش 
زمزمه هاي�ي درباره متوس�ل ش�دن اياالت 
متحده به ذخاير اس�تراتژيك خود به عنوان 
يكي از اين گزينه ها مطرح ش�د. در آن زمان 
حتي خبر اين سياس�ت باعث كاهش قيمت 
نفت شد. عرضه ذخاير اس�تراتژيك در اين 
مدت تنها در ح�د حرف باقي مان�د تا اينكه 
روز سه ش�نبه هفته گذش�ته خبر فروش 11 
ميليون بش�كه نف�ت از ذخاير اس�تراتژيك 
امريكا بر خروجي برخ�ي خبرگزاري ها قرار 
گرفت اما اين خبر نتوانس�ت ب�ر قيمت بازار 
تاثي�ر چنداني بگذارد. در ادام�ه، گزارش به 
بررسي تاثيرات احتمالي اين سياست بر ساز 

و كار بازار مي پردازد.

روز سه ش��نبه، وزارت ان��رژي امريكا در آس��تانه 
بازگشت تحريم هاي واش��نگتن عليه ايران و براي 
عملي ك��ردن وعده اي كه بي��ش از 1 ماه از مطرح 
ش��دن آن مي گ��ذرد، 11 ميليون بش��كه نفت از 
ذخاير نفت اس��تراتژيك اين كشور را براي فروش 
عرضه كرد. به گزارش رويترز، وزارت انرژي امريكا 
اعالم كرد مدت تحويل اين نفت از اول اكتبر تا ۳۰ 

نوامبر خواهد بود. 
نخستين بار در ابتداي ماه ژوئن سال جاري بود كه 
روزنامه وال اس��تريت ژورنال از عزم دولت ترامپ 
براي »توسل به ذخاير اضطراري خود و البته فشار 
همزمان به ديگر كشورها براي افزايش توليد« پرده 
برداش��ت. در گزارش ژورنال، بر اس��اس اطالعات 
منابع مطلع اعالم ش��ده بود كه امريكا مي خواهد 
در صورتي كه افزايش عرضه عربس��تان س��عودي 
و ديگر اعضاي اوپ��ك نتواند جلوي افزايش قيمت 
نفت را بگيرند، »گزينه يي روي ميز داشته باشد«.

حال اخبار رسيده نشان مي دهد كه عرضه كنوني 
حاصل برنامه ريزي هاي دولت ترامپ بوده اس��ت. 
چنانكه يك معامله گر نف��ت در اين باره به رويترز 
گفت: »به نظر مي رس��د هدف از عرضه ذخاير اين 
اس��ت كه دولت ترامپ تدابير الزم را براي محدود 

كردن افزايش قيمت نفت اتخاذ كرده است«. 

  ذخاير بازيچه سياست هاي ترامپ
دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا، امس��ال به 
افزاي��ش قيمت هاي نف��ت معترض ش��د و اظهار 
كرد كه قيمت ها بس��يار مصنوعي باال رفته است. 
برداش��ت احتمالي از ذخاير نفت اس��تراتژيك در 
آستانه انتخابات ميان دوره اي امريكا كه در نوامبر 
برگزار مي ش��ود، راهي براي آس��وده كردن خاطر 
مصرف كنندگان امريكايي است كه شاهد افزايش 
قيمت هاي بنزين طي يك سال گذشته بوده اند. در 
اين ميان گزينه هاي دولت امريكا براي حفظ ثبات 
در بازار محدود بود چرا ك��ه عرضه نفت امريكا در 
حال حاضر با مشكل ظرفيت خط لوله مواجه است 
كه مانع شده افزايش ظرفيت توليد شيل به افزايش 

چشم گير عرضه در بازار ترجمه شود. 
از سوي ديگر، اختالالت متعددي در سمت عرضه 
طي چند ماه پس از خروج امريكا از توافق هسته اي 
به افزايش نوس��ان بازار منجر شده است. همه اين 
مسائل، توسل به ذخاير استراتژيك را براي دولت 

اياالت متحده جذاب ساخته است. 

ح��وزه اختيارات رييس جمه��وري اياالت متحده 
در اس��تفاده از ذخاي��ر اس��تراتژيك در پاس��خ به 
»اختالالت جدي در عرضه ان��رژي« تحت قانون 
سياست انرژي مصوب سال 1957، بسيار گسترده 
است. نص اين قانون، رييس جمهور را قادر مي سازد 
تا در پاسخ به »اختالالت در كميت عرضه« يا زماني 
كه »افزايش بيش از حد قيمت ها به پيكره اقتصاد 
آسيب رساند« به ذخاير استراتژيك متوسل شود.

به گزارش رويترز، از زمان ايجاد اين ذخاير تاكنون، 
در 2 دوره روساي جمهوري امريكا دستور استفاده 
از ذخاير اس��تراتژيك را صادر كرده بودند كه يك 
مورد به دستور بوش پدر در سال 1991 و در زمان 
جن��گ اول خليج ف��ارس عليه عراق انجام ش��د و 
ديگري نيز به دستور بوش پسر در سال 2۰۰5 و در 

پاسخ به توفان كاترينا.
البته يك بار هم در س��ال 2۰11 و در قالب اقدامي 
هماهنگ با س��اير اعضاي آژانس بين المللي انرژي 
در پاس��خ ب��ه اختالالت عرض��ه در ليب��ي و ديگر 
كش��ورها، كاخ سفيد دس��تور فروش غير ضروري 

بخشي از ذخاير را صادر كرد.

  سياست بي اثر/سياست مخرب
»حجم عظيم ذخاير استراتژيك آن را به سد بزرگي 
در برابر اختالالت در واردات نفت و ابزاري كليدي 
در سياست  خارجي بدل كرده است«. اين شرحي 
است كه وبس��ايت وزارت انرژي اياالت متحده در 
وصف ذخاير اس��تراتژيك امريكا آورده است. اين 
وص��ف بي دليل هم نيس��ت چرا ك��ه حجم ذخاير 
اس��تراتژيك امريكا در حال حاض��ر 66۰ ميليون 
بش��كه نفت خام اس��ت. با اين توضيحات مي توان 
نتيجه گرف��ت كه ذخاير اس��تراتژيك، نفت كافي 
براي تحريم كامل يا ناقص نفتي ايران در مدت 6 تا 
12 ماه، و شايد بيشتر، را دارد. اين ميزان نفت براي 
محدود س��اختن افزايش قيمت نيز كافي خواهد 
بود. اما همه اين ها ضامن موفقيت سياس��ت هاي 

