
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 اميد سرمايه گذاران 
 به تداوم رشد قيمت 
در بازارهاي جهاني

 پرونده 
 خيابان »ويال« 

روي  ميز شوراي  شهر

 بررسي »تعادل« درخصوص نوسان قيمت ها 
در بازارهاي كااليي

»تعادل« كم و كيف تغيير كاربري خيابان ها 
توسط شهرداري تهران را بررسي مي كند

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 5  صفحه 9 

   Vol.6  No .1430  Sat. July 20. 2019  شنبه    29 تير 1398  17  ذيقعده 1440  سال ششم  شماره 1430 16صفحه  قيمت:4000 تومان

 صفحه 13 

PR
ES

ID
EN

T.
IR

س: 
عك

دالر
--

يورو
--

تمام سكه
4045000  تومان

شاخص بورس
--

مدير سامانه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري گفت: 
ثبت سفارش ها صرفا بر اساس رتبه بندي و تاييد اهليت 
بازرگان انجام مي ش��ود. محمدجواد هادي دهكردي، 
مدير »س��امانه اعتبارس��نجي و رتبه بندي اعتباري« 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، با اش��اره به اينكه صورت هاي مالي 
گوياي كارنامه عملكرد يك شركت يا بنگاه اقتصادي 
اس��ت، اظهار كرد: كارنامه مالي در وهل��ه اول كاركرد 
داخلي براي آن شركت يا بنگاه اقتصادي دارد چرا كه 
سهامداران از وضعيت مالي شركت يا بنگاه اقتصادي 
و ميزان س��ود يا زي��ان ده بودن آن مطلع مي ش��وند. 
وي اف��زود: كارك��رد دوم اين صورت ه��اي مالي براي 
حاكميت و ذي نفعان مختلف اس��ت كه در تعامالت 
خود با ش��ركت ها يا بنگاه هاي اقتصادي به اطالعاتي 
نظير »س��رمايه«، »دارايي«، »بده��ي«، »وجوه نقد« 
دس��ت پيدا كرده تا بر اين اس��اس روابط خود را با آنها 
تنظيم كنند. هادي دهكردي با اش��اره ب��ه اينكه در 
»سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري«، 
رتبه بندي اعتباري از سه بخش »مسووليت پذيري«، 
»شاخص هاي كسب و كار« و »وضعيت مالي« تشكيل 
ش��ده اس��ت، اظهار كرد: در خصوص ش��اخص هاي 
وضعيت مالي بايد اطالعات صورت ه��اي مالي وجود 
داشته باشد، اما تاكنون اين اطالعات به صورت كاغذي و 
اسكن شده وجود داشت و به همين دليل عمال پردازش 
مكانيزه آن امكان پذير نبود. وي با بيان اينكه هم اكنون با 
همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صمت 
فرآيندي طراحي شده است كه اين اطالعات از حالت 
كاغذي به داده ه��اي الكترونيكي تبديل ش��ود، بيان 
كرد: بعد از اين مرحله داده خام وارد س��امانه يكپارچه 
اعتبارس��نجي و رتبه بندي اعتباري به عنوان يكي از 

زير سامانه هاي س��امانه جامع تجارت مي شود. هادي 
دهكردي ادامه داد: پ��س از اينكه داده هاي مربوطه در 
كنار ساير شاخص ها قرار گرفت، رتبه بازرگان مشخص 
مي شود كه بر اس��اس آن مزايا و تس��هيالتي از جمله 
تخصيص ارز به بازرگان تعلق مي گيرد. مدير »سامانه 
اعتبارس��نجي و رتبه بندي اعتباري« وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با انتقاد از اجراي سياس��ت تخصيص 
ارز دولتي به ش��ركت ها و تبعات آن گفت: سياس��ت 
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني منجر به اين ش��د كه كنترلي 
روي ثبت سفارش وجود نداشته باشد و فهرست بلند 
بااليي از ش��ركت هايي پديد آيد كه پ��س از دريافت 
كارت بازرگاني، بدون اينكه هدفي براي واردات به كشور 
داشته باش��ند ارز دولتي دريافت كنند. وي در ادامه با 
اشاره به اينكه بررسي ثبت سفارش ها نشان داد كه در 
ابتداي اجراي سياست ارز دولتي، سيستم تخصيص 
ارز مبتني بر ارزيابي هاي كارشناسي و خبره محور بود، 
افزود: از ابتداي دي  ۹۷ با ابالغ س��ازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان ها، ثبت س��فارش ها صرفا بر 
اساس رتبه بندي و تاييد اهليت بازرگان انجام مي شود. 
دهكردي با بيان اينكه با اس��تقرار اين سامانه در حوزه 
واردات و صادرات بنگاه هاي اقتصادي شفافيت صورت 
مي گيرد، اظهار ك��رد: بازرگانان و تجاري كه ش��فاف 
عمل كنند، براساس ساز و كار اين سامانه نفع بيشتري 
مي برند. مدير سامانه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري 
وزارت صمت در پايان گفت: همچنين به دليل اينكه 
اطالعات بازرگانان و تجار با حسابرس��ي از آنها مبناي 
عم��ل وزارت صمت ق��رار مي گيرد، فرآين��د دريافت 
مزايا و تسهيالت ارايه شده به آنها در حوزه هايي مانند 
»تسهيالت بانكي«، »معافيت هاي مالياتي« و »بيمه« 

تسهيل خواهد شد.

چگونهبازرگانانرتبهبنديميشوند؟
منصور بيطرف|

سردبير|
حدود دو ماه و نيم پيش بود كه ميرش��جاعيان،  مشاور 
وقت وزير امور اقتصادي و دارايي از بازنگشتن حدود ۷5 
درصد ارز حاصل از صادرات غيرنفتي خبر داد. به گفته 
مير ش��جاعيان حدود 3۰ ميلي��ارد دالر از ۴۰ ميليارد 
دالر صادرات غيرنفتي سال 13۹۷ تا آن موقع به كشور 
برنگش��ته بود. از اين رو قيمت دالر در آن دوران تمايل 
شديدي به سمت باال داشت. بنا بر گزارش بانك مركزي، 
ميانگين قيمت هر دالر امريكا در آن ماه 1۴5۰۰ تومان 
بود. اما از ماه بعد يك اتفاق در بخش ارزي كش��ور روي 
داد و قيمت دالر امريكا در بازار ش��روع به كاس��تن كرد. 
در اواي��ل خرداد قيمت ب��ه 13۷۰۰ تومان رس��يد و در 
آخر ماه ح��دود 1۲۷۰۰ تومان بود. اما رون��د نزول دالر 
در هفته گذشته س��رعت بيش��تري يافت. طي ده روز 
دالر از 1۲5۰۰ تومان به 115۰۰ تومان كاهش يافت. به 
عبارت ديگر، روند نزولي دالر در يك ماه گذشته حدود 
15 درصد بوده است. كاهش قيمت دالر به تبع آن روي 
قيمت سكه طال هم اثر گذاش��ت و آن را به 3 ميليون و 
8۰۰ هزار تومان رساند.  س��وال اين است كه چه اتفاقي 
براي اقتصاد ايران رخ داده كه ريال تقويت ش��ده است؟ 
عمال براي تقويت پول ملي دو اتفاق باي��د روي دهد: يا 
توليد ناخالص داخلي كشور تقويت شده باشد يا آنكه تراز 
بازرگاني ايران بايد به شدت مثبت شده باشد.  حالت اول، 
يعني افزايش رشد اقتصادي كشور با توجه به اتفاقاتي كه 
در عرصه سياسي كشور روي مي دهد و نيز تحريم هايي 
كه مدام از طرف امريكا تشديد مي شود احتمال خيلي 
كمي دارد هرچند كه اتحاديه اروپا و نيز كشورهاي چين، 
روسيه و هند در پي دور زدن تحريم هاي امريكا هستند و 
در اين مسير حتي پيمان هاي پولي را هم منعقد كرده اند 
اما تاعملياتي شدن آن زمان مي برد. آخرين آماري كه از 
رشد اقتصادي كشور منتشر ش��د مربوط به پايان سال 
گذشته بود كه عدد آن را منفي ۴.۷ درصد اعالم كردند. 
در اين سه ماهه هم اتفاق خاص و بالقوه اي براي اقتصاد 
كش��ور رخ نداده كه بتواند آن را متحول سازد. بنابراين 
حال��ت اول در خصوص تقويت ارزش پول ملي كش��ور 
منتفي است. مي ماند حالت دوم يعني افزايش صادرات 
كش��ور. صادرات كش��ور متش��كل از صادرات نفتي و 
صادرات غيرنفتي اس��ت. در س��ال جاري آمار صادرات 
نفتي كشور كه بنا به گفته وزير نفت در وضعيت جنگي 
است، بسيار محرمانه اس��ت اما منابع ثانويه كه گزارش 
داده اند آمار صادرات نفتي كش��ور كاهش داشته و تازه 
ارز حاصل از صادرات آن هم به اين راحتي وارد كش��ور 
نمي شود و بيشتر حالت تهاتري پيدا كرده است، يعني 
نفت مي گيرند و ما به ازاي آن كاال وارد كش��ور مي شود، 
حداكثر آن هم به صورت ارز كشور دريافت كننده نفت 
است مثل يوان چين يا روپيه هند يا لير تركيه. بنابراين 
اين اتفاق هم نمي تواند عامل موث��ري در كاهش ارزش 
دالر امريكا در بازار آزاد باشد. اگر حالت دوم را كه صادرات 
غيرنفتي است بررسي كنيم،  به نكات جالبي برمي خوريم. 

آخرين آماري كه از صادرات غيرنفتي كش��ور اعالم شد 
مربوط به آمار دو ماهه بود كه اعالم شده بود ارزش آن به 
حدود 8.۴ ميليارد دالر رسيده بود كه نسبت به دو ماهه 
اول سال گذشته حدود 8 درصد رشد داشته. اما مبناي 
محاسبه آن را بايد در نظر بگيريم كه بر اساس ارز نيمايي 
است يا سنايي؟ چون مبناي محاسبه هر كدام مي تواند 
آمار را باال يا پايين ببرد .در ضم��ن آن طور هم كه در باال 
ذكر كرديم تا اين اواخر ارز صادرات غيرنفتي به كش��ور 
برنمي گشته است. بنابراين بايد ميان ارديبهشت ماه تا 
تيرماه اتفاق ديگري در سياست اقتصادي كشور رخ داده 
باشد تا قيمت ارز را پايين آورده باشد.  اگر نگاهي دقيق 
به اين دو ماه بيندازيم متوجه دو موضوع مي شويم. اول 
اعالم بازار متشكل ارزي كه وعده راه اندازي آن را تا پايان 
تيرماه داده بودند. در صورت راه ان��دازي اين بازار قيمت 
دالر در كش��ور كش��ف مي ش��ود نه در دوبي يا اربيل يا 
هرات. براي اين منظور بايد تمامي ارز حاصل از صادرات 
هم به كشور برگردد. دوم، تهديد صادركنندگاني كه ارز 
را وارد كشور نكرده اند. بنا بر گفته مقامات بانك مركزي 
آن دسته از صادركنندگاني كه اقدام به ورود ارز به داخل 
كشور نكرده اند به مقامات قضايي كشور معرفي مي شوند 
و نيز سازمان امور مالياتي هم هيچ تخفيفي براي آنها در 
نظر نخواهد گرفت. اين در حالي بود كه به آنها وعده داده 
بودند كه در صورت وارد كردن ارز از تخفيف مالياتي هم 
بهره مند مي ش��ويد كه گفته ش��ده اين تخفيف معادل 
۹ درصد است. بنابراين به نظر مي آيد كه اين دو ابزار كار 
خودش را كرده و ارز وارد كشور شده و به نوبه خود بر بازار 
هم تاثير گذاشته است. اما يك حالت س��ومي را هم در 
نظر بگيريم و آن شكسته شدن حباب ارزي است. بنا بر 
مطالعه برخي از كارشناسان اقتصادي قيمت واقعي دالر 
در اقتصاد كشور در شرايط فعلي حدود 11 هزار تومان 
است، مابقي آن حبابي اس��ت كه بنا بر انتظارات رواني 
ش��كل مي گيرد. در اين مدت سياست هاي امريكا براي 
منزوي كردن ايران در بازارهاي جهاني شكست خورده 
است. آخرين خبري كه ديروز آمد اين بود كه روسيه هم 
به اتحاديه اروپا براي پيوس��تن به اينستكس آن هم در 
چارچوب خريد نفت پيشنهاد داده است كه با استقبال 
اتحاديه اروپا مواجه شده؛ پيشنهاد محكوم كردن ايران 
در شوراي حكام از س��وي امريكا به شكست منجر شد، 
در چهارمين سالگرد برجام اتحاديه اروپا ضمن تاكيد بر 
ادامه برجام اعالم كردند كه به زودي اينستكس گسترش 
مي يابد و كشورهاي ديگر از جمله اسپانيا هم به آن ملحق 
مي شوند، همه اينها دال بر اين است كه جايگاه بين المللي 
ايران بر خالف آنچه ترامپ مي خواسته است تنزل نيافته و 
خود اين موضوع عامل مهمي در تخليه شوك ارزي بوده 
است. بنابراين آن حباب ارزي هم در كنار سياست هاي 
تازه ارزي كه به اجرا درآمد شكسته شده و قيمت دالر را 
پايين آورده است. اما اين قيمت تا كجا پايين مي آيد، بايد 
منتظر ماند و ديد اما بعيد است از كانال 1۰ هزار توماني 
پايين تر رود. اين حدي است كه اقتصاد ايران در شرايط 

فعلي بهتر است با آن خود را منطبق كند.

باورپذيرترينرفتاردالر
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

باورپذيرترين رفتار دالر
حدود دو ماه و نيم پيش 
بود كه ميرش��جاعيان، 
 مش��اور وقت وزير امور 
داراي��ي  و  اقتص��ادي 
از بازنگش��تن ح��دود 
۷5 درص��د ارز حاصل 
از ص��ادرات غيرنفت��ي 
خب��ر داد. ب��ه گفت��ه 
ميرشجاعيان حدود 3۰ ميليارد دالر از ۴۰ميليارد 
دالر صادرات غيرنفتي سال 13۹۷ تا آن موقع به 
كشور برنگش��ته بود. از اين رو قيمت دالر در آن 
دوران تمايل شديدي به س��مت باال داشت. بنا بر 
گزارش بانك مركزي، ميانگي��ن قيمت هر دالر 
امريكا در آن ماه 1۴5۰۰ تومان بود. اما از ماه بعد 
يك اتفاق در بخش ارزي كشور روي داد و قيمت 
دالر امريكا در بازار شروع به كاستن كرد. در اوايل 
خرداد قيمت به 13۷۰۰ تومان رسيد و در آخر ماه 
حدود 1۲۷۰۰ تومان بود. اما رون��د نزول دالر در 

هفته گذشته سرعت بيشتري يافت. 

منصور  بيطرف

 صفحه 3 

كالن

حذف يارانه هاي بودجه 
هزينه زاست

ارائه سند اصالح س��اختار بودجه از سوي دولت 
و بررسي آن توسط مجلس ش��وراي اسالمي اما 
و اگرهاي فراواني را به همراه خود داش��ته است، 
عده اي از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي و 
ايضا كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه برنامه 
اصالح س��اختار بودجه قابليت اجرا ندارد و برای 
اجرايی شدن مفاد اين برنامه، بايد تغيير و اصالح 
1۰ قانون از جمل��ه قانون بدهی دول��ت، قانون 

ماليات بردرآمد، قانون هدفمندی يارانه ها...

انرژي

هشدارها درباره مهلك 
بودن انسداد در تنگه هرمز

 نادي صبوري |
 به نظر مي رسد طيفي از آكادميسين ها و چهره هاي 
مطرح حوزه انرژي، موجي را آغ��از كرده اند كه به 
دونالد ترامپ هشدار بدهند تنگه هرمز و تبادالت 
نفتي  اش آن طور كه او مي گويد كم اهميت نش��ده 
و عواقب هر تنش در آن بزرگ است. فاتيح بيرول 
رييس آژان��س بين الملل��ي ان��رژي و آلن جيمز 
فرومهرز م��ورخ خاورميانه ش��ناس و رييس يكي 
از موسس��ات تحقيقاتي امريكايي، همزمان در دو 
فضاي جداگانه از تنگه هرمز صحبت كرده اند. فاتيح 
بيرول درباره آن گفته اس��ت  تالش هايي كه براي 
كم كردن وابس��تگي به تنگه هرمز انجام مي شود 
در وضع ب��ازار تغيير چنداني حاص��ل نمي كند و 
فرومهرز هم دس��ت روي سياست تشديد حضور 
نظامي امريكا در تنگه هرمز و حركات شديدش با 
اين استدالل كه وابستگي نفتي امريكا به تنگه هرمز 

كمتر شده گذاشته و ...
7

 رييسجمهوريدرتماستلفني
بارييسجمهورفرانسهاعالمكرد

»تعادل«اثرگذاريطرحارايهتسهيالت100ميليونيبهمستاجرانرابررسيميكند

 اجراي گام سوم
با از دست رفتن فرصت ها

كالن

رييس س��ازمان خصوصي س��ازي، گفت: هيات 
واگذاري براس��اس درخواست دس��تگاه اجرايي 
حدود 3۰۰ طرح را از اولويت س��ال جاري خارج 
كرد و حدود 3۰۰ شركت ديگر در اولويت امسال 
باقي ماند. علي اش��رف عبداهلل پوري حسيني در 
گفت وگو ب��ا خبرنگار خانه ملت، درب��اره آخرين 
وضعيت واگذاري بنگاه ه��اي دولتي، گفت: آنچه 
سازمان خصوصي سازي براي واگذاري بنگاه هاي 
دولتي اعالم كرده ۶1۰ ش��ركت ب��ود كه هيات 
واگذاري براس��اس درخواست دس��تگاه اجرايي 
و مسائلي كه وجود داش��ت حدود 3۰۰ طرح را از 
اولويت سال جاري خارج كرد و حدود 3۰۰شركت 
ديگر در اولويت امسال باقي ماند. رييس سازمان 
خصوصي س��ازي، با بيان اينكه هي��ات واگذاري 
بنگاه هاي دولتي به واگذاري سهام بورسي توجه 
خاصي داش��ت، افزود: حدود 18 شركت بورسي 
در بين اين 3۰۰ ش��ركت وجود داشت كه هيات 
واگذاري آنها را در اولويت قرار داد و قيمت هاي پايه 
را تصويب كرد كه در هفته گذشته روزهاي مزايده 
برخي از اين شركت ها در بورس فرا رسيد و بيمه 
البرز و شركت پااليش و پخش ش��يراز به مزايده 
گذاشته شدند، اما با استقبال روبه رو نشدند. وي 
ادامه داد: دو هفته ديگر پااليشگاه هاي ديگر و اواخر 
مرداد سه بانكي كه دولت در آن سهام دارد شامل 
تجارت، صادرات و ملت در بورس ارايه مي ش��وند 
كه مش��خص نيس��ت چه ميزان از آنها استقبال 
مي ش��ود. معاون وزير امور اقتص��ادي و دارايي، با 
بيان اينكه تنها 18 شركت از 3۰۰ شركت اصلي 
ما بورس��ي هس��تند، تاكيد كرد: هيات واگذاري 
تاكنون درباره نحوه واگذاري مابقي شركت هاي 
غيربورسي فعال نشده و تصميم نگرفته است كه 
اميدواريم در جلسات بعد در اين باره تصميم گيري 
شود. وي افزود: تا زماني كه درباره نحوه واگذاري 
ش��ركت هاي غي��ر بورس��ي هي��ات واگ��ذاري 
تصميم گي��ري صريح و ش��فاف اتخ��اذ نكرده،  
نمي توان زمان دقيقي براي خصوصي سازي آنها 
تعيين كرد. پوري حس��يني با بيان اينكه سهام 
ايران خودرو و س��ايپا تاكنون در اختيار سازمان 
خصوصي قرار نگرفته است، ادامه داد: مسووالن 
سازمان گس��ترش )ايدرو( در سال هاي گذشته 
س��هام اين دو ش��ركت خودروس��ازي را در ازاي 
تش��كيالتي كه دريافت كردند ي��ا تعهداتي كه 
داش��ته اند وثيقه كرده اند و در دسترس سازمان 
خصوصي نيس��ت كه آنها را عرضه كنند. رييس 
سازمان خصوصي س��ازي، تصريح كرد: ابتدا بايد 
سهام ايران خودرو و سايپا از وثيقه خارج و سپس 
درباره واگ��ذاري آنها صحبت ش��ود، البته هيات 
واگذاري شرايط واگذاري و قيمت پايه را تصويب 

كرده است، اما امكان عرضه آن فعال وجود ندارد.

300 شركت از اولويت 
خصوصي سازي 98 خارج شد

خبر

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس معتقد است 
جمهوري اس��المي باي��د اعتراض رس��مي خود 
را نس��بت به محدوديت در ت��ردد ديپلمات هاي 
ايران��ي در نيوي��ورك در قالب ق��رارداد مقر اعالم 
كند. حش��مت اهلل فالحت پيش��ه در گفت وگو با 
خانه ملت، در واكنش ب��ه محدوديت هاي ترددي 
اعمال ش��ده ازس��وي امريكا براي ديپلمات هاي 
ايران��ي و خانواده ه��اي آنها در نيوي��ورك، گفت: 
اي��ن محدوديت ها خ��الف قرارداد مقر اس��ت كه 
در س��ال 1۹۴۰ مي��الدي در نيوي��ورك تعريف 
ش��د. نماينده مردم اس��الم آباد غرب و داالهو در 
مجلس ش��وراي اس��المي در ادامه با بي��ان اينكه 
امريكا بايد وظاي��ف خود را در قال��ب معاهده مقر 
و به دور از حب و بغض ها، انج��ام دهد، عنوان كرد: 
هرچقدر كه سياس��ت امريكا با كش��ورهاي ديگر 
متفاوت بوده يا ارتباط ديپلماتيك با آنها نداش��ته 
باش��د باز هم طبق قرارداد مقر بايد ميزباني خود 
را به عمل بي��اورد. وي افزود: از س��وي ديگر طبق 
كنوانسيون ژنو ديپلمات هاي حاضر در يك كشور 
و خانواده هاي آنها بايد بتوانند در فضايي امن تردد 
كرده و از امكانات محل استقرار خود بهره مند شوند. 
فالحت پيشه در ادامه تصريح كرد: اين اقدام امريكا 
تداوم زندگي ديپلمات هاي ايراني و خانواده آنها را 
با سختي مواجه مي كند كه جمهوري اسالمي بايد 
به صورت رس��مي اعتراض خود را در قالب قرارداد 
مقر اعالم كند. عضو كميس��يون امني��ت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در پايان 
خاطرنش��ان كرد: اعمال اينگونه محدوديت هاي 
سليقه اي نش��انه آن اس��ت كه دولت ترامپ اين 
نگران��ي را دارد كه به خاطر اش��تباهات متعدد در 
حوزه سياست خارجي، ارتباط هايي ميان خانواده 
ديپلمات ها و امريكايي هاي معترض شكل گيرد كه 
براي آنها تبعات داشته باشد. قرارداد مقر، تعهداتي را 
براي امريكا در قبال دولت ها تعريف مي كند به اين 
معنا كه امريكا بايد پذيراي تمامي نمايندگي هاي 
دولت ها در سازمان ملل باشد و براي آنها مصونيت 
قائل شود حتي اگر ارتباطي با اين كشورها نداشته 
باش��د و اگر خالف آن عمل كند، مغاير با تعهدات 
خود نسبت به س��ازمان ملل اقدام كرده است. در 
همين رابطه، وزير امور خارجه جمهوري اسالمي 
ايران عصر پنجش��نبه به وقت محل��ي با »آنتونيو 
گوترش« دبيركل س��ازمان ملل متح��د ديدار و 
گفت وگو كرد. به گزارش ايسنا، ايجاد محدوديت 
امريكا براي كاركنان نمايندگي جمهوري اسالمي 
ايران نزد س��ازمان ملل متحد، تن��ش در منطقه، 
توقيف غيرقانوني كشتي حامل نفت ايران توسط 
انگليسي ها، كاهش تعهدات برجامي ايران، مسائل 
منطقه اي از جمله آخرين تحوالت در سوريه، يمن 
و افغانستان از محورهاي گفت وگو در اين ديدار بود.

محدوديت تردد ديپلمات هاي 
ايراني خالف قرارداد مقر است

اقتصاد اجتماعي

روزگار غريب قربانيان 
كوچك چهارراه ها
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رييس دفتر رييس جمهوري به تحريم ها عليه ايران اشاره 
كرد و گفت: بايد بتوانيم با س��رعت بيشتر بخش هايي كه 
از خارج واردات دارند را خودكفا كني��م. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني دولت، »محمود واعظي« روز گذش��ته در 
بازديد از بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي الكامپ 
با تقدير و اعالم حمايت قاطع دول��ت از توليدكنندگان و 
ارايه دهندگان خدمات ايراني، لزوم تالش براي ارتقاي هر 
چه بيشتر كيفيت محصوالت داخلي براي جذب پايدار بازار 
در فضاي رقابتي را مورد تاكيد قرار داد. واعظي در نشست 
تخصصي، با بيان اينكه تح��والت ديجيتال و الكترونيك 
يكي از نيازهاي اساسي كشور است، تصريح كرد: تحوالت 
در فض��اي مج��ازي و هوشمندس��ازي در بخش ه��اي 
تصميم گيري، برنامه ريزي و سياس��ت گذاري در كش��ور 
مغفول مانده است و بايد براي اقتصاد كشور با چنين نگاهي 
برنامه ريزي كرد تا شاهد تحوالت اساسي و جهش باشيم. 

رييس دفتر رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد كشاورزي 
سنتي را به مدرن تغيير دهيم، ادامه داد: در اين صورت با 
كمك ابزار ديجيتال و ماهواره اي برداشت هاي كشاورزان 
چند برابر خواهد شد. واعظي در جمع خبرنگاران نيز با 
تاكيد بر اينكه برگزاري نمايش��گاه فرصت هاي ساخت 
داخل و رونق توليد، كاري بسيار بزرگ است، گفت: مقام 
معظم رهبري همواره بر تكيه به توان داخلي كشور تاكيد 
دارند و در اين نمايشگاه نيز كليه كارخانجات، محصوالت 
و توليداتي را ارايه كرده اند كه پيشتر از خارج وارد مي شد 
و دولت آمادگي دارد با توليدكنن��دگان داخلي قرارداد 
ببندد. رييس دفتر رييس جمهور افزود: دكتر روحاني 
و مجموعه دولت از اينكه كليه نيازمندي هاي داخلي از 
جمله قطعات، ماشين آالت و مواد اوليه توسط جوانان، 
دانشگاهيان و پارك هاي علم و فناوري در داخل توليد 

شود، حمايت مي كند.

محمودواعظي:بايدباسرعتبيشترخودكفاشويم

دانش و فن

برد  وام وديعه دربازار اجاره



روي موج خبر

  سرلش�كر س�رافرازي كه پس از 38 س�ال 
به كشور بازگشت-  برنا|

فرمانده كميته جس��ت وجوي مفقودين ستاد كل 
نيروهاي مس��لح گفت: در جريان تفحص اخير در 
ارتفاعات ۱۱۵۰ بازي دراز، پيكر مطهر اميرسرلشكر 
»شهيد حسين اديبان« از فرماندهان گمنام و غيور 
ارتش كشف و شناسايي شد.سردار باقرزاده در ادامه 
تصريح كرد: بر اساس برنامه ريزي به عمل آمده مراسم 
استقبال از سرلشكر شهيد حسين اديبان روز يكشنبه 
توسط ارتش جمهوري اس��امي در محل پادگان 
لش��كرك برگزار خواهد شد. پيكر مطهر شهيد روز 
دوشنبه به استان كرمانشاه اعزام خواهد شد تا چشم 

انتظاري ۳۸ ساله خانواده شهيد پايان يابد.

   بيانيه  سپاه درخصوص ادعاي دروغين امريكا
روابط عمومي كل سپاه پاس��داران انقاب اسامي 
در بيانيه اي با مضحك خواندن عمليات مورد ادعاي 
امريكايي ها در سرنگون كردن پهپاد ايراني در تنگه 
هرم��ز اعام كرد: ب��ه زودي تصاوير پهپ��اد نيروي 
هوافضاي سپاه از ناوچه امريكايي ها را منتشر و سند 
بي پايه و اس��اس بودن ادعاي آنان را در معرض افكار 

عمومي جهانيان قرار مي دهيم.
به گزارش سپاه نيوز، در پي ادعاي واهي و دروغين 
ترامپ رييس جمهور اي��االت متحده امريكا مبني 
بر سرنگون ساختن يك پهپاد ايراني توسط ناوچه 
تهاجمي آبي-خاكي »يو اس اس باكسر« اين كشور 
در تنگه هرمز و تكذيب آن توسط ستاد كل نيروهاي 
مسلح جمهوري اسامي ايران، روابط عمومي كل 
سپاه پاسداران انقاب اس��امي در بيانيه اي اعام 
كرد: به زودي تصاوير پهپادهاي سپاه از ناوچه »يو 
اس اس باكسر« امريكايي كه مدعي سرنگون ساختن 
يك پهپاد ايراني در روز پنجشنبه بر فراز تنگه هرمز 
شده است را منتشر خواهيم كرد تا دروغ و بي پايه و 
اساس بودن اين ادعا در معرض افكار عمومي جهانيان 
قرار گيرد.در اين بيانيه تاكيد شده است: اين تصاوير 
نشان خواهد داد پهپاد نيروي هوافضاي سپاه پيش 
از ورود ناوچه امريكايي به تنگه هرمز در حال اجراي 
ماموريت جاري خود در منطقه بوده و از جمله تصاوير 
مربوط به رصد و مراقبت از ناوچه مذكور را نيز قبل و 
حتي بعد از زمان مورد ادعاي امريكايي ها به ايستگاه 

خود ارسال و سالم به پايگاه خود بازگشته است.
روابط عمومي كل سپاه در پايان بيانيه خود تاكيد 
كرده است: يگان هاي دريايي و هوافضاي سپاه بر 
اس��اس ماموريت ها ي قانوني خود و در راستاي 
برقراري امنيت آب��راه تنگه هرمز و خليج فارس، 
تحركات بيگانگان به ويژه نيروهاي تروريس��ت 
امريكا و انگليس��ي ها در اين منطقه راهبردي را 
هوشمندانه و به طور مستمر تحت نظارت و كنترل 
دقيق داشته و با اشراف اطاعاتي و آمادگي هاي 
مطمئن موج��ود، هرگونه اق��دام تجاوزكارانه و 
خاف قوانين و مقررات بين المللي آنان را با پاسخ 

متناسب، مواجه خواهند ساخت.

    برخ�ي دنبال جدايي مهره ه�اي كليدي از 
دولت هستند-    ايلنا|

رييس دفتر رييس جمهور گفت: افرادي كه به دنبال 
استيضاح وزرا هستند بايد بدانند از كارهايي كه براي 
راي آوري انجام مي دهند، بعدا عليه خودشان استفاده 
مي شود.سيد محمود واعظي درباره اينكه تاش هايي 
پشت پرده وجود دارد كه برخي مهره هاي كليدي از 
دولت جدا ش��وند و حتي بحث استيضاح تعدادي از 
وزرا هم در اين ميان مطرح مي شود، گفت: هميشه در 
سال آخر مجلس و سال انتخابات اين مسائل به وجود 
مي آيد.رييس دفتر رييس جمهور تاكيد كرد: عده اي 
براي اينكه خودشان را در افكار عمومي مطرح كنند، 
دس��ت به چنين كاري مي زنند. واعظي تاكيد كرد: 
اين افراد بايد بدانند از اين كارهايي كه براي راي آوري 
انجام مي دهند، بعدا عليه خودشان استفاده مي شود.

 واكنش »عراقچ�ي« به ادع�اي »ترامپ«- 
تعادل|

معاون وزير امور خارجه در واكنش به ادعاي ترامپ 
مبني بر ساقط ش��دن پهپاد ايراني گفت: ما هيچ 
پهپادي را نه در تنگه هرمز و نه در هيچ جاي ديگر 
از دست نداده ايم. سيدعباس عراقچي در صفحه در 
پيامي كه در توئيتر منتشر كرد در واكنش به ادعاي 
ترامپ نوشت: »ما هيچ پهپادي را نه در تنگه هرمز و 
نه هيچ جاي ديگر از دست نداده ايم، نگرانم كه ناو يو 
اس اس باكسر اشتباهي يكي از پهپادهاي خودشان 
را هدف قرار داده باش��د!« رييس جمهوري امريكا 
شب گذشته مدعي شده بود كه نيروهاي نظامي 
اين كشور در تنگه هرمز، يك فروند هواپيماي بدون 
سرنشين »ايراني« را در فاصله حدودا يك كيلومتري 

يك ناو امريكايي هدف قرار داده اند.

ايران2

رييس جمهوري در تماس تلفني با رييس جمهور فرانسه اعالم كرد

اجرايگامسومباازدسترفتنفرصتها
گروه   ايران| 

كمتر از 2 هفته بعد از آخرين مكالمه تلفني روحاني و مكرون 
و در شرايطي كه امريكا تمام تيرهاي در تركشش براي وادار 
كردن ايران به مذاكره را استفاده كرده؛ روساي جمهوري 
ايران و فرانسه يك بار ديگر در تماسي تلفني درباره مهم ترين 
مسائل دوجانبه، منطقه اي و بين المللي گفت وگو و تبادل نظر 
كردند؛ گفت وگويي كه هرچند جزييات چنداني درباره ابعاد 
و زواياي گوناگون آن منتشر نشده، اما برخي رسانه ها آن را 
در مسير طرح ويژه فرانسه براي حفظ برجام و انجام تكاليف 

قانوني طرف هاي مختلف ارزيابي كردند.
واقعيت آن است كه فرانسه از جمله كشورهايي است كه 
بيشترين س��ود را از فضاي پس��ابرجام برده است و ارزش 
مبادالت تجاري اين كشور با ايران بعد از برجام بيش از 2۳۰ 
درصد افزايش پيدا كرد. بر همين اساس قراردادهاي متنوعي 
را با ايران در حوزه هاي مختلف هواپيمايي، خودروسازي، 
نفت و گاز، راه سازي و راه آهن منعقد كرد. قراردادهايي كه 
مي توانست اقتصاد ركود زده اين كش��ور را وارد دوره اي از 
رونق در بخش هاي مختلف كند. جالب اين است كه بخش 
عمده اي از اين قراردادها زماني منعقد شده است كه مكرون 
هنوز رداي رياست جمهوري فرانسه را به تن نكرده بود و در 
شمايل وزارت اقتصادي اين كشور فعاليت مي كرد. بعد از 
ظهور ترامپ نيز مكرون تاش كرد تا از طريق بهبود توسعه 
مراودات ارتباطي با رييس جمه��وري ايران از يك طرف و 
نزديك تر شدن به ترامپ در نقش يك واسطه سازنده تاش 
كند تا مواضع طرفين را ب��ه يكديگر نزديك كند. آخرين 
دست از تاش هاي جدي مكرون براي حفظ برجام مربوط 
به اجاس گروه 2۰ در ژاپن در۸تيرماه بازمي گردد جايي كه 
امانوئل مكرون رييس جمهور فرانسه در پايان اجاس گروه 
2۰ در اوزاكا ژاپن، به موضوع ايران اشاره و ابراز اميدواري كرد 
فرانسه با ايفاي نقش خود در موضوع توافق هسته اي ايران 

)برجام( بتواند آغازگر كاهش تنش ها باشد. 

    استمرار تالش ها براي حفظ برجام
روس��اي جمهوري ايران و فرانسه اما در مكالمه اي تلفني 
درباره مهم ترين مسائل و موضوعات دوجانبه، منطقه اي و 
بين المللي با يكديگر گفت وگو و بر ضرورت استمرار تاش ها 

براي حفظ و ادامه توافق برجام تاكيد كردند.
به گ��زارش پايگاه اطاع رس��اني دولت؛ حس��ن روحاني 
عصر پنجشنبه در گفت وگوي تلفني با »امانوئل مكرون« 
رييس جمهوري فرانسه، اهتمام و تاش فرانسه براي حفظ 
برجام را حايز اهميت دانست و گفت: جمهوري اسامي ايران 
مصمم به بازگذاشتن همه مسيرها براي حفظ برجام است.

رييس جمهوري با اشاره به سفر نماينده ويژه رييس جمهوري 
فرانسه به كشورمان، اظهار داشت: طرفين ايراني و اروپايي 
برجام بايد تاش كنند تا گام هاي متوازني در راستاي حفظ 
اين توافق برداشته شود.روحاني تشديد تحريم ها عليه ايران 
از سوي امريكا را در بقاء برجام مشكل آفرين دانست و افزود: 
افرادي در امريكا هس��تند كه نمي خواهند تاش ها براي 
حفظ برجام موفق باشد كه نمونه آن تصميم اخير كنگره 
امريكا در دزدي بي��ش از يك و نيم ميليارد دالر پول ملت 
ايران است.رييس جمهوري با بيان اينكه با وجود مشكات 
و كارشكني ها معتقديم طرفين بايد از فرصت باقيمانده به 
خوبي استفاده و بهره برداري كرده و كارشناسان دوطرف 
با خاقيت خود راهكارهاي مناسبي را براي حفظ و ادامه 
برجام پي��دا كنند، گفت: اروپا بايد تاش ه��اي خود را در 
راستاي تامين منافع مش��روع ايران و ايجاد آتش بس در 
اين جنگ اقتصادي امريكا تس��ريع كند.روحاني تبادل از 
طريق اينس��تكس همزمان با ورود پول فروش نفت از اين 
طريق را در راستاي استمرار تاش ها براي حفظ برجام مهم 
دانست و خاطرنشان كرد: گذش��ت زمان و از دست رفتن 
فرصت ها ايران را مجبور به اجراي گام س��وم خود خواهد 
كرد.رييس جمهوري لغو تحريم هاي امريكا را راهكاري ديگر 
براي استمرار تاش ها براي حفظ و ادامه برجام و بازگشت 

شرايط به گذشته دانست و گفت: به هيچ عنوان راهكارهاي 
چند ماهه براي توقف فعاليت هاي ايران قابل قبول نيست.

    دوري از افراط و تفريط
امانوئ��ل مك��رون رييس جمهوري فرانس��ه ني��ز در اين 
گفت وگوي تلفني با اشاره به ضرورت تاش طرفين براي 

كاه��ش تنش ها و حفظ برجام، گفت: متاس��فانه همواره 
افراطيوني هس��تند كه از تاش كشورها براي رسيدن به 
صلح ممانعت مي كنند و اعام امريكا مبني بر سخت تر كردن 

تحريم ها عليه ايران در اين راستا است.
رييس جمهوري فرانسه با بيان اينكه اروپا اقدامات خود را 
براي فعال شدن عملي اينستكس تسريع كرده است، به 

بيانيه مشترك سه كشور اروپايي در رابطه با تامين منافع 
ايران در برجام اش��اره كرد و افزود: تحريم هاي اعمال شده 
از سوي امريكا فعاليت تجاري بسياري از كشورها با ايران را 
دچار مشكل كرده است.مكرون تاكيد كرد: فرانسه اهتمام 
ويژه اي نس��بت به حل وفصل مسائل و مشكات و حفظ 

برجام دارد و اين نياز به تاش همه طرف ها دارد. 

وزير امور خارجه در گفت وگو با نشنال اينترست:

با ترامپ مذاكره  نمي كنيم
»برنامه موشك هاي بالستيك محور مذاكرات نيست« اين 
عبارات را شايد بتوان مهم ترين بخش از گفت وگويي دانست 
كه رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان با نشنال اينترست 
يكي از رسانه هاي بين المللي انجام داده است. گفت وگويي 
كه در جريان آن ظريف با بازخواني مسيري كه دولت امريكا 
از زمان خروج از برجام آغاز و در ادامه با وضع ش��ديدترين 
زنجيره تحريم هاي اقتصادي تداوم بخشيده، تاش كرد تا 
افكار عمومي بين المللي را متوجه اين واقعيت مشخص كند 
كه رفتارهاي خصمانه امريكا هيچ نشانه اي از حسن نيت را 
براي گفت وگو و مذاكره در خود ندارد و نه تنها ايران بلكه هيچ 
عقل سليمي حاضر نيست در شرايط جنگ اقتصادي چنين 
تصميم سازي هاي خصمانه اي اقدام به مذاكره كند.وزير 
امور خارجه كشورمان در گفت وگويي با نشنال اينترست 
اظهار كرد كه امريكا نمي تواند امنيت منطقه را تامين كند و 
تنها كاري كه كرده، مسلح كردن گروهك هاي تروريستي 

همچون داعش بوده است.
به گزارش ايسنا، محمدجواد ظريف درباره ادعاي امريكا 
مبني بر ساقط كردن پهپاد ايراني گفت: افزايش حضور 
امريكا در خليج فارس كمكي به امنيت و ثبات اين ناحيه 
نمي كند.ظريف در پاسخ به س��والي در خصوص ناپديد 
ش��دن يك نفتكش در خليج فارس گفت: تمام اطاعي 
كه من دارم اين اس��ت كه ما يك ش��ناور كوچك حامل 
يك ميليون ليتر سوخت قاچاق ش��ده كه نفت نبوده را 
توقيف كرده ايم. از مرزهاي زميني و دريايي قاچاق زيادي 
رخ مي دهد و ما همواره در تاشيم تا جلوي اين مساله را 
بگيريم. اگر منظورتان همين بود، اين يك شناور قاچاقي 
بوده اس��ت.وي در پاسخ به پرس��ش مجري در خصوص 
ارسال ۵۰۰ نيروي نظامي امريكايي به عربستان سعودي 
اظهار كرد: اين تنها يك حركت نمادين است و به امنيت 
هيچ جا كمكي نمي كند. قطعا نمي توان امنيت منطقه مان 

را از خارج خريداري كنيم. ما باور داريم كه كش��ورهاي 
منطقه بايد خود امنيت شان را از طريق همكاري و اتحاد 

منطقه اي تامين كنند.

   انباشت منطقه از سالح
وزير امور خارجه كشورمان در پاسخ به پرسشي در خصوص 
احتمال ارسال مجدد تسليحات امريكايي به سوريه گفت: 
ما خودمان تسليحات سوريه را تامين كرده ايم. امريكا به جز 
النصره، داعش را نيز مسلح كرده است. رسانه هاي غربي در 
گزارشاتي نشان داده اند كه تسليحات امريكايي از طريق 
عربستان به دست داعش رس��يده است. شما نمي توانيد 
گروهك هاي تروريس��تي را مس��لح كنيد و انتظار داشته 
باشيد كه بر مقاومت هاي مردمي غلبه كنند. چنين چيزي 
غيرممكن است.وي در خصوص ادعاي ميانجي گري رند 
پائول تصريح كرد: دونالد ترامپ همي��ن امروز اعام كرد 
كه پائول فرس��تاده ويژه وي نيست. ما نيز حرف او را قبول 
مي كنيم.ظريف در خصوص مذاك��رات احتمالي ايران و 
امريكا گفت: من با اعضاي كنگره ديدار كردم اما آنها طرفين 
مذاكره نيستند. آنها نماينده مردم  هستند اما مذاكره بايد با 
دولت وقت انجام بگيرد.وزير امور خارجه كشورمان در پاسخ 
به اينكه »آي��ا ايران به حمله اي كه نزديك بود در ماه ژوئن 
رخ دهد، پاسخ مي داد؟« گفت: همين طور است. ما پاسخ 
مي داديم و امريكا نيز كاما به اين مساله واقف بود. به آنها 
بافاصله پس از ساقط شدن پهپادشان هشدار داديم. ما از 
خودمان دفاع مي كنيم. هر حمله اي به ما با واكنشي بزرگ 
مواجه خواهد ش��د.وي در ادامه افزود: به گمانم ترامپ به 
دنبال جنگ نيست. او فكر مي كند كه از طريق اعمال فشار 
به توافقي بهتر دست مي يابد. اطاعات اشتباهي به او داده اند.

ظريف همچنين در خصوص »مشاور امنيت ملي شدن جان 
بولتون« بيان كرد: به گمانم حضور جان بولتون در كاخ سفيد 

براي هيچ كسي در جهان خبر خوبي محسوب نمي شد.
وي در پاسخ به اينكه »آيا ترامپ مي خواهد كاري كه با كره 
شمالي انجام داد را روي ايران تكرار كند؟« گفت: فكر كنم 
كه ترامپ چنين چيزي گفته بود اما با اعمال فشار حداكثري 

نمي تواند به چنين خواسته اي دست يابد.

 مذاكره با ترامپ؟
وزير امور خارجه ايران در پاسخ به اينكه  »چرا شما شخصا با 
ترامپ مذاكره نمي كنيد؟« تصريح كرد: اين كار را نمي كنيم 
چراكه هم اكنون يك توافق با دولت امريكا داريم. اگر در نظر 
بگيريم كه توافق با دولت قبلي تنها تا زمان روي كار آمدن 
ترامپ حفظ شد، پس بايد تصور كنيم كه توافق بعدي نيز 
تا پايان رياست جمهوري ترامپ باقي خواهد ماند. همين 
باعث مي شود كه او به خواسته خود نرسد.ظريف همچنين 
در خصوص احياي برجام گفت: بي اعتمادي هاي زيادي در 
ايران در خصوص تعامل با ديگران وجود دارد اما ايران نشان 
داده كه به تعهدات بين المللي اش پايبند است. پس اگر ما 
شاهد تعهد متقابل باشيم، قطعا برجام ارزش احيا شدن را 
دارد. ما تمام تاشمان را مي كنيم كه اين توافق پابرجا باقي 
بماند.وزير امور خارجه كش��ورمان در پاسخ به اين سوال 
كه »آيا حمايت وي از برجام، به جايگاهش خدش��ه وارد 
كرده اس��ت؟« گفت: مردم چندان از نتايج حاصل شده از 
برجام خوشحال نيستند چراكه ديده اند امريكا از آنچه كه 

مي پنداشتند نيز غيرقابل اعتمادتر است.
ظريف با اشاره به اينكه اروپا از مواضع امريكا پيروي نمي كند، 
گفت: اروپا اگر به دنبال منافع خودش باشد، بايد راه ديگري 
را اتخاذ كند. البته گمان نمي كن��م كه آنها عزم الزم براي 
استقال را داشته باشند. اين مساله برايشان هزينه خواهد 
داشت.وي در خصوص احتمال وقوع جنگ گفت: جنگ 
چيزي است كه همه بايد از آن اجتناب كنند اما ما نمي توانيم 

از آن فرار كنيم. ما نمي توانيم از منطقه فرار كنيم. ما همينجا 
هستيم. نمي توانيم جاي ديگري برويم. هركس كه جنگ را 
آغاز كند، به آن پايان نخواهد داد و قطعا ما آغازكننده جنگ 

نخواهيم بود.

   نقش ساير طرف هاي برجام
محمدج��واد ظريف در خصوص نقش مس��كو در جنگ 
احتمالي گفت: همه چيز غيرقابل پيش بيني است. روسيه 
شريك و همسايه اي مهم است. ما اتحاد نظامي با روسيه 
نداريم اما روابط مان خوب اس��ت. ما سياست خارجه مان 
را بر پايه حدس و گمان بن��ا نكرده ايم. ما ياد گرفته ايم كه 
به منابع خودمان متكي باشيم.وي درباره نقش چين نيز 
گفت: آن هم به همين منوال اس��ت. ما به چين و روس��يه 
بسيار نزديك هستيم اما آنها تصميمات شان را بر پايه منافع 
امنيت ملي شان اتخاذ مي كنند. ما نيز بر پايه امنيت ملي 
خودمان تصميم مي گيريم. ظريف با اشاره به اينكه امريكا 
نمي تواند باعث تغيير نظام در ايران شود، گفت: آنها انتظار 
داشتند كه ما مدت ها قبل سقوط كنيم. جان بولتون اين را در 
سخنراني اش مشخص كرده است. او پيش بيني كرده بود كه 
ما در عرض يك سال سقوط خواهيم كرد. تاكنون كه 9 ماه 

نيز بيشتر از آن يك سال گذشته است. سال هاي بيشتري نيز 
همين گونه سپري خواهد شد.وزير خارجه ايران همچنين 
با اصاح برخي شايعه هاي پخش شده در خصوص آمادگي 
ايران براي مذاكره بر سر برنامه هاي موشكي اش گفت: برنامه 
موشك هاي بالستيك ايران موضوع مذاكرات نخواهد بود. 
وزير امور خارجه كشورمان تصريح كرد كه وضعيت سوريه 
از طريق مذاكرات آستانه در حال پيشرفت است و حضور 
يا عدم حضور امريكا در سوريه تاثيري در اين روند نخواهد 
گذاش��ت.وي همچنين در خصوص وضعيت يمن گفت: 
برخي از همس��ايگان مان بايد از اين جاه طلبي يا توهم كه 
رسيدن پيرزوي نظامي در يمن ممكن است، دست بكشند. 
آنها بايد تاكنون به اين نتيجه رس��يده باشند كه پيروزي 
نظامي غيرممكن است و بايد به دنبال راهي براي جلوگيري 
از شكست خوردن نظامي باشند. ظريف در پاسخ به اين سوال 
كه »چه چيزي نشان دهنده جديت امريكايي ها براي مذاكره 
با ايرانيان خواهد بود؟« پاسخ داد: متوقف كردن تحريم ها! 
ظريف در خصوص مذاك��ره با ترامپ تصريح كرد: براي ما 
فرقي ندارد كه چه كسي رياست كاخ سفيد را در دست دارد. 
ما محاسبات مان را بر اساس منافع و آينده خودمان انجام 

مي دهيم. امريكا بايد آينده خود را مشخص كند.

فهرست بنگاه هاي اقتصادي 
نهادهاي غيردولتي به بورس

ن��ي  لما ر پا ن  و مع��ا
رييس جمهور گفت: قانون 
اص��اح بند )۵( م��اده )۶( 
و م��اده )2۱( قانون اجراي 
سياس��ت هاي كل��ي اصل 
چهل و چهارم قانون اساسي 
اباغ شد و از اين پس طبق 
آن فهرست كليه شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي وابسته 
به نهادهاي عمومي غير دولتي بايد به سازمان بورس و 
اوراق بهادار اعام ش��وند. به گزارش ايسنا، حسينعلي 
اميري در اين باره افزود: مطابق قانون مذكور اشخاص 
حقوقي شامل موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، 
موضوع ماده )۵( قانون محاس��بات عمومي كش��ور، 
نهادهاي نظامي و انتظامي كش��ور و بنيادهاي تعاون 
وابسته به آنها، س��ازمان ها و موسسات خيريه كشور، 
نهادها و موسس��ات وقفي و استان هاي مقدس و بقاع 
متبركه و بنيادها و نهادهاي انقاب اسامي، موسسات و 
كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشگري 
و وابسته به نهادها و دستگاه ها و ساير اشخاص حقوقي 
كه زيرنظر ولي فقيه اداره مي شوند، بايد بصورت ساالنه 
فهرست كامل كليه ش��ركت ها اعم از تعاوني، سهامي 
خاص، سهامي عام و مس��ووليت محدود و بنگاه هاي 
اقتصادي و موسس��ات متعلق به خود  ب��ا هر ميزان از 
تملك سهام را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعام كنند.

هدف طرح »معامله قرن« 
تجزيه منطقه است

دستيار ويژه رييس مجلس 
در ام��ور بين الملل گفت: 
طرح به اصطاح معامله قرن 
امريكايي-صهيونيس��تي 
براي فلسطين و منطقه در 
واقع هم��ان اهداف تجزيه 

منطقه را دنبال مي كند.
به گزارش مهر، دستيار ويژه رييس مجلس و مديركل 
بين الملل با نبيه بري رييس مجلس لبنان در بيروت ديدار 
كرد. نبيه بري رييس مجلس لبنان در اين ديدار گفت: 
مواضع ايران در حمايت از ثبات و امنيت لبنان همواره 
مورد قدرداني ماست.وي با بيان اينكه محور مقاومت در دو 
جبهه مبارزه با تروريسم و صهيونيسم شاهد پيروزي هاي 
بزرگي بوده است، اظهار داشت: سياست هاي تحريك آميز 
برخي طرف هاي خارجي مورد تاييد ما نيست و اعمال 
تحريم ها عليه ملت ها و كشورها اقدامي غير سازنده است.

او بيان كرد: روابط طبيعي ايران و عربستان و همكاري 
منطقه اي با هدف كمك به ثبات و امنيت جمعي همواره 
مورد توجه ما بوده است.بري تصريح كرد: صهيونيست ها 
درصددند با ايجاد شكاف در منطقه، اهداف شوم خود را 
محقق سازند.در ادامه اين ديدار اميرعبداللهيان دستيار 
ويژه رييس مجلس در امور بين الملل سالگرد پيروزي 
لبنان در مقاومت سي و سه روزه عليه تجاوزات اسراييل 

غاصب را تبريك گفت.

اصالحات مورد نظر در اليحه 
بودجه  ۹۹ ديده مي شود

ي��ك عض��و كميس��يون 
مجل��س  ي  د قتص��ا ا
گف��ت: ي��ك ب��ازه زماني 
خاص��ي ب��راي اصاحات 
س��اختاري بودجه تعيين 
نمي كني��م، بلكه مي توان 
اين اصاحات س��اختاري 
بودج��ه را در س��ه دوره كوتاه مدت، مي��ان مدت و 
بلندمدت اجراي��ي كنيم كه جلوه آن بايد در بودجه 

سال 99 ديده شود.
س��يدتقي كبيري در گفت وگو با ايلن��ا، درباره روند 
اصاح ساختار بودجه كشور گفت: در فرمايش مقام 
معظم رهبري يك بازه زماني چهار ماهه مطرح بود 
هرچند كه ما اين زمان را از دست داده ايم. براي تحقق 
اصاح ساختار بودجه در چهارماه يك گروه ويژه بايد 

گزارش هاي كوتاه مدت ارايه مي داد.
اين عضو كميسيون اقتصادي با بيان اينكه مطالعات 
اوليه جهت اصاح ساختار بودجه ريزي كشور انجام 
شده است، عنوان كرد: مطالعات صورت گرفته در اين 
زمينه به اينجا رسيده كه عزم جدي براي بحث تغيير 
ساختار بودجه وجود دارد. سازمان برنامه و بودجه و 
مركز پژوهش هاي مجلس و ديوان محاسبات كشور 
مباحث مفيدي را در اين زمينه در جلسه غيرعلني 

اين هفته مجلس مطرح كردند.

 تمركز نيرو در خليج فارس 
خطر درگيري را باال مي برد

معاون وزير خارجه روسيه 
در واكنش به ادعاي دونالد 
ترامپ مبني بر س��رنگون 
 ك��ردن پهپ��اد ايراني در 
خليج فارس اع��ام كرد: 
تمرك��ز نيروهاي خارجي 
وضعي��ت در خليج فارس 

را بدتر و احتمال درگيري نظامي را افزايش مي دهد.
به گزارش ايرنا، س��رگئي ريابكوف دي��روز در جمع 
خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: تمركز نيروهاي 
خارج��ي در خليج فارس زياد اس��ت و اين وضعيت 

ممكن است باعث وقوع درگيري نظامي شود.
وي گفت: م��ا در جريان اظهارات اخي��ر ترامپ قرار 
گرفته ايم و متأس��فانه بايد گفت تمرك��ز نيروهاي 
خارجي به اندازه اي زياد ش��ده است كه احتمال هر 
حادث��ه اي مي رود.ديپلمات بلند پاي��ه روس اظهار 
داشت: ما بارها به امريكا گفته ايم كه از تشديد تنش 
با ايران در خليج فارس خودداري كند چرا كه اكنون 
وضعيت نه تنها خطرناك است بلكه هر لحظه امكان 
درگيري نظامي وجود دارد.وي با ابراز تأسف از اظهارات 
و اقدامات مقامات كاخ سفيد عليه ايران اظهار داشت: 
طرف امريكايي با وجود همه درخواست هاي ما و ساير 
كشورها به شدت و با لجاجت سياست تنش آفريني و 

فشار حداكثر بر ايران را ادامه مي دهد.

 امريكا فشارها عليه ايران 
را متوقف كند 

ه  س��تگا د ي  س��خنگو
ديپلماس��ي چين با اشاره 
ب��ه اينكه امريكا ب��ا اعمال 
حداكثر فشارها عليه ايران 
باع��ث افزاي��ش تنش ها 
در منطق��ه ش��ده اس��ت 
از واش��نگتن خواس��ت به 

فشارها عليه تهران پايان دهد.
به گزارش ايرنا، گنگ شوانگ ديروز در كنفرانس خبري 
هفتگي و در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي افزود: 
چين معتقد است اجراي كامل و موثر توافق هسته اي 
ايران به عنوان قطعنامه الزام آور ش��وراي امنيت، تنها 
راه واقع بينانه و موثر براي حل مس��اله هسته اي ايران 
و كاهش تنش ها اس��ت.او تصريح ك��رد: پكن از همه 
طرف ه��اي برجام مي خواهد خويش��تنداري خود را 
حفظ كنند و از طريق گفت وگو زمينه حفظ اين توافق 
مشترك را فراهم كنند همه اعضا بايد در حال حاضر 
به برجام پايبندي نشان دهند تا همه طرف ها از جمله 
ايران به حقوق قانوني ناشي از اين توافق برسد.وي در 
پاسخ به سوال خبرنگاري كه ادعا كرد وزير خارجه ايران 
گفته است چنانچه امريكا تحريم ها عليه ايران را بردارد 
احتمال مذاكره وجود از اظهارات ظريف به عنوان يك 
سيگنال مثبت ياد كرد كه بيانگر تمايل ايران به پرهيز 

از تنش و حل مساله از طريق ديپلماسي است.
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چهره ها

 رهبر معظم انقالب 
درگذشت حجت االسالم »سيد 
عليرضا حائري« را تسليت گفتند

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت عالم 
بزرگوار حجت االسام والمسلمين حاج سيد عليرضا 

حائري را تسليت گفتند.
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري، متن پيام تس��ليت رهبر انقاب اسامي به 
اين شرح است:  بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ درگذشت 
تأسف انگيز عالم بزرگوار حجت االسام والمسلمين 
آقاي حاج س��يدعليرضا حائري را ب��ه بازماندگان و 
خاندان مكرم و ارادتمندان و همكاران علمي ايشان 
در موسسه دائرةالمعارف فقه كه اخيراً به رياست آن 
منصوب شده بودند، تسليت عرض مي كنم.خدمات 
علمي و تبليغي اين عالم فرزانه ذخيره ماندگاري براي 
خود آن مرحوم و يادگار ارزنده اي براي عاقه مندان 
و راه جوي��ان و ماي��ه رحمت و مغفرت الهي اس��ت 
ان شاءاهلل. از خداوند متعال علو درجات و حشر با اجداد 

طاهرينشان را براي ايشان مسألت مي كنم.
والسالم عليكم
سيد علي خامنه اي
28 تير ماه ۱3۹8



پاورقي  اقتصادي 3 كالن

اختصاص ۱۵۰ ميليون يورو از صندوق توسعه ملي به آبخيزداري
رييس صندوق توسعه ملي از اختصاص ۱۵۰ ميليون 

يورو به حوزه آبخيزداري خبر داد.
مرتضي ش��هيدزاده در جلسه ش��وراي برنامه ريزي 
و توس��عه لرس��تان، اظهار كرد: صندوق توسعه ملي 
يكي از ابتكارات مقام معظم رهب��ري بود كه پس از 
اينكه حساب ذخيره ارزي تش��كيل شد و نتوانست 
اهداف مورد نظر را برآورده كند با دس��تور ايش��ان و 
با تصويب مجلس ش��وراي اسالمي تشكيل شد. وي 
تصريح كرد: اين صندوق با هدف تبديل بخش��ي از 
منابع به ثروت ه��اي ماندگار، مولد و س��رمايه هاي 
زاينده اقتصادي و حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع 

نف��ت و گاز و فرآورده هاي نفتي از طريق تأمين مالي 
س��رمايه گذاري در قالب اعطاي تسهيالت بانكي به 
بخش هاي دولتي و سرمايه گذاري در بازارهاي پولي 

و مالي خارجي تشكيل شده است.
رييس صندوق توس��عه ملي خاطرنش��ان كرد: اين 
منابع اول اينكه براي نس��ل آينده و دوم اينكه براي 
تحرك بخ��ش خصوصي به منظور كمك به توس��عه 
اقتصادي اس��ت، يعني بخش دولتي هيچ سهمي از 

صندوق توسعه ملي ندارد.
شهيدزاده اضافه كرد: در سال ۱394 با تصويب مجلس 
و به اذن مقام معظم رهبري ۱۰ درصد از ورودي منابع 

هر سال صندوق را براي بخش كشاورزي و ۱۰ درصد 
را براي بخش صنعت اختصاص داديم.

وي بي��ان كرد: طبق اساس��نامه پول ب��ه طرح هايي 
پرداخت مي شود كه بتواند از محل ارز آوري ناشي از 
صادرات محصول نس��بت به بازپرداخت اصل و سود 
پول اقدام كند، يعني نبايد طرحي كه ايجاد مي شود 
مصرف داخلي داشته باشد بلكه بايد توليد صادراتي 
داشته باشد. رييس صندوق توس��عه ملي ادامه داد: 
كارمزد تس��هيالت صندوق در مناطق محروم چهار 
درصد كمتر از مناطق توسعه يافته است. همچنين 
با سيس��تم بانكي تعامل داريم و بانك ها با ساز و كار 

خود تعيين و تكلي��ف مي كنند. ش��هيدزاده اظهار 
كرد: كس��اني كه طرح هاي ريالي آنان مشكل دارد با 
كاركرد تسهيالت مي توانند 4۰ درصد منابع تكميلي 

دريافت كنند.
وي تصريح كرد: همچنين اس��تفاده مجدد از منابع 
صندوق توس��عه ملي در صورت نبود اقساط معوق، 
پيشرفت فيزيكي س��رمايه گذاري قبلي متناسب با 

برنامه و طرح توسعه جديد امكان پذير است.
ريي��س صندوق توس��عه ملي خاطرنش��ان كرد: در 
ارتب��اط با ح��وزه آبخيزداري ۱۵۰ ميلي��ون يورو به 
جهاد كش��اورزي اختص��اص ياف��ت. همچنين در 

خصوص ريزگرده��ا منابع جدا تعلق گرفته اس��ت. 
شهيدزاده اضافه كرد: س��ال گذشته از محل تبصره 
۵۲ و بند »الف« تبص��ره ۱۸ بالغ بر ۱۱ هزار ميليارد 
سپرده گذاري در بانك ها كرديم و امسال هم با توجه 
به اينكه ورودي ها به صندوق كم شده از محل منابع 
برگشتي اقساط، منابعي را وارد بانك هاي عامل براي 

پروژه هاي جديد مي كنيم.
رييس صندوق توسعه ملي بيان كرد: امسال با توجه 
به كم ش��دن ورودي ها ۷۵ هزار ميلي��ارد ريال براي 
سپرده گذاري در بانك ها پيش بيني شده است كه در 

اختيار بانك ها قرار مي گيرد.

بررسي امكان اجراي سند اصالح ساختار بودجه

حذفيارانههايبودجههزينهزاست
گروه اقتصاد كالن|

ارائه س��ند اصالح س��اختار بودجه از س��وي دولت 
و بررس��ي آن توس��ط مجلس شوراي اس��المي اما 
و اگره��اي فراواني را به همراه خود داش��ته اس��ت، 
عده اي از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي و ايضا 
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه برنامه اصالح 
ساختار بودجه قابليت اجرا ندارد و برای اجرايی شدن 
مفاد اين برنامه، بايد تغيير و اصالح ۱۰ قانون از جمله 
قانون بده��ی دولت، قانون مالي��ات بردرآمد، قانون 
هدفمندی يارانه ها، اساسنامه صندوق توسعه ملی، 
قانون مش��ارکت عمومی و خصوصی، قانون برنامه و 
بودجه، قانون ساماندهی بدهی دولت، قانون اصالح 
صندوق بازنشس��تگی و قانون اصالح نظام بانکی در 

دستور کار قرار گيرد. 
بعد از انتظارهاي بسيار در نهايت سند اصالح ساختار 
بودجه از س��وي دولت ارايه ش��ده و اكنون موسم قرار 
دادن اين س��ند در بوته نقد و بررسي امكان اجراي آن 
فرا رسيده است. اين روزها نمايندگان مجلس بيشتر 
درباره قابليت اجرايي اين سند سخن مي گويند. مثال 
در روزهاي گذشته سيد فريد موسوی،  نماينده مردم 
تهران در مجلس شوراي اسالمي يکی از اشکاالت برنامه  
را اميدواري بيش از حد و اندازه دولت نسبت به اجرايي 
كردن صد در صدي اين برنامه دانسته و بيان كرده است 
که گويی دولت همه آرزو های خوب توسعه ای را در اين 
برنامه بيان کرده است و اميد به اجراي مواردي دارد که 
برخی از آن ها سال ها امکان تحقق ندارند. به عقيده اين 
نماينده مجلس شوراي اسالمي برنامه اصالح ساختار 
بودجه با رويكرد قطع وابس��تگي به نفت، برنامه مورد 
نظر سازمان برنامه و بودجه بوده و هنوز تبديل به برنامه 
دولت نشده است كه متاسفانه برای اجرای آن نيز اراده 

و اجماعی نيست.

