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در شرايطي كه به گفته مقام هاي شهرداري تهران و از جمله 
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري، مولفه هاي 
زيس��تي پايتخت در مرحله بحران قرار دارد و اين شهر با 5 
ميليون جمعيت مازاد مواجه است، برخي مسووالن دولتي 
به دنبال »زمين« براي س��اخت پروژه هاي تازه انبوه سازي 
در اين شهر هستند.  در شرايطي كه شاخص هاي زيستي 
تهران به مرحله بحران رس��يده اس��ت، آيا رواست كه اين 
شهر جمعيت بيشتري را پذيرا شود و مشكالت اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي آن مضاعف ش��ود ؟ آيا ساخت و ساز 
پروژه هاي جديد انبوه سازي ضرورت دارد؟ آيا تنها راه تامين 
مسكن براي جمعيت كنوني تهران، ساخت و سازهاي بزرگ 
است؟ بي گمان پاسخ به سئواالتي از اين دست، منفي است. 
دستكم س��ه راه اوليه و فوري براي تامين مسكن ساكنان 
فعلي تهران وجود دارد. گزينه اول، ايجاد ساز و كار تشويقي 
و تنبيهي الزم براي عرضه 600 هزار واحد مسكوني خالي 
تهران از سوي مالكان اين واحدها به بازار مسكن است. اگر 
چه به گفته برخي كارشناس��ان از آنجا كه اغلب خانه هاي 
خالي ته��ران در زمره خانه هاي بزرگ مت��راژ و لوكس و در 
نتيجه گران قيمت به ش��مار مي روند، احتمال استقبال از 
آنها از س��وي متقاضيان بالقوه خريد ملك اندك است،  اما 
بايد گفت  اين دسته از واحدهاي مسكوني مشتريان خاص 
خود را دارند و با استفاده از راهكارهايي تنبيهي و تشويقي 
دولت مي تواند نظر فروشنده و خريدار را در اين بازار خاص 
به ه��م نزديك كند. گزين��ه دوم، تس��ريع در احياي بافت 
فرسوده و بلند مرتبه سازي در اين بافت شهري است. اگر چه 
كارشناسان پيش از اين نسبت به بارگذاري سنگين و بلند 
مرتبه سازي در بافت فرسوده هشدار داده بودند، اما بي گمان، 
تسريع در فرايند احياي اين بافت، حتي اگر به صورت بلند 
مرتبه س��ازي نباش��د، اما با تجميع واحده��اي ناكارآمد و 
مضمحل، ظرفيت مسكوني ش��هر تهران افزايش خواهد 
يافت. گزينه س��وم اما گسترش ش��هرهاي اطراف تهران 
از طريق اعطاي برخي امتيازها اس��ت. مساله اي كه هفته 
گذشته با اعالم خبر افزايش سقف وام خريد مسكن تا 250 
ميليون تومان در شهرهاي اطراف تهران از سوي وزير راه و 
شهرسازي كليد خورد و به نظر مي رسد، دولت به اين مساله 
توجه دارد كه تسهيالت خريد در شهر تهران از قدرت الزم 

برخوردار نيس��ت و نه تنها باعث خانه دار شدن مستاجران 
نمي ش��ود كه به مس��ائلي همچون تورم و داللي نيز دامن 
مي زند. از سوي ديگر، دولت به اين نتيجه رسيده است كه 
با فعال كردن ظرفيت هاي اطراف تهران، بخش كوچكي از 
فشار تقاضا بر بازار مسكن تهران را به ساير شهرهاي نزديك 
منتقل كند. اگر چه هريك از اين گزينه هاي سه گانه مزايا 
و معايب خود را دارد. اما اگر هر يك از آنها يا هر س��ه آنها با 
هم عملياتي شود، چالش بحراني شدن ظرفيت هاي زيستي 
تهران با جابه جاي��ي نقطه تمركز جمعي��ت از پايتخت به 
شهرهاي اطراف و به عبارتي به استان تهران منتقل مي شود. 
كما اينكه در حال حاضر هم اس��تان تهران كه حدود يك 
درصد مساحت كشور را دارد، نزديك به يك پنجم جمعيت 
ايران را در خود جاي داده است و اين به اين معني است كه 
از پتانس��يل هاي 99 درصد ظرفيت زيستي و چهار پنجم 
ظرفيت انساني كشور غفلت ش��ده است. تمركز جمعيت 
تهديدهايي را هم براي پايتخت، هم براي استان تهران و هم 
براي كشور به همراه داشته و خواهد داشت. همه مي دانيم 
كه تهران هم به عنوان يك محدوده جغرافيايي و شهري در 
معرض بالياي طبيعي همچون زلزله، سيل و آتش فشان قرار 
دارد و هم به عنوان پايتخت كشور در تيررس برخي بالياي 
غيرطبيعي همچون گس��ترش حاشيه نش��يني، افزايش 
ش��كاف طبقاتي، فقر، اعتياد، كارتن خوابي و گور خوابي، 
آلودگي هوا، انواع آلودگي هاي زيست محيطي و... قرار دارد. 
تهران طي دو دهه گذشته، اگر چه از آمادگي الزم برخوردار 
نبوده اما منتظر وقوع يك زلزله بزرگ بوده است. بارش هاي 
شديد در فروردين و ارديبهشت سال جاري، چند بار تهران 
را تا آس��تانه بحران پيش برد. اما خوش��بختانه مسووالن 
شهري متوجه پيامدهاي تخريب برخي رود دره ها به وسيله 
ساخت و سازهاي غيرمجاز و... شدند و درصدد برآمدند آنها 
را با انجام برخي اصالحات جبران كنند، اما برخي از اين رود 
دره ها همچون بزرگراه ام��ام علي)ع( همچنان محل بحث 
و در معرض خطر س��يل قرار دارند.  در چنين ش��رايطي از 
نهادهاي دولتي و حكومتي انتظار مي رود، اگر راي به انتقال 
پايتخت نمي دهند، دست كم موجبات تنزل كيفيت زندگي 
در استان تهران را نيز فراهم نياورند. به عبارت ديگر به روند 
فربه شدن پايتخت به قيمت كوچك شدن ساير استان ها و 
شهرها پايان دهند و بگذارند هم اين شهر نفس بكشد و هم 

ساير ظرفيت هاي زيستي كشور بارور شوند. 

به كجا چنين شتابان؟
سرمقاله

تع�ادل |  ام��روز مهل��ت 60 روزه ايران ب��ه اروپا تمام 
مي ش��ود. دو ماه پيش مقامات حكومت اي��ران به اروپا 
اعالم كردند ك��ه اگر گام عمل��ي در مقابل تحريم هاي 
يكجانبه امري��كا برندارن��د، گام دوم كاه��ش تعهدات 
هس��ته اي مندرج در توافق نامه برج��ام را برمي دارند. 
امروز اين مهلت به اتمام مي رسد.  به گزارش »تعادل«، 
گام اول ايران در كاهش تعهدات هس��ته اي، رسيدن به 
توليد 300 كيلوگرم اورانيوم غني شده با خلوص 3.67 
درصد بود كه بنا به گفته مقامات س��ازمان انرژي اتمي 
ايران در هفته گذشته ايران به اين سطح از توليد رسيد. 
قرار است در گام دوم، رعايت محدوديت هاي مربوط به 
سطح غني سازي اورانيوم متوقف شود و در كنار اقدامات 
مربوط به مدرن سازي رآكتور آب سنگين اراك، بازگشت 
به راكتور پيشين اين مركز نيز در دستوركار قرار گيرد. 
در آستانه يكس��الي خروج امريكا از برجام شوراي عالي 
امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران در ۱۸ ارديبهشت 
سال جاري »در راس��تاي صيانت از امنيت و منافع ملي 
مردم ايران، و در اِعماِل حقوق جمهوري اس��المي ايران 
من��درج در بنده��اي 26 و 36 برجام«، دس��تور توقف 
برخي اقدامات اي��ران در تواف��ق برجام را ص��ادر كرد. 
اين تصميم بطور مفصل در نامه مهمي از س��وي دكتر 
روحاني رييس جمهور و رييس شوراي عالي امنيت ملي 
جمهوري اسالمي ايران به سران كشورهاي عضو برجام 
شامل آلمان، انگليس، چين، روسيه و فرانسه اعالم شد. 
در همين ح��ال، آژانس بين المللي ان��رژي اتمي هفته 
گذش��ته تأييد كرد كه ايران از محدوده 300 كيلوگرم 
اورانيوم غني شده ذيل توافق هسته اي فراتر رفته است. 
افزايش ذخاير آب سنگين ايران به بيش از ۱30 تن كه 
در برجام تعيين ش��ده بود نيز در چارچوب زمان بندي 
شده در حال انجام است. در رابطه با اقدامات در گام دوم 
ايس��نا گزارش داد كه به نظر نمي آيد ايران فوراً يا ظرف 
چند هفته قصد داش��ته باش��د بدون آنكه به اورانيوم تا 
غناي 20 درصد نياز داش��ته باشد به سمت غني سازي 
20 درصد برود. در عين حال كه براي تهران ديگر هيچ 
سقف و مرزي وجود ندارد و اگر در مقطع زماني خاصي 
اين درصد از غني سازي هم داشته باشد منطبق با برنامه 
سازمان انرژي اتمي و مبتني بر موافقت نامه پادمان جامع 
انجام خواهد ش��د. اين اقدام صرفًا عبور از تعهدي است 
كه ايران بر اساس برجام به آن پايبند بوده و نقض برجام 
هم محسوب نمي شود. مذاكرات و پيشرفت ها در پروژه 

مدرن سازي اراك تا وقتي كشورهاي ۱+4 به ويژه چين 
به تعهدات خود پايبند باشد متوقف نمي شود اما هم زمان 
اقدامات مرتبط با بازگش��ت به راكت��ور تحقيقاتي 40 
مگاواتي اراك در چارچوب گام دوم در دس��توركار قرار 
خواهد گرفت. بنابراين گزارش، مذاكرات و پيشرفت ها 
در پروژه مدرن س��ازي اراك تا وقتي كشورهاي ۱+4 به 
ويژه چين به تعهدات خود پايبند باشد متوقف نمي شود 
و ايران ميز مذاك��ره در اين رابطه را ت��رك نمي كند اما 
هم زمان اقدامات مرتبط با بازگشت به راكتور تحقيقاتي 
40 مگاواتي اراك در چارچوب گام دوم در دس��توركار 
قرار خواهد گرفت. سيد عباس عراقچي معاون وزير امور 
خارجه كش��ورمان بعد از نشست كميسيون مشترك 
برجام در وين كه دو هفته پيش برگزار ش��د اعالم كرد 
كه در بحث اراك پيش��رفت خوبي داشتيم و همه اعضا 
تعهد كردند در جدول زماني مش��خص ش��ده ساخت 
اين رآكتور جديد به انجام برس��د. ايران دو ماه پيش به 
كش��ورهاي باقي مانده در برجام فرصت داد تا تعهدات 
خود به ويژه در حوزه هاي بانكي و نفتي را ظرف 60 روز 
عملياتي كنند. عالوه بر آن سه كشور اروپايي بيش از يك 
سال است كه تالش دارند در چارچوب ساز و كار مالي، 
فروش نفت و نقل و انتقاالت مالي ايران را در شرايطي كه 
امريكا دست به تحريم هاي يك جانبه زده است تسهيل 
كنند اما تاكنون اين اقدام عملياتي نشده است و فقط در 
هفته گذشته بود كه سه كشور اروپايي اعالم كردند كه 
اينستكس عملياتي شده اس��ت اما بنا به گفته مقامات 
ايران هيچ گونه توفيري در اين زمينه حاصل نشده است، 
 زيرا ساز و كار مالي سه كش��ور اروپايي نقايص بسياري 
دارد كه نمي تواند پاسخگوي نيازها و خواسته هاي ايران 
براي باقي ماندن در برجام باش��د. از اي��ن رو ايران بعد از 
يك س��ال »صبر راهبردي« براي تغيير فضاي بازي در 
واكنش به خروج امريكا، بازگشت تحريم ها و فشارهاي 
حداكثري و نيز تعلل و تأخير اروپ��ا در جبران اقدامات 
خصمانه امريكا تصميم به تغيير در فضاي بازي گرفت. 
از اين رو اعالم كرد كه كاهش تعهدات نسبت به برجام 
را گام به گام جل��و مي برد. مقامات كش��ورمان در عين 
حال تاكيد كردند، هر زمان كه خواسته هاي ايران تأمين 
شوند، به همان ميزان اجراي مجدد تعهدات متوقف شده 
را از س��ر خواهند گرفت، در غير اين صورت، جمهوري 
اس��المي ايران مرحله به مرحله اجراي تعهدات ديگر را 
متوقف خواهد كرد. به گزارش ايسنا، در 60 روز گذشته 

ايران به مشورت ها و مذاكرات خود با اعضاي باقي مانده 
برجام در تمامي سطوح ادامه داد و نشست كميسيون 
مشترك برجام در سطح معاونان نيز برگزار شد كه پس 
از آن نشست اعالم شد اينستكس عملياتي شده است و 
قرار است هفت كشور اروپايي ديگر عالوه بر سه كشور 
انگليس، فرانس��ه و آلمان در آن س��رمايه گذاري كنند. 
در عين حال ب��ا وجود اعالم كش��ورهاي اروپايي درباره 
عملياتي شدن اين س��از و كار ويژه مالي براي ايران اما 
هنوز هيچ تعاملي بر اس��اس آن صورت نگرفته اس��ت. 
عالوه بر اين آنچه در حال انجام اس��ت با خواس��ته هاي 
ايران در حوزه بانكي و نفتي فاصله چشمگيري دارد. سه 
كشور اروپايي اعالم كردند در گام هاي نخست از ورود به 
تعامالت نفتي در چارچوب اينستكس »براي حفاظت 
اين س��از و كار از گزند تحريم هاي امري��كا« خودداري 
خواهند كرد. حسن روحاني هفته گذشته در سخناني 
ساز و كار مالي اروپايي ها )اينس��تكس( را تاكنون تنها 
اقدامي نمايشي دانس��ت و افزود: امروز اينستكس تنها 
ساز و كاري بدون پول است و اينستكِس توخالي به هيچ 
دردي نمي خورد، اما اگر اينس��تكس فعال شده و پول 
فروش نفت ايران به آنها به واسطه آن حاصل شود با وجود 
ايرادات آن، مي ت��وان تا حدي آن اق��دام را قبول كرد. با 
وجود اين سه كشور اروپايي درباره اين پيشنهاد و راهكار 
ايران نيز تاكنون سكوت كرده اند يا مبالغ بسيار ناچيزي 
در حد چند ميليون يورو را پيشنهاد داده اند كه از سوي 
ايران با مخالفت صريح رو به رو ش��ده اس��ت. اكنون كه 
60 روز از گام نخست اجراي تصميم ايران براي كاهش 
تعهدات برجامي گذشته است و گام دوم آغاز خواهد شد، 
سه كشور اروپايي و ديگر مجامع بين المللي بيش از پيش 
شاهد جديت كشورمان در اجراي تصميم خود خواهند 
بود. ايران با حس��ن نيت وارد مذاكرات هسته اي شد و با 
حس��ن نيت نيز توافق را امضا و آن را اجرا كرد و پس از 
خروج امريكا از برجام نيز با حسن نيت زمان كافي در 
اختيار ديگر اعضاي برجام براي حفاظت از آن قرار داد. 
اكنون بعد از يك سال و دو ماه نوبت كشورهاي باقي 
مانده در برجام است كه حسن نيت خود را ثابت كرده و 
قدم هاي جدي و عملي براي حفظ برجام بردارند، كما 
اينكه ايران اعالم كرده است هر وقت اقدامات مقتضي 
از سوي اين كش��ورها براي تأمين خواست هاي ايران 
انجام شود، اقدامات كاهشي قابل بازگشت به شرايط 

قبل است. 

پايان مهلت 60 روزه اروپا 
آيا ايران گام دوم كاهش تعهدات برجام را برمي دارد

گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

به كجا چنين شتابان؟
در شرايطي كه به گفته 
مقام ه��اي ش��هرداري 
تهران و از جمله مديركل 
محيط زيست و توسعه 
ش��هرداري،  پاي��دار 
زيس��تي  مولفه ه��اي 
پايتخت در مرحله بحران 
قرار دارد و اين شهر با 5 
ميليون جمعيت مازاد مواجه است، برخي مسووالن 
دولتي به دنبال »زمين« براي س��اخت پروژه هاي 
تازه انبوه س��ازي در اين شهر هستند.  در شرايطي 
كه شاخص هاي زيس��تي تهران به مرحله بحران 
رسيده اس��ت، آيا رواس��ت كه اين شهر جمعيت 
بيش��تري را پذيرا ش��ود و مش��كالت اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي آن مضاعف شود ؟ آيا ساخت 
و ساز پروژه هاي جديد انبوه سازي ضرورت دارد؟ آيا 
تنها راه تامين مسكن براي جمعيت كنوني تهران، 
ساخت و سازهاي بزرگ است؟ بي گمان پاسخ به 

سئواالتي از اين دست، منفي است. 

مجيد اعزازي

 صفحه 3  

پاورقي اقتصادي

 خطر  بازگشت به
 اقتصاد ريگاني 

نوشته :   جوزف استيگليتز|
ترجمه : منصور بيطرف|

و  ترام��پ  از  محافظ��ه كاران  از  بس��ياري 
حمله اش ب��ه هنجارها و نهادهايي ك��ه آنها را 
به مثابه »چ��پ« مي داند، تقريبا ترس��يده اند . 
علي الخصوص ك��ه اين نهاده��ا در خط مقدم 
جنگ براي جهاني ش��دن بوده ان��د و حاال كه 
مي بينند اين نهادها از درون حزب خودش��ان 

شكست مي خورند يك نفرتي آنها را مي گيرد. 

راه و شهرسازي

خطاي ساخت و ساز انبوه 
در تهران

 زهره عالمي|
مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن، در تازه ترين 
اظهارات خود از كمبود زمين براي توليد مس��كن 
در تهران خبرداد. موضوعي كه هفته گذش��ته هم 
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري 
تهران هم از نگاهي ديگر به آن اش��اره كرده بود، به 
گفته اين مقام مسوول شهرداري اولين و مهم ترين 
چالش شهر تهران كاهش ظرفيت زيستي اين شهر 
است كه به دليل نامتوازن بودن پخش امكانات در 
تهران، در كمت��ر از يك درصد كش��ور ، ٢٥ درصد 
جمعيت جاي داده ش��ده اس��ت. اما داس��تان به 
همين جا ختم نمي شود، هفته گذش��ته وزيرراه 
و شهرسازي از افزايش تسهيالت خريد مسكن تا 
250 ميليون تومان خبر داد، البته به اين موضوع 
هم اشاره كرد كه اين رشد فقط مربوط به شهرهاي 
اطراف تهران مي شود. بررسي و تحليل اظهارات و 

جهت گيري ها نشان مي دهد كه ...
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بانك مركزي طي دستورالعملي صادر كرد

آيا ايران گام دوم كاهش تعهدات برجام را برمي دارد

دسترسی بانک ها  به تعهدات ارزی واردکنندگان

پايان مهلت 60 روزه اروپا 

خبر

عضو هيات رييس��ه مجلس اعتقاد دارد كاهش 
س��طح تعهدات برجام��ي جمهوري اس��المي 
ايران داراي پش��توانه حقوقي است. اميرحسين 
قاضي زاده هاش��مي در گفت وگو با خبرنگار خانه 
ملت، در خصوص پايان مهلت 60 روزه اروپايي ها 
براي عمل به تعهدات برنامه جامع اقدام مشترك، 
گفت: فرارس��يدن زمان گام دوم ايران در كاهش 
سطح تعهدات برجامي بر اساس مفاد توافقنامه 
مذكور اس��ت زيرا برج��ام يك س��ند و معاهده 
بين المللي اس��ت. نماينده مردم مش��هد، كالت 
در مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: نبايد از ياد 
برد كه برجام در شوراي امنيت سازمان ملل مورد 
بررسي و تاييد قرار گرفته و بر اساس مفاد آن اگر 
يكي از طرفين در اجراي تعهداتش كوتاهي كرد، 
ديگر اعضا مي توانند اجراي تعهداتشان را كاهش 
دهند. وي با اشاره به اينكه كاهش سطح تعهدات 
برجامي جمهوري اس��المي ايران داراي پشتوانه 
حقوقي اس��ت، ادامه داد: در اين بي��ن بايد اذعان 
كرد اگر قرار باشد كشوري متهم به نقض توافقنامه 
متهم ش��ود، انگش��ت اتهام بايد به سمت اياالت 
متحده نش��انه برود كه يكجانبه از آن خارج شد. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به اينكه 
غربي ها به همه كش��ورهاي دنيا نگاه استعماري 
دارند، تصريح كرد: بر اين اساس مشاهده مي شود 
كه كش��ورهاي حاضر در برجام تعهداتش��ان را 
اجرايي نك��رده و در مقابل بطور متن��اوب ايران 
را م��ورد هجمه ق��رار مي دهند كه باي��د به مفاد 
توافقنامه پايبند باش��د و اب��راز نگراني مي كنند. 
عضو هيات رييس��ه مجلس ش��وراي اسالمي در 
رابطه با درخواست امريكا براي برگزاري نشست 
اضطراري شوراي حكام درباره فعاليت هسته اي 
ايران، خاطرنشان كرد: اين اقدام كاخ سفيد خالف 
قوانين بين المللي است زيرا كشوري كه خودش 
از برجام خارج ش��ده هم اكنون نمي تواند تعيين 
تكليف كند؛ در واقع اين رفتار كامال جنبه سياسي 
دارد. حس��ن روحاني، رييس جمهور كشورمان 
در جلسه هيات دولت با اش��اره به اينكه اگر اقدام 
عملي از س��وي طرف هاي مقابل انجام نش��ود، 
ايران از ۱6 تي��ر اقدامات بع��دي را انجام خواهد 
داد، بيان كرد كه در ۱6 تيرماه سطح غني سازي 
ايران ديگر 3.67 نخواهد ب��ود و اين تعهد را كنار 
گذاش��ته و به هر مقداري كه ض��رورت و نياز ما 
باشد، ارتقاء خواهيم داد. روحاني تصريح كرد كه 
از ۱6 تير اگر طرف هاي مقابل به تمامي تعهدات 
خود طبق زمان بندي عمل نكنند، رآكتور اراك به 
شرايط سابق يعني شرايطي كه آنها ادعا مي كردند 
خطرناك بوده و مي توان��د پلوتونيوم توليد كند، 
بازخواهد گشت؛ مگر اينكه در مورد رآكتور اراك 

آنها به تمامي تعهدات خود عمل كنند. 

كاهش سطح تعهدات برجامي 
ايران  پشتوانه حقوقي دارد

جهان

اردوغان  رييس كل بانك مركزي 
را بركنار كرد 
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بانك مركزي در بخشنامه اي به شبكه بانكي ابالغ كرد به 
زوج هايي كه تاريخ عقد آنها بعد از اول فروردين ماه سال 
۱396 اس��ت و تاكنون تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج 
دريافت نكرده اند، با يك ضامن معتبر و س��فته وام ازدواج 
پرداخت شود. در اين بخشنامه تاكيد شده است، با توجه 
به ابالغ بند »الف« تبصره ۱6 قانون بودجه سال ۱39۸ كل 
كشور به منظور حمايت از ازدواج جوانان، از محل پس انداز 
و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، به زوج هايي كه تاريخ 

عقد آنها بع��د از اول فروردين ۱396 اس��ت و تاكنون وام 
ازدواج دريافت نكرده اند، با اولويت نخست و با سقف فردي 
300 ميليون ريال، با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ يك 
ضامن معتبر و سفته “، تس��هيالت قرض الحسنه ازدواج 
پرداخت شود. بر اين اساس با توجه به مفاد قانون يادشده 
مبني بر اخذ يك ضامن معتبر و سفته، واحدهاي اجرايي 
ذي ربط در سراس��ر كشور، نس��بت به اعطاي تسهيالت 

قرض الحسنه ازدواج مطابق قانون يادشده، اقدام كنند.

بانك مركزي: بانك ها بايد با يك ضامن معتبر وام ازدواج پرداخت كنند

بانك

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

روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

   نشست سه جانبه ايران، روسيه و تركيه 
برگزار مي شود؛پاد|

تركيه ميزبان پنجمين نشست سه جانبه روحاني، 
پوتي��ن و اردوغان درب��اره س��وريه خواهد بود. 
پنجمين نشست سران كشورهاي ايران، روسيه 
و تركي��ه درباره تحوالت و آينده س��وريه مرداد 
ماه سال جاري )آگوس��ت ۲۰۱۹( در استانبول 
برگزار مي شود. قرار است در اين نشست روساي 
جمهور ايران، روسيه و تركيه درباره روند سياسي 
و بازگشت آوارگان س��وري به سوريه با يكديگر 

گفت وگو كنند.

  انتص�اب فرمانداران هفت شهرس�تان؛  
پايگاه اطالع رساني وزارت كشور|

وزي��ر كش��ور در احكامي جداگان��ه فرمانداران 
شهرستان هاي مراوه تپه، گميش��ان، چناران، 
رودبارجنوب، بندرلنگه، اش��كذر و تويسركان را 

منصوب كرد.
عبدالرض��ا رحماني فضلي در اح��كام جداگانه، 
»امانگلدي« و »احمد دس��ت مرد« را به ترتيب 
به سمت فرماندار مراوه تپه و شهرستان گميشان 
در استان گلس��تان و »حميد انصاري فرد« را به 
سمت فرماندار چناران در استان خراسان رضوي 
منصوب كرد. همچنين وزير كش��ور در احكام 
ديگري »محمود قانعي فرد« را به سمت فرماندار 
شهرستان رودبار جنوب در استان كرمان، »علي 
نكويي« را به سمت فرماندار بندرلنگه در استان 
هرمزگان، »هادي هادي نسب« به عنوان فرماندار 
اشكذر در استان يزد و »سيد رسول حسيني« را 
به س��مت فرماندار تويسركان در استان همدان 

منصوب كرد.

  زمان نتايج پذيرش مش�مولين متقاضي 
امريه سربازي اعالم شد؛ميزان|

معاونت منابع انساني قوه قضاييه در اطالعيه اي 
زمان نتايج پذيرش مش��مولين متقاضي امريه 

سربازي اعزام شهريور ماه را اعالم كرد.
در اين اطالعيه آمده است: »بنابر اعالم امور اداري 
و استخدامي كاركنان اداري قوه قضاييه، مدارك 
متقاضيان اعزام شهريور ماه در حال بررسي است 
و نتايج پذيرش مشمولين اعزام مذكور از طريق 
تماس تلفني تا مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲5 به متقاضيان 

اعالم شود.«

  توقيف نفتكش نشان داد انگليس به برجام 
پايبند نيست؛تعادل|

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: توقيف نفتكش 
ايراني، نش��ان از آن دارد كه انگلستان همچنان 
به سياس��ت راهزني ادامه داده و عمال پايبند به 

برجام نيست.
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان 
در صفحه شخصي خود در توئيتر در واكنش به 
توقيف نفتكش ايراني، گفت: غصب اموال ديگر 
جوامع از سياس��ت هاي انگلستان است. فاجعه 
۱۹۱۷ و مرگ ۹ ميليون ايراني، توقيف پول هاي 
ايران با وجود راي دادگاه هاي داخلي خود و اكنون 
نيز توقيف كشتي تجاري ايران، نشان از آن دارد كه 
اين كشور همچنان به سياست راهزني ادامه داده 

و عماًل پايبند به برجام نيز نيست.
گفتني است ۱۳ تير ماه، نيروي دريايي انگلستان 
يك نفتكش متعلق به كش��ورمان را در آب هاي 
جبل الطارق در جنوب اسپانيا متوقف كردند كه 

حامل ۲ ميليون بشكه نفت بود.

  دولت بايد اليحه اي درباره »ارز مجازي« 
به مجلس بفرستد؛مهر|

عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است: 
اس��تفاده از ارزهاي مجازي يكي از راهكارهاي 
مناسب براي دور زدن تحريم هاست كه بايد طي 
اليحه اي از س��وي دولت هرچه سريعتر تعيين 

تكليف شود.
علي اكبر كريمي با اشاره به مشكالتي كه استخراج 
ارز مجازي براي صنعت برق كش��ور ايجاد كرده 
است، گفت: استخراج ارزهاي مجازي در سطح 
كشور به عنوان فعاليتي گسترده رواج پيدا كرده 
است، استخراج ارزهاي مجازي مصرف برق بااليي 
دارد كه مش��كالتي را براي كشور در فصل گرما 

ايجاد كرده است.
نماينده مردم اراك در مجلس دهم ادامه داد: بايد 
ساز و كارهاي كنترل مصرف برق پيش بيني شود 
و با استفاده كنندگان از برق دولتي براي استخراج 

ارزهاي مجازي برخورد شود.

   لغو آيين نامه هاي تسهيالت شاغلين متقاضي 
انتقال از كالن شهرها؛ پرتال  هيات دولت|

آيين نامه هاي ايجاد تس��هيالت براي شاغلين 
دولتي متقاضي انتقال از تهران و كالن شهرها به 
ساير شهرهاي كش��ور« در كميسيون هاي امور 
اجتماعي و دولت الكترونيك هيات دولت لغو شد.

كميس��يون امور اجتماعي و دولت الكترونيك 
هيات دولت ضمن بررسي پيشنهاد سازمان اداري 
و استخدامي كشور، در خصوص تعيين تكليف 
آيين نامه هاي ايجاد تس��هيالت براي شاغلين 
دولتي متقاضي انتقال از تهران و كالن ش��هرها 
به ساير شهرهاي كش��ور با لغو اين آيين نامه ها 

موافقت كرد.
بر همين اس��اس و در جلسه اصلي كميسيون 
امور اجتماعي و دولت الكترونيك كه به رياست 
»جمش��يد انصاري« معاون رييس جمهوري و 
رييس سازمان اداري و استخدامي برگزار شد، 
اعضاي جلس��ه به بررسي پيش��نهاد بازنگري 
و تعيين تكليف در خصوص آيي��ن نامه ايجاد 
تس��هيالت جهت ش��اغالن دولت��ي متقاضي 
انتقال از تهران و كالن شهرها به ساير شهرهاي 
كشور و آيين نامه اعطاي تسهيالت به كاركنان 
دس��تگاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از ش��هر 

تهران پرداختند.

ايران2

در واكنش به درخواست امريكا براي برگزاري نشست ويژه مطرح شد

 تحوالت اخير در برجام ارتباطي با وظايف شوراي حكام ندارد
گروه  ايران|

در حالي كه ايران تاكي��د دارد تحوالت اخير پيرامون 
برجام ارتباطي با پادمان هاي آژانس و همچنين وظايف 
ش��وراي حكام آژانس ندارد، آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به درخواست امريكا يك نشست ويژه درباره ايران 

برگزار مي كند.
موضوعي كه باعث ش��د تا دفتر نمايندگي ايران در 
سازمان هاي بين المللي مستقر در وين، درخواست 
امريكا براي برگزاري نشس��ت اضطراري ش��وراي 
امنيت درباره فعاليت هس��ته اي اي��ران را طنز تلخ 

تاريخ بخواند. 
مطالب استدالل مقامات ايراني در شرايطي كه امريكا 
با خروج از برجام و امضاي تحريم هاي تازه، تمام تالش 
خود را براي انحراف برجام از مسير طبيعي و حقوقي 
خود به كار برده و با استفاده از تمام ابزارهاي اقتصادي 
 و ارتباطي اش بر س��ر اجراي اين س��ند ديپلماس��ي 
سنگ اندازي كرده اس��ت؛ در خواست از سازمان هاي 
بين المللي از جمله شوراي حكام براي بررسي موضوع 
كاهش تعهدات كشورمان كه ذيل مفاد برجام عملياتي 

شده يك طنز تلخ تاريخي است. 
در ش��رايطي ك��ه ترام��پ ۱۳م��اه پي��ش در مقابل 
دوربين هاي تلويزيوني خب��ر از خروج كامل از برجام 
داده بود و در مراح��ل بعدي نيز با امضاي تحريم هاي 
متنوع عمال در مسيري مخالف با تعهداتش در برجام 
پيموده بود؛ اعالم اين موضوع كه آژانس بايد به ايران 
براي اجراي تعهدات برجامي اش فشار بياورد، بيشتر به 
يك شوخي شبيه اس��ت تا واقعيتي كه بتوان روي آن 

حساب جدي باز كرد.
هنوز آفتاب روز جمعه غروب نكرده بود كه نمايندگي 
امريكا در س��ازمان هاي بين المللي مستقر در وين از 
شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي درخواست 
كرد تا نشست اضطراري درباره گزارش اخير مديركل، 
پيرامون برنامه هس��ته اي ايران برگزار ش��ود. اش��اره 
نمايندگي امريكا متوجه تصميمي بود كه ايران براي 
كاهش تعهداتش ذيل برجام اتخاذ كرده بود؛ تصميمي 
كه از منظر حقوقي نه تنها برجام را نقض نكرد بلكه به 

نوعي تعادل و موازنه را به اين سند بازگرداند. 
در بيانيه نمايندگي امريكا اما آمده اس��ت: »امريكا با 
قدرت از آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي و تالش هاي 

آن براي راس��تي آزمايي فعاليت هاي تهران حمايت 
مي كند و همان گونه كه »جكي ولكات« سفير امريكا در 
سازمان هاي بين المللي پيش از اين گفته است هرگونه 
فعاليت هس��ته اي ايران و تغييرات آن بايد در اختيار 
شوراي حكام قرار گيرد تا نس��بت به اجراي تعهدات 

ايران تحت پادمان و تعهدات هسته اي ارزيابي شود.«

 پاسخ به يك شوخي
در پاسخ به اين رفتارهاي متناقض مقامات امريكايي، 
نمايندگي ايران در سازمان هاي بين المللي مستقر در 
وين با صدور بيانيه اي كه در توئيتر منتش��ر شد آورده 
است: اين طنزي تلخ است كه همان رژيمي كه برجام 
را از طريق خروج غيرقانوني و يكجانبه نقض كرد و به 
ديگران فشار مي آورد تا اقدام مشابهي را صورت دهند 
و با اعمال زور مانع اجراي آن توسط جامعه بين المللي 
مي شود، نسبت به اجراي همان توافق، ابراز نگراني كرده 
است.اين بيانيه مي افزايد: اينكه امريكا به عنوان ناقض 
اصلي برجام، اين در خواست را مطرح كرده نشان دهنده 
انزواي اين كشور در مخالفت با رويكرد چند جانبه گرايي 

و حاكميت قانون در مسائل بين المللي است.
بر اساس اين بيانيه، تصميم ايران براي كاهش تعهداتش 
در برجام، در واكنش به شرايطي است كه امريكا ايجاد 
كرده است؛ از جمله آنهايي كه مي خواهند تعهدات شان 

در برجام را اجرا كنند، تحريم مي كند.
نمايندگي ايران همچنين تصريح كرد كه درخواست 
امريكا با ماموريت شوراي حكام و پادمان هاي مرتبط 
نس��بتي ندارد و مس��ائل مرتبط با اج��راي برجام در 
چارچوب س��ازوكاري كه در اين رابطه طراحي شده 

قابل پيگيري است.

  تشكيل جلسه ويژه با موضوع ايران
در پ��ي اين اقدام خبرگزاري فرانس��ه ب��ه نقل از يك 
س��خنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم كرد 
كه شوراي حكام اين نهاد دهم ژوئيه )چهارشنبه ۱۹ 
تير( بنا به درخواست امريكا جلسه ويژه اي درباره ايران 

تشكيل مي دهد.
آژانس اخيراً تأييد كرد كه ذخاير اورانيوم غني ش��ده 

ايران از سقف ۳۰۰ كيلوگرم عبور كرده است.
»محمدجواد ظريف« وزير خارجه ايران روز دوشنبه 

گذشته گفت: ايران طبق برنامه اش از مرز ۳۰۰ كيلوگرم 
اورانيوم غني شده عبور كرده و اين را هم از پيش اعالم 
كرده بوديم. مرحله بعد هم در مورد سقف ۳.۶۷ درصد 

است كه آن را هم اجرا خواهيم كرد.
وي افزود: در نامه رييس جمهوري صراحتًا بيان شده 
در صورتي كه اروپايي ه��ا اقدامات الزم را براي اجراي 
تعهداتشان انجام بدهند، اقدامات ما قابل بازگشت است، 
ولي اگر اقدامات الزم را انجام ندهند ما بر اساس بند ۳۶ 
برجام اين حق را از سال گذشته داشته ايم كه اقدامات 

خودمان را انجام دهيم.
امريكا سال گذشته به طور يكجانبه از برجام خارج شد 
و تحريم ها عليه ايران را بازگرداند. اروپا نيز در سال هاي 
اخير در هراس از فش��ار امريكا از اجراي تعهدات خود 

مطابق برجام ناتوان بوده است.

  عملي شدن »گام دوم« در بي عملي اروپا
بر اس��اس اعالم مقامات كش��ورمان امروز يك شنبه 
 ۱۶ تيرم��اه، پ��س از ۶۰ روز، اي��ران گام دوم خ��ود 
در راستاي كاهش تعهدات برجامي اش را بر مي دارد. 
قرار اس��ت در گام دوم، رعايت محدوديت هاي مربوط 
به س��طح غني سازي اورانيوم متوقف ش��ود و در كنار 
اقدامات مربوط به مدرن سازي رآكتور آب سنگين اراك، 
بازگشت به راكتور پيشين اين مركز نيز در دستوركار 
قرار گيرد. به گزارش ايس��نا، شوراي عالي امنيت ملي 
جمهوري اس��المي ايران ۱۸ ارديبهشت سال جاري 
»در راستاي صيانت از امنيت و منافع ملي مردم ايران، 
و در اِعماِل حقوق جمهوري اسالمي ايران مندرج در 
بندهاي ۲۶ و ۳۶ برجام«، دستور توقف برخي اقدامات 
ايران در توافق برجام را صادر كرد. اين تصميم به طور 

مفصل در نامه مهمي از سوي روحاني رييس جمهور و 
رييس شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران 
به سران كشورهاي عضو برجام شامل آلمان، انگليس، 

چين، روسيه و فرانسه اعالم شد.
اي��ران در گام نخس��ت از اين تصمي��م در همان ۱۸ 
ارديبهشت، رعايت محدويت هاي مربوط به نگهداري 
ذخاير اورانيوم غني ش��ده ۳.۶۷ و ذخاير آب سنگين 

را لغو كرد.
آژانس بين المللي انرژي اتمي هفته گذشته تاييد كرد 
كه ايران از محدوده ۳۰۰ كيلوگرم اورانيوم غني شده 
ذيل توافق هس��ته اي فراتر رفته است. افزايش ذخاير 
آب س��نگين ايران به بيش از ۱۳۰ ت��ن كه در برجام 
تعيين ش��ده بود نيز در چارچوب زمان بندي شده در 

حال انجام است.

رييس كل دادگستري استان تهران: 

اگر قضات متحول نشوند، تحول قضايي رخ نخواهد داد 
افتتاحيه دوره ۲۱۶ كارآموزان قضايي ويژه دادگستري 
كل اس��تان ته��ران صب��ح روز ۱5 تيرماه ب��ا حضور 
اس��ماعيلي، رييس كل دادگس��تري اس��تان تهران 

برگزار شد.
به گزارش ميزان، غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه 
قضاييه و رييس كل دادگستري استان تهران در مراسم 
افتتاحيه دوره ۲۱۶ كارآموزان قضايي ويژه دادگستري 
كل استان با ذكر روايتي از نبي مكرم اسالم )ص( اظهار 
كرد: دادگران، خدمتگزاران عرصه عدالت و دادگري و 
كساني كه زندگي مادي و دنيوي خود را در حوزه عدالت 
س��پري كرده اند، قيامت كه برپا مي شود، بر منابري از 
نور جلوس مي كنند و آن هم در دس��ت راست خداي 
متعال. صحنه قيام��ت را تصور كنيد؛ صحنه اي كه به 
حضور تمام بندگان خداوند آراسته شده است و ذات 
اقدس باري تعالي حضور دارد و دراين صحنه عجيب و 
غريب، كرسي هايي از نور قرار مي دهند و خدمتگزاران 
عرصه عدالت، قضات عادل در محضر حضرت حق بر 
منابري از نور جلوس مي كنند. اينها كساني هستند كه 
در داوري و قضاوتش��ان به عدالت رفتار مي كنند و در 
زندگي شخصي خود عدالت پيشه هستند و در آنچه 

كه مسووليت مديريت و سرپرستي آن را عهده دارند.
رييس كل دادگستري استان تهران اضافه كرد: قضات 
كارش��ان صرفا داوري و پرونده نيست و هرآنچه را كه 
واليت و سرپرس��تي به اين افراد واگذار ش��ده است، 

مرتبط با عدالت اس��ت. كساني كه در همه حوزه ها به 
عدالت رفتار كنند، روز قيامت اين چنين جايگاهي را 

نزد حضرت حق خواهند داشت.
وي افزود: اينها آغاز راه ش��ما براي رس��يدن به آن 
جايگاه اس��ت و بايد براي رس��يدن ب��ه اين جايگاه 
تالش شود و مي بايست امروز حركتي را براي نيل به 
آن جايگاه داشته باشيد. اين را هدف قرار دهيد. اگر 

هدف غير از اين باشد، بدانيد بازنده هستيد.

اس��ماعيلي همچنين گفت: اولين كسي كه در عالم 
خلفت گفت »مثل من كيس��ت؟« ش��يطان بود، به 
شيطان گفتند كه اين بشر خلق شده را سجده كن؛ 
اما اين مِن آفريده شده از آتش اجازه نداد كه موجود 
آفريده شده از ِگل را سجده كند و اين منشأ بدبختي 
هم براي او و هم براي ديگران شد. مواظب باشيد دچار 
اين منيت نشويد. قضاوت، جايگاه و مقام و منصبش 

نمي ارزد كه دچار منيت شويد.

  پرهيز از غرور و ستم در قضاوت
سخنگوي قوه قضاييه افزود: سي و چهارمين سال خدمتم 
است و به عنوان كسي كه عمرش را دراين بخش گذرانده 
اس��ت، مي گويم بايد حواس مان باش��د كه قضاوت ما را 
مغرور نكند. بدانيد كه شما بنده اي از بندگان خدا و بدون 
هيچ برتري در دنيا هس��تيد و اگر به اين مورد رسيديد، 
موفق هستيد. اين را از مِن استخوان ُخرد كرده دستگاه 
قضا بشنويد كه خود را برتر از ديگران ندانيد. سعي كنيد 
رفتار خوب همكاران، اساتيد و مربيان و قضاتي كه نزد آنها 
كارآموزي مي كنيد را ياد بگيريد. در بين آنها س��جاياي 
برجسته زيادي داريم، محسنات قضات خوب را شناسايي 
كنيد. دوره كارآموزي مهم ترين دوره زندگي شماست و 
دراين دوره سخت و طاقت فرسا، شبانه روزي تمرين كنيد.

رييس كل دادگستري اس��تان تهران با اشاره به اينكه 
اصل كار قضاوت دراين ش��رايط و ب��ا اين حجم پرونده 
جهاد اس��ت، گفت: خود را براي جه��اد آماده كنيد؛ نه 
براي صاحب منصب ش��دن. ي��ك دوره جهاد طوالني 
پيش رو داريد و براي اين جهاد نياز به تمرين ويژه است. 
وي اضافه كرد: خيلي از مشكالت جامعه دانشگاهي اين 
است كه پيوند بين دانشگاه و حوزه كار وجود ندارد. امروز 
دراين دوره كارآموزي بايد اين دو بخش را عجين كنيد و 
تصميم بگيريد كه قاضي متفاوت با قضات فعلي باشيد. 
در عرصه هاي مختلف، عملكرد دوره هاي جديد بهتر از 
ادوار گذشته بوده اس��ت. امروز اساتيد دانشگاهمان در 

حوزه طب، اطبايي را تربيت مي كنند كه قوي تر از اساتيد 
خودش��ان مي ش��وند و مي بينيد كه هر روز حوزه طب 
پيشرفت مي كند. بايد در حوزه قضاوت هم اينگونه باشيم 
كه هر دوره بهتر از دوره هاي گذشته باشد و قضاوت نسل 
جديد بايد برتر از نسل قبلي باشد. همانطور كه امروز در 
حوزه هاي صنعت، از جمله در نانو عملكرد نسل جديد برتر 
از نسل قبلي است، انتظار داريم عملكرد شما هم متمايز از 
عملكرد قضات امروزمان باشد. در حوزه علمي، علم دوره 
كارآموزي را كاربردي و متفاوت از دوره تحصيل بدانيد و 

تصميمات علمي بگيريد.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در بحث شخصيت قاضي 
نيز گفت: نيازمند شخصيت متمايز از قاضي هستيم و بحث 
شخصيتي با تمرين ساخته مي شود و هيچ كس به اندازه 
خودمان در متناسب سازي شخصيت مان با جايگاهي كه 
مي خواهيم قرار بگيريم، نقش ندارد. اگر دوره جديد را دوره 
تحول قضايي مي دانيم يكي از راهكارهايش اين است كه 
قضات متحول ش��وند. اگر قضات متحول نشوند، تحول 
قضايي رخ نخواهد داد. وي گفت: قضاوت اهميت دارد و 
البته ما را در معرض خطا و لغزش و چالش قرار مي دهد. در 
اين ميان تهران از ساير شهرها متمايزاست. تهران پرونده 
و اصحاب پرونده و گرفتاري هايش متمايز است و در اين 
دوره تمرين، خود را براي اين عمليات آماده كنيد. خودتان 
را براي قضاوت كه س��خت ترين كار است و در تهران كه 

سخت ترين مركز است، آماده كنيد.

مصوبه سران قوا براي تشكيل 
 » ETF« صندوق هاي

عضو ناظر مجلس در هيات 
واگذاري بنگاه هاي دولتي 
ب��ه بخ��ش خصوص��ي از 
مصوبه شوراي هماهنگي 
س��ران قوا براي تش��كيل 
صندوق ه��اي »ETF«  در 
واگذاري بنگاه هاي دولتي 
خب��ر داد. علي اكبر كريمي در گفت وگو با تس��نيم با 
اش��اره به نحوه كاركرد اين صندوق ها، ادامه داد: قرار 
اس��ت اين صندوق ها با اهداف و اركان خاص تشكيل 
و سهام آن در بورس خريدوفروش شود. نماينده مردم 
اراك در مجلس با بيان اينكه اگر تشكيل صندوق هاي 
»اي تي اف« نهايي شود سهام بنگاه هاي اقتصادي بزرگ 
به آحاد مردم واگذار مي شود، افزود: از اين پس به جاي 
اينكه مجموعه هاي بزرگ به مانند پااليشگاه يا نيروگاه 
را به افراد خاص واگذار كنيم و مشكالتي را ايجاد كنيم 
مي توانيم از طريق بورس سهام  آنها را واگذار كنيم. عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه برخي از 
بنگاه هاي دولتي وجود دارند كه بخش خصوصي توان 
خريد آنها را ندارد، ادامه داد: به طور مثال پااليشگاهي 
وجود دارد كه ۱۰ ميليارد دالر ارزش دارد و قطعًا هيچ 
فرد يا ش��ركتي ت��وان خريد آن را ن��دارد كه از طريق 

»اي تي اف« مي توان آنها را واگذار كرد.

اقدام بريتانيا در توقيف نفتكش 
ايراني، راهزني است

يك عض��و كميس��يون 
انرژي مجلس ش��وراي 
اسالمي با تاكيد بر اينكه 
اقدام دول��ت انگليس در 
توقيف نفت كش ايراني 
غيرقانوني بوده اس��ت، 
گفت: اينكه تفنگداران با 
هليكوپتر بر روي يك نفتكش بي دفاع بروند و آن 
را توقيف كنند مورد پذيرش هيچ كشوري نيست.