نفتي امريكا نيست.
با اينكه سياست عرضه ذخاير استراژيك به مرحله 
اجرا در آم��ده اما هنوز تحليل گ��ران به اثر گذاري 
اين سياس��ت با ديده ترديد مي نگرن��د. رويترز با 
جمع بندي نگاه بس��ياري از تحليل گ��ران در اين 
باره مي نويس��د: »بعيد است رانندگان امريكايي با 
برداش��ت از ذخاير نفت استراتژيك، شاهد كاهش 
قيمت در پمپ بنزين ها باش��ند، زي��را توليد نفت  
امريكا در حال حاضر نيز بسيار باال رفته است. با اين 
حال قيمت ها ممكن اس��ت به دليل عوامل فصلي 

بطور موقت كاهش پيدا كند«. 
تا همين جاي كار هم، خبر عرضه ذخاير استراتژيك 
امريكا چنان بر بازار اثر نگذاش��ته است. بر اساس 
محاس��بات »تعادل« قيمت نفت بعد از اعالم اين 
خبر دچار نوسان بسيار خفيف شد و سپس روندي 
افزايش��ي را در پيش گرف��ت. در روز 2۰ ماه اوت 
كه خبر عرضه منابع اس��تراتژيك اعالم شد، بازار 
معامالت تج��اري نيويورك )نايمكس( كار خود را 
با قيمت 64 دالر و 9۳ سنت براي نفت خام امريكا 
آغاز كرد و پس از نواس��اناتي قيمت در پايان روز به 
65 دالر و 54 س��نت رسيد كه اين امر گوياي تاثير 

نه چندان زياد اين خبر بر بازار است.
به گ��زارش رويت��رز، وزارت انرژي امري��كا اوايل 
امس��ال حدود 5 ميليون و 2۰۰ هزار بشكه نفت را 
از ذخاير نفتي اس��تراتژيك به پنج شركت از جمله 
پااليشگاه هاي والرو انرژي و فيليپس 66 فروخت.

  مخاطرات ذخاير استراتژيك براي ترامپ 
اما مش��كل اصلي، در رويكرد دولت كنوني امريكا 
به مس��اله ذخاير استراتژيك اس��ت. چنانكه جان 
كمپ، تحليل گر ارشد بازار نفت، يك ماه پيش در 
رويترز آن را مفصال م��ورد تحليل قرار داد. وي در 
مطلب خود نوشته بود: »ذخاير استراتژيك اياالت 
متح��ده، آنقدر نفت دارد كه كمب��ود نفت ايران را 
براي ماه ها جبران كند«. اما وي پس از اش��اره اي 
كوتاه به ظرفيت اين ذخاير اضافه كرد كه »ذخاير 

استراتژيك براي مقابله با اختالالت كوتاه مدت در 
عرضه نفت خام ايجاد شد و از همين رو، اين منبع 
براي مديريت تغييرات بلندمدت در وضعيت عرضه 

مناسب نيست«. 
از نگاه بس��ياري از تحليل گران، مشكل استفاده از 
ذخاير استراتژيك، اختاللي است كه در بازار ايجاد 
مي كند؛ بر باور اين دسته اگر هدف اصلي از استفاده 
از اين ذخاير جلوگيري از افزايش قيمت نفت باشد، 
ذخاير استراتژيك مي تواند با ايجاد اختالل در نظام 
بازار، سازگار ش��دن بازار با تحريم ها و اثرات آن را 

عقب بيندازد. 
اما اين موض��وع تبعاتي را به دنبال دارد به عبارتي، 
اگر توسل به ذخاير استراتژيك به كاهش قيمت ها 
منجر شود آن گاه از يك سو افزايش الزم در عرضه 
براي جايگزيني نفت ايران رخ نخواهد داد و از سوي 
ديگر، رش��د مصرف نيز بدون هي��چ حد و حصري 

ادامه خواهد يافت. 
ج��ان كمپ در اي��ن باره نوش��ته بود: »اس��تفاده 
طوالني مدت از ذخاير اس��تراتژيك براي مديريت 
بازار در نبود عرضه نفت اي��ران، ذخاير را به ميزان 
چش��م گيري كاهش خواه��د داد و در نهايت اين 
سياست به ضرر اياالت متحده تمام خواهد شد.« 

او در ادام��ه عن��وان ك��رده ب��ود: »عرض��ه ذخاير 
اس��تراتژيك، به خص��وص اگر تعداد بش��كه هاي 
عرضه ش��ده زياد باش��د، مي تواند با دادن »شوك 
سرخوشي« به بازار، اطمينان اقتصادي ايجاد كند. 
اما مانند هر اقدام ديگري در جهت دخالت در بازار، 
بعيد است كه اس��تفاده از ذخاير استراتژيك براي 
مديريت بازار در ميان مدت موفق عمل كند«. وي 
با اذعان امكان موفقيت اين سياست در كوتاه مدت 
در آرام كردن ب��ازار، ادامه مي دهد: »عرضه ذخاير 
استراتژيك هر چه بيشتر ادامه پيدا كند، اختالالت 

بيشتري در بازار نفت تزريق خواهد شد«.

  دعوت ترامپ به آرامش!
پيش ت��ر، معمول تري��ن ه��دف از عرض��ه ذخاير 
اس��تراتژيك در بازار، مصارف بودجه اي در اياالت 
متحده است. حال اما هدف امريكا و بطور دقيق تر 
دولت ترامپ، دادن اطمينان خاطر الزم به بازار در 
آستانه بازگشت تحريم ايران است. از همين رو اين 
مساله از چشم سياست گذاران نفتي ايران نيز دور 
نمانده است؛ چنان كه نماينده ايران در هيئت عامل 
اوپك در اين باره به خبرگزاري بلومبرگ گفته است: 
»استفاده از ذخيره سازي هاي راهبردي نفت خام 

امريكا تنها س��بب افزايش قيمت هاي جهاني اين 
كاالي راهبردي مي شود«.