   باید به دنبال اصالح س�اختار دولت باشيم
تا اصالح ساختار بودجه!

همچنين سيد مهدي مقدس��ي يكي ديگر از اعضاي 
مجلس شوراي اسالمي هم در واكنش به برنامه اصالح 
س��اختار بودجه بيان كرد كه قبل از اصالح س��اختار 
بودجه بايد ساختار اداری دولت اصالح شود که به تبع 
آن بودجه هم اصالح ش��ود. به عقيده  مقدسي اصالح 
بودجه يک ضرورت اجتناب ناپذيراست ولی روش های 
ارائه شده از س��وی دولت يک ُمسکن بوده و تاثيرگذار 
نيس��ت. وي پيش��نهاد داد که يک گروه متش��کل از 
نخبگان اقتصادی، اساتيد دانشگاه، نمايندگان دولت، 
سازمان برنامه و بودجه، کمسيون برنامه ريزی مجلس، 
کميسيون پژوهشی مجلس و همچنين نمايندگان قوه 
قضاييه نشست هايی داشته باشند و برای اصالح ساختار 
بودجه آن روشی که مد نظر مقام معظم رهبری است 

را پيشنهاد دهند.
اين عضو كميس��يون صنايع مجلس شوراي اسالمي 
گفته اس��ت: در مواردی که بخ��ش خصوصی و مردم 
می توانند جايگزين دولت باشند، دولت بايد امور را به آنها 
واگذار کند و راه را برای آنها باز کند، اگر دولت بار خود 
را سبک کند می توانيم به اصالح بودجه اميدوار باشيم، 

چراکه با سهيم کردن مردم و بخش خصوصی، دولت 
بهتر می تواند در امور حاکميتی و دس��تگاه هايی که 
حاکميتی هستند )بهزيستی، کميته امداد، بهداشت 
و درمان و آموزش و پرورش و غيره( توجه و رسيدگی 

داشته باشد.
عالوه بر نمايندگان مجلس، كارشناسان هم مي گويند 
عالوه بر اينكه اج��راي اصالح س��اختار بودجه بنا بر 
مواردي مانند كمبود مناب��ع و همچنين حاكم بودن 
برخي رويه هاي غلط اگر نگوييم امكان پذير نيست با 
دشواري هاي بسياري روبه رو است. حاال بايد ديد چقدر 
عزمي راسخ براي اصالح اين رويه ها وجود دارد. البته 
عالوه بر امكان اج��راي اين برنامه برخي انتقادات هم 
عليه اين برنامه مطرح مي شود. در ادامه به برخي از اين 

موارد اشاره شده است.

   تبعات توقف پروژه های عمرانی
يکی از محورهای مهم برنامه اصالح س��اختار بودجه، 
تغيير روند تخصيص بودجه پروژه های عمرانی است، 
اين در حالي است كه حدود ۷۰۰ هزار ميليارد تومان 

پروژه عمرانی نيمه تمام در کشور وجود دارد.
مطابق با قانون پروژه های عمرانی بايد در مدت زمان 
مش��خص و با منابع اعتباری معين تکميل و اجرايی 
ش��وند؛ اما در عمل شاهد آن هس��تيم كه مدت زمان 
اجرای پروژه نه تنها مطابق با پيش بينی اوليه نيست،  
بلکه به شكل مداوم تغيير می يابد و هزينه های آن نيز 
هر سال با توجه به مسائل مختلف سياسی و اقتصادی 

افزايش مي يابد.
در حال حاضر حدود ۸6 هزار پروژه عمرانی نيمه تمام 
در کشور وجود دارد که تکميل اين پروژه  ها به هزاران 
ميلي��ارد تومان اعتبار نياز دارد. در حالی که در س��ال 
گذش��ته اين تعداد ۷6 هزار پروژه مع��ادل ۵۰۰ هزار 
ميليارد تومان و در سال 96 ، ۷۱ هزار پروژه نيمه تمام 
معادل 4۱۱ هزار ميليارد تومان بوده است و هرسال بر 
تعداد اين پروژه های نيمه تمام عمرانی و اعتبار مورد 

نياز برای تکميل آنها افزوده شده است.
به عقيده  كارشناس��ان و نقادان، اتالف منابع، افزايش 
هزينه تمام ش��ده پروژه، بيکار ماندن عوامل انسانی و 
ماشين آالت و تجهيزات، کاهش بهره وری بخش دولتی 
و خصوصی، نارضايتی اجتماعی و بی اعتمادی به دولت 
و حتی بی اعتباری قان��ون و مجلس از تبعات توقف و 
عدم تکميل پروژه های عمرانی در کشور است عالوه 
بر اين، به عنوان يک اصالح ساختاری و رويکردی در 
بودجه ريزی کشور، الزم است پروژه های عمرانی بدون 
نياز به بودجه دولت و از طريق سازوکارهايی که در آن 
سرمايه های مردمی و نقدينگی موجود در کشور نقش 
آفرينی می کند، اجرايی شود. حاال بايد بررسي كرد كه 
چقدر بنيه  اداره اين پروژه ها توس��ط بخش خصوصي 
وج��ود دارد؟ از طرف��ي با توج��ه به اينكه با بررس��ي 
كارشناسان مشخص شده است كه ادامه بسياري از اين 
پروژه ها توجيه اقتصادي ندارد بايد بررسي كرد و ديد كه 
حتي در صورت توانمند بودن بخش خصوصي چقدر 
حاضر است منابع خود را به سمت پروژه هايي ببرد كه 

توجيه اقتصادي ندارند؟ 

   آیا اصالح یارانه کش�اورزی امنيت غذایی 
را متاثر مي كند؟

يكي ديگر از محور هاي برنامه اصالح س��اختار بودجه 
اصالح يارانه بخش كش��اورزي است كه در اين سند به 
ميان آمده است و منجر به واكنش برخي كارشناسان 
شده است، برخي از آن ها معتقدند ممکن است با در نظر 
نگرفتن پيش فرض های اقتصادی الزم در اين اصالحات، 

امنيت غذايی مردم تحت تاثير قرار بگيرد
بررس��ی ها حاكي از آن اس��ت كه طرح اص��الح يارانه 
کش��اورزی با توجيه کاهش مداخالت دولت در قيمت 
نهاده ها و محصوالت کش��اورزی و آزادسازی صادرات 
مطرح  شده است. همچنين با نگاهي به وضعيت مديريت 
بازارها، مي توان گفت كه دولت دوازدهم بعد از جهش 
نرخ ارز  در سال گذشته، توانايی کنترل قيمت کاالهای 
عمومی و مورد نياز مردم را نداش��ته و بازار با اهرم های 
کنترلی و نظارت��ی کارآمدی رو به رو نبوده اس��ت. به 
اين علت پياد ه سازی يارانه کش��اورزی بدون پشتوانه 
اصالحات، عمال موجب افزايش قيمت ها و فشار بيشتر 
از آن چه تاکنون محقق شده به عموم مردم خواهد بود.

از سوی ديگر برخي كارشناسان باور دارند، اجرای برنامه 
اصالح يارانه محصوالت کشاورزی، زمينه هاي آسيب 
پذيری توليدکنندگان محصوالت کشاورزی را فراهم 
كرده و با حذف خريد تضمين��ی موجب فعاليت هاي 

داللی در فعاليتهای اقتصادی استراتژيک خواهد شد.
الزم به ذكر اس��ت س��ازمان برنامه و بودج��ه، در برنامه 
اصالح يارانه کشاورزی آورده است كه، حصول اطمينان 
از عدم اس��تفاده بی رويه مواردی نظير کودها و سموم، 
افزايش بهره وری و کاهش رانت های توزيع شده در طول 

زنجيره توليد، جلوگيری از تخريب محيط زيست و منابع 
آبی و افزايش انگيزه کش��اورزان برای صادرات برخی از 
محصوالت از مزايای افزايش کارايی سياستهای يارانه ای 

دولت در بخش کشاورزی است.
 بنابراين برای سازماندهی يارانه های بخش کشاورزی بايد 

برنامه ای تهيه  شود تا:
۱- فشار بر بودجه دولت و کسری ناشی از آن کاهش يابد.

۲- ب��ا کاهش مداخ��الت دولت در قيم��ت نهاده ها و 
محصوالت کشاورزی، زمينه های سوء مصرف و کاهش 
انگيزه توليدکننده رفع شود و اگر کااليی با قيمت های 
تعادلی توان رقابت با مش��ابه خارج��ی را دارد، امکان 

صادرات آن فراهم باشد.
3- کارايی در توليد اين کاالها افزايش يابد.

4- نيازهای حداقلی برای عموم مردم تأمين شود.

   تبعات اقتصادی و اجتماعی به دنبال اصالح 
یارانه سالمت

يكي ديگر از محور هاي برنامه اصالح ساختار بودجه ، 
بحث اصالح يارانه نظام بيمه سالمت است.

طبق بررسي هاي صورت گرفته توسط كارشناسان، تا 
زمانی که طرح عملياتی برای کاهش هزينه های افزايش 
يافته درمان ارائه نش��ده، هرگونه اصالح يارانه سالمت 
می تواند تبعات اقتص��ادی و اجتماعی خاص خود را به 
دنبال داشته باشد. كارشناسان مي گويند اين بخش از 
طرح اصالح ساختار بودجه کشور نه تنها موجب کاهش 
هزينه های اقش��ار مختلف نمی شود بلکه ممکن است 
زمينه را برای افزايش هزينه ها برای قشر ضعيف و حتی 
متوس��ط جامعه فراهم کند. به عقيده آنها زمان حاضر 

فرصت مناس��بی برای نقد طرح تحول سالمت نيست 
اما به صورت کلی بايد در نظر گرفت که اين طرح عمال 
هزينه های درمان در کش��ور را به شدت افزايش داده و 
کاهش تعهدات دولت در اين خصوص بدون ارائه طرح 
برای کاهش هزينه های افزايش يافته درمان به خصوص 
در بخش دولتی              ، عمال به بيش��تر ش��دن فشار بر اقشار 

متوسط و ضعيف جامعه منجر خواهد شد.
همچنين در برنامه  اصالح نظام بيمه س��المت مطرح 
ش��ده اس��ت كه به منظور ارتقاي نظام های انگيزشی 
افراد در مواجهه با طرح تحول سالمت و طراحی بودجه 
تراز ب��رای تأمين مالی پاي��دار آن که متضمن کاهش 
هزينه های اقشار مختلف و به خصوص طبقات محروم 
و نيز جلوگيری از استقراض مستقيم يا غير مستقيم )از 
طريق شبکه بانکی( از بانک مرکزی و اثرات تورمی آن 
باشد، نياز است تا سازوکار فعلی اين طرح اصالح شود. 
با انج��ام اصالحات ايفای تعهدات دولت به پزش��کان، 
شرکت های بيمه، بيمارستان ها، شرکت های دارويی و 
تجهيزات پزشکی تضمين می شود و فرآيندهای خدمات 
درمانی و بهداشتی به صورت کارآمدتری اجرا می شود.

بنابراين برنامه ای با محوريت موارد زير تهيه می شود:
۱- طرح تحول سالمت از منظر نحوه انتخاب مشمولين 

و پوشش خدمات درمانی مورد بازنگری قرار بگيرد.
۲- نحوه تأمين مالی اين طرح اصالح شود.

3- س��ازوکار تخصيص ارز ياران��ه ای دارو و تجهيزات 
پزشکی مورد بازنگری قرار بگيرد.

نگاهی به کليات طرح اصالح س��اختار نشان می دهد، 
هدف جبران کسری بودجه در کليات برنامه ارائه شده از 

سوی دولت، پررنگ است.

طرح هاي تسهيالت محور اشتغالزا نيست
مدير اجرايي طرح مل��ي تكاپو وزارت تعاون، كار و رفاه 
گفت: برنامه هاي اش��تغالي دولت كه تسهيالت محور 
است، موجب اشتغال پايدار نمي ش��ود و اثر تورمي بر 

اقتصاد خواهد داشت.
رضا تازيكي، مدير اجرايي طرح ملي تكاپو وزارت تعاون، 
كار و رفاه در گفت وگو با تسنيم، درباره جمعيت بيكار 
در كشور گفت: زماني كه نرخ مشاركت افزايش مي يابد، 
يعني در اقتص��اد تغييراتي ايجاد مي ش��ود و مردم به 
سمت شغل مي روند در همين راستا تقاضاي شغل زياد 
شود. افزايش نرخ مشاركت اقتصادي موجب تقاضاي 
شغل مي ش��ود و زماني كه تقاضاي شغل زياد شود آن 
دسته از افرادي كه موفق به يافتن شغل نشده اند، بيكار 
مي ش��وند. در حال حاضر نيز نرخ مشاركت اقتصادي 
افزايش يافته است. تازيكي گفت: يكي از بخش هايي 
كه در رونق توليد كمك حال اشتغال بوده است، بحث 
بورس است. سياس��ت گذاري هاي دولت براي توسعه 
بورس به رونق توليد كمك كرده اس��ت و باعث ش��ده 
است سرمايه ها به جاي اينكه در مسير سكه و ارز بروند، 
به سمت تأمين مالي بنگاه ها رفته است. در همين راستا 
مش��اهده مي كنيم كه ش��ركت هاي بورسي افزايش 

تقاضاي نيرو را دارند.
وي در تحلي��ل برنامه هاي اش��تغالي دولت گفت: به 
صراحت مي گويم، آن دس��ته از برنامه هاي دولت كه 
تسهيالت محور است، موجب اشتغال پايدار نمي شود و 
اثر تورمي بر اقتصاد خواهد داشت. بسياري از برنامه ها 
مانند تبصره ۱۸ از اين جمله هس��تند.اين طرح ها بر 
توس��عه بنگاه متمركز هس��تند نه بر ايجاد بنگاه هاي 

موج��ود. تازيكي گفت: در حال حاضر مش��كل اصلي 
بنگاه هاي كشور، تأمين س��رمايه در گردش مطلوب 
آنها است نه وام بلندمدت چند ساله.سرمايه در گردش 
كوتاه مدت اس��ت و در مدت زم��ان كوتاهي به چرخه 
اقتصادي ب��از مي گردد و مانند خ��ون در رگ بنگاه ها 
است. اما نوع پرداخت تسهيالت به بنگاه ها از نوع سرمايه 
ايجادي است. زماني كه سرمايه ايجادي مي دهيم، هم 
منابع را درگير كرده ايم و هم فساد در آن بسيار باال است 
و احتمال انحراف وجود دارد، بنابر اينچنين طرح هايي 
هيچ خيري براي كش��ور ندارد. با توجه به اينكه طرح 
ايجاد اشتغال از منابع تبصره ۱۸ اينچنين است، تبصره 

۱۸هيچ شغلي را براي كشور ايجاد نخواهد كرد.  تازيكي 
ادامه داد: از ديگر سياست هاي اشتغالي دولت اين است 
كه در سياست هاي اش��تغالي سياست انتخابي وجود 
ندارد. يعني عمده برنامه هايي كه تسهيالت محور است 
سياس��ت انتخابي ندارد. يعني هر كس طرح و وثيقه 

بياورد، مشمول دريافت وام مي شود. 
مدير اجرايي طرح مل��ي تكاپو وزارت تعاون، كار و رفاه 
ادامه داد: اين در حالي است كه در سراسر دنيا سياست 
انتخابي دارند، يعني مي گويند قرار نيست ما براي هر 
طرحي وام پرداخت كنيم. تازيكي با بيان اينكه در زمينه 
دام سنگين كشور خودكفا است و جز رتبه هاي اول است 

گفت: در حالي كه كشور نيازمند حمايت تسهيالتي در 
زمينه دام سنگين نيست، چه دليلي دارد كه به آن وام 
تعلق مي گيرد. اين باعث فساد مي شود. در برخي مواقع 
فردي كه دام دارد بعد از دريافت وام، دام خود را به برادر 

منتقل مي كند مجدداً وام جديد دريافت مي كند.
وي افزود: كشور در بسياري موارد خودكفا است. نيازي 
به پرداخت تسهيالت در برخي بخش ها نيست. بهتر 
اس��ت به جاي سياس��ت ايجادي، سياس��ت انتخابي 
جايگزين شود. تنها در برخي از سياست هاي دولت كه 
مسووليت اجراي آن با وزارت كار است سياست انتخابي 

ديده مي شود.
مدير اجرايي طرح مل��ي تكاپو وزارت تعاون، كار و رفاه 
گفت: در وزارت كار روي ۱۵رس��ته و در سطح روستا 
روي ۲۰رسته شناسايي مشاغل ظرفيت اشتغال پايدار 
شناسايي مي شود و تمام هدفگذاري در اين راستا دنبال 
مي شود.  تازيكي در ادامه با انتقاد به عدم همگرايي در 
اجراي سياست هاي اشتغالي دولت به منظور كاهش 
نرخ بيكاري گفت: يكي ديگر از انتقادات به سياست هاي 
اش��تغالي دولت اين اس��ت كه هي��چ همگرايي بين 
دس��تگاه هاي اجرايي در دولت وجود ندارد. يعني هر 
دستگاه يك برنامه اشتغال متخص خود دارد. وظيفه 
وزارت كار اين بوده اس��ت كه اي��ن همگرايي را ايجاد 
كند. اما دستگاهاي ديگر مانند سازمان برنامه و بودجه 
همكاري الزم را نمي كنند. وزارت صنعت هم همكاري 
الزم براي همگرايي را ندارد. بايد سياست اشتغال و يك 

مفهوم مشخص از اشتغال وجود داشته باشد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در بخش فرش دستباف و 

اين صنعت طي سال هاي گذشته موفق عمل نكرده ايم 
گفت: ۱۰س��ال پيش حج��م بااليي از ف��رش را صادر 
مي كرديم، اما از ۱۰سال پيش تاكنون حجم فرش كشور 
يك دهم شده است. از نظر ارزش تغيير نكرده است، اما 
حجم كاهش يافته است. صادرات فرش يك دهم شده 
است. وقتي حجم كمتر مي شود يعني تعداد بافنده ها 
كمتر شده اس��ت. برخي نهادها يك طرح مشخص را 
تعيين كرده و س��فارش بافت داده اند. اما به دليل نبود 
بازرگاني كسي خريداري نكرده است. زماني كه بازاري 
نداريم، در نمايشگاه فرش دنيا كه برگزار مي شود و در 
نمايشگاه هيچ كدام از فرش هاي ايراني مورد استقبال 
قرار نمي گيرد، چرا كه طرح هاي فرش ايراني ديگر مورد 
سليقه بسياري از كشور ها نيس��ت. در نمايشگاه هاي 
بين المللي در سه سال اخير حتي يك طراح فرش ايراني 
برنده نشده است. طراحان فرش هاي ديگر برنده شده اند. 
در صورتي كه فرش براي ما است. ما سليقه هاي فرش 
دنيا را نمي شناسيم. تصور مي كنيم هر طرحي كه ببافيم 
خريداري مي شود. اما سليقه ها تغيير كرده است. بطور 
مثال فرش تركيه نهايتًا3رن��گ دارد ولي فرش تبريز 
در بعضي از نقش��ه ها بيش از ۲۰رنگ دارد. از آنجايي 
كه سليقه مشتري تغيير كرده اس��ت، فرش تركيه را 
مي پسندد ولي فرش ايراني را نمي پسندند. همانطور 
كه س��ليقه مردم در استان هاي مختلف متفاوت براي 
پوشيدن لباس متفاوت است. سليقه مردم در سراسر در 
دنيابراي انتخاب فرش هم متفاوت است. بايد به سمتي 
پيش رويم كه سليقه مشتري را بشناسيم، تا بتوانيم در 

زمينه صنعت فرش موفق شويم.
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نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|
      استثمار و قدرت بازار 

متون اس��تاندارد اقتصاد - و نيز اكثر سخنوري هاي 
سياس��ي-  بر اهميت رقابت متمركز هستند. طي 
چهار دهه گذشته، فرضيه ها و شواهد اقتصادي وقت 
خودش��ان را بر  اين ادعاها كه اكث��ر بازارها روي هم 
رفته رقابتي هستند و اين اعتقاد كه انواع »مدل هاي 
رقابتي« براي اقتصاد ما نس��خه هاي خوب يا ختي 
مناس��ب ارايه مي دهند، هدر داده اند شايد مدت ها 
قبل، تصوير ابتكار رقابت، ش��ركت هاي بي شماري 
كه براي خدمات بهتر به مصرف كننده با پايين ترين 
قيمت، نسخه خوبي از اقتصاد امريكا را را ارايه مي داد اما 
امروزه ما در اقتصادي زندگي مي كنيم كه اقتصاد تعداد 
اندكي شركت مي تواند مقادير انبوهي از منافع را به 
سمت خودشان بكشند و با موقعيت مسلطي كه براي 
ساليان سال دارند در مقابل بازرسي ها مقاومت كنند.

رهبران فناوري جديد حتي از يك تش��كر خشك و 
خالي براي رقابت خودداري مي كنند- پيتر تيئل، كه 
براي مدت كوتاهي يكي از مشاوران ترامپ بود و يكي 

از كارآفرينان بزرگ 
س��يليكون ولي، به 
صراح��ت بيان كرد 
كه: »رقاب��ت براي 
بازنده ه��ا اس��ت.« 
وارن باف��ت، يك��ي 
از ثروتمندتري��ن 
افراد كش��ور و يكي 
باهوش تري��ن  از 
سرمايه گذاران نيز 

همين برداشت را دارد. در سال ۲۰۱۱او به كميسيون 
تحقيق بحران مالي گفته بود: »مهم ترين تصميم در 
ارزيابي يك تجارت، قدرت قيمت گذاري است. اگر 
ش��ما اين قدرت را براي باال بردن قيمت بدون آنكه 
تجارت را به رقيب ببازيد به دست آوريد، يك بازرگان 
خيلي خوب هستيد. اگر شما به اندازه كافي كارهاي 
تجاري داريد، اگر شما يك روزنامه انحصاري داريد يا 
اگر شما يك شبكه تلويزيوني داريد، حتي خواهر زاده 

يا برادرزاده احمقتان هم مي تواند آن را اداره كند.«
او پيش از اين براي سرمايه گذارانش شرح داده بود كه 
يك مانع براي ورود به تجارت مثل خندقي است كه 
دور شما را احاطه كرده است: »ما برحسب آن خندق 
و عرض آن و توانايي اينكه آيا مي توان از آن عبور كرد 
يا خير فكر مي كنيم . ما به مديران خودمان مي گوييم 
كه مي خواهيم آن خندق هر ساله بزرگ تر و بزرگ تر 
شود.« بافت در ارزيابي هاي خود درست فكر مي كند 
و دنياي بدون رقابتي كه او صادقانه توضيح مي دهد 
جزو اخبار بد است. مشكل اين است كه موانع رقابت 
همه جا هستند. همان طور كه ما در زير شرح خواهيم 
داد مقادير زيادي ابتكار به شكل ابزار در خلق كردن، 
بهره برداري كردن و حفظ قدرت بازار وجود دارد كه 
مديران براي بزرگ كردن خندفي كه آنها را احاطه 
كرده اس��تفاده مي كنند و اينكه اين مديران با آنها 
مي توانند از قدرت منتجه براي اس��تثمار ديگران و 
بيشتر كردن سودشان استفاده ببرند. اين قابل درك 
است كه چرا مديران تجاري ما رقابت را دوست ندارند: 
رقابت، س��ود را با در نظر گرفتن محاسبه ريسك، تا 
آن نقطه اي پايين مي آورد كه ش��ركت ها بازگشت 
سرمايه شان را در سطحي دريافت مي كنند كه براي 
نگهداري سرمايه گذاري شان در آن تجارت كفايت 
مي كند .آنها دنبال سود بيشتري نسبت به آنچه يك 
بازار رقابتي ارايه مي دهد هستند و در نتيجه ساخت 
خندق هاي بزرگ تر براي متوقف كردن رقابت و نيز 
ابتكارات بيشتر براي انجام آن ضرورت مي يابد. آنچه 
حاال الزم است ابتكار براي مقابله با اين ابتكارات است؛  
احيا كردن رقابت و خل��ق يك اقتصاد متوازن تر. در 
بخش آخر اين فصل ما نشان خواهيم داد كه چگونه 
فصل سوم  مي توان آن را انجام داد. 

سرمایه داري پيشرفته در عصر نارضایتي

1048 خودرو  در گمرك  ماند
معاون امور گمركي گمرك از ترخيص 66۵3خودرو 
وارداتي براس��اس مصوبه هيات وزيران خبر داد و 
گفت: تاكنون براي 34۰ دس��تگاه از خودروهاي 
اظهار شده صدور پروانه انجام نشده است. مهرداد 
جمال ارونقي در گفت وگو با فارس، با اشاره به آخرين 
آمار ترخيص خودرو از گمرك اظهار كرد: بر اساس 
مصوبه هيات وزيران مبني بر ورود خودروي خارجي 
از تاريخ ۱39۷/۱۰/۱6 تا تاريخ 9۸/۰4/۱6 در اين 
مدت 66۵3 دس��تگاه خودروي وارداتي از گمرك 
ترخيص شده اس��ت. معاون امور گمركي گمرك 
افزود: تاكنون 34۰دستگاه از خودروهاي اظهار شده 
منجر به صدور پروانه نشده و به داليلي نتوانسته اند 

مجوزهاي الزم را براي ترخيص اخذ كنند.

 شروط پوري حسيني
براي واگذاري سرخابي ها

رييس سازمان خصوصي سازي با اشاره به اينكه دو 
راه براي واگذاري سرخابي ها وجود دارد، افزود: فعال 

هيچكدام از اين كارها انجام نشده است.
ميرعلي اشرف عبداهلل پوري حسيني درباره واگذاري 
دو باشگاه استقالل و پرسپوليس به بخش خصوصي 
گفت: در خصوص واگذاري سرخابي ها دو راه وجود 
دارد؛ نخست آنكه حكم مجلس مبني بر اينكه اين دو 
باشگاه بايد در فرابورس پذيرش شوند، اتفاق بيفتد و 
شرايط پذيرش اين دو باشگاه در فرابورس فراهم شود.

رييس سازمان خصوصي سازي افزود: البته با توجه به 
جلساتي كه با بورس، فرابورس، وزارت ورزش و مديران 
اين دو باشگاه برگزار شده، بعيد است اين اتفاق بيفتد. 
راه دوم اين اس��ت كه حكم پذيرش در فرابورس به 

عنوان يك الزام براي خصوصي سازي برداشته شود.

اخبار



بانك و بيمه4يادداشت

اونس جهاني 1440 دالر شد 

تكذيب نرخ از پيش تعيين شده ارز در بازار متشكل ارزي
روابط عمومي بانك مرك��زي ضمن رد هرگونه نرخ 
از پيش تعيين ش��ده اعالمي در اين بازار، اعالم كرد 
كه اين بازار در حال اتمام مراحل نهايي براي شروع 
به كار است كه به موقع اطالع رساني خواهد شد و از 
ويژگي هاي اين بازار كشف قيمت ارز توسط عرضه و 
تقاضاي ارز خواهد بود. بانك مركزي تاكيد كرد كه هر 
نوع خبر مرجع به ويژه در مورد ارز تنها از طريق سايت 

بانك مركزي به نشاني cbi.ir قابل استناد است.
به گ��زارش »تعادل«، برخي س��ايت ها و كانال هاي 
خبري با اعالم ش��روع به كار بازار متش��كل ارزي از 
روز شنبه ۲۹ تيرماه ۱۳۹۸ با يك نرخ مشخص ارز، 
اخباري در اين زمينه منتش��ر كرده بودند اما بانك 
مركزي در واكنش به اين خبرها اعالم كرده كه مبناي 
تعيين نرخ در بازار متشكل ارزي، عرضه و تقاضاست 

و نرخ ها از قبل تعيين نمي شود. 

  رش�د ۳۰ درص�دي ارزش ري�ال اي�ران
با وجود تحريم هاي امريكا

 از سوي ديگر، بلومبرگ اعالم كرد: ارزش ريال ايران 
در دو ماه اخير، با وجود تحريم هاي امريكا ۳۰ درصد 
باال رفته است. اگر يك ارز وجود داشته باشد كه انتظار 
تقويتش را نداشته باشيم آن ارز، ريال ايران است ولي 
واقعيت اين است كه ارزش ريال در بازارهاي موازي 
جهان باال م��ي رود و اين هفته ۸ درصد و طي دو ماه 

گذشته ۳۰ درصد در برابر دالر گران تر شده است.
 دولت دونالد ترامپ تحريم ها عليه جمهوري اسالمي 
ايران را س��خت تر كرده و جلوي ص��ادرات نفت اين 
كش��ور را گرفته اس��ت. نفت نيروي حياتي اقتصاد 
ايران است. ترامپ كه مدام از موفقيت اين تحريم ها 
صحبت مي كند، ماه گذش��ته پس از سرنگوني يكي 
از پهپاد هايش در نزديكي خليج فارس توسط ايران 
تحريم ها را سخت تر كرد. وي در ژانويه به كابينه اش 
گفت: »به لطف ما ارز ايران اكنون تحت محاصره قرار 
دارد ولي ارزش ريال با وجود تحريم هاي امريكا باال 

رفته است.«
 به گفته استيو هانك، يك استاد اقتصاد دانشگاه جان 
هاپكينز دربالتيمور، بهبود پذيري ريال نشان مي دهد 
ريال ايران با اجراي محدوديت هاي واردات و حفظ 

ارز خارجي سرپا ايستاده است.
 تغييراتي هم در سيس��تم ارزي ايران به وجود آمده 
اس��ت. بانك مركزي ايران يك نرخ رسمي ۴۲۰۰۰ 
ريالي براي هر دالر را حفظ مي كند ولي اخيرا تالش 
كرده صادركنندگان بيشتري از سامانه تجارت نيما 
اس��تفاده كنند. اين سامانه سال گذشته ايجاد شد و 
اجازه داده شد نرخ ارز در نيما در ماه هاي اخير افزايش 
يابد تا شركت هاي بيشتري تشويق شوند ارز خارجي 

خود را بفروشند.
 اين كار فشار بر ريال را در بازار موازي ارز پايين آورد. 
اين بازار مورد اس��تفاده كس��ب و كارهاي كوچك و 
اشخاص است. در اين بازار در حال حاضر نرخ ارز ۱۲۰ 
هزار ريال در هر دالر است و به نرخ نيما كه حدود ۱۱۵ 

هزار ريال است نزديك شده است.

  بازار ارز و طال در هفته گذشته
بازار ارز و طال هفته گذش��ته را با روند نزولي نرخ ارز 
و طال به پايان رس��اند اما روز پنج ش��نبه ۲7 تيرماه 
۹۸، نرخ دالر كه تا ۱۱ هزار تومان در روز چهارشنبه 
كاهش يافته بود مجددا افزايش يافت و در بازار آزاد و 

معامالت نقدي به ۱۲۰۴۰ تومان رسيد. 
روند نزولي بازار ارز و ط��ال ادامه يافت و نرخ دالر در 
كانال ۱۱ هزار تومان پايين تر رفت و در حالي كه در 
صرافي هاي مج��از بانكي و ملي دالر ۱۱۵۰۰ و يورو 
۱۳۴۰۰ تومان معامله مي شد، در بازار آزاد و معامالت 
نقدي نرخ دالر به ۱۲ هزار تومان رسيد. نرخ سامانه 
سنا نيز براي دالر به ۱۱۸۵۵ و براي يورو به ۱۳۴۸۱ 
تومان، لير تركيه ۲۱۸7، درهم ۳۲6۲، يوآن ۱7۸۹ و 

پوند انگليس ۱۴66۱ تومان اعالم شده است. 
در بازار طال ني��ز اونس طال در بازار جهاني به ۱۴۲۲ 
دالر رسيده و با اعالم نرخ دالربه ۱۲۰۴۰ تومان، نرخ 
طال و سكه نيز نسبت به چهارش��نبه افزايش يافته 
است. مظنه مثقال ۱7 عيار يا طالي ّآبشده ۱ ميليون 
و 7۱۵هزار تومان، گرم ط��الي ۱۸ عيار ۳۹۵ هزار 
تومان، سكه امامي ۴ ميليون و 6۲ هزار، نيم سكه ۲ 
ميليون و ۲۰۰ هزار، ربع سكه ۱ ميليون و ۳۵۰ هزار، 

سكه گرمي ۹7۰ هزار تومان معامله شدند. 
روز جمع��ه نيز اون��س جهاني طال ب��ه ۱۴۴۰ دالر 
افزايش يافت، هر گرم طالي ۱۸ عيار به ۳۹6 هزار، 
مظن��ه مثقال ۱7 عيار يا طالي آبش��ده ۱ ميليون و 
7۱۵ هزار، س��كه امامي ۴ ميليون و 6۲ هزار تومان 
معامله ش��د.  اما در روزهاي قبل از آن، تركش هاي 
افت كانالي دالر به بازار س��كه نيز اصابت كرد و اين 
فلز گرانبها پس از 6 ماه به زير ۴ ميليون تومان رفت. 
روز سه شنبه سكه ۲۹۰ هزار تومان از ارزش خود را 

از دس��ت داد و به بهاي ۳ ميليون و ۹7۰ هزار تومان 
رس��يد. اين بيشترين ميزان افت قيمت سكه در ۱۰ 
ماه گذش��ته بود تا ارزش اين فلز گرانبها به كمترين 

مقدار از اواخر دي ماه برسد.

  كاهش ۱۰۰ هزار توماني حباب سكه
 يك كارشناس بازار طال و سكه با بيان اينكه بازار در 
روز چهارشنبه با افزايش تقاضاي سوداگرانه مواجه 
شد، گفت: كاهش ارزش دالر در هفته گذشته ارزش 

طال و انواع سكه را به شدت كاهش داده است.
محمد كش��تي آراي در رابطه با وضعيت بازار طال و 
سكه طي يك هفته گذشته با اشاره به شرايط خاص 
ارزش گ��ذاري طال در بازار گفت: در هفته گذش��ته 
قيمت طال و انواع سكه تا روز چهارشنبه روند نزولي 
به خود گرفته و عاملي ش��د تا قيمت س��كه و طالي 
خام به كمترين ارزش خود در چند وقت اخير برسد.

اين كارشناس بازار طال و سكه با بيان اينكه افت ارزش 
دالر عامل اصلي كاهش قيمت طال و س��كه در بازار 
بوده است يادآور شد: با ثبت قيمت هاي جديد در بازار 
حجم تقاضاي قابل توجهي به بازار سرازير شد و اين 
موضوع افزايش ۲۰۰ هزار توماني قيمت سكه و رشد 
۵۰ هزار توماني حباب سكه را در پي داشت و اين در 
حالي بود كه طي هفته گذشته ميزان حباب سكه تا 

ارزش ۱۰۰ هزار تومان كاهش يافته بود.
وي تاكي��د كرد: در هفته گذش��ته انس جهاني طال 
نوسان ۱۰ دالري را تجربه كرد و بررسي ها حكايت از 
آن دارد كه طي يك هفته طال در بازار جهاني با رشد 
پنج دالري مواجه ش��د و در نهايت ارزش اين مولفه 
تاثيرگذار بر قيمت طال و سكه به ارزش ۱۴۲۱ دالر 

معامله شده است.
كشتي آراي ادامه داد: هر قطعه سكه تمام طرح قديم 
چهار ميليون تومان، هر قطعه سكه تمام طرح جديد 
چهار ميليون و ۴۵ هزار تومان، هر قطعه نيم س��كه 
دو ميليون و ۳۹۰ هزار تومان هر قطعه ربع سكه يك 
ميليون و ۳۹۰ هزار تومان و هر قطعه سكه يك گرمي 
۹6۰ هزار تومان داد و ستد مي شود كه در كنار آن با 
وجود آنكه ارزش هر مثقال طالي خام ۱7 عيار در روز 
چهارشنبه به كمترين ميزان خود يعني يك ميليون 
و 6۲۰ هزار تومان رس��يده بود. در آخرين نرخ ثبت 
شده اين هفته اين طال به ارزش يك ميليون و 7۱۲ 

هزار تومان ارزشگذاري شده است.
اين كارشناس بازار طال و سكه تصريح كرد: در هفته 
گذشته هر گرم طالي خام ۱۸ عيار در ابتداي هفته 
به ارزش ۴۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان ارزش��گذاري شد و 
در پايين ترين نرخ روز چهارشنبه به ارزش ۳7۳ هزار 
و ۱۰۰ تومان رس��يد كه در حال حاضر اين ارزش به 

رقم ۳۹۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسيده است.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا افزايش تقاضا در 
روز چهارش��نبه مربوط به تقاضاي واقعي بازار بوده 
است، گفت: بررس��ي ها نشان از آن دارد كه تقاضاي 
ايجاد شده در روز چهارشنبه كامال سوداگرانه بوده 
اس��ت و اين موضوع از ميزان تقاضا براي سكه كه بر 
پايه خريد س��كه به ميزان ۲۰ تا 7۰ عدد بوده كامال 

مشخص است.

  داليل كارشناسان براي كاهش نرخ ها 
در روزهاي اخير، عالوه بر موضوعاتي مانند بازگشت 
ارز صادراتي و مهلت آنها براي بازگش��ت 7۰ درصد 

ارز صادراتي تا ۳۱ تيرماه، مسائل ديگري مانند تمايل 
كش��ورهاي جهان به مذاكره با ايران و حفظ برجام، 
نزديك شدن به زمان انتخابات مجلس نيز به عنوان 

داليل كاهش نرخ ها اعالم شده است. 
برخي معتقدند كه سياس��ت هاي اتخاذ شده بانك 
مركزي ط��ي ماه هاي گذش��ته باع��ث تعديل ۳۰ 
درصدي نرخ دالر در س��امانه نيما و رس��يدن آن به 
۱۱هزار و 7۰۰ تومان شده و بطور عملي هفته گذشته 
نرخ بازار آزاد و نيمايي با يكديگر مالقات كردند. اين 
محدوديت ها باعث كاهش تقاضاي ارز و طال شده و 
ثبات نرخ باعث خروج نقدينگي از اين بازار و سرازير 
ش��دن آن به س��مت بازارهاي ديگر مانند مسكن و 

بورس شده است. 
در ماه هاي گذشته همواره يكي از دغدغه هاي اصلي 
بخش خصوصي و فع��االن اقتصادي فاصله بين نرخ 
ارز در ب��ازار آزاد و نرخ آن در س��امانه نيما بود. با اين 
حال و به دليل روند كاهش��ي ن��رخ ارز در بازار طي 
هفته هاي گذشته، اين دو نرخ در حال نزديك تر شدن 

به يكديگر هستند.
روز سه شنبه هفته گذشته بيش��تر معامله گران به 
جاي خريد به دنبال فروش بودند كه ش��ايد يكي از 
داليل آن كاهش ۴۵۰ توماني دالر و ورود آن به كانال 

۱۱ هزار تومان بود.
دالر روز سه شنبه و چهارشنبه در خيابان فردوسي 
به قيم��ت ۱۱ هزار و 7۵۰ توم��ان و ۱۱ هزار تومان 
رس��يد كه اين نرخ از اواس��ط بهمن ماه ۹7 در بازار 
مشاهده نشده بود و كسي حاضر به خريد دالر نبود 

زيرا احتمال كاهش آن مطرح شده بود. 
اول تيرماه هر دالر امريكا ۱۳ هزار تومان در بازار داد 
و ستد مي شد و در فاصله كمتر از ۲6 روز اين رقم به 
۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسيده كه كاهشي يك هزار و 

۸۰۰ توماني را نشان مي دهد.
در ماه هاي گذشته و با سياست هاي اتخاذ شده توسط 
بانك مرك��زي، نرخ دالر در س��امانه نيما حدود ۳۰ 
درصد تعديل شده و به حدود ۱۱ هزار و 7۰۰ تومان 
رس��يده بود و بطور عملي هفته گذش��ته را مي توان 
هفته مالقات ن��رخ ارز بازار آزاد با نرخ س��امانه نيما 

توصيف كرد.
در صورت ماندگاري ش��رايط كنون��ي در بازار، نرخ 
دالر تا حدود ۱۱ هزار توم��ان كاهش خواهد يافت، 
اگر توافقي حاصل شده يا تحريم ها رفع شود، حتي 
امكان دارد نرخ ارز باز هم كاهش پيدا كند.نكته مهم 
آن است كه نرخ ارز در بازار و سامانه نيما در ميانگين 

قيمت به يكديگر نزديك شده و ماندگار بمانند.
 اي��ن هفته كاهش ارزش دالر در ب��ازار آزاد از جمله 
اتفاقاتي بود كه تيتر بسياري از رسانه هاي اقتصادي 
را به خ��ود اختصاص داد و از طرف��ي درميان برخي 
از كاربران مجازي به خص��وص عالقه مندان به علم 
اقتص��اد هم واكنش هايي به همراه داش��ت. دالر در 
بهار سال گذش��ته با شوك قيمتي زيادي همراه بود 
و التهاب فضاي رواني در پي رويدادهاي سياسي، به 
گراني آن دامن زد و حتي در مقاطعي۱۸ هزار تومان 
را هم رد كرد. اما اواسط سال ۹7 قيمت دالر به حدود 
۱۱ هزارتومان رسيد؛ و طولي نكشيد كه در پايان سال 
همزمان با افزايش تنش ها ميان ايران و امريكا روند 
افزايشي به خود گرفت و در سال ۹۸ قيمت هر دالر 

تا ۱۵ هزارتومان هم رسيد.
 همزمان با تشديد نوس��انات در بازار ارز، رييس كل 

بانك مركزي به مردم هشدار داد كه اتفاقات اخير در 
بازارارز هيچ منطق اقتصادي ندارد و صرفا ناشي از جو 
رواني اس��ت. با اين همه طي روزهاي گذشته قيمت 
دالر روند كاهش��ي به خود گرفت و روز سه شنبه به 
كانال ۱۱ هزارتومان وارد ش��د. در اين ميان برخي 
كاربران اقتصادي و فعاالن رسانه اي فضاي مجازي با 
ساخت هشتگ هاي دالر و بانك مركزي، داليل اين 
كاهش قيمت و ادامه دار بودن يا مقطعي بودن آن را 

به بحث و تبادل نظر گذاشتند. 
كارشناس��ان براي كاهش��ي ش��دن نرخ ارز داليل 
مختلفي از جمله »خ��روج بازيگران بزرگ از بازار«، 
»فروش��نده ش��دن بازيگران ُخ��رد«، »رفتارهاي 
موثر بازارساز«، »انبس��اط عرضه و انقباض تقاضا«، 
»توافقاتي براي تامين كاالهاي اساسي« و... را عنوان 
مي كنند. يكي از كارشناس��ان گف��ت: روند كاهش 
قيمت مقطعي است و نهايتا در كوتاه مدت مي توان به 
اين شكل قيمت ها را اداره كرد؛ اما پس از آن وضعيت 
دگرگون خواهد ش��د. برخي از كارب��ران هم با ديد 
منفي به كاهش قيمت دالر نگريستند و آن را تصنعي 
دانسته و هدفي براي فروش دالرهاي خانگي عنوان 
كردند. در اين ميان بودند كاربراني كه كاهش تقاضاي 
مصرفي به دليل برخي سياست هاي محدوديت ساز 
بانك مركزي را عاملي براي ميل دالر به كاهش قيمت 
مي دانس��تند. يكي از فعاالن رسانه اي هم با اشاره به 
اظهارات رييس كل بانك مركزي درباره شوك ارزي 
نوشت كاهش قيمت دالر در چند روز خودش شوك 

ارزي محسوب نمي شود؟ 
يكي از كارشناسان نيز مي گويد: هرچه به انتخابات 
نزديك تر مي شويم، دالر بيشتر مديريت مي شود تا 
اقبال مردم به جناح هاي سياسي افزايش يابد. در اين 
ميان برخي از اقتصاددانان هم نگرانند كه اگر دولت 
بازار ارز را مديريت نكند ش��رايط ب��ه همين منوال 
خواهد ماند يا قيمت دالر مجددا روند افزايش��ي به 

خود خواهد گرفت.
كارشناس��ان معتقدند حفظ فاصله آربيتراژي نيما 
و آزاد براي تداوم تامي��ن ارز از نيما مي تواند تا زمان 
راه اندازي بازار متش��كل ارزي راهگش��ا باشد. براين 
اس��اس تا زماني كه هاب ارزي -از طريق ايجاد بازار 
متشكل ارزي- از كشورهاي همسايه مانند دوبي به 
تهران منتقل نشده، يكسان س��ازي نرخ آزاد و نيما 
به معناي باز نش��دن دست بازار س��از در سبد دوبي 

خواهد بود.
از سوي ديگر برخي كارشناسان ديگر اعتقاد دارند در 
صورتي كه بازار متشكل ارزي در چارچوب يك بازار 
آزاد تشكيل شده و عرضه و تقاضا تعيين كننده نرخ 
باشد، بازار ساز مي تواند با كاهش آرام نرخ و همزمان 
راه اندازي اين بازار، ريسك فعال سازي مجدد و اتكا 
به كانال دوبي را دست كم در ميان مدت بطور قابل 

توجهي كاهش دهد.
كاهش نرخ ارز مانند هميش��ه بر بازار سكه و طال نيز 
تاثيرگذار بوده و براي اولين بار طي شش ماه گذشته 
قيمت هر گ��رم طالي ۱۸ عيار به كمتر از ۴۰۰ هزار 
تومان رسيد. از سوي ديگر هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جدي��د نيز ۲۹۰ هزار توم��ان از ارزش 
خود را از دس��ت داد و ب��ا ورود به كان��ال ۳ ميليون 
 توماني، قيم��ت ۳ ميلي��ون و ۹7۰ ه��زار تومان را 
تجربه كرد. كاه��ش ۲۹۰ هزار توماني، بيش��ترين 
ميزان افت قيمت س��كه در ۱۰ ماه گذش��ته بود تا 

ارزش اي��ن فل��ز گرانبها به كمترين مق��دار از اواخر 
دي ماه ۹7 برسد.

 فعاالن ب��ازار ارز در م��ورد داليل كاه��ش نرخ ارز، 
موارد مختلفي را در روزهاي گذشته مطرح كرده اند 
و از جمل��ه به اي��ن نكته اش��اره كرده ان��د كه بانك 
مركزي ت��ا ۳۱ تير به صادركنن��دگان فرصت داده، 
7۰ درصد ارزش��ان را به كشور بازگردانند تا تاييديه 
خوش حس��ابي از بانك دريافت ك��رده و از معافيت 

مالياتي برخوردار باشند.
 يكي از فعاالن ارزي با اش��اره ب��ه اين نكته كه بانك 
مركزي تا ۳۱ تي��ر به صادركنن��دگان فرصت داده 
7۰ درصد ارزشان را به كشور بازگردانند، گفت: اين 
موضوع باعث افزايش عرضه ارز به شكل هاي مختلف 
شده است و برخي صادركنندگان از اختيارات قانوني 
خود استفاده كرده و بخشي از عرضه ارز را در جهت 
واردات برخي كاالها هدايت كرده اند و همين موضوع 
و مهلت قانوني، باعث افزايش عرضه ارز ش��ده است 
و در عين حال فرصتي براي بانك مركزي در جهت 
مديريت بهتر و افزاي��ش عرضه ارز و مديريت طرف 

تقاضا است. 
وي افزود: رييس كل بان��ك مركزي نيز در روزهاي 
اخير در سفر به مشهد، اصفهان، تبريز و مراكز عمده 
صادراتي كش��ور، در گفت وگو ب��ا صادركنندگان و 
فع��االن اتاق ه��اي بازرگاني، موضوع بازگش��ت ارز 
صادرات��ي، ثبات بازار ارز، و دالي��ل كاهش نرخ ها را 
مطرح كرده اس��ت و اين موضوع نشان مي دهد كه 
دولت و بانك مركزي در گفت وگو با صادركنندگان به 
دنبال كاهش نرخ ارز و افزايش بازگشت ارز صادراتي 
به كشور است كه همه اين عوامل، كاهش نرخ ارز را 

تشديد كرده است. 
وي ادام��ه داد: احتماال بع��د از ۳۱ تيرماه مي توان 
انتظار داش��ت كه رون��د بازگش��ت ارز صادراتي به 
يك روند عادي تبديل ش��ود اما تا پايان اين مهلت 
قانوني، شتاب عرضه ارز صادراتي بيشتر از روزهاي 
عادي اس��ت. البته موضوعات ديگر از جمله كاهش 
فروش نفت، كاهش قدرت خريد مردم و تقاضا براي 
كاالهاي خارجي، كاه��ش تمايل به خريد ارز براي 
حفظ ارزش پ��ول ملي و كاهش خريد بس��ياري از 
كاالهاي خارجي كه بس��يار گران ش��ده و... همگي 
بر روند عرضه و تقاضا و نرخ تعادلي بازار ارز اثرگذار 
خواهد بود و پيش بيني مي شود كه موجب كاهش 
تقاضاي ارز شود و همين موضوع نيز مي تواند عامل 

ثبات نسبي بازار ارز شود. 
يكي ديگر از كارشناس��ان ارزي در اين زمينه گفت: 
احتماال دليل كاهش شديد قيمت در طول چند روز 
اخير ترس از ايجاد شوك در آينده نزديك است كه 
اين كاهش قيمت مقداري از مس��ير افزايش قيمت 
آينده را مهار خواهد كرد اما توجه داش��ته باشيم كه 
چنين كاهش و افزايش قيمت هايي بسياري از كسب 

كارها را به كما خواهد برد. 
وي اف��زود: عده اي تصور مي كنند كه ممكن اس��ت 
در آينده مذاكره شود يا بازار متشكل ارزي نرخ ها را 
كاهش دهد و همچنين روند بازگشت ارز صادراتي، 
تاثير زيادي بر كاهش نرخ ها داشته باشد و لذا با اين 
تصور، فعال خريد نمي كنند تا ش��ايد نرخ ها بيش��تر 
كاهش يابد و همين موضوع عمال خريد و فروش ارز، 
كاال، واردات و عرضه و تقاضاي كاال را تحت تاثير قرار 
مي دهد و همانطور كه روند هر روزه رشد نرخ ارز باعث 
تعطيلي كسب و كارها مي شود، روند هر روزه كاهش 
نرخ نيز مي تواند كسب وكارها را تعطيل يا راكد كند. 
بهترين حالت براي بازار ارز، ثبات نرخ هاست و اميد 
است كه در يك محدوده نرخ پايين تر با ثبات شود و 
كسب وكارها ادامه يابد و از زيان و خسارت به كساني 

كه گران خريد داشتند، جلوگيري كند. 
يك صاحب نظر اقتصادي نيز معتقد است كه عالوه 
بر داليل قبلي شام رشد بازار سهام و مسكن، كاهش 
خريد ارز براي حفظ ارزش پول ملي، كاهش قدرت 
خريد م��ردم و تقاضا ب��راي واردات و كاهش خريد 
كاالهاي خارجي و...، 6 عامل در كاهشي شدن دالر در 
بازار آزاد طي روزهاي اخير نقش داشته است. »خروج 
بازيگران بزرگ از بازار«، »فروشنده شدن بازيگران 
خرد«، »رفتارهاي موثر بازارساز«، »انبساط عرضه 
و انقباض تقاضا«، »توافقات��ي براي تامين كاالهاي 
اساس��ي« و »افزايش چراغ خاموش س��ود بانكي« 
از عوامل اثرگ��ذار بر افت ح��دود ۳.7 درصدي روز 

سه شنبه دالر بوده است. 
در صورتي ك��ه بانك ها موضوع افزايش نرخ س��ود 
بانك��ي ۱۵ درصدي به نرخ ه��اي باالتر از جمله نرخ 
۲۰ درصدي را در برنامه خود داش��ته باش��ند، عمال 
موضوع كاهش نرخ ارز، كاهش اجاره مس��كن و... را 
نيز تحت تاثير قرار خواهد داد و حال بايد منتظر ماند 
تا ببينيم كه اثر س��ود بانكي تا چه حد مي تواند بازار 

ارز را كاهشي كند.

تصميم صحيح بانك مركزي درباره حق انتشار رمز ارزها
يك فعال حوزه بانكداري الكترونيك، گفت: تصميم 
بانك مركزي درباره حق انتش��ار رم��ز ارزها صحيح 

بوده است.
كريم خمسه در گفت وگو با ايِبنا درباره دستورالعمل 
بانك مركزي درباره رمز ارزها، اظهار داش��ت: بانك 
مركزي اخيرا بخش��نامه اي صادر كرد كه براس��اس 
آن حق انتشار رمز ارز با پش��توانه ريال، طال و فلزات 
گرانبها و ان��واع ارز در انحصار بانك مركزي اس��ت و 
فعاليت اشخاص براي تش��كيل، ايجاد و اداره شبكه 
پولي و پرداخت موازي س��امانه هاي رسمي كشور را 
كه مبتني بر فناوري زنجيره بلوك هستند، غيرمجاز 

اعالم شده است.

وي اف��زود: به نظر م��ن نكته اصلي اين بخش��نامه 
ممنوعيت به كارگيري رمز ارزها در نظام پولي كشور 
است كه باعث انتقادهايي هم شده و اين محدوديت به 
اين دليل است كه مديريت نظام پولي كشور و كنترل 
پايه پولي بر عهده بانك مركزي است و از اين جهت اين 
تصميم درست است و نبايد اجازه داده شود هر فعالي 
مستقل از نظام پولي كشور شروع به ايجاد و خلق پول 
در كشور كند. اين فعال حوزه بانكداري الكترونيك، 
درباره انتقادها درباره اين بخشنامه گفت: برخي در اين 
زمينه سرمايه گذاري و فعاليت هايي را آغاز كرده اند 
در اين حوزه اما هر كشوري با هر ساختاري كه دارد، 
بانك مركزي مسوول تنظيم سياست هاي پولي كشور 

است و اين مديريت بايد واحد و متمركز باشد. نبايد 
اين اجازه داده شود تا هركسي بيايد در اين نظام پولي 
اختالل ايجاد كند به خصوص با توجه به وضعيت فعلي 
كشور كه بايد انضباط مالي و اقتصادي داشته باشيم 

و اين موضوع بيش از پيش اهميت خواهد داشت.
به گفته خمس��ه، به كارگيري هر وجهي در خارج از 
وجه رايج كشور در نظام پولي ايجاد اختالل مي كند. 
البته ممكن اس��ت برخي به دلي��ل عالقه به مباحث 
تكنولوژي، به اين بخشنامه انتقادهايي داشته باشند 
اما به نظر من تصميم درستي است به خصوص كه اين 

موضوع خارج از اداره مدير نظام پولي كشور است.
وي در پايان تاكيد كرد: ش��ايد ما در برخي موارد به 

سياست هاي مدير اداره نظام پولي كشور انتقادهايي 
داشته باش��يم اما اين انتقادها دليل بر اين نيست كه 
اختي��ارش را كم كنيم. همچنين گم��رك ايران در 
دستور العملي رديف تعرفه دستگاه استخراج رمز ارز 

را به گمركات كشور اعالم كرد.
گمرك ايران در بخشنامه اي به گمركات كشور رديف 
تعرفه گمركي دس��تگاه اس��تخراج رمز ارز را اعالم 
كرده كه اين مساله نشان مي دهد موضوع استخراج 
بيت كوي��ن و رمز ارزها با قرار گرفتن در دس��تور كار 
هيات دولت به صورت جدي در حال پيگيري است و 
حاال گمرك با اعالم تعرفه گمركي و قابليت واردات 
قانوني اين دستگاه ها بايد منتظر مصوبه ماينينگ از 

سوي دولت بود تا با قانوني شدن فضا، صنعت ماينينگ 
با آماده بودن زيرساخت هاي الزم از سوي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و وزارت نيرو تعيين 

تكليف شود.
بر اس��اس اطالعيه گمرك جمهوري اسالمي ايران 
در تاريخ بيس��ت و دوم تير ماه به س��تادهاي نظارت 
و گمركات اجرايي دستگاه اس��تخراج ارز ديجيتال 
با عنوان ماينر در ردي��ف گمركي ۸۴7۱۹۰۹۰ قرار 
مي گيرند و با اين رديف گمركي ترخيص مي شوند. 
الزم ب��ه ذكر اس��ت ك��ه در رديف گمرك��ي عمدتا 
دستگاه هاي كارتخوان، پين پد يا رمزخوان ها و برخي 

ديگر از ابزارهاي بانكي قرار مي گيرند.
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 اثر قوانين ارز ديجيتال
 بر مقابله با پولشويي

زهرا    لطيفي| 
با افزايش 7 درصدي مصرف برق خرداد ماه امس��ال 
نسبت به س��ال قبل، موضوع مزارع اس��تخراج ارز 
ديجيتال با استفاده از برق ارزان قيمت در كشور مطرح 
شد. اين در حالي است كه اگرچه واردات تجهيزات 
ماينينگ غيرقانوني است اما براساس مصوبه وزارت 
صمت اس��تخراج ارز ديجيتال در كشور غيرقانوني 
نيس��ت. اين تناقض باعث قاچاق تجهيزات و ايجاد 
مزارع اس��تخراج ارز ديجيتال، به صورت غيرقانوني 

شده است.
ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به ممنوعيت 
واردات و اس��تفاده از تجهي��زات ماينينگ، تاكنون 
بيت كوين با اس��تفاده از رايانه ه��اي خانگي توليد 
مي ش��د و در همين مورد گهگاه ش��ايعاتي مبني 
بر كريپتوجكين��گ نيز وجود داش��ت. همچنين 
قوانين جديد دولت چين كه به دليل اتالف منابع و 
آلودگي هاي زيست محيطي، فشار فزاينده بر صنعت 
استخراج ارز ديجيتال به همراه داشته، منجر به خروج 
ماينرهاي بيت كوين از چين به سوي كشورهاي ديگر 
شده است. اگرچه هنوز حضور استخراج كنندگان 
چيني در ايران تاييد نشده، اما در صورت اثبات بايد 
گفت ايران تنها مقصد اس��تخراج كنندگان چيني 

نيست.
تا به امروز معادن بيت كوين، تاثير مثبتي بر اقتصاد 
كشور چين و نقش مهمي در احياي اقتصاد و تامين 
اشتغال در شهرهايي غيروابسته به مراكز اقتصادي، 
داشته است. به عنوان مثال مي توان از توليد برق آبي 
اضافي در استان سيچوان چين و استخدام كارگران 
مغولستان، نام برد. اما بعد از قوانين محدود كننده دولت 
چين كشورهايي هستند كه از اين تصميم استقبال 

كرده و مقصِد معادن استخراج ارز ديجيتال شده اند.
يكي از اين كش��ورها كاناداس��ت. كانادا بيشترين 
الزامات استخراج بيت كوين را برآورده مي كند. كانادا 
بطور طبيعي داراي آب و هواي س��رد است كه براي 
خنك كردن سيس��تم هاي كامپيوتري استخراج 
بيت كوين، ضروري اس��ت. در همين راستا استان 
كبك در كان��ادا اس��تخراج كنندگان بيت كوين را 
جذب مي كند و »بيت ماين« كه بزرگ ترين شركت 
استخراج بيت كوين در جهان است، در حال مذاكره با 
مقامات كانادايي است. دومين كشوري كه از تصميم 
چين در خصوص قوانين استخراج بيت كوين سود 
مي برد س��ويس است. در س��ال هاي اخير، سويس  
خود را به عنوان يك مقصد ب��راي ارايه عرضه اوليه 
س��كه هاي رمزارز )ICOs( تبديل كرده است. اين 
كشور اكنون تالش مي كند كه استخراج كنندگان 
بيت كوين را نيز جذب كن��د. »بيت ماين« نيز يك 
شركت تابعه را در زوگ كه يك شهر كوچك سويسي 
 است تاسيس كرده است. اين شهر به نام »دره رمز«
)Crypto Valley( ش��ناخته مي شود. سوييس 
انرژي آبي بس��ياري دارد اما قيمت كل��ي برق ارزان 
نيس��ت. اخيرا دولت س��وييس اعالم كرده است به 
كاربران صنعتي، برق با تخفيف ارايه مي ش��ود. اين 
امتياز در راس��تاي اقدامات اين كشور براي تقويت 
شهرت خود به عنوان يك مقصد بين المللي رمزارزها 
است كه با حضور استخراج كنندگان بيت كوين اين 
شهرت تقويت خواهد ش��د. قوانين محدودكننده 
چين همچنين مي تواند به سود اياالت متحده نيز 
تبديل شود. زيرا »بيت ماين« در حال حاضر در امريكا 
نيز دفتر خود را تاسيس كرده است. امريكا با مقدار 
زيادي انرژي آبي و دماي هواي سرد، مي تواند شاهد 
رونق در استخراج بيت كوين باشد. براساس گزارش 
CNBC، يك شهر كوچك در ايالت واشنگتن، به ده ها 
تن از بزرگ ترين استخراج كنندگان بيت كوين اجازه 
مهاجرت داده است زيرا نزديكي به معادن بيت كوين 
مي تواند موجب كاهش زمان تأخير در شبكه شود. 
اما در مقابل در كش��ور بحران زده اي مانند ونزوئال، 
استخراج بيت كوين به عنوان ابزاري براي زنده ماندن 
است. تركيه نيز در سال گذشته پس از كاهش ارزش 
لير در مقابل دالر، شاهد افزايش ۱۵۰ درصدي افزايش 
حجم مب��ادالت بيت كوين بود. م��ردم براي حفظ 
دارايي خود به خريد بيت كوين روي آورده تا جايي كه 
صرافي هاي تركيه  بيت كوين را ۵۰۰ دالر گران تر از 
قيمت جهاني آن به متقاضيان مي فروختند. در واقع 
عالوه بر كشورهاي پيشرفته، در كشورهايي با اقتصاد 
ضعيف و تورم باال نيز اس��تخراج ارز ديجيتال رو به 
افزايش است. اما همه اين موارد تاثير مثبت استخراج 
رمز ارز را در اقتصاد ايران تاييد نمي كند. ارز ديجيتال 
نجات دهنده كل اقتصاد يك كشور نيست، اما براي 
كشورهايي كه درگير تورم باال و تحريم هاي اقتصادي 
هستند مي تواند راه گريز موقت باشد. بنابراين راه حل 
هرچه هس��ت، ممنوعيت نيس��ت. زيرا هم اكنون 
نيز شاهد كش��ف مزارع استخراج هستيم. از طرفي 
تعلق يارانه دولتي برق به استخراج كنندگان داخلي 
يا احتماال چيني، منصفانه نيست. اگر چه افرادي با 
داليلي مانند باالنس كردن شبكه برق، از استخراج ارز 
ديجيتال با استفاده از منابع برقي دفاع مي كنند، اما 
الزم است قوانين و ضوابطي در خصوص برق مصرفي 
مزارع استخراج ارز ديجيتال، اتخاذ شود. يكي ديگر از 
راهكارهاي كاهش هزينه هاي مصرف برق، استفاده 
از پنل هاي خورشيدي است كه مقرون به صرفه تر از 
برق معمولي است و هزينه هاي استخراج را به شدت 
كاهش مي دهد و با توجه به شرايط اقليمي كشور ما 
راهكاري مناسب به نظر مي رسد. اگر چه بايد براي 
سرد كردن تجهيزات تدبيري ديگر انديشيد. در نهايت 
براي قانون گذاري استخراج ارزهاي ديجيتال، در كنار 
مصرف باالي انرژي و آلودگي زيست محيطي، بايستي 
چالش هايي مانند اس��تفاده از ارزهاي ديجيتال در 
فرار از ماليات، پول شويي، دارك وب ها و فعاليت هاي 
غيرقانوني را نيز در نظر گرفت و با واكاوي همه ابعاد آن 
قوانين مناسب اعمال شود. با توجه به ضرورت اصالح 
قوانين و رفع ابه��ام از قوانين كلي ارزهاي ديجيتال 
بايد همه سازمان هاي متولي و ذينفع اطالعات خود 
را در خص��وص ارزهاي ديجيتال گس��ترش داده تا 

قانون گذاري با آگاهي كامل انجام پذيرد.



5 بازار سرمايه

»تعادل«ازنوسانقيمتهادربازارهايكاالييگزارشميدهد

اميد سرمايه گذاران به تداوم رشد قيمت در بازارهاي جهاني
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

بازارهاي مالي جهان در هفته  اي كه گذشته روزهاي 
تقريبا پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشتند. طي اين 
هفته اخبار مختلف اقتصادي و سياسي منتشر شده 
در درخص��وص رويدادهاي اثر گذار ب��ر قيمت ها در 
بازارهاي كااليي سبب شد تا شاهد افت و خيز قيمت 
در بورسي هاي مطرح جهان باشيم. جنگ تجاري ميان 
امريكا و چين كه در ماه هاي گذشته تاثيري قابل توجه 
در روند و تغييرات قيمت در بازارهاي مالي عمده جهان 
داشته است، حاال با فرسايشي شدن مذاكرات ميان اين 

دو قدرت مطرح است.