اس��داهلل قره خاني در گفت وگو با ايسنا بيان كرد: 
بنده از جزييات اين ماجرا اطالعات دقيقي ندارم 
ولي آنچه كه مسلم است همانطور كه وزارت خارجه 
اعالم موضع كرده است و خيلي از شخصيت هاي 
سياس��ي و بين المللي اظهارنظ��ر كردند، اين كار 
انگلي��س دقيقًا نوعي راهزني اس��ت. وي در ادامه 
اظهار كرد: اي��ن اقدام به گونه اي انجام ش��ده كه 
گويا يك فرد به گروهي پولي دهد و از آنها بخواهد 
جنايت يا خالفي را انجام دهن��د. حتي خود آنها 
اعالم كردند كه اين كار تح��ت تأثير امريكايي ها 
انجام شده است. اولين افرادي كه به اين مساله نيز 
واكنش نش��ان دادند جان بولتون و ترامپ بودند. 
مابقي كشورها واكنش��ي نداشتند و حتي وزارت 

خارجه روسيه اين اقدام را محكوم كرده است. 

كاهش حد نصاب راي در 
حوزه هاي انتخابيه به ۲۰ درصد
سخنگوي ستاد انتخابات 
كش��ور گف��ت: تاكنون 
ح��د نصاب كس��ب رأي 
 در حوزه ه��اي انتخابيه،

۲5 درص��د ب��ود ك��ه در 
انتخاب��ات پي��ش روي 
كس��ب ب��ا   مجل��س، 

۲۰ درصد از آراي صحيح محاس��به مي ش��ود. به 
گزارش مهر، سيداسماعيل موسوي در جلسه ستاد 
انتخابات اس��تان اردبيل اظهار داشت: تاكنون حد 
نصاب كسب رأي در حوزه هاي انتخابيه، ۲5 درصد 
بود كه در انتخابات پيش روي مجلس، با كسب ۲۰ 
درصد از آراي صحيح محاسبه مي شود. وي افزود: 
اين موضوع باعث خواهد شد انتخابات در حوزه هاي 
كمتري به دور دوم برسد. موس��وي از تالش براي 
برگزاري انتخاب��ات مجلس به صورت الكترونيكي 
خب��ر داد و گفت: در دوره گذش��ته در ۱۳۹ ش��هر 
كشور انتخابات به صورت الكترونيكي برگزار شد. 
در برگزاري انتخابات در سال جاري براي برگزاري 
انتخاب��ات به ص��ورت الكترونيك��ي در حوزه هاي 
انتخابيه برنامه ريزي شده كه از طريق هماهنگي با 
شوراي نگهبان و با توجه به شرايط و امكانات موجود، 

در اين زمينه اقدام خواهد شد.

برق دستگاه هاي پرمصرف 
قطع مي شود

وزير كش��ور گفت: به جز 
چهار اس��تان كه پيش از 
اين به دليل شرايط خاص 
دماي هوا، با تغيير ساعات 
كار در آن استان ها موافقت 
شده، در س��اير استان ها 
هرگونه تغيير در ساعت 
كار ادارات ممنوع اس��ت. به گزارش وزارت كشور، 
عبدالرض��ا رحماني فضلي وزير كش��ور با توجه به 
استقرار هواي گرم در سراسر كشور و ضرورت كنترل 
مصرف برق، كنترل جدي مصرف در دس��تگاه ها و 
موسس��ات دولتي و غير دولتي و ادارات مختلف را 

مورد تأكيد قرار داد.
وزير كش��ور گفت: براي پيش��گيري از قطع برق و 
در راس��تاي هماهنگي هاي به عمل آمده با وزارت 
 نيرو دستور داده ش��د، برق دستگاه هايي كه دماي

۲5 درجه سانتي گراد را روي سامانه هاي سرمايشي 
خود تنظيم نكنند، از ساعت ۱ بعد از ظهر قطع شود.
وي افزود: همچنين به استاندار تهران دستور داده 
شد، با همكاري وزارت نيرو، روند نظارتي ويژه اي را 
براي تضمين تحقق صرفه جويي در ادارات مختلف 
به نحوي كه حداقل ۱۰ درصد كاهش مصرف را در 

پي داشته باشد، سامان دهد .

اقدام افتخارآميز مقام معظم 
رهبري در ديدار آبه

مع��اون هماهنگ كننده 
ارتش مي گوي��د: صدور 
راهبرد چهل س��ال دوم 
انقالب اس��المي، نشانه 
اقت��دار نظ��ام مق��دس 
جمهوري اسالمي ايران 
است كه مي تواند اينگونه 
موضع گيري كند و مواضع خود را به جهان نش��ان 
دهد. به گزارش روابط عمومي ارتش، امير دريادار 
حبيب اهلل سياري در همايش تجليل از پيشكسوتان 
فاوا در ارتش گفت: در حالي چهلمين سالگرد انقالب 
را پشت سر گذاشتيم كه دشمن سال گذشته عنوان 
كرد كه ما تابستان گرمي داريم و چهلمين سالگرد 
انقالب را نمي بينيم اما ديديد كه تابستان و چهلمين 
سالگرد انقالب را پشت س��ر گذاشتيم و راه بزرگ 
انقالب را ادام��ه مي دهيم. معاون هماهنگ كننده 
ارتش افزود: رهبر معظم انق��الب )مدظله العالي( 
راهبرد چهل س��ال آينده انقالب را صادر كرده اند 
و اين اقدام ارزش��مندي اس��ت كه باي��د قدر اين 
موضوع گيري ها را بداني��م. اقدامي كه مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي( مقابل نخست وزير ژاپن انجام 
داد، باعث افتخار مردم است. غرور ملي مردم با يك 

موضع گيري معظم له افزايش مي يابد.
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اخبار كالن 3 كالن

مركزپژوهشهايمجلسطرح»توسعهمناطقمرزي«كشوررامناسبنميداند

معاش مرزنشينان را به تجارت خارجي گره نزنيم
بر اساس شواهد آماري و مطالعات انجام شده، استان هاي 
مرزي كشور كمتر از استان هاي مركزي توسعه يافته اند و از 
منظرهاي مختلف دچار محروميت هستند. از جمله تدابيري 
كه در سنوات گذشته براي رفع محروميت در نقاط مرزي 
اتخاذ شده است مي توان به ايجاد بازارچه هاي موقت مرزي، 
ورود كاالهاي ملواني با لنج ه��اي زير 500 تن )ته لنجي(، 
تخفيف در س��ود بازرگاني، فروش س��وخت ترجيحي در 
مناطق مرزي، معافيت مالياتي و تخفيف در سود تسهيالت 
اشاره كرد. اين تدابير متأسفانه به ايجاد اشتغال پايدار و توسعه 
مناطق مرزي منجر نشده است. به اين ترتيب كه از يك طرف 
عوايد دولت كاهش يافته و از طرف ديگر محروميت در نقاط 
مرزي همچنان به عنوان يك معضل جدي مطرح است. در 
چنين شرايطي از دولت انتظار مي رفت كه اليحه اي براي 
س��اماندهي وضعيت معابر مرزي ارايه كن��د. در خأل اقدام 
دولت مجلس دست به كار شد و طرح توسعه مناطق مرزي 
را طراحي كرد. طرحي كه به نظر مركز پژوهش هاي مجلس 
براي اجرا مناسب نيست.به گزارش »تعادل«، مرزهاي هر 
كش��ور با توجه به مزيت هاي بالقوه ب��راي تجارت، توليد و 
گردش��گري همواره مورد توجه ويژه بوده اند. به عالوه لزوم 
ايجاد مشوق جهت تمايل به سكونت در مجاورت مرزها و 
حفظ امنيت مرزها توسط ساكنان و خالي نشدن روستاهاي 
مرزي در مقابل تهديدات امنيتي مورد تأكيد است. از طرف 
ديگر تأمين معيشت مرزنشينان، نيازمند ايجاد جذابيت براي 
فعاليت اقتصادي و سرمايه گذاري در مرزهاي كشور است. 
در سنوات گذشته سعي شده است از طريق تجارت مرزي و 
ايجاد معابر و بازارچه هاي مرزي و تعيين معافيت هايي براي 
ورود برخي كاالها از طريق شناورهاي دريايي )لنج تجاري(، 
امتيازاتي براي ساكنان مناطق مرزي در نظر گرفته شود، 
اما در عمل متأسفانه افراد ديگري با تجميع كاالهاي وارد 
ش��ده از اين معابر و با سوءاستفاده از اين معافيت ها، مبالغ 
ناچيزي را به ساكنان مرزي پرداخت كرده اند. بنابراين چنين 
معافيت هايي سبب تحول اساسي زندگي مرزنشينان نشده 
و تقاضاي افزايش سقف معافيت ها همواره از سوي ساكنان 
مرزي مطرح بوده است. عالوه بر اين افزايش مداوم معافيت ها، 
به تجارت رسمي و شفافيت وصول درآمدها و هزينه هاي 
دولت آسيب هايي را وارد كرده است.همچنين الزم به تأكيد 
است كه تجارت خارجي در دنياي امروز نيازمند متخصصان 
و كارشناساني است كه بتوانند با شناخت مزيت هاي كشور 
طرف مبادله و بازاريابي مناس��ب اقدام به س��رمايه گذاري 
مولد و تجارت پايدار كنند و سپردن اين مهم به نهادهايي 
مانند استانداري و فرمانداري و مرزباني كه به نظر مي رسد 
وظيفه امنيت و حراست مرزها را به عهده دارند صحيح به 
نظر نمي رسد و با وظايف ذاتي اين دستگاه ها تناسب ندارد. 
همچنين عدم توانايي خريد كاال در مقياس تجاري، سبب 
شده است تا عماًل افراد ديگري از اين معافيت ها سوءاستفاده 
كرده و مرزنشين منفعت مناسب را كسب نكند. بر اساس 
شواهد آماري و مطالعات انجام شده، استان هاي مرزي كشور 
كمتر از استان هاي مركزي توسعه يافته اند و از منظرهاي 
مختلف دچار محروميت هستند. از جمله تدابيري كه در 
سنوات گذشته براي رفع محروميت در نقاط مرزي اتخاذ 
شده است مي توان به ايجاد بازارچه هاي موقت مرزي، ورود 

كاالهاي ملواني با لنج هاي زير 500 تن )ته لنجي(، تخفيف 
در سود بازرگاني، فروش سوخت ترجيحي در مناطق مرزي، 
معافيت مالياتي و تخفيف در سود تسهيالت اشاره كرد. اين 
تدابير متأسفانه به ايجاد اشتغال پايدار و توسعه مناطق مرزي 
منجر نشده است. نبود برنامه توسعه منطقه اي سبب شده 
است كه تدابير اخذ شده صرفاً به گسترش مبادالت مرزي و 
تجارت غيررسمي منجر شود و اين رويه مورد سوءاستفاده 
تجاري براي عدم پرداخت عوايد دولت قرار گيرد. بنابراين از 
يك طرف عوايد دولت كاهش يافته و از طرف ديگر محروميت 
در نقاط مرزي همچنان به عنوان يك معضل جدي مطرح 
است.اين مساله منجر به درخواست افزايش مداوم معافيت ها 
جهت مبادالت مرزي توسط مقامات منطقه اي و محلي شده 
است. در عين حال بر اساس برآوردهاي ستاد مركزي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز در عمل سقف معافيت هاي قانوني و رويه اي 
براي كولبري، ملواني رعايت نشده است و حدود 4.2 ميليارد 
دالر سوءاس��تفاده از اين معافيت ها در سال 1395 صورت 
گرفته است. اين مساله سبب شده است كه همواره بخشي 
از افزايش قاچاق كاال به كشور با موضوع سوءاستفاده از اين 

معافيت ها مرتبط شود.

  دولت تعلل كرد؛ مجلس دست به كار شد
اين وضعيت نابه سامان منجربه مطالبه ساماندهي معابر 
مرزي كشور شد. با اين حال تأخير در ارايه اليحه »توسعه 
معيشت مرزي« توسط دولت بر اساس تكليف قانوني بند 
پ ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، طرح ساماندهي 
معابر مرزي كش��ور از طرف برخ��ي نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي اعالم وصول شد و بررسي آن در دستور كار 
مركز پژوهش ها قرار گرفت.در گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس درباره طرح مجلس چنين آمده است: با توجه به 
ضرورت بهبود معيشت مرزنشينان و افزايش درآمد آنان 
در جهت تأمين امنيت مرزها در مقدمه و داليل توجيهي 
طرح ساماندهي معابر مرزي به موارد ذيل اشاره شده است: 

1 . توجه به اهميت نقش مرزها در امنيت پايدار، 
2 . فقدان اشتغال پايدار، و حل مشكل اشتغال با ساماندهي 

معابر مرزي، 
3 . افزايش درآمد و تأمين نياز مرزنشينان، 

4 . جلوگيري از تخليه شدن مرزها، 
5 . حضور مستقيم مردم مرزنشين در عرصه تجارت، 

6 . امني��ت اجتماعي و اقتصادي در مرزها و بسترس��ازي 
سرمايه گذاري هاي كوچك و متوسط و در نهايت توسعه و 
امنيت پايدار منطقه.همانطور كه مشاهده مي شود، افزايش 
درآمد س��اكنان مرز و بهبود وضعيت معيشتي آنان جهت 
جلوگيري از تخليه شدن مرزها با توجه به تهديدات امنيتي 
از جمل��ه داليل اصلي طراحان مدافع طرح اس��ت. در اين 
راستا مي توان با ايجاد معافيت هايي، هزينه هاي سكونت و 
سرمايه گذاري در مرز را تقليل داد تا انگيزه براي فعاليت و 
سكونت در مرزها افزايش يابد.البته بايد به اين نكته توجه كرد 
كه ايجاد رويه هاي نامتعارف تجاري كه كشورهاي همسايه 
نيز از آن استفاده نمي كنند و افزايش معافيت هاي واردات 
كاال از اين طريق در سنوات گذشته به ارتقاي رفاه مرزنشينان 
منجر نشده است و به نظر مي رسد توسعه مناطق مرزي بيش 

از آنكه نياز به افزايش معافيت داشته باشد به شناخت مزيت 
هر مرز و سرمايه گذاري در جهت بهره برداري از ظرفيت هاي 
بالقوه آن ني��از دارد.در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
ايراداتي به اين ش��رح به طرح مجلس وارد شده است: عدم 
تطابق عنوان طرح با مفاد آن: معابر مرزي كولبري از سال 
1389 با توجيهات امنيتي و به عنوان راه حلي موقت براي 
تأمين حداقل معيشت شكل گرفته است. طرح فعلي هرچند 
با عنوان ساماندهي معابر مرزي با عنوان طرح ساماندهي معابر 
مرزي كشور )معابر كولبري و ته لنجي( است، اما مواد مندرج 
در آن صرفاً احكامي در خصوص رويه كولبري را تعيين كرده 
و در تمام طرح اش��اره اي به موضوع كاالي ته لنجي نشده 
است. لذا به عنوان اولين اشكال مي توان گفت عنوان طرح با 
مندرجات آن مطابقت ندارد. معبر كولبري يك معبر موقت 
مرزي بوده كه بنا به شرايطي با مصوبه شوراي عالي امنيت 
ملي شروع به فعاليت كرده است و اصطالح ته لنجي اشاره به 
معافيتي دارد كه بر اساس آيين نامه ورود كاال توسط ملوانان 
شناورهاي دريايي سنتي )لنج تجاري( به اين شناورها تعلق 
گرفته است. بنابراين به نظر مي رسد اگر هدف تبديل چنين 
معافيت هايي و به قانوني دايمي است الزم است عنوان آن 
به قانون ساماندهي معافيت هاي مرزنشيني و ملواني تغيير 
يابد.مشخص نبودن روش ساماندهي معابر و وظايف هريك 
از دستگاه ها: نحوه ساماندهي اين معابر و وظايف هريك از 
دستگاه ها با توجه به وظايف ذاتي دستگاه ها روشن نيست، 
به عالوه در برخي از موارد بعضاً وظايفي براي برخي دستگاه ها 
تعيين ش��ده كه به نظر مي رس��د با وظايف برخي ديگر از 

دستگاه هاي دولتي تداخل دارد.

  مغاي�رت برخي ب�ا اصول بودجه نويس�ي و 
اصول قانون اساسي: 

در برخي از احكام اين طرح به شيوه هزينه كرد درآمدهاي 
ناشي از ماليات بر واردات و عوارض دريافتي اشاره كرده كه 
مسلماً اين شيوه تعيين درآمدها و چگونگي هزينه كرد آن با 
اصول بودجه نويسي در تعارض است. همچنين هزينه هاي 
اجراي قانون موجب كاهش درآمدهاي عمومي دولت شده 
و در هر صورت با برخي اصول قانون اساسي مغايرت دارد.
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه ايرادات فراوان 
ديگري بر طرح //// مطرح كرده و آورده اس��ت: با توجه به 
ايرادهاي اشاره ش��ده طرح در بخش هاي قبل و مغايرت 
ب��ا برخي از اصول قانون اساس��ي و قواني��ن مرتبط، براي 
ساماندهي اين موضوع، پيگيري اصالح رويه هاي اجرايي 
جاري در مناطق مرزي در جهت توسعه پايدار و بلندمدت 
اين مناطق مورد تأكيد است. هرچند در كوتاه مدت كاهش 
يا حذف معافيت ها بدون ايجاد زيرس��اخت براي اشتغال 
پايدار س��بب بحران اجتماعي و اقتصادي خواهد شد، اما 
افزايش سنواتي معافيت ها و تبديل آن به قانون راه را براي 
اصالح اين رويه غلط در سال هاي آتي دشوار خواهد كرد. 
بنابراين پيشنهاد مي شود آيين نامه دولت با لحاظ جميع 
ش��رايط براي جلوگيري از بحران منطقه اي و آس��يب به 
تجارت رسمي بازه مشخصي از معافيت هاي تجاري واردات 
كاال را در نظر گيرد و در بلندمدت معافيت ها در جهت ايجاد 
شغل پايدار و تسهيالت مالياتي و بيمه اي و كاهش هزينه 
سكونت و سرمايه گذاري در مرزها ارايه شود تا در آينده به 
جاي مشاهده پديده كولبري با تجار و بازرگانان و صنعتگران 

و توليدكنندگاني در مرز مواجه باشيم كه از امنيت پايدار 
مرزي در جهت رشد و توسعه ملي و منطقه اي استفاده كنند.

بازوي پژوهشي مجلس در ادامه راهكارهاي خود را به اين 
ترتيب ارايه داده اس��ت: از جمله راهكارهاي پيشنهادي 
مي توان به ايجاد معافيت ماليات��ي، بيمه اي و تخفيفات، 
نرخ سود تسهيالت در سرمايه گذاري مولد و مناسب براي 
نقاط م��رزي و اختصاص درآمدهاي م��رز براي هزينه در 
همان منطقه براي ايجاد زيرساخت و ايجاد مناطق تجاري 
مشترك با كش��ورهاي همجوار اش��اره كرد. ايجاد بندر، 
اسكله، بارانداز، انبار و گمركات مجهز و زيرساخت مناسب و 
طراحي زنجيره شفاف توزيع و فروش تا نقاط داخلي كشور 
و افزايش شفافيت ورود و خروج كاال با استفاده از ابزارهاي 
نوين منجر به بهبود فرآيندهاي واردات و صادرات در كشور 
خواهد شد و كنترلهاي امنيتي مرزها را نيز افزايش خواهد 
داد. در پايان نيز تاكيد شده است: مجدداً به اين نكته اشاره 
مي شود كه ايجاد معابر مرزي و معافيتهاي موقت صرفاً براي 
تأمين حداقل معيشت مرزنشينان است و گره زدن معيشت 
تمامي مرزنشينان به تجارت با خارج كشور صحيح به نظر 
نمي رسد. ايجاد اش��تغال پايدار نيازمند نگاه توسعه اي به 
مرزهاست و با راهكارهاي موقتي به نتيجه مناسب نخواهد 
رسيد.توصيه نهايي مركز پژوهش هاي مجلس درباره طرح 
مجلس نيز اين بوده اس��ت: »تبديل اين طرح با محتواي 
مواد اشاره شده به قانون دايمي قابل توصيه نيست و الزم 
است حصول اهداف اين طرح از طريق شيوه ها و روش هاي 
مناسب در قالب آيين نامه دولت پيگيري شود تا از انعطاف 

الزم برخوردار باشد.«

بهگفتهوزيركارالزماستمنشوریبرایاحيايبخشتعاونتهيهشود

نظام توزيع ارز ناعادالنه است
وزير تعاون با اش��اره به توزيع ناعادالنه کاالهای اساس��ی 
اظهار كرد: بايد به مردم حق بدهيم كه ناراضي باشند زيرا 
کاال به قيمت ارز 4200 تومانی به دست آن ها نمی رسد وما 
نيز از برنامه های پيش بينی شده انحراف داريم.به گزارش 
»تعادل«، نشس��ت صبحانه کاری با فعاالن حوزه تعاون 
صبح ديروز با حضور محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي دراتاق تعاون ايران برگزار شد، در حاشيه 
اين نشست وزير كاربا اشاره به اينکه مردم از توزيع کاالهای 
اساسی نارضايتي دارند ، بيان كرد : بايد به مردم حق بدهيم 
كه ناراضي باشند زيرا برخی کاالها به نرخ ارز 4200 تومانی 
وارد می شود اما با نرخ ارز 14 هزار تومانی به فروش می رسد 
و حتی در برخی کاال ها محصول  با نرخ ارز 50 هزار تومانی 
در حال توزيع است ، متاسفانه نظام توزيع ارز ناعادالنه است 
و ما نيز از برنامه های پيش بينی ش��ده، انحراف داشته ايم.

شريعتمداری افزود : در نخستين روزهاي پيروزی انقالب 
اسالمي ، برنظام توزيع نظارت صورت مي گرفت تا اقالم 
به دست مصرف کننده اصلی برسد؛ امروز نيز بايد با همين 
رويکرد پيش برويم تا رضايت مردم را جلب كنيم. وزارت 

كارو بخش تعاون بايد با قدرت در كنار يكديگر قرار بگيرند 
و با هم اتحاد داشته باشند ، برای احيای بخش تعاون بايد 
منش��وری تعريف كنيم تا ضعف های گذش��ته را جبران 
کنيم.ام��ور اجرايي برعهده تعاوني ها اس��ت وزير تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی گفت : وزارتخان��ه ما به هيچ وجه به 
دنبال تصدی گری در امور نيست و اقدامات اجرايی بايد به 
تعاونی ها واگذارشود ضمن اينکه ما به عنوان سياستگذار، 
مس��ووليت نظارت را به عهده داريم ، در ش��رايط موجود 
تعاوني هاي دانش بنيان نيز بايد تاسيس شوند و اتاق تعاون 
در نوآوری ها حضور فعال داشته باشد،تقابل اتاق تعاون و 
ادارات کل تعاون حرام مطلق اس��ت و بايد هم افزايی بين 

اين دو نهاد وجود داشته باشد.
 محمد ش��ريعتمداري تاكيد كرد : بخش تعاون به همان 
ميزان اهميت دارد که حوزه روابط کار و کارگری نيز در اين 
وزارتخانه بااهميت است، دليل عدم تحقق سهم 25درصدی 
بخش تعاون از اقتصاد ملی خصوصی سازی های هوايی در 
طول س��اليان گذش��ته بوده اس��ت و باي��د تعاونی ها در 
واگذاری ها حضور فعال داش��ته باش��ند.وي اضافه كرد : 

همواره تأکيد دارم که در واگذاری شس��تا و صندوق های 
بازنشستگی، بايد س��همی برای تعاونی ها در نظر گرفته 
ش��ود و اگر اين اتف��اق بيفتد، بی ش��ک قدم های مؤثری 
برمی داريم.شريعتمداري درباره بخش تعاون نيز چنين 
گفت: بخش تعاون در ابتدای انقالب با قوت فراوان وارد شد 
و در بسياری موارد موفق عمل کرد. نگاه امام خمينی)ره( 
نسبت به مسائل کشور به تعاون و همدلی بود. اگر اکنون 
در بخش هايی دچار مشکل هستيم، دليل آن اين است که 
از نگاه اول انقالب فاصله گرفته ايم. در يک آسيب شناسی 
می توان به اين موضوع رسيد که فاصله گرفتن از نگاه اوليه 

انقالب باعث بروز اين مشکالت شده است. 
وزيرتعاون ب��ا بيان اينکه برای تحقق اهداف بخش تعاون 
نيازمند يک اتاق تعاون و يک وزارت تعاون قوی هس��تيم 
گفت: ضرورت دارد تا اتاق تعاون ووزارت تعاون در کنار هم 
قرر گيرند تا بتوانند اهداف بخش را اجرايی کنند. از اصول 
اوليه فاصله گرفته  ايم. توزيع از طريق تعاون کمک به سزايی 
در تعادل بازار می کند. تجربه اول انقالب در توزيع کاال از 
طريق تعاونی ها نشان می دهد که کمترين خطاها از سوی 

تعاونی ها بوده است. در بحث تعاون بايد گفت نه اتاق تعاون 
ضعيف و نه وزارت تعاون ضعيف نمی تواند باعث توس��عه 
بخش ش��ود، هر دو بايد قوی و مستحکم باشند تا بخش 
تعاون بتواند توسعه يابد. تجربه ای داريم در اتاق بازرگانی، 
که اتاق صنايع و معادن ايران بدون تغيير در وزارت بازرگانی 
و وزارت صنعت، اتاق بازرگانی صنايع و معادن تشکيل شد. 
بسيار پويا و زنده بود و محال بود،که جلساتی بدون حضور 
اتاق بازرگانی تشکيل شود. اتاق هم بايد چنين باشد. وزير 
کار افزود: در جلس��اتی که با مديران تعاون در وزارت کار 
داشتم تأکيد کرد که نياز است منشوری برای احيا بخش 
تعاون طراحی شود. البته می دانم که قانون توسعه تعاون 
را داريم. اما نياز است منشوی طراحی شود که کمک حال 

اقتصاد تعاونی در کشور باشد. 
اين موضوع نه فقط برای توزيع گوش��ت و نان باشد. بلکه 
در حوزه شرکت های نو پديد و استارت آپ ها نياز است تا 
بخش تعاون ورود کنند. وزيرتعاون،کار و رفاه اجتماعی بيان 
کرد: توصيه می کنم در اتاق تعاون يک معاونت تعاونی های 
دانش بنيان و نوبنيان تأس��يس کنند. که مسووليت آن 
معاونت توس��عه اين نوع از تعاونی  ها باشد.   البته منشور 
احيا بخش تعاون به منشور تحول تبديل شد. نظام بخش 
تعاون بايد احيا شود. بخش تعاون برای توسعه اقتصاد نياز 
است. شريعتمداری با بيان اينکه من معاونت های مختلف 
را از انجام کار اج��را منع کرده ام گفت: ممنوع کرده ام  در 

وزارتخانه و ستاد کسی بخواهد در امر اجرا گام بردارد. بلکه 
تأکيد کرديم تا اجرا واگذار شود و وزارتخانه به عنوان وظيفه 
حاکميتی سخت گيری کند. اين يک امر الزم است. دولت 
در جايگاه حاکميت بايد امر نظارت را انجام دهد. وی بيان 
کرد: ايجاد ش��رکت های تعاونی تأمين بايد از سوی اتاق 

تعاون ايجاد شود.
 اگربخش تعاون کنار توزيع باش��د می تواند بس��ياری از 
مش��کالت را حل کند. به ط��ور مثال کمبود م��واد اوليه 
بطری های آب معدنی به دليل افزايش قيمت ارز و سودآوری 
چشمگير صادرات اين مواد، به مشکل بازار داخلی دامن زد.  
با توجه به افزايش نرخ ارز عرضه »پت« در بورس کاال کمرنگ 
و به دست دالالن افتاد. اگر يک تعاونی در اين زمينه فعاليت 
داشت می توانست  »پت« را از بورس کاال تهيه و در اختيار 
واحدهای توليدی قرار دهد همين موضوع باعث می شد که 
قيمت آب معدنی اين ميزان افزايش قيمت نداشته باشد. اگر 
تعاونی در ميان بود به چنين مشکلی برخورد نمی کرديم. 
در تأمين مواد اوليه بسياری از  واحدهای توليدی مشکل  
دارند،به دليل نظام تحريم امکان ورود به بازار بين المللی 
را ندارند. وی با بيان اينکه در واگذاری ها شس��تا و سازمان 
بازنشستگی بخش تعاون بايد ديده شود گفت: در جلسه روز 
گذشته وزارت کار شنيدم که بخش تعاون نماينده ای در 
شورای عالی اشتغال ندارد، ضرورت دارد که نماينده بخش 

تعاون در تمام بخش ها حضور داشته باشند.
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وداع انحصار با  وكالت 
مهر| رييس مركز ملي بهبود محيط كسب وكار 
با اشاره به ورود هيات مقررات زدايي به مجوزهاي 
كاري انحصارگرا، گفت: در صورت قطعي شدن 
حكم ديوان عدالت، انحصار در مشاغل و كالت از 
بين خواهد رفت. علي في��روزي درباره اينكه آيا 
دفتر ملي بهبود فضاي كس��ب و كار به موضوع 
انحصارزدايي از برخي مشاغل در كشور نيز ورود 
مي كند، اظهار داش��ت: پاي مجوز هر جا كه باز 
مي شود همراه با خود فساد مي آورد؛ درواقع مهم 
نيست كه اين مجوزها را بخش خصوصي بدهد 
مثل مجوزهاي صنفي، س��نديكاها و اتحاديه ها 
مثل نظام مهندسي و پزشكي و پيراپزشكي و... يا 

دولت؛ به هر حال شاهد فساد خواهيم بود.
رييس مركز ملي بهبود و پايش فضاي كس��ب و 
كار وزارت امور اقتص��ادي و دارايي با بيان اينكه 
ايجاد ش��غل نبايد در انحصار باش��د، به كانون 
وكال اشاره كرد و گفت: ما مجوز كانون وكال را به 
عنوان»مجوز«شناختيم و در هيات مقررات زدايي 
اعالم كرديم كه كان��ون وكال بايد اين موضوع را 
مج��وز اعالم كند. وي ادام��ه داد: منتهي كانون 
وكال در ديوان عدالت شكايت كرد و ديوان عدالت 
دس��تور موقت صادر كرد و در 8 خردادماه رأي 
به ابطال آن دستور موقت داد، به اين معنا كه به 
مصوبه هيات مقررات زدايي رأي داد و اعالم كرد 
كه وكالت يك شغل و كسب و كار است.فيروزي 
افزود: ما منتظريم اين موضوع در ديوان عدالت 
قطعي ش��ود تا كانون وكال مجوزهايش را روي 
سايت بگذارد و از انحصار دست بكشد.وي ادامه 
داد: كانون وكال براي وكالي انتخابي در استان ها 
سقف مي گذارد در حالي كه بايد حداكثر امتياز را 
براي وكيل شدن در نظر بگيرد.اين مقام مسوول 
با بيان اينكه كانون وكال براي جلوگيري از اشباع 
بازار انحصار مي گذارد و براي وكيل شدن سقف 
مي گ��ذارد، تاكيد كرد: در حالي ك��ه اگر بر پايه 
امتياز باشد كسي كه س��واد وكالت داشته باشد 
مي تواند وكيل شود.فيروزي با اشاره به مجوزهايي 
همچون پزشكي، مهندسي، پيراپزشكي و غيره، 
گف��ت: مابقي مجوزها هم تقريبًا همين ش��كل 
مجوز وكالت است؛ وقتي صدور مجوز كاري را به 
دست كسي كه ذي نفع از آن كار است مي دهيم 
نمي توانيم انتظار داشته باش��يم كه اجازه دهد 
بازار گسترده شود.وي تاكيد كرد: در برنامه هاي 
هيات مقررات زدايي اس��ت ب��ه مجوزهايي كه 

انحصار گرايي ايجاد كرده است ورود كند.

كاهش 23 هزارميلياردي 
بودجه عمراني 

ايسنا| با وجود تصويب پرداخت 66 هزار ميليارد 
تومان بودجه عمراني در سال جاري، تصميم اخير 
دولت بر اين ش��ده كه با توجه به شرايط و منابع، با 
كاهش حدود 23 ه��زار ميليارد توماني حدود 43 
هزار ميليارد تومان به اي��ن بخش اختصاص پيدا 
كند.اعالم اخير رييس س��ازمان برنامه و بودجه از 
اين حكايت دارد كه قرار ش��ده براي سال جاري 
حدود 43 هزار ميليارد تومان براي اتمام طرح هاي 
نيمه تمام عمراني اختصاص پي��دا كند.در حالي 
اظهارات نوبخت بيانگر بودج��ه 43 هزار ميليارد 
توماني عمراني در سال جاري است كه قياس آن با 
رقم مصوب در بودجه امسال نشان از كاهش حدود 
25 هزار ميليارد توماني دارد.اين چندمين تغيير 
در بودجه ه��اي عمراني از زمان ارايه اليحه بودجه 
1398 تا اجراي آن اس��ت؛ بط��وري كه در اليحه 
دولت تا بيش از 64 ه��زار ميليارد تومان براي اين 
بخش پيشنهاد شده بود كه با توجه به پيش بيني 
ش��رايط و كاهش هزينه ها اين رقم تعديل و با 62 
هزار ميليارد تومان به مجلس ارايه شد. اما در نهايت 
رقم 66 هزار و 800 ميلي��ارد توماني براي بودجه 
عمراني در سال جاري مصوب و در قانون گنجانده 
ش��د.اينكه اكنون اين رقم 43 هزار ميليارد تومان 
اعالم ش��ده، ظاهراً به دليل بررس��ي و اصالحاتي 
اس��ت كه در مورد منابع بودجه انجام شده و فعاًل 
تصميم بر اين است كه 43 هزار ميليارد تومان به 
بودجه هاي عمران��ي اختصاص پيدا كند. اما بعيد 
نيست كه بسته به شرايط، اگر منابع پاسخگو باشد 
ارقام بيشتري اختصاص پيدا كند يا دچار تغييرات 
ديگري شود.با وجود حدود 80 هزار طرح عمراني 
نيمه تمام و منابع بيش از 500 هزار ميلياردي كه 
ب��راي تكميل آنها الزم اس��ت، تأمين بودجه هاي 
عمراني در سال همواره با چالش هاي همراه بوده و 
شايد بتوان گفت در چندين سال گذشته هيچگاه 
بودجه هاي اين بخش بطور كامل محقق نشده است، 
چراكه هزينه هاي زياد دولت به ويژه در بخش جاري 
كه عمده آن را حقوق و دستمزد تشكيل مي دهد و 
قابل حذف نيست، موجب مي شود در زمان كاهش 
منابع براي تأمين س��اير هزينه ه��ا در بخش هاي 
ديگر از بودجه هاي عمران��ي تا حدي كه مي توان 
چشم پوشي كرد.براي سال جاري حدود 488 هزار 
ميليارد تومان منابع جهت انجام هزينه ها در سال 
در بودجه مصوب شده اس��ت كه از اين رقم 352 
هزار ميليارد تومان مربوط به هزينه هاي جاري، 66 
هزار و 800 ميلي��ارد تومان مربوط به بودجه هاي 
عمراني و تا 29 هزار ميليارد تومان مربوط به تملك 
دارايي هاي مالي است.منابع دولت براي انجام اين 
هزينه ها در سه بخش بايد تأمين شود كه 238 هزار 
ميليارد تومان آن مربوط به درآمدهاست كه عمده 
آن را ماليات تشكيل مي دهد. همچنين 158 هزار 
ميليارد تومان درآمد نفتي و 51 هزار ميليارد تومان 
از محل فروش اوراق پيش بيني ش��ده است.حال 
اينكه اين درآمدها به ويژه درآمدهاي نفتي با توجه 
به شرايط تحريمي موجود تا چه اندازه قابل تحقق 
باشد، خود مي تواند در تصميم گيري دولت براي 
اصالحاتي در منابع و مص��ارف بودجه موثر بوده و 
در مورد آن پيش بيني هايي داشته باشد كه كاهش 

بودجه هاي عمراني نيز از جمله اين موارد است.

نوشته :   جوزف استیگلیتز|
ترجمه : منصور بیطرف|

  خطر  بازگشت به اقتصاد ريگاني 
بسياري از محافظه كاران از ترامپ و حمله اش به هنجارها و 
نهادهايي كه آنها را به مثابه »چپ« مي داند، تقريبا ترسيده اند . 
علي الخصوص كه اين نهادها در خط مقدم جنگ براي جهاني 
شدن بوده اند و حاال كه مي بينند اين نهادها از درون حزب 
خودشان شكس��ت مي خورند يك نفرتي آنها را مي گيرد. 
اما آنچه اينها )گروهي كه غالبا خودش��ان را »هرگز ترامپي 
نشويد« ناميده اند( به كشور پيشنهاد مي دهند نوع ديگري 
از سياس��ت هاي شكس��ت خورده گذش��ته است – يعني 
ماليات هاي پايين براي ثروتمندان و شركت ها، مقررات كمتر، 
نقش كوچك تر براي دولت و يك نسخه قرن بيست و يكمي 
اقتصاد ريگاني.امروزه، مشخصه اقتصاد امريكا تا حد زيادي، 
بازارهاي انحصاري و تحت نظارت كه استثمار جايگزين خلق 
ثروت شده، است . در همين حال، خطر واقعي رشد پوپوليسم 

و بومي گرايي در اياالت متحده، بسيار بدتر از ديوانگي است . 
مشكالت ما از توافق نامه هاي غيرعادالنه تجاري يا مهاجرت 
بر نمي خيزد و آنچه كه ترامپ خطرات اين حوزه ها را طرح 
مي س��ازد، مش��كالت كش��ور را از جمله بدبختي هاي آن 
گروه هايي كه به خاطر صنعتي زدايي آسيب ديده اند، بدتر 
مي كند. به همين ترتيب، هيچ كشوري خودش را با ناديده 
گرفتن انقباض هاي بودجه اي، درست همانطور كه به نظر 
مي رسد ترامپ در اليحه مالياتي رونق بودجه دسامبر 2017 
و افزايش مخارج ژانويه 2018 ديده بود، در مسير تند و پايدار 
رشد، نمي بيند. مشكالت واقعي در اياالت متحده، همانطور 
كه شرح خواهم داد، مشكالتي هستند كه خودمان ساخته ايم 
– سرمايه گذاري كم در مردم، زيرساختارها، و فناوري، اعتماد 
بيش از حد به توانايي بازارها براي حل تمامي مشكالت ما، 
مقررات خيلي كم در جاهايي كه به آنها نياز داريم، مقررات 
خيلي زياد در آنجاهايي كه به ان نياز نداريم. ترامپ هر روزه ما 

را از كار روي اين موارد عميق و مهم دور نگه مي دارد.

  خطر واقعي براي دموكراسي ماست 
اين كتاب كه عمدتا درباره اقتصاد اس��ت - نشان مي دهد 
وضعيت فعلي ما كه ناشي از انتخاب هاي غلط در گذشته 
بوده قابل پيش بيني بود و اينكه آلترناتيوهايي وجود دارد 
كه اينها را بهتر كند. اما يك تم��ي كه در اين كتاب مدام 
تكرار مي شود اين اس��ت كه سياست و اقتصاد به هم گره 
خورده اس��ت. نابرابري اقتصادي ما به نابرابري سياس��ي 
ترجمان مي شود و با قوانيني كه اين نابرابري ها را بيشتر 
تش��ديد مي كند آنها را بازتاب مي دهد . به همين ترتيب، 
شكس��ت هاي اقتصادي بر سيستم سياس��ي ما بازتاب 
مي يابد. ترامپ يك بروز آن اس��ت . در اينجا عميق ترين 
نگراني هاي خودم را درباره آينده مي آورم: با توجه به كوته 
نظري و طمعي كه در يك درصد اس��ت، بايد فهميد كه 
اكثريت غالب امريكايي ها، جهاني شدن، مالي شدن و ديگر 
عناصر قواعد اقتصادي فعلي را حمايت نمي كنند . براي اين 
امريكايي ها، اينها يك نشانه هاي عميقا آزاردهنده است: اگر 

مردم،قدرتومنافع)22(
سرمايهداریپيشرفتهدرعصرنارضايتی

ما اجازه دهيم كه دموكراسي مسير خودش را برود، و اگر 
ما به عقالنيت راي دهندگان ايمان داريم، آنها يك مسير 
آلترناتيو را انتخاب خواهند كرد. بنابراين فوق ثروتمندان 
در ادامه منافع ش��خصي عريانش��ان، يك استراتژي سه 
بخشي را فرموله كرده اند: فريب، فسخ قرارداد و خلع قدرت 
. فريب: آنها به ديگران مي گويند كه سياست هايي مانند 
اليحه مالياتي 2017 كه براي غني كردن ثروتمندان است 
في الواقع به معناي كمك به امريكايي هاي عادي اس��ت 
يا اينكه جنگ تجاري با چي��ن به طريقي صنعتي زدايي 
را برمي گرداند. فس��خ قرارداد: آنها به شدت كار مي كنند 
تا مطمئن ش��وند آنهايي كه ش��ايد براي سياس��ت هاي 
پيشرفته تر راي بدهند يا نتوانند راي بدهند يا راي ندهند، 
اين كار هم با س��خت تر كردن ثبت نام يا با مشكل كردن 
راي دادن براي آنها صورت مي گيرد . و در آخر، خلع قدرت: 
آنها بر دولت قيد و بندهاي كافي مي گذارند بطوري كه اگر 
تمامي موارد باال به شكست انجاميد و يك دولت پيشرفته تر 
انتخاب ش��د نتواند آنچه را كه براي اصالحات سياست و 
اقتصاد ما نياز است انجام دهد . يك نمونه: قيد و بندهايي 
كه با انتخاب ايدئولوژيكي و انباشته كردن فزاينده آن در 
دادگاه عالي اعمال شده است .اكر ما مسير را تغيير ندهيم، 
پيش بيني مي شود: يك اقتصاد، سياست و جامعه به شدت 

ناكارآمد. واكنش شديد عليه نهادهاي علمي و بنياني كه 
پيش��رفت را براي قرن ها زير پا خواهد گذاشت از جمله، 
نهادهاي بسيار مهم ارزيابي حقيقت و حقيقت گو كه منجر 

به رشد پايين تر و نابرابري بيشتر خواهد شد.

پاورقي اقتصادي



بانك و بيمه4اخبار

گزارش »تعادل« از وضعيت بازار ارز و طال: تصميمات جديد در راه است

گزارش بانك مركزي از تغييرات دوماهه قيمت سكه بهار آزادي
دسترسی بانک ها به تعهدات ارزی واردکنندگان

تعميم و فرهنگ سازي بيمه اي با شعار تحقق نمي يابد 

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
بانك مركزي دستورالعمل اجرايي سامانه رفع تعهدات 
ارزي واردكنن��دگان را ابالغ كرد.در دس��تورالعمل 
اجرايي س��امانه رفع تعهدات ارزي وارد كنندگان كه 
توسط بانك مركزي منتشر شده، آمده است: با عنايت 
به اهميت صيانت از منابع ارزي كش��ور و در اجراي 
مصوبه ش��وراي پول و اعتبار، ضمن تأكيد بر رعايت 
مقررات ارزي، ضوابط تكميلي چگونگي اقدام در موارد 

عدم ايفاي تعهدات ارزي ابالغ مي شود. 
به گزارش »تعادل«، در تعريف سامانه رفع تعهدات 
ارزي آمده است: سامانه اي كه تحت عنوان »سامانه 
رف��ع تعهد ارزي« در پرت��ال ارزي بانك مركزي و به 
منظور رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از واردات كاال 
و خدمات، ايجاد شده است. وارد كننده نيز كسي است 
كه متقاضي ورود كاال يا خدمات به كشور كه نسبت به 
انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و با ثبت خدمت و متعاقية تامين و پرداخت ارز براي 
وي اقدام شده اس��ت. تعهدات ارزي شامل تعهدات 
وارد كننده به واردات كاال و خدمات اس��ت و تعهدات 
ارزي ايفا نش��ده ش��امل تعهدات ارزي است كه طي 
مهلت هاي مقرر در چارچوب مجموعه مقررات ارزي 
و نامه هاي عمومي صادره، ايفا نشده باشند. خدمات 
بانكي نيز شامل گشايش اعتبار اسنادي ارزي و ريالي، 
ثبت برات اس��نادي، انجام حوال��ه ارزي، صدور انواع 
ضمانتنامه ارزي و ريالي و اعطاي تس��هيالت ارزي و 
ريالي ماده اس��ت. دسترسي بانك عامل به اطالعات 
تعهدات ارزي واردكنندگان در كليه بانك هاي عامل 
بر اساس شماره كارت بازرگاني و با شناسه ملي آنها از 

طريق سامانه رفع تعهد ارزي برقرار مي شود.
كميته موارد خاص تعه��دات ارزي نيز وفق بند ۷ از 
مصوبه مورد اشاره شوراي محترم پول و اعتبار متشكل 
از نماين��دگان بانك مرك��زي، وزارت امور اقتصادي 
و دارايي )گم��رك ج.ا.ا(، ات��اق بازرگان��ي، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران اتاق تعاون ايران و يكي از 
وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كي و جهاد كشاورزي )حسب 

مورد( با رياست بانك مركزي تشكيل خواهد شد.
بانك عامل مكلف اس��ت قبل از ارايه خدمات بانكي 
وضعيت تعهدات ايفا نش��ده وارد كننده را به عنوان 
يكي از شاخص هاي اعتبارسنجي در بررسي صالحيت 
اعتب��اري وي مدنظر ق��رار داده و ضمن اخذ گزارش 
س��امانه، در كن��ار س��اير ش��اخص هاي مرتبط، در 
اعتبارسنجي وارد كننده، مس��تندات مربوطه را در 

پرونده اعتباري واردكننده نگهداري كند.
همچنين بانك عامل مكلف اس��ت در صورت فزوني 
درصد تعه��دات ارزي ايفاء نش��ده واردكننده )اعم 
از ش��خص حقيقي با حقوق��ي( از ۳۰ درصد، از ارايه 
خدمات بانكي اجتناب نمايد. بديهي است در صورت 
پيگيري موضوع توس��ط واردكننده و ايفاء تعهدات 
ارزي و كاه��ش آن به كمتر از حدنصاب مذكور، ارايه 
خدمات بانكي با رعايت مقررات مربوطه امكان پذير 
بوده و در اين موارد الزم اس��ت نس��خه اي از گزارش 
س��امانه، حاكي از كاهش درصد تعهدات ايفاء نشده 
به كمتر از حدنص��اب مذكور، در س��وابق نگهداري 
ش��ود. بانك مركزي از تاييد گواهي هاي ثبت آماري 
وارد كنن��ده داراي تعهدات ارزي ايفاء ش��ده باالتر از 
حدنصاب مورد اش��اره خودداري مي نمايد.از سوي 
ديگر، بانك عامل مكلف است نسبت به پيگيري رفع 
تعه��د ارزي واردكنندگان، فارغ از حدنصاب اش��اره 
شده، وفق مقررات جاري و نامه هاي عمومي مربوطه 
براي كليه تعهدات ارزي ايفا نش��ده اقدام نمايد و لذا 
ايفاي كام��ل تعهدات وارد كننده صرف نظر از درصد 
اعالم ش��ده الزامي بوده و اعمال محدوديت مرتبط 
با حدنصاب مزب��ور صرفا بابت اراي��ه خدمات بانكي 

جديد است.
تعهدات ارزي ايفاء نشده بانك عامل به عنوان يكي از 
شاخص هاي ارزيابي عملكرد بانك مدنظر قرار گرفته 
و در صورت باال بودن ميزان تعهدات ارزي ايفا نشده در 
بانك، اقدامات الزم به عمل خواهد آمد و تذكر كتبي 
به بانك عامل داده خواهد شد. در صورتي كه پس از 
گذشت دو ماه از تاريخ تذكر كتبي، بانك عامل نسبت 
به كاهش تعهدات ايفا نشده خود اقدام ننمايد، بانك 
مركزي از تايي��د گواهي هاي ثبت آماري بانك عامل 

بابت حواله هاي اداري اجتناب مي نمايد.
در صورتي كه بانك عامل پس از گذشت چهار ماه از 
تاريخ تذكر كتبي نسبت به كاهش تعهدات ايفاء نشده 
اقدام ننمايد، بانك مركزي از تاييد كليه گواهي هاي 
ثبت آماري بانك عامل بابت ساير روش هاي پرداخت 

اعتبار اس��نادي وصولي )برات اسنادي( نيز اجتناب 
خواهد نمود. در صورتي كه بانك عامل پس از گذشت 
شش ماه از تاريخ تذكر كتبي نسبت به كاهش ميزان 
تعهدات ايفاء نشده اقدام ننمايد، مراتب جهت اقدام 

مقتضي به هيات انتظامي بانك ها گزارش مي گردد.
در اين بخشنامه آمده است: چنانچه علت يا علل عدم 
رفع تعهد ارزي وارد كنن��ده )توليد كننده، مجريان 
پروژه ها، طرح هاي عمراني و ...( قصور و كوتاهي وي 
در ايفاي تعهد نبوده باش��د، بانك عامل مجاز خواهد 
بود پس از تاييد و تصويب موضوع در هيات مديره خود 
نسبت به انعكاس موضوع به بانك مركزي جهت طرح و 
اتخاذ تصميم در كميته اقدام نمايد. تصميمات كميته 

الزم االجرا است.

