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 عمران خان
 حامي تهران 
يا ميانجي گر؟

 نرخ خريد دالر در »سنا« 
 به زير  ۸ هزار تومان 

رسيد

تعادل رويكرد دولت جديد پاكستان در قبال 
ايران و عربستان را بررسي مي كند

 گزارش »تعادل« از 
بازار ارز، طال و سكه

خبر

     ميرمحمدصادقي تشريح كرد

دولت چگونه با احكام صادره در محاكم امريكايي 
عليه ايران مقابله كند؟

عضو هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت در مجلس گفت: بايد در احكامي 
كه دادگاه هاي امريكايي عليه ايران صادر مي كنند، بي تفاوت نباشيم تا چنين 

احكامي عليه ايران صادر نشود.
حسين ميرمحمدصادقي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص 
پرونده هايي كه امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران در دادگاه هاي داخلي خود 
مطرح و محكوم مي كند، اظهار داشت: بس��ياري از پرونده هايي كه امريكايي ها 
عليه ايران مطرح مي كنن��د، مبنايي در تصميم گيري نداش��ته اند و با اعدادي 

نجومي جمهوري اسالمي ايران را محكوم كردند.
عضو هيأت بررس��ي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين در دوره دهم مجلس 
شوراي اس��المي بيان كرد: به نظر من در خصوص اين پرونده ها بايد در همان 
محاكم امريكا با اتهامات مطروحه عليه ايران، مقابله كنيم تا چنين احكامي عليه 

ايران، صادر نشود.
وي افزود: بهتر اس��ت كه از طريق وكيل در اين دادگاه ها حضور پيدا كنيم، 
بي اعتنايي ب��ه چنين پرونده هاي��ي در بحث مالحظات سياس��ي به هيچ وجه 

صحيح نيست.
ميرمحمدصادقي با بيان اينكه به نظر من بهتر اس��ت در دادگاه هاي امريكا 
به دفاع از خود بپردازيم تا آرا صادر نشود يا آرا صادرشده نقض شوند، ادامه داد: 
امريكايي ها با اتهامات واهي تروريس��تي، آرايي را ص��ادر مي كنند و جمهوري 

اسالمي ايران را با عنوان حامي تروريست ها محكوم مي  كنند.
وي افزود: مبالغي كه به عنوان خسارت تعيين مي كنند، در اصطالح حقوقي 
“خس��ارت تنبيهي “ نام دارد. اگر در پرونده اي ايران 300 ميليون دالر محكوم 
مي شود، شخصي كه ش��كايت كرده، 300 ميليون دالر خس��ارت نديده است، 
بلكه ايران 50 ميليون دالر به يك دليل محكوم مي ش��ود و 250 ميليون دالر 
ديگر، به عنوان تنبيه دولت ايران در نظر گرفته مي ش��ود كه اين نوع “خسارت 

تنبيهي “ در برخي سيستم هاي حقوقي از جمله امريكا پذيرفته شده است.
عضو هيأت بررس��ي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين در دوره دهم مجلس 
شوراي اسالمي گفت: در دادگاه هاي امريكا بايد در مقابل اين اقدامات ايستاد و 

نبايد بي اعتنا باشيم.

   ده ها كشته در فروريختن پل آزادراهي در ايتاليا
ريزش بخشي از يك پل معلق روي آزادراهي در شهر جنووا در شمال ايتاليا 
ده ها كشته برجا گذاش��ته اس��ت. به گزارش يورونيوز، معاون وزير حمل و نقل 
ايتاليا اعالم كرده دس��ت كم 22 نفر در اين حادثه كشته شده اند و آمار قربانيان 

افزايش خواهد يافت. 
رسانه هاي محلي گزارش داده اند كه اين واقعه در ساعت ۱۱: 30 ظهر به وقت 
محلي و همزمان با بارش شديد باران رخ داده اس��ت. مطابق اظهارات شاهدان 
عيني و تصاوير منتش��ره، زماني كه خودروها روي پ��ل در حال حركت بوده اند 
بخشي از پل حدود 200 متر فرو ريخته است و ده ها خودرو روي خطوط راه آهن 
پايين دست سقوط كرده اند. يك شاهد عيني گفته ۸ يا ۹ ماشين را ديده است 
كه به پايين سقوط كرده اند. ويدئوها آوارهاي ريخته شده و خودروهاي متالشي 
را روي زمين نش��ان مي دهند. پل بزرگ »موراندي« ك��ه بيش از يك كيلومتر 
طول و ۹0 متر ارتفاع دارد روي آزادراه A۱0 بسته ش��ده است. اين پل در دهه 
شصت ميالدي ساخته شد و در سال 20۱۶ نيز تعميراتي روي آن انجام گرفت. 
دانيلو تونينلي، وزير حمل و نقل ايتاليا، گفته به نظر مي رس��د اين حادثه يك 
»تراژدي عظيم« باش��د. يك اتاق بحران در ايتاليا براي پيگيري حادثه مستقر 

شده و پليس  و امدادرسانان در محل حضور يافته اند.

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 4 

ريي��س ات��اق بازرگان��ي اي��ران 
ب��ا ارس��ال نامه ه��اي جداگان��ه به 
اقتص��ادي  مع��اون  و  اول  مع��اون 
رييس جمهور، خواس��تار مس��تثني 
ش��دن پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 
دولتي و بازار ثانوي��ه از واردات مواد 
اوليه توليد ش��د. به گ��زارش پايگاه 
خب��ري ات��اق اي��ران، غالمحس��ين 
ش��افعي، ريي��س ات��اق بازرگان��ي، 
كش��اورزي  و  مع��ادن  صناي��ع، 
اي��ران در نامه ه��اي جداگان��ه ب��ه 
اس��حاق جهانگي��ري، مع��اون اول 
رييس جمه��ور و محم��د نهاونديان، 
مع��اون اقتص��ادي رييس جمه��ور، 
درخواس��ت كرد ت��ا كااله��اي مواد 
اولي��ه تولي��دي و ني��ز واحده��اي 
تج��اري داراي ق��رارداد معتب��ر ب��ا 
واحدهاي تولي��دي، از بند 5 مصوبه 
هي��ات وزي��ران مبني ب��ر پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز دولتي و نرخ ارز 

بازار مستثني شوند.
بانك مركزي جمهوري اس��المي 
س��اماندهي  راس��تاي  در  اي��ران 
ب��ازار ارز و مس��ائل مربوط ب��ه آن، 
پيشنهادهايي را براي تصميم گيري 
ب��ه هيات وزي��ران اراي��ه ك��رد ك��ه 
 ۱3۹7/  5/ در جلس��ه م��ورخ ۱4 
هيات وزي��ران ب��ه تصويب رس��يد. 
بر اس��اس بن��د 5 اي��ن تصويب نامه، 
س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان مكلف اس��ت براي 
كليه كاالهايي كه ت��ا زمان ابالغ اين 
تصويب نامه، ارز آنها به صورت بانكي 
يا در س��امانه نيما )گروه هاي كااليي 
اول و دوم( تامي��ن ش��ده و ترخيص 
آنها صورت نپذيرفته )به جز كاالهاي 

موضوع بند )۱( اي��ن تصويب نامه(، 
ضمن اخ��ذ مابه التفاوت »ن��رخ ارز 
زمان پرداخت« و »ن��رخ ارز در بازار 
در تاري��خ ترخي��ص« و ب��ا رعاي��ت 
ساير ضوابط نس��بت به صدور مجوز 
ترخي��ص اق��دام كند. در مت��ن نامه 
رييس اتاق بازرگاني ايران به اسحاق 
جهانگيري و محم��د نهاونديان آمده 

است: 
»احترام��ًا در ارتباط ب��ا بند )5( 
/۶37۹3 ش��ماره  تصويب نام��ه 

ت55۶33ه��� م��ورخ ۱3۹7/5/۱۶ 
هي��ات محت��رم وزي��ران ك��ه مقرر 
داش��ته اس��ت: »س��ازمان حمايت 
توليدكنندگان  و  مصرف كنن��دگان 
مكلف اس��ت براي كليهٔ كاالهايي 
كه تا زم��ان ابالغ اي��ن تصويب نامه، 
ارز آنها به صورت بانكي يا در س��امانه 
نيما )گروه كااليي اول و دوم( تامين 
شده و ترخيص آنها صورت نپذيرفته 
)جز كااله��اي موضوع بن��د )۱( اين 
تصويب نامه( ضمن اخذ مابه التفاوت 
“ن��رخ ارز زم��ان پرداخ��ت “ و “نرخ 
ارز در ب��ازار در تاري��خ ترخيص “ و با 
رعايت س��اير ضوابط نسبت به صدور 
مجوز ترخيص اقدام نمايد«، مراتب 

را به استحضار مي رساند.«
رييس اتاق بازرگاني ايران در اين 
نامه نوش��ت: »واحده��اي توليدي و 
نيز بخش تجاري ك��ه داراي قرارداد 
معتبر با واحدهاي توليدي هس��تند، 
بر اساس سياس��ت مصوب و اعالمي 
دول��ت محت��رم مبني ب��ر تخصيص 
ارز موردني��از بخش ه��اي توليدي و 
تج��اري موصوف با قيم��ت 42000 
ري��ال جه��ت واردات م��واد اولي��ه، 

كاالهاي واس��طه اي و ماشين آالت و 
تجهيزات خطوط تولي��د مبادرت به 
انعقاد قرارداد، انجام ثبت س��فارش، 
خريد كااله��اي مورد نظ��ر، حمل و 

واردات كاالها به كشور كرده اند«. 
فع��االن  ش��افعي،  گفت��ه  ب��ه 
محاس��بات  موص��وف  اقتص��ادي 
اقتصادي و هزينه- فاي��ده معاهدات 
ارز 42000  مبن��اي  ب��ر  را  خ��ود 
ري��ال انج��ام داده ان��د. در ادامه نامه 
ريي��س ات��اق بازرگاني اي��ران آمده 
اس��ت: مابه التفاوت »ن��رخ ارز زمان 
پرداخ��ت« و »ن��رخ ارز در ب��ازار در 
تاري��خ ترخيص«، ع��الوه ب��ر اينكه 
برخ��الف م��اده )4( قان��ون مدن��ي 
اس��ت كه مي گويد قوانين و مقررات 
نمي توانند عطف به ماس��بق ش��وند، 
برخ��الف ع��رف و رويه ه��اي جاري 
در تج��ارت داخل��ي و بين الملل��ي 
محس��وب مي گردد. ش��افعي در اين 
نامه گفته اس��ت: »ش��ؤون و حيثيت 
تجاري فعاالن اقتصادي خوش��نام و 
معتبر كش��ورمان را در س��طوح ملي 
و بين الملل��ي دچار خدش��ه خواهد 
كرد، زي��را با چند برابر ش��دن قيمت 
ارز و افزايش ش��ديد حقوق ورودي، 
مالي��ات ب��ر ارزش اف��زوده، عوارض 
گمركي و س��اير هزينه هاي مربوطه، 
عالوه بر اينك��ه واحده��اي توليدي 
ازنظر فقدان نقدينگي دچار مش��كل 
خواهند ش��د، فرايندهاي توليدي و 
تجاري واحدهاي مزبور دچار اختالل 
گردي��ده و ب��ه اختالف��ات تج��اري 

گسترده اي دامن خواهد زد«.
رييس اتاق بازرگان��ي ايران در بند 
دوم اين نامه در خص��وص كاالهايي 

كه قب��ل از تصوي��ب و اب��الغ مصوبه 
مورد بحث وارد و ترخيص ش��ده اند، 
نوش��ت: » اق��الم مذك��ور عمدت��ا بر 
پاي��ه قرارداده��اي تج��اري منعقده 
في مابين بازرگان��ان و توليدكنندگان 
در اختي��ار واحده��اي تولي��دي قرار 
داده ش��ده اس��ت ي��ا اينكه توس��ط 
واحدهاي توليدي رأس��ا وارد گرديده 
و درهرح��ال در واحده��اي توليدي 
مورد اس��تفاده قرار گرفته و محصول 
تولي��دي ب��ه بازاره��اي داخل��ي يا 
صادرات��ي عرضه ش��ده و ب��ه فروش 
رس��يده اس��ت«. ش��افعي در ادام��ه 
گفت��ه اس��ت: »در چنين ش��رايطي، 
عط��ف به ماس��بق كردن مق��ررات و 
وصول مابه التفاوت و نيز برخوردهاي 
تعزيراتي احتمالي با قوانين و مقررات 
ج��اري و ع��رف در تج��ارت مغايرت 
دارد. عالوه بر اي��ن، فعاالن اقتصادي 
يادش��ده به دليل فش��ارهاي سنگين 
مالي پيش بيني نش��ده دچار كمبود 
نقدينگي شديد، ضرر و زيان فراوان و 

در نتيجه ورشكستگي خواهند شد«.
ش��افعي در پايان اين نامه خواستار 
مس��تثني ش��دن كاالهاي مواد اوليه 
توليدي و نيز واحدهاي تجاري ش��د و 
نوش��ت: »با عنايت به اينكه اجراي بند 
)5( تصويب نامه مذكور در شرايط فعلي 
كشور، خس��ارات جبران ناپذيري را به 
واحدهاي توليدي – صادراتي تحميل 
مي كند، خواهش��مند اس��ت دس��تور 
فرماييد در خصوص اصالح بند موصوف 
مبني بر مستثني ش��دن كاالهاي مواد 
اوليه توليدي و ني��ز واحدهاي تجاري 
داراي ق��رارداد معتب��ر ب��ا واحده��اي 

توليدي اقدام عاجل معمول گردد«.

اخبار سرمقاله

   فاصله معنادار دالر در بازارهاي آزاد و ثانويه

در روزهاي اخير به دنبال بخشنامه ها و اطالعيه هاي بانك مركزي از جمله 
بخشنامه 45 ماده اي تامين ارز مصارف خدماتي، بخش��نامه ۱2 ماده اي نحوه 
تامين ارز كاالهاي وارداتي كه باعث بهبود و رونق عملك��رد بازار ارز، روش هاي 
واگذاري پروانه صادراتي، حس��اب ارزي واردكننده، س��امانه نيما، صرافي ها و 
ارز مسافرتي و س��امانه سنا شده اس��ت، بازار ثانويه ارز گسترش يافته و از عمق 
بيش��تري همراه اس��ت و در نتيجه افزايش عرضه ارز توس��ط صادركنندگان 
پتروشيمي، فوالد، فراورده هاي نفتي و... از يك س��و و هدايت واردات كاالهاي 
ثبت سفارش ش��ده از س��وي ديگر، نرخ ارز در بازار ثانويه را با يك روند با ثبات 
مواجه كرده و نرخ دالر كه در حاشيه بازار به باالي ۱۱ هزار تومان افزايش يافته 
بود را به زير ۸ هزار تومان در بازار ثانويه و زير ۱۱ هزار تومان در بازار آزاد كاهش 
داده است.  به عبارت ديگر، با اجراي سياس��ت هاي جديد، از تقاضاي بازار آزاد 
كاسته ش��ده و به تقاضاي بازار ثانويه افزوده شده اس��ت . يعني عرضه و تقاضا 
در بازار ثانويه افزايش و در بازار آزاد كاهش يافته و نوعي ثبات نرخ ها را ش��اهد 
هستيم.  درنتيجه اين شرايط جديد و سياست هاي ارزي بانك مركزي، قيمت ها 
در بازار ثانويه با آنكه نسبت به بازار آزاد كمتر است ما همچنان فاصله معناداري 

در اين بازار با بازار آزاد با نرخ دالر ۱0۶00 تومان دارد. 
اين فاصله حدود 2۶00 تومان نشان مي دهد كه همچنان بخش قابل توجهي 
از تقاضاي ارزي در بازار آزاد وجود دارد و مس��افران خارج از كشور، دانشجويان، 
كس��اني كه تمايل به نگهداري ارز به عنوان حافظ ارزش پول دارند، و مهم تر از 

واردات غيررسمي و قاچاق، همچنان براي تامين ارز متوجه بازار آزاد است. 
هرچند كه بانك مركزي در يكي از اطالعيه هاي خود اشاره كرده كه به دنبال 
راهكاري براي پاسخ به نياز مردم و تقاضاي حفظ ارزش دارايي با خريد ارز است، 
اما بايد توجه داشت كه عالوه بر حفظ ارزش پول، بخشي از تقاضاي موجود در 
بازار ارز، متاثر از خروج سرمايه و قاچاق كاال است و اين مهم نبايد با بي توجهي 
بانك مركزي و دولت همراه شود زيرا در صورت افزايش قاچاق وخروج سر مايه 

باعث التهاب هاي جديد و رشد نرخ در بازار ازاد و صرافي ها خواهد شد. 
با توجه به آنكه برخي از كارشناسان اقتصادي اعالم كرده اندكه تا 35 درصد 
اقتصاد ايران با فعاليت هاي رانتي، قاچاق و س��ياه وخاكس��تري مرتبط اس��ت 
مي توان حجم نياز به بازار آزاد را سنجيد كه اگر بخش��ي از اين تقاضا وارد بازار 

شود مي تواند قيمت ها را در بازار غير رسمي به شدت افزايش دهد.
به همين خاطر اس��ت كه برخي از كارشناس��ان نيز در اين زمينه معتقدند 
كه بخش��ي از نياز ارزي براي قاچاق و واردات غير رسمي كاال از طريق صادرات 
غير نفتي يا قاچاق كاال به خارج كش��ور و معامالت پاياپاي و تهاتر كااليي انجام 
مي شود تابه جاي معامالت دالري، از ساير روش ها مانند طال و كاال به جاي ارز 
استفاده شود و در نتيجه تقاضاي دالري در بازار را تاحدودي كاهش داده اند.  در 
هر حال، شايسته است كه روش هاي مختلف و راهگشايي براي كاهش قاچاق 
كاال، خروج س��رمايه، كنترل بازار و... به خصوص از كش��ورهاي همسايه مورد 
توجه باش��د تا رش��د قاچاق كاال باعث افزايش نرخ دالر و ارز در بازار نشود. زيرا 
فاصله 2۶00 توماني فعلي بازار ثانويه و آزاد معنادار اس��ت و بايد با ارزيابي 

كارشناسي همراه شود تا از خروج سرمايه و قاچاق كاال جلوگيري شود. 
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شورای عالی هماهنگی اقتصادی به رياست رييس جمهوري تصويب كرد

سياست های  ضد جنگ رواني
 صفحه 2 

3  آمار متفاوت درخصوص توليد نفت خام عربستان در ماه جوالي  وجود  دارد

بندبازي سعودي ها روي نفت 70 دالري
 صفحه 15 

پرونده

 سود ايران در كدام 
رژيم حقوقي است

8 و  9

نامه رييس اتاق بازرگاني ايران به 2 معاون رييس جمهوري

مواد اوليه از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مستثني شوند 

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

پيامك نمايند. 

در روزه��اي اخي��ر ب��ه 
دنب��ال بخش��نامه ها و 
بان��ك  اطالعيه ه��اي 
جمل��ه  از  مرك��زي 
بخش��نامه 45 م��اده اي 
مص��ارف  ارز  تامي��ن 
خدماتي، بخش��نامه ۱2 
ماده اي نح��وه تامين ارز 
كاالهاي وارداتي كه باعث بهبود و رونق عملكرد 
بازار ارز، روش ه��اي واگذاري پروان��ه صادراتي، 
حساب ارزي واردكننده، سامانه نيما، صرافي ها و 
ارز مسافرتي و سامانه سنا شده است، بازار ثانويه 
ارز گسترش يافته و از عمق بيشتري همراه است و 

در نتيجه افزايش عرضه ارز...

طي س��خناني در  ش��افعي  غالمحس��ين 
نخس��تين همايش ملي تش��كل هاي اقتصادي 
كشور كه به مناس��بت روز ملي تشكل ها در اتاق 
ايران برگزار ش��د، گفت: 22 مردادم��اه در تقويم 
به عن��وان روز تش��كل ها و مش��اركت اجتماعي 
نام گذاري ش��ده و الزم اس��ت اي��ن روز را گرامي 
بداري��م. رييس اتاق اي��ران در اي��ن همايش كه 
با ش��ركت 200 تش��كل بخش خصوص��ي و با 
حض��ور وزراي كش��ور و صنع��ت و نايب رييس 
مجلس برگزار ش��د، گف��ت: ملت اي��ران چه در 
داخل كش��ور و چه در خارج بزرگ ترين تشكل و 
سرمايه اجتماعي جامعه محسوب مي شوند و ما 

درصورتي كه با يكديگر  ...

فاصله معنادار دالر در 
بازارهاي آزاد و ثانويه

مشورت با تشكل ها به جاي 
تصميمات خلق الساعه دولتي

 همين صفحه  

 صفحه 6  

گوناگون

16

بزرگ ترين ميزبانان 
انديشكده ها در جهان

الهه باقري| در س��ال هاي گذش��ته، قدرت 
كش��ورها، با توان نظام��ي و پس از آن، با ش��رايط 
اقتصادي تعريف مي ش��د. انديش��كده  و اتاق هاي 
فكر نيز، محل گردهمايي استراتژيس��ت هايي بود 
كه در مورد نقش��ه هاي جنگي بحث و تبادل نظر 
مي كردند. پس از آنكه جنگ  هاي متعدد، دولت ها 
را متحمل خسارت هاي بس��ياري كرد، تغييراتي 
در رويكرده��اي دفاعي كش��ورها ايجاد ش��د و به 
تدريج، انديش��كده ها به محل ارايه پيشنهادهاي 
سياس��ي و نظامي تبديل ش��دند. آن طور كه در 
بسياري از گزارش ها گفته شده، رشد انديشكده ها 
در سراس��ر جهان، به ده��ه ۱۹۸0 برمي گردد كه 
نتيجه جهاني  ش��دن و ارتباط انديشكده ها، پايان 
جنگ سرد بود، اما اين موضوع مشكالت مشترك 
بين المللي نيز به دنبال داشت. در قرن بيستم نيز، 
تعداد انديشكده ها در امريكا، كانادا و اروپاي غربي 
با افزايش قابل توجهي روبرو شد. بر اساس آمارهاي 
منتشر ش��ده، حدود ۹0.5 درصد از انديشكده ها، 

پس از سال ۱۹5۱ آغاز به كار كردند ...

گزارش

سرمقاله

 محسن شمشيري   
دبير گروه بانك و بيمه

دالر
8007 تومان

يورو
9269 تومان

تمام سكه
3915000  تومان

شاخص بورس
130927

محسن شمشيري

وزارت ام��ور خارج��ه آذربايج��ان 
اعالم كرد: معاونان وزيران امور خارجه 
كش��ورهاي س��احلي درياي خزر قرار 
است در پاييز امس��ال با يكديگر ديدار 

كنند.
به گزارش خبرگزاري تاس، خيرت 
عبدالرحمان��ف وزي��ر ام��ور خارج��ه 
آذربايج��ان دي��روز )سه ش��نبه( ب��ه 
خبرنگاران، گفت ك��ه معاونان وزراي 
امور خارجه كشورهاي حاشيه درياي 

خزر قرار است در پاييز سال جاري در 
آذربايج��ان با يكديگر دي��دار و درباره 
كنوانس��يون رژيم حقوقي خزر رايزني 

كنند.
عبدالرحمانف ادام��ه داد: همانطور 
ك��ه س��ران اين كش��ورها مش��خص 
كرده اند و طبق توافقاتي كه در اس��ناد 
تعيين شده، اين نشست بايد در شش 
ماه آينده برگزار ش��ود. عالوه بر اين ما 
تاكنون توافق كرده ايم كه اين نشست 

در پايي��ز س��ال ج��اري برگزار ش��ود 
بنابراين معاونان ب��ه زودي با يكديگر 
ديدار و كار خود را آغ��از خواهند كرد. 
اين نشس��ت احتم��اال در آذربايجان 

برگزار خواهد شد.
ب��ه گفت��ه وزي��ر ام��ور خارج��ه 
آذربايج��ان، رايزني ها درب��اره تفهيم 
توافقات در كنوانس��يون رژيم حقوقي 
درياي خ��زر خواه��د ب��ود، همانطور 
كه در متن كنوانس��يون آمده وزيران 

امور خارجه كش��ورهاي ساحلي خزر 
تصميم گرفته اند تا يك مكانيزم ويژه 
تحت سرپرس��تي وزراي امور خارجه 
ايجاد كنند ك��ه روي تفهيم تمهيدات 

كنوانسيون كار خواهد كرد.
س��ران ايران، روس��يه، آذربايجان، 
قزاقس��تان و تركمنستان روز يكشنبه 
كنوانس��يون رژيم حقوقي درياي خزر 
را امضا كردند كه كار روي آن از س��ال 

۱۹۹۶ آغاز شده بود.

ديدار معاونان وزراي خارجه كشورهاي ساحلي خزر در پاييز سال جاري



     نقل قول منتسب به واعظي درباره الريجاني 
تحريف ش�ده اس�ت؛ پاد|  پايگاه اطالع رساني 
دولت دي��روز اعالم كرد: روز گذش��ته نقل قولي از 
محمود واعظي رييس دفت��ر رييس جمهوري در 
برخي رسانه ها مبني براينكه »ما حساب آقاي علي 
الريجاني را از مجلس جدا مي دانيم« منتش��ر شد 
كه اين نقل قول تقطيع وتحريف ش��ده و نادرست 
است. پايگاه اطالع رس��اني دولت افزود: اصل كالم 
رييس دفتر رييس جمهوري در پاسخ به اين سوال 
خبرنگار كه برخي محتوا و لحن نامه رييس جمهوري 
به رييس مجل��س را تهديدآميز تلق��ي كرده اند، 
اين بوده اس��ت: »اين موضوع درست نيست. آقاي 
رييس جمهور در نامه به آقاي الريجاني اعالم كردند 
كه طبق قان��ون در زمان مق��رر در مجلس حاضر 
خواهند ش��د و به اين خواس��ته برخي نمايندگان 
احترام خواهند گذارد. ما حساب يك گروه معدود 

و اقليت در مجلس را از كليت آن جدا مي دانيم.«

     پيام ملك س�لمان براي حجاج ايراني به 
زبان فارسي؛ ايسنا| به گزارش ايسنا به نقل از 
اسپوتنيك، ملك سلمان پادشاه عربستان در پيامي 
به حجاج بيت اهلل الحرام كه از اقصي نقاط جهان 
براي اداي مناس��بك حج وارد عربستان شده اند، 
خوش آمد گفت. در اين پيام آمده است: از خداوند 
متع��ال مي خواهم كه عبادت ش��ان را پذيرفته و 
توفيق اداي حج مبرور را كه پاداش��ي جز بهشت 
ندارد، نصيب شان فرمايد. ملك سلمان اين پيام 
را به ش��ش زبان عربي، انگليسي، روسي، چيني، 

فارسي و اردو منتشر كرد.

     ابع�اد حقوق�ي و اخالقي طرح س�وال از 
رييس جمهوري بررسي ش�ود؛ ايرنا|  استاد 
حوزه و دانشگاه گفت: از نظر اخالقي ممكن است، 
كسي بگويد در اين شرايط حاد اقتصادي، بهتر است 
نمايندگان مجلس و دولت با همدلي و انسجام به 
سمت رفع مش��كالت مردم بروند تا طرح سوال از 
مسووالن، بنابراين جنبه هاي حقوقي و اخالقي بايد 
با هم مورد توجه قرار گيرد. سيد رضا اكرمي ديروز 
خاطرنشان كرد: هنوز زمان حضور رييس جمهوري 
در مجلس مشخص نيست ولي اميد است با تدبير 
و همدلي، دولت و مجلس به سمت انسجام پيش 

بروند و جلو سوءاستفاده دشمنان را بگيرند.

     واكنش به استاني شدن انتخابات مجلس؛ 
باشگاه خبرنگاران| حسينعلي اميري معاون 
پارلماني درباره اس��تاني شدن انتخابات مجلس 
اظهار كرد: اين مساله نيازمند بحث هاي حقوقي 
بسيار مفصلي است. هر قانوني كه بخواهد درباره 
انتخابات به تصويب برس��د؛ بايد با قانون اساسي 
مطابقت داشته باشد. اميري افزود: بايد توجه كرد 
كه استاني شدن انتخابات مجلس چقدر با قانون 
اساسي س��ازگاري دارد و آيا قانون اساسي اجازه 
چنين كاري را مي دهد يا خي��ر! پورمختار عضو 
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اخيرا اعالم 
كرده بود استاني شدن انتخابات مجلس امروز به 

يك ضرورت بدل شده است. 

     ادامه موج پيوس�تن مسووالن به كمپين 
»فرزندت كجاس�ت«؛ ايلنا| رييس ش��وراي 
شهر تهران نيز با اعالم موقعيت شغلي فرزندانش 

به كمپين »فرزندت كجاست« پيوست.
محسن هاشمي رفسنجاني با پيوستن به كمپين 
فرزندت كجاس��ت در توييتي نوش��ت: سه پسر 
دارم، هر سه دانشجو و بدون شغل دولتي. عماد، 
متولد ۶۳ دانشجوي دكتراي صنايع و مديرعامل 
دفتر نش��ر و معارف انقالب كه خاطرات آيت اهلل 
را منتش��ر مي كند. پس��ر دومم علي، متولد ۶۵ و 
فارغ التحصيل شهرس��ازي دانش��گاه تهران و در 
خارج دانشجوي بدون شهريه دكتراست. احسان 
متولد ۷۶ مهندسي انرژي در اميركبير مي خواند.

     اس�تقبال گوترش از امضاي كنوانسيون 
رژيم حقوق�ي خزر؛  برنا| س��خنگوي آنتونيو 
گوترش با انتشار بيانيه اي گفت كه دبيركل سازمان 
ملل از امضاء كنوانس��يون حقوق��ي رژيم درياي 
خزر ميان ۵ كش��ور س��احلي درياي خزر شامل 
ايران، روسيه، آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان 
اس��تقبال كرد و دس��تيابي به اين توافق را به اين 
كش��ورها تبريك گفت. در ادامه اي��ن بيانيه آمده 
است: دبيركل سازمان ملل ضمن استقبال از امضاء 
اين كنوانس��يون، تاكيد كرد كه اين سند تاريخي 
نشان دهنده اهميت همكاري هاي منطقه اي است 
كه براي حفظ صلح و امنيت بين المللي ضروري به 
شمار مي آيد.گوترش همچنين اين كنوانسيون را 
گامي مهم در جهت كاهش تنش هاي منطقه اي 
و به عالوه در جهت حل و فصل مس��ائل درازمدت 
ميان كشورهاي ساحلي اين درياچه توصيف كرد.

     واكنش وزارت خارجه به يك ادعا؛ تعادل| 
سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: فردي به 
نام »صفراف« هيچ گاه عضو مذاكره كننده روسيه 
درخصوص خ��زر نبوده و ادعاهاي او بي اس��اس و 
غير قابل اعتنا اس��ت. بهرام قاسمي ادعايي كه روز 
گذشته توسط فردي به نام»رجب صفراف« در يكي 
از رسانه هاي فارسي زبان خارجي منتشر شد، گفت: 
بررسي سوابق نش��ان مي دهد كه ايشان هيچگاه 
فردي مذاكره كننده از جانب هيات مذاكره كننده 
روسيه با هيات ايراني در مذاكرات خزر نبوده است. 
وي ادامه داد: بدون ترديد سخنان و ادعاهاي نامبرده 
اساسا فاقد هرگونه اعتبار است. ترديدي وجود ندارد 
كه طرح اين ادعاهاي بي اساس در اين برهه با اهداف 
مش��خص و هدايت شده از س��وي عناصر و مراكز 
خاص صورت مي پذي��رد. رجب صفر اف به تازگي 
مصاحبه اي جنجالي با شبكه بي بي سي داشته كه 
در آن مدعي شده در سال ۱۹۹۶ ميالدي و بعد از 
فروپاشي اتحاد جماهير ش��وروي ايراني ها از حق 
۵۰درصدي خود نسبت به درياي خزر كوتاه آمدند!
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ايران2

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به رياست ريیس جمهور تصويب شد

تعادل رويكرد دولت جديد پاكستان در قبال ايران و عربستان را بررسي مي كند

سیاست های کالن اطالع رسانی برای مبارزه با جنگ روانی و اقتصادی

عمران خان؛ حامي تهران يا ميانجيگر؟

در روزهايي كه جنگ رواني و اقتصادي دش��منان 
جهت حاشيه س��ازي براي كشورمان با استفاده از 
تمام ابزاره��اي حقوقي، اقتص��ادي و اعتباري در 
جريان است؛ ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
سياس��ت های کالن اطالع رس��انی برای مقابله با 
جنگ روانی و مسائل اقتصادی را تصويب کردند؛ 
سياس��ت هايي كه بر اس��اس اعالم مسووالن قرار 
اس��ت راهبرد اجرايي كش��ور ب��راي رويارويي با 
تالش هاي دشمنان را ترسيم كند و ايران را در برابر 
تكانه هاي رواني و اقتصادي كه دشمنان ايجاد مي 
كنند؛ مصون س��ازد. تكانه هاي اقتصادي و رواني 
كه اكثريت قريب به اتفاق كارشناس��ان معتقدند 
بيشتر از آنكه در صحنه عمل قابليت اجرايي شدن 
داشته باش��د؛ افكار عمومي را در صحنه عمليات 

رواني دچار مشكل و بدبيني مي سازد..
به گزارش پاد ، در اين جلس��ه که ديروز، با حضور 
س��ران قوا و به رياس��ت حس��ن روحان��ی برگزار 
ش��د؛ اعضای جلس��ه راهکارهای الزم برای تنوير 
اف��کار عمومی و جلب مش��ارکت م��ردم از طريق 
اطالع رس��انی برای مبارزه با هر ن��وع اختالل در 
تنظيم ب��ازار و همچنين برخورد قاطع و عادالنه با 
هر گونه فس��اد در چرخه فعاليت های اقتصادی را 

بررسی کردند.
در همين راس��تا سياست های کالن اطالع رسانی 
با هدف مبارزه با جنگ روانی و التهاب آفرينی در 
جامعه نسبت به مسايل اقتصادی با رويکرد آرامش 

بخشی و ثبات به بازار تصويب شد.
همچنين بعد از گزارش مسووالن مربوط به تنظيم 
بازار، پيش��نهادات الزم برای جلوگيری از هرگونه 
کاهش عرضه کاالهای مورد نياز مردم و در نتيجه 

افزايش قيمت کاالها و خدمات بررسی شد.
بر اين اساس مقرر گرديد دستورالعمل ايجاد توازن 
صادراتی با اولويت تامين نيازهای اساس��ی مردم 
و اقتصاد کشور تهيه و از س��وی رئيس جمهور به 

دستگاههای ذی ربط ابالغ گردد.

    هماهنگي براي مقابله با مشكالت
در اين جلسه که در راس��تای منويات رهبر معظم 
انقالب و با هدف هماهنگی بيشتر قوا و مسووالن در 
زمينه ضرورت اتخاذ تدابير و اقتدار بيشتر در برخورد 
با مشکالت اقتصادی کش��ور تشکيل شد؛ مسائل 
اصلی جنگ رواني آمريكا وموضوع اقتصاد کش��ور 
به ويژه موضوع اش��تغال، ايجاد امنيت و انگيزه های 
الزم برای سرمايه گذاری و فعاليت بخش خصوصی، 
مس��ائل مرب��وط به نظام بانکی کش��ور و ش��رايط 
اقتصادی کش��ور پس از آغاز رسمي جنگ رواني و 

اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفت. اعضای ش��ورای 
عالی هماهنگی اقتصادی در اين جلس��ه با اش��اره 
به اينکه عزم قوای س��ه گانه کشور بر حل مشکالت 
مردم است، بر ضرورت هماهنگی همه جانبه سه قوه 
برای استفاده از همه ابزارهای در اختيار در راستای 
تصميم گيری و پيشبرد مس��ائل اقتصادی کشور 
تاکيد کردند. در اين جلسه سران قوا با اشاره به اينکه 
دغدغه هايی که مردم در ش��رايط فعلی بازار دارند،  
بايد مورد توجه قرار گيرد و مطمئنًا مورد توجه دولت 
و ساير مسووالن کشور خواهد بود؛ مقرر کردند جلسه 

ش��ورای عالی هماهنگی اقتص��ادی به طور منظم 
تشکيل و مسائل مرتبطی که در سطح سه قوه است 

بررسی و در مورد آنها تصميم گيری شود.
همچنين با توجه به تالش و اعمال فشار امريكا برای 
پمپاژ تبليغات منفی به منظ��ور نااميد کردن مردم 
نسبت به آينده کش��ور و نظام، مقرر شد ستادی با 
حضور نمايندگان س��ه قوه و با همکاری رسانه ها و 
صدا و س��يما برای اطالع رسانی و تبليغات تشکيل 
شود که مهم ترين وظيفه اش اطالع رسانی صحيح 
در مقابل ح��رکات تبليغاتی منفی دش��من عليه 

کشور توسط رس��انه های معاند است. شورای عالی 
هماهنگ��ی اقتصادی ضم��ن تأکيد ب��ر اطمينان 
مردم نس��بت به تأمين کاالهای ضروری آنها و نيز 
کاالهای مورد نياز واحدهای توليدی، مقرر کرد تا 
دستگاه های مسوول اقدامات فوری را در اين زمينه 

انجام دهند.

    نمی گذاريم ترامپ پيروز شود
موضوع اتخاذ راهبرد مناس��ب براي مقابله با حاشيه 
سازي هاي ترامپ موضوعي است كه بالفاصله پس از 
خروج ترامپ از برجام در دستور كار مسووالن اجرايي 
قرار گرفت؛ رييس جمهوري و چهره هاي ارشد كابينه 
اش در مناس��بت هاي مختلف روي اين مساله تاكيد 
داش��تند كه تالش دش��منان بيش��تر تزريق روحيه 

نااميدي از طريق عمليات رواني پيچيده است. 
۱8ارديبهشت ماه بود كه رييس جمهور پس از اعالم 
تصميم ترامپ مبن��ي بر خروج ترام��پ از برجام در 
سخنرانی زنده اش به اين نكته اشاره كرد: کار ترامپ 
جنگ روانی و فش��ار اقتصادی است؛ اما نمی گذاريم 
ترامپ در جنگ روانی و فش��ار اقتص��ادی عليه ايران 
پيروز ش��ود توافقات ديگری هم ب��ود مثل توافقات 
تجاری ک��ه امريكا از آن خارج ش��د. بنابراين اين امر 
سابقه دار است . روحانی با تاکيد بر اينکه ملت ايران از 
امش��ب مصمم تر از گذشته است، گفت: ملت ايران از 
امشب متحدتر از گذشته است؛ کار ترامپ جنگ روانی 
و فشار اقتصادی بود. نخواهيم گذاشت ترامپ در اين 
مورد موفق شود ؛ تاريخ نشان خواهد داد، همان گونه 
که ملت ما در برابر همه توطئه ه��ا پيروز بوده در اين 
ماجرا هم پيروز خواهد بود.  با عبور از اين دوران پرفراز و 
نشيب جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی فرصتي 
شد براي رونمايي از سندي كه قرار است راهبردهاي 
الزم براي مقابله با عمليات رواني و اقتصادي دشمنان 
را در اختيار فعاالن اقتصادي قرار دهد؛ راهبردهايي كه 
اقتصاد ايران بيشتر از هر عامل ديگري براي رويارويي 

با دشمنان به آن نياز دارد.

گروه ايران    
رهبر حزب تحريك انصاف، پيروز انتخابات پارلماني 
پاكستان، اس��الم آباد را به س��وي تهران مي كشاند يا 
رياض؟ مواضع عمران خان رهبر اين حزب كه نش��ان 
مي ده��د او در روابط با كش��ورهاي منطقه در جهت 
مخالف س��لف خود حركت نمي كند. تمايالت ايران 
دوستانه رهبر حزب تحريك انصاف آشكار شده؛ اما اين 
به معناي مقابله او با سعودي ها نيست. عمران خان اين 
را در اولين موضع گيري هاي خود در سياست خارجي 
هم نشان داد. زماني كه در تبليغات انتخاباتي در يك 
سخنراني تلويزيوني موضعش را درقبال خصومت ميان 
تهران و رياض بيان كرد: » ما مي خواهيم روابط با ايران 
را بهبود ببخشيم . عربس��تان سعودي، دوستي است 
كه همواره در دوره هاي دش��وار كنار ما ايستاده است. 
هدف ما اين خواهد بود كه هر چه بتوانيم براي آشتي 
در خاورميان��ه انجام دهيم. ما مي خواهيم اين نقش را 
بازي كنيم. اين تنش ها، اين نزاع ميان همسايگان، ما 

مي خواهيم آنها را كنار يكديگر قرار دهيم«.

    عمران خان ضد ترامپ و سعودي
اين موضع او نشان مي دهد پاكستان عمران خان هم 
كم و بيش سياست دولت هاي پيشين پاكستان را در 
پيش مي گيرد؛ روابطي دوستانه با عربستان و مراوده 
با ايران. هرچند برخي تمايالت رهبر حزب تحريك 
انصاف اين گمانه را تقويت كرده كه در دولت او، كفه 
ترازو به سوي تهران س��نگيني كند. چنانكه عمران 
خان؛ كتاب هاي شريعتي مي خواند، به آثار تاريخي 
ايران عالقه مند اس��ت و بارها خواس��ته بهبود روابط 

با دولت ايران ش��ده اس��ت. مايكل كوگلمن، معاون 
رييس مركز ويلسون، هم به اين موضوع اشاره كرده 
و مي گويد كه يكي از برجسته ترين عناصر سياست 
خارجي عمران خان، حمايت علني او از ايران است. 
مدت هاست كه يك رهبر پاكستاني چنين همسويي 
با ايران نداش��ته اس��ت. اما اين تنها شاخصه عمران 
خان نيست؛ او ش��ديدا ضد ترامپ نيز است. دي ماه 
سال گذش��ته، پيش از برگزاري انتخابات پاكستان، 
هنگامي كه ترامپ گفت كه امريكا به پاكس��تان ۳۳ 
ميليارد دالر طي ۱۵ س��ال اخير داده و در مقابل جز 
دروغ و خدعه و در آغوش گرفتن گروه هاي تروريستي 
از پاكستان نديده است؛ عمران خان پاسخ داد كه تو 
)ترامپ( مرد احمق و ناداني هستي. وي امريكا را متهم 

به كشاندن جامعه پاكستان به سوي افراط گرايي كرد. 
حتي رييس حزب تحريك انصاف پاكستان اغلب از 
سخنراني هاي ضدايراني ترامپ انتقاد كرده است؛ تا 

آنجا كه گفته پاكستان بايد مانند ايران باشد.
 از سوي ديگر عمران خان از مخالفان سرسخت ائتالف 
بين المللي با رهبري عربستان عليه يمن است؛ از اين 
رو سعودي ها نگران خروج پاكس��تان از اين ائتالف 
هستند؛ چنانكه پيش تر با پيروزي مهاتير محمد در 
انتخابات مالزي، اين كشور هم از جنگ يمن و ائتالف 
اسالمي محمد بن سلمان وليعهد سعودي خارج شد.

روزنامه هاي پاكستاني هم از تغيير رويكرد سياست 
خارج��ي پاكس��تان در دوره جديد خب��ر مي دهند. 
روزنامه اكسپرس تريبون، چاپ اسالم آباد در اين باره 

مي نويسد: »عمران خان ديدگاهي جديد در سياست 
خارجي پاكستان دارد و پيش��تر در اظهارنظرهايي 
بطور تلويحي از سياس��ت دولت س��عودي در قبال 
پاكستان و منطقه انتقاد كرده است. دولت سعودي از 
متحدان منطقه اي پاكستان به شمار مي آيد و دولت 
اسالم آباد به كمك هاي اقتصادي رياض وابسته است. 
با اين حال عمران خان ديدگاهي انتقادي نسبت به 
سياست هاي سعودي و امريكا دارد و چند روز پيش 
نيز در اظهاراتي گفته دولت سعودي دوست پاكستان 
است اما او نمي داند چرا در بزنگاه هاي حساس رياض 
به دامان امريكا مي غلتد و پش��ت پاكستان را خالي 

مي كند!«
حال عمران خان، كريكت باز محبوب در پاكس��تان 
كه امروز رداي سياس��ت بر تن كرده، در اولين سفر 
خارجي خود، تهران را به رياض ترجيح داده است. به 
نوشته رسانه هاي پاكستاني او پس از مراسم سوگند 
كه 2۷ مردادماه برگزار مي ش��ود ب��ه تهران مي آيد. 
پس از آن هم به رياض خواهد رفت تا برخي رسانه ها 
در كنار انتش��ار تحليل ها مبني ب��ر اختالف ديدگاه 
دولت جديد پاكستان با عربستان، احتمال تالش او 
براي ميانجيگري ميان ته��ران و رياض را هم مطرح 
كنند. اين احتمال وج��ود دارد كه عمران خان براي 
تنش زدايي ميان ايران و عربستان تالش كند. ايران 
هم كه سياس��تش را در تعامل با كشورهاي منطقه 
بنا گذاشته از اين نقش نخست وزير آينده پاكستان 
استقبال خواهد كرد. در همين ارتباط عمران خان در 
ديداري كه چندي پيش با مهدي هنردوست، سفير 
ايران در پاكس��تان داش��ت گفت كه اسالم آباد مايل 

اس��ت بين ايران و عربستان نقش س��ازنده ايفا كند. 
سفير ايران هم با بيان اينكه وضعيت منطقه، حساس 
است، از پيشنهادات پاكستان براي تضمين صلح در 

منطقه استقبال كرده است.

    برد سوم ايران
با اين حال آنقدر در تحليل ها از رفتار و سوگيري هاي 
عمران خان در سياست خارجي تناقض وجود دارد كه 
تنها گذر زمان واقعيت را آشكار خواهد كرد. اما در اين 
بين يك واقعيت عيان شده و آن اينكه پاكستان سومين 
كشور در منطقه است كه تحوالت سياسي در آن به سود 
ايران رقم خورده است. پيش از اين، در سوريه همه گمان 
مي كردند  شكست اسد قطعي بوده و اين كشور پايگاه 
امريكا و هم پيمانان منطقه اي اش همچون عربستان 
و اس��راييل خواهد ش��د، اما واقعيت به گونه اي ديگر 
رقم خورد. اسد ماند و بسياري از مناطق تحت تصرف 
مخالفان و تروريست ها را پس گرفت؛ همچنين پيش 
شرط كناره گيري اسد از قدرت كه عربستان و غربي ها 
مطرح مي كردند به فراموشي سپرده شد. در انتخابات 
لبنان هم حزب اهلل با كسب اكثريت كرسي هاي پارلمان 
فاتح انتخابات ش��د. حزب اهلل لبنان و افراد و گروه هاي 
نزديك به اين نهاد برنده انتخابات پارلماني لبنان شدند 
و توانستند ۶۷ كرسي، يعني بيش از نيمي از كرسي هاي 
پارلمان لبنان را در اولين انتخابات پس از ۹ سال كسب 
كنند. پيروزي عمران خان در پاكستان در برابر حزب 
نواز شريف از هم پيمانان عربستان را هم مي توان سومين 
اتفاق در انتخابات كشورهاي منطقه دانست كه به سود 

ايران تمام شده است.

چهرهها                                                                                                                                                                                                                                                                           

نخست وزير عراق اعالم كرد كه پايبندي 
اين كش��ور به تحريم ها علي��ه ايران تنها 
مختص ب��ه عدم معامله با دالر اس��ت. به 
گزارش ايس��نا، به نقل از المعلومه، حيدر 
العبادي، نخست وزير عراق در يك نشست 
خب��ري هفتگي اعالم كرد ك��ه پايبندي 
عراق در رابطه با مساله جمهوري اسالمي 
ايران تنها مربوط به عدم معامله با دالر اس��ت و اين كشور به تمام 

تحريم هاي امريكا پايبند نخواهد بود.
وي افزود: دولت عراق اجازه نخواهد داد كه از خاك اين كش��ور براي 
تجاوز عليه كشورهاي همسايه استفاده شود. العبادي در ادامه گفت: 
ايران همسايه ما خواهد ماند و براي تحقق منافع ملت مان و زندگي در 
صلح با همسايه هاي مان، سياست ما با همسايگان سياست باز خواهد 
بود. وي ادام��ه داد: ما نگفتيم كه به تحريم هاي اقتصادي عليه ايران 
پايبند هس��تيم، اما برخي آن را نادرست نقل كردند، ما گفتيم كه به 
مساله دالر پايبند هستيم و خود ايران نيز به اين مساله پايبند است. 
نخست وزير عراق گفت: برخي ها به دنبال تخريب روابط ميان عراق و 
جمهوري اسالمي ايران هستند و بسياري از سخناني كه با تحريف نقل 
شدند، موجب خدشه دار شدن روابط شد. ما روابط خوبي با همسايگان 
داريم، اما از منافع ملت مان دس��ت ب��ر نمي داريم و هيچگاه جزيي از 
حمله ظالمانه عليه يكي از كشورهاي همس��ايه نخواهيم بود. ما در 
مساله تحريم هاي ضد ايراني، ايران را همراهي مي كنيم اما مصلحت 

ملت مان اولويت است.

رييس مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: كنوانس��يون رژيم حقوقي 
درياي خزر براي تصويب بايد به صورت اليحه 
به مجلس ارايه شود و اين مركز نيز بررسي 
كارشناسي را انجام مي دهد. كاظم جاللي 
در گفت وگو با ايرنا افزود: در اين كنوانسيون 
بحث تقس��يم حدود آب ها مطرح نيست، 
همانطور كه رييس جمهوري در سخنراني خود در آكتائو قزاقستان 
مطرح كرد علت عضويت ايران در كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر 
اين است كه برخي كشورها پايگاه نظامي در اين دريا ايجاد نكرده و در 
امور آن دخالت نكنند. وي با بيان اينكه بحث زيست محيطي درياي 
خزر بسيار مهم است، ادامه داد: مسائل زيست محيطي در اين دريا با 
مشكل روبرو شده اس��ت. رييس مركز پژوهش هاي مجلس درمورد 
استفاده از منابع زير بستر آب نيز گفت: ايران به دليل آنكه در قسمت 
عميق درياي خزر قرار دارد هزينه اس��تخراج زير بستر باال است، اين 
بحث از گذش��ته مطرح بوده كه اين امر به صورت مش��اع يا بر اساس 
تقسيم عادالنه انجام شود كه جمهوري اسالمي ايران پيگيري هاي 
خوبي در اين زمينه انجام داده اس��ت. جاللي به حضور خود در روند 
مذاكرات درياي خزر در سال هاي گذشته اشاره كرد و يادآور شد: بنده 
در مجلس ششم به عنوان عضو ناظر در چندين دور مذاكرات درياي 
خزر شركت كردم . وي خاطرنش��ان كرد: چندين سال است كه اين 
مذاكرات انجام شده بايد اين كنوانسيون در قالب اليحه به مجلس بيايد 

و كارشناسان مركز پژوهش ها كار كارشناسي انجام دهند.

معاون حقوق��ي قوه قضايي��ه گفت: طرح 
مبارزه با جرايم اقتصادي در صورت تصويب 
در مجلس نقش موثري در مبارزه با اين نوع 

جرايم دارد.
ب��ه گزارش مرك��ز ارتباط��ات قوه قضاييه، 
ذبيح  اهلل خداييان با اعالم اين مطلب افزود: 
بطور قطع همين برخورده��ا و اقدامات به 
ويژه در مقابل برخي مسووالن موجب شده است تا دستگاه قضايي در 
دوره ايشان بيش از پيش مورد حمله و هجمه قرار گيرد؛ هر زمان كه با 
يكي از اطرافيان اين افراد برخورد مي  شود شاهد هستيم كه بالفاصله 

تخريب ها نيز عليه قوه قضاييه آغاز مي  شود.
او با اشاره به شرايط و اوضاع خاص كنوني كشورگفت: سير تحوالت 
اقتصادي به ويژه پس از پيروزي انقالب اس��المي بيان گر اين است كه 
اقتصاد كشور هر پنج يا شش سال با نوسانات و بحران  هايي مواجه بوده 
است و به تبع آن افزايش ناگهاني قيمت  ها به خصوص در بخش مسكن، 
سكه، دالر و ... را مشاهده مي  كنيم؛ كه بي  ترديد اين موضوع نشان از 

ساختار بيمار اقتصاد است.
خداييان عوامل متعددي را در بروز نوسان  ها و بحران  هاي اقتصادي 
كش��ور دخيل دانست و خاطرنش��ان كرد: از جمله اين عوامل، تك

 محصولي بودن اقتصاد و تكيه آن به فروش نفت به عنوان مهم ترين 
منبع درآمد كشور است؛ بديهي است كه چون قيمت نفت در بيشتر 
مواقع بسته به متغيرهاي خارجي است، هرگونه نوسان در قيمت اين 

محصول بر وضعيت اقتصادي تاثيرگذار خواهد بود.

 رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور گفت: 
امريكا با فشار اقتصادي و تحريم مي خواهد 
مردم را در تنگنا قرار دهد تا موجب درگيري، 

اغتشاش و مسائل امنيتي شود.
به گزارش مهر، س��ردار غالمرضا جاللي در 
گردهماي��ي مجريان و ناظ��ران طرح هاي 
جامع پدافند غيرعامل استاني و شهري كه 
در س��ازمان پدافند غيرعامل برگزار شد با اشاره به تدابير مقام معظم 
رهب��ري و فرمانده كل قوا به عنوان سياس��ت هاي كل��ي پدافند غير 
عامل كشور افزود: مقام معظم رهبري فرمودند در ابتدا زيرساخت ها 
را دس��ته بندي و طبقه بندي از نظر اهميت انجام دهيد و س��پس به 
اولويت ها بپردازيد براين اس��اس مي توان زير ساخت هاي كشور را به 
سه سطح حياتي، حساس و مهم تقسيم كرد. در همين رابطه سطوح 
حياتي و حساس را به وزارتخانه ها و سازمان هاي مادر مرتبط كرديم و 
سطوح مهم را به استان ها سپرديم. در واقع يك تقسيم بندي بر اساس 
سطح اهميت انجام شد. سردار جاللي گفت: هر زير ساختي متناسب 
با كاركردش دچار اليه هايي است؛ مثال رژيم صهيونيستي در جنگ ۳۳ 
روزه زيرساخت ها را بيشتر هدف قرار داده كه كاركرد عمومي و مردمي 
بيشتري داشتند و تالش داشتند با آسيب رساندن به آنها مردم را مقابل 
دولت و حكومت قرار دهند. او ادامه داد: بايد در هر اس��تاني تهديدات 
بالقوه شناسايي و اولويت بندي شود و طرح هايي كه در آن استان داريم 
بتواند به اين تهديدات پاسخ دهد. بايد بدانيم كه سرمايه ما چيست تا 

متناسب با آن پدافند مناسب را اتخاذ كنيم.

 نگفتيم به تحريم هاي اقتصادي 
عليه ايران پايبند  هستيم

 كنوانسيون رژيم حقوقي خزر 
در مركز پژوهش ها بررسي مي شود

 طرح مبارزه با جرايم اقتصادي
نقش موثري در كنترل ناهنجاري ها دارد

 دشمنان مي خواهند مردم را 
مقابل دولت قرار دهند



 پزشكان متخلف مالياتي 
جريمه مي شوند

رييس امور مالياتي ش��هر و اس��تان تهران گفت: 
از ميان ح��دود 20 هزار پرونده پزش��كان تهران، 
تنها 11 هزار پزش��ك براي عملكرد س��ال 1396 
اظهارنام��ه مالياتي ب��ه اين س��ازمان ارايه كردند 
و از اي��ن رو پزش��كان متخلف جريمه مي ش��وند. 
»محمدرضا نوري« درباره ميزان ماليات پزشكان 
ته��ران اظهار داش��ت: ميانگين مالي��ات اعالمي 
پزش��كان براي هر نف��ر، 5 ميلي��ون و 700 هزار 
تومان بود كه با بررس��ي عملكرد سال 95 آنان كه 
همين ميزان ماليات ابراز ش��ده بود، س��امانه هاي 
طرح جام��ع مالياتي، اي��ن ميانگي��ن را براي هر 
 نف��ر، ح��دود 14 ميلي��ون توم��ان تعيي��ن كرد.

ن��وري اف��زود: 500 پرونده پزش��كان ب��ا درآمد 
ب��اال نيز م��ورد حسابرس��ي خاص س��ازمان امور 
ماليات��ي قرار گرفت كه ميانگي��ن ماليات اعالمي 
اي��ن پزش��كان ح��دود 17 ميليون توم��ان براي 
ه��ر نفر ب��ود در حاليك��ه ماليات واقع��ي آنها 76 
 ميلي��ون توم��ان تعيين و تش��خيص داده ش��د.
رييس ام��ور مالياتي تهران درباره پزش��كاني كه 
اظهارنامه مالياتي خود را ارايه نكرده اند نيز گفت: 
اطالعات اين افراد براي رسيدگي به وضعيت پرونده 
مالياتي آنها از س��امانه هاي ط��رح جامع مالياتي 
اخذ و به ادارات خاص رس��يدگي پزش��كان ارايه 
 ش��ده تا بطور ويژه و با اولويت، حسابرس��ي شوند.
وي افزود: اين افراد با توجه به ارايه نكردن اظهارنامه 
 مالياتي، طبق قانون مش��مول جريمه مي ش��وند.

نوري تاكيد كرد: بيمارس��تان ها مكلفند هر س��ه 
ماه يك بار درآمد كس��ب  شده پزشكان را به روش 
مكانيزه به س��ازمان ام��ور مالياتي ارس��ال كنند 
كه برخي بيمارس��تان ها به اي��ن وظيفه قانوني به 
 درس��تي عمل نكرده اند و بايد بر اس��اس مقررات 
 مربوط��ه، جراي��م مالياتي براي آنها لحاظ ش��ود.
رييس امور مالياتي تهران يادآور شد: از سال گذشته 
براي پزشكان برنامه منسجمي را در دستور كار قرار 
 داده ايم تا نسبت به تشخيص ماليات آنها اقدام شود.

وي ادامه داد: پرونده هاي پزشكاني كه از دستگاه 
كارتخ��وان اس��تفاده نمي كنن��د نيز ب��ه  صورت 
ويژه م��ورد رس��يدگي ق��رار مي گيرد و نس��بت 
به پذي��رش هزينه ه��ا و تعيين درآمد مش��مول 
 مالي��ات آنها س��خت  گيران��ه برخورد مي ش��ود.
رييس امور مالياتي شهر و استان تهران اظهار داشت: 
اطالعات درآمدي پزش��كان از طريق سامانه هاي 
اطالعاتي نظ��ام ماليات��ي ازجمله حس��اب هاي 
 بانكي، در اختيار سازمان امور مالياتي كشور است.
نوري ب��ا قدردان��ي از مردم كه نس��بت به معضل 
فرار مالياتي بي تفاوت نبودند، از آنها خواس��ت در 
صورت مش��اهده مواردي كه مصداق فرار مالياتي 
است، آن را از طريق شماره تلفن 1526 و يا سامانه 
www. رسيدگي به شكايات به نشاني اينترنتي

intamedia.ir به س��ازمان امور مالياتي كشور 
گزارش دهند و اطمينان داش��ته باش��ند كه اين 
اطالعات موجب برخورد جدي تر با فراريان مالياتي 

و گسترش عدالت مالياتي است.

گمرك روش دريافت 
مابه التفاوت نرخ ارز را اعالم كرد

گم��رك جمهوري اس��المي اي��ران اع��الم كرد: 
واردكنن��دگان كاالها ب��ا رويه بانك��ي، بايد براي 
دريافت تاييديه و پرداخت ماب��ه التفاوت ارزي به 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 

مراجعه كنند. 
براس��اس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت كه 
سياست گذار و متولي اصلي مقررات و بخشنامه هاي 
مرتبط با تجارت خارجي كش��ور اس��ت، س��ازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان مكلف 
اس��ت از 16 مرداد، بابت ارز كاالهايي كه به صورت 
بانكي يا در س��امانه نيما تامين شده و ترخيص آنها 
 انجام نشده اس��ت، مابه التفاوت ارزي دريافت كند.
بر اين اس��اس هم��ه كاالها جز كاالهاي فهرس��ت 
گروه يك ش��امل كاالهاي اساس��ي، ضروري، دارو، 
ملزوم��ات و تجهيزات پزش��كي عالوه ب��ر دريافت 
مابه التفاوت »ن��رخ ارز زمان پرداخ��ت« و  »نرخ ارز 
در بازار در زمان ترخيص« و با رعايت س��اير ضوابط 
 نسبت به صدور مجوز ترخيص به گمرك اقدام كند. 

بر پايه اين گزارش، گمرك مجري مقررات و ضوابط 
تجارت خارجي بوده و ملزم به انجام تشريفات گمركي 
و ترخيص كاال پس از اخذ مجوزهايي است كه طبق 
 مصوبات دولت بر عهده گمرك گذاشته شده است.

 يارانه مرداد ماه پنج شنبه 
واريز مي شود

سازمان هدفمندي يارانه ها اعالم كرد: نودمين 
مرحله پرداخ��ت يارانه نقدي در س��اعت 24 
پنج شنبه )بيست و پنجم مردادماه( به حساب 
سرپرستان خانوارها واريز مي شود. مبلغ يارانه 
دريافتي هر يك از مشموالن دريافت يارانه نقدي 
 همانند نوبت هاي گذشته 455 هزار ريال است.
افزون ب��ر يارانه ها، افزايش حداقل مس��تمري 
خانوارهاي مددجويان تح��ت حمايت كميته 
امدادامام خميني )ره( و س��ازمان بهزيس��تي 
كشور نيز پنج شنبه اين هفته واريز مي شود كه 

بالفاصله امكان برداشت آن وجود دارد.
ن��ون  قا چارچ��وب  در  نق��دي  ن��ه  را يا
هدفمن��دي يارانه ه��ا از آذرم��اه 1389 
 تاكن��ون ب��ه م��ردم پرداخ��ت مي ش��ود.
دولت ماهانه 34 هزار ميليارد ريال يارانه به مردم 
پرداخت مي   كند كه ح��دود 20 هزار ميليارد 
ريال آن از محل افزايش قيمت  ها تامين و بقيه 
 براساس قانون از بودجه عمومي برداشت مي  شود.
آذرماه س��ال 1389 زمان آغاز واريز يارانه بود 
و تا هشتادو نهمين مرحله، هر ايراني مبلغ 40 
ميليون و 950 ه��زار ريال يارانه نقدي دريافت 

كرده است.
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پژوهشكده پولي و بانكي در يك مطالعه ناپايداري مالي اقتصاد ايران را سنجيد 

سه دهه  بي ثباتي مالي

راه اندازي سامانه ثبت حقوق فعال در تعليق!

گروه اقتصاد كالن|
يافته هاي يك تحقيق از س��وي پژوهشكده پولي و 
بانكي نش��ان مي دهند اقتصاد اي��ران حتي با وجود 
اس��تفاده درآمدهاي نفتي به ترتي��ب در 88 و 56 
درص��د از س��ال هاي 1370-1395 ب��ا ناپايداري 
بودج��ه اي و بي ثبات��ي مال��ي مواجه بوده اس��ت.