 نگاهي به رشد قيمت ها در بازارهاي سهام 
در هفته اي كه گذشت روند حركت نماگرها در بازارهاي 
س��هام بين المللي تا حد زيادي از تصميم بانك هاي 
مركزي در اقتصادهاي مط��رح جهان تاثير پذيرفت. 
در اين هفته ام��ا و اگرها در خصوص كاهش نرخ بهره 
از سوي نهادهايي همچون بانك مركزي اروپا و فدرال 
رزرو سبب شد تا ش��اخص هاي بازار سهام به حركت 
صعودي خ��ود ادامه دهند و ركوردهاي ت��ازه اي را به 
ثبت برسانند. به نظر مي رسد كه تضعيف دالر و تسهيل 
افق درآمد زايي شركت ها در اياالت متحده سبب شده 
تا سرمايه گذاران مسيري هموارتر را براي افق درآمد 

زايي شركت ها متصور باشند. 
 اين تصور از آنجا ناش��ي مي شود كه با تضعيف دالر و به 
تبع آن كاهش شاخص دالر كه برمبناي سنجش برابري 
اين ارز با شش پول مطرح ديگر در اقتصاد جهان سنجيده 
مي شود، سرمايه گذاران انتظار بيشتري براي رشد ميزان 
فروش شركت ها در بازارهاي خارجي خواهند داشت. 
همين امر سبب شد تا معامالت هفته اخير در بازارهاي 
مطرح سهام در عرضه بين المللي در حالي سپري شود 
كه طي روزهاي اخير شاخص ها نظير اس اند پي 500 
و داوجونز در باالترين س��طوح خود قرار گيرند. اس اند 
پي 500 كه از روزهاي پاياني سال گذشته ميالدي دور 
جديد افزايش خود را از س��طح تقريب��ي 2 هزار و 300 
واحد آغاز كرده است در حال حاضر در محدوده سه هزار 
واحدي در نوسان است. ميانگين صنعتي داوجونز نيز كه 
نماگر وضعيت 30 شركت برتر صنعتي در وال استريت 
است شرايطي مشابه با ديگر شاخص ياد شده دارد. اين 
نماگر ك��ه در ماه هاي اخير بارها تحت تاثير حواش��ي 
مذاكرات تجاري با امريكا و چين قرار گرفته هم اكنون 
در محدوده تاريخي تازه اي قرار دارد. اين دو ش��اخص 
كه در 2 روز اخير وارد فاز اصالحي ش��ده بودند پس از 

آن كه دو عضو فدرال رزرو نيويورك اظهارات تازه اي را 
در مورد كاهش نرخ بهره مطرح كردند به روند صعودي 
بازگشتند. با اين حال گزارش هاي ضعيف شركت هايي 
نظير نتفليكس، آمريكن اكسپرس و آي بي ام موجب 
شد تا در كنار افزايش ريسك هاي سياسي استنباط شده 
از سوي سرمايه گذاران در وال استريت رشد شاخص ها 

آنچان قدرتمند نباشد.

   قيمت نفت قرباني نگراني ها
در خصوص مازاد عرضه

در بازار نفت اما تنش ها س��بب ر شده تا معامالت گران 
نفت در بازارهاي جهاني روزهايي پر ريسك تر را پشت سر 
بگذارند. سياست هاي خصمانه  دولت دونالد ترامپ كه 
در حوزه معامالت نفت صادرات ايران را هدف قرار داده، 
موجب شده است تا بازار طالي سياه اين روزها تابستان 

سختي را شاهد باشد. 
در حالي كه توافق كشورهاي عضو اوپك با توليدكنندگان 
غير اوپك بر سر كاهش توليد نفت در روزهاي قبل انجام 
شده اس��ت با اين حال بازار كه اين روزها وزن بيشتري 
به ريس��ك هايي مانند كاهش رشد اقتصادي در چين  و 
تنش در خاورميانه مي دهد، حتي با انجام توافق ياد شده 
نيز نگران مازاد عرضه است. همين رويكرد باعث شده تا 
شاهد شكل گيري روندي نزولي در معامالت طالي سياه 
باشيم. در اين ميان حتي آمار كاهشي موجودي ذخاير 
نفتي امريكا كه معموال وزن زيادي در معامالت عمده در 
بازار نفت دارد هم نتوانست منجر به رشد پايدار در قيمت 
اين ماده شود. به نظر مي رسد كه مشكالت تامين مالي 
در ناحيه پرميان امريكا كه نقش مهمي در استخراج نفت 
شيل در اياالت متحده دارد در كنار  كاهش توليد تقريبا 
1.2 ميليون بش��كه به دليل وقوع توفان بِري در خليج 
مكزيك سبب اين كاهش چش��مگير در ذخاير طالي 

سياه باشد.
ش��واهد حاكي از آن اس��ت كه فعاالن اين بازار در حال 
حاضر هيچ گونه دليل محكمي براي رشد پايدار قيمت 
نفت نداش��ته باشند. نگاه منفي ياد شده تا حدي بود كه 
حتي ادعاي سرنگوني يك فروند پهپاد ايراني توسط ناو 
امريكايي حاضر در خليج فارس نيز نتوانس��ت، ترس از 
كاهش عرضه و به تبع آن معامالت قيمت نفت را متاثر 
كند.  تمامي اين عوامل سبب شد تا معامالت هفته گذشته 
در حالي پايان يابد كه هر بشكه نفت برنت درياي شمال 
قيمتي بيشتر از حدود 56 دالر نداشت. همتاي انگليسي 
اين ماده نيز معامالت هفتگي خ��ود را درحالي به اتمام 

رساند كه در محدوده 63 دالر معامله مي شد.

 چشم انداز مثبت قيمت در فلزات اساسي
در بازار فلزات اساسي نيز آمار و اخبار موجود حكايت 
از مسير هموار رشد قيمت در بسياري از فرآورده هاي 
فلزي و معدني دارد. قيمت اين محصوالت كه همواره 
از تغييرات موجود در كش��ور چين تاثير مي پذيرد و 
اين روزها تحت تاثير سياست هاي تقويتي اعمال شده 
از سوي دولت چين و چشم انداز كاهش توليد فوالد 
در ماه هاي سرد س��ال در اين كشور به منظور بهبود 
شرايط زيست محيطي اعمال مي شود، در عمل افق 
روشني را پيش روي قيمت اين ماده ايجاد كرده است. 
از طرفي بازار س��نگ آهن جهان كه همچنان تحت 
تاثير كاهش قيمت ناشي از شكستن سد باطله شركت 
وله برزي��ل قرار دارد نيز حاال با كم ش��دن موجودي 
س��نگ آهن در بنادر چين رش��دي تازه را آغاز كرده 
اس��ت.  به نظر مي رسد كه تمامي اين عوامل در كنار 
افزايش تقاضا و نگراني از كمبود منابع تامين اين ماده 
موجب شده  اين روزها فروشندگان سنگ آهن دوران 
پر رونقي را سپري كنند. در بازار سرب و آلومينيوم نيز 

قيمت ها روندي صعودي را طي مي كنند. در معامالت 
جهاني س��رب قيمت ها در حالي به رشد خود ادامه 
مي دهند كه كس��ري عرضه حدودا 26 هزار تني در 
بازار اين ماده و به تبع آن كاهش موجودي بورس هاي 
كااليي به محدوده 2 هزار دالر رسانده است. در داد و 
ستدهاي بازار آلومينيوم نيز خبرها حاكي از كمبود 
عرضه ش��مش توليد ش��ده با اين ماده است. همين 
رويداد موجب شده تا قيمت هر تن آلومينيوم به هزار 

و 855 دالر در هر متريك تن برسد.

  تداوم ركورد شكني در فلزات گرانبها
افزايش قيمت در بازار فلزات تنها به فلزات اساسي محدود 
نمانده است. اين روزها طال و نقره نيز كه به عنوان يكي 
از گزينه هاي مهم حفظ ارزش در ميان فعاالن بازارهاي 
مالي مطرح هس��تند رش��د قابل توجهي را پشت سر 
گذاشته اند. افزايش ريسك هاي اقتصادي و سياسي در 
صحنه اقتصاد جهاني سبب شده تا در ماه هاي اخير شاهد 
بازگشت دوباره سرمايه گذاران به سمت اين ابزارهاي 

س��نتي حفظ ارزش باش��يم. طال كه تا همين ماه هاي 
اخير نوس��اناتي ضعيف در كف ميانه كانال هزار و 200 
دالر داشت، هم اكنون به يكي از گزينه هاي كم ريسك 
سرمايه گذاري بدل شده است. اين فلز گرانبها در حالي 
معامالت هفته قبل را به پايان برد كه به گفته بسياري 
از تحليلگران با تثبيت در باالي قيمت هزار و 450 دالر 
مي تواند راه خود را به آس��اني به باالتر از محدوده هزار و 
500 دالري فراه��م كند. مي توان مهم ترين دليل اين 
اتفاق مشخص را مبهم بودن شرايط تجاري ميان امريكا و 
چين دانست كه كيفيت رشد اقتصادي جهان در ماه هاي 

پيش رو را در هاله اي از ابهام فرو برده است.
 نق��ره ني��ز در روز هاي اخي��ر همپاي طال پيش��روي 
قابل توجهي روي تابلوهاي معامالتي به نمايش گذاشته 
اس��ت. افت پايدار قيمت اين فلز در س��ال هاي اخير و 
نوسان آن در محدوده 15 دالر باعث شده است تا نقره 
كه س��قف قيمت تاريخي آن در حدود 25 دالر است، 
حاال بيش از پي��ش در مركز توجه فع��االن بازارهاي 

كااليي قرار گيرد. 
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مديرعامل س��رمايه گذاري يكي از بانك ها ضمن بي��ان اينكه افت و خيز 
شاخص ذات بازار سرمايه است، گفت: حركت شاخص در هفته گذشته 
تحت تاثير مجموعه اي از سيگنال هاي سياسي، نرخ ارز، اخبار و رفتار هاي 
هيجاني بود و با اين حال به نظر مي رسد ريسك سيستماتيكي پيش روي 

بازار قرار ندارد و بورس مسير رو به رشد خود را ادامه مي دهد.
سيد ابراهيم عنايت، ضمن بيان مطلب فوق به پايگاه خبري بازار سرمايه 
)سنا(، گفت: بازار سرمايه پس از هر رش��دي به اصالح احتياج دارد. طي 
ماه هاي گذشته بارها با رشد 5 هزار واحدي شاخص مواجه بوده ايم، بنابر 
اين اصالح حدود هفت هزار واحدي نبايد مساله اي فاجعه آميز يا غيرعادي 
تلقي شود. در واقع هفته گذشته افت و خيز شاخص رويدادي طبيعي بود و 

اتفاقا به تقويت روند صعودي بازار نيز كمك مي كند.
وي افت 2 تا س��ه درصدي ش��اخص در يك روز را سقوط يا حتي ريزش 
ندانست و يادآور شد: اين مساله در بازارهاي جهاني همواره رخ مي دهد و 
ممكن است ش��اخصي در يك روز بيش از دو يا سه درصد رشد يا كاهش 
داش��ته باشد و اين به معناي سقوط بازار و تمام شدن همه چيز نيست. ما 
چطور توقع داريم كه شاخص از ۹0 هزار به 250 هزار برسد اما در يك روز 
اگر 5 الي 6 هزار واحد كاهش پيدا كند فكر كنيم كه فاجعه اي رخ داده است. 
در حالي كه ش��اخص بازار اكنون در رقمي حدود 250 هزار واحد است، 
اصالح هفت هزار واحدي شاخص به هيچ وجه نمي تواند سقوط شاخص 

تلقي شود و رويدادي طبيعي است.اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر 
اينكه رشد شاخص بورس تهران طي دو سال گذشته بي سابقه بوده و اين 
شرايط در دنيا بي نظير است، از برخي رفتارهاي غير حرفه اي انتقاد كرد و 
افزود: نبايد در مواردي كه شاخص رفتار طبيعي اصالحي خود را در پيش 
مي گيرد از اصطالحاتي همچون »سقوط شاخص« و »ريزش شاخص« 
استفاده كرد؛ چرا كه اين اصطالحات نه تنها علمي نيست، بلكه باعث ارسال 
سيگنال غلط به سهامداران و سبب تشديد واكنش منفي و بروز رفتارهاي 
هيجاني مي شود.وي به سهامداران بورسي توصيه كرد در بازار سرمايه با صبر 
و تحليل داد و ستد كنند و ادامه داد: چنانچه سهامداري سهمي را با تحليل 
بنيادي انتخاب كرده باشد دليلي براي هيجان زدگي پس از انتشار سيگنال 
غلط ندارد. بر اين اساس بايد رويه اي منطقي پيشه كند و با خويشتن داري 
از رفتار هيجاني پرهيز كند تا سبب متضرر شدن خود و ديگران نشود.سيد 
ابراهيم عنايت با اشاره به اينكه جامعه ما نسبت به اخبار سياسي و اقتصادي 
بيش از حد حساس است، افزود: اين ويژگي يكي از معايب بورس ما است. 
متاس��فانه ما در داد و ستد سهام به اخبار سياس��ي ضريب بيش از اندازه 
مي دهيم.وي يكي ديگر از مسائل پيش روي بازار سهام را كاهش نرخ ارز 
دانست و گفت: نرخ ارز آزاد به ارز نيمايي نزديك مي شود كه خوشبختانه 
اين يك امر خيلي خوب است و كمك مي كند كه نرخ رسمي و يكساني را 

در سراسر كشور داشته باشيم. 

سيگنالهايغلط؛عاملتشديدرفتارهايهيجانياست
يككارشناسبورسيمطرحكرد

مدير نظارت بر اوليه س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در خصوص انتخاب 
کارشناس��ان رس��می در افزايش سرمايه های ناش��ی از تجديد ارزيابی 

دارايی های شرکت های حقوقی جزئياتی را بازگو کرد.
علی بيک زاده، در گفت و گويی با سنا، با اشاره به مجاز بودن افزايش سرمايه 
از محل افزايش بهای ناشی از تجديد ارزيابی دارايی های اشخاص حقوقی 
گفت: به موجب ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی 
کشور و حمايت از کاالی ايرانی، در جلسه پنجم تير ماه ۹8 هيات مديره 
سازمان بورس مقرر شد تا شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان 
جهت انجام افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابی دارايی ها، عالوه 
بر رعايت موارد مندرج در آيين نامه اجرايی تبصره 1 ماده 14۹ اصالحی 
قانون ماليات های مستقيم مصوب 15 فروردين ماه ۹5 هيات وزيران، برخی 
موارد ديگر را نيز رعايت کنند.وی در خصوص اين قوانين اش��اره داشت: 
ارزيابی دارايی های هر طبقه توسط هيات کارشناسی متشکل از حداقل 
سه کارشناس رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و 
کارشناسان قوه قضاييه که بايد منتخب کانون يا مرکز مربوطه انجام شود.

بيک زاده در ادامه گفت: برای هر طبقه از دارايی ها بايد از هيات کارشناسی 
دارای تخصص مرتبط با دارايی های مورد ارزيابی استفاده شود.وی متذکر 
شد: در اين رابطه، برای ارزيابی زمين و ساختمان يک هيات کارشناسی 
کافی است.مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس در ادامه بيان داشت: در 

مواردی که دارايی های موجود در يک طبقه متعدد و در شهرهای مختلف 
باشد شرکت می تواند برای ارزيابی دارايی های آن طبقه در هر استان، از 
يک هيات کارشناسی استفاده کند يا هر کدام از کارشناسان عضو هيات 
کارشناسی در مورد يک يا چند قلم از دارايی های موجود در طبقه مورد 
بررسی گزارش کارشناسی به صورت انفرادی ارائه کنند.بيک زاده در ادامه 
خاطرنشان کرد: در اين مورد، اظهار نظر در مورد کل دارايی های موجود در 
آن طبقه بايد در قالب گزارش واحدی ارائه شده و به امضای حداقل 3 نفر از 
کارشناسان ارزيابی کننده برسد.وی در اين خصوص ادامه داد:در صورتی 
که مطابق با تبصره ماده 6 آيين نامه اجرايی ياد شده، شرکت های دولتی 
و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غير دولتی و شرکت هايی که 
بيش از 50 درصد از سهام يا سهم الشرکه آنان مشترکا يا منفردا متعلق به 
اشخاص مذکور يا دولت و نهادهای عمومی غيردولتی باشد، در نظر دارند 
از کارشناس��ان مورد تاييد مجمع عمومی صاحبان سهام جهت ارزيابی 
دارايی های خود استفاده کنند، اين هيات کارشناسی بايد توسط کانون 
کارشناس��ان رسمی دادگستری يا مرکز امور مش��اوران حقوقی، وکال و 
کارشناسان قوه قضاييه معرفی شده باشند.بيک زاده با اشاره به نکاتی مربوط 
به کارشناسان ارزياب گفت: اين کارشناسان بايد اظهار نظر در خصوص نوع 
سند مالکيت دارايی های تجديد ارزيابی شده و هر گونه محدوديت جهت 

نقل و انتقال و استفاده از دارايی های مزبور را مد نظر قرار دهند. 

جزئياتافزايشسرمايهناشیازتجديدارزيابیدارايیها
مديرنظارتبربازاراوليهسازمانبورستشريحکرد

اخبار

 استقبال ارکان بازار سرمایه
 از ایده ها و نرم افزارهای نظارتی

مدير توسعه تکنولوژی فرابورس ايران در کارگاه 
»توليد موتور و نرم افزاره��ای معامالتی در بازار 
سرمايه« که در نخستين روز از نمايشگاه الکامپ 
برگزار ش��د، گفت: برای ب��رآورد دقيق نيازهای 
فرابورس به نرم افزارهای تخصصی، بايد حوزه های 
مختلف را از هم تفکيک و احتياجات هر بخش را 

به درستی تشخيص داد.
به گزارش پايگاه خبری بازار س��رمايه )س��نا( ، 
بهرنگ صادقی در اين کارگاه آموزش��ی عنوان 
ک��رد: در بخش باالدس��تی چارت س��ازمانی، 
س��ازمان بورس قرار دارد که به عنوان رگوالتور 
خواسته های نرم افزاری در رابطه با وظايف خود 
يعنی شفاف سازی و عدالت دارد؛ نرم افزارهايی که 
بتوانند ديتاهايی در حجم باال و از مبادی مختلف 
را دريافت کنند. همچنين در اين بخش نيازهايی 
وجود دارد که می طلبد شرکت های نرم افزاری از 

ظرفيت موجود استفاده کنند.
به گفته صادقی همچنين نرم افزارهای نظارتی 
در اين بخش وج��ود دارد که در دنيا نيز در زمره 
گران ترين نرم افزارها محسوب می شود و به لحاظ 

اقتصادی می تواند برای شرکت ها جذاب باشد.
وی با اعالم اينک��ه در بخش های تحت نظارت 
سازمان بورس نظير ش��رکت بورس، فرابورس، 
بورس کاال و بورس انرژی هم احتياجاتی وجود 
دارد که مغفول واقع ش��ده و  تاکنون کس��ی به 
آن ورود نکرده اس��ت، افزود: اين بورس ها نياز 
به سامانه های نظارتی دارند که الزم است برای 
آنها تهيه ش��ود نظير نرم افزارهايی که مربوط 
به دريافت اطالعات مالی ش��رکت ها و بررسی 
آنهاس��ت. همچنين نرم افزارهايی که معامالت 
در آن صورت گرفت��ه و اُردرها را دريافت و با هم 
مچ کند.مدير توسعه تکنولوژی فرابورس ايران 
با اش��اره به اينکه در حال حاض��ر دو مجموعه 
مديريت فناوری بورس تهران و س��پرده گذاری 
مرکزی درگير موضوعاتی از اين دست هستند، 
افزود:هر دو اين ش��رکت ها از دريافت ايده ها و 
شرکت های فعال استقبال می کنند.وی با بيان 
اينکه توصيه شخصی بنده ورود فعاالن در بخش 
نرم افزارهای نظارتی است، اظهار کرد: در پاسخ 
به انتقادات برخی شرکت کنندگان در خصوص 
اختالل هسته معامالت نيز بايد به عمر 12 ساله 
سامانه فعلی و عدم همکاری شرکت های خارجی 
برای به روزرس��انی و رفع مش��کالت فعلی اين 
سامانه اش��اره کرد.صادقی راه برون رفت از اين 
وضعيت را تس��هيل ورود شرکت های خارجی 
و ايجاد توان داخلی برای ارتقای س��طح دانش 
جوانان عنوان کرد تا در سال های آتی و با بزرگ تر 
ش��دن بازار، ديگر درگير مش��کالت تکراری و 

دغدغه توسعه نشويم.

 همبستگی نرخ ارز 
با شاخص بورس

مديرعامل کارگزاری بانک آينده، کاهش نرخ ارز 
 را در افت ش��اخص موثر دانست و گفت: نرخ ارز 
به وي��ژه در يک س��ال اخير با ش��اخص بورس 
همبس��تگی خاص پيدا کرده و بازار به کاهش يا 

افزايش نرخ ارز واکنش نشان داده است.
احمد اشتياقی در گفت و گو با پايگاه خبری بازار 
سرمايه )سنا( اظهار داشت :  اگرچه بازار سرمايه 
به تناسب بازارهای موازی رش��د نکرده بود، اما 
در ماه های اخي��ر که بازارهای م��وازی به حال 
اشباع رسيده بودند، بورس نيز توانست بخشی از 

جاماندگی خود را جبران کند.
 اين کارش��ناس ب��ازار س��رمايه در عين حال 
افزود:  طبيعی اس��ت زمانی که نرخ ارز، مس��ير 
کاهشی در پيش گرفته و دالر به کمتر از 12 هزار 
تومان می رسد، اثر آن بر بازار سرمايه نيز منعکس 
می ش��ود؛ لذا در اين بازار ممکن است بخشی از 
سرمايه گذاران نقدينگی خود را به سمت و سوی 
ديگری س��وق دهند؛ مثال ترجيح دهند گواهی 
سکه يکروزه طال را از بورس کاال خريداری کنند.

 مديرعامل کارگزاری بانک آين��ده توضيح داد: 
با توجه به اينکه هنوز هم در مس��ائل سياسی از 
جمله برجام جمع بندی تازه ای حاصل نش��ده، 
بنابراين در وضعيت ابهام، به نظرمی رسد ذخيره 
سرمايه در برخی بازارهای موازی از جمله سکه 

جذابيت پيدا کرده  است .
اشتياقی ادامه داد: اصوال هم وقتی دالر شروع به 
کاهش در ب��ازار آزاد می کند، جذابيت خريد در 
بورس کاال کاهش م��ی يابد؛ چون خريداران در 
اين بورس ب��ه اين دليل اقدام به خريد می کنند 
که فاصله قيمتی با دالر آزاد دارد يا  تفاوت هايی 
با قيمت های جهانی دارد. از طرف ديگر، س��ير 
کاهش��ی دالر می تواند بر فروش شرکت هايی 
 که بخش��ی از محصوالت خود را در بورس کاال 

می فروشند، اثرگذار باشد.
وی اظهار داشت: به طور کلی با کاهش نرخ ارز، 
انتظارات تورمی هم فروکش می کند و بسياری 
از سرمايه گذاران ترجيح می دهند پول نقد داشته 
باش��ند و عجله ای ندارند ب��رای اينکه بخواهند 

سريعا اين پول را به يکی از بازارها منتقل کنند .
 اين کارش��ناس بازار س��رمايه  اف��زود: به نظر 
می رسد اگر کاهش نرخ ارز،  مستمر باشد نرخ ارز 
نيمايی هم می تواند نسبت به رقم هايی که االن 
کشف قيمت می شود، کاهش هايی را تجربه کند .

به گفته اش��تياقی، اگر در موضوع برجام تحول 
تازه ای رخ دهد و بازار به اين تحول خوش بينانه 
بنگرد، انتظار می رود نرخ دالر، همچنان در مسير 

کاهشی حرکت کند.
وی افزود: مخصوصا اگر در اين فضای خوش بينی 
مذاکرات تداوم يابد و منجر به رفع تحريم شود، 
اين رويداد می تواند دالر را  تا مرز 10 هزار تومان 

نيز کاهش دهد.

گروه بورس|
در پايان معامالت هفته منتهي به 26 تيرماه ۹8، شاخص كل با 2832 
واحد كاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 2467۹0 واحد رسيد. شاخص 
كل هم وزن با 1850 واحد كاهش با 3 درصد كاهش روبرو شد و به رقم 
5۹۹5۹ واحد رسيد.ش��اخص بازار اول ب��ا 2658 واحد كاهش به رقم 
182373 واحد بالغ گرديد و شاخص بازار دوم با 31080 واحد كاهش 
عدد 48845۹ واحد را تجربه كرد و به اين ترتيب شاخص بازار اول 1.4 
و شاخص بازار دوم هر دو با 0.6 درصد كاهش نسبت به هفته قبل همراه 
ش��دند.در 5 روز كاري اين هفته، ارزش كل معام��الت اوراق بهادار به 
71245 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به هفته قبل ۹.4 درصد افزايش 
ياف��ت.در ضمن تعداد 17451 ميليون ان��واع اوراق بهادار در بيش از 2 
ميليون و 384 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 2۹ درصد 

كاهش و 68 درصد افزايش را نسبت به هفته گذشته تجربه كردند.
اين درحالي اس��ت كه تع��داد 2۹1 ميلي��ون واح��د از صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش از 3024 
ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب با 41 درصد و 41 درصد 
كاهش نس��بت به هفته گذشته همراه ش��دند.در بازار بدهي كه اوراق 
مشاركت، گواهي سپرده و صكوك معامله مي شود، تعداد 7 ميليون ۹00 
هزار برگه اوراق مشاركت به ارزش كل بيش از 7882 ميليارد ريال معامله 
شد.فرابورس ايران معامالت هفته گذشته را با تغيير مالكيت 8 هزار و 32۹ 
ميليون ورقه بهادار به ارزش 40 هزار و 44 ميليارد ريال پشت سر گذاشت 
كه در مقايس��ه با هفته پيش از آن از كاهش 18 و 15 درصدي حجم و 
ارزش معامالت حكايت داشت.به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا( 
به نقل از مديريت ارتباطات فرابورس ايران، شاخص كل فرابورس نيز در 
آخرين روز كاري هفته در نزديكي 3 هزار و 207 واحد ايستاد تا آيفكس 
از ابتداي تيرماه رشد 8 درصد و از آغاز سال افزايش 42 درصدي را به ثبت 

برساند.رصد معامالت بازارهاي فرابورسي در هفته اي كه گذشت نيز نشان 
مي دهد به ترتيب در بازارهاي اول و دوم 522 و 3 هزار و 13۹ ميليون سهم 
به ارزش 2 هزار و 283 و 14 هزار و 48۹ ميليارد ريال دست به دست شده 
كه در بازار اول كاهش 2۹ درصدي معامالت را نشان مي دهد و در بازار 
دوم از رشد 23 و 16 درصدي حجم و ارزش دادوستدها حكايت مي كند.

هفته گذش��ته نيز بازار پايه شاهد تغيير مالكيت 4 هزار و 521 ميليون 
س��هم به ارزش 13 هزار و 583 ميليارد ري��ال بود كه بدين ترتيب افت 
30 درصدي حجم و ارزش معامالت را تجربه كرد.در بازار ابزارهاي نوين 
مالي نيز سرمايه گذاران در مجموع 146 ميليون ورقه بهادار را در اوراق 
تسهيالت مسكن، صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله و اوراق بدهي 

معامله كردند كه ارزش اين دادوستدها ۹ هزار و 688 ميليارد ريال بود.

   شيميایي ها  در كانون توجه سهامداران
نگاهي به دادوستدهاي انجام شده در گروه هاي بورسي نيز حاكي از اقبال 

بيشتر سرمايه گذاران به معامالت سهام گروه شيميايي ها دارد.
بدين ترتيب در هفته اي كه سپري شد ارزش معامالت خرد بازار سهام در 
مجموع بازارهاي اول، دوم، پايه وSME  به رقم 2۹ هزار و 18 ميليارد ريال 
رسيد كه از اين ميزان گروه محصوالت شيميايي با معامالتي به ارزش 
3 هزار و 478 ميليارد ريال، توانست 12 درصد از ارزش كل معامالت را 
به خود اختصاص دهد و در جايگاه نخست بايستد.در اين هفته ارزش 
معامالت در دو صنعت بانك ها و فلزات اساسي نيز به ترتيب به رقم 3 هزار 
و 361 و 2 هزار و 163 ميليارد ريال رسيد كه اين دو گروه نيز در رده هاي 
دوم و سوم صنايع فرابورسي با باالترين ارزش معامالت خرد بازار سهام 
ايس��تادند.در اين رده بندي گروه انبوه سازي، امالك و مستغالت و نيز 
دارويي ها با اختصاص 7 و 6 درصد از ارزش كل معامالت در پله چهارم 

و پنجم قرار گرفتند. 

نگاهيبهآمارهفتهگذشتهنشانميدهد
رونقمعامالتسهامدربازاردومفرابورسايران

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، گفت: تخصيص بهينه منابع، 
شفاف س��ازي اقتصاد و كاهش بازار داللي و س��وداگري از جمله 

مزيت هاي تجميع منابع در بازار سرمايه است.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به افزايش متقاضيان براي 
خريداري سهام از بورس، گفت: هرچه بتوان توسعه كيفي و كمي 
در بازار سرمايه ايجاد كرد تا بر آن اساس تعداد سهامداران افزايش 
يابد، در واقع يك شاخص مطلوب و مثبت در ارزيابي اقتصاد ايران 

محسوب مي شود.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه 
در حال حاضر اقتصاد كشور دغدغه منابع سرگردان را دارد، افزود: 
حجم نقدينگي در اقتصاد كشور زياد است و افرادي كه در جامعه 
پول هاي كم و كوچكي دارند بسيار اثرگذارتر از افرادي هستند كه 

نقدينگي كالن و بااليي دارند و تعداد آنها محدود است.

 مي توان پول هاي كالن را به ُطُرق مختلف مدیریت كرد
وي ادامه داد: مي توان پول هاي كالن را به ُطُرق مختلف مديريت 
كرد، اما رقم نقدينگي ُخرد و كوچك را به سختي مي توان مديريت 
كرد، لذا بهترين راه هداي��ت جذب نقدينگي در جامعه در تمامي 
كشورها و در ايران اين است كه منابع خرد و اندك مردم را به سمت 

بازار سرمايه هدايت كنيم.
پورابراهيمي با بيان اينكه با جذب منابع خرد در بازار سرمايه به جاي 
اينكه نقدينگي به سمت سفته بازي و داللي سوق پيدا كند به سوي 
خلق ثروت واقعي در اقتصاد كشور هدايت مي شود، تاكيد كرد: بر 
اين اساس نقدينگي به بخش افزايش سرمايه شركت ها و طرح هاي 
توسعه شركت ها سوق مي يابد يعني به اين سمت مي رود كه فعاليت 

شركت ها در يك بازه زماني به دو تا سه برابر افزايش يابد.جريان بازار 
سرمايه مولد سازي دارايي هاي غير مولد خانوارهاي كم درآمد است.

 وي با تاكيد بر اينكه جريان بازار س��رمايه مولد سازي دارايي هاي 
غير مولد خانوارها و افرادي است كه حتي منابع از 100 هزار تومان 
تا چندين ميليارد دارند، افزود: بر اين اساس منابع موجود در كشور 

مولد و وارد چرخه اقتصادي كشور مي شوند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه ُحس��ن ديگر بازار 
سرمايه تجميع منابع است، ادامه داد: بر اين اساس منابع كوچكي 
كه به تنهايي هيچ نقشي در چرخه اقتصادي ندارند، با تجميع به 

يك جريان بزرگ اقتصادي تبديل مي شود.

 افراد ب�ا دارایي یك ميليارد نمي توانند پاالیش�گاه یا 
پتروشيمي احداث كنند

وي ب��ا اش��اره به اينك��ه افراد ب��ا درآمد ت��ا يك ميلي��ارد تومان 
نمي توانند پااليشگاه يا پتروش��يمي احداث كنند، تصريح كرد: 
زماني سرمايه هاي اندك هزار نفر جمع مي شود با آن مي توان يك 
پااليشگاه احداث كرد، بنابراين اين سرمايه ها تجميع و به فعاليت 

اقتصادي مولد تبديل مي شود.
پورابراهيمي افزود: تخصيص بهينه منابع، شفاف سازي اقتصاد و 
كاهش بازار داللي و سوداگري از جمله مزيت هاي تجميع منابع در 
بازار سرمايه است.عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه 
تعداد س��هامداران در دنيا در بازارهاي بورس يكي از شاخص هاي 
توسعه و پيشرفت كشورها ش��ده است، گفت: هر چقدر كه بتوان 
تعداد س��هامداران را افزايش داد به نفع كش��ور است و مجلس از 
توسعه آن حمايت و اس��تقبال كرده و اين افزايش مي تواند اثرات 

مثبت اقتصادي داشته باشد. 

عضوكميسيوناقتصاديمجلسمطرحكرد
بورسبهترينگزينهبرايهدايتنقدينگياست
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وضعيت صادرات غيرنفتي پس از 31 تيرماه

اميدبهثباترويهها
با كاهش نرخ ارز براي بسياري اين سوال به وجود 
آمده است كه وضعيت صادرات غيرنفتي پس از 
پايان موعد بازگشت نرخ ارز به چه شكل خواهد 
بود؟ آيا با كاهش ن�رخ ارز رخ داده صادرات نيز 
كاهش خواهد يافت؟ آيا بازگشت احتمالي نرخ 
ارز پس از پاي�ان انتقال ارزهاي صادراتي 16 ماه 
گذشته باعث خواهد ش�د كه صادرات مجددا 
رونق گيرد؟ همه اينها سواالتي است كه باعث 
ش�ده پيش بيني وضعي�ت صادرات�ي در ادامه 
سال 98 كمي سخت باشد اما با نگاهي صحيح به 
وضعيت صادرات در سال 97 و 98 مي توان پيش 

بيني درستي از آينده صادراتي داشت.

   جهش ارزي كه منجر به صادرات نشد
س��ال 97 با ادامه جهش ارزي كه از زمستان 96 آغاز 
شد بسياري پيش بيني مي كردند كه ميزان صادرات 
غيرنفتي جهش قابل مالحظه اي خواهد داشت. قيمت 
كاالهاي توليد ايران به ويژه كاالهايي كه مواد اوليه آن 
اكثرا داخلي بود به شدت در بازارهاي جهاني ارزان شد و 
همين موضوع باعث شد كه همه منتظر رشد قابل توجه 
صادرات كاهش واردات بودند. با اين وجود سياست هايي 
ش��بيه به پيمان س��پاري ارزي در صادرات باعث شد 
كه بسياري از صادركنندگان صادرات خود را كاهش 
دهند و ارايه ارز 4200 توماني واردات را گسترش داد. 
در ادامه با ايجاد فاصله جدي ميان ارز رس��مي و آزاد 
عمال قيمت هاي مواد اوليه خود را با ارز رسمي منطبق 
كردند تا مزيت صادراتي كاهش پيدا كند ولي قيمت ها 
بر اساس ارزهاي 4200 توماني ارايه شده تعديل نشد.

در حقيقت از منظ��ر اقتصاد همه چيز براي توس��عه 
صادرات غيرنفتي ايران آماده بود به جز آنكه آيين نامه 
و مقررات به گونه اي تنظيم شده بود كه جلوي صادرات 
گرفته مي شد. آيين نامه هاي متعدد و نوسانات شديد 
قيمت ارز در نيمه اول سال 97 جلوي صادرات را گرفت 
اما ثبات نس��بي قيمت ارز در نيمه دوم س��ال اندكي 
شرايط را بهتر كرد. در س��ال 98 هم با ارايه يك رويه 
روشن و فراگير وضعيت تعهدات ارزي صادركنندگان 
تا حد زيادي روشن ش��د. همچنين فرصت بازگشت 
ارزه��اي صادراتي تا پايان تير 98 باعث ش��د كه همه 
صادركنندگان مجبور به يافتن روش هاي بازگشت ارز 
تا پايان زمان مشخص شده باشند. پس وضعيت پس از 
تيرماه 98 آماده تداوم و بهبود صادرات غيرنفتي است.

   كاهشي غيرقابل پيش بيني
با اين وجود كاهش قابل توجه نرخ ارز در روزهاي اخير 
ادامه وضعيت صادرات را در هاله ابهام قرار داده است. 
طبيعتا بعض��ي كاالها با كاه��ش ارزش دالر از مزيت 
صادراتي خارج مي شوند اما هنوز هم ارز چند برابر قيمت 
يك س��ال و نيم قبل است و طبيعتا وضعيت صادرات 
مي تواند بهبود يابد. تنها مشكل اين است كه نوسانات 
نرخ ارز هنوز به ثبات منجر نشده است و مشخص نيست 
بازار ارز در روزهاي آتي چه وضعيتي پيدا مي كند. در 
چنين شرايطي طبيعتا صادركنندگاني كه قرارداد و 
تعهد به مشتريان ندارند صادرات را به تعويق خواهند 
انداخت. در اين رابطه محمد الهوتي  رييس كميسيون 
تسهيل تجارت اتاق بازرگاني تهران  معتقد است با وجود 
بهبود نسبي ش��رايط در ماه هاي اخير، هنوز با اصالح 
برخي سياس��ت ها، مي توان ش��رايط بهتري را براي 

فعاليت بخش خصوصي فراهم كرد.
وي اظهار كرد: بخش��نامه اخي��ر ارزي بانك مركزي، 
بخشي از دغدغه هاي صادركنندگان را برطرف كرد. 
براي مثال در نظر گرفتن بخشي از تعهد ارزي در قالب 
واردات در ازاي صادرات، مي تواند روند بازگش��ت ارز 
به كشور را تس��هيل كند اما هنوز برخي اصالحات در 

سياست هاي اجرايي مي تواند تغيير كند.
الهوتي با بيان اينكه در ماه هاي ابتدايي تغيير نرخ ارز، 
صادركنندگان دش��واري هايي را براي تطبيق خود با 
شرايط جديد پشت سر گذاشتند، گفت: امروز فعاالن 
اقتصادي توانس��ته اند تا حدي خود را با شرايط فعلي 
منطبق كنن��د و آمارهايي كه از حف��ظ آمار صادرات 
و افزايش سرعت بازگش��ت ارز به سامانه نيما مطرح 

مي شود، اين موضوع را تصديق مي كند.
رييس كميسيون تسهيل تجارت اتاق بازرگاني اتاق 
تهران ادامه داد: با اين وجود تغيير مداوم سياس��ت ها 
در سال گذش��ته يا تاكيد بانك مركزي بر لزوم حفظ 
درصدهاي اعالم شده براي بازگشت ارز، مسائلي است 
كه هنوز صادركنندگان با آن مشكل دارند. در صورتي 
كه مذاكرات ما به نتيجه مثبت برس��د و اين تغييرات 
اعمال  ش��وند، مي توان انتظار داش��ت توان كشور در 

صادرات غيرنفتي افزايش پيدا كند.

   حفظ بازار در شرايط تحريم
در مقاب��ل ام��ا بح��ث تحري��م مش��كالتي ب��راي 
صادركنن��دگان ايجاد كرده اس��ت با اي��ن وجود در 

ماه هاي اخير تقريبا وضعي��ت تحريم هم ثابت بوده 
و بايد ديد در چنين شرايطي چگونه مي توان بازار را 
حفظ كرد. در همين رابطه سرپرست سازمان توسعه 
تجارت معتقد است براي آنكه بازار كاالهاي صادراتي 
ايران حفظ شود، ورود به عرصه هايي همچون خريد 
برنده��اي خارجي ك��ه از كاالهاي ايراني اس��تفاده 

مي كنند، راهكاري مهم و قابل تامل است.
محمدرضا م��ودودي اظهار كرد: اي��ران در صادرات 
برخي كاالها از مزيت نس��بي و مناب��ع قابل توجهي 
برخوردار اس��ت. براي مثال ما در عرصه  نفت و گاز و 
كاالهاي حاصل از آنها همچون صنعت پتروشيمي، 
يك مزيت مه��م و قابل ات��كا داريم. از س��وي ديگر 
برآيندي كه از مش��تريان پتروشيمي ايران به دست 
مي آيد، مثبت اس��ت و اين نش��ان دهنده محبوبيت 

كاالهاي ما در اين بخش است.
وي با بيان اينكه براي تضمين ش��دن بازار كاالهاي 

مزيت دار بايد شيوه هاي تجاري مختلف اجرايي شود، 
گفت: براي توسعه صادرات پتروشيمي از يك سو بايد 
زنجيره توليد كااليي گسترش پيدا كند كه اين مساله 
در سياست هاي صنعتي كالن كشور تعريف مي شود 
و از سوي ديگر بايد سياس��ت هاي تجاري به سمت 

افزايش نفوذ كاالهاي ايراني حركت كند.
سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت در توضيح اين 
رويكرد خاطرنشان كرد: امروز بسياري از كشورهاي 
جه��ان براي آنكه ص��ادرات خ��ود را تضمين كنند، 
به س��راغ خريد برندها و كارخانه هاي��ي مي روند كه 
اصلي ترين مشتري محصوالتشان هستند. با اين اتفاق 
هدايت كارخانه اي كه مش��تري صادراتي آن كشور 
است، در اختيار خودش��ان قرار مي گيرد و صادرات 
تضمين خواهد ش��د. م��ا اگر بتوانيم تنه��ا در حوزه 
پتروشيمي و با مشتريان منطقه اي چنين سياستي را 
به پيش ببريم، قطعا يك برد اقتصادي مهم خواهيم 

داشت. مودودي با بيان اينكه سياست هاي اقتصادي 
داخلي نمي تواند بدون توجه به ش��رايط منطقه اي و 
جهاني اتخاذ شود، توضيح داد: حفظ كيفيت و ارايه 
محصوالتي كه نياز روز بازار است، موضوعي مهم است 
كه در حفظ بازارهاي صادراتي بيش��ترين اهميت را 
دارد. جداي از آن اتفاقاتي كه داخل كشور صادركننده 
مي افتد نيز بر بازار صادراتي تاثير مستقيم مي گذارد. 
هرچه ثبات اقتصادي و قيمتي حفظ ش��ود، ميزان 
اعتماد مصرف كننده به كااله��اي صادراتي افزايش 

خواهد يافت.
وي خاطرنشان كرد: بسياري از كشورهاي جهان براي 
حفظ توان صادراتي خود بر وابس��تگي هاي متقابل 
تاكيد مي كنند. اينكه كشوري براي بلندمدت روي 
محصوالت ما حس��اب كند و در ازاي آن بخش��ي از 
نيازه��اي وارداتي ما را نيز تضمين كند، قطعا اتفاقي 
مثبت در مسير توسعه صادرات غيرنفتي خواهد بود.

دبير انجمن خودروسازان:

مشكل »ُازن« از خودروساز نيست، از كيفيت سوخت است
به دنبال تذكر وزارت بهداشت به خودروسازان درباره 
افزايش آالين��ده »ازن«، دبير انجمن خودروس��ازان 
ايران گفت: مس��ووالن محيط زيست به جاي ايراد به 
خودروسازان، بايد براي كيفيت سوخت و مجهز كردن 
جايگاه ها به بنزين و گازوئيل باكيفيت فكري كنند، تا 
ادعاي وزارت نفت مبني بر توزيع سوخت باكيفيت در 

جايگاه هاي سوخت محقق شود.
چند وقتي اس��ت كه در موضوع آلودگي هوا، افزايش 
غلظ��ت آالينده »ازن« و هش��دار به خودروس��ازان و 
موتورسيكلت سازان مطرح ش��ده است. به تازگي نيز 
رييس گروه سالمت هواي مركز سالمت محيط و كار 
وزارت بهداشت ضمن هشدار نسبت به وجود آالينده 

»ازن« به خودروسازان تذكر داده و بر لزوم جدي گرفتن 
استفاده از كاتاليس��ت در صنايع خودروسازي تاكيد 
كرده اس��ت. در اين رابطه، احمد نعمت بخش - دبير 
انجمن خودروس��ازان ايران - در گفت وگو با ايس��نا، 
اظهار كرد: س��ازمان حفاظت محيط زيست بر اساس 
مصوبات هيات دولت توسط شركت هاي بازرسي مرتبًا 
از شركت هاي خودروسازي نمونه برداري كرده و ميزان 
آالينده هاي خروجي از اگزوز خودروها را اندازه گيري 
مي كند؛ لذا شركت هاي خودروساز براساس مصوبات 
هيات دولت، استانداردهاي يورو 4 را در محصوالتشان 
پاس كرده و در اگزوزها كاتالسيت  نصب مي كنند. وي 
افزود: بنابراين خودروسازان كار خود را به درستي انجام 

مي دهند؛ اما مسووالن سازمان محيط زيست بايد براي 
سوخت  توزيعي فكري كنند. در حال حاضر خودروهاي 
سواري توربوشارژ به محض آنكه از شهر تهران خارج 
مي شوند، سوخت مورد نظر در اختيارشان قرار نگرفته، 
بنابراين موتور آنها به درس��تي كار نمي كند و آالينده 
بيش��تري توليد مي كنند كه مصرف كنندگان براي 
رفع عيب، دوباره به كارخانه  س��ازنده رجوع مي كنند. 
دبير انجمن خودروس��ازان ايران با بيان اينكه مصوبه 
دولت گوياي اين است كه تمام جايگاه هاي كشور بايد 
سوخت مطابق استاندارد يورو 4 داشته باشند، اظهار 
كرد: هنوز اين اتفاق نيفت��اده و در بخش گازوئيل نيز 
شرايط بسيار بدتر است. كيفيت گازوئيل بايد مطابق 

اس��تاندارد يورو 4 باش��د كه حداكثر ميزان سولفور 
موجود در آن ۵0 پي پي ام باشد اما در نمونه برداري از 
جايگاه هاي مختلف متوجه شده ايم كه تعداد زيادي 
از اين جايگاه ها، به س��وخت مطابق با استاندارد يورو 
4 مجهز نيستند و اين س��وخت ديزل غيراستاندارد 
در خودروهاي ديزلي مش��كل ايجاد كرده است. وي 
ادامه داد: اين در حالي است كه در گذشته براي ايجاد 
شفافيت در توزيع سوخت هاي باكيفيت اعالم شد كه 
در برخي جايگاه هاي خاص در سراسر كشور، گازوئيل 
با اس��تاندارد يورو 4 توزيع خواهد ش��د؛ اما در همين 
جايگاه ها پس از نمونه برداري مشخص شده كه توزيع 
س��وخت باكيفيت صورت نگرفته است. نعمت بخش 

ادامه داد: همچنين اتوبوس ها و كاميون ها و همين طور 
خودروهاي بنزيني داراي موتور توربوشارژ به دليل اينكه 
بنزين سراسر كشور اس��تاندارد الزم را نداشته، دچار 

مشكل فني شده اند و آسيب ديده اند.
دبير انجمن خودروس��ازان ايران اظهار كرد: بنابراين 
خواهش ما اين است كه ابتدا مسووالن زيرساخت هاي 
اوليه نظير تامين سوخت سراسري باكيفيت در كشور 
را فراهم كنند و س��پس به خودروس��از ايراد بگيرند. 
خودروسازان وظيفه خود را انجام مي دهند اما زماني 
كه سوخت مورد نظر و باكيفيت توزيع نمي شود، عالوه 
بر اينكه سبب نارضايتي مردم و ايجاد مشكل براي ما 

مي شود، آاليندگي هوا را نيز تشديد مي كند.

اهمال در اجراي قانون خريد تضميني
پرداخت ۲۰ هزار ميليارد تومان يارانه از جيب كشاورزان!

قانون خريد تضميني محصوالت كشاورزي در سال 68 به 
منظور حمايت از كشاورزان به تصويب رسيد در حالي كه 
مسووالن شوراي اقتصاد در برخي سال ها توجهي به اجراي 
اين قانون به عنوان يكي از اس��ناد باالدستي كه در كاهش 
خروج ارز و بي نيازي به كشور هاي بيگانه براي تأمين گندم 

مورد نياز تاثيرگذار است، ندارد.
طبق تبصره 6 قانون خريد محصوالت كش��اورزي دولت 
موظف است كه نرخ خريد تضميني محصوالت اساسي از 
جمله گندم را پيش از شروع فصل كشت تا پايان شهريور 
به گونه اي تعيين كند كه ميزان افزايش آن هيچگاه از تورم 
اعالمي بانك مركزي كمتر نباشد. بسياري از كارشناسان و 
مسووالن بر اين باورند كه تأخير دولت در اعالم نرخ خريد 
تضميني و عدم تعيي��ن آن مطابق با تورم خودكفايي اين 
محصول استراتژيك را تحت تأثير خود قرار مي دهد. حال 
به سراغ مسووالن ذيربط مي رويم تا از آخرين وضعيت تأثير 
بي توجهي شوراي اقتصاد به قانون خريد تضميني گندم به 
عنوان يكي از محصوالت استراتژيك كه قوت اصلي مردم را 

تشكيل مي دهد با خبر شويم.

   وزارت كش�اورزي در اج�را نش�دن قانون
خريد تضميني مقصر نيست

علي قلي ايماني نايب رييس بنياد توانمند سازي گندم كاران 
با انتقاد از بي توجهي مس��ووالن امر نسبت به قانون خريد 
تضميني محصوالت كشاورزي اظهار كرد: اگرچه قانون گذار 
تمامي مسائل را در ارتباط با قانون خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي ديده است، اما شوراي اقتصاد در برخي مواقع نرخ 
خريد محصوالت را بدون توجه به تورم و هزينه هاي توليد 
اعالم مي كند. وي افزود: بر اس��اس قانون خريد تضميني 
دولت موظف است همه ساله قيمت محصوالت را مطابق با 
هزينه هاي توليد اعالم كند تا كشاورزان بتوانند در شرايط 

فعلي اقتصاد به توليد ادامه دهند.
ايماني با انتقاد از اين مساله كه شوراي اقتصاد در چند سال 
اخير به قانون خريد تضميني گندم توجه چنداني نداشته 
اس��ت، بيان كرد: در چند سال اخير ش��وراي اقتصاد نرخ 
خريد تضميني گندم را با بي توجهي به پيش��نهاد وزارت 

جهاد كشاورزي و هزينه هاي توليد اعالم كرد كه اين امر با 
واكنش شديد كشاورزان روبرو شد، چرا كه توليد كنندگان 
براي تأمين معيشت خود به سبب اعالم نرخ خريد تضميني 
كمتر از قيمت منطقي با چالش هاي متعددي روبرو شدند.

نايب رييس بنياد توانمند س��ازي گندم كاران با اش��اره به 
اينكه تأخير شوراي اقتصاد در اعالم نرخ خريد تضميني 
محصوالت، كشاورزان را دچار سردرگمي مي كند، اظهار 
كرد: بر اساس قانون خريد تضميني شوراي اقتصاد موظف 
است نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي را پيش از 
شروع فصل زراعي اعالم كند تا كشاورزان بتوانند براي ادامه 
كشت و كار تصميمات الزم را اتخاذ كنند، اما متاسفانه در 
چند سال اخير دولت توجه چنداني به قانون خريد تضميني 
نكرده است. وي ادامه داد: تأخير دولت در اعالم نرخ خريد 
تضميني و بي توجهي به اين قانون سبب شد، تا كشاورزان 
در سال زراعي فعلي از تحميل گندم به دولت امتناع كنند، 
چ��را كه آنها منتظر افزايش قيم��ت مطابق با هزينه هاي 
توليد هستند. به گفته وي افزايش قيمت خريد تضميني 
محص��والت كش��اورزي از جمله گندم مطابق ب��ا تورم و 
هزينه هاي توليد در استمرار خودكفايي و پايداري توليد تأثير 
بسزايي دارد، در حالي كه بي توجهي به قيمت خريد تضميني 
توليدكنندگان را به سبب بروز مشكالت در تأمين معيشت 

خانوار به سمت و سوي ديگر محصوالت سوق مي دهد.
ايماني با اش��اره به اينكه وزارت جهاد كش��اورزي در اجرا 
نشدن قانون خريد تضميني محصوالت كشاورزي مقصر 
نيست، گفت: همه ساله وزارت جهاد كشاورزي قيمت خريد 
تضميني محصوالت را بر اساس آناليز هزينه هاي توليد در 
زمان مقرر به دولت پيش��نهاد مي دهد تا سازمان برنامه و 
بودجه پس از بررسي نهايي قيمت مصوب را اعالم كند. وي 
با اشاره به اينكه تعيين قيمت محصوالت كشاورزي مطابق 
با هزينه هاي توليد و تورم در پايداري توليد تأثير بسزايي دارد، 
گفت: باتوجه به آنكه بي توجهي مسووالن به قانون خريد 
تضميني خودكفايي اين محصول استراتژيك را در معرض 
خطر قرار مي دهد از اين رو انتظار داريم كه شوراي اقتصاد 
براي سال زراعي جديد قيمت تضميني گندم را مطابق با 
پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي توليد اعالم 

كند تا براي تأمين نان و گندم مورد نياز در كشور دستمان را 
به سوي كشور هاي بيگانه دراز نكنيم.

   پاي گندم هاي وارداتي   به كشور باز مي شود
علي خان محم��دي دبير اجرايي بنياد ملي گندم كاران با 
اش��اره به اينكه قانون خريد تضميني سال 68 در مجلس 
شوراي اسالمي به تصويب رسيد، اظهار كرد: شوراي نگهبان 
و مجمع تش��خيص مصلحت نظام در همان سال قانون را 
مصوب كردن��د و در نهايت پس از تصويب مجلس، دولت 

اجراي آن را به تمامي زيربخش ها اعالم كرد.
وي افزود: بر اساس قانون خريد تضميني دولت موظف است 
در صورتي كه كشاورزان نتوانستند محصول خود را در بازار 
به فروش رسانند به منظور حمايت از كشاورزان و جلوگيري 
از زيان آنها نسبت به خريد تضميني اقدام كنند تا آنها نسبت 
به ادامه توليد دلگرم شوند. خان محمدي ادامه داد: بر اساس 
ماده 6۱ قانون خريد تضميني وزارت جهاد كشاورزي موظف 
است قبل از شروع سال زراعي در ماه هاي خرداد و تير قيمت 
محصوالت را بر اساس آناليز هزينه هاي توليد و تورم در اختيار 
دولت قرار دهد ضمن آنكه شوراي اقتصاد بر حسب قانون بايد 
يك ماه قبل از شروع كشت هر محصولي، قيمت آن را ابالغ 

كنند تا كشاورزان از سرگرداني نجات يابند.
دبير اجرايي بنياد ملي گندم كاران با انتقاد از اين مساله كه 
شوراي اقتصاد نسبت به قانون خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي توجه چنداني ندارد، بيان كرد: در چند سال اخير 
شوراي اقتصاد قيمت خريد تضميني محصوالت كشاورزي 
را مطابق با هزينه هاي توليد اعالم نكرد كه استمرار اين روند 
در كاهش سطح زير كشت گندم و از بين رفتن خودكفايي 

اين محصول استراتژيك تأثير بسزايي دارد.
وي ادامه داد: با توجه به آنكه شوراي اقتصاد در سال گذشته 
توجهي به نرخ پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي به عنوان 
متولي توليد نداش��ت در همان زمان برآورد شد كه توليد 
اين محصول استراتژيك با چالش هايي روبرو خواهد شد، 
اما بارش هاي مناس��ب و لطف الهي موجب ش��د تا حدي 
كاهش سطح زير كشت جبران شود. خان محمدي با اشاره 
به اينكه امسال براي چهارمين سال متوالي در توليد گندم 

خودكفا خواهيم شد، بيان كرد: اين در حالي است كه درنگ 
مسووالن دولتي در اجراي قانون خريد تضميني گندم براي 
سال زراعي جديد مي تواند كشاورزان را نسبت به ادامه توليد 
دلسرد كند چرا كه با وجود افزايش صد در صدي هزينه هاي 
توليد قيمت خريد محص��والت نبايد كمتر از هزينه هاي 
توليد باشد. وي با اشاره به اينكه تأخير در اعالم نرخ خريد 
تضميني اثرات سوئي در توليد اين محصول استراتژيك دارد، 
اظهار كرد: سال گذشته شوراي اقتصاد نرخ خريد تضميني 
گندم را با توجهي كامل به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي 
و تشكل ها اعالم كرد كه اين امر موجب شد هم اكنون گندم 
نزد دالالن چرخش پيدا كند. به گفته وي اجراي كامل قانون 
خريد تضميني در اطمينان خاطر كشاورزان به ادامه توليد 
تأثير بسزايي دارد، چرا كه آنها مي توانند برنامه ريزي دقيقي 
براي توليد و تأمين معيشت خانوار خود داشته باشند، در 
حالي كه استمرار روند بي توجهي شوراي اقتصاد به قانون 
خريد به سبب ضعيف شدن بنيه مالي كشاورزان مي تواند 

پاي گندم هاي وارداتي را مجدد به كشور باز كند.

   پرداخ�ت ۲۰ ه�زار ميلي�ارد توم�ان ياران�ه
از جيب كشاورزان به دولت

عباس پاپي زاده عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به اينكه قانون خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي در راستاي حمايت از كشاورزان به تصويب رسيده 
است، اظهار كرد: در كشور هاي مختلف به ويژه توسعه يافته 
يارانه به كشاورزان پرداخت مي شود تا آنها بتوانند به توليد 
ادامه دهند. وي افزود: خريد محصوالت كش��اورزي با نرخ 
باالتر از بازار در تقويت بنيه كش��اورزان در جهت استمرار 
توليد و خودكفايي تأثير بسزايي دارد. پاپي زاده با اشاره به 
اينكه قانون خريد تضميني محصوالت كشاورزي در سال 
68 در كشور ما به تصويب رسيد، بيان كرد: اين در حالي است 
كه اين قانون به جز برخي سال هاي معدود در بيشتر سال ها 
به درستي اجرا نمي شد، در حالي كه طبق قانون نرخ خريد 
تضميني محصوالت بايد متناسب با تورم و هزينه هاي توليد 
افزايش يابد. پاپي زاده ادامه داد: سال گذشته شوراي اقتصاد 
با بي توجهي به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي، تشكل ها و 

تورم اعالمي از سوي بانك مركزي نرخ خريد تضميني گندم 
را اعالم كرد كه اين امر منجر به متضرر شدن كشاورزان شده 
است. عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به اينكه نرخ ۱700 توماني خريد تضميني گندم 
جوابگوي هزينه هاي توليد نيس��ت، اظهار كرد: در س��ال 
زراعي جديد كه قيمت نهاده هاي توليد اعم از كود، بذر، سم، 
ماشين آالت و ... باالي صد در صد رشد داشته است، بديهي 
است كه درآمد امسال كشاورزان جوابگوي هزينه هاي توليد 
نباشد و به عبارت ديگر كشاورزان از ديد خود به دولت يارانه 
پرداخت كردند. به عنوان مثال اگر قيمت جهاني گندم را ۳ 
هزار تومان در نظر بگيريم از اين رو كشاورزان با تحويل گندم 
توليدي خود به دولت رقمي حدود 20 هزار ميليارد تومان 
يارانه به دولت پرداخت كرده اند در حالي كه اين ميزان يارانه 

را دولت بايد به كشاورزان پرداخت مي كرد.
پاپي زاده ادامه داد: با توجه به افزايش هزينه هاي توليد و نرخ 
كنوني خريد تضميني گندم، كشاورزان براي تأمين معيشت 
خود و پرداخت اقساط تس��هيالت به بانك ها چاره اي جز 
فروش اموال خود ندارند كه با اين وجود توان سرمايه گذاري 

كشاورزان در بخش كشاورزي كاهش مي يابد.
به گفته وي بر اساس قانون خريد تضميني شوراي اقتصاد 
باي��د در تصويب و اعالم نرخ نهايي خريد تضميني قيمت 
تمام شده و حاشيه سود منطقي براي كشاورزان را در نظر 
بگيرد چرا كه در شرايط فعلي اقتصاد قيمت نهاده هاي توليد 
همه روزه در حال افزايش است، بديهي است كه اعالم نرخ 
كمتر از هزينه هاي توليد آسيب جدي به توليد وارد مي كند.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس در پايان درباره اثرات سوء 
بي توجهي شوراي اقتصاد به قانون خريد تضميني گندم، 
گفت: سال گذشته شوراي اقتصاد قانون خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي را به درستي اجرا نكرد كه اين امر منجر 
به امتناع كشاورزان از فروش گندم توليدي به دولت را درپي 
داشته است، از اين رو اگر مسووالن امر تدابير جدي براي اين 
موضوع نينديشند بدون ترديد با خريد و قاچاق گندم از سوي 
دالالن خودكفايي اين محصول استراتژيك زير سوال مي رود 
چرا كه كشاورزان به هر طريقي بايد هزينه هاي معيشت 

خانوار خود را تأمين كنند.
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مي توان وابستگي لوازم 
خانگي به خارج را قطع كرد

سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي 
با بيان اينكه در حال حاض��ر در هر يك از انواع لوازم 
خانگي دو تا پنج قطعه وارداتي اس��ت، گفت كه در 
صورت تأمين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي 
توليدي، اين امكان وج��ود دارد كه واردات قطعه در 
كمتر از يك س��ال به صفر برسد. محمدرضا غزنوي 
مهم ترين مشكل توليدكنندگان داخلي لوازم خانگي 
را كمبود س��رمايه در گردش عنوان كرد و گفت: با 
تأمين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي، 
توليدكنندگان داخلي لوازم خانگي مي توانند توليد 
خود را افزايش دهند و بازار داخل را به صورت كامل 
تأمين كنند. وي با بيان اينكه توليدكنندگان داخلي 
در سال هاي اخير در زمينه ساخت داخل و طراحي 
پيشرفت خوبي داشته اند، اظهار كرد: اخيرا وابستگي 
ما به كشورهاي خارجي در زمينه توليد لوازم خانگي، 
بسيار كم ش��ده كه افزايش نرخ ارز و به صرفه نبودن 
واردات قطعات و مواد اوليه، يكي از عوامل تأثيرگذار 
در اين زمينه بوده اس��ت. غزنوي ادامه داد: در حال 
حاضر در هر يك از انواع لوازم خانگي دو تا پنج قطعه 
وارداتي اس��ت و ساير قطعات در داخل كشور توليد 
مي شود. براي مثال مجموعًا ۳00 قطعه در ساخت 
يك يخچال استفاده مي شود كه كمتر از پنج قطعه 
از آن از طريق واردات تأمين مي شود. وي همچنين 
خاطرنش��ان كرد كه در صورت تأمين س��رمايه در 
گردش مورد نياز واحدهاي توليدي، اين امكان وجود 
دارد كه واردات قطعه در كمتر از يك س��ال به صفر 
برسد. به گزارش ايسنا، طبق آمارهاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، در سال گذشته توليد يخچال و فريزر، 
ماشين لباس شويي و تلويزيون به ترتيب ۱2.7، ۳9.4 
و ۳۱ درصد نسبت به س��ال ۱۳96 كاهش داشته و 
توليدكنندگان بارها كمبود سرمايه در گردش را يكي 

از مهم ترين مشكالت خود عنوان كرده اند.

استقبال مردم از خريد 
موادشوينده توليد داخل

عليرضا رضايي قهرودي، رييس اتحاديه عمده فروشان 
مواد ش��وينده و پاك كننده درباره بازار موادشوينده 
اظه��ار كرد: طي 2 ماه گذش��ته افزاي��ش 20 تا 2۵ 
درصدي در مواد شوينده را در اين صنف شاهد بوديم.

رييس اتحاديه عمده فروش��ان گفت: كمبودي در 
بازار مواد ش��وينده و پاك كننده احساس نمي شود، 
هم اكن��ون كاال در بازار عرضه مي ش��ود و بازار ثبات 
قيمت دارد. رضايي قهرودي با تاكيد بر اينكه در تهران 
40 تا ۵0 واحد عمده فروشي مشغول به فعاليت اند، 
تصريح كرد: انتظار مي رود كه واحد هاي توزيع مواد 

شوينده در سطح شهر روند افزايشي داشته باشند.
رييس اتحادي��ه عمده فروش��ان مواد ش��وينده و 
پاك كننده با اشاره به اينكه كيفيت مواد شوينده در 
بازار مناسب است، يادآوري كرد: اين مهم، مي تواند با 
ساير محصوالت خارجي به رقابت بپردازد و همين 
موضوع سبب شده گرايش مردم به خريد داخلي به 
مراتب بيشتر شود. ثبات قيمت در بازار مي تواند دست 
دالالن و سودجويان را در بازار كوتاه كند. او در ادامه از 
قابليت باالي توليد محصوالت شوينده در كشور خبر 
داد و گفت: هم اكنون توانسته ايم تا حدي مشكالت 
مربوط به اي��ن صنف را مرتفع كنيم كه البته انتظار 

مي رود اين روند ادامه داشته باشد.