   تصميمات جديد ارزي در راه است
همچنين ق��رار اس��ت ب��ه زودي كارگروه��ي براي 
تصميم گيري در خصوص سامانه نيما تشكيل خواهد 
شد كه ممكن است در نحوه ورود ارز به كشور بر اساس 

كشورهاي مختلف تغييراتي ايجاد شود.
بازگشت ارز صادراتي به كشور از سال گذشته چالشي 
را بين صادركنندگان و بانك مركزي ايجاد كرده است؛ 
بطوري ك��ه در ابتدا بانك مرك��زي از صادركنندگان 
خواست ارز صادراتي خود را در سامانه نيما بفروشند 
 و زماني كه اي��ن اقدام با اقبال چنداني مواجه نش��د، 
در نهايت قوانين و درصدبندي از سوي بانك مركزي 

براي بازگشت اين ارز به چرخه اقتصاد تعيين شد.
اما صادركنن��دگان به روند ورود ارز به س��امانه نيما و 
درصدهاي اعالم ش��ده از سوي بانك مركزي اعتراض 
داشتند و بر همين اساس، برخي از ارز صادراتي كشور 
وارد اين سامانه نشد.اما هفته گذشته در نشست شوراي 
گفت وگوي دولت با بخش خصوصي، با دس��تور وزير 
امور اقتصادي و دارايي، مقرر شد كارگروهي با حضور 
نمايندگان دول��ت و بخش خصوصي ب��راي ارزيابي 
دستورالعمل هاي ارزي بانك مركزي و در صورت لزوم 

ايجاد تغيير در آنها تشكيل شود.

   صادركنندگان چه مي خواهند؟
نكته اي كه صادركنندگان مشكل زيادي با آن دارند، 
نحوه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به كشور است و 
معتقدند كه با توجه به شرايط خاص اقتصادي كشور و 
تحريم ها، بانك مركزي بايد دست صادركنندگان را باز 
بگذارد و با لغو درصدبندي هاي سامانه نيما، اجازه ورود 

ارز به كشور بنا به صالحديد صادركنندگان را بدهد.
بانك مرك��زي در آخرين دس��تورالعمل خود تعيين 
كرده بود كه صادركنندگان بايد حداقل ۵۰ درصد از 
 ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما بفروشند 
و ۳۰ درص��د از آن را ب��ه واردات در مقاب��ل صادرات 
اختصاص داده و ۲۰ درصد ديگ��ر را به صورت نقدي 

مي توانند وارد كشور كنند.
صادركنندگان معتقدند كه كشورهاي مختلف شرايط 
خاص خود را دارند و بازگشت ارز از كشورهاي مختلف 
به ايران يكسان نيست.همچنين آنها خواستار امكان 
صادرات ريالي به كشورهاي عراق و افغانستان شدند، 
چراكه به گفته آنها اين كشورها ش��رايط صادرات به 
ايران به ش��كل گس��ترده را ندارند و از س��وي ديگر با 
توجه به تحريم ها، صرافي هايشان نيز با ايران همكاري 
نمي كنن��د، از اين رو در صورتي كه ب��ا صادرات ريالي 
موافقت ش��ود، مي توان انتظار داش��ت كه بخشي از 

مشكالت اين حوزه برطرف شود.

   بانك مركزي نگران تأمين ارز وارداتي است
اما در مقابل بانك مركزي معتقد است در صورتي كه 
سهم ۵۰ درصدي سامانه نيما از ارز صادراتي كاهش 
يابد، ممكن اس��ت كش��ور در روند تأمي��ن ارز براي 
واردات با مش��كل مواجه ش��ود.گفته مي شود كه در 
سال گذشته حدود ۱۸ ميليارد دالر ارز صادراتي در 
سامانه نيما نقل و انتقال داشته و اين رقم براي سه ماهه 
نخست سال نيز حدود پنج ميليارد دالر است.با اين 
حال فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي اين 
درخواست را كرده تا با توجه به خواسته بانك مركزي، 
كارگروهي متش��كل از بخش خصوصي و نهادهاي 
تصميم گير براي رسيدگي به اين موارد تشكيل شود 
و ابراز اميدواري كرده كه بتوان تصميم جديدي در اين 
باره گرفت.با توجه به گفته هاي وزير اقتصاد، ممكن 
است نحوه ورود ارز صادراتي به سامانه نيما بر اساس 
كشورهاي مختلف به شيوه هاي متفاوت تعيين شود.

با اين ح��ال تاكيد بانك مركزي بر اين اس��ت كه ارز 
صادراتي به هر شكلي به چرخه اقتصاد كشور بازگردد.

   نرخ ها در بازار 
از سوي ديگر، روز ش��نبه ۱۵ تير ماه ۱۳۹۸ نرخ ارز و 
طال و س��كه روند با ثباتي داش��ت. نرخ لحظه اي دالر 
بازار به ۱۲ هزار ۹۵۰ تومان و يورو به ۱4 هزار و ۸۵۰ 
تومان رسيد و در بازار آزاد نيز به ۱۳ هزار و ۲۲۰ تومان 
رسيد. اما صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر 
را نس��بت به پنج شنبه گذش��ته ۱۵۰ تومان افزايش 
دادند؛ بطوري كه قيمت خريد دالر در اين صرافي ها 
۱۲ هزار و ۸۵۰ توم��ان و قيمت فروش آن ۱۲ هزار و 
۹۵۰ تومان است.اين صرافي ها همچنين، هر يورو را 
به قيمت ۱4 ه��زار و ۷۵۰ تومان مي خرند و ۱4 هزار 
و ۸۵۰ تومان مي فروشند كه نسبت به هفته گذشته 
۱۵۰ تومان افزايش يافته است.ميانگين موزون دالر 
سنا نيز براس��اس قيمت هاي روز ۱۳ تيرماه ۱۲ هزار 
و ۷۵۰ تومان، ي��ورو ۱4 ه��زار و 6۷۱، پوند ۱۵هزار 
۸۸۹تومان و يوان ۱هزار و ۹۲۳ تومان اعالم شد.روز 
شنبه نرخ انواع ارز در بانك ها نسبت به هفته گذشته 
تغيير چنداني نداش��ته اما دالر و يورو در صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي ۱۵۰ تومان افزايش قيمت را تجربه 
كرده است. بانك ها روز۱۵ تير قيمت دالر را نسبت به 
هفته گذشته اندكي افزايش دادند؛ بطوري كه قيمت 
خريد دالر در بانك ها كه روز پنح شنبه هفته گذشته 
۱۲ هزار و 4۰۸ تومان بود، روز ش��نبه۱۲ هزار و 4۷۹ 
تومان خريداري شد.همچنين شعب ارزي بانك ها هر 
يورو را ۱4 هزار و ۱۳ تومان مي خرند كه قيمت اين ارز 
نيز اندكي كاهش داشته است.هر پوند انگليس نيز در 
ش��عب ارزي بانك ها به قيمت ۱۵ هزار و 64۹ تومان 
خريداري مي ش��ود.قيمت ارز مس��افرتي در بانك ها 
همچنان از قيمت فروش آن در بازار باالتر است بطوري 
كه قيمت فروش ارز مس��افرتي در بانك ها ۱4 هزار و 
۷۱۷ تومان اعالم شده كه با احتساب كارمزد به حدود 
۱۵ ه��زار تومان مي رس��د.در بازار طال ني��ز به دنبال 
كاهش اونس جهاني به ۱۳۹۹ دالر و زير ۱4۰۰ دالر و 
در عين حال افزايش نرخ دالر به ۱۳۲۲۰ تومان، نرخ 
طال و سكه تقريبا ثابت ماند و هر گرم طالي ۱۸ عيار 
نيز 4۳۷ هزار تومان و مظنه مثقال ۱۷ عيار يا طالي 
آبش��ده به ۱ ميليون و ۸۹۳ هزار تومان معامله ش��د.  
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به 4 ميليون 
و 6۵۰ هزار تومان رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي ط��رح قديم 4 ميليون و 4۲۰ هزار تومان، 
نيم سكه ۲ ميليون و ۳۸۰ هزار تومان، ربع سكه يك 
ميليون و ۵۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۹۹۰ هزار 

تومان داد و ستد شد. 

   رونق بازار كار امريكا طال را پايين كشيد
انتشار گزارش عملكرد فراتر از انتظار بازار كار امريكا 
در ماه ژوئن گذشته قيمت جهاني طال را بيش از ۲4 

دالر پايين آورد.
اداره آمار وزارت كار امريكا با انتش��ار گزارش��ي اعالم 
كرد كه تعداد ش��اغالن طي ماه ژوئن، ۲۲4 هزار نفر 
افزايش يافته است. اين در حالي بود كه پس از كاهش 
غيرمنتظره رشد فرصت هاي ش��غلي ايجاد شده در 
ماه مه، اقتصاددانان پيش بيني مي كردند كه افزايش 

به كارگيري نيروي كار در م��اه ژوئن حداكثر به ۱6۰ 
هزار نفر برس��د.ايجاد ۷۵ هزار شغل جديد در ماه مه 
گذشته كه حدود ۱۰۲ هزار مورد كمتر از برآوردهاي 
اولي��ه بود، موجب آغاز روند صع��ودي قيمت طال در 
بازارهاي جهاني شد. بدين ترتيب قيمت هر اونس طال 
در جريان معامالت روز ۷ ماه ژوئن روند صعودي خود 
را از نرخ هزار و ۳۳۵ دالر آغاز كرد.طي يك ماه گذشته 
اين روند با افزايش تنش ميان ايران و امريكا، باال رفتن 
احتمال كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزي اياالت 
متحده و بحراني تر ش��دن ابعاد جنگ تجاري چين و 
امريكا موجب عبور قيمت طال از ه��زار و 4۰۰ دالر و 
صعود به باالترين حد در شش سال گذشته شده بود.با 
اين وجود، افزايش مجدد رونق بازار كار امريكا موجب 
شد تا طي مبادالت روز جمعه بازارهاي جهاني، قيمت 
هر اونس طال با ۲4 دالر و 4۰ س��نت كاهش بار ديگر 
به پايين تر از هزار و 4۰۰ دالر برسد و تا مرز هزار ۳۹۰ 

دالر سقوط كند.
اين در شرايطي اس��ت كه تازه ترين گزارش بازار كار 
امريكا نش��ان مي دهد كه نرخ بيكاري اين كش��ور در 
ماه ژوئن گذش��ته از ۳.6 به ۳.۷ درصد افزايش يافته 
كه ناشي از افزايش اميدواري بيكاران به يافتن شغل و 
ورود بيشتر آنها به بازار كار بوده است. با وجود افزايش 
نرخ بيكاري امريكا، اين نرخ همچنان در پايين ترين 

سطح در ۵۰ سال گذشته قرار دارد.

    عوامل موثر بر نرخ ارز
عوامل موثر بر نرخ ارز در بلندمدت و عوامل موثر بر نرخ  
ارز در كوتاه مدت نشان مي دهد: اگر عاملي تقاضا براي 
كاالهاي قابل تجارت توليد داخل را نسبت به كاالهاي 
خارجي قابل تجارت كاهش دهد سبب كاهش ارزش 
پ��ول داخلي در براب��ر پول  خارجي مي ش��ود. بر اين 
اساس عوامل عمده اي كه در بلندمدت بر نرخ ارز تأثير 
مي گذارند نسبت س��طح قيمت ها، موانع گمركي و 

بهره وري است:
 نسبت س�طح قيمت ها: افزايش سطح قيمت ها 
در داخل نس��بت به سطح قيمت ها در خارج، موجب 
كاهش تقاضا براي كاالهاي داخلي نسبت به كاالهاي 
خارجي شده و از اين طريق سبب كاهش ارزش پول 

كشور در برابر پول هاي خارجي مي شود. 
 موانع گمركي: افزايش موان��ع گمركي از آنجا كه 
باعث افزايش تقاضا براي كاالهاي داخلي نس��بت به 
كاالهاي خارجي مي شود س��بب افزايش ارزش پول 

كشور در برابر پول هاي خارجي مي گردد.
 ترجيح كاالهاي داخلي ب�ه كاالهاي خارجي 
و بالعكس: افزايش تقاضا براي صادرات يك كش��ور 
س��بب افزايش ارزش پول آن كشور در برابر پول هاي 
خارجي مي شود. برعكس، افزايش تقاضا براي واردات 
در يك كشور سبب كاهش ارزش پول آن كشور در برابر 

پول هاي خارجي مي شود. 
 به�ره وري: افزايش به��ره وري در بخش كاالهاي 
قابل تجارت داخلي نسبت به خارجي، سبب كاهش 
قيمت كاالهاي قابل تجارت داخلي نسبت به قيمت 
كاالهاي قابل تجارت خارجي شده و در نتيجه سبب 

 افزايش تقاضا براي كااله��اي قابل تجارت داخلي و 
در نهايت افزايش ارزش پولي داخلي در برابر پول هاي 

خارجي مي شود.

   عوامل موثر بر نرخ  ارز در كوتاه مدت
عوامل محرك تغييرات بلندمدت نرخ ارز به آهس��تگي 
طي زم��ان تغيير مي كنن��د بنابراين تغيي��رات نرخ  ارز 
در كوتاه مدت، ع��الوه بر تقاضاي ص��ادرات و واردات به 
پرتفوي دارايي هاي كشور  هم وابس��ته خواهد بود و اگر 
حجم مبادالت مربوط به صادرات و واردات نسبت به كل 
معامالت ارزي كشور در هر زمان معين، كوچك باشد در 
اين صورت نقش پرتفوي دارايي هاي داخلي و خارجي در 
تحوالت كوتاه مدت نرخ هاي ارز تعيين كننده تر خواهد بود. 
به عنوان مثال معامالت ارزي در اياالت متحده بطور ساالنه 
باالي ۲۵ برابر بيشتر از مقدار صادرات و واردات اين كشور 
است. بنابراين طي دوره هاي كوتاه مدت، ساختار پرتفوي 
دارايي هاي داخلي و خارجي، نقش بسيار بيشتري نسبت 
به تقاضا براي صادرات و واردات در تعيين نرخ ارز دارد. در 
رهيافت پرتفوي دارايي  ها، اگر بازده مورد انتظار دارايي هاي 
داخلي )ريالي( نس��بت به دارايي هاي خارجي )دالري( 
كاهش يابد، تقاضا براي دارايي هاي داخلي كاهش مي يابد 
و در نتيجه، ارزش پ��ول داخلي نيز كاهش پيدا مي كند. 
عواملي كه س��بب تغيير بازده مورد انتظ��ار دارايي هاي 
داخلي نسبت به دارايي هاي خارجي مي شوند عبارتند از: 
  ن�رخ بهره داخلي: كاهش نرخ بهره داخلي، سبب 
كاهش بازده مورد انتظار دارايي هاي داخلي نسبت به 
دارايي ه��اي خارجي و تمايل كمتر مردم به نگهداري 
دارايي هاي داخلي مي ش��ود و همي��ن باعث كاهش 
تقاضا ب��راي دارايي هاي داخلي ش��ده و بدين ترتيب 
موجب كاه��ش ارزش پول داخل��ي در برابر پول هاي 

خارجي مي شود. 
  نرخ بهره خارجي: افزايش نرخ بهره خارجي، سبب 
كاهش بازده مورد انتظار دارايي هاي داخلي نسبت به 
دارايي ه��اي خارجي و تمايل كمتر مردم به نگهداري 
دارايي هاي داخلي مي ش��ود و همي��ن باعث كاهش 
تقاضا ب��راي دارايي هاي داخلي ش��ده و از آن طريق 
موجب كاه��ش ارزش پول داخل��ي در برابر پول هاي 

خارجي مي شود. 
 تغيي�رات مورد انتظ�ار در ن�رخ ارز در آينده: 
انتظارات درب��اره مقدار آتي ن��رخ ارز نقش مهمي در 
تقاضا براي دارايي ه��اي داخلي دارد چون تقاضا براي 
دارايي هاي داخلي همانند تقاضا براي هر كاالي بادوام، 
به قيمت فروش مجدد آن در آينده بس��تگي دارد. هر 
عاملي كه سبب افزايش در مقدار مورد انتظار آتي ارزش 
پول داخلي شود، س��بب باال رفتن بازده مورد انتظار 
دارايي هاي داخلي و افزاي��ش تقاضا براي دارايي هاي 
داخلي ش��ده و ارزش پ��ول داخلي را ب��اال مي برد. با 
توجه به اينكه در بلندمدت نرخ ارز را نس��بت س��طح 
قيمت ها در داخل و خارج، موانع گمركي، ترجيحات 
مصرف كنندگان داخلي و طرف هاي تجاري كشور و 
بهره وري تعيين مي كند لذا همه اين عوامل بر نرخ ارز 
مورد انتظار آتي تاثيرگذارند و بنابراين از اين طريق بر 

نرخ ارز در كوتاه مدت هم اثر مي گذارند.

حميدرضا حاجي اشرفي|
كارشناس مطالعات ريسك و بيمه|

دو نفر از يك خانواده، حي��ن تردد با خودرو خويش 
در جاده، با كاميوني تصادف مي كنند و يك نفر فوت 
و يك نفر به ش��دت زخمي مي شود. از سال گذشته، 
پرونده خس��ارت رخداده نزد شركت بيمه تشكيل و 
تا امروز خس��ارت پرداخت نشده و خانواده هر دو نفر 
)مصدوم و فوت شده( از قشرضعيف و محتاج دريافت 
هزينه خسارت بيمه اي هس��تند.اما تاكنون پس از 
ماه ها، خسارت اين حادثه به آنها پرداخت نشده و آنچه 
وراث و  مصدوم تحت درمان نسبت به پرونده خسارتي 
بيان مي نمودند، حكايت از تعلل در پرداخت خسارت 

مي نمايد. علت چيست؟
نكت��ه اي ك��ه مدت هاس��ت به عن��وان س��وال نزد 

كارشناس��ان و ارزيابان خسارت هاي بيمه اي مطرح 
اس��ت و به عنوان نقطه ضعف فرآيند بازاريابي بيمه 
تلقي و از موانع توس��عه فرهنگ��ي خدمات بيمه در 
كش��ور تلقي مي گردد در زمان عرضه و فروش انواع 
بيمه نامه ه��ا به بيمه گذاران خصوص��ا در بازارهاي 
خرد يعني در نقطه اتصال و تماس اوليه براي جذب 
بيمه گذاران و دريافت حق بيمه هايا اطالعات جامع 
از مزايا و مستثنيات هر قرارداد بيمه بطور دقيق براي 
بيمه گذاران تش��ريح و بيان نمي شود يا اينكه اساسا 
در طراحي بيمه نامه ها اشكاالت فني و ابهامات ذاتي 
و قابل حذف وجود دارد كه به علت عدم تسلط اكثر 
بيمه گذاران به مفاهيم حقوقي و نكات فني مندرج 
در عقود بيمه اي، در زمان خريد بيمه نامه ها، متوجه 
معايب پوش��ش هاي خريداري شده نمي شوند و در 

زمان ب��روز حوادث و رخدادها ك��ه انتظار حمايت و 
جبران خسارت ها از سوي شركت هاي بيمه را دارند 
متاسفانه، با اما و اگرهاي مديران و كارشناسان دواير 
خس��ارت هاي بيمه اي مواجه مي شوند و آن چهره و 
رفتار مهربان و خوش بيان زمان خريد پوشش هاي 
بيمه كه از فروش��نده بيم��ه ديده بودن��د به چهره 
خش��ك و كامال اداري و نه تجاري كارشناسان دواير 
خسارت شركت هاي بيمه و رفتارهاي به كلي تغيير 
يافته مواجه كه ابدا انتظار آن را نداشته اند و برايشان 

شوك آور است.
مشكالت از اين دس��ت در بازار بيمه متاسفانه زياد 
اس��ت و به نظر مي رس��د نظارت بيمه مركزي ايران 
و مفاد آيين نامه هاي بيمه اي نيز بيش��تر بر كنترل و 
نظارت بر صدور بيمه نامه ها از منظر اصول كلي استوار 

و به داليل محدود كننده ك��ه غالبا كمبود نيروهاي 
متخصص كارشناسي است ش��امل نظارت دقيق بر 
بخش هاي خسارتي و پرونده هاي معوقه خسارت ها 
نمي گردد و حتي رسيدگي هاي موردي هم از ضمانت 
اجرايي الزم برخوردار نيس��ت. لذا ب��ا اين وصف در 
ش��رايط فعلي اقتصادي كش��ور و فقدان سنديكاي 
بيمه گذاران كه بازوي حمايتي آنها باشد، تنها نقطه 
اتكا و حامي موثر خسارت ديدگان حوادث در مقابل 
شركت هاي بيمه، قوه محترم قضاييه و قضات شريف 
كشورمان هس��تند.از رياس��ت محترم قوه قضاييه 
درخواس��ت مي گردد با جلب همكاري كارشناسان 
رسمي دادگس��تري در امور بيمه در هر مركز استان 
به منظور حمايت از بيمه گذاران و زيان ديدگاني كه 
بر خالف عرف و قانون بيمه، دچار ماه ها س��رگرداني 

و  تحمل و تجرب��ه تحميل نظرات فراقانوني برخي از 
شركت هاي بيمه مي شوند و بيمه مركزي ايران نيز 
ب��ه عنوان نهاد دولتي ناظر ق��درت و تكليف اجرايي 
براي برطرف نمودن اين نوع نقايص و مش��كالت را 
ذاتا به عهده ندارد، تقاضاي تشكيل شعب تخصصي 
دعاوي امور بيمه را مس��تدعي تا ضم��ن اثر گذاري 
اصالحي رويه هاي نامناسب در انعقاد عقود بيمه اي 
شركت هاي بيمه و در زمان عدم يا تاخير در پرداخت 
حقوق حقه خسارت ديدگان، با اصدار احكام قضايي 
بايسته در وقت فوق العاده، به بازار بيمه جهت رعايت 
حقوق زيانديدگان و اطمينان سازي مدنظر مردم و 
دولت محترم در اين بخش مهم اقتصادي در مس��ير 
ارتقاي فرهنگ بيمه نيز مباشرت هاي الزم از سوي 

آن قوه محترم صورت پذيرد.
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 دشواري تامين مالي توليد
با افزايش هزينه ها

گروه بانك و بيمه |عبدالناصر همتي رئيس کل 
بانک مرکزی  در يادداش��تي در مورد تامين مالی 
توليد نوشت: علی رغم رشد باالی کل های پولی و 
به ويژه نقدينگی طی سال های گذشته، تامين مالی 
فعاليت ه��ای توليدی همچنان با دش��واری روبرو 
اس��ت. افزايش هزينه های توليد درطول يک سال 
گذشته، نياز به سرمايه درگردش توليد را به شدت 
افزايش داده و اين تأمين مالی را دشوارتر كرده است. 
به گزارش »تعادل«، همتي گفت: بانک مرکزی با 
درک اين وضعيت، به دنبال طرح هايی جهت حل 
اين دشواری است. اصل اساسی در نگاه بانك مرکزي 
آن اس��ت که هرگونه طرح��ی، اوال: به تامين مالی 
فعاليت های توليدی منجر شده و نياز افزايش يافته 
سرمايه درگردش آنها را برآورده كند، ثانيا: منجر به 
انحراف در منابع نظام بانکی و لذا تشديد فشارهاي 
تورمی و قيمتی نشود.    بر اين اساس، در کميته های 
مشورتی نقدينگی و اعتباری بانک مرکزی طرح های 
متعددی مورد بحث قرار گرفته اس��ت. يکی از اين 
طرح ها، طرح »تامين مالی مولد« است، به نحوی که 
با کمترين نياز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نياز 
زنجيره توليد صنعت به سرمايه در گردش پاسخ داده 
شود واز انحراف منابع به سمت فعاليت های غير مولد 
به خوبی ممانعت شود. اين طرح پس از نظرخواهی 
از متخصصان پول��ی و بانکی جمع بندی و در کنار 
تالش های جاری بانک های کشور برای تأمين مالی 
توليد، در جهت جلوگيری از رکود و اعاده رونق توليد 

به کار گرفته می شود.

 طرح اصالح نظام بانکی
 در انتظار بررسی در مجلس

محمدرضا پورابراهيمی عضو کميسيون اقتصادی 
مجلس با بيان اينکه، طرح اص��الح نظام بانکی از 
سوی کميسيون اقتصادی به صحن علنی ارجاع 
ش��ده اس��ت، گفت: منتظر تعيين دس��تور کار از 
سوی هيات رئيسه برای رس��يدگی نهايی به اين 

طرح هستيم.
محمدرضا پور ابراهيمی در گفت وگو با ايِبنا ، با بيان 
اينکه با نهايی شدن طرح مذکور بسياری از خألهای 
موجود در ش��بکه بانکی رفع خواهد شد، افزود: با 
تصوي��ب نهايی اين طرح س��پرده گيری بانک ها، 
س��رمايه گذاری ها و همچنين ارايه تس��هيالت 
هدفمند خواهد شد.عضو کميس��يون اقتصادی 
مجلس يادآور شد: اصالح ساختار بانکی از جهت 
بهبود ساختار بانک مرکزی و عمليات بانکی نتايج 
ملموسی برای بهبود وضعيت اقتصادی و در نتيجه 
رضايت مندی بيش��تر مردم خواهد داشت.وی با 
اش��اره به عملکرد خالف قانون برخی بانک ها در 
ارايه تس��هيالت، افزود: شنيده می شود که برخی 
بانک ها با ارايه تسهيالت نرخ سودهای کالنی را به 
متقاضيان تحميل می کنند.نماينده مردم کرمان 
و راور در مجلس ش��ورای اس��المی با بيان اينکه 
مجلس با اصالح طرح بانکداری اسالمی سعی در 
بهبود وضعيت شبکه بانکی دارد، افزود: متاسفانه 
با وجود تالش هايی که برای بهبود وضعيت شبکه 
بانکی در حال انجام است اما ديده می شود برخی 
بانک ها با تخطی از قانون سعی در ارايه تسهيالت 
گران به مردم دارند.وی ادامه داد: به طور مثال ارايه 
تسهيالت ٣٠ ميليون تومانی با دريافت اوراق و نرخ 
سود بيش از ٢٠ درصد تخلف محرز بانک بوده که 
بانک مرکزی بايد با تشديد مجازات با آن ها برخورد 
کند.وی با تاکيد بر اينکه نواقص رخ داده در عملکرد 
شبکه بانکی به علت کاستی از سوی قانون در طرح 
مذکور رفع ش��ده، تصريح کرد: ام��ا در تخلفاتی 
همچون تخلف  در ارائه تس��هيالت بانک مرکزی 
بايد ورود داشته باشد زيرا با قانون گذاری نمی توان 

به تخلف يک يا دو بانک رسيدگی کرد.

 شرکت متناظر اينستکس
در مرحله آزمايش است

مدير عامل شرکت ساز و کار ويژه تجارت و تامين 
مالی ايران و اروپا )س��اتما( که ش��رکت متناظر 
اينستکس در ايران است، می گويد اين شرکت 

در مرحله آزمايش است.
به گ��زارش ايِبنا، بع��د از خروج امري��کا از برجام در 
ارديبهشت ۱۳۹۷، کشورهای اروپايی اعالم کردند 
که برای حمايت از تجارت با ايران و همچنين حفظ 
برجام، س��از و کاری را طراح��ی می کنند که بتواند 
مبادالت تجاری اي��ران و اروپ��ا را حمايت کند. در 
همين راستا اروپايی ها ساز و کار ويژه مالی خود برای 
تجارت با ايران را موسوم به »اينستکس« با سهامداری 
آلمان، انگليس و فرانسه راه اندازی کردند.سه ماه بعد 
از تاسيس اينستکس، شرکت »سازوکار ويژه تجارت 
و تامين مالی ايران و اروپا« يا همان »ساتما« که نهاد 
متناظر با سازوکار مالی اروپا به شمار می رود، با سرمايه 
اوليه يک ميليارد ريال و به مديرعاملی »علی اصغر 
نوری«، نهم ارديبهش��ت در تهران به ثبت رسيد.در 
تازه ترين خبر مربوط به اينستکس، فدريکا موگرينی 
مسوول پيشين سياست خارجی اتحاديه اروپا هفته 
گذشته اعالم کرد قرار است هفت کشور سوييس، 
اسپانيا، هلند، فنالند، بلژيک، اسلوونی و اتريش نيز 
به مکانيسم مالی اروپا بپيوندند. در اين ميان، هلند 
اعالم کرده قصد دارد به عنوان سهامدار، وارد سازوکار 
اينستکس شود. به جز اين، چين و روسيه نيز برای 
پيوستن به اينستکس اعالم آمادگی کرده اند.در تهران، 
ارايه خدمات تسويه و پرداخت به همه صادرکنندگان 
و واردکنندگان اعم از حقيقی و حقوقی و همچنين 
ب��ه بانک های داخلی و خارج��ی و نهادهای دولتی، 
گشايش حساب اعتبار اسنادی، تسهيالت و اعتبارات 
 ريالی و ارزی، ضمانت نامه ها و حواله ها، تامين مالی 
کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانک ها، موسسه های مالی 
و شرکت های داخلی و خارجی به عنوان وظايف نهاد 

متناظر اينستکس، اعالم شده است. 

يادداشت



روي خط شركت ها  5 بازار سرمايه

»تعادل« احتمال ورود بازار سهام به فاز استراحت را بررسي مي كند 

بازگشت بورس به مدار رشد از هفته اول مرداد 
گروه بورس|سميرا ابراهيمي| 

در روزهاي معامالتي اخير، بازار سهام ديگر پويايي 
و رونق هفته هاي قبل را نداش��ت و اين طور به نظر 
مي رس��يد كه كرختي و رخوت بر بازار حاكم شده 
اس��ت. ريزش 1.5 درصدي روش گذشته شاخص 
كل نيز به نوعي تصويري از حالت وحشت زده بازار 
از ريسك هاي سياسي داخلي و خارجي بود كه با اين 

حجم از ريزش، برون ريزي كرد.
در اولين روز كاري هفته، بازار سهام تحت تاثير افزايش 
ريس��ك هاي سياس��ي، بار ديگر به محدوده منفي و 
اصالحي گام برداش��ت. طي روزهاي گذشته عالوه بر 
نوسانات كاهشي بازارهاي جهاني، انتشار اخباري مبني 
بر توقف نفتكش ايراني در آب هاي اسپانيا و قطعي شدن 
افزايش درصد غني سازي ايران در مهلت تعيين شده 
يعني روز يكشنبه، ، دو خبر مهمي بود كه عرضه ها را در 
بازار فزوني داد. برخي از تالفي ايران در خصوص توقف 
نفتكش ايراني ابراز نگراني كردند و برخي نيز از شروع 
غني سازي و جلسه شوراي حكام در روز چهارشنبه و 
نتايج آن نگران هستند. اما اخبار هر چه باشد عاملي براي 
اصالح بازار در محدوده هاي نزديك به نقاط مقاومتي 

بوده است. 
از س��وي ديگر، نوس��انات بازاره��اي جهاني و عدم 
توافق چين و امري��كا نگراني هايي را ايجاد كرده كه 
نمود آن در بورس فلزات لندن نيز به صورت ريزش 
قيمت هاي همگاني منجر شد. آمارهاي رسمي دولت 
امريكا نش��ان داد كه بخش غيركش��اورزي اقتصاد 
امريكا در ماه گذشته 224 هزار فرصت شغلي جديد 
ايجاد كرده كه بيش��ترين تعداد در 5 ماه گذش��ته 
بوده است. اقتصاددانان انتظار ايجاد تنها 160 هزار 
فرصت شغلي را داشتند. اين آمارها موجب كاهش 
احتمال پايين آمدن نرخ بهره در اين كش��ور ش��د. 
اين شرايط نيز، مزيد بر علت ريزش ارزش كاالهاي 
اساسي ش��د. بطوري كه قيمت سنگ آهن وارداتي 
خلوص 62 درصد در چين روندي صعودي در طول 
هفته گذشته داشت و تا 126 دالر هر تن خشك سي 
اف آر باال رفت اما در پايان هفته با كاهش نگراني ها 
از محدوديت عرض��ه و افت معامالت، مجددا نزولي 
ش��د و تا 114 دالر هر تن خش��ك سي اف آر رسيد 
كه از هفته قبل 4 دالر ارزان تر بود. همچنين نوسان 
شديد قيمت، خريدارها را از بازار عقب نشاند. هفته 
گذشته موجودي سنگ آهن بنادر چين 350 هزار 
ت��ن باال رفته 115.6 ميليون تن ثبت ش��د. انجمن 
آهن و فوالد چين هفته گذشته از دولت اين كشور 
درخواست كرد روند صعودي اخير بازار سنگ آهن 
را مورد بررسي قرار دهد و بازار را به حالت نرمال خود 
باز گرداند همين امر بازار را آرام كرد. بيلت صادراتي 
س��ي اي اس نيز از 420 تا 425 دالر به 425 تا 430 

دالر هر تن فوب افزايش يافت.

  بازار در سيطره ريسك هاي سياسي
به منظور بررس��ي دقيق هر يك از عوامل سياسي و 

اقتص��ادي موجود در بازار و تاثيرات آن در بورس، با 
مهرزادمنتظري، تحليلگر بنيادي بازار س��رمايه به 
گفت وگو پرداختيم. منتظري ب��ه »تعادل« گفت: 
در هفته هاي اخير، ريس��ك هاي سياسي جديدي 
ايجاد شدند كه مي توان گفت مهم ترين آنها، بحث 
خروج ايران از برجام است. از سوي ديگر، تنش هاي 
خليج ف��ارس در درياي عم��ان و همچنين توقيف 
نفتكش ايران توس��ط انگليس مطرح است كه اين 
تنش ها، بازار را ب��ه فاز احتي��اط وارد مي كند. اين 
تنش هاي سياسي، باعث شد كه دالر نزولي شود و در 
واقع ريسك ناشي از كاهش نرخ دالر به بازار سرمايه 
وارد شد. زيرا قيمت هاي كشف شده در بورس كاال 
نيز نزولي بودند. مثال قيمت شمش فوالد از 4100 
تومان به 3100 تومان رسيده و با 20 درصد كاهش، 

بازار را به فاز احتياط وارد كرده است.

  رشد سهام كوچك فارغ از ارزش ذاتي
وي در ادامه افزود: در شركت هاي كوچك نيز عرضه 
و تقاضا روي نقدينگي بازار كار مي كند و اصال ارتباط 
زيادي به ارزش ذاتي آن ندارد. در اين شرايط سهام 
بازار پايه ني��ز كار مي كنند و در واقع موج س��واري 
مي ش��ود. اما در سهم هاي بزرگ براي بازگشت آنها 
به مسير رشد،  بايد پشتيباني بنيادي نيز رخ بدهد.

در حالي كه مشاهده مي شود در يك ماه اخير قيمت 
دالر كاهش پيدا كرده، ريزش ارزش در بورس كاال 
را داش��تيم و در س��طح جهاني نيز قيمت ها پس از 

رس��يدن به س��قف قيمتي، دوباره ريزشي شده اند. 
بنابراين جهشي از قيمت هاي جهاني ديده نخواهد 

شد. 

  عدم پشتيباني بنيادي از كاالهاي اساسي 
ب��ه گفته منتظري، بررس��ي آمار قيم��ت كاالهاي 
اساسي در چين و اروپا نيز گوياي آن است كه اكنون 
خبري از رش��د در قيمت هاي جهاني نيس��ت و در 
نهايت خبري از پشتيباني عوامل بنيادي براي رشد 
سهام نه در س��طح داخلي و نه در سطح بين المللي 
وجود ن��دارد. به همي��ن دليل، فروش��ندگاني كه 
هميشه در بازار وجود دارند، فعال شده اند و خبري 

از خريداران نيست. 

  نماي بازار در ميان مدت
اين كارشناس بازار س��رمايه در ادامه به توصيفي از 
وضعيت بازار سهام در روزهاي آينده پرداخت و گفت: 
در چهارشنبه هفته قبل، دالر از قيمت 12700 تومان 
به سمت باال برگشت و به نظر مي رسد كه روند كاهشي 
قيمت دالر، به س��مت صعود برگش��ته است كه اين 
موضوع مي تواند تحريك تقاضا در بازار را ايجاد كند. 
زيرا افزايش نرخ دالر باعث رشد تقاضا در بورس كاال 
و به تبع آن در بازار سهام مي شود. از طرف ديگر، اكثر 
ش��ركت ها، گزارش هاي 12 ماهه سال 97 را داده اند 
و مجامع ش��ركت هاي بزرگ تا 2 هفته آينده برگزار 

خواهند شد كه تقسيم سود خوبي دارند. 

  بازگش�ت ب�ورس به مدار رش�د به ش�رط 
ثبات سياسي

وي افزود: همچنين در آس��تانه انتشار گزارش هاي 
3 ماه��ه ش��ركت ها هس��تيم. انتظار م��ي رود كه 
گزارش هاي 3 ماهه، گزارش هاي وزيني باش��ند و 
مي توانند بازار را نگ��ه دارند و موج صعودي در بازار 
ايجاد شود. بر اين اساس احتماال از هفته اول مرداد، 
موج صعود قيمت س��هام در بازار دوباره آغاز خواهد 
ش��د. البته بايد توجه داش��ت كه ش��رايط سياسي 
ناپايدار است و هر لحظه ممكن است كه ريسك هاي 
بيشتري به بازار القا شود. بنابراين احتمال بازگشت 
بازار به مدار رش��د از اول مرداد، به ش��رط پايداري 

شرايط سياسي در وضعيت فعلي است. 

  رشد فلزات به رشد دالر بستگي دارد
به گفته منتظري، اكنون كه سهام گروه فلزات اساسي 
در حال از دس��ت دادن ارزش خود هستند، مي توان تا 
حدي آن را همگن با ريزش قيم��ت فلزات در بورس 
لندن متقارن قلمداد كرد. از طرف ديگر قيمت دالر آزاد 
نيز در قيمت فلزات در بازار آزاد تاثير مي گذارد. هرگاه 
فاصله نرخ دالر آزاد با نيمايي زياد مي شود، نرخ فلزات در 
بورس كاال نيز افزايش پيدا مي كند. بنابراين هردو عامل 
اكنون تاثير گذار هستند.. از طرف ديگر، نرخ دالر از 15 
هزار تومان، به 13 هزار تومان رسيده است. بنا براين اگر 
دالر دوباره در مسير رشد وارد شود، ارزش بازار فلزات 

اساسي هم زياد مي شود. 

  قيمت نفت درجا خواهد زد 
اين تحليلگر بازار سرمايه در ادامه به وضعيت قيمت 
نفت جهاني اشاره كرده و گفت: هم اكنون نمي توان 
راج��ع به قيمت نف��ت، پيش بيني قطع��ي كرد. اما 
احتمال دارد ك��ه در همين قيمت هاي فعلي بماند، 
در صورتي كه جنگ در خليج فارش ايجاد نشود كه 
قيمت نف��ت را باال نبرد. اما از لحاظ بنيادين، همين 
اعداد باقي مي ماند. تاثير قيمت نفت در پااليشگاه ها، 
تنها در صورت نوسانات شديد نفت رخ مي دهد. اگر 
نفت نوسانات بزرگ داشته باشد، در كوتاه مدت در 
سود پااليش��گاه ها تاثير مثبت يا منفي مستقيم با 
قيمت نفت مي گذارد. اما نوسان تا 5 درصد، چندان 
تاثيري نمي گذارد. همچنين بايد توجه داش��ت كه 
اكنون در پااليشگاه ها، نرخ دالر نيمايي مهم است. 
وي اف��زود: از س��وي ديگ��ر، مزي��ت صنع��ت 
پااليش��گاهي اين اس��ت كه توليد و فروش داخلي 
دارن��د و تحريم ها، ريس��كي براي آنه��ا ندارند. اما 
ب��ه نظر مي رس��د كه در ش��رايط فعل��ي، ارزندگي 
پااليش��گاه ها، مانند تم��ام صنايع بزرگ اس��ت و 
 اگر بخواهن��د حركتي كنن��د، همگام ب��ا فلزات و 

پتروشيمي هاست. 
منتظري خاطرنشان كرد: در شركت هاي پتروشيمي 
نيز، ب��ا توجه به محص��ول توليدي ك��ه دارند، بايد 
بررس��ي صورت بگيرد. ع��الوه بر آن، اي��ن نگراني 
وجود دارد كه در پي كاهش ش��ديد صادرات نفت، 
توليد نفت كم ش��ود و برخي از پتروش��يمي ها كه 
خوراك وابس��ته به نفت مانند گازهاي همراه نفت 
دارند، احتماال با مش��كالتي مواجه مي ش��وند. اما 
در گزارش هاي خرداد ماه، چيزي مش��اهده نشده 
هرچند اين ريسك، س��هم هاي اين گروه را با ابهام 

مواجه مي كند. 

  بازي سهام كوچك تمام شد 
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه به موضوع احتمال 
ورود بازار به بازي و نوسان گيري در سهام كوچك كه 
اكنون مطرح شده، اشاره كرد و گفت: اينكه بازار به فاز 
نوسان گيري در س��هام كوچك وارد شود، بعيد است. 
در ماه ه��اي اخير كه زمان رونق بازار بود، س��هم هاي 
متفرقه خيلي بيشتر از شركت هاي بزرگ رشد كردند. 
در شاخص هم وزن هم مشاهده مي شود كه بيشتر از 
شاخص موزون رشد كرده است. بنابراين تئوري رشد 
شركت هاي كوچك مانند قندي ها احتماال وجود ندارد، 
زيرا شركت ها بيشتر از توان خود رشد كردند. البته اين 
به معني اصالح عميق در بازار نيست، اگر شرايط فعلي 
ادامه پيدا كند امكان درجا زدن وجود دارد. زيرا اكنون 
شركت هاي بزرگ پايين تر از ارزش ذاتي آنها معامله 
مي شود. اگر نرخ ارز قرار باش��د به زير 10 هزار تومان 
برسد ممكن است اصالح عميق ايجاد شود. اما به طور 
كلي مي توان گفت كه بازار تا روشن شدن ابهامات در 
هفته اول مرداد، كمي منفي مي شود و دوباره به حالت 

رشد باز مي گردد. 

گروه بورس| معامالت تاالر شيش��ه اي در روز 
قبل با ريزش بيش از 3400 واحدي شاخص كل 
بورس و رس��يدن اين متغير به 245 هزار و 445 
واحد به پايان رسيد. جزييات داد و ستدهاي بازار 
سهام بر اساس آمارهاي ثبت شده نشان مي دهد 
كه همه شاخص هاي معامالتي در بازار سهام امروز 

با كاهش مواجه شدند.
بر اس��اس آمارهاي معامالتي، اكثر ش��اخص هاي 
بورس با ريزش دسته جمعي مواجه شدند به طوري 
كه ش��اخص كل با )349۸( واح��د كاهش معادل 
)1.41( درصد به 245 هزار 445 واحد، ش��اخص 
قيمت »وزني- ارزشي« با )9۸2( واحد افت معادل 
)1.41( درصد به 6۸ هزار 915 واحد، شاخص كل 
»هم وزن« ب��ا )364( واحد كاهش معادل )0.61( 
درصد به 59 هزار و 50۸ واحد، شاخص قيمت »هم 
وزن« با )24۸( واحد افت، معادل )0.61( درصد به 

40 هزار و 550 واحد رسيد.

ديروز 7 نم��اد » فارس با )46۸( واح��د، فوالد با 
)315( واح��د، تاپيك��و با )1۸4( واح��د، اخابر با 
)177( واح��د، پارس ب��ا )157( واح��د، واميد با 
)142( واحد و ش��پنا با )13۸( « افت، بيشترين 
تاثير منف��ي را در كاهش ش��اخص كل بورس بر 

جاي گذاشتند.
در عين حال نگاهي ب��ه آمارهاي معامالتي امروز 
بازار سهام مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي 
»به س��ويچ، وآذر، غچين، پدرخش، البرز، حپترو 
و نبروج« بيش��ترين افزايش قيم��ت و نمادهاي 
»سهگمت، شاراك، ساروم، فلوله، خاذين، لپارس 
و فسرب« بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام 

رقم زدند.
به اين ترتي��ب، در پايان س��ومين روز معامالتي 
بورس در هفته جاري، در 2۸7 هزار و 5۸9 نوبت 
معامالتي، 2 ميلي��ارد و 925 ميليون برگه اوراق 
بهادار به ارزش 10 هزار و 927 ميليارد تومان در 

بورس معامله شد و ارزش بازار به 916 هزار و 674 
ميليارد تومان رسيد.

در روز گذشته، شاخص فرابورس نيز بيش از 20 
واحد افت داشت و روي كانال سه هزار و 192 واحد 
ثابت ماند.همچنين در اين بازار سه ميليارد و 166 
ميليون برگه سهم به ارزش بيش از 11 هزار و 440 

ميليارد ريال داد و ستد شد.
نماد كش��تيراني درياي خزر )حخزر(، بانك دي 
)دي(، مديريت ان��رژي اميد تابان ه��ور )وهور( 
و اعتب��اري مل��ل )وملل( بيش��ترين تأثير مثبت 
را بر ش��اخص اين بازار داش��تند. در مقابل سنگ 
آه��ن گهرزمين )كگه��ر(، پتروش��يمي زاگرس 
)زاگرس(، سهامي ذوب آهن اصفهان )ذوب(، گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي )سمگا(، توسعه و 
عمران استان كرمان )كرمان(، پااليش نفت شيراز 
)شراز( و صنايع ماشين هاي اداري ايران )ماديرا( 

مانع از رشد بيشتر اين شاخص شدند.

معاون بازارهاي خ��ارج از بورس فرابورس از افزايش نرخ 
كارمزد كارگزاران از معامالت بازار دارايي فكري خبر داد.

به گزارش فرابورس، بهنام محسني هدف از اين اقدام را 
توسعه بازار دارايي فكري و ترغيب كارگزاران به فعاليت 
در اين بازار عنوان ك��رد و گفت: چندي پيش فرابورس 
پيشنهاد افزايش سقف كارمزد اركان بازار دارايي فكري 
از ارزش معامالت اين بازار را به سازمان بورس به منظور 
نزديك شدن اين رقم به نرخ  جهاني كارمزدهاي بازارهاي 
نقل و انتقال مالكيت فكري ارايه كرد؛ چرا كه در دنيا اين 
نرخ بين 5 تا 7 درصد ارزش معامالت اس��ت.وي با اعالم 
اينكه سازمان بورس و اوراق بهادار نرخ كارمزدهاي خريد 
و فروش كارگ��زاران را در معامالت بازار دارايي فكري در 
هر سمت معامله 3 درصد و در مجموع 6 درصد مصوب 
كرده است، افزود: اين در حالي است كه پيش تر اين نرخ 
براي س��مت خريد و فروش هر ك��دام 0.3۸ درصد و در 
مجموع معامله اگر توسط يك كارگزار صورت مي گرفت 
0.76 درصد بود.به گفته معاون بازارهاي خارج از بورس 

فراب��ورس، نقل و انتقال مالكيت فكري و معامله آن يك 
پروسه و فرآيند زمانبر است و نياز به برگزاري رودشوها و 
جلسات مختلف ميان مخترعان و سرمايه گذاران دارد، از 
اين رو براي ترغيب و تشويق كارگزاران به فعاليت در اين 
بازار و نيز توسعه آن، افزايش نرخ كارمزد اركان بازار دارايي 
فكري به 6 درصد ارزش معامالت در زمان تس��ويه مقرر 
شده است.محسني همچنين اعالم كرد، سقف خريد و 
س��قف فروش در بازار دارايي فكري در هر سمت معامله 
300 ميليون ريال و در مجموع 600 ميليون ريال است كه 
در مصوبه جديد سازمان بورس نيز اين سقف تغيير نكرده 
است.وي به آخرين آمار دارايي هاي فكري پذيرش شده در 
بازار فرابورس اشاره و عنوان كرد: در حال حاضر فهرست 
عرضه هاي بازار دارايي فكري به 335 اختراع، طرح صنعتي 
و عالمت تجاري رسيده است و از ابتداي راه اندازي اين بازار 
در خردادماه 1393 تاكنون نيز 12 معامله در اين بازار به 
ارزش 90 ميليارد و 950 ميلي��ون ريال رقم خورده كه 
شامل ۸ اختراع، 2 طرح صنعتي و 2 عالمت تجاري است.