حسين كاظم پور اردبيلي عنوان كرده است كه فروش 
نفت خام از ذخيره سازي هاي امريكا نشان مي دهد كه 
»ديگر توليدكنندگان توان افزايش توليد ندارند و اين 
رويه تنها سبب باال بردن قيمت هاي جهاني اين ماده 
مي شود«. وي پيش تر نيز در نامه اي به رييس جمهور 
امريكا كه متن آن توسط رويترز انتشار يافت نوشته 
بود: »آزادسازي ذخيره سازي هاي نفت خام امريكا 
نتيجه معك��وس خواهد داش��ت و از دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا خواس��ته بود تحريم ها عليه 

ايران را متوقف كند«.
نماينده ايران در اوپك در مصاحبه خود با بلومبرگ 
با يادآوري آن نام��ه گفت: »آقاي ترامپ خاطرتان 
هست؟ من پيش تر به شما گفته بودم«. وي ادامه 
داد: »يك ماه پيش من به ش��ما گفت��ه بودم كه به 

برداشت از ذخيره س��ازي هاي نفت خام خود پناه 
خواهيد برد البته بر خالف اس��تفاده صحيح از آن، 
زيرا عربس��تان و روسيه قادر به افزايش توليد نفت 

خام نيستند«.
 كاظم پ��ور اردبيل��ي همچني��ن مدعي ش��د كه 
روس��يه و عربس��تان »تاكنون تنها با اس��تفاده از 
ذخيره سازي هايشان به رقم توليد خود افزوده اند«. 
وي گف��ت: »آنه��ا ب��ا عرضه ك��م و ديرهن��گام از 

قيمت هاي باالتر استفاده خواهند كرد«.
 در پاي��ان گفت وگ��و، نماين��ده اي��ران در اوپك 
رييس جمهور اياالت متحده را خطاب داد و گفت: 
»آقاي ترامپ چرا اينقدر مايوس شديد؟ خونسرد 
باشيد و آرامش خود را حفظ كنيد؛ تحريم ها عليه 
ايران را متوقف كنيد و دوباره به مذاكرات هسته اي 
1+5 ملحق شويد و آنجا حرف هاي هسته اي خود 

را بزنيد«.

نفت نيجريه؛ معطل خريدار
ايس�نا    ۳۰ محموله نفتي در نيجريه كه بخشي از 
برنامه بارگيري براي اوت و سپتامبر هستند، معطل 
پيدا كردن خريدار هس��تند و ممكن است تا پايان 
ماه آينده همچنان فرصت��ي براي فروش آنها وجود 
داشته باشد. بر اس��اس اين خبر كه از سوي رويترز 
به نقل از منابع آگاه منتشر ش��د، رشد اقتصادهاي 
آس��يايي كه بزرگ ترين مصرف كنندگان اين كاال 
هستند، اخيرا آهسته شده است و اين امر بر تقاضاي 
نفت اين كش��ورها تاثير منفي گذاشته است.  با اين 
حال، آنگوال صادرات نفت خود را افزايش داده است. 
اين كش��ور 47 محموله براي بارگيري در سپتامبر 
فروخته اس��ت و اكنون قصد دارد 49 محموله ديگر 
براي بارگيري در اكتبر به فروش برساند. رويترز پيش 
از اين در گزارش ديگري اعالم كرده بود عرضه نفت 
نيجريه ممكن است در اكتبر به باالترين حد در سه 

ماه گذشته صعود كند.

 آرامكو عربستان
در پي دريافت وام

ايرنا    عربستان براي نجات شركت ملي نفت آرامكو 
و به دنبال توقف فروش بخشي از سهام اين شركت 
بزرگ ان��رژي در بازاره��اي مالي، دس��ت به دامن 
بانك هاي بين المللي براي گرفتن وام شد. تارنماي 
روزنامه فايننشال تايمز نوشت: پس از توقف برنامه 
فروش سهام شركت انرژي آرامكو عربستان، صندوق 
پادشاهي )بانك مركزي( اين كشور به دنبال گرفتن 
وام 11 ميليارد دالري از بانك هاي بين المللي است. 
عربستان سعودي روز چهارشنبه خبر از توقف عرضه 
س��هام ش��ركت ملي نفت ' آرامكو' در بورس را داد. 
رياض عالوه بر توقف طرح عرضه اوليه سهام آرامكو 
در بازارهاي داخلي و خارجي، مشاوران مالي مربوط 

به اين طرح را نيز اخراج كرده است.

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای 1– کريم قديانی 2- سکينه دمرچلی 3- اکبر اسداله زاده 

خواهان آقای/ خانم مريم فغانی دادخواستی به طرفيت خواندگان .کريم قديانی 2- سکينه دمرچلی ۳- اکبراسداله 
زاده به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه غيابی ش 579 مورخ 87/۰7/29 صادره از شعبه دوم مطرح که به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 95۰998264۰2۰۰67۰ شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار 
ثبت و وقت رس��يدگی مورخ 1۳97/۰8/۰5 ساعت 11:۳۰ تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ 
قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد 
کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار- رهيار روميانی م الف /1657

گواهی حصر وراثت 
آقا/خانم : مليحه صالحی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 1868/97 از اين شورا دادخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شد که شادروان احمد زهرائی فر به شناسنامه 279 در تاريخ 97/5/8 

اقامتگاه دائم خور بدرود زندگی گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- سپهر زهرائی فر  ش ش 49۰۰46698۰  ت ت 1۳74 پسر

2-  سارينا زهرائی فر ش ش ۰4415۳۰۰95  ت ت 1۳86 دختر
۳- زينب قليچ  ش ش 24176  ت ت 1۳54  همسر

4- مليحه صالحی ش ش 2 ت ت 1۳28 مادر
اينکه با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا 
وصيت نامه از متوفی نزد آن باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
دبير شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان شهريار م الف /1658

گواهی حصر وراثت 
آقا/ خانم : عليرضا محمدپور درآباد دارای شناسنامه شماره 48۰59 به شرح دادخواست به کالسه 1886/97 از 
اين شورا دادخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شد که شادروان حسن محمدپور درآباد 
به شناس��نامه 7۳7 در تاريخ 97/2/26 اقامتگاه دائم خود بدرود زندگی گفت��ه اند ورثه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- عليرضا محمدپور درآباد  ش ش 48۰59  ت ت 1۳67 پسر

2- سبحان محمدپور درآباد ش ش ۰۰26246627  ت ت 1۳87 پسر
۳- الهه محمدپور درآباد  ش ش ۰۰1272۳1۳4 ت ت 1۳69 دختر

4- فرح نوراللهی درآباد  ش ش 1۰45 ت ت 1۳48 همسر
اينکه با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا 
وصيت نامه از متوفی نزد آن باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
دبیر شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان شهریار م الف /1660