ماليات بر ارزش افزوده  
گريبان توليد را گرفته است

قائم مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت 
ايران گفت: ماليات بر ارزش افزوده، گريبان توليد 
را گرفته اس��ت در حالي كه اي��ن ماليات بايد به 
سمت چرخه توزيع منتقل شود. آرمان خالقي 
اظهار كرد: بايد به صنعتگر و توليدكننده اعتماد 
كرد و ب��ا همدلي براي رفع مشكالتش��ان، قدم 
برداشت. قائم مقام دبيركل خانه صنعت، معدن 
و تجارت ايران افزود: م��ا در جنگ اقتصادي به 
سر مي بريم و در شرايط تحريم هاي اقتصادي و 
ارزي دشمن، بايد براي حفظ چرخه هاي توليد 
و تامين م��واد اوليه و نقدينگ��ي واحدها تالش 
كنيم. وي اظهار كرد: توليدكنندگان در شرايط 
فعلي با دغدغه هاي زي��ادي مواجه اند و بايد در 
اين وضعيت همه مسووالن و مديران نسبت به 
وظايف خود شناخت كافي داشته باشند. خالقي 
بيان كرد: با انبوهي از بروكراسي نمي توان كشور 
را در مسير رشد و توسعه حركت داد، بلكه بايد با 
اقدامات فوري، صنعتگ��ران و توليدكنندگان را 
در جهت فعاليت هاي اقتصادي ياري كرد. امروز 
متاسفانه ماليات بر ارزش افزوده، گريبان توليد را 
گرفته است در حالي كه اين ماليات بايد به سمت 
چرخه توزيع منتقل ش��ود. قائ��م مقام دبيركل 
خانه صنعت، مع��دن و تجارت ايران عنوان كرد: 
ماليات بر ارزش افزوده يكي از مش��كالت عمده 
بخش توليد است و انتظار داريم اگر قانون خوبي 
تصويب مي شود، مجلس از آن حمايت كند و به 
فرياد توليدكننده برسد. ماليات بر ارزش افزوده 
يك قانون مترقي است و همه ما وظيفه داريم با 
ماليات، كشور را به عمران برسانيم، اما بايد اين 

ماليات از مصرف كننده نهايي اخذ شود.
خالقي گفت: سياس��ت هاي فعلي ارزش افزوده 
داراي اث��رات منف��ي روي تولي��د اس��ت و اين 
سياست ها نياز به اصالح و بازنگري دارد. برخي 
موان��ع اجازه نمي ده��د توليدكنن��ده بتواند به 
مطالبات و خواسته هاي خود در رونق توليد دست 
يابد، در حالي كه بايد به سمت چابك سازي دولت 
و حمايت از بخش خصوصي با حذف بسياري از 
بروكراسي ها رفت. وي عنوان كرد: قوه قضاييه با 
سياست هاي خود در مقابله با مفسدان اقتصادي 
و حمايت از توليدكنندگان، نشان داد دغدغه الزم 
را براي تحقق شعار سال دارد، اميد است با تسريع 
در رسيدگي به دعاوي و تشكيل دادگاه هاي ويژه 

اقتصادي بتوانيم در اين راه موفق باشيم.



بينالملل 7 انرژي

»تعادل«ازموجاظهارنظرهادربارهاهميتتنگههرمزگزارشميدهد

هشدارها درباره مهلك بودن انسداد در تنگه هرمز
گروه انرژي| نادي صبوري |

 به نظر مي رسد طيفي از آكادميسين ها و چهره هاي 
مطرح حوزه ان�رژي، موجي را آغ�از كرده اند كه به 
دونالد ترامپ هشدار بدهند تنگه هرمز و تبادالت 
نفتي  اش آن طور كه او مي گويد كم اهميت نشده و 
عواق�ب هر تنش در آن بزرگ اس�ت. فاتيح بيرول 
رييس آژانس بين المللي انرژي و آلن جيمز فرومهرز 
مورخ خاورميانه شناس و رييس يكي از موسسات 
تحقيقاتي امريكايي، همزمان در دو فضاي جداگانه 
از تنگه هرمز صحبت كرده اند. فاتيح بيرول درباره 
آن گفته اس�ت كه تالش هايي كه ب�راي كم كردن 
وابستگي به تنگه هرمز انجام مي شود در وضع بازار 
تغيير چنداني حاصل نمي كند و فرومهرز هم  دست 
روي سياست تشديد حضور نظامي امريكا در تنگه 
هرمز و حركات شديدش با اين استدالل كه وابستگي 
نفتي امريكا به تنگه هرمز كمتر ش�ده گذاشته و با 
استدالل هاي خودش آن را به چالش كشيده است. 
صحبت هاي فرومهرز در قال�ب يك مقاله در فارن 
افير چاپ شده كه بخش هايي از آن به صورت گزيده 
در ادامه منتشر شده اس�ت. پس اگر دوست داريد 
بدانيد طيفي كه بنيان هاي يكساني با ترامپ دارد اما 
برداشتش متفاوت است درباره كارهاي او در قبال 
اين تنگه مهم نفتي چه فكر مي كند، گزارش پيش رو 

را از دست ندهيد. 

فاتيح بي��رول رييس آژانس بين المللي انرژي با اش��اره به 
تالش ها براي دور زدن تنگه هرمز براي انتقال نفت گفته 
است كه در كوتاه مدت تأثير اين اقدامات چندان نخواهد بود 

و تغيير زيادي در بازارهاي فعلي به وجود نمي آورد.
او عنوان كرده اس��ت كه آژانس بين الملل��ي انرژي نگران 
افزاي��ش تنش ها در خاورميانه اس��ت، مخصوصًا در مورد 
تنگه هرمز. تنگه هرمز يك مسير حياتي كشتيراني است 
كه توليدكنندگان خليج فارس را به بازارهاي آسيا، اروپا، 

امريكاي شمالي و مناطق ديگر متصل مي كند.
حدود 20 ميليون بشكه نفت در روز يا حدود يك سوم نفت 

تجارت شده جهان از تنگه هرمز عبور مي كند.
توليد كنندگان اصلي نفت به دنبال مسيرهاي جايگزين 
هستند. عراق قصد دارد نفت بيشتري به بندر سيهان تركيه 
بفرستد و خط لوله هاي جديدي براي تحويل نفت به بنادر 

سوريه، لبنان و عربستان بسازد.
بي��رول گفت: » در كوتاه مدت تأثير اي��ن اقدامات چندان 
نخواهد بود و تغيير زي��ادي در بازاره��اي فعلي به وجود 
نمي آورند ولي در ميان مدت يا طوالني مدت موثر خواهند 

بود«. همزمان با بي��ان اين صحبت ها از طرف آقاي بيرول 
كه صحبت هاي كم سابقه اي محسوب مي شوند، مقاله اي 
در فارن افير با عنوان »چرا تنگه هرمز همچنان مهم ترين 
چك پوينت دنياست« منتشر مي شود. اينكه همزماني اين 
اظهارنظرها را بايد گذاش��ت به پاي يك اقدام هماهنگ يا 
صرفا يك تصادف زماني، به كنار، حتي اينكه اظهارات طرح 
شده صد در صد درست هستند هم مي تواند در مقابل اينكه 
از نوع نگاه گروه هاي مختلف به اين تنگه آگاه شد اهميتي 

نداشته باشد. 
مقاله را آلن جيمز فرومهرز پرفسور تاريخ خاورميانه شناس 
نوشته است و بر خالف اغلب مطالب در مورد اين تنگه، با 
وجهي بيشتر »انساني« تا »صنعتي« از تنگه حرف مي زند. 
او مي نويسد: »تنگه هرمز مردمي كه در سواحل آسيا و شرق  
آفريقا زندگي مي كنند را به م��ردم قلب خاورميانه وصل 
مي كند. تنگه هرمز حتي قبل از اينكه نفت اختراع بشود هم 

مهم بوده و مثل شريان كاروتيد عمل مي كند.«
 ب��راي اينكه بدانيم چرا آلن جيمز فرومهرز اين پرفس��ور 
وسواسي مسائل خاورميانه، از بين هزاران تركيب اين عبارت 

را براي وصف تنگه هرمز انتخاب كرده است بايد  كمي پاي 
صحبت هاي دكتر داريوش ناويافر متخصص جراحي مغز و 
اعصاب بنشينيم: »دو شريان كاروتيد در دو طرف گردن قرار 
دارند، اين دو شريان مغزي مشروب كننده دو سوم قدامي 
مغز هستند. انسداد اين شريان ها آسيب هاي شديدي مانند 
فلج اندام ها، اختالل تكلم و در موارد شديد مرگ بيمار را به 

دنبال دارند.«
او ادامه مي دهد: »اينجا هر اختاللي مي تواند مهلك باشد. 
90 درصد نفت خام توليدي خاورميانه يعني نزديك به 
20 درصد كل نفت خام دنيا از تنگه هرمز عبور مي كند. در 
قسمت جنوبي تنگه در عمان، اگر راديو را روشن كنيد هم 
مي توانيد به راديوي فارسي زبان و هم راديوي عربي زبان 
گوش كنيد.« اين چهره آكادميك كم��ي از آب و هوا و 
جغرافياي سرسخت و عمال غيرقابل سكونت مناطق تنگه 
مي نويسد چيزي كه شايد كمتر از آن صحبت مي شود. 

او ارسال نيروهاي نظامي اياالت متحده به خليج فارس 
را كه به اعتقادش بر اساس دكترين كارتر انجام مي شود 
متضمن منافع كوتاه م��دت امريكا توصيف مي كند كه 

با نفع بلندمدتش مي تواند همراس��تا نباش��د. پرفسور 
خاورميانه شناس معتقد است امريكا براي چيزي بيشتر 

از نفت به امنيت خليج فارس احتياج دارد.
او به اين اش��اره مي كند كه اگرچه امريكا قدرت نظامي 
باالي��ي دارد ولي اين ابزار مي توان��د در قبال جغرافياي 
انس��اني منطقه چندان كارگر نيفت��د.  فرومهرز با تمام 
 Umpire و Empire مقدمه چيني هايش با دو كلمه
بازي كرده و به سياستگذاران امريكايي هشدار مي دهد 
كه نفع امريكا اين نيست كه نقش امپراتوري بريتانيا در 
فاصله سال هاي 1853 تا 1970 را در قبال خليج فارس 
ايفا كند بلكه نفعش در اين است كه نقش يك »حكم« 
يا داور را بازي كند چ��ون در نبود داور بازي ها تبديل به 

جنگ هاي بزرگ مي شوند. 

  اهميت  حرف هاي آقاي رييس 
 حاال با در نظر گرفتن صحبت هاي پرفسور فرومهرز نگاهي 
دوباره به حرف هاي رييس آژانس بين المللي انرژي بيشتر 
معنا دارد. او حرف هايي فني و تكنيكي زده كه البته سابقه 

نداشته است به اين شكل مطرح شان كند. بيرول صراحتا 
گفته است تالش هايي كه براي روش هاي ديگر غير از انتقال 
از تنگه هرمز براي انتقال نفت انجام مي شود در كوتاه مدت 
بر بازار اث��ر ندارد، يعني اهميت تنگه هرمز ب��راي بازار در 
كوتاه مدت همان اس��ت كه مدت ها بوده است. يكي از اين 
تالش ها كه او به آن اشاره كرده بندر فجيره است كه حدود 
يك ماه پيش انفج��ار در يك نفتكش آن كه در نهايت هم 
هيچ كدام از طرفين مقصر رسمي آن را اعالم نكنند خبرساز 
شد. عربستان هم تالش هايي هر چند بدون نتيجه بزرگ 
و محسوس در اين س��ال ها به خرج داده است. حرف هاي 
آق��اي بيرول مي تواند پيامي تواما ب��ه ترامپ براي عواقب 
اقداماتش در منطقه باشد و همزمان آب پاكي را هم روي 
دست كشورهاي منطقه در تالش براي كم كردن وابستگي 

به تنگه هرمز بريزد.
رييس IEA كه غالبا به عنوان نماينده مصرف كنندگان 
انرژي محسوب مي شود وضعيت فعلي بازار نفت خام را نيز 
تحليل كرده و گفته است كه نفت حدود 65 دالري نتيجه 
تنش هاي ايران، ليب��ي و ونزوئال و نگراني در مورد جنگ 
تجاري چين و امريكا است ولي گفت انتظار ندارد قيمت 
نفت خيلي باال برود چون به خاطر انقالب شيل امريكا، نفت 

زيادي در بازار موجود است.
آژانس بين المللي انرژي چند وقت پيش هم اعالم كرد پيش 
بيني خود را از تقاضاي نفت در 2019 به خاطر كند شدن 
اقتصاد جهان در بحبوحه جنگ تجاري چين و امريكا پايين 
مي آورد.  آژانس بين المللي انرژي رشد تقاضاي جهاني نفت 
را در 2019، 1.1 ميليون بشكه در روز پيش بيني مي كند 
و اگر اقتصاد جهان و مخصوصاً چين ضعف بيشتري نشان 
دهند، احتماال آن را پايين تر هم مي آورد.  سال گذشته آژانس 
بين المللي انرژي پيش بيني كرد تقاضاي جهاني نفت 1.5 
ميليون بشكه در روز رشد مي كند ولي در ژوئن سال جاري 

اين رقم را تا 1.2 ميليون بشكه در روز پايين آورد.
 فاتح بيرول گفته است: »چين كندترين رشد اقتصادي خود 
را طي سه دهه گذشته تجربه مي كند. برخي كشورهاي 
پيش��رفته هم همين مش��كل را دارند. اگر اقتصاد جهان 
ضعيف تر از حد تص��ور ما عمل كند، بايد ب��ه دنبال ارقام 

جديدتري براي ماه هاي آينده باشيم.«
 وي گفت: تقاضاي نفت به خاطر جنگ تجاري بين چين و 
امريكا ضربه خورده است، آن هم در زماني كه بازارهاي جهان 

به خاطر افزايش توليد شيل امريكا مملو از نفت هستند.
انتظار مي رفت توليد نفت امريكا 1.8 ميليون بشكه در روز در 
2019 رشد كند كه كمتر از 2.5 ميليون بشكه ثبت شده در 
2018 است. بيرول اضافه كرد:  اين مقادير در شرايطي وارد 

بازار مي شوند كه رشد تقاضا كاهش يافته است.

دوادعايامريكاييكهموجبكاهشوافزايشنرخنفتشد

نفت با پهپاد باال و پايين رفت
گروه انرژي|

قيمت نفت در معامالت روز جمعه پس از انتشار خبر 
ادعاي مقامات امريكايي مبني بر س��قوط يك پهپاد 
ايراني توس��ط ناو امريكايي در تنگ��ه هرمز، حدود 2 
درصد افزايش پيدا كرد. در ادامه سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي اين خبر امريكا را تكذيب كرده و اعالم كرد 
مدارك دروغ بودن اين ادعا را به زودي منتشر مي كند. 
اين تكذيبيه باعث شد قيمت ها نسبت به رشد ابتداي 
روز حدود 7 دهم درصد عقب بكش��ند و به رشد 1.3 

درصدي بسنده كنند. 
افزايش قيمت هاي روز جمعه پ��س از آن اتفاق افتاد 
كه يك روز قبل از آن كاهش شديدي را به دليل قوت 
گرفتن احتمال دي��دار يك س��ناتور جمهوري خواه 
امريكايي ب��ا محمدجواد ظريف، وزي��ر خارجه ايران 

تجربه كرده بود.
چهارشنبه شب، نش��ريه امريكايي پوليتيكو با انتشار 
خبري در بخش آنالين خود مدعي ش��د كه رند پال، 

سناتور جمهوري خواه ضد جنگ در جريان بازي گلف 
با آقاي ترامپ، موافقت او را براي مذاكره با وزير خارجه 
ايران جلب كرده است. اين نش��ريه هدف آقاي پال از 
اين مذاكره را كاهش تنش ميان كاخ س��فيد و تهران 

اعالم كرده است.
پس از انتشار اين خبر، نفت برنت در روز پنجشنبه 2.7 
درصد كاهش يافت. برنت از ابتداي هفته جاري تاكنون 
بيش از پنج درصد كاهش داشته است. شاخص قيمت 
نفت امريكا نيز روز پنجشنبه 2.6 درصد سقوط كرده 
بود كه چهارمين كاهش روزانه متوالي بود و از ابتداي 
هفته ج��اري تاكنون بيش از 6 درصد كاهش نش��ان 
مي دهد. همچنين قيمت هر بشكه نفت سنگين ايران، 
پايه سبد نفتي اوپك، به كمتر از 55 دالر رسيد. ديدار 
رندپال، سناتور جمهوري خواه امريكايي با محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارج��ه ايران با اجتناب ايران از اين 

مالقات محقق نشد.
ش��يب كاهش قيمت هاي نفت پس از افزايش مجدد 

توليد نفت امريكا بعد از س��پري ش��دن توفان خليج 
مكزيك، از چهار روز پيش و ش��كل گيري ش��ايعات 
رسانه اي درباره ابراز تمايل مشروط ايران به مذاكره با 
امريكا شتاب بيشتري به خود گرفته بود. به طوري كه 
قيمت هر بشكه نفت پايه وست  تگزاس اينترمديت در 

اين 4 روز نزديك به 3 دالر كاهش يافته است.
به گ��زارش يورونيوز، ايران باره��ا تاكيد كرده كه رفع 
تحريم هاي نفتي را به عنوان پيش ش��رط اصلي آغاز 
مذاكرات دو جانبه با اياالت متحده مي داند. تحليلگران 
بازار جهاني نفت معتقدند، نگراني بازار از رفع تحريم هاي 
نفتي ايران و افزايش عرضه نفت در بازار جهاني دليل 
اصلي س��ير نزولي قيمت نفت طي روزهاي اخير بوده 

است.
اميدواري بازار نفت نسبت به كاهش تنش ميان ايران و 
امريكا اما پنجشنبه شب به دنبال ادعاي رييس جمهور 
اياالت متحده مبني بر ساقط شدن يك پهپاد ايراني بر 
فراز تنگه هرمز توسط ناو امريكايي بار ديگر رنگ باخت 

و موجب رشد مجدد قيمت هاي نفت در بازار جهاني 
ش��د. پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره هدف قرار 
دادن پهپاد ايراني، بهاي معامالت آتي نفت برنت روز 
جمعه يك دالر و 17 سنت يا معادل 1.9 درصد افزايش 
يافت و به 63 دالر و 10 سنت در هر بشكه رسيد. بهاي 
معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت امريكا نيز ديروز 
83 سنت يا 1.5 درصد افزايش يافت و به 56 دالر و 13 
سنت در هر بشكه رسيد. ادعاي پنجشنبه شب امريكا 
اما از سوي مقامات ايراني تكذيب شد. ايران اعالم كرد 

هيچ اطالعي درباره از دست دادن يك پهپاد ندارد.
عام��ل ديگري كه از افزايش قيمت ه��اي نفت در روز 
جمعه پشتيباني كرد، اظهارات مقامات بلندپايه بانك 
مركزي امريكا بود كه انتظارات براي كاهش نرخ هاي 

بهره را تقويت كرد.
بر اساس گزارش رويترز، در اين بين آژانس بين المللي 
انرژي به دليل كندي رشد اقتصاد جهاني، پيش بيني 
نرخ رش��د تقاضا براي نفت در س��ال 2019 را از 1.2 

ميليون بش��كه در روز به 1.1 ميليون بش��كه در روز 
كاهش داد.

فاتح بيرول، رييس آژانس بين المللي انرژي به رويترز 
گفت: اگ��ر اقتصاد جهاني به خص��وص اقتصاد چين 
ضعيف تر شود، ممكن است اين آژانس در نرخ هاي مورد 

پيش بيني خود دوباره تجديدنظر كند.
بانك باركليز نيز با اشاره به احتمال رشد كمتر تقاضا 
و ضعيف شدن وضعيت اقتصاد كالن جهاني، قيمت 
مورد پيش بيني ب��راي نفت خام در نيمه دوم س��ال 
2019 و سال 2020 را كاهش داد. اين بانك قيمت مورد 
پيش بيني براي نفت برنت و وست تگزاس اينترمديت 
در نيمه دوم امسال را دو دالر كاهش داد و به ترتيب 69 
دالر و 61 دالر در هر بشكه پيش بيني كرد. همچنين 
قيمت مورد پيش بيني براي نفت برنت در سال 2020 
را شش دالر كمتر كرده و 69 دالر و قيمت وست تگزاس 
اينترمديت را پنج دالر كاهش داد و 62 دالر در هر بشكه 

پيش بيني كرد. 

غولهاينفتيكاهشآاليندگيهايتوليدرادردستوركارقراردادهاند

الزاماتفزايندهبرايتوليدپاكترنفت
ايسنا|

الدار سائتره، مديرعامل گروه انرژي اكوئينور مي گويد 
براي وقتي آماده مي ش��ود كه شركت هاي نفت و گاز 
براي جريمه هاي سخت تر بابت استخراج هيدروكربن 
روبه رو خواهند شد. شركت دولتي اكوئينور كه تا سال 
گذشته با نام استات اويل شناخته مي شد، عامل اصلي 
شكل گيري صندوق نفتي 1.1 تريليون دالري نروژ بود 
كه به عنوان بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري دولتي 

جهان شناخته مي شود.
حتي با وجود اينكه وابستگي جهان به سوخت هاي فسيلي 
ادامه دارد، اختصاص س��رمايه از سوي سرمايه گذاران، 
سياست گذاران و احساسات عمومي به نفع سوخت هاي 
پاك تر تغيير مي كند. بنابراين چطور يك غول انرژي سنتي 
آماده حركت به سوي يك آينده كم كربن مي شود و اين 

حركت چه تأثيري روي دارايي هايش خواهد داشت؟
مديرعامل اكوئينور به روزنامه فايننشيال تايمز گفت: 
مقررات بر مبن��اي هزينه هاي مرب��وط به آاليندگي 
خواهد بود و اين مساله عالوه بر هزينه هاي عملياتي و 

هزينه هاي توسعه خواهد بود.
وي در ادامه افزود: اختالف عظيمي ميان منابع پركربن 
و كم كربن وج��ود دارد و اين تمايز اهميت بيش��تر و 

بيشتري پيدا خواهد كرد.
با تهديد رو به رشد ماليات كربن و قيمت گذاري روي توليد 
و همچنين مصرف و تشديد فعاليت هاي حاميان محيط 
زيست عليه شركت هاي نفت و گاز، توليدكنندگان تالش 

مي كنند بشكه هاي پاك تر را توليد كنند.
اكوئينور مانند ش��مار رو به رشدي از همتايانش، تالش 

مي كند از ذخاير پركربن كه حجم عظيمي از دي اكسيد 
كربن و س��اير آالينده هاي مخرب را در زمان استخراج 
و فرآوري منتش��ر مي كنند، فاصله بگي��رد. پروژه هاي 
آلوده تر مانند توسعه ماسه هاي نفتي كانادا در سال هاي 
اخير از چشم افتاده اس��ت و اين اتفاق تنها به اين دليل 
نبوده كه بعضي از شركت هاي نفت و گاز متعهد شده اند 
بشكه هاي پاك تر را دنبال كنند بلكه هزينه استخراج آنها 
از ساير منابع گران تر بوده است. بخت با اكوئينور يار بوده و 
ميادين نفتي در نروژ يكي از منابع داراي حداقل آاليندگي 
كربن در جهان هستند. استخراج با استفاده از نيروي آبي 
)هيدورپاور( انجام مي گيرد و آاليندگي به مدت بيش از 
يك دهه است كه در اين فالت قاره ساماندهي شده است.

ايمي باوي در شركت مش��اوره انرژي »وود مك كنزي« 
مي گويد اگر تالش مي كنيد پروژه هاي جديدي راه اندازي 
كنيد و اگر مي خواهيد بدانيد آي��ا اين پروژه ها در آينده 
اقتصادي خواهند بود الزم است اين معيار را درك كنيد.

انتشار كربن هر بشكه نفت يا معادل آن بر مبناي منبع، 
بسيار متفاوت است. طبق مطالعات صنعتي، بين 15 تا 
40درصد از كل گازهاي گلخانه اي جهان توسط بنزين، 
ديزل و س��اير سوخت هاي حمل و نقل پيش از اينكه در 
پااليشگاه توليد شوند و در فرآيند استخراج و حمل توليد 
مي شوند. بر مبناي معيار »چاه ها به چرخ ها« درباره ميزان 
انتشار كربن، ونزوئال و كانادا در ميان كشورهايي هستند 
كه نفت را با ميزان بااليي آاليندگي كربن توليد مي كنند 
زيرا ذخاير آنها بر مبناي نفت هاي س��نگين مانند ماسه 
نفتي بوده و استخراج آن انرژي زيادي مي برد. تحقيقات 
از سوي دانشگاه استنفورد كه سال گذشته منتشر شد، 

نشان داد كه حدود 9000 ميدان نفتي در 90 كشور كه 
98 درصد از توليد نفت و ميعانات را در سال 2015 تشكيل 
دادند - گازهاي گلخانه اي معادل 1.7 گيگا تن دي اكسيد 

كربن توليد كردند.
درك تأثير آتي هزينه و ماليات انتشار كربن به بخش مهمي 
از گفت وگوي اصلي صنعت انرژي در ارزيابي دوام پذيري 
پروژه هاي آتي و ارزش دارايي ها تبديل شده است. در اين 
بين بررسي انتشار كربن ميادين نفت و گاز خاص، براي 
غول هاي انرژي اهميت افزون ت��ري پيدا مي كند زيرا از 
سوي مدافعان محيط زيست و برخي از سهامداران براي 
ميزان انتش��ار كربن پروژه هاي فعلي و آتي تحت فشار 
هستند. عربستان سعودي كه بزرگ ترين صادركننده نفت 
جهان است، از اين حقيقت بهره مند شده كه گاز كمتري 
مي سوزاند و دسترسي راحتي به منافع مختلف نفتي دارد 
كه محتواي آب كمتري دارند و بنابراين انرژي كمتري 
براي پااليش آنها نيازمند است. اين كشور در ماه هاي اخير 

به تبليغ همه جانبه اين موضوع اقدام كرده است.
اما توليدكنندگاني كه تالش مي كنند نيات خود براي 
در پيش گرفتن بهترين ش��يوه و تمركز بر پروژه هاي 
ان��رژي پاك تر را نش��ان دهند همچن��ان نمي توانند 
كساني را كه اصرار دارند بايد مسووليت تمامي گازهاي 
گلخانه اي از جمله گازهايي كه با مصرف سوخت توسط 
مصرف كنندگان توليد مي ش��وند را برعهده بگيرند، 

قانع كنند.
بر اساس گزارش روزنامه فايننشيال تايمز، شركت هاي 
ديگر مانند شل و توتال اذعان كرده اند بايد به شكلي براي 

انتشار اين آاليندگي ها مسوول شناخته شوند. 

افتسرمايهگذاريرويتجديدپذيرهاباكمشدنيارانهدولتي

بادوخورشيدهنوزنميتوانندبانفترقابتكنند
ايسنا|

اف��ت چش��مگير س��رمايه گذاري روي پروژه هاي 
انرژي تجديدپذير در نيمه اول س��ال 2019 نشان 
مي دهد كه نيروي بادي و خورشيدي در توليد نيرو، 
هنوز چندان كه بايد قدرت رقابت با منابع سوخت 

فسيلي را ندارند.
بررس��ي بلومبرگ نيو انرژي فاينانس حاكي از آن 
اس��ت كه س��رمايه گذاري روي پروژه هاي انرژي 
تجديدپذير در فاصله ژانويه تا ژوئن س��ال ميالدي 
جاري به 117.6 ميليارد دالر بالغ شد كه 14 درصد 
كمتر از مدت مش��ابه سال گذش��ته و پايين ترين 

ميزان از سال 2013 تاكنون بود. 
اي��ن اف��ت در هم��ه بازاره��اي مه��م انرژي هاي 
تجديدپذير آشكار بود اما در چين بيشتر به چشم 
مي خورد. دليلش هم اين اس��ت كه پكن يارانه ها 
براي نيروهاي خورش��يدي و بادي را كاهش داده 
و تالش مي كن��د اين بخش ه��ا از حمايت دولتي 

بي نياز شوند.
چين چند سالي است كه درگير يارانه ها به خصوص 
يارانه هاي انرژي خورشيدي شده است. اين يارانه ها 
در سال 2017 به 15.6 ميليارد دالر )100 ميليارد 
يوان( صعود كردند و دولت چين هنوز نتوانس��ته 

است آنها را به طور كامل پرداخت كند. 
طبق برآوردهاي ش��ركت وود م��ك كنزي، با نرخ 
فعلي تصويب پروژه هاي خورش��يدي، هزينه هاي 
يارانه ها تا سال 2020 به 39 ميليارد دالر مي رسيد.

پكن ناچار ش��د س��ريعًا اقدام كند و اواس��ط سال 

گذش��ته اعالم كرد تصويب پروژه هاي خورشيدي 
جدي��د را ت��ا پايان س��ال 2018 متوق��ف خواهد 
كرد. س��پس دولت چين در ژانويه اعالم كرد تنها 
پروژه هاي بادي و خورشيدي را تأييد خواهد كرد 
كه هزينه آنه��ا مطابق با قيمت پايه زغال س��نگ 

باشند.
آمار نيوانرژي فاينانس بلومبرگ نش��ان داد تأثير 
اي��ن اقدامات كامال ف��وري بود و س��رمايه گذاري 
تجديدپذيرها در چين 39 درصد كاهش پيدا كرد با 
اين حال اين كشور همچنان بزرگ ترين بازار انرژي 
تجديدپذير ماند و ميزان سرمايه گذاري هاي انجام 
گرفته در چين طي نيمه اول س��ال 28.8 ميليارد 
دالر بود كه بزرگ ترين سهم در سبد سرمايه گذاري 

جهاني بود.
جالب است كه هزينه روي پروژه هاي خورشيدي 
و بادي در اروپا هم كه دولت ها و گروه هاي محيط 
زيست حامي طرح هاي انرژي پاك هستند، كاهش 
داش��ت.  با وجود افزايش هزين��ه روي پروژه هاي 
تجديدپذير در كش��ورهاي متعدد شامل اسپانيا، 
سوئد، انگليس و اوكراين، چهار درصد كاهش پيدا 
كرد. هزينه روي پروژه هاي تجديدپذير در امريكا 

شش درصد كاهش داشت.
بر اس��اس گ��زارش اوي��ل پرايس، با وج��ود قطع 
تدريجي يارانه ها، چين به سوي يك مدل مبتني بر 
مناقصه براي پروژه هاي جديد خورشيدي و بادي 
حركت كرده است و انتظار مي رود اين اقدام به موج 
جديد فاينانس پروژه هاي خورشيدي منجر شود.
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آخرين وضعيت توليد نفت 
روسيه از زبان نواك

تسنيم| وزير انرژي روسيه گفت اين كشور توليد 
نفت خود را به سطح توافق كاهش توليد اوپك و غير 
اپك رسانده است.  به گزارش رويترز، الكساندر نواك 
وزير انرژي روسيه گفت اين كشور توليد نفت خود را 
به سطح توافق كاهش توليد اوپك و غير اپك رسانده 
است .توليد نفت روسيه در نيمه دوم جوالي نسبت 
به نيمه اول آن افزايش مي يابد.  توليد نفت روس��يه 
در اواخر ماه جوالي به خاطر كلرايد آلي كه در نفت 
آن در آوريل يافت شده بود، به كمترين حد طي سه 
سال گذشته رسيد. اين آلودگي صادرات نفت روسيه 
از طري��ق خطوط لوله را مختل ك��رد.   نواك گفت: 
»توليد نفت ما همگام با طرح ه��ا و برنامه هاي مان 
افزايش يافته اس��ت. روزهايي بود كه توليد نفت ما 
به كمتر از حد توافق مي رس��يد .اين مشكل مربوط 
مي ش��د به فرآيندهاي فني«.  رزنفت، بزرگ ترين 
توليد كننده نفت روسيه اعالم كرد شركت خط لوله 
ترنسنفت دريافت نفت از بزرگ ترين واحد توليدي 
آن را متوقف كرده بود. اين كار بر توليد نفت روسيه 
كه از قبل تحت تاثير بح��ران آلودگي نفتي نيز قرار 
داشت، تاثير گذاش��ت.  نواك روز پنجشنبه گفت 
ديگر هيچ محدوديتي براي دريافت نفت از بخش هاي 
مختلف رزنفت وجود ندارد.  روسيه قبول كرده توليد 
نفت خود را 228 هزار بشكه در روز نسبت به 11.41 
ميليون بشكه اي كه در اكتبر 2018 توليد مي كرد 
پايين بياورد. ماه اكتبر خط مبناي توافق كاهش توليد 
اوپك و غير اوپك است. طبق اين فرمول، توليد نفت 
روس��يه بايد حدود 11.17 تا 11.18 ميليون بشكه 
در روز باشد. منابع صنعتي اعالم كردند توليد نفت 
روسيه در اوايل جوالي تا 10.79 ميليون بشكه در 
روز پايين آمده بود.  يك مقام وزارت انرژي روس��يه 
گفت: روسيه در حال رقيق كردن نفت آلوده خود با 
نفت تميز در بندر آست لوگاي درياي بالتيك است. 
انتظار نمي رود محتواي كلرايد آلي در نفت اين بندر 
از 4 بخش در هر ميليون بگذرد.  منابع صنعتي اعالم 
كردند: شركت هاي بزرگ نفتي روسيه درگير طرح 
ترنسنفت براي حل مشكل نفت آلوده اي شده اند كه در 
خط لوله و سيستم ذخيره اين كشور وجود دارد و بايد با 

رقيق كردن آن اين آلودگي را از بين ببرند.

كوتاهازدنيايانرژي

نفت ۱۵۰ دالري در صورت 
عدم توافق با ايران

ايلنا|پايگاه »سي ان بي سي« در گزارشي به عواقب 
عدم توافق با ايران بر سر مساله هسته اي پرداخته و 
اذعان كرد كه جنگ احتمالي در خليج فارس، نفت 
را به باالي 150 دالر خواهد رساند. يك سال پس از 
خروج امريكا از برجام، اين سند در معرض مخاطره قرار 
گرفته و تنش ها در منطقه در حال افزايش است. ايران 
در قالب كاهش تعهدات برجامي، سقف غني سازي 
اورانيوم خود را افزايش داده است و صورت بروز هرگونه 
تقابل نظامي بين ايران و امريكا يا ايران و اس��راييل، 
قيمت نفت به رقمي نجومي خواهد رسيد. هرگونه 
تقابل نظامي با ايران ممكن است عبور يك سوم نفت 
جهان كه از خليج فارس عبور مي كند را با مش��كل 
مواجه كند و قيمت نفت را به بيش از 150 دالر برساند. 
همچنين به تعويق افتادن يك توافق بين امريكا و ايران 

ممكن است تنش ها را هر لحظه بيشتر كند.

افزايش 7.7 درصدي پااليش 
نفت چين

تسنيم| چين تنها در ژوئن حدود 53.70 ميليون 
تن نفت خام پااليش كرد كه 7.7 درصد نسبت به سال 
قبل افزايش داشت و نرخ رشد آن 4.9 درصد نسبت به 
ماه قبل باال رفت. ميزان پااليش روزانه به 1.79ميليون 
تن در ژوئن رسيد كه 116 هزار تن نسبت به ماه مه 
 بيشتر بود. به گزارش اويل پرايس، پااليش نفت خام 
چين در نيمه اول 2019، معادل 316.97 ميليون تن 

بود كه 5.8 درصد به صورت ساالنه افزايش داشت.
كل توليد نفت خام در چين ح��دود 16.3 ميليون 
تن بود كه يك درصد نسبت به سال گذشته افزايش 
داش��ت. توليد روزان��ه 537 هزار ت��ن، يك افزايش 
13هزار تني را نسبت به ماه مه  نشان مي دهد. واردات 
نفت خام چين در ماه ژوئن 39.58 ميليون تن بود كه 
15.2 درصد به صورت ساالنه افزايش داشت. چين در 
فاصله زماني ژانويه تا ژوئن 2019 حدود 245ميليون 
تن نفت خام وارد كرد كه 8.8 درصد نسبت به سال 
قبل باال رفته بود و نرخ رش��د 0.6 درصد باالتر از سه 

ماهه اول سال بود.

آخرين وضعيت آبي ايران
ايرنا| ميزان بارش هاي كش��ور بر اساس تازه ترين 
گ��زارش ش��ركت مديري��ت مناب��ع آب اي��ران 
در حوضه ه��اي ش��ش گانه اصلي ت��ا 28 تيرماه به 
336.6ميلي متر رسيده است كه اين ميزان نسبت 
به مدت مش��ابه پارس��ال با بارش 167.1 از رشدي 
101 درصدي برخوردار شده است. اين ميزان بارش 
در حالي صورت گرفته كه بر اساس گزارش ها سايه 
خشكسالي همچنان مستدام است و هنوز بسياري 
از مناطق كشور با تنش آبي مواجه هستند بر اساس 
بررسي صورت گرفته 59 شهر كشور امسال از نظر 
سطح تنش در وضعيت قرمز )يعني كمبود بيشتر از 
20 درصد( قرار دارند و در پيك مصرف روزانه احتمال 
كمبود آب در آنها وجود دارد. تابستان امسال 34 شهر 
از نظر سطح تنش در وضعيت نارنجي )يعني كمبود 
بين 10 تا 20 درصد( ق��رار دارند و در پيك مصرف 
روزانه احتمال كمبود آب در آنها وجود دارد.  140 شهر 
كشور تابستان امسال از نظر سطح تنش در وضعيت 
زرد قرار دارند در پيك مصرف ساعتي احتمال كمبود 

آب در آنها وجود دارد. 



دريچه8گزارش

برنامه ريزي بنيادين اياالت متحده پس از جنگ جهاني دوم

استراتژي امريكا براي مهار چين در ايندوپاسيفيك
در يك دهه گذش�ته توج�ه امريكا ب�ه مهار 
چين در عرصه نظام بين الملل، آس�يا و حوزه 
اقيانوس آرام رنگ جدي ت�ري به خود گرفته 
اس�ت. گفت وگوي مركز بين المللي مطالعات 
صلح با دكتر فرهاد نوايي تحليل گر و اس�تاد 
روابط بين الملل براي بررسي بيشتر استراتژي 
امريكا براي مهار چين در ايندوپاس�يفيك را 

بخوانيد.

   منظ�ور از منطقه ايندوپاس�يفيك به صورت 
كلي چيست؟

در بخش اعظمي از قرن بيستم تا سال 2000 منطقه 
ايندو-پاس��يفيك -كه انعكاس دهنده واقعيت هاي 
ژئوپلتيكي جديدي ب��ود- كمترين توجه را به خود 

جلب كرد. 
تحليلگر اس��تراتژيك هندي، راجا موهان استدالل 
مي كند كه درياهاي پاس��يفيك غرب��ي و اقيانوس 
هن��د »يك تئات��ر ژئوپلتيك��ي منس��جم و واحد« 
اس��ت كه همان ايندوپاسيفيك اس��ت. اما مفهوم 
»ايندوپاسفيك« براي نخستين بار در 2007 و در 
مقاله تحليل گر هندي، گورپري��ت خورانا و پس از 
آن توسط شينزو آبه، نخس��ت وزير ژاپن در جريان 
سخنراني او در پارلمان هندوستان در سال 2007 

مطرح شد. 
او در اين س��خنراني از »آس��ياي بزرگ تر« ياد كرد 
كه بطور همزمان اقيانوس هاي هند و پاس��فيك را 
دربرمي گرفت. در استراليا، روي مدكالف براين باور 
است كه مفهوم جديد ايندوپاسيفيك، يك توصيف 
ارزشمند و عيني از سيستم منطقه اي بزرگ تر است 

كه استراليا خود را در آن پيدا كرده است. 
اس��تراتژي امنيت ملي امريكا در س��ال 2017 آن 
را منطق��ه اي تعريف كرد كه از س��احل غربي هند 
تا س��واحل غربي اياالت متحده كشيده شده است. 
ديگ��ران منطق��ه ايندو-پاس��يفيك را ب��ه صورت 
وس��يع تري تعري��ف كرده اند كه ش��امل س��واحل 

اقيانوس هند نيز مي شود.
   چه مولفه هايي اين منطقه را داراي اهميت و 

تاثيرگذار كرده است؟
منطقه هندو-پاسيفك شايد پراكنده ترين منطقه 
روي زمين باشد كه مش��تمل بر 36 كشور قاره اي، 
ش��به جزيره اي و مجمع الجزايري از جمله چند ده 
هزار جزيره مسكوني است و اكثر پهنه اقيانوس هاي 
آرام و هند و نيز درياهاي داخلي آس��يا را پوش��ش 

مي دهد. 
اين منطقه با بي��ش از 3 ميليارد نفر جمعيت، بيش 
از نيمي از جمعيت جه��ان را در خود جاي مي دهد 
از جمله دو تا از پرجمعيت ترين كش��ورهاي جهان 
يعني هند و چين. اين منطقه برمبناي ويژگي هاي 
اقتص��ادي، سياس��ي و امنيت��ي آن، مح��ل تالقي 
سياس��ت قدرت هاي بزرگي همچون چين و امريكا 
اس��ت. منطقه مذكور تمرك��ز س��رمايه و فناوري 
اس��ت و پوياترين اقتصادهاي دنيا با برخورداري از 
باالترين ميانگين رشد جهان در آن متمركز هستند. 
توانمندي اقتصادي برتر ژاپن، اصالحات رو به رشد 
و پيش��رفت اقتصادي چين، تجربي��ات قابل توجه 
كش��ورهاي تازه صنعتي ش��ده و حركت رو به رشد 
اقتصادي »آ.سه.آن« مهم ترين كانون هاي تحوالت 
اقتصادي در اين منطقه به شمار مي رود و به بيش از 

300 زبان صحبت مي شود. 
بزرگ ترين دموكراس��ي جهان )هند( و بزرگ ترين 
كشورهاي اس��المي )اندونزي، پاكستان و هند( در 
اين منطق��ه واقع اند. بي��ش از 40 درصد خروجي 
اقتصاد جهاني شامل اقتصادهاي پيشرو چين، ژاپن 

و كره جنوبي مربوط به اين منطقه است.
 همچنين بعض��ي از بزرگ ترين و پيش��رفته ترين 
نيروهاي نظامي جهان شامل چين، كره شمالي، كره 
جنوبي، هند و ژاپن و نيز سه قدرت هسته اي اعالمي 
)پنج(، اگر اياالت متحده و روسيه هم لحاظ شوند( 
به اين منطقه تعلق دارد. 70 درصد تجارت جهاني از 
طريق آبراه هاي راهبردي آن نظير تنگه هاي ماالگا و 
سوندا صورت مي گيرد و ساالنه 75000 كشتي آسيا 

را به خاورميانه و اروپا وصل مي كنند.
   اس�تراتژي امري�كا به صورت كل�ي در اين 
منطقه در دوره هاي گذشته چگونه بوده است؟

تا پيش از جنگ دوم جهاني استراتژي امريكا در اين 
منطقه كامال نامنظم و پراكنده و فاقد انسجام كافي 
بود. از زمان جنگ دوم جهاني خأل وجود يك راهبرد 
فراگير، متفق القول در سياست خارجي امريكا –كه 

به قول ليپمن تا آن زمان دفاعي بود- احساس شد.
 اين تغيير در تفكر استراتژيك منجر به برنامه ريزي 
بنيادي براي دوران پس از جنگ شد و پايه سياست 
اياالت متحده در اقيان��وس آرام را در دوران جنگ 
س��رد و فراتر از آن ش��كل داد. از اينجا بود كه لزوم 
خنثي كردن تهديد بالق��وه ژاپن، وقوع جنگ كره، 
مح��دود ك��ردن كمونيس��م و تهديدات ناش��ي از 
خرابكاري كمونيست ها امريكا را وادار كرد تا در پي 
ايج��اد يك نظام منطقه اي متش��كل از ائتالف هاي 
دفاعي باش��د از جمله پيمان اس��تراليا- نيوزيلند-

اي��االت متحده در س��ال 1951 و س��ازمان پيمان 
آسياي جنوب شرقي در سال 1954. 

اين نظام معاه��ده در خالل جنگ س��رد دگرگون 
ش��د به طوري كه SEATO و ANZUS لغو شد و 
در نهايت منجر به تش��كيل ائتالف هايي با استراليا 
)1951(، فيليپين )1951(، كره جنوبي )1953(، 

تايلند )1954( و ژاپن )1960( شد. 
نيروه��اي امريكايي در پايگاه ه��اي اصلي هوايي و 
دريايي واقع در ژاپن در شمال شرقي و فيليپين در 
جنوب شرقي مستقر ش��دند. اين تاسيسات عظيم 
با موقعيت اس��تراتژيك به نيروهاي اياالت متحده 

اجازه مي داد تا به نمايش قدرت بپردازند، در صورت 
ل��زوم مداخله كنند و س��طح ثابت��ي از اطمينان و 
امنيت را براي كاالهاي عمومي مانند آزادي ناوبري 

فراهم كنند.
 اولويت هاي مهم نظامي امريكا پيشگيري از حمله 
ديگر كره ش��مالي به موازات سي و هشتمين سال و 
گيرانداختن زيردريايي هاي مجهز به موش��كهاي 
بالستيك اتحاد جماهير ش��وروي در استحكامات 
ساحلي خود در درياي اوكوتس��ك و آبهاي مجاور 
بودند كه اي��ن دومي با همكاري وي��ژه با نيروهاي 
دريايي و هواي��ي ژاپن انجام مي ش��د. با اوج گيري 
اقتصاد آس��يا در در ده��ه 1960 و 1970 ميالدي 
با شروع از ژاپن و سپس تس��ري يافتن به چهار ببر 
آس��يايي، بعد اقتصادي اهميت راهبردي آس��يا و 
حفاظت از خطوط مهم حمل و نقل دريايي آسيا به 
موازات رشد اقتصادي اين منطقه بطور فزاينده اي 

پررنگ تر شد.
   جايگاه چين و تهدي�دات آن براي هژموني 
امريكا در اين منطقه، پس از فروپاشي شوروي 

كدام است؟
همزمان با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تركيدن 
حباب اقتصادي ژاپن، چين خيزش بي س��ابقه خود 
براي تبديل ش��دن به قدرت جهاني را آغاز كرد. در 
طول جنگ سرد، سياست اياالت متحده در مواجهه 
با چين تركيب��ي از مانور ژئوپليتيك��ي عليه اتحاد 
جماهير ش��وروي و گش��ودن بازار عظيم آن كشور 
به روي كاالهاي امريكايي بود. با اين حال، سياست 
امريكا بر ادغ��ام چين در اقتص��اد جهاني و اعطاي 
جايگاهي به پكن در عرصه بين المللي متمركز بود. 
از عادي ش��دن روابط اياالت متحده و چين در سال 
1978 گرفته تا پيوس��تن پكن به س��ازمان تجارت 
جهاني در سال 2001 و نيز رايزني هاي دولتي چين 
و امريكا از قبيل گفت وگوهاي راهبردي و اقتصادي، 
واش��نگتن همواره به دنبال تحكيم روابط سياسي و 
اقتصادي عميق تر با پكن و يا به قول رابرت زئوليك 
تبديل اين كشور به »شريك پاسخگو« بود. سال هاي 
نخست پس از جنگ سرد، شاهد تالش هايي از سوي 
هردو دولت بيل كلينتون و جورج دبليو بوش براي 
تدوين راهبرد كالن جديدي ب��راي اياالت متحده 

بوده است.
 باتوجه به اينكه براي اولين بار طي دو نسل جايگاه 
اروپ��ا در راهبرد منافع امريكا تنزل يافت، آس��يا به 
سرعت شروع به پركردن اين خأل كرد. هر دو دولت 
به دوران منحصر به فرد پس از سقوط اتحاد جماهير 
شوروي اذعان داشتند، اما هنوز بحثي در خصوص 
اينكه آسيا به عرصه روابط بين الملل تبديل مي شود، 

نكرده بودند. 
ب��ا اي��ن ح��ال، زمان��ي ك��ه كلينت��ون منص��ب 
رياست جمهوري را ترك كرد، تنش هايي در روابط 
چين و امري��كا در حال پديدارش��دن بود كه منجر 
به بازنگ��ري راهبرد امريكا در منطقه ش��د. وزارت 
دفاع امريكا در سال 1995، »راهبرد امنيتي اياالت 
متحده براي منطقه شرق آسيا-پاسيفيك« را كه بر 
نقش محوري قدرت نظامي در حفظ حضور امريكا 
در آسيا تاكيد مي كرد، منتشر كرد، كه تنها راهبرد 
رسمي منتشر شده دولت امريكا براي منطقه هندو-

پاسيفيك باقي ماند. 
اين راهبرد زماني منتشر شد كه دامنه واقعي بحران 

اقتصادي ژاپن معلوم نبود، چين در سال هاي آغازين 
اصالحات اقتصادي دنگ شيائو پنگ به سر مي برد 
و كره شمالي هنوز در برنامه هسته اي و موشك هاي 
بالستيك خود پيشرفت نكرده بود ولذا اين راهبرد 
نسبت به بسياري ديگر از بيانه هاي بعدي چشم انداز 
متوازن تري در قبال آس��يا اتخاذ كرد. اما به تدريج 
و با افزايش خطر چين در منطقه، راهبرد امنيتي و 

نظامي در دستور كار كاخ سفيد قرار گرفت. 
اين امر پس از حمايت امريكا از تمايالت اس��تقالل 
طلبان��ه تايوان و همچنين اعط��اي ويزا به لي تنگ 
هوئي رهبر تايوان شدت گرفت به گونه اي كه امريكا 
دو ن��او هواپيمابر به تنگه تاي��وان اعزام كرد و چين 
نيز جهت صيانت از حوزه نفوذ خود راهبرد موسوم 
به »س��الح هاي ضددسترس��ي« به معني توس��عه 
مجموع��ه اي از توانمندي هاي خود براي هدف قرار 
دادن موشك هاي بالس��تيك ضد كشتي امريكا در 
درياهاي داخلي آس��يا و غرب اقيانوس اطلس را در 

پيش گرفت.
 وقوع حوادث 11 س��پتامبر و انحراف موقت امريكا 
به سمت خاورميانه، همزمان افزايش تنش در شبه 
جزيره كره و همچنين تالش براي تنش زدايي منجر 
 »G-2«به توافقاتي شد كه برخي آن را با كاندومينوم
ي��ا »حاكمي��ت مش��ترك« جه��ت ح��ل و فصل 
بحران هاي جهاني مقايسه مي كنند. با پايان دوران 
رياست جمهوري بوش، دولت جديد مجددا تمركز 
خود را بر منطق��ه آسيا-پاس��يفيك متمركز كرد. 
رويك��رد دولت اوبام��ا )در مفه��وم چرخش و قرن 
پاس��يفيكي امريكا( آنگونه كه تام دانيلون، مشاور 
امنيت مل��ي او، مي گويد در اي��ن منطقه مبتني بر 
»هنجارس��ازي« و رعايت قواع��د مبتني بر حقوق 
بين المل��ل )آزادي تج��ارت و دريان��وردي و ح��ل 
مسالمت آميز اختالفات بدون تهديد يا اجبار( بوده 
است . اين راهبرد جديد تا حد زيادي بر حضور هرچه 
بيشتر نظامي امريكا در كشور هاي جنوب شرق آسيا 

)حوزه پاسفيك( متمركز است. 
در واقع هم امريكا و هم متحدان آن در آسيا به شدت 
از تغيير موازنه قدرت به سود چين در هراس بوده و از 
اين رو تالش داشتند با تجديد موازنه قدرت بار ديگر 
تعادل را در برابر چين برقرار كنند. در واكنش، دولت 
چين نه تنها نوسازي تس��ليحات نظامي را ادامه داد، 
بلكه به يك برنامه گسترده احياي زمين در جزاير مورد 
مناقشه اسپارتلي، ساخت جزاير و نظامي كردن آنها 
با ايجاد باند 3000 متري وانتقال سالح هاي دفاعي، 

نصب رادار ها، و امكانات حمل و نقل دست زد. 
عالوه بر اين چين به حمالت سايبري خود به بخش 
صنعت اياالت متحده تداوم بخش��يد و به س��رقت 
اطالع��ات ش��خصي محرمانه بي��ش از 22ميليون 
ش��هروند امريكايي از اداره مديريت منابع انس��اني 

اياالت متحده متهم شد. 
چين تضعيف تحريم هاي سازمان ملل متحد عليه 
كره ش��مالي، و نيز حمايت از رژيم هاي اقتدارگرا 
در اطراف جهان را تكرار و باعث تنش بيش��تر در 
روابط با اياالت متحده ش��د. سياست دولت اوباما 
در مورد كره ش��مالي »صبر اس��تراتژيك« عنوان 
شد كه حاصل آن عمدتا هشت سال ناديده گرفتن 
موضوع تنها با يك توافقنامه س��ريع و ش��كننده 
)به اصطالح »روز جهش«( به منظور نش��ان دادن 

تعامل ديپلماتيك بود. 

اگرچه سياس��ت اوباما به مفهوم يك شكست كامل 
محسوب مي شد اما به قدرت رسيدن مجدد شينزو 
آبه در ژاپن باعث ش��د تا اين كشور به عنوان رقيبي 
براي چين توسط امريكا نشان داده شود. ژاپن نيز در 
راستاي حمايت از نيروهاي امريكايي به مدرن سازي 
نيروه��اي نظامي خ��ود پرداخ��ت از جمله خريد 
جنگنده هاي رادارگري��زF-35 و به آب انداختن دو 

شناور بزرگ حامل بالگرد. 
عالوه بر اين، واش��نگتن همكاري امنيتي خود را با 
كش��ورهاي جنوب شرقي آس��يا كه بسياري از آنها 
مناقشه هاي س��رزميني ديرپايي با چين در درياي 
چين جنوبي دارند، افزايش داد. دولت اوباما به دنبال 
روابط نزديك تر با سنگاپور و مالزي بود و مذاكرات 
موفقي را با فيليپين جهت صدور اجازه دسترس��ي 
نيروه��اي نظامي اياالت متحده ب��ه پايگاه هايي در 

اين مجمع الجزاير ترتيب داد. 
اما اين دس��تاورد اخير با قطع روابط بين واشنگتن 
و مانيل پس از پي��روزي انتخاباتي رودريگو دوترته 
سياستمدار پوپوليس��تي كه بعد از اتهامات مطرح 
ش��ده از س��وي دولت اوباما مبني بر حمايت وي از 
هواداران تجارت مواد مخدر در فيليپين به س��مت 

چين متمايل شد، از دست رفت. 
عنصر نهايي سياست چرخش اوباما به سمت آسيا، 
 )TPP( مذاكره در مورد مشاركت ترنس - پاسيفيك
يا پيمان تجارت آزاد با 12 كشور در دوسوي اقيانوس 
آرام بود. پيمان فرا-پاس��يفيك كه در سال 2005 
توسط برونئي، شيلي، نيوزيلند و سنگاپور آغاز شد، 

در نهايت توجه اوباما را جلب كرد.
 اين پيم��ان، ژاپ��ن و ش��ركاي امري��كا در پيمان 
نفت��ا يعني كان��ادا و مكزي��ك را هم در ب��ر گرفت. 
ب��ا اين ح��ال، دولت اوباما موفق نش��د ك��ه قبل از 
پاي��ان دوره رياس��ت جمهوري خود اي��ن معاهده 
را به تصويب مجلس س��نا برس��اند و دونالد ترامپ 
رييس جمه��ور جدي��د، پ��س از انتق��اد از آن طي 
مبارزات انتخاباتي سال 2016 )و همچنين انتقادات 
رقي��ب انتخاباتي اش   هيالري كلينت��ون(، از توافق 
عقب نشيني كرد. با وجود عدم اجراي TPP، چين با 
خطر يك منطقه آزاد تجاري جديد بين اقتصادهايي 
با بازارهاي بزرگ روبه رو شد كه استانداردهاي بااليي 
براي نيروي كار و موضوعات زيست محيطي داشتند 
 TPP و پكن را به حاش��يه مي راند. واكنش چين به
پيشنهاد يك شبكه عظيم تجاري جديد يعني طرح 
راه ابريشم جديد يا طرح يك كمربند و يك جاده بود 
كه 1 تريليون دالر صرف زيرساخت هاي حمل و نقلي 
سراسر اوراسيا مي كند و مسيرهاي تجاري خشكي 
و دريايي را با مركزيت چين به هم متصل مي سازد.

   رويكرد دولت ترامپ براي مهار چين در اين 
منطقه بر چه محورهايي استوار است؟

ترامپ به عنوان بخشي از رويكرد خود سياست هاي 
مصالحه جويانه قبلي را به چالش كش��يد و چين را 
مسوول كسري تجاري در روابط دو كشور و از دست 

رفتن ميليون ها شغل در امريكا دانست. 
او همچني��ن ب��ا اظهارات��ي تعج��ب برانگيز ارزش 
ائتالف ها با ژاپ��ن و كره جنوبي را زيرس��وال برد و 
خواستار جبران هزينه پايگاه هاي نيروهاي امريكايي 

در كشور خود شد. 
اين سخنانان، تضمين هسته اي طوالني مدت امريكا 
موس��وم به »بازدارندگي گس��ترده« را عماًل تهديد 

مي كرد. سياس��تي كه به موجب آن واش��نگتن به 
دوكشور ژاپن و كره جنوبي متعهد شده بود در قبال 
دست كشيدن از توان هسته اي بازدارنده بومي، در 

برابرحمالت هسته اي از آنها دفاع مي كند. 
لذا پيروزي ترامپ به صورت بالق��وه از يك بازبيني 
گس��ترده در راهبرد اياالت متحده در آسيا به ويژه 
از طريق كاهش تعهدات اياالت متحده و مواجهه با 

چين حكايت مي كرد. 
مكالمه تلفني بي س��ابقه او با رييس جمهور تايوان، 
تس��اي اينگ ون، در طول دوره انتق��ال اين باور را 
بيش��تر تقويت كرد كه او با قوائد سنتي ديپلماسي 

بازي نخواهد كرد. 
با اين ح��ال، هنگامي كه ترامپ به قدرت رس��يد، 
رويكرد ش��ناخته ش��ده تر تاكيد بر روابط ائتالفي و 

تعامل با چين را اتخاذ كرد. 
 همزمان طي يك فعاليت شديد ديپلماتيك در بهار 
2018 »مون جاي اين« رييس جمهور كره جنوبي 
اع��الم كرد كه با »كي��م جون اون« دي��دار خواهد 
كرد و ترامپ يك پيش��نهاد بي س��ابقه براي ديدار 
با ديكتاتور كره ش��مالي را پذيرفته اس��ت. ترامپ 
و تيمش به اعتب��ار اينكه تهديده��اي لفظي، كيم 
را به پاي ميز مذاكره كش��انده است، هدف ديرينه 
امري��كا يعني »خلع س��الح هس��ته اي كامل، قابل 
راستي آزمايي و برگش��ت ناپذير« شبه جزيره كره 
را مطرح كردند اگرچه كارشناس��ان هش��دار دادند 
كه محتمل ترين پيامد مذاك��رات، تكرار مذاكرات 
شكس��ت خورده و توافقنامه هاي نقض ش��ده بود. 
در رابط��ه با چي��ن، ترامپ، يك رويك��رد مبتني بر 
»ژست هاي همكاري جويانه« همراه با رويكردهاي 

تقابل جويانه« را اتخاذ كرد. 
اولي��ن راهبرد امنيت��ي ملي دولت كه در دس��امبر 
2017 منتشر ش��د، ايده اي را مطرح كرد كه چين 
ديگر به عنوان يك ش��ريك منحصر ب��ه فرد امريكا 
در نظ��ر گرفته نمي ش��د، ترامپ همانط��ور كه در 
رقابت هاي انتخاباتي وعده داده بود در اوايل س��ال 
2018 طيف��ي از تعرفه ه��اي جديد علي��ه واردات 
فوالد از چين وضع كرد و خواس��تار كاهش حداقل 
100ميليارد دالري كس��ري تجاري دو جانبه شد. 
پكن با وجود خطر بروز جنگ تجاري تعرفه هايي را 
بر كاالهاي اياالت متحده وضع كرد، اما در عين حال 
به پيش��نهاد هاي مختلف براي حل چالش كسري 

تجاري بين دو كشور پاسخ داد. 
خ��روج زودهن��گام ترام��پ از پيمان »مش��اركت 
فراپاسيفيك«  اگرچه ارتباط مستقيمي با اقدامات 
تجاري چي��ن نداش��ت، دوران��ي از توافقنامه هاي 
تجارت س��ختگيرانه تر را آغاز كرد، ك��ه با رويكرد 
تجارت آزاد قوي كه حداق��ل از زمان بيل كلينتون 
مرس��وم بوده تفاوت ماهوي داش��ت. در اين متن و 
بس��تر، دونالد ترامپ از طريق طيف��ي از بيانيه ها و 
گزارش ها ه��دف خود را ترويج اي��ده »يك منطقه 
آزاد و باز در آسيا-پاسيفيك« قرار داد كه در تالش 
براي انسجام اس��تراتژي امريكا در آسياي شرقي و 
جنوبي يعني دو منطقه اي كه در انزواي نس��بي به 

سر مي برند است.
 استراتژي امنيت ملي امريكا در سال 2017 ايندو-

پاسيفيك را منطقه اي تعريف كرد كه از ساحل غربي 
هند تا س��واحل غربي اياالت متحده كش��يده شده 
است. مفهوم »ايندو-پاسيفيك آزاد و باز« بسياري 
از عناصر سياس��ت هاي دولت هاي قبل را پذيرفته 
است. عالوه برآن به برخي چالش هاي جديد به ويژه 
ناشي از مدرنيزه كردن صنايع نظامي و رشد مداوم 

اقتصادي چين واكنش نشان داد.
 اي��ن سياس��ت ترامپ از دي��د برخ��ي تحليلگران 
انعكاس دهنده سياست »موازنه مجدد« باراك اوباما 
در آسيا-پاسيفيك است. به جز خروج از موافقتنامه 
همكاري تجاري فرا-پاس��يفيك، ترامپ بسياري از 

مولفه هاي اين طرح را ادامه داد. 
با اين حال ترام��پ طرح هاي ديگري را نيز در پيش 
گرف��ت: از جمله تمس��ك به ديپلماس��ي در رابطه 
با كره ش��مالي بر س��ر مساله هس��ته اي اين كشور، 
تحميل تعرفه هاي س��نگين ب��ر كاالهاي چيني به 
ويژه اتومبيل فوالد و آلومينيوم كه ديگر كشورهاي 
منطقه از جمله ژاپن و كره جنوبي را نيز تحت تاثير 
قرار داد؛ توافقنامه با كره جنوبي در خصوص تجارت 
آزاد را اصالح ك��رد و از متحدين خود خواس��ت تا 
هزينه هاي استقرار نيروهاي امريكايي در خاك خود 

را پرداخت كنند. 
معلوم نيس��ت اين طرح ه��ا چگونه به اس��تراتژي 
»ايندو-پاسيفيك آزاد و باز« مرتبط هستند و دولت 
ترامپ چگونه تناقضات موجود در اين سياست ها را 
توجيه مي كند اين امر مي تواند به گسترش ترديدها 

در منطقه منجر شود. 
عنصر اصلي در مفهوم »ايندوپاسيفيك آزاد و باز«  
ظهور هند و آس��ياي جنوبي ب��ه عنوان يك منطقه 
اس��تراتژيك مهم اس��ت كه امريكا را مجاب كرده 
سياستي منس��جم در قبال منطقه اقيانوس هند و 

پاسيفيك اتخاذ كند.
 ترامپ تالش دارد تا هند را به صورت بيش��تري در 
ابت��كارات منطقه اي وارد كند و قص��د دارد اين كار 
را از طريق احياي طرح جورج بوش پس��ر مبني بر 
هم��كاري نزديكتر مي��ان ژاپن، اس��تراليا و هند به 
عنوان يك گروه متشكل از چهار عضو تحت عنوان 
»كواد« انجام داد و از اي��ن طريق و وارد كردن هند 
به معادالت موازنه بخ��ش در مقابل چين، در كنار 
ائتالف هاي منطقه اي به مهار اين ابرقدرت درحال 
ظهور بپردازد. بنابراين سياس��ت مهار اين كش��ور 
داراي ابعاد مولفه هاي مختلف اقتصادي، سياس��ي، 
نظامي در سطوح مختلف منطقه اي و بين المللي به 

خود گرفته است.
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امريكا نيازمند استراتژي 
ضدافراط گرايي

مركز مطالعات استراتژيك و بين المللي در مقاله اي 
با عنوان نقطه عطف: اس��تراتژي جامع نويني براي 
مواجهه ب��ا افراط گرايي خش��ونت طلب به مطالعه 
اين موضوع پرداخته اس��ت كه چطور پس از حادثه 
11سپتامبر با وجود انجام هزينه هاي زياد براي مبارزه با 
تروريسم، بااين حال، معضل افراط گرايي خشونت آميز 
شديدتر شد. به گزارش ايرنا به نقل از تارنماي مركز 
بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در بخشي 
از اين مقاله آمده است:  11 سپتامبر 2001و حوادث 
ديگر باعث ش��د كه تريليون ه��ا دالر به بخش هاي 
نظامي، سازمان هاي اجراي قانون و جوامع اطالعاتي 
امريكا تزريق ش��ود. بااين حال، معضل افراط گرايي 
خشونت آميز شديدتر و فوري تر ش��د. از بين بردن 
جذابيت ايدئولوژي هاي افراطي، نيازمند زمان درازي 
است، مبارزه اي كه نسل ها به طول خواهد انجاميد. 
اياالت متحده و متحدان��ش بايد با نگرش خصمانه 
و آخرالزمان��ي افراط گرايان مب��ارزه كنند با همان 
ميزان از تعهدي كه در برخورد با نمودها و نشانه هاي 
خشونت طلبشان به خرج مي دهند. ما نياز فوري به 
اس��تراتژي جامع نويني براي مواجه با افراط گرايي 
خش��ونت طلب داريم، استراتژي كه قاطع و مبتني 
بر قدرت س��خت و نرم باشد و نيز متحدان كليدي و 
شركاي مان در دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي 
را برانگيزاند. زمان آن ب��راي امريكا و متحدانش فرا 
رس��يده كه از افراط گرايي جلوگيري كنند و نسلي 
كاماًل جديد به كار بگمارند. اين مس��اله اي است كه 
هم��ه را تحت تأثير قرار مي ده��د. همه بخش هاي 
جامعه بايد با يكديگر براي به زانو درآوردن اين بالي 
جهاني فعاليت كنند. اما هيچ كدام به تنهايي از پس 
اين مساله برنمي آيند. اياالت متحده و متحدانش، 
به ويژه در كش��ورهاي با اكثريت مسلمان، و بخش 
خصوصي نقشي اساسي ايفا مي كنند كه عبارت است 
از تهيه و تدارك رهنمودها، حمايت سياسي، تأمين 
مالي و فراهم آوردن تخصص. هدف اين كميسيون، 
طرح ريزي و بيان روشن آن چيزي است كه دولت آتي 
اياالت متحده، در همكاري تنگاتنگ با شركاي دولتي 
و غيردولتي، بايد براي كاهش جذابيت ايدئولوژي ها و 
قرائت هاي افراطي انجام دهد. اين طرح داراي هشت 
بخش اصلي اس��ت:  ۱- تشديد پايداري در برابر 
ايدئولوژي هاي افراط گرايانه: جامعه بين المللي 
بايد مش��اركت جهاني جديدي حول محور اصالح 
نظام آموزش��ي جهت جلوگي��ري از تعليم و ترويج 
ايدئولوژي هاي افراط گرايانه در مدارس ايجاد كند. 
درعين حال، ما باي��د تالش هاي خود را براي ارتقاي 
احترام به تنوع مذهبي دو چندان كنيم، ريشه هاي 
اش��اعه عدم مدارا را بخش��كانيم و انعطاف پذيري 
جامعه در مقابل قرائت ه��اي افراط گرايانه را تقويت 
كنيم. ۲- سرمايه گذاري جامعه محور: دولت ها 
بايد تالش هاي جامعه مدني را در راستاي شناسايي 
و در هم شكس��تن افراط گرايي و ت��وان جذب نيرو 
از س��وي آنها، و بازس��ازي و اتحاد دوباره كس��اني 
كه تس��ليم ايدئولوژي ها و قرائت هاي افراط گرايانه 
ش��ده اند تقويت كنند. جامعه و رهب��ران مدني در 
خط مقدم چالش افراط گرايي خش��ونت طلب قرار 
دارند، بنابراين آنه��ا نيازمند تأمين مالي، حمايت و 
تشويق بيشتري هستند. ۳- اشباع بازار جهاني 
از ايده ها: شركت هاي فناوري، صنعت سرگرمي، 
رهبران جوامع، نمايندگان مذهبي و سايرين بايد بطور 
نظام مندتري براي رقابت و پيشي جستن از قرائت هاي 
افراط گراي��ان وارد ميدان ش��وند. اين وظيفه همه 
شهروندان است  هر جايي كه موقعيتش را پيدا كردند، 
با ايده هاي افراط گرايان مقابله كنند. ۴-هماهنگي 
سياست ها و ارزش ها: اياالت متحده بايد حقوق 
بشر را در مركز مبارزه با افراط گرايي خشونت طلب قرار 
دهد، اطمينان حاصل كند كه تعامالتش با بازيگران 
داخلي و خارجي، حاكميت قانون، كرامت انساني و 
پاسخگويي را ارتقا مي بخشد. به ويژه، اياالت متحده 
بايد كمك ها و مساعدت هاي امنيتي خود به شركاي 
خارجي اش را بررس��ي كند تا اطمينان يابد كه آنها 
به ش��يوه هايي عادالنه و پايدار مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرند. ۵- ب�ه كار گرفتن ابزارهاي نظامي و 
اجراي قانون: جامعه بين الملل نيازمند ايجاد يك 
ظرفيت نظامي و موازنه جديد به منظور بيرون راندن 
سريع گروه هاي تروريستي كه يك قلمرو سرزميني را 
كنترل مي كنند، دفع و مقابله با تهديدات فوري، برهم 
زدن طرح هايي كه افراط گرايان خشونت طلب براي 
افزايش قدرت شان در سر مي پرورانند، و محافظت 
از امنيت ما و امنيت متحدان و ش��ركاي ما هستند. 
۶- فعال كردن نقش رهبري كاخ سفيد: دولت 
آتي بايد ساختار سازماني جديدي را ايجاد كند كه در 
رأس آن يكي از دستياران رييس جمهور در كاخ سفيد 
قرار بگيرد، به اين جهت كه بر كليه تالش هاي مربوط 
به كميس��يون مبارزه با افراط گرايي خشونت طلب 
نظارت كند، سمت وس��وي روشني به آن بدهد و در 
مقابل نتايج آن را پاس��خگو نمايد. اين كميسيون 
دريافته است كه رهبري اجرايي قدرتمند و استوار 
براي ارتقا و هماهنگي تالش هاي داخلي و بين المللي 
مبارزه با افراط گرايي خشونت طلب ضروري است. 
۷- گسترش مدل هاي كميس�يون مبارزه با 
افراط گراي�ي خش�ونت طلب: اياالت متحده و 
متحدان و ش��ركاي اش به فوريت نياز به گسترش 
زيست بوِم مبارزه با افراط گرايي خشونت طلب، ايجاد 
خط مش��ي هاي منعطف براي تأمين مال��ي، اجرا و 
تكرار تالش هاي موفق براي مقابله با ايدئولوژي ها، 
روايت ها و مظاهر افراط گرايي خشونت طلب دارند. 
8- تأمين مالي فزاينده: اياالت متحده بايد تعهد 
خود را به مقابله با افراط گرايي خشونت طلب از طريق 
التزام به اختصاص بودجه ساالنه يك ميليارد دالري 
به تالش هاي داخلي و بين المللي كميسيون مبارزه 
با افراط گرايي خشونت طلب نشان دهد. اين منابع 
به عنوان كاتاليزوري براي تسريع سرمايه گذاري ساير 
كشورها، بخش خصوصي و سازمان هاي بشردوستانه، 
عمل خواهد كرد. انجام چنين كاري مستلزم چيدن 

تمامي اين قطعات در يك استراتژي جامع  است.