همچنين محاس��بات اين پژوهش حاكي است كه 
درشرايط عدم اس��تفاده دولت از درآمدهاي نفتي 
در منابع دول��ت، در دوره زمان��ي 1389-1371، 

ناپايداري مالي وجود داشته است.
» پايداري بودجه اي« كه در يك دهه اخير به يكي از 
رايجترين اصطالحات در بررسي هاي سياست مالي 
تبديل شده اس��ت، مي گويد دولت مانند هر نهاد و 
بنگاه اقتصادي ديگر با محدوديت بودجه اي مواجه 
بوده و نمي تواند در همه دوره ها قرض گيرنده باشد، 
به عبارتي باي��د مجموع بدهي ه��اي دولت در افق 

بلندمدت، صفر باشد.
از ط��رف ديگر ثبات مال��ي را وضعيتي مي دانند كه 
در آن بحران هاي مالي سيستماتيك، ثبات اقتصاد 

كالن را تهديد نكنند. 
 اي��ن پژوهش اثرات متقابل ناپاي��داري بودجه اي و 
بي ثباتي مال��ي در اقتصاد ايران اس��ت، را به اثبات 

رسانده است. 

 پايداري بودجه و ثبات مالي
به گ��زارش »تعادل« پژوهش��كده پول��ي و بانكي 
نتايج يك مطالعه در خص��وص ارتباط ميان ثبات 
مالي و پايداري بودجه اي در اي��ران را كه در آن به 
ارزيابي اين دو ش��اخص و نحوه تاثيرگذاري آنها را 
بررس��ي كرده است، منتشر كرد. وقوع بحران مالي 
اخير و نس��بت باالي بدهي به GDP در بسياري از 
كش��ورها از جمله امريكا، سبب شد تا سازمان هاي 
بين المللي مانند صندوق بين المللي پول و موسسات 
اعتب��اري بين الملل��ي در جه��ت متع��ادل كردن 
توازن بودج��ه و پايداري بودج��ه اي در بلندمدت 
تاكيد كنن��د. اين مقاله در زمين��ه مفهوم پايداري 
بودجه اي توضيح مي دهد ك��ه پايداري بودجه اي 
در بعد زمان، مفهومي بلندمدت است و به الزامات 
آتي سياس��ت هاي مالي جاري دولت اشاره دارد و 
اين س��وال را پاس��خ مي دهد كه آيا دولت مي تواند 
بدون آس��يب زدن به توان بازپرداخ��ت بدهي ها، 
سياست هاي بودجه اي خود را ادامه دهد. گفته شده 
است كه سياست مالي دولت زماني پايدار است كه 
هر كس��ري، با يك مازاد در آينده تامين مالي شود. 
يعني اگر در چندين س��ال دولت با كسري بودجه 
مواجه باشد، انتظار مي رود كه در آينده داراي مازاد 
بودجه باشد. در مجموع، از منظر سياست گذارمالي، 
پايداري بودج��ه اي زماني برقرار اس��ت كه دولت 
مجب��ور به نكول، مذاك��ره مجدد، تغيير س��اختار 
بدهي ها و يا تعديالت بزرگ مالي يا پولي ناش��ي از 

فشار بدهي ها نشود.
با اين ح��ال، قدرت پرداخت بدهي بخش حاكميت 
تا ميزان بااليي وابس��ته به اعتب��ار بودجه و اعتماد 
بستانكاران به پايداري بودجهاي دولت است. اعتماد 
به پاي��داري بودجه اي تحت تاثي��ر عوامل مختلفي 
نظير مي��زان درآمد ومخارج پيش��بيني ش��ده در 

بودجه، نرخ سود و رشد اقتصادي قرار دارد.
اي��ن گزارش در ادامه مفهوم ثب��ات مالي را اينگونه 
تش��ريح مي كن��د: از نظ��ر مفهوم شناس��ي، ثبات 
مالي ب��ه وضعيتي اطالق مي گ��ردد كه بحران هاي 
سيس��تماتيك ثبات اقتصاد كالن را تهديد نكند و 
اجزاي سيس��تم مالي اعم از بانك ها، بازار سرمايه، 
ش��ركت هاي بيمه و ب��ازار دارايي ها از اس��تحكام و 
عملكرد مناسب برخوردار باشند. بر اساس ديدگاه 
اقتصاددانان ثبات مالي ب��ه معناي ممانعت از ورود 
عناصر اصلي سيس��تم مال��ي در يك س��ري عدم 
تعادل هايي اس��ت ك��ه به ص��ورت دوره اي كارايي 
اقتصاد را تهديد مي كند.ل��ذا اين نگاه ثبات مالي را 
شرط الزم براي ارزيابي، شناسايي و مديريت درست 
ريس��ك مالي )اعتباري، نقدينگي و ب��ازار(، جهت 

حداكثر كردم كارايي اقتصاد مي داند.

  آثار متقابل ثبات مالي و ثبات بودجه اي
نتاي��ج اي��ن پژوهش نش��ان مي دهد ك��ه پايداري 
بودج��ه اي پيامدهايي براي كاركرد منظم و با ثبات 
بخش مالي دارد و از س��وي ديگر، وقوع بحران هاي 
مالي مي تواند تاثير معني داري بر تامين مالي بودجه 
و ميزان توانايي دولت براي استقراض داشته باشد. 
بر اين اساس و نتايج مطالعات تجربي مي توان نتيجه 
گرفت كه ارتباط بين پايداري بودجه اي و ثبات مالي 
داراي ماهيتي دو س��ويه بوده و در ادبيات علمي نيز 

روي اين موضوع توافق وجود دارد.
كارشناس��ان بر اين موضوع تاكي��د دارند كه ثبات 
مال��ي ارتباط ق��وي با پاي��داري بودج��ه اي دارد و 
افزايش بدهي ه��اي دولت يكي از منابع اصلي وقوع 
بحران هاي مالي قلمداد مي ش��ود. براي تشريح اين 
ارتباط اينگونه توضي��ح مي دهند كه دولت يكي از 
بزرگ تري��ن بازيگران اقتصاد كالن اس��ت. درآمد، 
هزينه، كسري و بدهي انباش��ته شده دولت، چهار 
ش��اخص عمده فعاليت هاي آن است كه ارتباطات 
قوي با يكديگر دارند. سياس��ت مالي تاثير مستقيم 
بر مازاد و يا كس��ري بخش مال��ي دولتي دارد و اين 
به نوبه خ��ود، ميتواند در تغيي��رات بدهي عمومي 
ديده شود. از اين منظر، رشد بدهي عمومي موجب 
ميشود كه دولت به هر گونه شوك غيرمنتظره )مثال 
ركود اقتصادي( آس��يب پذير باش��د؛ زي��را اين امر 
ميتواند بطور مس��تقيم منجر به عدم توان پرداخت 
بدهي دولت ش��ود )اثر مس��تقيم.( يا اينكه، بدهي 
باالتر باعث كاهش توانايي هاي دولت براي مديريت 
هزينه ها يا افزايش س��رمايه گذاري شده و به دنبال 
آن توانايي حمايت از رشد اقتصادي را نداشته باشد 
)اثر غير مستقيم(؛ كه وجود اين شرايط، به نوبه خود 
منجر ب��ه ايجاد عدم تعادل در عملكرد اقتصادي در 

آينده شود.
بطور كل ادبيات نظري اين مقاله نشان مي دهد كه 
پايداري بودجه اي بر ثبات مالي ارتباطي دو س��ويه 
دارند. ب��ه عبارتي، اين نتايج مطالعات در اين بخش 
نش��ان مي دهد ك��ه چگونه بي ثبات��ي مالي در يك 
بخش مي تواند ش��رايط بخش هاي ديگر اقتصادي 
را به مخاطره ان��دازد و چگونه اين اثرات دومينويي 
به آس��اني مي تواند توس��ط عاملي��ن اقتصادي به 

بخش هاي مختلف انتقال و تسري يابد.

 محاسبه ثبات مالي و پايداري بودجه اي
مقاله مذكور در اين بخش به معرفي ش��اخص هايي 
مي پردازد كه به از طريق آنها مي توان دو ش��اخص 
ثبات مالي و پايداري بودجه اي را در اقتصاد سنجيد.

در اين مطالعه با استفاده از شاخص شكاف كسري 
اوليه، پايداري بودجه اي در دو حالت در دوره زماني 
1370- 1395 با تواتر س��اليانه م��ورد ارزيابي قرار 
خواه��د گرف��ت. در حال��ت اول، درآمدهاي دولت 
شامل درآمدهاي نفتي، درآمدهاي مالياتي و ساير 
درآمدها مي باشد و در حالت دوم درآمدهاي نفتي 

حذف شده است.
شكاف كسري اوليه رايج ترين شاخص هاي پايداري 
بودجه اي كه مورد استفاده قرار مي گيرد. در راستاي 
استخراج اين شاخص، ابتدا سطح پايدار متغير مورد 
نظر محاسبه ميشود و در مرحله دوم شكاف بر اساس 
اختالف بين سطح پايدار و سطح فعلي كسري اوليه 
يا نسبت درآمد تعريف ميشود. شاخص هاي پايداري 
مالي به اين دليل مورد توجه سياست گذاران است 
كه عالوه بر پوش��ش تعريف پايداري مالي، بر توازن 
بودجه اي دول��ت تاكيد مي كند.اگر كس��ري اوليه 
فعلي از حد پايدار باالتر باشد، نرخ بدهي بدون هيچ 
محدوديتي افزايش يافته و در اين حالت سياس��ت 
مالي ناپايدار است. كس��ري اوليه پايدار را مي توان 
به عنوان هدفي درنظر گرفت كه دولت را به س��مت 
يك مسير كسري بودجه پايدار هدايت مي كند، زيرا 
معموال هدف نهايي سياست گذاران توازن بودجه اي 
است؛ لذا شاخص شكاف كسري اوليه، سنجش براي 
ميزان تعديلي است كه به منظور دسترسي به سطح 

پايدار سياست مالي مورد نياز است.
آزمون ه��اي اين گزارش ب��راي ارزياب��ي پايداري 
بودجه نش��ان مي ده��د كه در حالت اول )ش��كاف 

كس��ري اوليه با احتساب درآمدهاي نفتي( فقط در 
سال هاي1376و 1379-1381 پايداري بودجه اي 
برقرار بوده اس��ت و محاس��بات ونمودارها نش��ان 
مي دهند درشرايط عدم استفاده دولت از درآمدهاي 
نفتي در منابع دولت، در دوره زماني 1371-1389، 

ناپايداري مالي وجود داشته است.
در اين مطالعه براي ارزيابي ثبات مالي نيز از شاخص 
بحران در بخش بانكي اس��تفاده شده است. جهت 
شناس��ايي بحران بانكي در مطالعات تجربي اغلب 
از دو روش وقايع و ش��اخص فشار بازار پول استفاده 

شده است. 
براي ارزيابي ثبات مالي، با استفاده از شاخص فشار 
بازار پول و با بهره گيري از الگوريتم براي-بوش��ان، 
بح��ران، 1395-1391 و 1388-1389، 1386-

1384، 1376، 1373-1370 سال هاي در گرديد 
مش��خص بانكي در اقتصاد ايران به وقوع پيوس��ته 
است. لذا فرضيه عدم وقوع بحران بانكي در ايران رد 
شده اس��ت. اين يافته ها بر اين موضوع تاكيد دارند 
كه در سال هاي مذكور، بانك ها به واسطه مداخالت 
دولت و يا بانك مركزي توانسته اند از وقوع بحران در 
اين حوزه به دنبال آن بي ثباتي مالي در اقتصاد ايران 

ممانعت به عمل آورند.
عالوه ب��ر اين، نتاي��ج آزمون عليت-گرنج��ر )براي 
ارزياب��ي تاثير و تاثر ثبات مال��ي و ناپايداري بودجه( 
نيز گوياي اين اس��ت ك��ه بي ثباتي مال��ي ميتواند، 
زمينه ناپاي��داري مال��ي را فراه��م آورد و بالعكس، 
ناپايداري مالي نيز مي تواند موجب وقوع بحران هاي 
 بانكي و يا ب��ه عبارتي بيثباتي مالي در ايران ش��ود.
عالوه بر اينها در اين مطالعه ش��اخصي تحت عنوان 
ش��رايط مالي دولت مورد سنجش قرار گرفته كه در 
آن با استفاده از چهار معيار اصلي درآمد، مخارج، تراز 

بودجه و بدهي بخش عمومي شرايط مالي دولت ايران 
در دوره زماني 1395-1370 مورد بررسي قرار گرفته 
اس��ت. اين 4 معيار از طريق هفت زيربخش ش��امل 
نس��بت درآمدهاي نفتي ب��ه كل درآمدهاي دولت، 
نسبت درآمدهاي غيرنفتي به GDP، نسبت مخارج 
كل به GDP، نسبت مخارج عمراني به كل مخارج، 
نس��بت تراز بودجه به GDP، نس��بت تراز غيرنفتي 
بودجه ب��ه GDP غيرنفتي و نس��بت بدهي بخش 
عمومي به GDP مورد سنجش قرار گرفته است. بر 
اساس اين گزارش محاس��به شاخص شرايط مالي و 
بررس��ي رابطه آن با ثبات مالي نيز نشان مي دهد كه 
شرايط مالي دولت با دو وقفه مي تواند بر ثبات اقتصاد 
ايران اثرگذار باشد. به عبارتي شرايط مالي دولت يك 

متغير پيشران براي ثبات مالي محسوب مي شود.
اين گزارش در نتيجه گيري پاياني خود مي نويسد: 
انتظ��ار مي رود، نظارت و تحلي��ل بخش هاي اصلي 
سيستم مالي بخش عمومي همراه با پايش شرايط 
اقتصاد كالن، يكي از وظاي��ف اصلي فرآيندهايي با 
هدف حفظ ثبات سيس��تم مالي باش��د و پايداري 
بودجه اي به عنوان بخش��ي از شرايط اقتصاد كالن 
م��ورد توجه ق��رار گي��رد. در اين بين، اس��تراتژي 
مديريت بدهي، مكملي ضروري براي سياست هاي 
كالن اقتصادي، سياس��ي براي دس��تيابي به ثبات 
مالي اس��ت. بطوري كه، تغييرات مثبت در ساختار 
بدهي بخش دولتي ميتوان��د تضميني براي بهبود 
قابل مالحظه شرايط اقتصادي پس از بحران تلقي 
ش��ود. زيرا، نمي توان اين موضوع را ناديده انگاشت 
كه موسس��ات مالي عمومًا، س��هم قابل توجهي از 
بدهيهاي بخش دولتي را به خود اختصاص داده اند 
و رفتار مالي چگونگ��ي تعامل آنها با دولت مي تواند 

زمينه بي ثباتي مالي را فراهم آورد.

اميرعباس آذرم وند: »به وضوح روش��ن اس��ت كه 
آيين نامه اي كه به نام دس��تورالعمل منتش��ر شده 
اس��ت براي اجرا نش��دن قانون مناس��ب تر است تا 
اجراي آن. ش��فافيت مقدمه و پيش گيرنده از فساد 
است. فساد اركان حكومت را چون موريانه مي خورد. 
تا كي س��قف بر س��رمان فرود آيد. ش��ما شخص با 
تجربه اي هستيد كه در قوه مجريه و مقننه صاحب 
س��ابقه و تجربه ايد، نه از وظيفه قانوني خود غفلت 
كنيد و ن��ه تغافل بفرماييد. « اي��ن  بخش آخر نامه 
احم��د توكلي نماينده س��ابق مجلس به جمش��يد 
انصاري، مع��اون رييس جمهور و رييس س��ازمان 
امور اداري و اس��تخدامي كشور، اس��ت. توكلي در 
اين نامه دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزايا ي 
مس��ووالن موضوع ماده قانون برنامه ششم توسعه 
29 را ناقص دانس��ته و تعيين س��طح ك��ردن براي 
دسترسي دستگاه هاي نظارتي و عموم به اطالعات 
حقوق و مزاياي مقامات و مس��ووالن را خالف حكم 
صريح قانونگذار شمرد او ماجراي فيش هاي نجومي 
را عامل نفرت مردم دانس��ت. توكلي اين نامه را هم 
ب��ا عنوان رييس هيأت مديره ديده بان ش��فافيت و 

عدالت امضا كرده است.
به گ��زارش تع��ادل، جنجال حقوق ه��اي نجومي، 
ماجرايي اس��ت كه در خردادماه 1395 با انتش��ار 
فيش هاي حقوقي تعدادي از مديران بانكي كشور، 
بازتاب گسترده اي در رس��انه هاي كشور يافت. اين 
اتفاقات منجر ش��د ب��ه تدريج فيش ه��اي حقوقي 
بس��ياري با حقوق ماهانه بيش از 20 ميليون تومان 
منتش��ر ش��ود و آن طوري كه مصطفي كواكبيان، 
نماينده مجلس، مدعي شد، چيزي حدود سه هزار 
و فيش بين 20 تا 50 ميليون تومان در كشور وجود 
داشت.انتشار اين فيش ها واكنش بيشتر مسووالن 
كشور را در پي داش��ت و همان زمان بسياري وعده 
پيگيري اين مساله و جلوگيري از تكرار آن را دادند.

حين انتش��ار فيش هاي نجومي مساله دستمزد در 
ايران موش��كافي ش��د. بطور كلي نظام دستمزد در 
ايران داراي دو عارضه غيرعادالنه بودنه و ناكارآمدي 
است. به اين اعتبار كه شكاف ميان حداقل و حداكثر 

مزد بس��يار زياد اس��ت. انتش��ار فيش هاي حقوقي 
نش��ان داد در حالي كه حداقل مزد در كشور 812 
ه��زار تومان بود، مديراني در س��اختار دولت وجود 
داش��تند كه حقوقي چند ده و حتي چند صد برابر 
اين را مي گرفتند. اين فاصله طبقاتي به مرور سبب 
مش��كالتي در جامعه مي ش��ود. عالوه بر مشكالت 
اجتماعي اين پديده، نظام اقتصادي كشور نيز دچار 
مشكل مي ش��ود، چرا كه بخش مهمي از كارمندان 
و مزدبگيران حداقل بگير هستند. اين ميان حداقل 
مزد نيز فاصله معناداري با حداقل معيش��ت دارد، 
به گونه اي كه در جلس��ات مزدي آخر س��ال 95 كه 
فيش هاي حقوقي در آن سال منتشر شده بود، سبد 
هزينه معيش��ت يك خانواده بي��ش از دو ميليون و 
450 هزار تومان تصويب ش��د كه به معناي فاصله 
300 درصدي ميان حداقل مزد و حداقل معيش��ت 
است. در اين شرايط مزدبگيران امكان خريد كافي 
ندارن��د و از هزينه هاي خود مي كاهند كه اين امر به 

افزايش ركود در كشور دامن مي زند.

 اليحه جديد براي جلوگيري از سواستفاده
ماجراي فيش هاي نجومي در حالي رخ داد كه طبق 

قانون باي��د فاصله ميان حداق��ل و حداكثر مزد در 
ساختار دولتي كشور هفت برابر باشد؛ يعني باالترين 
مديران كش��ور طبق قانون در س��ال ج��اري نبايد 
حقوقي بيش��تر از هفت ميليون و 777 هزار تومان 
دريافت كنند زي��را حداقل مزد يك ميليون و 111 
هزار تومان اس��ت. طبعا انتش��ار فيش هاي حقوقي 
نشان داد اين رويه در كش��ور عملي نمي شود. اين 
نشان مي داد كه قانون مديريت خدمات روزنه هاي 
فراواني دارد كه سبب مي شود فرصت هاي بسياري 
براي سوءاس��تفاده كنندگان فراهم آيد. بسياري از 
فيش هاي حقوقي منتش��ر شده نش��ان مي داد كه 
برخي از مديران براي خود پاداش هاي كالني معين 
كردند كه بدون هيچ سوالي به آنها پرداخت مي شد 
و اينها بدون حفره هاي قانوني ممكن نبود. درنتيجه 
بحث احيا و اصالح قانون مديريت خدمات نيز گهگاه 

مطرح شد.
با وجود وعده هاي فراواني كه براي پيگيري هر چه 
س��ريع تر اين مساله از سوي مس��ووالن اعالم شد، 
پس از گذشت دو س��ال هنوز تحول خاصي در اين 
بخش صورت نگرفته اس��ت. در همان زمان محمد 
باقر نوبخت به عنوان س��خنگوي وقت دولت خبر از 

تنظيم اليحه اي جديد براي مديريت خدمات كشور 
داد. اين اليحه نهايتا در اوايل بهمن سال گذشته به 
دست نمايندگان مجلس رسيد. بايد مدنظر داشت 
كه اين قانون بس��يار حساس و چالش برانگيز است 
چرا كه هر تغيي��ري در آن مي تواند به معناي تغيير 
نظام دس��تمزد كل كاركنان دولت باش��د. از همان 
زمان ابالغ اي��ن قانون انتقاداتي ب��ر آن وارد بود. از 
جمله مه��دي پازوكي، اقتص��اددان در گفت وگو با 
تعادل، گفت: » مهدي پازوكي كارشناس اقتصادي 
در اين باره ب��ه تعادل مي گوي��د: » قانون مديريت 
خدمات كش��وري بايد به گونه اي تغيير كند كه در 
بخ��ش دس��تمزدها كارايي افزايش پي��دا كند و به 
اين مس��اله توجه ويژه شود. نظام دستمزد در ايران 
اكنون بيشتر به سمت مدرك گرايي ميل كرده است. 
مش��كل در ايران بي انضباطي پول��ي، مالي و اداري 
اس��ت. در جهان از طريق آزم��ون و مصاحبه علمي 
بهترين نيروها جذب بدنه دولت مي ش��وند ولي در 
ايران افراد با اس��تفاده از ارتباطاتي كه دارند جذب 
سيستم مي ش��وند و همين منجر به ناكارايي دولت 
شده اس��ت.« او افزود: »طبق ماده 29 برنامه ششم 
توس��عه دولت موظف بود در سال گذشته نسبت به 
س��امانه ثبت حقوق و مزايا اق��دام كند و اكنون بعد 
از يكس��ال بايد توضيح دهد كه چرا اين كار را انجام 
نداده اس��ت. وضعيت حداق��ل و حداكثر حقوق در 
ايران اصال مناسب نيست و گهگاه كساني كه حداكثر 
حقوق را مي گيرند فاصله بس��يار بيشتري از هفت 
برابر با حداقل  بگيرها دارند. اين مس��اله بايد اصالح 
ش��ود و يكي از راه هاي اصالح آن راه اندازي سامانه 

شفافيت حقوق و دستمزد است.«

 حقوق نجومي نفرت مردم را بر انگيخت
احمد توكلي در بخش��ي از نامه خ��ود ضمن اينكه 
حقوق هاي نجوم��ي را عامل نفرت مردم دانس��ته 
مي گويد: » مت��ن مذكور صرفًا به روند انجام تكليف 
دستگاه هاي اجرايي به ثبت حقوق و مزاياي مقامات 
روس��ا و مديران دس��تگاه هاي موضوع ماده )29( 
پرداخته اس��ت و در خصوص س��اير تكاليف قانوني 

دولت س��كوت دارد و مش��خص نيس��ت، دولت در 
چه زماني مي خواهد ب��ه تكليف قانوني خود در اين 
خصوص عمل نمايد. در حالي كه حكم قانون صرفًا 
شامل مقامات، روس��ا و مديران است. در بخشنامه 
ابالغ دس��تورالعمل مذك��ور حكم قان��ون به كليه 
كاركنان دستگاه هاي اجرايي تسري پيدا كرده كه 
برخالف حكم قانونگذار و توسعه محدوده قانون بوده 
و مغاير ماده )29( قانون برنامه شش��م است. سنگ 

بزرگ گرفتن، عالمت نزدن است. «
او با انتقاد از عمل نك��ردن دولت به وعده هايش در 
طول يك سال گذشته مي افزايد: » در دستورالعمل 
سامانه ثبت حقوق و مزايا بر خالف حكم ماده )29( 
برنامه شش��م، نحوه دسترسي دستگاه هاي نظارتي 
و دسترس��ي عموم ب��ه اطالعات مرب��وط به حقوق 
و مزاي��اي پرداختي به مقامات و روس��ا و مديران و 
س��طوح آنها را به طي دوره آزمايش��ي منوط كرده 
اس��ت، در حالي كه دول��ت به موجب م��اده )29( 
مكلف بوده در س��ال اول برنامه نسبت به راه اندازي 
س��امانه ثبت حقوق و مزايا و ايجاد امكان دسترسي 
به اين س��امانه براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم 
اقدام مي كرده اس��ت نه اينكه پس از گذشت مهلت 
قانوني دستورالعمل نحوه ورود اطالعات به سامانه 
را ابالغ نموده و نحوه دسترسي دستگاه هاي نظارتي 
و س��طح آن را موكول به زمان موه��وم پايان دوره 

آزمايشي نمايد. «
نماينده سابق مجلس خاطرنش��ان كرد: » در ماده 
)29( برنامه شش��م، هيچ گونه حكمي براي تعيين 
سطح دسترس��ي دس��تگاه هاي نظارتي و عموم به 
اطالعات مرب��وط به حقوق و مزاي��اي پرداختي به 
مقامات و روس��ا و مديران در س��امانه ثبت حقوق 
و مزاي��ا وجود ن��دارد و قانونگذار ب��ه صورت مطلق 
حكم به دسترسي دس��تگاه هاي نظارتي و عموم به 
س��امانه ثبت حقوق و مزايا داده اس��ت در حالي كه 
بر خالف حك��م صريح قانونگذار در اين خصوص در 
دس��تورالعمل، اواًل سطح دسترسي قائل شده است 
ثانيًا تعيين سطح دسترسي به سامانه در صالحيت 

هيأت وزيران دانسته شده است.«
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بانك و بيمه4

گزارش تعادل از بازار ارز، طال و سكه

وزير اقتصاد براي پرداخت ماليات ۹ هزار ميلياردي دستور صادر كرد

بانك ها دست به دامن جهانگيري شدند

  سكه گران و دالر ارزان شد                               افزايش ۱۶۰ هزار توماني قيمت سكه

نرخ خريد دالر در »سنا«  به زير ۸ هزار تومان رسيد

فشار بيشتر بر بانك ها در شرايط تنگناي مالي

گروه بانك وبيمه|احسان شمشيري|
روز سه شنبه بيس��ت و س��وم مردادماه ۹۷ در بازار 
تهران، در حالي كه نرخ اونس جهاني به 11۹5 دالر 
كاه��ش يافته ونرخ دالر در ب��ازار ثانويه و همچنين 
سامانه س��نا مربوط به معامالت صرافي ها، به زير 8 
هزار تومان رسيده و ۷۹48 تومان ثبت شده، اما در 
عين حال متاثر از نرخ دالر در بازار آزاد، قيمت سكه 
160 هزار تومان افزاي��ش يافته و با رقم ۳ ميليون و 
۹۳6 هزار تومان به فروش رس��يدكه نش��ان دهنده 

حركت قيمت سكه در مرز 4 ميليون تومان است. 
به گزارش تعادل، قيمت انواع س��كه روز سه شنبه در 
بازار تهران در حالي افزايش يافت كه نرخ دالر براساس 
سامانه سنا به ۷ هزار و ۹48 تومان كاهش يافته است. 
اين موضوع نشان مي دهد كه قيمت سكه و طال متاثر 
از نرخ بازار آزاد در روزهاي اخير بوده و در حالي كه نرخ 
سنا و نيما و بازار ثانويه كاهشي بوده اما نرخ بازار ازاد با 
فاصله قابل توجه باال بوده است و در شرايطي كه دالر 
در بازار سنا و ثانويه زير 8 هزار تومان ثبت شده اما در 

بازار آزاد 10600 تومان ثبت شده است. 
البته اين نرخ ها در مقايسه با هفته قبل كه دالر باالي 
11 هزار توم��ان و يورو باالي 1۳ ه��زار تومان بوده 
كمتر ش��ده و به عقيده كارشناس��ان، دليل كاهش. 
روزهاي گذش��ته اين ب��وده كه با توزيع بخش��ي از 
ارز پتروش��يمي ها، بازار ارز تا حدودي آرام گرفته و 
روند رو به كاهش��ي را تجربه مي كند و حاال دالالن 

به معامالت فردايي با نرخ كاهشي روي آورده اند.
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
با ۹۷ هزار تومان رشد نسبت به روز دوشنبه به ارزش 
۳ ميليون و 55۳ هزار تومان داد و ستد شد. هر قطعه 
نيم سكه بهار آزادي با 86 هزار تومان يك ميليون و 
88۲ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با ۲۹ 
هزار تومان رش��د به ارزش ۹41 هزار تومان معامله 
شد. بر اساس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي بدون 
تغيير به قيمت 511 هزار تومان معامله شد و هر گرم 
طالي 18 عيار نيز با ۲ هزار و ۷00 تومان افزايش به 

ارزش ۲۹8 هزار تومان فروخته شد.
بر اس��اس آمار سامانه سنا هر دالر امريكا با يك هزار 
و 4۹1 توم��ان افت ۷ ه��زار و ۹48 توم��ان معامله 
ش��د.همچنين هر يورو با ۷ تومان افزايش ۹ هزار و 
۳۷6 تومان و هر پوند نيز با ۲۲ تومان افت 1۲ هزار و 

۲6 تومان به فروش رفت.
به گ��زارش تعادل، برخي فعاالن ب��ازار ارز معتقدند 
كه ضواب��ط جديد و هداي��ت معام��الت مربوط به 
واردات كاال، به س��امانه نيما، بازار ثانويه و پرداخت 
ارز مسافري در صرافي ها، موجب شده كه قيمت ارز 
در سامانه نيما وبازار ثانويه و سامانه سنا، فاصله قابل 
توجهي با بازار آزاد داشته باشد. زيرا بخشي از تقاضاي 
ارز كه ب��ه خاطر حفظ ارزش پ��ول و قاچاق كاال در 
حاشيه بازار وجود دارد، موجب شده كه نرخ حاشيه 
ب��ازار يا بازار آزاد، باالتر از نرخ بازار ثانويه و صرافي ها 
باشد. در نتيجه بازار طال و سكه نيز كه متاثر از حفظ 
ارزش پول است، با افزايش نرخ ها و همچنين حباب 

سكه مواجه شده است. 
موضوع حفظ ارزش پول، از طريق طال تا جايي پيش 
رفته ك��ه حتي برخي محالت و ش��هرها، بنگاه هاي 
معام��الت ملكي و موجر و مس��تاجرها، براي ارزش 
وديعه خود، معادل ارزش طال و س��كه طال وديعه و 
حتي اجاره تعيين مي كنند تا از اين طريق متناسب با 
افزايش نرخ سكه و ارز، وديعه آنها حفظ شود و اجاره 

نيز با يك ارزش ثابت همراه باشد. 

  كاهش التهاب بازار 
بازار ارز دو س��ه روزي اس��ت كه وضعيت بهتري 
دارد و نرخ ها رشد شديد ندارند و متعادل شده اند. 
صرافي ه��ا كار خود را با اج��ازه بانك مركزي آغاز 
كرده و خريد و فروش هاي خ��ود را رونق داده اند. 
در اين مي��ان برخي خبرها هم از توزيع بخش��ي 
از درآمدهاي ارزي ناش��ي از صادرات پتروشيمي 
ميان صرافي ه��ا حكايت دارد. اگرچ��ه هنوز هم 
بخش عمده اي از ارز حاصل از صادرات محصوالت 
پتروشيمي و ميعانات گازي، در بازار تزريق نشده 
است و عرضه بيشتر اين ارز، طي روزهاي آتي منجر 

به تعادل بيشتر بازار خواهد شد.
 واقعيت آن است كه ارز پتروشيمي ها و تزريق بهينه 
آن در بازار آزادارز مي تواند نقش يك تعديل كننده 
اثرگ��ذار را ايف��ا كند؛ همي��ن چند وقت��ي كه نه 
صرافي ها اجازه فعاليت داشتند و نه صادر كنندگان 
پتروش��يمي انگيزه اي ب��راي توزي��ع ارز حاصل از 
صادرات خود داشتند، بازار ارز تحوالت بي سابقه اي 
را تجربه كرد كه در نهايت منجر به نوس��ان شديد 
قيمتي شد. حال دولت با مجموعه تدابير تشويقي 
و تنبيهي، پتروش��يمي ها را قانع كرده تا در بازار ارز 
حضور يافته و بخش��ي از درآمدهاي خود را به بازار 
تزريق كنند. به همين دليل طي يكي دو روز گذشته 
كه صرافي ها كار خود را رونق داده اند، با تكيه بر ارز 
پتروشيمي ها، توانس��ته اند نقش يك تعديل گر را 
در بازار ايفا كرده و ش��رايط رو به بهبودي را در بازار 

آشفته ارز رقم بزنند.
يك��ي از فعاالن ارز در اين زمينه گفت: طي اين يكي 
دو روز، رفت��ار دالالن نيز در بازار براي خود حكايتي 
دارد. آنها حاضر شده اند تا منابعي كه مدت ها احتكار 
ك��رده بودند را در بازار تزريق ك��رده و با نرخي بعضا 
كمتر از صرافي ها به مردم بفروش��ند اما استقبال از 
ارز دالالن به اندازه روزهاي اوج كاسبي شان نيست. 
ماه ها بود كه با توقف فعاليت صرافي ها، دالالن عرصه 
را بر ب��ازار ارز و معامالت منطقي تنگ كرده بودند و 

نرخ مورد عالقه خود را به بازار تحميل مي كردند. اما 
دوره سودهاي نجومي آنها به پايان رسيده است . چه 
بس��يار افرادي كه به دليل جذابيت حاشيه قيمتي 
ارز، كسب و كار خود را تغيير داده و به خريد و فروش 
ارز روي آوردند و در سوداي سود بيشتر، به آشفتگي 
بازار دامن زدند چرا كه بر اين باور بودند بايد حداكثر 

سوءاستفاده قيمتي را از بازار داشته باشند.
يكي ديگر از صرافان درب��اره وضعيت فعلي بازار ارز 
گفت: دالالن به معامالت فردايي در بازار ارز با نرخي 
بعضا كمتر از نرخ صرافي ه��ا روي آورده اند و نگران 
اين هس��تند كه نرخ دالر طي روزهاي آينده كاهش 
بيشتري را تجربه كند. برنامه دولت آن است كه نرخ 
را در كان��ال 8 تا ۹ هزار توماني قرار دهد و همين امر 
سبب شده تا دالالن نس��بت به كاهش نرخ ها اقدام 
كنند. به هر حال اكنون نرخ ها رو به كاهش گذاشته 
و همين امر واسطه گران س��ودجو در بازار را نگران 

كرده است.
يكي ديگر از صرافان گفت: بانك مركزي بايد با دقت 
بس��يار باال تزري��ق ارز به بازار اع��م از ارز مداخله اي 
و ارز پتروش��يمي ها را در ب��ازار آزاد مديريت كند تا 
سوداگران دوباره هوس نكنند كه بازار را به هم ريخته 
و نبض آن را به دس��ت بگيرن��د. تحركات دالالن در 
فاصله ميدان فردوس��ي تا چهارراه استانبول كامال 
مشهود است و البته تالش آنها اين است كه بر روي 
كاهش نرخ مقاومت كنند. در حالي كه به موازات آن، 
بانك مرك��زي برنامه هايي را تدارك ديده كه بازار را 

مديريت خواهد كرد.
بررس��ي ها حكايت از آن دارد كه هنوز هم تب و تاب 
خري��د و فروش ارز مي��ان دالالن وجود دارد و حتي 
آنها معامالت فردايي را به نحوي مديريت مي كنند 
كه كمترين كاهش نرخ را متحمل شوند. اما به نظر 
نمي رس��د اين موضوع دوام زيادي داش��ته باشد و 
باالخره تمهيدات دولت در صورتي كه به درس��تي 
اجرايي ش��ود، زمينه ساز كاهش بيشتر نرخ در بازار 

خواهد شد.

دولت حدود يك هفته اس��ت كه بسته جديد ارزي 
خود را رونماي��ي كرده و اميدوار اس��ت بر طبق آن 
بتواند ب��ازار ارز را مديريت كرده و به نيازهاي بخش 
واقعي اقتصاد ايران پاسخ دهد. بر اين اساس شرايط 
به نحوي مديريت ش��ده تا كاالهاي اساسي، دارو و 
ملزومات پزشكي بتوانند با دالر دولتي يا همان 4۲00 
توماني تامين ارز ش��ده و مابقي نيازها از بازار ثانويه 

تامين اعتبار شوند.

  واكنش مثبت بازار
به سخنان مقام معظم رهبري

برخي فعاالن بازار ارز معتقدند كه به دنبال سخنان 
رهبر انق��الب درباره سياس��ت هاي ارزي وتحوالت 
بين الملل��ي، بازار ارز س��يگنال هاي مهمي دريافت 
كرد كه آثار آن در معامالت روز س��ه شنبه بازار خود 
را نش��ان داده است. ايشان به اين موضوع اشاره كرد 
بودند كه مبلغ 18 ميليارد دالر از ارز موجود كش��ور 
آن هم در حالي كه براي تهيه ارز مش��كل داريم، بر 
اثر بي تدبيري، به افرادي واگذار ش��د و برخي از آن 
سوءاس��تفاده كردند. اين موارد مشكالت مديريتي 
است و ارتباطي با تحريم ها ندارد. وقتي ارز يا سكه به 
صورت غلط عرضه و تقسيم مي شود، مشكالت فعلي 
به وج��ود مي آيد زيرا اين قضي��ه دو طرف دارد، يك 
طرف آن فردي است كه دريافت مي كند و طرف ديگر 
آن كسي است كه عرضه مي كند. همه بيشتر به دنبال 
آن فردي هستند كه ارز يا س��كه را گرفته است، در 
حالي كه تقصير عمده متوجه آن فردي است كه ارز 
يا سكه را با بي تدبيري عرضه كرده است كه اقدامات 
اخير قوه قضاييه نيز در واقع برخورد با كساني است 
كه با يك تخلف و خطاي بزرگ، زمينه ساز اين مسائل 
و كاهش ارزش پول ملي ش��ده اند". ايشان همچنين 

اطمينان دادند كه "جنگي در پيش نخواهد بود".
 يكي از صرافان حدفاصل ميدان فردوسي تا چهارراه 
اس��تانبول گفت: س��خنان رهبري، تكليف مردم و 
فعاالن اقتصادي را مش��خص ك��رد و به خصوص در 

مورد اينكه اين التهاب��ات ارتباطي به تحريم ندارد و 
برخورد با كس��اني كه تصميمات اشتباهشان منجر 
به التهابات اخير در بازار شده است، به ما اميد داد كه 
اين تصميمات غلط تداوم نخواهد داش��ت و آرامش 

به بازار برمي گردد.

  10 خريدار بزرگ با 170 هزار سكه
پس از شش ماه از آغاز طرح پيش فروش سكه دولتي 
با سررس��يدهاي چند ماهه از س��وي بانك مركزي، 
برخي رسانه ها ومس��ووالن از خريدهاي انبوه سكه 
انتقاد كردند و اسامي تعدادي از اين افراد منتشر شده 
است. اين درحالي است كه براساس مقررات و قوانين، 
خريد انبوه سكه براي ايجاد تعادل در بازار و كاهش 
التهاب ها در ماه هاي اخير، خالف قانون نبوده و براين 
اساس، عده اي معتقدندكه انتشار اسامي افراد و ايراد 
گرفتن به خريد انبوه آنها مشكلي را حل نمي كند و 
تاثيري بر تحوالت ارز و طال در بازار ندارد زيرا به دليل 
رشد نقدينگي و سياست هاي پولي وارزي و شرايط 
كشور، تحريم ها و... التهاب ها متاثر از داليل و عوامل 

مختلف شكل گرفته است.
اما با اين وجود، عده اي از افراد و برخي رسانه ها، اين 
موضوع را مصداق تخلف و اخالل در نظام اقتصادي 
كش��ور ارزيابي كرده اند و اقدام به انتش��ار اس��امي 

خريداران انبوه سكه كرده اند. 
در اين راس��تا، برخي خبرگزاري ها اس��امي 10 نفر 
از خريداران عمده س��كه كه حدود 1۷0 هزار قطعه 
سكه پيش خريد كرده اند را منتشر كرده اند كه نفرات 
اول و صدر اين ليس��ت را بيش از ۳8 هزار عدد سكه 
معادل 55 ميليارد تومان، بيش از ۲۷ هزار قطعه سكه 
با رقمي معادل 40 ميلي��ارد تومان، حدود ۲4 هزار 
قطعه سكه با ۳5 ميليارد تومان، 15 هزار قطعه سكه 
با رقم��ي حدود ۲۲ ميليارد توم��ان، 1۲ هزار قطعه 
سكه حدود 1۷ ميليارد تومان، كمتر از 1۲ هزار سكه، 
11 هزار و پانصد قطعه سكه، 11 هزار قطعه سكه، و 

10هزار قطعه سكه معرفي كرده اند.

  احضار ۸۵0 نفر در ارتباط با 
پرونده هاي سكه و ارز

در همي��ن حال ريي��س پليس پايتخ��ت از احضار 
850نف��ر در ارتب��اط ب��ا پرونده ه��اي س��كه و ارز 

تشكيل شده در پليس آگاهي تهران خبر داد.
سردار حس��ين رحيمي در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: در حال حاضر پرونده هاي بسيار مهمي توسط 
پليس آگاهي پايتخت در فض��اي اقتصادي درحال 
رسيدگي است كه نتايج آن توسط مسووالن قضايي 
اعالم مي ش��ود.در اين م��دت بالغ ب��ر 850 نفر در 
خصوص اي��ن پرونده هاي ب��زرگ اقتصادي احضار 
شدند و تعدادي از آنها به زندان رفته و پرونده تعدادي 

نيز در مرحله صدور رأي در دادسرا هستند.
رييس پليس پايتخت در ادامه با اش��اره به تشكيل 
يك پرون��ده ب��زرگ در خصوص قاچ��اق و احتكار 
كاغذ در تهران گفت: در دو روز گذش��ته يك پرونده 
بزرگ مرتبط با كاغذ در پليس آگاهي تشكيل شده 
و همكاران ما در حال رسيدگي به آن هستند و پس 

از تكميل رسيدگي ها نتايج آن اعالم خواهد شد.
وي در پايان با بيان اينكه تمام انبارهاي تهران توسط 
پليس كنترل مي ش��وند، خاطرنش��ان كرد: در اين 
خصوص تعدادي از انبارهاي متخلف شناسايي شدند 
و روز چهارشنبه جزييات بيشتري از اين موضوع ارايه 

خواهد شد.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
به دنبال دستور وزير اقتصاد براي پرداخت ۹ هزار 
ميليارد تومان ماليات از سوي بانك ها،  شبكه بانكي 
با انتقاد از اين موضوع در حال مكاتبه با معاون اول 
رييس جمهور براي حل و فصل آن است . مديران 
بانك ها دس��ت به دام��ن جهانگيري ش��ده و از او 
خواسته اند كه با بررسي وضعيت بانك ها، در مورد 
توان پرداخت بانك ها در مقطع كنوني براي ۹ هزار 
ميليارد تومان ماليات، دولت نظر خود را ارايه كند. 
اخيرا مسعود كرباس��يان -وزير اقتصاد- سازمان 
امور مالياتي را موظف ب��ه دريافت ۹ هزار ميليارد 
تومان ماليات از شبكه بانكي كرده است، اين رقم 
البته از سوي مديران بانكي پذيرفته شده نيست و 
معتقدند با توجه به شرايط درآمدي و ترازنامه اي 

آنها امكان پرداخت اين رقم وجود ندارد.
به گ��زارش تعادل، در ش��رايطي ك��ه بانك ها در 
سال هاي اخير با قفل شدن 50 درصد منابع خود 
به خاطر مطالبات معوق، بدهي دولت به بانك ها، 
بده��ي دولت ب��ه پيمان��كاران، س��پرده قانوني و 
سقف اعتباري مواجه بوده اند و از سوي ديگر بايد 
تسهيالت ارزان قيمت به بس��ياري از بخش هاي 
اقتصادي واجتماعي و تس��هيالت تكليفي دولت 
و س��رمايه در گ��ردش و... پرداخ��ت مي كردند و 
همچنين تحت فشار ش��ديد براي پرداخت سود 
بانك��ي باال ب��راي ج��ذب نقدينگي، س��اماندهي 
موسس��ات غيرمجاز، پرداخت سود ۲0 درصدي 
براي انتشار ۲40 هزار ميليارد تومان اوراق سپرده 

ريالي ۲0 درصدي با ه��دف كنترل بازار ارز و طال 
و... بوده اند و در عي��ن حال امكان دريافت كارمزد 
براي خدمات الكترونيك و تراكنش ها را نداشته اند 
و در صورت ه��اي مال��ي جديد خ��ود امكان ثبت 
درآمدهاي آينده ومطالبات خود را ندارند و با انبوه 
دارايي ها و ش��ركت هاي مازاد مواجه هستند، در 
نتيجه اساسا تحت فشار كمبود نقدينگي قرار دارند 
و در اين ش��رايط نمي توان انتظار داشت كه بدون 
آزادي عمل مديران بانكي در تعيين نرخ سود بانكي 
و كارمزد و... در پرداخت رقم عمده اي از ماليات ها 
به ميزان ۹ هزارميليارد تومان مشاركت كنند و در 
شرايطي كه بانك ها امسال بايد حداقل ۲00 هزار 
ميليارد تومان هزينه س��ود و اوراق و... را پرداخت 
كنند، چگونه دولت انتظار دارد كه بانك ها بتوانند 
چنين رقم بزرگي را با توجه به زيان دهي بانك ها 

و مطالبات بسيار در اين شرايط پرداخت كنند. 
آنط��ور كه جمش��يدي دبي��ر كان��ون بانك هاي 
خصوص��ي- در اين باره ب��ه ايس��نا، توضيح داده 
اس��ت، سال هاس��ت كه بانك ها با توجه به انجماد 
بخش زيادي از منابع خود كه به حدود 50 درصد 
مي رسد و در قالب معوقات بانكي يا طلب از دولت 
قفل شده است،  درآمد چندان بااليي نداشته و روال 
به گونه اي بوده كه ساالنه حتي به سمت زيان دهي 
پيش رفته است، بنابراين در شرايطي كه بانك ها از 
نظر درآمدي و سود، اوضاع مناسبي ندارند، چگونه 
مي ت��وان انتظار اي��ن رقم باالي مالي��ات را از آنها 
داشت. آيا مشخص است كه بر مبناي كدام درآمد 

و سود تخمين زده شده قرار است ۹000 ميليارد 
تومان ماليات از آنها اخذ شود.

وي در ادامه توضيحاتش به بخش هاي اصلي درآمد 
بانك ها اشاره داش��ت و گفت: درآمد شبكه بانكي 
از س��ه بخش كارمزد، مابه التفاوت سود سپرده و 
تسهيالت و همچنين شركت داري تامين مي شود، 
اما تمام��ي اين بخش ه��ا اكنون خود با مش��كل 

مواجه اند و درآمدي را نصيب بانك ها نمي كنند.

  همتي به خواسته خود پاسخ مثبت دهد
جمشيدي با اشاره به اينكه سال هاست در بخش 
كارمزد تغييري در بانك ها ايجاد نشده است، افزود: 
با اينكه شبكه بانكي در چند سال گذشته به سمت 
توسعه خدمات الكترونيكي نوين حركت كرده و 
پيشرفت خوبي داشته است، اما نرخ كارمزدها در 
اين بخش به سال 1۳8۹ برمي گردد. بنابراين چرا 
انتظ��ار داريم كه بانك ها در اين بخش بايد درآمد 
داشته باشند، در حالي كه حتي هزينه هاي آنها نيز 
جبران نمي شود. اين در حالي است كه اكنون در 
دنيا كارمزد نقش مهمي در درآمد بانك ها داشته، 

ولي در ايران توجهي به آن نمي شود.
دبير كان��ون بانك هاي خصوصي يادآور ش��د: ما 
سال هاي گذشته از بانك مركزي خواسته بوديم 
تا در ن��رخ كارمزده��ا بازنگري كن��د، حتي طي 
نامه اي كه به تاييد ش��وراي هماهنگي بانك ها و 
شخص آقاي همتي كه درآن زمان رييس شوراي 
هماهنگي بانك ها بود، رسيد، درخواست خود را 

مطرح كرده بوديم، ولي تاكنون اجرايي نشده است. 
اميدواريم آقاي همتي كه خود اكنون رييس كل 
بانك مركزي اس��ت به درخواس��ت گذشته خود 

پاسخ مثبت دهد.

  سود هم پاسخگو نيست
وي در ادامه به درآمد بانك ها از محل مابه التفاوت 
سود سپرده و تس��هيالت اشاره داش��ت و افزود: 
متاسفانه اكنون با وجود اختالف سه درصدي كه 
بين سود سپرده و تسهيالت وجود دارد، اين درآمد 
سود پاسخگوي هزينه بانك ها نيست و در بسياري 
موارد منفي اس��ت. بنابراين وقتي سود تسهيالت 
نمي تواند حتي به سود سپرده پاسخ دهد، درآمدي 

هم از اين محل براي بانك ها باقي نمي ماند.

  شركت داري درآمدي نصيب بانك ها نمي كند
در بخش ديگري، دبير كانون بانك هاي خصوصي 
به درآمد ناشي از شركت داري بانك ها اشاره كرد 

و گفت: س��ود بنگاه داري بانك ها با اينكه بس��يار 
اين روزها پر س��ر و صدا شده است،  اما واقعا وجود 
خارجي خاصي ندارد؛ چرا كه شركت هاي بانك ها 
توسط س��هامداران آنها اداره نمي شود كه درآمد 
چندان��ي براي آنه��ا باقي بگذارد. از س��وي ديگر 
دس��تور فروش بنگاه ه��ا به بانك ها وج��ود دارد، 
در حالي كه در بازار س��اختمان و مسكن روال به 
گونه اي است كه امكان واگذاري كامل آنها وجود 
ندارد چرا كه در اوضاع فعلي اقتصادي خريداري 
براي اين امالك نيست آنهم با وجود اينكه شبكه 
بانكي بارها براي واگذاري امالك مازاد خود آگهي 
منتش��ر كرده است.جمش��يدي عنوان كرد كه با 
توجه به اينكه ش��بكه بانكي درآمدي در اين حد 
ن��دارد كه بخواهد ۹000 ميلي��ارد تومان ماليات 
پرداخت كند، بانك ها در مذاكرات و جلساتي كه 
با يكديگر داشته اند قرار شد تا طي نامه اي به معاون 
اول رييس جمهوري مكاتباتي داش��ته و از ايشان 

بخواهند تا موضوع را بررسي و حل و فصل كنند.

كارتخوان موبايلي؛  محصول 
پيشرو  بانك  سرمايه 

محصول جديد و به روز بانك سرمايه تحت عنوان 
»كارتخوان موبايل��ي« )MPOS( به منظور ايجاد 
سهولتي قابل توجه در پرداخت هاي الكترونيك و 
گسترش كسب و كارهاي سيار به مشتريان ارجمند 

اين بانك ارايه مي  شود.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ي بانك س��رمايه، در 
اي��ن محصول جدي��د، تنها با اف��زودن يك قطعه 
سخت افزاري )ش��يار كارتخوان( و نصب نرم افزار 
مربوطه، تلفن  همراه هوشمند مشتريان مي تواند به 

عنوان كارتخوان مورد استفاده قرار گيرد.
قابليت حمل و نقل بسيار ساده كارتخوان موبايلي، 
يكي از امتيازات بي نظيري اس��ت كه آن را به ابزار 
بسيار جذابي براي دارندگان كسب و كارهاي سيار 
مانند شركت هاي پخش، فروشندگان محصول در 
محل و رانندگان تاكسي و پيك هاي موتوري تبديل 
مي سازد. همچنين گفتني است از طريق كارتخوان 
موبايلي امكان مديريت حساب كاربري به صورت 
آنالين ميس��ر بوده و با كمك نرم افزارهاي جانبي 
مي توان به گزارش گي��ري و تحليل تراكنش هاي 
انجام شده پرداخت. شايان ذكر است با درج شماره 
تلفن همراه مش��تري در نرم افزار نصب شده حين 
انجام تراكنش، عالوه بر رس��يد پيامكي بانك، يك 
رسيد پيامكي نيز از سامانه MPOS براي موبايل 
مشتري ارسال مي ش��ود و عدم وجود رسيد چاپي 
در اين مي��ان، كارتخوان موبايل��ي را به محصولي 
دوستدار محيط زيست تبديل مي سازد. با وجود اين، 
در صورت نياز مشتري به رسيد چاپي، امكان چاپ 
تراكنش مذك��ور روي كاغذ نيز وجود دارد. بديهي 
است شماره تلفن همراه مشتري به هيچ عنوان در 
نرم افزار پذيرنده ذخيره نمي شود.مشتريان ارجمند 
مي توانند جهت دريافت اطالعات بيشتر و نيز ثبت 
درخواست محصول فوق به ش��عب بانك سرمايه 

مراجعه فرمايند.

تقويت استقالل بانك مركزي 
در دستور كار مجلس

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، بر ضرورت حفظ 
اس��تقالل بانك مركزي با ه��دف بهبود اقتصادي 
كشور تاكيد كرد و گفت: بررسي طرح بانكداري با 
هدف تقويت استقالل بانك مركزي در دستور كار 
نمايندگان مجلس واقع شده است.حمداهلل كريمي 
در گفت وگو با ايِبنا، بر ضرورت حفظ استقالل بانك 
مركزي تاكيد كرد و اظهار داش��ت: بانك مركزي 
در حال حاضردر كش��ور ما تحت تاثير فش��ارهاي 
بس��ياري قرار دارد.نماينده مردم بيجار در مجلس 
شوراي اسالمي، با بيان اينكه حفظ استقالل بانك 
مركزي مي تواند بسياري از تالطم ها را به آرامش در 
فضاي اقتصادي تبديل كند، افزود: عدم استقالل 
كافي بانك مركزي در تعيين و تدوين سياست هاي 
پولي و بانكي باعث شده تا همواره تصميمات دولت و 
روساي جمهور در سال هاي گذشته بر سياست هاي 
مذكور تاثيرگذار باش��د.وي با تاكيد بر اينكه بانك 
مركزي بايد در مسائل تخصصي بتواند استقالل خود 
را حفظ كند، تصريح كرد: استقالل بانك مركزي به 
معناي جدايي سياست هاي پولي از سياست هاي 
مالي در نظام اقتصادي كشور است كه بانك مركزي 
را از حوزه تس��لط مطلق دولت رها مي كند كه اين 
موضوع در كشورهاي پيش��رفته به جد ديده شده 
است.اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه 
در حال حاضر بانك مركزي در كشور ما تحت تاثير 
فشارهاي بسياري قرار دارد، گفت: ادامه اين رويه به 

زيان اقتصاد ملي خواهد بود.

بيمه گذاران، الحاقيه بيمه بدنه 
تهيه كنند

سنديكاي بيمه گران ايران از بيمه گذاران خواست 
كه براي تهيه الحاقيه بيمه بدنه خودروهاي خود به 
شركت هاي بيمه مراجعه كنند. به گزارش سنديكاي 
بيمه گران ايران، در ماه هاي اخير قيمت انواع وسايل 
نقليه موتوري و لوازم مربوط ب��ه آنها با تغييرات و 
افزايش مواجه ش��ده و بيمه گذاران بيمه هاي بدنه 
اتومبيل در صورت اصالح نكردن سرمايه مورد بيمه 
خود براساس قيمت روز، هنگام دريافت خسارت با 
مشكل مواجه خواهند ش��د. اين تصميم براساس 
ماده 10 قانون بيمه است كه بيمه گر فقط به ميزان 
قيمت واقعي بيمه شده مندرج در بيمه نامه مسوول 
خس��ارت خواهد بود، به همين دليل الزم است كه 
بيمه گذاران محترم با مراجعه به ش��ركت بيمه و 
اصالح مبلغ بيمه شده براساس قيمت روز، الحاقيه 

الزم را دريافت كنند.

انتخاب روساي شوراي عمومي 
سنديكاي بيمه گران

محس��ن پوركياني مديرعامل بيمه ايران به عنوان 
ريي��س و عبدالمحمود ضراب��ي مديرعامل بيمه 
كارآفري��ن به عنوان نايب رييس ش��وراي عمومي 

سنديكاي بيمه گران ايران  انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومي سنديكاي بيمه گران ايران، 
در جلسه  ديروز شوراي عمومي به اتفاق آرا محسن 
پوركياني مديرعامل ش��ركت بيمه ايران به عنوان 
رييس و عبدالمحمود ضرابي به عنوان نايب رييس 
شوراي عمومي سنديكا براي مدت ۲ سال انتخاب 
ش��دند.در جلسه ديروز ش��وراي عمومي سنديكا 
با توجه اتمام دوره دوس��اله فعاليت رييس و نائب 
رييس شوراي عمومي، طبق اساسنامه انتخابات در 
موعد مقرر برگزار شد و به اتفاق آرا مجددا محسن 
پوركياني به عنوان رييس و عبدالمحمود ضرابي به 

عنوان نائب رييس شوراي عمومي برگزيده شدند.
بنا به ماده هش��ت اساسنامه سنديكاي بيمه گران 
ايران، ش��وراي عمومي از مي��ان نمايندگان اعضا، 
يك رييس و يك نايب رييس را براي مدت دوسال 
انتخ��اب مي نمايد و انتخ��اب مجدد آن��ان براي 

دوره هاي بعدي بالمانع است.
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5 بازار سرمايه

»تعادل«ضرورترتبهبندياعتباريبرايسهولتدرسرمايهگذاريرابررسيميكند

مروريبرآمارمعامالتديروز

رتبه بندي اعتباري همراه با نرخ بازده و حد ريسك

تداوم نوسان  هاي شديد بورس

گروه بورس| سميرا ابراهيمي|
روز گذشته اولين ش��ركت رتبه بندي اعتباري توانست 
مجوز س��ازمان بورس را بگي��رد و فعاليت خ��ود را آغاز 
كند. در واقع مي ت��وان اين موضوع را ب��ه منزله افزايش 
قدرت تصميم گيري براي خريد سهام يك شركت تلقي 
ك��رد. در بازار همواره خأل ش��فافيت جايگاه ش��ركت ها 
به لحاظ مقايس��ه اي با ساير ش��ركت ها وجود داشت كه 
نمي توانست نگرش دقيقي از سود و ريسك يك شركت 
به سرمايه گذاران بدهد. بر همين اساس بود كه در فرصت 
3 ساله اي كه برجام به ما داد، نتوانستيم سرمايه گذاران 

خارجي را آنطور كه بايد و شايد جذب كنيم. 
در واقع رتبه بندي اعتباري، طيف گس��ترده اطالعات از 
كشور تا شركت را در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دهد. 
بر اس��اس آخرين آمار اعالم ش��ده، اكنون رتبه اعتباري 
ايران طبق آمار OECD، جايگاه ششم را دارد كه نسبت 
به رتبه قبلي هفتم )بدترين رتبه موجود در OECD( يك 
پله جهش را تجربه كرده است. بررسي تاريخي حاكي از آن 
است كه بهترين رتبه ايران در سازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي، رتبه 4 بوده كه مربوط به نيمه اول دهه هشتاد 
است. كاهش رتبه ريس��ك ايران در كاهش هزينه هاي 
تامين س��رمايه از نظر مالي معموال تا حدود 10درصد و 
از نظر جلب سرمايه گذاران خارجي و اساسا بهبود اعتبار 

كشور در محافل مالي و بين المللي بسيار موثر است.
 البته رتبه بندي اعتباري،  جز منفعتي كه در مسير شفاف 
شدن تصميم گيري براي سرمايه گذاران به همراه دارد، 
براي ناش��ران نيز مزايايي دارد. مهم ترين مزيت فرآيند 
رتبه بندي براي اين قشر، آن است كه مي توانند با توجه 
به جايگاه بنگاه اقتصادي خود در زمينه رتبه بندي، ابزار 
مناسب براي تامين مالي شركت را تهيه كنند كه با سود 

مناسب، منابع مالي الزم را به دست بياورند. 
درح��ال حاضر، بي��ش از 100 س��ال از عمر موسس��ات 
رتبه بندي در دنيا مي گذرد و بس��ياري از سرمايه گذاران 
بر اس��اس نظر موسسات رتبه بندي، نس��بت به احتمال 
بازگشت يا عدم بازگشت سرمايه خود پيش بيني هايي را 
انجام مي دهند. نقش موسسات رتبه بندي در اقتصادهاي 
موفق انكار ناپذير اس��ت، اين موسس��ات ع��الوه بر رتبه 
بندي اعتبار س��رمايه گذاري، مطلوبي��ت اقتصادي را نيز 
رتبه بن��دي مي كنند. به عنوان مثال در س��ال 2017 كه 
در صحنه سياست بين المللي، امريكا و روسيه به تقابل با 
يكديگر برخاسته بودند، موسسسه رتبه بندي مودي كه 
اولين موسسه رتبه بندي جهان است، در گزارشي نوشت 

كه تحريم هاي امريكا عليه اقتصاد روس��يه تاثير چنداني 
ندارد. اين آژانس رتبه بندي اقتص��ادي جهان اعالم كرد 
بخش مالي خارجي و داخلي قوي روسيه باعث شده است 
اقتصاد اين كش��ور از تحريم هاي امريكا آسيب نبيند. در 
گزارش مودي آمده است كه اگرچه اين تحريم ها مي تواند 
تاثير منفي بر بخش هايي از روسيه به ويژه شركت بزرگ 
آلومينيوم سازي روسال روسيه داشته باشد اما در حالت 
كلي تاثير آن عميق نخواهد بود. همچنين سيستم  بانكداري 
روسيه به حد كافي ظرفيت هضم از دست رفتن اعتبارات 
و درآمدهاي ايجاد شده از تحريم ها را دارد. اين گزارش به 
منزله آن است كه از ديدگاه موسسه مودي، اقتصاد روسيه 
ظرفيت پذيرش سرمايه را دارد و تهديد هاي امريكا نمي تواند 

در روند اقتصادي اين كشور خلل ايجاد كند. 

 جاي خالي رتبه بندي
 به سرمايه گذاري خارجي لطمه زد

فرشيد ش��كرخدايي، رييس اسبق مركز رتبه بندي اتاق 
بازرگاني ايران در خصوص معضالت رتبه بندي صنايع و 
ش��ركت ها در ايران گفت: پس از برجام، انتظارات زيادي 
مبني بر ورود سرمايه گذاران خارجي به كشور شكل گرفت، 
 اما يكي از مشكالتمان در جذب سرمايه گذاري خارجي 
آماده نبودن ما است. چون ما از اين فضا دور افتاده ايم. اكنون 
شركت هاي ايراني نمي توانند جواب سرمايه گذار خارجي 
را بدهند . اين وضعيت به ش��رطي كه در كشور باز شود و 
سرمايه گذار خارجي بيايد بعد از يك تا دو سال بهبود پيدا 
مي كند. در واقع وقتي برجام بسته شد ما چنين مستنداتي 
را آماده نداش��تيم، زيرا چندين س��ال تحريم و به دور از 
تحوالت نوين جهاني بوديم. در زمان پس از برجام وقتي 
هيات هاي تجاري وارد ايران مي شدند انتظار داشتند 50 
مورد از اين طرح ها آماده روي ميز باشد، اما نبود. جداولي كه 
كسي مستنداتش را داشته باشد، نداشتيم و اين موضوع در 
زمينه جذب سرمايه گذار به ما آسيب زد. البته به مرور زمان 
و با تقاضاي شركت هاي كوچك و بزرگ از صنايع مختلف 
همچون فوالدي ها و سيماني ها و ... بانك اطالعاتي آماده 
شد و بيش از 330 شركت را بطور كامل رتبه بندي كرديم. 