سهم بارش مرداد؛ 1.9 ميلي متر
تسنيم      طبق آمار رسمي دفتر مطالعات پايه آب 
شركت مديريت منابع آب ايران، از ابتداي مردادماه 
سال جاري تا پايان دومين ماه تابستان، در مجموع 
1.9 ميلي مت��ر بارش در ايران داش��تيم. بارش هاي 
مردادم��اه 97 )با ثب��ت 1.9 ميلي متر( نس��بت به 
بارش هاي مردادماه 96 )با ثبت 1.1 ميليمتر( رشدي 
72 درصدي داشت. با احتساب بارش هاي مردادماه 
مجموع بارش هاي كشور از ابتداي سال آبي جاري 
)ابتداي مهرم��اه 96( تا پايان م��رداد 97 به 169.1 
ميلي متر رسيد. اين در حالي است كه در سال گذشته 
ميزان بارش هاي كش��ور 2۳1.5 ميلي متر بود كه 
يعني شاهد كاهش 62.4 ميلي متري و 27 درصدي 
بارش هاي كشور هستيم. همچنين اين رقم نسبت به 
متوسط درازمدت كاهش ۳1 درصد را نشان مي دهد.

تسنيم     شركت هانوها توتال پتروچميكال كره جنوبي با هدف يافتن جايگزيني براي 
نفت ايران، خريد ميعانات از امريكا و استراليا را افزايش داده و به دنبال خريد محموله هاي 
بيشتري از اروپاست. به گزارش رويترز، منابع مطلع گفتند اين شركت پتروشيمي كره اي 
يك ميليون بشكه ميعانات فورد ايگلز امريكا براي تحويل در ماه نوامبر خريداري كرده و 
واردات ميعانات از استراليا را نيز افزايش داده است. منابع مذكور گفتند، اين خريدها بخشي 
از تالش هاي شركت هانوها توتال براي جايگزين كردن نفت هاي ديگر با ميعانات ايران در 
آستانه آغاز تحريم هاي نفتي در ماه نوامبر است. پيش از اين ساير پااليشگاه هاي كره اي 
نيز نفت هاي مشابه را جايگزين نفت ايران كرده اند. آمارهاي موسسه تامسون رويترز نشان 
مي دهد، كره جنوبي خريد ميعانات از استراليا را افزايش داده و ميزان خريد ميعانات نورث 
وست شلف استراليا را در ماه اوت به باالترين رقم از مارس 2۰15 خواهد رساند. در اين ماه 
قرار است 2 محموله 65۰ هزار بشكه اي ميعانات استراليا به كره جنوبي صادر شود. اين 
منابع گفتند، بانك هاي كره اي، در آستانه آغاز تحريم هاي نفتي، پرداخت پول نفت ايران 
را متوقف كرده اند، اما سئول همچنان در تالش براي معاف شدن از تحريم هاي واشنگتن 
عليه تهران است تا بتواند بخشي از نفت مورد نياز خود را از ايران تامين كند. پيش از اين، 
كره جنوبي با خريد 6 ميليون بش��كه ميعانات از ايران در ژوئن 2۰17، بزرگ ترين وارد 
كننده ميعانات پارس جنوبي ايران بود. از طرف ديگر، كشتي داران چيني نيز از حمل 
محموله هاي نفتي ايران خودداري مي كنند و ايران در حال استفاده از ناوگان تانكري خود 
براي عرضه نفت به مشتريان اصلي خود است. به گزارش بلومبرگ، تمام 17 تانكر مورد 
استفاده براي حمل نفت از ايران به چين در ماه هاي جوالي و اوت، متعلق به شركت ملي 
نفتكش ايران هستند. اين در حالي است، كه در سه ماهه قبلي تقريبا نيمي از نفتكش هاي 
حامل نفت ايران به چين متعلق به شركت هاي چيني بوده اند. هرچند نفتكش هاي ايراني 
در گذشته نيز نقش مهمي در ارسال نفت ايران به مشتريان اين كشور داشته اند، اما با توجه 
به خودداري شركت هاي بين المللي حمل و نقل و بيمه اي از همكاري با صنعت نفت ايران 

به دليل تحريم ها، اين نقش در حال پررنگ شدن است.

آخرين موضع خريداران نفتي ايران
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عكسروز

چهرهروز

آرزوي »مهرجويي« براي سينماي ايران
داريوش مهرجويي با ابراز اميدواري نسبت به افزايش كيفيت فيلم ها و بهبود وضعيت فيلمسازها، گفت: آرزوي بزرگم براي سينماي 

ايران اين است كه سيستم نظارت در اين عرصه كمتر سخت گيري كند تا راه براي شكفتن استعدادهاي جوان بيشتر باز شود.
مهرجويي به عنوان يكي از چهره هاي شاخص موج نو سينماي ايران درادامه اظهار كرد: »آرزو مي كنم وضعيت فيلمسازها و كيفيت 
فيلم ها بيشتر شود و جوان ها با استفاده از تجربه قديمي ها و فيلم هاي خوب سينما آثار باكيفيتي بسازند و نيز آرزوي بزرگم اين است 
كه سيستم سانسور و نظارت ما در سينما قدري كوتاه بيايد و اين قدر سخت گيري نكند تا راه براي شكفتن استعدادهاي جديد باز 
شود نه اينكه از ادامه راه آنها جلوگيري شود.«  او افزود: بعد از گراني هاي بي سابقه و زياد شدن قيمت ارز اوضاع فيلمسازي هم مثل 

هر رشته و كار اقتصادي ديگر لطمه خواهد ديد و البته شايد دوستان فيلمساز همچنان به فعاليت خود ادامه دهند.«

بازارهنر

جنايتكاريكهدرونهرفردرشدميكند

كارگردانهنديدرجستوجويبازيگرزنايراني

الهامازيكشهرباستانيدرنقاشيپيكرهها

مجيد بشكال كارگردان نمايش »مكبث« درباره داليل 
انتخاب نمايش��نامه اي از شكس��پير براي يك اجراي 

عروسكي توضيح داد.
مجيد بشكال كه با نمايش »مكبث« از بندرعباس در 
جشنواره تئاتر نمايش عروسكي تهران مبارك حضور 
دارد درباره ويژگي هاي اين اثر نمايشي گفت: نمايش 
عروسكي »مكبث« شنبه سوم شهريور در تاالر چهارسو 
تئاتر شهر و در قالب جش��نواره تئاتر عروسكي تهران 
مبارك به صحنه مي رود. تكنيك اجرايي اين نمايش 
تلفيقي اس��ت و از تلفيق بازيگر و عروس��ك استفاده 
مي شود و نوع عروسك استفاده ش��ده در نمايش نيز 