  تا پيش از جنگ دوم جهاني استراتژي امريكا در اين منطقه كامال نامنظم و پراكنده و فاقد انسجام كافي بود. از زمان جنگ دوم جهاني خأل وجود يك 
راهبرد فراگير، متفق القول در سياست خارجي امريكا - كه به قول ليپمن تا آن زمان دفاعي بود- احساس شد.  اين تغيير در تفكر استراتژيك منجر به 
برنامه ريزي بنيادي براي دوران پس از جنگ شد و پايه سياست اياالت متحده در اقيانوس آرام را در دوران جنگ سرد و فراتر از آن شكل داد. از اينجا 
بود كه لزوم خنثي كردن تهديد بالقوه ژاپن، وقوع جنگ كره، محدود كردن كمونيسم و تهديدات ناشي از خرابكاري كمونيست ها امريكا را وادار كرد 

تا در پي ايجاد يك نظام منطقه اي متشكل از ائتالف هاي دفاعي باشد

   عنصر اصلي در مفهوم »ايندوپاسيفيك آزاد و باز«  ظهور هند و آسياي جنوبي به عنوان يك منطقه استراتژيك مهم است كه امريكا را مجاب كرده 
سياستي منسجم در قبال منطقه اقيانوس هند و پاسيفيك اتخاذ كند.  ترامپ تالش دارد تا هند را به صورت بيشتري در ابتكارات منطقه اي وارد كند 
و قصد دارد اين كار را از طريق احياي طرح جورج بوش پسر مبني بر همكاري نزديك تر ميان ژاپن، استراليا و هند به عنوان يك گروه متشكل از چهار 
عضو تحت عنوان »كواد« انجام داد و از اين طريق و وارد كردن هند به معادالت موازنه بخش در مقابل چين، در كنار ائتالف هاي منطقه اي به مهار اين 
ابرقدرت درحال ظهور بپردازد. بنابراين سياست مهار اين كشور داراي ابعاد مولفه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي در سطوح مختلف منطقه اي 

و بين المللي به خود گرفته است.

برش



يادداشت 9 ايرانشهر

»تعادل«كموكيفتغييركاربريخيابانهاتوسطشهرداريتهرانرابررسيميكند

پرونده  خيابان »ويال« روي  ميز شوراي  شهر
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 

معموال م�ردم يك ش�هر به ن�وع خيابان ها و 
شيوه تردد در آنها عادت مي كنند. تهران طي 
س�ال هاي اخير بسيار رش�د كرده و گسترده 
ش�ده و كوچ�ه و خيابان هاي بس�ياري به آن 
اضافه شده اس�ت. بسياري از كوچه ها و معابر 
فرعي و حتي اصلي به دليل ساخت و سازهاي 
جديد،  ساخت مترو و خطوط »بي آرتي« تغيير 
شكل داده اند يا كاربري آنها تغيير كرده است. 
با وجود اين، تهران هنوز خيابان هاي قديمي 
بس�ياري دارد كه براي ش�هروندان اين شهر 
خاطره انگيز هس�تند مانند بخشي از خيابان 
وليعصر )از تقاطع ش�هيد بهشتي تا چهارراه 
پ�ارك وي( ك�ه بعد از ي�ك طرفه ش�دن آن 
شوك بزرگي به شهروندان وارد شد. اقدامي 
كه بس�ياري از كارشناس�ان و نيز نمايندگان 
مجلس نيز با آن مخالفت كرده و معتقد بودند 
يك طرفه كردن خيابان ها فقط نقش مس�كن 
را دارد و راه ح�ل مناس�بي براي حل مش�كل 
ترافيك شهر نيست. اما از آن جا كه مردم ما در 
برابر هر نوع تغييري انعطاف پذيرند در نتيجه 
خيلي زود موض�وع را پذيرفتند. واقعيت اين 
است در دوران مديريت محمدباقر قاليباف بر 
شهر تهران چهره شهر بسيار تغيير كرد و هر 
چند در ظاهر پروژه هاي بزرگي در سطح شهر 
ساخته ش�د اما نتيجه آن چيزي جز افزايش 
مش�كالت ش�هر نبود. براي مثال، ساخت پل 
ص�در ك�ه هزينه هنگفت�ي براي ش�هرداري 
در برداش�ت و مديران ش�هري به آن افتخار 
مي كردند اما به گفته كارشناسان هيچ تاثيري 
در كاهش ترافيك اين منطقه نداش�ت. حتي 
برخي اعضاي شوراي چهارم مانند رحمت اهلل 
حافظي معتق�د بودند براي س�اخت پل صدر 
يك صفحه كار مطالعاتي انجام ش�ده اس�ت. 
در واقع با گذشت بيش از 5 سال از افتتاح پل 
طبقاتي صدر، اين پرسش هنوز براي بسياري 
از متخصصان ش�هري مطرح اس�ت كه 1300 
ميليارد تومان از پول مردم براي س�اخت اين 
پل به عنوان يكي گرانترين پروژه هاي شهري، 
با چه توجيه علمي هزينه شده است؟ سال 96 
نيز علي خاكساري، عضو هيات علمي دانشگاه 
عالمه طباطبايي و متخصص حوزه حمل و نقل 
شهري عنوان كرده بود كه بايد منتظر تخريب 

پروژه پل صدر در 10 سال آينده باشيد.

  يك طرفه شدن خيابان ويال
پل صدر تنها نمونه اي از اشتباهات مديريت شهري 
طي سال هاي گذشته است، اما هنوز هم شاهد اين 
هستيم كه شكل و شمايل برخي خيابان هاي شهر 
به داليل مختلف از جمله اصالح ترافيكي يا احداث 
پياده راه تغيي��ر مي كنند. نمونه اخير آن يك طرفه 
شدن خيابان ويال اس��ت. روز دوشنبه )۲۴ تير ماه( 
خيابان اس��تاد نجات الهي )ويال( به دليل تبديل به 
گذر صنايع دستي، از جنوب به شمال يك طرفه شد 
كه اين امر اعتراض جمعي از كسبه محل را به دنبال 
داش��ت. نه تنها كس��به و اهالي محل از اين موضوع 
اطالع نداشتند و به آنها توضيحي درباره يك طرفه 
شدن خيابان داده نشده بود بلكه اعضاي شوراي شهر 
نيز از آن بي خبر بودند از جمله علي اعطا، سخنگوي 
شوراي شهرعنوان كرد كه از طريق رسانه ها متوجه 

اين موضوع شده است. 
مس��گر نجات��ي، مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافيك 
شهرداري منطقه ۶ شهرداري تهران دليل يك طرفه 
شدن خيابان نجات اللهي را اينگونه توضيح داد: »يك 
طرفه شدن خيابان شهيد نجات اللهي )ويال( در پي 
مطالعات فني و كارشناسي و به منظور عريض شدن 
پياده روه��ا و با توجه به تعريف گذر صنايع دس��تي 
براي اين معبر اجرايي مي شود تا شهروندان امكان 
تردد راحت ت��ر و بهره مندي بهت��ر از فضاي گذر را 

داشته باشند.«

  يك طرفه شدن خيابان ويال آزمايشي است
بعد از اعتراضات كس��به خيابان ويال به اين موضوع 
سردار محمدرضا مهماندار، رييس پليس راهنمايي 
و رانندگ��ي تهران ب��زرگ توضيحات��ي را در مورد 
يك طرفه شدن خيابان ش��هيد نجات اللهي )ويال( 
ارايه كرد.به گفته او اين كار با توجه به درخواس��ت 
ش��هرداري تهران براي اجراي گذر صنايع دس��تي 
انجام ش��ده اس��ت. مهماندار درباره انتقاد برخي از 
شهروندان از تغيير مس��ير صورت گرفته نيز گفت: 
»اجراي اين طرح آزمايش��ي بوده و در طول اجراي 
آزمايشي آن مشكالت را احصا مي كنيم و پس از آن 
با جمع آوري تمامي مسائل تصميم گيري نهايي در 

اين مورد انجام خواهد شد.«
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، پياده راه س��ازي معابر در 
اصطالح به معناي خالي كردن سطح معبر از حضور 
و عبور خودرو اس��ت كه تنها به عبور و مرور پياده ها 
اختصاص پي��دا مي كند. در اين تعريف، جداره هاي 
معبر پياده ب��ه منظور تأمين نيازه��اي عابر پياده، 
تأمين منظري چشم نواز، تأمين امكانات مناسب و 
همچنين دسترسي هاي الزم طراحي مي شود. رشد 
و توس��عه فعاليت هاي اقتصادي و تجاري، افزايش 
ايمن��ي و راحتي عاب��ران پياده، حضور گس��ترده 
مردم در پياده راه و به دنبال آن رونق كس��ب و كار 
از جمل��ه پارامتره��اي اجتماعي- اقتص��ادي قابل 
توجه در طرح پياده راهس��ازي خيابان هاي شهري 
محسوب مي ش��ود. در طرف مقابل از ديدگاه حمل 
ونقل و ترافيك طرح هاي پياده راهس��ازي مي تواند 
باع��ث محدوديت دسترس��ي ها و تغيير س��اختار 

شبكه خياباني شود. بنابراين پياده راهسازي معابر 
موضوعي اس��ت كه داراي ابعاد مختلف اقتصادي، 
اجتماعي، زيس��ت محيطي، ترافيكي و... است و در 
امكان س��نجي تحقق آن بايد مزايا و معايب طرح و 
جنبه هاي مختلف آن را مورد بررس��ي قرار داد كه 

باعث پيچيده شدن مساله مي شود.
محمدعلي كرون��ي، دبير كميس��يون حمل و نقل 
شوراي ش��هر تهران در گفت وگو با »تعادل« درباره 
مفهوم پياده راه توضيحاتي ارايه كرد و گفت: احداث 
پي��اده راه هاي موق��ت از جمله ابت��كارات نوين در 
شهرهاي پيشرفته اس��ت كه ورود سواره به معابر را 
بطور موقت ممنوع مي كند تا شهروندان از اين معابر 
براي فعاليت هايي نظير پياده روي، دوچرخه سواري 
و س��اير فعاليت هاي اجتماعي اس��تفاده كنند. اين 
مفهوم امروزه تحت عنوان »خيابان هاي باز«شناخته 
مي شود.امروز نمونه هاي بسياري از خيابان هاي باز را 
در نقاط مختلف دنيا مي توان مشاهده كرد كه عمومًا 
در روزهاي پايان هفته س��طح س��واره رو به پياده و 

دوچرخه اختصاص مي يابد. 
از جمله مزاياي معرفي شده براي ايده خيابان هاي باز 
مي توان به افزايش تعامالت اجتماعي، ايجاد انگيزه 
و تمايل در مديران ش��هري جهت افزايش فضاهاي 
عمومي فرصت��ي براي فعاليت ه��اي هنري، خرده 

فروشي ها، سازمان هاي غير انتفاعي اشاره كرد.

  يكشنبه در شورا بررسي مي شود
او درادامه درباره يك طرفه شدن خيابان نجات اللهي 
صحبت كرد و با انتقاد از اينكه از كميس��يون حمل 
و نقل درخواس��ت نش��د تا به اين موضوع ورود پيدا 
كند،  گفت: نظر كميس��يون فرهنگ��ي و اجتماعي 
بر اين اس��ت كه باتوجه به كاربري هاي تجاري اين 
خيابان تبديل به گذرصنايع دس��تي، گردشگري و 
فرهنگي شود. اما موضوع اين است كه اكنون عرض 
خيابان بس��يار كم است و امكان چنين بهره برداري 
از آن وجود ندارد. با وجود اين ش��هرداري منطقه با 
هماهنگي پليس راهور اين كار را ش��روع كردند. اما 
نياز اس��ت يك الين پياده به آن اضافه ش��ود و يك 
الين هم براي پارك ماشين ها تعبيه شود، بنابراين 

چاره اي جز يك طرفه كردن خيابان نبود.
كروني با اش��اره به اعتراضات اهالي محل وكسبه به 
اين موضوع تصريح كرد: با توجه به اعتراضات اهالي و 
نيز ترافيكي كه به معابر همجوار منتقل مي شود، قرار 
است روز يكش��نبه در كميسيون مشترك فرهنگي 
و حمل و نقل اين موضوع مورد بررس��ي قرار گيرد و 
جزييات آن بررسي شود اگر به اين نتيجه رسيديم 
كه اين كار شدني است آن را باسرعت بيشتري پيش 
مي بريم، در غي��ر اين صورت چنانچه كميس��يون 
حمل ونقل متقاعد نشود مخالفت خود را با جديت 

ابراز مي كنيم.
هر چند كروني عنوان مي كند اين كار با هماهنگي 
كميسيون فرهنگي شوراي شهر انجام شده است اما 
اين س��وال مطرح است زماني كه تغييرات ترافيكي 
معاب��ر صورت مي گيرد آيا كميس��يون حمل و نقل 
نبايد در جريان باش��د و تازه بع��د از اجراي طرح و 
شروع انتقاد ها به اين موضوع ورود پيدا كند؟ قطعا 
كميس��يون فرهنگي ش��ورا مرجع مناس��بي براي 
ايج��اد اين نوع تغيي��ر كاربري معابر نيس��ت و بايد 

كميسيون هاي تخصصي به آن ورود پيداكنند.
دبير كميس��يون حمل و نقل شوراي شهر در پاسخ 

به اينكه آيا شهرداري الزام دارد براي تغيير و اصالح 
كاربري ها به شوراي شهر اطالع دهد يا خير، تصريح 
كرد: ش��هرداري براي اينگونه م��وارد الزامي براي 
اطالع رس��اني به شوراي ش��هر ندارد. در شهرداري 
كميته معابر وجود دارد كه باهمكاري پليس راهور 
اين قبيل ام��ور را انجام مي ده��د و كميته تصميم 
مي گي��رد كه تردد در معابر به چه صورت باش��د اما 
درصورتي كه مقياس كار بزرگ باش��د مانند پياده 
راه 17 شهريور، خود شهرداري اقدام به كسب مجوز 
از شوراي شهر مي كند تا با اختيار و قدرت بيشتري 
كار را انجام دهد.درباره خيابان نجات اللهي دوستان 
شهرداري ابتدا به اين نتيجه رسيدند كه مقياس كار 
به اندازه اي نيست كه نياز به مجوز شورا داشته باشد 
اما اكنون بعد از باال رفت��ن اعتراض ها به اين نتيجه 
رسيده اند كه مجوز شوراي ش��هر تهران را بگيرند، 

بهتر است.

  احتمال پياده راه شدن ميدان امام خميني
او با تاكيد بر اينكه نحوه ش��روع اين كار مناس��ب 
نبود، عنوان كرد: به غير از كميسيون فرهنگي باقي 
اعضاي شورا از اين طرح اطالع نداشته اند و موافقت 
اهالي و كس��به محل نيز جلب نشده است.رويكرد 
مديريت جديد شهري اين است كه در برخي نقاط 
شهر بحث انسان محوري را پياده كند اگر بخواهيم 
با رويكرد مديريت جديد پيش برويم بايد بپذيريم 
كه در آينده نزديك در يكس��ري خيابان هاي شهر 

اين اتفاق خواهد افتاد.
ش��ايد در ميدان امام خميني نيز شاهد اين تغيير 
باش��يم و بخش��ي از اين خيابان تبديل به پياده راه 
شود و تردد خودرو ها را حذف كنند.به هر حال اين 
رويكرد در ش��هرداري وجود دارد اما به نظرم نحوه 
اجراي آن نياز به تفكر بيشتر و جذب نظر ذي نفعاني 

كه درگير اين قضيه خواهند شد،  دارد.
از س��وي ديگر بهتر اس��ت در موارد اينچنيني نظر 
شورا را نيز اخذ شود كه مشكلي به لحاظ دوگانگي 

نظرات ايجاد نشود.
همان طور كه كروني عنوان كرد، بر اساس سياست 
مديريت ش��هري ب��راي تبديل تهران به ش��هري 
انسان محور اجراي چنين طرح هايي در دستور كار 
قرار دارد. در واقع رويكرد پياده محوري و شهرهاي 
انسان محور چندسالي است كه در راستاي اجراي 
سياس��ت هاي كاهش آلودگي ه��وا و ترغيب مردم 

به كاهش اس��تفاده از خودروهاي شخصي و بطور 
كل دس��ت يابي به ش��هرهاي پاك، در كشور باب 
شده است. طرح هايي كه قبال نظير آن را در تهران 
ديده ايم كه برخي با شكست مواجه شدند و برخي 
هم موفقيت آمي��ز بوده اند. براي مثال، پياده راه 17 
شهريور يكي ديگر از اشتباهات مديريت قاليباف بر 
شهر تهران به شمار مي رود. اين خيابان بدون توجه 
به نقش دسترسي آن و نوع كاربري هاي غيرجذابش 
براي عابران )نمايشگاه هاي اتومبيل و موتورسيكلت 
و…(، به پياده راهي ميان ميدان امام حس��ين)ع( 

و ميدان شهدا و با هدفي ايدئولوژيك تبديل شد.
 محمد عليخاني رييس كميس��يون عمران شوراي 
ش��هر درباره اين پي��اده راه گفته ب��ود: »اين طرح 
غيركارشناسي و غلط بدون انجام مطالعات، انجام 
شده است. اين طرح عالوه بر وارد كردن خسارت و 
آسيب مستقيم به حدود هزار واحد صنفي، حدود 

10 هزار شغل و خانواده را نيز متاثر كرد.«
پي��اده راه 17 ش��هريور اواخر س��ال 91 طراحي و 
ساخته ش��د و با وجود اينكه در شوراي چهارم نيز 
عده اي مخالف اجراي آن بوده و آن را فاقد انجام كار 
كارشناسي مي دانستند اما درنهايت به بهره برداري 
رس��يد.از همان آغاز مردم و اعضاي ش��ورا با ادامه 
اجراي اين پ��روژه مخالفت مي كردند. حتي مهدي 
چمران، رييس س��ابق شوراي ش��هر كه همواره از 
قاليباف و طرح هايش حمايت مي كرد در مخالفت 
با اين طرح گفت��ه بود: »ش��هرداري هيچ صحبت 
منطقي درباره اين طرح نداش��ته ج��ز اينكه به زور 
مي خواهد اين كار را انجام دهد و حتما شوراي شهر 

هم كاره اي نيست.«
اما محمدباقر قاليباف، ش��هردار وقت تهران نيز كه 
در زمان فعاليت ش��وراي دوره سوم اعالم كرده بود 
اين پروژه پش��توانه يك ده��ه كار مطالعاتي دارد، 
به هر ترتيب پروژه را بدون توج��ه به اما و اگرهاي 
فراواني كه درباره آن وجود داشت، به اتمام رساند. 
به مرور زمان گله و شكايات مردم و اعضاي شوراي 
شهر از پروژه آغاز شد اما ش��هرداري تهران تالش 
كرد با اقدامات فرهنگي و اجتماعي مختلف به اين 
پياده راه جان ببخشد اما در عمل موفقيت چنداني 

كسب نكرد.
اين در حالي است كه وقتي مديريت شهري يك راه 
و گذر را به پياده راه تبديل مي كند، بايد اين مساله و 
تبعاتش را در بعد كالن مورد بررسي قراردهد، اينكه 
عبور و مرور ماش��ين ها و تردد پياده ها و در مجموع 
جريان زندگي ش��هري در اين منطقه بعد از اجراي 
اين تصميم چه شكلي خواهد يافت.بايد توجه شود 
اصال اصل پياده راه س��ازي در اين منطقه ضرورت 
دارد يا نه كه متاسفانه در اين پروژه به نظر مي رسد 

هيچ كدام از موارد مدنظر قرار نگرفته است. 
در نهايت درس��ال 95 به دليل اعتراض گس��ترده 
اهالي وكسبه ش��هرداري مجبور شد بخشي از اين 
پياده راه را به روي خودروها باز كند و اعضاي شوراي 
پنجم نيز در س��ال 9۶ تصويب كردند كه اين پياده 
راه بطور كامل جمع آوري ش��ود.كاري كه تا امروز 

انجام نشده است.

  نمونه هاي موفق؟
البته پياده محور كردن معابري كه در دوره گذشته 
مديريت شهري انجام شد،  نمونه هاي موفق هم دارد. 
از جمله خياب��ان برادران مظف��ر در تقاطع خيابان 

انقالب. پياده محور ك��ردن محور پانزده خرداد نيز 
از ديگر تجربه ه��اي موفق در اين زمينه به ش��مار 
مي رود. اين در حالي است كه پياده راه كردن برخي 
خيابان ه��ا مانند سپهس��االر به ضرر كاس��بان اين 

خيابان بوده است.
 به گفت��ه كروني ام��ا بيش��ترين آم��ار مراجعه به 
كميسيون حمل و نقل در خصوص اعتراض به پياده 
راه 17 ش��هريور بوده و نامه هاي بسياري نيز به اين 

كميسيون ارسال شده است.
او در اين باره توضيح داد: تقريبا تمام اهالي و كسبه 
اين محله خواهان بازگشايي اين پياده راه هستند و 
در اين دو س��ال نيز بيشترين بازديد اعضاي شورا و 
كميسيون حمل و نقل نيز از اين محله بوده است.به 
همين دليل هاش��مي رييس شوراي شهرنامه اي به 
ش��هردار، معاونت حمل و نقل و نيز شهردار منطقه 
نوشته و خواستار اين شدند كه هر چه سريع تر اين 

پياده راه به طور كامل بازگشايي شود.
او ب��ا بيان اينكه روند بازگش��ايي پياده راه به كندي 
صورت مي گي��رد، اظهار كرد: اگر ش��هردار منطقه 
در اجراي اين كار تعلل مي كند ش��ايد به اين دليل 
است كه هنوز به صورت كامل مجوز بازگشايي پياده 
راه را دريافت نكرده اس��ت.البته بازگش��ايي كامل 
نيز هزينه هايي دارد.فضاي س��بز و باغچه هايي كه 
احداث ش��ده بايد تخريب ش��ود. با توجه به اينكه 
خيابان س��نگفرش شده تردد موتورس��يكلت ها با 
خطر انجام مي شود و در كل بايد مجددا اين ميدان 
را ب��راي تردد خودروها آماده ك��رد.در مجموع نظر 
شورا به شكل قطعي اين اس��ت كه اين محور بطور 

كامل بازگشايي شود.
يكي ديگر از خيابان هاي شهر كه مردم امكان تردد 
در آن را ندارن��د. خيابان »م��ردم« در جوار مجلس 
اس��ت. اوايل ش��هريور ماه س��ال 9۶ و در راستاي 
توسعه محوطه ساختمان مجلس شوراي اسالمي، 
مسيرهاي ورود و خروج خيابان مردم در ضلع شرقي 
س��اختمان مجلس و حد فاصل خياب��ان ديالمه تا 
مجاهدين بسته شد و وس��ايل نقليه از اين زمان به 
بعد به ناچار از مسير جايگزين يعني خيابان آجانلو 
استفاده مي كنند؛ اقدامي كه رييس مجلس شوراي 
اسالمي آن را مورد تأييد و موافقت مديريت شهري 
دوره قبل مي داند و اعضاي كنوني ش��وراي شهر در 

اين باره نظر ديگري دارند.
 آن زمان گفته شد كه شهرداري تهران خيابان را به 
مجلس واگذار كرده، موضوعي كه تا امروز در هاله اي 

از ابهام قراردارد. 
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه بنا ب��ر م��اده 55 قانون 
ش��هرداري ها، واگ��ذاري خيابان م��ردم به مجلس 
غيرقانوني تلقي مي شود، ناگفته پيداست انتقال بار 
ترافيكي خياباني كه پيش از اين ۲۲00 مورد تردد 
را در هر ساعت پش��تيباني مي كرد، به خياباني كه 
تردد آن 900 مورد است، معضالت ترافيكي فراواني 

را در منطقه بهارستان ايجاد كرده است.
تصرف خيابان مردم توس��ط مجل��س قانون گذار و 
حاشيه هايي كه در رابطه با اين اتفاق به وجود آمد، 
اعضاي شوراي شهر پنجم را بر آن داشت تا جلسه اي 
را با رياس��ت مجلس شوراي اس��المي برگزار و اين 
مساله مهم را حضوري پيگيري كنند. در اين جلسه 
علي الريجاني، رييس مجلس ش��وراي اسالمي به 
اعضاي ش��وراي ش��هر گفت: »اين خيابان در دوره 
مديريت قبلي از ش��هرداري ته��ران خريداري و در 

ازاي آن پول هم پرداخت شده است.«
آن زمان محمد ساالري، عضو شوراي چهارم و پنجم 
ش��وراي ش��هر در رابطه با جزييات جلسه با رييس 
مجلس و همچنين نظر ش��خصي خود به رسانه ها 
گفت: آقاي الريجاني در خص��وص تصرف خيابان 
مردم عنوان كردند كه در زم��ان آقاي قاليباف اين 
توافق انجام و اين خيابان به محدوده مجلس اضافه 
و هزينه آن نيز به شهرداري وقت پرداخت شده است، 
حال آنكه طبق اس��تعالمي كه از شهرداري صورت 
گرفت، مش��خص ش��د كه اطالعاتي در اين زمينه 
وجود ندارد و مجلس نيز رقمي به خاطر اين مساله 

به شهرداري پرداخت نكرده است.
او با اش��اره به اينكه تاكنون مداركي مبني بر فروش 
اين خيابان به دست ما نرسيده است، ادامه داد: آقاي 
الريجاني عنوان كرد كه طرح س��اخت و س��ازهاي 
اطراف بهارستان به همراه خيابان مردم مورد تاييد 
مديريت شهري گذشته بوده است. اين در صورتي 
است كه مجلس در رابطه با اين موافقت اسناد خود 

را ارايه نمي كند.
اي��ن در حالي اس��ت كه چندي پيش س��االري در 
اظهارنظري متفاوت با آن چه بعد از اين جلسه اظهار 
كرده بود، با اشاره به مساله انسداد خيابان مردم در 
ضلع شرقي ساختمان گفت: به گفته رييس مجلس 
در جلسه با اعضاي شوراي شهر تهران، اين خيابان در 
راستاي طرح الحاق خيابان مردم به محوطه مجلس 
شوراي اس��المي كه با همراهي وزارت مسكن تهيه 
ش��ده بود، در دوره مديريت ش��هري سابق توسط 
مجلس خريداري و پول آن به ش��هرداري پرداخت 

شده است.
كروني درب��اره خيابان م��ردم ني��ز توضيحاتي به 
»تعادل« ارايه كرد و گفت: من دراين دوره س��ندي 
مبني بر فروش خيابان م��ردم به مجلس نديده ام و 
مطمئنم در اين دوره اين اتفاق نيفتاده است و هيچ 
س��ند مكتوبي هم در اين خص��وص وجود ندارد. به 
گفته او، معابر جزو اموال عمومي محس��وب شده و 
شهرداري حق فروش آن را به هيچ سازمان و ارگاني 
را ندارد. اكنون نيز در برنامه كوتاه مدت شهرداري، 
 برنامه اي براي رفع اين مشكل وجود ندارد.در واقع 
كمبود نقدينگي به ش��هرداري اج��ازه نمي دهد در 
بحث پروژه هاي سنگين و هزينه بر ورود پيدا كنند.
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 اصول طراحي 
خيابان هاي  محلي

عباس رياضت | كارشناس شهري|
متاس��فانه اكثر خيابان هاي ما طبق نياز شهروندان 
طراحي نمي ش��وند. در گذش��ته ش��هر ها در كنار 
رودخانه ها شكل مي گرفتند و شكل شهر و توپوگرافي 
آن ني��ز از جهت رودخانه پيروي مي كرد و به همين 
دليل اگر به نقش��ه هاي قديم شهر ها نگاه كنيم، هر 
شهر نقش��ه و شناس��نامه خاص خود را داشت و به 
همين دليل وقت��ي در كوچه ه��ا و خيابان هاي آن 
شهر قدم مي زديم، حس تعلق به مكان را در افراد آن 
محل و شهر كامال احساس مي كرديم. بافت و شكل 
اين محالت كه هنوز هم وجود دارند به صورت بافت 
ارگانيك هستند و از تنوع بصري بسيار بااليي برخوردار  
هستند يعني شما هنگامي كه در كوچه هاي پيچ در 
پي��چ آن قدم مي زنيد، هر لحظه زاويه ديد و تجربه و 
حس متفاوتي نس��بت به ساير نقاط محله خواهيد 
داشت. يكي از داليل اين نوع طراحي خيابان و كوچه، 
طراحي شهري براي پاسخ به نياز شهروندان همان 
شهر و محله است چيزي كه متاسفانه در قديم توسط 
متخصصان شهري رعايت مي ش��د و هم اكنون در 
بيشتر موارد رعايت نمي شود زيرا دست متخصصان 
واقعي شهرسازي از پروژه ها كوتاه شده است و پروژه ها 
به صورت سفارشي و در قرارداد هاي از پيش تعيين 
شده به افراد خاصي واگذار مي شود. اين افراد نيز كه 
اكثرا تخصص شهرسازي ندارند، فقط راه و مسير را 
براي عبور و مرور خودرو ها طراحي مي كنند و هيچ 
توجهي به صاحبان اصلي شهر يعني شهروندان ندارند. 
بنابراين نياز هاي اوليه ش��هروندان مانند دسترسي 
مناسب به معابر، دسترسي به شرياني هاي اصلي و 
فرعي و حمل و نقل عمومي، ايمن سازي مسير هاي 
پياده، كاهش آلودگي صوتي و فراهم كردن بيشترين 
آرامش براي ش��هروندان و... را ندارند.  بحث ديگر در 
مورد طراحي خيابان طبق اقليم همان شهر است. ما 
بايد در طراحي جهت خيابان ها بحث هاي اقليمي از 
جمله جهت تابش آفتاب در ساعات مختلف روز، جهت 
وزش باد، ميزان سايه اي كه بواسطه آپارتمان هاي بلند 
در خيابان ها ايجاد مي شود، طراحي عرض خيابان 
با توجه به تراكم جمعيت و ميزان استفاده از خيابان، 
در نظر گرفتن شيب و طراحي مسيل ها و فاضالب ها 
و بسياري از موارد ديگر را در نظر بگيريم. مورد ديگري 
كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه شهر هاي 
ما در حال خروج از هويت و نقش اصلي و قديمي خود 
هس��تند و اين بي هويتي، خود را در كالبد شهري و 
در شكل مورفولوژي شهر نشان مي دهد. به معناي 
ساده تر، نقشه و شكل همه شهر هاي ايران شبيه شهر 
تهران شده اس��ت و از الگوي تهران پيروي مي كند. 
نقشه بسياري از محالت و شهر ها در سال هاي اخير به 
صورت شطرنجي طراحي شده اند و نماي ساختمان ها 
از گرانيت و سنگ تراورتن و شيشه پوشيده شده است 

و كمتر از آجر و چوب استفاده مي شود .
 اين يكسان بودن شهر ها باعث مي شود خيابان هاي 
يكسان و يك شكل داشته باشيم و هيچگونه خالقيتي 
در طراحي جداره خيابان ها ديده نشود. همچنين عدم 
توجه به زيباسازي شهري و عدم وجود كنترل نصب 
تابلو هاي تبليغاتي مغازه ها طبق ضابطه اي خاص، 
باعث ش��ده است كه ش��هر هاي ما زيبايي خود را از 
دست بدهند و ساكنان آن از خيابان ها و مسير ها فقط 
براي رسيدن به منزل و محل كار خود استفاده كنند 
و از آن لذت نبرند. شهرداري و سازمان زيباسازي بايد 
در اتاق فكر خود پروژه هايي با هدف باز گرداندن نقش 
و هويت شهر ها تعريف و به دانشجويان و متخصصان 
شهرسازي برون سپاري كنند تا گروه هاي مختلف 
تخصصي در اين زمينه تحقيق و بررسي و راهكار هاي 
اجرايي پيشنهاد دهند و اجرا كنند . اين روز ها با گرم تر 
شدن هوا شاهد افزايش مصرف آب و برق مشتركان 
در شهر ها هستيم. يكي از داليل اين افزايش مصرف 
مي تواند به نوع طراحي خياباني ك��ه در آن زندگي 
مي كنيم بستگي داشته باشد. براي مثال خيابان هايي 
در تهران كه ساعات بيشتري از روز آفتابگير هستند 
در جهت شرقي-غربي قرار گرفته اند، بسيار گرم تر از 
ساير خانه ها هستند. همچنين خيابان هايي كه در 
مسير گلباد هاي ورودي به شهر قرار گرفته اند بايد 
به گونه اي طراحي شوند كه باد را به داخل كوچه ها 
هدايت كنند و با ساخت برج ها و آپارتمان هاي بلند در 
ابتداي كوچه ها و ابتداي شهر ها، مانعي بر سر راه ورود 
باد نباشندجالب است بدانيد خيابان ها حتي مي توانند 
باعث شوند ما با سرعت مجاز و البته روان در خيابان 
برانيم. از آنجايي كه خيابان هاي ما ا زنظر كالبدي اصال 
جاذبه خاصي ندارند، شهروندان فقط براي عبور مرور 
از آن استفاده مي كنند به همين دليل سعي مي كنند با 
حداكثر سرعت رانندگي كنند. در صورتي كه اگر بدنه 
خيابان و فروشگاه ها و فضاي سبز و المان هاي مناسب 
و جذاب داشته باشيم، خود به خود فعاليت هاي جذاب 
و هنرمندانه نيز در خيابان شكل مي گيرد و همه اين 
موارد دست به دست هم مي دهند تا رانندگان هنگام 
عبور از خيابان و كوچه ها، كمي بيشتر به اطراف توجه 
كنند و از مسير لذت ببرند و براي اين كار بايد سرعت 
خود را كاهش دهند. همچنين مسير هاي مستقيم و 
خيابان هاي با نقشه شطرنجي باعث مي شود سرعت 
رانندگان افزايش و ديد آنها كاهش و درنتيجه احتمال 
تصادف در تقاطع ها بيشتر شود. يكي از سياست هاي 
اشتباه مهندسان ترافيك و مديريت شهري در تهران 
و ساير نقاط ايران اين است كه خيابان ها را يك طرفه 
مي كنند و تعداد دوربرگردان ها را كاهش مي دهند 
تا تعداد تقاطع هاي همسطح را كم كنند و خودرو ها 
روان تر حركت كنند .سوال اينجاست كه روان سازي 
حركت خودرو ها به چ��ه قيمتي؟ خودرو ها مجبور 
هس��تند براي رفتن در الين مخالف مس��ير چند 
كيلومتري را بپيمايند  و س��وخت بيشتري مصرف 
كنند و هوا را بيش��تر آلوده و گرم كنند ولي در ظاهر 
حركتي روان دارند. عدم بررس��ي و رفتار سنجي و 
برداشت ميداني توس��ط متخصصصان باعث شده 
خودرو ها مسير هاي اضافي زيادي را طي كنند تا به 
مقصد برسند. اين مشكل با استفاده از علم قابل بررسي 

و مطالعه است. 

خيابان ويال يك�ي از خيابان هاي مركز ش�هر 
تهران است كه پيشينه  زيادي دارد و در گذشته 
جز محدوده هاي اعيان نشين تهران محسوب 
مي شده است. اغلب ساكنان خانه هاي اطراف 
اين خيابان جزو ارامنه بودند و هستند و يكي 
از بارزترين نشانه هاي اين حضور پررنگ، وجود 
كليساي »سركيس مقدس« در قسمت شمالي 
خيابان نجات اللهي يا همان خيابان ويالست. 
اين خيابان كه جهتي شمالي-جنوبي دارد از 
خيابان انقالب در سمت جنوب آغاز شده و پس 
از عبور از خيابان كريمخان به خيابان سرو در 

سمت شمال منتهي مي شود. اين خيابان ما بين 
و به موازات خيابان هاي قرني و حافظ قرار دارد.
خيابان ويال پس از انقالب به منظور بزرگداشت 

كامران نجات اللهي به اين نام تغيير يافت.
ش�ايد بت�وان خياب�ان اس�تاد نجات اللهي را 
به واسطه فروشگاه هاي متعدد صنايع دستي، به 
نوعي هنري ترين خيابان تهران ناميد. خيابان 
وي�ال و طالقاني در دهه ۴0 خورش�يدي داراي 
اهميت بودند، تا آنجا ك�ه هتل هاي مدرن در 
اطراف آن ساخته شد و اين ساختمان ها هنوز 
هم در اط�راف آن ديده مي ش�وند. هتل هاي 

انقالب، مرم�ر، هوي�زه و… به دلي�ل تردد و 
حضور دايم�ي تجار ايران�ي و خارجي در اين 
محدوده و حضور در س�اختمان اتاق بازرگاني 

شكل گرفتند.
در همين راس�تا مراكز متمركز خريد صنايع 
دس�تي ايران و لوكس فروش�ي ها در خيابان 
ويال و داخ�ل خيابان طالقاني ش�كل گرفتند 
كه به اهمي�ت حضور تجار ايراني و خارجي در 
اين خيابان تأكيد داش�ت و نشاني از حمايت 
بازرگانان ايراني از صنايع دستي در هديه دادن 

كاالهاي ايراني داشته و دارد. 

نيم  نگاه
هنري ترين  خيابان  تهران

محمدعلي كروني
دبير كميسيون حمل ونقل شوراي شهر: 

نظر كميسيون فرهنگي و اجتماعي بر اين 
اس�ت كه باتوجه ب�ه كاربري هاي تجاري 
اين خيابان تبديل به گذرصنايع دستي، 

گردشگري و فرهنگي شود. 
ام�ا موضوع اين اس�ت كه اكن�ون عرض 
خيابان بس�يار كم اس�ت و امكان چنين 
بهره برداري از آن وجود ن�دارد. با وجود 
اين شهرداري منطقه با هماهنگي پليس 
راهور اين كار را ش�روع كردن�د. اما نياز 
اس�ت يك الين پياده به آن اضافه شود و 
يك الين هم براي پارك ماشين ها تعبيه 
ش�ود، بنابراين چ�اره اي ج�ز يك طرفه 

كردن خيابان نبود.

برش



دانش و فن10اخبار

رييس جمهور: انقالب بزرگ ديجيتالي و فضاي مجازي يك واقعيت است

ايستادگي دولت براي بازنگه داشتن فضاي مجازي 
گروه دانش و فن   

رييس جمهور با بيان اينكه در دنياي امروز با يك انقالب 
بزرگ ديجيتالي و فضاي مجازي مواجه هس��تيم كه چه 
بخواهيم و نخواهيم يك واقعيت اس��ت، تأكيد كرد: اين 
فضاي بزرگ يك فرصت براي كشور است و ايجاد تسهيالت 
الزم ب��راي بهره گيري نس��ل جوان از فض��اي مجازي از 

افتخارات دولت هاي يازدهم و دوازدهم است.
حسن روحاني شامگاه چهارشنبه در نشست ايران هوشمند 
و مراسم گشايش بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي 
الكامپ، اظهارداش��ت: هر چند كه ممكن اس��ت عده اي 
بخواهند به نفع شخصي يا جمعي از اين فضا سوءاستفاده 
كنند اما هيچگاه نمي شود يك حركت بزرگ و جهاني را به 

خاطر عده اي سوءاستفاده كننده تعطيل كرد .
رييس جمهور با اش��اره به اينكه امروز همه ش��هرها و ۷۸ 
درصد روستاهاي كشور از اينترنت پرسرعت و يااينترنت 
همراه نسل سوم و چهارم برخوردارند، تصريح كرد: يكي 
از افتخارات ب��زرگ دولت يازده��م و دوازدهم در زمينه 
ايجاد فضاي جديد براي كسب و كار و تحوالت اجتماعي 

و سياسي است.
روحاني با بيان اينكه امروز در بحث فضاي مجازي يا حركت 
در مس��ير ايران هوش��مند، تنها اقتصاد و اشتغال مطرح 
نيست، افزود: حتي از لحاظ اجتماعي، فرهنگي و سياسي، 
اين فضاي مجازي است كه مشاركت مردم را در همه امور 
كشور آسان تر كرده است، روزانه به مسووالن و حاكمان نمره 
مي دهد كه تا چه حد داراي مقبوليت و حتي مشروعيت 
هستند و همچنين براي تحوالت اجتماعي و جامعه ايراني 

فرصت هاي مناسب به وجود آورده است.
رييس جمهور با اشاره به برگزاري جلسه با فعالين حوزه 
فضاي جديد كسب و كارهاي نوپا در كشور، گفت: امروز 
تحوالت بزرگي ب��ا كمك فضاي مج��ازي در حوزه هاي 
اقتصادي، محيط زيس��ت، رش��د اقتصادي و ارتباطات 

اجتماعي و سياسي ايجاد شده است.
روحان��ي با بيان اينكه امروز يك اس��تارتاپ قادر اس��ت، 
اشتغال عظيمي براي كشور ايجاد كند، افزود: اينكه يك 
استارتاپ بتواند يك ميليون و ۶۰۰ هزار شغل طي ۴ سال 
ايجاد كند، افتخار بزرگي براي نسل جوان و تحصيلكرده و 
همچنين رفاه اجتماعي مردم است. امروز مردم مي توانند 
از طريق همين استارتاپ ها سفرهاي درون شهري خود را 
انجام دهند كه اين امنيت و رفاه را فضاي مجازي به وجود 

آورده است.
وي اظهارداش��ت: اينكه س��اكنان روس��تاها نيز اكنون 
مي توانند از همان درون روستا محصوالت توليدي خود 
را بطور مستقيم و بدون واسطه هاي مزاحم كسب و كار، 
به مشتريان عرضه كنند، كار بسيار بزرگي است كه دانش 

فناوري اطالعات و ارتباطات براي ما به وجود آورده است.
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه امروز بين واقعيت موجود 
در فضاي مجازي كه شرايطي مدرن است با شرايط سنتي 
ديروز، فاصله اي بسيار زياد وجود دارد، تأكيد كرد: بايد اين 
فاصله را كم كنيم كه البته اين كار آساني نيست و اگر اين 
جمع جوان وجود نداشت و اراده قدرتمند جواني نبود، قطعًا 

عقب نشيني مي كردند.
روحاني با اشاره به برخي از اين فشارها و موانع از جمله صدور 
مجوزهاي الزم و مقررات مربوط به گذشته، افزود: شرايط با 
قبل بسيار متفاوت است و بار مسووليت سنگيني بر دوش 

دولت است تا اين مشكالت و موانع را برطرف كند.

  بهره برداري از فضاي مجازي در تمام حوزه ها 
رييس جمهور با بيان اينكه دنياي جديد با وجود فرصتي كه 
ايجاد كرده، ممكن است به عنوان فضايي براي سوءاستفاده 
باشد، ادامه داد: امكان دارد عده اي بخواهند با سوءاستفاده از 
فضاي مجازي به آبرو، حيثيت، امنيت و اموال مردم تعرض 

كنند كه بايد جلوي آنها گرفته شود.
روحاني با بيان اينكه به فضاي مجازي امن، آسان و ارزان و 
همچنين مقرراتي كه همگان بتواند از اين فضا به راحتي 
استفاده كنند، نيازمند هستيم، گفت: بايد نسل جوان و 
جامعه خود را با شرايط جديد، كاماًل منطبق نمايد و از اين 

فضا بيش از پيش بهره بگيرد.

رييس جمهور با تأكيد بر اينكه راهي جز همكاري همه قوا 
كه نمايندگان آنها در شوراي عالي فضاي مجازي هستند، 
وجود ندارد، گفت: بدون همكاري و تشويق جامعه و نسل 

جوان رسيدن به اهداف امكان پذير نيست.
روحاني با اش��اره به اينكه امروز در ش��رايطي هستيم كه 
قدرت هاي بزرگ با اعمال تحريم، يكجانبه گرايي و سلطه 
از طريق فضاي مجازي مي خواهند تسلط خود را بر كشور 
اعمال كنند، تصريح كرد: راهي جز خوداتكايي، همكاري با 
كشورهاي دوست و پيشرفت علم وجود ندارد و كشورهاي 
دوست بايد در كنار يكديگر بوده و قدرت فناوري خود را در 
فضاي مجازي باال ببرند تا جلوي سوءاستفاده سلطه طلبان 

و ايجاد موانع براي پيشرفت كشورها را بگيرند.
رييس جمهور همچنين از شركت هاي نوپاي كسب و كار 
كه تحول بزرگي در كشور به وجود آورده اند قدرداني كرد.

روحاني خاطرنشان كرد: امروز در تمام امور جامعه و كشور از 
جمله مسائل فرهنگي، علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي 
و بهداش��تي، راهي نداريم، جز اينكه از اين فضا استفاده و 
بهره برداري كنيم. رييس جمهور افزود: با استفاده از فضاي 
مجازي و اس��تارتاپ ها مي توانيم بازار را با توليدگر آشتي 
دهيم و علم را با فناوري جديد، آشنا كنيم. امروز نمي توانيم 
در امور مربوط به محيط زيست، كنترل آب ها و فناوري هاي 
نوين آبياري فضاي مجازي را ناديده بگيرد و راهي نداريم جز 

اينكه از فناوري نوين استفاده كنيم.
روحاني در جمع نمايندگان شركت هاي كسب و كار نوپا و 
استارتاپ ها كه در فضاي اقتصاد ديجيتال فعاليت مي كنند، 
گفت: از همه كس��اني كه در اين فضا فعاليت مي كنند، از 
جمله نسل جوان، دانشگاهيان، دستگاه ها و وزارتخانه ها 

تشكر و قدرداني مي كنم.
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه دولت بر مبناي اصول خود و 
قول هايي كه به مردم داده براي باز بودن اين فضا ايستادگي 
خواهد كرد، گف��ت: از تمام توان خود ب��راي اين منظور 

استفاده خواهيم كرد.
 روحاني تأكيد كرد: از نظر مقررات و قوانين و تسهيل شرايط 
براي فعاليت در فضاي مجازي و اس��تفاده از فناوري هاي 
نوين، از جوانان فعال در اين كسب و كارهاي نوپا حمايت 

خواهيم كرد.

  دره عميق ديجيتال بايد پر شود
همچنين وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در اين مراسم به 
دره عميق ديجيتال اشاره كرد و گفت:   روزهاي اول وزارت 
فكر مي كرديم بين شهرها و روستاها، شكاف ديجيتالي 
وجود دارد، در حالي كه پس از مدتي متوجه ش��ديم اين 

شكاف نيست و دره عميقي است كه بايد پر شود.
وي تصريح كرد: اين سهم جوان هايي كه امروز اينجا هستند 
و مديران سنتي كه متأسفانه سر جاهايشان نشستند و تكان 

نمي خورند، شكافي كه بايد آن را پر كرد.
جهرمي افزود: با انجام مطالع��ات بين المللي متوجه 
ش��ديم نقش دولت ها در تح��ول در اقتصاد ديجيتال 
چيس��ت؛ دولت ها در عرصه اقتصاد ديجيتال از ناظر 
به تسهيل كننده توانمندساز تبديل مي شوند، ما نيز 
همين راس��تا دو كار انجام داديم يكي كاهش ميزان 
تصدي گري حكومت تا بتوانيم بخش خصوصي را به 

توانمندسازي برسانيم.
همچنين وزير ارتباطات در حاشيه افتتاح نمايشگاه الكامپ 
با اشاره به اينكه اينكه نگاه ما در برگزاري نمايشگاه الكامپ، 
عالوه بر تمركز بر بازار كشور، تمركز بر كشورهاي منطقه 
و تبادالت تجاري با اين كشورها است، افزود: بر اين اساس 
تقاضا داشتيم كه وزراي ارتباطات كشورهاي همسايه در 
اين نمايشگاه حضور پيدا كنند. هم اكنون ۴۰ هيات بلندپايه 
از كش��ورهاي منطقه و نمايندگان عاليرتبه ۱۰ كشور و 
سفيران ۳۰ كشور با هدف افزايش تعامالت منطقه اي در 

اين نمايشگاه حضور يافته و از آن بازديد كرده اند.
وي گفت: داشتن يك سيستم عامل تلفن همراه منطقه اي، 
از اولويت هاي مذاكرات ما با كشورهاي منطقه است تا اين 
سيستم عامل با هدف تحقق منافع كاربران، توليدكنندگان 

و توسعه دهندگان نرم افزار در منطقه فعال شود.
آذري جهرمي تأكيد كرد: البته اي��ن موضوع، ارتباطي با 
سيستم عامل بومي شده اندرويد ندارد و يك بحث منطقه اي 
است. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اخبار منتشر شده 
در خصوص اِشكال فني به وجود آمده در اتصال سيستم 
كارت هاي بانكي به كارت سوخت را تكذيب كرد و گفت: 
در زمينه اتصال كارت هاي بانكي به كارت سوخت، در روز 
نخست، سناريوي دونرخي مطرح شده بود اما هم اكنون در 
سناريوي تك نرخي، به نظر مي رسد استفاده از كارت بانكي 
با سيكل فعلي شركت پااليش و پخش، همخواني نداشته 
باشد به همين دليل ممكن است قطع اتصال به اين دليل 
رخ داده باشد. اينكه گفته شده است اشكال فني در اتصال 
وجود دارد، چنين چيزي رخ نداده، اين موضوع را بررسي 

كرده و در رابطه با آن اظهارنظر مي كنم.

  طراحي نمونه آزمايشي ارز رمز 
وي در مورد سياست گذاري وزارت ارتباطات در حوزه 
بالك چين و اقدام براي توليد ارز ديجيتال بومي، تأكيد 
كرد: سياست گذاري و تصميم گيري در رابطه با هر نوع 

ارز، بر عهده ش��وراي پول و اعتبار و نظارت آن بر عهده 
بانك مركزي است اما در حوزه تكنولوژي توليد رمز ارز، 
ما به دليل آنكه موضوع توسعه تكنولوژي را در دستور 
كار داريم، نمونه آزمايشي ارز ديجيتال بومي را با حمايت 
پست بانك و مركز تحقيقات مخابرات، آماده كرده و آن 
را به بانك مركزي اعالم كرديم. در اين مدل چالش هاي 
مربوط به ارز ديجيتال ارايه شده اما تصميم گيري در مورد 

استفاده از آن، با بانك مركزي است.
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات در مورد فعاليت و 
سرمايه گذاري چيني ها براي استخراج ارز ديجيتال در 
كشور تصريح كرد: اين خبر را نشنيده ام اما ما نظرمان 
اين است كه ارز ديجيتال در ساعات غيرپيك شبكه برق 
مي تواند به عنوان صادرات مجازي برق، درآمدزايي ايجاد 
كند اما قرار نيست اين ظرفيت به صورت مجاني و رايگان 
در اختيار كسي قرار گيرد البته متولي اين موضوع، وزارت 
نيرو است و براي استفاده از اين تكنولوژي و بهره وري آن، 

بايد تصميم گيري كند.
آذري جهرمي در پاسخ به انتقاداتي در مورد اينكه چرا 
بايد تمامي سرويس ها در كشور بومي سازي شود؟ اظهار 
داشت: موضوع سيستم عامل بومي اندرويد، موضوعي 
كاماًل متفاوت اس��ت چرا كه ما به دلي��ل جلوگيري از 
تهديدهاي موجود، اندرويد را سفارشي سازي كرديم و 
اين با بحث بومي سازي پروژه هاي ارتباطي متفاوت است؛ 
البته قباًل پروژه بومي سازي سيستم عامل »لينوكس« 
را داش��تيم اما هم اكن��ون به دنبال بومي س��ازي يك 
سيستم عامل نيستيم بلكه دنبال آن هستيم كه در برابر 
تروريسم اقتصادي يك دولت، بتوانيم از فعاالن كسب 
و كارهايمان دفاع كنيم؛ به همين دليل سيستم عامل 
اندرويد را براي گوشي داخلي، سفارشي كرديم تا خود را 

در برابر تهديدات، ايزوله كنيم.
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات تأكي��د كرد: مدل 
عملكردي اين گوشي، به اين نحو نيست كه دسترسي 
كاربران را به اپليكيشن هاي بين المللي محدود كند بلكه 
تمامي اپليكيشن ها روي اين گوشي، مورد استفاده قرار 
مي گيرند و اين موضوع مي تواند راه حلي براي جلوگيري 

از تهديد اپليكيشن هاي ايراني باشد.
وي همچنين در مورد حمايت از استارت آپ هاي حوزه 
هوشمندسازي گفت: ۲۰ درصد بودجه مركز تحقيقات 
مخابرات در سال گذشته، به توسعه هوشمندسازي در 
كشور و حمايت از استارت آپ هاي اين حوزه اختصاص 
يافته اس��ت. آذري جهرمي، عدم موفقيت اپراتورهاي 
مجازي موبايل را جدي نبودن در سرمايه گذاري، عدم 

هم��كاري اپراتورهاي بزرگ و نيز موف��ق نبودن مدل 
تجاري آنها عنوان كرد و افزود: موضوع پروانه بهره برداري 
از اپراتورهاي مجازي موبايل، در دست بازنگري قرار دارد و 

به زودي از سوي رگوالتوري اعالم مي شود.

 VPN دس�توري ب�راي بس�تن پورت ه�اي  
صادر نشده 

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در مورد تعيين تكليف 
جرايمي كه شركت زيرساخت و اپراتورهاي اينترنت، براي 
اختالالت مقطعي اينترنت بايد پرداخت كنند، گفت: اين 
موضوع از طريق رگوالتوري در دست بررسي است و تا هفته 

آينده تعيين تكليف مي شود.
وي بيان كرد: هم زيرساخت و هم شركت هاي اينترنتي 
بايد جريمه اُفت كيفيت را پرداخت كنند و نظر ما در اين 

زمينه قطعي است.
آذري جهرمي در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه گفته 
مي ش��ود قوه قضاييه طي دس��توري به ش��ركت هاي 
 VPN اينترنتي، خواس��تار مسدودس��ازي پورت هاي
شده اس��ت، گفت: بعيد مي دانم چنين دستوري صادر 
ش��ده باش��د چرا كه كارگروه تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه، هر روزه IPهايي كه ابزارهاي فيلترش��كن و 
VPN را گسترش مي دهند، شناسايي كرده و آنها را به 
شركت هاي اينترنتي اعالم مي كند و شركت ها موظف 
به مسدودس��ازي اين آدرس  آي پي ها هستند اما اينكه 
دستوري از سوي قوه قضاييه براي بسته شدن پورت هاي 

VPN صادر شده باشد، نبوده است.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پايان خاطرنشان كرد: 
مصوبه آزادسازي تعرفه خدمات ارتباطات آماده است و در 
صورتي كه اپراتورهاي اينترنت آمادگي داشته باشند، ما 

اين مصوبه را به حالت اجرا درمي آوريم.

  جايگزيني VDSL با چهار برابر سرعت اينترنت
 وي با بيان اينكه سياس��ت ما حركت به سمت شبكه 
ثابت بدون مس اس��ت، گفت: به دليل نوسانات ارزي و 
مشكالت حوزه سرمايه گذاري حوزه ثابت در اين مدت 
رويكرد موفقي نداشته است و ما نتوانستيم به اهدافي 
كه براي شبكه ثابت ترسيم كرديم برسيم. البته توسعه 
پهن باند موبايل به روايت گزارش ها بس��يار خوب بوده 
اس��ت، چون ما از تكنولوژي هاي روز دنيا براي اين كار 

استفاده مي كنيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: س��نگاپور 
نمره اول س��رعت اينترنت را در دنيا دارد و در منازلش 
سرعت اينترنت از يك تا ۱۰ گيگابيت هم رسيده است 
درحالي كه اس��تفاده از اينترن��ت موبايل چندان رايج 
نيست؛ ما در پهن باند موبايل اگر بهتر از سنگاپور نباشيم، 
كمتر نيستيم اما توسعه ش��بكه ثابتمان خوب نبوده 
است. آذري جهرمي با اشاره به جايگزيني VDSL به 
جاي ADSL، بيان كرد: شركت مخابرات ايران چهار 
ميليون مشترك ADSL دارد و از امروز بنا دارد سرويس 
س��ورينو را ارايه دهد كه به صورت متوس��ط مي تواند 
سرعت اينترنت را تا ۴۰ مگابيت بر ثانيه افزايش دهد. 
اين سرويس تا كابينه خط مش��ترك، به صورت فيبر 
نوري و در منطقه محل س��كونت، از طريق سيم مسي 

ارايه مي شود.
وي توضيح داد: به دليل فاصله زياد خطوط مس��ي تا 
مراكز مخابراتي، ۳۰ درصد مشتركان تنها به اينترنت دو 
مگابايت بر ثانيه دسترسي دارند و ۱۶ درصد مشتركان 
مي توانند اينترنت هشت تا ۱۶ مگابيتي دريافت كنند و 
مابقي اينترنت چهار تا هشت مگابيت دارند. با راه اندازي 
س��رويس VDSL، رشد چهار برابري سرعت اينترنت 
اتفاق مي افتد و با ظرفيت سرويس هاي مخابرات، اكنون 

دو ميليون پورت در كشور آماده واگذاري است.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به تعرفه هاي 
اين س��رويس بيان كرد: قيمت گذاري اين س��رويس، 
مطابق مصوبه ۲۶۶ كميسيون تنظيم مقررات است كه 
قيمت سرويس ها در تمامي سطوح وجود دارد و تعرفه 

جديدي براي اين سرويس وضع نشده است.
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فوربس | ش��ركت مخابراتي اس��پرينت به تازگي 
تايي��د و اعالم كرده كه هكرها و مجرمان س��ايبري 
موف��ق ش��دند از طري��ق وب س��ايت سامس��ونگ 

سيستم هاي اين اپراتور را هك كنند.
شركت اسپرينت كه يكي از بزرگ ترين شركت هاي 
مخابراتي فع��ال در اياالت متح��ده امريكا و جهان 
ب��ه ش��مار م��ي رود و فعاليت هاي گس��ترده اي در 
برق��راري ش��بكه هاي اينترنتي و توس��عه خدمات 
آنالين در بس��ياري از نقاط جهان دارد، اخيراً تاييد 
و اعالم كرده است كه گروهي از هكرها و مهاجمان 
سايبري توانستند از طريق وب سايت سامسونگ به 
سيس��تم ها و اطالعات ذخيره شده و موجود در آن 

نفوذ و دسترسي پيدا كنند.
هن��وز آم��ار دقيق��ي از تع��داد كل كاربران��ي كه 
اطالعاتش��ان در جريان اين س��رقت اطالعاتي قرار 

گرفته به دست نيامده و رسانه اي نشده است.
اين ش��ركت اعالم كرده اس��ت كه هكرها از طريق 
س��رويس add a line كه در وبسايت سامسونگ 
وجود داش��ته، توانس��ته اند ب��ه اطالع��ات برخي 
حس��اب هاي كاربري اين س��ايت دسترسي و نفوذ 

يابند.
اين در حالي اس��ت كه شركت اسپرينت در واكنش 
به خبر سرقت اطالعات كاربران و مشتركانش اعالم 
كرده اس��ت كه داده هاي مورد نفوذ و حمله هكرها 
چندان حياتي و مهم نبود و هكر ها قادر نخواهند بود 

از آنها سوءاستفاده هاي ديگري بكنند.

اي��ن بدان معناس��ت ك��ه اطالعات مه��م كاربران 
همچون ش��ماره حس��اب هاي بانكي و كد ملي آنها 
در دس��ترس هكرها قرار نگرفته و به س��رقت رفته 
است؛ بنابراين اين طور كه به نظر مي رسد كاربران و 
مشتركان شبكه هاي مخابراتي و اينترنتي اسپرينت 
نبايد نگران مش��كالت امنيتي ناشي از اين سرقت 

اطالعاتي باشند.
اي��ن در حالي اس��ت كه بس��ياري از كارشناس��ان 
امنيتي بر اين باورند ممكن است اطالعات ديگري 
از كاربران همچون ش��ماره هاي تماس، كدپستي و 
آدرس حساب كاربري آنها نيز مورد نفوذ و دسترسي 
كاربران قرار گرفته باشد بنابراين كاربران چندان هم 
خيالشان نمي تواند راحت باشد  و اسپرينت موظف 
خواهد بود در قبال نگراني  آنها توضيحات دقيق تري 
بدهد و تمامي تهديدات و ريس��ك هاي احتمالي را 
از بين ببرد و براي جلوگيري از سوءاستفاده هكرها 
از اطالعات ش��خصي و كاربري مشتركان اسپرينت 

اقدامات الزم را انجام دهد.