 رتبه بندي اعتباري تكليف 
درآمدثابت ها را روشن مي كند

احس��ان طيبي، كارشناس بازار س��رمايه در گفت وگو با 
»تعادل« گفت: باتوجه به حجم عظيم اوراق مش��اركت، 
موسس��ات مالي و اعتباري و بانك ها، راه افتادن موسسه 

رتبه بندي اعتباري مي تواند به سرمايه گذاران كمك كننده 
باشد و نرخ بازدهي اوراق بر مبناي ريسك اعتباري مشخص 
شود. تاكنون هر كسي كه مي خواست سرمايه گذاري كند، 
به خصوص مديران صندوق هاي درآمدثابت، بازدهي اوراق 
را حس��اب مي كردند و تمام اوراق رابه عنوان اوراق بدون 
ريسك در نظر مي گرفتند. اما از وقتي كه چند فقره از اوراق 
شهرداري نكول كرد، شركت هاي خريدار در تصميمات 
جديد اين نكول را لحاظ كردند. بنابراين براي اسناد خزانه 
و اوراق داراي بازارگردان، تفاوت قائل مي شدند. در واقع از 
اكنون بر ريسك اعتباري مانور مي دهند. به گفته طيبي 
در چند سال اخير، انتشار آسان اوراق باعث افزايش حجم 
بازار بدهي شده و اين موضوع نياز به رتبه بندي اعتباري را 
بيش از پيش الزامي مي كند.  اين كارشناس بازار سرمايه 
در ادامه به وضعيت تصميم گيري فعلي مديران صندوق ها 

پرداخت و گف��ت: اكنون اگر مدير صندوق بخواهد اوراق 
موجود در ب��ازار را ارزيابي كند، مي بيند كه اوراق دولتي 
مانند اس��ناد خزانه، وضعيت ريس��ك پايين تري دارند. 
پس از آن اوراق شهرداري ها قرار دارند كه نسبت به اوراق 
شركت ها، وضعيت ريسك مطمئن تري دارند. پس از آن 
در شركت ها، وضعيت عملياتي شركت ها مورد نظر قرار 
مي گيرد. به دليل آنكه تاكنون يك شركت تامين سرمايه 
پشت سر اوراق بوده، ريسك كمي متوجه آنها مي شد. اما 
وقتي كه از شركتي اطالعاتي داشتند، نسبت به اوراق آن 
شركت حساس تر مي شوند. بنابراين سابقه اوراق هم بر 

تصميم سرمايه گذار بر خريد آنها تاثير مي گذارد.
او اف��زود: از س��وي ديگر ركن بازارگ��ردان پيش مي آيد 
كه ترجيح مي دهند اوراق��ي را خريداري كنند كه ركن 
بازارگردان دارد زيرا نقدش��وندگي آن ساده تر شود. البته 

اسناد خزانه به دليل نداشتن ركن بازارگردان هرچند باز 
هم مورد استقبال هستند، اما  هزينه نقدشوندگي را باال 
مي برند. طيبي خاطرنشان كرد: رتبه بندي اعتباري اين 
افق را پيش روي بازار مي گذارد كه ه��ر اوراقي وارد بازار 
نش��ود و تمام نرخ ها يكسان نباش��د. در واقع بازار به اين 
سمت و سو مي رود كه اوراقي را بخرد كه ريسك اعتباري 
كمتري داشته باشند. اين فرمول ثابت كه نرخ بهره بانكي 
را به اضافه يك الي  دو درص��د مي كنند، براي تعين نرخ 
بازدهي است. سپس صرف ريسك با توجه به دولتي بودن 
يا نبودن شركت، عملكرد شركت و جايگاه صنعت مورد 
بررسي قرار مي گيرد و بر اساس نتايج حاصله، مبلغي تحت 
عنوان پرميوم به عنوان اضافه ريسك به اين نرخ اضافه يا 
كم مي ش��ود. در واقع هرقدر ميزان ريسك شركت باالتر 

باشد، مبلغ پرميوم افزايش پيدا مي كند. 

گروه بورس|
 ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
روز گذشته 2404 واحد افزايش پيدا كرد و توانست 
رقم 130 هزارو 927 واح��دي را به خود اختصاص 
دهد. بر اين اس��اس، در داد و ستدهاي روز گذشته 
بورس بيش از ي��ك ميلي��ارد و 491 ميليون برگه 
س��هم، حق تقدم و س��اير دارايي هاي مالي توسط 
س��رمايه گذاران دست به دست ش��د كه ارزش اين 
مبادالت 479 ميليارد تومان اس��ت و در 110 هزار 
نوبت معامالتي انجام شد. همچنين، فلزات اساسي، 
شيميايي و فرآورده هاي نفتي ديروز بيشترين ارزش 
معامالت را داش��تند. به گزارش س��نا، ملي مس با 
معامالتي به ارزش 173 ميليون سهم به ارزش 64 
ميليارد تومان بيش��ترين حجم و ارزش معامالت را 
داشت. پس از آن فوالد مباركه با معامله 102 ميليون 
سهم به ارزش 47 ميليارد تومان و پتروشيمي شازند 
با معامله 74 ميليون سهم به ارزش 34 ميليارد تومان 
بيشترين حجم و ارزش معامالت را از آن خود كردند. 

افزون بر اين، نماد ش��ركت هاي مل��ي مس، فوالد 
مباركه، گس��ترش نفت و گاز پارسيان، پتروشيمي 
پارس، فوالد خوزس��تان، صنايع پتروشيمي خليج 
فارس و پتروش��يمي جم ديروز با معامالتي مثبت و 
رشد قيمت سهام بيشترين تاثير مثبت را بر رشد 2 
هزار و 404 واحدي شاخص داشتند. اين هفت نماد 
بيش از يك هزار و 228 واحد در صعود نماگر بورس 
تاثير داشتند. بر اساس اين گزارش، شاخص بازار اول 
ديروز يك هزار و 909 و ش��اخص بازار دوم 4 هزار و 
131 صعودي شد. اين در حالي است كه، بيشترين 
رش��د قيمت ها نيز در نماد شركت هاي حمل و نقل 
بين المللي خليج فارس، فيبر ايران، پارس خزر، نفت 
سپاهان، آذرآب، سيمان قائن و خدمات انفورماتيك 
ثبت شد. در مقابل سهامداران شركت هاي فنرسازي 
زر، دوده صنعتي پارس، الكتريك خودرو شرق، پگاه 
آذربايجان غربي، نصير ماش��ين، كنترل خوردگي 
تكين كو و فرآورده هاي نس��وز پارس با بيش��ترين 

كاهش قيمت در سهام خود مواجه شدند.

 صعود 18 واحدي شاخص فرابورس 
از سويي ديگر، معامالت فرابورس ايران در روز گذشته 
با سبزپوشي مجدد شاخص كل و نقل و انتقال 622 
ميليون ورقه ب��ه ارزش 13 هزار و 424 ميليارد ريال 
دنبال ش��د كه اين ميزان از مب��ادالت در بيش از 64 
هزار دفعه صورت گرفت. بر اين اساس، روز سه شنبه 
شاخص كل فرابورس با رشد 18 واحدي معادل 1.2 
درصد تا پل��ه 1501 واحدي صعود كرد كه عمده بار 
مثبت بر اي��ن نماگر از جانب نماده��اي »زاگرس«، 
»ارفع«، »مارون«، »هرمز«، »ش��اوان«، »ش��راز« و 
»شرانل« تا سطح حداكثر 7.8 واحد رقم خورد. نماد 
»مارون« اما با تاثير منفي 2 واحدي، مانع از رشد بيشتر 
آيفكس ش��د. افزون بر اين، رصد تابلو نمادهاي بازار 
سهام با بيشترين درصد تغييرات قيمت نيز حاكي از 
آن است سه نماد پااليشي شامل »شاوان«، »شرانل« 
و »شپاس« در حالي با بيشترين رشد قيمت تا سطح 5 
درصد روبرو شدند كه نمادهاي معامالتي افرانت، بيمه 
كوثر و شركت سرمايه گذاري مسكن تهران باالترين 

افت قيمت سهام را در معامالت ديروز تجربه كردند. 
همچنين در مجموع دو بازار اول و دوم نماد »ذوب« 
با تغيير مالكيت 263 ميليون سهم به ارزش افزون بر 
452 ميليارد ريال، بيشترين حجم و ارزش معامالتي 
را از آن خود كرد. اين نماد كه در معامالت ديروز شاهد 
مش��اركت 81 و 92 درصدي سهامداران حقيقي در 
س��مت خريد و فروش آن بود، در عي��ن حال عنوان 
پربازديدترين نماد را نيز به خود اختصاص داد. در اين 
دو بازار شاهد جابه جايي 488 ميليون ورقه به ارزش 

يك هزار و 554 ميليارد ريال بوديم. از سوي ديگر در 
بازار ابزارهاي نوين مالي از ديروز و به مدت سه روز كاري 
پذيره نويس��ي صكوك اجاره مبتني بر سهام شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي در 4 نماد آغاز شد كه 
در نخستين روز از اين مهلت، در دو نماد »شستا001« 
و »شستا002« در مجموع مبلغ 7 هزار ميليارد ريال، 
در نماد »شستا003« مبلغ يك هزار ميليارد ريال و در 
نماد »شستا004« مبلغ 750 ميليارد ريال از اين اوراق 

پذيره نويسي شد. 

 تحول در حاشيه 
سود شركت ها

افزاي��ش حجم و ارزش معام��الت گوياي ورود 
نقدينگي هاي جديد به بازار س��رمايه است. در 
اين ش��رايط صنايع ارز آور مثل پتروشيمي ها، 
پااليشي ها و فلزي و معدني بهترين گزينه هاي 
خري��د هس��تند. اي��ن گروه ها بط��ور قطع در 
دوره ه��اي مالي آت��ي با رش��د س��ودآوري و 
تعديل هاي مثبت همراه خواهند شد. به گزارش 
س��نا، محمد ابراهيم قرباني فريد با اش��اره به 
تصوي��ب معامالت توافقي ارز در ب��ازار ثانويه و 
اختصاص ارز 4200 توماني به كاالهاي اساسي 
گفت: تصويب سياس��ت خريد و فروش توافقي 
ارز اتفاق مثبتي براي اقتصاد و به خصوص بازار 
س��رمايه اس��ت كه بطور قطع مي تواند حاشيه 
س��ود بنگاه هاي صادراتي را متحول كند. اين 
كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه تغيير 
نگاه دولت نسبت به بازار ارز و تالش براي واقعي 
شدن قيمت ها باعث افزايش شفافيت اقتصادي 
مي شود، گفت: جداس��ازي كاالهاي اساسي و 
حذف س��اير گروه هاي كااليي براي اختصاص 
ارز دولتي تصميم بسيار خوبي بود كه مي تواند 
بسياري از ابهامات صنايع بورسي را برطرف كند. 
اين كارشناس بازار س��رمايه سياست احتياط 
حاكم بر بازار سرمايه در ماه هاي گذشته را متاثر 
از نگراني سرمايه گذاران از ابهامات تصميم هاي 
ارزي دولت دانست و گفت: واكنش بازار سهام به 
تغيير نگاه دستوري و كنترلي دولت به معامالت 
آزاد ارزي بسيار مثبت بود و جهش پرسرعتي را 
براي اين بازار رقم زد. وي آغاز معامالت توافقي 
ارز در بازار ثانويه را مورد توجه قرار داد و اظهار 
داش��ت: با توجه به وزن قابل توجه شركت هاي 
صادراتي در بازار سرمايه، تاثير اين اتفاق به مرور 
زمان و در عملكردهاي 6 ماهه شركت ها خود را 
نشان خواهد داد. برهمين اساس مي توان تداوم 

رشد بازار را پيش بيني كرد.

 بازگشت كم رمق 
بورس هاي آسيايي

پس از كاهش ش��ديد روز دوشنبه شاخص ها، 
بورس هاي آسيايي توانستند اندكي بر شرايط 
موجود غلبه كنن��د و به ش��رايط باثبات تري 
برس��ند. به گ��زارش خبرگ��زاري فرانس��ه، 
س��رمايه گذاران هنوز نسبت به كاهش ارزش 
لير نگرانن��د و اي��ن احتمال وج��ود دارد كه 
بحران تركيه به سراس��ر جهان سرايت كنند. 
لير تركيه در مبادالت دي��روز به ازاي هر دالر 
به سطح 6.91 رسيد و هر يورو نيز با 7.89 لير 
مبادله ش��د كه هر چند نسبت به روز دوشنبه 
كاهش يافته است اما هنوز در سطح باالي كم 
سابقه اي به س��ر مي برد. بانك مركزي تركيه 
هنوز به تقاضاها براي افزايش نرخ بهره پاسخي 
نداده و تنش با امريكا نيز هنوز تخفيف نيافته 
است. در همين رابطه، ري آتريل- مدير بخش 
استراتژي بانك ملي استراليا- گفت: نسبت به 
اينكه بحران تركيه وس��يع تر نشود خوش بين 
است: با وجود شرايط دشوار فعلي معتقديم كه 
پيامدها محدود باقي خواهد ماند. در معامالت 
ديروز بورس هاي آس��يايي، ش��اخص » نيك 
كي 225« بورس توكيو با 1.2 درصد افزايش 
به 22112.09 واحد رس��يد، شاخص »هانگ 
س��نگ« بورس هنگ كنگ 0.6 درصد ريزش 
كرد و به 27771.29 واحد رسيد و شاخص » 
شانگهاي كامپوزيت« بدون تغيير نسبت به روز 
دوشنبه در سطح 2786.64 واحد قرار گرفت. 
افزون بر اين، در س��اير بورس هاي آس��يايي، 
شاخص بورس سيدني اس��تراليا 0.8 درصد و 
ش��اخص بورس سئول كره جنوبي 0.1 درصد 
افزايش يافتند. بورس هاي تايوان وولينگتون 

در نيوزيلند نيز صعودي بودند.

سود 3 ماهه هر س�هم »زگشزا«: شركت 
ش��ير و گوشت زاگرس ش��هركرد در دوره سه 
ماهه نخس��ت س��ال مالي 97 مبلغ 63 ريال 
سود براي هر سهم شناس��ايي كرد كه نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل افت 15 درصدي 
نشان مي دهد. بر اين اس��اس، اين شركت در 
سه ماه نخست س��ال مبلغ 126ميليارد ريال 
درآمد عملياتي داش��ته كه 6 درصد نسبت به 
مدت مشابه رشد داشته اس��ت. اين در حالي 
است كه، بهاي تمام شده شركت نيز 8 درصد 
نس��بت به مدت مش��ابه رشد داش��ته است. 
افزون بر اين، س��ود ناخالص ش��ركت در دوره 
س��ه ماهه حدود 9 ميليارد ريال حاصل شده 
كه نسبت به مدت مش��ابه افت16 درصدي را 
نشان مي دهد. بر اساس اين گزارش، با كمك 
س��اير درآمد هاي عملياتي به مبلغ 2 ميليارد 
ريال توانست به سود عملياتي بالغ بر 6 ميليارد 
ريال دست يابد كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 14 درصد رشد را نش��ان مي دهد. بر اين 
اس��اس، يكي از نكات قابل توجه افزايش 34 
درصدي هزينه هاي مالي شركت است. از سوي 
ديگر، ش��ركت با وجود كنترل هزينه هاي غير 
عملياتي بازهم نتوانس��ت به سود خالص سال 
گذشته برسد. همچنين، شير و گوشت زاگرس 
شهركرد در سه ماه نخست سال مبلغ 5ميليارد 
ريال سود خالص به دس��ت آورد كه نسبت به 

مدت مشابه15 درصد كاهش دارد.

   سود و ارزش سبد سهام عدالت مشموالن كاهش مي يابد: 
بر اساس بخش��نامه وزير صنعت كليه ش��ركت هاي فوالدي بايد 
محصوالت خود را در بورس كاال با نرخ ارز 4200 توماني و كمتر از 
ارزش واقعي عرضه كند كه اين موضوع موجب كاهش سودآوري 
برخي از شركت هاي سبد سهام عدالت و در نتيجه كاهش سود و 
ارزش سهام مشموالن مي ش��ود. به گزارش تسنيم، حاشيه هاي 
حضور و فعاليت دولت در اقتصاد چه در بحث مديريت و ماكيت و 
چه در تصويب و وضع قوانين تمامي ندارد. بر اين اساس نمونه اين 
دخالت  ه��ا و اثرات منفي آن بر اقتصاد را مي توان در تعيين قيمت 
دس��توري محصوالت مختلف از جمله فوالدي ها مش��اهده كرد 
كه حاال اثر خود را بر س��بد سهام عدالت كه متعلق به 50 ميليون 
مشمول است نيز گذاشته اس��ت. در اين زمينه نگاهي به پرتفوي 
س��هام عدالت نش��ان مي دهد در حالي در اين سبد 49 شركتي، 
قيمت محصوالت برخي از اين شركت ها به دستور دولت به قيمتي 
پايين تر و با ارز 4200 توماني در بورس كاال عرضه مي شود، كه اين 
موضوع بر سودآوري اين شركت ها و كاهش آن اثرگذار بوده است و 
موجب مي شود تا از يك سو سود دريافتي مشموالن كاهش يابد و 
از طرفي ديگر كليت سبد و دارايي مشموالن سهام عدالت نيز افت 
كند. در اين زمينه نيز به تازگي يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي 
مجلس گفته، بر اس��اس بخش��نامه وزير صنعت، معدن و تجارت 
كليه ش��ركت هاي فوالدي بايد محصوالت خود را در بورس كاال با 
نرخ ارز4200تومان عرضه كند كه اين موضوع غيرمنطقي به نظر 
مي رس��د. به باور محمد حسن نژاد، مطابق بخشنامه وزير صنعت 
بطور مثال ش��ركت هاي فوالدي بايد ورق هاي فوالدي خود را در 
بورس كاال با نرخ ورق 2400تومان به فروش برسانند، اين در حالي 
اس��ت كه اين نرخ در بازار آزاد و با توجه به نرخ جهاني فوالد باالي 
5000تومان بوده و در نهايت فوالد با قيمت هر كيلو 6000تومان 
به دست مصرف كننده نهايي مي رس��د. اين در حالي است كه در 

هفته گذش��ته حدود 300ميليارد تومان از محل رانت ايجاد شده 
در بحث فروش محصوالت فوالدي س��ود عايد 100 نفر شده كه 
غيرقابل قبول است. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح 
كرد: سهام شركت هاي فوالد مباركه و ذوب آهن اصفهان متعلق به 
سهامداران سهام عدالت و دولت است؛ بنابراين با دستورات اشتباه 
وزارت صنعت، حقوق مردم تضييع مي شود. به همين دليل در هفته 
آينده در مجلس از وزير صمت در خصوص مسائل مربوط به حوزه 
فروش محصوالت فوالدي س��وال مي كنم چرا ادامه اين وضعيت، 
به ورشكستگي شركت هاي فوالدي كه سهام آن متعلق به سهام 

عدالت و مردم است منجر مي شود.
   افزاي�ش ن�رخ ارز و ارزش جايگزين�ي ش�ركت ها: يك 
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه بازار سهام به زودي وارد فاز 
استراحت مي شود گفت: يكي از عواملي كه موجب رشد شاخص 
و قيمت سهام در اين مدت شده، افزايش نرخ ارز و در پي آن ارزش 
جايگزيني ش��ركت ها اس��ت. به گزارش ايبنا، ابراهيم خليلي در 
خصوص وضعيت كلي بازار سرمايه گفت: در پي افزايش قيمت و 
تورم به وجود آمده در بازارهايي همچون ارز، طال، خودرو و مسكن، 
بخشي از نقدينگي از بازار س��رمايه به سوي اين بازارها روانه شد و 
اين روزها با توجه به اشباع قيمت ها در اين بازارها، طبيعي است كه 
بخشي از نقدينگي به سمت بازار سهام روانه شود كه اثر آن را مي توان 
در افزايش حجم و ارزش معامالت مشاهده كرد. اين كارشناس بازار 
س��رمايه افزود: از سوي ديگر با توجه به كاهش قيمت هايي كه در 
ماه هاي گذشته در بازار سهام اتفاق افتاده بود، قيمت سهام شركت ها 
به سطح جذابي براي خريد و سرمايه گذاري رسيده بود، بنابراين 
اي��ن عامل نيز به انگيزه اي ديگر ب��راي ورود نقدينگي در اين بازار 
تبديل شد و اثر خود را بر افزايش شاخص و قيمت سهام شركت ها 
در هفته هاي گذشته گذاشته است. وي در پاسخ به اين پرسش كه 
رشد كنوني شاخص بورس و قيمت ها در بازار سرمايه تا چه زماني 
ادامه خواهد داش��ت تصريح كرد: يكي ديگر از عواملي كه موجب 
رشد شاخص و قيمت سهام در اين مدت شده، افزايش نرخ ارز و در 

پي آن ارزش جايگزيني شركت ها است. 

اين كارش��ناس بازار س��رمايه ادامه داد: از سوي ديگر افزايش نرخ 
ارز موجب افزايش س��ود در ش��ركت هاي صادرات  محور از جمله 
پتروشيمي ها شد كه رشد سهام اين شركت ها به  صورت مستقيم اثر 
خود را بر شاخص بورس طي هفته هاي گذشته به ثبت رسانده است. 
وي گفت: بر اين اساس مجموعه عوامل ياد شده موضوعاتي مقطعي و 
كوتاه مدت هستند و اثر آنها بر شاخص بورس و رشد بازار سهام پايدار 
نيست. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت: با توجه به مجموعه 
اتفاقات رخ داده در بازار سرمايه و نيز ساير بازارهاي به نظر مي رسد 
بازار سهام به زودي وارد فاز استراحت و اصالحي شود و با توجه به 
تصميمات تيم اقتصادي جديد دولت و نيز تحوالت سياس��ي در 
سطح خارجي مسير خود را انتخاب كند. خليلي اضافه كرد: بنابراين 
ش��ايد بتوان اينگونه اظهار داشت كه يكي از مولفه هاي اثرگذار در 
ترسيم چشم انداز ميان مدت بازار سرمايه عوامل اقتصادي و سياسي 
است. وي همچنين در خصوص اين موضوع كه آيا رشد شاخص و 
قيمت ها در بورس حبابي و هيجاني بوده است يا خير گفت: نگاهي به 
رفتار معامله گران نشان مي دهد در زماني كه افزايش نرخ ارز موجب 
افزايش قيمت سهام شركت هاي صادرات محور و اثر اين مولفه بر 
رشدهاي چند هزار واحدي شاخص شد، عمال كليت بازار سرمايه 
اين رشد را تجربه نكرد و معامله گران كمتر دچار هيجانات در بازار 
سهام شدند. اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: تجربه ورود و 
هجوم نقدينگي به بازارهايي مانند ارز، سكه، طال، خودرو و مسكن 
نشان داد در صورتي كه بتوانيم نقدينگي جامعه را با اطالع رساني و 
فرهنگ سازي مناسب به سمت بازار سرمايه هدايت كنيم، بدون 
شك تورم شديد به اقتصاد كشور تحميل نخواهد شد و از سوي ديگر 
نيز تامين مالي ارزان و سريع و در پي آن افزايش توليد و اشتغال در 
صنايع و اقتصاد كش��ور اتفاق مي افتد. وي در پاسخ به اين پرسش 
كه مس��ير حركت بورس در هفته هاي پيش رو چگونه خواهد بود 
نيز گفت: با توجه به مجموعه اتفاقات رخ داده در بازار سرمايه و نيز 
ساير بازارها به نظر مي رسد بازار سهام به زودي وارد فاز استراحت 
و اصالحي شود و با توجه به تصميمات تيم اقتصادي جديد دولت 
و نيز تحوالت سياسي در سطح خارجي مسير خود را انتخاب كند.

مديرعاملبورسكااليايران
سياستكشفقيمت

براساسسياستارزيتغييركند
مديرعامل بورس كاالي ايران با اش��اره به سياس��ت جديد ارزي دولت گفت: 
سياست قيمت گذاري در بورس كاال براساس ارز مرجع كاالهاي اساسي و ايجاد 
محدوديت در كشف قيمت كاالهاي واسطه اي بايد متناسب با سياست هاي 
جديد ارزي تغيير كند. به گزارش كاالخبر، حامد س��لطاني نژاد عنوان كرد: 
سياس��ت محدود س��ازي قيمت ها در بورس كاال به صورت مصنوعي كمك 
چنداني به وضعيت بازار نمي كند و تنها باعث مي شود فرصت هاي آربيتراژي 
زمينه برخي سوءاس��تفاده ها را فراهم كند. وي ادام��ه داد: در مورد كاالهاي 
مختلف از جمله محصوالت پتروش��يمي، مقاطع و ورق هاي فوالدي با وجود 
اينكه توليد كنندگان قيمت هاي��ي پايين تر از قيمت هاي جهاني را در بورس 
كاال به عنوان قيمت پايه پذيرفتند، كنترل قيمت كاالهاي واسطه اي به كنترل 
قيمت كاالهاي مصرفي منجر نشده است و تنها فرصت هاي آربيتراژي را براي 
برخي از افرادي كه توليد كننده نما هستند، ايجاد كرد. مديرعامل بورس كاالي 
ايران ادامه داد: اكنون كه دولت در سياس��ت جديد ارزي خود فقط 25 كاالي 
اساسي را مشمول دريافت ارز رسمي كرد، جا دارد سياست تعيين قيمت هاي 
پايه محصوالت و سقف رقابت در بورس كاال بر اساس سياست جديد ارزي تغيير 
كرده و كاالها به قيمت واقعي خود به فروش برسد. وي با اشاره به جلسه فعاالن 
بازار پتروشيمي افزود: در جلسه  اي كه با حضور وزراي صمت و نفت و صنايع 
باالدستي، انجمن هاي پايين دس��تي پتروشيمي و همچنين فعاالن صنايع 
لبني، آب معدني و آشاميدني، نساجي و ساير فعاالن بازار پتروشيمي تشكيل 
شد، صنايع پايين دستي تضمين كردند كه در صورت آزادسازي نرخ ارز مبناي 
قيمت هاي پايه، شاهد رشد ناگهاني و افزايش هيجاني در بازار كاالهاي نهايي 
نباشيم. سلطاني نژاد گفت: سامانه بهين ياب كه مبناي تخصيص سهميه به 
خريداران محصوالت پتروشيمي از بورس بوده، نيازمند اصالحاتي است كه 
پيشنهاد ما براي بهبود آن مالك قرار دادن مواردي همچون خريدهاي سال هاي 
گذشته، كنترل فهرست بيمه كاركنان و كنترل مصرف برق واحد توليدي است 
كه بهبود نسبي در تشخيص خريداران واقعي و تخصيص سهميه هاي خريد 

ايجاد خواهد كرد. 

بازارسرمايه                                                                                                                                                                                                                                                                           

تحليلگرانچهميگويند
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تشكلها6

در نخستين همايش ملي تشكل هاي اقتصادي مطرح شد

مشورت با تشكل ها به جاي تصميمات خلق الساعه دولتي
غالمحسين شافعي طي سخناني در نخستين همايش 
ملي تش��كل هاي اقتصادي كش��ور كه به مناسبت 
روز ملي تش��كل ها در اتاق ايران برگزار شد گفت: 22 
مردادماه در تقويم به عنوان روز تش��كل ها و مشاركت 
اجتماعي نام گذاري شده و الزم است اين روز را گرامي 

بداريم.
رييس اتاق ايران در اين همايش كه با با شركت 200 
تشكل بخش خصوصي و با حضور وزراي كشور و صنعت 
و نايب رييس مجلس برگزار شد گفت: ملت ايران چه در 
داخل كشور و چه در خارج بزرگ ترين تشكل و سرمايه 
اجتماعي جامعه محسوب مي شوند و ما درصورتي كه 
با يكديگر به همفكري بپردازيم و دوشادوش يكديگر 
حركت كنيم، مي توانيم بر مشكالت فائق آمده و مسير 

توسعه را هموار كنيم.
به اعتقاد ريي��س اتاق ايران اقتصاد ايران با وجود تمام 
پتانسيل هاي بالفعل و بالقوه، كشور همچنان با مسائل 
و مشكالت اقتصادي بس��ياري درگير است. شافعي 
گفت: بخشي از اين مش��كالت به شاخص هاي كالن 
اقتصادي كشور ازجمله سطح پايين سرمايه گذاري و 
توليد و بخشي هم به متناسب نبودن ساختارها و شرايط 

زيرساختي بازمي گردد.
شافعي در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به مشاركت 
پايين تش��كل ها و س��ازمان هاي مردم نهاد بيان كرد: 
واقعيت اين اس��ت كه هيچ وقت نتوانسته ايم و شايد 
دقيق تر اين باش��د كه نخواس��تيم تا به مفهوم اصيل 
مشاركت و همفكري وارد شويم و اهميت اين سرمايه 

اجتماعي را درك كنيم.
به اعتقاد رييس اتاق ايران وابستگي به نفت و درآمدهاي 
نفتي منجر به بيگانه ش��دن با واقعي��ات اقتصادي و 
اجتماعي شده است. او تصريح كرد: نفت و درآمدهاي 
حاصل از آن برايمان در زندگي رفاه نسبي فراهم كرده 
است كه در عمل هيچ زحمتي براي آن نكشيده ايم و 
به عبارتي مشاركتي در آن نداشته ايم تا ياد بگيريم با 

مشاركت است كه مي توان ثروت خلق كرد.
رييس اتاق ايران تاكيد كرد: زماني كه از توليد و حمايت 
از توليد مي گوييم، صرفًا ارزش هاي مادي آن مدنظر 
نيست. يكي از اثرات مهم توليد و جامعه توليد محور اين 
است كه مشاركت معنا و مفهوم پيدا كند. تا زماني كه 
يك عده از افراد سازمان باهم مشاركت نداشته باشند، 
توليدي هم به عمل نخواهد آمد و خالقيت و نوآوري 

ارزشمند بروز نخواهد كرد.
رييس اتاق ايران با انتقاد از نگاهي كه به بخش خصوصي 
وجود دارد، گفت: در اقتصاد ايران از بخش خصوصي 
زياد صحبت مي ش��ود و همگان خواس��تار مشاركت 
بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي هس��تند، 
اما آنچه از اين بخش خواسته مي شود اين است كه در 
سياست گذاري ها و برنامه هاي توسعه اقتصادي تنها 
مجري امور باشد. از تشكل ها هم مي خواهند كه صرفًا 

بازتاب دهنده نظر آنها در اقتصاد و جامعه باشند.

 منافع بلندمدت ملي معيار س�نجش مسائل 
قرار گيرد

شافعي در ادامه تاكيد كرد: حرف ما اين نيست كه هر 
آنچه بخش خصوصي مي گويد همان ش��ود، باالخره 
دولت هم محدوديت هاي خود را دارد، اما ما نيز انتظار 
داريم تا در راس��تاي همس��ويي و هم نوايي، مسائل با 
خط كش منافع بلندمدت ملي سنجيده شود و زمان 
آن رس��يده تا به بخش خصوصي واقعي فرصت داده 
ش��ود تا در قانون گ��ذاري و سياس��ت گذاري ها مورد 
توجه قرار بگيرند و بدين وس��يله منافع ملي و صنفي 

آنها تامين شود.
او گفت: ما نمايندگان بخش خصوصي نيز بايد به دنبال 
ايجاد صداي واحد باشيم و مسووليتي را كه پذيرفته ايم 
فارغ از مناسبات داخلي يا گروهي و شخصي بر اساس 

منافع بلندمدت جامعه دنبال كنيم.
به اعتقاد شافعي تحقق اين هدف در سايه يك اجماع 
فراگير و گس��ترده ميان فعاالن اقتصادي و تشكل ها 
ش��دني اس��ت و بايد از هر آنچه منجر به تضاد منافع 
مي شود، جلوگيري كرد و تفاوت ديدگاه ها را در خانواده 

اتاق ايران حل وفصل كرد و با اتخاذ يك ديدگاه واحد به 
مذاكره و رايزني پرداخت.

رييس اتاق ايران همچنين از اقدامات انجام ش��ده در 
وزارت كشور و شوراي راهبردي تشكل هاي اتاق ايران 
كه موجب بهره وري تش��كل ها و هدايت آنها به مسير 

تعالي شده است، تشكر كرد.
نقش انكارنشدني تشكل ها در تعامل اثربخش با دولت

نادر سيف معاون تشكل هاي اتاق ايران نيز در ابتداي اين 
همايش با بيان اين موضوع كه مهم ترين هدف برگزاري 
اين نشست، توسعه و توانمندسازي تشكل هاست، گفت: 
تشكل هاي اقتصادي به عنوان راهبران توسعه مي  توانند 
با كمك اعضاي خود كه عمدت��ا بنگاه هاي كوچك و 
متوسط هستند، نقش موثري در گفت وگوي اثربخش 

با دولت ايفا كنند.
به اعتقاد سيف در شرايط فعلي، تشكل هاي اقتصادي 
نقش حاي��ز اهميت��ي در برون رفت از مش��كالت و 

همچنين افزايش تعامل با دولت دارند.
او در ادامه افزود: تشكل هاي اقتصادي به عنوان سرمايه 
اجتماعي هر كشور، نقش حايز اهميتي در توسعه كشور 
ايفا مي كنند. ضمن اينكه تشكل هاي اقتصادي با ايجاد 
پيوند و تاكيد بر عوامل فرهنگي نقش حايز اهميتي در 

رشد شاخص سرمايه اجتماعي دارند.

 توانمندس�ازي و نظارت بر تشكل ها محور 
فعاليت وزارت كشور است

عبدالرضا رحماني فضلي پ��س از امضاي تفاهم نامه 
همكاري با اتاق ايران در راس��تاي ارتقاي توان توليد و 
رشد سرمايه گذاري، در جمع فعاالن بخش خصوصي 
گفت: حدود 8 هزار تشكل ثبت شده در كشور وجود 
دارد كه روزانه بر اين تعداد افزوده مي ش��ود؛ اما مساله 
اين است كه چقدر اين تشكل ها را قبول داريم و به آنها 
مسووليت واگذار مي كنيم؟ از طرفي تا چه اندازه اين 

تشكل ها مسووليت پذيرند و به جايگاه خود واقف اند؟
وزير كشور بابيان اين موضوع كه تشكل ها در جايگاه 
خود قرار ندارند گفت: بخشي از اين موضوع به عدم باور، 
عدم واگذاري مسووليت و به فرهنگ جامعه برمي گردد.

وزير كش��ور با تاكيد بر ضرورت مش��اركت مردم در 
اداره كشور گفت: يكي از جبرهاي اجتماعي استفاده 
از ظرفيت، توان و امكانات مردم است و اگر كسي غيراز 
اين بخواه��د، در ميان حركت چرخ هاي اجتماعي لِه 
خواهد شد. بايد پذيرفت و باور كرد كه حكومت ها بدون 
اتكا به مشاركت مردمي نمي تواند كاري از پيش ببرند 

و كارآيي ندارند.
رحماني فضلي خطاب به رييس ات��اق ايران در مورد 
واگذاري اختيارات به تشكل هاي اقتصادي گفت: حق 
گرفتني است و بايد حق خودتان را از ما بگيريد نه اينكه 
تنها از ما بخواهيد. چون نفس همين خواستن اشتباه 
است. مجلس، شوراها و رييس جمهور را شما و مردم 
انتخاب مي كنيد. مردم در انتخابات چقدر شكوه آفريني 
مي كنند اما وقتي مي خواهي��م كارها را به آنان واگذار 

كنيم به مشكل مي خوريم.
وزير كش��ور با اشاره به ساختار مديريتي كشور گفت: 
متاسفانه ساختارهاي كشور به خصوص پس از جنگ 
جهاني دوم با تمركز همه امور در مركز دنبال شده است 
و همانطور كه رييس اتاق ايران هم به آن اش��اره كرد، 
وابستگي به درآمدهاي نفتي باعث شد تا با مطرح شدن 
منافع، كساني كه قدرت امضا دارند و هزينه مي كنند 
همه كاره كشور شوند و به بياني نفت عامل چسبندگي 

منافع شد.
وزير كشور با اش��اره به سياست هاي اخير ارزي دولت 
بيان كرد: تصميمي كه در فروردين ماه امسال باهدف 
مديريت بازار و همچنين بر اس��اس تحريم هاي پيش 
رو گرفته شد، در عمل با آنچه مديريت شد، نتيجه اي 
عكس داد و منجر به اين ش��د تا دولت سياس��ت هاي 

جديدي را اتخاذ كند.
رحماني فضلي گفت: تامين، تش��خيص، تخصيص، 
مصرف و نظارت 5 فرآيند مهم نظام ارزي كش��ور را 
تش��كيل مي دهند كه در التهابات اخير بازار ش��اهد 
وجود مش��كالتي در هريك از اي��ن فرايندها بوديم. 

براي مثال در بحث تامين، كس��اني ك��ه بايد منابع 
ارزي را تامين مي كردن��د و در اختيار بانك مركزي 
مي گذاش��تند كوتاهي كردند يا در حوزه تشخيص 
همانطور كه اعالم شده بود برخي كاالها را بيش از 10 
برابر ثبت سفارش كردند. بر اساس همين تشخيص، 
فرآيند تخصيص هم دچار مشكل شد و در همان برهه 
هم ديديم كه نظارت دقيقي بر فرآيند توزيع كاالهايي 

كه ارز 4200 توماني دريافت كردند، نشد.
رحماني فضلي با تاكيد بر ض��رورت اصالح فرآيندها  
تاكيد كرد: در اجراي امور، تصميم گيري، اجرا، پيگيري 
و نظارت مكمل هم هستند و اگر مردم پاي هيچ كدام از 
اين فرايندها نباشند و باور جمعي وجود نداشته باشد، 
يك دولت با هر قدرتي كه داشته باشد، نمي تواند شاهد 

اجراي درست سياست ها باشد.
وزير كش��ور با تاكيد بر رويكرد مثبت وزارت كشور به 
تشكل ها گفت: تالش اين وزارتخانه از زماني كه بنده 
مسووليت آن را عهده دار شدم اين بود كه مراحل اخذ 
مجوزها براي تشكل ها به س��رعت انجام شود. عالوه 
بر اين در تمام اين مدت تالش ش��د تا توانمندسازي 

تشكل ها و نظارت بر آنها موردنظر باشد.
 

 فهرست ملي تش�كل هاي اقتصادي، بانك 
اطالعاتي ارزشمندي است

محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت 
نيز ط��ي س��خنراني در نخس��تين هماي��ش ملي 
تش��كل هاي اقتصادي گفت: رونمايي از فهرس��ت 
ملي تشكل هاي اقتصادي و ثبت اسامي 200 تشكل 
اقتصادي در بانك اطالعاتي، اقدام ارزشمندي است 
كه از اين پس دستگاه هاي اجرايي با مراجعه به اين 
بانك اطالعات��ي مي توانند از ظرفيت تش��كل هاي 

اقتصادي بهره مند شوند.
او در ادامه با تاكيد بر ضرورت مشورت دولت با بخش 
خصوصي تاكيد كرد: اگرچه دولت ها ممكن است در 
شرايط خاصي تصميمات خلق الساعه بگيرند، اما بايد 
اتاق ايران هم مورد مشورت قرار گيرد. در حال حاضر 
جلسه مهمي در اقتصاد نيست كه از حضور رييس اتاق 
ايران و ديگر نمايندگان بخش خصوصي بي بهره باشيم.

شريعتمداري با اشاره به تصميم هاي جديد دولت در 
خصوص ارز بيان كرد: پس از ابالغ بخش��نامه جديد 
ارزي و الزام افرادي كه پيش از ابالغ اين بخشنامه ثبت 
سفارش كرده اند به پرداخت مابه التفاوت نرخ 4200 
توماني ب��ا قيمت ارز آزاد، انتقادهايي مطرح ش��د. اما 
اگر اين تصميم هم گرفته نمي شد دولت متهم به كم 

كاري و بي توجهي به امكان كسب سود از سوي برخي 
مي شد. به همين منظور اگر قرار باشد مابه التفاوت ارزي 
وصول شود، تدابيري مي انديشيم كه به صورت قسطي 
اين مابه التفاوت پرداخت شود و يا به شيوه ديگر از آنها 

حمايت مي كنيم.
 او افزود: در مورد فهرست كاالهاي گروه اول كه فقط 
ش��امل مواد غذايي، دارو و تجهيزات و ملزومات مهم 
پزشكي مي شود از ارز 4200 توماني استفاده مي كنيم. 
اين امر باعث منطقي ش��دن تقاضاي ثبت س��فارش 

شده است .
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بخش فراواني 
از تقاضاي ثبت سفارش به خاطر نرخ ارز دولتي بود كه 
هيچ منطقي هم نداشت، پس در شرايط خاص اقتصادي 
ضرورت دارد كه برخي كنترل ه��ا را اعمال كنيم كه 
چه بهتر اين كنترل ها از سوي تشكل باشد؛ بنابراين اگر 
بانك مركزي ارزي را به كسي داده است، بايد نظارت 
روي آن صورت مي گرفت، اما واقعيت آن است كه بيش 
از چند 10 هزار كاال ارز دولتي در مرحله اول گرفتند كه 
نمي توان همه آنها را تعزيراتي كرد، اما اكنون كه تعداد 
كاالها محدود است، نظارت تعزيري  روي آن زياد است.

بر اساس توضيحات محمد شريعتمداري پيشنهاد هاي 
ارايه شده از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
خصوص مشكالت توليدكنندگاني كه صادركننده هم 
هستند و مواد اوليه وارد مي كنند به كميسيون ارزي 
بانك مركزي كه همان كميته ماده 12 است، ارايه شده 
تا مشكالت رسيدگي شود و اين دسته از توليدكنندگان 
بتوانند بدون بوروكراسي ارز حاصل از صادرات خود را 

استفاده كنند.

 هر تش�كل وظيفه مديريت صن�ف خود را
بر عهده گيرد

مسعود پزش��كيان، نايب رييس مجلس نيز با اشاره به 
نگاه هاي نادرستي كه در اوايل انقالب در مورد صاحبان 
كسب وكار وجود داشت، گفت: متاسفانه همين امروز 
هم شاهد وجود همان نگاه ها نسبت به سرمايه گذاران 
در كشور هستيم. تا زماني كه نتوانيم به صنعت گران و 

تجار بها دهيم، وضعيت كشور اصالح نمي شود.
وي با بيان اينكه توسعه اجتماعي در قالب سه شاخص 
مهم دنبال مي شود، تصريح كرد: توانمندي اجتماعي، 
فردي و ساخت اداري، سه معياري هستند كه در تحقق 
توس��عه اجتماعي بايد دنبال ش��وند. از طرفي در اين 
شرايط راهي جز بهره گيري از ظرفيت تشكل ها نداريم.

نايب رييس مجلس در واكنش به اظهارات وزير كشور 

مبني بر اينكه بخش خصوصي بايد بتواند حق خود را 
بگيرد، چراكه حق گرفتني است، تصريح كرد: اين نوع 
نگاه بايد تغيير كند. حاكم موظف است حق هر فردي 
را به وي بدهد و زمينه اي را فراهم كند كه صنعت گران 
بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. دليلي ندارد كه افراد 
براي رسيدن به حق خود اينگونه تالش كنند و سرانجام 

به نتيجه اي هم نرسند.
به باور اين نماينده مجلس در هر سازماني بايد سه اصل 
مسووليت، نوع اجرا و پاسخ گويي مدنظر باشد، البته هر 
سازماني متناسب با حوزه فعاليت خود مي تواند در هر 

سه مورد، سازوكاري را تعريف كند.
وي در ادامه تاكيد كرد: نياز كشور بطور مثال به خوراك 
دام يا مواد غذايي مش��خص اس��ت پس اينكه از افراد 
بخواهيم براي واردات در س��امانه اي ثبت نام كنند و يا 
بروكراس��ي را تا اين حد افزايش دهيم، معنا ندارد. در 
حال حاضر هيچ كس پاسخگو نيست و هيچ منطقي 

براي تعيين اين چارچوب ها وجود ندارد.
به اعتقاد پزشكيان براي اداره بهتر بازار بايد از ظرفيت 
تشكل ها اس��تفاده كرد. هر تشكلي در هر استان بايد 
بازار صنف خود را مديريت كند. بدين ترتيب در كنار 
مديريت بهتر بازار، تشكل ها پاسخگوي وضعيت صنف 
و صنعت خود هستند و از طرفي شاهد تمركز مسائل و 

چالش ها در استان تهران نيستيم.

 تالش مجل�س ب�راي افزاي�ش حمايت از 
ظرفيت توليد داخل

در ادام��ه، غالمرضا فوالدگر رييس كميس��يون ويژه 
حمايت از تولي��د ملي مجلس با م��روري بر اقدامات 
صورت گرفته در مورد ارتقاي تش��كل گرايي و حضور 
پررنگ تر بخش خصوصي در مجل��س گفت: در اين 
راستا، سياست هاي اصل 44 قانوني اساسي، قانون بهبود 
مستمر محيط كسب وكار تصويب و شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي و كميته ماده 12 تشكيل شد 
و تدابير الزم براي باال بردن سطح ضمانت اجرايي اين 

شورا و كميته نيز اتخاذ شد.
بر اس��اس اظهارات وي آنچه در اين بين اهميت 
دارد، رسيدگي به رتبه ايران در شاخص سهولت 
كسب وكار است كه متاسفانه رتبه خوبي نداريم. 
بطور حتم يكي از مهم ترين اقدامات براي رسيدن 
به اين ه��دف حذف بخش��نامه ها و مقررات زائد 
اس��ت كه براي اي��ن منظور مي تواني��م از كمك 
تش��كل ها در شناس��ايي آنچه مخل كسب وكار 

است، استفاده كنيم.

خودروسازان داخلي عرضه 
خودرو را متوقف كردند

سعيد موتمني رييس اتحاديه فروشندگان خودرو 
با اش��اره به افزايش 10 درصدي خودرو داخلي در 
يك هفته گذشته افزود: هم اكنون اختالف قيمت 
خودروهاي زير ۳0 ميليون تومان در كارخانه و بازار 
به5 تا 8 ميليون تومان، خودروهاي ۳0 تا 45 ميليون 
توم��ان به 15 تا 20 و خودروهاي 45 تا ۶0 ميليون 
تومان به15 تا 25 ميليون تومان رسيده است. وي 
با اشاره به اينكه بازار خودرو به آرامش نسبي رسيده 
بود گفت: با اظهارنظر درخصوص آزاد سازي قيمت 
خودروها و حضور نداش��تن ش��وراي رقابت براي 
قيمت گذاري خودروهاي زير 45 ميليون تومان، 
شركت هاي خودروسازي عرضه را متوقف كردند 
كه اين اقدام، قيمت ها را افزايش داده است. رييس 
اتحاديه فروشندگان خودرو، انحصار موجود در بازار 
خودرو را مانع قيمت گذاري مناس��ب آن دانست و 
ادامه داد: بايد برعملكرد شركت هاي توليد كننده 
خودرو نظارت وجود داشته باشد اما در حال حاضر 
اينگونه نيست. موتمني ادامه داد: قيمت پژو 20۶ 
تيپ 2 در كارخانه ۳۶ميليون و 28۶ هزارتومان و در 
بازار 50 ميليون و 500 هزارتومان، پژو 20۶ تيپ 5 
در كارخانه 41 ميليون و ۹42 هزارتومان و در بازار 
۶0 ميليون و 500تومان،   پژو پارس lx كالس 1۳ 
در كارخانه 42 ميليون و 281 هزارتومان و در بازار 
۶۷ ميليون، پژو پارس در كارخانه 40ميليون و 5۹5 
 lx هزارتومان و در بازار 55 ميليون تومان، س��مند
در كارخانه ۳۳ ميليون و 5۳5 هزار تومان و در بازار 
4۷ ميليون و ۹00 هزارتومان ، دنا پالس در كارخانه 
5۳ ميليون و 2۶8 هزارتومان و در بازار 8۳ ميليون 
تومان و پراي��د 111 در كارخانه 22 ميليون و 4۹2 
هزار تومان و در بازار ۳0 ميليون و 500 هزارتومان، 
پرايد 1۳1 در كارخانه 22 ميليون و ۷0۹ هزار و در 
بازار 28 ميليون و 850 هزارتومان عرضه شده است.

تخم مرغ ارزان شد
ناصر نبي پور رييس هيئت مديره اتحاديه مرغداران 
تخم گذار استان تهران درباره آخرين وضعيت بازار 
تخم مرغ، اظهار كرد: هم اكنون متوسط نرخ هر كيلو 
تخم مرغ درب مرغداري ۷ هزار و 400 و شانه اي 14 
هزار تومان است. به گفته وي، نرخ هر كيلو تخم مرغ 
درب مرغداري به سبب افزايش جوجه ريزي ناشي 
از ماه هاي قبل حدود 200 تومان نس��بت به هفته 
گذشته كاهش يافته است. نبي پور در پاسخ به اين 
سوال كه آيا فروش هر شانه تخم مرغ با نرخ هاي 1۷ 
تا 20 هزار تومان در خرده فروشي ها منطقي است، 
بيان كرد: از زماني كه تخم مرغ از درب مرغداري به 
مصرف كننده برسد، حداقل دست دو تا سه واسطه 
مي چرخد كه هر كدام درصدي س��ود براي خود در 
نظر مي گيرند كه با احتساب ديگر هزينه ها از جمله 
حمل و نقل منطقي است و همواره مسووالن ذي ربط 
با اعمال نظارت بيش��تر بر بازار بايد از گران فروشي 
برخي واحد هاي متخلف جلوگيري كنند. يك مقام 
مسوول ادامه داد: افزايش چشمگير قيمت گوشت و 
مرغ در هفته هاي اخير موجب شد تا هجوم مردم به 
سمت بازار تخم مرغ افزايش يابد و در نهايت قيمت 
اين كاال دستخوش تغيير و تحوالتي قرار گيرد، اما 
در هفته جاري قيمت هر كيلو تخم مرغ ناشي از ازدياد 
جوجه ريزي در ماه هاي قبل 200 تومان كاهش يافت 
كه اگر مشكلي در بحث شيوع بيماري پيش نيايد، 
اتفاق غي��ر مترقبه اي در ب��ازار رخ نخواهد داد. وي 
قيمت تمام شده هر كيلو تخم مرغ درب مرغداري را 
۶ هزار و 500 تومان اعالم كرد و افزود: با احتساب 10 
تا 15 درصد سود براي مرغدار، قيمت واقعي هر كيلو 
تخم مرغ ۷ هزار و 500 تومان است. نبي پور درباره 
آخرين وضعيت واردات تخم مرغ بيان كرد: اگرچه 
سياست وزارتخانه براي تعادل قيمت تخم مرغ در 
بازار بر آن است تا كسري نياز كشور از طريق واردات 
تامين مي ش��ود، اما با وج��ود آنكه قيمت تخم مرغ 
وارداتي با اختصاص ارز 4200 توماني از داخلي ارزانتر 

نخواهد بود، واردات به صالح نيست.

مواد اوليه توليد قطعات خودرو 
در دست واسطه هاست

نوس��ان ن��رخ ارز و ابه��ام در تخصي��ص ارز دولتي 
ب��ه قطعه س��ازان، اين صنع��ت را ب��ا تالطم هاي 
فراواني مواجه كرده اس��ت تا جايي كه بس��ياري از 
توليدكنن��دگان با 50 درصد ظرفي��ت خود توليد 
مي كنن��د.  مازيار بيگلو دبير انجمن قطعه س��ازان 
خودرو با اشاره به مشكالت ارزي كشور اظهار كرد: 
تامين و قيمت گذاري ارز و ثبات در تهيه مواد اوليه 
سه مشكل عمده براي قطعه سازان خودرو است. دبير 
انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به افزايش قيمت 
مواد اوليه تصريح كرد: مواد اوليه بطور ميانگين 50 
درصد افزايش داشته است كه تاثير مهمي در قيمت 
تمام ش��ده خودرو هاي داخلي مي گذارد و از طرفي 
به دليل عدم ثبات در قيم��ت ارز، توليدكنندگان 
مواد اوليه از فروش محصوالت خودداري مي كنند.  
به گفته وي؛ به دليل كمبود نقدينگي بس��ياري از 
توليدكنندگان امكان خريد از بورس را ندارند و مواد 
اوليه را با نرخ باالتر از واسطه ها تامين مي كنند.  بيگلو 
با اش��اره به كيفيت قطعات توليد داخل بيان كرد: 
نوس��ان نرخ ارز در كنار كمبود مواد اوليه و از سوي 
ديگر قيمت گذاري دستوري شوراي رقابت، كاهش 
كيفيت قطعات را به دنبال خواهد داشت.وي با اشاره 
به واردات قطعات خودرو به كشور بيان كرد: به دليل 
توانايي باالي قطعه سازان داخلي، اين انجمن مخالف 
ورود قطعات خارجي به بازار كشور است اين درحالي 
است كه سهم توليدكنندگان داخلي 15 درصد از 
بازار است.دبير انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره 
به خروج خودروسازان خارجي بيان كرد: بسياري از 
قطعه سازان در سال هاي گذشته براي تهيه قطعات 
باكيفيت سرمايه گذاري گسترده اي انجام دادند كه 
خروج شركت هاي رنو و پژو به دليل فشار هاي امريكا، 

زيان هنگفتي را به آنها وارد كرده است.

احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان در پاسخ به اين سوال كه 
علت درخواس��ت آن انجمن از وزير صنعت در مورد فروش خودرو در 
قيمت حاشيه بازار چه بوده؟ اظهار داشت: اگر با تصميم شوراي اقتصاد 
اجازه فروش خودرو در حاشيه بازار به خودروسازان داده شود بطور حتم 
دست سودجويان و دالالن از بازار خودرو كوتاه خواهد شد و مردم امكان 

خريد خودرو در سايت فروش را پيدا خواهند كرد.
وي در ادامه افزود: با توجه به اينكه ارز و سوبسيد به بسياري از كاالها داده 
نمي ش��ود و به نوعي بايد با ارز آزاد تهيه شود براي حذف بساط رانت و 
فساد اجازه بدهند قيمت را حاشيه بازار تعيين كند. در صورت آزادسازي 
قيمت خودرو مانند قيمت ارز در بازار ثانويه، حاشيه بازار قيمت نهايي را 
تعيين مي كند و با اين روش دست دالل ها از اين بازار قطع شده و بازار 

خودرو به آرامش مي رسد.
دبيرانجمن خودروس��ازان با تاكيد براينكه افزايش قيمت ارز بهترين 
فرصت براي آزادس��ازي قيمت خودرو اس��ت، عنوان كرد: آزادسازي 
قيمت خودرو عالوه براينكه خودروسازها را از وضعيت زيان دهي خارج 
مي كند موجب تعديل قيمت ها نيز مي شود زيرا بازار براساس عرضه و 
تقاضا قيمت نهايي را مشخص مي كند. وي با بيان اينكه درصورت آزاد 
شدن قيمت ها دالل ها نيز عمال از بازار خودرو خارج مي شوند، افزود: 
در صورت اجرايي شدن اين پيشنهاد خودرو با قيمت ارزان تري بدون 
واسطه به دست مصرف كننده مي رسد. بطور مثال اگر آزاد سازي صورت 
بگيرد خودرو 20۶ كه امروز در بازار ۷0 ميليون و در كارخانه 50 ميليون 
است بطور حتم كمتر از قيمت بازار دست مصرف كننده مي رسد و از آن 

طرف خودروسازها هم با ضرر محصول خود را نمي فروشند.
نعمت بخش با اشاره به فروش هفته گذشته گروه خودروسازي بهمن، 

يادآورش��د: قرار بود نزديك به 250 خودرو توسط اين گروه به فروش 
برسد كه در همان لحظه اول 250 هزار نفر ثبت نام كردند كه اين آمار 
نشان مي دهد ميزان موفقيت هر متقاضي يك در هزار بوده است. اين 
ميزان تقاضا نشان مي دهد كه اين بازار جذاب است و دالالن مي توانند 

قيمت ها را با نوسان بسيار نسبت به كارخانه به مشتري تحميل كنند.
دبير انجمن خودروسازان در مورد اعمال مجدد تحريم ها از سوي امريكا 
و تاثير آن بر صنايع خودروسازي خاطرنشان ساخت: تمهيدات در نظر 
گرفته شده دراين مورد افزايش سطح داخلي سازي و به نوعي تقويت 
توان داخلي و تكيه بر بومي س��ازي است. ضمن اينكه در مورد برخي 
قطعات كشورهاي چين، هند و تركيه را جايگزين اروپايي ها كرده ايم.

وي با اش��اره به اينكه به هر حال تحريم ها باعث كاهش توليد خودرو 
خواهد ش��د و افت خواهيم داشت، ابراز داش��ت: تالش داريم تا توليد 
امسال ما حداقل به يك ميليون دستگاه برسد. ميزان توليد خودرو در 
سال ۹5 نسبت به سال ۹4 شاهد رشد 40 درصدي و در سال ۹۶ نسبت 
به سال ۹5 با رشد 15 درصد در توليد روبه رو شده است در 2 ماهه اول 
سال ۹۷ هم نسبت توليد خودرو به سال گذشته ۳1 درصدي را نشان 
مي دهد. نعمت بخش درمورد طرح هاي پيش فروش خودرو كه تحويل 
محصوالت را به ماه هاي آينده و حتي يك سال آينده موكول كرده اند، 
عنوان كرد: آنچه خودروسازان توليد مي كنند به شرط عدم ناقصي در 
قطعه به بازار عرضه مي ش��ود اما فروش مدت دار در پيش فروش ها به 
دليل اجراي تعهدات قبلي فروش خودروسازان است عالوه بر اين با توجه 
به مشكالت تحريم خودروسازان مجبور به فروش مدت دار در قراردادها 
هستند. ناگفته نماند كه در حال حاضر حدود 50 هزار خودروي ناقص 

در كف كارخانه ايران خودرو و سايپا به دليل نواقص قطعه قرار دارد.

دبير انجمن خودروسازان خبر داد

توليد يك ميليون خودرو حتي در شرايط تحريم
مهدي پورقاضي در گفت وگو با پايگاه خبري اگزيم نيوز در خصوص 
بسته ارزي جديد بانك مركزي و تاثير دستورالعمل بانك مركزي 
و تاثير آن بر فعاليت بنگاه هاي صنعتي گفت: مهم ترين دستاورد 
اين موضوع ايج��اد فضاي رقابتي س��الم بين تولي��د كنندگان و 
اراي��ه بهترين خدمات ب��راي مصرف كنندگان اس��ت به هر حال 
بايد پذيرفت ك��ه ارزش پول مل��ي ما كاهش پيدا ك��رده و ادامه 
سياست هاي گذشته در حوزه تخصيص ارز صدمات جبران ناپذيري 
را بر بدنه صنعت ما وارد آورده است؛ اما به نظر مي رسد بسته ارزي 
جديد دولت اثر تحريم هاي داخلي و سياست هاي اشتباه گذشته 
را كاهش خواه��د داد و ثبات را براي بازار كس��ب و كار به ارمغان 

خواهد آورد.
 عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان كرد: بسته 
جدي��د ارزي دولت در بردارنده نكات مثب��ت و اصالحي در حوزه 
ارزي است؛ از سرگيري فعاليت صرافي ها و مشخص شدن تكليف 
تخصيص ها فضاي شفاف و روشني را در حوزه ارزي ايجاد مي كند 
كه الزمه فعاليت هاي اقتصادي است و در ادامه ثبات را براي فضاي 

كسب و كار به ارمغان مي آورد.
وي بيان داش��ت سال هاس��ت بخش خصوصي اعالم مي كند كه 
واقعي ش��دن نرخ ارز يك ضرورت براي اقتصاد كشور است و اين 
اقدام بانك مركزي اين ظرفيت را دارد كه نرخ واقعي ارز را به دنبال 
داشته باشد و مانع ادامه رانت بين خريدار و فروشنده شود هرچند 

اين سياست نيازمند تداوم و مديريت دقيق است.
 به گفته پورقاضي هن��وز مكانيزم اجرايي واگ��ذاري ارز از طرف 
صادركنن��ده و اس��تفاده واردكنن��ده در بازار ثانوي��ه بطور دقيق 

مشخص نشده، در واقع بستر فعاليت در اين بازار فراهم اما سازوكار 
آن مبهم است و بايد اين ابهامات رفع شود.

پورقاضي افزود: صنعت كشور از بسته ارزي استقبال كرده و صاحبان 
صنايع پذيرفته اند كه مواد اوليه بنگاه هاي خود را بر اساس نرخي كه 
در سامانه سنا مشخص مي شود، فراهم كنند و طبيعي است كه قيمت 

محصوالت نيز بر همان اساس تعيين مي شود.
وي با تاكيد ب��ر اينكه با وجود تصميم گيري هاي مناس��ب در حوزه 
ارزي، صنايع كماكان نيازمند حمايت هس��تند، گفت: دولت وعده 
توقف شش ماهه دريافت ماليات بر ارزش افزوده از بنگاه هاي كوچك 
و متوسط و يا از بخشودگي جرايم تامين اجتماعي و افزايش تسهيالت 
بانكي را مي دهد اما تا حل مشكالت صنعت راه درازي در پيش است 
و ضروري است نظام مالياتي، تامين اجتماعي و نيز بانكي كشور عزم 
جدي براي رفع كامل موانع و مشكالت داشته باشند و از برنامه هاي 
مقطعي كه ج��ز فرصت تنفس كوتاه، فايده اي ب��راي صنعت ندارند 

خودداري شود.
 عضو انجمن صنايع همگن پالستيك با گاليه از عدم مشورت دولت با 
بخش خصوصي در تصميم گيري هاي اقتصادي گفت: انتظار مي رود 
در حوزه هاي تخصصي از نظر صاحب نظ��ران و فعاالن اقتصادي كه 
از نزديك مشكالت را مي شناسند استفاده ش��ود؛ با وجود طرح اين 
درخواس��ت باز هم شاهد سياست گذاري ها بدون اطالع و مشورت با 
بخش خصوصي هس��تيم. هرچند در مجموع بسته حمايتي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مي تواند به صنايع در ش��رايط تحريم كمك 
كند اما تا رسيدن به وضعيت مطلوب و اتخاذ سياستي كه همه جوانب 

را در نظر گرفته باشد فاصله داريم.

رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران مطرح كرد

ثبات، دستاورد بسته ارزي جديد براي صنعت
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بسته ارزي بانك مركزي افاقه نكرد؛ كاهش ارزش لير ادامه دارد 

ترامپ قانون 717 ميليارد دالري »اختيار دفاع ملي« را امضا كرد

تركيه كاالهاي الكترونيك امريكا را تحريم كرد

نگراني چين و روسيه از بودجه نظامي امريكا

گروه جهان|
 ب��ا ادامه كاهش ارزش لير تركي��ه به دليل تحريم ها و 
تعرفه هاي امريكا، رجب طيب اردوغان گفته كاالهاي 
الكترونيكي امري��كا را تحريم خواهد ك��رد. آنكارا از 
دوشنبه بسته سياستي جديدي را براي تقويت ارزش 
لير به اجرا گذاش��ته ولي نتوانسته تاثير قابل توجهي 
بر تقويت ارزش پول ملي تركيه بگذارد. گفته ش��ده، 
ارزش برابري لير تركيه دوشنبه شب در برابر هر دالر 
امريكا به ۷.۲۴ رسيد تا افت ارزش آن در سال جاري از 

۴۰درصد فراتر رود.
ب��ه گ��زارش يوروني��وز، رج��ب طي��ب اردوغ��ان 
رييس جمهوري تركيه، گفت كشورش اقدامات الزم 
را در زمينه اقتصاد انجام داده اما در تنش پيش آمده با 
امريكا مهم تر از اقدامات اقتصادي، حفظ موضع سياسي 
برتر تركيه در مقابل واشنگتن است. او برهمين اساس 
هرگونه حذف دالر از مبادالت تركيه را رد و تصريح كرده 
انتقال مبادالت بين المللي تركيه از دالر به ساير ارزها به 
معناي تسليم در برابر فشار امريكاست. اردوغان گفته: 
»به تركيه حمله اقتصادي شده است. پيشتر، چنين 
مواردي بطور مخفيانه انجام مي ش��د و اكنون آشكارا 
اين كار را انجام مي دهند. مي توانيم دو كار انجام دهيم؛ 
اقتصادي و سياسي. از نقطه نظر اقتصادي، اقداماتي در 
نظر مي گيريم و وزارت دارايي و اقتصاد شب و روز كار 
مي كنند. عالوه بر اين، ما كاالهاي الكترونيك وارداتي 
از امريكا را تحريم مي كنيم. آنها آيفون دارند اما از طرف 
ديگر سامسونگ هم هست. ما برند داخلي ونوس وستل 

را داريم و از آنها استفاده خواهيم كرد.« 
اردوغان كه پيشتر گفته بود آنكارا آماده جنگ تجاري با 
واشنگتن است، سه شنبه در پايان سخنراني اش تاكيد 
كرده كه به لطف خدا اقتصاد تركيه مثل س��اعت كار 

مي كند و هيچ مشكلي وجود ندارد. 
بانك مركزي تركيه در تالش براي مديريت بحران، با 
ارايه بسته اي تامين نقدينگي بانك ها و كسب و كارهاي 
زيان دي��ده را تضمين كرده و ب��راي تحقق اين هدف 
دستور كاهش ذخيره قانوني بانك ها نزد بانك مركزي 

را صادر كرده است. اجراي اين بسته كه از دوشنبه آغاز 
ش��ده هر چند در ابتدا موجب شد تا ارزش برابري ۶.۴ 
تقويت شود ولي بعد از ظهر دوشنبه اين نرخ بار ديگر تا 
۶.۹۴ افزايش يافت. در مجموع از ۲۰۰۸ تاكنون ارزش 
برابري لير در مقابل دالر امريكا س��ير نزولي داش��ته 
است. در حالي كه در حال حاضر هر ۰.۱۴ دالر امريكا 
در مقابل يك لير تركيه مبادله مي شود، اين نرخ يك 
دهه پيش و در سال ۲۰۰۸ ميالدي ۰.۸۴ بوده است. 

بيش��ترين س��قوط ارزش پول ملي تركيه در جريان 
داد و س��تدهاي جمعه بود كه كاهشي ۱۸درصدي را 
تجربه كرد. اين افت پس از آن رخ داد كه دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، از دو برابر ش��دن نرخ تعرفه 
واردات محص��والت فلزي تركيه به امري��كا خبر داد. 
گفته شده، بانك مركزي تركيه در تالش است با هدف 
مهار تورم ۱۵درصدي و توقف روند نزولي ارزش پول 
اين كشور، نرخ بهره را از ۱۷درصد كنوني باالتر ببرد. 

سياستي كه با مخالفت صريح اردوغان مواجه است. 
سي ان ان نوشته: »تحليلگران بس��ياري بر اين باورند 
كه مسوول بحران امروز تركيه شخص اردوغان است. 
اقتصاد تركيه به دليل تورم باالي ۱۵درصد، كس��ري 
باالي حس��اب جاري دولت و بده��ي نزديك به ۲۵۰ 
ميليارد دالري اوراق مشاركت، آسيب پذير نشان داده 
است، بحراني كه برخورد با آن نيازمند تغيير اساسي 
در سياست هاي اقتصادي است كه با توجه به پيروزي 
دوب��اره اردوغان در ژوئن گذش��ته و س��پردن وزارت 
خزانه داري و دارايي به برات البي��رك داماد اردوغان، 
بعيد به نظر مي رسد چرا كه اردوغان بارها تاكيد كرده 
كاهش ارزش لير منش��أ داخلي ن��دارد و تحت تاثير 
توطئه هاي خارجي است.« رجب طيب اردوغان بر لزوم 
كاهش نرخ بهره براي حمايت از صنايع توليدي تركيه 
تاكيد كرده است، تاكيدي كه به زعم برخي كارشناسان 
ريشه نگراني هاي حاكم بر بازار پول تركيه است. فعاالن 
اقتصادي در تركيه نگران دخالت دولت در سياست هاي 

بانك مركزي تركيه هستند.
اقتصاد تركيه در پي افزايش هزينه هاي دولت اردوغان 

كه در س��ال هاي اخير با هزينه هاي فزاينده نظامي 
در عراق و س��وريه مواجه بوده، گرفتار سير صعودي 
نرخ تورم و كاهش ارزش پول اين كش��ور شده است. 
در چنين شرايطي افزايش تنش سياسي اين كشور 
با امريكا موجب تس��ريع روند سقوط ارزش لير شده 
اس��ت. روابط ديپلماتيك تركيه و امريكا در روزهاي 
اخير و در پي بروز اختالف در نحوه مداخله در جنگ 
سوريه، تحريم ايران و بازداشت آندرو برانسون كشيش 
امريكايي به اتهام  جاسوس��ي، رو به وخامت گذاشته 
اس��ت. رييس مجلس تركيه سه ش��نبه با اش��اره به 

وخامت روابط آنكارا و واش��نگتن تاكيد كرده دولت 
امريكا براي حل مشكل به وجود آمده در روابط آنكارا 
� واش��نگتن بايد گام اول را ب��ردارد. بينالي ييلدريم 
سه شنبه در نشست س��فيران تركيه گفته: »دولت 
امريكا ب��ه جاي اينكه با اظه��ارات، اقدامات و اعمال 
تحريم سعي كند خواسته هاي رييس جمهوري اش 
را عملي كن��د، بايد در پي يافتن راه حل در چارچوب 
احترام به قوانين تركيه باشد. البته هنوز هم فرصت 
يافتن راه حل براي ترميم روابط تركيه � امريكا وجود 
دارد و براي پيدا كردن راه حل نيز بايد با اين موضوع با 

سهولت برخورد شده و امريكا پيشقدم شود.« عبداهلل 
گل رييس جمهوري سابق تركيه، هم با انتشار پيامي 
در توييتر، ترام��پ را خطري جهان��ي معرفي كرده 
اس��ت. عبداهلل گفته: »گفتمان و سياس��ت ترامپ از 
نامزدي اش در انتخابات تاكنون فاقد ارزش و اصالت 
بوده اس��ت. همه كش��ورها بايد براي صلح و تجارت 
متحد باشند و با اين خطر جهاني مقابله كنند.« گفته 
شده، جان بولتون مشاور امنيت ملي امريكا با سفير 
تركيه در واش��نگتن ديدار كرده است. از نتيجه اين 

ديدار گزارشي منتشر نشده است.

گروه جهان|
 رييس جمهوري امريكا با امضاي اليحه بودجه نظامي 
۲۰۱۹ اين كش��ور به ارزش ۷۱۷ ميليارد دالر، آن را 
به قانون تبديل ك��رد. اين قانون جدي��د مي تواند به 
محدودسازي سرمايه گذاري هاي خارجي در صنايع 
دفاعي اياالت متحده منجر شود و اين مساله واكنش 
شديد چين را برانگيخته است. چين سهم زيادي در 
فروش فناوري هاي امنيتي و دفاعي به اياالت متحده 
دارد و قانون جديد مي تواند با خسارت شديد اقتصادي 
به چين همراه شود. در همين حال، كرملين نيز از اقدام 
كاخ سفيد در جهت تخصيص اين مبلغ بي سابقه براي 

پيشبرد اهداف نظامي ابراز نگراني كرده است.
دونالد ترام��پ رييس جمهوري امري��كا، در جريان 
بازديد از پاي��گاه نظامي ف��ورت درام در نيويورك و 
در حالي ك��ه مايك پنس مع��اون رييس جمهوري 
و پاتريك ش��اناهان معاون وزير دفاع و رييس ستاد 
مش��ترك ارتش امريكا او را همراهي مي كردند، اين 
اليحه را به صورت قانون »اختيار دفاع ملي« به امضا 
رساند. شماري از اعضاي كنگره هم در زمان امضاي 

اليحه حضور داشتند. 

 خشم چين از قانون بودجه دفاعي امريكا
اليح��ه بودجه دفاعي امريكا در حالي امضا ش��د كه 
مناقشه شديد تجاري بر سر تعرفه هاي تالفي جويانه 
مي��ان چي��ن و امريكا در جريان اس��ت. به نوش��ته 
يوروني��وز، در اين قان��ون بندهايي وج��ود دارد كه 
مي تواند به كاهش خريد تجهيزات از ش��ركت هاي 

بزرگ چيني توس��ط اي��االت متحده، منجر ش��ود. 
وزارت بازرگاني چين اعالم كرده اين كش��ور با دقت 
بندهاي افزوده شده به نسخه اوليه اليحه را در ارتباط 
با كميته س��رمايه گذاري خارجي در اياالت متحده، 
به دقت بررسي خواهد كرد. در بيانيه اين وزارتخانه 
آمده: »طرف امريكايي بايد بي ط��رف و منصفانه با 
سرمايه گذاران چيني برخورد كند و اجازه ندهد كه 
بندهاي مربوط به كميته س��رمايه گذاري خارجي، 
مان��ع از همكاري ش��ركت هاي چين��ي و امريكايي 

شوند.«
اليح��ه جدي��د مربوط به سياس��ت دفاع��ي امريكا 

در حالي امضا ش��ده كه ترام��پ »رقابت بلندمدت 
اس��تراتژيك با چين« را در صدر اولويت هاي دولت 
خود قرار داده اس��ت. اين اليحه همچنين امريكا را 
ملزم به تقويت توان دفاعي تايوان مي كند كه چين 
آن را بخش��ي از خاك خود مي داند. در قانون بودجه 
دفاع ملي س��ال ۲۰۱۹ كه كليات خط مشي نظامي 
اي��االت متح��ده را تعيين مي كند، ب��ر تهديد چين 
تمركز شده و آمده است كه پكن سعي دارد از طريق 
نوين س��ازي ارتش خود و س��رمايه گذاري تهاجمي 

خارجي، نظم جهاني را از بين ببرد.
دو مجل��س س��نا و نماين��دگان كنگ��ره در حال��ي 

پيش نويس اين قانون را آماده كردند كه سعي داشتند 
از درگيري احتمالي با ترامپ بر سر بند مربوط به غول 
 »ZTE/ارتباطات مخابراتي چين موسوم به »زدتي اي
حذر كنند. نسخه اي از اين اليحه كه در سنا به تصويب 
رس��يد،  بندي را ش��امل مي ش��د كه به ترامپ اجازه 
نمي داد از اين شركت محافظت كند. اين شركت چون 
به نقض تحريم هاي ايران و كره ش��مالي اذعان كرده 
بود، اجازه نداشت فناوري  امريكا را خريداري كند. اما 
كنترل بر شركت هاي فناوري اطالعات »زد تي اي« و 
»هواوي« تسهيل شده است. سازمان هاي اطالعاتي 
امريكا پيشتر درباره ادامه همكاري با اين شركت ها ابراز 
نگراني كرده و گفت��ه بودند از آنجايي كه دولت چين 
سهامدار اين شركت هاست، خطر استفاده پكن از اين 

شركت ها براي جاسوسي وجود دارد.

 ابراز نگراني روسيه
قانون بودجه نظامي، حدود ۶۳۹ ميليارد دالر براي 
تامين مالي برنامه هاي پنتاگون و برنامه هاي دفاعي 
وزارت انرژي اختصاص يافته و ۶۹ ميليارد هم براي 
اعتبارات جنگ��ي )عمليات هاي خارج��ي( در نظر 
گرفته شده اس��ت. به گزارش »ريانووستي«، معاون 
وزير خارجه روسيه از تخصيص اين بودجه بي سابقه 
براي تحقق اهداف نظامي امريكا ابراز نگراني و اعالم 
كرد پيش از اتخاذ تدابير الزم در واكنش به تصويب 
قانون بودجه دفاعي، اين سند را به دقت مورد تجزيه 
و تحليل قرار خواهد داد. س��رگئي ريابكوف معاون 
وزير امور خارجه روسيه افزود مسكو به شدت نگران 

مقاصد واشنگتن از تخصيص منابع مالي بي سابقه در 
بودجه جديد دفاعي است. او در ادامه گفت: »موارد 
ديگري هم در اين سند در رابطه با توافقات دوجانبه 
واشنگتن-مسكو در زمينه كنترل تسليحات وجود 
دارد كه ج��اي نگراني دارد. م��ا معتقديم كه چنين 
روشي براي رسيدگي به مشكالت، متعارف نيست. 
ما چنين برخوردي را اقدامي غيرمسووالنه از طرف 

امريكا تلقي مي كنيم.«
اين قانون رس��يدگي به برخ��ي از اولويت هاي دولت 
امريكا براي توس��عه و ارتقاي ارتش از جمله افزايش 
۱۵ هزار و ۶۰۰ ني��رو و همچنين تامين ۷۷ جنگنده 
»اف-۳۵« را نيز پوشش داده و در زمينه كشتي هاي 
مورد نياز نيروي دريايي فراتر از درخواست دولت پيش 
رفته و مجوز خريد ۱۳ كشتي جديد را نيز صادر كرده 
است. طبق اين قانون، دستمزد نيروها نيز ۲.۶ درصد 
افزايش مي يابد كه بيشترين ميزان افزايش دستمزد 

نيروهاي نظامي در نزديك به يك دهه اخير است.
از ديگر مواردي كه مي تواند موجبات نگراني روسيه 
را در پي داش��ته باش��د، حذف بندي از قانون نهايي 
بودجه دفاعي است كه به درخواست وزير دفاع امريكا 
براي لغو تحريم ها عليه آن دس��ته از ش��ركا مربوط 
مي شد كه در گذشته تسليحات روسي مي خريدند 
و اكنون خواستار خريد تسليحات امريكايي هستند. 
جيمز متيس تاكيد داش��ت وجود اين بند در قانون 
براي نزديكي با هند، ويتنام و اندونزي ضروري است، 
اما دموكرات ه��ا نگران بودند كه اين مورد به كاهش 

تحريم ها عليه روسيه بيانجامد.

  چالش هاي سياست خارجي 
مركل؛ از روسيه تا پناهجويان

گروه جهان| صدراعظم آلمان در روزهاي آتي با 
دو چالش بزرگ روبرو است: اجالس اتحاديه اروپا 
درباره پناهجويان و دوم ديدار با والديمير پوتين. 
به گزارش دويچه وله، رييس جمهور روسيه شنبه 
آينده به آلمان سفر مي كند. قرار است دو رهبر در 
خارج از برلين تنها سه ماه پس از ديدار مركل با 
پوتين در سوچي، ديدار كنند، ديداري كه با توجه 
به شرايط حاكم دشوار به نظر مي رسد. روسيه و 
آلمان با اختالف نظرهاي جدي كه مهم ترين آنها 
درگيري هاي اوكراين و سوريه است، مواجه اند. 

در كنار فرانسه، آلمان نيز تالش مي كند كه نقش 
ميانجي گر ميان دولت اوكراين و جدايي طلبان 
طرفدار روسيه كه مناطق شرقي را تحت كنترل 
دارند، ب��ازي كند. س��ازمان ملل ني��ز به دنبال 
برقراري آتش بس ميان دو طرف است. از سوي 
ديگر جنگ س��وريه، يكي ديگر از مس��ائل مهم 
ميان دو طرف است. اين مذاكرات در حالي انجام 
مي شود كه اجالس هفتم سپتامبر درباره سوريه 
به ميزباني اردوغان با حضور فرانس��ه و روس��يه 
برگزار مي شود. پوتين به عنوان يكي از متحدان 
بشار اسد از چهره هاي كليدي حل بحران سوريه 
به ش��مار مي رود. يكي ديگر از موضوعات اصلي 
روسيه و آلمان خط لوله گاز نورد استريم۲ است 
كه روس��يه مي خواهد از آن ب��راي فروش گاز به 
آلمان اس��تفاده كند. ترامپ در پيامي در توييتر 
درباره اين پ��روژه اعتراض خ��ود را اعالم كرده 
است. او گفته غيرمنصفانه است كه آلمان با وجود 
حمايت امريكا، توافق ه��اي تجاري و اقتصادي 
با روسيه داش��ته باشد. يكي ديگر از چالش هاي 
مركل مهاجرت و دفاع از طرح خود براي مديريت 
بحران مهاجرت در اجالس آتي اتحاديه اروپاست. 
مركل به همراه پدرو سانچز نخست وزير اسپانيا، 
بايد از توافق همكاري جديد درباره پناهجويان 
دفاع كنند. در حالي كه كشورهاي ديگر از جمله 
اتريش كه دولت هاي راست گرا دارند، خواستار 
اتخاذ سياست هاي سختگيرانه عليه مهاجران 
هستند. اتريش كه رياست دوره اي اتحاديه اروپا 
را بر عهده دارد به دنبال افزايش سختگيري ها در 
برابر مهاجران است. با توجه به رويكرد رويارويي 
در داخل اتحاديه اروپا، احتمال قرار گرفتن رنج و 
درد مهاجران آفريقايي تبار در دستور كار اجالس 

اتحاديه اروپا چندان محتمل به نظر نمي رسد، 

 سقوط پايگاه نظامي 
در پي حمالت طالبان

طالبان پس از دو روز درگيري در شمال افغانستان، 
پايگاه نظامي »چيني ها« را به كنترل خود درآورند. 
اين پايگاه در ولس��والي غورماچ در استان فارياب 
ق��رار دارد و بنا ب��ر اعالم وزارت دف��اع در جريان 
اين حمالت دس��ت كم ١٧ سرباز كشته شده اند. 
س��قوط اين پايگاه پس از آن روي داد كه بيش از 
٤٠ نيروي امنيتي خود را تسليم طالبان كردند. 
نيروهاي طالبان با كنترل بر اين كمپ ارتش، شمار 
قابل توجهي تانك و مهمات نظامي به دست آورند.  

 عراق نظارت امريكا را 
بر بانك هايش رد كرد

در پي انتشار اخباري مبني بر قرار دادن پنج بانك 
عراقي در فهرس��ت سياه توس��ط بانك مركزي 
امريكا، بانك مركزي عراق هرگونه نظارت امريكا 
را بر بانك هاي اين كش��ور را رد ك��رد. به گزارش 
ايرنا، سخنگوي رسمي بانك مركزي عراق اعالم 
كرده اخبار مربوط به صدور فهرست هايي مبني 
بر نظارت بر تعدادي از بانك هاي عراقي توس��ط 
طرف هاي خارجي )امريكا( صحت ندارد. باس��م 
عبدالهادي هدف از انتشار اينگونه اخبار را تزلزل 
در بازار عراق و تضعيف ارزش پول ملي عراق در برابر 

ارز خارجي )دالر( عنوان كرده است.

 مخالفت اردن 
با اجراي »معامله قرن «

پادش��اه اردن در مذاكرات غير علني اخير خود با 
مقامات امريكايي تاكيد كرده كه اجراي هر طرح 
يا معامله اي در خصوص مس��اله فلسطين بدون 
موافقت فلس��طيني ها محال اس��ت. به گزارش 
راي اليوم، عب��داهلل دوم در اي��ن مذاكرات گفته 
عربستان، مصر يا اردن به صورت جمعي با فردي 
نمي توانند به اجراي طرح صلح امريكايي موسوم به 
معامله قرن يا هر طرح ديگري در خصوص مساله 
فلسطين، مادام كه نهادهاي بزرگ فلسطينيان با 
آن موافقت نكرده اند، كمكي كنند. طرح موسوم 
به معامله قرن از جمله شامل انضمام كامل قدس 

به سرزمين هاي اشغالي است.

 ۲۰ تا ۳۰ هزار داعشي 
در عراق و سوريه 

س��ازمان ملل اعالم كرده با وجود شكست داعش و 
توقف روند پيوستن خارجي ها به صفوف آن اما اين 
گروه تروريستي همچنان بين ۲۰ تا ۳۰ هزار تروريست  
در ع��راق و س��وريه هس��تند. به گ��زارش ميادين، 
همچنين بين ۳ تا چهار هزار عنصر داعش در ليبي 
هس��تند در حالي كه تعدادي از عناصر فعال داعش 
راهي افغانستان مي ش��وند. تيم نظارت بر تحريم ها 
گزارش هاي مستقلي را هر شش ماه به شوراي امنيت 
سازمان ملل درباره داعش و القاعده ارايه مي كند كه 

در فهرست تروريست هاي سازمان ملل قرار دارند.

 حضور رييس جمهوري سابق آرژانتين 
در دادگاه به اتهام فساد

گروه جهان|
رييس جمهوري پيشين آرژانتين با حضور در دادگاه، اتهامات فساد مطرح شده عليه خود 
را رد كرد و آنها را سياسي خواند. او همچنين با اعالم اينكه اقدامات قضايي به منظور كنار 

گذاشتن او از انتخابات سال آتي صورت گرفته اند، اين اقدامات را محكوم كرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، كريستينا فرناندز رييس جمهوري سابق آرژانتين در دادگاهي در 
بوينس آيرس حضور يافت، اما از سخن گفتن امتناع كرد. در مقابل، او در بيانيه اي مكتوب 
گفت كه اتهامات وارد ش��ده از سوي كلوديو بوناديو قاضي فدرال، نادرست است و انگيزه 
آنها سياسي بوده است. در ارتباط با اين پرونده فساد، ۱۵ نفر دستگير شده اند كه از جمله 
آنها مديران اقتصادي شركت هاي ساختماني و مقامات سابق فعال در دولت در سال هاي 

۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ هستند.
اين پرونده فساد براساس تحقيقاتي شكل گرفته كه توسط روزنامه »ال ناسيون« درباره 
بيش از يك دهه فساد توسط دولت هاي فرناندز و همسرش نستور كرچنر رييس جمهوري 
فقيد آرژانتين انجام ش��ده اس��ت. فرناندز كه بيش��تر با نام خانوادگي همسرش كرچنر 
شناخته مي شود، از زمان كناره گيري از قدرت با اتهاماتي از قبيل پولشويي، مال اندوزي 
غيرقانوني و همچنين تقلب روبرو شده است. كلوديو بوناديو قاضي فدرال آرژانتيني، در 
دسامبر گذشته از قانون گذاران خواست تا مصونيت قضايي فرناندز را لغو كنند تا مجوز 

بازداشت او صادر شود.
پس از آنكه نشريه آرژانتيني الناسيون اول اوت گزارش داد كه رشوه هاي چند ميليوني 
توس��ط راننده يك وزارتخانه دولت به اقامتگاه هاي كرچنر در زمان رياست جمهوري او 
تحويل داده شده است، پرونده اي به جريان افتاد و در پي آن بيش از ۱۲ مقام سابق دولتي و 
چهره تجاري بازداشت شدند. سوابق مربوط به پول هاي تحويل داده شده توسط اين راننده 
كه گفته شده پول هاي پرداختي از جانب رهبران تجاري در ازاي قراردادهاي دولتي بودند، 

پايه و اساس اين تحقيقات را تشكيل مي دادند.

 حمله تروريستي 
مقابل ساختمان پارلمان بريتانيا 

گروه جهان|
 مردي كه سه ش��نبه با خودرو به بلوك هاي بتوني حفاظ اطراف ساختمان پارلمان 
بريتانيا برخورد كرده دس��ت به اقدام تروريستي زده است. اين مرد بازداشت شده 
اس��ت. به گزارش بي بي س��ي، راننده اين خودرو عمدا تعدادي دوچرخه سوار را در 
حوالي س��اختمان پارلمان زير گرفته و سپس به س��وي پارلمان رانده اما با حفاظ 
بتوني نصب شده در اطراف س��اختمان برخورد كرده است. تصاويري از اين حادثه 
كه در رسانه هاي اجتماعي منتشر شده مردي را با كت سياه نشان مي دهد كه به او 
دستبند زده اند. در ابتدا مش��خص نبود كه آيا اين فرد عمدا خودرو را به ساختمان 
پارلمان كوبيده يا حادثه ترافيكي بوده اس��ت. بعضي ش��اهدان عيني گفته اند كه 
خودرو با سرعت بسيار در نزديكي نرده هاي اطراف پارلمان حركت مي كرد و پالك 

نيز نداشته است.
سال گذشته ميالدي لندن ش��اهد چند مورد حمالت تروريس��تي بود كه تلفاتي 
برجاي گذاش��ت. روز ٢٢ مارس، راننده يك خودرو عابران را روي پل وستمينستر، 
در كنار س��اختمان پارلمان، عمدا زير گرفت و ٦ نفر را كشت و حدود ٤٠ نفر ديگر 
را زخمي كرد. عامل اين حمله خالد مسعود نام داشت و ظاهرا در حمايت از داعش 
دس��ت به اين اقدام زده بود. روز ٣ ژوئن، يك وانت با س��ه سرنشين روي پل الندن 
بريج عابران را زير گرفت و س��پس مهاجمان از آن خارج شدند و با كارد به عابران و 
مش��تريان چند كافه ش��اپ حمله كردند. اين حادثه ۱۱ كشته برجاي گذاشت كه 
شامل هر سه فرد مهاجم بود. داعش مدعي شد كه طرفداران آن اين حمله را انجام 
داده اند. در همان ماه، راننده يك وانت در نزديكي مسجد فينزبوري پارك به سوي 
كساني كه از مسجد خارج مي ش��دند راند و پليس اين اقدام را تروريستي توصيف 
كرد. در اين حادثه چند نفر زخمي شدند و يك نفر نيز جان خود را از دست داد. ظاهرا 
راننده اين خودرو درصدد انتقامجويي از مسلمانان به خاطر حمله عوامل داعش بود.

 ختم دادرسي پرونده 
رييس كمپين انتخاباتي ترامپ

گروه جهان|
دادرسي پرونده بانكي و مالياتي پل مانافورت رييس پيشين ستاد انتخاباتي دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، مختومه اعالم شد و دادگاه قرار است بزودي راي خود را صادر كند.

به گزارش فاكس نيوز، تيم رابرت مولر دادستان ويژه رسيدگي به پرونده مداخله روسيه 
در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۶ امريكا، در جريان تحقيقات خود پل مانافورت 
۶۹ ساله را به فرار مالياتي، كالهبرداري بانكي و عدم اظهار بخش زيادي از درآمد حاصله 
از فعاليت خود در اوكراين به س��رويس درآمد داخلي امريكا، متهم كرده است. مانافورت 
همچنين متهم اس��ت كه در زمان همكاري با ستاد ترامپ ميليون ها دالر وام بانكي را با 
كالهبرداري اخذ كرده است. اتهاماتي كه در دادگاه ويرجينيا عليه مانافورت بررسي شدند، 
هيچ ارتباطي با احتمال تباني با روسيه در كارزار انتخاباتي نداشتند. پيشتر در يك جلسه 
رس��يدگي قاضي فدرال وكالي مولر را به سوءاستفاده از منافورت متهم كرد و گفته بود: 
»فساد بانكي منافورت براي شما مهم نيست. به دنبال اطالعاتي هستيد كه او مي تواند براي 

تعقيب قضايي يا استيضاح رييس جمهوري در اختيار شما بگذارد.«
مانافورت اتهامات مطرح شده در اين دادگاه را نپذيرفته و اعالم بي گناهي كرده است. اما 
هفته پيش ريك گيتس شاهد اصلي پرونده و شريك كاري پيشين مانافورت در توافق با 
دولت در اين پرونده همكاري كرد و شهادت داد كه به همراه مانافورت مرتكب كالهبرداري 
بانكي و مالياتي ش��ده اند. ديروز نيز جيمز برنان معاون بانك فدرال سيوينگز درباره وام 
پرداختي به مانافورت شهادت داد و گفت استيفن كاك رييس بانك به اميد عضويت در 

كابينه ترامپ با پرداخت ۱۶ ميليون دالر وام به مانافورت موافقت كرده است.
دادگاه مانافورت اولين محاكمه علني بود كه در پي تحقيقات بازرس ويژه )مولر( برگزار شد. 
اما مشكالت حقوقي مانافورت با اين دادگاه به پايان نمي رسد و همچنان اتهامات ديگري از 
جمله توطئه عليه امريكا، پولشويي و اظهارات كذب عليه او مطرح است. هجده اتهام مطرح 

شده عليه مانافورت در صورت اثبات، تا سي سال حبس خواهند داشت. 
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پرونده8

پيروز مجتهد زاده|
نگاهيبهپيشينهها

آنچه در آغاز اين بحث م��ورد توجه قرار دارد اين حقيقت 
است كه شكل گيري يك »منطقه گرايي« خزر- محوري 
يا »ياس��ت هاي گروهي « در خزر به همان اندازه متكي بر 
نيازهاي ژئواكونوميك خواهد بود كه بر جغرافياي سياسي 
دگرگون شده پس از فروپاشي شوروي اتكا دارد و هم اكنون 
مساله رژيم حقوقي خزر شكل دهنده اصلي روابط سياسي 

در اين منطقه است.

زمينههايجغرافيايي
پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، درياي خزر چيزي 
نبود جز يك درياي بس��ته كه به گونه اي تئوريك، و نه در 
عمل، ميان ايران و شوروي پيشين تقسيم مي شد آنگونه 
كه بي��ش از 85 درصد از كرانه هاي خزر در داخل مرزهاي 
شوروي قرار مي گرفت و كمتر از 15 درصد از كرانه هاي خزر 
به ايران تعلق مي گرفت. پس از فروپاشي سرزميني اتحاد 
شوروي، چهار كشور نوين در كرانه هاي 85 درصدي شوروي 
پيش��ين را با هم شريك ش��دند بي آنكه در مرزهاي ايران 
كمترين تغييري حاصل شده باشد. اين كشورها عبارتند 
از: فدراسيون روس��يه، جمهوري آذربايجان، قزاقستان و 
تركمنستان. گذشته از اين دگرگوني بزرگ در جغرافياي 
سياسي منطقه، هجوم س��رمايه و تكنولوژي باخترزمين 
براي اكتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز منطقه، راه نفوذ 
سياسي و اقتصادي قدرت هاي فرا منطقه اي را به اين بخش از 
جهان گشود و اياالت متحده با امضاي قراردادهاي گوناگون 
و سرازير كردن ميلياردها دالر سرمايه به خزر، عمال خود و 
سياست هاي خود را بر موجوديت هاي سياسي منطقه افزود.

همه كش��ورهاي اين منطقه را خش��كي فرا گرفته است: 
قزاقستان، تركمنستان و جمهوري آذربايجان در كنار ايران 
و روسيه در درياي خزر هم كرانه اند كه مي تواند در گسترش 
بازرگاني دريايي ميان اين كشورها سودمند باشد. اما حضور 
در خزر مشكل اين كشورها را، در زمينه عدم دسترسي به 
بازارهاي بين المللي از راه هاي دريايي، حل نمي كند. يك 
راه حل عملي در اين راس��تا، مي تواند در ايجاد دسترسي 
براي اين كشورها و سه كشور ديگر منطقه )تاجيكستان، 
ازبكس��تان و افغانس��تان( به خليج فارس و درياي عمان 
از راه ج��اده، راه آهن، و لوله هاي نف��ت و گاز از خاك ايران، 
جست وجو شود. ايران، با داشتن نزديك به دو هزار كيلومتر 
خط كرانه اي در جنوب، مي تواند دسترسي آسان، مستقيم، 
و مطمئن اين منطقه محاصره شده در خشكي را به بازارهاي 

جهاني تضمين كند.
براي صدور نفت و گاز خزر-آسياي مركزي، تاسيس يك 
شبكه لوله كه اين منطقه را از راه ايران به درياهاي آزاد در 
جنوب وصل كند، بي ترديد عملي ترين راه اس��ت. چنين 
شبكه اي كوتاه ترين، امن ترين و اقتصادي ترين راه صدور 
ان��رژي منطقه به بازاره��اي جهان��ي را در اختيار خواهد 
گذاشت؛ به ويژه بازارهايي چون شبه قاره هند، ژاپن، و خاور 
دور كه تقاضاي انرژي آنها رو به فزوني است. گذشته از اين، 
نيروي انساني گس��ترده و ماهر ايران در زمينه تكنولوژي 
نفت و گاز، زيربناي گسترده و پيشرفته راه هاي حمل ونقل 
زميني و دريايي، همراه با پايانه ها و پااليشگاه هاي موجود، 
و شبكه لوله هاي نفت و گاز در ايران مزاياي فني و تداركاتي 
شايان توجهي در اختيار صادركنندگان نفت و گاز خزر قرار 
مي دهد كه هيچ جايگزين ديگري را ي��اراي برابري با آن 
نيست. فراتر، ايران تنها كشور منطقه است كه از ناامني هاي 
ناشي از كشمكش هاي جغرافيايي، جنگ هاي داخلي، و 
درگيري هاي تجزيه طلبانه كه گريبان گير همه كشورهاي 
آسياي كوچك، قفقاز به اضافه گرجستان، خزر و آسياي 
مركزي به اضافه افغانستان است، بري است و به اين دليل 

امن ترين راه صدور انرژي خزر قلمداد مي شود.
با اين حال، اي��االت متحده امريكا ب��راي پايمال كردن 
ح��ق و حقوق ملي ايران در درياي خ��زر و براي واقعيت 
بخشيدن به اين خواسته تجاوزكارانه خود كه نمي خواهد 
ايران در خزر حضور و نقش داشته باشد، همه الزمه هاي 
صرف��ه اقتصادي براي ص��دور انرژي خزر ب��ه بازارهاي 
جهاني را زير پا گذارده و مي كوشد اين انرژي از خطوط 
لوله غيراقتصادي چون لوله هاي باكو -جيهان، لوله هاي 
ماوراي گرجستان، و لوله هاي تركمنستان - افغانستان - 
پاكستان صادر شود. در همين راستا، شايان توجه است 
كه ديدگاه ژئوپوليتيك پاكس��تان نسبت به افغانستان 
كه در هماهنگي ميان عوامل اطالعاتي ارتش پاكستان 
و عوامل امريكايي س��ي اي اي )سيا( پيگيري مي شود، 
ديدگاهي افراطي و مستعمراتي بوده است كه دورانديشي 
ژنرال مشرف و حمالت نظامي اياالت متحده عليه طالبان 
و القاعده از راه پاكستان، نارسايي ها و خطا بودن هاي اين 
ديدگاه را برمال كرده اس��ت. با اين حال، پاكس��تان يك 
بار ديگر كوردالنه از مطالعه مستقل شرايط جغرافيايي 
منطقه براي بهره گيري ژئوپوليتي��ك خودداري كرده 
و همچن��ان به راهنمايي عوامل س��يا مي خواهد پيگير 
نقش آفريني ژئوپوليتيك ويژه اي باشد كه ناهنجاري و 
خطرآفريني اش ثابت شده است. پاكستان توجه ندارد كه 
عملي شدن خط لوله گازرساني 2000 كيلومتري ايران- 
هندوستان از راه پاكستان اهميت و امكان ژئوپوليتيك 
ويژه اي را متوجه آن كش��ور خواهد س��اخت. پاكستان 
توجه ن��دارد كه در صورت اصالح روابط اياالت متحده با 
ايران نيروي تصميم گيرنده اقتصاد از يك سوي، و امكانات 
جغرافيايي - اقتصادي بي مانند ايران از سوي ديگر، عدم 
صرفه اقتصادي لوله هاي تركمنس��تان - افغانس��تان- 
پاكستان را، اگر هم تاسيس ش��وند، برمال ساخته و اين 
لوله ها را، همانند لوله هاي نفتي باكو - جيهان، از هرگونه 
توجيه سياسي و ژئوپوليتيك نيز محروم خواهد كرد كه 
ناچارا بايد متروك شوند. پاكستان بايد بداند كه با استقرار 
استقالل سياسي افغانستان، تاسيس لوله هاي گازرساني 
مستقيم ميان سرخس در ايران و بازار بزرگ مصرف در 
هندوستان از راه افغانستان صرفه اقتصادي كم نظيري 
 خواهد داش��ت و هم ايران و هند را از مس��ير پاكس��تان 
بي نياز خواهد كرد و هم افغانستان را در شرايط ژئوپوليتيك 
بهتر و به مراتب كم درد س��ر تري در مقايسه با موقعيت 
پاكستان برخوردار خواهد ساخت. پاكستان همچنين 
دقت ندارد كه تاسيس خطوط لوله هاي گاز و نفت رساني 
تركمنستان - افغانس��تان - چين كه از صرفه اقتصادي 
و امتيازات اس��تراتژيك برتر نس��بت به مسير پاكستان 
 برخوردار اس��ت، تاس��يس لوله هاي گاز و نفت رساني 

خزر - افغانستان - پاكستان را بي معني خواهد كرد.

زمينههايسياسي
به هنگام فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، 
دري��اي خزر حق انحص��اري آن ق��درت، جمهوري هاي 
آسيايي آن قدرت در كرانه هاي اين دريا و، تا حدودي، ايران 
شمرده مي شد. با آنكه حقوق ايران در درياي خزر به موجب 
قراردادهاي موجود ميان ايران و شوروي پيشين تا حدودي 
مشخص و ظاهرا به رسميت شناخته شده بود، اين كشور 
يك سره از همه حقوق خود در آن دريا محروم نگاه داشته 
مي شد. در ديدگاهي تئوريك پيمان هاي 1921 و 1940 
به گونه اي تنظيم شده بودند كه اگرچه به مساله رژيم حقوقي 
خزر و تقسيم آن ميان دو كشور اشاره اي مستقيم ندارند، 
محتوا و روح دو قرارداد مي توانست رژيم حقوقي خزر را بر 
اساس »مشاع « كردن دريا ميان كشورهاي كرانه اي استوار 
س��ازد. نه تنها روح همكاري تجويز شده در اين دو قرارداد 
نتوانست منجر به تفاهمي عملي ميان كشورهاي كرانه اي در 
زمينه رژيم حقوقي خزر انجامد، بلكه برخي از پايتخت هاي 
جديد )باكو و آلماتي( مدعي ش��دند كه شوروي پيشين 
به گونه اي ابهام آميز خطي مرزي براي ايران در خزر تعيين 
كرده بود كه حداقلي از دريا را از آن ايران قلمداد مي كرد. در 
حالي كه اين ادعا اساسي حقوقي ندارد و همگان مي دانند 
كه شوروي پيشين در هيچ بخشي از دربا كمترين احترامي 

براي حقوق ايران نداشت.
قزاقستان و جمهوري آذربايجان در نوبت هايي چند تا آنجا 
پيش رفتند كه مدعي شدند پيمان مودت 26 فوريه 1921 
و قرارداد بحرپيمايي 25 مارس 1940 ميان شوروي پيشين 
و ايران، آب هاي درياي خزر را بر اساس خط فرضي آستارا 
در آخرين نقطه مرزهاي خشكي ايران در شمال آذربايجان 
به خليج حس��ينقلي در انتهاي رود اترك، ميان دو كشور 
تقسيم كرده است. رهبران روس��يه نيز در يك نوبت اين 
نظر را مورد پشتيباني قرار دادند. نه تنها اين اتهام درست 
نيست، بلكه سياست قاطعي از سوي شوروي پيشين در 
تمامي دوران جنگ گرم و سرد مانع آن گرديد كه ايران در 
درياي خزر كمترين نقشي داشته باشد. فراتر، جمهوري هاي 
قزاقستان و آذربايجان كه معتقدند شوروي پيشين چنين 
خط مرزي دريايي فرضي را ميان خود و ايران در نظر داشت، 
بايد توجه داشته باشند كه حتي اگر باور آنان درست باشد، 
آن تصميم و آن خط فرضي هيچ ربطي به كشور مستقل 
ايران در آن دوران و در دوره كنوني كه رژيم حقوقي درياي 
خزر مورد بحث اس��ت، ندارد. ي��ك چنين تصميمي، اگر 
به واقع اتخاذ ش��ده باش��د، تنها مي توانست يك تصميم 
داخلي شوروي پيش��ين باش��د كه از ديد حقوق و روابط 
 بين المللي نمي توانست براي هيچ كشور مستقلي چون ايران 
الزام آور باشد. يك چنين خط مرزي دريايي تنها در صورتي 
مي توانس��ت ارزش حقوقي داشته باشد كه به عنوان يك 
قرارداد مرزي دريايي رس��مي به امضاي دو كشور ايران و 
شوروي پيشين رس��يده و در سازمان ملل متحد به ثبت 

رسيده باشد.
در پي اقدام مردادماه 1380 تهران در جلوگيري از عمليات 
اكتش��افي جمهوري آذربايج��ان در آب هايي ك��ه ايران 
متعلق به خود دانسته و منطقه »البرز « نامش د اده است، 
هفته نامه هاي امريكايي نيوزويك و تايم ادعا كردند كه ايران 
مرزهاي دريايي موجود ميان خود و جمهوري آذربايجان در 
خزر را مورد تجاوز قرار داد. با توجه به اين حقيقت كه ميان 
ايران و ش��وروي پيشين و يا كشورهاي برجاي مانده از آن 
ابرقدرت فروپاشيده هيچ گونه مرزي در درياي خزر وجود 
نداشته و ندارد، نگارنده در مصاحبه اي با خبرگزاري رسمي 
جمهوري اس��المي ايران )ايرنا( اين دو نشريه را به چالش 
گرفته و از آنها خواستم تا اگر از قرارداد مرزي دريايي ميان 
دو طرف اگاهي دارند، متن آن را براي آگاهي همگان انتشار 
دهند. آش��كار است كه اين چالش دستگاه هاي تبليغاتي 

امريكايي را به سكوت كشاند.
در پ��ي اين تح��والت راديو فارس��ي زبان بي بي س��ي در 
مصاحبه اي با يك ايراني تبار مقيم اياالت متحده امريكا كه 
ادعا شد كتابي درباره خزر انتشار داده است، يادآور شد كه او 
مدعي است ايران و شوروي در سال 1957 قراردادي درباره 
مرزهاي دو كشور در در خزر امضاء كردند، و خوب است كه 
جمهوري اسالمي ايران اين حقيقت را بپذيرد. در پاسخ اين 
ادعا نيز نگارن��ده در مصاحبه جدا گانه اي با ايرنا اعالم كرد 
كه صاحبان چنين ادعاهايي نمي توانند با معني »قرارداد 
 مرزي دريايي« آشنايي داشته باشند. در اين مصاحبه نيز 
بي بي سي به چالش گرفته شد كه اگر قراردادي مرزي درباره 
حدود ايران و كشورهاي ديگر در خزر وجود دارد خوب است 
متن آن از س��وي آن راديو انتشار يابد تا همگان با آن آشنا 
شوند. بديهي است كه در برابر اين چالش نيز سكوت اختيار 
شد. به هر حال، در ادامه اين مصاحبه توضيح داده شد كه 
قرارداد مرزي 1957، ثبت ش��ده به شماره 18-1148 در 
بايگاني وزارت خارجه ايران، قرارداد ترانزيت مرزي بود درباره 
مرزهاي خشكي ايران و شوروي پيشين كه اسناد آن در سال 
1962 مبادله شد و هيچ ربطي به درياي خزر نداشته است .
از سوي ديگر، با فرا آمدن جغرافياي سياسي دوران پس 
از شوروي، به گمان مي آيد كه ملت هاي آزاد شده از يوغ 
آن ابر قدرت تجاوزكار ايران را ش��ريك محروميت هاي 
پيشين و بهره برداري هاي مساوي كنوني خود در اين دريا 
مي دانند. اما اكنون سياستي به قاطعيت تجاوزكاري هاي 
شوروي پيشين، ولي اين بار از سوي اياالت متحده امريكا، 
مانع از آن است كه ايران در چارچوب ژئوپوليتيك جهاني 
فرا آينده بتواند نقش جغرافيايي - سياسي طبيعي خود 
را در منطقه اي ژئوپوليتيك بر عهده گيرد كه به گونه اي 

طبيعي بدان تعلق دارد.
موض��ع اياالت متح��ده در براب��ر نقش اي��ران در منطقه 
ژئوپوليتي��ك خزر بر پاي��ه اين ذهنيت بي چ��ون و چرا و 
تجاوزكارانه نسبت به حقوق ايران استوار است كه هرگونه 
دخالت ايران در امور منطقه خزر- آسياي مركزي موافق 
خواسته هاي اياالت متحده امريكا نخواهد بود. براي يافتن 
راه هاي��ي براي صدور نفت و گاز منطق��ه كه جايگزين راه 
ايران باش��د، اياالت متحده برنامه ريزي هايي گس��ترده و 
سرمايه گذاري هاي فراواني را پيش بيني كرده است. اين 
راه ها عبارتند از: راه باكو - جيهان از خاك تركيه كه برخالف 
جدايي خواهي ها و ناامني هاي آبخازي در گرجس��تان و 
خاور تركيه بايد از آن مناطق عبور كند: راه تركمنستان - 
افغانستان - پاكستان كه افزون بر جنگ هاي داخلي افغانان 
بايد از سرزمين هاي كوهس��تاني آن سه كشور بگذرد: راه 
روسيه گرجستان كه بر خالف ناامني هاي چچن، داغستان، 
آبخازي و غيره بايد از آن سرزمين ها عبور نمايد: و يك خط 
لوله زير دريايي ميان تركمنستان و جمهوري آذربايجان بايد 

نفت تركمنستان را به باكو منتقل كرده و در آنجا دچار همان 
بالتكليفي نمايد كه نف��ت صادراتي جمهوري آذربايجان 
دچارش است. گذشته از طوالني بودن، كوهستاني بودن 
و ديگر دش��واري هاي عمده جغرافيايي، همه اين راه ها با 
درگيري هاي تجزيه طلبانه و مسائل امنيتي حل ناشدني 

روبه رو بوده و از هرامكان اقتصادي بودن بي بهره اند .
در همان حال، آشكار است كه آنچه اياالت متحده امريكا 
مي تواند در راه خنثي ك��ردن موقعيت جغرافيايي ممتاز 
ايران در ارتباط دادن درياي خزر به خليج فارس انجام دهد، 
دچار محدوديت هايي نيز هس��ت. ژئوپوليتيك تحميلي 
امريكا براي ايجاد مانع در برابر نقش جغرافيايي حياتي ايران 
به عنوان پلي سر زميني ميان درياي خزر و خليج فارس، 
ديگر نمي تواند جلوي تقاضاي فزاينده هند، چين، آفريقا و 
خاور دور براي نفت و گاز مقرون به صرفه از منابع مطمئن 
را بگيرد. هنديان نسبت به تكميل پروژه راه آهن هفتصد 
كيلومتري ميان بر )بافق - مش��هد( كه خليج فارس را به 
خزر- آس��ياي مركزي وصل مي كند، ابراز عالقه كرده اند.  
در ماه اوت 1995، ايران و هند موافقت كردند ش��بكه اي 
تاس��يس كنند كه ميدان هاي گاز ايران و آسياي مركزي 
را از راه ش��بكه لوله اي دوهزار كيلومتري به شبه قاره هند 
وصل نمايد . اين پروژه تا حدود زيادي به دليل بي عالقگي 
پاكستان، به تاخير افتاده بود. ظاهرا اين بي عالقگي ناشي 
از اميد پاكس��تان بود ب��ه واقعيت يافتن پ��روژه لوله هاي 
تركمنس��تان - افغانستان - پاكس��تان. اما از هنگامي كه 
مدير عامل شركت مامور به س��رمايه گذاري در آن پروژه، 
يعني ش��ركت كاليفرنيايي يونيكالUNICAL اجراي 
آن پروژه را »جنون آميز « خوانده و غيرعملي بودن پروژه 
را يادآور شد، پاكس��تان به اهميت استراتژيك شركت در 
شبكه اي كه ايران و آس��ياي مركزي را به شبه قاره هند و 
ماوراي خاوري آن وصل كند، بيشتر پي مي برد. ايده شبكه 
لوله گازي تركمنستان - افغانستان - پاكستان را سازمان 
سيا براي خنثي كردن اهميت موقعيت جغرافيايي ايران 
بر سر زبان ها انداخت تا پاكستان را به اختراع طالبان براي 
افغانستان و افغانان را به پذيرفتن حكومت آن گروه جنايت 
كار بركشورشان تشويق كند.با اين حال، پس از شكست 
طرح هاي ژئوپوليتيك مستعمراتي پاكستان براي افغانستان 
و سقوط طالبان، دو كشور تالش براي واقعيت دادن به طرح 

لوله ياد شده را از سر گرفته اند.
از سوي ديگر، در سال هاي اخير چيني ها دل بستگي زيادي 
براي به دست آوردن نقشي در ژئوپوليتيك خزر - آسياي 
مركزي نشان مي دهند. چين موافقت نامه هاي زيادي براي 
همكاري هاي سياسي و اقتصاد ي با ايران و روسيه امضاء 
كرده است؛ در س��ال 1997 قراردادي براي تاسيس يك 
خط لوله گاز با تركمنس��تان منعقد نمود؛ و معامله اي در 
زمينه همكاري درصنايع نفتي به ايران پيشنهاد داده است 
كه در چارچوب آن نقش ايران در بازرگاني نفت و گاز منطقه 

خزر- آسياي مركزي گسترش خواهد يافت .

زمينههايژئوپوليتيك
از ديد ژئوپوليتيك، منطقه خزر خطه پهناوري است كه از 
قفقاز در باختر تا آسياي مركزي در خاور كشيده شده است. 
درياي خزر اين دو گس��تره سرزميني را از هم جدا ساخته 
و، در همان حال، اين دو را به هم مرتبط مي سازد. به گفته 
ديگر، با توجه به هدف اين پژوهش، مي توان قفقاز، خزر، و 
آسياي مركزي را همچون يك منطقه ژئوپوليتيك ويژه در 
نظر گرفت و نام منطقه »خزر-آسياي مركزي « را بر آن نهاد.
از ديدگاه اياالت متحده، درياي خزر يكي از دو منطقه بسيار 
مهمي است كه مي تواند پاس��خ گوي تقاضاي روزافزون 
جهان ب��راي انرژي باش��د و به اين دليل باي��د در كنترل 
موثر آن قدرت قرار گي��رد. آن منطقه ديگر خليج فارس 
اس��ت. در مورد ذخاير نفت خزر برآوردهاي گوناگوني، از 
حداكثر 200 ميليارد بش��كه تا حداقل 30 تا 40 ميليارد 
بشكه، وجود دارد. 90 ميليارد بشكه رقمي است كه بيشتر 
ش��ركت ها در منطقه به كار مي برند ؛ رقم��ي كه معادل 
ذخاير شناخته ش��ده نفت در ايران كمتر است. با در نظر 
گرفتن اين حقيقت كه دو كش��ور منطقه اي خزر، يعني 
روسيه و ايران، بيش از 70 درصد ذخاير گاز طبيعي جهان 
را دارا هستند، مي توان اهميت فراواني براي خزر- آسياي 
مركزي در امر ان�رژي گازي برش��م�رد، اما در حقيقت در 

عمل اين نيست؛ ذخاير گاز ه�ر دو كش�ور در بخش هايي 
دور از منطق�ه خ�زر واق�ع شده اند. برخي از انديشمندان 
امريكايي در ژئوپوليتيك تركيبي از دو منطقه ان�رژي زاي 
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ايران را در ميان گرفته است . . ديگر انديشمندان ژئوپوليتيك 
امريكايي اين منطقه را »هارتلند =heartland « جديدي 
مي دانند كه بر روند بازي هاي ژئوپوليتيك سده بيست و 
يكم تاثير فراواني خواهد داشت . . اين تشخيص و ديدگاه 
ژئوپوليتيك امريكايي ايران را در قلب هارتلند جديد قرارداده 
و اهميت ژئوپوليتيك فراواني را براي ايران درس��ت كرده 
است، موقعيتي استثنايي كه ديگاه يادشده امريكايي آن 
را پرورانده است و تا آن اندازه حساس است كه خود اياالت 

متحده مي كوشد از آن فرار كند.
يك عامل مهم در به تاخير افتادن درك اياالت متحده نسبت 
به اهميت توجه به موقع جغرافيايي بي همتاي ايران در درياي 
خزر تالش هاي تركيه بوده است براي دخالت دادن خود در 
امور منطقه خزر- آسياي مركزي از راه بيگانه كردن رقيب 
جغرافيايي سرسختي چون ايران در اين منطقه. بهره گرفتن 
تركيه از روابط ويژه اش با اي��االت متحده امريكا، به ياري 
اسراييل، براي راه انداختن يك اتحاد »پان تركيستي« ضد 
ايراني كه همه جمهوري هاي آسياي مركزي و جمهوري 
آذربايج��ان را دربر گي��رد، نزديك يك دهه اس��ت كه بر 
جهت گيري استراتژي هاي منطقه اي اياالت متحده امريكا 
در منطقه سايه افكنده است. تهديد در زمينه بهره گيري يك 
جانبه از نزديكي هاي تاريخي و پيوستگي هاي جغرافيايي 

ميان جمهوري آذربايجان و اس��تان هاي آذربايجان ايران 
احساس ناامني زيادي را در منطقه دامن مي زند. با اين حال، 
هوشياري ها در تهران و باكو تا كنون مانع از واقعيت يافتن 

اين تهديدها بوده است.
گذشته از عمليات اكتشافي محدود خود در درياي خزر، 
ايران در سال 1995 يكي - دو شركت براي اكتشاف نفت 
با روسيه و جمهوري آذربايجان تشكيل داد. روابط پي ريزي 
شده بر پايه همكاري ميان ايران و جمهوري آذربايجان در 
درياي خزر نتيجه طبيعي نزديكي هاي فرهنگي و تاريخي 
دو كشور و همسايگي جغرافيايي آنها است. از ديگر عواملي 
كه بر همكاري دو كشور اث�ر مي گذارند، مي ت�وان از چند 
دهه اشتراك منافع در پروژه هاي گوناگون آبي در رود ارس 
بر سر مرزهاي دو كشور نام برد. واقع شدن برخي حوضه هاي 
نفتي خزر در نزديكي دو كشور شرايطي را فراهم مي آورد كه 
دو طرف را از حفاري هاي مستقيم يا بهره گيري يك جانبه 
از توانمندي هاي فني باز داشته و زمينه اي ژيواكونوميك 
فراهم مي س��ازد كه مي تواند تش��ويق كننده تالش هاي 
مش��ترك ايران و جمهوري آذربايجان براي اكتش��اف و 

استخراج وصدور نفت باشد .

از ديد ژئوپوليتيك، ايران و جمهوري آذربايجان چاره اي جز 
همكاري ندارند. از قرابت هاي تاريخي، فرهنگي - مذهبي، 
جغرافيايي و منابع مشترك و محدوده فعاليت هاي مشترك 
اقتصادي آنها كه بگذريم، امنيت س��رزميني دو كشور به 
تنهايي ايجاب مي كند تهران و باكو با يكديگر نزديك باشند .

درمقياسي گسترده تر، كش��ورهاي منطقه خزر- آسياي 
مركزي اعضاي دو سازمان منطقه اي هستند: كشورهاي 
مستقل مشترك المنافع و س��ازمان همكاري اقتصادي. 
اعضاي س��ازمان اخير الذكر عبارتان��د از جمهوري هاي 
آذربايجان، تركمنستان، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان، 
قرقيزستان، افغانس��تان به اضافه اعضاي سنتي سازمان 
همكاري منطقه اي براي توس��عه، يعني اي��ران، تركيه و 
پاكستان. آر سي دي در دهه 1960، نخست با پشتيباني 
اياالت متحده تاس��يس شد. اين س��ازمان پس از انقالب 
اسالمي ايران »اكو « نام گرفت و در سال 1992 شمار اعضاي 
آن به ده افزايش يافت و كش��ورهاي منطقه خزر- آسياي 
مركزي را در بر گرفت كه بيش��تر از اعضاي اتحاد جماهير 
شوروي پيشين بودند. با پيگيري اين اميد كه سازمان اكو 
به يك گروه بندي منطقه اي واقعي تبديل شود آنگونه كه 
فرايند جهاني شدن هاي سده بيست و يكم ايجاب مي كند، 
ايران كوشيده است تا كارايي و سازو كارهاي آن را افزايش 
دهد . با آنكه اين س��ازمان تاكنون اجالس س��االنه سران 
كشورهاي عضو را با موفقيت برگزار كرده است، تا اين تاريخ 
نتوانسته است به اين اميد واقعيت بخشد. سر بر آوردن اكو 
در قالب يك گروه بندي منطقه اي فعال، به ايجاد انسجام 
جغرافيايي- اقتصادي واقعي ميان كشورهاي عضو بستگي 

دارد. اختالفات و رقابت هاي داخلي كه در سايه اعمال نفوذ 
و اغواگري هاي خارجي ص��ورت مي گيرد، تحقق چنين 
انسجامي را ميان كشورهاي عضو دش��وار ساخته است. 
براي مثال، تالش تركيه ب��راي عضويت در اتحاديه اروپا و 
عزم اين كشور براي دامن زدن به »پان تركيزم « در منطقه 
خزر- آسياي مركزي به پشتيباني اياالت متحده امريكا، 
دورنماي نقش آفريني واقعي و فعال تركيه در اكو به عنوان 
يك گروه بندي منطقه اي واقعي را تحت الشعاع قرار داده 
است. همچنين، توجه ژئوپوليتيك پاكستان كه به خاور و 
به رقابت هاي سرزميني و استراتژيك با هند متمايل است و 
بر گرد محور تازه اي از ژئوپوليتيك افغاني دور مي زند، مانع از 
همكاري واقعي منطقه اي اين كشور با رقيباني چون ايران 

در چارچوب اكو شده است.
ترس��يم خطوط��ي كل��ي از ژئوپوليتي��ك منطق��ه 
ش��ايد بتواند در شناخت آس��ان تر دش��واري هايي موثر 
افت��د كه ارايه ي��ك تعريف جام��ع و پذيرفتن��ي از رژيم 
حقوق��ي درياي خزر را دش��وار مي س��ازد. ب��راي ازميان 
ب��ردن اين دش��واري ها ب��ود كه اي��ران در س��ال 1992 
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را پرورانده و پيش كشيد كه شامل پنج كشور كرانه اي درياي 
خزر مي ش��د. آنچه در تاسيس اين شورا مورد توجه كافي 
قرار نگرفت ارايه تعريف درس��تي از نقش شورا در منطقه 
بود و اين نارسايي هنگامي خود نمايي كرد كه اعمال نفوذ 
كردن هاي فرامنطقه اي بر منطقه اثر گذار شد. به هر حال و 
با توجه به هدف و ساختار منطقه اي اين شورا كه با محوري 
بودن كش��ورهاي كرانه اي خ�زر شكل مي گرفت، چنين 
شورايي مي توانست ترتيبات منطقه اي عملي تري را، در 
قياس اكو، براي حل و فصل دشواري هاي منطقه اي ارايه 
كند. با اين حال، ايران نتوانسته است ابزاركار مورد نياز براي 
پرداختن به مسائل مشترك در اين منطقه، همانند مساله 
رژيم حقوقي درياي خزر و مسائل مربوط به محيط زيست، 

را در اختيار گذارد.
در حال حاضر مس��ائل مربوط به امنيت و حفظ محيط 
زيس��ت آش��كارا بر مالحظات اقتصادي و ژئوپوليتيك 
برت��ري دارند. برخي از موضوع��ات پر اهميت همچون 
همكاري اقتصادي براي ايجاد يك گروه بندي منطقه اي 
يا يك بازار مشترك، به ايجاد پيوند هاي سياسي نزديك تر 
و همكاري هاي اقتصادي بيشتر ميان كشورهاي عضو اكو 
بستگي دارد، و اين فرايندي است كه بسي كند مي نمايد. 
به هرحال، مسائلي چون اكتش��اف و استخراج انرژي و 
لطمه اي كه از اين راه به محيط زيست خزر وارد مي شود 
زمينه هاي گسترده اي را براي همكاري هاي منطقه اي 

با محوريت درياي خزر هموار مي سازد.

رژيمحقوقي-ديدگاههايگوناگون
از آغاز پيداي��ش يك زيرنظام منطقه اي در نظام جهاني با 
محوريت منطقه خزر- آس��ياي مركزي، شمار فراواني از 
كمپاني هاي نفتي باختر زمين به اين منطقه هجوم آوردند 
و اين هجوم س��بب گرديد تا برخي از كشورهاي كرانه اي 
مناطق بيش��تري از بخش دريايي خزر را ادعا كنند. يكي 
از دش��واري هايي كه در اين رابطه بروز كرد، اين بوده است 
ك��ه برخي از امتيازهاي جديد در مح��دوده مناطق مورد 
اختالف ميان كشورهاي كرانه اي واقع مي شد. به هر حال، 
دش���واري بزرگ تري كه از اين دگرگ�وني ژئوپوليتيك 

حاصل شد، گوناگوني نگرش كشور هاي كرانه اي نسبت 
به نظام حقوقي درياي خزر است. شماري از كمپاني هاي 
نفتي باختر زمين در نتيجه عجل��ه ورزيدن در راه امضاي 
موافقت نامه هاي واگذاري امتياز از جمهوري هاي منطقه 
خزر، يعني از قزاقستان، تركمنستان و جمهوري آذربايجان، 
فعاالنه عمليات اكتشاف و استخراج را آغاز كردند بي آنكه 
دشواري ها و پيچيدگي هاي مربوط به رژيم حقوقي و تعيين 

مرز در دريا حل شده باشد.
دشواري اصلي در رابطه با وضع حقوقي منطقه خزر، از ابهام 
در تعريف جغرافيايي - حقوقي درياي خزر ريشه مي گيرد. 
از يك سو، درياي خزر يك درياي بسته يا يك »درياچه « 
است و از اين ديدگاه مقررات حقوق بين المللي درباره رژيم 
حقوقي درياها درباره اش مصداق پيدا نمي كند. از س��وي 
ديگر، خزر بزرگ ترين درياچه جهان و از بسياري از درياها 
در جهان بزرگ تر اس��ت، چنان كه، براي مثال، بيش از دو 
برابر خليج فارس گستره دارد، با منابع عظيم طبيعي و با پنج 
كشور بر گرد آن، آنگونه كه در عمل كرد حقوقي، به زحمت 
مي توان آن را يك »درياچه « و يك پهنه آب كوچك و بي 

خاصيت تلقي كرد.
در اكتبر 1993 ي��ك كنفرانس ميان دولتي با ش��ركت 
چهار كشور برجاي مانده از شوروي پيشين؛ يعني روسيه، 
قزاقستان، تركمنستان و جمهوري آذربايجان، تشكيل شد 
كه هدفش تصميم گرفتن در زمينه مواضعي مشترك براي 
كش��ورهاي خ�زري عضو »كشورهاي مستقل مشترك 
المنافع « براي ايجاد هماهنگي ه��اي نهاي�ي با ايران بود  
. با آنك��ه در تاريخ 21 س��پتامبر 1991 در كنفرانس آلما 
 آتا پيشنهاد روس��يه در زمينه پذيرش اعتبار و نافذ بودن 
موافقت نامه هاي 1921 و 1940 شوروي پيشين و ايران 
تصويب شده بود، كنفرانس 1993 چهار كشور خزري باقي 
مانده از شوروي پيشين نتوانست اختالفات گسترده آنها را 
در زمينه وضع حقوقي درياي خزر حل نمايد و همان فرمول 
را مورد تايي��د دوباره قرار دهد. اين اختالفات تا امروز ادامه 
پيدا كرده و سبب زبان هاي گسترده اي به برخي از ملت هاي 
كرانه اي خزر وارد ساخته و رسيدگي به مساله حياتي محيط 
زيست به خطر افتاده خزر را به تاخير انداخته است. در زير، 
ديدگاه هاي پنج كش��ور كرانه اي درياي خزر درباره رژيم 

حقوقي اين دريا، به اجمال، مورد بررسي قرار مي گيرد.