افزايش كارمزد كارگزاران دربازار دارايي فكريشاخص ها در مسير اصالح
معاون بازارهاي خارج از بورس فرابورس خبر دادنگاهي بر آمار معامالت بورس و فرابورس 
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  سود هر س�هم »بزاگرس« تغييري نداشت: 
ش��ركت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر در 
صورت هاي مالي دوره 12 ماهه منتهي به 29 اسفند 
ماه 1397 به صورت حسابرس��ي ش��ده، به ازاي هر 
سهم خود 176 ريال سود كنار گذاشت كه نسبت به 
صورت هاي مالي حسابرسي نشده اين دوره، تغييري 
مشاهده نمي ش��ود. به گزارش سنا، شركت توليد و 
مديريت نيروگاه زاگرس كوثر با سرمايه 3 هزار ميليارد 
ريال، صورت هاي مالي 12 ماهه دوره مالي منتهي به 
29 اسفند 1397 را به صورت حسابرسي شده منتشر 
كرد. شركت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر در 
دوره ياد شده، مبلغ 527 ميليارد و 644 ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 176 ريال 
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت 
به دوره مشابه در سال 96 معادل 11 درصد كاهش 
داشته است.در گزارش حسابرسي شده شركت توليد 
و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر نس��بت به گزارش 
حسابرسي نش��ده، تغييري مش��اهده نمي شود. با 
احتساب سود انباش��ته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
503 ميليارد و 2۸ ميليون ريال سود انباشته پايان 
دوره در حسابهاي اين شركت فرابورسي منظور شد. 
»بزاگرس« در دوره 12 ماهه س��ال مالي منتهي به 
اس��فند 96، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 593 
ميليارد و 176 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و 
بدين ترتيب مبلغ 19۸ ريال سود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داده بود. شركت توليد و مديريت نيروگاه 
زاگرس كوثر در صورت هاي مالي تلفيقي، سود هر 
سهم در دوره 12 ماهه منتهي به 29 اسفند 1397 را 
مبلغ 176ريال و سود خالص را مبلغ 527 ميليارد و 

147 ميليون ريال اعالم كرده است.
      اختصاص سود ۲۷۷۴ ريالي هر سهم »جم«: 
شركت پتروشيمي جم در دوره 12 ماهه منتهي به 29 
اسفند ماه 1397، به ازاي هر سهم خود 2 هزار و 774 
ريال سود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در 
سال 96 افزايش 22 درصدي را نشان مي دهد. شركت 
پتروشيمي جم با سرمايه ثبت ش��ده 9 هزار و 600 
ميليارد ريال، صورت هاي مالي 12 ماهه دوره مالي 
منتهي به 29 اسفند 1397 را به صورت حسابرسي 
شده منتشر كرد. شركت پتروشيمي جم در دوره ياد 
شده، مبلغ 26 هزار و 625 ميليارد و 719 ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 2 هزار و 
774 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد 
كه نسبت به دوره مشابه در سال 96 معادل 22 درصد 
افزايش داش��ته اس��ت.در گزارش حسابرسي شده 
شركت پتروشيمي جم نسبت به گزارش حسابرسي 
نشده، افزايش ۸70 ريالي سود به هر سهم مشاهده 
مي شود.با احتساب سود انباشته ابتداي سال در نهايت 
مبلغ 34 هزار و ۸59 ميليارد و 6۸9 ميليون ريال سود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور 
ش��د.»جم« در دوره 12 ماهه سال مالي منتهي به 
اسفند 96، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 21 هزار 
و ۸27 ميليارد و 10 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ 2 هزار و 274 ريال سود به ازاي 
هر سهم خود اختصاص داده بود. شركت پتروشيمي 
جم در صورت هاي مالي تلفيقي، س��ود هر سهم در 
دوره 12 ماهه منتهي به 29 اس��فند 1397 را مبلغ 
2 هزار و ۸17 ريال و س��ود خالص را مبلغ 30 هزار و 
362 ميليارد و 23۸ ميليون ريال اعالم كرده است.

همچنين بر اساس اين گزارش، شركت پتروشيمي 
جم، اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص 
توليد و فروش محصوالت خود را به ش��رح زير اعالم 

كرده است: 
ال��ف( گس��ترش بازاره��اي فروش محص��والت و 
تنوع بخشي ش��يوه هاي فروش از طريق حضور در 
نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي به منظور تعامل 
مستمر با مش��تريان و تامين كنندگان و شناخت از 

نزديك رقبا يكي از برنامه اين شركت است. 
همچنين استفاده از نش��ريات بين المللي و داخلي 
براي ش��ناخت روندهاي قيمت در بازارهاي هدف، 
تعامل با مشتريان در چارچوب فرم هاي نظرسنجي، 
نيازسنجي بازارهاي داخلي و خارجي از طريق تعامل با 
فعاالن صنعت، تثبيت سهم و افزايش سهم بازار در بازار 
تركيه، نفوذ در بازارهاي جديد با بررسي توجيه فني 
و اقتصادي و با در نظر گرفتن شرايط تحريم، افزايش 
سهم در بازارهاي همسايه با رويكرد مقابله با تحريم ها 
و مشكالت حمل دريايي و نقل و انتقاالت مالي، فروش 
به تريدرهاي محلي و كاهش واسطه ها، بررسي شرايط 
اعطاي نمايندگي در بازارهاي هدف از ديگر برنامه هاي 

اين شركت است. 
ب( توليد محصوالت و معرفي محصوالت جديد تنوع 
گريدها مشابه سال قبل بوده اما با توجه به نهايي سازي 
استفاده از كاتاليست BCE و SP3 در خصوص گريد 
PE100، و LLDPE حجم توليد اين گريدها بيشتر 

در نظر گرفته شده است.
      تعيين س�ود ۸5۰ ريالي س�ود هر س�هم 
»زقيام«: مجمع عمومي شركت كشت و دام قيام 
اصفهان تقسيم مبلغ ۸50 ريال سود نقدي و ۸95 
ريال س��ود خالص براي هر س��هم اين شركت را در 
مجمع به تصويب رساند.مجمع عمومي عادي ساالنه 
شركت كش��ت و دام قيام اصفهان براي سال مالي 
منتهي به 29 اس��فند ماه 1397 در روز چهارشنبه 
12 تير ماه 139۸ برگزار شد. دستور جلسه مجمع 
عمومي س��االنه »زقيام« براي دوره مالي ذكر شده 
به شرح زير بوده است: استماع گزارش هيات مديره 
و ب��ازرس قانوني، تصويب صورت هاي مالي س��ال 
)دوره( مال��ي منتهي به 29 اس��فند م��اه 1397، 
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني، انتخاب روزنامه 
كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي هيات مديره، تعيين 
حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره و تعيين 
پاداش هيات مديره.براس��اس گزارش منتشر شده 
در خصوص اين جلسه، خالصه تصميمات مجمع 
عمومي شركت كشت و دام قيام اصفهان عبارت است 
از: س��ود نقدي به ازاي هر سهم به مبلغ ۸50 ريال و 
س��ود خالص به ازاي هر س��هم ۸95 ريال تصويب 
شد.سود خالص 313 ميليارد و 3۸3 ميليون ريال 
و سود انباش��ته پايان دوره با لحاظ كردن مصوبات 

مجمع، 4 ميليارد و 294 ميليون ريال اعالم شد.

سومين دوره معامله گري بورس ميان دانشجويان آغاز شد

جنگ ستارگان 
صبح ديروز، سومين ليگ ستارگان بورس آغاز به كار 
كرد. اين رويداد كه نوعي مسابقه معامله گري بورس بين 
دانشگاهي است، با حضور 65 تيم كليد خورد كه براي 

اولين بار، 5 تيم خارجي نيز در آن حضور دارند. 
آن طور كه مسووالن سازمان بورس عنوان مي كنند، 
اصلي ترين هدفي كه از برگزاري اين مسابقه دنبال 

مي شود، ارتقاي سواد مالي در جامعه است. 

  ليگ س�تارگان بورس پل ارتباطي صنعت 
و دانشگاه

در مراسم افتتاحيه اين مسابقه، حسن اميري، معاون 
س��ازمان بورس اظهار كرد: گسترش و بسط مفاهيم 
نوين بازار س��رمايه، تشويق دانشجويان به فعاليت در 
بازار س��رمايه، تقويت رقابت هاي دانشجويي، يافتن 
فرصت هاي شغلي، برقراري ارتباط بين صنعت و بازار 
سرمايه، ارتقاي فرهنگ و سواد مالي و ارتقاي فرهنگ 

كارآفريني از مهم ترين اهداف برگزاري ليگ ستارگان 
بورس است.

معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان بورس 
و اوراق به��ادار در ادام��ه گف��ت: برگ��زاري چنين 
رويدادهايي با ابعاد بين المللي مي تواند نتايج مهمي 
به همراه داش��ته باش��د. حس��ن اميري با اشاره به 
اينكه سومين دوره ليگ ستارگان بورس به صورت 
بين المللي در حال برگزاري است، ابراز داشت: طبق 
آمار65 تيم در اين رويداد ش��ركت كرده اند كه 60 

تيم داخلي و 5 تيم خارجي هستند.
وي تصريح كرد: يكي از ايرادات و اشكاالتي كه هم اكنون 
در حوزه مباحث آموزشي وجود دارد، موضوع فرهنگ 
مالي و س��واد مالي است كه كمتر به آن پرداخته شده 
اس��ت. بايد مفاهيم اوليه را در اختيار دانش آموزان و 
دانشجويان قرار داد تا بتوانند در آينده تصميمات مهم 

مالي و اقتصادي درستي را اتخاذ كنند.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس با 
تاكيد بر اينكه ارتقاي سواد مالي بايد از سطوح پايين 
آغاز و به س��طوح باالترگسترانده شود، تصريح كرد: 
اين مهم را شركت اطالع رس��اني و خدمات بورس 
بر عهده دارد و در اي��ن زمينه اقداماتي خوبي انجام 
داده است. وي ادامه داد: اين روزها در سطوح كالن 
اقتصادي تصميماتي اتخاذ مي ش��ود كه به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم بر بازارسرمايه اثرگذار است. 
از همين رو آشنايي با مباحث مالي و بازار سرمايه بايد 

در همه رشته هاي تحصيلي نهادينه شود.
امي��ري با بي��ان اينكه از حضور س��اير رش��ته هاي 
دانش��گاهي در رقابت ه��اي لي��گ س��تارگان 
اس��تقبال مي ش��ود، ابراز داش��ت: آش��نايي ساير 
رش��ته هاي تحصيلي با بازار س��رمايه، مي تواند به 
تصميم گيري هاي آتي كش��ور كمك كند و موجب 

رشد بازار سرمايه در سنوات آتي مي شود.

معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان بورس 
با بيان اينكه هدف از اين رقابت حداكثرسازي سود 
و بازده اس��ت، گفت: بر اين اس��اس، دانشجويان با 
تصميم گيري مالي آشنا شده و بايد برنامه ريزي مالي 
داشته باش��ند. در عين حال، براي انتخاب سهام، از 

تحليل هاي عميق بهره ببرند.

اميري گسترش و بس��ط مفاهيم نوين بازار سرمايه، 
تشويق دانشجويان به فعاليت در بازار سرمايه، تقويت 
رقابت هاي دانش��جويي، يافتن فرصت هاي ش��غلي، 
برق��راري ارتباط بين صنعت و بازار س��رمايه، ارتقاي 
فرهنگ و سواد مالي و ارتقاي فرهنگ كارآفريني را از 

مهم ترين اهداف برگزاري اين ليگ عنوان كرد.

چهره ها



تشكلها6اخبار

در نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران مطرح شد

بنگاه هاي كوچك در مركز توجه
تعادل |

نماين��دگان بخ��ش خصوصي در دومين نشس��ت 
كميس��يون صنعت ومعدن اتاق بازرگاني تهران در 
مورد برنامه هاي دو سال آينده اين كميسيون، روي 
پرداختن به صنايع كوچك و متوس��ط و مشكالت و 
چالش هاي آنها تاكيد ويژه اي داش��تند. به طوري كه 
محمدرض��ا زهره وندي، رييس كميس��يون صنعت 
و بازرگان��ي اتاق تهران، هم با اش��اره به اينكه صنايع 
كوچك و متوسط از اولويت هاي اصلي اين كميسيون 
خواهد بود، از  اعضاي  كميسيون درخواست كرد كه 
ديدگاه هاي خود را در مورد برنامه هاي پيش��نهادي 
كميسيون در كوتاه ترين زمان ممكن اعالم كنند تا 
مورد جمع بندي قرار گيرد و در نشست بعدي تاييد و 
پيگيري شود. همچنين در اين نشست، نايب رييس 
كميس��يون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران، با 
اش��اره به برخي نقاط ضعف صنعت اي��ران از جمله 
»پيچيدگي، ناكامل بودن زنجيره هاي تامين و ارزش 
افزوده پايين« از اجراي پروژه اي در موسسه مطالعات 
و پژوهش هاي بازرگاني براي بررس��ي اين چالش ها 
خبر داد. از س��وي ديگر، در اين نشست، گزارشي از 
كند شدن روند توسعه صنعت فوالد توسط مديرعامل 

فوالد خوزستان ارايه شد. 

 چالش هاي بازار سرمايه
دومين نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران با 
هدف تعيين اهداف و برنامه هاي اين كميسيون برگزار 
شد. در اين جلسه البته اعضا ضمن ارايه پيشنهاداتي 
براي تعيين خط مش��ي كميس��يون، گريزي هم به 
تحوالت ساير بخش ها از جمله بازار سرمايه زدند. در 
اين نشست، ابتدا برخي از مهم ترين رويداد هاي حوزه 
صنع��ت و معدن در هفته هاي اخي��ر مورد بازخواني 
قرار گرفت؛ از جمل��ه گزارش مركز آمار در مورد نرخ 
تورم خرداد م��اه كه در 12 ماهه منتهي به خردادماه 
امس��ال به 37.6 درصد رسيده است. همچنين، اين 
گزارش نش��ان  مي دهد كه تورم نقطه به نقطه  نيز در 
همين ماه رقم 50.4 درصد را ثبت كرده است. ارسال 
اليحه ش��فافيت از س��وي دولت به مجلس و  تداوم 
سياس��ت تامين كاالهاي اساسي با ارز 4200 تومان 
در سال 13۹۸ از جمله اخباري بود كه حسين حقگو، 

كارشناس اين كميسيون مورد اشاره قرار داد.
در ادامه، محمدرضا زهره وندي، رييس كميس��يون 
صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به سخنان معاون 

اول رييس جمهوري كه كاهش هزينه ها در ش��رايط 
تحريم را اقدامي اجتناب  ناپذير دانس��ته و از ضرورت 
جراحي اقتصادي، اصالح ساختاري در اقتصاد و حذف 
هزينه هاي غيرضروري س��خن گفته و اظهار داشت: 
مس��ووالن معموال شعارهاي خوبي س��ر  مي دهند، 
اما اغلب، راهكاري ارايه نمي دهند. خوب اس��ت كه 
مقامات اين پرس��ش اساس��ي پاس��خ دهند كه چه 
زماني  مي خواهند به بخش خصوصي اعتماد كنند و 

مقررات زدايي را در پيش بگيرند؟
پس از آن، محمد اتاب��ك، نايب رييس اتاق تهران به 
برخي تحوالت بازار سرمايه اشاره كرد وگفت: افزايش 
قيمت  سهام در صنايع فلزي و غيرفلزي دچار حباب 
شده است. در واقع، منطق باالرفتن شاخص بورس در 
اين بخش ها چندان مبتني بر منطق اقتصادي نيست 
و اين افزايش قيمت ها بر پايه جو رواني رخ داده است. 
چرا كه از سوي شركت ها، سرمايه گذاري تازه اي كه 
منجر به افزايش قيمت س��هام شود صورت نگرفته و 

افراد بدون توجه به صورت هاي مالي شركت ها در صف 
خريد  مي ايستند. او در بخش ديگري از سخنانش با 
بيان اينكه نمايندگي هاي ش��ركت هاي خارجي در 
ايران اقدام به خريد س��هام  مي كنند، افزود: س��هام 
اين شركت ها توس��ط سهامداران چند برابر  مي شود 
و چنانچ��ه اين ش��ركت ها اق��دام به ف��روش كنند، 

سهامداران حقيقي متضرر خواهند شد.

 كاهش ارزش بازار سرمايه
در ادام��ه عباس آرگون، عضو كميس��يون صنعت و 
معدن اتاق تهران به اين نكته اش��اره كرد كه رش��د 
شاخص  بورس به افت ارزش  پول ملي باز مي گردد. او 
با بيان اينكه ارزش بازار س��هام ايران از 100 ميليارد 
دالر به كمتر از ۸0 ميليارد دالر كاهش يافته اس��ت، 
ادامه داد: بخش��ي از تقاضاي كنوني در بازار سرمايه 
ناش��ي از افزايش ارزش جايگزيني شركت هاست. بر 
اين اس��اس، بخش عمده اي از تقاضاهاي موجود به 

دليل افت ارزش پول ملي شكل گرفته است. او سپس 
با اش��اره به سخنان رييس بانك مركزي در خصوص 
جبران كس��ري بودجه از سه منبع »صادرات نفت«، 
»انتشار اوراق دولتي« و »صندوق توسعه ملي« گفت: 
اين س��ه منبع، منابع پايداري براي جبران كس��ري 
بودجه نيستند. در حالي كه توسعه صادرات غيرنفتي 
و توسعه پايه هاي مالياتي  مي تواند از ميزان وابستگي 
بودجه ب��ه نفت بكاه��د. عليرضا كاله��ي صمدي، 
نايب رييس اين كميسيون نيز با اشاره به برخي نقاط 
ضعف صنعت ايران از جمله پيچيدگي، ناكامل بودن 
زنجيره هاي تامين و ارزش اف��زوده پايين، از اجراي 
پروژه اي در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 

براي بررسي اين چالش ها خبر داد.

 كند شدن سرعت توسعه صنعت فوالد
 در ادام��ه اي��ن جلس��ه، احمد كش��اني، مديرعامل 
فوالد خوزس��تان ك��ه ميهمان اين كميس��يون بود 

گزارشي از وضعيت صنعت فوالد ارايه كرد. او گفت: 
رش��د س��ال هاي اخير  صنعت فوالد، اهداف س��ند 
 چشم انداز 1404 را محقق خواهد كرد. در حال حاضر

35 ميليون تن فوالد خام توليد  مي شود كه 10 ميليون 
 ت��ن آن صادر  مي ش��ود و صادرات اي��ن اقالم حدود

5 ميليارد دالر ارز آوري داشته است. حال آنكه طبق 
سند 1404 توليد فوالد بايد به 55 ميليون تن برسد 
 كه 36 ميليون تن مصارف داخلي خواهد داش��ت و
 1۹ ميلي��ون تن نيز صادر خواهد ش��د. او در ادامه با 
اش��اره به كاهش سرانه مصرف داخلي فوالد به دليل 
ركود مسكن در مورد مشكالت اين صنعت توضيح داد: 
از سال گذش��ته به دليل تعيين قيمت 4200 تومان 
براي ارز، سرعت توسعه در صنعت فوالد كاهش پيدا 
كرده است. در عين حال، آشفتگي در صادرات فوالد 
به دليل مداخله دولت در قيمتگذاري رخ داد. جالب 
اينكه تنها كشوري كه قيمت محصول نهايي در آن از  
قيمت مواد اوليه ارزان تر تعيين  مي شود، ايران است. 
احمد كشاني تاكيد كرد كه اگر دولت تصميم گيري 
را به صنعت فوالد واگذار كند، بس��ياري از مشكالت 

صنعت فوالد حل خواهد شد.
در ادام��ه اي��ن جلس��ه، نوبت ب��ه تنظيم اه��داف و 
برنامه هاي آتي كميس��يون رسيد كه علي  لشگري، 
عضو هيات مديره جامعه صنعت كفش، به نقل قولي 
از علينق��ي عاليخان��ي، وزي��ر اقتصاد ده��ه 40 كه 
سياست گذاران را به توسعه صنايع كوچك و متوسط 
توصيه كرده بود، اش��اره كرد و خواهان آن ش��د كه 
كميسيون در دوره جديد، صنايع كوچك و متوسط 
را در كانون توج��ه قراردهد. عليرضا ميربلوك، عضو 
هيات مديره خانه صنعت و معدن اس��تان تهران هم 
خواستار آسيب شناس��ي عملكرد اين كميسيون در 
چهار سال گذشته شد. او نيز گفت كه اين كميسيون 
بايد به مشكالت واحدهاي صنعتي در داخل استان 
رس��يدگي كند. علي نقيب، عضو اين كميسيون هم 
پيشنهاد تشكيل يك اتاق فكر در كميسيون را مطرح 
كرد كه مورد اقبال اعضاي كميس��يون واقع شد. در 
پايان اين نشس��ت، محمدرضا زهره وندي با اشاره به 
اينكه صنايع كوچك و متوسط از اولويت هاي اصلي 
كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران خواهد بود، از  
اعضاي  كميسيون خواست كه ديدگاه هاي خود را در 
مورد برنامه هاي پيشنهادي كميسيون در كوتاه ترين 
زمان ممكن اعالم كنند تا مورد جمع بندي قرار گيرد 

و در نشست بعدي تاييد و پيگيري شود.
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بازرگانان رتبه بندي مي شوند
خبرگزاري تسنيم|معاون مركز توسعه تجارت 
الكترونيك وزارت صنعت از تكميل اعتبارسنجي 
بازرگانان كش��ور خبر داد وگفت: درحال حاضر 
س��امانه رتبه بندي و اعتبارسنجي بازرگانان در 
حال فعاليت است و همه بازرگانان در اين سامانه 
تحت سنجش اعتبار و رتبه بندي قرار گرفته اند. 
بهنام اميري با اش��اره به تكميل ش��دن سامانه 
اعتبارسنجي و رتبه بندي بازرگانان اظهار كرد: 
در حال حاضر سامانه رتبه بندي و اعتبارسنجي 
بازرگانان كش��ور در حال فعاليت اس��ت و همه 
بازرگانان كش��ور در اين سامانه تحت سنجش 
اعتبار و رتبه بندي ق��رار گرفته اند. وي افزود: در 
اين سامانه اطالعات تمام بازرگانان و تجار كشور 
ثبت شده و مورد بررسي قرار گرفته است و هريك 
از بازرگانان بر اساس سوابق و ساير شاخص هاي 
تعيين شده، امتياز الزم را تا سقف 1000 امتياز 
كسب كرده اند. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا 
 اكنون واردات و صادرات و فعاليت هاي بازرگانان 
بر اساس اعتبارسنجي و رتبه بندي انجام شده در 
اين س��امانه انجام مي شود يا خير گفت: در حال 
حاضر واردات كاال به كشور به ويژه براي تخصيص 
ارز و مسائل مربوط به آن، بر اساس اين رتبه بندي 
صورت گرفته انجام مي شود. اما در مقابل، باتوجه 
به اينكه صادرات كاال از كشور محدوديتي از اين 
لحاظ ندارد، صادرات كاال بر اس��اس رتبه بندي 

بازرگانان انجام نمي شود.

 ۶۵۰ كاالي جديد ايراني
در سبد مصرفي عراق

ش�اتا|رايزن بازرگاني ايران در عراق در ديدار 
با ريي��س اتحاديه رادي��و و تلويزيون هاي عراق، 
ظرفيت باالي تب��ادالت كااليي و همكاري هاي 
تجاري را نيازمند اطالع رس��اني هاي مستمر و 
آگاه��ي مخاطبان عراقي از تن��وع محصوالت و 
كيفيت محصوالت ايراني دانست و گفت: ايجاد 
اولين كارگزاري رس��مي براي تبليغات كاالها و 
برندهاي صادراتي اي��ران در عراق ضرورت دارد. 
ناصر بهزاد اظهار كرد: در يك سال گذشته، بيش 
از 650 كاالي جديد ايراني به سبد مصرفي مردم 
عراق وارد شده كه با بهره گيري از تبليغات ديداري 
در ش��بكه هاي متنوع تلويزيوني عراق مي توان 
بستر مناسبي براي افزايش ضريب نفوذ در بازار 
و بهره گيري از همكاري شركت هاي عراقي براي 
تقويت توليدات مشترك فراهم كرد. وي افزود: در 
اين ديدار پيشنهاد ايجاد اولين كارگزاري رسمي 
براي تبليغات كاالها و برندهاي صادراتي ايران در 
عراق به منظور بهره برداري از 120 شبكه راديو و 
تلويزيون عراق مطرح و ضمن تفاهم اوليه مقرر 
شد برنامه اجرايي مدوني براي همكاري هاي اين 

بخش تنظيم و ارايه شود.
بهزاد با تأكيد بر اينكه تحقق اين امر تأثير بسزايي 
در توسعه بازار محصوالت با كيفيت و برندهاي 
نمونه صادراتي كشورمان دارد، گفت: تبليغات 
عامل مهم براي ترويج و توسعه فروش كاال است و 
بر اين اساس، عالوه بر تبليغات از طريق شبكه هاي 
مختلف صوتي و تصويري، استفاده موثر از تبليغات 
چاپي، تبليغات در ش��بكه هاي اجتماعي، ارايه 
ش��وروم، ايجاد كمپين هاي تبليغاتي، استقرار 
پلت فرم هاي تبليغي و سمينارهاي اطالع رساني 
با اس��تفاده از روش هاي جذاب موجب تسهيل 
و تثبي��ت كاالي اي��ران در عراق خواه��د بود. از 
آن س��و، مديركل دفتر عربي وآفريقايي سازمان 
توسعه تجارت ايران درباره ممنوعيت ورود برخي 
كاالهاي ايراني به ب��ازار عراق گفت: ممنوعيت 
واردات برخي كاالها همچون انواع نمك خوراكي 
و ماكاروني به عراق منحصر به ايران نبوده و براي 
تمامي كشورهاي صادركننده به عراق وضع شده 
است. مسعود كمالي اردكاني افزود: تصميمات 
مرتبط با ممنوعيت ورود كاالها به عراق در وزارت 
صنايع يا كش��اورزي اين كشور بررسي مي شود 
و با توجه ب��ه آمارهاي س��االنه توليدات داخلي 
عراق، اگر توليد كااليي پاس��خگوي نياز داخلي 
 اين كش��ور باش��د ممنوعيت ورود آن از جانب 
نخست وزير عراق ابالغ مي شود. وي تصريح كرد: 
رويكرد عراق از تجارت صرف به توليد تغيير كرده 
و صادركنندگان ايراني براي حفظ اين بازار نسبت 
به برنامه ريزي هاي ديگري همچون ايجاد كارخانه 
در عراق يا توليد مش��ترك اق��دام كنند. مصالح 
ساختماني و كاشي و سراميك محدوديتي براي 

صادرات به عراق ندارند.

 صادرات پوشاك ايران
به سه كشور 

اتحادي��ه  تس�نيم|رييس  خبرگ�زاري 
توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك از صادرات 
توليدات پوشاك ايران به كشورهاي »افغانستان، 
عراق، روس��يه و يمن« خبر داد وگف��ت: يكي از 
برنامه هاي امس��ال ما افزايش توليد و حركت به 
سمت صادرات پوشاك به كشورهاي ديگر است. 
ابوالقاسم ش��يرازي با اش��اره به توان پاسخگويي 
توليدات پوش��اك داخلي به نياز بازار كشور اظهار 
كرد: در حال حاضر حدود 70 تا ۸0 درصد پوشاك 
موجود در بازار ايران، محصوالت توليد داخل است 
كه توس��ط توليدكنندگان داخلي پوشاك توليد 
شده است. وي ادامه داد: بعد از ممنوع شدن واردات 
پوشاك خارجي به كشور، توليدكنندگان پوشاك 
تمام تالش خود را كردند تا هم توليدات ش��ان را 
افزايش دهن��د و هم كيفيت توليدات خود را ارتقا 
دهند و خوشبختانه شب عيد شاهد بوديم كه هيچ 
كمبودي در بازار پوش��اك وجود نداشت. رييس 
اتحاديه سراسري پوشاك اضافه كرد: خوشبختانه 
دستگاه هاي متولي با تش��ديد برخورد با پوشاك 
قاچاق، ريسك قاچاق را باال برده اند و امروز شاهد 

كاهش شديد پوشاك قاچاق در بازار هستيم. 

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران عنوان كردرييس انجمن توليدكنندگان تاير كشور:

هراس صادركنندگان از نحوه رفع تعهد ارزيتايرها را احتكار كرده اند
ايس�نا|رييس انجمن توليدكنندگان تاير كشور 
تخصيص ارز از س��وي بانك مركزي ب��راي واردات 
مواد اوليه، نب��ود حمايت از واحده��اي توليدي در 
برابر واردات و پرداخت نشدن مطالبات صنعت تاير 
از سوي خودروسازان را از جمله مهم ترين مشكالت 
اين صنعت عنوان كرد و گف��ت: برخي از تجار براي 
ايجاد تشنج، كمبودهاي بازار را بسيار باالتر از كمبود 
واقعي بازار اعالم مي كنند، اما با وجود كاهش تعرفه 
واردات و اختصاص ارز 4200 توماني به اين صنعت 
قيمت ها كاهش نيافته كه نشان مي دهد عده اي كاال 

را در انبارها احتكار كرده اند.
محمدرضا تقي گنجي در نشست خبري با اشاره به 
توليد الستيك س��واري و كاميون در كشور، اظهار 
كرد: در سال هاي اخير به دليل كمبود برخي از انواع 
الس��تيك ها تعرفه واردات كاهش پي��دا كرده و ارز 
4200 توماني به واردات الستيك كاميون تخصيص 

داده شده است.
ب��ه گفته وي، با وجود اختص��اص ارز 4200 توماني 
و همچنين كاهش تعرفه واردات، هيچ كاهش��ي در 
قيمت تاير كاميون ها مشاهده نشده است. اين مقام 
مسوول با بيان اينكه توليدكنندگان ليست خريداران 
و قيمت هاي خود را در اختيار وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت قرار مي دهن��د، تصريح ك��رد: باال ماندن 
قيمت ها نشان مي دهد كه عده اي الستيك را دريافت 
ك��رده و در انبارهاي خود احت��كار كرده اند و به نظر 
مي رس��د كه بايد نظارت و پيمايش گسترده تري در 

اين زمينه صورت گيرد.تقي گنجي با اشاره به اينكه 
مصرف تاير سنگين در سال هاي قبل يك ميليون و 
۹00 تا دو ميليون و 200 هزار عدد بوده است، اظهار 
كرد: الس��تيك كاميون شامل انواع الستيك نخي و 
سيمي اس��ت كه نياز ساالنه كشور به الستيك نخي 
يك ميليون و به الستيك سيمي يك ميليون و 200 

هزار عدد است.
وي افزود: اكنون ظرفيت توليد الستيك نخي بيش 
از يك ميليون عدد در س��ال است و نيازي به واردات 
نيست همچنين درباره الس��تيك هاي سيمي نياز 
كشور يك ميليون و 200 هزار عدد است كه در حال 
حاضر 300 هزار عدد از آن توليد مي شود و به زودي 
يك واحد توليدي ديگر نيز با ظرفيت توليد 300 هزار 

الستيك راه اندازي مي شود.
گنجي با اش��اره به نياز كش��ور به واردات 600 هزار 
حلقه الستيك سيمي، مدعي شد: با اين حال انجمن 
واردكنندگان تاير مي گويد كه به 3 ميليون الستيك 
س��نگين نياز داريم تا با اين كار در بازار تشنج ايجاد 
كند.رييس انجم��ن توليدكنندگان تاي��ر در ادامه 
پيشنهاد كرد كه دولت به توليدكنندگان اعتماد كند 
و به جاي پرداخت پول به واردكنندگان، در راستاي 

افزايش ظرفيت توليد هزينه كند.
وي اشاره به وابس��تگي 2۸ درصدي صنعت تاير به 
واردات م��واد اوليه از خارج، گف��ت: توليدكنندگان 
براي ه��ر كيلوگرم تاير ي��ك دالر دريافت مي كنند 
و باقي مواد اوليه را در داخل كش��ور تهيه مي كنند، 

 اما يك تاجر براي واردات يك كيلوگرم الس��تيك،
3.5 ت��ا 4.5 دالر هزينه مي كنند.گنجي با اش��اره به 
مشكل تخصيص و تأمين ارز از سوي بانك مركزي، 
اظهار كرد: عالوه بر زمان بر بودن پروسه دريافت ارز 
مشكل ديگر اين است كه ارز را به صورت يوآن چين 
به ما مي دهند و ب��راي تبديل آن به يورو، 1۸ درصد 

از آن كم مي كنند.
وي افزود: وزارت صنعت هميشه طرفدار توليد است، 
اما اينكه ارز 4200 توماني هم به توليد و هم به واردات 
اختصاص يابد، حمايت از توليد محسوب نمي شود. 
رييس انجمن توليدكنندگان تاير در ادامه پرداخت 
نشدن مطالبات اين صنعت از سوي خودروسازان را 
مش��كل ديگر صنعت تاير كشور عنوان كرد و گفت: 
به طور متوسط 50 درصد از تاير توليد شده در كشور 
در خودروسازي استفاده مي شود، اما خودروسازان با 
توجه به مشكالتي كه دارند معموال پرداخت مطالبات 

خود را عقب مي اندازد.
وي افزود پنج كارخانه تاير با خودروسازان همكاري 
مي كنند كه مجموع مطالبات آنها 300 ميليارد تومان 
است. اين مقام مس��وول ضمن تأييد اينكه برخي از 
خودروها به دليل نبود زاپ��اس در كف پاركينگ ها 
مانده ان��د، اظهار كرد: اين موضوع فقط ش��امل تاير 
نيس��ت و كمبود س��اير قطعات نيز مشكل ساز شده 
است. با توجه به پرداخت نشدن مطالبات صنعت تاير 
از سوي خودروسازان اين صنعت از كمبود نقدينگي 
رنج مي برد و ظرفيت توليد تاير كاهش داشته است.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به 
محدوديت هايي كه سهم بندي بانك مركزي براي ورود 
ارز حاصل از صادرات براي صادركنندگان ايجاد كرده، 
معتقد است بانك مركزي بايد اجازه دهد صادركننده از 
هر كانال باز و در دسترسي كه مي تواند، ارز خود را وارد 
كند، چه به صورت اسكناس و چه به شكل واگذاري به 

واردكنندگان و توليدكنندگان.
احمدرضا فرشچيان از ضرورت حذف محدوديت  هاي 
ناشي از اجراي اين بسته سياستي براي صادركنندگان 
گفت. او توضيح داد: بخش��نامه اخي��ر بانك مركزي، 
دس��ت و پاي صادركنن��دگان را  مي بن��دد و آنها را به 
هراس  مي ان��دازد كه چگون��ه عمل ك��رده و چگونه 

تقسيم بندي  هاي تعيين شده را رعايت كنند.
فرش��چيان افزود: ما همچنان با بانك مركزي چالش 
داريم و در تالش هستيم كه سياست گذار را قانع كنيم 
كه اين محدوديت  ها را برطرف كند. پيش فرضي كه در 
ذهن صادركنندگان وجود دارد، اين است كه به عنوان 
يك ايراني وطن پرست، خود را موظف  مي دانند به هر 
ميزان كه صادر  مي كنند، ارز آن را بازگردانند. به ويژه 
در شرايط كنوني كه كشور به ارز نياز دارد. اعتراضات 
مطرح شده به سياس��ت هاي بانك مركزي نيز به اين 
معنا نيس��ت صادركنندگان قصد ندارند ارز خود را به 
كشور بازگردانند. او با بيان اينكه اجبار صادركنندگان به 
رعايت تقسيم بندي   صورت گرفته براي بازگرداندن ارز 
صحيح نيست، ادامه داد: ممكن است يك صادركننده، 
بتواند تمام ارز حاصل از صادرات خود را وارد س��امانه 

نيما كند، يا ممكن اس��ت صادركنن��ده ديگري قادر 
باش��د تمام ارز خود را به صورت اس��كناس وارد كند. 
واردات كاال يا واگ��ذاري پروانه صادراتي به واحدهاي 
توليدي و واردكنندگان نيز از ديگر روش هايي اس��ت 
كه صادركنندگان  مي توانند ارز را بازگردانند. بنابراين، 
بانك مركزي بايد اين اجازه را به صادركنندگان بدهد 
كه ارز خود را از كانال  هاي بازي كه در اختيار دارند، به 
كش��ور وارد كنند.فرشچيان افزود: سامانه نيما نيز ارز 
دريافتي از صادركنن��دگان را به واردكنندگان واگذار 
 مي كند. در اين صورت چه نيازي به سامانه نيما وجود 
دارد و صادركنندگان بايد اجازه داشته باشند، ارز خود 

را بدون واسطه به واردكنندگان واگذار كنند. 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينكه 
بانك مركزي در ماه هاي اخير تا حدودي به همراهي 
با فعاالن اقتصادي روي آورده است ادامه داد: اين نهاد 
طي بخشنامه اي به صادركنندگان تا تاريخ 30 تيرماه 
فرصت داده كه حداقل تا 70 درصد ارز صادراتي سال 
13۹7 خ��ود را ارايه كنند تا گواهي خوش حس��ابي 
دريافت كرده و از معافيت  هاي مالياتي بهره مند شوند. 
مساله اين است كه اگر بانك مركزي به اين اعتقاد رسيده 
كه چهار ماه براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات كافي 
نيست، چرا آن را شفاف اعالم نمي كند كه پرونده ها وارد 
فاز توافق با افراد و سليقه هاي مختلف نشود؟ بنابراين 
الزم اس��ت، بانك مركزي به طور شفاف و صريح اعالم 
كند كه صادركنن��دگان براي مثال 6 ماه، ۸ ماه يا يك 

سال فرصت دارند ارز خود را بازگردانند.

مديرعامل انجمن مديران و صنايع كارتن و ورق كشور مطرح كرد

قيمت فروش صادراتي هر تن كارتن 8۰۰  دالر است
خبرگزاري مهر|

مديرعامل انجمن مديران و صنايع كارتن و ورق كشور 
با بيان اينكه دولت بايد مجوز صادرات كاغذ را تا سقف 
يك چه��ارم حجم كارتن باطل��ه وارداتي صادر كند، 
گفت: قيمت فروش هرتن كارت��ن، حدود ۸00 دالر 
است. عليقلي حسني اعظمي، در نشست خبري خود 
با بيان اينكه در شرايط سخت اقتصادي قرار داشته و 
بس��ياري از توليدكنندگان با تحريم ها دست و پنجه 
نرم مي كنند، گفت: اين تحريم ها منجر به دلسردي 
توليدكنندگان نشده و آنها با قدرت وقوت، با وجود همه 
سختي ها، مشغول توليد و توسعه كارهاي خود هستند. 
در اين ميان صنع��ت كاغذ و مقوا نيز در حال فعاليت 
است و تالش دارد عالوه بر حفظ اشتغال، توليد را نيز 
ادامه دهد. مديرعامل انجمن مديران و صنايع كارتن و 
ورق كشور با بيان اينكه تحريم ها اگرچه ناجوانمردانه 
اس��ت، اما توليدكنندگان همچنان ايستاده و تالش 
كرده اند تا توليد مقوا، كارتن و كاغذ را بهينه و بر اساس 
استانداردهاي روز دنيا پيش ببرند، افزود: 167 واحد 
كارتن سازي بزرگ در سطح كشور فعال هستند كه 
در كنار آنها، حدود 4 هزار واحد تبديلي فعاليت كرده 

و مواد مورد نياز خود را از 167 واحد ياد شده دريافت 
مي كنند.

وي با بيان اينكه اين واحده��اي توليدي، مواد اوليه 
مورد نياز خود را از كارخانه هاي كارتن سازي دريافت 
كرده و به س��اير محصوالت نهايي تبديل و به فروش 
مي رسانند، تصريح كرد: بر اساس برآوردها و آمارهاي 
رس��مي، در حال حاضر، 50 هزار نفر به طور مستقيم 
يا غيرمس��تقيم در اين صنف مشغول به كار هستند 
كه عمده مشكالت آنها، به دليل فعال نبودن دو سوم 
ظرفيت ايجاد شده كارخانجات است.به گفته اعظمي، 
براي رفع اين مشكالت، دولت بايد مجوز صادرات كاغذ 
را تا سقف يك چهارم حجم كارتن باطله وارداتي و نه 
بيشتر ارايه دهد؛ چراكه در غير اين صورت، با كمبود 
كارتن در داخل و افزايش قيمت ها مواجه خواهيم شد؛ 
اين در حالي است كه قيمت هاي فروش صادراتي به 
ازاي هر تن كارتن حدود ۸00 دالر اس��ت.وي اظهار 
كرد: دولت انتظار دارد فعاالن اين صنعت بازگشت ارز 
حاصل از صادرات معادل تني ۸60 تن داشته باشند و 
اين امر، انگيزه صادركنندگان كاهش داده است، اين 
در شرايطي است كه سال گذشته، حدود يك ميليون 

تن كاغذ بسته بندي در كشور توليد شد كه مواد اوليه 
آن از يكي از سه طريق چوب درختان جنگلي، واردات 
خمير كاغذ از خارج يا آخال )ضايعات كارتن و كاغذ( 
تأمين شده است؛ ضمن اينكه مشكالت تأمين مواد 
اوليه و افزايش نرخ ارز سبب شد تا 200 هزار تن كاغذ 
به خارج كشور صادر ش��ود كه به نوعي خام فروشي 
و هدر رف��ت منابع ملي بود.اعظمي با بي��ان اينكه از 
مجموع يك ميليون تن كاغذ بسته بندي توليد شده 
در سال گذش��ته، 150 هزارتن آن صرف بسته بندي 
محصوالت كشاورزي صادراتي و 150 هزارتن ديگر 
صرف بسته بندي كاشي، سراميك و لوازم ساختماني 
شده است، خاطرنش��ان كرد: در حالي كه براي توليد 
هر تن كاغذ بس��ته بندي 1.4 برابر آن آخال مورد نياز 
است، اما سختگيري هاي محيط زيست سبب شد تا 
با وجود مجوز واردات 230 هزار تني، در نهايت فقط 
30 هزار تن آخال وارد كشور شود؛ اين در حالي است 
كه وزير وقت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته، 
ممنوعي��ت واردات كاغذ به هر ش��كل را اعالم نمود 
ت��ا وضعيت كيفي توليد داخل بهب��ود يابد، در حالي 
واحدهاي كارتن سازي در حال برنامه ريزي براي اين 

موضوع بودند طي 27 روز مجددا مصوبه قبلي ملغي 
شد و اين مس��اله مش��كالت زيادي براي واحدهاي 
كارتن س��ازي به وي��ژه »كارتن خرما و كارتن ش��انه 
تخم مرغ« ايجاد ك��رد.وي با بيان اينكه تاكنون هيچ 
ارزي براي تأمين كاغذهاي صنعتي به منظور توليد 
كاغذهاي بسته بندي و كارتن داده نشده و عمده ارز به 
كاغذ تحرير و روزنامه اختصاص مي يابد، تاكيد كرد: 
سال گذشته، حتي ارز براي توليد كاغذهاي خاص از 
جمله »فودگريد و ويرجين كرافت« كه مورد استفاده 

در صنايع غذايي و كيس��ه هاي مواد غذايي بوده و در 
داخل توليد نمي ش��وند، ارزي به فع��االن اين صنف 
تخصيص نياف��ت. اعظمي ادامه داد: س��االنه حدود 
20 هزار تن كاغذهاي فود گريد و ويرجين كرافت در 
كشور مورد نياز است؛ در حالي كه در خوشبينانه ترين 
حالت، تنها 70 درصد كارتن هاي مورد استفاده در بازار 
بهداشتي و سالم اس��ت، زيرا كاغذ بهداشتي كاغذي 
است كه از چوب توليد مي شود اما اجازه واردات چوب 

يا خمير كاغذ داده نمي شود.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

زخم گشايي چندباره كرسنت 

دردهايي كه درمان نمي شوند 
سيدمحمد ميرزامحمدزاده|

اين روزها كه اخبار تلخ تحريم هاي نفت ايران لرزه بر 
اندام هر ايراني مي اندازد، بيشتر از هميشه ياد تصاوير 
مش��عل هاي گازي مي افتيم كه در ميدان سلمان در 
خليج ف��ارس، ثروت ملت اي��ران را به ب��اد مي دهند. 
مشعل هايي كه گازهاي همراه نفت ميدان نفتي سلمان 

را در هوا دود مي كنند.
قرارداد كرسنت كه در سال 1381 بين شركت اماراتي 
كرسنت و شركت ملي نفت ايران پس از 4 سال مذاكره 
به امضا رسيد، قرار بود گازهاي همراه ميدان سلمان را از 
مخزن مشترك با ابوظبي به ميزان روزانه 500 ميليون 
فوت مكعب در روز به كشور امارات صادر كند. اگرچه 
شركت كرسنت خواستار 600 ميليون فوت مكعب در 

روز بود، اما ايران آن را نپذيرفت. 
مشكل مخالفان اين بود كه گاز با تخفيف 20 درصدي 
)كه اصوال در مفاد قرارداد نامي از آن برده نش��ده بود( 
به امارات ارايه مي شد، يا آنكه كال ايران قيمت پاييني 
براي گاز صادراتي در نظر گرفته بود. به فرض آنكه ايران، 
فروشنده گاز با تخفيف به كشور امارات بود كه در ادامه 
تشريح مي شود كه اينچنين نبوده است، فروش گازي 
كه هدر مي رود، حتي به قيمت ارزان، مي توانست منافع 
بسياري برايمان داشته باشد. نخست آنكه اين گاز هدر 
نمي رفت، دوم آنكه مراودات تجاري ما با امارات گسترده 
مي شد، منفعت سوم شايد اين بود كه كشوري به گاز ما 
وابسته مي شد و شرايطش براي قطع مراودات سياسي 
و اقتصادي س��خت تر مي بود و بعدتر آنكه سبد درآمد 

ارزي كشور متنوع تر مي شد.
اما نكته مهم اين بود كه ايران بر اساس قرار داد كرسنت 
اصوال تخفيفي براي طرف اماراتي قائل نبود؛ ايران بر 
اساس موازين چنين قراردادهايي قيمتي را براي گاز 
تعيين كرده بود كه تابع زمان و شرايط منطقه اي بود؛ 
همچون ساير قراردادهاي فروش گاز به ساير كشورها 
همچون تركيه و عراق. حتي در آن زمان قطري ها نيز 
قراردادي مشابه را با شركت اماراتي ديگري امضا كردند 
كه رقم گاز نزديك يا كمتر از رقم توافق با كرس��نت را 
داشت. در اساس هيچ كش��وري نمي تواند يك سويه 
تعيين كننده بهاي انرژي باش��د؛ چه خري��دار و چه 
فروش��نده. به فرض كه ايران قرارداد اوليه را بر اساس 
قيمتي پايين منعقد مي كرد، سال آتي با تغيير شرايط 
بازار انرژي مي توانست قيمت را تغيير دهد و حتي بهاي 
پيشين تعيين شده در قرارداد را در مجامع بين المللي 
به بحث بگذارد و خسارت بگيرد؛ موردي كه در قرارداد 
مشابه قطري ها ديده نشده بود. مثال آنكه تركيه بارها 
بهاي تعيين شده گاز خريداري شده از ايران را به دادگاه 
برده و خواستار خسارت شده است، حال آنكه بهاي گاز 
فروخته شده به تركيه در قراردادها به توافق رسيده بود. 
مثال ديگر گاز وارداتي ايران از تركمنستان بود، زماني 
كه تركمنستان تصميم گرفت قيمت را بر اساس بازار 
منطقه اي و شرايط فصلي تغيير دهد، ايران زير بار نرفت 