فارس | ش��ركت اس��راييلي ك��ه يك ن��رم افزار 
جاسوسي را براي هك كردن واتس اپ طراحي كرده 
بود، اين بار به سرورهاي ش��ركت هاي اپل، گوگل، 
فيس بوك و آمازون دس��تبرد زده اس��ت. شركت 
يادش��ده ك��ه NSO Group نام دارد، توانس��ته 
بدافزاري طراحي كند كه قابليت س��رقت داده هاي 
كاربران كه بر روي س��رورهاي شركت هاي مذكور 

ذخيره شده اند را دارد.
اين شركت اس��راييلي قبال بدافزار جاسوسي به نام 
Pegasus عرضه كرده بود كه توسط سازمان هاي 
جاسوس��ي و اطالعاتي جهان و نيز برخي دولت ها 
براي سرقت اطالعات از انواع گوشي هاي هوشمند 

اندرويدي و آيفون قابل استفاده است.
شركت يادش��ده دامنه جاسوس��ي هاي اطالعاتي 
خ��ود را از گوش��ي ها به س��رورهاي ش��ركت هاي 
بزرگ فناوري و س��رويس هاي كلود توسعه داده و 
از اين طريق مي تواند به اطالعات متنوعي در مورد 
موقعي��ت مكاني كارب��ران، انبوه��ي از عكس هاي 
آرشيوي، اسناد ذخيره شده و غيره دسترسي يابد.

همه روزه ميلياردها كاربر در سراسر جهان از خدمات 
گوگل، فيس بوك، اپل و آمازون استفاده مي كنند و 
اطالعات شخصي و كاري و پزشكي خود را از طريق 
آنها به اشتراك مي گذارند. با اين حساب تمامي اين 
اطالعات توسط رژيم صهيونيستي قابل سرقت است.

ش��ركت صهيونيستي NSO هك كردن يا طراحي 
ابزاري براي جاسوسي از ش��ركت هاي مذكور را رد 

كرده، ولي اين موضوع را رد نكرده كه قابليت نفوذ به 
س��رورهاي كلود وتمامي خدمات عرضه شده چهار 

شركت اپل، گوگل، فيس بوك و آمازون را دارد.
شركت يادشده مدعي است ابزار و تجهيزات خود را به 
تنها به دولت هايي مي فروشد كه قصد دارند از آن براي 
مقابله با حمالت تروريستي و جرم و جنايت استفاده 
كنند. اما بر اساس اخبار منتشر شده دولت هاي مرتجع 
عربي حاش��يه خليج فارس مانند امارات و عربستان 
س��عودي و نيز برخي دولت هاي اروپايي از نرم افزار 
يادش��ده براي جاسوس��ي از فعاالن حقوق بشري، 

روزنامه نگاران و غيره سوءاستفاده كرده اند.
از جمله سرويس هايي كه بدين شيوه قابل جاسوسي 
و دستبرد اطالعاتي هستند مي توان به گوگل درايو، 
پيام رسان فيس بوك،  اي كلود اپل و سرويس كلود 
آمازون اش��اره كرد. در عين حال چهار شركت اپل، 
گوگل، فيس بوك و آمازون گزارش هاي يادشده را رد 
كرده و اعالم كرده اند با اين حال در مورد اين موضوع 

تحقيق خواهند كرد.

ت�ك كرانچ | اينس��تاگرام تعداد اليك پس��ت هاي 
به اشتراك گذاشته شده توسط كاربران را بطور آزمايشي 

در برخي كشورها مخفي كرد.
چندي پيش بود كه اخب��ار و گزارش هاي متعددي در 
خصوص احتمال پنهان و مخفي كردن تعداد اليك هاي 
پست هاي به اشتراك گذاشته شده توسط كاربران اين 
شبكه اجتماعي منتشر شده بود كه حاال به نظر مي رسد 
به واقعيت پيوسته است.  اينستاگرام اين طرح آزمايشي را 
از كشورهاي ژاپن، استراليا، نيوزيلند، ايتاليا و برزيل آغاز 
كرده است. قبال در ماه مه اين طرح به صورت آزمايشي 
در كانادا انجام شده بود و حاال به نظر مي رسد كه در حال 
توسعه و گسترش است و به عقيده بسياري از كارشناسان 
و تحليلگران، در صورت موفقيت و استقبال عموم كاربران 

از آن در تمامي كشورها اين قابليت ارايه خواهد شد.
گفته مي شود اينستاگرام به منظور كاهش فشارهاي 
روحي و رواني كاربران براي تعداد اليك هاي پست هاي 
خ��ود ب��ر روي پلتفرم اين ش��بكه اجتماع��ي قابليت 

مخفي سازي اليك ها را اجرايي كرده است.

 بزرگ ترين اپراتور 
مخابراتي امريكا هك شد

 جاسوسي نامحدود رژيم صهيونيستي از 
اپل،  گوگل، فيس بوك و آمازون

تعداد اليك هاي اينستاگرام 
مخفي مي شود

رويداد

حذف اپليكيشن هاي 
جاسوس از پلي استور 

 Avast گوگل| محققان امنيتي فعال در موسسه
به تازگي دريافته و اعالم كرده اند كه چند اپليكيشن 
موجود در فروش��گاه اينترنتي گوگل پلي اس��تور از 

اطالعات كاربران جاسوسي مي كرده اند.
پژوهش��گران فعاليت در ش��ركت امنيت سايبري 
Avast اخيراً با پژوهش ه��اي اخير خود دريافته و 
اعالم كرده اند كه هفت اپليكيشن موجود در فروشگاه 
آنالين و اينترنتي گوگل پلي استور اقدام به جاسوسي 
و سرقت اطالعات شخصي و مكان جغرافيايي كاربران 
مي كردند كه بعد از تاييد آن موجب شد گوگل اين 
اپليكيشن هاي آلوده را از پلتفرم فروشگاه پلي استور 
حذف كند تا ديگر اطالعات قربانيان مورد استفاده 
هكرها و مجرمان س��ايبري كه قصد سوءاستفاده از 

اطالعات شخصي كاربران را دارند، قرار نگيرد.
اين اپليكيش��ن ها كه خود بيشتر به منظور رديابي 
كاربران در فضاي مجازي بوده و به كاربران گوشي هاي 
هوشمند اندرويدي اين امكان را مي داده تا اقدام به 
رديابي و جاسوسي از كاربران مورد نظر خود كنند، 
 Online spy free، Spy kids اپليكيش��ن هاي 
 tracker، mobile tracking، spy tracker،
SMS tracker،employee work spy از 
جمله برنامه هايي اس��ت كه در پشت پرده توسعه و 
طراحي اپليكيشن هاي مذكور شركت ها و هكرهاي 
روس��ي وجود داش��تند و در تالش بودند با توسعه 
اپليكيشن هاي اندرويدي و ارايه آنها در پلت فرم گوگل 
پلي استور به حجم زيادي از اطالعات شخصي كاربران 
در فضاي مجازي دسترسي پيدا كنند تا اطالعات مورد 

نظر خود را به دست بياورند.
گوگل نيز ضمن اش��اره به اقدام فوق تخصص خود 
براي حذف اپليكيشن هاي آلوده از تمامي كاربران 
گوشي هاي اندرويدي درخواست كرده كه در صورت 
نصب و اس��تفاده از اپليكيش��ن هاي مذكور هر چه 
سريع تر به حذف لغو نصب آنها اقدام كنند تا بيشتر 
از اين اطالعاتشان را در دسترس هكرها در مجرمان 

سايبري و منابع نامعلوم قرار ندهند.

اطالعات كاربران »فيس اپ« 
به روسيه منتقل نمي شود

ديلي ميل| توس��عه دهندگان اپليكيشن روسي 
»فيس اپ« ادعا مي كنند اگرچه تيم مركزي تحقيق 
و توسعه آن در روسيه قرار دارد اما اطالعات كاربران به 

آنجا منتقل نمي شود.
پس از آنكه كارشناس��ان امنيت س��ايبري درباره 
اپليكيشن »فيس اپ« هشدار دادند، توسعه دهندگان 
آن نيز به نگراني هاي امنيتي اشاره كردند. به گفته 
آنان دليل اصلي ذخيره كردن تصاوير آپلود شدن در 
سرويس ابر مربوط به اپليكيشن براي بهبود عملكرد 

و ترافيك است.
به نوشته بيانيه اين توس��عه دهندگان، اگرچه تيم 
مركزي تحقيق و توس��عه )R&D( اپليكيش��ن در 
روسيه قرار دارد اما اطالعات كاربران به روسيه منتقل 

نمي شود.
اين بيانيه پس از آن منتشر شد كه نگراني هايي درباره 
دسترسي بدون اجازه اپليكيشن به تمام عكس هاي 
كاربر در Camera Roll و ذخيره كردن آنها خبرساز 
ش��د. به هرحال سخنگوي شركت امنيت سايبري 
»چك پوينت« در اين باره مي گويد: دليل محبوبيت 
اين اپليكيشن ارايه ويژگي جديد براي پير كردن افراد 
است. اين امر سبب شد اپليكيشن به سرعت محبوب 
شود و نگراني هايي درباره شيوه استفاده از اطالعات 
كاربران به وجود آورد. ما اپليكيشن را بررسي كرديم 
و به نظر نمي رسد از اطالعات كاربران به شيوه اي غير 
معمول سوءاستفاده كند. همچنين به نظر نمي رسد 
اين اپليكيشن به Camera Roll كاربر دسترسي 
داشته باشد. به گفته سخنگوي اين شركت امنيتي، با 
اين وجود هشدار كارشناسان امنيتي به كاربران اقدام 

درستي بوده است.

انتظار براي شكوفايي بازار 
گوشي هاي 5G تا سال 2023

گارتنر| كارشناسان فعال در موسسه تحقيقاتي 
گارتنر ب��ه تازگي برآورد و اع��الم كردند فروش 
 5G گوشي هاي هوشمند مجهز به فناوري شبكه
تا سال ۲۰۲۳ ميالدي به اوج خود خواهد رسيد.

 در طول يك سال اخير شركت هاي توليد كننده 
بس��ياري در تالش بودند كه فن��اوري و قابليت 
 5G پشتيباني از شبكه نسل پنجم اينترنت همراه
را به جديدترين گوشي هاي خود اضافه كنند و 
همواره برنامه هاي خود براي معرفي و رونمايي از 
محصوالت گوشي هاي هوشمند و پرچمدار اين 

داوري را نيز اعالم و معرفي كرده اند.
حاال كارشناسان فعال موسسه تحقيقاتي گارتنر 
اخيراً با انتشار گزارشي جديد برآورد و اعالم كردند 
كه ميزان استقبال كاربران از اين محصوالت در 
س��ال هاي آتي افزايش قابل مالحظ��ه اي پيدا 
خواه��د كرد به گونه اي كه فروش گوش��ي هاي 
مجهز به فناوري فايل تا سال ۲۰۲۳ ميالدي به 
بيش��ترين حد خود در چند سال تاخير خواهد 

رسيد.
پيش��تر نيز محققان موسسه تحقيقاتي كاناليز 
پيش بين��ي كرده بودند كه تا چند س��ال آينده 
فروش گوش��ي هاي 5G از نمونه هاي مجهز به 

فناوري 4G پيشي خواهد گرفت.
اين در حالي اس��ت كه سهم فروش گوشي هاي 
مجهز به فن��اوري ش��بكه 5G از ۰.۵ درصد در 
سال ۲۰۱۹ ميالدي به ۲۶ درصد در سال ۲۰۲۳ 
ميالدي افزاي��ش پيدا خواهد ك��رد و اين بدان 
معناست كه آينده موفقيت آميز و روشني پيش 
روي گوشي هاي هوشمند مجهز به اين فناوري 
قرار دارد و شبكه نسل پنجم اينترنت همراه نيز در 
سال هاي آينده با پيشرفت و توسعه قابل توجهي 

روبرو خواهد شد.



ويژه 11 بنگاهها

بازديد اولين مسوول كشوري از مناطق زلزله زده مسجدسليمان

اختصاص۱۱۰ميلياردتومانكمكفوريبهزلزلهزدهها
گروه بنگاه ها| 

محمد مخبر رييس س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت 
امام)ره( باحضور در استان خوزستان از مناطق زلزله زده 
مسجدسليمان بازديد و از نزديك با مردم اين مناطق 
ديدار كرد. دراين بازديد كه اولين بازديد يك مسوول 
كش��وري از اين مناطق است، اس��تاندار خوزستان، 
نماينده ولي فقيه، نماينده مجلس و فرماندار نيز حضور 

داشتند.
مخبر در گفت وگو با مردم آسيب ديده مناطق »پشت 
كوه و نمره يك« مسجدسليمان اعالم كرد ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام همانند حوادث گذشته دركنار مردم 

خواهد بود.
وي در جم��ع مردم وعده داد به زودي س��تاد اجرايي 
فرمان امام ۲۰۰۰ بس��ته لوازم ضروري خانگي شامل 
۱۲هزار قلم كاال را بين مردم اين مناطق توزيع خواهد 
كرد. مخبر همچنان از اجراي ۱۰۰۰ طرح اشتغال خرد 
و توزيع ۳۰۰۰ بسته لوازم التحرير در اين منطقه خبر 
داد و افزود: مجموع بودجه در نظر گرفته شده توسط 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام براي مناطق زلزله زده 

مسجدسليمان ۱۱۰ ميليارد تومان خواهد بود.
وي افزود: همانند سيل ابتداي سال، تا هروقت الزم باشد 
در كنار مردم آسيب ديده مسجدسليمان و خوزستان 

خواهيم ماند.
گفتني اس��ت دوش��نبه ۱7 تيرماه نزديك به ساعت 
۱۱ و ۳۰ دقيق��ه صبح زلزله اي با قدرت 5.7 ريش��تر 
مسجدس��ليمان و بخش هاي اطراف آن را لرزاند. اين 
حادثه باعث ايجاد خرابي و واردشدن خسارت به برخي 

منازل مسكوني شد

  اهداي 200 بس�ته ل�وازم خانگي به مناطق 
سيل زده ايران توسط شيعيان تركمان عراق

همچنين چندت��ن از نماين��دگان پارلم��ان عراق و 
فرماندهان حشدالشعبي ضمن ديدار با رييس ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( و قدرداني از حمايت 
همه جانب��ه نظام و م��ردم ايران در مب��ارزه با داعش، 
كمك هاي شيعيان كركوك عراق براي مردم مناطق 

سيل زده ايران را اهدا كردند.
در اين ديدار محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( ضمن بيان فعاليت ها و دستاوردهاي 
ستاد اجرايي در مناطق محروم افزود: امريكا تمام تالش 
خود را براي ايجاد دشمني فرضي بين ايران و عراق به كار 
بست، اما عشق به اهل بيت و مشتركات فراوان دو ملت 
نه تنها باعث شكست اين تالش ها شد بلكه در ميدان 
مبارزه با گروهك تروريستي داعش، وحدت و همكاري 

و ارتباط عميق بين دو ملت دوچندان شد.
مخبر با قدرداني از همدردي مردم عراق با مردم ايران 
پس از وقوع سيل امس��ال گفت: در اينگونه حوادث، 
وجود اين دلس��وزي و همدردي مايه وحدت بيش از 
پيش دو ملت اس��ت و مي تواند عامل تهديد دشمن و 
تقويت دوستان باشد. دراين ديدار يكي از فرماندهان 
حشدالشعبي عراق با برشمردن تالش هاي جمهوري 
اس��المي در پيروزي مردم عراق در مقابل جريان هاي 
تروريستي گفت: مردم عراق پس از ورود داعش دوست 
و دشمن واقعي خود را ش��ناختند و اگر حمايت هاي 
مردم ايران، سردار قاسم سليماني و رهبر انقالب نبود 
عراق از چنگال تروريست ها خارج نمي شد. آرزوي ما 
ديدار با امام خامنه اي است. وي ضمن تقديم كمك هاي 

مردمي جمع آوري شده در استان كركوك عراق جهت 
اهدا به مردم مناطق سيل زده ايران افزود: كمك هاي 
بي دريغ مردم ايران به ما طي اين س��ال هاي س��خت 

فراموش ناش��دني اس��ت و اين كمك ناچيز هم صرفا 
جهت ابراز همدردي و انجام وظيفه است. در پايان اين 
ديدار مقرر شد اين كمك اهدايي در قالب ۲۰۰ بسته 

لوازم خانگي ايراني توسط ستاد اجرايي فرمان حضرت 
ام��ام )ره( طي هفته هاي آينده در مناطق س��يل زده 

توزيع شود.

بخشودگی جرايم کارفرمايان 
خوش حساب تا پايان شهريور

ايلام| مدي��رکل تامين 
اجتماع��ی اس��تان اي��الم 
در ميزگ��رد خب��ری که با 
حضورکريم الله ماژين مدير 
تامين درمان اس��تان ايالم 
و جمعی از اصحاب رس��انه 
ب��ا موضوعيت نقش تامين 
اجتماعی و درمان در توسعه ی اس��تان ايالم در رونق 
توليد گفت: ۳۰5 هزار و ۸۰۰ نفر از جمعيت استان تحت 
پوشش خدمات درمانی و بيمه يی تامين اجتماعی قرار 
دارند که ۱۳ هزار نفر از اين تعدا مستمری بگير هستند.

سهيال ملکشاهی افزود: در سال ۹7 بابت تعهدات کوتاه 
مدت و بلن��د مدت مبلغ ۲۸۸ ميليارد تومان به جامعه   
هدف پرداخت شده است و در سه ماهه اول سال جاری 
به طور ماهيانه ۲۹ ميليارد تومان بابت هزينه های متعدد، 
تعهدات بلند مدت شامل )بازنشستگی، از کار افتادگی، 
فوتی ( و کوتاه مدت )بيمه بيکاری، غرامت نقص عضو و 

ايام بارداری ( پرداخت شده است.
مديرکل تامين اجتماعی اس��تان ايالم گفت: افزايش 
حقوق مستمری بگيران وبازنشستگان که در ارديبهشت 
ماه سال جاری اعمال شده ومابه التفاوت های مربوطه 

پرداخت شده است.
مديرکل تامين اجتماعی اس��تان عنوان کرد: در حال 
حاضر خدماتی چون مشاهده سوابق بيمه شدگان، فيش 
مستمری بگيران، نوبت دهی اينترنتی مراکز درمانی، 
نوبت دهی اينترنتی شعب، نمايش بدهی کارفرمايان، 
پرتابل درمان، کميسيون پزشکی و ابالغ الکترونيک به 
صورت اينترنتی و غيرحضوری ارائه شده و ديگر نيازی به 
مراجعه به شعب تامين اجتماعی در سراسر استان نيست.

امسال رونق صنعت در اردبيل 
معنای واقعی پيدا می کند

اردبيل|اس��تاندار اردبيل 
گفت: امسال رونق صنعت 
در اس��تان اردبيل نمودی 
عملی پي��دا می کند و يک 
تحول عظي��م در اين حوزه 

در حال شکل گيری است.
ب��ه گ��زارش ايس��نا، اکبر 
بهنامجو در مراس��م تجليل از صنعتگران و معدنکاران 
اردبيل، اظهار کرد: تمام مديران استان به ويژه رئيس کل 
دادگستری مدافع به حق توليدکنندگان و صنعتگران 
است و در اين مقطع حساس تالش بر اين است تا حق و 

حقوقی از اين فعاالن ضايع نشود.
استاندار اردبيل شتاب بيشتر توسعه استان را با افتتاح 
پروژه های عظيم اقتص��ادی، صنعتی و توليدی يادآور 
شد و بيان کرد: هر چند ما در بخش های گردشگری با 
يک شرايط فصلی و نقص در چرخه توليد محصوالت 
کش��اورزی روبرو هستيم اما در بخش صنعت بهترين 
ش��رايط و کامل ترين چرخه برای اشتغال فراهم شده 
است. بهنامجو افزود: امسال در استان اردبيل سال رونق 
صنعت است و ما بايد سرمايه گذاران را راغب به اين کار 
کنيم تا در س��فر رئيس جمهور که در آينده ای نزديک 
انجام می شود منابع عظيمی به استان تزريق شود. وی 
گفت: برخالف ساير استان ها که رئيس جمهور قبل از 
سفر برنامه ريزی ها را با محوريت بانک ها در تهران انجام 
می دادند در شرايط کنونی اين برنامه ريزی ها در اردبيل 
و با دعوت از مديران بانک های دولتی انجام خواهد شد 
که اميدواريم همايش بانک های کشور در اردبيل زمينه 
جذب منابع بيشتری را اعم از سرمايه در گردش و ساير 

تسهيالت به بخش صنعت فراهم آورد.

لرستان دارای رتبه  يک 
مهاجرت در کشور است

لرستان| رئيس سازمان 
مديري��ت و برنامه ري��زی 
 لرس��تان گف��ت: س��االنه 
۱۲ هزار نفر از لرس��تان به 
شهرهای صنعتی مهاجرت 

می کنند.
به گزارش ايلنا، علی هادی 
چگنی در جلسه شورای برنامه ريزی و توسعه  استان با 
بيان اينکه لرستان در مجموع  ۱.7 درصد  مساحت کشور 
را دارد و ۲.۲ درصد جمعيت کشور را در خود جای داده 
است، اظهار داشت: لرستان دارای رتبه  اول مهاجرت در 
کشور است به طوری که ساالنه ۱۲هزار نفر از اين استان 

به شهرهای صنعتی مهاجرت می کنند.
وی با اشاره به وجود ۱۳ ميليارد متر مکعب آب در استان، 
افزود: از اين ميزان فقط يک ميليارد متر مکعب آب در 
استان اس��تفاده می شود همچنين ۱6 سد در لرستان 
وجود دارد و اين در حالی ست که حجم ذخيره آب آنها 
بسيار کم است. هادی چگنی با بيان اينکه لرستان دارای 
ظرفيت بااليی در حوزه کشاورزی است، تصريح کرد: 
۱۳درصد ماهی های س��ردابی کشور در لرستان توليد 
می شود و همچنين از ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی 
در لرستان تنها ۲۳ درصد آن آبی بوده که نصف ميانگين 
کشوری اس��ت. هادی چگنی لرستان را گلوگاه انتقال 
انرژی عنوان کرد و يادآور ش��د: ح��دود 7۳5کيلومتر 
خطوط لوله از لرس��تان عبور می کند ام��ا دريغ از يک 
پااليش��گاه که بتوان از اين ظرفيت برای توسعه استان 
اس��تفاده کرد. او  گفت: متوسط درآمد سرانه در کشور 
۱۳ ميليون تومان بوده که اين ميزان در لرستان حدود 

۸ ميليون تومان است.

افتتاح ۳۴ ميليارد تومان پروژه 
در سيستان و بلوچستان

سيستان و بلوچستان| 
س��خنگوی دول��ت گفت: 
۳۴ميليارد توم��ان پروژه 
در س��فر ب��ه سيس��تان و 
بلوچستان افتتاح و کلنگ 
زنی شد. به گزارش روابط 
عمومی استانداری سيستان 
و بلوچستان، علی ربيعی در نشست هم انديشی احزاب، 
تشکل ها، فعاالن سياسی، دانشگاهی و اصحاب رسانه 
سيستان و بلوچستان در محل استانداری اين استان 
اظهار داش��ت: افتتاح و کلنگ زنی طرح های يادشده 
در منطقه سيستان سبب اشتغال شمار زيادی از افراد 
اين منطقه و افزايش بخش درآمدی خانوارها خواهد 
ش��د. وی ادامه داد: سيس��تان و بلوچستان در بخش 
تخصيص اعتبارات و تسهيالت در اولويت دولت قرار 
دارد و برنامه های بسياری در حوزه اشتغال و سرمايه 
گذاری اين استان در نظر گرفته شده است. سخنگوی 
دولت با بيان اينکه چهره سيستان و بلوچستان به زودی 
تغيير کرده و شکوفا خواهد شد افزود: يکی از مباحث 
جدی در اين اس��تان توانمند سازی مردم اين منطقه 
است. رئيس هيأت مديره صندوق کارآفرينی اميد با 
بيان اينکه در دوران سختی قرار داريم گفت: برای عبور 
از اين دوران سخت نياز به ميانجی های اجتماعی و قوی 

شدن جامعه داريم.
وی ادام��ه داد: حدود يک هزار ميليارد تومان تا کنون 
وام ارزان قيمت به سيس��تان و بلوچستان اختصاص 
يافته اس��ت. ربيعی تصريح کرد: ۱۸ ماه نگران کننده 
را پشت سر گذاشته و ۲۴ ماه آينده نيز بسيار روشن و 

اميدوار کننده است.

 احياء روستاهاي متروك
با توسعه گردشگری

کل  ير  مد | ن سلمنا
ميراث فرهنگ��ی، صنايع  
دس��تی و گردش��گری 
اس��تان س��منان گف��ت :   
توسعه و ترويج گردشگری 
ب��ه خص��وص راه ان��دازی 
اقامتگاه ه��ای بوم گردی، 
چراغ روستاهای اس��تان را روشن کرد و جان دوباره ای 
به زندگی روستايی بخش��يد .  مهدی جمال افزود: در 
حال حاضر 7۸ اقامتگاه بوم گردی در روستاهای استان 
فعال اس��ت و اين اقامتگاه ها زمينه احياء روس��تاها را 
فراهم کرده اند .  وی با اشاره به وجود ۴۰ روستای هدف 
گردشگری در استان سمنان، گفت: مرمت آثار تاريخی 
در روستاها نيز از ديگر اقدامات اين اداره کل برای احيای 
روستاهاست .  وی با قدردانی از تالش های معاونت ميراث 
فرهنگی اين اداره کل گفت: بيش از ۲۰ اثر تاريخی در 
يک سال اخير در روستاهای اس��تان سمنان مرمت و 
بازس��ازی شده اس��ت . جمال افزود: مرمت و بازسازی 
مسجد جامع فرومد، چاپارخانه روستای ارميان ميامی، 
کاروانس��رای الهاک، امامزاده ش��مس الدين روستای 
تويه دامغان، اجرای طراحی و لند اسکيپ مقبره شيخ 
حسن جوری، مرمت کاخ ابراهيم خان روستای مالده 
مهديشهر، مرمت و س��اماندهی منطقه چشمه علی 
دامغان ، مرمت آب انبار روستای قاطول گرمسار و  ارگ 
اعالء سمنان از جمله فعاليت  های انجام شده برای مرمت 
و بازس��ازی آثار تاريخی روستاهای استان است .  وی با 
اشاره به ثبت ۱6 اثر در روستاهای استان در فهرست آثار 
ملی، گفت: از جمله اين آثار می توان به ثبت اثر طبيعی 
تلخاب روستای السجرد شهرستان سرخه اشاره کرد . 
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بازديد وزير صنعت، معدن و 
تجارت از غرفه گروه سايپا

وزير صنعت، مع��دن و تجارت همزمان با افتتاح 
نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و 
رونق توليد از غرفه گروه سايپا در اين نمايشگاه 
بازديد و تاكيد كرد اين روند مثبت كه در س��ايپا 

آغاز شده است با قوت ادامه يابد.
به گزارش سايپانيوز، رضا رحماني در اين بازديد 
كه با حضور س��يدجواد س��ليماني مديرعامل 
گروه خودروس��ازي س��ايپا ص��ورت گرفت، در 
جريان آخرين دستاوردهاي اين گروه در زمينه 

داخلي سازي قطعات خودرو قرار گرفت.
گروه سايپا در اين نمايشگاه ضمن معرفي آخرين 
اقدامات خود در زمينه ن��وآوري و فناوري هاي 
پيش��رفته خودرويي با تكيه بر توانمندي هاي 
داخلي، براي همكاري با شركت هاي دانش بنيان 
و صنعت گران داخلي جهت طراحي و س��اخت 
قطعات پيش��رفته اعالم آمادگي كرده و تاكنون 

همكاري خود را نيز با آنها آغاز كرده است.

 افزايش صادرات
تعاوني هاي خراسان رضوي

مشلهد|مدير تعاون اداره كل تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي خراس��ان رضوي گفت: 6 ه��زار و ۹۲۰ 
تعاوني فعال با چهار ميليون و 76۲ هزار و 66۳ عضو 

در استان خراسان رضوي فعاليت دارند.
اس��ماعيل س��لطان خواه با بيان اينك��ه زعفران، 
محصوالت پالس��تيكي، كنس��روجات و »وش« 
پنبه از جمله صادرات اين اس��تان است، افزود: اين 
محصوالت به كش��ورهايي همچون افغانس��تان، 
پاكستان، تركمنس��تان، عراق و تركيه صادر شده 
اس��ت. وي اظهار داشت: امس��ال كه از سوي رهبر 
معظم انقالب به سال »رونق توليد« نامگذاري شده 
است تعاوني ها به صورت بنگاه هاي خرد و متوسط 
مي توانند در رديف پايه هاي اصلي و اجرايي اقتصاد 
مقاومتي در خدمت توسعه اشتغال، توليد و صادرات 
قرار گيرند. مدير تع��اون اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي خراس��ان رضوي گفت: تعاوني هاي اين 
استان از ابتداي امسال تاكنون ۲۴ ميليون دالر انواع 
محصوالت و توليدات خود را به كشورهاي مختلف 
صادر كردند كه اين مقدار در مدت مش��ابه پارسال 

۹ ميليون دالر بود.

كسب تنديس زرين سرآمدي 
روابط عمومي 

اصفهان|در هش��تمين دوره آيي��ن تقدير از 
س��رآمدان روابط عمومي ايران، روابط عمومي 
ذوب آهن اصفهان تندي��س زرين دريافت كرد. 
در جريان برگزاري هشتمين دوره آيين تقدير از 
سرآمدان روابط عمومي ايران كه با حضور جمعي 
از اساتيد دانشگاه، مديران و صاحبنظران روابط 
عمومي كشور در دانشگاه تربيت مدرس برگزار 
ش��د، از روابط عمومي هاي برتر كشور با اهداي 
تنديس بلورين، س��يمين و زرين تقدير به عمل 
آمد. پس از اع��الم بيانيه هي��ات داوران، روابط 
عموم��ي ذوب آهن ك��ه در ارزيابي هاي صورت 
گرفته باالترين امتياز ارزيابي را كسب كرده بود، 
به عنوان روابط عمومي سرآمد )تثبيت سرآمدي( 

معرفي شد و تنديس زرين دريافت كرد.

 رفع گلوگاه هاي اقتصادي
با تكيه بر دانش داخل

اصفهان|وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير علوم، 
تحقيقات و فن��اوري با حضور در غرف��ه ذوب آهن 
اصفهان در نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت 
داخل و رونق توليد در محل نمايشگاه هاي بين المللي 
تهران از آخرين دس��تاوردها و نيازهاي بومي سازي 
اين شركت مطلع شدند .  رضا رحماني در اين بازديد 
گفت: اين يك فرصت استثنايي براي صنايع است تا با 
شركت در اين نمايشگاه نيازهاي خود را با شركت هاي 
دانش بنيان و استارت آپ ها مطرح و در زمينه ساخت 
و بومي س��ازي آن اقدام الزم را به عم��ل آورند . وي 
خاطرنشان ساخت: تمامي نمايشگاه ها تاكنون عرضه 
محور و توانمندي ها به نمايش گذاشته مي شد ولي اين 

نمايشگاه تقاضا محور و براساس نيازها است .
وزير صنعت معدن و تجارت با اشاره به اين موضوع كه 
با ساخت قطعات مورد نياز و بومي سازي آن از خروج 
ارز جلوگيري خواهد شد گفت: تاكنون ۲۲ درصد در 

زمينه بومي سازي صرفه جويي ارزي داشتيم .

برنامه دولت در مهريز حمايت 
از بخش خصوصي است

يزد|فرماندار مهريز گفت: رونق توليد در راستاي 
ايجاد اش��تغال مولد و مفيد با حمايت از بخش 
خصوصي و فع��االن اقتص��ادي از جمله محور 
برنامه هاي دولت است، مسووالن بايد زمينه اين 

شرايط را با همكاري هم در منطقه فراهم كنند.
رضا زارع زاده مهريزي ديروز در بررسي وضعيت 
تع��دادي از واحده��اي تولي��دي شهرس��تان 
افزود: رونق توليد با حماي��ت مادي و معنوي از 

توليد كنندگان داخلي محقق مي شود.
وي ادام��ه داد: مديران دس��تگاه هاي اجرايي با 
همدلي ب��راي اجراي توصيه ه��اي مقام معظم 
رهبري و برنامه هاي دولت در راس��تاي اقتصاد  

مقاومتي فعاليت دارند.
فرماندار مهريز بيان داشت: اگر رونق توليد تحقق 
يابد، بس��ياري از مشكالت فرهنگي و اجتماعي 
كه به خاطر بيكاري حاصل شده است به تدريج 

از بين مي رود.

چهره هاي استاني

افزايش نياز واحدهاي توليدي به سرمايه در گردش 
با افزايش قيمت م��واد اوليه 
و ارز ب��ه وي��ژه در يك س��ال 
اخير، نيازمن��دي واحدهاي 
توليدي به سرمايه در گردش 
دست كم سه برابر شده است 
و چنانچ��ه هرچه س��ريع تر 
براي پاسخگويي به آن فكري 
نشود در ادامه اقتصاد و توليد 
كش��ورمان را با آس��يب هاي 
جدي و تعطيلي هاي دامنه دار مواجه مي كند. واقعيت 
آن است كه امروز در شرايط جنگ اقتصادي همه جانبه 

به سر مي بريم و برخالف گذشته با برنامه ريزي هاي عادي 
و كوتاه مدت نمي توان مشكالت را پشت سر گذاشت.

هرچند تحريم هاي ظالمان��ه كمتر محصوالت نهايي 
صنعت نس��اجي و پوش��اك را تحت تأثير قرار داده، اما 
مش��كالتي در تأمين مواد اوليه، ماشين آالت، قطعات 
و دس��تيابي به دانش فني وجود دارد. صنعت نساجي 
به گونه اي است كه مجموعه هاي توليدي آن بايد بطور 
دايم در حال نوسازي و به روزرساني فناوري هاي مورد 
استفاده باشد و اين مهم به ويژه در بخش هاي ريسندگي، 
بافندگي و رن��گ رزي به صورت زنجي��روار بايد اتفاق 
بيفتد، اما با اعمال تحريم ها ديگر ماشين آالت خارجي 

به توليدكنندگان داخلي فروخته نشده است. با توجه به 
نامگذاري امسال به »رونق توليد« از سوي رهبر معظم 
انقالب، اگر نگاه ما به مسائل در شرايط حساس كنوني، 
عادي و روزمره باشد از ركود و مشكالت خارج نخواهيم 
شد، بلكه الزم است همه دستگاه ها براي حل مشكالت و 
گلوگاه هاي توليد هماهنگ عمل كنند. با اين حال، امروز 
هماهنگي خوبي بين وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانك 
مركزي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان امور مالياتي 
و ساير دستگاه هاي درگير در توليد شاهد نيستيم. اصل 
جري��ان اقتصاد مقاومتي و اينك��ه در اين جنگ نابرابر 
اقتصادي بايد ب��ه مقاومت بپردازيم، موضوع اقتصادي 

است كه ش��الوده آن بر توليد قرار دارد، اما حمايت هاي 
خوبي از توليد انجام نمي ش��ود و دستگاه ها هماهنگي 

خوبي با هم ندارند.
پرس��ش كليدي اين است كه در برهه حساس كنوني، 
مسووالن چرا در موضوع تخصيص ارز و منابع بانكي نگاه 
يكساني به توليدكنندگان با سابقه و اهليت دار با تعداد 
نيروي كار باال و شركت هاي با مجوز عادي كه سال هاست 
توليدي ندارند وجود دارد و دس��تگاه هاي متولي هيچ 

تفاوتي بين آنها قائل نيستند؟
هرچن��د وزارت صنعت، مع��دن و تجارت ب��ه عنوان 
پيش قراول موضوع توليد كشور، تالش هاي خوبي دارد، 

اما مشكالت اصلي پس از ارجاع كار از اين وزارتخانه به 
ساير ارگان ها و نهادها به ويژه به بانك ها آغاز مي شود.

اين توليدكننده صنعت نس��اجي اضافه كرد: بانك ها 
به توليدكنندگان به چشم افرادي كه توانايي الزم در 
اجراي پروژه ها را ندارند، نگاه مي كنند و همين مساله 
موجب تأمين نشدن نقدينگي و منابع مالي الزم براي 
پيشبرد اهداف توليد شده است. انتظار مي رود وقتي 
كارشناسان اين سازمان از شفافيت عملكرد و نداشتن 
فرار مالياتي واحدها اطمينان حاصل مي كنند، عملكرد 
مناسب تري در قبال آنها داشته باشند تا فرآيند توليد 

تسهيل شود.

عليرضا  مظاهري
مدير حوزه  نساجي

سوء استفاده برخي مفسدان از شعار رونق توليد
جواد رضايي|در اولين روز سال ۹۸ هجري شمسي در 
كنار آرم شبكه هاي تلويزيوني ايران جمله رونق توليد درج 
شد و اين يعني عالي ترين مقام كشور در حساس ترين برهه 
۴۰ سال اخير بر حمايت از توليد و توليدكنندگان تأكيد 
كرده اند. با توجه به حساس��يت موضوع رونق توليد، هر 
وزارتخانه ملزم شد كه برنامه هاي خود را در راستاي اجرايي 
شدن اين شعار اعالم كند و همزمان تشكل ها و انجمن ها 
نيز با استقبال از اين نامگذاري به صورت تخصصي شروع 
به بررسي چالش ها و ارايه راه حل هاي اجرايي كردند. اما 
طنز ماجرا اينجا بود كه مصداق داس��تان معروف دزدي 
كه در كوچه فرياد م��ي زد »آي دزد را بگيريد فرار كرد« 
تا همگان را گمراه كند، افرادي كه س��ال ها با پست هاي 
مديريتي در ارگان هايي با عنوان واردات، با تمام توان به 
تثبيت رويكرد واردات محور كردن اقتصاد همت گماشته 
بودند با استفاده از فقدان سواد رسانه اي و فراموشي افكار 
عمومي، در ترفندي جديد، خود را حامي و سينه سوخته 
توليد ملي نشان مي دهند. البته كه اين رويكرد در ذات خود 

نه تنها بد نيست كه در زمره امر به معروف و نهي از منكر 
اس��ت و مي تواند در جاي خود و از زبان گوينده شايسته 
خود به ِعرق ملي نيز تعبير ش��ود، اما نه براي افرادي كه 
پرونده آنها در قوه قضاييه در حال بررسي است و تا امروز به 
شبهات و ابهامات فراوان پيرامون سال ها فعاليت مديريتي 
در مسندهاي حساس دولتي و خصوصي و حيف و ميل 
اموال عمومي پاس��خ نداده اند. اين افراد كه از مش��اوران 
رسانه اي هم برخوردار هستند، براي تحت تأثير قرار دادن 
جو عمومي و حتي روند بررسي پرونده هاي مالي و ساير 
مفاسد اقتصادي خود در محاكم قضايي در يك حركت رو 
به جلو و با هدف فرافكني، شعار افشاگري و مبارزه عليه 

رانت و فساد را سر مي دهند.
بي ترديد افرادي مي توانند سخن از توليد ملي، رونق كاالي 
ايراني، حمايت از كار و كارگر به زبان بياورند كه كارخانه اي 
را آباد كرده باشند نه آنكه در اوج توليد و بهره وري، وقتي 
كه مديرعامل كارخانه معظمي ب��ا كارگران فراوان كه از 
فرزندان ش��هدا و جانبازان بودند، با سوداي كسب سود 

ميلياردي و گرفتن س��هام يك شركت خصوصي، ضمن 
خروج خود، ساير مديران فني و توانمند را هم خارج كردند 
تا قلب خط توليد را از كار بيندازند و بازار، تشنه محصول 
و عملكردشان باعث و باني رونق خط مونتاژ محصوالت 
خارجي شود. از اين نقطه كارخانه مذكور وارد سياه چاله 
افت توليد و كيفيت شد و اقتخار ملي آن روزها نيز به عاقبت 

ارج و آزمايش دچار شد. 
با ورود آيت اهلل رييس��ي به قوه قضاييه و عزم ايش��ان در 
برخورد جدي با مفاسد اقتصادي؛ در روزهاي پيش رو اين 
بازي هاي رسانه اي و مظلوم نمايي ها قطعاً دو چندان خواهد 
شد. روند برخورد محاكم با مفسدان اقتصادي و در رأس 
آنها بهره مندان از تريبون هاي رسانه اي تا به امروز نشان 
داده كه هنوز نوبت رسوايي آنها فرا نرسيده است و بايد اين 
موضوع به عنوان مطالبه عمومي و دغدغه دردمندان واقعي 
توليد در اولويت دستگاه قضا قرار گيرد و اجازه ندهيم در 
پس شعارهاي ناسيوناليستي و ملي، چهره واقعي و سابقه 

سياه مفسدان اقتصادي پنهان شود.

فراسو
بررسي مقررات واردات قطعات خطوط توليد

هفته آينده مسووالن ارشد وزارت صمت و گمرك، 
چگونگي اعمال مقررات راجع به واردات قطعات مورد 
نياز خطوط توليدي ش��ركت هاي توليدي بزرگ با 
توجه به قاعده ۲-الف سيستم هماهنگ شده توصيف 

كاال را بررسي مي كنند.
به گزارش فارس، سال ۹5 خبرهايي دست به دست 
شد كه دفتر بازبيني گمرك براي يكي از شركت هاي 
لوازم خانگي فعال در ب��ازار مطالبه نامه صادر كرده 
اس��ت. اين مطالبه نامه در راستاي مقررات قاعده ۲ 
الف گمركي مبني سيستم هماهنگ شده توصيف 
كاال و نيز م��اده ۳۸ قانون رفع موان��ع توليد در نظر 

گرفته شد.
پ��س از طرح اين موضوع اختالف نظر كارشناس��ي 
ميان وزارت صمت و گمرك و با پيگيري شركت مورد 
نظر به وجود آمد تا در نهايت با اعتراض و جلس��ات 
برگزار ش��ده پاي معاونت حقوقي رياست جمهوري 
به موضوع باز ش��د. بعد از مدت ها در س��ال گذشته 

مشخص شد كه شمول قاعده ۲ الف به وزارت صنعت 
واگذار شده است. همچنين عنوان شده بود كه براي 
ش��ركت تكوين الكترونيك نيز مطالب��ه نامه اي در 
زمينه قاعده ۲ الف صادر شده است كه بعدا مشخص 
شد اين موضوع در بررس��ي مقدماتي بوده و نهايي 
نيست. در همين راستا يك مقام مسوول گمرك به 
فارس خبر داد: بررسي هايي پيرامون واردات قطعات 
لوازم خانگي اين شركت و زير مجموعه هاي آن انجام 
شد اما در نهايت تاكنون هيچ مطالبه نامه اي براي اين 

شركت از سوي گمرك صادر نشده است.
در حال حاضر خبر مي رس��د هفته آينده قرار است 
ميان مسووالن ارشد وزارت صمت و گمرك به منظور 
چگونگ��ي اعمال مقررات راجع ب��ه واردات قطعات 
مورد نياز خطوط توليدي شركت هاي توليدي بزرگ 
با توجه به قاعده ۲-الف سيس��تم هماهنگ ش��ده 
توصيف كاال و نيز ماده ۳۸ قان��ون رفع موانع توليد 

جلسه اي برگزار شود.

دريچه

اخبار شهرستان ها
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»تعادل«ازكودكانكارسرچهارراههاگزارشميدهد

روزگارغريبقربانيانكوچكچهارراهها
ريحانه جاويدي|

22 سال از نخستين طرح ساماندهي كودكان 
كار مي گ�ذرد،  طرحي كه تاكن�ون 30 بار اجرا 
ش�ده و هر بار نتيجه اي جز شكس�ت نداشته 
است اما باز هم س�ازمان هاي مسئول با وجود 
تمام انتقادها بر اج�راي مجدد اين طرح اصرار 
دارند. هر ب�ار ابعاد تازه اي به اي�ن طرح اضافه 
مي شود،  از رد مرز كودكان كار خارجي تا كددار 
كردن آن ها براي سهولت در شناسايي اما هيچ 
كدام از اين اقدامات نه تنها معضل كار كودكان 
كه بر اس�اس قواني�ن مل�ي و پيمان نامه هاي 
بين المللي ممنوع اس�ت را حل نمي كند بلكه 
آسيب هاي روحي بسياري بر آن ها وارد كرده و 
از سوي ديگر مسير كار پنهان كودكان را هموار 
مي كند. امسال هم با وجود تمام انتقادها از 22 
خرداد طرح س�اماندهي كودكان كار ش�روع 
شده و تاكنون 234 كودك جذب مراکز ياسر، 
بعثت و شهدای افسريه شده اند، كودكاني كه 
مسئوالن س�ازمان بهزيستي كشور معتقدند 
بي�ش از 90 درصد آن ها از اتب�اع خارجي بوده 
و نيمي از آن ها هيچ برگه هويتي ندارند،  با اين 
ح�ال فعاالن حقوق كودك ب�ر اين نكته تاكيد 
مي كنند كه بعد از اين همه س�ال كه از اجراي 
برنامه ه�اي مختل�ف ب�راي حل اي�ن موضوع 
مي گذرد،  مس�ئوالن حت�ي نمي دانند در حال 

برخورد با چه مساله اي هستند. 
معضلي ك�ه هر س�ال ابعاد وس�يع تري يافته 
و چه�ره خش�ونت آميزي پي�دا مي كند.اين 
مي�ان به نظ�ر مي رس�د آنچه اهمي�ت ندارد، 
توجه به اين موضوع اس�ت كه طرف حس�اب 
تمام�ي اي�ن طرح ه�ا كودكاني هس�تند كه 
بيش�تر از برخوردهاي قهري و س�لبي نياز به 
حمايت دارن�د، كودكاني كه مجرم نيس�تند، 
بلكه قربانيان كوچكي هس�تند كه مشكالت 
اقتص�ادي آن ه�ا را ب�ه چهارراه ها كش�انده، 
بنابراين ن�ه ردمرز دردي را درم�ان مي كند و 
نه جمع آوري كه بيشتر از حمايت رنگ و بوي 
برخورد امنيتي دارد بلكه به زعم فعاالن حقوق 
كودك، سازمان هاي مسئول بهتر است به جاي 
تكرار روش هاي نادرس�ت و مجرم دانس�تن 
ك�ودكان كار، به فك�ر اج�راي آيين نامه هاي 
حماي�ت از ك�ودكان كار و ريش�ه كني فقر به 

عنوان عامل اصلي كار كودك باشند.

   تالش مسئوالن پاك كردن مساله است
نه حل آن

از نخستين روزهايي كه مساله كودكان كار به وجود 
آمد تا امروز، ابعاد ماجرا وس��يع تر ش��ده و بر وخامت 
اوضاع افزوده شده است با اين حال رويكرد حل ماجرا 
هنوز هم در گام هاي اوليه باقي مانده. هادي شريعتي،  
نايب رييس انجمن حمايت از حقوق کودکان، معتقد 
است اگرچه سال ها براي حل اين موضوع برنامه هايي 

اجرا شده اما هنوز هم مسئوالن به درستي نمي دانند به 
دنبال حل چه مساله اي هستند. او درباره اين موضوع 
به تعادل گفت:  در قدم اول بايد ببينيم قرار است چه 
مسئله ای حل شود؟ ما در مورد يک آسيب اجتماعی 
گسترده صحبت می کنيم که هر سال ابعاد فاجعه آميز 
آن عميق تر می شود. اگر در دهه هشتاد مشکل کودکان 
کار نداشتن شرايط تحصيل رسمی و يا بهداشت بود 
امروز در کنار آن مسائل آسيب های ديگری نيز توليد 
شده است. خشونت، خودکشی و بيماری های عفونی 
در اين کودکان افزايش چشمگيری پيدا کرده و آمارها 
هم خبر از رش��د اين آس��يب اجتماعی می دهد. اين 
يعنی اقدامات صورت گرفته در ارتباط با کار کودک در 
 طی اين سال ها اشکاالت جدی و اساسی داشته است.

 او در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود شكست مدام 
اين طرح مس��ئوالن باز هم تاكيد ب��ر اجراي مجدد 
آن دارند، افزود: طرح س��اماندهی يکی از آن اقدامات 

غير حرفه ای و آسيب زننده است. 
تصور من اين اس��ت که س��ازمان های مسوول به هر 
دليلی نمی خواهند يا نمی توانند اين مسئله را ريشه ای 
بررسی و حل کنند، پس تمرکزشان را بر پاک کردن 
صورت مس��ئله و حذف کودک کار از س��طح خيابان 
می گذارند ح��اال اينکه اين بچه ها چطور دس��تگير 
می ش��وند، به کجا منتقل می ش��وند و چه شرايطی 
س��ختی را تجربه می کنن��د ديگر برای مس��وولين 

دغدغه نيست.
ش��ريعتي بيان كرد:  اش��کال اساس��ی اين است که 
نهادهای تصمي��م گيرنده، کودکان کار را براس��اس 

ايرانی و غير ايرانی بودن طبقه بندی می کنند. اين ميان  
نس��بت به کودکان مهاجر سياست های تهاجمی تر 
اتخاذ می کنند، اين مس��ئله با ماده دو کنوانس��يون 
حقوق کودک که به اصل عدم تبعيض اشاره می کند 
کامال مغايرت دارد و اتفاقا براساس کنوانسيون حقوق 
کودک و اسناد بشر دوستانه مهاجرين و پناهندگان 
اعم از بزرگس��ال و يا کودک نياز ب��ه توجه و حمايت 

بيشتری دارند.
نايب ريي��س انجمن حمايت از حق��وق كودكان،  به 
موضوع رد مرز كودكان كار خارجي اشاره كرده و گفت:  
رد مرز کودکان کار مهاجر برای اولين بار نيس��ت که 
اتفاق می افتد اين به اصطالح راهکار پيش  تر نيز بارها 
اتفاق افتاده است و می توانم صراحتا بگويم که نه تنها 
نتيجه مطلوبی نداشته بلکه به خاطر شکل و شيوه رد 
مرز کردن اغلب آنها آس��يب هايی جدی می بينند و 
بعد از مدتی به دليل شرايط ناامن کشورشان دوباره به 

ايران باز می گردند . 
او در پاسخ به اين پرسش كه چقدر سياست هاي قهري 
در برخورد با كودكان كار، به كار پنهان كودكان دامن 
مي زند،  بيان كرد:  سياس��ت های تهديدی و ترهيبی 
به آس��يب های اجتماعی دامن می زند. وقتی فضای 
خيابان از هر جهت برای کودک ناامن شود کودک به 
اجبار برای تامين معاش و نياز اقتصادی تن به کارهای 
پنهان می دهد.کودکان کار در کارگاه های زير زمينی 
از چشم همه ش��هروندان پنهان می مانند و سازمان 
های مدنی نيز در دسترس��ی به اين ک��ودکان دچار 
چالشی جدی می شوند.کودک کار زير زمينی اگر آزار 

ببينيد هيچ کس مطلع نمی شود و در واقع رابطه اش با 
سيستم های حمايتی کم و يا قطع می شود. 

شريعتي با انتقاد از تقسيم بندي كودكان كار به ايراني و 
غيرايراني گفت:  فکر می کنم فارغ از اينکه چند درصد 
از اين کودکان مهاجر هستند و چند در صد ايرانی بايد 
متوجه اين مس��ئله مهم باش��يم که همه آنها کودک 
هس��تند و در حال حاضر در کش��وری سکونت دارند 
که کنوانسيون حقوق کودک را امضا کرده و پذيرفته 
است .کودکان کار پيش تر قربانی تقسيم بندی های و 
طبقه بندی های سياسی و اقتصادی شده اند و تاکيد 
دوباره بر اين مس��ائل يکبار ديگر آنه��ا را قربانی اين 
مناس��بات خواهد کرد. وقتی کار کودک در کنار جرم 
قرار بگيرد و کودکان کار را مجرم  بدانيم توجيه مناسبی 
برای رفتارهای تهاجمی عليه آنها وجود خواهد داشت. 
متصل کردن ک��ودکان کار به بانده��ای مافيايی و يا 
مسئله جديدی که دائم تکرار می شود - بحث قاچاق 
کودکان- اينها همه برای سهل کردن روند برخورد با 
کودکان کار است.ما معتقديم با عوامل ايجادکننده کار 

کودک بايد مبارزه کرد و نه با کودکان کار.

   جمع آوري كودكان كار؛ با ادبيات حوزه 
اجتماعي قرابت ندارد

اظهارات شريعتي در حالي اس��ت كه رييس انجمن 
مددکاری اجتماع��ی ايران، بر اين نكته تاييد مي كند 
كه آيين نامه س��اماندهی كودكان كار بيش از آنكه بر 
س��اماندهی کودکان تمركز داشته باشد به شناسايی 
و جذب آنها مربوط اس��ت. س��يد حس��ن موس��وي 

چلك درباره اين موضوع ب��ه »تعادل« گفت:  موضوع 
»جم��ع آوری« در ح��وزه ک��ودکان کار و خياب��ان با 
ادبيات تخصص��ی حوزه اجتماعی قرابت��ی ندارد. در 
آيين نامه در اين خصوص از عنوان جذب و شناسايی، 
توانمندسازی، نگهداری موقت و... استفاده شده است 
لذا اينکه می خواهيم کودکان را به سرعت جمع آوری 
کنيم و برخی مسئوالن حتی از لفظ پاکسازی استفاده 
می کنند، اشتباه است. واژه پاکسازی در ادبيات حوزه 

اجتماعی جايی ندارد.
او افزود:  بخش عمده زمينه ساز اين مساله، فقر است. 
اگر کودکان را صرفًا از خيابان جمع کنيم در نهايت کار 
کودکان زير زمينی شده و آنها به کارگاه های زيرزمينی و 
حوزه قاچاق کودکان به کشورهای همسايه و… منتقل 
می شوند. اين درحاليس��ت که خيابان حتی از خيلی 
از کارگاه های زيرزمينی امن تر اس��ت، چراکه حداقل 

نظارت عمومی در خيابان وجود دارد.
او با اش��اره به قوانين موجود در اين زمينه بيان كرد:  
در ماده ۷۹ قانون کار گفته شده که کار کودکان زير 
۱۵ سال ممنوع است، اما همين قانون کار کودک را 
در ماده ۸۰ به رسميت ش��ناخته است. در اين ماده 
کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال رسمًا به عنوان کارگر نوجوان 
به رسميت ناميده می ش��وند و حتی می توانند بيمه 
شوند. ماده ۸۴ نيز به شرايطی مانند اينکه کار به جسم 
و روح کودکان آس��يب نزند، ساعت کار کمتر داشته 

باشد و... اشاره کرده است.
رييس انجمن م��ددکاری اجتماعی اي��ران افزود: در 
عين حال ايران در کنار س��اير کشورها مقاوله نامه ای 
را با س��ازمان بين المللی کار امضا کرده که دولت های 
مذکور در آن متعهد شده اند سن کار کودک را تعريف 
کرده و در بن��دی کارهايی که ک��ودکان نبايد انجام 
دهند را مشخص و اعالم کنند. از سوی ديگر آيين نامه 
س��اماندهی کار کودکان کار و خيابان نيز وجود دارد، 
البته شخصًا با عنوان »ساماندهی« کودکان کار مخالف 
هستم چراکه معتقدم انسان شیء، کاال يا ابزار نيست 

که ساماندهی شود.
موس��وي چلك بيان كرد: نبايد فراموش کنيم که اگر 
کودکان کار و خيابان زياد شده اند، اين آسيب اجتماعی 
به دنبال ش��رايط اقتصادی اس��ت. نق��ش مددکاران 
اجتماعی اين اس��ت که کودکان را شناسايی کنند و 
به س��مت جذب، نه جمع آوری آنه��ا بروند. جذب به 
معنی حضور اختياری و معرفی ظرفيت ها به کودکان 
کار اس��ت. حتی می تواني��م به بس��ياری از کودکان 
۱۵ تا ۱۸س��اله که کار می کند، در تس��هيل وضعيت 
نامساعدشان کمک کنيم و دست کم مهارت ارتباطی، 

اجتماعی و تحصيلی را به آنها بياموزيم.
وی با انتقاد از اينکه اين کودکان صرفاً به مراکز نگهداری 
رفته دوباره با يک تعهد به خيابان برمی گردند، تصريح 
کرد: آيا نظام تأمين اجتماعی ما اينقدر قوی است که از 
خانواده کودکان حمايت کنيم که اين حمايت، از پولی 
که در خيابان درمی آورند بيشتر باشد؟ ما بايد خدمات 
اجتماعی را به جايی که بچه ها هس��تند ببريم تا آنها 

کمتر آسيب ببينند. 

هشدار وزارت بهداشت درباره کاهش مصرف لبنيات 
گران ش��دن لبنيات در كنار كم توجهي خانواده ها به 
اهميت مصرف لبنيات در رژي��م غذايي، مصرف اين 
ماده مغذي را در خانواده هاي ايراني به شدت كاهش 
داده است. از طرفي با حذف يارانه شير و عدم ارائه شير 
رايگان در مدارس به داليلی نظير کمبود بودجه، بايد 
منتظر ب��اال رفتن هزينه های ناش��ی از درمان کمبود 

مصرف لبنيات باشيم. 
سپيده دولتی، کارش��ناس دفتر بهبود تغذيه جامعه 
وزارت بهداش��ت، با اشاره به هرم غذايی ايرانی، گفت: 
طبق اين هرم غذايی توصيه می شود افراد سالم روزانه 
۲ تا ۳ واحد لبنيات مصرف کنند که مواد غذايی همچون 
شير، ماست، دوغ، کشک، پنير و… در اين گروه قرار 
دارند و منبع غنی و اصلی تأمين کلسيم در رژيم غذايی 
محسوب می شوند. کلسيم يک ماده معدنی است که 
نقش مهمی در عملکرد بخش های مختلف بدن مانند 
عضالت، برخی هورمون ها، اس��تحکام استخوان ها و 

دندان ها و انعقاد خون دارد.
وی با بيان اينکه نياز افراد در گروه های سنی مختلف 
به کلس��يم متفاوت اس��ت، افزود: کودکان يک تا سه 
س��ال در روز به ۷۰۰ ميلی گرم کلس��يم، ۴ تا ۸ سال 
۱۰۰۰ ميلی گرم، ۹ تا ۱۸ سال ۱۳۰۰ ميلی گرم، ۱۹ 
تا ۷۰ س��ال ۱۰۰۰ ميلی گرم و افراد باالی ۷۱ س��ال 

به ۱۲۰۰ ميلی گرم کلس��يم در روز نياز دارند. او منبع 
اصلی تأمين کلسيم را لبنيات معرفی کرد و افزود: البته 
منابع ديگری هم حاوی کلسيم هستند. منابع گياهی 
مانند بادام درختی، کنجد، انجير خشک، سبزيجات 
با برگ های سبز مانند اسفناج و برگ شلغم نيز حاوی 
کلسيم هستند. همچنين منابع حيوانی مانند ماهی ها 

بويژه ماهی س��المون و ساردين نيز می توانند منبعی 
برای تأمين کلسيم باشند. لبنيات عالوه بر آنکه منبع 
تأمين کلسيم است، می تواند منبع تأمين پتاسيم، روی، 
پروتئين و ويتامين های گروه ب نيز باش��د. همچنين 
مطالعات نشان می دهد کلسيم موجود در مواد لبنی 

می تواند از اضافه وزن و چاقی پيشگيری کند.

   هر ایرانی روزانه چقدر لبنيات مصرف می کند؟
اين کارش��ناس دفتر بهبود تغذي��ه جامعه وزارت 
بهداشت، ميزان کلس��يم در يک ليوان شير يا يک 
ليوان ماس��ت را حدود ۳۰۰ ميلی گرم تخمين زد و 
افزود: در عين حال بايد توجه کرد که جذب کلسيم از 
منابع حيوانی که همان لبنيات است، بسيار بيشتر از 
ساير منابع است. طبق مطالعه بررسی سبد مطلوب 
غذايی در س��ال ۹۰ ميانگين مصرف روزانه لبنيات 
در کش��ور ما ۱۹۰ گرم در روز گزارش ش��د؛ يعنی 
کمتر از يک ليوان ش��ير، در حالی که مقدار مصرف 
شير و لبنيات پيش��نهادی در سبد مطلوب حداقل 
۲۵۰ گرم و حداکثر ۴۵۰ گرم در روز در نظر گرفته 

شده است. 
او به ايسنا گفت: با نگاه به آمار جهانی در می يابيم که 
س��رانه مصرف لبنيات در سال ۲۰۱۶ در کشورمان 
در حالی ۲۷ ليتر گزارش ش��ده است که اين سرانه 
مصرف در ايرلند و فنالند به ترتيب ۱۲۵و ۱۲۰ ليتر 
بوده اس��ت که اين اعداد نشان دهنده ميزان پايين 
مصرف ما در لبنيات اس��ت. البت��ه با در نظر گرفتن 
وضعيت افزاي��ش قيمت ها در جامعه امروزی، قطعًا 
اين سرانه مصرف کمتر نيز ش��ده است. بايد توجه 
داشت که مصرف لبنيات برای تمام گروه های سنی 

ضروری بوده و ح��ذف آن می تواند منج��ر به بروز 
بيماری هايی نظير پوکی اس��تخوان، بيماری های 

قلبی-عروقی و …شود.
او اختصاص يارانه به لبنيات به منظور کاهش قيمت 
لبني��ات را عامل باال رفتن س��هم مصرف کننده در 
خريد اين ماده غذايی دانست و افزود: در سال های 
اخير با افزايش قيمت لبنيات، س��هم خريد لبنيات 
در سبد غذايی خانوار کاهش يافته و شاهد هستيم 
که حتی برخ��ی از خانواده ها مصرف لبنيات آنها به 
صورت هفتگی يا ماهانه ش��ده اس��ت. بايد در نظر 
داش��ت که تأمين امنيت غذايی ب��رای تمام مردم 
جامعه يک��ی از اهداف اصلی دولت اس��ت. در واقع 
با افزاي��ش قيمت مواد غذايی، قدرت خريد اقش��ار 
متوس��ط و ضعيف کمتر می ش��ود که از اين قاعده، 

لبنيات نيز مستثنی نيست.
وي افزود: دولت می تواند با اختصاص يارانه به شير، 
قيمت لبنيات را کاه��ش دهد تا قدرت خريد مردم 
افزايش يابد. اگر قدرت خريد به همين منوال کاهش 
يابد، در س��ال های آينده شاهد افزايش هزينه های 
سنگين درمان برای جبران کمبود مصرف لبنيات 
در اقشار مختلف خواهيم بود که اين هزينه به عهده 

دولت و نظام سالمت خواهد بود.
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۲۰ قلم دارو در بازار نداریم
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تاكيد كرد: 
اقالم دارويي كه مطرح مي شود در بازار نيستند بسيار 
محدود و كمتر از ۲۰ قلم است. سعيد نمكي درباره 
اينكه گفته مي شود اين روزها، دارو در بازار كم است و 
مردم براي تهيه برخي اقالم دارويي با مشكالتي روبرو 
هستند، گفت: داروهايي كه امروز مطرح مي شود در 
بازار كم است، خوشبختانه داروهاي اساسي نيستند. 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي ادامه داد: 
اقالم دارويي كه مطرح مي شود در بازار نيستند بسيار 
محدود و كمتر از ۲۰ قلم است. او در ادامه به ايلنا گفت: 
داروهايي كه مشابه داخلي آن در كشور توليد مي شود 
را جلوي وارداتش را گرفته ايم اما با اين وجود برخي از 
همكاران ما اين اقالم را در نسخه بيماران مي آوردند. 
نمكي افزود: هنگامي كه پزشك نسخه اي را مي نويسد 
بيماران به دنبال تهيه آن مي روند، اما به دليل اينكه 
برخي از داروهاي نوش��ته شده در بازار نيست بيمار 
فكر مي كند كمبود دارو در بازار وجود دارد.  او تاكيد 
كرد: خوشبختانه در كش��ور كمبود اساسي در دارو 
و تجهيزات پزشكي نداريم. وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي درباره اينكه تعدادي از پزشكان عنوان 
مي كنند نمونه داخلي برخي از داروها حساسيت زا يا 
اينكه تاثيري را كه بايد داش��ته باشند ندارند، گفت: 
مطرح كردن چنين مواردي از سوي بعضي از همكاران 
ما بي انصافي اس��ت. او ادامه داد: درست است كه در 
توليد برخي از داروها هنوز خودكفا نش��ده ايم و وارد 
مي ش��ود اما در حوزه داروهاي اساسي چه وارداتي 
و چه توليد داخلي با وجود همه فشارها و تحريم ها 

مشكلي نداريم. 