ديدگاهروسيه
روسيه درياي خزر را يك درياچه يا »درياي داخلي خاص « 
مي داند كه پيوندي طبيعي با درياهاي آزاد ندارد. بدين سان، 
مقاوله نامه هاي بين المللي مربوط به درياها، از اين ديدگاه، 
ناظر بر رژيم حقوقي درياي خزر نخواهد بود و، از اين روي، 
درياي خزر بايد به عنوان ميراث مشترك همه ملت هاي 
كرانه اي آن شناخته شود و منابع طبيعي آن به گونه اي برابر 
و مشترك مورد بهره برداري كشورهاي كرانه اي قرارگيرد. 
اين ديدگاه بر اين اس��تدالل تكي��ه دارد كه رژيم حقوقي 
نوين دري��اي خزر بايد داراي همان ماهيتي باش��د كه در 
پيمان دوستي مورخ 26 فوريه 1921 مسكو و در پروتكل 
دريانوردي مورخ 1940 ميان ايران و شوروي پيشين زيربنا 
گذارده ش��د. پيمان 1921 كه در سال 1035 مورد تاييد 
دوباره قرار گرفت، اعالم مي دارد كه درياي خزر به شوروي و 
ايران تعلق دارد . پروتكل دريانوردي مورخ 25 مارس 1940 
كه جايگزين پيمان دوس��تي 1921 شد، درياي خزر را به 
عنوان دارايي مشترك ايران و شوروي شناخت. از آنجا كه اين 

سود ايران در كدام رژيم حقوقي است 
ایران و رژیم حقوقی دریای خزر

   دش�واري اصلي در رابطه با وضع حقوقي منطقه خ�زر، از ابهام در تعريف جغرافيايي 
- حقوقي درياي خزر ريش�ه مي گيرد. از يك س�و، درياي خزر يك درياي بس�ته يا يك 
»درياچه« اس�ت و از اين ديدگاه مقررات حقوق بين الملل�ي درباره رژيم حقوقي درياها 
درباره اش مصداق پيدا نمي كند. از سوي ديگر، خزر بزرگ ترين درياچه جهان و از بسياري 
از درياها در جهان بزرگ تر است، چنان كه، براي مثال، بيش از دو برابر خليج فارس گستره 
 دارد، ب�ا منابع عظيم طبيعي و با پنج كش�ور بر گرد آن، آنگونه ك�ه در عملكرد حقوقي، 

به زحمت مي توان آن را يك »درياچه « و يك پهنه آب كوچك و بي خاصيت تلقي كرد

برش
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9 پرونده

ترتيبات هرگز به اجرا در نيامد، شايع شد كه ايران و شوروي 
در سال 1960 موافقت كردند، بر پايه خطوطي مورد توافق، 
مبادرت به تعيين حدود آب هاي ساحلي درياي خزر بنمايند 
. شايع كنندگان اين شايعه بي اساس، بي ترديد، اشاره به 
ش��ايعه ديگري دارد در زمينه پيشنهاد شوروي در زمينه 
تعيين خطي براي جدا كردن س��هم دريايي ايران از سهم 
ش��وروي. برخالف اين شايعات، روسيه براي تثبيت وضع 
و ديدگاه خود، استدالل كرده است كه هيچ خط مرزي در 
درياي خزر وجود نداشته است كه جمهوري هاي شوروي را 
از يكديگر جدا كند. درنتيجه رژيم حقوقي كه مي تواند براي 
خزر در نظر گرفته شود، بايد رياست كه استفاده از منابع اين 

دريا را براي همه كشورهاي كرانه اي مشاع سازد.
اين استدالل روس��يه، در آغاز مورد استقبال ايرانيان قرار 
گرفت، آنگونه كه حتي گمان بهرمند شدن ايران از نيمي 
از همه حق و حقوق درياي خزر را نزد برخي افراد در تهران 
پيش آورد. اما اس��تنباط دچ��ار آمدن كمپاني هاي نفتي 
باختر زمين كه به ويژه در مناطق دريايي نزديك جمهوري 
آذربايجان امتياز گرفته و س��رمايه گذاري كرده بودند، به 
زيان هاي چشم گير از چنين رژيم حقوقي، مخالفت اين 
كمپاني ها با ديدگاه روس��يه باال گرفت و س��بب گرديد تا 
اياالت متحده فعاالنه مواضع مخالف اين ديدگاه، همچون 
مواضع جمهوري آذربايجان، را تقويت نمايد. براي خروج از 
بن بست ناشي از شرايط پيش آمده، روسيه در سال 1996 
راه حل ميانه اي را پيشنهاد داد كه به موجب آن هر كشور 
منطقه در حوزه هاي نفتي واق��ع در محدوده 45 مايلي از 
خط كران��ه اي خود صالحيت انحصاري خواهد داش��ت . 
فراتر، در بهار 2001 اعالم شد كه روسيه تفاهم نامه اي را با 
قزاقستان و جمهوري آذربايجان امضاء كرد كه به موجب آن 
اصل تقسيم دريا ميان كشورهاي كرانه اي مورد تاييد قرار 
دارد. روسيه در سال 2002 پس از اجالس بي حاصل سران 
خزر در عشق آباد رسما تهديد كرد كه بخش شمالي خزر 
را ميان خود و همسايگان قزاق و آذري خود تقسيم خواهد 
كرد و به يك رژيم حقوقي سه جانبه براي نيمه شمالي خزر 

اكتفا خواهد نمود.

   ديدگاه جمهوري آذربايجان
جمهوري آذربايجان در تاريخ 21 دسامبر 1991 اعالميه 
آلماآتا را كه از سوي كشورهاي كرانه اي خزر در »مشترك 
المنافع كشورهاي مستقل«  امضاء كرد و بر اساس آن رسما 
پذيرفت كه تعهدات بين المللي ناشي از ق�رارداد ها و موافقت 
نامه هاي بين المللي امضاء شده از س�وي اتحاد جماهي�ر 
ش�وروي پيشي�ن را محترم دارد . بر خالف اين تعهد، باكو 
پافشاري دارد كه درياي خزر را بايد يك درياي آزاد تلفي كرد 
و به اين دليل مفاد ماده 122 كنوانسيون 1982 سازمان ملل 
متحد در مورد درياها بايد در مورد درياي خزر اجرا شود. اين 
ماده درياي “نيمه بسته “ را خليج، بدنه اي از آب، يا دريايي “ 
تعريف مي كند كه “ميان چند كشور احاطه شده و از راه يك 
تنگه يا باريكه آب، به درياي آزاد و يا اقيانوس متصل باشد، 
ويا به گونه اي كامل بخشي از آب هاي سرزميني يا مناطق 
اقتصادي انحصاري دو يا چند كشور كرانه اي به شمار آيد “. بر 
پايه اين تعريف باكو با تعيين 10 تا 45 مايل منطقه اقتصادي 
انحصاري براي هريك از كشورهاي كرانه اي موافق است  . 
روسيه با قابل اجرا بودن ماده 122 كنوانسيون 1982 درياها 
در مورد درياي خزر مخالف اس��ت. در ياد داشتي خطاب 
به سازمان ملل متحد در تاريخ پنجم اكتبر1994، دولت 

روسيه استدالل كرد كه درياي خزر را نمي توان يك “درياي 
نيمه بس��ته “ تلقي كرد . جمهوري آذربايجان همچنين 
استدالل مي كند كه از نظر قلمرو سرزميني، اتحاد شوروي 
پيشين خطوطي مرزي ميان جمهوري هاي عضو ترسيم 
كرده بود كه بر اساس قوانين شوروي پيشين، اين خطوط 
مرزي تابع مقررات حقوق بين الملل شمرده مي شد. اين 
خطوط كه براي جداكردن مناطق صنعتي جداگانه ترسيم 
شده بود، بايد در مورد ادعاهاي مربوط به آب هاي كرانه اي در 
درياي خزر نيز مصداق داشته باشد . براي تثبيت اين ديدگاه 
خود است كه جمهوري آذربايجان به تعيين حدود و مرز در 
آب هاي داخلي در درياچه هاي مشابه تكيه مي كند. موارد 
و مثال هايي در برگيرنده درياچه هاي س��وپريور، هورون، 
اريه و انتاريو ميان كانادا و اياالت متحده امريكا؛ درياچه ژنو 
ميان فرانسه و سويس؛ درياچه كنستانتين ميان اتريش، 

سويس، و آلمان .
محافل ذي نفع در باختر زمين اين ديدگاه ويژه جمهوري 
آذربايجان را پشتيباني مي كنند و بر اين استدالل مي كنند 
كه تعيين حدود مرزي در آب هاي كرانه اي منطقي ترين، 
منصفانه ترين، و عملي ترين راه حل و فصل اختالفات ناشي 
از مناف��ع و ديدگاه هاي متضاد در مورد اس��تفاده از منابع 
درياي خزر است . اما دولت روسيه كه با اين موضع گيري 
مخالفت داشته و از گسترش عمليات اكتشافي نفت از سوي 
جمهوري آذربايجان با همكاري نزديك غرب ناخشنود بود، 
در سال 1995 هشدار پيشين خود را كه در تاريخ 5 اكتبر 
1994 براي محدود شناختن رژيم حقوقي درياي خزر به 
“استفاده مشترك كشورهاي هم كرانه از منابع مشاع آن 
دريا “ صادر كرده بود، تكرار نمود . در خالل هشدار تازه خود 
روسيه اعالم كرد كه پيش از تعيين يك رژيم حقوقي مورد 
توافق همگان براي درياي خ��زر، بهره برداري از منابع اين 
دريا نبايد آغاز شود  . روسيه در اين هشدار دادن تا آنجا پيش 
رفت كه فعاليت هاي كنوني در بهره برداري از منابع دريا را 

غير قانوني شناخت .

 ديدگاه قزاقستان
با در نظر گرفتن روسيه و جمهوري آذربايجان به عنوان دو 
طرف اصلي اختالفات مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر، 
جمهوري قزاقس��تان ديدگاه را پيگير است كه با ديدگاه 
جمهوري آذربايجان نزديكي هايي دارد. قزاقستان بر اساس 
اين استدالل كه كانال ولگا - دن خزر را به درياهاي آزاد وصل 
مي كند، بر اين باور است كه خزر بايد يك “دريا “ فرض شود 
تا مشمول مقررات بين المللي حاكم بر درياها شود. استراتژي 
قزاقستان در اين باره، به گونه اي همزمان، از دو هدف ريشه 
مي گي��رد: اج��راي پروژه هاي خود در خ��زر و جلوگيري 
از درگير ش��دن با روس��يه. با اين حال، آلماآتا هر چند گاه 
تمايل خود به تقسيم درياي خزر را آشكار كرده است. در 
اعالميه هاي رسمي خود قزاقس��تان در چند نوبت نكات 
اصلي استدالل هاي جمهوري آذربايجان را مورد پشتيباني 
قرار داده است: اينكه همه كشورهاي كرانه اي بايد نسبت 
به منابع درياي خزر كه در مح�دوده آب هاي سرزمين�ي و 
فالت قاره آنها واق�ع شده است حق اعمال كنترل انحصاري 
داشته باشند  . وي . گيزاتف، وزير خارجه قزاقستان، در سال 
1995 تا آنجا پيش رفت كه مدعي شد پيمان هاي دوستي 
و همكاري 26 فوريه 1921 و 25 مارس 1940 ميان شوروي 
پيشين و ايران، آب هاي درياي خزر را بر اساس خط فرضي 
آستارا - خليج حسينقلي ميان دو كشور تقسيم كرده است  . 

نه تنها با توجه به محتواي دو پيمان ياد شده، اين ادعا بي پايه 
است، بلكه تا فروپاشي شوروي پيشين هيچ منبع رسمي 
از آن دولت چنين ادعايي را پيش نكشيده بود. با اين حال، 
قزاقستان در مورد پيشنهاد اخير روسيه در زمينه تحديد 
حدود برخي از مناطق كرانه اي ابراز عالقه نموده و از مواضع 
روسيه در زمينه حل مساله رژيم حقوقي درياي خزر توسط 
و با توافق پنج كش��ور كرانه اي اين دريا، پش��تيباني كرده 
اس��ت. در همان حال، در مورد بهره برداري از منابع انرژي 
درياي خزر، قزاقستان، موضعي تازه در برابر مواضع مشترك 
پيشين ايران و روسيه اتخاذ كرد بر اين استدالل كه ادامه 
اختالف نظر در مورد مساله رژيم حقوقي درياي خزر نبايد 
مانع از توسعه سريع منطقه و بهره برداري از منابع آن، ازجمله 
اجراي پروژه هاي نفتي در آب هاي پيوسته به كرانه ها شود .

   ديدگاه تركمنستان
تركمنس��تان تمايلي ب��ه درگيري گس��ترده در برخورد 
ديدگاه ها درباره رژيم حقوقي درياي خزر نش��ان نداده و 
ترجيح مي دهد در اين زمينه سياس��تي آرام پيش گيرد. 
در مجموع، عشق آباد در مورد رژيم حقوقي درياي خزر از 
مواضع ايران پشتيباني مي كند. هرچند تصويب قانوني در 
تركمنستان در سال 1992، منطقه اي به گستره 12 مايل 
از خط كرانه اي در درياي خزر را، منطقه آب هاي كرانه اي 
)آبهاي س��رزميني( آن كشور اعالم كرد و خواهان تعيين 
منطقه اقتصادي انحصاري خود در خزر ش��د. حركت به 
س��وي اينگونه مقررات گوياي پشتيباني تركمنستان از 
ديدگاه مربوط به تقسيم دريا، در منطقه پيوسته به كرانه ها، 
است آنگونه كه روس��يه اعالم كرده اس��ت، نه آنگونه كه 
جمه�وري آذربايجان پيش كشيده و پيگيري مي كند. با 
اين حال، جمهوري تركمنستان نيز، همانند جمهوري هاي 
آذربايجان و قزاقستان، امتياز هايي براي اكتشاف، استخراج، 
و صدور نفت به شركت هاي نفتي باختر زمين واگذار كرده 
است. آشكار است كه دادن امتياز استخراج و صدور نفت، با 
ويژگي هايي چنين، با ايده مشاع بودن رژيم حقوقي درياي 
خزر تناقض دارد. در همان حال، عشق آباد به اعتبار حقوقي 
تالش هاي اكتشافي كمپاني هايي كه جمهوري آذربايجان 
امتياز گرفته اند اعتراض دارد و مدعي است كه برخي از اين 
تالش ها ناقض حقوق تركمنس��تان است. به هر حال، بي 
پاسخ ماندن هشدارهاي عشق آباد و عدم پيشرفت تالش ها 
براي حل اختالفات با جمهوري آذربايجان بر س��ر حوزه 
نفتي دريايي كي ياپاز )سردار(، سبب دلسردي تركمنستان 
شده است. به دليل همين دلس��ردي ها بود كه عشق آباد 
در اكتبر س��ال 2000 از سازمان ملل متحد خواست براي 
حل مساله رژيم حقوقي درياي خزر مداخله كند  . ادعاي 
س��ال 2000 برخي از سخن گويان اياالت متحده در خزر 
در زمينه پي��روزي ميانجي گري هاي امريكايي براي حل 

اين اختالفات، در عمل ثابت شد كه ادعايي بي اساس بود.

   ديدگاه ايران
ايران كه منافع��ش در درياي خزر ب��راي چندين دهه از 
سوي اتحاد جماهير شوروي پيشين زير پا گذارده مي شد، 
فروپاشي آن ابرقدرت همس��ايه در سال 1991 را فرصت 
نيكويي دانست براي ابراز ادعاي حقوق حقه خود در آن دريا 
و براي تالش در راستاي گسترش منافع بر حق خود در آن 
ديار. ايران در همه گفت وگوهاي مربوط به رژيم حقوقي و 
محيط زيست درياي خزر شركت كرده و موضعي را پيگيري 
كرده اس��ت كه گاه با مواضع فدراسيون روسيه همخواني 
داشته اس��ت و گاهي ديگر در راس��تايي ديگر. استدالل 
اوليه روسيه در اينكه درياي خزر بايد منطقه اي باشد براي 
“استفاده مشترك و مشاع همه كش��ورهاي كرانه اي “، با 
استقبال فراوان ايران رو برو شد. همانند مسكو، تهران نيز 
استدالل مي كرد كه قرارداد هاي مورخ 26 فوريه 1921 و 
25 مارس 1940 ميان ايران و شوروي پيشين بايد تعيين 
كننده رژيم حقوقي و چگونگي اداره اموردرياي خزر باشد. 
برخي از تحليل گران بر اين گمان هستند كه موضع ايران 
ممكن است از جهاتي دست آورد نگرش ويژه ايران نسبت 
به روابط نزديك جمهوري آذربايجان با اياالت متحده باشد. 
پافشاري جمهوري آذربايجان بر اعتبار خط فرضي آستارا 
- خليج حسينقلي، اين ترديد را در تهران دامن مي زند كه 
ممكن است هدف از اين پافش��اري، خرابكاري در تالش 

ايران براي دسترسي به سهم و حقوق كاملش در درياي خزر 
باشد. برخالف اين گمان، دليل حقيقي روي كرد ايران به 
ديدگاهي ويژه نسبت به رژيم حقوقي درياي خزر اين است 
كه تهران درياي خزر را يكي از دو منطقه ژئوپوليتيك حياتي 
خود مي داند؛ منطقه ديگر خليج فارس است كه مواضع و 
منافع حياتي ايران در آن دريا بر همگان آشكار است. آنچه 
ايران در اين راستاها در نظر دارد موقع جغرافيايي استثناييش 
است در ميان دو منبع اصلي تامين انرژي قرن بيست و يكم، 
يعني خليج فارس و درياي خزر، و براي پيوند دادن اين دو 
منطقه با يكديگر است كه تهران احساس نيازي مبرم دارد 

براي پيش برد و گسترش نقش خود در هر دو منطقه.
از ديد تهران، برخورده��اي منافع منطقه اي ميان اياالت 
متحده، روس��يه، تركي��ه، و اي��ران در درياي خ��زر و در 
سرزمين هاي وابسته بدان، همگوني فراواني دارد با “بازي 
بزرگ “ ژئوپوليتيك روس��يه و بريتانيا در سده نوزدهم در 
همين منطقه كه در موارد زيادي ايران و عثماني را نيز درگير 
مي كرد. آن بازي هاي ژئوپوليتيك به آنجا انجاميد كه ايران 
سرزمين هاي پهناوري را از دست داد و عثماني از ميان رفت. 
هشدارهاي برخي از ما ناظران در اين زمينه كه حمايت از 
مواضع در اختالفات مربوط به درياي خزر ممكن اس��ت 
موجب تكرار همان بازي ها شود و نتايج بهتري به بار نياورد، 
ظاهرا اثربخش بوده است. اين نكته هنگامي بيشتر خود 
نمايي دارد كه ديديم تهران متوجه غير عملي بودن پيشنهاد 
روسيه در زمينه رژيم حقوقي»مشاع بودن دريا « شده است  
. به گمان مي آيد كه در نتيجه اين هشدارها، تهران در انديشه 
تعديل مواضع خود در قبال مساله رژيم حقوقي درياي خرد 

شده است. فراتر، به گمان مي آيد كه تعديل مواضع از سوي 
ايران در اين رابطه بر مواضع روسيه نيز اثر گذاشته و آن كشور 
را تشويق كرده است تا اصل تقسيم دريا - نوعي تقسيم پيش 
كرانه ها - در خزر را مورد توجه قرار دهد. بيانيه مشتركي كه 
در تاريخ يك شنبه 9 ژوئيه 1998 از سوي معاونان وزارت 
خارجه ايران و روسيه صادر شد، اعالم مي دارد؛ تا آنجا كه به 
دو كشور مربوط مي شود، تا هنگامي كه يك رژيم حقوقي 
تازه و توافق شده از س��وي همگان براي درياي خزر پديد 
نيايد، رژيم حقوقي »استفاده مشاع « نافذ خواهد بود  . يكي 
از دل مشغولي هاي ايران در ترجيح رژيم حقوقي »استفاده 
مشاع«  از درياي خزر اين است كه اين ترتيبات امكان باقي 
ماندن پنج كشور خزر در همسايگي جغرافيايي بال واسطه 

هم را فراهم خواهد ساخت.
از سوي ديگر، به هنگام اجالس ارديبهشت ماه 1381 سران 
خزر در عش��ق آباد، افرادي در مطبوعات، مجلس شورا و در 
داخل و خارج دولت جمهوري اسالمي ايران بحث تعلق پنجاه 
درصد درياي خزر به ايران را مطرح ساختند. اين افراد، دانسته 
يا نادانس��ته دست به كاري زده بودند كه مي توانست لطمه 
بزرگي به منافع ملي ايران در خزر وارد سازد. دو قرارداد 1921 
و 1940 ايران و شوروي پيشين دست آويز اين بحث بود، در 
حالي كه اين دو قرارداد اشاره اي به رژيم حقوقي درياي خزر و 
يا چگونگي تقسيم آن ميان همسايگان ندارد. قرارداد 1921 
قرارداد مودت )دوس��تي( اس��ت كه در آن، ضمن لغو مواد 
تجاوزكارانه قرارداد 1828 تركمنچاي نسبت به ايران، از حق 
مشترك كشتيراني ايران و شوروي سخن به ميان آمده است.
قرارداد 1940 قرارداد “بحرپيمايي “ است كه در سال دوم 
جنگ جهاني دوم ميان تهران و مسكو امضاء شد و طي آن 
دو كشور حق كشتيراني مشترك در دريا را مورد تاييد مجدد 
ق��رار دادند. با اين تفاوت كه اي��ران در آن دوران هيچ گونه 
كشتيراني در خزر نداشت و شوروي براي جلوگيري از نفوذ 
آلمان ها در خزر، با اين قرارداد توانست، با استفاده از پايگاه 
دريايي خود در خزر، سراسر آب هاي ايران را نيز به كنترل 
در آورد. در اين استدالل ها از مفهوم “استفاده مشترك “ از 
امكانات دريانوردي خزر وسيله اي فراهم شد كه با پيوند زدن 
مفهوم “مساوي “ به مفهوم “استفاده مشترك “ دو كشور از 
امكانات دريانوردي خزر، ايده تقسيم پنجاه درصدي دريا 
ميان ايران و شوروي را در جامعه رواج داده و اين شبهه ايجاد 
شد كه چون “در گذشته فقط دو كشور ايران و شوروي در 
اطراف اين دريا بودند، پس دريا به دو سهم مساوي ميان آنها 
تقسيم بود و امروز به ايران ربطي ندارد كه شوروي در خزر به 
چهار كشور تقسيم شده است “. آنچه در اين استدالل مورد 
توجه نيست اينكه هر آنچه در شوروي پيشين روي داده 
باشد در شكل مرزهاي ايران در منطقه تغييري نداده است. 
به گفته ديگر، همان گونه كه از سال 1828 به اين سوي بيش 
از 85 درصد س��واحل خزر در درون مرزهاي شوروي بود و 
كمتر از 15درصد آن در داخل مرزهاي ايران، امروز نير همان 
ميزان از كرانه هاي خزر در مرزهاي 4 كش��ور باقي مانده از 
شوروي پيشين است و كمتر از 15درصد كرانه هاي خزر به 
ايران تعلق دارد و در اين وضعيت هيچ گونه تغييري حاصل 
نشده است. به اين ترتيب، كامال آشكار است افرادي كه چنين 
استدالل هايي را پيگيربودند، توجه نداشتندكه پيگيري 
خواست هايي غير منطقي و غير عملي اينگونه مي تواند، در 
مقام افزون خواهي هاي سرزميني، لطمات بزرگي به منافع 

ملي ايران وارد آورد.
از سوي ديگر، پس از اجالس 1381 سران خزر، دولت 
ايران يك بار ديگر اع��الم كرد كه قصد دارد عمليات 
اكتشاف و استخراج نفت در درياي خزر را آغاز كند. 
در همان حال، تهران مي كوش��د شركت هاي دولتي 
ايراني را در پروژه هاي اكتش��اف، استخراج، و صدور 
انرژي ب��ا جمهوري هاي آذربايجان، تركمنس��تان، 
و قزاقس��تان مش��اركت كنند. همين تالش از سوي 
برخي از ناظران به عنوان تمايل تهران به بهره برداري 
از مناب��ع درياي خزر بدون نياز ب��ه يك توافق جامع 
كه مس��اله مرزهاي آبي در آن تصميم گرفته و حل و 
فصل شده باشد، تلقي گرديد  . گذشته از اين، مقامات 
وزارت امور خارجه ايران اخيرا به گونه اي غير رسمي 
ايده تقسيم درياي خزر به پنج سهم مساوي ميان پنج 
كشور كرانه اي را پيش كشيده اند. اما اين مقامات، تا 
كنون، شواهد قانع كننده اي ارايه نكره اند كه عملي 

بودن اين نظريه را به اثبات رس��اند. با در نظر گرفتن 
ش��كل جغرافيايي درياي خزر و اينكه طول خطوط 
كرانه اي پنج كشور خزري با هم تفاوت دارند، آشكار 
نيس��ت كه چگونه مي توان اين دريا را به پنج قسمت 

مساوي ميان اين پنج كشور تقسيم كرد!

    ديدگاه هاي ديگر
ديدگاه هاي ديگري نيز وجود دارد كه بر گفت وگو هاي مربوط 
به رژي��م حقوقي درياي خزر اثر مي گ��ذارد. يكي از اينگونه 
استدالل ها، بحث اياالت متحده است كه ادعايش در زمينه 
داشتن منافع حقيقي اقتصادي در منطقه ناشي از اين حقيقت 
است كه شركت هاي غير دولتي امريكايي در عمليات اكتشاف، 
اس��تخراج، و صدور نفت و گاز منطقه س��رمايه گذاري هاي 
سنگيني كرده اند. اياالت متحده از يك سوي، از همان آغاز 
با موضع روس��يه سخت مخالف بوده اس��ت. از سوي ديگر، 
واش��ينگتن با چنان گرمي از مواضع جمهوري آذربايجان 
پشتيباني كرده است كه اين توهم را در منطقه به وجود آورده 
است كه موضع جمهوري آذربايجان در واقع چيزي نيست 
جز پوششي منطقه اي براي ديدگاه هاي اياالت متحده كه با 
دقت از سوي واشينگتن نظارت و پيگيري مي شود. با اين حال، 
ترديد اياالت متحده در مورد عملي بودن ديدگاه »استفاده 
مشاع« براي رژيم حقوقي درياي خزر را نمي توان به آساني 
ناديده گرفت. وزارت امور خارج��ه اياالت متحده امريكا در 

گزارشي درباره درياي خزر، اعالم كرده است كه: 
تقسيم كف دريا به مناطق انحصاري ملي موجب شكوفايي 
توسعه در منطقه خواهد شد، حال آنكه “استفاده مشاع “ 

توس��عه را به تاخير خواهد افكند. بهره برداري از منابع در 
مالكيت مشترك فرايندي است كند و دشوار براي رسيدن 
به توافق در هر زمينه اي با پنج كشور منطقه. هيچ شيوه اي 
براي واقعيت بخشيدن به يك منطقه “مشاع “ نمي شناسيم 
كه از ديد مس��ائل مالي بين المللي، دچار دش��واري هايي 
نشود. بر اين باوريم كه مختار بودن يك كشور كرانه اي به 
وتو كردن يا جلوگيري از برنامه هاي كشور كرانه اي ديگر 
در زمينه بهره برداري از منابع واقع شده در آبهاي پيوسته 
به كرانه هايش، كار توس��عه منابع دريا را فلج خواهد كرد. 
كشورهاي كرانه اي نيازمند آنند كه منابع خود را در سطح 

دريا و در زير آب آن حمل ونقل كنند .
اين ديدگاه ويژه امريكايي كه در آن هنگام براي پشتيباني 
از مواضع جمهوري آذربايجان در مباحث مربوط به رژيم 
حقوقي درياي خزر عنوان شده بود، در حقيقت از واقعيتي 
اجتناب ناپذير در چگونگي اداره مسائل خزر سخن به ميان 
مي آورد. دولت هاي روس��يه و ايران و تركمنستان اگرچه 
آن هنگام با اين ديدگاه سر سازگاري نداشتند از گسترش 
عمليات اكتشافي نفت از س��وي جمهوري آذربايجان با 
همكاري نزديك اياالت متحده امريكا نا خشنود بودند، به 
مرور با عملي نبودن ايده »مشاع « شدن درياي خزر آشنايي 
حاصل كرده و هر يك به سوي ديدگاه ويژه اي در راستاي 

تقسيم دريا بر اساس فرمول هاي ويژه اي حركت كردند.

   چه بايد كرد؟
در كنوانسيون 29 سپتامبر 2014 يك منطقه يا نوار ساحلي 
به پهناي 10 مايل براي ماهيگيري در نظر گرفته ش��ده 
است. ماده هفت تصريح دارد كه در توافقات آتي كشورهاي 
س��احلي آب هاي س��رزميني خود را به نحوي مشخص 

“خواهند كرد “ كه از 15 مايل دريايي “تجاوز نكند “.
در چشم اندازي كلي، بحث پيرامون رژيم حقوقي درياي 
خزر ش��امل س��ه ديدگاه اصلي اس��ت: ديدگاه “استفاده 
مشاع “؛ ديدگاه تقسيم بخش هايي از دريا ميان كشورهاي 
كرانه اي؛ و ديدگاه تقسيم سراس��ر دريا ميان كشورهاي 
كرانه اي بر اساس مقررات بين المللي مربوط به درياها. اين 
ديدگاه اخير كه از سوي جمهوري آذربايجان مطرح شده و از 
پشتيباني همه جانبه اياالت متحده برخوردار است، مي تواند 
بيش��ترين لطمه را به حقوق ملي ايران وارد آورد. از سوي 
ديگر، ديدگاه »مشاع بودن دريا « و »تقسيم سراسر دريا« 
دچار نارسايي هايي اساسي است؛ نه اصل »استفاده مشاع « 
مي تواند به گونه اي كامل در مورد بزرگ ترين درياچه جهان 
عملي شود با منابع بزرگي كه پنج ملت مدعي مالكيت آن 
هستند؛ و نه درياي خزر يك درياي آزاد است كه بتوان آن 
را به آساني مش��مول مقررات كنوانسيون 1982 سازمان 
ملل متحد و ديگر قوانين بين المللي حاكم بر درياهاي آزاد 
دانست. خزر درياچه اي است داراي شرايط منحصر به فرد 
كه تعريفي منحصر به فرد را مي طلبد و بر همان اس��اس 
بايد رژيم حقوقي منحصر به فردي داشته باشد. در همان 
حال، در عمل چنين مي نمايد كه كشورهاي كرانه اي اين 
درياچه توافق دارند كه اختالف و بن بست كنوني نمي تواند 
براي هميش��ه ادامه يابد. به نظر مي رسد اين كشورها اين 
حقيق��ت را مي پذيرند كه بهترين راه خروج از بن بس��ت 
موجود روي آوردن به ترتيباتي اس��ت كه حقوق دريايي 
و سرزميني هر كشوري آش��كارا روشن و مشخص باشد 
آنگونه كه راهي مشخص براي توسعه منابع درياي خزر فرا 
روي همه كشورهاي منطقه قرار گيرد.از يك سوي، بحث 
جمهوري هاي آذربايجان و قزاقستان در اين باره كه به هنگام 
تعيين مرزهاي ميان جمهوري هاي اتحاد جماهير شوروي 
پيشين يك خط فرضي ازآستارا به خليج حسينقلي نيز 
فرض ش��ده بود براي جدا كردن سهم ايران از درياي خزر، 
قابل قبول نيست. چنين ترتيباتي اگر به واقع صورت گرفته 
باشد، نمي توانس��ت از حد يك تصميم داخلي در شوروي 
پيشين فراتر رود. ايران در آن هنگام و هم اكنون يك كشور 
مس��تقل بوده و هست و روابطش با اتحاد شوروي پيشين 
يا كش��ورهايي كه در پي فروپاشي آن پديدار آمده اند تابع 
مقررات بين المللي بوده و هست. در چنين شرايطي آشكار 
است كه بر اساس قوانين و مقررات بين المللي تصميمات 
داخلي يك كشور نمي تواند براي كشور مستقل ديگري الزام 
آور باشد، مگر آنكه ايران آن تصميمات را رسما پذيرفته و 
در چارچوب يك قرارداد مرزي دريايي امضاء كرده باشد. به 
گفته ديگر، هر تالشي از سوي يك كشور براي محدود كردن 
حقوق مشروع و قانوني كشوري ديگر در درياي خزر تنها 
مي تواند عدم صداقت آن در بحث مربوط به حل مساله رژيم 
حقوقي آن دريا را ثابت كند و چنين برخوردي بحث هاي ياد 

شده را بي حاصل و مساله را الينحل خواهد كرد.
از سوي ديگر، شايان توجه اس��ت كه پنج كشور كرانه اي 
خزر تا كنون مراحل عمده اي را پيروزمندانه طي كرده اند. 
در مرحله نخست چهار كشور باقي مانده از شوروي پيشين 
در سال 1991 در آلماتي خود را جانشين آن ابرقدرت در 
خزر اعالم كرده و همه تعهدات بين المللي شوروي پيشين 
را رسما پذيرفتند و اينگونه مساله جانشيني را حل كردند. 
در مرحله دوم پنج كشور خزر تصميم گرفتند كه خزر بايد 
يك »درياچه« فرض ش��ود با رژيم حقوقي ويژه خود. در 
مرحله بعدي اگرچه طرح ديدگاه هاي گوناگون نسبت به 
رژيم حقوقي مورد نظر هر كشور سبب تفرقه زيادي ميان 
پنج كشور خزر شد، ولي در عمل همه اين كشورها به گونه اي 
اصل »تقسيم « بخش��ي از دريا را پذيرفته اند، در حالي كه 
حتي با مشاع اعالم كردن دريا، حريم سرزميني و مرزهاي 
دريايي و هوايي پنج كشور بايد در بخشي از داخل دريا قرار 
گيرد. در حالي كه جمهوري هاي آذربايجان و قزاقس��تان 
خواهان تقسيم سراسر دريا هستند، روسيه پيگير فرمولي 
است كه بخش هايي از دريا را تقسيم و بخش هايي را مشاع 
سازد: ايران خواهان تقسيم دريا به پنج سهم بيست درصدي 
است: و تركمنستان با اعالم دوازده مايل آب هاي ساحلي 
)درياي سرزميني( اصل تقسيم دريا را پذيرفته است. به هر 
حال، بر خالف ظاهر كه اختالف ديدگاه هاي كش��ورهاي 
كرانه اي را گسترده و ژرف مي نماياند، گذشت زمان و ادامه 
بحث ها اين ديدگاه ها را تا حدود زيادي به هم نزديك ساخته 
است. با اين حال، رسيدن به توافق نهايي ميان اين كشورها 
همچنان دشوار مي نمايد و براي رسيدن به چنين توافقي 
بايد با در نظر گرفتن اعتبار و اس��تحكام استدالل هاي هر 
كشور، در پي يافتن راه ميانه اي بود پذيرفتني براي همه و 
قانع كننده آنگونه كه بتواند ديدگاه هاي ياد شده را در قالب 

يك فرمول تركيب كند.
شايد تركيب اصول اصلي ديدگاه هاي پنج كشور بتواند به 
فرمولي منجر شود كه هم درياي خزر را ميان كشورهاي 

كرانه اي تقسيم كند و هم منطقه درخور توجهي از دريا را 
براي استفاده مشاع ميان پنج كشور درنظر گيرد.؛ فرمولي 

كه تامين كننده موارد ريرين باشد: 
1- تعيين محدوده اي به گستره 40 تا 45 مايل در درازاي 
خط كرانه اي هر كشور به عنوان منطقه اقتصادي انحصاري 
آن كشور، آنگونه كه مقررات بين المللي مربوط به دريا ها 
تكليف مي كند؛ يعني تقسيم دريا بر اساس ادامه مرزهاي 

خشكي در دريا تا ژرفاي 40 يا 45 مايل از كرانه ها.
2- اعالم بدن��ه آب هاي باقي مانده در بخش مياني دريا به 
عنوان منطقه “بهره برداري مشاع “ كه پنج كشور كرانه اي 
در استفاده از آن به منظورهاي بازرگاني دريايي، كشتي راني 
و ديگر فعاليت هاي دريايي از حقوق مساوي برخوردار باشند. 
اين منطقه مياني مش��اع مي تواند به هر يك از كشورهاي 
كرانه اي امكان دهد تا با چهار كشور ديگر خزر همسايگي 

جغرافيايي داشته باشد.
3- تقس��يم كف اين بخش مياني مش��اع بر اساس ادامه 
مرزهاي خشكي به س��وي دريا آنگونه كه در ميانه دريا به 
نقطه يا خط مشترك رسند. چنين تقسيمي در حقيقت 
ادامه تقسيم مناطق اقتصادي انحصاري كشورها در ژرفاي 
40 تا 45 مايل اس��ت و منابع زير كف دريا در بخش مشاع 

شده را ميان كشورهاي كرانه اي تقسيم مي كند.
شايان توجه است كه ايجاد يك منطقه مشاع در ميانه دريا 
اهميت فراواني دارد، چون بخش مشاع شده مياني دريا به 
پنج كشور امكان مي دهد كه در همسايگي جغرافيايي هم 
باقي بمانند. در همسايگي هم ماندن پنج كشور درياي خزر 
از آن روي اهميت دارد ك��ه اداره دريا از نظر حفظ محيط 
زيست، حفظ امنيت، سر و سامان دادن به وضع كشتي راني 
و ش��يالت، و نظارت بر بهره برداري ديگر ملل در اين دريا، 
نيازمند همكاري هاي جمعي و مستقيم “همسايگان “ در 
خزر اس��ت. از سوي ديگر، با توجه به عملي نبودن تقسيم 
دريا به پنج سهم مساوي، اين تنها فرمولي است كه مي تواند 

بيست درصد دريا را نصيب ايران كند.

  ايران چه بايد بكند
1- ايران نيازمند آغاز يك سلسله اقدامات جدي در منطقه 
خزر اس��ت تا بتواند منافع ملي خود را در اين دريا تضمين 
كند. و نخستين اقدام ايران بايد به دست فراموشي سپردن 
بحث هاي بيهوده دهه 1380 مانند بحث تعلق پنجاه درصد 
دريا به ايران و يا تقسيم دريا به پنج سهم مساوي 20 درصدي 

ميان پنج كشور و غيره باشد.
2- اين اقدام همراه با تالش براي تغيير برخي مواد و اصول 
كنوانسيون براي به حداكثر رساندن حقوق ملي ايران در 
خزر بايد به گونه اي پيگيري شود كه گوياي پايبندي تهران 
به توافق پنج گانه باشد كه به كنوانسيون 29 سپتامبر 2014 

معروف است.
3- در ص��ورت تمايل به تغيير برخي م��وارد از توافق هاي 
حاصل ش��ده، ايران مي تواند با توس��ل به ماده 18 همان 
كنوانس��يون امكان اصالح و تكميل مواد كنوانس��يون را 
به دس��ت آورد. حصول چنين توافقي تنه��ا از راه تعديل 
مواضع عملي است و بايد از جمهوري آذربايجان يا ديگران 
)قزاقستان( خواست كه مواضع خود را براي رسيدن به هدف 

مشترك تعديل نمايند.
4- از آنجا كه سواحل ايران در درياي خزر عميق تر از ديگر 
سواحل اين دريا است و از آنجايي كه سواحل عميق خزر 
معموال محل زيست ماهي خاويار - گرانبهاترين ماهي اين 
دريا - است و از آنجايي كه روسيه تنها كشور دارنده صنعت 
ماهيگيري فعالي در درياي خزر است و دامنه فعاليت هاي 
صنعت ماهي گيري خاويار تا نزديكي هاي سواحل ايران 
گسترش مي يابد، به س��ود ايران است كه گستره آب هاي 
س��احلي خود را هرچه بيش��تر اعالم نمايد تا از دستبرد 
صيد ماهي خاويار در نزديكي س��واحل ايران جلوگيري 
شود. دولت ايران گس��تره آب هاي ساحلي كشور را طبق 
ماده سوم قانون اصالحي »حدود آب هاي ساحلي« مورخ 
 س��ال 1338 از شش مايل به 12 مايل افزايش داد. ولي در 
پيش نويس كنوانسينون 29 سپتامبر 2014 آمده است كه 
براي سواحل هر كشور در خزر يك نوار ده مايلي به عنوان 
منطقه انحصاري ماهي گيري در نظر گرفته مي ش��ود كه 
پذيرش آن به سود ايران نخواهد بود. ولي ماده هفت همين 
كنوانس��يون تصريح دارد كه در توافقات آتي كشورهاي 
س��احلي آب هاي س��رزميني خود را به نحوي مشخص 
خواهند كرد كه اين نوار ساحلي از آب هاي سرزميني هر 
كشور از 15 مايل دريايي تجاوز نكند به گمان من دولت ايران 
بايد از اين امكان استفاده نمايد و آب هاي ساحلي كشور را 

حداكثر تا 15 مايل گسترش دهد.
5- البته توجه داريم كه طبق مقررات بين المللي هر كشوري 
 Exclusive حق دارد كه يك منطقه انحصاري اقتصادي
Economic Zone به وسعت 200 مايل از خط ساحلي 
خود اعالم نمايد. البته وسعت و شكل جغرافيايي درياچه 
خزر ش��ايد اجازه اين كار را ندهد، ول��ي زمينه اين بحث 
بين المللي اجازه مي دهد كه ايران بتواند گستره آب هاي 

ساحلي خود را به حداكثر ممكن برساند.
6- بايد توجه داش��ت كه روس ها به دليل داشتن صنعت 
ماهي گيري گس��ترده و فعال خود در خزر ممكن است با 
هرچه گسترده تر شدن دامنه آب هاي ساحلي كشورها كه 
دايره فعاليت ماهي گي��ري آنان را محدود نمايد مخالفت 
ورزن��د. احتم��اال در نظر گرفت��ِن يك ن��وار 10 مايلي در 
كنوانس��يون 2014 )يعني 2 مايل كمت��ر از حد معارف 

بين المللي آن( ناشي از فشار روس ها بوده باشد.
7- اگر بدن��ه دريا در وراي مح��دوده 10 مايل آب هاي 
ساحلي كش��ورها آب هاي آزاد، يا مناطق مشترك بين 
كشورها،  يا منطقه مشاع اعالم شود، به سود ايران است 
كه 1- سطح و بدنه اصلي دريا در منطقه مشاع به صورت 
مش��اع بين هر پنج كشور اعالم ش��ود. 2- كف دريا كه 
داراي منابع نفتي در بخش هاي دوردست نسبت به ايران 

است نيز مشاع اعالم شود.
8- همزمان با اقدامات ب��اال، ايران بايد وارد گفت وگوهاي 
فني براي تقسيم آب هاي كرانه اي ميان خود و دو همسايه 
تركمن و آذري ش��ود بر اساس همان زمينه هاي حقوقي 
و جغرافيايي كه روس��يه ب��ا دو جمه��وري آذربايجان و 
قزاقس��تان به توافق رس��يد. اين كار هم حقوق ايران را در 
بخش قابل تقسيم از دريا تثبيت مي كند و هم ايران را در 
تصميم گيري هاي نهايي و پنج جانبه در شرايطي مساوي با 
چهار كشور ديگر خزر قرار خواهد داد و بر سر ميز مذاكرات 

نهايي از موقعيتي برابر برخوردار خواهد كرد.
منبع : شمس

سود ايران در كدام رژيم حقوقي است 
ایران و رژیم حقوقی دریای خزر

    ايران نيازمند آغاز يك سلسله اقدامات جدي در منطقه خزر است تا بتواند منافع ملي خود را 
در اين دريا تضمين كند و نخستين اقدام ايران بايد به دست فراموشي سپردن بحث هاي بيهوده 
 دهه 1380 مانند بحث تعلق پنجاه درصد دريا به ايران و يا تقس�يم دريا به پنج س�هم مس�اوي

 20 درصدي ميان پنج كشور و غيره باشد
    در صورت تمايل به تغيير برخي موارد ، ايران مي تواند با توسل به ماده 18 همان كنوانسيون امكان 
اصالح را به دست آورد. حصول چنين توافقي تنها از راه تعديل مواضع عملي است و بايد از جمهوري 

آذربايجان و قزاقستان خواست كه مواضع خود را براي رسيدن به هدف مشترك تعديل نمايند

برش
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دانش و فن10

همكاري وزارت ارتباطات با بانك مركزي براي مبارزه با قمار 

رشد شرط  بندي در فضاي مجازي 
گروه دانش و فن   

وزير ارتباطات از رش��د پديده شرط  بندي در فضاي 
مجازي خبر داد و گفت: انتظار مي رود بانك مركزي 
براي مب��ارزه با قمار همكاري مجدانه  تري داش��ته 

باشد.
 محم��د ج��واد آذري جهرم��ي وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات درباره مقابله با س��ايت  هاي قمار 
و ش��رط بندي و برنامه ريزي  هاي انجام شده، عنوان 
كرد: چندي پيش گزارش هايي را از رشد پديده قمار 
و ش��رط  بندي در فضاي مج��ازي دريافت كردم كه 
نشان مي دهد اين پديده سايبري و مالي در جامعه 
نفوذ بيش��تري پيدا كرده و باعث شده تا اين پديده 
زنگ خطري ب��راي فضاي مجازي كش��ور و بخش 
پرداخت به شمار برود؛ در عين حال برخي در بحث 
قمار فعاليت دارند كه اقتصاد ناش��ي از آن ناس��الم 
به شمار مي رود و اين دس��ته از سرويس  ها به جاي 
سايت  هايي كه به صورت آشكار در حال فعاليت در 
بحث قمار و شرط  بندي هس��تند در پوشش ارزش 

افزوده فعاليت دارند.
وزير ارتباطات اظهار كرد: با توجه به رشد پديده قمار 
و شرط بندي آنالين، مسووالن ذي ربط در اين حوزه 
بايد از طريق هم افزايي با يكديگر بتوانند نسبت به 
كاهش س��رعت اين پديده، توقف و ايجاد مانع براي 
عدم س��هولت انجام قمار و شرط  بندي آنالين اقدام 
كنند كه اين مس��اله در جلس��ه اي از سوي وزارت 
ارتباطات با مسووالن دادس��تاني، پليس فتا، مركز 
ماهر و برخي ديگر از دس��تگاه ها نيز تاكيد ش��ده و 
خروجي اين جلس��ه برنامه مقدماتي سه ماهه براي 
توقف قمار در كش��ور بود كه اين برنامه همچنان در 
وضعيت اجرايي است و منتظر اقدام ساير دستگاه ها 

در اين حوزه هستيم .
وي با بيان اينكه وظيفه مركز ماهر برخورد و شناسايي 
با س��ايت  هاي قم��ار و ش��رط بندي آنالين نيس��ت، 
افزود: برخالف عقيده بس��ياري از فعاالن رسانه  اي و 
كارشناسان، مركز مديريت امداد و هماهنگي عمليات 
رخدادهاي رايانه  اي )ماهر( وظيفه برخورد و شناسايي 
با سايت  هاي قمار و شرط  بندي در فضاي مجازي را ندارد 
و ماهر متولي ايجاد و كمك به حفظ امنيت شبكه كشور 
است، اما با توجه به بازوي اجرايي در زمينه سايبري در 
اين حوزه نقش  هايي دارند كه از سوي سازمان فناوري 

اطالعات تعيين شده است.
آذري جهرم��ي ادامه داد: پليس فت��ا به عنوان ضابط 
قضاي��ي و رصدگر تخلف��ات فضاي مج��ازي وظيفه 
شناسايي و برخورد با مصاديق مجرمانه از جمله قمار 
و ش��رط بندي را دارد و اين نهاد اس��ت كه بايد در اين 
زمينه پيگيري  هاي بيش��تر و برخوردهاي قاطع  تري 

داشته باشد .
وزير ارتباطات با اشاره به همكاري ساير دستگاه ها 

بيان كرد: عالوه بر افزايش اقدامات پليس فتا، بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران بايد در بسياري از 
فرايندها همكاري مجدانه  تر داشته باشد و در عين 
حال عالوه برخورد با متخلفان در سيس��تم قضايي 
بايد احكام قضايي بازدارنده و مانع كننده براي قمار 
و ش��رط بندي آنالين صادر شود؛ طبيعتا اگر احكام 
قضايي صادر ش��ود، ش��ركت  هاي اينترنتي مطابق 

قانون عمل خواهند كرد .
آذري جهرم��ي در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه چرا 
برخي مسووالن نس��بت به گسترش اين سايت  ها و 
هدررفت و خروج س��رمايه در كشور طي سال هاي 
اخير حساسيت ندارند و در عين حال برخي ديگر از 
مسووالن شبكه بانكي، قضايي و نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي اعتقاد دارند كه قانون و متولي مبارزه 
با اين سايت  ها وجود ندارد، تصريح كرد: اعتقاد دارم 
در بحث مبارزه با س��ايت  هاي قمار و ش��رط بندي 
آنالين از س��وي نهاد قانونگذار قوانين تعيين شده 
و البت��ه قوانين مناس��بي نيز وج��ود دارد، اما براي 
استفاده از اين بستر دس��تگا ه ها هستند كه بايد به 
قوانين عمل كنند؛ در آينده  اي نزديك براي پيگيري 
بحث قمار و ش��رط بندي آنالين با حضور مسووالن 

ذيربط جلسه  اي برگزار خواهد شد.

    توقيفوجوهحاصلازقماروشرطبندي
 اين در حالي اس��ت كه چندي پيش معاون قضايي 
دادستان كل كش��ور از راه اندازي سامانه »كاشف« 
براي شناسايي حس��اب ها و توقيف وجوه حاصل از 

قمار و شرط بندي در فضاي مجازي خبر داده بود.
عبدالصم��د خرم آب��ادي چندي پي��ش در صفحه 
ش��خصي خود نوش��ته بود: جلس��ه اي ب��ا حضور 
نمايندگان بانك مركزي، ش��ركت شاپرك، نيروي 
انتظام��ي، وزارت ورزش و جوان��ان و برخي ديگر از 
نهادهاي ذي  ربط در دادس��تاني كل كشور برگزار 
شد و هماهنگي هاي الزم براي شناسايي و برخورد 
قانوني قوي و برخط با س��ايت هاي اينترنتي قمار و 

شرط  بندي به عمل آمد.
شعبه ويژه اي در دادس��راي جرايم رايانه اي تهران 
براي رسيدگي به جرم شرط بندي و قمار در فضاي 
مجازي اختصاص يافته است و در ساير شهرستان ها 
نيز شعب ويژه س��يدگي كننده به جرايم رايانه اي با 

اين جرم برخورد مي كنند.
پيرو هماهنگي هاي صورت گرفته، يك تيم  تخصصي 
براي شناسايي سايت هاي شرط  بندي و گردانندگان 
آنها ايجاد ش��ده است تا به طور برخط و جدي با اين 

پديده برخورد شود.
يكي ديگر از نتايج اين جلسه هماهنگي و همكاري 
بس��يار خوب بين بان��ك مركزي و دادس��تاني كل 
كشور و ايجاد س��امانه اي به نام »س��امانه كاشف« 

ب��راي مسدود س��ازي برخ��ط حس��اب هاي بانكي 
مرتبط با جرايم رايان��ه اي و توقيف وجوه حاصل از 

اين جرايم است.
بر اس��اس توافق به عم��ل آمده با بان��ك مركزي و 
شركت شاپرك ترتيبي اتخاذ شده است تا چنانچه 
اشخاص حقيقي يا حقوقي يكي از درگاهاي پرداخت 
الكترونيك��ي خود را ب��ه امر قمار يا ش��رط بندي يا 
جمع آوري وجوه حاصل از س��اير جراي��م رايانه اي 
اختصاص دهند، ساير درگاه هاي پرداخت مجرمين 

نيز شناسايي و مسدود شود.

با توجه به اينكه اكثر ش��رط بندي ها روي مسابقات 
فوتبال و س��اير مسابقات ورزش��ي انجام مي شود، 
در اين جلس��ه مق��رر ش��د وزارت ورزش و جوانان 
اطالع رس��اني الزم را در راديو و تلويزيون و س��اير 
رسانه هاي ارتباط جمعي در خصوص آثار و تبعات 

منفي اين اقدام غيرقانوني به عمل آورد.

    تشكيلقمارخانههايالكترونيكي
همچنين در اي��ن خصوص چندي پيش رمضانعلي 
سبحاني فر عضو كميته تعيين مصاديق مجرمانه با 
اش��اره به فعاليت قمارخانه هاي اينترنتي در كشور، 
عنوان كرد: بانك مركزي بايد مشخص كند كه نوع 
مبادالت و فعاليت س��ايت ها وجه قمار دارد يا خير، 
چ��را كه بانك مركزي مرجع تش��خيص دهنده اين 

موضوع است .
رييس كميته ارتباطات كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اس��المي، اظهار كرد: منشأ و مبدا و 
متولي اين موضوع كه س��ايت هاي اقتصادي مجوز 
داش��ته يا ندارند و اينكه قمارخانه هس��تند يا خير 
بانك مركزي اس��ت و سريعتر بس��اط فعاليت آنها 
را برچيند. نبايد برخي از سوءاس��تفاده كنندگان به 
بهانه تسهيل مبادالت مالي در فضاي مجازي زمينه 

ايجاد قمارخانه هاي الكترونيكي را فراهم كنند.
وي با بي��ان اينك��ه قمارخانه ه��اي اينترنتي نظم 
اقتصادي كشور را به هم مي ريزند، به خانه ملت بيان 
كرد: بانك مركزي بايد اسامي سايت هايي را كه مجوز 
ندارند، به كميته تعيين مصاديق مجرمانه ارايه دهد 

و اين سايت ها توسط كميته تعطيل شوند.
وي با بيان اينكه نبايد برخي از سوءاستفاده كنندگان 
به بهانه تس��هيل مبادالت مال��ي در فضاي مجازي 
زمينه ايج��اد قمارخانه ه��اي الكترونيكي را فراهم 
كنن��د، تصريح ك��رد: بان��ك مركزي بايد اس��امي 
سايت هاي مجوز دار و سايت هاي بدون مجوز فعاليت 
اقتصادي را مش��خص كند، چرا ك��ه قمارخانه هاي 
اينترنت��ي در نظام اقتصادي كش��ور اخ��الل ايجاد 

مي كنند.
عضو كميت��ه تعيين مصاديق مجرمانه با اش��اره به 
اينكه تس��هيل تجارت الكترونيك به معني حمايت 
از قمارخانه ه��اي آنالي��ن و ش��رط بندي اينترنتي 
نيس��ت، تصريح كرد: بانك مركزي نبايد به كساني 
كه مجوز فعاليت در ش��بكه هاي اينترنتي ندارند و 
بدون مجوز فعاليت هاي اقتصادي اينچنيني انجام 
مي دهن��د، درگاه بانك��ي ارايه دهد، تا ب��ا اين نوع 

پايگاه ها برخورد شود.

طراحينقشهبوميآنالينرقيب»ويز«و»گوگلمپ«
ايلنا | گوگل مپ��س را  بي ترديد مي ت��وان بهترين 
سرويس نقشه ارايه ش��ده در دنيا دانست كه تاكنون 
رقيبي هم براي آن پيدا نش��ده،  اس��ت و با خريد ويز 
تاكنون در سراسر دنيا كاربران زيادي دارد، اما حاال به 
نظر مي رس��د كاربران ايراني به دور از هر گونه مشكل 
مي توانند از نقشه بومي ايراني استفاده كنند به طوري 
كه نقش��ه آنالين و بومي نما، ب��ا قابليت مكان يابي به 
صورت بومي و توليد آدرس اختصاصي براي كاربران 
ايراني از سوي يك شركت دانش بنيان طراحي و توليد 

شده است .
محمد رض��ا فيروزآبادي مدير تيم طراحي نقش��ه و 
مسيرياب بومي با بيان اينكه حدود 6 سال روي پروژه 
ايراني نما كار شده است، افزود: اين نقشه در حقيقت 
بستري براي داده هاي مكان يابي است و به صورت كامال 

تعاملي طراحي ش��ده است. تكميل داده هاي نقشه از 
سوي كاربران براي ما بسيار حائز اهميت است. نقشه 
زماني زنده خواهد بود كه كاربر داشته باشد و اطالعاتي 

را از سوي كاربران دريافت كند.
وي با اشاره به اينكه ايجاد نقشه آنالين بومي پيش 
از اين نيز از س��وي برخي كشورها انجام شده است، 
اظهار داشت: به عنوان مثال ياندكس مپ در روسيه 
و باي��دو در چين نمونه هايي از نقش��ه آنالين بومي 
هس��تند كه بعضا جلوتر از گ��وگل waze حركت 
مي كنند. پ��روژه نم��ا در ش��اخه web GIS قرار 
  WEB و هم در حوزه GIS مي گيرد و هم در حوزه

سرويس ها و داده هاي الزم را ايجاد كرده است.
وي تصريح ك��رد: گوگل پس از م��ا قوي ترين ديتا را 
درخصوص ايران دارد و ما ب��ه مراتب از گوگل جلوتر 

هستيم. ما رقيب خود را جا گذاشته ايم و برنامه به زودي 
در دسترس سازمان ها و كاربران قرار خواهد گرفت.

وي ادامه داد: نس��خه آزمايشي اپليكيشن نما براي 
سيستم عامل اندرويد در اينترنت قرار گرفت و نسخه 
اپليكيشن IOS نيز حدود 3 ماه آينده اضافه خواهد 
ش��د. همچنين نس��خه س��خنگوي اين اپليكيشن 
نيز ت��ا حدود يك ماه ديگر در دس��ترس عموم قرار 
مي گيرد. اين اپليكيشن رايگان است و از اين لحاظ 

محدوديتي ندارد.
فيروزآب��ادي با بيان اينكه گ��وگل تابع تحريم هاي 
بين المللي است، گفت: يكي از مزيت هاي رقابتي ما 
اين است كه بومي هستيم و كسب و كارهاي داخلي 

مي توانند خود را در نقشه آنالين ما معرفي كنند. 
وي ضمن تاكيد ب��ر ايمن بودن اين نرم افزار داخلي 

گفت: برآورد ترافيك در شهرها، از طريق تشخيص 
س��رعت كاربران انجام مي ش��ود و اين كار راه حل 
ديگري ن��دارد؛ چرا كه نمي ت��وان در كليه مكان ها 
دوربين گذاش��ت. تفاوت ما با waze اين است كه 
اطالعات دريافتي را به هيچ عنوان ذخيره نمي كنيم. 
وي با اشاره به اينكه مشكل امنيتي ويز، لوكيشن اليو بود 
به اين معني كه ويز داده هاي طول و عرض جغرافيايي 
كاربر را در هر لحظه ذخيره و به سرور ارسال مي كند؛ 
افزود: عالوه بر اينكه شماره سريال گوشي كاربر را نيز 
ذخيره مي كند؛ با در اختيار داش��تن ش��ماره سريال 
گوش��ي، رسيدن به ش��ماره موبايل و ايميل از طريق 

اطالعات ديتا بيس هاي ديگر امكان پذير مي شود. 
وي گف��ت: ويز س��پس از اين اطالعات ب��راي ديتا 
ماينينگ )داده كاوي( استفاده مي كند. با اين روش 

در واقع براي ويز قابل تشخيص بود كه يك كاربر با 
شماره سريال گوش��ي و شماره موبايل مشخص در 
چه طول و ع��رض جغرافيايي حركت مي كند و اين 

امكان از نظر نهادهاي امنيتي مشكل دار بود. 
فيروزآبادي تصريح كرد: اما در نرم افزار بومي اين تدابير 
امنيتي لحاظ شده و شماره سريال گوشي كاربر ذخيره 
نمي شود و مسير كاربر نيز پس از مسيريابي پاك خواهد 
ش��د. عالوه بر اينكه، ديگر مالحظات امنيتي ش��امل 
مكان هاي حساس نيز رعايت شده و هيچ ارگان نظامي 
و انتظامي در اين نقشه وجود ندارد و برخالف نقشه هاي 
خارجي روي اين بخش ها امكان نمايش ماهواره اي نيز 
حذف شده است. هيچ پادگان و محل انتظامي در داخل 
نقشه نما وجود ندارد. و ديتاي تماي نقاط امنيتي نيز 

حذف شده است .

فون آرنا| توييتر اعالم كرده اس��ت كه 
نسخه توييتر اليت براي كاربران ۲۱ كشور 
ديگري كه سرعت اينترنت پاييني دارند، 
هم اكنون در فروشگاه آنالين گوگل پلي 

استور قابل دسترسي است.
چند پيش بود كه گزارش هايي نشان داد 
ش��بكه اجتماعي توييتر در حال اجراي 
آزمايشي يك نسخه جديد از اپليكيشن 

توييتر تحت عنوان توييتر اليت در سيس��تم عامل گوشي هاي اندرويدي است و قصد دارد به 
منظور گسترش استفاده از اين شبكه اجتماعي توسط همه كاربران در تمام كشورهاي جهان، آن 
را راه اندازي كند تا حتي مردم در كشورهايي كه اينترنت گوشي همراه بسيار گران بوده يا سرعت 
بسيار پاييني دارد، هم بتوانند به توييتر دسترسي يافته و مطالب خود را براي جهانيان به اشتراك 
بگذارند.نسخه آزمايشي اپليكيشن توييتر اليت در ابتدا در كشور فيليپين تست و آزمايش شد 
و پس از موفقيت و استقبال بي نظير از آن، توييتر تصميم گرفت اين نسخه از اپليكيشن توييتر 

اليت را براي تعداد بيشتري از كشورهاي درحال توسعه و جهان سومي نيز عرضه و ارايه كند.
حاال توييتر با انتش��ار بيانيه اي جديد اعالم كرده است كه اپليكيشن جديد توييتر اليت براي 
كاربران ۲۱ كشور ديگر نيز در دسترس اس��ت و كاربران بايد به منظور دريافت و دانلود آن به 

فروشگاه هاي اينترنتي نظير گوگل پلي استور مراجعه كنند.
كش��ورهايي كه توييتر اليت در آن قابل دسترسي است، شامل آرژانتين، بالروس، جمهوري 
دومينيكا، غنا، گواتماال، هندوراس، هندوستان، اندونزي، اردن، تركيه، روماني، كنيا، مراكش، 

ناكاراگوئه، پاراگوئه، اوگاندا، اوكراين، اوروگوئه، يمن و زيمبابوه است.
نسخه اليت اپليكيشن هاي شبكه هاي اجتماعي اين امكان را به كاربران مي دهد تا مطالب و 
پست هاي موردنظر خود را بدون نياز به اينترنت پرسرعت يا پرداخت هزينه هاي گزاف براي 

خريداري بسته هاي اينترنتي با جهان به اشتراك بگذارند.