عروسك سياه است.
او درباره رويكردي كه به نمايشنامه داشته است، عنوان 
كرد: اين نمايش با اقتباس از نمايشنامه »مكبث« شكل 
گرفته است و نحوه برخورد من با متن از يك نگاه دروني 
به شخصيت مكبث ش��كل مي گيرد كه با اين تعريف 
مكبث مي تواند هر كسي باشد يا به عبارت بهتر هر فردي 
مي تواند يك مكبث در درون خودش داشته باشد كه در 
موقعيت هاي مختلف بروز مي دهد و دست به خشونت 
و جنايت بزند. بشكال به مهر گفت: كاراكترهاي نمايش 
نيز به ش��كلي تعريف ش��ده اند كه انگار ابعاد وجودي 
يك نفر را به نمايش مي گذارن��د و هر كدام در جايگاه 
خودشان زنجيره اي را حفظ كرده اند. در اين نمايش از 
شخصيت هاي نمايشنامه »مكبث« تنها مكبث، ليدي 

مكبث و يكي از س��ه جادوگر حفظ ش��ده است و شاه 
دانكن هم حضور فيزيكي ن��دارد و فقط از او حرف زده 
مي شود. اتفاقات نمايش بيشتر در درون و ذهن مكبث 

شكل مي گيرد.
اين كارگردان تئاتر درباره داليل انتخاب اين متن براي 
يك اجراي عروسكي توضيح داد: در اين نمايش ساحره 
پيشگويي مي كند كه مكبث به پادشاهي خواهد رسيد. 
مكبث با وسوسه پادشاهي و اصرار ليدي مكبث پادشاه 
را به قتل مي رساند. انتخاب اين متن براي اجرا به دليل 
به روز بودن رويدادهايي بود كه در نمايش رخ مي دهد. 
جنگ ها و جنايت هايي كه در سراسر دنيا در جريان است 
مثال درست وقايعي است كه در نمايشنامه »مكبث« رخ 
مي دهد. از طرف ديگر اين متن به دليل فضاي فانتزي و 
حضور جادوگرها و ساحره ها و پيشگويي هايشان پتانسل 

زيادي براي يك اجرا عروسكي داشت.

آنوراگ كاشياپ فيلمساز هندي گفته است قصد دارد 
فيلمي بسازد كه بايد يكي از بازيگرانش ايراني باشد و 
او در جست وجوي پيدا كردن بازيگر اين نقش است. 
به گزارش ميرور بمبئي، آنوراگ كاشياپ گفته است 
در حال تهيه مقدمات يك فيلم بلند بين المللي است 
كه آنگيرا دار و يك بازيگر ايراني نقش آفرينان اصلي آن 
هستند. اين فيلم در آسيا و اروپا فيلمبرداري مي شود.

در حالي كه آنوراگ كاش��ياپ درگير درام رمانتيك 
جديدش با بازي آبيشك باچان، تاپسي پانو و ويكي 
كوشال است، گفته پروژه بعدي اش فيلمي بين المللي 
با عنوان »طالق« است كه از يك داستان واقعي الهام 
گرفته شده است. اين فيلم سفر احساسي ۲ دو زن را 

از بخش هاي مختلف دنيا روايت مي كند.
او گفته است با آنگيرا دار قرارداد بازي در اين فيلم را 
امضا كرده است و در جست وجوي يافتن بازيگر نقش 
اصلي ديگرش است كه بايد بازيگر زني ايراني باشد. 

بازيگران نقش مكمل اين فيلم آلماني خواهند بود.
آنوراگ گفته اس��ت اين فيلم به زبان آلماني، دري و 
پشتو ساخته و اواخر ۲۰۱۹ يا ۲۰۲۰ اكران مي شود. 

وي افزوده است اين فيلم در چند كشور فيلمبرداري 
خواهد ش��د. به گفته او، اين داس��تان آنقدر جذاب 
بوده كه وي پيش از نوش��ته شدن فيلمنامه اش آن 
را پسنديده است. خاطرا خان و كاترين ويلكس اين 
فيلمنامه را نوشته اند و نورهان سكرسي تهيه كننده 
آن خواهد بود. او از تهيه كنندگان فيلم آلماني »محو 
شدگي« بود كه جايزه گلدن گلوب را براي بهترين 
فيلم خارجي زبان امس��ال دريافت كرد. فاتح آكين 
كارگردان آن فيلم نيز كه از دوستان آنوراگ است از 

ديگر تهيه كنندگان اين فيلم خواهد بود.

س��اواالن جماعتي يكي از دغدغه هايش براي نقاشي 
پيكره هاي تاريخي را توجه به ميراث و هويت فرهنگي 

فراموش شده منطقه باستاني »شهر يري« دانست.
ساواالن جماعتي نقاش درباره نمايشگاه نقاشي »روايت 
گمشده« كه در گالري ساربان برپاست گفت: كار روي 
اين مجموعه متشكل از ۳۰ تابلوي نقاشي از سال ۱۳۹۶ 
آغاز شد و سوژه اين نقاشي ها از منطقه باستاني »شهر 
يري« در چند كيلومتري مش��كين شهر اردبيل الهام 
گرفته شده است.او اظهار كرد: وقتي پا به اين منطقه 
باستاني گذاشتم بسيار تحت تاثير پيكره هاي سنگي 
موجود در اين منطقه قرار گرفتم كه فضايي ميني مال 
و انتزاعي ايجاد كرده بود. اين پيكره هاي سنگي متعلق 
به ۸ هزار سال قبل از ميالد مسيح هستند و سعي كردم 
حسي را كه فضاي موجود اين منطقه ايجاد مي كند، 
نقاشي كنم. جماعتي با اشاره به اينكه عمده پيكره هاي 
موجود در منطقه باستاني »شهر يري« دهان ندارند، 
افزود: بوميان اين منطقه معتقدند كه اين محل معبدي 
بوده كه در مقابل خدايان نبايد كسي سخن بگويد.او در 
مورد ان��دازه تابلوها و تكنيك به كار رفته در خلق آنها 
عنوان كرد: كوچك ترين اثر در اندازه ۳۰ در ۳۰ سانتي 

متر و بزرگ ترين اثر در اندازه ۲ متر در ۱۵۰ سانتي متر با 
تكنيك رنگ روغن روي بوم ارايه شده است.اين هنرمند 
نقاش در پاسخ به اينكه آيا مخاطب عام با آثار نقاشي 
نمايشگاه »روايت گمشده« ارتباط برقرار كرده است، 
گفت: فضايي كه در مواجهه با منطقه »شهر يري« به 
من دست داد، فضاي وهم و ترس بود كه اتفاقاً مخاطبان 
نمايشگاه نيز همين فضا را تجربه كردند.او همچنين 
اظهار كرد: يكي از دغدغه هايم براي نقاشي پيكره هاي 
تاريخي يك منطقه باستاني به فراموشي سپرده شده، 
اين بود كه اين شهر گمشده سر زبان ها بيفتد تا به اين 

ميراث و هويت فرهنگي توجه بيشتري شود.