و جريان گاز قطع شد. نكته جالب تر ماجرا اين بود كه 
قيمت لحاظ شده گاز در قرارداد كرسنت، از قيمت هاي 
منطقه اي از جمله گازي كه از تركمنستان وارد كشور 

مي شد، گران تر بود.
همين جريان مي توانست در موضوع كرسنت جاري 
شود؛ حتي به فرض محال كه گاز با تخفيف در قرارداد به 
امارات مي رفت؛ حق تغيير قيمت و حتي ادعاي خسارت 

در مورد گاز فروخته شده براي ايران محفوظ بود.
از طرف ديگر، شركت كرس��نت قبل از بردن شكوايه 
به دادگاه الهه با حضور در ايران و برگزاري جلس��ات 
مختلف با مسووالن دولت دهم، عنوان كرد كه حاضر 
است بيشترين قيمت منطقه اي گاز در قرار داد لحاظ 
شود تا اين قرارداد نهايي و جاري شود. اما به بهانه اينكه 
ايران بايد تعيين كننده قيمت باشد و نه شركت طرف 

قرارداد، اين راهكار عالي نيز به بن بست رسيد. 
بهانه ديگر مخالفان در مورد اجراي كرس��نت اين بود 
كه در امضاي اين قرارداد فساد رخ داده است؛ اتهامي 
كه البته در هيچ دادگاهي در مورد مديران وقت وزارت 
و شركت ملي نفت ايران اثبات و حكمي در اين زمينه 
صادر نشد. به فرض محال اثبات چنين اتهامي، امكان 
پيگيري اين م��ورد در دادگاه هاي كش��ور و مجازات 

عامالن وجود داشت و نيازي به نقض قرار داد نبود.
س��رانجام صبر شركت اماراتي به سر آمد و عنوان كرد 
كه پرون��ده را به مجام��ع داوري بين المللي مي برد. با 
رفتن پرونده ب��ه دادگاه الهه در زمان دولت دهم، يك 
اتفاق اسفناك ديگر از سوي ايران صورت گرفت. محور 
شكايت امارات، تأخير ايران در صدور گاز بر اساس مفاد 
قرارداد بود؛ ايران در جواب مدعي شد كه به دليل فساد 
در قرارداد از سوي امضا كنندگان جلوي اجراي قرارداد 
را گرفته است: اظهارنظري ناشي از عدم تسلط حقوقي 
يا شايد سياسي كاري. اين ادعا موضعي چند سر باخت 
براي ايران ايجاد ك��رد: اوال: اگر تخلف صورت گرفته 
ايران بايد غرامت تخلف را بدهد، در حالي كه اتهامي از 
سوي مسووالن اثبات نشده بود و دوم آنكه اگر تخلفي 
صورت نگرفته پس ايران بايد ضمن پرداخت غرامت 
تأخير به اجراي پروژه بازگردد؛ موضوعي كه همچنان 
مخالفان داخلي اج��ازه آن را نمي دهند. عالوه بر اين 
موارد اضافه كنيد كه ايران گازي صادر نكرده بود و در 
آمدي حاصل نشده بود. اظهارنظر عنوان شده در مورد 
اينكه فساد دليل جلوگيري از قرار بوده است، آن دولت 
و دولت هاي بعد را در دادگاه بين المللي در موضع ضعف 
قرار داد: ايران نه مي تواند مدعي شود كه فساد صورت 
گرفته يا نگرفته اس��ت و نه قادر به بازگشت به قرارداد 
اس��ت. به فرض آنكه پيگيري تخلف در دادگاه داخلي 
در حال انجام بود؛ ايران مي توانس��ت با داليل ديگري 
از جمله اعمال تحريم هاي غربي يا ايرادات مختلف به 

قرارداد، خود را در دادگاه در موضع بهتري قرار دهد.
نكته اصلي اين است كه اصوال شكايت كرسنت بابت 
نقض اين قرارداد است و نه ذات قرارداد؛ حال آنكه در 

داخل اي��ن امضا كنندگان قرارداد هس��تند كه هدف 
حمالت راست و چپ قرار گرفته اند و نه نقض كنندگان 
آن. يعني آن فرد يا طيفي كه منجر به قضايي ش��دن 
اين پرون��ده بودند و در نهايت جريمه بي چون و چرا را 
براي كشور رقم زدند، موضوع انتقادات و هدف حمالت 
نيس��ت. اين نقض كنندگان بالفعل، با فرار رو به جلو 
تالش مي كنند دست پيش بگيرند و ديگران را هدف 
حمالت تند خود قرار دهند؛ همان ديگراني كه اسناد 
برخورد نامناس��ب آنها را در اختيار دارند و روزي براي 
افكار عمومي روشن خواهد شد كه با نقض كرسنت چه 

زيان هايي به كشور وارد آمد.
خبر خوب آنكه رأي نهايي دادگاه الهه همچنان صادر 
نشده است و آنطور كه مسووالن حقوقي وزارت نفت 
مي گويند، پرونده در دادگاه خ��وب و به نوعي به نفع 
ايران پيش رفته است؛ اما اينكه چه ميزان جريمه و چه 
شرايطي براي پايان يافتن پرونده در نظر گرفته شده 
را هيچ ك��س جز گردانندگان دادگاه الهه نمي داند؛ با 
اين حال اظهارنظركنن��دگان ناآگاه از رأي نهايي، گاه 
و بي گاه از نتيجه پرونده و ميزان جريمه ايران س��خن 
مي گويند و همچنان انگشت اتهام به سمت اين و آن 
به ويژه مسووالن حال وزارت نفت مي گيرند. آنطور كه 
بيژن زنگنه، وزير نفت مي گويد، هر اظهارنظري در اين 
مورد مي تواند شرايط صدور رأي را تغيير دهد؛ اظهاراتي 
مانند فساد در امضاي قرارداد، ميزان جرايم، همه و همه 

مي تواند جريان خوب دادگاه را عليه منافع كشور كند.
با وجود اين يكي از نمايندگان س��ابق محترم مجلس 
شوراي اسالمي كه چندين دوره حضوري پر رنگ داشته 
است، چندين بار با اظهارات متنوع در دوران هاي مختلف 
ضربه بر پيكره روند اين پرونده زده اس��ت. اين نماينده 
يك بار در حالي كه ايران قرار بود گزارش خود از تحقيق 
و تفحص در اين باره به دادگاه الهه ارايه دهد، گفته بود 
كه پرونده با موضوع فساد در حال رسيدگي است و ايران 
قصد دارد دس��ت از اعتراض درباره حقوق تضييع شده 
خود در اين باره بردارد و در صورت نهايي شدن، دولت 
بين 8 تا 35 ميليارد دالر خس��ارت و غرامت پرداخت 
مي كند: به زبان ساده تر اين نماينده به دادگاه اين عالمت 
را داده بود كه ايران با چنين مبالغي براي جريمه اش كنار 
مي آيد و اين در حالي بود كه صحبت از مبلغي در روند 
پرونده آورده نشده بود و اين اظهارات بهانه اي براي ادعاي 
خسارت در روند پرونده از سوي شاكي شد. آن نماينده 
محترم با وجود اعتراضات داخلي به چنين اظهارنظراتي 
و آش��كار ش��دن عواقب آن در روند پرونده، دوباره بعد 
از گذشت چند س��ال صحبت از ابعاد تازه فساد در اين 
قرارداد كرد و به تخمين ميزان خسارت پرداخت و آن 
را برابر 56 ميليارد دالر ارزيابي كرد. در اقدامي متناقض 
اين بار در خرداد ماه 98 اين نماينده با حضور در برنامه 
زنده تلويزيوني رقم عدم النفع ايران از قرارداد كرسنت 
را 53 ميليارد دالر عنوان كرد و آن را با ميزان نقدينگي 

كشور به مقام قياس گذاشت. در واقع اين نماينده مجلس 
هنگامي كه از عدم النفع اين پروژه و قياس آن با نقدينگي 
ايران صحبت كرده و عنوان كرد كه گفت با اين ميزان 
س��رمايه امكان تكميل پروژه هاي خطوط ريلي كشور 
وجود داشت قياس��ي صحيح را مطرح مي كرد؛ اما بايد 
گفت كه »عدم النفع« همانطور كه از نام آن مش��خص 
است ناشي از »نقض« و »عدم« اجراي قرارداد كرسنت 
بوده كه همين نماينده محترم و ديگران جلوي اجراي 
آن را با بهانه هاي مختلف گرفتند. به اذعان وزير نفت و 
آن طور كه رييس  اداره كل روابط عمومي وزارت نفت در 
برنامه »سالم صبح بخير« شبكه سوم سيما پس از روشن 
شدن رأي نهايي دادگاه، اين نماينده و هم طيفان آنها 

هستند كه بايد عواقب اظهارات خود را بپذيرند. 
مش��عل هاي گازي ميدان س��لمان همچنان در حال 
سوختن است و اظهاراتي كه از سوي چنين نمايندگاني 
طرح مي شود مانند هيزمي به پاي اين آتش كه دودش 
به چشم مردم ايران مي رود عمل مي كند. گاز همراهي 
كه ق��رار بود منبع درآمدي باش��د و در نهايت زندگي 
بهتري را براي مردم به ارمغان بياورد؛ قطر اما به دور از 
حواشي، با تعيين بهاي كمتري از مبلغ توافق شده براي 
قرارداد كرس��نت از همان سال ها گاز خود را به امارات 
صادر مي كن��د و با وجود لغو تمامي توافقات تجاري با 
امارات بر سر محاصره از س��وي ائتالف سعودي، اين 

قرارداد ساري و جاري است. 

اوپك باز هم كاهش توليد داشت
ناتواني عربستان از جبران نفت ايران و ونزوئال

تسنيم | رويترز با اشاره به كاهش توليد نفت اوپك 
در ژوئن به پايين ترين حد طي 5 سال گذشته نوشت: 
افزايش توليد عربستان كاهش توليد ايران و ونزوئال را 

به خاطر تحريم هاي امريكا جبران نكرد.
به گ��زارش خبرگ��زاري رويترز، 14 عضو س��ازمان 
كشورهاي صادر كننده نفت ماه گذشته 29 ميليون و 
600 هزار بشكه در روز نفت خام توليد كردند كه 170 
هزار بشكه كمتر از توليد ماه مي بود و پايين ترين حد 

توليد از 2014 تاكنون را ثبت كرد.

تحقيقات نش��ان مي دهد با وجود اينكه عربستان در 
اثر فش��ار ترامپ براي پايي��ن آوردن قيمت هاي نفت 
خام، توليدش را افزايش داده است، ولي هنوز هم بطور 
داوطلبانه كمتر از سهميه اش طبق توافق توليد اوپك 
پالس نفت توليد مي كند. اوپك توافق كاهش توليد را 

هفته گذشته تمديد كرد.
با وجود عرضه پايين نف��ت، قيمت نفت خام از ركورد 
6 ماهه 75 دالر در هر بش��كه ماه آوريل پايين آمد و به 
63 دالر در هر بشكه رسيده است. دليل آن هم نگراني 

در مورد كندي رش��د اقتصادي است.به نظر مي رسد 
تصميم اوپك و متحدانش براي تمديد كاهش توليد 
تأثيري بر قيمت نفت نگذاشته است. در عين حال يك 
سري اطالعات نااميدكننده اقتصادي از طرف امريكا، 
چي��ن و اروپا نگراني هاي جدي��دي در مورد تقاضا به 

وجود آورده است.
اوپك، روسيه و س��اير توليد كنندگان غير اوپك طي 
ائتالفي در ماه دسامبر، تصميم گرفتند از ژانويه سال 
جاري توليد نفت را يك ميليون و 200 هزار بشكه در روز 

پايين بياورند. سهم اوپك از اين توافق، كاهش 800 هزار 
بشكه در روز بود كه توسط 11 عضو آن غير از ايران، ليبي 
و ونزوئال اجرايي شد. توليدكنندگان نفت هفته گذشته 

در وين اين توافق را تا مارس 2020 تمديد كردند.
در ماه ژوئن، اي��ن 11 عضو اوپك 156 درصد به تعهد 
خود براي كاهش توليد پايبند بودند كه دليل آن توليد 
كمتر در عراق، كويت و آنگوال هم بود. سه كشوري كه از 
كاهش توليد معاف شده بودند هم نفت كمتري توليد 
كردند.بر اس��اس آمارهاي رسمي، صادرات نفت خام 

ايران به خاطر تحريم هاي امريكا به كمتر از 400 هزار 
بشكه در روز نسبت به 2.5 ميليون بشكه در روز آوريل 
2018 رسيد. در ونزوئال هم تحريم هاي امريكا توليد را 

پايين آورده است.
در بين كشورهايي كه بيشتر توليد را دارند، عربستان 
توليدش را صد هزار بشكه در روز باال برد و به 9 ميليون 
و 800 هزار بشكه در روز نسبت به ماه مي رساند كه هنوز 
هم كمتر از سهميه 10 ميليون و 311 هزار بشكه اي اين 

كشور از توافق اوپك است.

برنت در پايان هفته رشد يك درصدي داشت

صعود افتان و خيزان نرخ نفت
تسنيم| قيمت هر بشكه نفت برنت در پايان معامالت 
روز جمعه با 93 سنت معادل 1.47 درصد افزايش به 64 

دالر و 23 سنت رسيد.
به گ��زارش رويت��رز، در حالي كه تنش ه��اي اياالت 
متحده با ايران و همچنين تمديد توافق كاهش توليد 
بين اوپك و متحدانش موجب تقويت قيمت ها شده 
است، قيمت نفت روز جمعه افزايش داشت، اما انتشار 
آمارهاي اقتصادي ضد و نقيض موجب شد رشد قيمت 
محدود باشد.بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت 
شاخص جهاني برنت در پايان معامالت آتي روز جمعه 
با 93 سنت، معادل 1.47 درصد افزايش به 64 دالر و 
23 س��نت در هر بشكه رسيد. قيمت نفت خام امريكا 

)WTI( ه��م در پايان معامالت اين روز با 17 س��نت 
افزايش به 57 دالر و 51 سنت در هر بشكه رسيد. بازار 
امريكا روز پنجش��نبه به مناسبت روز ملي اين كشور 
تعطيل بود.در حالي كه نگراني ها در مورد كند شدن 
رشد اقتصاد جهاني تاثيرات ناشي از ريسك هاي متوجه 
عرضه نفت را كمرنگ كرده، قيمت هر دو شاخص نفتي 
در اين هفته ش��اهد كاهش بود. نفت برنت و نفت خام 
امريكا به ترتيب افت قيمت هفتگي 3.3 و 1.8 درصدي 

را تجربه كردند.
جن��گ تجاري مي��ان امري��كا و چين موجب ش��ده تا 
چش��م انداز اقتصاد جهاني و تقاضا براي نفت تيره و تار 
شود، اما مذاكرات ميان دو كشور براي دستيابي به يك 

توافق تجاري هفته آينده از سر گرفته خواهد شد.آمارهاي 
جديد نشان مي دهد كه ثبت سفارشات صنعتي در آلمان 
در ماه مي بيش از حد انتظار كاهش يافته و وزارت اقتصاد 
اين كش��ور گفته اين بخش از اقتصاد آلمان احتماال در 

ماه هاي آينده نيز عملكرد ضعيفي خواهد داشت.
وزارت كار اياالت متحده امريكا نيز اعالم كرده اس��ت 
كه ميزان فرصت هاي ش��غلي ايجاد ش��ده در بخش 
غيركشاورزي امريكا در ماه گذشته به 224 هزار مورد 
رسيده كه بيشترين ميزان در 5 ماه گذشته بوده است. 
اما ثبت سفارشات جديد براي كاالهاي كارخانه اي در 
اين كش��ور در ماه مي براي دومين ماه متوالي كاهش 

داشته است.
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اطالعيه چهارمين
عرضه بورسي نفت

ش�انا| اطالعيه عرضه 2 ميليون بشكه نفت  
خام س��نگين شركت ملي نفت ايران در رينگ 
بين الملل بورس انرژي با قيمت پايه 57 دالر و 
66 سنت براي هر بش��كه و براي روز سه شنبه 
)18 تيرماه( منتش��ر شد.اين چهارمين عرضه 
نفت خام س��نگين در رينگ بين الملل از زمان 
آغ��از عرضه نفت در بورس انرژي اس��ت؛ دهم 
ارديبهشت امسال در نخستين عرضه نفت خام 

سنگين 70 هزار بشكه معامله شد.
خريداران مي توانند تا س��ه ماه پ��س از انجام 
معامله محمول��ه را تحويل بگيرن��د و تحويل 
محموله در ديگر مناطق منوط به تاييد شركت 
ملي نفت ايران امكان پذير است.بر اساس اين 
گ��زارش، عرضه نف��ت خام در ب��ورس انرژي 
ايران در راس��تاي تحقق سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي مبتني بر ايج��اد تنوع در روش هاي 
فروش نفت و اس��تفاده از ظرفيت هاي بخش 
غيردولت��ي به منظ��ور ص��ادرات نفت خام در 

دستور كار قرار گرفته است.

كاهش 2 درصدي
ظرفيت پااليشي امريكا

تسنيم| بسته ش��دن يك پااليشگاه نفتي در 
فيالدلفيا كه ماه گذش��ته به خاطر آتش سوزي 
مهيبي ويران شد، تقريبا دو سال موفقيت امريكا 
را در افزايش ظرفيت پااليشگاهي از بين مي برد.

به گ��زارش رويترز، فيالدلفيا انرژي سولوش��نز 
اعالم كرد پس از آتش س��وزي 21 ژوئن در يك 
بخش از اين پااليشگاه كه واحد افزودن آلكيل به 
هيدروكربن ها را نابود كرد، در تابستان پااليشگاه 
خود را با ظرفيت 335 هزار بشكه در روز مي بندد.

عمليات بستن اين پااليشگاه هفته گذشته آغاز 
ش��ده و تا اواخ��ر اوت ادام��ه دارد و كل ظرفيت 
پااليش��گاهي امريكا را ح��دود 2 درصد كاهش 
مي ده��د و ب��ه 18.46 ميليون بش��كه در روز 

مي رساند.
طب��ق گ��زارش اداره اطالعات ان��رژي امريكا، 
ظرفيت پااليشگاهي اين كشور در اوايل ژانويه 
18.8 ميليون بش��كه بود كه نس��بت به 18.6 
ميليون بشكه اوايل 2017 افزايش داشت. تعداد 
پااليشگاه هاي فعال اين كشور در سال گذشته 
سه عدد كم شده و حاال 132 پااليشگاه است، در 
حالي كه ظرفيت پااليشگاهي اين كشور 204 
هزار بش��كه در روز افزايش يافته اس��ت.حدود 
55 درصد رشد ظرفيت پااليشگاهي امريكا در 
سال گذش��ته مربوط مي شد به پااليشگاه هاي 
حاش��يه گالف كوست. پااليش��گاه هاي ايالت 
تگزاس به تنهايي مسوول 42 درصد اين افزايش 
ظرفيت بودند.افزايش بزرگ بعدي در ظرفيت 
پااليشگاهي امريكا در 2022 خواهد بود، وقتي 
اكس��ون موبيل واحد تقطير نفت خام خود را با 
ظرفيت 250 هزار بشكه در روز راه اندازي كند.

آلودگي مجدد در نفت روسيه
ايسنا| تنها چند روز پس از اينكه روسيه اعالم 
كرد جريان نفت به اروپا از طريق خط لوله دروژبا 
را بطور كامل از سرگرفته است، پااليشگاه نفت 
شل در آلمان واردات از طريق دروژبا را به دليل 
وجود كلريد اورگانيك بيش از حد استاندارد، 

متوقف كرد.
آلودگي نفت خامي كه از طريق دروژبا به اروپا 
ترانزيت مي شود در اواخر آوريل روسيه را ناچار 
كرده بود ص��ادرات از طريق اي��ن خط لوله به 

چندين كشور اروپايي را متوقف كند.
آلودگي نفت به ماده شيميايي كلريد ارگانيك 
كه مقامات روس��ي آن را عمدي اعالم كردند، 
براي تجهيزات پااليشگاه و همچنين سالمت 
انسان خطرناك و آسيب رسان است. اين ماده 
شيميايي براي افزايش توليد نفت مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
س��خنگوي ش��ركت ش��ل به نش��ريه آلماني 
هندلزبالت گفت: پااليش��گاه اين ش��ركت در 
آلم��ان واردات نفت روس��يه از طريق دروژبا را 
متوقف كرده است زيرا همچنان كلريد ارگانيك 

بيش از حد مجاز وجود داشت.
وي در ادامه افزود: پااليش��گاه پي س��ي كي با 
تأمين كنندگان و اپراتورهاي خط لوله در تماس 
است تا علت وجود سطح باالي كلريد ارگانيك و 

نحوه رفع اين مشكل روشن شود.
آلودگي نفت روس��يه فعاليت پااليشي برخي 
از ش��ركت ها را در م��اه م��ه مخت��ل ك��رد. به 
عنوان مثال ش��ركت توتال فعالي��ت برخي از 
واحدهاي پااليشگاه ليونا در آلمان را براي انجام 

بررسي هاي فني تعطيل كرد.
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سخنگوي صنعت برق از تعيين تعرفه برق براي بيت كوين تا 3 هفته آينده خبر داد

استخراج بيت كوين در مسير قانوني شدن
ايرنا| س��خنگوي صنعت برق با بيان اينكه شركت 
توانير آماده دريافت رس��مي تقاضاي توليدكنندگان 
ارز ديجيت��ال ب��راي تخصيص برق اس��ت، گفت: به 
اين درخواست ها با مشخص ش��دن تعرفه برق توليد 
ارز ديجيتال و بررس��ي ظرفيت هاي ش��بكه در نقطه 
مورد درخواست، رسيدگي مي شود. مصطفي رجبي 
مش��هدي، معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير 
و س��خنگوي صنعت برق اظهار داش��ت: بر اس��اس 
برآوردهاي صورت گرفته، ميزان برق مصرفي ماينرها 
و به عبارت كلي تر توليدكنندگان ارز ديجيتال كمتر 

از 500 مگاوات اس��ت.وي افزود: بر اساس روش هاي 
مختلف تخمين، پيش بيني مي كنيم ميزان مصرف 
واقعي برق ماينرها بين 300 تا 500 مگاوات باش��د، 
البته بايد توجه داش��ت كه اينها تخمين است و دقيقًا 
ميزان مصرف آنها مشخص نيست. سخنگوي صنعت 
برق تصريح كرد: بعد از اينكه اينها به صورت رسمي و 
منطقي بتوانند بيايند درخواست خود را ارايه دهند، 
پروانه بگيرند و ما به صورت رسمي بتوانيم به آنها برق 
اختصاص دهيم، قطعًا همه چيز روشن و شفاف خواهد 
شد. وي ادامه داد: حداقل اين است كه يك نيروگاه 500 

مگاواتي در تابستان بايد براي تأمين برق توليدكنندگان 
ارز ديجيتال به صورت مس��تمر فعالي��ت كند، البته 
ميزان تقاضاي جديدي ني��ز در اين زمينه وجود دارد 
كه فقط يك نمونه اي كه ط��ي روزهاي اخير مراجعه 
كرده، تقاضاي تأمين برق براي يك فارم 130 مگاواتي 
)مزرعه توليد بيت كوين( بود؛ اين نش��ان مي دهد كه 
تقاضا در اين بخش بيش از فعاليت هاي كنوني است.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير با بيان اينكه 
اثر فعاليت توليدكنندگان ارز ديجيتال روي شبكه برق 
در ساعات پيك محسوس است، خاطرنشان كرد: اينكه 

انجمن بالك چين اطالعيه اي صادر و عنوان كردند كه 
ماينرها را به صورت داوطلبانه در ساعات پيك مصرف 
برق دس��تگاه هاي خود را خاموش مي كنند، اقدامي 
شايسته است كه نش��ان مي دهد فعاالن اين صنعت، 
شرايط صنعت برق در تابستان را درك كرده اند و اين 

همكاري و تعامل جاي تشكر دارد.
وي اضافه كرد: موضوعي كه اهميت دارد بحث يارانه 
انرژي اس��ت، توليد ارز ديجيتال صنعتي است كه به 
سرعت طي 3 تا 4 ماه، هزينه هاي خود را تأمين كرده و 
سودآور مي شود؛ اين صنعت اگر بخواهد با هزينه هاي 
آزاد، ارز خ��ود را صادر كند و از طرفي ب��رق ارزان و با 
يارانه دولتي دريافت كند، منطقي نيست.سخنگوي 
صنعت برق با ابراز اينكه پيشنهاد وزارت نيرو به منظور 
تعيين تعرفه برق صادراتي براي فعاالن صنعت توليد 
ارز ديجيتال در كميس��يون اقتصادي دولت در حال 

پيگيري و بررسي است، گفت: تا 3 هفته آينده تعرفه 
برق توليد ارز ديجيتال مشخص و ابالغ مي شود و از آن 
پس مي توانيم هر نوع درخواستي را به صورت رسمي 
و شفاف بررسي و نسبت به تخصيص برق براي فعاالن 
اين صنعت اقدام كنيم.وي ادام��ه داد: در حال حاضر 
با اس��تفاده از برقي كه براي مصرف خانگي يا صنعتي 
يا كشاورزي تعريف انشعاب شده، توليد ارز ديجيتال 
انجام مي ش��ود كه اين قانوني نيست و نمي توان برق 
انش��عابي را كه براي مورد ديگري درخواس��ت شده، 
در موارد ديگري مصرف كرد.رجبي مش��هدي با بيان 
اينكه ش��ركت توانير آماده دريافت رس��مي تقاضاي 
توليدكنندگان ارز ديجيتال براي تخصيص برق است، 
گفت: به اين درخواست ها با مشخص شدن تعرفه برق 
توليد ارز ديجيتال و بررسي ظرفيت هاي شبكه در نقطه 

مورد درخواست، رسيدگي خواهد شد.
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بانك جهاني منتشر كرد

چالش هاي حكمراني و قانون در سال 2017
مواجهه با چالش هايي كه امروزه كش�ورهاي 
درحال توسعه با آنها روبه رو هستند، مستلزم 
بازانديش�ي در مورد فرآيندهايي اس�ت كه 
بازيگران دولت�ي و غيردولت�ي از طريق آنها 
براي طراحي و اجراي سياس�ت ها با يكديگر 
ارتب�اط برق�رار مي كنن�د. از اي�ن رو بان�ك 
جهاني در گزارش�ي با عنوان »گزارش توسعه 
 جهان�ي 2017؛ درب�اره حكمران�ي و قانون« 
World Development Report; Gover�)
nance and the Law( كه مركز بررسي هاي 
استراتژيك رياست جمهوري با ترجمه آن به 

بررسي اين چالش ها پرداخته است.

مقدمه 
جه��ان امروز ب��ا مداخ��ات عميق براي توس��عه، 
دس��تخوش تغييرات پي در پي اس��ت. نفوذ سريع 
تكنولوژي و دسترسي بيشتر به سرمايه و بازارهاي 
جهان��ي ، نرخ هاي رش��د س��االنه را ارتق��ا داده- به 
نرخ هايي كه قبا دست نيافتني بودند- و همچنين 
كمك كرده ك��ه بيش از يك ميليارد نفر از جمعيت 
جهان از ورطه فقر نجات يابند، اما اين جريان باعث 
افزايش نابرابري هم در داخل و هم بين كش��ورها و 
همچنين افزايش آس��يب پذيري روندهاي اقتصاد 
جهاني و بحران ها ش��ده اس��ت. ايده ها، ارزش ها و 
هنجارها با س��رعت زياد بين كشورها منتشر شده 
و منجر به تغيير تقاضاي شهروندان و سياست هاي 
دولت مي گردد. پيش��رفت هاي تكنولوژيكي باعث 
تغيير طرق تقابل شهروندان با يكديگر و دولت هاي 
شان ش��ده اس��ت و چالش هاي جديد، از تغييرات 
اقليمي تا جريان هاي غيرقانوني س��رمايه، مستلزم 

واكنش هاي سياستي فراملي و داخلي هستند. 

   بهبود حكمراني براي مواجهه با چالش هاي 
امروزي توسعه 

مواجهه با چالش هايي كه امروزه كشورهاي درحال 
توس��عه با آنها روبرو هس��تند- خدمات مش��تريان 
ضعيف، خش��ونت، رشد كند، فس��اد و نفرين منابع 
طبيعي چند مورد از آنهاست- مستلزم بازانديشي 
در م��ورد فرآيندهايي اس��ت كه بازيگ��ران دولتي 
و غيردولت��ي از طريق آنها ب��راي طراحي و اجراي 
سياس��ت ها با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند و اين 
همان چيزي است كه در اين گزارش »حكمراني« 
ناميده مي شود. موارد زير را كه اخيرا توجه جهاني را 

به سمت خود جلب كرده اند، در نظر بگيريد. 

   تقاضاي خدمات بهتر در برزيل
در سال 2014 و با نزديك شدن جام جهاني فوتبال، 
جهان شاهد تظاهرات مردم برزيل در خيابان ها در 
اعتراض به كيفي��ت خدمات عمومي از جمله حمل 
و نقل، آموزش و س��امت بود. برزيل 12 سال رشد 
فراگير و ثاب��ت را تجربه كرده بود ك��ه باعث خروج 
بي��ش از 30 ميليون نفر از مردم اين كش��ور از فقر و 
همچنين تقويت طبقه متوسط برزيلي شده بود. اما 
همين طبقه متوسط كه با ماليات هاي خود به ارايه 
اين خدمات عمومي كمك كرده بودند، حال متقاضي 
كيفيت و پوش��ش بهت��ر از جمله »اس��تانداردهاي 
فدراسيون بين المللي فوتبال براي مدارس« هستند. 
چرا چنين تغييري اتفاق افت��اد؟ قرارداد اجتماعي 
برزيل چند پاره ش��ده بود: كيفي��ت پايين خدمات 
به تدريج طبقه متوس��ط به باال را به سمت تقاضاي 

خدمات خصوصي س��وق داده و اين باعث تضعيف 
مي��ل و اراده آنها براي كمك به نظ��ام مالي گرديده 
بود. تمركز ثروت و ش��كاف بين خدمات خصوصي و 
عمومي باعث ادراك ناعدالتي توسط كساني گرديد 
كه با توج��ه به كمك هاي خود، انتظار بيش��تري از 

دولت داشتند.

  رسانه، منازعه و خشونت در خالل بهار عربي
اعتراضاتي ك��ه در برزيل پيرامون ج��ام جهاني رخ 
داد، نق��ش مهمي را نش��ان مي دهد ك��ه اينترنت و 
شبكه هاي اجتماعي جديد در تسهيل اقدام جمعي 
ايفا مي كنند. در س��ال 2011 در جه��ان عرب اين 
تكنولوژي ها اين امكان را ايجاد نمود كه ش��كايات 
ش��هروندان به نقط��ه اوج و مخاطره آميزي برس��د. 
اعتراضات اجتماعي منجر به خش��ونت گرديد زيرا 
برخي از افراد جامعه به خاطر دسترسي ناقص خود به 
اين نهادها، منابع و خدمات دولتي عصباني گرديدند. 
اي��ن رويدادها، محدوديت هاي رس��انه اجتماعي را 
مشخص نمود، به گونه اي كه در هماهنگي اعتراضات 
اثربخش بود اما نمي توانس��ت نماينده پايدار منافع 
بوده و تغيير اجتماع��ي را ايجاد نمايد. براي تبعيت 
از ترمينولوژي گزارش توس��عه جهان��ي 2016 در 
مورد خدمات ديجيتال، مكمل هاي »آنالوگ« براي 
حداكثرسازي امكان استفاده از رسانه اجتماعي مورد 
نياز اس��ت. عملكرد رش��د و چالش هاي رشد چين، 
ركوردهاي موفق چين در رش��د اقتصادي معروف 
است. براي چهار دهه و با يكپارچگي فزاينده چين با 
اقتصاد جهاني، اين كشور توانست با نرخ هاي دورقمي 
رش��د كرده و بيش از 700 ميلي��ون نفر از جمعيت 
خود را از فقر خارج كند. در حال حاضر و براس��اس 
بسياري از شاخص هاي متعارف، محيط نهادي چين 
در خال اين دوره، ثابت مانده اس��ت. آيا اين بدين 
معني است كه نهادها نقش��ي در رشد ندارند؟ خير. 
بلكه درك عميق تر توس��عه چين نشان مي دهد كه 
تصميمات سياستي انطباقي و ظرفيت باالي دولت، 
دو ركن اساس��ي براي موفقيت اقتص��ادي بوده و از 
طريق تغييرات گسترده در مكانيزم هاي پاسخگويي 
و رهبري جمعي، تسهيل مي گردند. تجربه چين، نياز 
به توجه بيشتر به كاركرد نهادها و توجه كمتر به شكل 
خاصي كه آنها مي گيرند را مشخص مي كند. در حال 
حاضر چين با كاهش نرخ رش��د مواجه است. حفظ 
سرعت رش��د و جلوگيري از »دام درآمد متوسط« 
مستلزم اراده سياسي براي حركت به سمت يك مدل 
رشد مبتني بر ورود بنگاه ها، رقابت و نوآوري است. 
در بسياري از كش��ورها با درآمد متوسط، بازيگراني 
كه از وضعيت رش��د به ش��كل قبل منتفع مي شوند 
و انگيزه اي براي پيوس��تن به ائتاف براي اصاحات 

بيشتر ندارند مانع اين دگرگوني گرديده اند.

 جريان هاي مالي غيرقانوني و اسناد پاناما
در اواي��ل به��ار 2016 در روز 11/5 ميليون س��ند 
محرمانه از جانب يك بنگاه حقوقي پانامايي به خبر 

اول در سراسر دنيا تبديل شد. 
»اس��ناد پانام��ا« ح��اوي اطاعات��ي در خص��وص 
دارايي هاي افراد ثروتمند در ش��ركت هاي خارجي 
در بيش از 40 كش��ور دنيا بود. بسياري از دارايي ها 
به صورت قانوني به دس��ت نيامده بودند يا به صورت 
غيرقانوني نگهداري مي ش��دند و احساس��ات غالب 
جهاني، اجازه دادن به برگزيدگان و طبقه ممتاز براي 
مخفي كردن درآمد مشمول ماليات از مقامات داخلي 

را محك��وم كردند. حجم جريان��ات مالي غيرقانوني 
در حال حاضر از كمك هاي توس��عه اي رس��مي در 
كشورهاي در حال توس��عه تجاوز كرده است، و اين 
باعث محروميت اين كش��ورها از منابع ارزش��مند و 
تشديد نابرابري هاي موجود مي گردد. فرار مالياتي، 
مشروعيت دولت را كه مبتني بر ارايه خدمات عمومي 
است تحليل برده و ظرفيت بازيگران براي كناره گيري 
و مانع تراشي براي توسعه را افزايش مي دهد. مقابله با 
جريان هاي مالي غيرقانوني يكي از اهداف مهم توسعه 
اس��ت، اما انجام موفقيت آميز اين كار مستلزم درك 
انگيزه هاي شبكه پيچيده بازيگران از قبيل نهادهاي 
دولتي داخل��ي و خارجي، مقامات عمومي مفس��د 

داخلي و خارجي، و نهادهاي مالي خارجي است.

  مواجهه با نفرين منابع در نيجريه
تنها يك س��ال پس از يك دهه درآمدهاي بادآورده 
عظيم ناشي از قيمت باالي محصوالت نفتي، نيجريه 
تقاضاي پشتيباني بودجه اي داشت. به جاي پس انداز 
ب��راي س��رمايه گذاري در آينده، اكث��ر ثروت نفتي 
نيجريه بر باد رفته و تلف شده است. بر اساس اظهارات 
رييس سابق بانك مركزي، بيش از 20 ميليارد دالر 
از درآمدهاي نفتي به واسطه فساد، ناپديد شد و اين 

ضعف پاسخگويي را نشان مي دهد. 
بافت نهادي نيجريه ظرفيت تعهدي را براي پس انداز 
درآمدهاي ناشي از استخراج منابع طبيعي به منظور 
پش��تيباني از توس��عه بلندمدت و كاهش نوسانات 

مال��ي و حمايت از محي��ط اقتص��اد كان متمايل 
به س��رمايه گذاري بلندمدت، مهيا نكرد. فس��اد، به 
جاي مشكلي كه مي توانس��ت به راحتي رفع شود، 
به جزئي از روابط دولت تبديل ش��ده ب��ود. اگرچه 
بسياري از كشورها نشان داده اند كه مي توان از طريق 
سياست هاي اقتصادي و مالي كارا، از نفرين منابع- 
تناقضي مبني بر اينكه كش��ورهاي با منابع طبيعي 
فراوان ممكن است رشد كندتر و پيامدهاي توسعه اي 
بدتري نسبت به كشورهاي فاقد منابع طبيعي داشته 
باشند- جلوگيري نمود، اما اين سياست ها در نيجريه 

اتخاذ و اجرا نشد.
همانطور كه اين مثال ها نشان مي دهند، پاسخ هاي 
فني به مش��كاتي همچ��ون بهبود اراي��ه خدمات، 
كنترل فساد، يا تحريك رشد اقتصادي، فراوان است؛ 
و هي��چ كمبود منابعي هم وجود ندارد. بس��ياري از 
سياست هايي كه بايد در ايجاد پيامدهاي توسعه اي 
مثبت، اثربخش باش��ند، غالبا يا اتخاذ نمي شوند يا 
به درس��تي اجرا نمي گردند. قوانين و نهادهاي ضد 
فساد خيلي اوقات نمي توانند فساد را كنترل كنند. 
سياست هاي مالي همواره باعث كاهش آسيب پذيري 
و س��وق به س��مت پس انداز بلندمدت نمي ش��وند، 
به خص��وص در كش��ورهايي كه غال��ب درآمد آنها 
ناشي از منابع طبيعي اس��ت. تمركززدايي هميشه 
منتج به ارايه خدمات شهري بهتر و هدف گذاري در 
س��طح ملي نمي گردد. بازتوزيع منابع همواره منتج 
به خشونت كمتر نمي ش��ود. اگرچه جامعه توسعه 

بر آموزش سياس��ت ها و مداخاتي ك��ه براي ايجاد 
پيامدهاي بهتر مورد نياز هس��تند تمركز كرده، اما 
تمركز بسيار كمتري بر تعليم اين موضوع داشته كه 
چرا اين رويكردها غالبا نمي توانند نتايج موفقيت آميز 

را در شرايط مختلف ايجاد كنند.
هفتاد سال پس از برتون وودز، چگونگي اطمينان يابي 
از منجر شدن سياست ها به پيامدهاي توسعه پايدار، 
هنوز هم يك س��وال باقي مانده است. اين گزارش، 
بخشي از سه گانه گزارش هاي توسعه جهاني در كنار 
گزارش هاي خدمات ديجيتال )2016( و طرز فكر، 
جامعه و رفتار )2015( اس��ت كه بررسي مي كنند 
چگونه سياس��ت گذاران مي توانند استفاده بهتري 
از ابزارهاي رفتاري، تكنولوژيكي و نهادي به منظور 
بهبود اثربخش��ي براي توس��عه داش��ته باشند. اين 
گزارش نشان مي دهد كه به منظور درك اثربخشي 
سياس��ت، بايد ابتدا درك ش��ود كه آن سياست در 
يك زمينه خاص چگونه طراحي و اجرا ش��ده است. 
سياست ها در خأل رخ نمي دهند. بلكه در يك محيط 
پيچيده سياسي و اجتماعي انجام مي شوند، بطوري 
كه افراد و گروه ها با قدرت ه��اي چانه زني نابرابر در 
قالب قواع��د متغير و به دنبال تضاد منافع با يكديگر 

ارتباط و تقابل ايجاد مي كنند. 
اين فرآيند ارتباط��ات متقاب��ل- حكمراني- براي 
مطالعه و اجراي توس��عه، امري بنيادي است .اگر به 
دنبال غلبه بر شكاف هاي اجرا باشيم، بايد حكمراني 

جدي گرفته شود.

امريكا از تغيير جايگاه چين نگران است

تبيين ريشه هاي جنگ تجاري امريكا و چين
محمدجواد  قهرماني|

جنگ تج��اري امريكا وچي��ن ب��ه اتفاقاتي اطاق 
مي شود كه از حدود يك س��ال گذشته بين امريكا 
و چي��ن در حوزه تج��اري آغاز ش��ده و همچنان با 
وجود مذاكرات طوالني ميان دو كش��ور ادامه پيدا 

كرده است. 
وضع و افزاي��ش تعرفه بر كااله��اي چيني و مقابله 
به مثل چين و اعمال س��اير محدوديت  هاي تجاري 
همچون محدوديت بر س��رمايه گذاري شركت هاي 
چيني در بخش هاي فناوري از سوي امريكا، تحريم 
برخي ش��ركت هاي با فناوري س��طح باال همچون 
هوآوي از س��وي امريكا از تجليات ب��ارز اين جنگ 

تجاري قلمداد مي شود.
 چنين اقداماتي از س��وي ترامپ ب��ه نوعي عمل به 
وعده هايي بود كه وي در دوران مبارزات انتخاباتي 
مطرح ك��رد. ترام��پ در آن زمان ضم��ن انتقاد از 
دس��تكاري چين در نرخ ارز و كسري تجاري امريكا 
در روابط با چين، بيجينگ را متهم به دزدي مشاغل 

امريكايي مي  كرد.
با نگاه به گذشته به ويژه دوره رياست جمهوري باراك 
اوباما مشخص مي شود كه موضوع كسري تجاري در 
آن زمان نيز از چالش  هاي مهم در روابط تجاري دو 
كشور به شمار مي رفت. به گونه اي كه در ابتداي به 
قدرت رس��يدن اوباما، امريكا بر واردات الستيك از 
چين اعمال تعرفه كرد و در مقابل چين نيز به افزايش 
تعرفه بر برخي محصوالت وارداتي از امريكا پرداخت. 
اما در نتيجه ش��كايت طرفين از ديگري به سازمان 

تجارت جهاني سرانجام اين روند متوقف شد. 
البته در كنار اين مس��اله، اين نكته را نيز بايد يادآور 
شد كه اگرچه دولت اوباما با طرح استراتژي »محور 
آس��يايي« به دنبال افزايش تمركز امريكا بر منطقه 
آسيا- پاس��يفيك در نتيجه ظهور چين بود، اما در 
كنار اعمال فشار برچين، نوعي اميدواري بر سياست 

خارجي امريكا مبني بر امكان ادغام هرچه بيش��تر 
بيجينگ در نظ��م بين المللي ليبرال حاكم بود. اين 
امر از شدت گرفتن تنش  ها ميان دو كشور جلوگيري 
به عمل مي  آورد. البت��ه در همين زمان انتقاداتي بر 
رويكرد دولت اوباما نسبت به چين در اياالت متحده 
مطرح ب��ود. منتقدين بر اين ب��اور بودند كه امكان 
ادغام چين در نظ��ام بين الملل ليبرال امريكامحور 

منتفي است.
اما پ��س از روي كار آم��دن دونالد ترام��پ، امريكا 
رويكرد متفاوتي در سياس��ت خارجي خود در برابر 

چين در پيش گرفت. 
به عبارت ديگر، با پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات 
رياست جمهوري س��ال 2016، گفتمان معتقد به 
س��خت گيري بيش��تر عليه چين در كاخ سفيد به 
قدرت رسيد. در نتيجه، ضمن تاييد اهميت آسيا- 
پاسيفيك براي امريكا، تاش براي تغيير ابعادي از 

استراتژي »محور آسيايي« اوباما ادامه پيدا كرد. 

اس��تراتژي جديد تحت عنوان اس��تراتژي»ايندو-
پاس��يفيك آزاد و ب��از« مطرح ش��د كه ع��اوه بر 
گستردگي دامنه جغرافيايي در قياس با استراتژي  
آسيا-پاس��يفيك، رويكرد تهاجمي  تري نس��بت به 
چي��ن دارد، كه مهم  ترين بعد اين اس��تراتژي، آغاز 

جنگ تجاري با اين كشور بوده است.
به نظر مي رسد به چند دليل اين تغيير نگاه در كاخ 
س��فيد حاكم شده باشد. از يك س��و بايد به وضعيت 

حاكم بر نظام بين الملل توجه كرد. 
با ظهور چين، نظام بين الملل از وضعيت تك قطبي 
متمركز خ��ارج و به وضعيت تك قطب��ي نامتمركز 
وارد ش��ده اس��ت. دولت  ها نيز بس��ته به تغييراتي 
كه در س��اختار نظام بين الملل به وقوع مي پيوندد 

استراتژي هاي خود را تغيير خواهند داد. 
در چنين وضعيتي، امريكا به عنوان قطب برتر نظام 
بين الملل به دنبال جلوگيري از به چالش كش��يده 
شدن موقعيت خود در نظام بين الملل است.در اين 

شرايط، در صورتي كه دولت برتر به اين نتيجه برسد 
كه روند كاهش قدرت )افول( آن و كاهش شكاف با 
قدرت درحال ظهور به سرعت زيادي در حال وقوع 
است به احتمال زياد به سمت سياست هاي تقابلي 

پيش خواهد رفت.
 به عب��ارت ديگر، در چنين وضعيت��ي امكان وقوع 
جنگ محتمل ت��ر خواهد بود. اما در غير اين صورت، 
روند تقابل با دولت چالشگر از جنگ نظامي به جنگ 
تجاري يا اعمال فش��ارهاي سياس��ي و ديپلماتيك 
س��وق پيدا خواهد كرد. به نظر مي رسد اين نگاه در 
سياست خارجي دولت فعلي امريكا نسبت به چين 
غالب شده است. اين امر ما را به اين نتيجه مي رساند 
كه روند شكاف و اختاف ميان امريكا و چين روندي 
است كه از جنگ تجاري آغاز شده و در آينده احتماال 

در ساير مسائل نيز ادامه پيدا خواهد كرد. 
چنين رون��دي باعث مي ش��ود برخاف گذش��ته، 
دس��تيابي به وحدت نظر در موضوعات مش��تركي 

همچون مسائل آب و هوايي نيز دشوارتر شود.
از س��وي ديگر، در ارتباط با وقوع جنگ تجاري بايد 
به سياس��ت  هاي چين نيز اشاره كرد كه زمينه ساز 
ايجاد نگراني  هايي در امريكا شده است. بيجينگ در 
واكنش به استراتژي محور آسيايي اوباما، كه باعث 
افزايش تمركز امريكا بر مناطق شرقي چين مي  شد، 
اس��تراتژي حركت به س��مت غرب )مرزهاي غربي 

چين( را در پيش گرفت. 
اگرچ��ه مبناي طراح��ي اين اس��تراتژي، دوري از 
برخورد در مناطقي همچ��ون درياي چين جنوبي 
و ش��رقي، بوده اس��ت، اما حضور در اقيانوس هند، 
پاكستان، آسياي مركزي و حتي اروپا در لواي ابتكار 
»يك كمربند يك جاده«سبب افزايش نگراني  هاي 
اياالت متحده نسبت به گس��ترش حضور چين در 
مناط��ق همجوار و در ش��اهراه هاي تجارت دريايي 

شده است. 