توييتر اليت در ۲۱ كشور داراي اينترنت كم سرعت
هكرنيوز| محققان فعال در حوزه امنيت 
سايبري به تازگي دريافته و اعالم كرده اند 
كه يك بدافزار خطرناك در بس��ياري از 
نرم افزارهاي پيش فرض نصب شده روي 

گوشي هاي اندرويدي وجود دارد.
از آنجا كه اي��ن روزها اخبار زيادي مبني 
بر آس��يب پذيري هاي امنيت��ي و نفوذ 
بدافزارهاي خطرناك به رايانه كاربران و 

شركت هاي تجاري در جهان منتشر شده است، بنابراين پژوهشگران بسياري درصدد كشف 
هرگونه بدافزار در نرم افزار، برنامه و اپليكيشن هاي مختلف هستند تا كاربران را از آسيب هاي 

احتمالي حمالت سايبري و بدافزاري مصون بدارند.
حاال از آنجا كه تقريبا مي توان گفت تمامي گوش��ي هاي هوش��مند اندرويدي با يك س��ري 
برنامه هاي پيش فرضي كه از قبل روي آنها نصب شده است، به فروش رسيده و به دست مشتريان 
و كاربران مي رس��ند، بنابر اعالم اين متخصصان امنيت سايبري، بدافزار كشف شده مي تواند 
تهديدهاي جدي براي كاربران گوشي هاي اندرويدي ايجاد كند و اطالعات شخصي و حريم 

خصوصي آنها را به مخاطره بيندازد.
در اين گزارش كه روز دوشنبه منتشر شده است، بالغ بر ۴۷ آسيب پذيري و ضعف امنيتي 
كشف ش��ده كه روي ۲۵ گوشي اندرويدي وجود داشته است. به باور آنها، اين بدافزار كه 
بل��وت ور )bloatware( نام دارد، حتي با بازگرداندن گوش��ي به حالت كارخانه هم از 
بين نمي رود چراكه روي برنامه هاي پيش فرض نصب ش��ده روي سيستم عامل اندرويد 
موجود اس��ت و قادر اس��ت به راحتي به حجم وسيع و گس��ترده اي از اطالعات كاربران 

دسترسي پيدا كند.
گوشي هاي اندرويدي كه در اين آزمايش ها مورد تس��ت و بررسي قرار گرفته اند، از برندهاي 

مختلفي نظير ايسوس، ال جي، اسنشال فون، ويوو، سوني، نوكيا، اوپو و آلكاتل بوده اند.

بدافزار جديد بالي جان گوشي هاي اندرويدي
ديجيت�ال ترن�دز| ب��ه تازگي يك 
محفظه هوش��مند براي مواد خوراكي 
ساخته شده است. هنگامي كه ذخيره 
خوراكي اي��ن محفظه به كمتر از نصف 
برس��د، دس��تگاه به طور خودكار آن را 

سفارش مي دهد.
ي��ك ش��ركت توليد كننده دس��تگاه 
هوشمند به آمازون در هوشمندسازي 

خانه كمك مي كند. اين ش��ركت يك محفظه هوش��مند براي نگهداري خوراكي و قهوه 
ارايه كرده است.

محفظه هوشمندWePlenish Java Smart Container به طور خودكار با استفاده 
از خدمت Dashآماوزن خوراكي و قهوه )از برندهايي مشخص شده( را سفارش مي دهد.
اي��ن دس��تگاه ب��ا اس��تفاده از حس��گرهاي هوش��مند مي��زان م��واد غذاي��ي 
ذخي��ره ش��ده را ردياب��ي مي كن��د. اي��ن م��واد غذاي��ي ش��امل قه��وه، كپس��ول هاي 
 اسپرس��و ي��ا چ��اي و همچني��ن خوراكي ه��اي مختل��ف مانن��د بيس��كوئيت

 است.
هنگامي كه بيش از ۵۰ درصد ذخيره اين خوراكي مصرف شود، WePlenish Java با 
اس��تفاده از واي فاي و خدمت Amazon Dash Replenishment همان محصول 
را دوباره س��فارش مي دهد. براي شروع مش��تريان بايد اپليكيشن مخصوص اين دستگاه 
را دانلود كنند و با كمك حس��اب كاربري آمازون، محصوالت قابل خريد با اين دستگاه را 

انتخاب كنند.
اين دس��تگاه مجهز به باتري اس��ت بنابراين صاحبان آن مي توانند دستگاه را در انبار قرار 
دهند يا روي ميز بگذارند.رو گروس��من موسس اين ش��ركت مي گويد: ما معتقديم آينده 

خانه هاي هوشمند به اتوماسيون وابسته است.

محفظه هوشمندي كه خوراكي سفارش مي دهد

توييتررفعفيلترنميشود

اپليكيشنيبرايپيشنهاد
فيلمهايجديد

بهرهمنديجديدتريننسخه
اندرويدازهوشمصنوعي

لشكررباتهايمينياتوري
امريكاشكلميگيرد

ايس�نا | معاون دادستان كل كش��ور در امور 
فضاي مجازي مي گويد درخواست وزير ارتباطات 
مبني بر طرح موضوع رفع فيلتر توييتر در جلسه 
كارگروه تعيي��ن مصاديق محت��واي مجرمانه 
غيرقانوني است.به دنبال مصاحبه هاي مكرر وزير 
ارتباطات در خصوص احتمال طرح موضوع رفع 
فيلتر توييتر در جلسه كارگروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه، خبرنگاران محترم س��والتي 
را مطرح كرده اند كه پاس��خ س��واالت مطروحه 
در قالب متن ذيل ارئه مي شود:  كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه مرجع نقض دستورات 
و احكام قضايي نيست؛ بنابراين موضوع رفع فيلتر 
توييتر در جلسه كارگروه تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه مطرح نخواهد شد و توييتر رفع فيلتر 
نمي شود. درخواست وزير ارتباطات دائر بر طرح 
موضوع رفع فيلتر توييتر در جلسه كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه درخواستي غيرقانوني 

و خالف مباني حقوقي است.
دادستان كل كش��ور طي نامه اي به طور رسمي 
غيرقانوني بودن درخواس��ت وزير را صراحتا به 
ايشان متذكر ش��ده اند؛ اصرار بر اين درخواست 
غيرقانوني و رسانه اي كردن مكرر آن جاي تامل 

دارد.
اگر كس��ي فك��ر مي كن��د كه طرح مك��رر يك 
درخواست غيرقانوني در رسانه ها، منع قانوني آن 

را مرتفع مي كند؛ اين فكر اشتباه است.

استار| به تازگي اپليكيشن جديدي معرفي و 
عرضه شده كه فيلم و س��ريال هاي موردعالقه 
كاربران را به صورت كامال هوشمندانه تشخيص 
داده و طبق ساليقشان فيلم هاي جديدي را به آنها 

پيشنهاد مي دهد.
تاكنون اپليكيش��ن و برنامه هاي متعدد زيادي 
براي كارب��ران موبايل ارايه ش��ده اس��ت كه با 
بهره گيري از فناوري هاي نويني همچون هوش 
مصنوعي و يادگيري ماشيني قادر است سليقه 
كاربران در تماش��اي فيلم و سريال را شناسايي 
كند و طبق الگوريتم هاي به دست آمده، فيلم هاي 

جديدي را به كاربر پيشنهاد دهد.
طراحان و توس��عه دهندگان اين اپليكيشن در 
تشريح و توضيح درباره اين اپليكيشن مي گويند 
به عنوان مثال اگر كاربري عالقه مند به فيلم هاي 
كمدي و رمانتيك باشد، با يك بار تماشاي اين ژانر 
به حافظه هوش مصنوعي اپليكيشن مربوطه وارد 
مي شود و س��پس با بررسي الگوريتم هاي قبلي 
به يك الگوي جديد رسيده و فيلم هاي شبيه به 

همان ژانر را به وي معرفي مي كند.
اين اپليكيشن كه تينسل )Tinsel( نام دارد، 
ب��ه كاربران اين امكان را مي دهد تا بر اس��اس 
عاليق و ساليق خود به همه فيلم و سريال هاي 
موردعالق��ه خود دسترس��ي پيدا ك��رده و به 

تماشاي آنها بنشينند.

زد دي نت| گوگل اعالم كرده است كه جديدترين 
 android نسخه از سيستم عامل اندرويد موسوم به
Pie از فناوري هوش مصنوعي بيش��ترين بهره را 
برده اس��ت.هفته گذش��ته بود كه شركت گوگل 
از جديدترين نس��خه سيس��تم عامل مخصوص 
گوشي هاي هوش��مند يعني اندرويد ۹.۰ موسوم 
به اندرويد پاي به صورت رس��مي رونمايي كرد تا 
شركت هاي توليدكننده موبايل بتوانند با توسعه و 
تطابق آن با گوشي هاي هوشمند خود در اسرع وقت 
دس��تگاه هاي الكترونيكي و محصوالت خود را به 

اندرويد ۹.۰ ارتقاء داده و به روزرساني كنند.
البته گوشي هاي گوگل كه س��ري »پيكسل« نام 
دارند، همواره از نخستين گوشي هايي هستند كه 
به جديدترين نس��خه از اندرويد مجهز مي شوند. 
برنده��اي تكنولوژي و ش��ركت هاي توليدكننده 
موبايل در سراسر جهان كه از سيستم عامل اندرويد 
براي پلتفرم گوش��ي هاي خود استفاده مي كنند، 
موظفند هر ساله با معرفي نسخه هاي جديد اندرويد 
توس��ط گوگل به عنوان شركت توسعه دهنده اين 
سيستم عامل، نسخه هاي دريافتي را با توجه به نياز 
و قابليت هاي گوشي هاي هوشمند توليدشده خود، 
بازطراحي كرده و سپس آن را به صورت همگاني در 
دسترس عموم كاربران گوشي هاي موردنظر قرار 

داده و منتشر كنند.

وي تري| استفاده از ربات ها براي انجام عمليات 
امداد و نجات امر تازه اي نيست، اما به تازگي دولت 
امريكا به تولي��د انبوهي از ريزربات ه��ا كه قادر به 
اقداماتي از اين دست باشند، عالقه نشان داده است.

ربات هاي جديد بس��يار كوچك بوده و روي نوك 
انگشت جاي مي گيرند. اين ربات هاي مينياتوري 
مي توانند با حضور در نقاط حادثه ديده كه شرايط 
بي ثبات و ناپاي��داري نيز دارند و نيز در محيط هاي 
آغشته به مواد س��مي يا ديگر مناطقي كه حضور 
انس��ان در آنها به علت شدت تخريب بسيار دشوار 

است، وظايف محول شده را انجام دهند.
قرار است ش��ركت هاي خصوصي براي اجراي اين 
طرح زيرنظر آژانس دارپا وابس��ته به دولت امريكا 
فعاليت كنند و فناوري هاي جديد خود را ابتدا براي 

استفاده ارتش اياالت متحده ارايه كنند.
محصوالتي ك��ه براي اين كار ابداع خواهند ش��د، 
SHRIMP نام خواهند گرفت كه مخفف عبارت 
SHort- پلتفرم هاي ريزرباتيك مستقل كوتاه برد يا

 Range Independent Microrobotic
Platforms است.

فراسو                                                                                                                                                                                                                                                                           

برش
     مرك�ز مديري�ت ام�داد و هماهنگي 
عملي�ات رخداده�اي رايان�ه  اي )ماهر( 
وظيفه برخورد و شناس�ايي با سايت  هاي 
قم�ار و ش�رط  بندي در فض�اي مجازي را 
ندارد و ماهر متولي ايجاد و كمك به حفظ 
امنيت شبكه كشور اس�ت، اما با توجه به 
بازوي اجرايي در زمينه س�ايبري در اين 
حوزه نقش  هايي دارند كه از سوي سازمان 

فناوري اطالعات تعيين شده است.

كاربر                                                                                                                                                                                                                                                                            سايبر                                                                                                                                                                                                                                                                            رويداد                                                                                                                                                                                                                                                                           
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با ابالغ رييس جمهوري صورت گرفت؛

معاون علمي و فناوري رييس جمهوري:

دورنماي توسعه پايدار در شرق

نخبه كسي است كه بتواند شغل ايجاد كند

»101مصوب��ه ب��ا هدف رفع مش��كالت و مس��ائل 
منطقه سيس��تان در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، 
اجتماعي، سياسي و امنيتي به دنبال سفر اخير وزير 
كشور به ش��مال سيستان و بلوچستان از سوي دفتر 
رييس جمهوري به وزارتخانه ها ابالغ شد كه بخشي از 
برنامه هاي دولت براي توسعه متوازن استاني محسوب 
مي ش��وند. « اين عبارات عنوان خبري است كه روز 
گذشته روي خروجي پايگاه اطالع رساني دولت قرار 
گرفت؛ خبري كه نشان مي دهد برخالف برخي سياه 
نمايي هايي كه اين روزه��ا درباره عملكرد اقتصادي 
دولت مطرح مي ش��ود؛ فرآيند توسعه در استان ها بر 
اس��اس برنامه هاي از پيش تدارك ديده شده دنبال 
مي ش��ود و نتايج عين��ي آن در مناطق مختلف قابل 

رديابي است.
يك��ي از وعده ه��اي روحان��ي در اي��ام انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري در قابل پروژه اي مطرح ش��د كه 
از آن ذيل عنوان پروژه توس��عه متوازن استاني ياد 
ش��د؛ پروژه اي كه با شناس��ايي كانون ه��اي فقر و 
فقدان توسعه يافتگي در استان هاي مختلف تالش 
مي كرد تا با تزريق اعتبارات مورد نياز و به كار گيري 
ي��ك طرح جامع كارب��ردي مديريتي اس��تان هاي 
مختلف را رد مسير بهبود ش��اخص هاي اقتصادي 
قرار دهد. بر اس��اس اين دس��تور كار مشخص بود 
كه هر ك��دام از وزرا و معاون��ان رييس جمهوري به 
عنوان معين اس��تان ها واردعمل ش��دند و فرآيند 
توسعه استاني را از نزديك مورد نظارت قرار دادند. 
اس��تان هايي مانند سيس��تان و بلوچستان؛ جنوب 
كرمان، كرمانشاه، خراس��ان جنوبي، بخش هايي از 
خوزستان و...اس��تان هايي محسوب مي شدند كه با 
توجه به محروميت هاي تاريخي بيشتر مورد توجه 
دولت براي اجراي پروژه هاي فقرزدايي قرار داشتند. 
در اين مدل ارتباطي وزير كشور به عنوان وزير معين 
استان سيستان وبلوچستان وظيفه انتقال مطالبات 

مردم ره دولت را به عهده داشت؛ 
وزير كشور با اشراف از عمق مشكالت سيستان 17تير 
امسال در راس هياتي متش��كل از معاونان و روساي 
برخي س��ازمان هاي زيرمجموعه وارد زابل شد و در 
سفر يك روزه خود به اين منطقه از طرح هاي مختلف 
از جمله طرح 46 ه��زار هكت��اري، بازارچه مرزي و 

منطقه ويژه اقتصادي رامشار ديدن كرد.
رحماني فضلي همچنين عالوه بر افتتاح بازارچه مرزي 
تخت عدالت شهرستان هيرمند، در نشست با معتمدان 
و بزرگان طوايف، ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي استان 

و شوراي اداري سيستان به بررسي مسائل و مشكالت 
منطقه به ويژه بحران خشكسالي پرداخت.

 پيش نيازهاي توسعه
مدت��ي بعد از انجام اين س��فر بود ك��ه گزارش جمع 
بندي مش��كالت اقتص��ادي، اجتماع��ي و فرهنگي 
بخش ه��اي مختلف منطق��ه سيس��تان، مجموعه 
پيش��نهادات عملي تدوي��ن ش��ده رحماني فضلي 
روي مي��ز تصميم س��ازي هاي رييس جمهوري قرار 
گرف��ت. برنامه اي در 108 محور ك��ه پس از موافقت 
رييس جمهوري از سوي دفتر وي به 18 وزارتخانه و 

دستگاه اجرايي مسوول، ابالغ شد
حدود 20 سال از خشكي تاالب هامون و خشكسالي 
سيستان مي گذرد، اين امر سبب تغيير اقليم منطقه 
به آب و هوايي گرم و خشك و خشن شده كه زندگي را 
براي مردم از لحاظ اقتصادي و سالمتي دچار مشكل 
كرده است بطوري كه شماري از مردم بومي آن براي 
زندگي به ساير نقاط استان و كشور مهاجرت مي كنند.

با توجه به وابس��تگي شديد اقتصادي مردم سيستان 
به كشاورزي بحران خشكس��الي پي در پي منجر به 
نامتوازن شدن تعادل جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و 
بحران هاي منطقه اي و عدم توسعه يافتگي شده است.

در اين ميان دولت تدبير و امي��د با مد نظر قرار دادن 
تقويت مناس��بات اقتصادي فراملي ب��ا بهره گيري از 
موقعيت جغرافيايي، سياسي و اقتصادي سيستان و 
بلوچستان، به كارگيري استعدادهاي موجود و ايجاد 
مزيت هاي جديد در اين منطقه به منظور ارتقاء نقش 
و س��هم اس��تان در اقتصاد ملي و اصالح ساختارها و 
تقويت بخش رسمي اقتصاد گام هاي ارزشمندي در 
توس��عه و محروميت زدايي تمام مناطق اين استان 

برداشته است.
از منظر كارشناسان با وجود همه اقدامات انجام شده 
عمق محروميت ه��ا با توجه به تداوم خشكس��الي و 
عقب افتادگي هاي تاريخي به حدي است كه مي طلبد 
مس��ووالن امر براي ب��رون رفت از آنه��ا راه حل هاي 
مختلفي را به صورت اورژانسي، ميان مدت و بلندمدت 
مدنظر قرار دهند تا ش��اهد كاهش آالم مردم رنجور 

سيستان و بلوچستان به ويژه شمال آن باشيم.

  برنامه هاي كوتاه؛ ميان و بلندمدت
با توجه به اهميت اين مصوبات در ترسيم شمايل نهايي 
توسعه در استان ها، اس��تاندار سيستان و بلوچستان 
درباره مصوبات جديد دولت براي توسعه منطقه اظهار 

داشت: به دنبال سفر تيرماه امسال وزير كشور به شمال 
اين اس��تان برنامه محروميت زدايي منطقه سيستان 
در 101 مصوبه با 108 محور توسط رييس جمهوري 
مورد تصويب ق��رار گرفت و بالفاصله از س��وي دفتر 
رياس��ت جمهوري ب��ه 18 وزارتخانه دس��ت اندركار 

ابالغ شد.
س��يد دانيال محب��ي ادام��ه داد: ح��دود 50 درصد 
اي��ن مصوب��ات مربوط به ح��وزه عمران��ي و تكميل 
زيرس��اخت هاي توس��عه اي منطقه سيستان است. 
اعتبار پيش بيني ش��ده براي اجراي اين مصوبات در 
حوزه عمراني بيش از هزار ميليارد تومان است. حدود 
700 ميليارد تومان اعتبار در حوزه راه و شهرس��ازي 
پيش  بيني ش��ده كه مهم تري��ن طرح هاي اين حوزه 
تكميل بزرگراه زاهدان - زابل - دوست محمد، تكميل 
راه زابل - زهك، تكميل راه ميلك - زابل - نهبندان، 
اجراي طرح هاي راه روستايي، ساماندهي و بازآفريني 
س��كونتگاه هاي غير رس��مي در قالب 2 طرح از پنج 
محله انتخاب ش��ده و تكميل طرح راه آهن چابهار - 

زاهدان است.
استاندار سيستان و بلوچس��تان عمليات اجرايي به 
منظور كاهش اثرات خشكس��الي ب��ر حيات وحش 
)خري��د دان و علوف��ه(، اجراي طرح ه��اي مديريت 
تطبيقي )غير بيولوژيك و غيرآبي(، پرداخت تسهيالت 
با نرخ بهره كم به ش��هرداري هاي منطقه سيستان، 
تامين قير مورد نياز ش��هرداري ها و دهياري ها، اقدام 
براي احياي مجدد س��ازمان عمران سيستان، تامين 

اعتبار الزم براي اليروبي انهار سنتي درجه سه، چهار 
و پنج به منظور فراهم كردن زمينه اشتغال و جلوگيري 
از مهاجرت، هماهنگي و رايزني با دولت افغانستان به 
منظورساخت پل دوم ابريش��م و پيگيري تخصيص 
حقابه جمهوري اس��المي ايران از محل معاهده سال 
51 هيرمند را از ديگر مصوبات سفر وزير به شمال اين 

استان ذكر كرد.
محبي افزود: تامين امكانات زيربنايي شهرك صنعتي 
رامش��ار، ايجاد ش��هرك صنعتي مش��ترك با كشور 
افغانستان در نقطه صفر مرزي، تسريع در اجراي طرح 
توليد تاير در منطقه، همكاري با سازمان گسترش و 
نوس��ازي براي تكميل و تجهيز سرمايه گذاري ايجاد 
شده براي طرح هاي پاگاز سيستان و آهنگري بامداد از 
ديگر مصوبات اين سفر به شمال استان بود كه با تكميل 
و تس��ريع در اتمام اين طرح ها بخش قابل توجهي از 

مسائل و مشكالت منطقه سيستان رفع خواهد شد.
محب��ي با اش��اره ب��ه بخش ه��اي مس��وول اجراي 
اي��ن مصوبات اظهار داش��ت: س��ازمان هاي برنامه و 
بودجه، حفاظت محيط زيس��ت و بنياد مستضعفان، 
وزارتخانه هاي بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي، 
صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، راه و شهرسازي، 
نفت، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و نيرو 
از جمله دس��تگاه هاي مكلف به اج��راي برنامه هاي 

ابالغي هستند.
وجود 2300 طرح نيمه تمام در سيستان و بلوچستان

رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي سيس��تان و 

بلوچستان نيز با اشاره به ملزومات منطقه براي رسيدن 
به توسعه پايدار گفت: 2 هزار و 300 طرح نيمه تمام 
در استان وجود دارد كه اين طرح ها قابل واگذاري به 

بخش خصوصي است .
غالمرضا مالكي در ادامه با اشاره به اينكه بايد ظرفيت ها 
و بس��ترهاي الزم براي س��رمايه گذاري خارجي در 
سيس��تان و بلوچس��تان را فراهم كنيم اف��زود: اگر 
مشاركت بخش خصوصي را در طرح ها داشته باشيم 
بس��ياري از مشكالت برطرف مي ش��ود. هزار و 100 
ميليارد تومان اعتبار امسال به اين طرح ها اختصاص 
يافته است . بر اساس قانون الزام است كه 30 درصد از 
اعتبارات خودمان را به بخش خصوصي واگذار كنيم .

رييس س��ازمان مديري��ت و برنامه ريزي سيس��تان 
و بلوچس��تان گفت: با توجه به مش��كالت اقتصادي 
امكان تكميل طرح هاي نيمه تمام در كش��ور وجود 
ن��دارد بنابراين اين طرح ها باي��د به بخش خصوصي 
واگذار ش��ود . برخي از طرح هاي ملي در سيستان و 
بلوچستان همچون ورزشگاه چهار هزار و 500 نفري 
زاهدان پس از هفت سال هنوز تكميل نشده كه بايد 
به بخش خصوصي واگذار شود . با توجه به اينكه دولت 
تنها زيرساخت ها را براي ايجاد اشتغال فراهم مي كند 
بنابراين باي��د از طرفيت بخش خصوص��ي در ايجاد 

اشتغال بهره گيريم .
رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي سيس��تان و 
بلوچستان گفت: از توان بخش خصوصي داخلي براي 
ايجاد سرمايه گذاري در اين استان بايد استفاده كنيم .

معاون علمي و فناوري رييس جمهوري، ورود جوانان 
به عرصه دانش بنيان را سبب جهش اقتصادي دانست 
و گفت: گسترش شركت هاي اين حوزه در كشور به 
رفع مش��كالت اقتصادي و بي��كاري كمك مي كند. 
س��تاري همچنين در تعريف نخبه در جامعه گفت: 
نخبه كس��ي اس��ت كه بتواند در فرآيند اشتغالزايي 

مشاركت كند و بتواند شغلي ايجاد كند. 
سورنا ستاري كه راهي كرمانشاه شده ديروز در ديدار 
با نماينده ولي فقيه در اس��تان و امام جمعه كرمانشاه 
افزود: جواناني كه در اين شركت ها فعاليت مي كنند با 
مشكالت فراواني رشد كرده اند اما توانسته اند عملكرد 
خوب و مناسبي داشته باشند. شركت هاي دانش بنيان 
با تسهيالت بانكي و پول نفت رش��د نكرده اند بلكه با 
همت و تالش جواناني با بنيه مالي ضعيف و از اتاق هاي 

كوچك توسعه يافته اند و نياز به حمايت جدي دارند.
س��تاري نيروي انس��اني را بزرگ ترين سرمايه ايران 
دانست و گفت: هيچ كش��وري در منطقه به اندازه ما 
نيروي جوان، تحصيل كرده، متعهد و خوش فكر ندارد 
و بايد از اين ظرفيت براي ايجاد اش��تغال و كمك به 

تقويت اقتصاد كشور استفاده كنيم.
او با بيان اينكه ايران از نظر منابع زيرزميني در زمره 

كشورهاي برتر جهان اس��ت، گفت: ما افزون بر اين 
منابع، نيروهاي جوان تحصيل كرده فراواني داريم كه 
مي توانند در بخش هاي مختلف، از اين منابع ثروت 

بيشتري توليد كنند.
معاون علمي و فناوري رييس جمه��وري در ادامه با 
اشاره به اينكه امروز كشورهاي پيشرفته دنيا با فكر و 
انديشه اقتصاد خود را به رشد رسانده اند، تاكيد كرد: 
اين توان علمي و فكري در كشور نيز فراوان وجود دارد 

و بايد از آن حمايت كرد.
س��تاري به 34 ميليون جوان و پنج ميليون دانشجو 
در ايران اشاره كرد و افزود: كمتر كشوري به اندازه ما 
نيروي جوان تحصيل كرده دارد كه بايد از اين ظرفيت 
بزرگ براي رشد اقتصادي استفاده كنيم. اكنون شاهد 
فعاليت نس��ل جديدي از كارآفرينان جوان در حوزه 
دانش بنيان هس��تيم كه همه باي��د از آنان حمايت 
كنيم. ايران ام��روز در حوزه فناوري اطالعات يكي از 
كشورهاي برتر منطقه با 47ميليون كاربر است كه رقم 
بااليي به شمار مي رود و از اين راه مي توان شغل هاي 

بسياري ايجاد كرد.
معاون علمي رييس جمهوري ارزش افزوده محصوالت 
شركت هاي دانش بنيان را بسيار باال دانست و افزود: 

امروز سرمايه گذاري روي صنايع بزرگ كه منجر به 
آلودگي محيط زيس��ت مي ش��ود و نقدينگي بااليي 
مي خواهد صرفه ندارد و بايد به سمت ايجاد و تقويت 

شركت هاي دانش بنيان رفت.
ستاري ادامه داد: دانش و مواد اوليه توليد محصوالت 
با ارزش اف��زوده بااليي داريم و بايد از ش��ركت هاي 
دان��ش بني��ان حمايت ش��ود. در راس��تاي تقويت 
شركت هاي دانش بنيان تالش مي كنيم و اميدواريم 
بتواني��م فرهنگ كارآفرين��ي را در اين حوزه ترويج 
كني��م. نبايد جوان��ان آرزوي اس��تخدام و پش��ت 
ميزنشيني داشته باش��ند بلكه بايد با ورود به عرصه 
دانش بنيان، اعتماد به نفس خود را تقويت و نوآوري 

و كارآفريني داشته باشند.
معاون علمي و فناوري رييس جمهوري، فعاالن حوزه 
دانش بنيان را نخبه دانست و بيان كرد: نخبه كسي 
است كه بتواند شغل ايجاد كند و با كارآفريني براي 

جامعه موثر باشد.
وي ب��ه تاكيد رهبر معظم انقالب به حمايت از حوزه 
دانش بنيان به عنوان يكي از حوزه هاي جديد كشور 
اشاره كرد و گفت: تمام تالش ما اين است از جوانان 

اين حوزه حمايت كنيم.

  شيوع كالهبرداري اينترنتي با بدافزار هاي 
موبايلي؛اروميه|

ريي��س پلي��س فت��اي آذربايجان غرب��ي گفت: 
بدافزار ه��اي موبايل��ي در ش��بكه هاي اجتماعي 
زمينه ساز كالهبرداري هستند. سرهنگ نصرتي 
گفت: ش��هروندان مراقب بد افزار هاي اندرويدي 
باشند و از دانلود و نصب آن خودداري كنند. اخيرا 
برخي كانال ها، گروه ها و يا صفحات ش��بكه هاي 
اجتماع��ي اقدام به ف��روش نرم افزار هاي��ي به نام 
صيغه ياب، همدم ياب وبرنده شدن در قرعه كشي 
و ديگر نرم افزار هاي مشابه با اين اسامي مي نمايند 
و ب��راي اثب��ات كاركرد ن��رم افزار خ��ود فيلم ها و 
عكس هايي را با اين موضوع جهت ترغيب به خريد 
يا دانلود بارگذاري مي كنند. او در ادامه تاكيد كرد: 
ارايه دهنده هاي اين نرم افزار ها پس از آنكه توانستند 
با تبليغات فريبنده اعتماد قرباني را جلب كنند، وي را 
براي خريد به درگاه پرداخت اينترنتي جعلي هدايت 
مي كنند و تمامي اطالعات كارت بانكي و به تبع آن 
تمام موجودي حساب قربانيان را به سرقت مي برند.

  آغاز جشنواره ملي» آش« ايراني در زنجان؛ 
زنجان| سيزدهمين جشنواره ملي آش ايراني با 
حضور سرآشپز هاي 22 استان كشور شب گذشته 
در درائل داغي زنجان آغاز ش��د. مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري زنجان گفت: 
هدف از برگزاري اين جشنواره ترويج غذاي سالم 
و سنتي به مردم اس��ت. روزانه 45 نوع آش دراين 
جشنواره براي مراجعان و گردشگران پخت خواهد 
شد . ضمن اينكه 31 استان كشور هم صنايع دستي 
مناطق خود را ارايه مي كنند. رحمتي گفت: 9 سياه 
چادر عشايري به عنوان نمادي از فرهنگ و زندگي 
عشاير اس��تان هاي مختلف هم در اين جشنواره 

آداب و رسوم عشايري را به نمايش مي گذارند .

  ورود بي�ش از 3000 گردش�گر خارجي به 
چهارمح�ال و بختياري؛ش�هركرد| معاون 
گردش��گري اداره كل مي��راث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري گفت: 
طي چهار ماه امسال سه هزار و 400 نفر گردشگر 
خارجي وارد استان شد. حيدر صادقي اظهار كرد: 
تعداد مسافران خارجي ورودي به استان نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته چهار درصد رشد 
داشته است. او افزود: با توجه به اهداف طرح جامع 
گردشگري اس��تان عالوه بر فعاليت هاي صورت 

گرفته فراوان، هنوز به حد مطلوب نرسيده ايم.

  ركورد خريد گندم در كردستان شكسته 
شد؛سنندج| مدير عامل شركت غله و خدمات 
بازرگاني كردستان از خريد 905 هزار تن گندم در 
اس��تان خبر داد و گفت: با اين ميزان خريد ركورد 
چهل س��ال اخير در استان شكس��ته شد. جمال 
صالحي با اشاره به اينكه كار خريد گندم از 10 تيرماه 
امسال آغاز شده است، گفت: پيش بيني 900 هزار 
تن خريد گندم در سال زراعي جاري در استان 100 
درصد محقق شده است. او با اشاره به اينكه آهنگ 
خريد روزانه گندم در اس��تان بيش از 15 هزار ُتن 
است، عنوان كرد: تاكنون 905 هزارتن گندم مازاد 

بر نياز از كشاورزان استان خريداري شده است.

  آغ�از ثبت ن�ام ط�رح تابس�تانه كتاب؛ 
يزد| مديركل فرهنگ و ارشاد يزد گفت: ثبت نام 
كتاب فروش��ي هاي يزد در طرح تابستانه كتاب 
٩٧ آغاز شده اس��ت. مجيد جواديان زاده با اعالم 
اين خبر گفت: كتاب فروش��ي هاي اس��تان يزد 
مي توانند تا شنبه ٢٧ مردادماه با مراجعه به سايت 
www.ketab.ir نس��بت به ثبت نام در طرح 
تابس��تانه كتاب ٩٧ اقدام كنند. او گفت: نهمين 
دوره طرح ه��اي حمايتي از كتاب فروش��ي ها با 
عنوان تابستانه كتاب از سه شنبه ٣٠ مردادماه در 

كتاب فروشي هاي عضو طرح آغاز مي شود . 

  330شهر كشور با تنش آبي روبرو است؛ 
ياسوج|  مديرعامل شركت آب و فاضالب شهري 
كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه 330 شهر كشور 
با جمعيتي افزون بر 30 ميليون نفر در كش��ور با 
تنش آبي روبرو است، گفت: در 4 شهر اين استان 
شامل ياسوج، مادوان، ديشموك و باشت نيز تنش 
آبي داريم. سيد علي لدني نژاد ديروز در همايش 
فرماندهان بسيج منطقه 4 شركت آب و فاضالب 
كشور تصريح كرد: كاهش اثرات تنش آبي در بيش 
از 330 شهر كشور نيازمند تقويت روحيه بسيجي 
در ميان كاركنان آب و فاضالب كشور بوده و بطور 
حتم با وجود اين روحيه در ميان كاركنان تاكنون 

توانسته ايم از سد مشكالت عبور كنيم.

  تش�كل هاي مردم نه�اد و اش�تغال هاي 
روستايي؛ بيرجند| معاون استانداري خراسان 
جنوبي بر ضرورت راه اندازي تشكل هاي مردم نهاد 
براي اشتغال هاي پايدار روس��تايي تاكيد كرد و 
گفت: تشكل ها بايد مشوق مردم براي انجام كار 
و اشتغال زايي باشند. علي اس��ماعيلي ديروز در 
كميته توسعه مشاركت  هاي مردمي و سازمان هاي 
مردم نهاد و شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر 
استان خراسان جنوبي اظهار داشت: يكي از داليل 
مظلوم بودن اين دولت عدم اطالع رساني به موقع 
اقدامات انجام ش��ده است  و بيان نكردن اقدامات 
انجام شده يك آفت است. اسماعيلي با بيان اينكه 
حاكميت بايد دغدغه برطرف كردن مش��كالت 
مردم را داشته باشد تصريح كرد: مردم بايد بدانند 
كه حاكميت براي مردم و رفع مشكالت آنان است.

چهره  ها                                                                                                                                                                                                                                                                           

اصفهان|  دهمين نمايش��گاه بين المللي 
متالورژي، ف��والد و ريخته گري كه با حضور 
بيش از 150 ش��ركت داخلي از استان هاي 
تهران، اصفهان، كرمان، آذربايجان شرقي، 
ف��ارس، مركزي، ق��م و خراس��ان رضوي و 
همچنين ش��ركتهاي خارجي و نمايندگان 
ش��ركتهاي بي��ن المللي در مح��ل دايمي 
نمايشگاه هاي اس��تان اصفهان برگزار شد، ش��اهد حضور چشم گير 
هلدين��گ فوالد مباركه و ديگر صنايع فوالدي بود. اين نمايش��گاه در 
شرايطي بر پا شده كه ايران رتبه چهاردهم كشورهاي فوالدساز جهان 
را در اختيار دارد و طي س��ال هاي اخير از كشورهاي فرانسه و انگليس 
پيشي گرفته است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين مراسم 
گفت: سال گذشته 9 ميليارد دالر صادرات در مجموعه زنجيره فوالد 
و صنايع معدني انجام شد و اين بدان معني است كه بيش از 22 درصد 
صادرات غيرنفتي كشور به اين حوزه تعلق دارد. مهدي كرباسيان با اشاره 
به اينكه حدود 60 درصد توليد كشور در حوزه فوالد به استان اصفهان 
تعلق دارد، اظهار كرد: فوالد، محور توسعه هر كشور به حساب مي آيد و 
در واقع توسعه كشور بدون وجود توليد يا تاثيرگذاري در فوالد، ممكن 
نخواهد شد. او ادامه داد: صنعت فوالد يكي از محوري ترين و اصلي ترين 
موضوعات در اقتصاد مقاومتي است؛ چراكه در زنجيره فوالد، از سنگ 
آهن و گاز كه نعمت هاي خدادادي است، ارزش افزوده و اشتغال ايجاد 
مي شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر فوالد 
كشور تقريبا خودكفا شده و از صفر تا 100 محصوالت فوالدي در داخل 
كشور توليد مي شود.  كرباسيان با اشاره به اهميت سرمايه گذاري تصريح 
كرد: به موازات مسائل به وجودآمده در كشور و شروع تحريم ها، مبحث 

سرمايه گذاري و توسعه و ايجاد اشتغال نيز نبايد فراموش شود.

 سيستان و بلوچس�تان| مدير شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چابهار 
گفت: با توجه به ايجاد زيرساخت هاي الزم 
نخستين كشتي نفتكش با ظرفيت حمل 
50 ميليون ليتر نفت گاز در منطقه چابهار 
پهلوگيري كرد.   به گزارش ايسنا مصطفي 
نخعي افزود: در راس��تاي اج��راي منويات 
مقام معظم رهبري در اجراي اقتصاد مقاومتي و همچنين ارتقاء توان 
عملياتي منطقه ، نخستين كشتي نفتكش با ظرفيت 50 ميليون ليتر 
نفتگاز در اسكله شماره 5 بندر شهيد بهشتي چابهار پهلوگيري  كرد. او 
در ادامه افزود: ايجاد زيرساخت هاي الزم از طريق اجراي دو خط لوله 
16 اينچ و ارتقاء سيستم تخليه از يك خط 12 اينچ در اسكله شماره 
2 به دو خط 16 اينچ در اسكله ش��ماره 5 از مهم ترين اقدامات انجام 
شده در اين راستا بوده اس��ت . مدير منطقه چابهار به آبخور محدود 
اسكله ش��ماره 2 اش��اره كرده و ادامه داد: آبخور اسكله شماره دو 
به گونه اي بود كه ام��كان پهلو دهي به نفتكش هاي با ظرفيت باال 
را نمي داد ولي در حال حاضر با بهره برداري از اس��كله شماره پنج 
بسياري از مشكالت را در اين رابطه مرتفع شده است . مدير منطقه 
چابهار در ادامه ارتقاء توان عملياتي منطقه به جهت پوشش توزيع 
فرآورده هاي نفتي در شرق كشور را از مهم ترين مزيت هاي استفاده 
از اس��كله مذكور عنوان نموده و افزود: اس��تفاده از ظرفيت كامل 
نفتكش ها، كاهش هزينه ، جلوگيري از اتالف زمان ، افزايش ميزان 
ذخيره س��ازي و كاهش هزينه هاي زائد حمل فرآورده با نفتكش 
از مبادي تامين دوردس��ت از ديگر محاسن بهره برداري از اسكله 
مذكور است. نخعي  از حمايت هاي همه جانبه مدير عامل شركت 

ملي پخش فرآورده هاي نفتي و مديران ستادي قدرداني كرد.

 بوشهر| مدير كل اداره فرودگاه هاي استان 
بوشهر با اشاره به كاهش 13درصدي مسافران 
به بوشهر گفت: شركت هواپيمايي ايران اير 60 
ميليارد ريال به فرودگاه هاي اس��تان بوشهر 
بدهكار اس��ت . به گزارش ايلنا، كمال دهقان 
منشادي با بيان اينكه وظيفه قانوني فرودگاه ها 
ايجاد زيرس��اخت هاي الزم براي انجام پرواز 
هواپيما است،  اظهار داشت: با اين وجود در 2 ماه گذشته با دستور استاندار 
بوشهر 6 جلسه با حضور مسووالن ذيربط و سازمان هواپيمايي كشوري 
تشكيل و با بازرسي هاي انجام شده متخلفان در بخش آژانس ها و چارتر 
كننده ها شناسايي شدند. دهقان منشادي اضافه كرد: طبق بند ب ماده 
161قانون برنامه توسعه پنجم براي توسعه صنعت حمل و نقل و بهبود 
ارايه خدمات، تعيين نرخ بليت پروازها آزاد شد و براين اساس قيمت بليت 
هواپيما براساس عرضه و تقاضا مشخص مي شود. او با بيان اينكه مهم ترين 
كار فرودگاه ايجاد زمينه پرواز هواپيما براي شركت هاي مختلف و رفاه 
حال مسافران است گفت: در اين ارتباط ميزان پروازها، رشد مسافر و بار 
به ترتيب در استان بوش��هر در سال گذشته 28، 23 و 21 درصد نسبت 
به سال 1395 رشد داشته است. مديركل فرودگاه هاي استان بوشهر با 
اش��اره به كاهش پروازهاي خارجي فرودگاه هاي كشور از جمله بوشهر 
يادآور شد: با افزايش نرخ قيمت ها 3 درصد در نشست و برخاست هواپيما 
و 13 درصد كاهش مسافر داشته ايم. دهقان منشادي اضافه كرد: شركت 
فرودگاه هاي استان بوشهر تالش مي كند به يكي از مسيرهاي شمالي 
كشور يا استان آذربايجان و بندرعباس خط پروازي برقرار كند. او ادامه 
داد: استاندار بوشهر به شركت هواپيمايي ايران اير پيشنهاد كرده، يكي از 
هواپيماهاي اي تي آر جديد را به عنوان هواپيماي بيس )هواپيماهايي كه 

شب در فرودگاه مي مانند( به فرودگاه بوشهر اختصاص دهد.

هرمزگان|  در واكنش ب��ه انتقاداتي كه در 
خصوص اعطاي مجوز به كشتي هاي چيني 
در سطح رسانه ها و افكار عمومي ايجاد شده؛ 
فريدون همتي اس��تاندار هرمزگان مي گويد: 
هيچ گونه مجوز صيدي به شناورهاي چيني 
داد نشده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
همتي ضمن تكذيب واگذاري مجوز صيد به 
شناورهاي چيني، از حمايت تسهيالتي استانداري هرمزگان براي خريد 
ش��ناورها و تجهيزات صيادي ويژه در آب هاي عمي��ق خبر داد و گفت: 
صيانت و حمايت از تامين معاش صيادان و مرزنشينان هرمزگان اولويت 
مديريت عالي استان هرمزگان است. استاندار هرمزگان اظهار كرد: برخي 
از رسانه ها و افراد به دليل آشنا نبودن با نحوه فعاليت اين شناورها، با استفاده 
از شايعات اين موضوع را دستاويزي براي تحريك افكار عمومي قرار داده اند.

او در همين رابطه يادآور شد: برخالف آنچه در گوشه و كنار از مراجع و منابع 
غيررسمي به گوش مي رسد ، هيچ گونه مجوز صيد به چيني ها در آب هاي 
عمان و خليج فارس واگذار نشده است. اس��تاندار هرمزگان اضافه كرد: 
طبق بررسي هاي دقيق صورت گرفته و استعالم از سازمان شيالت ايران، 
مجوزهايي براي صيد در اعماق 200 متري به تعدادي از افراد با تابعيت ايراني 
واگذارشده كه اين افراد به دليل اختيار نداشتن تجهيزات و امكانات الزم و 
پيشرفته براي صيد در اين عمق، اقدام به اجاره شناورهاي پيشرفته از كشور 
چين كرده اند كه اين شناورها نيز به تبع آن نيروي انساني الزم و آموزش ديده 
را به هم��راه خود آورده اند.همتي تصريح كرد: طبق مجوز واگذارش��ده، 
ش��ناورهاي مذكور حق ندارند در فاصله زير 12 مايلي از ساحل فعاليت 
صيادي داشته باشند، كه در همين رابطه با رايزني ها و مذاكراتي كه با نيروي 
درياباني و نيروي دريايي سپاه صورت داده ايم مقررشده كه به طورجدي در 

صورت تخطي از اين فاصله با شناورهاي متخلف برخورد شود.

 صفر تا ۱۰۰ محصوالت فوالدي
در داخل كشور توليد مي شود

پهلوگيري نخستين كشتي نفتكش در بندر 
چابهار

 كاهش ۱3 درصدي مسافران بوشهري
با افزايش قيمت ها

 مجوز صيدي به شناورهاي چيني
داده نشده است
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اقتصاد اجتماعي12

چرا آموزش و پرورش در آموزش زبان هاي خارجي موفق نبوده است؟

بالتكليفي آموزش زبان هاي خارجي
رويكرد آموزش و پرورش به آموزش زبان هاي خارجي در 
مدارس، شفاف نيست. اين وزارتخانه با نگاه دوگانه خود 
به اين مقوله، هنوز هم به يك برنامه ريزي قطعي درباره 
ضرورت آموزش زبان دوم به دانش آموزان نرسيده است. 
گواه اين موضوع هم عملك��رد اين وزارتخانه در اجراي 
مصوباتي اس��ت كه درباره آموزش زبان وجود دارد. در 
حالي كه طبق مصوبه ش��وراي عالي آموزش و پرورش 
در سال 1391، زبان هاي خارجي شامل زبان فرانسه، 
روسي، آلماني و اسپانيايي مي توانند در مدارس تدريس 
شوند اما در اين سال ها نه تنها براي ايجاد زيرساخت هاي 
اين مصوبه اقدام موثري انجام نشده، بلكه زبان انگليسي 
هم آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته و شيوه  آموزش 
و تدريس اين زبان به روز نيست،  هنوز هم آموزش زبان 
انگليسي در مقطع ابتدايي ممنوع بوده و در مقاطع باالتر 
هم نحوه آموزش اين زبان، به گواه كارشناسان، چندان 
كه بايد شرايط استاندارد ندارد كه اين موضوع زمينه را 
براي رونق گرفتن موسسات خصوصي باز كرده و عدالت 
آموزشي را زير سوال مي برد. سياست هاي وزارت آموزش 
و پرورش براي آموزش زب��ان خارجي به دانش آموزان 
همچن��ان در حالت بالتكليفي قرار داش��ته و به داليل 
مختلفي از جمله جذاب نبودن كتاب هاي درسي،  كمبود 
بودجه و روش آموزش قديمي رنگ باخته و جوابگوي نياز 

دانش آموزان امروزي نيست. 

مصوب�هبيس�رانجاموبرنامهريزيه�اي
رنگباخته

طبق مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش در سال 91، 
زبان هاي خارجي شامل زبان فرانسه، روسي، آلماني و 
اسپانيايي مي توانند در مدارس تدريس شوند. مهدي 
نويد ادهم، دبيركل شوراي عالي آموزش وپرورش در اين 
سال عنوان كرده بود: طبق مصوبه اين شورا، زبان هاي 
ايتاليايي، آلماني، اسپانيايي، روسي و فرانسه در مدارس 
كشور براس��اس تش��خيص وزارت آموزش و پرورش 
مي تواند تدريس شود توليد متون و مواد آموزشي اين 
زبان ها به عهده سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
كشور نهاده ش��ده و آموزش و پرورش نيز بايد براساس 
تقاضا و نيازهاي موجود در مدارس زمينه هاي الزم براي 
تدريس را فراهم كند. اما پس از گذشت هفت سال از اين 
مصوبه شوراي عالي آموزش وپرورش شواهد حكايت از 
آن دارد كه براي تامين زيرساخت هاي اين مصوبه اقدام 
خاصي صورت نگرفته است. ناكارآمدي آموزش زبان هاي 
خارجي در مدارس، موضوعي است كه كارشناسان برآن 
صحه مي گذارند اما ُبعد تبيعض آميز اين مساله زماني 

برجسته  مي شود كه اقشار ضعيف و ساكنان روستاها و 
شهرهاي كوچك امكان حضور در آموزشگاه هاي آزاد 
را ندارند درحالي كه حضور در آموزش��گاه هاي معتبر 
بخش جدايي ناپذير زندگي دانش آموزاني از خانواده ها 
مرفه در كالن ش��هرهاي ايران اس��ت و اين دو گروه از 
دانش آموزان بايد در كنكور سراس��ري و ديگر مراحل 
تحصيلي با هم رقابت داشته باشند. نگاهي به نمره زبان 
انگليسي دانش آموزان ايران در مدارس و حتي كنكور 
سراس��ري اين تبعيض را بطور شفاف نشان مي دهد و 
شايد همين مساله باعث شده تا مسووالن در دوره اي به 
فكر آموزش زبان انگليسي از سنين كودكي و در مدارس 
ابتدايي شوند؛ طرحي كه در دوره اصالحات به صورت 
آزمايشي آغاز شد اما هيچگاه به مرحله اجرايي نرسيد 
و اكنون هم آنطور كه رضوان حكيم زاده، معاون آموزش 
ابتداي��ي وزارت آموزش و پ��رورش مي گويد، هنوز هم 
آموزش زبان انگليسي براي دانش آموزان ابتدايي ممنوع 
است. با اين حال كارشناسان آموزشي معتقدند اين رويه 
آموزش زبان خارجي در مدارس عدالت اجتماعي را زير 
پا مي گذارد. »محمدرضا نيك نژاد« كارشناس آموزش، 
درباره اين موضوع بيان كرد: »مي توان از منظر عدالت 
اجتماعي به نبود آموزش زبان انگليسي در سنين پايين 
و در مدارس ابتدايي اشاره كرد. مثال در كنكور بچه هاي 
روستا و شهرس��تان هاي كوچك بايد در درس زبان با 
دانش آموزان شهرهاي بزرگ رقابت كنند درحالي كه 
ام��كان آموزش در م��دارس غيرانتفاعي در بين طبقه 
فرودس��ت و ضعيف جامعه وجود ن��دارد و اين موضوع 
منجر به بي عدالتي آموزشي در ديگر مراحل تحصيلي 

خواهد شد.« 
نيك نژاد افزود: » سياست هاي كالن كشور، با آموزش 
زبان انگليسي مخالفند و اين زبان را پل ارتباطي با نقاطي 
مي دانند كه نام غرب زدگي را برايش انتخاب كرده اند. در 
دوره اصالحات بحثي مطرح شد كه به صورت آزمايشي 
در برخي مدارس ابتدايي آموزش زبان انگليسي صورت 
گي��رد. به صورت پايل��وت در چند شهرس��تان و چند 
مدرسه از آن شهرستان ها اتفاق افتاد كه با فشار ناگهاني 

غيرمرسوم برخي نهادها اين طرح كامال تعطيل شد.«

بالتكليفيآموزشوپرورش
با وجود اينكه چندين سال است، آموزش زبان انگليسي 
در مدارس رايج شده اما وزارت آموزش و پرورش هنوز 
به ساز و كار مناسبي براي آموزش اين زبان نرسيده است، 
كارشناسان آموزش داليل مختلفي را براي اين موضوع 
مطرح مي كنند. مهدي بهلولي، كارش��ناس آموزشي، 

از جمله داليل ناكارآمدي آم��وزش زبان در مدارس را 
بالتكليفي در آموزش و پرورش مي داند و معتقد است كه 
متوليان نظام آموزشي نمي دانند آيا بايد زبان انگليسي 
را در مدارس آموزش بدهند يا خير؟ او بيان كرد: » اگر 
قرار است در كنار ديگر كتاب هاي درسي آموزش زبان 
نيز داده شود و دانش آموزان مطالب را خوب ياد بگيرند 
بطور طبيعي آنان با فرهنگ انگليسي تا حدودي آشنا 
مي شوند كه اين مساله براي نظام آموزشي قابل قبول 
نيست. در اين شرايط هنگامي كه خانواده هاي متوسط و 
مرفه جامعه ناكارآمدي آموزش زبان انگليسي در مدارس 
را مشاهده مي كنند، با پرداخت هزينه فرزندان خود را 
راهي آموزشگاه ها مي كنند و در اين ميان دانش آموزان 
طبقه پايين ك��ه امكان حضور در اين آموزش��گاه ها را 
ندارند، از قافله عقب مي مانند و نتيجه آن مي ش��ود كه 
مدرسه و نقش و تاثير آن در آموزش به سمت ناكارآمدي 

بيشتر مي رود.«
او افزود: »در آموزش و پرورش بر اس��اس س��ند تحول 
بنيادين نظام آموزشي و در راهكار يك از بند پنجم آمده 

است آموزش زبان انگليسي در چارچوب بخش انتخابي 
)نيمه تجويزي( برنامه درس��ي با رعايت اصل تثبيت و 
تقويت هويت اسالمي - ايراني ارايه شود. اما سال 91 و 
در دولت دهم عنوان شد از آنجا كه يادگيري زبان دوم 
به دليل يك س��ويه ش��دن مغز كه در حدود سن 10 تا 
12سالگي رخ مي دهد، توام با مشكالتي خواهد شد به 
همين دليل جا دارد تا حد امكان سن و دوره تحصيلي 
آموزش زبان پايين آورده ش��ود و آموزش زبان خارجي 
مي تواند در بخش دروس اختياري از مرحله دوم دوره 
ابتدايي آغاز شود. بايد از كشورهايي چون ژاپن الگو 
بگيريم، يك كشور سنتي كه به فرهنگ خود بسيار 
اهميت مي دهد اما اكنون برنامه اي در نظر گرفته كه 
آموزش زبان انگليسي را تا سال 2020 از پايه پنجم 
به پايه سوم برس��اند. تجربيات جهاني و داخلي در 
آموزشگاه ها نشان مي دهد كه ما مي توانيم بچه هاي 
خود را به گونه اي تربيت كنيم كه زبان انگليس��ي را 
فرا بگيرند اما در كنار آن ب��ه فرهنگ ملي خود نيز 

احترام بگذارند و نسبت به آن بي تفاوت نباشند.«

او درباره پيش��نهاد ادغام دو وزاتخانه علوم و آموزش 
و پ��رورش براي حل اين قبيل مش��كالت بيان كرد: 
» با توجه ب��ه ضعف فضاي مديريتي كش��ور به نظر 
نمي رس��د، ادغام دو وزارتخانه آم��وزش و پرورش و 
آموزش عالي و تهيه برنامه راهبردي و نقشه راه براي 
آن نتيجه بخش باش��د، زيرا اكنون در دستگاه تعليم 
و تربي��ت بيش از 13 ميليون دانش آموز و حدود يك 
ميليون كادر آموزشي و اداري وجود دارد كه اگر اين 
آمار ب��ه حدد پنج ميليون دانش��جوي آموزش عالي 
اضافه ش��ود، مش��كالت مضاعف خواهد شد. اكنون 
حدود 90 درصد آموزش عالي خصوصي سازي شده 
است و ش��ايد انگيزه ادغام اين وزارتخانه با آموزش و 
پرورش، افزايش سهم خصوصي در آموزش عمومي 
باشد. 12 درصد آموزش و پرورش با راه اندازي مدارس 
غير انتفاعي و فعاليت مدارس دولتي در قالب نمونه 
دولتي و هيات امنايي خصوصي شده كه با ادغام اين دو 
وزارتخانه، نظام آموزش عمومي نيز با شتاب بيشتري 

به سمت خصوصي سازي حركت مي كند.«

احضار۸۵۰نفربراي
پروندههايكالناقتصادي

فرمانده انتظامي تهران ب��زرگ از احضار بيش از 
۸۵0 نفر در ارتباط با پرونده هاي واگذار ش��ده به 
پليس آگاهي در حوزه سكه و ارز خبر داد. سردار 
حسين رحيمي در حاشيه اجراي طرح دستگيري 
سارقان شهر تهران كه پيش از ظهر امروز در مقر 
پليس آگاهي تهران برگزار شد در پاسخ به پرسشي 
درباره پرونده احتكار كاغذ در يكي از انبارها اظهار 
كرد: پرونده  مربوط به كاغذ، دو س��ه روزي است 
كه به پليس آگاهي ارجاع ش��ده و در اين زمينه 
پرونده اي تشكيل شده و رسيدگي به موضوع در 
دستور كار است كه به زودي جزئيات بيشتري از 
آن اطالع رساني خواهد ش��د. او درباره نظارت بر 
انبارها و محل هاي دپوي اجن��اس نيز گفت: در 
اين زمينه نيز اقداماتي انجام ش��ده و ما نيز بر اين 
انبارها نظارت داريم كه جزئيات آن را طي روزهاي 
آتي اطالع رساني خواهيم كرد. رحيمي همچنين 
درباره آخرين اقدامات پليس در بازار س��كه و ارز 
نيز خاطرنشان كرد: اين موضوع جزو پرونده هاي 
جدي پليس آگاهي است و حدود هشت پرونده 
مهم از سوي دس��تگاه قضايي براي رسيدگي در 
اختيار پليس قرار گرفت. رحيمي افزود: در همين 
راستا بالغ بر ۸۵0 نفر در ارتباط با اين پرونده هاي 
بزرگ احضار ش��دند كه البته توجه داشته باشيد 
كه اين افراد احضار ش��ده و به معناي بازداشت يا 
دستگيري آنان نيس��ت. از اين تعداد چندين نفر 
زنداني شده و چندين نفر ديگر نيز در مرحله صدور 
رأي قرار دارند. او درباره برخورد پليس با قاچاق نيز 
گفت: برخود با قاچاق هم��واره جزو اولويت هاي 
پليس بوده و امسال نيز با توجه به اينكه مقام معظم 
رهبري تاكيد ويژه اي بر آن دارند پليس نيز بطور 
جدي رسيدگي به اين مسائل را در دستور كار خود 

قرار داده و اقدامات خوبي نيز انجام شده است. 

پاسخبطحاييبهپويش
»فرزندت�كجاست؟«

وزير آم��وزش و پرورش درباره پويش��ي كه اخيرا 
تحت عنوان “#فرزندت � كجاس��ت؟ “ در فضاي 
مجازي شكل گرفته اس��ت گفت: دو فرزند دارم؛ 
فرزند اولم دختر و خانه دار است و پسرم نيز مشغول 
درس خواندن و گذراندن خدمت سربازي است. تا 
كنون فرزندانم جز عتبات عاليات به كشور خارجي، 
سفر نكرده اند. محمد بطحايي در حاشيه افتتاحيه 
نمايش��گاه ايران نوش��ت در كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان با بيان اينكه سهم توليدكنندگان 
ايراني در بازار لوازم التحرير در كشور 10 درصد است 
گفت: ظرفيت خوب��ي در وزارت آموزش و پرورش 
وجود دارد و مي توانيم س��هم اين توليدات را تا ۵0 
درصد افزايش دهيم. او افزود: الزم اس��ت كيفيت 
كار توليدكنندگان را افزاي��ش دهيم. قصد داريم 
طي برنامه كوتاه مدت سه سال هاي سهم توليدات 
ايراني را در بازار لوازم التحرير تا ۵0 درصد افزايش 
دهيم. وزير آموزش و پرورش با اشاره به مشكالت 
ارزي براي تهي��ه مواد اوليه توليد ل��وازم التحرير 
اظهار كرد: براي رسيدن به نرخ رشد ۵0 درصدي 
در توليد داخلي با مشكل كمتري مواجه هستيم 
و دولت و دس��تگاه هاي حاكميتي براي حمايت از 
كاالي ايراني مصر هستند. هرچند گزارشاتي نشان 
مي دهد كه برخي توليد كنندگان، مواد اوليه را به 
علت مشكالت ارزي دپو كردند تا بعد از مشخص 
شدن قيمت ارز آنها را عرضه كنند. بطحايي  درباره 
پرسشي پيرامون پويش��ي كه اخيرا تحت عنوان 
“#فرزندت_كجاست؟ “ در فضاي مجازي شكل 
گرفته است گفت: دو فرزند دارم، فرزند اولم دختر 
و خانه دار است و پسرم نيز مشغول درس خواندن و 
گذراندن خدمت سربازي است. تا كنون فرزندانم به 
جز عتبات عاليات به كشور خارجي، سفر نكرده اند. 
روز دوشنبه خبرنگاري به اشتباه “عتبات عاليات “ را 

“ قطر و امارات “ شنيده بود.

همسانسازيحقوق
بازنشستگاندراليحهاصالحي

عضو كميس��يون اجتماعي مجلس، گفت: دولت 
بايد همسان س��ازي حقوق و دستمزد را در بخش 
عمومي و پرداخت هاي عادالنه را براي ش��اغالن 
و بازنشس��تگان دردس��توركارقرار دهد. ش��كور 
پورحسين درباره اجرا نشدن قانون همسان سازي 
حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي، گفت: وقتي 
قانوني در مجلس مصوب مي شود، دولت ملزم به 
اجراي آن بوده و هيچ بهانه اي درعدم اجراي قانون 
پذيرفته شده نيست؛ تامين اجتماعي نمي تواند به 
دليل نبود اعتبار و منابع اين قانون مهم را اجرايي 
نكند، متاس��فانه بازنشس��تگان داراي مشكالت 
بسياري هس��تند كه اجراي اين قانون دركاهش 
مشكالت مالي آنها تاثيرگذار است. اوبا اشاره به اينكه 
تامين اجتماعي يا بايد از بودجه عمومي دولت و يا 
از اعتبارات خود اين قانون را اجرا كند، افزود: اجراي 
دقيق قانون همسان س��ازي حقوق بازنشستگان 
تامين اجتماعي نظارت جدي دستگاه هاي ذي ربط 
را مي طلبد، البته در اليحه اصالح قانون مديريت 
خدمات كشوري هم اين مس��اله مورد توجه قرار 
گرفت��ه و آن را مد نظر ق��رار داد. وي با بيان اينكه 
عدم اجراي قانون همسان سازي بازنشستگان به 
ضرر اين قشر بوده و از عدالت به دور است، به خانه 
ملت گفت: يك��ي از چالش هاي جدي نظام اداري 
كش��ور تفاوت هاي دريافتي ها ميان اف��راد داراي 
ميزان تحصيالت يكسان و يك نوع كار درنهادها و 
دستگاه هاي مختلف است، برخي در يك دستگاه 
حقوق هاي غيرمتعارف درياف��ت كرده و درنقطه 
مقابل فرد ديگري درهمان جايگاه اما در يك نهاد 
ديگر حقوق كمتري دريافت مي كند؛ لذا بارها تاكيد 
شده كه دولت بايد همسان سازي حقوق و دستمزد 
را دربخش عمومي و پرداخت ه��اي عادالنه براي 

شاغالن و بازنشستگان درستوركارقرار دهد.