تاريخنگاري

حمله شوروي و انگلستان به ايران 
سوم شهريور ۱۳۲۰، با وجود تكذيب شايعه حمله 
شوروي و انگليس به ايران، نيروهاي اين دو كشور از 
شمال و جنوب، ايران را آماج يورش زميني، هوايي و 

دريايي قرار دادند. 
در اين روز، نيروهاي ش��وروي از ش��مال و ش��رق و 
نيروهاي بريتانيايي از جنوب و غرب، از زمين و هوا به 
ايران حمله كردند و شهرهاي سر راه را اشغال كردند 
و به سمت تهران حركت كردند. ارتش ايران به سرعت 
متالشي شد. رضاشاه با فشار متفقين به ويژه بريتانيا 
ناچار به استعفا شد. متفقين پس از مدت ها كشمكش 
با روس ها بر سر نوع حكومت جديد ايران، باالخره در 
انتقال سلطنت به پسرش، محمدرضا، كه وليعهد او 

نيز بود، به توافق رسيدند.
پس از اشغال، راه آهن سراس��ري ايران براي انتقال 
كمك ه��اي نظامي از جنوب ايران به پش��ت جبهه 
شوروي، بر اس��اس قانون وام و اجاره مورد استفاده 
قرار گرفت.ايران ك��ه در آغاز جنگ، بي طرفي خود 
را اع��الم كرده بود در نهايت در ۱۷ ش��هريور ۱۳۲۲ 
به آلمان اعالن جنگ داد. هدف اصلي ايران از اعالن 

جنگ پيوس��تن به اعالميه ملل متحد و شركت در 
كنفرانس هاي صلح پس از جنگ بود.

پس از اتمام جنگ، ارتش بريتانيا طبق توافق با دولت 
ايران كشور را ترك كرد ولي نيروهاي نظامي ارتش 
س��رخ ش��وروي، همچنان در ايران باقي ماندند و از 
اجراي توافق امتناع كردند كه به تشكيل دو حكومت 
خودمختار و كوتاه مدت جمهوري مهاباد در كردستان 

و حكومت فرقه دموكرات در آذربايجان انجاميد. هر دو 
حكومت با حمايت شوروي پايه گذاري شدند و هدفي 

جز تجزيه ايران نداشتند.
حمله ارتش ه��اي بريتانيا و ش��وروي ب��ه ايران در 
كش��اكش درگيري هاي جنگ جهاني دوم، حاصل 
سومين تباني تاريخي اين كشورها، به زيان حاكميت 

ملي و تماميت ارضي ايران بود. 

كیوسك

فراتر از قانون 
 اكونوميست: 

در روزهاي گذشته، پل 
مانافورت رييس سابق 
س��تاد انتخاباتي دونالد 
ترام��پ در دادگاه كه به 
۱۸ م��ورد متهم ش��ده 
بود در ۸ مورد گناهكار 
شناخته ش��د و به اين 
ترتي��ب اولي��ن پرونده 

تحقيقات رابرت مولر به نتيجه رسيد. در همين 
زمان، مايكل كوهن، وكيل پيشين او، در دادگاه 
فدرال منهتن اعالم كرد كه ترامپ به او دس��تور 
داد تا در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال 
۲۰۱۶ ب��ه دو زني كه ادعا ك��رده بودند با ترامپ 
رابطه داشته اند، حق السكوت بدهد. به گزارش 
اكونوميس��ت، اين اولين باري اس��ت كه دونالد 
ترامپ بطور رسمي با اتهام قانون شكني مواجه 
شده است. در واقع او از وكيل خود خواسته بود كه 
قانون شكني كرده و سپس او را به حمايت دروغ 
از ترامپ واداشته بود. اين اتفاق ها در حالي رخ داد 
كه دونالد ترامپ، پيش از اين تالش هاي بسياري 
براي لغو تحقيقات تيم مولر صورت داده بود كه 
جلوگيري از اج��راي عدالت، يكي از بزرگ ترين 

موارد قانون شكني در امريكا به شمار مي رود. 

 وال استريت ژورنال: 
اين روزنامه، در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي از 
تحقيق��ات آرژانتي��ن 
ي��ي  را دا م��ورد  در 
رييس جمهوري سابق 
اين كشور منتشر كرد. 
طبق اين گزارش، پرونده 
فس��اد در آرژانتين، به 

خانه رييس جمهوري س��ابق اين كشور رسيد. 
آنطور كه در وال اس��تريت ژورنال گفته ش��ده، 
سناتور هاي آرژانتيني در راستاي تحقيقات مرتبط 
با فساد، به بررسي مايملک رييس جمهوري سابق 
اين كش��ور راي مثبت دادند. كريستينا فرناندز، 
رييس جمهوري س��ابق آرژانتين كه هم اكنون 
يك سناتور است، جزو ۶۷ قانونگذاري است كه 
روز چهارشنبه به اتفاق آرا به اين طرح راي مثبت 
داد. آنطور كه گفته ش��ده، او متهم اس��ت كه در 
طرح فس��ادي درباره قرارداد هاي كاري دولتي 
دست داشته است و بسياري از مقام هاي سابق و 
تاجران آرژانتيني هم در آن همدست هستند. اين 
رهبر سابق آرژانتين تمامي اتهامات را بي اساس 
مي داند و با بررسي دارايي هايش طبق شرايطي 

موافقت كرده است.

 ال پايس: 
بح��ران مهاج��رت در 
گوش��ه وكنار جه��ان، 
ه��ر روز ابع��اد جديدي 
پيدا مي كن��د. آنطور كه 
اين روزنام��ه در صفحه 
اول خود منتش��ر كرده، 
اس��پانيا ۱۱۶ پناهجو را 
به مراكش پس فرستاد. 