حض��ور در اين مناط��ق، به اضافه راه ان��دازي بانك 
س��رمايه گذاري زيرساخت  هاي آس��يايي به عنوان 
تأمين كنن��ده منابع مالي الزم جهت پيش��برد اين 
ابتكار، امريكا را نس��بت به اين موضوع نگران كرده 
است كه چين مي  تواند با ايجاد قواعد و هنجارهاي 
نوين، قواعد فعلي حاكم بر نظام بين  الملل، به ويژه 
در حوزه اقتصادي كه محصول نهادهاي برتونوودزي 

است، را به چالش بكشد. 
در چنين شرايطي، رهبري امريكا در نظام بين الملل 
تحليل خواهد رفت. عاوه بر اين، ابتكار »س��اخت 
چين 2025« كه به دنبال دستيابي به برتري چين 
در حوزه تكنولوژيك تا سال 2025 است، نيز نه تنها 

امريكا، بلكه اروپا را نگران كرده است.
 در نتيجه چنين ادراكي است كه امريكا شركت هايي 
مانندهوآوي يا شركت زد.تي.يي را كه نماد پيشرفت 
چين در حوزه تكنولوژي هاي س��طح باال به ش��مار 
مي روند را تحريم كرده اس��ت؛ امري كه بر ش��دت 

جنگ تجاري ميان دو كشور افزوده است.
از مجموع مباحث ب��اال مي توان گفت كه، به منظور 
فهم ريش��ه  هاي جنگ تجاري كنوني ميان امريكا و 
چين بيش از آنكه به كسري تجاري ميان دو كشور 
توجه كرد، بايد بر تغيير جايگاه چين و نگراني امريكا 

از اين وضعيت تأكيد كرد.
 نگراني نس��بت به قدرت فزاينده چين، يك مساله 
فراحزبي در امريكا به ش��مار مي رود و فارغ از اينكه 
چه كسي رييس جمهور امريكا باشد، تقابل با چين 
اجتن��اب ناپذير خواه��د بود و در آينده نيز ش��اهد 
تشديد اين تقابل خواهيم بود. به همين دليل است 
كه با وجود آنكه چين ت��اش كرده در برخي موارد 
امتيازاتي را به امري��كا اعطا كند، اما امريكا خواهان 
تغييرات س��اختاري در چين و راه اندازي مكانيسم 

نظارت بر اين تغييرات است.
منبع: مركز بين المللي مطالعات صلح
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امتيازاتي كه ترامپ مجبور 
است بدهد

اجاس ج��ي 20 در ژاپن درحالي برگزار ش��د كه 
بحران هاي متنوعي بر دس��تور كار نشست به ويژه 
بر رايزني ها و ماقات هاي حاشيه اي مقامات عاليه 
نشست سايه انداخت. اكبر قاسمي، سفير پيشين 
در اوكراين با بيان اين مطلب براي ديپلماسي ايراني 
نوشت: اين تحوالت موجب شكل گيري يارگيري هاي 
نويني شد كه آغازگر روندهاي قابل توجه بر اساس 
منافع متقابل و جهت گيري جديد، قابل احصاء است 

كه آنها را در گزاره هاي زير واكاوي مي كنيم. 
 1- در روند مناسبات امريكا و روسيه بعد از رايزني هاي 
الوروف و پمپئو در سوچي و متعاقب ديدارهاي سه 
دبيران شوراي امنيت روسيه و امريكا و اسراييل در 
24 و25 ژوئن درتل آويو، نتايج مباحث به دست آمده 
در موضوعات ايران، سوريه، اوكراين، ونزوئا، ثبات 
راهبردي، افغانستان و همكاري هاي تجاري روسيه 
و امريكا بطور محتوايي بين ترامپ و پوتين در خال 
يك ساعت و نيم مباحث دوجانبه مطرح و مقرر شد 
كه مكانيسم دبيران شوراي امنيت ملي و وزراي امور 
خارجه امريكا و روسيه، مباحث كارشناسي را در آينده 

بطور تخصصي و كاري تعقيب كنند. 
- در اين نشس��ت بيش��تر ب��ه ضرورت ه��ا و طرح 
ديدگاه ه��اي كلي طرفين پرداخته ش��د و به علت 
فقدان ترتيبات كارشناس��ي قبلي، نتايج ملموسي 
را به همراه نداشت و نتايج مش��خصي از 7 موضوع 
مطروحه بين دو رهبري به دس��ت نيامد و عما به 
مكانيس��م مذاكرات بعدي احاله شد. ضمن اينكه 
سطح لغزندگي ها به علت نگراني ترامپ از آسيب هاي 
احتمالي وارده از خصومت هاي دمكرات ها و همراهي 

جمهوري خواهان به آينده احاله شد. 
 - فقط تنها مبحثي كه به نوعي هسته اوليه تفاهم آن 
از استحكام دو رهبري برخوردار شد تفاهم كلي برسر 
مباحث سه دبيران شوراي امنيت امريكا و روسيه و 
اسراييل و تفاهم بر اين بود كه روسيه روي حفظ امنيت 
در محدوده 100 كيلومتري جنوب سوريه هم مرز با 
اسراييل، خود را متعهد بداند و آنچه احترام به امنيت 

كلي اسراييل بوده را نيز مورد تاكيد قرار دهد.
- از سوي ديگر مناسبات و همكاري روسيه با ايران 
نيز در راستاي مبارزه با تروريسم در سوريه، همچنان 
جايگاه خود را در راهبرد پوتين با تهران حفظ خواهد 
كرد و سعي مس��كو بر كاهش سطح اصطكاك و به 
صفر رساندن برخوردها بين ايران واسراييل در جنوب 
سوريه متمركز خواهد بود. ما به ازاي آنچه مسكو در 
اين ميان دريافت خواهد كرد هنوز نامشخص است. 
آيا امتيازاتي )شامل لغو تحريم ها، حل مشكات ناشي 
از بحران اوكراين( دريافت خواهد كرد. اين در حالي 
است كه امريكايي ها با توجه به اصرار ترامپ مبني بر 
خروج از شرق فرات در مقطع عقب نشيني تا پايان سال 
جاري و اجراي پروسه سياسي تعديل قانون اساسي و 
برگزاري انتخابات و گره زدن موضوع بازسازي سوريه 
با خ��روج نيروهاي ايراني، و اينكه چه تضمين هايي 
را از مس��كو اخذ كنند همچنان به عنوان نقاط ابهام 

مذاكرات پا برجاست.
2- در روند مناس��بات چين و امريكا، راهبرد ترامپ 
استفاده از حركات شطرنجي و تاكتيك بهره گيري 
از حركت يك هجوم و يك تنفس اس��ت. ترامپ در 
ديدار با ش��ي جين پينگ، تفاهم بين دو رهبري با 
 توقف حركات هجومي عليه پيشرفت هاي تكنولوژي 
جي 5 هواوي و گسترش تعرفه ها را بطور موقت متوقف 
كرد و فرصت كافي را به سامانه هاي تجاري و مالي و 
سرمايه گذاري دو كشور داد. اين اقدام مي تواند فرصتي 
براي مديريت اقتصادي واش��نگتن دهد تا بتواند در 
مديريت كاهش عوارض ناشي از شوك هاي هيجاني، 
وضعيت خود را بهبود ببخشد و فرصت هاي بيشتري 
را به مذاكرات طرفين براي خلق امتيازات بيشتر براي 

امريكا فراهم آورد.
3- در روند مناسبات ايران وامريكا، تاش هاي ترامپ 
در سطح سياسي و اقتصادي در چارچوب راهبرد فشار 
حداكثري به منظور كش��اندن ايران به ميز مذاكراه 
بي نتيجه مانده است. در س��طح رواني و ژست هاي 
نظامي و واكنش ايران به اقدامات حفاظت از مرزهاي 
خود به علت هوشمندي رويكردهاي تهران و استحكام 
موضع ايران در بخش نظامي، واش��نگتن به هضم و 

اتخاذ رويكردهاي احتياط آميز مجبور شده است. 
ترامپ س��عي داش��ت در نشس��ت جي 20 زمينه 
فعال سازي ميانجيگران غربي و شرقي  براي تحرك 
در ش��رايطي كه ايران زمان را با ط��رح ابتكارعمل 
ضرب االجل هاي 60 روزه به نفع خود فعال ساخته 
است، فضاي جديدي را در راستاي اهداف خود ايجاد 
كند. ديپلماسي جمهوري اسامي ايران مي طلبد، 
موضوع ميانجيگران جدي��د را در چارچوب قاعده 
فايده و هزينه مورد بازبيني قرار دهد و چنانچه رويكرد 
خلق ميانجيگران يكسويه و داراي منافع كافي نباشد، 
تدابير پيش دستانه براي نافع سازي يا مديريت سازنده 
بر اساس شرايط مناسب   ايران را متبلور كند. اين امر 
ايجاب مي كند در مراجع مربوطه تمامي مولفه هاي آن 

به گونه سنجيده، محاسبه و طراحي شود.
4- ترام��پ در پرونده كره ش��مالي دس��ت به يك 
ابتكارعمل هوش��مندانه زد و س��عي كرد از فرصت 
س��فر به كره جنوبي، و با استفاده به موقع از فرصت 
روابط شخصي خود با كيم، يك بهره برداري موفقي 
را در ديپلماس��ي عمومي و رسانه ها براي خود ثبت 
كند و با ثبت يك خاطره و عكس تاريخي در مرز كره 
شمالي، خود را به عنوان قهرماِن خلِق فرصت هاي 
بزرِگ رهبران جسور و شجاع براي صلح بطور ظاهري 
درج كند. هرچن��د پرونده محتوايي پيونگ يانگ و 
واشنگتن از دش��واري هاي پيچيده اي رنج مي برد و 
از ديپلماسي هيجاني ترامپ بعيد است بدون اعطاي 
امتياز چشمگير به پيونگ يانگ بتواند از اين بحران 

مزمن خاصي يابد.
5- ترام��پ در پرونده ه��اي برج��ام، معامله قرن، 
افغانس��تان، ونزوئا، اوكراين، س��وريه تا شروع دور 
اصلي تبليغات انتخابات 2020 ميان دو نامزد اصلي 
دموكرات و جمهوري خواه، ناگزير اس��ت از عوارض 

منفي ناشي از آنها رهايي يابد.

  جهان امروز با مداخالت عميق براي توسعه، 
دستخوش تغييرات پي در پي است. نفوذ سريع 
تكنول�وژي و دسترس�ي بيش�تر به س�رمايه و 
بازارهاي جهاني ، نرخ هاي رش�د ساالنه را ارتقا 
داده- به نرخ هايي كه قبال دست نيافتني بودند- و 
همچنين كمك كرده كه بيش از يك ميليارد نفر 

از جمعيت جهان از ورطه فقر نجات يابند، اما اين 
جريان باعث افزايش نابرابري هم در داخل و هم 
بين كشورها و همچنين افزايش آسيب پذيري 
روندهاي اقتصاد جهاني و بحران ها ش�ده است. 
ايده ها، ارزش ها و هنجارها با س�رعت زياد بين 
كشورها منتشر ش�ده و منجر به تغيير تقاضاي 

ش�هروندان و سياس�ت هاي دول�ت مي گردد. 
پيش�رفت هاي تكنولوژيكي باعث تغيير طرق 
تقابل ش�هروندان با يكديگر و دولت هاي ش�ان 
ش�ده اس�ت و چالش ه�اي جدي�د، از تغييرات 
اقليمي تا جريان هاي غيرقانوني سرمايه، مستلزم 

واكنش هاي سياستي فراملي و داخلي هستند

برش



يادداشت 9 بانك و بيمه

»تعادل« از آخرين وضعيت ارز مجازي گزارش مي دهد 

گزارش موسسه »سوييس ري« از تحوالت ۲۰۱۸ 

سرنوشترمزارزهادراقتصادايرانبهكجاميرسد؟

حق بيمه در ايران 5 درصد سرانه متوسط حق بيمه توليدي در جهان است

گروه بانك و بيمه|احسان شمشيري|
در حالي كه موض��وع مصرف برق باالي اس��تخراج 
بيت كوي��ن در ايران، حضور بخش خصوصي از چين 
و كشورهاي ديگر براي استخراج بيت كوين در ايران 
و اس��تفاده از برق ارزان قيمت اي��ران، موضوع توليد 
بيت كوين در برخي دانشگاه هاي كشور،  قانوني بودن 
يا نبودن آن و... به تدريج به چالشي براي فعاالن اين 
بخش، دولت، بانك مركزي و... تبديل مي شود، نرخ 
بيت كوين و بازار آن نيز در جهان روبه گسترش است 
و صرافي ها نيز در حال ورود به بازار رمز ارز هس��تند 
و در عين حال براي بس��ياري از م��ردم و فعاالن اين 
پرسش مطرح است كه سرنوشت بيت كوين در ايران 

چه خواهد شد؟
به گزارش »تعادل«، برخي صاحب نظران در پاس��خ 
به اين پرسش ها به داس��تان ساده شكل گيري پول، 
مبادله و بازار در تاريخ باس��تان و چاپ اس��كناس در 
چين و كش��ورهاي ديگر يا ضرب س��كه در ليديه و 
دوره هخامنش��يان اش��اره مي كنند. وقتي چيني ها 
براي مبادله و تهاتر كاال به كاال، پيش��نهاد استفاده از 
اعتبار افراد تاجر خوش نام را مطرح كردند، به سرعت 
كاغذها و حواله هايي با مهر تاجر خوش نام دست به 
دس��ت ش��د، كه در مقابل آن مثال 100 كيلو برنج يا 
يك كيلو ادويه جابه جا مي شد و همين حواله بعدها 
به اسكناس تبديل شد و رسميت دولتي و حكومتي 
يافت و از بخش خصوصي و بازار به دولت رسيد. براين 
اساس مي توان پيش بيني كرد كه بيت كوين و رمز ارز 
ابتدا از سوي بخش خصوصي و بعدها از سوي دولت ها 
و با نك هاي مركزي مورد توجه قرار خواهد گرفت اما 
نكته مهمي اين است كه نوع نظارت بر پول هاي بدون 
نام و نشاني كه نام صادركننده يا فروشنده و خريدار 
مشخص نيست چگونه امكان پذير خواهد بود و چه 
مكانيزم هايي بايد تعريف شود تا نظارت و شفاف سازي 
اقتصاد امكان پذير ش��ود و پول ديجيتال و رمز ارزها 
جايگاه بهتري داشته باش��ند و موثر و حامي اقتصاد 
شفاف باشند و قاچاق و معامالت نهان كاره و پنهان و 

رانت جويانه را گسترش ندهند. 
بيت كوين نيز يك ضرورت يا ابزار مبادله ديجيتالي 
است و وقتي اس��كناس در اقتصاد ايران عمال معادل 
2 درصد كل نقدينگي كش��ور است و 98 درصد پول 
ديجيتال در كارت هاي بانكي اس��ت، در نتيجه پول 
ديجيتال جهاني يا رمز ارزها كه فعاالن بازار ديجيتال 
به آن اعتبار مي دهند، جايگزين ارزهاي ديگر مي شود. 
اما نكته مهم اين است كه براي اسكناس يا حواله در 
مقابل تهاتر كاال مثل برنج و نمك و ادويه و گندم مطرح 
بوده و در حال حاضر براي بيت كوين يا رمزارزها خود 
اس��كناس دالر يا پول هاي ديگر مبن��اي ارزش قرار 
گرفته است و همين موضوع باعث شده كه اعتماد به 
بيت كوين در مبادالت ارزي افزايش يابد زيرا صرافي 
در مقابل بيت كوين ارز به فروشنده پرداخت مي كند. 
ام��ا در عي��ن ح��ال نوس��ان بيت كوين ب��ه دنبال 
محدوديت هاي مختلف نيز مطرح اس��ت و در عين 
حال پيش بيني ها حكايت از رشد قيمت آن به حدود 

40 هزار دالر تا پايان سال ميالدي جاري دارد. 
 برخي كارشناسان ارز و اقتصاد در اين زمينه معتقدند 
كه با توجه به گس��ترش اينترنت و دنياي ديجيتال 
و انواع ابزارها، حس��اب ها و ماش��ين آالت مجازي و 
ديجيتالي، چاره اي جز پذيرش اينگونه ابزارها نيست 
و به نظر مي رس��د كه دنياي ديجيت��ال با خود پول و 
معام��الت و بازارهاي مختل��ف و متفاوتي را تعريف 
خواهد كرد. اما نكته مهم اين است كه بخش خصوصي 
و بس��ياري از كس��ب وكارها براي رهايي از س��لطه 
بانك هاي مركزي و دالر و ارزهاي مختلف كاغذي، به 
دنبال انتخاب پول ديگري هستند و همين موضوع نيز 
باعث شده كه برخي بانك هاي مركزي با آن مخالفت 
كنند و برخي موافق آن باشند تا كسب وكارها رونق 

بهتري داشته باشد. 
صادقي يكي از فعاالن ارزي مي گويد در ايران به نظر 
مي رسد تا زماني كه موارد مصرف بيت كوين و استفاده 
از آن، تضاد منافع با دولت و حكومت و دس��تگاه هاي 
نظارتي ايجاد نكند وبه خصوص بتواند از س��لطه ارز 
و دالر جلوگي��ري كرده و نف��وذ دالر را كاهش دهد، 
همچنان شاهد رشد بيت كوين و استخراج آن خواهيم 
بود. اما در صورتي ك��ه بيت كوين به ابزاري برخالف 
مصالح يا منافع نظام و دولت تبديل ش��ود، به قاچاق 
برخي كاالها دامن بزند و... در آن صورت برخوردها و 
مخالفت ها به شكل هاي مختلف ايجاد خواهد شد. از 
اين رو، بسياري معتقدند كه بيت كوين را بايد زيرنظر 

بانك مركزي و دولت و دستگاه هاي نظارتي پيگيري 
كرد. در غير اين صورت مشخص نيست كه چه مسير 

و هدفي در انتظار بيت كوين قرار گيرد. 
روزش��نبه 15 تير ماه قيم��ت بيت كوين 11335، و 
نسبت به افزايش اخير خود تا حدود سطح 14000 
دالر در چهارش��نبه 26ام ژوئن، تا به حال نزديك به 

30 درصد كاهش داشته است.
اي��ن ارز ديجيتال در ح��ال حاضر ب��ا قيمت حدود 
11335 دالر معامله مي شود.با توجه به قيمت فعلي 
بيت كوين، اين ارز ديجيتال تقريبا 28 درصد از قيمت 

13879 دالر خود در 26 ام ژوئن افت كرده است.
متي گرين اس��پن، تحليلگر ارش��د ب��ازار در پلتفرم 
تجاري اجتماعي اِتورو، افت هفته گذشته را به عنوان 
يك توسعه مثبت بيان كرد.او حركت نزولي را مانند 
ريختن يك سطل آب يخ بر بازار مضطرب رمزنگاري 
كه خيلي داغ شده بود، تشبيه كرد.چندين تحليلگر 
ديگر ضررهاي امروز قيم��ت بيت كوين را به نحوي 
مشابه نظر متي گرين اسپن نشان دادند. جان تودارو، 
مدير مركز تحقيقات ارز ديجيتال تريد بالك اظهار 
كرد، عقب نشيني اخير، شرايط يك استراحت ضروري 
را فراهم خواهد كرد با افزايش پارابوليكي قيمت ها در 
طي چند روز، بازار بيت كوين بيش از حد داغ شده بود.

  عقب نشيني اخير بيت كوين براي سالمت 
آن ضروري است

جو دي پاسكوئل، مديرعامل صندوق سرمايه گذاري 
رمزنگاري بيت بالز كاپيتال نيز اظهارات مشابهي را در 
اين رابطه ارايه داد: عقب نشيني بازار موجب سالمت 
آن است و از يك صعود غيرمنطقي جلوگيري مي كند.

او افزود: عالوه بر اين، كليه آلت كوين ها در برابر قيمت 
بيت كوين ارزش زيادي را از دست نداده اند، كه نشان 
مي دهد فروش��ندگان از فضاي ارزه��اي رمزنگاري 
به س��مت ارزهاي فيات نقل م��كان نكرده اند و تنها 

موجودي تعديل كرده اند. 
ت��ودارو در ادامه اب��راز اميدواري كرد: كه نوس��انات 
ارزهاي رمزنگاري نس��بتا تحت كنترل باقي خواهد 

ماند.
او بيان كرد: از آنجايي كه حركت اخير قيمت تا 13.5 
هزار دالر خيلي سريع اتفاق افتاد و ريسك يك اصالح 
قابل توجه را به همراه داش��ت، س��رد شدن و معامله 
آن در مح��دوده قيمت 9 ال��ي 11 هزار دالر مطلوب 

خواهد بود.
تودارو افزود: هر چند، ي��ك حركت طوالني مدت و 
پايدار نزولي مي تواند مشكل ساز باشد. زيرا بسياري 
از احساس��ات مثبت كه در طول چند ماه گذشته به 

فضاي رمزنگاري ورود پيدا كرده اند را از بين مي برد.
در حال��ي كه ارزه��اي ديجيتال با س��رعت در حال 
بازك��ردن جاي خ��ود در دنياي مبادالت هس��تند، 
تازه ترين گزارش ها بيت كوين را دوازدهمين دارايي 
ارزشمند جهان معرفي كرده است.اين درحالي است 
كه رتبه دوازدهم با احتس��اب دو فلز ارزشمند طال و 
نقره در بين دارايي ها ارزيابي شده و در صورت حذف 
طال و نقره از ليست، بيت كوين در جايگاه دهمين ارز 

مهم جهان قرار مي گيرد.
ير اس��اس اعالم كوي��ن تلگراف، حج��م در گردش 
بيت كوين در جهان در حال حاضر بالغ بر 162 ميليارد 
دالر است و انتظار مي رود ارزش هر واحد بيت كوين 
تا پايان س��ال جاري ميالدي به بيش از 40 هزار دالر 

نيز برسد.
واحد پولي كش��ورهايي مثل برزيل، ك��ره جنوبي، 
كانادا، روسيه و نروژ در شرايط فعلي ارزشي كمتر از 
بيت كوين در اين جدول دارند و برخي كارشناس��ان 
روزي كه اعتبار بيت كوين از دالر امريكا و پوند انگليس 

هم بيشتر باشد را چندان دور نمي بينند.

  بالتكليف�ي متقاضي�ان ورود ب�ه ح�وزه 
ارز ديجيتال

در حالي  كه استخراج ارز ديجيتال از طرفي به عنوان 
يك صنعت شناسايي ش��ده، برخي نهادها در كشور 
اس��تفاده از آن را ممنوع اعالم كردند و اين موضوع، 
بالتكليف��ي متقاضيان ورود به اين ح��وزه را موجب 

شده است.
زماني كه سال گذشته موضوع ارز ديجيتال در ايران 
جريان يافته بود، بانك مركزي اعالم كرد »به كارگيري 
ابزار بيت كوين )Bit Coin( و ساير ارزهاي مجازي 
در تمام مراكز پولي و مالي كشور ممنوع است.« پيش 
از آن وزارت ارتباطات از پياده سازي آزمايشي اولين 

ارز ديجيتالي كشور توسط پست بانك و عرضه به نظام 
بانكي براي تأييد خبر داده و البته وزارت صنعت نيز 
استخراج ارز مجازي را به عنوان يك صنعت اعالم كرد.

در اين راستا نسترن محس��ني- معاون بررسي هاي 
فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي- در اينستاگرام نوشت: اين روزها بسيار بحث 
ماينرها و ماينينگ ها داغ شده و در اين گير و دار شايد 
در برخي موارد به درستي و در برخي قضاوت ها از سر 
بي اطالعي، خرده هايي به رگوالتورها گرفته مي شود. 
در اين راس��تا به نظرم رسيد كه مطلبي را كه چندي 
قبل در توييتر گفتم را اينجا نيز باز نشر كنم، چراكه 

جاي خالي اين موضوع زياد حس مي شود.
 محسني هم  چنين خاطرنشان كرد: مدت هاست كه 
مقتضيات زمانه حكم مي كند نشست تنظيم گرهاي 
بخش��ي به صورت منظم براي مباحث چند وجهي / 
بخشي شكل بگيرد، اما شاهديم كه در برخي بخش ها 
حتي هنوز رگوالتوري ش��كل نگرفته است.  مفاهيم 
نس��بتًا جديدي را كه در پس خود دنيايي كار نهفته 

دارد، جدي بگيريم.

  فعال دست نگه داريد
البته پيش از اين سيدابوالحس��ن فيروزآبادي - دبير 
ش��وراي عالي فضاي مجازي - درباره تصميماتي كه 
در حوزه استفاده از اين ارزها و ورود به اين حوزه گرفته 
شده اظهار كرده بود: ما در مركز ملي فضاي مجازي 
در حال بررس��ي اين موضوع هستيم و بطور مفصل 

جلسات مشتركي با بانك مركزي داريم.
البت��ه فيروزآبادي ورود به عرص��ه ارزهاي ديجيتال 
مانند بيت كوين كه هنوز توسط مسووالن بانكي تأييد 
نشده اند را توصيه نكرده و بيان كرده بود: به دليل اينكه 
روي زنجيره بازار ارز مجازي در كشور هيچ گونه كنترل 
و مديريتي وجود ندارد و در حقيقت صراف هايي كه 
به اين فعاليت مبادرت مي كنند، مجوز ندارند نظر و 
توصيه مان به مردم اين است كه به هيچ وجه فعاًل وارد 
اين فضا نشوند تا سياس��ت و مقررات خود را در اين 

حوزه اعالم كنيم.
به نظر مي رسد انفعال در زمينه قانون گذاري حوزه ارز 
ديجيتال، موجب مي شود كساني كه قصد وارد شدن 
به اين حوزه را دارند، به نوعي با سردرگمي روبرو شوند. 
اگر در برخي از كشورها به صورت رسمي وارد كردن 
بيت كوين و س��اير ارزهاي ديجيت��ال را به معامالت 
خود پذيرفته اند يا برخي ديگر اس��تفاده از اين ارزها 
را غيرقانوني اعالم كرده اند، وقت آن است كه تصميم 
قطعي براي رگوالتوري اين حوزه در كش��ور گرفته 
شود تا كساني كه عالقه مند به ورود به حوزه ارزهاي 

ديجيتال هستند هم تكليف خود را بدانند.

  صرافي ها هم وارد بازي بيت كوين شدند!
اگرچه مسووالن، اس��تخراج بيت كوين را با استفاده 
از ب��رق صنعت��ي غيرقانون��ي مي دانند، ام��ا فروش 
دستگاه هاي ماينر يا استخراج كننده  ارزهاي ديجيتال 
اكنون در س��ايت هاي آنالين، بعض��ًا با ضمانت هاي 

چندماهه در حال انجام است!  بيت كوين نوعي از پول 
الكترونيكي اس��ت و به منظور امنيت بيشتر، حذف 
واسطه ها و ناشناس بودن طراحي شده و با استفاده از 
فناوري بالك چين، به كاربران امكان پرداخت امن و 
ذخيره پول را بدون نياز به ثبت نام يا استفاده از بانك ها 

و سازمان هاي واسطه مي دهد.
با وجود اي��ن، ارزهاي ديجيتال ك��ه در حال حاضر 
بيت كوين معروف ترين و باارزش ترين آنهاست، هنوز 
به درستي شناخته نشده اند. برخي كشورها بيت كوين 
را به رسميت شناخته و برايش قابليت هايي كه پول 
دارد را متصور مي شوند، اما برخي ديگر بيت كوين را 
كاالي سرمايه اي مي دانند و مشخصات پول را براي 
آن لحاظ نمي كنند. از طرفي استفاده از بيت كوين در 
كشورهايي مانند تركيه، برزيل و كلمبيا در مقايسه با 

ساير كشورها رواج بيشتري دارد.
از طرف��ي در ايران اگرچه هنوز مش��روعيت ارزهاي 
ديجيتال��ي و در صدر آنها بيت كوي��ن از طرف بانك 
مركزي و مسووالن مربوطه در كشور به اثبات نرسيده 
اس��ت، اما برخي ادع��ا مي كنند ك��ه وزارت صنعت 
استخراج بيت كوين را به عنوان يك صنعت پذيرفته 
و از طرفي در حالي كه ممنوعيت قطعي هم در زمينه 
عدم استفاده از آنها اعالم نشده، برخي از صرافي ها و 
س��ايت هاي آنالين به خريد و فروش اين ارزها اقدام 

مي كنند.

  صنعت يا كار غيرقانوني؟
هنوز هم تصميم قطعي براي اينكه چه برخوردي با 
خريد و فروش بيت كوين يا استخراج اين ارز ديجيتالي 
شود، گرفته نش��ده و همين موضوع حاكي از انفعال 
در اين زمينه است. در شرايطي كه با توجه به اهميت 
موضوع و اشتراكي كه در بين زمينه هاي مختلف اين 
حوزه وجود دارد كه نيازمند رگوالتوري مش��اركتي 
اس��ت، هم چنان متقاضي��ان ورود به اي��ن حوزه در 

بالتكليفي هستند.

  باز شدن پاي چيني ها به مزارع بيت كوين 
ايران

برق ارزان ايران اين روزها پاي اس��تخراج كنندگان 
بين المللي ارزهاي ديجيتال به خصوص كشور چين را 
به كشورمان باز كرده است؛ موضوعي كه براي صنعت 
برق اي��ران ضر ر و براي اس��تخراج كنندگان چيني، 

سودي سرشار دارد.
استخراج ارزهاي ديجيتال به خصوص نوع بيت كوين 
نياز به مص��رف باالي برق دارد به گون��ه اي كه براي 
استخراج هر واحد بيت كوين نياز به توليد 72 مگاوات 

ساعت برق است.
در اين بين، برخي مزارع كشاورزي و مدارس به دليل 
برخورداري از تعرفه اي به مراتب پايين تر، محلي براي 

توليد به صرفه تر ارزهاي ديجيتال شده است.
در همين حال، استخراج كنندگان ارزهاي ديجيتال 
چيني با اطالع از ارزان بودن تعرفه هاي برق در ايران 

تمايل بيشتري براي حضور در كشورمان يافته اند.

سهيل نيكزاد فعال در زمينه استخراج ارزهاي مجازي 
درباره حضور چيني ها به ايرنا گفت: آن طور كه اطالع 
دارم، يكي دو مزرع��ه ماينينگ با حضور چيني ها يا 

تأسيس شده يا در حال تأسيس است.
در همين خصوص علي بخش��ي رييس هيات مديره 
س��نديكاي صنعت برق ايران گفت: ب��ه دليل آنكه 
فعاليت استخراج كنندگان ارزهاي مجازي غيررسمي 
است نمي توان گفت چيني ها حضور بيشتري دارند 
اما آنچه كه مشخص است حضور استخراج كنندگان 

بين المللي در كشور زياد است.

  علت حضور چيني ها در ايران چيست؟
علت حضور استخراج كنندگان چيني در كشورمان 
به برق ارزان بر مي گردد كه براي هر كيلووات ساعت 
تنها كمتر از 10 سنت تمام مي شود. به دليل آنكه ما 
ايراني ها از ريال براي تبادالت مان استفاده مي كنيم 
شايد اين نرخ چندان ارزان نباشد اما براي آنهايي كه 
با دالر، يورو و حتي يوان سرو كار دارند، بسيار ارزان 

به نظر مي رسد.
اكن��ون قيمت هر كيلو وات س��اعت ب��رق در چين 
0.015 دالر اس��ت كه در زمستان به 0.04 دالر هم 
مي رس��د؛ يعني نرخي حدود 6.66 برابر برقي كه در 

ايران عرضه مي شود.
به گ��زارش بلومبرگ، افزايش مصرف برق فش��اري 
بي سابقه بر شبكه هاي برق گذاشته و مسووالن را بر آن 
داشته كه از عرضه برق به اين مزارع جلوگيري كنند.

طبق اين گزارش، توليد هر بيت كوين معادل مصرف 
ساالنه 24 خانه در تهران برق مصرف مي كند يا معادل 
مصرف برق يك خانه در تهران به مدت 24 سال است.

يارانه هر كيلووات برق نيز 5 هزار ريال اس��ت، يعني 
توليد يك واحد بيت كوين حدود 350 ميليون ريال 

با يارانه دولتي يا حدود 2700 دالر هزينه مي برد.
چن��د روز پيش، بيت كوين 11 ه��زار و 770 دالر در 
ايران معامله شده كه 38 درصد در همين ماه و بيش 
از 200 درصد به صورت ساالنه افزايش داشت. بر اين 
اساس اس��تخراج هر واحد بيت كوين 8300 دالر يا 

به عبارتي 108 ميليون تومان در ايران درآمد دارد.
بهاي بيت كوين متغير است

مبالغ پرداخت شده از طريق بيت كوين، قابل برگشت 
نيستند

بيت كوين، هويتي ناشناخته نيست
تراكنش هاي فوري امنيت كمتري دارند

بيت كوين همچنان در دست آزمايش است
ماليات ها و مقررات دولتي

بيت كوين ارزي رسمي نيس��ت يعني بيشتر مراجع 
قضايي از ش��ما خواهند خواس��ت ك��ه ماليات هاي 
مرب��وط به درآمد، فروش، حقوق و بهره س��رمايه اي 
را روي آنچ��ه ك��ه ارزش دارد، از جمل��ه بيت كوين، 
بپردازي��د. مس��ووليت حص��ول اطمين��ان از موارد 
مالياتي و ديگر احكام قانوني يا مقرراتي كه توس��ط 
دولت يا ش��هرداري هاي محلي وضع شده، بر عهده 

خود شماست.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
بر اساس برآورد سوييس ري، در سال 2018 حق بيمه 
توليدي صنعت بيمه در جهان با رشد 1.5 درصدي )با 
حذف اثر ت��ورم( براي اولين بار از 5 هزار ميليارد دالر 
فراتر رفت و به نزديك 5200 ميليارد دالر رسيد. اين 
درحالي اس��ت كه حق بيمه تولي��دي در ايران با 25 
درصد افزايش در سال 97 در شش ماه اول 18 هزار و 
در كل سال حدود 40 هزار ميليارد تومان بوده است 
كه در مقايس��ه با نرخ دالر 13 هزار توماني معادل 3 
ميليارد دالر اس��ت كه تقريبا معادل 5 صدم درصد 
اس��ت. به عبارت ديگر، در حالي كه جمعيت ايران 1 
درصد جمعيت جهان است اما حق بيمه ايران حدود 
5 صدم درصد جهان است. يعني حق بيمه يك بيستم 
يا 5 درصد مبلغي اس��ت كه بايد متناسب با جمعيت 
باش��د و در حالي كه بايد60 ميلي��ارد دالر حق بيمه 
توليدي متناسب با جمعيت ايران داشته باشيم تا در 

نرخ ميانگين سرانه حق بيمه جهان قرار بگيريم اما با 
رقم 3 ميليارد دالر، عمال در وضعيت يك بيستم سرانه 

متوسط حق بيمه جهان قرار داريم. 
به گزارش »تعادل«، ضريب نفوذ جهاني بيمه نيز به 
6.1 درصد بالغ شده است و اين در حالي است كه در 
ايران ضريب نفوذ بيمه 2.3 درصد است و فاصله قابل 
توجهي با جهان داريم. سهم بازارهاي پيشرفته از اين 
مقدار حق بيمه در جهان 79 درصد و سهم بازارهاي 

نوظهور 21 درصد بوده است 
نرخ رشد حق بيمه توليدي در سال 2018 نسبت به 
سال قبل كاهش قابل مالحظه اي داشت كه ناشي از 
كاهش شديد نرخ رش��د بيمه هاي زندگي در نتيجه 
كاهش حق بيمه توليدي چين، اروپا و امريكاي التين 
است. در سال 2018 نرخ رش��د واقعي حق بيمه  در 
رش��ته زندگي 0.2 درصد و در رشته هاي غيرزندگي 
3 درصد بوده اس��ت. بدين ترتيب حق بيمه توليدي 

در رشته زندگي به 2.8 هزار ميليارد دالر )با سهم 54 
درصد( و در رشته هاي غير زندگي به 2.4 هزار ميليارد 

دالر )با سهم 46 درصد( افزايش پيدا كرد.
در سال 2018 حدود يك سوم كل حق بيمه توليدي 
بيمه هاي غيرزندگي به بيمه هاي اتومبيل و يك سوم 
ديگر به بيمه هاي حوادث و درمان اختصاص داشت. 
پس از اين دو رشته، رش��ته اموال با سهم 17 درصد 
قرار داش��ت. در اين ميان در بازارهاي نوظهور سهم 
بيمه ه��اي اتومبيل از بيمه ه��اي غيرزندگي حدود 
44 درصد اس��ت. در بيمه هاي زندگي نيز 88 درصد 
حق بيمه توليدي به بخ��ش پس اندازي و 12 درصد 
ديگر به بخش ريسك عمر اختصاص داشته است. با 
توجه به غلبه بيمه هاي اتومبيل در ساختار بيمه هاي 
غيرزندگي و بخش پس اندازي در ساختار بيمه هاي 
زندگي، صنع��ت بيمه دني��ا در آينده ب��ا دو چالش 
كليدي روبرو خواهد بود. يك��ي اينكه، در بيمه هاي 

غيرزندگ��ي نوآوري ه��اي مربوط به سيس��تم هاي 
كمك راننده پيشرفته و ورود اتومبيل هاي خودران به 
بازار در دهه هاي آينده پتانسيل كاهش حق بيمه هاي 
اتومبيل را دارد چون تكنولوژي هاي جديد فراواني و 
ش��دت تصادفات و در نتيجه هزينه هاي خسارت را 
كاهش خواهد داد. دوم اينكه، در بيمه هاي زندگي به 
خاطر كاهش نرخ هاي بهره از يكسو و تغيير مقررات در 
جهت حركت به سوي چارچوب هاي توانگري مبتني 
بر ريسك از سوي ديگر، فروش بيمه هاي پس اندازي 
به خصوص از نوع س��نتي داراي نرخ بهره تضميني 

تضعيف خواهد شد. 
طبق برآورد س��وييس ري در سال 2018 بيمه گران 
مستقيم 5 درصد پرتفوي خود را به بيمه گران اتكايي 
در سراسر جهان واگذار كردند. نرخ واگذاري اتكايي 
در بيمه هاي غيرزندگي 8.4 درصد و در بيمه  زندگي 
2 درصد بوده اس��ت. دليل پايين بودن نرخ واگذاري 

اتكايي در رشته زندگي تسلط بيمه هاي پس اندازي در 
ساختار اين رشته كه اتكايي ندارد است. همانند حق 
بيمه هاي مستقيم، در زمينه حق بيمه هاي اتكايي نيز 
اياالت متحده و كانادا در سال 2018 بيشترين سهم 
را از بازار اتكايي جهان در اختيار داش��تند )يك سوم 
حق بيمه هاي اتكايي غيرزندگ��ي و 53 درصد حق 
بيمه هاي اتكايي زندگي( . نرخ هاي واگذاري اتكايي 
در رشته هاي اتومبيل بسيار پايين و در حد 4 درصد 
بوده اما در رش��ته هاي اموال و مسووليت بسيار باال و 
به ترتيب 16 و 14 درصد بوده اس��ت. اين نسبت در 
رش��ته هاي خاص چون هواپيما، كشتي و مهندسي 
 به باالي 30 درصد نيز رس��يده اس��ت. اين ش��كاف 
بين رش��ته هاي اتومبيل از يكسو و رشته هاي اموال 
و مس��ووليت و رش��ته هاي خاص از س��وي ديگر در 
بازارهاي نوظهور به خصوص چين نسبت به بازارهاي 

پيشرفته شديدتر بوده است.
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پيش شرط هاي موفقيت 
ادغام بانك ها

محمد ربيع زاده| كارشناس بانكي|
موفقيت ادغام در گرو تعيين تكليف وضعيت مازاد 
دارايي ها و نيروي انس��اني و از هم��ه مهم تر فراهم 
آوردن زيرساخت هاي نرم افزاري و فني ادغام است. 
ادغام فرايندي است كه از توافق اوليه شفاهي و كتبي 
مالكين و مديران موسسات شروع شده )و در برخي 
موارد با تصميم سازي و تصميم گيري حاكميتي( و با 
انجام تشريفات قانوني مطابق با قوانين و مقررات هر 
كشور نظير مصوبات هيات مديره و مجمع عمومي 
صاحبان س��هام و اطالع رس��اني به مقامات ناظر و 
عموم مردم ادامه و خاتمه مي ياب��د. در واقع هدف 
اصلي ادغام ايجاد مديريت بهينه ريس��ك و اعمال 
حاكميت شركتي با ايجاد سازماني جديد با اندازه، 
سهم بازار و بازدهي دارايي مناسب به نحوي است كه 
با ارايه انواع خدمات براي مشتريان، بتواند سودآوري 
مستمر و متناس��ب با دارايي و سرمايه را به ارمغان 
آورد. انگيزه هاي اصلي ادغام، افزايش كارايي، كاهش 
مجموع هزينه هاي عملياتي از طريق حذف هزينه ها 
و فرآيندهاي مازاد، مديريت ريسك از طريق تنوع 
بخشي در منابع درآمد و هزينه ها و افزايش بهره وري 
سرمايه انساني است. همچنين، دستيابي به منابع 
جديد، افزايش قدرت بازار با حذف رقبا و برخورداري 
از امتياز قيمت گذاري مناس��ب و ارايه محصوالت 
جديد و اجتناب از مقررات محدودكننده و پرهزينه 
از طري��ق ورود به بازارهاي جدي��د و آزادتر از ديگر 
منافعي اس��ت كه ادغام با خود به همراه دارد.  نظام 
بانكي كشور در مسير حركت خود در واسطه گري 
وجوه و تامين منابع بطور مستمر با ادغام هاي كوچك 
و بزرگ مواجه بوده است. براي مثال چند بانك بزرگ 
كش��ور )بانك هاي ملت، تجارت و مسكن( حاصل 
ادغامي بزرگ در ابتداي انقالب اسالمي هستند. در 
سال هاي اخير نيز برخي موسسات مجاز و غيرمجاز 
كه معضالت زيادي براي اقتصاد كشور پديد آورده 
بودند در چند بانك و موسسه مجاز موجود يا جديد 
ادغام شدند. مقايسه نتيجه ادغام هاي اول انقالب و 
ادغام هاي دهه اخير از موفقيت نسبي ادغام هاي اول 
انقالب خبر مي دهد. نكته قابل تامل اينكه هيچ يك 
از ادغام هاي انجام شده در ايران، داوطلبانه از طرف 
سهامداران بانك ها نبوده و متاثر از شرايط خاص آن 
به صورت دستوري از طرف حاكميت انجام شده اما 
نگاه هاي متفاوت، نتايج متفاوتي را در ادغام بانك ها 
پديد آورده اس��ت. برخ��ي از داليل موفقيت پايين 

ادغام ها در نظام بانكي عبارتند از: 
عدم اجماع ملي و س��ازماني: در اغل��ب موارد نگاه 
يكس��اني به نتيجه ادغام در بين ذينفع��ان ادغام و 
متوليان و ناظرين وجود ندارد. در چنين ش��رايطي 
نبايد انتظار داشت از تعارض منافع و در نتيجه اجبار 
و مقاوم��ت در مقابل اجراي ط��رح نتايج مطلوبي 
حاصل شود.  عدم مستندسازي و كفايت مطالعات 
كارشناسي قبل از آغاز ادغام: بررسي هاي حقوقي، 
نظارتي، اقتصادي، بررسي سابقه مالي، مالكيتي و 
مديريتي، مطالعه چگونگي رشد و توسعه موسسات 
در گذشته از جمله مواردي است كه بايد به  صورت 

دقيق بررسي شود. 
حال چه زمان مي توان اعالم كرد كه ادغام دو يا چند 
بانك موفق آميز هستند؟ تحقق كامل اهداف ادغام 
بيانگر موفقيت يك ادغام است. بانك جديد حاصل 
از ادغام بايد واجد تمامي ش��رايط يك بانك خوب 
مطابق با تمامي قوانين ناظر بر نظام بانكي، مقررات 
و الزامات بانك مركزي و استانداردهاي جهاني و از 
جمله رهنمودهاي كميته بال باشد. بر اين اساس و 
با توجه به موارد فوق، نكات مهمي كه توجه به آنها 
مي تواند سرنوشت موفقيت آميزي را براي ادغام رقم 
زند به شرح ذيل اس��ت:   قبل از شروع به ادغام بايد 
مطالعات و تحقيقات الزم انجام و نقش��ه راه ادغام، 
صورت هاي مالي مج��ازي بعد از ادغام، راهكارهاي 
پوشش انواع ريس��ك ها و حتي انواع آيين نامه ها و 

نمودار سازماني تهيه شود. 

كاركردهاي عمليات بازار باز 
يك��ي از مهم تري��ن ابزارهاي بان��ك مركزي در 
كشورهاي توس��عه يافته و در حال توسعه براي 
اعمال سياست گذاري پولي و اثرگذاري بر عرضه 
پول، عمليات بازار باز است. هدف اصلي بانك هاي 
مركزي سراسر جهان در انجام عمليات بازار باز، 
كنترل حجم پ��ول و مديريت نرخ بهره از طريق 
خريد و فروش اوراق بهادار از جمله اوراق قرضه 
دولتي، اوراق با پشتوانه دارايي يا اوراق خزانه داري 
در بازار بين بانكي براي دستيابي به هدف نهايي 
يعني هدايت نرخ تورم به سمت نقطه هدف گذاري 
شده است. كاركرد اصلي عمليات بازار باز مديريت 
و تعيين نرخ بهره هدف در بازار بين بانكي به عنوان 
ابزار و هدف مياني سياس��ت گذاري پولي است. 
در اين مي��ان، با توجه به نرخ ت��ورم مورد هدف 
سياست گذار، بازه اي براي نرخ بهره كوتاه مدت 
بازار پول تعيين مي شود كه كريدور نرخ بهره است 
و به عبارتي دامنه مجاز براي تغيير نرخ بهره بازار 
بين بانكي حول نرخ بهره سياستي است. معموال 
بانك مركزي تا زماني كه نرخ بهره بازار بين بانكي 
داخل كريدور باشد، مي تواند بر اساس صالحديد، 
مداخله اي به شكل خريد و فروش اوراق در بازار 
بين بانكي نداشته باش��د. اما در صورتي كه، نرخ 
بهره بازار بين بانكي به سقف يا كف كريدور نزديك 
شود، بانك مركزي با خريد يا فروش اوراق بهادار 
دولتي و بطور مشخص اسناد خزانه و لذا تزريق 
يا برداشتن نقدينگي از بازار بين بانكي مانع از آن 
مي شود كه نرخ بهره از مقدار هدف فاصله بگيرد. 
بنابراين در چنين ش��رايطي عملي��ات بازار باز 
مي تواند نرخ بهره بازار بين بانكي و بالطبع وضعيت 
كلي نرخ بهره در اقتصاد را تنظيم و از آن طريق به 

تحقق اهداف نهايي اقتصاد كمك كند. 