آخرين آمارها درباره شيوع ايدز در ايران رقم 3۶ هزار و 
۵۷1 مورد را اعالم مي كند؛ آماري كه الگوي انتقال آن 
امروز تغيير كرده و شكل ديگري به خود گرفته است. 
حاال بحث بر سر ميزان رشد اين بيماري ويروسي است؛ 

آيا شيوع ايدز در ايران افزايش داشته است؟
هفته گذشته از دو منطقه در جنوب كشور آمارهايي 
درباره ابتال به ايدز منتشر شد؛ يكي از مناطق هرمزگان 
بود. معاون امنيتي و سياسي استاندار هرمزگان ميزان 
ش��يوع ايدز در هرمزگان را دو برابر ميانگين كشوري 
اعالم كرده و گفته بود كه »وقت آن رسيده است مردم را 
نسبت به اين موضوعات آگاه كنيم تا شاهد افزايش آمار 
ايدز در استان نباشيم.« به گفته بهروز اكرمي »انتقال 
ايدز از طريق موارد جنسي در هرمزگان نسبت به كشور 
دو برابر است و پيش بيني مي شود تعداد موارد ناشناخته 

عدد قابل توجهي باشد.«
همچنين حسن تاوانه، رييس اداره بهزيستي چابهار، 
اعالم كرد كه در روستاي درگز چابهار آمار ابتالي ۷۸ نفر 
به ايدز تاييد شده  است؛ خبري كه البته از سوي وزارت 
بهداشت تكذيب شد. محمدمهدي گويا - رييس مركز 
مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت درباره اين 
خبر توضيح داد و گفت: براس��اس گزارشي كه در اين 
رابطه منتشر شده بايد اعالم كرد كه تعداد موارد ذكر 

شده در رابطه با موارد ابتال از صحت برخوردار نيست و 
آمار مبتاليان كمتر از تعداد منتشر شده است. 

پرسشي كه در اين ميان مطرح مي شود اين است كه 
آيا مي توان با استناد به آمارهاي جزئي اعالم كرد كه 
ش��يوع ايدز در ايران افزايش پيدا كرده است؟ سيد 
احمد سيدعلي نقي- عضو مركز تحقيقات ايدز ايران 
تاكيد مي كند كه ما در حال حاضر با افزايش ش��يوع 
ايدز در كشور روبرو نيستيم و بايد در اين مورد علمي 
و قابل اطمينان صحبت ك��رد. او با تاكيد بر اينكه در 
حال حاضر با افزايش ش��يوع ايدز روبرو نيستيم، به 
ايسنا گفت: طبق آخرين آمارها ابتال به اين بيماري 
در معتادان تزريق��ي از 2۵ تا 30 درصد به 13 درصد 
رسيده است. آمار ابتال به ايدز زماني در زندانيان چهار 
درصد بود كه االن به 0.۸ درصد رسيده است. در زنان 
آسيب پذير نيز اين رقم 2.1 درصد و در مردان آسيب 
پذير كمتر از پنج درصد گزارش شده است. در ترنس 
جندرها- افرادي كه جنس��يت مبهم��ي دارند- نيز 
آمار ابتال به ايدز 1.9 درصد است. شيوع اين بيماري 
افزايش پيدا نكرده اس��ت، گاهي شيوع به اين معني 
است كه بيماريابي ما دقيق تر ش��ده است و موارد را 
بهتر پيدا كرده ايم. با يك عدد نمي توان به اين نتيجه 

رسيد كه وضعيت بدتر شده است.

او با بيان اينكه وزارت بهداش��ت بايد بيماريابي را بهتر 
و بيشتر انجام دهد، ادامه داد: شناسايي بيشتر به اين 
معني است كه آمار 3۸ هزار مورد بيمار ثبت شده به آمار 
تخميني ۶0 هزار مورد نزديك شود. بهبود پيدا كردن 
بيماريابي به نفع كشور است و شناسايي و برنامه هاي 
پيشگيري به اين واسطه بيشتر مي شود. همچنين موارد 
شناسايي شده نيز به سمت درمان هدايت مي شوند و 

انتقال بيماري كاهش مي يابد.
علي نقي همچنين اضافه كرد: در حال حاضر اقدامات 
وزارت بهداشت در اين حوزه باعث شده است كه انجام 
تس��ت اچ اي وي بيشتر و در مراكز گسترده تري انجام 
شود. افزون بر آن تعداد كيت هاي اين تست نيز بيشتر 
شده و پوش��ش درمان باالتر رفته است. اين اقدامات 
باعث شناسايي بيشتر بيماران مي شود و آنها را به مراكز 
بهداش��تي پيوند مي دهد تا بتوانن��د خدمات رايگان 
دريافت كنند. اينكه بگوييم در منطقه اي تعدادي بيمار 
شناسايي شده و اين موضوع نشان دهنده بدتر شدن 
اوضاع است، قابل تعميم به كل كشور نيست. عضو مركز 
تحقيقات ايدز ايران در ادامه با بيان اينكه تخمين هايي 
كه درباره تعداد احتمالي بيماران مبتال به ايدز وجود 
دارد، طبق فرمول سازمان بهداشت جهاني است، افزود: 
بين موارد ثبت شده و موارد تخميني كمي فاصله است. 

پ��س از انتش��ار گزارش هاي��ي در رس��انه ها مبني بر 
خودداري برخي پزش��كان از نصب دستگاه كارتخوان 
در مطب هايش��ان، ح��ال چن��د روزي مي ش��ود كه 
كاربران شبكه هاي مجازي به ويژه در توييتر با هشتگ 
#پزشك_فراري_از_كارتخوان اعتراض و انتقادشان به 
اين موضوع را اعالم كرده اند. تالش براي فرار مالياتي، با 
وجود درآمد باال، دليل فرار برخي پزشكان از كارتخوان 

عنوان مي شود. 
عضو هيات رييسه كميس��يون بهداشت مجلس فرار 
مالياتي را تنها دليل عدم استفاده از دستگاه كارتخوان 

در مطب پزشكان دانست.
احمد حمزه اس��تفاده نكردن از دستگاه كارتخوان در 
مطب پزش��كان را فرار مالياتي دانس��ت و افزود: البته 
مقاومت در برابر نصب دستگاه كارتخوان تنها منحصر به 
پزشكان نيست و متاسفانه بخش قابل توجهي از اقتصاد 
كشور زيرزميني و نامرئي است و نحوه تراكنش ها براي 
مسووالني كه بايد براي دريافت ماليات بدان دسترسي 
داشته باشند، شفاف نيس��ت. او در ادامه به خانه ملت 
گفت: هم اكنون پزشكان هم همچون ساير بخش هاي 
اقتصادي به اين موضوع در جهت ش��فاف سازي منابع 
ملي خود بي توجهي مي كنند، ضمن اينكه وكال، قضات، 
دادگستري و ساير مشاغلي كه در آنها امكان درآمدهاي 

فوكوسي وجود دارد دستگاه الكترونيك نصب شده ندارند 
كه بتوان به اطالعات كامل مالي آنها دسترسي پيدا كرد.

ض�رورتتصوي�بقانون�يب�رايرديابي
الكترونيكيتراكنشهايمالي

او با تاكيد بر اينكه خوب است در كشور قانوني در جهت 
الزام نصب دستگاه كارتخوان تصويب شود، اظهار كرد: 
ما در اين مورد با رييس كميسيون اقتصادي هم صحبت 
كرده ايم كه ظاهرا طرحي ه��م در اين مورد دارند تا در 
پي تصويب آن تمام تراكنش هاي مالي بيش��تر از ۵0 
هزار تومان در كشور الكترونيكي شده و قابل پيگيري و 
رديابي باشد. اين نماينده مردم در مجلس دهم، تاكيد 
كرد: بي ترديد تصويب اين قان��ون مي تواند اقدامي در 
جهت مبارزه با پولشويي باشد كه مانع از ورود پول هاي 
كثيف به چرخه اقتصاد شود، همچنين مي تواند محلي 

براي درآمدهاي مالياتي كالن دولت باشد.
عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
شوراي اس��المي، خاطرنش��ان كرد: اين اقدام موثري 
اس��ت كه مجلس نه تنه��ا براي پزش��كان، بلكه براي 
تمامي فعاليت هاي اقتصادي قانوني ايجاد كند كه در 
پي آن تراكنش هاي مالي به صورت الكترونيكي قابل 

رديابي باشد. 

كاربران، عليه پزشكان بدون كارتخوانافزايش ميزان شيوع ايدز نداريم

وارداتداروبراييكسالآيندهتامهر

وزير بهداشت مي گويد با وجود تحريم ها مشكلي در تامين 
دارو نداريم. به گفته حسن قاضي زاده هاشمي بخشي از 
داروهاي وارداتي از طريق توليدات داخلي تامين مي شود 
و بخشي نيز از طريق شركت هاي اروپايي وارد خواهد شد. 
البته كيفيت محصوالت داخلي به ويژه براي بيماران خاص، 

چالش جدي وزارت بهداشت است. 
سخنگوي سازمان غذا و دارو نيز با اشاره به تحريم هاي 
پيش رو گفت: طبق سياس��ت هاي اين سازمان، براي 

جلوگي��ري از ب��روز مش��كل در تامي��ن دارو به دليل 
تحريم هاي آينده، بخش عمده اي از واردات دارو تا پايان 

مهرماه انجام مي شود.
كيانوش جهانپور درباره عل��ت واردات برخي داروها با 
حجم باال در چهار ماهه اول سال توضيح داد و گفت: مجوز 
واردات دارو يا مواد اوليه دارويي بر اس��اس روند مصرف 
سال هاي گذشته صادر مي ش��ود. بارها اعالم كرده ايم 
كه از نظر روند واردات دارو تقريبا مشكلي از ابتداي سال 

نداشته ايم. آنچه مورد تاكيد سازمان قرار دارد، اين است 
كه شايد امس��ال نياز داشته باشيم بر خالف سال هاي 
گذشته به جاي اينكه بار واردات دارو و مواد اوليه در تمام 
ماه هاي سال توزيع شود، تا پايان مهرماه بتوانيم بخش 
عمده اي از اين واردات را از طريق بخش خصوصي انجام 
دهيم و آنها را ذخيره كنيم. او با بيان اينكه در روند عادي 
واردات دارو و مواد اوليه مشكلي نداشتيم، ادامه داد: االن 
به صورت فوري نيازمند تسريع و تسهيل در اين موضوع 
هس��تيم تا طي هفته هاي آتي بتوانيم اين كار را انجام 
دهيم. اين برنامه نيازمند همكاري جدي و شبانه روزي 
تمامي دستگاه هاي مسوول با وزارت بهداشت است. اگر 
جز اين باشد قطعا با تشديد تحريم ها، در برخي موارد 

ممكن است با مشكل روبرو شويم.

تسهيالتوارداتداروفراهمشود
سخنگوي سازمان غذا و دارو همچنين اضافه كرد: بارها 
اع��الم كرده ايم كه مجموعه نظام دارويي كش��ور اين 
آمادگي را دارند؛ به شرط اينكه اين شرايط تسهيل شود 
و امكانات موجود در اختي��ار آنها قرار گيرد، نقدينگي 
ريالي تامين شود و بخش زيادي از مطالبات حوزه دارو 
تسويه شود. همچنين تسهيالت فرايند واردات با توجه 
به مصوبات كميس��يون ويژه اقتصادي دولت به شكل 
حداكثري عملياتي شود تا بخش خصوصي و غير دولتي 
بتواند به صورت فوري واردات خود را تا پايان مهرماه در 
ح��وزه دارو و مواد اوليه انجام دهد. جهانپور در ادامه در 
پاس��خ به چرايي واردات ۴9 ميليون دالري داروهاي 
IVIG، آلبومي��ن و فاكتور هش��ت در چهارماهه اول 

امسال، به ايس��نا گفت: اين ميزات واردات در راستاي 
سياست گذاري سازمان است. مجوزها بر اساس روند 
مصرف گذش��ته و برآورد نياز كش��ور صادر مي شود. 
قبال نيز اعالم كرده بوديم كه تقريبا در بسياري از اقالم 
دارويي كمبودي نداريم. با توجه به اين ميزان واردات 
نبايد روند كمبود جاري داشته باشيم. اگرچه بايد ظرف 
چندماه پيش رو، ذخيره اي يك تا يك ونيم ساله براي 

خود ايجاد كنيم.

چرابرخياقالمداروييكميابميشوند؟
جهانپور دليل كمياب ش��دن برخي اق��الم دارويي را 
جنگ رواني اع��الم كرد و گفت: اي��ن موضوع فعاالن 
اقتصادي و مردم را تحت تاثير قرار مي دهد. افزون بر آن 
گاهي سياست هاي توزيع، »توزيع ناگهاني« انتخاب 
نمي ش��ود. وقتي رفتار اقتصادي تح��ت تاثير جنگ 
رواني قرار مي گيرد، ما به عنوان تنظيم كننده نبايد در 
اين زمين بازي كنيم؛ ب��ه همين دليل بايد در توزيع و 
سياست گذاري ها محدوديت هاي خاصي اعمال شود و 
آزادسازي و توزيع به صورت تدريجي اتفاق افتد تا بازار 
با شوك در آينده روبرو نشود. سخنگوي سازمان غذا و 
دارو افزود: ممكن است موجودي بعضي از داروها به كمتر 
از سه ماه رسيده باشد؛ به همين دليل توزيع آن قطره 
چكاني انجام مي شود. بعضي از داروها نيز ممكن است 
كاربرد خاصي داشته باشند؛ با توجه به اين موضوع بايد 
توزيع آنها محدود شود و آن را با ارز دولتي و ترجيحي 
وارد كنيم. اگر اين دارو به صورت ناگهاني در شبكه توزيع 
شود، اين امكان وجود دارد كه از آن طرف مرزها به عنوان 

دارويي ارزان سر درآورد و شيب قاچاق از ايران به سمت 
خارج از كشور برود؛ اتفاقي كه قطعا پذيرفته نيست.

توزيعناگهانيدارو
احتمالقاچاقراافزايشميهد

وي درباره راهكار جلوگيري از قاچاق داروهايي كه با ارز 
دولتي وارد شده اند، توضيح داد و گفت: همزمان كه بايد 
واردات و ذخيره سازي دارو را تسريع كنيم، همزمان  بايد 
مراقب باشيم توزيع اين دارو كه با ارز دولتي وارد شده و به 
نوعي ارزان تر از كشورهاي مجاور تمام مي شود، دسترسي 
آسان را براي افراد سودجو ايجاد نكند؛ چون در اين صورت 
اين دارو را بعدا بايد در مرزها و كشورهاي مجاور پيدا كنيد. 
همزمان با واردات مجبور هستيم در سياست هاي توزيع تا 
جايي كه امكان دارد اجازه ندهيم اين دارو مجددا از ايران 
به كشورهاي ديگر قاچاق شود. جهانپور ادامه داد: گاهي 
موجودي دارويي در كش��ور به كمتر از سه ماه مي رسد؛ 
بنابر اين دارو را به فاز كمبود مي بريم و فقط داروخانه هاي 
منتخب را براي توزي��ع آن تعيين مي كنيم. همچنين 
ممكن است موجودي يك نوع دارو به كمتر از دو ماه برسد؛ 
در اين ص��ورت داروخانه هاي ويژه اي را به آن اختصاص 
مي دهيم و باز هم محدود مي كنيم. گاهي واردات دارو 
انجام شده و دپوي مورد نياز وجود دارد، اما دارو از جنس 
اقالم دارويي خاصي است يا كاربرد بيمارستاني دارد يا 
قيمت تمام شده آن پايين تر از كشورهاي همجوار است. 
اگر اين دارو به سهولت توزيع شود و در دسترس هر فردي 
قرار گيرد، قطعا با پديده اي به نام قاچاق مجدد دارو از ايران 

به خارج از كشور روبرو مي شويم.
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رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي تهران: در برخورد با آسيب هاي اجتماعي موفق نبوديم

چاره جويي براي مقابله با  فقر شهري
گروه راه و شهرسازي|

 محسن هاش��مي، رييس شوراي شهر تهران روز 
گذشته در همايش »مديريت شهري و آسيب هاي 
اجتماعي« درب��اره فقر و اثرات آن ك��ه با عنوان 
ابرچالش آس��يب هاي اجتماع��ي از آن ياد كرد، 
گفت: در قانون ش��هرداري ها مشخص نشده اين 
نهاد در چه بعدي مي تواند در خصوص آسيب هاي 
اجتماعي ورود كند، اما در گذش��ته فعاليت هاي 
متعددي در اين خصوص ش��كل گرفته اس��ت و 
مركز مطالعات ش��هرداري گزارش ها و مطالعات 
متعددي انجام داده اس��ت، در عي��ن حال، هيچ 

گزارش دقيقي در اين خصوص وجود ندارد.
رييس شوراي ش��هر تهران ابرچالش آسيب هاي 
اجتماعي را يكي از مباحث بسيار حياتي و بحراني 
جامعه دانس��ت كه در باالترين سطح نظام دنبال 
مي شود. او اظهار كرد: به نظر مي رسد در ماه هاي 
آين��ده به خصوص اواخر س��ال در اي��ن زمينه با 

بحران روبرو شويم.
وي با تاكيد بر اينك��ه امروز فقر يكي از مهم ترين 
موضوعات آس��يب هاي اجتماعي اس��ت، افزود: 
مديريت شهري در شكل گيري فقر نقشي ندارد و 
نمي تواند در سياست هايي كه توليد فقر مي كنند، 

اعالم نظر كند. 
نكته اساس��ي كه جامعه م��ا را آزار مي دهد فقر 
درآمدي است. پس از اتفاقات اخير و كاهش ارزش 
ريال به مردم فشار فراواني آمده و بخش عمده اي 
از مردم زير خط فقر هستند و برخي نيز دچار فقر 

نسبي شده اند.
هاش��مي با تاكيد ب��ر اينكه بايد ب��راي مبارزه با 
فقر، ث��روت توليد ش��ود، افزود: گاه��ي به بهانه 
حفظ ارزش هاي انقالب در سياس��ت هاي كالن 
موج��ب از بين رفتن ش��غل مي ش��ويم كه تاثير 
آن را در تغييرات سياس��ت هاي اخير كشور هم 

شاهد بوديم. 
او ب��ا بيان اينكه تصويب قان��ون منع به كارگيري 
بازنشس��تگان در راس��تاي افزايش اش��تغال در 
مجلس به تصويب رس��يد، افزود: بايد نقدينگي 
را به س��متي ببريم كه باعث ايجاد اش��تغال شود 
و براي حركت نقدينگي به سمت اشتغال نياز به 
ايجاد امنيت داريم تا سرمايه گذاري افزايش يابد.

وي با اش��اره به تحريم ها و خروج امريكا از برجام 
تصريح كرد: طبيعتا دولت براي تامين بودجه خود 
نيز با چالش هايي مواجه مي شود و نمي تواند منابع 
قابل توج��ه براي جبران م��وج تورمي تخصيص 
بدهد. بنابراين مجموعه حاكميت براي مواجهه 
با ابرچالش آسيب هاي اجتماعي همچون اعتياد، 
بزهكاري و ... با مش��كالتي مواجه است اما بخش 
زيادي از اين چالش ها به دليل بيكاري و فقر است 
و بايد رويكردهاي سنتي كميته امداد و بهزيستي 

را به گونه ديگر طراحي كرد.
وي با بيان اينكه ممكن اس��ت با سياس��ت هاي 
ش��تابزده، يك موج تورمي يا كاهش ارزش پول و 
درآمد جامعه ايجاد شود، گفت: امروزه فقر مانند 
يك سونامي از باال بر جامعه وارد مي شود و سپس 
از دس��تگاه هايي مانند ش��هرداري انتظار داريم 
كه با تخريب هاي اين س��ونامي مقابله كند. اين 
در حالي است كه مديريت ش��هري نيز با بحران 
كمبود نقدينگي مواجه است و وظيفه مستقيمي 
براي مقابله با آس��يب هاي اجتماعي در قانون به 

آن واگذار نشده است.
وي با بي��ان اينكه تهران سال هاس��ت با موضوع 

آس��يب هاي اجتماعي درگير است، گفت: شايد 
شكل بيروني آسيب ها طي س��ال ها عوض شده 
باش��د اما معضالتي همچون حاش��يه نش��يني، 
اعتياد و ... همواره بر سر شهر سايه انداخته اند و با 
طرح هاي ضربتي نيز حل و فصل نمي شود، بلكه 
الزم است مديراني با اراده و حسن نيت براي حل 
آسيب هاي اجتماعي وارد ميدان شوند. مهم ترين 
درسي كه مي توان از تجربيات گذشته گرفت اين 
است كه آسيب هاي اجتماعي پديده اي پيچيده 
اس��ت و به راحتي نمي ت��وان آن را با راه حل هاي 

ضربتي و امنيتي از ميان برد.
وي با بيان اينكه بهتر است شهرداري تهران تنها 
وظيفه تهيه زيرس��اخت ها را داش��ته باشد و در 
بخش اجرا از توان نهادهاي مردمي استفاده شود، 
گفت: واقعيت اين اس��ت كه بهمن آس��يب هاي 
اجتماع��ي حركت خود را از مدت ها قبل ش��روع 
كرده و هر روز صدا و لرزش آن واضح تر قابل رويت 
اس��ت و اگر براي مقابله با اين بهمن كاري نكنيم 
بايد منتظر خسارات سنگين و صدمات بيشتري 
باشيم. چرا كه امروز زنگ خطر براي مسووالن و 
مردم به صدا درآمده و تا ابعاد اين چالش غير قابل 

كنترل نشده بايد آن را از بين ببريم.
رييس ش��وراي ش��هر ب��ا تاكي��د بر اينك��ه بايد 
ببينيم معاون��ت اجتماعي، فرهنگي و س��ازمان 
فرهنگ��ي و هنري س��ازمان ش��هرداري تهران و 
بقيه سازمان هاي متولي در خصوص آسيب هاي 
اجتماع��ي چه اقدامات��ي انج��ام داده اند، گفت: 
كوچك ترين نهاد مدني خانواده است و بعد از آن 
مي توان از سمن ها و تشكل هاي خيريه غير دولتي 
استفاده كرد، البته از سمن هايي بايد استفاده كرد 
كه ش��فافيت مالي داشته باشند. نه اينكه در پس 
كارهايشان پول شويي كنند. در حال حاضر يكي 
از مهم ترين مشكالت ما اين است كه نمي توانيم 

يك خيريه درست پيدا كنيم .

 لزوم جايگزيني سياست هاي افراطي 
وي در انتق��اد از عملك��رد برخي س��ازمان هاي 
مردم نه��اد اف��زود: برخ��ي از صندوق ه��اي 
قرض الحس��نه در راستاي كمك به اقشار ضعيف 
ش��كل گرفت، اما كارش��ان به ربا ختم شد. آنها 
بخش��ي از پولي كه وارد اين صندوق ها مي شد را 
صرف كمك به اقشار ضعيف مي كردند اما مساله 
اين بود كه پولي كه وارد صندوق مي شود، از كجا 
مي آيد؟ عالوه بر مساله پولشويي اين نهادها گاه 

از رانت هم استفاده مي كنند. 
مشكل اين اس��ت كه نمي توانيم س��ازمان هاي 
مردم نهاد سالم را از غيرسالم جدا كنيم. معاونت 
اجتماعي و فرهنگي بيش از هزار و 600 ميليارد 
تومان بودجه دارد و هزين��ه مي كند اما اكثر اين 
بودجه صرف اقدامات مناسبتي مي شود و اقدامات 
درستي در خصوص آسيب هاي اجتماعي صورت 

نمي گيرد.
رييس شوراي ش��هر با اشاره به بازديد اخيرش از 
ف��رودگاه بين المللي امام خميني )ره( افزود: اين 
فرودگاه از نظر موقعيت مكاني بسيار مناسب است 
و ما مي توانيم از طريق ترانزيت 4 تا 5 ميليارد دالر 
از آن درآمد كس��ب كنيم اما برخي سياست هاي 
كالن مان��ع تحق��ق اين امر ش��ده اس��ت. ما اين 
درآمد باالي ارزي را از دست داده ايم اما فرودگاه 
بين المللي دوبي كه حتي از نظر مكاني موقعيت 
فرودگاه بين المللي امام خميني )ره( را ندارد، اين 

درآمد را به خود اختصاص داده اس��ت اما درآمد 
باالي ارزي به اين ميزان را خيلي راحت از دست 

داده ايم و اين فقط يك نمونه كوچك است.
وي ادام��ه داد: فق��ر باعث افزايش آس��يب هاي 
اجتماعي درآمدي مي ش��ود و اگر دولت و نظام با 
اين موضوع درست و عاقالنه برخورد نكند، ممكن 
است به نظام آسيب برساند. ما چگونه مي توانيم 
در ش��رايطي كه امنيت وجود ندارد، شاهد بروز 

سرمايه گذاري هاي بزرگ باشيم.
به گزارش تعادل، ورود شهرداري به آسيب هاي 
اجتماعي يكي از مواردي اس��ت كه كارشناسان 
بر س��ر آن اختالف نظر دارند. ع��ده اي معتقدند 
ش��هرداري بايد به شهرس��ازي و فضاي كالبدي 
ش��هر بپردازد و در مقابل برخي اعتقاد دارند كه 
ورود به موضوع آس��يب هاي اجتماعي از وظايف 

شهرداري ها محسوب مي شود. 
محمود ميرلوحي عضو كميسيون برنامه و بودجه 
پي��ش از اي��ن، در گفت وگو با »تع��ادل« در اين 
باره گفته بود، ش��هرداري به عنوان يك سازمان 
تس��هيل گر و كمك كنن��ده به مس��ووالن اصلي 
آسيب هاي اجتماعي كمك كند، اما تصدي گري 
ش��هرداري وجاهت ندارد. اينكه شهرداري مركز 
جمع آوري ك��ودكان كار، مراكز ت��رك اعتياد و 
مراكز خ��اص براي زنان احداث كن��د قطعا جزو 
وظايف ش��هرداري به ش��مار نم��ي رود اما اينكه 
تسهيالتي فراهم كند تا سازمان هاي مسوول در 
كاهش مشكالت حوزه خود موفق تر ظاهر شوند 

هيچ ايرادي ندارد.
البته برخي از فعاليت هايي كه اكنون ش��هرداري 
انجام مي دهد به دليل ديدگاه شهرداران قبلي و 
نگاهي بود كه به پاس��تور داشتند و در شهرداري 
تمرين رياست دولت كرده و كار را بسيار گسترده 

كردند. 
به هر روي، ش��هرداري تهران سال هاست كه به 
اين موضوع ورود پيدا كرده و هزينه هاي بسياري 
صرف كاش آسيب هاي اجتماعي كرده كه با وجود 

اين هزينه ها رييس ش��وراي شهر عنوان كرد كه 
گزارش دقيقي از اين فعاليت ها موجود نيست.

 ناكامي در برخورد با آسيب هاي اجتماعي
از س��وي ديگر، محمدرضا جوادي يگانه، رييس 
مركز مطالعات و برنامه ريزي ش��هر تهران نيز در 
اين نشس��ت از عدم موفقيت شهرداري تهران در 
برخورد با آسيب هاي اجتماعي خبر داد و گفت: 
ش��هرداري تهران در دو دهه گذشته تالش هاي 
زيادي را براي كاهش آسيب هاي اجتماعي انجام 
داده و با وجود همه اين تالش ها شهرداري در اين 

زمينه موفق عمل نكرده است.
يگانه با بيان اينكه آس��يب هاي اجتماعي پديده 
جديدي نيس��تند، گف��ت: س��ال هاي متعددي 
اس��ت كه فارغ از علل محيط زيستي و فراملي ما 
با آسيب هاي اجتماعي روبرو هستيم كه بخشي 
از آن برمي گردد به اقدامات دولت ها كه باعث به 
وجود آمدن آسيب هاي اجتماعي شده است و اين 
آسيب ها پيامدهاي ناخواسته و عوارض متعددي 

را داشته اند. 
در شهر تهران كه يكي از مراكز مهم و پرجمعيت 
كشور محسوب مي شود شاهد تعدد آسيب هاي 
اجتماعي هستيم كه در اين زمينه بايد اقداماتي در 
راستاي كاهش آسيب ها انجام شود. ضمن اينكه 
تهران يكي از مراكز حاشيه نشيني كشور محسوب 
مي شود و دولت و شهرداري مسووليت هايي را در 

اين زمينه به عهده دارند.
جوادي يگانه ابراز كرد: فارغ از اينكه مسووليت ها 
در حوزه اختيارات ش��هرداري بوده يا خير، درگير 
ش��دن ش��هرداري تهران با آس��يب ها در دو دهه 
گذش��ته و تالش براي كاهش آس��يب هاي شهر 
تهران نتوانسته است موثر باشد بطوري كه ما شاهد 

افزايش آسيب ها در سال هاي گذشته بوده ايم.
وي درباره راهكارهاي مدنظر مديريت ش��هري 
براي كاهش آسيب هاي اجتماعي گفت: بايد در 
اين بخش از س��ازمان هاي مردم نهاد فعال براي 

كاهش آسيب هاي اجتماعي استفاده كنيم.
در ادامه ولي اهلل شجاع پوريان، معاون فرهنگي و 
اجتماعي ش��هرداري تهران نيز در اين باره گفت: 
سرنوشت مقابله با آسيب هاي اجتماعي به مانند 
مبارزه با مفاس��د اقتصادي شده كه ده ها ستاد و 
برنامه و ... وجود دارد اما توفيق و موفقيت چنداني 

حاصل نشده است. 
يك��ي از مش��كالت ما اين اس��ت ك��ه مديريت 
واحد خوبي كه موجب هم افزايي و س��اماندهي 
موسسات در كشور باشد وجود ندارد و البته حاال 
مقام معظم رهبري ورود كرده اند و اميد است در 

اين زمينه توفيقاتي حاصل شود.
شجاع پوريان با بيان اينكه در اين دوره معاونت 
اجتماعي، اولين كاري كه انجام دادم اين است 
ك��ه از دفتر مطالع��ات اجتماعي درخواس��ت 
كرديم كه تمام مطالعات انجام شده در دهه هاي 
گذش��ته را بررس��ي كند تا دوباره كاري انجام 
نشود، گفت: شهرداري زحمات زيادي كشيده 
اما مشكل اين بود كه شهرداري سوپرمن شده 
ب��ود و تمام مس��ووليت مبارزه با آس��يب هاي 
اجتماعي را پذيرفته بود و حاال براي كارشناسان 
اين توقع ايجاد ش��ده اس��ت كه اولين پاسخگو 
بايد شهرداري باش��د. در حالي كه جزو وظايف 

شهرداري نيست.
وي با بيان اينكه شهرداري زيرساخت هاي خود 
را در اختيار دستگاه ها قرار مي دهد، گفت: 600 
هزار ميلي��ارد تومان براي مقابله با آس��يب هاي 
اجتماعي در نظر گرفته ش��ده است اما حتي يك 

ريال آن هم در اختيار شهرداري نيست.
شجاع پوريان با بيان اينكه شخصا شهردار تهران 
يكي از اولويت هاي خود را مبارزه با آس��يب هاي 
اجتماعي گذاشته است، گفت: شهرداري تمام قد 
وارد شده و طي تفاهم نامه با بهزيستي مقرر شده 
اس��ت كه زمينه نگهداري 1000 معتاد را فراهم 
كنيم و در اين دوره ما قطعا نقش تس��هيل گري 

خواهيم داشت.

استقبال سازمان بنادر  از 
كنوانسيون رژيم حقوقي خزر 

 گروه راه و شهرس�ازي| درحالي كه سه روز از 
برگزاري نشست كنوانسيون رژيم حقوقي درياي 
خزر مي گذرد، واكنش ها نسبت به نتايج اجالس 
سران کشورهای ساحلی دريای خزر ادامه دارد، در 
تازه ترين واكنش، معاون امور دريايي سازمان بنادر 
و دريانوردي گفت: كنوانسيون رژيم حقوقي درياي 
خزر يك گام بس��يار مهم در  موضوع كش��تيراني، 

تجارت و ترانزيت كاال است.
ه��ادي حق ش��ناس، اف��زود: كنوانس��يون رژيم 
حقوقي درياي خزر يك گام بسيار مهم در موضوع 
كشتيراني، تجارت و ترانزيت كاال خواهد بود و البته 
در ساير ابعاد، نظير ماهيگيري يا آبزيان مفاد بسيار 
مهمي دارد، اين كنوانسيون بايد در پارلمان  5 كشور 
تاييد ش��ود و تا زماني كه تاييدي��ه صورت نگيرد، 

وضعيت فعلي ادامه پيدا مي كند.
او ادامه داد: بعد از فروپاش��ي ش��وروي س��ابق در 
دريا ت��ردد انجام مي داديم يعني هم كش��تي هاي 
ايراني به هر چهار كش��ور ديگر ت��ردد مي كردند و 
همچنين چهار كش��ور ديگر آذربايجان، روسيه، 
تركمنستان و قزاقس��تان به ايران تردد داشتند و 
مانعي وجود نداش��ت. معاون امور دريايي سازمان 
بنادر و دريانوردي با اشاره به اينكه در اين كنوانسيون 
تعاريفي ش��ده كه كار را راحت ت��ر مي كند، افزود: 
بحث آب هاي داخلي، آب هاي سرزميني و منطقه 
ماهيگيري، منطقه تردد كشتي ها، از جمله نكات 
مهم در اين كنوانس��يون است گرچه بخشي از اين 
موارد در حال اجراست. حق شناس تاكيد كرد: در 
اين كنوانسيون فقط 5 كش��ور حق دارند با پرچم 
خود در درياي خزر تردد كنند به عبارتي ديگر هيچ 
كش��ور ديگري حق تردد در درياي خزر به جز اين 
5 كشور را ندارد. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه 
و شهرس��ازي، او تصريح كرد: در قانون درياي آزاد 
قواعدي وجود دارد كه در درياي خزر و در درياهايي 
كه بسته هستند، مصداق ندارد. در ماده ۷ ذكر شده 
طرف ها بايد عرض آب هاي سطحي تا محدوده اي 
تعيين كننده كه 15 مايل دريايي تعيين شده، تجاوز 
نكند.  به گفته معاون امور دريايي س��ازمان بنادر و 
دريانوردي، طبق اين كنوانسيون تعيين مي شود 
كه كشورها از حدود خود تجاوز نكنند اما اين رقم 
در قانون درياها متفاوت اس��ت. ذكر اين 15 مايل 
براي ماهيگيري ابتدا باي��د مورد تصويب مجالس 
برسد كه يك مبناي قانونمند در درياي خزر خواهد 
شد. حق شناس با بيان اينكه مفاد بخشي از روابط 
تج��اري و ترانزيت كاال كه در ح��ال حاضر هم در 
درياي خزر در حال انجام بوده در اين كنوانس��يون 
آمده است، افزود: بخشي از آن به هزينه هاي بندري 
و تعرفه ها مربوط است.  معاون امور دريايي سازمان 
بنادر تاكيد كرد: در هيچ جاي كنوانس��يون بحثي 
راجع به تقسيم دريا نشده و فلسفه تقسيم بيشتر 
در بحث بستر و زير بستر است. او گفت: دغدغه اي 
كه اكنون درباره س��هم ايران در درياي خزر وجود 
دارد، يقينا در مراحل اثبات در پارلمان ها مورد نظر 
قرار خواهد گرفت. مضاف بر اينكه در اين ۲4 ماده 
ذكري از نحوه تقسيم دريا بيان نشده است. عالوه 
براهميت نتايج كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر 
كه از سوي معاون دريايي سازمان بنادر مورد بحث 
ق��رار گرفت، موضوع ديگر بندري ك��ه در روزهاي 
اخير مورد توجه قرار گرفته، برنامه هاي س��ازمان 
بنادر براي كاهش اثرات تحريم ها است موضوعي 
كه مديرعامل سازمان بنادر به آن اشاره كرد وگفت: 
با وجود آنكه تحريم هاي جديد مي تواند براي ايران 
مشكالتي را به وجود آورد، اما قطعا درياها براي عبور 
از تحريم ها و فشارهاي جديد آمادگي كامل دارند. 
محمد راستاد افزود: صنعت دريايي در سراسر جهان 
يك ويژگي مهم دارد و آن اين است كه وجه غالب آن 
بين المللي است و هر چند مي توان تبادالتي را ميان 
بنادر داخلي كشور برقرار كرد، اما آنچه در عمل اتفاق 
مي افتد، نياز به تبادالت بين المللي با بنادر منطقه 
و جهان و همچنين كشتي ها و الينرهايي است كه 
در آب ه��اي آزاد فعاليت مي كنند. ب��ه گفته او، در 
اين فضا يكي از اصلي ترين مسائلي كه بايد مدنظر 
قرار گيرد، آن اس��ت كه س��رمايه گذاران و مديران 
الينرهاي بين المللي مانند تمامي فعاالن اقتصادي 
در نقاط مختلف دنيا اولويت تجاري خود را مدنظر 
ق��رار مي دهند و براي تداوم حضور در يك كش��ور 
قطعا س��ود و زيان موجود در اين حوزه را بررس��ي 
خواهند كرد. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به 
اينكه تعدادي از الينرها چند روز پس از اعالم خروج 
آمريكا از برجام از اين طرح خارج ش��دند، توضيح 
داد: خوش��بختانه آمارهاي جديد س��ازمان بنادر 
نشان مي دهد كه الينرهاي خارج شده از آب هاي 
ايران نقش چندان گس��ترده اي در جابه جايي كاال 
نداش��تند اما به هر حال نمي ش��ود اين موضوع را 
ناديده گرفت كه شايد تحت تاثير تحريم هاي جديد 
آمريكا به تعداد خطوط كشتيراني كه از آب هاي ايران 

مي روند، اضافه شود.
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عليرضا ويس��ه، مدير بخش حمل ونقل هوشمند پل ها 
و تونل های شهری ش��رکت کنترل ترافيک شهرداری 
تهران از کنترل هوشمند 5 تونل شهری پايتخت خبر داد. 
به گزارش ايسنا، ويسه در حاشيه بازديد از مرکز کنترل 
ترافيک بزرگراه صدر و نيايش با بيان اينکه تونل نيايش 
و پل طبقاتی صدر به صورت هوش��مند اداره می شوند، 
گفت: پل صدر و نيايش يک سيستم کلی هوشمند دارد 
که در زيرمجموعه آن سيستم های کنترلی جانبی، آن 
را پش��تيبانی می کند. هر تونل سه کيلومتر طول دارد و 
9 دسترس��ی برای آن پيش بينی شده است. برای اولين 
بار در تونل نيايش س��ه دسترسی اضطراری به بيرون از 
تونل تعبيه شده است که حتی خودروهای سنگين نيز 
می توانند از اين دسترسی اضطراری استفاده کنند . ی با 
بيان اينکه 115 دوربين وضعيت ترافيکی صدر و نيايش 

را کنترل می کنن��د، گفت: به فاصله ه��ر 150 متر اين 
دوربين ها نصب شده است و اين در حالی است که هر 50 
متر نيز باکس آتش نشانی نصب شده که درصورت وقوع 
حريق می توان از آن اس��تفاده کرد. يک کابل هوشمند 
در سقف تونل کشيده شده اس��ت که اگر درجه حرارت 
افزايش يابد نسبت به اعالم هشدار اقدام می کند، 6۲ جت 
فن وظيفه تهويه هوای تونل بر عهده دارند. ويسه با بيان 
اين که براساس آمارها ميانگين روزانه 60 هزار تردد در هر 
دو مسير صدر و نيايش ثبت می شود، گفت: روشنايی تونل 
به صورت اتوماتيک در نظر گرفته شده است. به گونه ای 
که در ۲00 متر ابتدايی تونل شاهد آبشار نور هستيم که 
البته اين آبشار نور با توجه به سنسورهای نوری حساس 
به وضعيت پيرامونی فعال است و ميزان شدت نور براساس 

اين سنسورها در ابتدای تونل تنظيم  می شود.

کنترل هوشمند 5 تونل پايتخت
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صنعت،معدن و تجارت14

كارنامه تجارت ايران در چهارماه نخست سال 1397 بررسي شد

رونق دالري صادرات
تعادل |

بيالن تجاري كش��ور در چهارماه نخس��ت سال 1397 
نشان دهنده آن است كه صادرات غير نفتي كشور در اين 
دوره، با وجود برخي تالطمات اقتصادي، افزايش يافته 
است. بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان توسعه 
تجارت ايران، صادرات غير نفتي ايران در اين بازه زماني، از 
نظر وزني حدود 37 ميليون و 400 هزارتن و از نظر ارزش 
حدود 15 ميليارد و 450 ميليون دالر بوده كه در قياس با 
مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزني افتي 0.8 درصدي 
و از نظر ارزش��ي، رش��دي 14.7 درصدي را شاهد بوده 
است. به اين ترتيب، به نظر مي رسد اصل عمومي افزايش 
توان صادراتي كشورها به دليل كاهش ارزش پول ملي 
آنها، در همين مدت زمان كوتاه كارنامه صادراتي ايران 
اثر گذاشته اس��ت. همين همبستگي منطقي در مورد 
مجموع صادرات اقالم عمده صنعتي و معدني هم قابل 
مشاهده است. در مورد اين گروه كااليي، صادرات ايران 
در چهارماه نخست سال جاري در قياس با مدت مشابه 
سال 1396، از نظر وزني تنها حدود 2 درصد رشد داشته، 
حال آنكه از نظر ارزش، رش��دي معادل 16.3 درصد را 
تجربه كرده است. اين در حالي است كه طي مدت مورد 
اشاره، مجموع واردات ايران از 20 شريك نخست وارداتي 
كشور، رش��د معادل 5 درصد از نظر وزني را شاهد بوده، 
حال آنك��ه حدود 2.5 درصد از نظر ارزش افت داش��ته 
است. به اين ترتيب، به نظر مي رسد در مورد واردات، صرفا 
تركيب سبد وارداتي كشور دستخوش تغيير شده است. 
از سوي مقابل اما صادرات ميعانات گازي كشور به عنوان 
يكي از گروه هاي كااليي عمده در سبد صادراتي كشور، 
در بازه زماني چهارماهه نخست سال جاري در قياس با 
مدت مشابه سال 1396، از نظر وزني حدود 16 درصد و 
از نظر ارزش حدود 37 درصد افت را تجربه كرده كه در 

نوع خود قابل توجه است.
  

   ُمهر دالر بر صادرات غير نفتي 
صادرات غير نفتي كش��ور طي چهار ماهه نخست سال 
1397، از نظر وزني ح��دود 37 ميليون و 400 هزارتن 
و از نظ��ر ارزش حدود 15 ميلي��ارد و 450 ميليون دالر 
بوده اس��ت. اين ميزان صادرات در قياس با مدت مشابه 
سال گذش��ته، از نظر وزني كاهشي برابر با 0.8 درصد را 
ش��اهد بوده و البته از نظر ارزش��ي، حدود 14.7 درصد 
افزايش داشته است. در چهار ماهه ابتدايي سال 1396، 
صادرات غير نفتي كشور حدود 37 ميليون و 680 هزار 
تن وزن و ارزشي معادل 13 ميليارد و 470 ميليون دالر 

داشته است.
صادرات غير نفتي اي��ران به تفكيك بخش هاي عمده 
اما نشان دهنده سهم باالي محصوالت وابسته به نفت، 
در س��بد صادرات غير نفتي ايران است. بر اين اساس، 
ميعانات گازي، بيشترين سهم را از صادرات غير نفتي 
ايران در چهار ماهه نخست سال جاري داشته اند. در اين 
مدت، ايران حدود سه ميليون و 580 هزار تن ميعانات 
گازي، به ارزش حدود يك ميليارد و 860 ميليون دالر 
صادر كرده است. صادرات ميعانات گازي از مبدأ ايران 
در مدت مورد اشاره اما در مقايسه با مدت زمان مشابه 
در س��ال 1396، كاهشي معادل 37 درصد از نظر وزن 
و 16 درصد از نظر ارزش را ش��اهد بوده است. صادرات 
محصوالت پتروشيمي نيز در چهارماهه نخست سال 
1397، از نظر وزني معادل حدود 8 ميليون و 780 هزار 
تن و از نظر ارزش معادل حدود 4 ميليارد و 640 ميليون 
دالر بوده است. صادرات اين گروه كااليي در مدت مورد 
اش��اره، در قياس با مدت مشابه در سال 1396، از نظر 
وزني افتي معادل 8 درصد و از نظر ارزش رشدي معادل 
0.9 درصد را تجربه كرده است. ساير كاالهاي موجود 
در سبد صادرات غير نفتي ايران در چهارماهه نخست 
س��ال جاري، بر روي هم حدود 25 ميليون تن وزن و 
حدود 8 ميليارد و 940 ميليون دالر ارزش داش��ته اند 
كه در مقايسه با مدت مش��ابه در سال گذشته، از نظر 
وزني رش��دي 11 درصدي و از نظر ارزشي نيز رشدي 

35 درصدي را شاهد بوده است. 

عملكرد صادرات محصوالت صنعتي و معدني
صادرات اقالم عمده پايه نفتي در دوره چهار ماهه نخست 
سال 1397، از نظر وزني حدود يك ميليون و 450 هزار 
تن و از نظر ارزش ح��دود 337 ميليون دالر بوده كه در 
مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته، از نظر وزني حدود 
16 درصد و از نظر ارزش حدود 20 درصد افزايش را نشان 
مي دهد. صادرات اقالم عمده شيميايي طي اين مدت نيز 
حدود 353 هزار تن ب��وده كه از نظر ارزش، حدود 700 

ميليون دالر براي كشور عايدي داشته است.
در بخش محصوالت صنعتي اما صادرات لوازم خانگي 

در مدت مورد اش��اره، حدود 39 هزار و 400 تن بوده كه 
رقمي در حدود 120 ميليون دالر براي كشور ارزآوري 
داشته است. صادرات محصوالت فلزي طي اين مدت نيز 
برابر با 141 هزار تن بوده كه ميزان ارزآوري آن در حدود 
230 ميليون دالر بوده است. صادرات اين گروه كااليي در 
مقايسه با مدت زمان مشابه در سال 1396، از نظر وزني 
رشدي معادل 71 درصد و از نظر ارزش نيز رشدي برابر 
با 32.6 درصد را ش��اهد بوده است. صادرات اقالم عمده 
معدني فلزي در چهار ماهه ابتدايي سال جاري، حدود 
7 ميليون و 750 هزار تن بوده كه ارزشي معادل حدود 
2 ميليارد و 230 ميليون دالر داشته است. صادرات اين 
گروه كااليي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر 
وزني 9 درصد كاهش را تجربه كرده و از نظر ارزش رشدي 
35 درصدي را شاهد بوده است. صادرات ماشين آالت و 
تجهيزات فلزي در دوره چهارماهه نخست سال جاري، از 
نظر وزني 26هزار تن و از نظر ارزشي نيز حدود 86 ميليون 
دالر بوده اس��ت. صادرات اين گروه كااليي در مقايسه با 
مدت مشابه در سال گذشته، از نظر وزن و ارزش شاهد 
افت بوده است: افتي 3 درصدي از نظر وزن اقالم صادراتي 
و افتي 57 درصدي از نظر ارزش اين اقالم. اين در حالي 
است كه جمع صادرات كل اقالم عمده صنعتي و معدني 
در طول دوره چهارماهه نخست سال 1397، از نظر وزني 
معادل 25 ميليون و 560 هزار تن و از نظر ارزشي حدود 9 
ميليارد و 790 ميليون دالر بوده است. در قياس با مدت 
مشابه سال 1396، مجموع صادرات اقالم عمده صنعتي 
و معدني از مبدأ ايران حدود 2 درصد رشد وزني و 16.3 

درصد نيز رشد از نظر ارزش را شاهد بوده است.

   صادرات محصوالت كشاورزي-تبديلي 
صادرات محصوالت كشاورزي-تبديلي در دوره چهارماهه 
ابتدايي سال جاري اما در مورد عمده محصوالت اين گروه، 
شاهد رشد بوده است. به عنوان نمونه، صادرات محصوالت 
حيواني در مدت زمان مورد اشاره، حدود 130 هزار تن 
وزن و حدود 220 ميليون دالر ارزآوري داش��ته كه در 
مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته، رشد 22 درصدي 
از نظر وزني و رش��د 30 درصدي از نظر ارزش را ش��اهد 
بوده است. اين در حالي است كه صادرات ميوه و تره بار 
ني��ز در همين مدت، حدود يك ميليون و 300 هزار تن 
از نظر وزني و حدود 400 ميليون دالر از نظر ارزش بوده 
كه در مقايسه با مدت مشابه س��ال گذشته، حدود 60 
درصد از نظر وزن و حدود 94 درصد از نظر ارزش رش��د 

داشته است. 
طي دوره چهارماهه نخست سال جاري، صنايع تبديلي 
ح��دود 280 هزار تن ص��ادرات ب��ه ارزش حدود 400 
ميليون دالر را شاهد بوده اند كه در مقايسه با مدت مشابه 
در سال گذشته، رش��د 23 درصدي از نظر وزني و رشد 
29 درصدي از نظر ارزش را ش��اهد بوده است. صادرات 
شيريني و شكالت در اين دوره زماني نيز توأم با رشد از نظر 
وزن و ارزش بوده است. صادرات اين گروه كااليي در دوره 
چهارماهه نخست سال 1397، در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته، رشدي 18 درصدي از نظر وزن و رشدي 
30 درصدي نيز از نظر ارزش را شاهد بوده است. صادرات 
لبنيات در اين مدت، حدود 109 هزار تن به ارزش حدود 

160 ميليون دالر بوده است. كه البته از نظر وزني و ارزش 
در قياس با مدت مشابه در سال گذشته، شاهد افت قابل 
توجهي بوده است: 26 درصد افت از نظر وزني و 34 درصد 
افت از نظر ارزش. مجموع صادرات ايران گروه كااليي در 
دوره چهارماهه نخست س��ال 1397، حدود 2 ميليون 
و 240 ه��زار تن و به ارزش حدود ي��ك ميليارد و 920 
ميليون دالر بوده كه در مقايسه با مدت زمان مشابه در 
سال گذشته، رشدي 36 درصدي از نظر وزني و رشدي 

21 درصدي از نظر ارزش را شاهد بوده است.

   شركاي تجاري ايران در آينه آمار
حجم ص��ادرات غير نفتي ايران به 20 ش��ريك تجاري 
نخست خود در دوره چهارماهه نخست سال 1397، از 
نظر وزني معادل حدود 34 ميليون و 300 ميليون تن و 
از نظر ارزشي حدود 14 ميليارد و 100 ميليون دالر بوده 
كه در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته، از نظر 

وزني افتي معادل 3 درصد و از نظر ارزشي رشدي معادل 
14 درصد را تجربه كرده اس��ت. اين مقايس��ه احتمااًل 
نش��ان دهنده اين اصل عمومي اس��ت كه با افت ارزش 
واحد پول ملي در مقابل دالر، توان صادراتي كش��ورها 
افزايش پيدا مي كند. در ايران نيز به دليل كاهش شديد 
ارزش ريال در برابر دالر در طول ماه هاي گذشته، با وجود 
كاهش وزن اقالم صادراتي، ارزش دالري اين اقالم شاهد 

افزايش بوده است.
صادرات به 20 كش��ور نخس��ت در فهرس��ت مقاصد 
صادرات��ي ايران، ح��دود 91 درص��د از مجموع تمام 
صادرات غير نفتي ايران را در مدت زمان مورد اش��اره، 
شامل مي شود. چين نخستين مقصد صادراتي اقالم غير 
نفتي ايران است. ايران در چهار ماه نخست سال 1397 
ح��دود 9 ميليون تن كاال به ارزش ح��دود 3 ميليارد 
دالر به اين كش��ور صادر كرده كه هر چند از نظر وزني 
در قياس با مدت مشابه سال 1396، افتي معادل 12 

درصد را شاهد بوده، از نظر ارزش رشدي 8 درصدي را 
به ثبت رسانده است. امارات متحده عربي نيز به سياق 
سال هاي گذشته، در رديف مهم ترين شركاي تجاري 
ايران ق��رار دارد. حجم صادرات غير نفتي ايران به اين 
كشور حاشيه خليج فارس در چهارماهه نخست سال 
جاري، حدود 6 ميليون و 150 هزار تن و به ارزش حدود 
2 ميليارد و 800 ميليون دالر بوده كه در مقايسه با مدت 
مشابه در سال گذشته، افتي يك درصدي از نظر وزن و 
البته رشدي 32 درصدي از نظر ارزش را نشان مي دهد. 
عراق، افغانستان، كره جنوبي، هند، تركيه، پاكستان، 
تايلند و عمان، 10 مقصد نخس��ت صادرات اقالم غير 
نفتي ايران هستند. ايتاليا در رتبه سيزدهم و آلمان در 
رتبه بيستم، تنها كشورهاي اروپايي حاضر در فهرست 
20 مقصد صادراتي ايران در دوره چهارماهه نخس��ت 

سال جاري بوده اند.
مش��ابه مورد صادرات، چين نخستين ش��ريك ايران 
در زمينه واردات كاال هم هس��ت. اي��ران در طول دوره 
چهارماهه نخست سال جاري حدود يك ميليون و 190 
هزار تن كاال به ارزش حدود 3 ميليارد و 890 ميليون دالر 
از اين كشور وارد كرده كه در مقايسه با مدت زمان مشابه 
در سال گذشته، از نظر وزني حدود 8 درصد افت و از نظر 
ارزشي رشدي 11 درصدي را شاهد بوده است. كاهش 
وزن اقالم وارد شده در مقايسه با افزايش هزينه دالري 
آنها را نيز مي توان به كاهش ارزش ريال در برابر دالر در 

مدت مورد اشاره ربط داد. 
امارات متحده عربي دومين ش��ريك ايران در زمينه 
واردات است. حجم واردات ايران از اين كشور در مدت 
زمان مورد اش��اره، حدود يك ميليون و 480 هزار تن 
و به ارزش حدود 2 ميلي��ارد و 170 ميليون دالر بوده 
است. جايگاه هاي سوم تا دهم شركاي ايران در زمينه 
واردات نيز به ترتيب در اختيار كره جنوبي، هند، آلمان، 
تركيه، سويس، فدراس��يون روسيه، هلند و سنگاپور 
است. جمع كاالهاي وارداتي ايران از 20 كشور نخست 
در فهرست شركاي وارداتي ايران، حدود 10 ميليون و 
240 هزار تن به ارزش حدود 13 ميليارد و 740 ميليون 
دالر اس��ت كه در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال 
گذش��ته، حدود 5 درصد از نظر وزني رشد داشته اما 
شاهد افت 2.5 درصدي از نظر ارزش بوده است. اين در 
حالي است كه واردات ايران از 20 كشور مورد اشاره در 
اين فهرست، در مجموع حدود 90 درصد از كل واردات 

كشور را تشكيل مي دهد.

سازوكار جديد مشاركت بخش خصوصي در عرصه تصميم گيري
دبير ش��وراي عال��ي امنيت ملي گفت: س��از وكارهاي 
جديدي براي فعال س��ازي و مش��اركت هر چه بيشتر 
فعاالن و نخب��گان اقتصادي بخش خصوصي در عرصه 
تصميم س��ازي و تصميم گيري كالن كشور اتخاذ شده 
كه اجرايي خواهد شد. به گزارش ايرنا، علي شمخاني در 
نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي تهران وفعاالن بخش خصوصي اظهار كرد: 
بخش خصوصي در جنگ اقتصادي امروز عهده دار نقشي 
است كه بسيج مردمي در هشت سال دفاع مقدس ايفا 
كرد. او با بيان اينكه بخش خصوصي در مواجهه موفق با 
مهم ترين تهديدات كشور كارنامه درخشاني ارايه كرده 
است، خاطرنشان كرد: اگر در جنگ تحميلي با روش هاي 
مرسوم و كالسيك و با استفاده انحصاري از ظرفيت هاي 
دولتي با دشمن مواجه مي شديم، هنوز صدام در پشت 
دروازه هاي اهواز بود. او تصريح كرد: در جنگ اقتصادي 

امروز نيز كه با ميدان داري امريكا در حال انجام اس��ت 
و ابعادي به مرات��ب پيچيده تر ازجن��گ نظامي دارد، 
تنها معادله تغيير دهنده موازنه غير قابل قبول كنوني، 
بازتوليد تجربيات و ظرفيت هاي عظيم مردمي و بخش 
خصوصي و حاكم شدن آن برفضاي تصميم گيري ها و 

سياست گذاري هاي اقتصادي است. 
دبير ش��وراي عال��ي امنيت ملي با اش��اره ب��ه الزامات 
شكل گيري اين راهبرد جديد در نظام اقتصادي كشور 
اظهار كرد: غلبه نگاه ملي بر رويكردهاي صنفي و منافع 
شخصي، همراهي با مردم و داشتن برنامه جامع راهبردي 
براي نقش آفريني در اين عرصه از اولويت هاي غيرقابل 
اجتنابي اس��ت كه ميتواند بخش خصوص��ي واقعي و 
پيشرو را به خط شكن اصلي نبرد اقتصادي مبدل سازد. 
شمخاني با تقديراز بخش خصوصي فعال، دلسوز، مردمي 
وايثارگركه با انگيزه ملي و اعتقادي بدنبال كمك به حل 

مشكالت اقتصادي كشور و مردم است، اعالم كرد: ساز 
وكارهاي جديدي براي فعال سازي و مشاركت هر چه 
بيشتر فعاالن و نخبگان اقتصادي بخش خصوصي در 
عرصه تصميم سازي وتصميم گيري كالن كشور اتخاذ 

شده كه اجرايي خواهد شد. 
در اين نشس��ت رييس و نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 
در حوزهاي صنايع، معادن، عمران، كشاورزي، دارويي و 
غذايي نيز مشكالت، دغدغه ها و راهكار هاي خود را بيان 
كردن��د. مواردي همچون »لزوم مش��اركت دادن بخش 
خصوصي در تصميمات اقتصادي، كاهش سيطره دولت بر 
اقتصاد، ضرورت اتخاذ تصميمات ثبات آفرين و بلندمدت، 
عدم اتخاذ تصميمات غير كارشناس��ي و برخورد علمي، 
اصولي و سيس��تمي با مشكالت شبكه اي« از مهم ترين 
نكاتي بود كه توسط فعاالن بخش خصوصي و نمايندگان 

اتاق بازرگاني مطرح شد.

بازهم رسانه هاي خاص 
دعوت شدند!

 مطالبات قطعه سازان
 ۱۵ هزار ميليارد تومان 

هشدار درباره صادرات مجدد 
كاالهاي وارداتي 

تعادل| نشست خبري رييس سازمان توسعه تجارت 
روز گذشته در حالي برگزارشد كه روزنامه »تعادل« 
با وجود بيشترين تعامل وهمكاري در زمينه پوشش 
اخبار و گزارش��ات اين سازمان، در ليست دعوتي ها 
قرار نداشت. البته اين اولين بار نيست كه مسووالن 
روابط عمومي اين س��ازمان دس��ت به چنين اقدام 
غيرحرفه اي مي زنند. از همين رو، اين پرسش به ذهن 
متبادر مي شود كه اين نوع برخوردهاي غيرمنصفانه، 
مغرضانه ودوگانه از كجا نشات مي گيرد و اساسا چه 
پيامي دارد؟ البت��ه ارگان »تعادل« به دليل اين نوع 
رفتار مغرضانه الزم مي داند؛ چند نكته را به رياست 
محترم اين سازمان گوشزد كنند: نخست اينكه اگر 
قرار است نشستي برگزار شود كه پاسخگوي اصحاب 
رس��انه و خبرنگاران تخصصي حوزه تجارت باشد، 
چرا بايد رسانه هايي دعوت شوند كه هيچ ربطي به 
تجارت ندارند واساسا پرداختن به موضوعات تجارت 
خارجي در درجه چندم اهميت براي آنها قرار دارد. 
اما يك روزنامه تخصصي فع��ال در حوزه تجارت، از 
حق مس��لم حضور در اين برنامه محروم شود. دوم 
اينكه چرا با وجود انتقادات قبلي، همچنان يك فرد 
بايد در بدنه روابط عمومي اعمال سليقه كرده و براي 
حضور اصحاب رسانه در نشست هاي سازمان توسعه 
تجارت گزينش��ي عمل كند؛ گويا اين افراد به جاي 
تبعيت از فرامين رييس شان از جاي ديگري دستور 
مي گيرند. در نهايت اين موضوع را نيز بايد متذكر شد؛ 
چنانچه قرار نيست اصالحي در ساختار و بدنه روابط 
عمومي ه��اي زير مجموع��ه وزارت صنعت، معدن 
وتج��ارت صورت بگيرد يا چنانچه گوش ش��نوايي 
براي حل معضالت وچالش ها وجود ندارد؛ چرا مدام 
از اصحاب رس��انه مي خواهيد كه از دغدغه هايشان 
بگويند؛ ظاهرا نبايد امي��دي به اصالح رويه غلط در 
بدنه روابط عمومي برخي از سازمان هاي زير مجموعه 

وزارت صنعت، معدن وتجارت داشت. 

ايسنا| رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي 
گفت: هم اكنون مي��زان مطالبات قطعه س��ازان از 
خودروسازان بابت قطعات توليدي به حدود 15 هزار 
ميليارد تومان رسيده است. محمدرضا نجفي منش 
اظهار كرد: متاسفانه صنعت خودرو و قطعه سازي به 
داليل مختلف دچار مشكل كمبود نقدينگي است. او با 
بيان اينكه خودروسازان مواد اوليه مورد نياز را با نرخ ارز 
آزاد تامين مي كنند اما مجبورند خودروهاي توليدي 
را با قيمت گذاري دولتي بفروشند، خاطرنشان كرد: 
اين موضوع باعث شده كه خودروسازان دچار مشكل 
نقدينگي ش��ده و نتوانند مطالبات قطعه س��ازان را 
پرداخت كنند. نجفي منش ادامه داد: اين وضعيت 
موجب شده كه قطعه سازان به دليل كمبود نقدينگي 
در خريد و تامين مواد اوليه دچار مشكل شده و توليد 
قطعات كاهش يابد كه اين موضوع نيز كاهش توليد 
خودرو و همچنين ناقص توليد ش��دن تعداد قابل 
توجهي از خودروها را به دنبال داش��ته است.رييس 
انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي ب��ا بيان اينكه 
در اين ش��رايط پيش��نهاد ما اين است كه براي حل 
مشكل نقدينگي صنعت خودرو، سيستم بانكي حد 
اعتباري هر يك از خودروس��ازان بزرگ را به ميزان 
10 هزار ميليارد توم��ان افزايش دهد، تصريح كرد: 
صنعت خودرو بايد از شمول قانون ذي نفع واحد در 
سيستم بانكي خارج شده و شركت هاي زيرمجموعه 
خودروس��ازان بتوانند تسهيالت موردنياز خود را به 
صورت مستقل تامين كنند. او ادامه داد: تا پيش از اين 
برخي قطعه سازان موفق به دريافت ارز دولتي 4200 
توماني براي واردات مواد اوليه شده بودند اما هم اكنون 
قطعه سازان و خودروسازان مجبور به تامين ارز مورد 

نياز از بازار ثانويه و آزاد هستند .

تسنيم|عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران هشدار 
داد: فاصله ميان ارز دولتي و آزاد سبب جذاب شدن 
صادرات كاالهايي ش��ده كه با ارز 4200 توماني 
وارد كشور مي شوند. محمد حسين برخوردار در 
خصوص امكان سوءاس��تفاده از بازار ثانويه ارزي 
اظهار كرد: در رابطه با واردات كاالهاي اساسي يك 
رقم حدودا پنج هزار ميليارد توماني وجود دارد كه 
ممكن است در خفا، مورد سوءاستفاده برخي افراد 
قرار گيرد. اين فعال اقتصادي با اشاره به جذابيت 
صادرات كاالهاي اساسي ادامه داد: اگر كااليي كه با 
ارز 4200 توماني وارد كشور مي شود، به هر طريقي 
از كشور صادر شود، ارز ناشي از آن با قيمت حدود 
9 هزار تومان يا بيشتر، در بازار ثانويه عرضه خواهد 
شد كه مي تواند سود سرشاري را نصيب بنگاه هاي 

مربوطه كند.