طبق گزارش ال پايس، اسپانيا روز پنجشنبه ۱۱۶ 
مهاجر آفريقايي را ك��ه به صورت غيرقانوني وارد 
سئوتا شهري واقع در سواحل شمالي قاره آفريقا 
شده بودند، به كشور مراكش پس فرستاد. سئوتا 
يك شهر خودمختار اسپانيايي است كه با مراكش 
مرز خاكي دارد. اين اقدام دولت اسپانيا تحت عنوان 
»اخراج جمعي و س��ريع مهاجران« در كمترين 
زم��ان ممكن با واكن��ش انتقاد آمي��ز گروه هاي 
مدافع حقوق بشر مواجه شد. به گفته سخنگوي 
وزارت كشور اسپانيا هر يك از اين مهاجران حق 
دسترسي به وكيل، مترجم و پزشك را داشته اند. 

افزايشتعرفهبركاالهايوارداتيامريكاوچينازآغازجنگتجاريتاكنون

الههباقري|
 امريكا دور جدي��د افزايش تعرفه هاي 
گمركي عليه محصوالت وارداتي چين 
را به اجرا در آورده و چين نيز در مقابل 
تهديد ك��رده كه در همين ابع��اد تعرفه گمركي بر 

واردات امريكايي را افزايش خواهد داد.
دور جديد افزايش تعرفه هاي گمركي بر محصوالت 
وارداتي، بار ديگر آتش جنگ تجاري ميان امريكا و 
چين را برافروخته تر كرد. طبق گزارش هاي منتتشر 
شده، با وجود گفت وگوهاي صلح جويانه ميان امريكا 
و چين، اين دو اقتصاد بزرگ جهان، دور جديدي از 
افزايش تعرفه هاي گمركي را عليه واردات يكديگر 

آغاز كردند. 
اخبار حاكي از آن اس��ت ك��ه از روز ۲۳ اوت، امريكا 
از ۲۷۹ جن��س وارداتي از چين، ب��ه ارزش كلي ۱۶ 
ميلي��ارد دالر در س��ال، ۲۵ درصد تعرف��ه وارداتي 
دريافت خواهد كرد. آنطور كه گفته شده، كاالهايي 
مانند نيمه هادي ها، مواد شيميايي، اقالم پالستيكي، 
موتور سيكلت و دوچرخه هاي برقي، از جمله كاالهاي 
وارداتي از چين هستند كه مشمول تعرفه هاي جديد 
از سوي امريكا شده اند. بر اين اساس، با اجرايي شدن 
دور جديد تعرفه وارداتي، مقامات مسوول چين، اعالم 
كرده اند كه اين كش��ور نيز، بر اقالم وارداتي امريكا، 
تعرفه اي با همين ارزش ساالنه وضع خواهد كرد. مواد 
سوختي، اقالم فوالدي و قطعات خودرو و تجهيزات 
پزشكي س��اخت امريكا از جمله كاالهايي است كه 
گفته شده دولت چين بر آنها تعرفه وضع خواهد كرد. 
امريكا و چين، در ماه هاي اخير، تعرفه و تدابير تجاري 
تالفي جويانه اي را عليه يكديگ��ر آغاز كردند. طبق 
گزارش هاي منتش��ر ش��ده، اولين دور تعرفه هاي 
اعمال شده بر كاالهاي وارداتي، در حالي آغاز شد كه 
دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا با اعزام تيمي از 
مشاوران ارشد اقتصادي خود به چين، تالش كرد تا 
مانع از آغاز جنگ تجاري ميان دو كشور شود. با اين 
حال شروطي در مقابل چين قرار داد كه غيرمستقيم، 
آغازگ��ر جنگ تجاري ش��د. به گفت��ه دولت چين، 
تامين دو خواس��ته اصلي امريكا مبني بر تس��هيل 
واردات كاالهاي امريكايي و اعطاي تعهد نس��بت به 
رعايت حقوق مالكيت معن��وي توليدات امريكايي، 
براي اين كش��ور امكان پذير نيس��ت. بر اين اساس، 
بزرگ ترين جنگ تجاري جهان، بين دو قدرت بزرگ 
اقتصاد جهان آغاز شد. آنطور كه گفته شده، با وجود 
هشدارهاي اتحاديه اروپا و چين درباره معضالت آغاز 
جنگ تجاري، دونالد ترامپ در ۹ مارس سال جاري 

ميالدي، سند مربوط به افزايش تعرفه هاي گمركي 
بر واردات فوالد و آلومينيوم را امضا كرد كه بر اساس 
آن، واردات فوالد به امريكا ۲۵ درصد و آلومينيوم ۱۰ 

درصد مشمول عوارض گمركي شدند. 
ترامپ با وجود هشدارهاي اتحاديه اروپا و چين ۱۷ 
اسفند ماه ۱۳۹۶ )۸ مارس( سند مربوط به افزايش 
تعرفه گمركي براي واردات فوالد و آلومينيوم را امضا 
كرد كه بر اساس آن واردات فوالد به امريكا ۲۵ درصد 
و آلومينيوم ۱۰ درصد مشمول عوارض گمركي شد. 
در مقابل، از آنجا كه چين بزرگ ترين توليدكننده 
فوالد در جهان بود و صادرات گسترده اي به امريكا 
داشت، تهديدهاي خود درباره اقدامات تالفي جويانه 
 را عملي كرد. طبق گزارش هاي منتشر شده، حدود

۲ هفت��ه پ��س از اعمال تعرف��ه  امريكا ب��ر فوالد و 
آلومينيوم وارداتي از چين، در روز ۲۳ مارس، پكن 
نيز با وضع تعرفه هاي جديد براي گوش��ت، ميوه و 
ساير محصوالت امريكايي به اقدامات ترامپ پاسخ 
داد و ب��ا اعمال تعرفه هاي جديد ت��ا ۲۵ درصد، در 
مجموع ۱۲۸ قلم كاالي امريكايي را به ارزش كلي 
۳ميليارد دالر مش��مول تعرفه ك��رد. اين اقدامات 
تالفي جويانه، با وجود مذاكرات صورت گرفته ادامه 
پيدا كرد و س��رانجام، در ۱۵ ژوئ��ن، دولت امريكا 
ب��ر ۱۱۰۰ كاالي چيني، مع��ادل ۵۰ ميليارد دالر 
واردات از اين كشور، تعرفه ۲۵ درصدي وضع كرد. 
در اين دوره از اعمال تعرفه ، بخش هايي از جمله هوا 
فضا، خودروسازي، روباتيك و محصوالت صنعتي 
پيشرفته هدف اصلي امريكا در افزايش تعرفه واردات 
از چين بود. در همين ماه، چين از تصميم خود براي 