مفاهيم



دانش و فن10اخبار

معاون وزير ارتباطات خبرداد

 راه اندازي صندوق فروشگاهي الكترونيك از سال آينده
گروه دانش و فن |مرجان محمدي|

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از راه اندازي 
صندوق هاي فروشگاهي براي نخستين بار در نمايشگاه 
الكامپ خبر داد و گفت: مطابق با قانون مجلس شوراي 
اس��المي و در پي ش��فافيت در امور ماليات خدمات، 
صندوق هاي فروشگاهي به سامانه سازمان امور مالياتي 
متصل مي شوند و با اين وجود شاهد شفافيت در دريافت 
ماليات بر ارزش افزوده فروش��گاه ها از مردم خواهيم 
بود. از همين رو براي نخس��تين بار اين صندوق هاي 
فروش��گاهي طي چهار روز در نمايشگاه راه اندازي و از 

سال آينده در كشور اجرايي مي شود .
وي گف��ت: بخش صندوق ه��اي فروش��گاهي بنا بر 
درخواستي كه به كميسيون سازمان نظام صنفي داده 
شده، داير خواهد ش��د، قانون مربوط به صندوق هاي 
فروش��گاهي س��ال گذش��ته تصويب و بر اساس آن 
فروش��گاه ها بطور مستقيم به س��ازمان امور مالياتي 
كشور متصل شده اند. ناظمي با بيان اينكه براي ارايه 
طرح صندوق هاي فروشگاهي كميته اي تشكيل شد 
كه وزارت ارتباطات نيز در آن براي تدوين استانداردها 
حض��ور دارد، اف��زود: در طرح اوليه ب��راي اين بخش، 
جنبه سخت افزاري صندوق هاي فروشگاهي را در نظر 
گرفته بودند كه با تالش هاي بسيار و نشست هايي كه 
با مجلس شوراي اسالمي انجام ش��د، اين رويكرد به 
طرح نرم افزاري تبديل شد، دليل حضور صندوق هاي 
فروشگاهي در نمايشگاه امسال، اين ا ست كه از سال 
آينده ابزار جديدي در خانواده الكترونيكي كشور با نام 

صندوق هاي الكترونيكي خواهيم داشت.
وي تصريح كرد: ، در اين طرح كميته اي وجود دارد كه 
براي به اجرا گذاشتن اين فرآيند همكاري هاي الزم را 
خواهد داش��ت؛ چراكه پيش از اين پيش نويس اوليه 
سخت افزاري اين طرح آماده شده بود، اما حاال رويكرد 
نرم افزاران��ه نيز به آن داده ش��ده و از س��ال آينده ابزار 

جديدي به نام صندوق هاي فروشگاهي ايجاد مي شود.
رييس سازمان فناوري اطالعات در ادامه درباره پررنگ 
شدن نقش استارت آپ ها بيان كرد: شركت هاي بزرگ 
امروز، اس��تارت آپ هاي ديروز بودند و استارت آپ ها 
از الكامپ استقبال بيش��تري مي كنند. همانطور كه 
الكام استارز سه سال پيش و الكام ترندز سال گذشته 
به الكامپ اضافه ش��دند، اين اتفاق هم بر اساس تقاضا 

شكل مي گيرد.
وي با اشاره به س��الن دولت الكترونيك در نمايشگاه 
امسال، گفت: در سالن دولت الكترونيك، ۴۰ دستگاه 
در ۲۲ غرفه ش��ركت كردند و ما به ۱۰ دستگاهي كه 
بيشترين رشد را در ارزيابي دوره پنجم دولت الكترونيك 
داش��تند اجازه داديم كه غرفه مستقل داشته باشند. 
همچنين رويدادهايي در حاش��يه نمايش��گاه شكل 
مي گيرد و تفاهم نامه هايي بين سازمان هاي مختلف 
برگزار مي ش��ود. رييس س��ازمان فن��اوري اطالعات 
همچني��ن اظهار ك��رد: اف��رادي كه از ط��رف دولت 
در نمايش��گاه حاضر مي شوند، با رش��د الكام استارز 
تمايل به بازديد دارن��د و اين فرصتي براي دولتي ها و 
استارت آپ هاس��ت براي اينكه مسووالني كه دورتر از 

فضاي استارت آپي هستند، با اين فضا آشنا شوند.
به همين دلي��ل ما ميز كوچكي را ب��راي افراد دولتي 
در الكام اس��تارز در نظر گرفتيم. ناظمي با بيان اينكه 
رويكرد دولت خدمت محور است، گفت: ما از دستگاه ها 
خواستيم به جاي معرفي سازمان خود، معرفي خدمات 
را داشته باشند و ش��عار خود را آينده بهتر با خدمات 
شهروندمحور قرار داديم. البته بعضي از دستگاه هاي 
دولتي و حاكميتي ترجيح دادند كه در سالن هاي ديگر 
مستقر شوند، از جمله ش��هرداري تهران كه در الكام 
استارز هم مكاني را دارد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: 
كاري كه ما به عنوان دولت انجام داديم اين بود كه كاري 
نكنيم و اجازه دهيم بخش خصوصي خودش تصميم 

بگيرد و كار را جلو ببرد. درواقع توان الكامپ هم در اين 
اس��ت كه ما نقش خود را در اين نمايشگاه به حداقل 
رس��انديم. همچنين براي حفاظت از محيط زيست، 
ارايه بروش��ور كاغذي را در س��الن دولت و دستگاه ها 
ممنوع كرده و بخش��ي را در وب سايت خودمان ايجاد 
كردي��م كه خدمات دس��تگاه ها در آنجا آمده اس��ت. 
ناظمي تصريح                                                                                                                           كرد: از حدود ۶ ماه پيش نيز در وزارت 

ارتباطات برنامه اي براي فعاليت دانش آموزان در حوزه 
كارآفريني و برنامه نويسي ديجيتال را آغاز كرديم كه 
دانش آموزان در قال��ب گروه هايي به رقابت با يكديگر 
پرداختند و ۱۰ تيم به عنوان ۱۰ تيم برتر در استان هاي 
تهران و سيستان و بلوچستان انتخاب شدند و به عنوان  

نيواستارزدر نمايشگاه حاضر مي شوند.
وي در ادامه گفت:  امسال شركت هاي دانش بنيان در 

دو بخش شركت هاي استارز و شتاب دهنده ها حضور 
خواهند داشت و صندوق نوآوري و شكوفايي حمايت 
۷۰ درصدي تا سقف مش��خصي را براي شركت هاي 
استارز و شتاب دهنده ها فراهم كرده است.همچنين 
ش��تاب دهنده ها به صورت مس��تقل در قالب پاويون 
حضور خواهند داشت و تاكنون پنج شتاب دهنده براي 

حضور در پاويون اعالم آمادگي كرده اند.

انگجت | 
اصواًل شبيه سازي فيزيك كوانتومي امري دشوار است 
ولي دانشمندان توانستند با استفاده از هوش مصنوعي 

سيستم هاي كوانتومي را شبيه سازي كنند.
با توجه به اينكه سيستم هاي كوانتومي پيچيدگي هاي 
خاص خود را دارند، شبيه س��ازي آنها كاري دش��وار 

است.
ولي محققان به تازگي يك روش محاسباتي توسعه 
داده اند كه از ش��بكه هاي عصبي استفاده مي كند تا 
بدون توجه به هندسه، سيستم هاي كوانتومي بزرگ 

را شبيه سازي كند.
دانش��مندان پروژه روش هاي مطالعه سيستم هاي 
كوانتومي مانند روش مونت-كارلو را با يك ش��بكه 
عصبي تركي��ب كردند كه مي توان��د بطور همزمان 

حالت هاي كوانتومي زيادي را نشان دهد.
روش مونت-كارلو يك الگوريتم محاس��باتي اس��ت 
ك��ه از نمونه گيري تصادف��ي براي محاس��به نتايج 
استفاده مي كند. روش هاي مونت-كارلو معمواًل براي 

شبيه سازي سيستم هاي فيزيكي، رياضي و اقتصادي 
استفاده مي ش��وند. با اين روش فيزيكدانان كوانتوم 
توانستند بدون نياز به ميزان زيادي قدرت محاسبات، 

سيستم هاي پيچيده را مطالعه كنند.
اي��ن ام��ر مي تواند به دانش��مندان كم��ك كند كه 

جنبه هاي بيشتري از رفتار كوانتومي را بفهمند.
ممكن است اين تكنيك جديد براي توسعه رايانه هاي 
كوانتومي موثر باشد و تأثيرات »نويز« بر سخت افزار 
را تعيين كند. با اين روش، محاسبات كوانتومي يك 

گام رو به جلو برداشت.

پي سي ورلد | 
كارشناسان امنيتي به كاربران توصيه كرده اند به هيچ 
عنوان به پيام هاي ناشناسي كه در واتس اپ آنها ارسال 
و از آنها درخواست مي ش��ود كه پول پرداخت كنند، 

پاسخ ندهند.
واتس آپ ك��ه يك��ي از بزرگ تري��ن و محبوب ترين 
اپليكيشن هاي پيام رس��ان در جهان به شمار مي رود، 
همواره يك��ي از پلتفرم هاي مورد اس��تفاده هكرها و 
مجرمان سايبري بوده اس��ت تا با فريب دادن كاربران 

مبالغ هنگفت موردنظر خود را به جيب بزنند.
بارها كارشناسان فعال در حوزه امنيت سايبري در مورد 
روش ها و حقه هاي هكرها و مجرمان سايبري هشدار 
داده بودند و حاال نيز طبق جديدترين گزارش ها به آنها 
توصيه كرده اند كه به هيچ عنوان به پيام هاي ناشناسي 
كه از آنها تقاضايي مبني بر پرداخت پول و خريداري 

بليت به صورت آنالين مي شود، پاسخ ندهند.
با اينكه اپليكيش��ن پيام رس��ان واتس آپ همچون 
بسياري ديگر از نرم افزارهاي مشابه قابل هك شدن 
سريع توس��ط هكرها و مجرمان سايبري نيست و به 
لطف قابليت رمزنگاري فوق پيشرفته به كار رفته در 
آن همواره عنوان امن ترين پيام رسان جهان را به خود 
اختصاص داده است، اما به نظر مي رسد كه هكرها راه 
جديدي را براي ورود به آن پيدا كرده اند تا بتوانند به 
اطالعات شخصي و حساب كاربري قربانيان موردنظر 
خود دسترسي پيدا كرده و از داده هاي آنها به منظور 
دس��تيابي به اهداف و انگيزه هاي خود سوءاستفاده 

كنند.
به نظر مي رسد كه حمالت فيشينگ از متداول ترين 
انواع حمالتي اس��ت كه به كاربران واتس آپ مي شود 
چراكه با توجه به قابليت هاي رمزنگاري پيشرفته اي 
كه در اين پيام رسان به كار گرفته شده است، كاربران 
تنها خود بايد راه نفوذ هكرها به اطالعات شخصي خود 

را باز كنند.
واژه فيش��ينگ يا Phishing كه مختصرا از عبارت 
Password Harvesting Fishing ب��ه معناي 
»به دس��ت آوردن رمز عبور از طريق طعمه« به دست 
آمده و س��اخته شده اس��ت، يكي از حمالت سايبري 
شناخته شده مبتني بر مهندسي اجتماعي است كه 

با فريب دادن كارب��ران موردنظر اطالعات محرمانه و 
خصوصي آنها از جمله رمز عبور، اطالعات حساب بانكي، 
اطالعات شخصي و محتواي به اشتراك گذاشته شده 
آنها در شبكه هاي اجتماعي را به دست مي آورند. به گفته 
بسياري از كارشناسان فعال در حوزه امنيت سايبري، 
اين روش مورد استفاده هكرها آنقدر كامل، پيشرفته، 
بدون نقص و طبيعي جلوه مي كند كه كمتر كاربري به 

جعلي و كالهبرداري بودن آن شك مي كند.
در اين روش خود كاربران ب��ا مراجعه و كليك كردن 
روي لينك ه��اي درج ش��ده در پلت ف��رم واتس آپ، 
اطالعات مالي و شناس��ايي اكانت خ��ود را در اختيار 
هكرها و مجرمان س��ايبري قرار مي دهند و به صورت 
ناخودآگاه موجب خواهند شد آنها به اهداف خود برسند 
و به حساب هاي بانكي مربوطه خود نفوذ و دسترسي 

پيدا كنند.
برخالف س��اير حمالت س��ايبري كه توسط هكرها و 
مجرمان س��ايبري يا بهره گيري از آسيب پذيري هاي 
موج��ود در نرم اف��زار يا س��خت افزار دس��تگاه هاي 
الكترونيكي مربوطه صورت مي گيرد، حمالت فيشينگ 
توس��ط خود كاربر قرباني ص��ورت مي پذيرد، چراكه 
هكرها، كاربران را فريب داده تا با دس��ت خودش��ان 

اطالعات موردنظر هكرها را تقديم آنها كنند.
حمالت فيش��ينگ يكي از متداول ترين و آسان ترين 
روش هاي س��رقت اطالعات ش��خصي، مالي و حريم 

خصوصي كاربران در فضاي مجازي است.
پيام رس��ان وات��س آپ ك��ه يك��ي از محبوب ترين و 
پرطرفدارترين اپليكيشن هاي جهان است، از قابليت 
Encryption End- to End يا رمزنگاري پيشرفته 
پشتيباني مي كند و از پروتكل هاي پيشرفته اي براي 

حفظ حريم شخصي كاربرانش برخوردار است.

تك كرانچ | 
بر اس��اس گزارش هاي منتشر ش��ده در سال ۲۰۱۸ 
ميالدي، هكرها و مجرمان سايبري تمايل بيشتري براي 
دسترسي به اطالعات تجاري و اقتصادي كشورهاي 

مختلف و سرقت داده هاي مذكور داشته اند.
در سال هاي اخير كه حمالت سايبري به شدت رشد 
كرده است، موسسه هاي تحقيقاتي و تحليلي بسياري 
در جهان هش��دار داده بودند كه س��ال ۲۰۱۸، سال 
حمالت س��ايبري و بدافزاري به سازمان هاي بزرگ، 
شركت ها و نهادهاي دولتي در جهان نام خواهد گرفت؛ 
چراكه تعداد سرقت هاي اطالعاتي در اين سال به اوج 
خود خواهد رس��يد. از طرفي ديگر اين كارشناس��ان 
امنيتي بارها خطاب به تمامي ش��ركت هاي فعال در 
زمينه هاي مختلف در جهان هشدار داده بودند كه به 
ارتقاي امنيت سايبري زيرساخت ها و سرورهاي مربوط 
به خود اقدام كنند تا اطالعات محرمانه و فوق س��ري 
خود را در برابر نفوذ هكرها و مجرمان سايبري مصون 
نگه دارند. طبق اين آم��ار هكرها به ترتيب به .  بخش 
تجارت و شركت هاي فعال اقتصادي مثل استارتاپ ها، 
ش��ركت هاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي و دانش 
بنيان ۴۵.۹ درصد، . بخش پزشكي، درمان و سالمت 
مثل بيمارستان ها، كلينيك هاي درماني، درمانگاه ها، 
پژوهشكده هاي تحقيقاتي و پزش��كي ۲۹.۲ درصد، 
. بخ��ش مالي و بانكداري، بانك ها، موسس��ات مالي و 
اعتباري، بنگاه هاي اقتصادي و صرافي ها ۱۰.۹ درصد 
و بخش دولت و اطالعات نظامي مثل وزارت خانه هاي 
دولت، س��ازمان هاي امنيتي و دولتي، ارتش و س��اير 
موسسات و نهادهاي وابسته به نيروهاي نظامي ۸ درصد 
بوده است . همچنين نتايج تحقيقات و نظرسنجي هاي 
صورت گرفته در نيمه دوم س��ال گذشته حاكي از آن 
است كه بسياري از صاحبان شركت ها و كارخانه هاي 
فعال در مناطق مختلف جهان اذعان كرده اند حداقل 
يك بار مورد حمله باج افزاري و س��ايبري هكرها قرار 
گرفته اند. بر اساس اين تحقيقات، نيمي از آنها مجبور 
به پرداخت مبالغ و پول هاي هنگفتي به هكرها شده اند و 
نيمي ديگر نيز به خاطر عدم پرداخت وجه به آنها، تمامي 

اطالعات ارزشمند و حياتي خود را از دست داده اند.

جي اس ام آرنا | 
دو فروشگاه آنالين گوگل پلي استور و اپ استور اپل كه 
بزرگ ترين پلت فرم دانلود اپليكيشن هاي موبايلي بازي 
به شمار مي روند، درآمدهاي متفاوتي از ارايه برنامه هاي 

مشابه دارند.
اپليكيشن هاي بازي و گيمينگ كه در سال هاي اخير از 
استقبال و محبوبيت بي سابقه اي برخوردار شده است، 
به گفته كارشناسان فعال در موسسه تحقيقاتي و آماري 
سنسور تاور )Sensor Tower( در پلت فرم سيستم 
عامل موبايلي آي اواس با اقبال عمومي بيشتري مواجه 
شده اس��ت به گونه اي كه ش��ركت هاي توسعه دهنده 
متع��ددي در اين زمينه فعاليت كرده و س��عي دارند با 
توسعه، طراحي و ارايه اپليكيشن هاي بازي با كيفيت 
و جذابيت باال نظر و توجه خيل عظيم��ي از كاربران و 
عالقه مندان به صنعت گيمينگ را به س��مت و سوي 
خود جلب كنند. با توجه به افزايش محبوبيت و استقبال 
كاربران از اپليكيشن هاي گيمينگ و بازي هاي موبايلي 
موجود در پلتفرم فروش��گاه هاي آنالي��ن و اينترنتي 

براي دانلود و اس��تفاده، دو فروشگاه گوگل پلي استور و 
اپ استور اپل در سال هاي اخير با قرار دادن تعداد كثيري 
از برنامه هاي مربوط به بخش سرگرمي و اپليكيشن هاي 
بازي و گيمين��گ، نظر خي��ل عظيم��ي از كاربران و 
عالقه مندان به اين صنعت پرطرفدار را به سمت و سوي 
خود جلب كرده اند به گونه اي كه بخش عظيمي از درآمد 

و سودآوري آنها به ارايه بازي هاي موبايلي تعلق دارد.
 به وضوح مي توان دريافت كه كس��ب و كار فروشگاه 
اپ اس��تور اپل نس��بت به گوگل پلي اس��تور بس��يار 
موفقيت آميزتر و باالتر بوده است به گونه اي كه اپ استور 

در نيمه نخست سال ۲۰۱۹ ميالدي، ۱۷.۶ ميليارد دالر 
از فروش و دانلود اپليكيش��ن هاي بازي در اين پلتفرم 
كسب كرده است اين در حالي است كه گوگل پلي استور 
در همين بازه زماني توانسته است تنها درآمدي معادل 

۱۲ ميليارد دالر را براي خود به دست بياورد.
درآمد اپ استور در نيمه نخست سال گذشته ميالدي 
از فروش و دانلود بازي هاي موبايلي، ۱۶.۳ ميليارد دالر 
بوده در حالي كه پلي استور توانسته تنها ۱۰.۳ ميليارد 
دالر از ف��روش و دانلود اپليكيش��ن هاي گيمينگ در 

پلتفرم خود كسب كند.
همچنين، ميزان رش��د درآمدهاي اين دو فروش��گاه 
آنالين گوگل پلي استور و اپ استور اپل از فروش و دانلود 
اپليكيشن هاي موبايلي بازي و گيمينگ به ترتيب ۱۶.۸ 
درصد و ۷.۸ درصد در مدت مشابه دو سال متوالي بوده و 
بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت گوگل توانسته است 
در افزايش درآمدهايش در اين بخش به موفقيت و رشد 
بيشتر و قابل توجهي نسبت به بزرگ ترين رقيب خود، 

اپ استور اپل، دست يابد.

شبيه سازي سيستم هاي كوانتومي با هوش مصنوعي

پيام هايي كه بايد در واتس آپ بي جواب بماند
انگجت | 

پژوهش��گران »ام.آي.ت��ي« )MIT( ي��ك »زب��ان 
برنامه نويسي هوش مصنوعي« جديد ايجاد كرده اند 
كه به گفته آنها مي تواند يادگيري و استفاده از هوش 

مصنوعي را براي افراد لذت بخش كند.
يك تيم از پژوهشگران ام.آي.تي يك زبان برنامه نويسي 
هوش مصنوعي توسعه داده اند كه به گفته آنها نه تنها 
اين زبان برنامه زبان نويسي كه »ژن« )Gen( نام دارد، 
عمل برنامه نويسي هوش مصنوعي را براي افراد بسيار 
آسان مي كند بلكه به كارشناس��ان اين حوزه كمك 

مي كند تا پيشرفت چشمگيري داشته باشند.
طي اين مطالعه پژوهشگران زبان برنامه نويسي ژن را 

توضيح داده اند.
پژوهش��گران گفتند: كاربران مي توانن��د از ژن براي 
نوشتن مدل ها و الگوريتم در رشته هايي مانند رايانه، 
رباتيك و آمار كه معمواًل هوش مصنوعي نقش خاصي 
دارد، اس��تفاده كنند. آنها مي توانند اين كار را بدون 
نياز به انجام معادالت پيچيده يا دس��تي نوشتن كد 

انجام دهند.
كارشناسان همچنين مي توانند از زبان برنامه نويسي 
جديد براي نوشتن مدل ها و الگوريتم هاي خاص كه 

قباًل بسيار پيچيده بود، استفاده كنند.
به گفت��ه پژوهش��گران انجام رندرين��گ )گرافيك 
رايان��ه اي(، يادگي��ري عمي��ق و انواع شبيه س��ازي 
احتماالت با اس��تفاده از زبان برنامه نويس��ي مذكور 
س��اده تر مي ش��ود. پ��رداز زدن ي��ا ارايه ماش��يني 
 Graphics( تصاوير يا نمايان س��ازي يا رندرينگ
rendering( فرآيند توليد ماشيني تصاوير بر پايه 
مدل هاي محاسباتي و سپس ارايه رايانه اي آنها روي 

صفحه نمايش را شامل مي شود.
رندرينگ به فرآيند نمايش تصاوير اجسام سه بعدي 
)۳D( روي صفحه نمايشگر دو بعدي گفته مي شود. 
عالوه بر ن��كات مذكور پژوهش��گران افزودند تمام 
افراد اعم از كارش��ناس يا فرد تازه كار در اين زمينه 
مي توانند از زبان برنامه نويس��ي ژن استفاده كنند و 
به اين صورت نيست كه تنها افراد خاصي بتوانند از 

آن استفاده كنند.

ايجاد زبان برنامه نويسي جديد 
با هوش مصنوعي 

تمركز هكرها براي سرقت 
اطالعات تجاري و اقتصادي 

ايستاتيس | 
تازه ترين تحقيقات نشان مي دهد كه روند استقبال از 
گوشي هاي اندرويدي با اندكي افزايش و گوشي هاي 

iOS با اندكي كاهش روبه رو خواهد شد.
 به نظر مي رس��د كه سهم دو سيس��تم عامل اندرويد 
و اي او اس )iOS( كه توانستند به خوبي ساير سيستم 
عامل ه��اي موبايلي را در جهان كن��ار بزنند و خود بر 
صنعت گوش��ي هاي هوشمند تس��لط پيدا كنند، از 
بازارهاي جهاني موبايل تا سال هاي آينده تقريبًا بدون 
تغيير خاص و قابل توجهي ثاب��ت باقي بماند و تغيير 

چندان زيادي نكند.
بر اساس جديدترين تحقيقات و پژوهش هاي صورت 
گرفته توس��ط موسسه پژوهش��ي استاتيستا، سهم 
گوش��ي هاي هوش��مند اندرويدي در س��ال ۲۰۱۷ 
ميالدي معادل ۸۵.۱ درصد از بازارهاي جهاني بوده كه 
پيش بيني مي شود در سال ۲۰۲۱ ميالدي تنها با ۰.۴ 

درصد رشد به ۸۵.۵ درصد خواهد رسيد.
سهم گوشي هاي آيفون مبتني بر اي او اس نيز در سال 
۲۰۱۷ مي��الدي ۱۴.۷ درصد از بازارهاي جهاني بوده 
است كه طبق برآوردها، با ۰.۲ درصد كاهش، در سال 

۲۰۲۱ ميالدي به ۱۴.۵ درصد خواهد رسيد.
ساير سيستم عامل هاي موبايلي نيز در اين بازه زماني 
يك درصد كاهش پيدا خواهد ك��رد و اين طور كه به 
نظر مي رسد، سلطه اندرويد و اي او اس و يكه تازي آنها 
همچنان در سال هاي آتي نيز باقي خواهد ماند و ساير 
شركت هاي توس��عه دهنده و غول هاي تكنولوژي نيز 
قادر نخواهند بود به رقابت با آنها بپردازند؛ چراكه ميزان 
استقبال كاربران از هر سيستم عاملي به جز اين دو، كم 

بوده و رو به كاهش خواهد رفت.

محبوبيت گوشي هاي اندرويد 
از ios سبقت مي گيرد
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رويداد

دريچه فراسو

ناسا قدرت مبارزه با سيارك ها 
را ندارد

ناسا|ناس��ا مي گويد، اين آژان��س نمي تواند 
ساخت يك تلس��كوپ فضايي كه سريع ترين 
روش براي شناس��ايي سيارك هاست را ترتيب 
دهد. سيارك ها در صورتي كه با زمين برخورد 
كنند عواقب وحش��تناكي به دنبال دارد؛ قانون 
۲۰۱۵ به آژانس فضايي ناس��ا پنج سال فرصت 
داد تا ۹۰ درصد از اش��ياء نزدي��ك زمين را كه 
قطر آن بيش از ۱۴۰ متر است شناسايي كند. 
س��يارك هايي كه اين قطر را دارند، مي توانند 
ش��هرها، منطقه ها و حتي تمدن كش��ورها را 
ويران كنند و چيزي از آن باقي نگذارند. به نظر 
مي رسد ناسا قصد ندارد كه اين مهلت را برآورده 
كند؛ دانشمندان بر اين باورند كه تاكنون تنها 
حدود يك سوم سيارك هايي كه زمين را تهديد 
مي كنند، شناسايي شده اند. محققان آزمايشگاه 
پيش رانش جت ناس��ا، به رهبري محقق اصلي 
امي ماينزر، پيشنهاد يك تلسكوپ فضايي به نام 
NEOCam  را دادند كه از حسگرهاي مادون 
قرمز براي يافتن و اندازه گيري اش��ياء نزديك 
زمين اس��تفاده مي كند، اما ناس��ا اين پروژه را 

تاكنون تأييد نكرده است.

بازگشايي نخستين مركز خريد 
مبتني بر »هوش مصنوعي« 

ديلي ميل|براساس اخبار منتشر شده نخستين 
مركز خري��د مبتني بر هوش مصنوعي در لندن 
بازگشايي مي شود.  تعدادي از خيرين انگليسي 
در تالش هستند با اس��تفاده از هوش مصنوعي 
فروشگاهي را راه اندازي كنند كه مبتني بر هوش 
مصنوعي است. قرار است بخشي از درآمد حاصل 
از فروش اجناس اين فروشگاه صرف امور خيريه 
شود؛ اين فروشگاه اختصاصًا براي آنهايي است 
كه بطور مداوم در شبكه هاي اجتماعي به دنبال 
تهيه لباس هستند.  يك الگوريتم مبتني بر هوش 
مصنوعي با بررس��ي بيش از ۴۰۰ هزار حساب 
كارب��ري در بيش از هزار ش��هر كه در حيطه مد 
و لباس هس��تند، تشخيص مي دهد كه پوشش 
محبوب مردم چه چيزهايي اس��ت تا صاحبان 

فروشگاه به دنبال تهيه آنها باشند.

 حذف صداهاي مزاحم
 با هدفون بي سيم جديد

نيو اطلس|از زمان عرضه اولين گوش��ي هاي 
بي سيم در سال ۲۰۱۴، تالش هاي زيادي براي 
ارتق��اي اين محصول به عمل آمده و س��وني به 
تازگي يك گوش��ي منحصر به فرد توليد كرده 
است. شركت هايي مانند اپل، فياتون، كمبريج 
ائودي��و و غيره از جمله ش��ركت هاي س��ازنده 
هدفون هاي بي س��يم با قابلي��ت حذف اصوات 
مزاحم محيطي هستند. ش��ركت سوني نيز به 
 XM3-WF1000 تازگي گوش��ي به ن��ام
عرضه كرده و مدعي است از نظر حذف صداهاي 
مزاحم محيطي بر تمامي رقب��اي خود برتري 
دارد. اين هدفون بي سيم قادر به حذف صداهاي 
پس زمينه مزاحم از يك سو و نيز حذف صداهايي 
اس��ت كه بطور مداوم در محيط كار يا منزل به 
گوش رس��يده و تمركز اف��راد را بر هم مي زنند. 
در هدفون يادش��ده از پردازنده حذف كننده اي 
به نام  QN۱e HD اس��تفاده ش��ده كه داراي 
حسگرهاي خاص براي شناسايي اصواتي به غير 
از صداي موسيقي و حذف آنهاست. دو ميكروفون 
هم براي شناسايي صداهاي آزاردهنده و جذب 
و دف��ع آنها در نظ��ر گرفته ش��ده اند. پردازنده  
QN۱e HD با بازگرداندن اص��وات مزاحم از 
طريق ايج��اد فركانس هاي تقابلي از رس��يدن 
اين صداها به گوش جلوگيري مي كند. برد ۱۰ 
متري، سازگاري با فناوري بلوتوث ۵ و آنتن بهينه 
شده از جمله مزاياي اين محصول است. شارژ اين 
گوشي براي شش ساعت استفاده كافي است و 

قيمت آن ۲۳۰ دالر است.

ربات ها ۲۰ ميليون شغل را 
اشغال مي كنند

ان بي سي نيوز|بررسي هاي انجام شده توسط 
موسسه آكس��فورد اكونوميكس نشان مي دهد 
ربات ها تا سال ۲۰۳۰ بيش از ۲۰ ميليون شغل را 
در سراسر جهان از دست انسان ها خارج مي كنند.  
همين بررسي حاكي اس��ت كه ظرف ۱۱ سال 
آينده تنها ۱۴ ميليون ربات در چين مشغول به 
كار شده و مش��اغل متعددي را اشغال مي كنند 
كه تا پيش از اين در اختيار انس��ان ها بوده است. 
اين رقم در امريكا برابر با ۱.۵ ميليون شغل و در 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا برابر با ۲ ميليون 
شغل خواهد بود. ربات ها در درازمدت بسياري از 
فرآيندهاي اتوماسيون اداري را از آن خود كرده 
و انتظار مي رود ظرف دو دهه آينده تعداد ربات ها 
در جهان سه برابر شود. اگرچه استفاده از ربات ها 
بهره وري و رش��د اقتصادي را افزايش مي دهد، 
اما بايد براي ايجاد ش��غل براي ميليون ها نفري 
كه به همين علت بيكار مي شوند و با چالش هاي 
اقتصادي و اجتماعي مواجه مي شوند نيز فكري 
كرد. بايد توجه داش��ت كه بخش زيادي از بيكار 
شدن ها در اقتصاد كشورهاي ضعيف تر و در حال 
توسعه رخ مي دهد و اين امر نابرابري درآمدي را 
افزايش مي دهد. رشد ساالنه ۳۰ درصدي نصب 
ربات تا سال ۲۰۳۰ باعث رشد ۵.۳ درصدي توليد 
ناخالص داخلي جهان در همين س��ال مي شود. 
اين امر به معناي افزايش س��رمايه ۴.۹ تريليون 
دالري اقتصاد جهاني تا سال ۲۰۳۰ خواهد بود 
كه بزرگ تر از كل اقتصاد كشور آلمان در همان 

سال است.
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سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس  در جمع خبرنگاران تشريح كرد

رييس اتاق تعاون ايران:

سايه روشن هاي ارز 4200 توماني

۹۰درصدقوانینبخشتعاوناجرانمیشود

گروهبنگاهها|
هرچند اين روزها نماين��دگان مجلس در تعطيالت 
تابس��تاني ب��ه س��ر مي برن��د و خب��ري از مصوبات 
بهارستاني ها نيست اما همچنان پاسخگوي مهم ترين 
پرس��ش ها و ابهاماتي هس��تند كه در فضاي عمومي 
جامعه در خصوص موضوعات مختلف مطرح مي شوند. 
يكي از موضوعات مهمي كه اين روزها باعث به وجود 
آمدن دامنه وس��يعي از اظهارنظره��ا و ديدگاه هاي 
گوناگون در ميان فعاالن اقتصادي و كارشناسان شده؛ 
برنامه هايي اس��ت كه دولت ب��راي تخصيص يا عدم 
تخصيص ارز 4200توماني در حوزه كاالهاي اساسي 
دارد؛ كميسيون اقتصادي مجلس دهم بعد از تغييراتي 
كه در جريان انتخابات كميسيون ها با حضور رييس و 
نواب به خود ديد در دوره جديد فعاليت هايش تالش 
مي كند تا ارتباط معقولي را با بخش هاي رسانه اي كشور 
ايجاد كند و متناسب با مهم ترين موضوعات مطروحه 
در جامعه به پرس��ش هاي نمايندگان رسانه ها پاسخ 
دهد؛ بعد از اخبار ضد و نقيضي كه در خصوص رويكرد 
مجلس نسبت به تصميم سازي هاي دولت در خصوص 
تخصيص ارز4200توماني منتش��ر ش��د سخنگوي 
كميسيون اقتصادي مجلس با برگزاري نشستي خبري 
تالش كرد تا ديدگاه اين كميسيون و كليت مجلس در 
اين زمينه را تشريح كند. حسيني شاهرودي در پاسخ 
به اين پرسش خبرنگاران كه آيا به نظر شما دولت در 
زمينه تخصيص ارز ارزان به كاالهاي اساس��ي مسير 
درس��تي را در پيش گرفته با بيان اينكه دولت اشتباه 
بزرگي در تخصي��ص ارز 4200 تومان��ي به كاالهاي 
اساس��ي كرد، گفت: قرار بود تورم كاالهاي اساس��ي 
كاهش يابد اماشاهد افزايش آن نيز بوديم.سيدحسن 
حسيني ش��اهرودي ديروز در گفت وگو با خبرنگاران 
در محل دفتر خود، ضمن بيان اينكه مجلس به دنبال 
كاال برگ نبود چرا كه تجربه تلخي در سال گذشته در 
اين زمينه داشتيم، ابراز كرد: سال گذشته ۱4 ميليارد 
دالر از منابع ارزي كشور كه غالبًا از محل فروش نفت 
تامين مي شد در اختيار يك عده دالل و بازرگان قرار 
گرفت كه كاالي اساسي وارد و توزيع كنند و ما به يك 
ثبات قيمتي برسيم اما نه تنها اين كاالي اساسي دچار 
تورم شد بلكه نرخ تورم كاالهاي اساسي از تورم ديگر 
اجناس هم بيشتر شد تا جايي كه به ۵۸ درصد رسيد.
وي همچنين با بيان اينكه اين شيوه اثرگذار نبوده است، 
گفت: قرار بود دول��ت با اين كار جلوي افزايش قيمت 

كاالهاي اساسي را بگيرد اما در زماني كه تورم بازار 4۸ 
درصد بود، تورم كاالهاي اساس��ي كه دولت برايشان 
برنامه داش��ت به ۵۸ درصد رسيد كه مثال آن گوشت 
است، لذا در بودجه س��ال ۹۸ پيش بيني كرده ايم كه 
دولت يا بايد سامانه اي را ايجاد و فرآيندي را تعريف كند 
كه ثبت سفارش، تامين ارز، اختصاص آن، انتقال ارز به 

خارج، خريد كاال و… همگي شفاف شود.

جامعههدفكاالهاياساسي
دركشورمشخصشود

عضو مجلس دهم با بيان اينكه توزيع كاالهاي اساسي 
در سال گذش��ته به نحوي صورت گرفت كه به مردم 
به خصوص در روس��تاها هيچ چيزي نرس��يد، تاكيد 
كرد: براي جلوگيري از اي��ن امر در بودجه ۹۸ دو بند 
افزوده شد كه نخست بايد روند شفاف سازي صورت 
گي��رد و دوم بايد جامعه هدف كاالهاي اساس��ي در 
كش��ور مش��خص ش��ود، مانند آنچه در زمان جنگ 

مشاهده مي كرديم حال اين امر مي خواهد با كاال برگ 
الكترونيكي صورت گي��رد يا با كارت ملي و بانكي كه 

خوشبختانه اين سامانه ايجاد شده است.
حسيني ش��اهرودي بيان ك��رد: راه ح��ل دوم اينكه 
دهك هاي پايين جامعه يا اقشار ديگر از اين كاالهاي 
اساسي اس��تفاده كنند كه اين اتفاق با وجود سه ماه 
مهلت دولت متاس��فانه هنوز اتفاق نيفتاده است و ما 
متوجه ش��ديم كه اصاًل اين ارز براي تامين كاالهاي 
اساس��ي هنوز تعلق هم نگرفته و اگر وارد ش��ده هم 
متعلق به س��ال قبل بوده اس��ت.وي افزود: بند دوم 
قانون اين اس��ت كه اگر دول��ت نتواند براي كاالهاي 
اساسي ارز اختصاص دهد بايد مابه التفاوت ارز 4200 
تومان و نيمايي را كه نزديك به 6 هزار تومان اس��ت، 
بين اقش��ار آس��يب پذير جامعه توزيع و در حساب 
يارانه شان اعمال كند كه اين اتفاق هم هنوز نيفتاده 
است كه در كميسيون اقتصادي به شدت دنبال اين 

دو موضوع هستيم.

تكنرخيشدنارزازدهه۷۰تاكنون
عضو خانه ملت در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار مهر 
با موضوع تك نرخي شدن ارز و با اشاره به تصميمات 
مجلس و دولت در راس��تاي مسائل اقتصادي، بيان 
كرد: براي تغييرات بايد نظام جامع اقتصادي داشته 
باش��يم چرا كه هر بخش از اقتصاد روي بخش ديگر 
تاثير مي گذارد اما هنوز بعد از 40 سال نتوانسته ايم 

اين نظام جامع را در كشور مشاهده كنيم.
حسيني ش��اهرودي بيان ك��رد: برنامه ه��اي پنج 
ساله اقتصادي ما نيز در اين س��ال ها كارآمد نبوده 
كه بتوان��د نظ��ام جامع��ي را ايجاد كن��د اما همه 
اقتصاددان ه��ا قائل به اين هس��تند ك��ه هركجا ما 
ش��اهد دو نرخي ش��دن بوديم چ��ه در ارز و چه در 
كاال، ياران��ه و… با مش��كالتي مانند فس��اد روبرو 
هس��تيم اما به هر روي بايد گفت تك نرخي ش��دن 
ارز از س��ال ۷0 مطرح ش��ده و در برخي مقاطع اين 
اتفاق نيز رخ داد اما ب��ه دليل آنكه ما برنامه جامعي 

را در بح��ث اقتصادي مان نداش��تيم دچار حوادث 
مي شديم.وي افزود: كارشناس��ان معتقد هستند، 
اقتصاد فقط ي��ك حوزه ارز، طال، خودرو، مس��كن 
و… نيس��ت بلكه مجموعه اي اس��ت كه هر حوزه 
دست كاري شود حوزه هاي ديگر هم متاثر خواهند 
شد، ارز نيز همين گونه است يعني نمي توان در آن 
 واح��د براي ارز تصميم گرفت اما به س��اير بخش ها 

نگاه نكرد.

دولتاشتباهكرد
سخنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس درباره دو 
نرخي شدن ارز، با بيان اينكه هركجا بحث دو نرخي 
در س��وخت، ارز، كاال، خدمات و… رخ داد فس��اد 
ايجاد شد و سالمت اقتصادي جامعه به خطر افتاد، 
تاكيد ك��رد: دو نرخي بودن س��بب قرباني ش��دن 

شفافيت مي شود.
حسيني شاهرودي با بيان اينكه اشتباه بزرگ دولت 
و بانك مركزي در اين 40 سال اين بوده كه به جاي 
مداخل��ه و ايجاد تعادل در ب��ازار، بازار را خودش در 
دست گرفته است، گفت: اين اعالم نرخ، يعني دولت 
مي خواهد بازار را به دست بگيرد در نتيجه همين امر 

بزرگ ترين اشتباه را در اقتصاد رقم مي زند.
وي افزود: س��ال قبل ش��اهد بوديم ك��ه دولت نرخ 
4200 تومان را درب��اره ارز در نظر گرفت و اين امر 
با وجود مخالفت هاي ش��ديد كميسيون اقتصادي 
مجلس بود لذا معتقديم اين امر بزرگ ترين اشتباه 
دولت دوازدهم محسوب مي شد از طرف ديگر بايد 
اذعان كرد كه سياس��ت تك نرخي سال گذشته با 
شكست روبه رو شد و ظرف دو تا سه ماه دولت از آن 
عدول كرد، س��پس طرح ارز نيمايي را بيان سپس 
باالتر از آن ارز سنا مطرح شد و امروز هم هيچكدام 
آنها موجود نيست و ارز فقط در بازار آزاد وجود دارد.

نماينده ش��اهرود و ميامي در مجلس درباره راهكار 
ارز نيز گفت: ما قائل به بازار متش��كل ارزي هستيم 
كه در ويترين شيشه اي بورس موجود باشد كه هم 
توليد كنن��ده ارز و هم مصرف كننده آن ارزش��ان را 
ش��فاف عرضه و با قيمت ش��ناور در اختيار فعاالن 
اقتص��ادي و صنعتگران و بازرگانان، دانش��جويان، 
بيماران خاص و گردش��گران و… قرار گيرد و اين 
امر در بازار متش��كل ارزي كه امروز بعد از يك سال 

و نيم باالخره مورد قبول بانك مركزي قرار گرفت.

رييس اتاق تعاون ايران با بيان اينکه بخش تعاون فاقد 
ابزار توسعه ای است و غير از بانک توسعه تعاون امکانات 
مالی در اختيار ندارد، گف��ت: توانمندی اين بانک نيز 

متناسب با نيازهای بخش نيست.
به گزارش اتاق تعاون ايران، بهمن عبداللهی ديروز، در 
صبحانه کاری که با حضور محمد شريعتمداری وزير 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد کبيری معاون امور 
تعاون وزير تعاون و جمعی از فعاالن حوزه تعاون برگزار 
ش��د، گفت: اتاق تعاون 2۵ سال پيش بر اساس قانون 
تاسيس شد و اکنون اين اتاق در ۳۱ استان کشور در قالب 
اتاق های مجزا فعاليت می کند.رييس اتاق تعاون ايران 
با اشاره به پيش بينی سهم 2۵ درصدی بخش تعاون 

از اقتصاد ملی در برنامه پنجم توسعه افزود: متاسفانه 
 به رغم پيش بينی اين هدف و با وجود گذشت بيش از 
2 س��ال و نيم از برنامه ششم توسعه، هنوز سهم تعاون 
فاصله زيادی با سهم پيش بينی شده از کل اقتصاد کشور 
دارد.وی با بيان اينکه در سياست های ابالغی ظرفيت 
های قانونی خوبی برای بخش تعاون پيش بينی شده 
اس��ت، تاکيد کرد: اما به رغم اين ظرفيت های بس��يار 
خوب، ۹0 درصد قوانين و مقررات حوزه تعاون در دولت 
ها اجرا نشده و با توجه به اينکه اين قوانين جنبه حمايتی 
و توسعه ای دارند، اجرا نشدن آنها منجر به بی انگيزگی 
در بين فعاالن بخش و تعاون گران شده است.رييس اتاق 
تعاون ايران بخش تعاون را فاقد ابزار توس��عه ای عنوان 

کرد و گفت: غير از بانک توسعه تعاون، اين بخش امکانات 
مالی ديگری در اختيار ندارد. ضمن اينکه توانمندی های 
بانک توسعه تعاون متناسب با نياز بخش نيست.عبداللهی 
مهم ترين مطالبه و مساله بخش تعاون را پيگيری و اجرای 
قوانين وضع شده در اين حوزه عنوان کرد و گفت: عالوه 
بر اين، مشکالت مديريتی در بخش تعاون وجود دارد و 
بايد در جهت رفع اين موانع تالش شود.رييس اتاق تعاون 
ايران با اشاره به ظرفيت های بخش تعاون در حوزه ايجاد 
اشتغال، برقراری عدالت و افزايش سطح عمومی معيشت 
جامعه اظهارداشت: با توجه به نقش بسزای اين بخش از 
اقتصاد در جامعه و مشارکت عمومی، بايد از ظرفيت های 

اين بخش بيشتر استفاده شود.

امنيت پايدار در مرزها به 
توسعه همه جانبه وابسته است
خراسانجنوبي| معاون 
هماهنگ كنن��ده نيروي 
زميني س��پاه گفت: ايجاد 
امنيت پايدار در مرزها بايد 
همراه با توسعه همه جانبه 
باشد و مردم نيز در آن نقش 

داشته باشند.
به گزارش سپاه نيوز سردار علي اكبر پورجمشيديان 
ديروز در حاش��يه آيين توزيع 2۳۸ سري جهيزيه در 
خراسان جنوبي در جمع خبرنگاران افزود: نقش آفريني 
مردم در ايجاد امنيت توام با رفع محروميت هاست لذا 
بايد براي توس��عه همه جانبه اقداماتي از قبيل ايجاد 

اشتغال، آموزش، ازدواج جوانان و ساير انجام شود.
مع��اون هماهنگ كننده نيروي زميني س��پاه اظهار 
داش��ت: با انجام تمامي اين اقدام��ات در كنار توزيع 
مقتدران��ه نظام��ي در مناطق مرزي ش��اهد امنيت 
پايدار مردمي خواهيم بود.س��ردار پور جمش��يديان 
ادامه داد: خدماتي كه انجام مي شود نسبت به سطح 
محروميت كم اس��ت ل��ذا در حد بضاع��ت آمادگي 
داريم با دس��تگاه هاي اجرايي ذيرب��ط در اين زمينه 
همكاري كنيم.وي افزود: مجموعه س��پاه پاسداران 
براي رفع محروميت ها، سازندگي و پروژه هاي عمراني 
نقش آفريني مي كنند، همچنين قرارگاه محروميت 
زدايي نيروي زميني سپاه نيز در حوزه هاي مرزي كشور 
مسووليت هايي بر عهده دارد.سردار پورجمشيديان 
تاكيد كرد: در رفع محروميت هاي مناطق مرزي و ارايه 
خدمات به مرزنشينان، به هيچ عنوان موضوع مذهب، 
رنگ، نژاد، قوم و قبيله دخالت ندارد و شايد بيشترين 
خدمات به برادران اهل سنت ارايه شده و هيچ تفاوتي 
در رفع محروميت ها نيست.او اظهار اميدواري كرد: با 
همكاري دولت و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط 
اقداماتي انجام دهيم تا مردم بتوانند نيازمندي هاي 

خود را برطرف كنند.

پرداخت ۳۵۰ هزار ميليارد ريال 
به مالباختگان موسسات مالي

س�منان|نماينده مردم 
دامغ��ان در مجل��س دهم 
گف��ت: دول��ت ۳۵0 هزار 
ميليارد ريال خس��ارت به 
دس��تور رييس جمهوري 
ب��ه مالباخت��گان و مردم 
خس��ارت ديده ناش��ي از 

تضعيف بانك و موسسات مالي پرداخت كرد.
ابوالفضل حسن بيكي ديروز در نشست شوراي اداري 
استان سمنان افزود: تضعيف بانك ها و موسسات مالي 
۹00 هزار ميليارد ريال بودجه مردم را به چالش كشيد 
و با همكاري و حضور سران قوا مقرر شد غرامت افراد 
خس��ارت ديده با سرمايه زير 2 ميليارد ريال پرداخت 
شود.عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس ادامه داد: دش��منان با تكيه بر مشكالت مالي 
كشور و مالباختگان موسسه هاي مالي به دنبال ايجاد 
تش��ويش و نا آرامي در كشور بودند كه با درايت دولت 
بخشي از اين خسارت پرداخت شد تا اين مشكل نقطه 

اتكاي دشمن براي رسيدن به اهدافش نباشد.
حسن بيكي خاطرنش��ان كرد: ترامپ سال گذشته بر 
اين باور بود با وجود مالباختگان و كمبود بنزين، نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ايران 22 بهمن را نخواهد 
ديد اما به گفته خود ترامپ جشن چهل سالگي انقالب 
پرشور تر از گذشته برگزار شد.وي اظهار داشت: كشور 
با توليد ۱0۵ ميليون ليتر بنزين در كشور به خودكفايي 
رسيد چرا كه مصرف كشور ۹0 ميليون ليتر بنزين است 
و مازاد توليد آن سوي مرزها فروخته مي شود.به گفته 
نماينده مردم دامغان در مجلس، روزانه ۹ تا ۱0 مليون 
ليتر گازوئيل مازاد بر مصرف نيز براي مصرف كشورهاي 
خارجي فروخته مي شود.او همچنين گفت: نمايندگان 
استان سمنان براي توس��عه و پيشرفت استان بايد با 
يكديگر همدل و هماهنگ باش��ند و به جاي جدل با 
همدلي و انسجام براي جذب بيشتر اعتبار تالش كنند.