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
موضوعشمارهنوع فراخوانرديف

مهلت ارسال
مدارک

مديريت
مرتبط

48456915مناقصه عمومی1
راهبری و نظارت بر انجام عمليات تعمير، بازسازی، بهينه سازی کارت ها و تجهيزات الکترونيکی غيرقابل 

تعمير، کاليبراسيون تجهيزات ابزار دقيق و تعمير سيستم های مخابراتی در کليه واحدهای فوالد سبا
قراردادهای خريد1397/05/27

48457101مناقصه عمومی2
Design. Engineering. Procurement .Installation. Commissioning

 Supervision. Training and Performance . Tests of Eight (8)Slab combined
Marking . Machine on CCM1,2.3.4 and 4 in the form of an "EPC“  Project

قراردادهای توسعه06 /1397/06

خريد مواد مصرفی1397/06/07فروش سرباره سرد بصورت جاروب کش (کفبر)97400023مزايده3

48468116مناقصه عمومی4
انجام عمليات طراحی ومهندس��ی، تهيه وتدارک، ساخت، حمل، تست و راه اندازی، آموزش و تضمين 

عملکرد سيستم اليف الين در راهروهای جرثقيل واحد نورد گرم شرکت فوالد مبارکه
قراردادهای خريد1397/06/10

مناقصات : جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر به نشانی   www.msc.ir  لينک مناقصات و مزايدات بخش خريد و تأمين كنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد 
نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان (SRM) اقدام نمائيد. 

ساير فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بيشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعيه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرماييد.
 روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهانکد آگهی: ر -97037

صادرات غير نفتي طي چهار ماهه 1397 به تفكيك بخش هاي عمده
درصد تغييراتچهار ماهه 1396چهار ماهه 1397

ارزشوزنارزشوزنارزشوزن

0.814.7-37401154503768813471صادرات غير نفتي

16-37-3580186456792228ميعانات گازي

80.9-8788464295424599پتروشيمي

2503389442246666441135ساير كاالها

ارزش: ميليون دالر /    وزن: هزار تن

عملكرد صادرات محصوالت صنعتي و معدني در  4 ماه نخست سال 96-97

گروه كااليي
درصد تغييرات4ماهه سال 41396ماهه سال 1397

وزن ارزشوزن ارزشوزن ارزش

كل اقالم پتروشيمي به انضمام مواد 
LPG 4971875343658795143هيدروكربوري و

337145128012462016اقالم عمده پايه نفتي

7083535482842924اقالم عمده شيميايي

0/71/3-119/539/4120/338/9لوازم خانگي

231/4141174/382/332/671مصنوعات فلزي

19613.529.27.557180خودرو و نيرو محركه

9-52-36/56766/6محصوالت برق و الكترونيك

محصوالت نساجي، پوشاك، فرش، 
49599346614361كفش، چرم و صنايع دستي

9-223877521657854435اقالم عمده معدني فلزي

5236969474595810/417اقالم عمده معدني غير فلزي

3-57-862620127ماشين آالت و تجهيزات صنعتي

9792/42556584202508816/32جمع كل اقالم عمده صنعتي و معدني

ارزش: ميليون دالر /    وزن: هزار تن
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3  آمار متفاوت درخصوص توليد نفت خام عربستان در ماه جوالي  وجود  دارد

بندبازي سعودي ها روي نفت 70 دالري
گروه انرژي     نادي صبوري-عليرضا كياني     

 ويليام براون يك معامله گر نفت خام است؛ او براي 
اينكه بتواند درباره شكل معامالتش تصميم گيري 
كند احتياج دارد بداند عرضه كنندگان اين كاال، در 
چه وضعيتي قرار دارند و چه مقدار توليد مي كنند. 
براون بر خالف هميش��ه اين بار دچار س��ردرگمي 
است چرا كه به 3 آمار مختلف درباره توليد نفت خام 
عربس��تان س��عودي، يكي از 3 عرضه كننده بزرگ 
طالي سياه برخورده است. وضعيتي كه براي براون 
و ديگر معامله گران نفت خ��ام در روزهاي اخير رخ 
داده، بازار را با نوس��ان روبرو كرده است. عربستان 
س��عودي خود اعالم كرده در ماه جوالي توليد نفت 
خام را روزانه 200 هزار بش��كه كاهش داده اس��ت؛ 
اوپك اين آمار را روزانه 53 هزار بشكه اعالم كرده و 
براي پيچيده تر ش��دن مساله، اداره اطالعات انرژي 
امريكا مدعي شده اس��ت توليد نفت خام عربستان 
دراين ماه صعودي بوده و حدود 200 هزار بش��كه 
نس��بت به ماه قبل از آن »افزايش« داش��ته است. 
بس��ياري از كارشناس��ان اعتقاد دارن��د اين روش 
پادشاهي براي مديريت وضعيت دشواري است كه 
اكنون براي نگه داش��تن قيمت نفت بين 70 تا 80 
دالر با آن روبرو است. بازه اي قيمتي كه تقريبا تمام 
نيروهاي وارد به پادشاهي را نسبتا راضي نگه دارد. 
در پي اعالن خبر كاهش توليد نفت خام عربس��تان 
سعودي در ماه جوالي از سوي اوپك، روز سه شنبه 
قيمت نفت افزايش يافت. به گزارش رويترز، قيمت 
نفت درياي ش��مال در س��اعت 8 و 55 دقيقه صبح 
به وقت گرينويچ، با 50 س��نت افزايش به 73 دالر و 
11 سنت در هر بشكه رسيد. قيمت نفت خام سبك 
امريكا نيز 55 سنت افزايش يافت و هر بشكه از آن در 

قيمت 67 دالر و 75 سنت به فروش رسيد. 
عربستان سعودي به سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت، اوپك، اعالم كرده اس��ت كه اين كشور توليد 
نفت خام خود در ماه جوالي را 200 هزار بش��كه در 
روز كاهش داده و در نتيجه رقم توليدش در اين ماه 
به 10 ميليون 290 هزار بشكه در روز رسيده است. 
اين درحالي است كه گزارش اوپك كه روز دوشنبه 
منتشر شده بود، با استناد به منابع ثانويه، اعالم كرد 
كه توليد عربستان سعودي در ماه گذشته حدود 10 

ميليون و 390 هزار بشكه در روز بوده است. 
اي��ن ماجرا تنه��ا اختالف بر س��ر تولي��د نفت خام 
پادشاهي نيست. وال اس��تريت ژورنال هفته پيش 
نوش��ت كه "اس اند پي گلوب��ال " و " اداره اطالعات 
ان��رژي امريكا" برآورد كرده اند ك��ه توليد نفت خام 
عربستان در ماه پيشين ميالدي صعودي بوده و به 
10 ميليون و 600 هزار بشكه در روز رسيده است. 

وال استريت ژورنال در اين گزارش مدعي شده بود 
كه عربستان س��عودي تحليلگران مستقل را تحت 
فشار گذاشته است تا برآوردشان از توليد نفت خام 
پادشاهي در ماه ژوئن را تغيير دهند. ژورنال در اين 
گزارش به ش��كل كنايه آميزي نوشت كه اين اقدام 
عربس��تان مي تواند موجب تنش ميان اين كشور و 

ديگر اعضاي اوپك شود.
اين روزنامه در ادامه نوش��ته بود عربستان در حالي 
توليد نفت خام خود را به اوپك نزولي اعالم كرده كه 
برآورد دولت امريكا و چند آژانس مستقل حاكي از 

افزايش عرضه نفت خام پادشاهي است. 

    ادعاي فشار سعودي ها به تحليلگران نفتي 
ژورنال به نقل از چند منب��ع نزديك به آژانس هاي 
مس��تقل برآوردكننده توليد نفت خام نوش��ت كه 
عربس��تان در هفته نخست آگوست با اين آژانس ها 

ديدار كرده و خواستار آن شده كه آنها در داده هاي 
خود تجديد نظر كنند. چند منبع اين درخواس��ت 
را رد ك��رده و چند منبع آن را از س��وي پادش��اهي 

پذيرفته اند. 
اين روزنامه س��طح اختالف پديد آمده در خصوص 
عرضه عربستان را »غير معمول« توصيف كرده بود.

 اما اساس��ا كاهش توليد نفت خام عربستان در ماه 
جوالي بر خالف انتظار بازار بوده است. سي ان بي سي 
در گزارش��ي در اين زمينه نوشت: »توليد نفت خام 
س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت خام در ماه 
پيشين ميالدي صعودي بود اما كاهش توليد نفت 
خام عربستان س��عودي براي گروه 15 عضوي تنها 
يك ماه پس از آنكه توافق كردند تا توليد را افزايش 

دهند، ايجاد نگراني كرد.«
عربس��تان در ماه جوالي و پس از توافق با روس��يه 
و ديگر توليدكنندگان نف��ت خام براي روانه كردن 
بش��كه هاي بيش��تر نفت خام به بازار خود اقدام به 

كاهش جريان توليد كرده است.

    چه كسي عددسازي كرده است؟ 
اما چرا بايد س��عودي ها خود را به آب و آتش بزنند 
تا اع��داد و ارق��ام را جابه جا كنند؟ سي ان بي س��ي 
مي نويس��د ك��ه پادش��اهي ب��ا فش��ار از ط��رف 
مصرف كنندگان بزرگ نفت خام چون چين و هند 
روبرو است، فشاري كه به همان اندازه از طرف ترامپ 
نيز به سعودي ها وارد است تا قيمت هاي سوخت را 
همزمان ب��ا اعمال تحريم نفتي امري��كا عليه ايران 

پايين نگه دارد. 
رييس جمهوري امريكا اعالم كرده است كه هدفش 
به صفر رس��اندن ص��ادرات نفت خام ايران اس��ت. 
سياس��تي كه جهان را ب��ا تهديد كمب��ود عرضه و 
افزايش قيمت در صورتي كه اوپك و روسيه نتوانند 

جاي خالي آن را پر كنند روبرو كرده است. 
همچنين رويترز ديروز در گزارشي نوشت كه با اين 
همه، هر دو عدد اعالمي از سوي اوپك و سعودي ها 
بر اين حقيقت صحه مي گذارند كه رهبر غيررسمي 
اوپك، عربستان، نمي خواهد به روزهاي اشباع بازار 

و كسادي قيمت ها بازگردد. اوپك در گزارش ماهانه 
خود كه روز دوشنبه منتشر ش��د نوشته است: "در 
قياس با سال گذشته، وضعيت قيمت هاي نفت خام 

در سال 2018 بهبود يافته است."
سعودي ها قبل از انتشار گزارش اوپك اعالم كردند 
تولي��د خود را 200 هزار بش��كه در روز در ماه ژوئن 

كاهش داده اند. 

    كار دشوار راضي نگه داشتن همه 
سي ان بي سي در گزارش��ي كه روز گذشته منتشر 
كرد به نوعي تلويحا مدعي ش��د پادش��اهي چنين 
اقداماتي را ب��راي مديريت بازار نفت انجام مي دهد. 
در اين خبر نوش��ته شده است: »عربستان با چالش 
مديريت بازار نفت خام به ش��كلي روبرو اس��ت كه 
قيمت ه��ا از يك س��و آنقدر باال نروند ك��ه عرضه را 
تهديد كنن��د و متحدان پادش��اهي مانند ترامپ را 
ناراحت كنند و از س��وي ديگر آنق��در پايين نيايند 

كه روي مخارج مالي سعودي ها فشار وارد كنند.«
اين خبرگزاري نوش��ته اس��ت كه عربستان تالش 
مي كند بهاي نفت خ��ام را در محدوده 80 دالر در 
هر بش��كه حفظ كند. گري راس تحليلگر نفتي نيز 
پيش تر در يك مناظره نفتي عنوان كرد كه عربستان 
به دنبال قيمت هاي بي��ن 70 تا 80 دالر براي نفت 
خام اس��ت. اين تنها ادعاي س��ي ان بي سي نيست. 
بيارنه شيلدروپ از شركت سرمايه گذاري اس اي بي 
نيز ديروز درباره وضعيت پيش آمده به رويترز گفت: 
»تحليل ما اين است كه عربستان سعودي تمايلي به 

كاهش قيمت برنت به زير 70 دالر ندارد«. 
اف��ت توليد نف��ت خام عربس��تان در ماه پيش��ين 

ميالدي به دنبال افزايش 400 هزار بشكه اي توليد 
در ماه ژوئن رقم خورده است.  رويترز مي نويسد كه 
عربس��تان س��عودي بزرگ ترين توليد كننده نفت 
اوپك و در ح��ال حاضر تنها صادركننده اي اس��ت 
كه مي تواند با كمتري��ن هزينه اي ميزان توليد را به 
نحوي باال ببرد كه توازن در بازار ايجاد ش��ود. خبر 
كاهش توليد عربستان سعودي در زماني اعالم شد 
كه ب��ازار انتظار دارد كه عرضه نف��ت ايران به دليل 
بازگش��ت تحريم هاي نفتي اياالت متحده عليه اين 

كشور، كاهش يابد. 

    واهمه از كاهش تقاضا؟ 
 اما رويترز به جنبه ديگ��ري از ماجرا نيز نگاه كرده 
و مي نويس��د كه توليد كش��ورهاي غير عضو اوپك، 
به خصوص اياالت متحده، به سرعت در حال افزايش 
است و همين امر مي تواند تقاضا براي نفت اوپك را 

محدود سازد. 
در گزارش روز دوشنبه اوپك، اين سازمان اعالم كرد 
كه انتظار دارد كه توليد كشورهاي غير عضو در سال 
آتي چيزي در حدود 2 ميليون و 130 هزار بش��كه 
در روز افزايش يابد. اين رقم 30 هزار بش��كه در روز 
بيش��تر از برآورد ماه پيش اوپك درباره سال آينده 
بود. بخش اعظم اين افزايش توليد، از نگاه اوپك، از 

سوي حوضچه هاي نفتي شيل تامين مي شود. 
گزارش اخير اداره اطالعات ان��رژي اياالت متحده 
برآورد ك��رده كه تولي��د نفت اياالت متح��ده از 7 
حوضچه اصلي ش��يل در ماه س��پتامبر سال جاري 
93هزار بشكه در روز افزايش يابد و به رقم 7 ميليون 
و 520هزار بشكه در روز برسد. تقاضا براي نفت نيز 
در حال افزايش اس��ت اما نه به س��رعت عرضه. در 
گزارش اوپك از انتظار اين سازمان از افزايش تقاضا 
براي نفت به ميزان 1 ميليون 430 هزار بشكه در روز 
در سال آتي خبر داده بود كه اين ميزان 1 ميليون و 
640 هزار بشكه در روز كمتر از رشد تقاضا در سال 

2018 است. 
اوپك اعالم كرده اس��ت كه كاهش تقاضا از تبعات 
كاهش احتمالي رش��د جهاني اس��ت. اين سازمان، 

افزايش تنش هاي تجاري ميان اياالت متحده چين 
و نوس��انات در بازارهاي نوظهور را عامل اصلي اين 

كاهش بالقوه معرفي كرده است.
به گزارش رويترز، ه��ر روز اخبار جديدي از اقتصاد 
چين به گوش مي رسد كه نش��انگر افتادن اژدها از 
تك و تا است. بر اساس داده هاي منتشر شده در روز 
سه شنبه، س��رمايه گذاري در هفته ماه ابتداي سال 
به ميزاني كاهش يافته كه خود يك ركورد محسوب 
مي شود، خرده فروشي )كه معياري براي اندازه گيري 
تقاضاي مصرف كنندگان است( كاهش يافته است. 
اين درحالي است كه امريكا در پي وضع تعرفه هاي 

سخت تر تجاري بر اين كشور است. 

    سرايت بحران لير به طالي سياه؟
در ساعات پاياني بسته شدن بازار در اياالت متحده 
كه همزمان با س��اعات بازگش��ايي بازار در ش��رق 
آس��يا اس��ت، عامل ديگري قيمت نف��ت را كاهش 
داده بود. اين عامل، انتش��ار اخباري درباره افزايش 
ميزان ذخاير در انبار هاي نفت��ي اياالت متحده در 
هفته گذش��ته بود. اين عامل در كن��ار اخبار واصله 
از تنش هاي اقتص��ادي در اقتصاده��اي نوظهور و 
جنگ تج��اري مي��ان دو قدرت اقتص��ادي جهان 
فضاي بازار را ملتهب كرده بود. در س��اعات پيشين 
و پس ازآنكه داده هاي ش��ركت جين اسكيپ نشان 
داد ك��ه 1 ميليون و 700 هزار بش��كه نفت وس��ت 
تگزاس اينترمدييت به موج��ودي بزرگ ترين انبار 
نفتي امريكا در كاش��ينگ ايال��ت اوكالهاما اضافه 
شده اس��ت، قيمت نفت در هر بشكه بيش از 1 دالر 

سقوط كرده بود. 
ذخاي��ر موجود در انبار كاش��ينگ در ماه گذش��ته 
و ب��ه دليل توق��ف عمليات يكي از پااليش��گاه هاي 
تامين كنن��ده نفت كان��ادا، كاهش يافت��ه بود. اين 
پااليش��گاه كه متعلق به شركت كانادايي سينكرود 
اس��ت قرار بود كه در ماه سپتامبر توليد خود را آغاز 
كند ام��ا زودتر از موع��د توليد نفت س��بك را آغاز 
كرده اس��ت. جان كيلداف از شركت سرمايه گذاري 
اگن كاپيتال در اين باره به رويترز گفت: »دست آخر 
و زماني كه ذخاير به س��طح پاييني رس��يده بودند، 

جريان نفت به سمت كاشينگ روانه شد«!
به گزارش رويترز، از س��وي ديگ��ر، وضعيت مالي 
تركيه نيز ريسك شيوع بحران به ساير اقتصادهاي 
نوظه��ور را افزايش داده اس��ت. اثر اين ريس��ك را 
مي توان در كاهش ارزش راند آفريقاي جنوبي، پزوي 
مكزيك و آرژانتين و روبل روسيه مشاهده كرد. اين 
وضعيت ارزش اوراق قرضه دولتي اين كشورها را نيز 
تنزل داده و نرخ رشد اقتصادي و تقاضا براي نفت را 

نيز تهديد مي كند. 
به اين وضعيت آش��فته بايد خطر عميق تر ش��دن 
جنگ تجاري مي��ان اياالت متحده، چين و اتحاديه 

اروپا را نيز اضافه كرد. 
در يادداشتي به قلم جيم ريتربوش، رييس شركت 
س��رمايه گذاري ريترب��وش، كه به دس��ت رويترز 
رس��يده، آمده اس��ت كه با وجود اينكه اين كش��ور 
مصرف كننده اي كوچك ب��وده و تقاضاي نفت خام 
آن تنها 1 ميليون بشكه در روز )حدود 1 درصد كل 
تقاضاي جهاني( اس��ت، اما »ريسك شيوع بحران« 
باعث افزايش نگراني ها شده است. در اين يادداشت 
آمده اس��ت: »بازار انرژي هر رو با اخب��ار روزانه اي 
دگرگون مي ش��ود كه حتي تاثير چنداني بر عرضه 
و تقاضا در كوتاه مدت ندارن��د و تنها زماني كه افق 
ديد را به چند ماه افزايش دهي��م، مي توانند توازن 

را تهديد كنند«. 

وزير نيرو مطرح كرد

توهم پرآبي را كنار بگذاريم

گروه انرژي     
وزير نيرو گف��ت: در حال حاض��ر در وزارت نيرو 
پنج ه��دف اصل��ي را دنبال مي كنيم كه ش��امل 
پايدارسازي آب و انرژي به نحوي كه نيازهاي نسل 
امروز و نسل آتي برطرف شود، پاسخ به تقاضاهاي 
فزاينده ناش��ي از توس��عه، جب��ران تخريب هاي 
گذشته به واسطه انديشه ها، گفته ها و كردارهاي 
نامناسب كه به احياي زيست پذيري جامعه منجر 
شود، بهره برداري از منابع زيست محيطي با پيوند 
زدن به ارزش هاي انساني اس��ت. رضا اردكانيان 
روز گذشته در نشست تخصصي پيرامون كارگروه 
س��ازگاري با كم آبي با تاكيد بر اينكه اس��تفاده از 
منابع آب و انرژي معطوف به اين پنج محور است، 

اظه��ار كرد: دو مولف��ه آب و ان��رژي كامال به هم 
وابسته هس��تند لذا در حوزه انرژي و آب نيازمند 
رويكرد ميان بخشي هس��تيم. بدين معنا كه بايد 
مساله آب را واحد بدانيم و از مقابله دستگاه ها در 

ماموريت آنها جلوگيري كنيم.
وي افزود: اين مساله به معناي ادغام دستگاه هاي 
اجرايي نيست اما هدف اين است كه كار به صورت 
واحد و با واحد مشترك پيش رود. چرا كه در اين 
ش��رايط قطعا مي توانيم به اهداف خودمان دست 

يابيم.
وزير نيرو با اش��اره ب��ه اهميت مديري��ت توامان 
مصرف و توليد تاكيد كرد: براي پيش��برد اهداف 
مي بايس��ت محوره��اي پنج گان��ه را مدنظر قرار 

 همكاري ايران و سوييس
در انرژي خورشيدي

ايلنا    وزير نيرو ديروز در ديدار با سفير سوييس با 
خاطرنشان كردن همكاري هاي ايران و سوييس 
در حوزه هاي مختلف از جمله ح��وزه آب و برق، 
اظهار داشت: از 15 س��ال پيش اين همكاري ها 
بين دو كشور آغاز شد و در سال 2002 جلسه اي 
كه بين بنده و سفير س��وييس انجام گرفت، قرار 
ش��د در حوزه آب تعامالت خود را ش��روع كنيم. 
وي يادآور ش��د: در آن زمان يك س��ند همكاري 
آبي بين ايران و سوييس تدوين شد كه متاسفانه 
به خاطر مسائل اداري، اين سند در حالت ساكن 
ماند، اما اين روند اداري باعث نش��د كه تعامالت 
م��ا كم رنگ ش��ود. اردكاني��ان به يك��ي ديگر از 
موضوعات همكاري دوجانبه ايران و سوييس در 
بخش انرژي هاي تجديدپذير اشاره كرد و عنوان 
داشت: شركت هاي سوييسي مي توانند با توليد 
برق از نيروگاه هاي خورشيدي و با استفاده از زير 
ساخت كشور ايران به كشورهاي همسايه همچون 
افغانستان برق بفروشند. در ادامه ماركوس اليتنر 
سفير كشور سوييس با ابراز عالقه مندي كشورش 
براي انجام همكاري ه��اي دو جانبه و منطقه  اي 
با جمهوري اس��المي ايران، عنوان داش��ت: اميد 
است اين همكاري ها افزايش پيدا كند و در حوزه 
آب تعامالت بيش��تري صورت پذيرد. وي بر لزوم 
انجام پروژه هاي نتيجه بخش كاربردي تاكيد نمود.

72  درصد مخازن سدهاي 
مازندران خالي است

پاون    حجم بارش هاي اس��تان مازندران از ابتداي 
س��ال آب��ي 97-96 تاكن��ون ب��ه 493 ميليمتر 
رس��يده اس��ت كه در مقايس��ه ب��ا 484 ميليمتر 
بارندگي س��ال گذش��ته، نزوالت جوي اين استان 
افزاي��ش دو درصدي نس��بت به س��ال گذش��ته 
داش��ته و در مقايس��ه با مدت متوس��ط درازمدت 
 ني��ز كاه��ش 13 درص��دي را نش��ان مي ده��د.

اف��ت بارندگي هاي اي��ن منطقه موجب ش��ده تا 
روان آب هاي استان هم با كاهش بسيار محسوسي 
روبرو شده و به تبع آن سدهاي استان نيز با كاهش 
محسوس ورودي آب به مخزن مواجه شوند بطوري 
كه در س��ال آبي جاري تمامي س��دهاي اس��تان 
ورودي منفي را به مخازن س��دهاي تجربه كنند. 
بررس��ي آخرين آمار مربوط به وضعيت سدهاي 9 
گانه اس��تان مازندران حكايت از افت 19 درصدي 
 آب ورودي به مخازن س��دهاي اين اس��تان دارد.
كاهش بي س��ابقه بارندگي ها در س��ال گذش��ته 
موجب ش��ده تا كل حجم آب ورودي به س��دهاي 
اس��تان مازندران نيز از ابتداي سال آبي تاكنون به 
199 ميليون مترمكعب برس��د. عددي كه س��ال 
گذشته در همين بازه زماني در حدود 247 ميليون 
مترمكعب بوده است. در حال حاضر حجم ذخيره 
آب در سدهاي 9 گانه استان مازندران 93 ميليون 
مترمكعب بوده كه در مقايس��ه با سال گذشته اين 
بخش كاهشي 21 درصدي را به ثبت رسانده است و 
در وضعيت فعلي 72 درصد ظرفيت مخازن سدهاي 

استان خالي است.

 افزايش نرخ 
خوراك پتروشيمي ها

ايرن�ا     دبي��ركل انجم��ن كارفرماي��ي صنعت 
پتروشيمي گفت: دولت نرخ خوراك پتروشيمي ها 
را افزاي��ش مي دهد ام��ا هنوز رقم آن مش��خص 
نش��ده اس��ت. احمد مهدوي ابهري ديروز درباره 
ش��ايعه مطرح شده مبني بر محاسبه نرخ خوراك 
پتروشميي ها به نرخ 3800 تومان، افزود: زماني كه 
دولت، پتروشيمي ها را مجاز مي كند تا درآمد خود 
را به نرخ بازار ثانويه به فروش برسانند، بطور مسلم 
نرخ خوراك آنها نيز تغيير مي كند. وي يادآور شد: 
نرخ 3800 تومان خوراك پتروشيمي ها مربوط به 
گذشته اس��ت و افزايش مي يابد.  هيات وزيران در 
زمان نوسان ش��ديد نرخ ارز در خرداد ماه امسال با 
هدف ترغيب پتروشيمي ها براي عرضه ارز صادراتي 
در بازار، نرخ خوراك ش��ركت هاي پتروشيمي در 
س��ال 97 را بر مبن��اي دالر 3800 توماني تعيين 
كرد. طبق اين تصميم قرار بود كه پتروشيمي ها ارز 
صادراتي را به نرخ رسمي 4200 تومان در سامانه 
نيما عرضه كنند، اما دولت در بس��ته جديد ارزي، 
پتروش��يمي ها را مجاز كرد ك��ه ارز صادراتي را در 
بازار ثانويه به فروش برسانند، بر اين اساس، انتظار 
مي رود كه نرخ خوراك پتروشيمي ها نيز افزايش 
يابد. پتروشيمي ها ساالنه حدود 13 ميليارد دالر 

براي كشور درآمد ارزي كسب مي كنند.

 افزايش قيمت بنزين
در ونزوئال براي توقف قاچاق

ايس�نا    رييس جمهور ونزوئال در يك سخنراني 
تلويزيوني گفت:  قيمت بنزين يارانه اي داخلي بايد 
به سطح بين المللي افزايش پيدا كند تا از ميلياردها 
دالر ضرر ساالنه به دليل قاچاق سوخت جلوگيري 
ش��ود. به گزارش رويترز، نيكوالس مادورو گفت: 
بنزين باي��د به قيمت بين المللي فروخته ش��ود 
ت��ا قاچاق آن به كلمبيا و كاراييب متوقف ش��ود. 
ونزوئال مانند اكثر كش��ورهاي توليدكننده نفت 
به م��دت چند دهه س��وخت ياران��ه اي را به نفع 
مصرف كنندگان عرضه كرده است. قيمت سوخت 
در اين كش��ور با وج��ود ابرتورمي ك��ه صندوق 
بين المللي پول پيش بيني كرده امس��ال به يك 
ميليون درصد خواهد رس��يد، سال هاست ثابت 
مانده است. اين به معناي آن است كه يك راننده 
با قيمت يك فنجان قهوه مي تواند باك بنزين يك 
شاسي بلند كوچك را حدود 9 هزار برابر پر كند. 
اخي��را ميانگين قيمت يك فنجان قهوه با ش��ير 
2.2 ميليون بوليوار يا حدود 50 سنت بوده است. 
قاچاقچيان با فروش مجدد سوخت به كشورهاي 

همسايه كسب و كار پرسودي دارند.

برش
    عربس�تان با چالش مديريت بازار نفت خام 
به ش�كلي روبه رو اس�ت كه قيمت ه�ا از يك 
س�و آنقدر باال نروند كه عرضه را تهديد كنند 
و متحدان پادش�اهي مانند ترام�پ را ناراحت 
كنند و از سوي ديگر آنقدر پايين نيايند كه روي 

مخارج مالي سعودي ها فشار وارد كنند
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دهيم چرا كه هر انديشه و گفتماني داراي مفاهيم 
محوري است و مفهوم سازگاري با كم آبي يكي از 
مفاهيم جديد مديريت منابع آب و انرژي تعريف 

شده است.
اردكانيان افزود: سازگاري با كم آبي گرچه در قالب 
يك كارگروه ملي در هيات وزيران تش��كيل شده 
است اما ما انديشه هاي متفاوتي نسبت به گذشته 
نداريم. ولي الزم اس��ت كه موضوع س��ازگاري با 
كم آبي سرلوحه تمام كارهاي مديريتي قرار گيرد. 
چرا كه ديگر زمان آن رسيده كه بپذيريم ايران در 
يك منطقه كم آب ق��رار گرفته و بايد توهم پرآبي 

را كنار بگذاريم.
وي تصريح كرد: تامي��ن منابع آب و انرژي جديد 
موضوعي است كه بايد در دستور كار وزارت نيرو 
قرار گيرد ام��ا آنچه اولويت دارد، مديريت مصرف 
و تقاضاي منابع جديد اس��ت چرا كه زماني موفق 
مي ش��ويم كه مديريت منابع زيس��ت محيطي را 
بين سازمان ها تقس��يم نكنيم و به مديريت آب با 

رويكرد ميان بخشي نگاه كنيم.
وزير نيرو با بيان اينكه كارگروه سازگاري با كم آبي 
اسفندماه س��ال گذش��ته آغاز به كار كرد، گفت: 
بايد اين مس��اله را بدانيم كه فرآيند عملكرد اين 
كارگروه كند و درازمدت اس��ت و براي پيش��برد 
اهداف كارگ��روه س��ازگاري با كم آب��ي نيازمند 
تحوالت در بخش هاي فناوري، الگوهاي رفتاري، 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي هستيم.

اردكانيان موضوع سازگاري با كم آبي را از جهات 
مختلف يك مس��اله اجتماعي دانس��ت و افزود: 
اين موضوع به لح��اظ تغيير رفتار و به لحاظ لزوم 
مشاركت تمام اعضاي جامعه يك مساله اجتماعي 
به حس��اب مي آيد كه بايد از اي��ن حيث نيز مورد 

توجه واقع شود.
وي با اش��اره ب��ه چه��ار اق��دام كالن، مربوط به 
سازگاري با كم آبي گفت: ضرورت آمايش آب محور 
در اين بخش بس��يار قابل توجه است و با توجه به 

اينك��ه آب محدود كننده عنصر توس��عه اس��ت، 
ضروري است كه به اين مساله توجه ويژه اي شود.

وزير نيرو اظهار كرد: بخش وس��يعي از كش��ور ما 
در اقليم خش��ك و نيمه خشك قرار گرفته و نكته 
مهم اين است كه نبايد تصور كنيم محدوديت آب 
موجب محدوديت توس��عه مي ش��ود چرا كه اين 
مساله مي تواند مش��وق نگاه متفاوت در موضوع 
توسعه باشد. بنابراين الزم است محدوديت آب را 
به عنصري براي توسعه تبديل كنيم كه اين مساله 

همان موضوع سازگاري با كم آبي است.
اردكانيان موضوع ديگر در مس��اله س��ازگاري و 
كم آبي را اصالحات اقتصادي در تعرفه گذاري آب 
عنوان و اظهار كرد: نظام تعرفه گذاري آب بايد به 
گونه اي باش��د كه ارزش ذاتي آب را مشخص كند 
و تعرفه اب��زاري براي برق��راري عدالت اجتماعي 
باشد. اين در شرايطي است كه در حال حاضر نظام 
تعرفه گذاري آب به هيچ عنوان با ارزش ذاتي آب 

يكسان نيست.
وي ب��ا تاكيد ب��ر اين مس��اله كه نظ��ام فعلي در 
بخش آب كش��اورزي بايد تغيير كند، افزود: اين 
مس��اله به اين معنا نيس��ت كه نباي��د حمايت از 
بخش كش��اورزي صورت گيرد. در بخش شرب و 
بهداش��ت نيز بايد به اين مساله توجه شود و نبايد 
اينگونه نگاه شود كه با توجه به اينكه بخش شرب 
و بهداش��ت حجم كمي از آب كش��ور را تشكيل 

مي دهد، از اين حيث مورد توجه قرار نگيرد.
به گفته وزير نيرو اص��الح تعرفه اگر چه يك ابزار 
اقتصادي ب��ه حس��اب مي آيد، ام��ا كاركردهاي 
اجتماعي ني��ز در تعرف��ه گذاري صحي��ح ديده 
مي ش��ود چرا كه تعرفه گذاري صحي��ح با ايجاد 
مدل اقتصادي درست مي تواند عدالت اجتماعي 

را نيز برقرار كند.
اردكانيان نظام اصالح داده ه��اي پايداري منابع 
و مصارف آب و همچنين س��ازگاري با كم آبي در 
قياس و به مبناي حوزه هاي آبريز را از ديگر نكات 

مورد توجه دانس��ت. وزير نيرو اظهار كرد: بخش 
وسيعي از كشور ما در اقليم خشك و نيمه خشك 
قرار گرفته و نكته مهم اين اس��ت كه نبايد تصور 
كنيم محدوديت آب موجب محدوديت توس��عه 
مي شود چرا كه اين مس��اله مي تواند مشوق نگاه 
متفاوت در موضوع توس��عه باش��د. بنابراين الزم 
اس��ت محدوديت آب را به عنصري براي توس��عه 
تبديل كنيم كه اين مساله همان موضوع سازگاري 

با كم آبي است.
اردكانيان موضوع ديگر در مس��اله س��ازگاري و 
كم آبي را اصالحات اقتصادي در تعرفه گذاري آب 
عنوان و اظهار كرد: نظام تعرفه گذاري آب بايد به 
گونه اي باش��د كه ارزش ذاتي آب را مشخص كند 
و تعرفه اب��زاري براي برق��راري عدالت اجتماعي 
باشد. اين در شرايطي است كه در حال حاضر نظام 
تعرفه گذاري آب به هيچ عنوان با ارزش ذاتي آب 

يكسان نيست.
وي ب��ا تاكيد ب��ر اين مس��اله كه نظ��ام فعلي در 
بخش آب كش��اورزي بايد تغيير كند، افزود: اين 
مس��اله به اين معنا نيس��ت كه نباي��د حمايت از 
بخش كش��اورزي صورت گيرد. در بخش شرب و 
بهداش��ت نيز بايد به اين مساله توجه شود و نبايد 
اينگونه نگاه شود كه با توجه به اينكه بخش شرب 
و بهداش��ت حجم كمي از آب كش��ور را تشكيل 

مي دهد، از اين حيث مورد توجه قرار نگيرد.
به گفته وزير نيرو اصالح تعرف��ه اگرچه يك ابزار 
اقتصادي ب��ه حس��اب مي آيد، ام��ا كاركردهاي 
اجتماعي ني��ز در تعرف��ه گذاري صحي��ح ديده 
مي ش��ود چرا كه تعرفه گذاري صحي��ح با ايجاد 
مدل اقتصادي درست مي تواند عدالت اجتماعي 

را نيز برقرار كند.
اردكانيان نظام اصالح داده ه��اي پايداري منابع 
و مصارف آب و همچنين س��ازگاري با كم آبي در 
قياس و به مبناي حوضه هاي آبريز را از ديگر نكات 

مورد توجه دانست.
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عكس: مهر اوقات فراغت كودكان در كوچه پس كوچه هاي شهر

عكسروز

چهرهروز

سيدعلي صالحي: »ري را« عشق اول و آخرم بود
نديم گورسل پژوهشگر و داستان نويس ترك با سيدعلي صالحي ديدار و گفت وگو كرد. صالحي در اين ديدار گفت: شخصيت »ري را« كه 
در شعرهايش آمده همسر و عشق اول و آخر او بوده كه از دنيا رفته است. در اين ديدار نديم گورسل كه يكي از اعضاي بنياد ملي نويسندگان 
تركيه و شهروند فرانسه است از سيدعلي صالحي پرسيد آيا زبان فارسي از سال هايي كه در اختيار حافظ بود تا به امروز تغيير كرده و چقدر؟ 
صالحي گفت: متاسفانه انسان ايراني در حوزه زبان فارسي همان گونه حرف مي زند كه تقريبا در زمان حافظ مي زده. در تمام اين سال ها 
فقط توليد و صنعت باعث شده كه واژگاني به دايره كلمات ايراني ها اضافه شود اما واقعيت اين است كه سه چهارم واژگاني كه امروز ما 

استفاده مي كنيم، همان هايي است كه رودكي، فردوسي، حافظ و ... استفاده مي كردند. 

ايستگاه

عرفان خان از سريال »گورمينت« خط خورد
به دنبال بيماري عرف��ان خان نام او از 
حضور در سريال هندي آمازون خط 
خورد. به گزارش هاليوود ريپورتر، در 
حالي كه عرف��ان خان به دليل درمان 
يك بيماري س��رطان خاص در لندن 
مشغول معالجه است، نام او از حضور 
در يك سريال سياسي طنزآميز خط 

خورد. عرفان خان كه يكي از چهره هاي مشهور هاليوود است از حضور در سريال 
»گورمينت« كه محصولي از آمازون خواهد بود و پيش تر اعالم ش��ده بود با عنوان 
»وزير« ساخته مي شود، كنار گذاشته شد. بازيگر فيلم هايي چون »دنياي ژوراسيك« 
و »زندگي پاي« مدتي است از يك نوع نادر سرطان رنج مي برد و در لندن تحت معالجه 
است.سال پيش آمازون اعالم كرده بود اين بازيگر در راس بازيگراني جاي دارد كه 
قرار است در سريال در دست توليد اين شبكه بازي كنند. او قرار بود نقش يك بازيگر 
باليوودي خودشيفته را بازي  كند كه ناخواسته به عنوان وزير موقت فرهنگ انتخاب 
مي شود و بر خالف پيش بيني ها دوباره محبوب عامه مردم مي شود. در بيانيه اي كه 
ديروز از سوي عرفان خان منتشر شده وي گفته است كه با وجود اينكه بازي در اين 
سريال بسيار مورد عالقه اش بود اما از آنجا كه فيلمبرداري آن ماه ها به طول مي انجامد 
و زماني تعيين شده دارد، وي مجبور است به دليل شرايط فيزيكي اش از اين پروژه 
بيرون بيايد. در ماه مارس، اسفند سال پيش، عرفان خان ۵۲ ساله آشكار كرد كه از 
يك بيماري سرطان خاص عصبي حركتي با درجه باال در رنج است. عرفان خان در 
ادامه بيانيه نوشته است كه ماه ها با اين شخصيت زندگي كرده و دوست داشت با اين 
نقش جلوي دوربين برود اما با توجه به شرايط موجود امكان اين كار را ندارد. او گفته 

كه منتظر است تا نتيجه اين پروژه را تماشا كند. 

بازارخبر

دشواري هاي رهبري سمفوني »پيروزي«
رهبر مهمان اركس��تر س��مفونيك تهران با اشاره 
به اجراي پي��ش روي اين مجموعه موس��يقايي از 
دشواري هاي رهبري س��مفوني »پيروزي« سخن 
گفت. نادر مرتضي پور رهبر مهمان اركستر سمفونيك 
تهران روز سه شنبه ۲۳ مرداد ماه در جمع خبرنگاران 
با اشاره به اجراي پيش روي اين مجموعه موسيقايي 
در تاالر وحدت تهران توضيح داد: رهبري اركس��تر 
س��مفوني »پيروزي« به مراتب دشوارتر از رهبري 
اركستر يك سمفوني كالسيك است، زيرا در فرم هاي 
كالسيك همواره چارچوب هاي مشخصي به لحاظ 
فني و موس��يقايي وجود دارد كه يك رهبر اركستر 
بر اس��اس آن كارهاي فني مربوط به اج��راي اثر و 
نوازندگان را پيش مي برد، اما س��مفوني هايي مانند 
»پيروزي« كه توسط آهنگساز با فرم خاصي نوشته 
مي شود، داراي پيچيدگي هايي است كه اجراي آن 

نيازمند تمركز خاصي هم هست.
او با ارايه توضيحاتي درباره جزييات فني س��مفوني 
»پيروزي« بيان كرد: با توجه به اينكه اين سمفوني 
دربرگيرنده كالم هم هس��ت، بنابراي��ن ما عالوه بر 
اس��تفاده از نوازندگان اركستر سمفونيك تهران، از 
گروه كر اين مجموعه نيز استفاده كرديم كه بتوانيم 
به فضاي مورد نظر آهنگس��از برسيم. اين در حالي 

است كه آنچه براي مخاطبان در كنسرت، پيش رو 
قرار مي گيرد بيشتر حالت حزن و اندوه و در مقاطعي 
اقتدار دارد. يك نوازنده بايد حتما در حس و حال آن 
موس��يقي قرار گيرد كه بتواند فضاي محتوايي را به 
مخاطبان ارايه دهد. به هر حال ما تمام تالش خود را 
انجام داديم كه فضاي مورد نظر كنسرت هماني باشد 

كه براي مناسبت در نظر گرفته شده است.
سمفوني پيروزي به آهنگس��ازي مجيد انتظامي، 
ترانه سرايي عبدالجبار كاكايي، رهبري مهمان نادر 
مرتضي پور، خوانندگي رشيد وطن دوست و مديريت 
هنري شهرداد روحاني ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۲۴ 
مردادماه با همكاري بنياد فرهنگي و هنري رودكي و 
معاونت فرهنگي آموزشي بنياد شهيد در تاالر وحدت 

تهران برگزار مي شود.

اعتراض برومند به سياه چادر در محوطه تئاترشهر
دبير جشنواره تئاتر عروسكي تهران مبارك درباره 
خيمه ها و چادرهايي كه شهرداري تهران در محوطه 
تئاتر شهر و بسيار بدسليقه برپا كرده است، گفت: 
نمي دانم چرا مسووالن شهرداري آنقدر كج سليقه 
هستند! تئاتر شهر دارد هويتش را از دست مي دهد 

و روز به روز تبديل به فاجعه مي شود.
در محوط��ه تئات��ر ش��هر و در آس��تانه برگزاري 
هفدهمين جشنواره بين المللي نمايش عروسكي 
تهران مبارك، خيمه ها و چادرهايي با عنوان فروش 
س��وغات برپا ش��ده كه چهره تئاتر شهر و فضاي 
فرهنگي آن را مخدوش كرده است. مرضيه برومند 
دبير جشنواره در نشست خبري خود به اين موضوع 

معترض شد. 
برومند گفت: همه ما باهم بايد اعتراض كنيم؛ همين 
غرفه ها و بازارچه ها را با سليقه تر مي توان زد. ضمن 
اينكه اينجا هويتش تئاتر و فرهنگ است، مي توان 
جاي بهتري براي اين بازارچه ها يافت. اين هنرمند 
تئاتر ضمن اظهار تاسف از ايجاد چنين شرايطي براي 

محوطه تئاتر شهر گفت: من به آقاي اسدي، رييس 
تئاتر شهر هم گفتم كسي كه مدير تئاتر شهر مي شود 
تمام حواسش به اطراف آن است نه خود مجموعه 
فرهنگي. فكر مي كنم براي بروز چنين اتفاقاتي بايد 
اعتراض عمومي به شهرداري داشته باشيم. پيمان 
شريعتي، معاون اجرايي جشنواره تئاتر عروسكي 
تهران مبارك هم گفت: بايد از ش��وراي شهر تهران 
اين موضوع را پيگيري كرد. تيم كنوني شوراي شهر 
تهران بابت فرهنگي بودنش راي گرفته و بايد توجه 

ويژه تر به مراكز فرهنگي داشته باشد. 

توضيح دفتر موسيقي درباره كنسرت خياباني شجريان
دفتر موس��يقي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي، 
ديروز س��ه ش��نبه نامه اي ب��راي معاون��ت امور 
اجتماعي و فرهنگي ش��هرداري تهران ارس��ال و 
تقاضا كرده اس��ت مديريت يكي از اماكن مذكور 
)مكان هاي پيش��نهادي براي كنس��رت خياباني 
همايون شجريان(، به شكل رسمي و مكتوب اعالم 
آمادگي كند تا انجام فراين��د قانوني صدور مجوز 
امكان پذير باشد. در پي واكنش حجت نظري، عضو 
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران 
به صحبت هاي علي ترابي، مديركل دفتر موسيقي، 
در مورد س��رانجام كنس��رت خيابان��ي همايون 
شجريان، روابط عمومي اين دفتر توضيحاتي را در 

اين خصوص ارايه داد.
در متن اين مطلب آمده است: نظر به ايجاد ابهاماتي 
در خصوص برپايي كنسرت مردمي توسط هنرمند 
ارجمند جناب آقاي همايون شجريان، دفتر موسيقي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي توضيحاتي را ارايه 
ك��رد. بنابراين توضيحات، صدور مج��وز برگزاري 
كليه كنسرت هاي كوچك و بزرگ مستلزم تامين 
سه شرط الزم است كه در درجه اول تقاضاي مدير 
سالن يا مكان برگزاري و در درجه دوم اعالم آمادگي 
سرپرس��ت گروه و سپس ارايه محتواي موسيقايي 

آثار قابل اجرا در كنس��رت است كه در مورد اجراي 
مذكور، جناب آقاي شجريان عالوه بر اعالم آمادگي، 
عنوان قطعات مورد نظر خود را نيز اعالم كرده و حتي 

پيشنهاد مكان برگزاري را هم مطرح كرده است.
براين مبنا و با توجه به اينكه تا اين لحظه پيشنهاد 
مكتوبي از س��وي هيچ يك از مدي��ران اجرايي در 
شهرداري تهران به دفتر موسيقي ارايه نشده است، 
در تاريخ سه شنبه 97/۵/۲۳ نامه اي براي معاونت 
محترم امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران 
ارسال و تقاضا ش��د تا چنانچه مراتب مورد تاييد 
ش��هرداري تهران است، توس��ط مديريت يكي از 
اماكن مذكور، به ش��كل رس��مي و مكتوب اعالم 
آمادگي ش��ود تا انجام فرايند قانوني صدور مجوز 

امكانپذير باشد. 

میراث

فضايي كه براي آثار لوور در تهران مناسب نبود
»ما موزه هايي داريم كه پيش از انقالب 
ساخت آنها آغاز شده اما هنوز تمام نشده 
اس��ت. نگراني من و شما در اين زمينه 
كافي نيست، بلكه بايد براي تمام شدن 
كارهاي نيمه كاره برنامه ريزي شود.« 
محمد ناصري پور، معمار و نقاش،با بيان 
اين مطلب درب��اره وضعيت معماري 

موزه هاي ايران اظهار كرد: من عضو كميته فني موزه هاي ميراث فرهنگي و ايكوم 
هستم. تخصص من معماري موزه از سير تا پيازش است و حدود ۲۵ سال است تالش 
مي كنم تشكيالتي را بنيان بگذاريم كه مسائلي را كه به موزه و هنر مرتبط است، پوشش 
بدهيم؛ به عنوان مثال اگر كسي مي خواهد حراج برگزار كند يا موزه را چيدمان كند 
يا مرمت تابلو انجام بدهد بتواند در آن تشكيالت با مشاورها صحبت كند و از آنها طرح 
بگيرد. اما من هيچ وقت نتوانستم در اين زمينه نتيجه بگيرم، اين كار يك نفر نيست و 
مجموعه و سرمايه و افراد خبره الزم دارد. اين معمار با تاكيد بر اينكه »ما توان طراحي 
موزه داريم«، مثال زد: موزه قرآن كه پس از انقالب طراحي شده است، بي نظير است 
كه با ديدن آن شگفت زده مي شويد. با اين حال ناصري پور به موزه هاي نيمه تمام اشاره 
كرد و به ايسنا گفت: ما موزه هايي داريم كه پيش از انقالب ساخت آنها آغاز شده اما 
هنوز تمام نشده است. نگراني من و شما در اين زمينه كافي نيست. بايد براي تمام شدن 
كارهاي نيمه كاره برنامه ريزي شود؛ ما نسبت به جمعيت هنرمندان و عالقه مندان به 
هنر فضاي نمايشي كافي نداريم. آثار موزه لوور در تهران در فضايي عرضه نشد كه در 
شأن آنها باشد. در نتيجه آثاري كه ايران آوردند، ابعاد كوچكي داشتند كه بتوان آنها را 
نمايش داد. اين فضا بايد در ايران به وجود بيايد كه دانشجوها بتوانند آثارشان را ارايه 

كنند و به فارغ التحصيل ها انرژي بدهيم كه دنبال كار را رها نكنند.

تاريخنگاري

اجراي مرحله نخست كودتا عليه دولت مصدق 
بيست و چهارم مرداد ۱۳۳۲، نخستين بخش از كودتاي برنامه ريزي شده امريكا 
و انگليس در ايران با دستگيري شبانه تعدادي از وزيران كابينه محمد مصدق به 

مرحله اجرا درآمد. 
دو روز بعد از اينكه ش��اه بطور محرمانه فرمان بركناري مصدق و نخس��ت وزيري 
فضل اهلل زاهدي را در رامسر امضا كرد، در روز ۲۴ مرداد، سرهنگ نعمت اهلل نصيري 
فرمانده گارد شاهنشاهي، ابتدا فرمان نخست وزيري فضل اهلل زاهدي را در مخفيگاه 
اين سناتور فراري به او ابالغ كرد. در همين روز به نخست وزير خبر رسيد كه شاه در 

تدارك كودتايي عليه اوست.
همزمان، نصيري و زاهدي هم پيش بيني مي كردند كه بركناري مصدق به آساني 
رخ نخواهد داد. به همين دليل در روز ۲۴ مرداد، پيش از آنكه فرمان بركناري مصدق 

به او ابالغ شود، افسران هوادار شاه وارد عمل شدند.
در روز ۲۴ مرداد كودتاچيان نخست به خانه دكتر فاطمي، وزير امور خارجه مصدق، 
حمله كردند و او را دستگير كردند. سپس سراغ سرتيپ رياحي، رييس ستاد ارتش 
رفتند. بعد از تيراندازي با تنها نگهبان خانه سرتيپ رياحي، به درون ساختمان محل 
سكونت او ريختند و مهندس زيرك زاده، رهبر حزب ايران و مهندس حق شناس، 
وزير راه را كه با رياحي در يك ساختمان زندگي مي كردند، دستگير كردند. سرتيپ 
رياحي يك س��اعت زودتر به دستور مصدق به س��تاد ارتش رفته بود. قرار بود كه 
گارد شاهنشاهي مراكز مهم شهر مانند ستاد ارتش، وزارت جنگ، ايستگاه راديو 
و وزارتخانه ها را تصرف كنند و در مخابرات تمام خطوط ارتباطي با خارج را قطع 

كنند و همچنين تلفنخانه بازار را اشغال كنند.
بعد از اين اقدامات و روز پرتنش، افسران هواداران شاه يا آنطور كه كوروش زعيم 

مي گويد »كودتاچيان«، آماده ش��دند تا فرمان بركناري نخست وزير را به او ابالغ 
كنند. در اين زمان، مصدق دفتر كارش را به خانه اش در خيابان كاخ منتقل كرده 
بود و س��رهنگ نصيري بايد در اين محل فرمان را به نخس��ت وزير ابالغ مي كرد. 
اين دستور آخر شب بيست و چهارم مرداد به مصدق ابالغ شد اما در اين مرحله با 
آمادگي همراهان مصدق و بازداشت دستگيري نصيري، كودتا در مرحله نخست 

با شكست رو به رو شد. 

كیوسك

تركيه در بهت سقوط لير
    فايننشال تايمز: 

صفح��ه اول اين روزنامه، 
گزارش��ي از س��خنراني 
رج��ب طي��ب اردوغان 
منتش��ر كرد. طبق اين 
گزارش، رييس جمهوري 
تركيه در يك سخنراني در 
جمع سفراي اين كشور در 
آنكارا، درباره موضوعات 

مختلفي از جمله بحران اقتصادي اخير، تحريم هاي 
امريكا عليه تركيه، اس��الم هراس��ي و مناقش��ات 
فلسطين صحبت كرد. به گزارش فايننشال تايمز، 
»رجب طيب اردوغ��ان« رييس جمهوري تركيه با 
»خائن« توصيف ك��ردن اخاللگران بازار ارز، تاكيد 
كرد تركيه هدف تروريسم اقتصادي قرار گرفته اما 
اين س��ناريوها را خنثي خواهند كرد. اردوغان طي 
سخنراني در همايش س��فراي اين كشور در آنكارا، 
گفت: »اتفاقاتي كه طي هفته هاي گذش��ته براي 
تركيه افتاده، نشان داد كه كشور ما در حوزه اقتصادي 
نيز محاصره شده است... مي بينيم كه اقدامات مشابه 
كودتاي نافرج��ام ۲0۱6 در آينده نيز ادامه خواهد 

داشت...بايد براي حمالت مشابه آماده باشيم.« 

    وال استريت ژورنال: 
اين روزنام��ه نيز، ضمن 
پرداخت��ن به گزارش��ي 
از س��قوط لير و ش��رايط 
اقتص��ادي تركي��ه، خبر 
اخ��راج مام��ور اف بي آي 
را منتشر كرد. طبق اين 
گزارش، »پيتر استراك«، 
يكي از ماموران ارشد اداره 

تحقيقات فدرال امريكا به خاطر ارس��ال پيام هاي 
متني ضد ترامپ اخراج شد. آنطور كه گفته شده، او 
كه ۲0 سال در اف بي آي مشغول فعاليت بود، سابقه 
فعاليت در پرونده اتهام دخالت روسيه در انتخابات 
۲0۱6 امريكا را نيز دارد. البته اين نخستين بار نبود 
كه وضعيت شغلي اين مامور با سابقه تحت نظارت 
قرار گرفت. سال گذش��ته ميالدي نيز رابرت مولر، 
مامور ويژه رسيدگي به مداخله روسيه در انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا اين مامور را از اين پرونده 
كنار گذاشت؛ مولر متوجه شده بود كه اين مامور با 
ليزا پيچ، وكيل اف.بي.آي. ارتباط دارد. پيام هاي ميان 

اين دو درباره ترامپ و انتخابات بودند.

    واشنگتن پست: 
درگيري مي��ان طالبان 
و نيروه��اي امنيت��ي در 
افغانس��تان، هنوز پايان 
نيافته و خبرهاي بسياري 
از اين درگيري ها منتشر 
مي ش��ود. در صفحه اول 
اي��ن روزنام��ه، در مورد 
ش��رايط كنوني غزني و 

اعزام نيروهاي كمكي به اين ش��هر صحبت شده 
اس��ت. طبق اين گزارش، عمليات پاكس��ازي در 
شهر غزني در حالي آغاز شده كه به گفته مقامات 
دفاعي افغانس��تان، حدود يك هزار نيروي كمكي 
در دو مرحله ب��ه واليت غزني اعزام ش��دند. يكي 
از س��خنگويان رياس��ت جمهوري افغانستان در 
صفحه رسمي خود در فيس بوك نوشت كه محمد 
اشرف غني، رييس جمهوري افغانستان در جلسه 
فوق العاده امنيتي اخير دستور اعزام نيروهاي امنيتي 
بيشتري را به غزني داده است. او همچنين تصاويري 
از نيروهاي امنيتي در صفحه خود منتشر كرده و 
نوشته اين نيروها به نزديكي غزني رسيده اند. طبق 
آمار منتشر ش��ده، در ۴ روز گذشته در شهر غزني 
حدود يك ص��د نظامي و بين ۲0 تا ۳0 غيرنظامي 

كشته شدند. 

بررسي تعداد مراكز پژوهشي در كشورهاي مختلف

گروهگوناگون|
در سال هاي گذش��ته، قدرت كشورها، 
با ت��وان نظامي و پس از آن، با ش��رايط 
اقتصادي تعريف مي ش��د. انديشكده  و اتاق هاي فكر 
نيز، محل گردهمايي استراتژيس��ت هايي بود كه در 
مورد نقشه هاي جنگي بحث و تبادل نظر مي كردند. 
پس از آنكه جنگ  هاي متع��دد، دولت ها را متحمل 
خسارت هاي بسياري كرد، تغييراتي در رويكردهاي 
دفاعي كشورها ايجاد ش��د و به تدريج، انديشكده ها 
به محل ارايه پيشنهادهاي سياسي و نظامي تبديل 

شدند. 
آنط��ور ك��ه در بس��ياري از گزارش ها گفته ش��ده، 
رشد انديشكده ها در سراس��ر جهان، به دهه ۱9۸0 
برمي گ��ردد كه نتيج��ه جهان��ي  ش��دن و ارتباط 
انديشكده ها، پايان جنگ س��رد بود، اما اين موضوع 
مشكالت مشترك بين المللي نيز به دنبال داشت. در 
قرن بيستم نيز، تعداد انديشكده ها در امريكا، كانادا 
و اروپاي غربي با افزايش قابل توجهي روبرو ش��د. بر 
اساس آمارهاي منتشر ش��ده، حدود 90.۵ درصد از 
انديشكده ها، پس از س��ال ۱9۵۱ آغاز به كار كردند 
كه گفته مي ش��ود ۵۵ درصد آنها به امري��كا و اروپا 
اختصاص دارد. طبق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر 
شده، در سال ۲0۱7، امريكا بيشترين تعداد انديشكده  
و مراكز پژوهشي را به خود اختصاص داده بود. آنطور 
كه گفته شده، در اين كشور، در سال گذشته ميالدي، 
حدود يك هزار و ۸7۲ مركز تحقيقاتي مش��غول به 
كار بودند. طبق گزارش ها، در س��ال هاي اخير، يكي 
از اساسي ترين ماموريت ها و نقش هاي انديشكده ها 
در امريكا، مديريت و برنامه ريزي در سياست خارجي 
كاخ سفيد است. هرچند كه بطور كلي گفته شده كه 
باالترين شمار انديشكده ها در امريكا و اروپاست، اما 
چين، به عنوان نماينده آس��يا، قدرتمندترين رقيب 
امريكا و بريتانيا در شمار انديشكده ها به شمار مي رود. 
بر اس��اس تازه ترين آمارهاي منتشر شده، در چين، 
شمار انديش��كده ها حدود ۵۱۲ مركز اعالم شده كه 
اين تع��داد در بريتانيا، به ۴۴۴ مركز مي رس��د. آمار 
رشد انديش��كده ها در چين در حالي اعالم شده كه 
تحليل گران بر اي��ن باورند كه پكن خيز بلندي براي 
تبديل ش��دن به قدرت جهاني در آينده اي نزديك 
برداش��ته و در نظر دارد كه س��لطه جهاني امريكا را 
به چالش بكش��د. بريتانيا نيز، در حالي جايگاه سوم 

بيشترين انديش��كده ها را به خود اختصاص داده كه 
گفته مي شود اين كشور خود را قدرت جهاني دانسته 
و منافع خ��ود را جهاني تعريف مي كن��د. آنطور كه 
گفته شده، پس از پايان جنگ سرد، توني بلر، نقش 
و موقعيت كش��ور را مهم ارزيابي و بريتانيا را رقيبي 
قدرتمند ب��راي امريكا معرفي كرد. بر اين اس��اس، 
انديش��كده هاي بريتانيا، تالش بس��ياري براي ارايه 
قوانين جهاني با چارچوب هاي كشورش��ان دارند و 

تمركز آنها، حفظ قدرت بريتانياست. 
آنطور ك��ه در اين گزارش گفته ش��ده، هند و آلمان 
نيز در جايگاه چهارم و پنجم در ميان كش��ورهايي با 
بيشترين انديشكده ها قرار گرفتند. طبق گزارش هاي 
منتشرش��ده، يكي از مهم ترين رويدادهاي هند در 
سال هاي اخير، رشد انديشكده هايي بود كه در نقش 
مش��اور بخش هاي گوناگون، كنار دولت اين كشور 
قرار گرفتند. شمار اين انديشكده ها در هند در سال 
۲0۱7 به ۲9۳ مركز رسيد و بر بهبود امور سياسي در 
اين كشور بس��يار تاثيرگذار بود. در آلمان نيز، حدود 
۲۲۵ مركز پژوهشي در سال ۲0۱7 فعال بود. آنطور 
كه در اس��ناد تاريخي گفته شده، فرانسه از سابقه اي 
طوالن��ي در گردهمايي نخبگان در قالب كلوب هاي 
فكري، سالن هاي ادبي و فلسفي، همچنين كلوب هاي 
انقالبي در قرن هجدهم برخوردار است. هرچند كه 
رشد انديش��كده ها در اين كشور بسيار ديرتر از ساير 
كش��ورهاي اروپايي بوده اما اين كشور در سال هاي 

اخير، با افزاي��ش قابل توجه مراكز پژوهش��ي روبرو 
بوده است. تعداد مراكز تحقيقاتي و انديشكده ها در 
فرانسه، به ۱97 مركز مي رسد. اين آمار در آرژانتين، 
حدود ۱۴6 مركز اعالم شده و طبق آمار سال ۲0۱7، 
ژاپن حدود ۱۱6 انديش��كده ها در اين كش��ور فعال 
بودند. بر اساس گزارش هاي منتش��ر شده، در سال 
۲0۱7 حدود ۱0۳ انديش��كده در روس��يه فعاليت 
مي كنند كه بيش از ۲0 درصد كل انديش��كده هاي 
جهان را تشكيل مي دهند. بر اين اساس، اين كشور 
از نظر تعداد انديشكده ها، در جايگاه نهم، بعد از ژاپن 
و قبل از كانادا قرار گرفته است. اين در حالي است كه 
در س��اير گزارش هاي منتشر ش��ده، در سال ۲0۱۵ 
روسيه در ش��مار انديشكده ها، جايگاه هشتم جهان 
را به خ��ود اختصاص داده بود كه طبق تازه ترين آمار 
منتشر شده، جاي خود را در سال ۲0۱7 به ژاپن داده 
است. آنطور كه در اين گزارش  گفته شده، تعداد مراكز 
پژوهشي كانادا در سال ۲0۱7 نيز، حدود ۱00 مركز 
اعالم شده است.  بر اساس اين گزارش، در سال ۱9۵0، 
زماني كه نخستين انديشكده ها در قالب مدرن و كامال 
متفاوت از آنچه در سال هاي پيش از آن بود، شروع به 
فعاليت كردند، كمتر كس��ي گمان مي كرد كه شايد 
اين موسسات بتوانند سكان هدايت كشورها را در كنار 
دولت ها در دست بگيرند، اما آنطور كه گفته شده، اين 
روزها اين اتفاق افتاده و دولتمردان به انديشه نخبگان 

در انديشكده ها، احساس نياز مي كنند. 

بزرگ ترين ميزبان هاي انديشكده ها در جهان

آمارنامه
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