 ایران در رتبه ۲۶  دنيا
در اهداي عضو 

رييس مركز مديريت پيون��د و درمان بيماري هاي 
وزارت بهداش��ت با اش��اره به اينكه بي��ش از ۷۰۰۰ 
اهداي عضو تا پايان سال ۹۶ اتفاق افتاده كه رتبه ما 
را در دنيا به رتبه ۲۶ ارتقا داده است، گفت: كشور ما 
رشد فرهنگي كمتري در زمينه اهداي عضو نسبت 
به دنيا دارد. مهدي ش��ادنوش با بيان اينكه كشوري 
مانند چين در ۱۰ س��ال گذشته به همت همكاران 
متخصص ايراني در آموزش و ارايه نقش��ه راه، رشد 
۱۷۷ برابري پيوند را به دليل فرهنگ سازي داشته 
است، اظهار كرد: بيش از ۷۰۰۰ اهداي عضو تا پايان 
سال ۹۶ اتفاق افتاده كه رتبه ما را در دنيا به رتبه ۲۶ 
ارتقا داده است ولي كشوري همچون اسپانيا ۲۶ سال 
رتبه اول جهان را با يك كار منظم تشكيالتي و شبكه 
قوي حفظ كرده است. در اين كشور با فرهنگ سازي 
و اصالح س��اختارها، حادثه هاي جاده اي به ش��دت 
كاهش پيدا كرده است و از مرگ مغزي بر اثر حادثه 
جاده اي نيز كاس��ته شده ولي رتبه يك جهاني را در 
اهدا حفظ كرده اس��ت. او اظهار كرد: در كشور ما با 
جمعيت ۸۰ ميليوني، ساالنه حدود ۱۶ هزار تصادف 
جاده اي رخ مي دهد كه نيمي از اين موارد دچار مرگ 
مغزي شده و حدود ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر از آنها امكان 
اهدا پيدا مي كنند ولي متاسفانه در سال ۹۷ كمتر از 
هزار مورد اهدا صورت گرفته است. شادنوش با بيان 
اينكه ۲۵ هزار نفر در ليست انتظار وجود دارند، گفت: 
اين انتظار يك انتخاب نيست بلكه يك ضرورت است. 
اگر اهدا كنندگان چهار عضو يعني دو كليه، يك كبد و 
يك قلب اهدا كنند در كمترين ميزان حدود ۱۰ هزار 
نفر در يك سال نجات پيدا مي كنند و ما بعد از دو سال 

ديگر ليست انتظاري نخواهيم داشت.

 مجازات روشن كردن
آتش در جنگل ها چيست؟

طي س��ه ماه ابتدايي امس��ال بي��ش از ۳۹۰ مورد 
آتش سوزي در عرصه هاي جنگلي و مرتعي كشور 
رخ داد. بر اس��اس ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسالمي 
هر كس عمداً سبب آتش سوزي در جنگل ها شود 
به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود همچنين 
مجازات ش��روع به اين جرم از ش��ش ماه تا دو سال 
حبس است. از ابتداي سال تاكنون آتش سوزي به 
۵۰۰ هكتار از اراضي جنگلي آسيب وارد كرده است. 
بر اساس قانون مجازات اسالمي و قانون حفاظت و 
بهره برداري از جنگل ها روشن كردن آتش در جنگل 
جرم اس��ت و مجازات در پي دارد. در ادامه به ۸ نكته 
درباره آتش سوزي در جنگل ها اشاره شده است. طي 
سه ماه ابتدايي امسال بيش از ۹۰ فقره در جنگل هاي 
كش��ور و در مراتع ۳۰۰ فقره آتش س��وزي رخ داد. 
اراضي مرتعي كش��ور به دليل بارندگي هاي خوب 
ابتداي سال، سطح پوشش علفي انبوهي دارند و به 
همين دليل آتش سوزي ها در مراتع نسبت به سال 
گذشته افزايش پيدا كرده اس��ت. بررسي ها نشان 
مي دهد كه ۹۰ تا ۹۵ درصد آتش سوزي ها در منابع 
طبيعي منشأ انساني دارد. برخي افراد با آتش روشن 
كردن در جنگل ها و انداختن ته سيگار يا اشيايي كه 
نور را منعكس مي كند موجب آتش سوزي در سطح 
جنگل ها و مراتع مي ش��وند. حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد 
آتش سوزي هاي امس��ال در جنگل هاي زاگرسي و 
هيركاني روي داده است. در خرداد ماه سال جاري 
نيز بيش��ترين آتش س��وزي مربوط به استان هاي 
خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد و كردستان بود. 
در برخي استان ها مانند قم و مركزي با وجود آنكه 
پوشش جنگلي كم است اما آتش سوزي در سطح 
مراتع رخ داده است. بر اساس ماده ۶۷۵ قانون مجازات 
اسالمي هر كس عمداً سبب آتش سوزي در جنگل ها 
ش��ود به حبس از دو تا پنج س��ال محكوم مي شود 
همچنين مجازات شروع به اين جرم از شش ماه تا 
دو سال حبس اس��ت. بر اساس مواد قانوني ۴۵، ۴۶ 
و ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها آتش 
زدن نباتات در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل 
بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلباني ممنوع است 
در صورتي كه در نتيجه بي مباالتي حريق در جنگل 
رخ دهد، مرتكب به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال 
محكوم مي شود. همچنين هر كس در تنه درخت 
جنگلي آتش روشن كند به حبس تأديبي از سه ماه 

تا يك سال  محكوم مي شود.

ارسال۳۰۰هزارپيامكبدحجابيبهرانندگان
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به موضوع عفاف و حجاب 
گفت: در چهار ماهه امس��ال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، اقدامات سلبي و ايجابي ناجا ۴۰ درصد افزايش 
پيدا كرده است. سردار حسين اشتري اظهاركرد: نيروي 
انتظامي وظيفه خود مي داند همواره پاسدار ارزش هاي 
انقالب باشد و در عين حال تامين امنيت در كشور يكي 
از وظايف ناجا محسوب مي شود. فرمانده ناجا با اشاره به 
نقش دستگاه هاي ديگر در ايجاد احساس امنيت گفت: 
متاس��فانه برخي به دنبال القاي اين موضوع هستند كه 
در كشور ما امنيت وجود ندارد ولي به حول و قوه الهي و 
هدايت هاي داهيانه مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
ني��روي انتظامي در ۸۷۵۵ كيلومتر م��رز حضور دارد و 

توانسته از مرزها تا اعماق شهرها امنيت را تامين كند.
او به نقش اثربخش ائمه جمعه در احساس امنيت اشاره 
و اظهاركرد: ما نيز به عنوان يك سرباز از اينكه خدمتگزار 
مردم هستيم و امنيت را براي آنان تامين مي كنيم، بسيار 
خوشحاليم. اشتري با بيان اينكه مردم به نيروهاي مسلح 
اعتماد كامل دارند، گفت: طبق آمارهاي علمي، نيروهاي 

مس��لح از بين ۳۲ دس��تگاه در صدر ق��رار دارد و نيروي 
انتظامي نيز به تبع آن در بين اولين ها قرار گرفته است.

او اضافه كرد: نيروي انتظامي وظيفه برخورد با ناهنجاري ها 
را برعهده دارد اما امروز برحسب كم كاري برخي دستگاه ها 
ش��اهد افزايش اين موضوع در جامعه هستيم. اشتري با 
بيان اينكه نيروي انتظامي در برخورد با ناهنجاري هاي 
اجتماعي در عمل تنها است، گفت: ممكن است عده اي با 
صدور برخي اطالعيه ها يا بيانيه ها از پليس حمايت كنند 

اما ناجا در عمل تنها است.
اشتري به وظايف ۲۶ دستگاه درموضوع عفاف و حجاب 
اشاره و خاطرنش��ان كرد: ۳۰۰ مصوبه در شوراي عالي 
انقالب فرهنگي كه به تصويب مقام معظم رهبري )مدظله 
العالي( رسيده اس��ت، وجود دارد و بايد از اين دستگاه ها 
سوال شود كه در قبال تهاجم و شبيخون فرهنگي دشمن 
ك��ه رهبر معظم انقالب چندين ب��ار در اين رابطه تذكر 

داده اند، چه كرده اند؟ 
او با بيان اينكه نيروي انتظامي در اين ميان وظايف خود 
را به خوبي انجام داده اس��ت، گفت: گرچه ما به اين حد 

نيز راضي نيستيم ولي برحسب قانون وظايف خود را به 
درستي انجام داده ايم. اشتري اظهار كرد: توقع ما از اين 
جمع موثر و پربركت براي كش��ور، اين است كه نيروي 
انتظامي را در عمل كمك كنند و از دستگاه هاي ديگر نيز 

بخواهند تا به وظايف خود طبق قانون عمل كنند.
او ادامه داد: در چهار ماهه امس��ال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، اقدامات س��لبي و ايجابي ناجا ۴۰ درصد 
افزايش پيدا كرده اس��ت. فرمانده ناجا با اشاره به اينكه 
براساس قانون بي حجابي جرم محسوب مي شود، گفت: 
بارها اعالم كرده ايم خودرو حريم خصوصي نيست و كشف 
حجاب در آن، جرم محس��وب مي شود. برهمين اساس 
طرح ناظر را راه اندازي كرده ايم كه خوش��بختانه اثرات 

مثبتي نيز به همراه داشته است.
او اظهار كرد: از ابت��داي اجراي اين طرح تاكنون، حدود 
۳۰۰ هزار پيامك براي افراد متخلف ارس��ال شده كه از 
اين تعداد ۱۵۰ هزار نفر براي اخذ تعهد مراجعه كرده اند 
كه با برخورد محترمانه از آنها تعهد اخذ شده همچنين 
اعالم شده است در صورت تكرار، خودروي آنها توقيف و در 

مرحله بعد به مراجع قضايي معرفي خواهند شد. اشتري 
با انتقاد از كس��اني كه مخالف اين طرح هستند، گفت: 
بررسي ها نشان داده افرادي كه با اين طرح مخالفت دارند، 
دليل آن اين اس��ت يكي از بستگان آنها پيامكي از سوي 
پليس دريافت كرده اند. او افزود: مبناي كار ناجا، همواره 

قانون بوده است و برخورد با پديده بدحجابي نيز برخورد با 
بي قانوني محسوب مي شود. فرمانده ناجا با اشاره به اينكه 
در برخورد با فساد نمي توانيم يك تنه وارد شويم، گفت: 
نيروي انتظامي گرچه در اين ميان تنها است ولي اعالم 

مي كنيم ما كار خود را انجام خواهيم داد.
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»تعادل«اثرگذاريطرحارايهتسهيالتبهمستاجرانرابررسيميكند

بازار اجاره ُبرد وام وديعه در

اثر »قولنامه« در ناامني اقتصادي

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
در حالي كه قيمت مسكن از ارديبهشت سال گذشته، جهش 
چشمگيري را تجربه كرد، اما بازار رهن و اجاره تا اوايل سال 
جاري نوس��ان چنداني نداش��ت. با وجود اين، از روزهاي 
نخست ارديبهشت ماه 97، نشانه هاي رشد قيمت در اين 
بازار خودنمايي كرد، افزايش قيمت ها تا جايي پيش رفت 
كه وزير راه و شهرسازي براي كاهش فشار اقتصادي وارده 
به مستأجران، بسته اي را براي ساماندهي اين بازار رونمايي 
كرد كه اغلب مفاد آن متكي بر ابزار ماليات بود و  تعيين سقف 
اجاره بها، راه اندازي شركت هاي اجاره داري و... از جمله اين 
راهكارها بودند كه چندان هم از سوي كارشناسان اقتصاد 

مسكن مورد استقبال قرار نگرفتند.
اما ع��اوه ب��ر وزارت راه و شهرس��ازي، وزارت اقتصاد هم 
راهكارهايي را براي تعادل بخشي به بازار رهن و اجاره ارايه 
داد كه يكي از اين راهكارها پرداخت تسهيات به مستأجران 
براي پرداخت وديعه است، براساس اين طرح كه جزييات آن 
از سوي ايلنا منتشر شده است، در سال اول، سقف تسهيات 
اعطايي براي وديعه مسكن ۱۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته 
شده كه براي سال هاي آتي امكان افزايش آن پيش بيني شده 
است، به طوري كه تسهيات اعطايي از طريق حساب وديعه 
و اجاره حداكثر 7۵ درصد مبلغ وديعه در هر قرارداد را شامل 
شود، به عبارتي سقف رهن كامل يك واحد مسكوني در اين 

طرح مي تواند تا ۱33 ميليون تومان برسد.
دراين ميان، بررسي هاي روزنامه »تعادل« از فايل هاي رهن 
كامل در۵ منطقه تهران نشان مي دهد كه با تسهيات ارايه 
شده به مستأجران آنها فقط مي توانند به رهن واحدهاي 
كوچك متراژ و كمتر از 7۰ متر هستند و فقط در مناطق 
جنوبي تهران و در صورت اس��تفاده از س��قف تسهيات 
يك مستأجر مي تواند يك واحد مسكوني متوسط متراژ را 
رهن كند. ناگفته نماند كه شرايط رهن كامل با اين سقف 
تسهيات براي مناطق شمالي تهران از ساير مناطق سخت تر 
است و فقط تعداد محدودي واحد مسكوني با اين تسهيات 

پرداختي همخواني دارند.

    جزييات طرح وديعه رهن 
درحالي كه در بازار اجاره مسكن، نرخ تبديل وديعه به اجاره، 
36 درصد است )به ازاي هر ۱۰۰ ميليون تومان وديعه، 3 
ميليون تومان اجاره در ماه( اما براي اين نوع تسهيات، نرخ 
۲۴ درصد در نظر گرفته شده كه به مفهوم آن است كه به 
ازاي ۱۰۰ ميليون وديعه به جاي 3 ميليون تومان، مبلغ ۲ 
ميليون تومان بايد پرداخت شود. اما يكي از انتقادات وارده به 
اين طرح اين است كه ارايه تسهيات به مستاجران موجب 
مقروض تر شدن آنها مي شود. پاسخ وزارت اقتصاد به اين 

انتقاد اين است كه در حال حاضر نرخ تبديل رهن به اجاره 
در مقايسه با نرخ سود بانكي، به صورت عرفي در كشور باال 
است و اين موضوع هم مي تواند بر مستاجران فشار زيادي 
را تحميل كند. اما ايجاد حساب رهن و اجاره بستري براي 
تعويض رهن و اج��اره براي مس��تاجران فراهم مي كند. 
به طوري كه مستاجراني كه خواهان پرداخت اجاره بهاي 
كمتر و وديعه مسكن بيشتر هستند، نياز به سپرده گذاري و 
صرف   زمان بيشتر براي دريافت تسهيات ندارند و مي توانند 
وديعه مسكن مورد نياز را دريافت كنند. همچنين به منظور 
توانمندسازي مستاجران، بازپرداخت تسهيات وديعه در 
قالب مضاربه به صورت يكساله قابل تمديد خواهد بود كه 
در طول قرارداد، سود تس��هيات در ۱۱ قسط به صورت 
ماهانه بازپرداخت شده و اصل تسهيات همراه با سود قسط 
شماره ۱۲ به بانك عودت داده مي شود. همچنين، نرخ سود 
تسهيات بانكي كمتر از نرخ تعويض رهن و اجاره در بازار 
پيش بيني شده است. بدين وسيله با تنوع بخشي به ابزارهاي 
تامين مالي در حوزه مسكن، مستاجرين با پرداخت مبلغ 

اقساط كمتر در مجموع منتفع خواهند شد.

    محل تامين تسهيالت وديعه
  منابع الزم از طريق سپرده گيري از حساب وديعه و اجاره 
بانك مسكن تجهيز مي ش��ود. به طوري كه از طريق اين 
حس��اب كه توسط بانك مس��كن قابل ايجاد و اجرا است، 
مي توان با جذب منابع سپرده اي، در قبال تبديل اجاره به 
رهن، به اشخاص تس��هيات اعطا كرد و با توجه به كمتر 
بودن نرخ سود اين تسهيات در مقايسه با نرخ تبديل رهن 
به اجاره، موجبات كنترل روند افزايشي اجاره بها را فراهم 
ساخت و مكانيسم معامات اين اوراق به علت جلوگيري از 
نوسانات بازده سپرده گذاران مبتني بر حراج نخواهد بود، از 
اين رو بانك عامل به عنوان كارگزار فروش اوراق حق تقدم 
استفاده از تسهيات وديعه مسكن، به نيابت از سپرده گذار 
و تسهيات گيرنده معامله كرده و وجوه مربوطه متعلق به 

فروشنده و خريدار را تسويه مي كند.

    با كمت�ر از 133 ميليون توم�ان، كجا خانه 
رهن كنيم؟

گزارش ميداني »تعادل« حكايت از آن دارد كه با دريافت 

۱۰۰ ميليون تس��هيات دريافت ش��ده از س��وي وزارت 
اقتصاد تنها بايد در مناطق جنوبي و شرقي پايتخت به دنبال 
واحدهاي مسكوني تقريبا مناسب باشيم، البته اگر مستأجر، 
پس اندازي داشته باشد شرايط براي او قابل قبول تر است و 
قدرت انتخاب او براي رهن كامل واحدهاي مسكوني مناسب 

درمركز و غرب پايتخت هم بيشتر مي شود.

    شمال تهران
در ش��مال تهران كه گران ترين مناط��ق را براي خريد و 
فروش و رهن و اجاره مسكن به خود اختصاص داده است به 
سختي مي توان واحدهاي مسكوني با وديعه كمتر از ۱33 
ميليون تومان پيدا كرد اگرچه تعداد فايل هاي رهن كامل با 
اين شرايط در مناطقي مثل دربند و امامزاده قاسم نسبت به 
ساير مناطق بيشتر است اما به طور كلي واحدهايي با وديعه 
پايين انگشت شمار هستند. جست وجوي »تعادل« در 
فايل هاي رهن كامل مناطق شمال تهران نشان مي دهد 
كه مي توان در مناطقي مانند شريعتي، چيذر و حتي هروي 
هم با وديعه هاي كمت��ر از ۱33 ميليون تومان واحدي را 

رهن كرد، اما متراژ اين واحدهاي مسكوني كمتر از 6۰ متر 
است، عمر بناي آنها باالي ۲۰ سال است و همه آنها طبقات 

زيرهمكف هستند.

    غرب تهران 
شرايط براي مستأجراني كه به دنبال رهن كامل يك واحد 
مسكوني در غرب پايتخت هستند نسبت به شمال پايتخت 
بهتر است و آنها مي توانند با دراختيار داشتن ۱33 ميليون 
تومان، واحدهايي با متراژ باالي 6۰ متر را هم اجاره كنند 
اگرچه اين متراژ به باالي 7۰ متر نمي رسد و در محدوده 6۰ 
تا 7۰ متر حركت مي كند. ناگفته نماند كه اغلب واحدهايي 
كه با اين وديعه پايين قابليت رهن كامل را داشته باشند، 

زير همكف بوده و سن بناي باالي ۱۵ سال دارند. 

    مركز تهران
با ۱33 ميليون تومان در مركز تهران هم نمي توان واحد 
مسكوني مناسبي پيدا كرد و بايد به دنبال واحدهايي 
با متراژ پايين و س��ن بناي باال باش��يد البته يك واحد 
مسكوني ۱۲3 متري به طور استثنا در هفت تير براي 
رهن كامل ارايه شده بود كه سن بناي آن باالي 3۰ سال 
بود و زيرهمكف قرار داشت و مابقي واحدهاي مسكوني 

در همان متراژ بين 6۰ تا 7۰ متر قراردارند.

    شرق تهران 
در شرق تهران شرايط نسبت به مركز و غرب تاحدودي 
متفاوت تر است و واحدهاي باالي 7۰ متر را هم مي  توان 
با ۱33 ميليون تومان رهن كرد، البته درباره واحدهاي 
مسكوني موجود در شرق تهران، مناطقي مانند نارمك 
و تهرانپارس نسبت به ساير مناطق گران تر هستند و 
مناطقي مانند وحيديه، نامجو و... ارزان تر و مستأجران به 
راحتي با هزينه كمتر مي توانند در اين مناطق، واحدي 

را رهن كنند.

    جنوب تهران
با توجه به اينكه واحدهاي زير 6۰ متر در مناطق جنوبي 
تهران، زير 8۰ ميليون هس��تند مي توان واحدهايي با 
متراژ باالي 8۰ متر را ه��م رهن كرد ضمن اينكه اين 
موضوع را هم بايد در نظر داش��ت با توجه به اينكه نرخ 
س��ود اين تسهيات ۲۴ درصد و س��قف آن هم ۱۰۰ 
ميليون اس��ت، بس��ياري از ش��هروندان تهراني توان 
پرداخت چنين وامي را ندارند و درصورتي كه بخواهند 
از اين وام اس��تفاده كنند، ترجي��ح مي دهند كه مبلغ 

دريافتي آنها كمتر از سقف وام باشد. 

محمد  فيروزي|كارشناس  حقوقي|
کارشناس��ان حقوقی و قضايی، معتقدند با اعتبار داشتن 
اس��ناد غيررس��می )قولنامه( که يک بح��ران را در حوزه 
مالکيت اموال و دارايی های رقم زده است، نمی توان امنيت 
را به فضای اقتصادی کشور آورد. امنيت مالکيت فيزيکی و 
قوانين و مقررات اقتصادي ازجمله زيرساخت های اصلي 
رشد و توس��عه اقتصادي هس��تند. از همين رو، کشورها 
تاش می کنند تا با افزايش امنيت مالکيت فيزيکی، جذب 
سرمايه خارجی را افزايش دهند چراکه مالکيت فيزيکی 
)ppp( يکی از مؤلفه های مهم جذب سرمايه است.  با اين 
حال، بررسی گزارش های بين المللی نشان  می دهد، باوجود 
اهميت زياد مالکيت فيزيکی در توسعه اقتصادی و جذب 
سرمايه خارجی، جايگاه ايران در اين نظام رتبه بندی بسيار 
پايين است و همين مساله يکی از داليل مهم دفع سرمايه 
خارجی اس��ت. جدول روبه رو جايگاه جهانی و منطقه ای 
ايران و برخی ديگر از کش��ورهای منطقه را در ش��اخص 
حفاظت از مالکيت فيزيکی نشان می دهد. همان طور که 
داده های جدول نش��ان می دهند، جايگاه ايران در حقوق 
مالکيت فيزيکی هم در منطقه و هم در جهان بسيار پايين 
است.  ۱- شاخص حفاظت از مالکيت فيزيکی: اين شاخص 
حق همگان برای تملک کامل ب��ر دارايی های خود بدون 
دخالت دولت يا هر فرد حقيقی و حقوقی را به رس��ميت 

می شناسد. يکی از مهم ترين معيارهای حفاظت از مالکيت 
فيزيکی، ابطال ناپذيری سند رسمی است. موضوعی كه 
در ايران به کرات رخ می دهد. درواقع دادگاه های کشور در 
موارد بسياری با اتکا به اسناد غيررسمی )قولنامه ای( اسناد 
رسمی صادرشده از سوی يک  نهاد حاکميتی را به راحتی 
ابطال می کنند.از اين رو يک فرد می تواند يا جعل يک برگ 
قولنامه با تاريخ مقدم بر سند رسمی ادعای مالکيت کرده 
و حتی درخواست ابطال سند رس��می را بدهد ازآنجاکه 
قولنامه ها در دادگاه ها معتبر هس��تند، ادعای اين فرد در 
محاکم موردبررسی قرار می گيرد. اين در صورتی است که 
در کشورهايی با نظام ثبتی توسعه يافته چنين مساله ای 
را نمی توان يافت. برای نمونه، يک توليد کننده در زنجان 
قطعه زمينی را برای ايجاد ي��ک واحد توليدی خريداری 
می کند. بعد از اتمام ساخت وساز و شروع به فعاليت واحد 
توليدی، فردی ادعای مالکيت زمين کارخانه را می کند و 
مالک برای جلوگيری از توقف توليد مجبور به خريد دوباره 
زمين می شود اما ماجرا در اينجا تمام نشده و اين مساله 7 
هفت بار از سوی افراد مختلف تکرار می شود. حال آيا باوجود 
چنين ناامنی و بی ثباتی در عرصه سرمايه گذاری، چگونه 
می توان انتظار داشت که س��رمايه گذار بدون دغدغه و با 
خيالی آسوده، سرمايه خود را وارد چرخه اقتصادی کشور 
کند؟ مثال ديگ��ری را در نظر بگيريد: يک جراح که اتفاقًا 

فرزندان وی نيز در حرفه پزش��کی فعال بوده اند، اقدام به 
خريد يک ساختمان چندطبقه برای خود و فرزندانش در 
يک منطقه از تهران می کند، بعد از چندی فردی با در دست 
داشتن يک برگ سند قولنامه ای مدعی می شود که قبل از 
فروش اين ملک، يک دانگ اين ساختمان را از صاحب آن به 
جهت اعطای وام خريده ، اين فرد به دادگاه شکايت کرده و 
درخواست ابطال سند رسمی را می کند. خريدار رسمی نيز 
مجبور می شود تا هزينه زيادی صرف حفظ مالکيت صرف 
کند. بنابراين باوجود داشتن اسناد رسمی که از سوی يک 
نهاد حاکميتی صادر می شود در موارد بسياری نمی توان 
ادعا کرد که مالکيت فرد دارنده سند رسمی، تثبيت شده 
است. ۲- شاخص ثبت دارايی ها: متأسفانه در حال حاضر 
سيستم يکپارچه ثبت دارايی و اموال در ايران وجود ندارد از 
اصلی ترين داليل اين کار نيز معتبر بودن اسناد قولنامه ای 
است، چراکه افراد می توانند از طريق معامات قولنامه ای، 
اموال خ��ود را بدون ثبت در سيس��تم های تحت نظارت 
حاکميت جابه جا نمايند.  اين مس��اله يک از گريزگاه های 
بدهکاران بانکی و ني��ز يکی از راه های فرار از دين اس��ت. 
از اين رو، کارشناس��ان معتقدند که با اعتبار داشتن اسناد 
غيررسمی که درواقع يک بحران را در حوزه مالکيت اموال و 
دارايی ها رقم زده است. نمی توان امنيت را به فضای اقتصادی 
کشور آورد. درواقع به اعتقاد کارشناسان، زمينه ساز امنيت 

اقتصادی، امنيت حقوقی است که آن هم در سايه اعتبار اسناد 
رسمی به دست می آيد. نقطه مقابل اين امنيت اقتصادی 
ناامنی است که بااعتبار اسناد غيررسمی به وجود می آيد. 
در همين رابطه، دکتر عب��اس کريمی، عضو هيات علمی 
دانشکده حقوق دانش��گاه تهران معتقد است: »پذيرفتن 
اسناد غيررسمی، اقتصاد کشور را به اضمحال می برد و باعث 
شکوفا نشدن اقتصاد نيز می شود؛ زيرا شکوفا شدن اقتصاد 
منوط به تأمين امنيت اقتصادی برای مردم است، امنيت 
اقتصادی مستلزم امنيت حقوقی است و امنيت حقوقی يک 
بخش عمده آن امنيت قضايی است؛ بنابراين برای شکوفايی 

اقتصاد بايد امنيت اقتصادی داش��ته باش��يم که الزمه آن 
امنيت حقوقی است«. بنابراين، باوجود ناامنی اقتصادی هم 
فرار سرمايه داخلی اتفاق می افتد و هم سرمايه گذار خارجی 
تمايل چندانی به حضور در فرصت های سرمايه گذاری برای 
توليد نخواهد داشت. راه حل اين ناامنی نيز برگرداندن امنيت 
حقوقی و ارتقاي حقوق مالکيت فيزيکی اس��ت که آن نيز 
درگرو به رسميت شناختن اسناد رسمی است، چراکه اسناد 
رسمی نشان دهنده مالکيت عرصه سرمايه گذاری است و اگر 
در کشوری عرصه سرمايه گذاری دچار تزلزل شود، کل امنيت 

اقتصادی کشور به خطر خواهد افتاد.

   كاهش ۸.۴ درصدي تعداد پروازها
تعداد پروازهاي بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 8.۴ 
درصد و تعداد پروازه��اي تأخيردار نيز 9.۱ درصد كاهش 
داشته است. به گزارش مهر، براساس آنچه اين سازمان اعام 
كرده است، هواپيمايي معراج با داشتن 8 درصد تأخير در 
پروازهاي داخلي خود در خرداد ماه، كمترين ميزان تأخيرها 
و بهترين عملكرد را داراس��ت. اين شركت از ۱۱۰ سورتي 
پروازي كه در خرداد ماه داشته، ۱۰۱ سورتي پروازي را به 
موقع )9۲ درصد( و 9 سورتي پروازي )8 درصد( را با تأخير به 
پايان رسانده است. بيشترين ميزان تأخيرها هم به هواپيمايي 
وارش اختصاص دارد كه از مجم��وع ۱76پرواز داخلي در 
خرداد ماه امسال كه اين ش��ركت انجام داده، 98 سورتي 
پروازي معادل ۵6 درصد را به موقع و 78 س��ورتي پروازي 
مع��ادل ۴۴ درصد را با تأخير انجام داده اس��ت. همچنين 

بيشترين ميزان تأخير نسبت به كل پروازهاي انجام شده در 
خرداد ماه را هواپيمايي زاگرس داراست اين شركت كه با 
داشتن ۵۵6 پرواز در سومين ماه سال 98، تنها ۱۱ درصد از 
كل پروازهاي انجام شده را به خود اختصاص داد، اما توانسته 
۱۴ درصد تأخيرهاي پروازي اين ماه را نيز به دست بياورد 
كه بيشترين ميزان تأخير در پروازها ميان ۱7 ايراليني است 
كه در ماه گذشته پرواز داخلي داشته اند. آسمان و ايران اير 
هم هر يك با كسب به ترتيب ۱3 و ۱۲ درصد تأخير در كل 

پروازهاي خرداد ماه، در جايگاه هاي بعدي قرار گرفته اند. 

   انتشار قراردادهاي كالن شهرداري تهران
بهاره آروين، رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي 
اسامي ش��هر تهران در صفحه اينستاگرام خود نوشت: با 
ارتقاي اطاعات قراردادهاي منتش��ر شده در وب سايت 

شفافيت، اطاعات قراردادهاي كان درآمدي )مزايدات( و 
قراردادهاي سرمايه گذاري و مشاركت نيز در اين وب سايت 
منتشر ش��د.او روز گذشته در صفحه ش��خصي خود در 
اين ش��بكه اجتماعي ادامه داد: پيش ازاين اطاعات تمام 
قراردادهاي كان هزينه اي )مناقصات( شهرداري تهران در 
دسترس عموم قرار گرفته بود. آروين تصريح كرد: تاش 
مي كنم تا پايان تابستان 98، اطاعات يكي ديگر از مهم ترين 
انواع قراردادها، يعني قراردادهاي ملكي شهرداري تهران 
اعم از خريد، فروش، اجاره و تهاتر اماك نيز روي وب سايت 

شفافيت منتشر شود.

   گزارش خريد و فروش خطوط تاكسيراني
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني شهري كشور گفت: خريد 
و فروش خطوط تاكس��يراني در شهرهاي كشور گزارش 

شده است كه با اين تخلف برخورد خواهد شد. به گزارش 
فارس، مرتضي ضامني مديرعامل اتحاديه تاكس��يراني 
شهري كشور در پاسخ به اينكه آيا خطوط تاكسيراني خريد 
و فروش مي شود، گفت: تخلفاتي صورت مي گيرد و خط 
تاكس��ي خريد و فروش مي شود البته اين خطوط متعلق 
به شهرداري هاست و در حوزه تاكسيراني نيست. به عنوان 
مثال در ساير بخش هاي حمل و نقل عمومي نيز شركت 
خصوصي به نمايندگي از شهرداري ها خدمات حمل و نقل 
را در آن خطوط مشخص شده به عهده دارد ولي از ساليان 
گذشته بعضا شاهد خريد و فروش خطوط بوديم كه توسط 
اين شركت ها انجام مي شود اما اينكه شهرداري ها در اين 
حوزه مي توانند وجهي را دريافت كنند و خط را بفروشند، 

امكان ندارد و شهرداري نمي تواند در اين حوزه ورود كند. 
ضامني افزود: به نظر بنده راهكار اين اقدام نيز چرخشي شدن 

خطوط حمل و نقل عمومي در بين شركت هاي خصوصي 
است كه اين اقدام موجب عادالنه تر شدن وضعيت مي شود 
و خطي نيز خريد و فروش نخواهد شد.  مديرعامل اتحاديه 
تاكسيراني شهري كشور با اشاره به اينكه خريد و فروش خط 
غيرقانوني است و تخلف محسوب مي شود، گفت: تخلفات 
مورد بررسي قرار مي گيرد و منجر به تصميم گيري خواهد 
شد در صورتي كه مواردي هم به اتحاديه تاكسيراني ارايه 
شود آن را پيگيري خواهيم كرد.  او در خصوص معاينه فني 
تاكسي ها هر سه ماه يك بار گفت: براساس مصوبه هيات 
وزيران، تاكسي هاي فرس��وده موظف هستند هر سه ماه 
يك بار معاينه فني جديد دريافت كنند و ما از شهرداري ها 
درخواس��ت كرده ايم كه تا وقتي بستر نوسازي  تاكسي ها 
فراهم نشده است نسبت به معاينه  فني تاكسي هاي فرسوده 

كمك كنند و بخشي از هزينه آن را تقبل كنند. 
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 نمايشگاه هاي پرمخاطب
به شهرآفتاب منتقل مي شوند

پيروز حناچي، شهردار تهران از موافقت دولت براي 
انتقال نمايشگاه هاي پرمخاطب به شهرآفتاب خبرداد.

حناچي در گفت وگو با ايس��نا، در مورد س��رانجام 
رايزني با مسووالن نمايشگاه بين المللي در مورد عدم 
برگزاري نمايشگاه هاي پرمخاطب وتبادل نمايشگاه 
با شهرآفتاب گفت: ما با دولت مذاكره كرديم و دولت 
نيز اين پيشنهاد را پذيرفته است. وي افزود: در پي 
پذيرش دولت، قرار شد بخشي از نمايشگاه هايي كه 
جنبه ملي و بسيار پرمخاطب دارند را به نمايشگاه 
شهرآفتاب منتقل كنيم. بنابراين گزارش، براساس 
مصوبه شوراي شهر دوم مقرر شد كه نمايشگاه هاي 
پرمخاطب كه موجب ايجاد ترافي��ك در بزرگراه و 
مسيرهاي پيرامون مي شوند به نمايشگاهي در خارج 
از تهران منتقل ش��وند و برهمين اساس نمايشگاه 
شهرآفتاب ساخته شد اما با وجود صرف هزينه هاي 
گزاف، نمايش��گاه شهرآفتاب نتوانس��ت در مدت 
افتتاحش ميزبان نمايشگاه هاي پرمخاطب باشد اما 
به نظر مي رسد با توافق فيمابين دولت و شهرداري اين 

مشكل مرتفع شود.

رصد آنالين زباله هاي 
پايتخت در آينده نزديك

معاون نظارت ش��وراي ش��هر تهران از لزوم اجرايي 
ش��دن طرح »صورت وضعيت ه��اي الكترونيك« 
در حوزه پس��ماند خبرداد. به گزارش ايسنا افشين 
حبيب زاده، با تاكيد بر ل��زوم اجراي طرح »صورت 
وضعيت هاي الكترونيك در حوزه پسماند« گفت: 
براين اساس مي بايست تمام زباله ها و پسماندهاي 
پايتخت رصد شود. او با بيان اينكه شاهد مشكاتي 
در حوزه جمع آوري زباله هستيم و برهمين اساس 
بايد وضعيت حمل، دپو و... زباله ها مش��خص شود؛ 
گفت: بايد مبداء و مقصد زباله، محتواي زباله، تعداد و 
مشخصات كارگران دخيل در امر حمل، دپو و تفكيك 
مشخص شود و الزم است كه زباله هاي پايتخت به 
صورت آناين رصد شود. معاون نظارت شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه رصد آناين زباله ها مي تواند بخش 
عمده مشكات در اين حوزه را رفع كند و براي اجراي 
اين طرح مهم، جدي هستيم گفت: البته مسووالن 
پس��ماند به نامه درخواست ش��ورا براي اجراي اين 
طرح، پاسخ داده اند كه قانع كننده نبود و تاكيد داريم 
كه اين مهم هر چه سريع تر اجرايي شود. حبيب زاده 
با بيان اينكه شنيده ها حاكي از آن است كه شهردار 
تهران نيز دستور شروع به كار اين طرح را صادر كرده  
و اميد است در ماه جاري اين مهم محقق شود، گفت: 
البته گزارش هايي دريافت كرديم كه برخي ها تاش 
مي كنند كه اين طرح اجرايي نشود اما قطعا در كميته 
نظارت اين مسائل را پيگيري مي كنيم. معاون نظارت 
شوراي ش��هر تهران در مورد جزئيات اجراي طرح 
صورت وضعيت هاي الكترونيك در حوزه پس��ماند 
 GPS افزود: مي بايست روي خودروهاي حمل زباله
نصب شود و همچنين مشخصات، تعداد و ...كارگران 
دخيل، تناژ زباله ها در مبداء و مقصد، نوع زباله هاي 
حمل شده اعم از عادي، خانگي، بيمارستاني و ... در 

اجراي اين طرح مشخص شود.

 موضع دولت
درباره انتخابات شوراياري ها 

سخنگوي وزارت كشور در واكنش به مباحث مطرح 
ش��ده درباره برگزاري انتخابات ش��وراياري ها در 
تهران اظهاركرد: در اين مورد دو مصوبه الزم االجرا 
وجود دارد. به گزارش ايسنا، سيد سلمان ساماني 
اظهار كرد: ش��وراي اسامي شهر تهران مصوبه اي 
را در خصوص تشكيل ش��وراياري ها در محله هاي 
پايتخت وضع ك��رده كه اين مصوبه در اجراي ماده 
9۰ قانون شوراها به هيات تطبيق مصوبات ارسال و 
مورد اعتراض اين هيات واقع نشده است. در تركيب 
اين هيات نيز يك قاضي عاليرتبه منتخب رييس 
قوه قضاييه مطابق نص صريح قانون عضويت دارد و 
بر اساس همان قانون هم اكنون اين مصوبه قطعي 
و الزم االجرا ش��ده اس��ت. قائم مقام وزير كشور در 
امورمجلس و هماهنگي استان ها با اشاره به جزييات 
دو مصوبه هيات دولت مبني ب��ر همكاري وزارت 
كشور با شورا و شهرداري در حوزه اجرا و نظارت بر 
انتخابات شوراياري ها گفت: هيات وزيران با رويكرد 
افزايش مشاركت مدني آحاد مردم يك بار در سال 
93 و مجددا در سال 98 طي مصوبه اي بر همكاري 
وزارت كش��ور در برگزاري انتخابات ش��وراياري ها 
تاكيد كرده است. ساماني افزود: نكته حايز اهميت 
اينكه اين مصوبه هيات دولت از سوي رييس مجلس 
شوراي اسامي مغاير با قوانين شناخته نشده است.  
وي با بيان اينكه دستگاه هاي نظارتي مي توانند در 
صورتي كه مقرراتي را ب��ر خاف قوانين يا خارج از 
صاحيت نهاد مقرره گذار تشخيص دهند ابطال آن 
را از ديوان عدالت اداري تقاضا كنند، گفت: تاكنون 
مصوبات مربوط به ش��وراياري ها در ديوان عدالت 
اداري ابطال نشده اس��ت، از اين رو، بر اين اساس و 
نظر به اس��ناد الزم االجراي فوق، وزارت كش��ور به 
لحاظ قانوني در برگزاري انتخابات شوراياري ها در 
حدود مصوبات هيات وزيران همكاري خواهد كرد. 
سخنگوي وزارت كشور يادآور ش��د: از نظر وزارت 
كشور، نظم حقوقي اقتضا دارد مجريان و ناظران به 
مقررات الزم االجرا تقيد داشته باشند و تا زماني كه 
اين مصوبات اعتبار دارد، همگان مكلف به رعايت آنها 
هستند. ساماني با اشاره به نامه اخير سازمان بازرسي 
كل كشور در خصوص غيرقانوني خواندن انتخابات 
شوراياري ها گفت: نامه رياس��ت سازمان بازرسي 
كل كشور حاوي نكات مهم و قابل تاملي است و ما 
هم معتقديم كه اين گونه كنش ها با توجه به ابعاد 
مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و حقوقي در 
سطوح كان شهرهايي مانند تهران حتما نيازمند 
جامع نگري است و در اين گونه مسائل، برخورداري 
از پشتوانه قانوني مستحكم تر و تصميم قانونگذار به 

تحقق منافع عمومي نزديك تر خواهد بود.
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گزارش »تعادل« از جزئيات جلسه خودرويي ها با مجلس و دولت

مصوبهپرداختتسهيالتبهقطعهسازانتمديدميشود؟
تعادل|

بهمن ماه پارس�ال توليد خودرو در كش�ور روند 
افزايشي به خود گرفت؛ اما اين روند در خردادماه 
امسال متوقف شد. برخي تزريق تسهيالت 4 هزار 
ميلياردي به قطعه سازان كشور را عامل اصلي رشد 
توليد خودرو در آن مقطع دانسته و توقف اين روند 
را نيز به دليل عدم پرداخت كامل اين تسهيالت 
مي دانند. در واقع سال 97 به ويژه در سه ماه پاياني 
سال قطعه سازان از 2 منظر تزريق نقدينگي و آغاز 
اصالح قيمت ها شاهد اتفاقات خوبي در اين حوزه 
و بازگشت به جريان توليد بودند؛ اما در سال 98 
باقي مانده تسهيالت ياد ش�ده به خودروسازان 
ارايه نشد و روند توليد را متوقف كرد كه نتيجه آن 
تعداد زيادي خودروهاي ناقص در كف پاركينگ 
خودروسازي ها بود. اكنون نيز مصوبه دولت براي 
پرداخت تس�هيالت به صنعت خودرو 31 خرداد 
ماه منقضي ش�ده و حاال براي اجرايي شدن بايد 
دوباره تمديد ش�ود. در اين راستا خودروسازان 
به عدم هماهنگي بانك مركزي و بانك هاي عامل 
معترضند؛ چراكه معتقدند عدم اجراي مصوبه به 
دليل دستورالعمل اش�تباه براي اجراي آن بوده 
كه باعث ش�ده بانك هاي عامل تمايلي به اجراي 
آن نداشته باش�ند. طبق اين دستورالعمل، تمام 
ريس�ك افزايش قيم�ت ارز و ع�دم بازپرداخت 
تس�هيالت به گردن بانك هاي عام�ل مي افتد و 
اي�ن بانك ها ني�ز از پذيرش اين موضوع س�ر باز 
مي زنند. از اين رو خودروس�ازان تس�هيالت ياد 
شده را از طريق اس�حاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهور پيگيري كردن�د كه اين موضوع از 
طريق او به مس�ووالن بانك مركزي منتقل شد، 
اما مسووالن بانك مركزي معتقد بودند كه براي 
اين كار بايد مس�ير تخصيص تس�هيالت دوباره 
طي شود و از شوراي پول و اعتبار مصوبه بگيرند. 
درنهايت با ورود رضا رحماني، وزير صنعت به اين 
ماجرا و ارسال درخواست تمديد مصوبه پرداخت 
تسهيالت به بانك مركزي، معاون ريالي اين بانك 

قول داد كه مصوبه ياد شده تمديد شود.

سرگذشتارايهتسهيالتارزيبهقطعهسازان
همزمان با تحريم هاي ثانويه مشكالت واردات قطعه براي 
خودرو سازان بيش از پيش شد و بدهي آنها به شركت هاي 
قطعه ساز تامين قطعه در خطوط توليد افزايش يافت. به 
همين دليل بود كه دولت براي جلوگيري از افت بيشتر 
توليد با تسهيالت 11 هزار ميلياردي در دو بخش ريالي 
و ارزي شامل 4 هزار ميليارد تومان و 844 ميليون يورو به 
خودروسازان موافقت كرد. با پرداخت تسهيالت 4 هزار 
ميلياردي در بهمن  ماه پارسال توليد خودرو از روند نزولي 
خود خارج شد؛ اما ادامه ارايه تسهيالت به صورت ارزي 
متوقف شده و اكنون نيز تاريخ اعتبار آن به سر آمده است.

در واقع خودروسازان ريشه طوالني شدن فرآيند تحويل 
خودروهاي پيش فروش به مردم را عدم تأمين قطعات 
از س��وي قطعه س��ازان و اعمال تحريم ه��اي خارجي 
اعالم مي كنند. خودرويي ه��ا مي گويند كه پولي براي 
خريد قطعه از قطعه س��از ندارند و قطعه سازان با گاليه 

شديد از خودروس��ازان مي گويند كه طلب بسيار زياد 
از خودروس��ازان باعث مشكل شده اس��ت. بسياري از 
خودروسازان عامل اصلي خودروهاي ناقصي كه در كف 
پاركينگ هاي آنها خوابيده است را عدم پرداخت باقي 
تسهيالت وعده داده شده اعالم كرده و توپ را به زمين 
بانك مركزي انداختند. آنها معتقدند كه طبق مصوبه آذر 
97، بانك مركزي بايد نسبت به تأمين اعتبار خودروسازان 
اقدام مي كرد، اما فقط 4 هزار ميليارد تومان از اين اعتبار 
پرداخت ش��ده و اعتبار ارزي به دست ما نرسيده است؛ 
به همين دليل نمي توانيم هزينه هاي تأمين قطعات را 
بپردازي��م. خودرويي ها همچنين تأكيد دارند كه بانك 
مركزي بايد 11 هزار ميليارد تومان در 2 بخش ريالي و 
ارزي شامل 4 هزار ميليارد تومان و 844 ميليون يورو، 
به خودروسازان پرداخت مي كرد اما به دليل ايرادات فني 
سيستم بانكي با وجود ابالغ مصوبه، هنوز 844 ميليون 
يورو پرداخت نشده اس��ت و ظاهراً بانك هاي عامل زير 
بار پرداخت تسهيالت يادشده نمي روند. در اين زمينه 
چندي پيش مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعه سازان عنوان 
كرده بود كه تاخير پرداخت 7 هزار ميليارد تومان ديگر 
)844 ميليون يورو( عاملي ش��ده تا ميزان خودروهاي 

ناقص در كارخانه ها افزايش پيدا كند. 

پاسخبانكمركزيبهخودروييها
در اين راستا اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي درباره 
ادعاي خودروسازان مبني بر عدم تأمين اعتبار از سوي 
بانك مركزي براي تكميل قطعات خودروهاي ناقص به 
تسنيم گفته بود كه سال گذشته بانك مركزي در راستاي 
تقاضاهاي مكرر هر ساله خودروسازان گزارشي را آماده 
كرد و به شوراي پول و اعتبار ارايه داد. بعد از كلي بحث در 

شوراي پول و اعتبار سرانجام به اين جمع بندي رسيديم 
كه فرصت هايي را به خودروس��ازان با رعايت مصوبات، 
آيين نامه ها و مقررات بدهيم ضمن اينكه عوامل بازدارنده 
را برداشتيم و راه را باز كرديم. او با اشاره به مصوبه 10 مهر 
سال 97 شوراي پول و اعتبار، تاكيد كرد: در جلسه مهر 
سال قبل شوراي پول و اعتبار تقاضاي خودروسازان مبني 
بر جداسازي تسهيالت شركت هاي اصلي از گروه هاي 
زيرمجموعه و ذي نفع خودروسازي را تصويب كرد. در اين 
مصوبه همچنين بنا شد كه خودروسازي ايران  خودرو و 
سايپا از شرايط نداشتن چك برگشتي و بدهي غيرجاري 
شركت هاي گروه در زمان اخذ تسهيالت و ايجاد تعهدات 
براي شركت هاي اصلي مستثني شوند. در همان زمان 
مصوب و ابالغ شد كه 20 درصد سرمايه پايه هر بانك به 
شركت  هاي خودروسازي تس��هيالت پرداخت شود. او 
تشريح كرد: با وجود اين، در همان ايام مسائل و مشكالتي 
براي خودروسازان پيش آمد كه منجر به كاهش توليد 
آنها و تصوي��ب مصوبه 24 آذر 97 از س��وي معاون اول 
رييس جمهور شد. طبق آن مصوبه بانك مركزي براي 
رفع مشكل كمبود نقدينگي موظف به پرداخت تسهيالت 
ارزي 844 ميليون يورويي ش��د، ضمن آنكه بنا شد كه 
سقف تسهيالت ريالي به 2 خودروساز نيز افزايش يابد. بر 
همين اساس 23 بهمن 97 بانك مركزي مقداري شرايط 
را سهل تر از مصوبه قبلي كرد و دريافت تسهيالت براي 
مدت يك سال براي خودروس��ازان ابالغ شد. قائم مقام 
بانك مركزي ضمن اشاره به پرداخت تسهيالت 40 هزار 
ميليارد   ريالي به خودروسازان ايران خودرو و سايپا، گفت: 
بنا ش��د 20 هزار ميليارد    ريال براي شركت اصلي سايپا 
و 20 هزار ميليارد    ريال براي شركت اصلي ايران خودرو 
پرداخت شود. اين تسهيالت بايد به نام خودروسازان و به 

حساب قطعه سازان مورد تأييد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت پرداخت مي شد. او با توجه به فشار زياد سيستم 
بانكي در ماه هاي پاياني س��ال97 توضيح داد: با وجود 
اين، اما پول خودروس��ازان را پرداخت كرديم، 39 هزار 
ميليارد   ريال از 40 هزار ميليارد   ريال به خودروس��ازان 
پرداخت ش��د كه از اين مبلغ 20 ه��زار ميليارد ريال به 
ايران خودرو و 19 هزار ميليارد ريال به سايپا پرداخت شد. 
كميجاني ادامه داد: البته ما براي كمك به بانك هايي كه 
مشكل داشتند، اين آمادگي را هم ايجاد كرديم كه از منابع 
بانك مركزي اس��تفاده كنند. خودروسازان تا زماني كه 
تسهيالت ريالي را دريافت مي كردند، درخواست دريافت 
تسهيالت ارزي و ال سي جديد براي ترخيص قطعاتي 
را كه از قبل وارد كرده بودند، نداش��تند. او با بيان اينكه 
مشكل اصلي خودروسازان در دريافت تسهيالت ارزي، 
نوس��ان قيمت ارز در زمان تحويل و تسويه بوده است، 
افزود: خودروسازان تا پايان خرداد 98 فرصت داشتند تا 
از اين تسهيالت استفاده كنند ولي با وجود اين، به موضوع 
نوس��ان ارزي تأكيد داشتند. براي گشايش ال سي، نرخ 
ارز به قيمت روز محاسبه مي شود و خودروسازان نگران 
هستند در زمان نوسان قيمتي و باال رفتن قيمت ارز، در 
زمان پرداخت تعهدات رقم بيشتري را به بانك ها پرداخت 
كنند بر همين اساس خواستار دريافت تسهيالت به نرخ 
ريالي ثابت هستند ولي مقررات ارزي اين اجازه را به بانك 
مركزي نمي دهد. قائم مقام بانك مركزي از پيشنهاد اين 
بانك به خودروس��ازان براي پرداخت تس��هيالت ارزي 
در قالب يوان و روپيه خبر داد و گفت: خودروس��ازان اما 
درباره مابه التفاوت قيمت ارز در زمان گشايش ال سي و 
پرداخت تعهدات مشكل دارند، فرآيند دريافت ال سي و 
پرداخت تعهدات حداقل 3 ماه طول مي كشد. در نهايت 

او با تأكيد بر اينكه دولت، وزارت صمت و خودروسازان 
بايد به فكر محلي براي تأمين مابه التفاوت تسهيالت ارزي 
باشند، ادامه داد: افزايش تسهيالت ريالي، رشد نقدينگي 
و آثار تورمي به همراه دارد كه براي بانك مركزي مقدور 
نيست. خودروسازان هرساله از برخي محدوديت هاي 
مقرراتي، مشروط به واگذاري دارايي هاي مازاد و سهام 
بانك پارسيان )درخصوص شركت ايران خودرو( مستثني 
ش��ده اند ولي اقدام قابل توجهي در اين خصوص انجام 

نداده اند.

ق�ولبان�كمرك�زيب�رايتمدي�دمصوبه
پرداختتسهيالت

در راستاي حل مشكالت ياد شده، جلسه خودروسازان، 
قطعه س��ازان و نماين��دگان بانك مركزي ب��ا اعضاي 
فراكس��يون پاس��خگو در كميس��يون تلفيق مجلس 
برگزار ش��د كه در تش��ريح نتايج آن مازيار بيگلو، دبير 
انجمن قطعه س��ازان به ف��ارس گفت: اگ��ر به صنعت 
خودرو تسهيالت پرداخت نشود، بعيد است كه تكميل 
خودروهاي ناقص عملي ش��ود؛ چراك��ه يكي از عوامل 
اصلي انباش��ت 180 هزار دس��تگاه خ��ودرو ناقص در 
پاركينگ ايران  خودرو و س��ايپا همين موضوع بوده كه 
باعث مسدود شدن 6 تا 7 هزار ميليارد تومان از دارايي 
خودروسازان بابت انباشت اين خودروها شده است. او با 
بيان اينكه در اين جلسه، اعتراض خود را نسبت به عملي 
نشدن اين مصوبه اعالم كرديم، ادامه داد: در آن جلسه 
آقاي كميجاني معاون ريالي بانك مركزي وعده داد كه 
اين مشكل برطرف شود؛ اما پس از جلسه در مصاحبه اي 
اعالم كرد كه خودروسازان بايد به فكر منابع مالي جديد 
باش��ند و اين منابع را از محل ديگري تأمين كنند. دبير 
انجمن قطعه س��ازان با طرح اين سوال كه اگر قرار است 
بان��ك مركزي از بخش خصوص��ي حمايت نكند، پس 
وظيفه اش چيست؛ گفت: مصوبه دولت براي پرداخت 
تسهيالت به صنعت خودرو 31 خرداد ماه منقضي شده 
و حاال براي اجرايي شدن بايد دوباره تمديد شود و عدم 
اجراي مصوبه نيز به دليل دستورالعمل اشتباه براي اجراي 
مصوبه بوده كه باعث شده تا بانك هاي عامل تمايلي به 
اجراي آن نداشته باشند. طبق اين دستورالعمل، تمام 
ريسك افزايش قيمت ارز و عدم بازپرداخت تسهيالت به 
گردن بانك هاي عامل مي افتد و اين بانك ها نيز از پذيرش 
اين موضوع س��ر باز مي زنند. او تاكيد كرد: در جلسه با 
اعضاي كميسيون تلفيق، نمايندگان بانك مركزي نسبت 
به كيفيت خودرو و قطعات معترض شدند در حالي كه 
كيفيت، متولي مشخصي دارد و بانك مركزي نبايد نقش 
مدعي العم��وم را بازي كند. او با ارايه پيش��نهادي براي 
جايگزين شدن تسهيالت ريالي به جاي تسهيالت ارزي 
پرداختي به صنعت خودرو، گفت: اين موضوع را از معاون 
اول رييس جمهور خواستار شديم، آقاي جهانگيري نيز 
اين مساله را به مسووالن بانك مركزي منتقل كرد ولي 
مس��ووالن بانك مركزي معتقدند كه براي اين كار بايد 
مسير تخصيص تسهيالت دوباره طي شود و از شوراي 
پ��ول و اعتبار مصوبه بگيريم. وزير صنعت درخواس��ت 
تمديد مصوبه پرداخت تس��هيالت را به بانك مركزي 
ارس��ال كرده است و معاون ريالي بانك مركزي قول داد 

كه اين مصوبه تمديد شود.

كاهش 22 درصدي واردات كشور
رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت در آيين افتتاح 
نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد 
گفت: سال گذشته كاهش 22 درصدي واردات به كشور را 
شاهد بوديم كه بخشي از آن مربوط به توسعه داخلي سازي 
برخي محصوالت و توليدات بود. اين وزارتخانه 10 ميليارد 
دالر پروژه براي داخلي سازي كاالهايي كه در گذشته وارد 
كشور مي شده اند، تعريف كرده كه بخشي از آن هم اكنون 
محقق ش��ده اس��ت. او تاكيد كرد: نمايشگاه هاي ساخت 
داخل تا داخلي س��ازي آخرين قطعات وارداتي در كشور 
ادامه خواهد يافت و امسال در سياست هاي تجاري و وارداتي 
وزارتخانه در نظر داريم هر كااليي كه ساخت داخل آن به 
حد كافي وجود دارد، واردات آن ممنوع و در غير اين صورت، 
داخلي سازي شود. وزير صمت با بيان اينكه راهكار اصلي 
حل مشكالت اساسي جامعه از جمله بيكاري، معيشت، 

حفظ ارزش پول ملي و غيره در رونق توليد اس��ت، افزود: 
بهترين محل بروز و ظهور اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي، 
توس��عه ش��ركت هاي دانش  بنيان، به��ره وري و غيره در 
واحدهاي صنعتي است و با رونق فعاليت آنها ساير دستگاه ها 

نيز مي توانند به هدف خود دست يابند. 
او تاكيد كرد: شكوفايي صنعت كشور نيازمند ارتقاي فناوري 
و صادرات اس��ت كه در اين صورت رونق توليد و اش��تغال 
به ويژه اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي را شاهد خواهيم 
بود. در سه ماهه نخست سال 98 بيكاري فارغ التحصيالن 
دانشگاهي 1.4 درصد كاهش يافته است كه بخشي از آن 
مرهون همين حركت ها در جهت رونق توليد است.  رحماني 
بيان كرد: عمده واردات كشور را واردات خودرو، پتروشيمي، 
فوالدي و غيره تشكيل مي دهد و اگر در زمينه داخلي سازي 
نيازهاي اين صنايع بزرگ خودكفا شويم، مي تواند بر ساير 

صنايع نيز تاثيرگذار باشد. اين نمايشگاه در واحدهاي بزرگ 
صنعتي و معدني كشور تا داخلي سازي آخرين قطعات مورد 
نياز ادامه خواهد يافت، اما در ساير واحدها مثل شركت هاي 
س��يماني، قطعات خودرو، صنايع غذايي، پتروش��يمي و 
غيره، انجمن هاي مربوطه وارد عمل خواهند شد و نيازهاي 
واحدها را جمع آوري خواهن��د كرد. او از برنامه ريزي براي 
داخلي سازي قطعات و تجهيزاتي معادل 10 ميليارد دالر 
خبر داد كه تا پيش از اين از خارج كش��ور تامين مي شدند 
و گفت: به اين منظور س��هميه داخلي سازي براي صنايع 
مختلف خودرويي، فوالدي و غيره تعيين شده است. اگر 
بتوانيم اين 10 ميليارد دالر قطعات و تجهيزات را امسال يا 
حداكثر در سال آينده داخلي سازي كنيم، به همان نسبت از 
ارزبري اقتصاد كشور كاسته شده و چه بسا كه امكان صادرات 

و ارزآوري آنها نيز فراهم شود.
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بررسيوضعيتمقررات
وارداتقطعاتخطوطتوليد

فارس| اين هفته مس��ووالن ارشد وزارت صمت و 
گم��رك، چگونگي اعمال مقررات راج��ع به واردات 
قطعات مورد نياز خطوط توليدي شركت هاي توليدي 
بزرگ با توجه به قاعده 2-الف سيستم هماهنگ شده 
توصيف كاال را بررسي مي كنند. سال 95 خبرهايي 
دست به دست شد كه دفتر بازبيني گمرك براي يكي 
از شركت هاي لوازم خانگي فعال در بازار مطالبه نامه 
صادر كرده است. اين مطالبه نامه در راستاي مقررات 
قاعده 2-الف گمركي مبني بر سيستم هماهنگ شده 
توصي��ف كاال و نيز ماده 38 قان��ون رفع موانع توليد 
در نظر گرفته شد. پس از طرح اين موضوع اختالف 
نظر كارشناس��ي ميان وزارت صم��ت و گمرك و با 
پيگيري شركت مورد نظر به وجود آمد تا در نهايت با 
اعتراض و جلسات برگزار شده پاي معاونت حقوقي 
رياست جمهوري به موضوع باز شد. بعد از مدت ها در 
سال گذشته مش��خص شد كه شمول قاعده 2-الف 
به وزارت صنعت واگذار شده است.  همچنين عنوان 
شده بود كه براي شركت تكوين الكترونيك نيز مطالبه 
نامه اي در زمينه قاعده 2-الف صادر شده است كه بعدا 
مشخص شد اين موضوع در بررسي مقدماتي بوده و 
نهايي نيست. در همين راستا يك مقام مسوول گمرك 
به فارس خبر داد: بررسي هايي پيرامون واردات قطعات 
لوازم خانگي اين شركت و زير مجموعه هاي آن انجام 
شد اما در نهايت تاكنون هيچ مطالبه نامه اي براي اين 

شركت از سوي گمرك صادر نشده است.

ديدگاهرييسسازمانحمايت
دربارهنرخارز

ايسنا|رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان به ديدگاه هاي متفاوت نرخ گذاري ارز 
در كشور اشاره كرد و گفت: عده اي به تك نرخي شدن 
ارز و تثبيت آن اعتقاد دارند و عده اي نيز عرضه و تقاضا 
را تعيين كننده در اين زمينه مي دانند كه براساس اين 
فرمول ها و واقعيت ها ما تصميم گيري هاي مان را   انجام 
مي دهيم. عباس تابش در مورد تصميمات خلق الساعه 
در عرصه اقتصادي و اعالم آن براي توليدكنندگان و 
صنعتگران تصريح كرد: مجبور هستيم به تناسب آفند 
دشمن برنامه پدافند تدارك ببينيم؛ به طوري كه در 
اين عرصه دو راه بيشتر نداريم؛ يا بايد تسليم ابرقدرت ها 
شويم كه نتيجه آن را در مذاكرات امريكا با كره شمالي 
مشاهده كرديم يا اينكه تاوان حريت، استقالل و آزادي 
كشور را بدهيم. او ضرورت توانمندي مديريت ها را در 
اين عرصه يادآور ش��د و تصريح كرد: بايد به تناسب 
صنعتي شدن ،  مديريت ها را نيز صنعتي كنيم تا با تكيه 
بر استانداردهاي جهاني بتوانيم كارها را با كيفيت به 
پيش ببريم. سعي داريم در حوزه هاي مختلف بخش 

توليد و صنعت مورد حمايت جدي قرار گيرد.

اخذمجوزبرايفعاليتهاي
توليديزمانبراست

فارس| يك نماينده مجلس گفت: در صورتي كه 
دولت و مجلس قوانين سخت گيرانه را از سر راه توليد 
بردارند و توليد كنندگان اجناس با كيفيت توليد و 
مردم خود را موظف به خري��د كاالي ايراني بدانند 
رونق توليد امكان پذير مي شود. محمد خدابخشي 
گفت: براي حذف قوانين  مزاحم توليد، بايد مجلس 
شوراي اسالمي به عنوان قانونگذار تالش كند و موانع 

قانوني را اصالح كند.

شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند درنظر دارد كاالهاي موضوع بند »يك« آگهي حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله اي از توليدكننده واجد شرايط خريداري و تامين نمايد.
1( موضوع مناقصه

الف( شرح مختصر كاال

»آگهي ارزيابي كيفي توليدكنندگان«
شركت پااليش نفت امام خميني )ره( 

شازند »سهامي عام«

نوبت دوم
شماره مجوز: 1398-2343

روابط عمومي شركت پااليش نفت  امام خميني )ره( شازند 

ب( شرايط اوليه متقاضي
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه.

2- داشتن كد ملي/شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
3- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي موردنظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم.

4- توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت تائيد در ارزيابي كيفي مناقصه گران( و همچنين تضمين انجام تعهدات )در صورت برنده شدن در مناقصه( مطابق آئين نامه تضمين براي 
معامالت دولتي موضوع تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 123402/ت مورخ 1394/09/22

2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار
شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد.

3( مهلت و محل دريافت فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه )بند ب( بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم )3 روز پس از انتشار آگهي نوبت اول( به مدت 5 روز كاري ضمن 
ارسال تقاضاي شركت در مناقصه موردنظر از طريق نمابر 33672013-086، فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس WWW.IKORC.IR دريافت و بر اساس آن مدارك 

الزمه را تكميل و صرفا بر روي لوح فشرده )CD( به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند.
4( زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي )تكميل شده توسط متقاضيان( 

زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، 2 هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مي باشد. ضمنا محل تحويل يا ارسال لوح فشرده )CD( حاوي فرمها و مدارك تكميل 
شده، به نشاني اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند- اداره تداركات و امور كاال- ساختمان ب- طبقه همكف اتاق 121- كد پستي 38671-41111 
تلفن: 33492916-086 يا 33492840-086 مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد ضمنا دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضي 

ايجاد نمي كند. الزم بذكر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوي اسناد ارزيابي كيفي ظرف مدت 1 ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت )همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم( مي بايست 2 برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه، صرفا بر روي لوح فشرده 
)CD( درج و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از شركتهايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند، جهت دريافت 

اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.
WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

برآورد هزينه انجام موضوع مقدار/تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصهرديف
مناقصه )ريال(

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 
)ريال(

1RNL-9848010-MYANTI FOULING 25.90010.000.000.000500.000.000 كيلوگرمماده شيميايي

1- شماره مناقصه :  9801091
2- موضوع مناقصه : تعويض پوشش خط لوله 2 اينچ چاه 14 خانگيران

3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی ،  منطقه عملياتی خانگيران سرخس-  4 ماه
4- نام و نشانی مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخيام ، بلوارارشاد ، خيابان پيام ، نبش پيام 6 ، پالك 18 .

5- شرايط مناقصه گر : 
5-1- دارابودن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

5-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمينه موضوع پروژه .
5-3- دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته تاسيسات و تجهيزات/ نفت و گاز. 

5-4- دارا بودن گواهی نامه تائيد صالحيت ايمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5-5- توانايي تهيه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار )مناقصه( به مبلغ 338/950/000  ريال از انواع تضامين مجاز اعالم شده در آئين نامه تضمين معامالت دولتی .