اعمال تعرفه ۲۵ درصدي بر ۶۵۹ محصول امريكايي 
با ارزش ۵۰ ميليارد دالر و در واكنش به تعرفه هاي 
جدي��د امريكا خبر داد. پ��س از آن، در ماه جوالي، 
دولت امري��كا اعمال تعرفه گمركي ۲۵ درصدي بر 
بي��ش از ۸۰۰ قلم كاالي واردات��ي چيني به ارزش 
۳4 ميليارد دالر را آغاز كرد. اين موضوع، گمانه زني 
دولت ها را در مورد احتمال بحران اقتصادي جهاني 
جدي ت��ر و نگراني  بس��ياري در بازاره��اي جهاني 
ايجاد كرد. اين تعرفه، بر وارداتي مانند راكتورهاي 
هسته اي، توربين هاي گاز، دستگاه هاي تبديل گاز 
به مايع، كوره ها و ماش��ين هاي ظرفشويي تجاري 
اعمال ش��د. پيش از اعمال تعرفه ها نيز، سخنگوي 
وزارت خارجه چين اعالم ك��رده بود كه اگر امريكا 
بخواهد ب��ر كاالهاي چيني ب��ه ارزش ۳4 ميليارد 
دالر تعرفه گذاري كند، اقدام متقابلي داش��ته و در 
همان روز و به همان ميزان براي امريكا اجرا خواهيم 
كرد. بر اين اس��اس، چند ساعت پس از آنكه امريكا 
تعرفه هاي تجاري ۲۵ درصدي را روي ۸۱۸ قلم از 
كاال هاي چين به ارزش ۳4 ميليارد دالر اعمال كرد، 
پك��ن اقدامات متقابل را علي��ه واردات محصوالت 

امريكايي انجام داد. 
به گفته بسياري از تحليل گران اقتصادي، اين جنگ 
تجاري تنها بين دو كشور نيست بلكه به اتحاديه اروپا 
و ديگر كشورها مانند روسيه هم كشيده شده است. 
طبق گزارش هاي منتشر شده، كشورهاي بسياري 
اعالم كرده اند كه عليه اقدامات غيرمنطقي امريكا كه 
مغاير با قوانين جهاني است، به سازمان تجارت جهاني 

شكايت مي كنند. 

نبرد تعرفه ها 

آمارنامه

ايستگاه

قاتل جان لنون در زندان مي ماند
مارك ديويد چپمن قاتل جان لنون، 
براي دهمين بار با رد درخواس��ت 

آزادي مشروط روبرو شد.
به گزارش آسوشيتدپرس، مردي 
كه ۸ دسامبر ۱۹۸۰ با شليك گلوله 
جان لنون خواننده مش��هور گروه 
»بيتلز« را كش��ت بار ديگ��ر با رد 

تقاضاي عفو مشروط روبرو شد. چپمن كه اين موسيقيدان مشهور را در برابر 
آپارتمانش در منهتن كشت، با اين كار به دنبال شهرت بود.

او كه اكنون ۶۳ ساله است، آن زمان با حكم دست كم ۲۰ سال زندان روبرو شد 
و با گذراندن دوره حبس حداقلي، بارها درخواست عفو مشروط كرده است اما 
از اوايل هفته مردم نيويورك در برابر زندان تجمع كردند تا يادآور شوند او نبايد 
از زندان خارج شود. چپمن اعتراف كرده بود كه اقدامش براي قتل جان لنون 
»خودخواهانه و شيطاني« بوده است و به همين دليل دادگاه اعالم كرده است 
او بايد پشت ميله ها باقي بماند. نكته مهم از نظر دادگاه اين است كه نحوه انجام 

عامدانه و شهرت طلبانه اين جنايت بر ندامت قاتل ارجحيت دارد.
او پيش تر گفته بود مي خواست اليزابت تيلور يا جاني كارسون را بكشد اما بعد 
به اين نتيجه رسيد كه چون آپارتمان لنون نزديك سنترال پارك است بيشتر 
ديده مي شود. جان لنون خواننده، ترانه سرا، موسيقيدان، آهنگساز و شاعر از 
معروف ترين، شناخته ترين و برجسته ترين چهره هاي دنياي موسيقي راك 
در زمان مرگ 4۰ سال داشت. وي كه از اعضاي موسس گروه »بيتلز« بود در 

آن زمان شهرتي جهاني داشت.

میراث

كوچك ترين كليساي جهان را دريابيد
آوار سرويس بهداشتي تخريب شده 
در چند قدمي كليس��اي كوچك 
»بارباراديكاتو« هنوز جمع نش��ده 
اس��ت؛ آواري كه البته دل را خوش 
مي كند ب��راي آزاد ش��دن يكي از 

كوچك ترين كليساهاي جهان.
كليس��اي »باربارا ديكاتو« يا همان 

قديسه نگهباِن معماراِن پل ورسك يكي از كوچك ترين كليساهاي جهان كه 
نه، بلكه يكي از كوچك ترين عبادتگاه هاي ايران محس��وب مي شود. مي توان 
گفت كه با از دست دادن كاربري اش هيچ توجهي نسبت به آن نشد، هرچند 
قدمت حضورش به واسطه نسبتي كه بين آن فضا و پل »ورسك« وجود دارد، 
آن را متمايز كرده است. به گزارش ايسنا، جاده فيروزكوه در سرخ آباد سوادكوه، 
پشِت ديوارهاي چند مغازه بين راهي، سازه اي هر چند كوچك اما ارزشمند در 
خود جاي داده كه بارها تهديد به تخريب ش��ده، اما مالكان زمين دست كم به 
دليل توجهشان به قدمت اين بنا و عبادتگاه بودنش، هنوز براي تخريب اش قدمي 
برنداشته اند! هر چند به گفته برخي مردم بومي منطقه، ساخت سرويس هاي 
بهداشتي درست در چند قدمي اين فضاي عبادتگاهي در اوايل انقالب با از بين 
بردن نقطه ديد اين كليس��اي كوچك انجام شده بود، اما باالخره كمتر از يك 
سال پيش به همت مسووالن شهري و ميراث فرهنگي مازندران سرويس هاي 

بهداشتي از آن نقطه به جاي ديگري جابه جا شدند.
حاال اين قديسه نگهبان، هر چند از حصار ديوارها رها شده، ولي هنوز به توجه 

نياز دارد تا باقي مانده هاي بناي سه در سه متري اش را سرپا نگه دارد.
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