6- متقاضيان برای دريافت کاربرگ های استعالم ارزيابی کيفی مناقصه به پايگاه اينترنتی مناقصه گزار به نشانی WWW.EOGPC.IR ) بخش مناقصات ( مراجعه و پس از تکميل کاربرگ های مذکور ، 
کليه مدارک درخواستی را در قالب يک لوح فشرده ) CD ( به انضمام نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه، حداکثر تا پايان وقت اداری روز 1398/05/19  به امور حقوقی و پيمان های مناقصه گزار 

به آدرس مندرج در بند 4  تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند .
7- پاکت های مناقصه در ساعت 11:00  مورخ  1398/06/13 در حضور پيشنهاد دهندگان گشوده خواهد شد .

8- در صورت نياز به اطالعات بيشتر ، متقاضيان ميتوانند با تلفن های  319   و 37047317 -051 تماس حاصل نمايند . ضمنا موضوع مناقصه در پايگاه اطالع رسانی مناقصات با شماره 3208317  ثبت 
شده است.

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای  
همراه با ارزيابی کيفی شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

نوبت اول
شماره مجوز: 2445/ 1398 

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

آگهيمناقصهعمومي
سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر ش�هرداري كرج درنظر دارد باتوجه به مجوزهاي ماخوذه مناقصه هاي ذيل را به 
اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد، لذا متقاضيان مي توانند ظرف مدت 10 روز كاري از تاريخ 1398/04/30 جهت دريافت 
اسناد مناقصه با درنظر گرفتن شرايط عمومي-خصوصي پيمان و شرايط ذيل به واحد امور قراردادها واقع در كرج- ميدان 
استاندارد- بعد از موسسه استاندارد- ساختمان مركزي مراجعه و يا با شماره تلفن 32800843-026 تماس حاصل نمايند. 

- محل تحويل اسناد: دبيرخانه سازمان 
- واريز مبلغ 500/000 ريال به حساب شماره 70030744448 نزد بانك شهر بنام سازمان بابت خريد هر يك از اسناد 

- آخرين مهلت قبول پيشنهادات: پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1398/05/09 
- هزينه نشر آگهي ها برعهده برنده مناقصه و يا برندگان مناقصه خواهد بود. 

- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. 

مبلغ سپرده شركت مبلغ اعتبار )ريال( موضوع
در مناقصه )ريال( 

مدت 
توضيحات قرارداد 

خريد غذاي پرسنل 
100 تعداد پرس غذا- متقاضيان يكسال 5/000/000/000250/000/000 ريال سازمان 

داراي مجوز از صنف پزندگان
بيمه اماكن تحت پوشش 

شركت ها، كارگزاري ها و يكسال 5/000/000/000250/000/000 ريال سازمان 
نمايندگي هاي بيمه 

سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري كرج

شهرداري كرج 
سازمان مديريت حمل و نقل 

بار و مسافر
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تشديد بي اعتمادي ميان غول هاي فناوري و سياستمداران

»سيليكون ولي« در گرداب چالش هاي سياسي
گروه جهان|

 غول هاي فن��اوري چون فيس بوك، گوگل و آمازون 
به دنبال توس��عه فعاليت هاي خود هس��تند و برخي 
از آن��ان حتي ب��راي ورود به بخش بانك��داري خيز 
برداش��ته اند. اي��ن در حالي اس��ت كه س��وءظن و 
بي اعتمادي ميان سياس��تمداران و اين شركت ها به 
باالترين سطح خود در چند دهه گذشته رسيده است؛ 
عاملي كه چهره هاي سياسي را ترغيب كرده تا حوزه 

فعاليت غول هاي فناوري را محدود كنند.     
فايننش��ال تايمز نوش��ته: هفت��ه گذش��ته فرصت 
خوبي بود تا حال و روز ش��ركت هاي بزرگ  فناوري 
را بررس��ي كنيم. نتيجه ام��ا براي س��يليكون ولي 
چندان اميدواركننده نب��ود. كمپين هاي انتخابات 
رياس��ت جمهوري 2020 ميالدي در اياالت متحده 
نخستين روزهاي خود را پشت سر مي گذارد اما تنفر 
از غول هاي فناوري در فضاي سياس��ي واش��نگتن، 
امري است كه همه مي توانند فارغ از قطب بندي هاي 

سياسي درباره اش اتفاق نظر داشته باشند. 
نمايندگان امريكايي سه شنبه و چهارشنبه در كاپيتال 
هيل اين فرصت را پي��دا كردند تا برخي از مهم ترين 
مس��ائل را درب��اره غول هاي فناوري مط��رح كرده و 
عصبانيت خ��ود را در اين ب��اره در برابر دوربين هاي 

خبرنگاران به نمايش بگذارند.  
فيس بوك اخيرا براي طرح هاي رمزارز )ارز ديجيتال( 
به ش��دت مورد انتقاد قرار داشت و گوگل نيز به دليل 
همكاري با چين سرزنش مي شد. از همين رو، مديران 
اين دو ش��ركت به همراه ش��ركت هاي آمازون و اپل 
براي نخستين بار به دليل قدرتشان در بازار به كنگره 
فراخوانده شدند تا به پرسش هاي نمايندگان در اين 

باره پاسخ دهند.
پيش تر نيز نتيجه يك نمايش سياسي دو اقدام قابل 
توجه نظارتي ب��ود: جريمه 5 ميلي��ارد دالري عليه 
فيس بوك در اي��االت متحده به دلي��ل نقض حريم 
خصوصی کاربران و انتشار اين خبر كه اتحاديه اروپا 
به طور رسمي تحقيقاتي را درباره اتهام انحصار رقابت 

شركت آمازون كليد زده است. 
جاي تعجبي نداشت كه نشس��ت نمايندگان درباره 

فيس بوك پر سر و صداتر بوده است. به نظر مي رسيد 
كه برخي از نمايندگان از اين كه فيس بوك قرار است 
از يك ارز ديجيتالي رونمايي كند آن هم در حالي كه 
هنوز مساله استفاده نادرست از اطالعات كاربران حل 
نش��ده، نگران بودند. نمايندگان معترض مي گويند 
چگونه مي توان به فيس بوك اعتماد كرد وقتي شاهد 
نقض آشكار حريم خصوصي توسط اين غول فناوري 

بوده اند.
شايد اين شرايط در س��يليكون ولي به عنوان روند 
برخورد با يك نوآوري در نظر گرفته شده و در نهايت 
نيز به پايان برس��د اما در خارج از اي��االت متحده، 
 اين خطر وجود دارد كه به اين مس��اله به عنوان يك 

ناهنجاري سياس��ي آن هم در شديدترين حالتش 
نگاه شود.  فيس بوک مدت هاس��ت که اعالم کرده 
قص��د دارد تا ارز مجازی را منتش��ر کن��د و وزارت 
خزانه داری آمريکا تاكيد دارد تا زماني كه فيس بوک 
تعهدات الزم را ندهد مجوزی برای انتش��ار اين ارز 

صادر نخواهد كرد. 
فايننشال تايمز مي نويسد: ارز ديجيتال ليبرا دو خطر 
دارد، خطراتي كه مي توانند توسعه يافته و به تهديدي 
براي غول هاي فناوري تبديل ش��وند. اين تهديدها 
منصفانه يا غيرمنصفانه مي توانند فيس بوك را در يك 
گرداب بكشانند. نخست،  بي اعتمادي و سوءظني كه 
در محافل سياسي نسبت به غول هاي فناوري ايجاد 

ش��ده به مرحله متاستاز رسيده و بحراني شده است. 
اين وضعيت در رويكرد و لحن خشمگينانه نمايندگان 
امريكا نسبت به فيس بوك در نشست هفته گذشته 
كامال مشهود بود. نمايندگان پيش از اين كه از طرح ارز 
ديجيتال فيس بوك انتقاد كنند نيز گاليه هاي جدي 
از نقض حريم خصوصي و انتشار اخبار جعلي داشتند. 
ارز ديجيتال ليب��را نيز جبهه جدي��دي را در تقابل 
ميان سياس��تمداران و فيس بوك باز كرد. همچنين 
گاليه هايي نظير اين وجود دارد كه ارز ديجيتال ليبرا 
مي تواند سياست هاي مالي اياالت متحده را تحت تاثير 

قرار دهد و حتي قدرت دالر را تهديد كند.   
خطر دوم اين است كه اقدام عليه ارز ديجيتالي ليبرا 

مي تواند درها را به روي اقدام��ات نظارتي به منظور 
متوق��ف كردن روند توس��عه غول هاي فن��اوري در 
بازاره��اي جديد بگش��ايد. ديويد مارك��وس يكي از 
مديران ارشد فيس بوك، به سياستمداران اطمينان 
داده كه ليبرا تا زماني كه تاييد نهايي را دريافت نكند 
راه اندازي نخواهد ش��د. اما حاضر نش��ده بپذيرد كه 
شركت تا زمان دريافت مجوز الزم تالش براي توسعه 

اين طرح را نيز متوقف خواهد كرد.  
همچني��ن در روزهاي اخير تالش ه��ا براي حمالت 
سياس��ي به گ��وگل نيز افزاي��ش يافت��ه و تمايالت 
وطن پرس��تي اين ش��ركت امريكايي نيز زير سوال 
رفته است. پيتر ثيل سرمايه گذار و مشاور سيليكون 
ولي كاخ سفيد، مدعي ش��ده كه اين موتور جستجو 
تحت تاثير چين ق��رار گرفته و ديگر در جهت تامين 
منافع اي��االت متحده كار نمي كن��د.  دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، در رشته توييتي وعده داده 
كه در اين باره تحقيق خواهد كرد. گوگل اما قويا اين 

اتهامات را رد مي كند. 
مجلس نمايندگان امري��كا در حال حاضر طرحي را 
در دست بررسي دارد كه غول هاي فناوري را از ورود 
به بخ��ش بانكداري برحذر م��ي دارد. چنين اقدامي 
مي تواند فعاليت هاي ديگر شركت هاي فناوري را كه 
هم اكنون اجازه انجام آن را دارند نيز تحت تاثير قرار 
دهد؛ اقدامي در راستاي اهداف برخي از سياستمداران 
كه به دنبال محدود ك��ردن افزايش قدرت غول هاي 

فناوري هستند.  
به نظر مي رسد كه اقدام ش��ديد براي محدود كردن 
داي��ره فعالي��ت غول ه��اي فن��اوري چ��ه از طريق 
قانونگ��ذاري و چ��ه دادگاه، راه درازي در پيش دارد. 
تالش براي ايجاد موانع قانوني كه بتواند مانع از ورود 
غول هاي فناوري ه��اي به بخش هاي خرد اقتصادي 
ش��ود يا آن ها را از نوع خاصي از فعاليت هاي تجاري 
منع كند، دشوار به نظر مي رسد. و همان طور كه روند 
تحوالت مايكروس��افت در دهه اخير نشان داده، اين 
رويه نمي تواند موفق باشد. با اين حال تحوالت هفته 
گذشته نش��ان داد كه چالش هاي سياسي غول هاي 

فناوري در حال تشديد شدن است.    

دريچه

كوتاه از منطقه

هند به دنبال كسب رتبه سوم 
اقتصاد جهان

گروه جهان|هند با پشت سر گذاشتن بريتانيا حاال 
چشم به سبقت گرفتن از آلمان و ژاپن دارد. به گزارش 
فايننشيال اكسپرس، موسس��ه »آي اچ اس ماركت« 
در گزارش جديد خود از اقتصاد هند پيش بيني كرده 
اين كش��ور تا 2025 به سومين اقتصاد بزرگ جهان و 
دومين اقتصاد بزرگ آسيا تبديل شود. هند كه امسال 
توانست با پشت س��ر گذاشتن فرانس��ه و بريتانيا به 
پنجمين اقتصاد بزرگ جهان تبديل ش��ود اكنون به 
توليد ناخالص داخلي معادل ۳تريليون دالر دس��ت 
يافته است و با روند رشد باالي ۶درصد فعلي به زودي 
سطح توليد ناخالص داخلي آن به حدود ۶تريليون دالر 
خواهد رسيد. بنا بر اعالم اين موسسه، در صورتي كه 
هند بتواند به اقتصادي 5تريليون دالري تبديل شود 
مي تواند از كشورهاي داراي درآمد متوسط رو به پايين 
به كش��ورهاي داراي درآمد متوسط رو به باال بپيوندد 
كه يكي از مهم ترين اهداف برنامه ريزي شده در اسناد 
توسعه اي اين كشور است. تا 20۱۱ حدود 22درصد 
جمعيت هند زير خط فقر زندگي مي كردند كه به لطف 
رشد و توس��عه اقتصادي اين رقم اكنون به ۱۷درصد 
كاهش پيدا كرده است. پيش تر آرون  جاتلي وزير دارايي 
هند، از برنامه ريزي براي تك رقمي ش��دن اين نرخ تا 
2025 خبر داده بود. رشد اقتصادي هند سال گذشته با 
ثبت رشد ۸.۱درصدي، ركورددار سريع ترين نرخ رشد 
اقتصادي در بين كش��ورهاي در حال توسعه بود. اين 
كشور كه تا سال قبل ششمين اقتصاد بزرگ جهان بود 
اندكي پيش با دستيابي به اقتصاد 2.5۷تريليون دالري 
توانست با پشت سر گذاشتن بريتانيا به پنجمين اقتصاد 

بزرگ جهان بدل شود. 

كابينه ژاپن پس از انتخابات 
آتي ترميم مي شود

گروه جهان|»آبه شينزو« نخس��ت وزير ژاپن پس 
از بررس��ي نتايج انتخابات 2۱ ج��والي مجلس عليا 
قصد دارد در اوايل سپتامبر كابينه خود را ترميم كند. 
به گزارش روزنامه مايينيچي ديلي، آبه شينزو پس از 
انتخابات يك ش��نبه )فردا( برنامه كاري فشرده اي در 
داخل و خارج خواهد داش��ت. آبه ششم و نهم اوت در 
مراسم يادبود قربانيان بمباران هاي اتمي هيروشيما و 
ناكازاكي شركت مي كند. او همچنين ۱5 اوت در مراسم 
يادبود قربانيان جنگ جهاني دوم حضور خواهد داشت. 
نخست وزير ژاپن اواخر اوت در نشست گروه هفت در 
فرانسه شركت خواهد كرد. گفته شده در همان زمان 
و پيش از آغاز نشست مجمع عمومي سازمان ملل در 

اواخر سپتامبر ترميم كابينه را تكميل خواهد كرد. 
نظرسنجي ها حاكي از آن است كه حزب حاكم ليبرال 
دموكرات به رهبري آبه پس از ائتالف با كوميتو مي تواند 
بيش از ۶۳كرسي از ۱24كرسي موجود را تصاحب كند. 
گفته شده، اين دو حزب در ائتالف با يكديگر مي توانند 
۷۷ كرسي به دست آورند. انتخابات مجلس اعيان هر 
سه س��ال برگزار ش��ده كه مدت فعاليت اعضاي اين 
مجلس براي ۶ س��ال تعيين شده است. حزب ليبرال 
دموكرات در س��ال 20۱۳ ميالدي با قاطعيت پيروز 
انتخابات شد اما نتايج انتخابات در سال 20۱۶ ميالدي 

از كاهش محبوبيت اين حزب حكايت داشت. 
آبه ش��ينزو اخيرا درخواست خود براي بازبيني قانون 
اساسي پس از جنگ ژاپن به منظور مشروعيت بخشي 
بيش��تر به نيروهاي دفاع از خود اين كشور )كه همان 
ارتش ژاپن است( را مطرح كرده است. او براي تحقق 

اين هدف به اكثريت كرسي هاي پارلمان نياز دارد. 

 استعفاي 3 وزير بريتانيايي
 با نخست وزيري جانسون

گروه جهان|سه تن از وزراي كابينه بريتانيا گفته اند، 
آماده ان��د روزي كه بوريس جانس��ون نخس��ت وزير 
اين كشور ش��ود، از سمت هايشان كناره گيري كنند. 
به گزارش رويت��رز، ديويد گائوك وزير دادگس��تري 
بريتانيا، قرار اس��ت پ��س از روي كار آم��دن بوريس 
جانسون به عنوان نخست وزير از سمتش كناره گيري 
كند. وزراي بعدي فيليپ هاموند، وزير دارايي، و روي 
اس��توارت وزير توسعه بين الملل، هستند كه در حال 
بررسي ترك سمت هايش��ان در صورت نخست وزير 
شدن بوريس جانس��ون هستند. در پي استعفاي ترزا 
مي  حاال جرمي هانت وزير خارجه و بوريس جانسون 
كانديداهاي اصلي ح��زب محافظه كار انگليس براي 
پست نخست وزيري هستند. بوريس جانسون گفته 
در صورتي كه تا ضرب االجل اكتبر سال جاري لندن و 
بروكسل براي خروج به توافق نرسند، بريتانيا را بدون 
توافق از اتحاديه اروپا خارج خواهد كرد. اين در حالي 
اس��ت كه دفتر مس��ووليت بودجه اي در مورد تبعات 
اقتصادي خ��روج بريتانيا از اتحادي��ه اروپا )برگزيت( 
بدون دس��تيابي به توافق با اين اتحاديه هشدار داده 
است. اين نهاد گفته برگزيت بدون توافق مي تواند رشد 
منفي تا 2 درصد را براي بريتانيا همراه داش��ته باشد. 
دفتر مسووليت بودجه اي تضعيف اطمينان اقتصادي 
و كاهش س��رمايه گذاري و مبادالت تجاري را عامل 
بروز ركود، كاه��ش ارزش دارايي ها و نرخ برابري پوند 
در برابر ارزهاي معتبر دانسته است. پيش بيني  قبلي 
اين موسسه درباره وضعيت اقتصادي بريتانيا در پايان 
2020حاكي از رش��د حدود 2درصد بود كه براساس 
فرض برگزيت با توافق با اتحاديه اروپا تنظيم شده بود. 

شكست طرح استيضاح 
ترامپ در مجلس نمايندگان 
گروه جهان|مجلس نمايندگان امريكا به اتفاق آراء 
عليه قطعنامه اس��تيضاح دونالد ترام��پ راي داد. اين 
قطعنامه را كس��اني مطرح كردند كه روي انتقادهاي 
وارد ش��ده به ترامپ درباره حمالت به چهار تن از زنان 
كنگره حس��اب باز كرده بودند. به گزارش راشا تودي، 
اكث��ر دموكرات ها به طرف��داري از جمهوري خواهان 
مجلس نمايندگان به مسكوت گذاشتن اين قطعنامه 
راي دادند و راي گيري ۳۳2 به ۹5 تمام ش��د. در مفاد 
اين قطعنامه ك��ه ال گرين نماينده دموكرات  مجلس 
نمايندگان، ارايه داده بود، ترامپ به عنوان ش��خصي 
نامناسب براي دفاع از ايده آل هايي كه امريكا را دوباره 
باعظمت مي كند، توصيف شده بود. او با ذكر برخي از 
توييت هاي رييس جمهوري امريكا از جمله پيام هايي 
خطاب به چهار نماين��ده زن دموك��رات در كنگره و 
انتقادهاي مجلس نمايندگان امريكا، از اين توييت ها به 
عنوان مدركي در اثبات تخلف بزرگ ترامپ ياد كرد. ال 
گرين در صحن مجلس نمايندگان امريكا پيش از آنكه 
خواستار عزل ترامپ از رياست جمهوري شود، گفته بود: 
»او با سخنانش مقام رياست جمهوري اياالت متحده را 
تحقير، استهزاء، خوار و بدنام كرده است. ترامپ فردي 
متزلزل، بي رحم، بي قانون و فاقد صالحيت براي تصدي 
عالي ترين مقام سياسي اين كشور است.«  اين سومين 
تالش ال گرين براي به جريان انداختن استيضاح عليه 
ترامپ بود و بعيد به نظر مي رسد آخرين بار بوده باشد. 
نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان امريكا، پيش از 
راي گيري گفت: »ما شش كميته داريم كه روي جزييات 
هرگونه سوءاس��تفاده از قدرت، مانع تراشي در اجراي 

عدالت و مابقي موارد كار مي كنند. « 

همه گير شدن جنبش تحريم 
كاالهاي ژاپني در كره جنوبي

گروه جهان| بيش از نيم��ي از مردم كره جنوبي به 
جنبش��ي ملحق ش��ده اند كه هدف آن تحريم كامل 
كاالهاي ژاپني در كره است. به گزارش شينهوا، بر اساس 
نظرس��نجي هاي صورت گرفته بيش از 54.5 درصد 
از م��ردم كره جنوبي ب��ه اين جنبش پيوس��ته اند كه 
پس از ممنوعي��ت صادرات چندين قل��م از توليدات 
فني پيشرفته ژاپن به كره جنوبي شكل گرفت. گفته 
شده، شمار كساني كه مايل به تحريم كاالهاي ژاپني 
هستند در مقايس��ه با نظرسنجي قبلي در چند هفته 
قبل ۶.5 درصد بيشتر شده اس��ت. اين جنبش اعالم 
كرده بسياري از مردم تشويق شده اند كه ديگر سفري 
به ژاپن نداشته باشند و از سوي ديگر مردم بطور جدي 
پشتيبان سياس��ت هاي قاطع كشورش��ان در مقابل 
زياده خواهي هاي ژاپن هستند. برخي از ناظران بر اين 
باورند استمرار اين شرايط مي تواند باعث بزرگ ترين 
مناقشه تجاري ميان دو كشور در دنيا پس از نزاع بزرگ 
تجاري چين و امريكا شود كه از يك سال و اندي پيش 
شروع شد. كره جنوبي نگران است كه محدوديت هاي 
تجاري اخير ژاپن باعث شود تا خسارات زيادي به صنعت 
نيمه هادي ها وارد ش��ود و از طرف ديگر شركت هاي 
كره اي خواس��تار آن ش��ده اند كه ژاپن ضمن لغو اين 
ممنوعيت ها از كره جنوبي عذرخواهي كند. قرار است 
اين مناقشه تجاري در هفته آينده و در نشست شوراي 
عمومي سازمان تجارت جهاني مورد بحث قرار گيرد. 
دولت ژاپن صدور سه قلم از كاالهايي را كه در ساخت 
اين تجهيزات به كار مي رود به كره جنوبي ممنوع كرده 
و علت آن را حل نشدن اختالفات دو كشور در خصوص 

مسائل باقيمانده از جنگ جهاني دوم دانسته است.
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قرنبيستويكم
قرنآسياييهااست

گروه جهان| نتايج يك تحقيق جديد نشان مي دهد 
نيمي از اقتصاد جهان تا 20 س��ال آينده در اختيار 
كش��ورهاي آس��يايي خواهد بود. به گزارش ايسنا، 
موسس��ه »مك كينزي« در گ��زارش جديد خود از 
روند رو به رشد اقتصادهاي آسيايي پيش بيني كرده 
با تداوم روند رشد شتابان اقتصادي غول هاي آسيايي، 
تا پايان سال 2040 ميالدي حدود نيمي از كل توليد 
ناخالص داخلي جهان در اختيار آسيايي ها قرار گيرد. 
بنا براين گزارش، در طول سال هاي گذشته چين به 
دومين و هند به پنجمين اقتصاد بزرگ جهان تبديل 
شده اند و اقتصاد هند اكنون دو برابر اقتصاد روسيه 
يا كانادا شده اس��ت اما به نظر مي رسد كه اين پايان 
كار نخواهد بود مركزيت مالي و اقتصادي جهان به 
سرعت از غرب به سمت شرق در حال چرخش است. 
به گفته اين موسسه امريكايي، صعود آسيا سريع تر از 
حد انتظار بوده و در نتيجه رشد اقتصادي باال، بسياري 
از طبقات روستايي اكنون به طبقات شهري نشين با 
درآمد متوس��ط رو به باال تبديل شده اند و شهرهاي 
آس��يايي به مراكز مالي و بانكي دنيا تبديل شده اند. 
اوليور تونبي مدير بخش آسيايي مك كينزي گفته: 
»اگر مي خواهيد آينده اقتصاد جهاني را بدانيد بايد 
نسبت به آسيا شناخت پيدا كنيد. قرن بيست ويكم 
قرن آسيايي ها خواهد بود.«  اين موسسه در بخش 
ديگري از گزارش خود پيش بيني كرده است كه 40 
درصد از كل تقاضاي مصرفي جهان تا پايان 2040 
مربوط به آسيا باشد. البته اين خبر بيش از آنكه خبر 
خوبي براي شركت هاي غربي باشد براي شركت هاي 
آسيايي خوب است چرا كه طبق گفته مك كينزي، 
با افزايش رقابت پذيري محصوالت آسيايي در برابر 
همتايان غربي خود، تمايل مردم به مصرف كاالهاي 
داخلي افزايش چش��مگيري خواهد داشت. طبق 
رده بندي موسس��ه فورچون، تا پايان 20۱۸ بيش 
از 40درصد ش��ركت هاي بزرگ جهان در آسيا قرار 
داش��ته اند و از 500 ش��ركت پر درآمد جهان، 2۱0 
شركت در آسيا بوده اند. در حال حاضر چين دومين 
اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ ترين اقتصاد جهان است 
و پس از اين كشور، هند، ژاپن و كره جنوبي دومين تا 
چهارمين اقتصادهاي بزرگ جهان محسوب مي شوند. 
پيش تر نيز راشاتودي اعالم كرده بود كشورهايي چون 
ويتنام، فيليپين، بنگالدش، ميانمار و هند در سال 
پيشرو و 2020 بيشترين رشد اقتصادي در آسيا را 

تجربه خواهند كرد.

امريكا۵۰۰سرباز
بهعربستانميفرستد

س��ي ان ان گ��زارش داده، امريكا درص��دد اعزام 
500سرباز امريكايي به پايگاه شاهزاده سلطان در 
شرق رياض، پايتخت عربستان است. اين پايگاه در 
استان الخرج در مناطق كويري عربستان واقع شده 
است. دو مقام دفاعي گفته اند با وجود آمادگي ها 
براي استقبال از آتشبارهاي سامانه هاي دفاع هوايي 
پاتريوت و توسعه باند هواپيماها در حال حاضر تعداد 
محدودي نيرو در منطقه هس��تند. ماه گذش��ته، 
دولت امريكا تاييد كرد كه حدود ۱000پرس��نل 
نظامي را به خاورميانه اعزام خواهد كرد اما مشخص 

نكرد اين افراد در كجا مستقر خواهند شد.

واكنشتركيهبهكشتهشدن
ديپلماتشدراربيل

وزارت خارجه تركيه كشته شدن معاون سركنسول 
آنكارا در اربيل را محكوم كرد. به گزارش آناتولي، در 
بيانيه وزارت خارجه تركيه آمده: »در نتيجه حمله 
منفور در محلي خارج از كنسولگري تركيه در اربيل 
يكي از كارمندان كنس��ولگري به شهادت رسيد. 
اقدامات الزم نزد مقامات محلي و مقامات عراقي 
براي يافتن سريع عامالن حمله ادامه دارد.« رجب 
طيب اردوغان نيز اين حمله را شديدا محكوم كرده 
است. گفته شده، ديپلمات تركيه اي در حمله به 

رستوراني در اربيل كشته شده است.

انفجاردروروديدانشگاهكابل
انفجاري در ورودي دانش��گاه كابل افغانس��تان 
ده ها كش��ته و زخمي برجاي گذاشت. به گزارش 
يورونيوز، س��خنگوي وزارت بهداشت افغانستان 
كشته ش��دن دست كم ش��ش نفر را تاييد كرده 
و گفته: »پ��س از اين انفج��ار، 2۷زخمي نيز به 
بيمارستان منتقل شده اند.« اين انفجار در حالي 
حوالي ساعت هشت صبح جمعه رخ داده كه قرار 
بود در دانشگاه امتحان ورودي قضات برگزار شود.

بازداشتنخستوزيرسابق
پاكستان

آژانس مبارزه با فس��اد پاكستان از بازداشت شاهد 
خاقان عباسي نخست وزير پيشين اين كشور، خبر 
داده اس��ت. به گزارش رويترز، عباس��ي به ارتكاب 
فساد و فعاليت هاي مفسدانه متهم شده است. او كه 
پس از استعفاي نواز شريف از پست نخست وزيري 
در 20۱۷ كمتر از يك س��ال اين سمت را به دست 

گرفت، در الهور بازداشت شده است. 

بحرين؛ميزبانكنفرانس
امنيتدريايي

بحرين اعالم كرده آماده اس��ت تا ميزبان نشست 
بين الملل��ي امني��ت درياي��ي باش��د. به گزارش 
اس��كاي نيوز، وزارت خارج��ه بحري��ن گفته اين 
نشس��ت با همكاري امريكا، لهستان و مشاركت 
بيش از ۶0كشور در راستاي يكي از نتايج كنفرانس 
»حمايت از امنيت و صلح خاورميانه« برگزار خواهد 

شد؛ كنفرانسي كه فوريه در ورشو برگزار شد.

اعالم آمادگي مسكو براي پر كردن جاي خالي جنگنده هاي امريكايي

امريكا،تركيهراازپروژهاف-3۵حذفكرد
گروه جهان|

يك روز پس از اينكه وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( اعالم 
كرد تركيه را از پروژه ساخت جنگنده هاي اف-۳5 حذف 
مي كند، تركيه با اعالم اينكه كنار گذاش��ته ش��دن اين 
كشور از پروژه توليد باعث افزايش ۷ تا ۸ ميليون دالري هر 
فروند از اين جنگنده ها خواهد شد، گفت در حال بررسي 
جايگزين هاي مناسب براي جنگنده هاي امريكايي است. 
روسيه در اين ميان براي فروش جنگنده هاي سوخو ۳5 
خود به آنكارا اعالم آمادگي كرده است. به گزارش رويترز، 
پس از اينكه كاخ س��فيد اعالم كرد در حال حاضر فروش 
جنگنده هاي اف-۳5 به تركيه غيرممكن ش��ده است، 
تركيه به س��رعت واكنش نش��ان داد و سخنگوي رجب 
طيب اردوغان رييس جمهور تركيه، گفت آنكارا خشنود 
 نيس��ت كه از فهرس��ت برنامه مش��ترك جنگنده هاي 
اف-۳5 خارج شده است با اين حال جايگزين هاي مناسب 
را بررسي مي كند.  تنش واشنگتن و آنكارا از آنجا باال گرفت 
كه تركيه از تصميمش براي خريد سيستم دفاع موشكي 
اس400 از روسيه عقب نشيني نكرد. تركيه پس از اينكه 
امريكا فروش س��امانه هاي پاتريوت به اين كشور را تاييد 
نكرد با روس��يه براي خريد موشك هاي اس400 قرارداد 
بست. اين سيستم موشكي ساخت كشور روسيه است.  
تركيه از سال ۱۹52 عضو پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( 
اس��ت و از آن زمان- از جمله در تمامي سال هاي جنگ 

سرد- يكي از متحدين استراتژيك غرب بوده است. گرچه 
برخي تحوالت اخير در روابط تركيه و امريكا را نقطه عطفي 
در روابط ۶0 ساله دو كشور هم پيمان عضو ناتو مي دانند 
اما اين نخستين بار نيست كه بين تركيه و متحدانش در 
ناتو، اختالفاتي جدي پيش مي آيد. كشورهاي اروپايي و 
امريكا از دهه ۷0 ميالدي بر سر استقالل كشور قبرس با 
آنكارا اختالف دارند كه حتي در مقطعي به تحريم تركيه 
هم منجر شده است. همزمان با طرح مساله خريد سيستم 
موشكي روسي نيز، اين موضوع مطرح شد كه واشنگتن 
ممكن اس��ت با تحريم به تركيه پاسخ بدهد. البته دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا، اخي��را گفته كه با وجود 
خريد موشك هاي روسي از سوي تركيه، واشنگتن فعال 

قصد ندارد تا تركيه را تحريم كند. 
امريكا كه قرار بود به تركيه جنگنده هاي پيش��رفته اف-

۳5 بفروش��د مي گويد، استفاده تركيه از سيستم روسي 
مي توان��د به اين خطر دامن بزند ك��ه اطالعات محرمانه 
فني اين هواپيما به دست روسيه بيافتد. امريكا از سامانه 
اس400 روسيه هراس دارد چرا كه اين سامانه مي تواند 
جنگنده هاي اف-۳5 را اسقاط كند، و اين در حالي است 
كه اين جنگنده ها نقش اساس��ي را در عمليات هاي آتي 
ناتو خواهند داش��ت. بسياري از كش��ورهاي عضو ناتو از 
جمله بريتانيا ش��مار زيادي از اين جنگنده ها را از امريكا 
خريداري كرده اند. اولين جنگنده هاي اف-۳5 تركيه هم 

قرار بود دو فروندي باشد كه تا پايان 20۱۹ به آنكارا تحويل 
داده مي شود. آنكارا ۱00جت اف-۳5 سفارش داده بود تا 
جايگزين جنگنده هاي اف۱۶ شود كه دهه ها در نيروي 
هوايي تركيه خدمت كرده اند. گفته ش��ده، ۱0ش��ركت 
تركيه اي قرار بوده ۹00 قطعه مختلف براي اف-۳5 بسازند 

كه قراردادشان حدود ۹ ميليارد دالر بود.
از آنجايي كه يونان نيز خواستار خريد جنگنده هاي اف-۳5 
است، برخي كارشناسان بر اين باورند در صورتي كه ترامپ 
تصميم بگيرد تا اف-۳5 ها را به آتن تحويل دهد، اين مساله 
مي تواند اوضاع را پيچيده تر كن��د زيرا به يونان به عنوان 
كشور همسايه در برابر تركيه برتري هوايي تعيين كننده اي 
مي بخش��د. اين در حالي است كه آتن و آنكارا يك رشته 

اختالف بر سر حاكميت ارضي دارند. 
پس از اينكه اياالت متحده اعالم كرد كه تركيه را از پروژه 
س��اخت جنگنده هاي اف-۳5 حذف مي كند، يك مقام  
دفاعي تركيه گفت آنكارا در حال بررسي جايگزين هايي 
براي جنگنده هاي اف-۳5 ساخت امريكا است. به گزارش 
خبرگزاري تاس، اس��ماعيل دمير رييس صنعت دفاعي 
تركيه، گفته: »زماني كه يك در بسته شود، درهاي ديگري باز 
مي شوند. ما مي توانيم جايگزين هاي خود را داشته باشيم.« 
اين مقام تركيه اي گفته: »شركت هاي دفاعي تركيه بايد 
با دشواري هاي مالي موقت ناشي از تصميم جديد امريكا 
كنار بيايند، اما اين تصميم در نهايت صنايع دفاعي تركيه 

را قوي تر خواهد كرد. شركت هاي ما زيان هاي خود به دليل 
تصميم امريكا را جبران خواهند كرد اما ديگران بايد خود را 
براي مواجه ش��دن با افزايش ۷ تا ۸ ميليون دالري قيمت 
هر فروند جنگنده اف ۳5 آماده كنند. مادامي كه مس��اله 
جنگنده هاي اف ۳5 مورد بحث باش��د، مقام هاي روسيه 

گزينه هاي متفاوتي را پيشنهاد مي كنند.« 
در همين حال رييس ش��ركت روس��ي روس��تك اعالم 
كرده، در صورتي كه تركيه بخواهد، روسيه براي تحويل 
جنگنده هاي چندمنظوره س��و ۳5 )سوخو- ۳5( آماده 
است. به گزارش اسپوتنيك، سرگئي چمزوف مديرعامل 
ش��ركت دولتي فناوري هاي پيش��رفته روستك، گفته: 
»اگر دوس��تان ما در تركي��ه ابراز تمايل كنن��د، ما براي 
رايزني جهت تحويل جنگنده هاي سوخوي- ۳5 آماده 

هس��تيم.«  جنگنده چندمنظوره »س��وخو- ۳5« جت 
مافوق صوت ساخت كارخانه هواپيماسازي سوخو است 
كه سال 200۷ ميالدي ساخته شد و تاكنون ده ها پرواز 
آزمايشي انجام داده است. اين جنگنده نسل 4++ محسوب 
مي شود كه از قابليت هاي ويژه اي از جمله قدرت مانور باال 
و سامانه هدايت الكترونيكي پيشرفته برخوردار است. اين 
جنگنده ها كه مي توانند هشت هدف را همزمان شناسايي، 
تعقيب و با موشك هاي پيشرفته نابود كنند، همچنين با 
سامانه پارازيت افكني، توان بااليي براي پنهان شدن از ديد 

رادارهاي دشمن دارند.
روس��يه تا امروز فقط به چين و اندون��زي جنگنده هاي 
س��وخو- ۳5 فروخته اس��ت و با مصر نيز يك سال پيش 

قراردادي براي فروش اين جنگنده امضا كرد.
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عكسروز

چهرهروز

هشدار درباره اوضاع زبان و ادبيات فارسي
محمدكاظم كهدويي مي گويد: اگر بخواهيم با شيوه اي كه از سال گذشته در پيش گرفته شده و به سبب تخصيص نيافتن ارز و... توجهي 
شايسته و بايسته به زبان و ادبيات فارسي در خارج از كشور صورت نگرفته است، عمل كنيم، اوضاع زبان و ادبيات فارسي كه هويت ملي ماست، 
به كلي دچار دگرگوني و ضعف خواهد شد. اين استاد اعزامي وزارت علوم به خارج از كشور پيرو نگراني هايي كه درباره تعطيلي كرسي هاي 
زبان فارسي در خارج از كشور وجود داشت و بعدا از اختصاص بودجه براي حفظ آنها خبر داده شد، به ايسنا گفت: كرسي هاي زبان فارسي 
دروازه ورود هويت زبان و ادبيات فارسي و ايراني به سرزمين هاي ديگر است و بهترين مسير براي ورود به فرهنگ هاي ديگر و آشنايي آنان با 
فرهنگ، زبان و تمدن ايران. دروازه اي كه نه در آن تبليغ سياست است و نه دين و نه آيين خاصي، بلكه بيانگر يك هويت چندهزارساله است. 

بازارهنر

نكوداشت »ستون هاي سينماي مستند«
مراسم نكوداش��ت محمد تهامي نژاد 
و ابراهيم مختاري در هتل پارس��يان 
انقالب به همراه تقدير از سه كارگردان 

مستند برگزار شد.
در ابتداي اين مراسم محسن استادعلي 
گف��ت: امش��ب در ش��ب كارگردانان 
سينماي مستند گردهم جمع شديم 
تا خس��تگي را از تن اعضا به در كنيم. 

اميدوارم اين شب بطور مداوم در سال هاي آينده 
هم تكرار شود.

او ادامه داد: نبايد از ياد ببريم كه شب كارگردانان 
سينماي مستند به ما يادآوري مي كند كه انجمن 
با تعهد به اعضا شكل واقعي مي گيرد. اين شب به 
احترام ش��غل كارگرداني برپا ش��ده است و بسيار 
خوشحالم كه با نام دو ستون سينماي مستند كه 
با پژوهش ها و فيلم هايشان زندگي كردم )ابراهيم 
مختاري و محمد تهامي نژاد( گره خورده اس��ت. 
استادعلي خاطرنشان كرد: اميدوارم فضاي خوب 

امشب را هرسال دركنارهم تجربه كنيم.
در ادامه كليپي درباره فعاليت ها و زندگي ابراهيم 

مختاري پخش شد. 
روبرت صافاري��ان در نكوداش��ت مختاري گفت: 
معموال ما تجربه هايمان را جمع بندي نمي كنيم 
ام��ا ابراهيم مخت��اري در فيلم ه��ا و كتاب هايش 
اين كار را انجام مي داد. او تنها تئورسين سينماي 
مستند اس��ت كه س��عي مي كند آن را به مرحله 

نظريه ارتقا دهد.
او با بيان اينكه در سينماي مستند با آدم هاي واقعي 
سر و كار داريم كه همين امر كار را سخت مي كند، 
افزود: چيزي كه در اكث��ر آثار تهامي نژاد مي توان 

ديد اين است كه با حفظ فاصله و بدون 
تعجيل به نظاره س��وژه ها مي پردازد. 
م��ن معتق��دم او در كارش به س��بك 

مشاهده گري رسيده است.
مه��دي قربان پ��ور نيز گف��ت: از من 
خواس��تند به دليل وجه مشتركي كه 
با اس��تاد مختاري دارم، امشب در اين 
مراس��م حضور داشته باشم و درباره او 
صحبت كنم. وجه مشترك ما اين است كه هر دو 

بابلي هستيم.
او با بيان اينكه اين شب را به مختاري و تهامي نژاد 
تبري��ك مي گويد، ادام��ه داد: ابراهي��م مختاري 
را ب��ا فيلم »اجاره نش��ين ها «مي شناس��م كه در 
جشنواره اي در اصفهان نمايش داده شد و من براي 
ديدن اين فيلم اش��تياق زيادي داشتم. در واقع با 
ديدن اين فيلم به سينماي مستند عالقه مند شدم.

قربان پور با بيان اينكه مختاري در تمام اين سال ها 
مرد اخالق و اتفاقات خوب بود، بيان كرد: در دهه 
۶۰ بابل را به عنوان شهر بهارنارنج مي شناختند اما 
امروز مي توان از آن به عنوان شهر سينماي مستند 
ياد كرد. قطعا ابراهيم مختاري هرجا باشد، انسان 
موثر و با اخالقي است و عالوه بر آن الگوي اخالقي 
خوبي براي ما مستندسازان است واميدوارم هميشه 

براي سينماي مستند باقي بماند.
او ادامه داد: يادم مي آيد در س��ال هاي گذشته در 
يكي از جشن ها جايزه اخالق مي دادند كه به ابراهيم 
مختاري تعلق گرفت. بابك بهداد، مهدي قربان پور 
و روبرت صافاريان براي تجليل از ابراهيم مختاري 
به روي سن آمدند و لوح انجمن صنفي كارگردانان 
سينماي مستند را به ابراهيم مختاري اهدا كردند.

محمد عليزاده در »سالن ميالد« كنسرت مي دهد
محمد عليزاده از خوانندگان موسيقي 
پاپ ايران مردادماه سال جاري پس از 
مدتي توقف در برگزاري اجراهاي زنده، 
تازه ترين كنسرت خود را برگزار خواهد 
كرد. محم��د علي��زاده از خوانندگان 
موس��يقي پاپ ايران هفتم مرداد ماه 
س��ال جاري پس از مدت ها توقف در 
برگ��زاري اجراهاي زن��ده، تازه ترين 

كنسرت خود را در سالن ميالد نمايشگاه بين المللي 
تهران برگزار مي كند. 

عليزاده كه ط��ي ماه هاي گذش��ته عمده تمركز 
خود را بر انتشار تك آهنگ هاي مختلف معطوف 

كرده در كنس��رت  پيش رو به احتمال 
ف��راوان قطعات منتخ��ب آلبوم هاي 
خود از جمله »همخون��ه – ۱۳۸۷«، 
»س��ورپرايز- ۱۳۸۸«، »دل��ت با منه 
– ۱۳۹۱«، »گفت��م ن��رو- ۱۳۹۵« و 
تك آهنگ هاي خود را براي طرفداران 

اجرا مي كند.
 طبق برنامه ريزي هاي انجام گرفته در 
اين كنسرت كه تحت پوشش شركت »ايران گام« 
به مديريت صدرالدين حسين خاني برگزار خواهد 
شد بليت ها از قيمت ۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان فروخته 

خواهد شد.

»ليبرا« در ايران
رمان »ليبرا« اثر روبر پنژه به فارس��ي 
ترجمه و منتشر شد. رمان »ليبرا« اثر 
روبر پنژه نويسنده فرانسوي و با ترجمه 
عاطفه طاهايي از س��وي نشر مشكي 

روانه بازار كتاب شد.
روبر پنژه زماني پا به عرصه رمان نويسي 
گذاش��ت كه به گفته ناتالي س��اروت 
»عصر بدگمان��ي« بود. عصر بدگماني 

خواننده و نويس��نده به ش��خصيت هاي داستاني 
رمان هاي كالسيك، به زمان خطي، به پيرنگي كه 
سرگذشت اين شخصيت هاي را به هم گره مي زند. 
تمام آن چيزهايي كه باعث مي ش��ود رمان برشي 
از واقعي از زندگي باش��د و باوركردني، خاال تصوير 
س��اختگي و بي جاني را نقش مي كرد كه خواننده 
را پس م��ي زد. واقعيت براي مخاطب و نويس��نده 
تغيير كرده بود. رمان »ليبرا« زاده ش��ده در چنين 
فضايي اس��ت. پنژه در مقام نويس��نده به شدت به 
موسيقي كالم اهميت مي دهد و به ريتم و بيشتر از 
آن لحن. مفه��وم مد نظر او از لحن البته پيچيده تر 
از آن مفهوم متداولي است كه همه در ذهن داريم 
يعني لحن مودبان��ه، آرام و عصبي. لحن مورد نظر 

او تركيبي است، لحني خاص كه قادر 
اس��ت ذهني��ت راوي را منتقل كند و 
در نهايت فضاي كلي رمان را بس��ازد. 
پنژه در اين زمينه در موخره اين رمان 
مي نويسد: لحن هميشگي ما، لحني كه 
براي مثال آدم با خودش حرف مي زند 
يا با نزديكانش، نوعي تركيب اس��ت از 
لحن هاي گوناگ��ون؛ لحني كه به ارث 
برده، لحن كتاب ها، لحن هايي كه از زمان كودكي 
ضبط كرده ايم. چقدر جالب تر است تحليل كردن 
اجراي تشكيل دهنده لحن طبيعي آدم ها و با هر يك 

از آنها كتابي نوشتن...
داس��تا ليبرا به گفته مترجم آن با خش��نونت آغاز 
مي ش��ود. صحبت از زن��ي ديوانه اس��ت كه راوي 
مي خواهد نه تنها خودش بلكه همه مردم روستا را 
از دست او خالصي دهد. اما با اين جمالت خواننده 
بالفاصله در ورطه اي صعب مي افتد. ورطه اتفاقات 
ريز روزم��ره و ابتذال قرارداده��اي جامعه، قال ها، 
مرگ ها، تجاوزها، دروغ ها و شايعه ها و از همه بدتر 
تكرار ادبي اي��ن چيزهايي كه در زندگي واقعي رخ 

مي دهد.

تاريخنگاري

واگذاري امتياز شيالت شمال به روسيه 
بيست و نهم تير ۱2۷2، شيالت شمال ايران به استفان ليانازوف سرمايه دار روسی 
واگذار ش��د.  پس از آن كه ناصرالدين شاه قاجار امتياز رويتر مبنی بر تاسيس بانك 
شاهنشاهی و بهره برداری از بعضی معادن ايران را به انگليسی ها واگذار كرد، دولت 
روسيه نيز به هم چشمی انگلستان در صدد اخذ امتياز جديدی بود. سرانجام دولت 
روس با تحت فشار قرار دادن شاه، امتيازات متعددی از جمله امتياز شيالت شمال 
ايران و صيد ماهی و نيز امتياز تاسيس بانك استقراضی را به دست آورد. در اين ميان، 
استفان ليانازوف، از سرمايه داران روسی، امتياز شيالت شمال ايران را به دست آورد. 
پس از مرگ ليانازوف، امتياز شيالت شمال به ورثه او منتقل شد. پايان آخرين دوره 
امتياز ليانازوف، با انقالب روسيه و از هم گسيختن امور ورثه مصادف شد. پس از آن از 
سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ ش دولت شوروی با پرداخت مبلغی، از شيالت بهره برداری می 
كرد. اين امتياز بعدها به صورت مشاركت بين ايران و انگلستان ادامه يافت تا اين كه 
با ملی شدن شركت شيالت ايران در سال ۱۳۳۱، تمام امور مربوط به ماهی گيری، 
به دولت ايران محول شد.  رای قاطع مجلس سنای ايران در آخرين ساعت کاری 2۹ 
اسفند ۱۳2۹ مفهوم ملی شدن را در تاريخ با نفت آنچنان گره زد که در ۶۵ سال گذشته 
اين روز به عنوان يکی از مهم ترين روزها در تقويم کشور ثبت شده است. در حالی که 
کمتر از دو سال بعد از آن مجلس با پيشنهاد دولت ملی دکتر مصدق يکی ديگر از منابع 
مهم يعنی شيالت ايران را نيز ملی اعالم کرد. نفت و شيالت هر دو در يک زمان بنا به 
امتيازنامه ها به خارجی ها داده شد و همزمان با هم و به همت دولت دکتر مصدق ملی 
شدند. قانونی که هر چند ارزش آن کمتر از ملی شدن صنعت نفت نبود اما برای هميشه 
در حاشيه آن باقی ماند و کمتر کسی خبر دارد که بهره ايران از صيد ماهی از دريای خزر 

در ۱2 بهمن  ۱۳۳۱ به دخالت همسايه شمالی در بخش مهمی از اين دريا پايان داد و 
مفهوم ملی شدن را تکميل کرد و شرکت شيالت ايران را بنيان گذاشت. شرکتی که 
بی ترديد در 2۰۰ سال تاريخ ايران بعد از صنعت نفت نمونه بسيار خوبی برای اعمال 
سياست موازنه منفی و مثبت در قبال قدرت های جهانی است. شيالت شمال و حق 
صيد ايران از دريای مازندران در طول تاريخ سرنوشت عجيبی را پشت سر گذاشته 
است. بزرگترين درياچه جهان که روزگاری با اسم دريای کاسپين - قزوين - مرز ميان 
ايران و همسايگان شمالی بود، زيستگاه يکی از منحصربه فردترين ماهی های جهان، 
تاس ماهی خاوياری است که مرغوب ترين خاويار جهان را در شکم خود می پروراند. 
ماهيان خاوياری در نيمه جنوبی اين درياچه زيس��ت می کنند و بيش از ۱۵۰ سال 

صيادان ايرانی از صيد آن محروم بودند.

ايستگاه

جلوه هاي ويژه »تايتان ها« 
قرباني گرفت

يك��ي از اعض��اي گ��روه 
جلوه ه��اي ويژه س��ريال 
»تايتان ه��ا« ب��ه دنبال 
حادثه اي كه س��ر صحنه 
رخ داد، كش��ته ش��د. به 
گزارش ورايت��ي، يكي از 
اعضاي گروه سازنده فيلم 
»تايتان ها« از محصوالت 

دي سي، به دنبال اش��كالي كه در تمرين جلوه هاي 
ويژه فيلم رخ داد، در تورنتو كشته شد. در اين سانحه 
كه ديروز رخ داد، هنگام تمرين براي انجام يك عمليات 
بدل كاري يك اتومبيل كه بايد از مسير منحرف مي شد 
دچار شكستگي شد و يك قطعه از آن بطور غيرمنتظره 
به يكي از اعضاي جلوه هاي ويژه اصابت كرد. براثر اين 
حادثه توليد فيلم دو روز به تعويق افتاد. س��خنگوي 
كمپاني برادران وارنر در اين باره گفت: واقعاً متاسفيم 
كه يكي از همكاران مان وارن اپلباي را كه از مسووالن 
جلوه هاي ويژه بود براثر اين سانحه از دست داديم. وي 
از مسووالن تاسيسات و آماده سازي جلوه هاي ويژه 
براي آماده سازي صحنه بعدي فيلمبرداري بود و در 
حين تمرين دچار اين سانحه شد. او 2۵ سال سابقه 
كار در سينما و تلويزيون داشت.»تايتان ها« كه توسط 
كمپاني برادران وارنر توليد شده يكي از سريال هاي 
دنياي دي سي است كه اكتبر پيش به صورت استريم 
ديده شد. برنتون توايتر، آنا ديوپ، تيگن كرافت، رايان 
پاتر، مينكا كلي و الن ريچسون بازيگران اين سريال 
هستند. »تايتان ها« متشكل از ۱۱ قسمت از ۱2 اكتبر 
2۰۱۸ پخش شد. بالفاصله پس از نخستين نمايش 
مجموعه، ساخت آن براي فصل دوم نيز تمديد شد. 
در مه 2۰۱۸، خبر ساخت يك مجموعه اسپين آف 
تحت عنوان »دووم پاترول« هم اعالم شد كه پس از 

رخدادهاي »تايتان ها« روايت مي شود.

همكاري اسكاري ها
م��ت ديم��ون ب��ا ت��ام 
مك كارت��ي كارگردان 
تحسين ش��ده  فيل��م 
»اس��پاتاليت« در يك 
فيلم جدي��د، همكاري 
مي كند.ب��ه گ��زارش 
ورايتي، بازيگر مش��هور 
هالي��وودي در فيل��م 

»اس��تيل واتر« ب��ه كارگردان��ي تام 
مك كارتي بازي مي كند. شخصيت اصلي اين فيلم 
يك مرد سخت كوش شاغل در يك سكوي نفتي در 
اوكالهما با نقش آفريني ديمون است كه براي ديدن 
دخترش به مارس��ي سفر مي كند. او براي قتلي كه 
مي گويد انجام نداده به زندان افتاده است. بيل كه با 
مانع زباني، تفاوت هاي فرهنگي و يك سيستم قانوني 
پيچيده مواجه شده، تبرئه كردن دخترش را تبديل 
به ماموريت شخصي اش مي كند. در اين پروسه، او با 
زني محلي كه يك دختر جوان دارد آشنا مي شود و 
به اين ترتيب وارد سفري شخصي از اكتشاف و حسي 
بزرگ تر از تعلق داشتن به دنيا مي شود. ديويد ليند 
مديرعامل »پارتي سيپنت« از توليدكنندگان فيلم 
»اس��تيل واتر« كه در فيلم »اسپاتاليت« هم با تام 
مك كارتي همكاري كرده بود، از اين فرصت به عنوان 
فرصتي ب��راي كمپاني خودش ي��اد و فيلمنامه را 
فوق العاده توصيف كرد كه با موضوعي جهاني، يافتن 
حقيقت را در مركز قصه دارد و به همين دليل مي تواند 
مخاطباني از سراسر جهان داشته باشد. همچنين 
از ديمون به عنوان بازيگري فوق العاده ياد شده كه 
در مركز قصه جاي دارد. مك كارتي فيلمنامه را در 
همكاري با توماس بايدگين و نوئي دبره نوشته است. 
مت ديمون قرار بود از بازيگران »اسپاتاليت« باشد اما 
با توجه به تداخل زماني با پروژه هاي ديگرش محبور 
به كناره گيري از آن فيلم شد. او و مك كارتي عالقه 

بسيار داشتند تا با هم همكاري كنند.

میراثنامه

چه چيزي در آتش سوزي ميدان حسن آباد سوخت؟
از پايين ميدان حسن آباد و پارك شهر هم بوي دود را به راحتي مي توان استشمام كرد، 
دودي كه بخش��ي هرچند كوچك از خاطرات تهراني هاي قديم را كه از اول صبح دور 
ميدان حسن آباد جا خوش كرده اند و به كاله فرنگي هاي سوخته شده ضلع شمال غربي 
ميدان چشم دوخته اند، با خود به هوا برده! ميداني است كه بين تهراني هاي قديم به خاطر 
پوشش فلزي گنبدهايش، به »هشت گنبد« معروف بوده و حاال سال هاست به خاطر ميرزا 
حسن مستوفي الممالك و پدرش كه مالك زمين هاي وسيعي در اين محدوده بوده اند 
»حسن آباد« ناميده مي شود، اما حاال جداره ضلع شمال غربي ميدان را آتش سياه كرده، 
سقف طبقه باالي جداره كامال فرو ريخته و عالوه بر اجناس سوخته شده انبارهايي طبقه 
باال، آب هايي كه در زمان خاموش كردن آتش روي بدنه ريخته شده، به مرور سقف طبقه 
پايين را هم تهديد مي كند. از زمان وقوع آتش سوزي در اين بخش از ميدان حسن آباد 
هر خبري كه در رسانه هاي مختلف به روز رساني مي شود، از حضور افراد و مسووالن و 
كارشناسان حوزه هاي مختلف مرتبط خبر مي دهند، مسووالن شهري، شوراي شهر 
و ميراثي ها و پيگيري هايي كه به قول معاون ميراث فرهنگي استان تهران، علي اصغر 
مونسان، رييس سازمان ميراث فرهنگي در زمان وقوع آتش سوزي داشته است. قطعا 
يكي از خوش شانسي هاي ميدان حسن آباد در زمان وقوع چنين اتفاق هايي را مي توان 
قرار گرفتن ايستگاه آتش نشاني در چند قدمي اين ميدان دانست، هر چند نشانه هاي 
آسيب از سيم گاز گرفته تا سيم برق، شيشه ها و طرق هاي رنگي شيشه اي روي جداره ها و 
طبقه اي پر از كاالي انبار شده روي هم را همين كارشناسان كه بعد از وقوع فاجعه پالسكو 
چند ساختمان مشابه را بررسي و به آنها هشدارهاي الزم را دادند، بايد بررسي و گوشزد 
كنند. محسن شيخ االسالمي، معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي استان 
تهران و يكي از كارشناسان اين اداره كل هم در حال بررسي وضعيت اين جداره تاريخي 
ميدان اند. او به ايسنا مي گويد: هر چند هنوز آتش نشاني علت اصلي اين اتفاق را مشخص 
نكرده است، اما آن چه كه واضح است روي نماي جداره هاي اطراف ميدان، پر از سيم و 
برق است كه با يك جرقه و اتصال كوچك خطرساز مي شوند. سيم گازي كه كنار آن سيم 
برق است، نوري كه هر روز در گرماي تابستان به آنها مي خورد، هر كدام يك عامل براي 
وقوع چنين آتش سوزي مي توانند باشند، از سوي ديگر در طبقه باالي ساختمان اين ضلع 

از ميدان نيز انباري بوده كه مي توانسته اند قابل اشتعال باشند. او با اشاره به اينكه طبقه 
دوم اين ساختمان بطور كامل درگير آتش شد، اظهار مي كند: با وقوع اين آتش سوزي، 
كار خاموش كردن آن از حدود ساعت 2۱ و ۳۰ آغاز مي شود و تا ساعت 2۴ كه به ميدان 
رسيدم، نيروهاي آتش نشاني در حال لكه گيري بودند و از سوي ديگر همچنان برخي 

ماشين هاي بزرگ، روي جداره آب مي ريختند.
او توضيح مي دهد: خرپاي چوبي در وهله اول سوخته و از بين رفته است، در ادامه سقف 
طبقه باال نيز بطور كامل فرو ريخته است. از سوي ديگر به واسطه آب زيادي كه استفاده 
كرده اند، در برخي از نقاط در طبقه اول مانند بانك شهرو بانك صادرات، آوارهايي ريزش 
است، اما خوشبختانه پوسته نما و جرزهاي بارور سالم هستند و آسيب زيادي نديده اند.

شيخ االسالمي با اشاره به از بين رفتن كامِل الماِن شرقي اين ضلع از كاله فرنگي، ادامه 
مي دهد: المان بخش غربي اين ضلع تقريبا سالم است و در واقع چيزي حدود ۴۰ درصد 
از بدنه بنا آسيب ديده اس��ت. معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي استان 
تهران، با تاكيد بر استفاده از آب زياد و دودزدگي هايي كه به بنده آسيب وارد كرده اند، 
ادامه مي دهد: سرستون ها و تزئينات روي نما خوشبختانه سالم هستند، اما به نظر مي آيد 
كه بايد نخست آواربرداري طبقه باال انجام شود و سپس بازسازي كامل از طريق خرپاي 

چوبي يا هر سيستمي كه موضوع حريق نيز در آن ديده شود شروع شود.

صعود مجتبي عابديني به رده دهم رنكينگ جهان

جمالي: واليبال در حال نابودي است

شمشيرباز تيم ملي ايران موفق شد به 
رده دهم رنكينگ فدراس��يون جهاني 
صعود كند. فدراسيون جهاني رنكينگ 
انفرادي شمشيربازي اسلحه س��ابر را اعالم كرد كه 
به اين ترتيب مجتبي عابديني توانس��ت به رده ۱۰ 

جهان صعود كند.
عابديني در فينال ج��ام جهاني 2۰۱۷ پادووا ايتاليا 
به مصاف زاتماري از مجارس��تان رفت و در نهايت با 
شكست ۱۵ بر ۱2 برابر اين شمشيرباز مدال باارزش 

نقره را به دست آورد. 
او در جام جهاني ورشو لهس��تان نيز در مرحله يك 
هشتم نهايي جام جهاني پيروز شد و جزو ۸ بازيكن 
برتر جهان، به مرحله بعد صعود پيدا كرد و در نهايت 
پنجم شد. كسب چند مقام جهاني باعث ارتقاي او در 

رنكينگ جهاني اين رشته ورزشي شد. 

دبير اسبق فدراسيون واليبال با انتقاد از مديريت فدراسيون 
ب��دون رييس از ل��زوم پرهيز دخال��ت وزارت ورزش در 
انتخابات واليبال س��خن گفت. داريوش جمالي درباره 
شرايط و روندي كه واليبال ايران در حال طي كردن است، 
گفت: اگر خالصه بگويم، واليب��ال در حال به باد رفتن و 
نابودي است. دستگاه هاي كشور دستوراتي مي دهند كه 
اين آقايان خالف آن انجام مي دهند. ما در حال استفاده از 
جنس خارجي هستيم، بدون آنكه كسي از او حسن انجام 
كار بخواهد. تيم ملي ايران در حال حاضر از نظر تكنيك و 
تاكتيك فردي و تيمي فوق العاده است و اين بازي هاي تيم 
ملي ايران خصوصاً برابر صربستان و امريكا در كلكسيون 
بازي هاي خوب فدراسيون جهاني واليبال خواهد بود، اما 
اين عملكرد تنها به دليل توانايي فردي بازيكناني چون 
معروف بود. بارها گفته ام كه نقش و نگار فرش ايراني زيبا 
است و واليبال ايران االن نقش و نگار فرش ايراني را دارد، اما 
اين بازي ها به كوالكوويچ مربوط نبود و او بازيكنان را به اين 
سطح نرسانده است. جمالي ادامه داد: بازيكن ما يك شبه 
اسپك نزده است و هزار نكته باريك  در عملكرد آنان وجود 
دارد. بازيكنان ما فوق العاده بودند اما اين تيم، تيمي نيست 
كه دوام داشته باشد چون كاًل واليبال جهان شرق نوسان 
دارد، خصوصاً واليبال ايران كه مديريت داخلي ندارد، چون 
رييس ندارد. ما در خانه، خانواده خود را مديريت نكنيم 
سرمان بي كاله مي ماند، چه برسد به واليبال جهان با اين 
پتانسيل باال! كارشناس واليبال ايران با انتقاد از عملكرد 

افشين داوري، به ايسنا گفت: اين آقاي سرپرست را كه 
روي كار گذاشته اند در واليبال كسي نمي شناخت، بايد 
بگويم كه آقاي سرپرست ش��ما را هيچ كس در واليبال 
نمي شناسد چون ش��ما اصاًل در واليبال نبوده ايد، شما 
مي خواستيد به امريكا رفته و بازي ها را ببينيد؟! شما به 
بازيكني مثل معروف چه چيزي مي توانيد بگوييد، مگر 
واليبال را مي فهميد؟ واليبال فقط زدن اسپك نيست. همه 
تيم را در حال حاضر معروف مي چرخاند و حتي مربي هم 
مثل او نيست. بازيكنان ما خودشان خوش درخشيده اند و 
كسي در اين درخشش سهم زيادي ندارد جز بازيكنان. او 
درباره كوالكوويچ نيز گفت: آقايان مي گويند كوالكوويچ، 
من سال ۱۹۷۵ در بلگراد بودم و ديدم چگونه تيمشان را 
به سكو رساندند، اين آقايان فقط جنجال چي هستند و با 
جنجال در مسابقات بين قاره ها سوم شدند. اين مربي در 
حد واليبال ايران نيست. دبير سابق فدراسيون واليبال 

درباره مديريت فدراسيون تاكيد كرد: فدراسيون جهاني 
قصد دارد واليبال را معرفي كند تا همه عموم جامعه آن 
را بشناسند، اين را به همه مسووالن ورزشي بگوييد. قصد 
دارند واليبال را به ملت ها بشناسانند. اگر اروميه و اردبيل 
را ب��ه عنوان ميزبان قبول كردند به همين دليل اس��ت. 
فدراسيون جهاني دوست دارد اين رشته را معرفي كند، 
شوخي نيست كه واليبال را الكي مديريت كرد، بايد اين 
رشته رييس قدرتمند داشته باشد. واليبال ايران قاشق 
درست كردن نيست كه مشت بزنيم پهن شود و دمش را 
بگيريم تا دراز شود، واليبال نياز به مديريت كارآمد دارد. 
جمالي در پاسخ به اين س��وال كه چرا انتخابات واليبال 
برگزار نمي شود، گفت: واليبال ما دوره قبل يونيورسياد اول 
شد اما نمي دانم چرا مربي اين تيم را عوض كردند. هر كي 
هركي بودن فدراسيون است كه چنين اتفاقاتي را در پيش 
دارد. چون همه حرص آن صندلي را مي خورند. زماني كه 
بنده در فدراسيون بودم ۴۵۰ هزار تومان بودجه ساالنه 
واليبال بود و چهار قهرماني كشور راه مي انداختم اما االن 
چندين ميليارد پول فقط هيات تهران طلبكار است. همه 
به دنبال بوي كباب هستند كه انتخابات برگزار نمي شود. 
او افزود: االن كار در فدراسيون واليبال سخت است چون 
قراردادهاي اجتماعي بهم ريخته است و احترام و ارتباط 
كافي وجود ندارد. واليبال ايران در شرايطي است كه ميان 
بهترين ها قرار گرفته اما شرايط اينگونه نخواهد ماند. بايد 

فردي روي كار بيايد كه اهل فن باشد. 

ورزشي
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