 تشكيل 28 اكيپ مميزي
انرژي ادارات

مازندران|مديرعام��ل 
ش��ركت توزيع برق استان 
جلس��ه  در  مازن��دران 
ش��وراي اداري اس��تان 
بر ل��زوم همراهي بيش��تر 
دستگاه هاي اداري با صنعت 
برق، جهت كاهش پيك بار 
روزانه تاكيد كرد.به گ��زارش »تعادل« غفاري با بيان 
اينكه پيك مصرف برق منطق��ه مازندران در روزهاي 
گرم تابستان، در ساعات ۱2 تا ۱6 اتفاق مي افتد، اهم 
برنامه ريزي ه��ا و اقدامات صورت گرفته در راس��تاي 
پيك سايي تابس��تان ۹۸ را برش��مرد كه عبارتند از: 
انعقاد تفاهمنامه هاي پاسخگويي بار با بيش از ۷000 
مش��ترك بزرگ ديمان��دي )و عادي كش��اورزي( به 
ميزان حدود ۱۹0 مگاوات، تشكيل 2۸ اكيپ مميزي 
انرژي ادارات و نيز انعقاد تفاهمنامه همكاري با سازمان 
بسيج كارمندان مازندران، انعقاد تفاهمنامه همكاري 
با شركت شهرك هاي صنعتي مازندران براي اولين بار 
جهت كاهش بار ۹0 درصدي 26 ش��هرك صنعتي با 
بار مصرفي ۱20 مگاوات، جلب مشاركت جايگاه هاي 
CNG با همكاري شركت پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه ساري، استفاده از ظرفيت ائمه جمعه و جماعات 
و اداره كل اوقاف استان مازندران جهت توجيه مردم 
به كاهش مصرف در ساعات اوج بار، مديريت بارهاي 
غير حساس كشاورزي در ساعات اوج بار، اجراي طرح 
تغيير ساعت كار اداري .وي تاكيد كرد كه بهترين زمان 
پيك سايي ها در مازندران در ساعت ۱2 تا ۱6 است و 
نهادهاي دولتي و بانك ها بايد حداكثر صرفه جويي را 
در اين ساعات داشته باشند.مديرعامل شركت توزيع 
ني��روي برق مازندران افزود: به نظر مي رس��د با توجه 
به وجود بارهاي فصلي تابس��تانه در مازندران باري به 
اندازه ۱0۵ مگاوات را از اوايل مرداد تا اواسط شهريور 
به شركت توزيع استان مازندران تحميل خواهند كرد

 عشاير در مناطق ميانبند
 مشكل تامين آب دارند

ش�مالي|  خراس�ان
 مديركل امور عش��ايري 
خراسان شمالي گفت: در 
حال حاضر عشاير خراسان 
شمالي در مناطق ميانبند 
اين استان با مشكل تأمين 

آب مواجه هستند.
 محمدرضا قلي پور در گفت وگو با ايس��نا، افزود: در 
حقيقت در ارتفاعات مشكلي براي تأمين آب مورد 
نياز دام عشايري وجود ندارد اما در حال حاضر اين 
اف��راد از ارتفاعات به مناطق ميانبند اس��تان كوچ 
كرده اند و با مشكل مذكور مواجه هستند.وي ادامه 
داد: درست است كه وضعيت رودخانه و چشمه هاي 
استان به لحاظ منابع آبي نسبت به سال هاي گذشته 
خيلي خوب شده است اما فاصله استقرارگاه عشاير 
تا رودخانه ها بسيار زياد است و دام براي رسيدن به 
رودخانه ها بايد مسافت زيادي را طي كنند كه اين امر 
موجب كاهش وزن دام مي شود.قلي پور اظهار كرد: 
براي حل مشكل محدوديت آبي دام هاي عشايري، 
آبرس��اني به صورت س��يار انجام مي شود اما تعداد 
تانكرهاي آبرسان پاسخگو نيست.وي تصريح كرد: 
اين اداره كل داراي ۱۳ دستگاه تانكر آبرسان است و 
نياز به حدود 6 دستگاه دارد و بايد اين موضوع در سفر 
پيش روي رييس جمهور و هيات دولت مورد توجه 
قرار گيرد.اين مقام مسوول در ادامه به تعداد دام هاي 
عشايري اين استان اشاره و بيان كرد: در چند سال 
گذش��ته به علت پايين بودن قيمت دام و باال بودن 
قيمت علوفه بسياري از عشاير دام هاي خود را حتي 
زماني كه به اندازه كشتار نرسيده بود روانه كشتارگاه 
مي كردند.وي افزود: اين درحالي است كه هم وضعيت 
قيمت دام و هم مراتع بسيار خوب شده و هم اكنون 
عشاير تعداد دام هاي مولد خود را ثابت نگهداشته اند و 

تعداد دام هاي پرواري در حال افزايش است.

روايتي از مشكالت 
طالفروشان يزدي

يزد| رييس اتحاديه صنف 
طال، جواهر و نقره اس��تان 
يزد با اش��اره به مشكالت 
صنف طالفروشي در كشور 
گفت: ام��روزه به ش��كلي 
پيش مي رود ك��ه از تركيه 
ب��ا طالفروش��ان تم��اس 
مي گيرند و آنها را براي كار در اين كشور دعوت مي كنند.

محمد رضا نوري زاده در گفت وگو با خبرنگار  تس��نيم ، 
با اش��اره به صنف طالفروشان استان يزد اظهار داشت: 
شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و عدم توجه به اين صنف 
سبب تعطيلي ۵0 درصد كارگاه هاي طالفروشي يزد 
شده است كه متاسفانه در حال حاضر هم كارگاه هاي 
ديگر شرايط مساعدي را ندارند.رييس اتحاديه صنف 
طال، جواهر و نقره اس��تان يزد در پاسخ به اين سوال كه 
وضعيت خريد و فروش طال در استان به چه شكل است 
گفت: در حال حاضر با توجه به نوس��انات قيمت خريد 
و فروش آن  چناني را در س��طح اس��تان شاهد نيستيم 
و با توجه به كم ش��دن قدرت خريد مردم، حضور آنها 
در بازارهاي طالفروش��ي كمرنگ تر ش��ده است.وي 
خاطرنشان كرد: شرايطي كه امروزه طالفروشان در كشور 
با آن روبرو هستند به فرصتي براي كشورهاي ديگر مانند 
تركيه فراهم كرده است كه بتوانند در اين صنعت رشد 
چشمگيري را داشته باشند و به واسطه همت و تالش و 
حمايتي كه مي شوند امروزه توانسته رتبه دوم جهان را 
در توليد طالجات به خود اختصاص دهند و اين در حالي 
است كه ما در كشورمان عقب گرد مي رويم.نوري زاده با 
اشاره به تماس با طالفروشان يزدي از كشور تركيه براي 
حضور در اين كشور و فعاليت در آنجا گفت: از تركيه با 
چند كارگاه   طالفروشي يزد تماس هايي حاصل شده و به 
آنها پيشنهاد كرده اند كه تمام امكانات و تجهيزات را در 
اختيارشان مي گذارند و آنها فقط به اين كشور رفته و هنر 

دستشان را در كشور تركيه به نمايش بگذارند.
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دستوردادستانبراي
جلوگیريازآبیاريبافاضالب

نظرآب�اد|دادس��تان عمومي و انق��الب نظرآباد 
خواس��تار نظارت مس��تمر اداره بهداشت و درمان 
اين شهرس��تان بر مزارع به خصوص مزارع كاهو و 
س��بزيجات براي جلوگيري از آبي��اري با فاضالب 
شد. روح اهلل احمدي با اشاره به اقدامات انجام شده 
در جهت صيانت از حقوق عامه بي��ان كرد: در اين 
خصوص پيگيري انتقال دامداري هاي موجود در 
مناطق مسكوني منطقه سيد جمال الدين به خارج 
از حريم شهر به منظور پيش��گيري از بروز آسيب 
جسمي و مسائل بهداشتي براي مجاورين اين واحد ها 
در دس��تور كار قرار گرفته است. دادستان عمومي 
و انقالب شهرس��تان نظرآباد در خصوص اهميت 
نظارت بر آبياري مزارع گفت: در اين خصوص دستور 
موكدي به اداره بهداشت و درمان شهرستان جهت 
بازديد مس��تمر از مزارع، به خصوص مزارع كاشت 
كاهو و سبزيجات و ممانعت از استفاده افراد سودجو 

از فاضالب شهري جهت آبياري مزارع داده شد.

دستورويژهبرايحل
مشكالتجادههايالرستان

فارس|مع��اون رييس جمهور و رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه دس��تور پيگي��ري و بازديد از محور 
جهرم-الرس��تان- بندرعباس را اب��الغ كرد. در پي 
وقايع و حوادث تلخ و ناگوار تصادفات جاده اي اخير 
در راه هاي مواصالتي الرستان و واكنش هايي كه در 
فضاي مجازي داشته است، مديركل راه و شهرسازي 
اين شهرستان صبح ديروز با محمدباقر نوبخت معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور 
ديدار كرد. محمدرضا باقري ف��رد درباره اين ديدار و 
نتايج آن اظهار داشت: در اين ديدار اطالعات فني پروژه 
ملي جهرم- الر- بندرعباس، ميزان عقب ماندگي و 
بدهي پيمانكاران مطرح شد. مديركل راه و شهرسازي 
الرس��تان افزود: همچنين در اين ديدار بر ضرورت 
سرعت بخشي به تكميل اين محور با توجه به حجم 
تردد و نقش اصلي جاده در ارتباطات دو استان فارس 

و هرمزگان تاكيد شد.

اطالعاتكانونهايتولید
ريزگردكشورتهیهشد

تهران|مدي��ركل مقابله با پدي��ده گروه وغبار 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت اع��الم كرد: 
 به منظور بررسي منشأ توليد گردوغبار يا ريزگردها 
تلفيقي از اطالعات زمي��ن، تصاوير ماهواره اي و 
اطالعات محلي در ۵40 ايس��تگاه سراسر ايران 
تهيه شده اس��ت. علي محمد طهماسبي ديروز 
در نشست كارگروه كاهش آلودگي هواي استان 
تهران گفت: ايران بر اس��اس بررس��ي ها اكنون 
2۵ميليون هكتار منطقه مستعد توليد گرد و غبار 
به علت متاثر بودن از فرسايش خاك بر اثر باد دارد.
وي يادآورشد: در استان تهران ۱00 هزار هكتار 
منطقه تحت تاثير فرس��ايش ب��ادي داريم كه 
در شهرس��تان هاي ري و ورامي��ن ق��رار دارند. 
طهماسبي اظهارداشت: استان تهران بر اساس 
بررسي ها چندان در معرض فرسايش پذيري زياد 
و خيلي زياد نبود و سطح زياد آن به 200 هكتار 
مي رسيد و گرد و غبار محلي بيشتر استان تهران 
را درگير مي كند. وي خاطرنشان كرد: ميزان توليد 
گرد و غبار كشور طي پنج سال منتهي به ۹4 را 
بررسي كرديم تا ميانگين فصلي بلند شدن گرد و 
غبار مشخص شود و در تهران بر همين اساس از 

ري و ورامين گرد و غبار برخاسته است.

رفعمحدوديتتوانتولید
برقنیروگاهنكا

ساري|جلس��ه ش��وراي اداري شهرستان نكا 
با حضور فرماندار، روس��اي ادارات، دستگاه ها، 
نيروه��اي نظامي و انتظامي در نيروگاه ش��هيد 
سليمي نكا برگزار شد. محسن نعمتي از ساخت 
داخ��ل 42 هزار قطع��ه نيروگاهي م��ورد نياز با 
پيگيري اداره س��اخت داخل نيروگاه خبر داد و 
افزود: پس از وضع تحريم هاي ظالمانه از س��وي 
دش��منان، تالش هاي زيادي در جهت توليد و 
بومي س��ازي قطعات مورد ني��از در اين نيروگاه 
صورت پذيرفت تا خللي در روند توليد برق ايجاد 
نشود كه در نتيجه اين تالشها در سه سال گذشته 
بالغ بر 2۷ هزار قطعه و از سال ۹0 تاكنون بيش از 
42 هزار قطعه مورد نياز با مشاركت متخصصان 
اين ش��ركت و نيز به فعليت رسيدن توانمندي 
قطعه سازان داخلي به روش مهندسي معكوس 

بومي سازي شد. 

توفانسیستانبیشاز
۲۰۰نفرراروانهبیمارستانكرد

زاهدان|مدي��ركل دفت��ر مديري��ت بح��ران 
استانداري سيس��تان و بلوچستان گفت: در پي 
وزش توفاني كه در روزهاي اخير منطقه سيستان 
را فرا گرفته تاكنون 2۱۵ نفر از مردم منطقه روانه 
مراكز درماني ش��ده اند. عبدالرحمان شهنوازي 
اظهار داشت: در پي وزش توفان و پراكنده شدن 
ريزگردها در پنج شهرستان زابل، زهك، هامون، 
هيرمند و نيمروز واقع در منطقه سيس��تان در 
شمال سيستان و بلوچستان كه در روزهاي اخير 
منطق��ه را فرا گرفته، تاكن��ون 2۱۵ نفر از مردم 
منطقه روانه مراكز درماني شده اند. مديركل دفتر 
مديريت بحران استانداري سيستان و بلوچستان 
افزود: عمده اين افراد در پي مشكالت چشمي و 
تنفسي ناشي از توفان روانه بيمارستان ها و مراكز 
درماني شده اند كه خوشبختانه بخش عمده اين 
افراد يعني ۱60 نفر از آنها به صورت سرپايي مداوا 
ش��ده اند و مابقي براي دريافت خدمات درماني 

بيشتر بستري شده اند.

چهرههاياستاني
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منطقه حفاظت شده »ميشداغ« خوزستان در بي خبري مسووالن به محل دپوي زباله تبديل شد

تعرض زباله به آب و خاك خوزستان

بالتكليفي وضعيت برخي مصدومان شيميايي سردشت بعد از ۳۲ سال

ريحانه جاويدي|
 منطقهحفاظتشده»ميش��داغ«دراستانخوزستان،
10س��اليميشودكهدربيخبريمس��ووالنسازمان
حفاظتمحيطزيس��تكشورازس��ويشهرداریشهر
بستانازتوابعشهرستاندشتآزادگان،بهمحلدپوي
زبالههايش��هريتبديلش��دهاس��ت؛زبالههاييكهاز
شهرهاياطرافبهميش��داغمنتقلشدهوخوزستانرا
همبهسرنوشتسهاستانشمالكشورميكشاندتاآب
وخاكمنطقهآغشتهبهشيرابهزبالهشود.معضلدپوي
زبالههرروزدرمناطقمختلفكش��وربهجايآنكهحل
شود،گسترشپيداميكند،حاالبهجزمازندرانوگيالن
كهباگرهكورساماندهيزبالههادستوپنجهنرمميكنند،
حياتوحشومحيطزيستخوزستانهمگرفتارتعفن
زبالهش��دهاست.مدتهاس��تآهويشنيدرميشداغ
رويتنش��دهوزبالههاآنهارااززيستگاهش��انفراري
دادهاند.شيرابهزبالههابهعمقآبوخاكخوزستاننفوذ
ميكندتايكداغديگربرمحيطزيستآسيبخوردهو
ضعيفايناستانباقيبماندامارسيدگيبهاينموضوع
ميانسازمانهايمرتبطپاسكاريميشود،مسووالن
سازمانحفاظتمحيطزيستكشوربااعالمبيخبري
ازاينموضوعمعتقدندكوتاهيازمسووالناستانبودهو
گزارشيازاينتخلفبهآنهانرسيدهومسووالناستان
همكمب��ودبودجهبرايحفاظتونظارتوناهماهنگي
ش��هرداريراعاملب��روزچنينوضعيت��يميدانندبه
اينترتي��بدرحاليكهورودبهمناطقحفاظتش��ده
محيطزيستيبادش��واريهمراهوبهنيازبههماهنگي
ومجوزدارد،ماش��ينهايحملزبالهبهميش��داغوارد
ميشوندوامنيتوسالمتآنرازيرتلنبارزبالههاييكه

دراينمنطقهتخليهميكنند،ازبينميبرند.

    تهديد زباله براي آب و خاك 
ميش��داغهرروززيرب��ارزبالههادفنميش��ودچراكه
شهرداريبس��تانمنطقهامنحياتوحشرابهعنوان
سايتدفعزبالهاستفادهميكند.سيدباقرموسوي،فعال
محيطزيستخوزستاندربارهاينموضوعبه»تعادل«
گفت:حدود10س��الاستشهرداریبستانزبالههای
شهریکهحاویپسماندهایبهداشتی،پالستيکیو...در
بهترينزيستگاهآهوکهدرمحلیبهنام»امريبی«است
تخليهمیکند.اينمحلدرمنطقهحفاظتشدهميشداغ
قراردارد.نتيجهاينوضعيتسببشدهتازبالههایسبک
باوزشکوچکترينبادیبهجایجایمنطقهحفاظت
شدهجابهجاشوندوباعثبهخطرافتادنحياتدههاگونه
ارزشمندجانوریوگياهیمنطقهشدهاست.مهمترين

گونههايجانورياينمنطقهيعنيامريبیش��املآهو،
پامسواکیکوچک،کگویانگشتکوتاهايرانیوبزمجه
بيابانیبهدليلايناتفاقتهديدميشوندتاجاييکهآهو
بدليلوجوداينزبالههامدتهاستهرگزدراينمحل

ديدهنشدهاست.
اوافزود:متأسفانهبهدليلوجودبافتماسهایوباالبودن
سطحايستابیس��فرهزيرزمينیمنطقه،شيرابهزبالهبا
سرعتبااليیبهاينس��فرهراهپيداکردهوآنراشديدا
آلودهمیکند.بيشازنوددرصداينپس��ماندهاشامل
زبالههایخش��کوغيرآلیاس��تزبالههایترياهمان
پس��ماندهایآلیبهدليلهوایگرموخش��کحاکمبر
منطقهس��ريعتجزيهمیش��وند.زبالههایخطرناکاز
جملهپسماندهايبيمارستانيهمبهوفورديدهمیشوندو
منسوجاتکهازگروهزبالههایخشکبهحسابمیآيند
ش��املپارچههایکهنهبهدليلگرم��ایزياددرمدت
کوتاهیمتالشیوبهذراتبسيارريزتبديلمیشوندکه
يادرميانذراتشنقرارمیگيرندياتوسطبادبهشکل
ريزگرددرهواپخشمیشوند.نکتهمهموقابلتوجهاين
استکهشهرداریعالوهبراينکهبايدازانباشتوتخليه
زبالهدراينمنطقهدستبرداردبلکهبرایجمعآوریآنها

بطوردقيقبايداقدامکند.

    بي خبري مسووالن محيط زيست
اظهاراتموس��ويدرحالياس��تكهبعداز10س��ال،
مسووالنسازمانحفاظتمحيطزيستكشورمعتقدند
نهازموضوعتخليهزبالهدرميشداغخبردارندونهبراي
س��اماندهيبهاينوضعيتبرنامهري��زيكردهاند.علي
مري��دي،مديركلدفت��رآبوخاكس��ازمانحفاظت
محيطزيس��تدربارهاي��نموضوعبه»تع��ادل«گفت:
مسووليترسيدگيبهموضوعپسماندبهعهدهمننيست،
اينموضوعبايدابتدادراستانپيگيريشودامادرزمينه
رهاسازيزبالهدرطبيعتهرباركهمحيطزيستبهاين
موضوعورودكردهاستشهرداريهايكمبودبودجهرا
مطرحكردند.دراستانهايشمالكشورهماينموضوع

وجودداردكههميشهبهانهشهرداريهابيپولياست.
اواف��زود:درزمينهميش��داغهمفعالدفت��رآبوخاك
برنام��هاينداردچراك��هاينموضوعبايداولازاس��تان
خوزستانپيگيريشود.مندرجريانايناتفاقنيستماما
اگرچنيناتفاقيرخميدهدمديركلمحيطزيستاستان
خوزستانبايدبهسازمانگزارشدهدتاماهمبتوانيماز
طريقوزارتكشورپيگيريكنيم.مسووالناستانبايد
پاسخگوباشندكهچرااجازهبروزچنيناتفاقيرادادهاند
درواقعرسيدگيبهاينموضوعاتبايدازپايينبهبااليعني

ازاستانپيگيريشود.پاسخمريديبهپيگيري»تعادل«
درحالياستكهرضااقتدار،مديركلدفترزيستگاههاو
امورمناطقسازمانحفاظتمحيطزيستهمنسبتبه
رهاس��ازيزبالهدرمنطقهحفاظتشدهميشداغاظهار
بياطالعيكرد.اقتداردربارهاينموضوعبه»تعادل«گفت:
باتوجهبهاينكهدرمناطقحفاظتشدهمحيطزيستي،
معموالش��هروروس��تاوجودداردامابهصورتمحدود،
بنابراينحملزبالهاينمناطقبايدتوجيهاقتصاديداشته
باشد.درموارديديدهشدهكهمحيطزيستمكانيرابه
صورتموقتبرايروستاهايموجوددرمناطقحفاظت
شدهبهمنظوردپويزبالهتعيينميكندتابعدازمدتي
كهبهحجممشخصيرس��يدازمنطقهخاليشودامابه
شكلوسيعآنهمازطرفشهرداريرامناطالعندارم.

اوافزود:بااينوجودماهيچگونهمجوزيبهش��هرداري
براياينكارنداديموحتماموضوعراپيگيريميكنيم.
شهرداريهمقطعانميتواندموضوعراكتمانكندچراكه
زبالههايشهريازروس��تاييقابلشناساييبودهواگر

چنينموضوعيرخدادهباشد،تخلفاست.
بااينوجوداظهاربياطالعيمسووالنسازمانحفاظت
محيطزيستكشوردرحالياستكهدهمتيرماهامسال،
رييسادارهحفاظتمحيطزيستدشتآزادگانبااشاره
بهتخليهزبالهدرحريممنطقهحفاظتشدهميشداغو
حريممنطقهحفاظتش��دههورالعظيمازپيگيریاين
مسالهخبردادهبود.عليرضاريشهري،دربارهاينموضوع
بهايسناگفت:چندسالیمیشودکهشهرداریبستان
زبالههایاينش��هررادرحريممنطقهميش��داغتخليه

میکن��د.تخليهزبالهدراينمح��دودهدرحريممنطقه
حفاظتش��دهميش��داغوحريممنطقهحفاظتشده
هورالعظيمانجاممیش��ود.تخليهزبالهدراينمنطقه،
مشکلشيرآبههاومعضالتزيادزيستمحيطیايجاد
کردهاست.همچنينجلبس��گهایولگردبهسمت
اينمنطقهحفاظتشدهمشکلديگریاست.سگهای
ولگرددراينمنطقهکهزيستگاهآهوانايرانیاست،در
صورتمشاهدهآهو،حملهمیکنندوآنراازبينمیبرند.
اوافزود:باوجوداينکهزبالهدرحريممنطقهونهدرداخل
منطقهتخليهمیشودامابازهماينامرازنظرقانونی،تخلف
محسوبمیش��ود.ماپيگيریهایالزمدراينزمينهرا
انجامدادهايموقولمس��اعددادهاندکهسريعترمحلرا
پاکسازیکنندوديگرتخليهزبالهدراينمحلانجامنشود.

3۲س��الازساعت16:30روزيكش��نبههفتمتيرماه
كهچندفروندهواپيمايبعثيس��كوتش��هركوچك
سردشتدرغربكشورراشكس��تو۷بمبخردلدر
نقاطمختلفش��هرانداخت،ميگذرد.رواياتمتعددي
دربارهمصدوماناينحادثهمطرحميش��ود،امابهگفته
خوداهاليحدود۸هزارنف��رازجمعيت1۲هزارنفري
سردش��تدرمعرضبمبهايشيمياييقرارگرفتندو
حدود۴هزارنفربراثراينحادثهآسيبديدند،همچنين
بيشاز1۴0نفردرهمانروزهاوتعدادينيزدرسالهاي
بعدبراثربمبارانشيمياييدراينمنطقهشهيدميشوند.
يكيازمهمترينموضوعاتيكهجانبازانش��يمياييدر
شهرسردشتباآنمواجههستند،عدمتشكيلپروندهدر
بنيادشهيداست.محمدرضاصديقيمقدم،رييسمركز
مصدومانشيمياييبنيادشهيدوامورايثارگران،دراين
خصوصبهايلناگفت:پروندههايافراديكهدرسردشت
درمعرضبمبارانش��يمياييقرارگرفتن��د،دراختيار
كميسيونپزشكياس��توآنهابايددراينبارهبراساس
ضوابطكميس��يونتوضيحدهن��د.اوادامهداد:هرچند
وقتيكباركميسيونپزشكيتشكيلووضعيتافرادرا
بررسيميكندوبراساسنتايجمعايناتاعالمرايميكند،
چنانچهكسياعتراضداشتهباشد،ميتوانداعتراضكند
وپروندهدوبارهموردبررسيقرارگيرد.اينروندبهنظرمن
كامالشفافاست.رييسمركزمصدومانشيمياييبنياد
شهيدوامورايثارگراندرپاسخبهاينسوالايلناكهچرا
باتوجهبهاينكهگفتهميشود،۸هزارنفردراينبمباران
مصدومشدهاند،امافقط1۵00نفردربنيادشهيدپرونده
دارند،گف��ت:روايتهايمختلفيازتعدادافراديكهدر

اينبمبارانمصدومشدهاند،وجوددارد.برخي۸هزارنفر
اعالمكردهاند،امابرخي۴هزارنفربرآوردكردهاندوحتي
كمترازايننيزاعالمشدهاست.صديقيمقدماظهاركرد:
رايكميسيونپزشكيبرايناستكهآيااينافراددچار
عارضهپايداريازتماسباموادشيمياييشدهاندياخيرو
تنهاصرفدرتماسبودنبامادهشيمياييبرايآنهامالك
نيست.بنابراينازميانافراديكهبابمبشيمياييتماس
پيداكردهبودند،كميس��يونپزشكيتوانستهوضعيت
نزديكبه1۵00نف��ررااحرازكندوب��رايآنهاپرونده
تشكيلدهد،چراكهاينافراددچارعارضهپايدارشدهاند.
درس��تاس��تكهتعداديدرتماسبابمبشيميايي

بودهاند،اماافراديكهدچارعارضهشدهاند،تعدادكمتري
نسبتبهافراديبودندكهدرتماسبمبهاقرارگرفتند.

    تا آخرين نفر تشكيل پرونده  مي دهيم
همچنينحجتاالسالمشهيدي)رييسبنيادشهيدوامور
ايثارگران(درگفتوگوباايلنادربارهتعيينتكليفجانبازان
شيمياييدرسردشتگفت:ماطبيعتاتاآخريننفربراي

آنهاتشكيلپروندهخواهيمداد.
اوبابياناينك��هآمارماهمين1۵00جانبازش��يميايي
است،تصريحكرد:براييكسريازاينافراددرسردشت
كميسيونهاييتشكيلشدهوپروندههايتعدادينيزبه

تهرانآمدهاست.معتقدماكثركارتمامشدهاستوچيزي
باقينماندهباشد.سيدكماللوحموسوي،رييسانجمن
حمايتازقربانيانش��يميايينيزگفت:حدود۸هزارنفر
ازجمعي��ت1۲هزارنفريسردش��تدرگيراينموضوع
ميشوند.حدود۴هزارنفربراثراينحادثهآسيبديدهو
بيشاز1۴0نفردرهمانروزهاوتعدادينيزدرسالهاي
بعدبراثربمبارانشيمياييدراينمنطقهشهيدميشوند.او
ادامهداد:درحالحاضر1۵00نفرازافرادشهردارايپرونده
جانبازيدربنيادشهيدهستندوتعدادينيزتالشميكنند
تابتوانندباارايهمدارك،دربنيادش��هيدبرايآنهاپرونده
تشكيلشود.حدود3۲سالاستكهمردمانشهرسردشت
بهدنبالدرمانهس��تندوروزگارسختيراميگذرانند.
رييسانجمنحمايتازقربانيانشيمياييخاطرنشانكرد:
1۵0هزارقربانيسالحهايشيمياييدركشورداريم،اما
متاسفانهنتوانستيمثابتكنيموپروندهجهانيتعدادكمي
داريم.جانبازانشيمياييدرايرانبيشاز30سالاستكه
رنجميبرند،اماصدايشاندردنيابهجايينميرسد.البتهما
بهدنبالاينهستيمكهبرايهمهجانبازانپروندهتشكيل
بدهيم.موسويبااشارهبهتعدادجانبازانشيمياييداراي
پروندهدربنيادش��هيدگفت:بيشاز۲۵0هزارنفرداراي
پروندههستند،اماافراديكهدرگيرشدهاندوبهدنبالدرمان
هستنددرحدود1۵0هزارنفرهستند.افراديكهازفيلتر
بنيادشهيدردشدهانددرحدود6۸هزارنفرهستند.اويادآور
شد:درمجموعدركشور13نفرازجانبازانشيمياييمااز
فرانسآنراتتاجرهلنديشكايتكردهواينشكايتدر
دادگاههايالههثبتشدهاستوماشكايتديگريغيراز
ايننداشتيم.اوادامهداد:معتقدمدولتجمهورياسالمي

بايدازحقوحقوقجانبازانشيمياييدفاعكندوبايدغرامت
جنگيمانراازسازندگان،فروشندگانوبهكارگيرندگان
سالحهايشيمياييبگيرد.بايددنياراواداركنيمتاافرادي
كهاينسالحهاراساختند،امروزدربهبودزندگيجانبازان
شيميايينقشداشتهباش��ندوبايدجانبازانكشورمان
بهعنوانقربانيانسالحهايشيمياييدردنياثبتشوند
تاديگرهيچش��ركتيدردنيااقدامبهساختسالحهاي
شيميايينكندوتمامتالشماايناستكهغرامتجنگي
گرفتهشود.اوبااش��ارهبهقوانينداخليدربارهجانبازان
ش��يميايينيزتصريحكرد:بايدقوانينداخليمربوطبه
جانبازانشيميايينيزبطوركاملاجراشود.بهدنبالاين
هستيمكهجانبازانزندگيراحتتريداشتهباشندودارو
بهراحتيبهدستآنهابرسد.متاسفانهتحريمهاباعثشده
اس��تكهيكسريازداروهابهدستجانبازانشيميايي
نرسدومشكالتيدراينزمينهوجوددارد.هرچندبنياد
شهيدتالشخودراميكند،اماهمچنانبامشكلمواجه
هستيموجانبازانشيمياييهزينههايزياديرابرايدرمان
ميپردازند.موسويبابياناينكهبنيادشهيدووزارتامور
خارجهقانوناموظفهستندتاموضوعشكايتودريافت
غرامتراپيگيريكنند،اظهاركرد:اميدوارمامسالبتوانيم
ميتينگيراجلويدادگاهالههبرگزاركنيم،البتهامروزاراده
مليايجادشدهوبنيادشهيدنيزاقداماتيراانجامدادهاست.
همچنينوزيرامورخارجهنيزقولدادهاندكهاينموضوعرا
پيگيريكنند.جمعيتحمايتازمصدومانشيميايينيز
بهكمكيكسريحقوقدانبهدنبالپيگيريحقوقياين
ماجراست،اماازسال۸۹كهاقداماتيدراينزمينهانجامشده

است،تاكنونخروجينداشتهاست.
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۷۴ هزار هكتار از اراضي 
استان تهران مستعد گرد و غبار 
مديركلمحيطزيستاستانتهرانافزايشدمارا
علتافزايشميزانازندرشهرتهرانذكرواظهاركرد:
ازنآاليندهايثانويهومختصفصلگرماس��توبا
افزايشدماميزانآنافزايشپيداميكند.كيومرث
كالنتريدرحاشيهبرگزاريدومينجلسهكارگروه
كاهشآلودگيهواياس��تانتهراندرس��ال۹۸ 
درجمعخبرنگارانگفت:دراينجلس��هبررس��ي
كانونهايمنش��أگردوغباراستانتهرانبهعنوان
نخستيندستوركارموردبحثوبررسياعضاقرار
گرفتوگزارشينيزتوسطمديركلدفترمقابلهبا
گردوغبارسازمانحفاظتمحيطزيستارايهشد.
درحقيقت۷۴هزارهكتارازاراضيجنوبوجنوب
غربيشرقيدراس��تانتهرانمستعدايجادگردو
غبارهس��تندكهدراينجلسهراهكارهايمختلف
برايمقابلهبااينپديدهموردبررسيقرارگرفت.او
افزود:دراينجلسهباتوجهبهوظايفدستگاههاي
مربوطهراهكارهايمختلفمطرحومقررشدازاين
پسبرنامهودستورالعملمشخصيبرايهريكاز
دستگاههايمربوطهتدوينشودتاهريكدرراستاي
وظايفخوددرجهتمقابلهبااينپديدهگامهاييرا
بردارند.مديركلمحيطزيستاستانتهرانادامه
داد:موض��وعافزايشآاليندهازندرهوايتهرانكه
اينروزهاموجبناراحتيودغدغهشهروندانشده
استنيزموردبررس��يقرارگرفتوگزارشينيزاز
سويسازمانهواشناسيدراينجلسهمطرحشد.او
تاكيدكرد:گزارشارايهشدهنشاندادكهافزايشدما
موجبافزايشآاليندهازندرهوايتهرانشدهاست.
درحقيقتازنآاليندهايثانويهاستوراهكارهاي
كاهشآنتوسطسازمانهواشناسيدراينجلسه
موردبحثوبررسيقرارگرفت.ازنازگذشتهوجود
داشتهاماحدوددوسالاستكهسنجشآنانجام
ميشود؛آاليندهايكهمختصفصلگرماستوبا

افزايشدماميزانآنافزايشپيداميكند.

 آغاز هدايت تحصيلي
پايه نهمي ها 

مديركلامورتربيت��يومش��اورهوزارتآموزشو
پرورشازآغازفرايندهدايتتحصيليازروزشنبهدر
دبيرستانهايكشورخبردادوجزئياتآنرااعالم
كرد.مسعودشكوهيدراينبارهاظهاركرد:ازديروز
اينآمادگ��يرابرايانجامهدايتتحصيليداريمو
دانشآموزانيك��هطبقضوابطثبتنامدرروزهاي
دوشنبهوچهارش��نبهبهمدارسمراجعهميكنند
ميتوانندبرگههايهدايتتحصيليخودرادريافت
كنند.اوافزود:باتوجهب��هبرنامهريزيهايصورت
گرفته،ازنيمهدومتيرماهبهبعدرابهمنظورمراجعهو
ثبتنامپايهدهمبرايقبوليهايخردادپيشبيني
كرديم.بهاينترتيبپايهنهميهاييكهقبوليخرداد
هستندبايدبرايدريافتفرم6و۷هدايتتحصيلي
كهبراساسنمونهبرگهايتحويليازسويمدرسه
آمادهشده،اقدامكنند.مديركلامورتربيتيومشاوره
وزارتآم��وزشوپرورشبابياناينكهدانشآموزان
طبقاولويتهاييكهبراس��اسعملكردتحصيلي
آنهامش��خصشدهاس��تميتواننددررشتههاي
مربوطهثبتنامكننداظهاركرد:فرمشماره6فقط
جنبهتوصيهايومش��اورهايداردوتوصيهكرديم
كهدانشآموزبراس��اسبررسيعلمي،تخصصيو
روانشناختيبهتراستبهكدامرشتهبرود.شكوهي
ادامهداد:فرمش��ماره۷نيزارزشيابيطبقعملكرد
تحصيليونمراتكتبيدورههفتم،هش��تمونهم
استكهدروسهفتموهش��تمضريبيكودوره
نهمباضري��ب3دارند.علتباالتربودنضريبپايه
نهمايناستكهآزمونهايهماهنگداردوروايي
وپاياييآزمونهاباالتراستوبيشترقابلاتكاست،
امادرمجموعنمراتسهپايهآخررامالكارزشيابي
تحصيليدرهدايتتحصيليبهرشتههايمختلف

قراردادهايم.

آفت به جان قانون حمايت از 
حقوق معلوالن 

معاونامورتوانبخش��يسازمانبهزيستيكشوربا
اشارهبهاينكهتاكنونحتييكريالازبودجهمربوط
بهاجرايقانونحمايتازحقوقمعلوالنبهبهزيستي
پرداختنشدهاس��ت،گفت:بزرگترينآفتاجرا
نشدناينقانونكمبودبودجهاست.محمدنفريه
دربارهرونداجرايقانونحمايتازحقوقمعلوالن
افزود:ش��ورايهماهنگيبرايبررسيرونداجراي
قانونحمايتازقانونمعلوالنبهزوديتش��كيل
ميش��ود.درحالحاضرنيزمش��غولجمعبندي
عملكرددستگاههايمختلفدرموردرونداجراي
اينقانونهستيموبعدازبررسيعملكرددستگاهها
آنراگزارشميدهيم.اوبااش��ارهبهاينكهمشكل
قانونايناستكهبسياريازبندهايآنبراياجرايي
ش��دننيازبهبودجهدارد،اظهاركرد:برآوردبودجه
موردنياز،قبلازتورمسالگذشتهبراياجراياين
قانونحدود1۲هزارميلياردبودهكهازاينميزان،در
بودجهامسالتخصيص1,100ميلياردتومانپيش
بينيشدهاست.اوبابياناينكهسالگذشتهنيزبراي
اجراياينقانون۲00ميلياردپيشبينيشدهبودكه
البتهمحققنشد،بهايسناگفت:البتهبودجهامسال
نيزدردرآمداختصاصيدولتپيشبينيشدهاست.
درآمداختصاصيدولتهمممكناس��تمحقق
شوديانشود،اماواقعيتايناستكهاگردربارهبيمه
معلوالن،مناسبسازياماكنو...صحبتميكنيم
نيازبهبودجهداريم.براساسقانونقبليكهاصالح
نشدهبوداجرايبندهايقانوندرصورتمحققشدن
بودجهانجامميگرفت،امادرقانونجديدبودجهبايد
پيشبينيشود.سازمانمديريتبرنامهوبودجهبايد
برايآنبودجهمشخصيدرنظربگيردوقانوننيز
حتمًااجراييشود.االنبزرگترينآفتاجرانشدن
قانونحمايتازحقوقمعلوالنكمبودبودجهاست.
تاكنوننيزحتييكريالازبودجهمربوطبهسال۹۸ 

دراينخصوصپرداختنشدهاست.

آخرين وضعيت شيرهاي ايراني باغ  وحش تهران 
دامپزش��كباغوحشتهرانضمنارايهتوضيحاتيدربارهآخرين
وضعيتشيرهاوپلنگهايايرانيباغوحشتهرانويوزپلنگهاي
پاركپرديسانگفت:خوشبختانهش��يرهاينرومادهباغوحش
تهرانتاكنونرفتارپرخاشگرايانهاينسبتبههمنداشتهاندودر
اينهفتهحفاظوگيتبينآنهادرجايگاهشانبرداشتهميشود.

ايمانمعمارياندربارهآخرينوضعيتش��يرهايايرانيباغوحش
تهراناظهاركرد:درحالحاضرهيرمان-شيرنرايرانيكهحدوديك
ماهونيمپيشازباغوحشبريستولانگلستانبهتهرانآمدهبود-و
ايلدا-جفتمادهآنكهحدودس��ههفتهپيشازباغوحشدوبلين

بهتهرانآمد-درحالآشناييواستشمامبويهمديگرهستند.
جايگاهاينش��يرهادرباغوحشتهرانحفاظوگيتيداردكهاين
دوراازيكديگرجداكردهاستتاابتدابايكديگرآشناشوندسپس
آنهارابههممعرفيكنيمدراينصورتامكانتنشوپرخاشبين

آنهاكمترميشود.
اوبابياناينكهخوشبختانهايندوشيرنرومادهرفتارپرخاشگرايانه
نس��بتبهيكديگرتاكنوننداش��تهاند،بهايلناگف��ت:اينامكان
وج��ودداردكهطيهمينهفتهگيتوحفاظبينآنهارابازكنيم.
دامپزشكباغوحشتهراندرادامهدربارهآخرينوضعيتكيجا-
پلنگمادهايرانيباغوحشتهران-كهطيماههايگذشتهباگاسپار
-پلنگنرايرانيباغوحشتهرانليس��بونپرتغال-جفتگيري

طبيعيداشت،گفت:درحالحاضربطوردايمبادوربين»كيجا«را
رصدميكنيمواوراازجفتنرآنجداكردهايمچراكهدرطبيعت
هموقتيپلن��گمادهزايمانميكندپلنگن��ريدرآنمحدوده
وجودندارد.خيلياوقاتممكناس��تپلنگهاينرتولهپلنگرا

ازبينببرند.
معماريانبااش��ارهبهاينكهطولبارداريپلنگهاحدود100روز
اس��تودرحالحاضرح��دود۹0روزازجفتگي��ريپلنگهاي
باغوحشتهرانگذشتهاس��ت،اظهاركرد:نميتوانيمبگوييمكه
كيجاصددرصدبارداراستياخيرچراكهدردرجهاولگربهسانان
بزرگعالئمظاهريبارداريندارندودردرجهدوماگرباردارباشند
بيهوشيبرايس��ونوگرافيميتواندمخاطرهآميزباشدبنابراين
تاكن��ونس��ونوگرافينكردهايمومنتظرهس��تيمكهطولمدت

آبستنيتمامشود.
دامپزش��كباغوح��شتهراندرپاي��اندرب��ارهآخرينوضعيت
»كوشكي«و»دلبر«-يوزپلنگهايپاركپرديسان-كهحدوددو
ماهگذش��تهرويآنهاعمللقاحمصنوعيانجامشدهبود-تصريح
كرد:يوزپلنگهانيزمانندپلنگهاعالئمظاهريبارداريندارنداز
س��ويديگربهدليلمخاطرهآميزبودننميخواهيمروي»دلبر«
سونوگرافيانجامدهيمبنابراينبايدتاآخرتيرماهمنتظربمانيمو

ببينيمكهآيالقاحمصنوعيموفقيتآميزبودهياخير؟

»پيوند عضو از اعداميان« اخالقي نيست
طرحآييننامهايمبنيبراهدايعضوازمحكومانبهاعدام،واكنشافراد
شاخصحوزهپيوندكشورماننددكترايرجفاضلپدرپيوندعضوايرانو
رييسبخشپيوندكبدبيمارستانامامخمينيتهرانرابهدنبالداشتو
تاكيدكردندكهچنينكاريازنظراخالقيدرستنبودهوتيمهايپيوند

حاضربهانجامآننيستند.
درادامهاينواكنشهاعليجعفريان،رييسبخشپيوندكبدبيمارستان
امامخمين��ي)ره(نيز،ضم��نمخالفتبااهدايعض��وازمحكومانبه
اعدام،گفت:س��ابقهاينموضوعمحدودبهچيناست؛چراكههمتعداد
اعدامهايشانزياداستوهممشكالتيازنظرفرهنگاهدايعضوازفرد
مرگمغزيدارند.ويبابياناينكهدردنيابهشدتبااينموضوعمخالفت
شدهاست،گفت:زيراعنوانميشودكهوقتيموضوعاهدامطرحاست،
فردحتيبرايبعدازمرگشموافقتميكندكهاعضايشرااهداكند،كارت
اهدايعضودريافتميكندوخودشمايلبهاهدايعضواست،امافرد
اعدامياصالچنينشرايطينداردومعنايتمايلبراياومعلومنيست
ودرواقعوقتياينموضوعمطرحميش��ود،فشارزياديرويفردوجود
دارد.جعفريانتاكيدكرد:ازطرفياگرقرارباش��د،حكماعدامبهصورت
اهدايعضواتفاقبيفتد،گروهپزشكيزيربارچنينكارينميرود.دراين
رابطهدكترفاضلنامهاينوشتندوباايناقداممخالفتكردهاند.طبيعتا
هيچيكازماچنينكارينخواهيمكردند.حالمدلديگريوجوددارد
كهفردباوسيلهديگريمانندتزريقداروياهرچيزياعدامميشودوبعد

اگررضايتدادهباشد،ازارگانهايشاستفادهميشود.دراينحوزههم
ازآنجاييكهايناقدامرادرسايرمواردانجامنميدهيم،دراينجاهمكه

بحثاخالقيمطرحاست،قطعاانجامنخواهيمداد.

   پزشكان زير بار پيوند عضو از اعداميان نمي روند
رييسبخشپيوندكبدبيمارستانامامخميني)ره(همچنينگفت:بهنظر
منطرحاينموضوعنوعينپختگيبودهاستوازهيچيكازكسانيكه
بايددراينحوزهمشورتگرفتهميشد،مشاورهنگرفتند.تصوركردندكه
باايناقداممشكليحلميشود،اماايناقداماصالمسالهايراحلنميكند
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»تعادل«تبعاتكاهشزيستپذيريپايتخترابررسيميكند

رييسكميسيونمعماريوشهرسازيشورايشهرتهران:

خطاي ساخت و ساز انبوه در تهران

3 بناي عمومي بزرگ مقياس پايتخت ايمن سازي شد

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
مديرعامل س��ازمان ملي زمين و مس��كن، در تازه ترين 
اظهارات خود از كمبود زمين براي توليد مسكن در تهران 
خبرداد. موضوعي كه هفته گذشته هم مديركل محيط 
زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران هم از نگاهي ديگر 
به آن اشاره كرده بود، به گفته اين مقام مسوول شهرداري 
اولين و مهم ترين چالش ش��هر ته��ران كاهش ظرفيت 
زيستي اين شهر است كه به دليل نامتوازن بودن پخش 
امكانات در تهران، در كمتر از يك درصد كشور ، ٢٥ درصد 

جمعيت جاي داده شده است.
اما داس��تان به همين جا ختم نمي شود، هفته گذشته 
وزيرراه و شهرسازي از افزايش تسهيالت خريد مسكن 
ت��ا 250 ميليون توم��ان خبر داد، البته ب��ه اين موضوع 
هم اش��اره كرد كه اين رش��د فقط مربوط به شهرهاي 
اطراف تهران مي ش��ود. بررس��ي و تحلي��ل اظهارات و 
جهت گيري ها نش��ان مي دهد كه دولت برنامه اي براي 
ساخت و س��از جديد در پايتخت ندارد و تالش مي كند 
با ارايه امتيازاتي به س��ازندگان و خريداران مس��كن در 
اطراف تهران، تراكم جمعيت در ته��ران را كاهش داده 
و به سمت شهرهاي اطراف س��وق دهد. اجرايي نشدن 
طرح انتقال پايتخت كه پرونده آن بارها باز و دوباره بسته 
شد، نشانگر آن است كه اگرچه دولت در شرايط كنوني 
به دنبال تغيير پايتخت نيس��ت ام��ا راهكارهايي براي 
كاهش تراكم و جمعيت پذيري تهران دارد، يكي از اين 
راهكارها، افزايش سقف وام خريد مسكن به 250 ميليون 
تومان براي متقاضيان خريد مسكن در شهرهاي اطراف 

پايتخت است. 
اما س��وال اين اس��ت كه بهترين راه��كار و گزينه پيش 
رو حمايت از خريداران و س��ازندگان مسكن در اطراف 
تهران است، يا اينكه مي توان از پتانسيل خانه هاي خالي 
و بازس��ازي بافت فرس��وده براي جمعيت پذير كردن و 
افزايش ظرفيت هاي زيست محيطي پايتخت استفاده 
كرد؟ كارشناسان ش��هري و مسكن معتقدند، ظرفيت 
زيستي تهران توان گسترش افقي و عمودي جديد را ندارد 
و واگذاري خانه هاي خالي و بازسازي بافت هاي فرسوده هم 
ظرفيت الزم براي خانه داركردن جمعيت سرريز تهران را 
ندارند. درهمين رابطه، حسن محتشم، عضو هيات مديره 
انجمن انبوه سازان تهران درباره كاهش ظرفيت زيستي 
تهران و امكان ساخت و ساز با توجه به وضعيت كنوني، به 
»تعادل« مي گويد: ظرفيت پايتخت براي جمعيت پذيري 
كامل شده اس��ت، در واقع بارگذاري تهران بيش از توان 
اين شهر بوده است. محتشم مي افزايد: ظرفيت هر شهر 
مثل ظرف آب است كه اگر جمعيت بيش از حد در شهر 
ساكن ش��ود يا ساخت و سازي بيش از اندازه در اين شهر 
انجام شود، شاهد سرريز شدن آن خواهيم بود كه مي تواند 
تبعاتي منفي به همراه داشته باشد. او ادامه مي دهد: عده اي 
كه قصد دارند در ته��ران زندگي كنند بايد از واحدهاي 

مس��كوني موجود براي زندگي اس��تفاده كنند و امكان 
ساخت و ساز جديد در اين شهر رو به اتمام است.  به گفته 
اين فعال بخش مسكن، فضايي براي فروش در تهران وجود 
ندارد و حتي فضاي اضافي هم فروخته شده است و عمال 

شرايط زندگي براي ساكنان اين شهر سخت شده است.
محتش��م اظهار مي كند: اگر زميني هم براي ساخت و 
ساز در پايتخت وجود داشته باشد، حجم آن به گونه اي 
نيست كه بتواند در خانه داركردن مردم تاثيرگذار باشد و 
از اين پس ساخت و ساز مسكن به شهرهاي جديد هدايت 

مي ش��ود. او درباره ظرفيت بافت فرسوده براي جمعيت 
پذيركردن تهران بيان مي كند: نمي توان انتظار داشت 
كه با نوسازي اين بافت بتوان جمعيت بيشتري را در آن 
س��اكن كرد، اين بافت ها مناطقي است كه عده اي درآن 
س��كونت دارند و تأكيد بر ضرورت نوسازي آن به دليل 
رعايت مسائل ايمني است و نه افزايش جمعيت پذيري 
شهرها. اين عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان تهران 
ادامه مي دهد: امتيازات ارايه ش��ده توس��ط شهرداري و 
وزارت راه و شهرس��ازي به سازندگان و متقاضيان خريد 

مسكن در اين بافت به دليل حفظ جان ساكنان اين بافت 
است، البته در اين نوسازي با افزايش ظرفيت براي سكونت 
جمعيت مواجه مي شويم اما اين افزايش به گونه اي نيست 
كه پاسخگوي نياز جمعيت فاقد مسكن باشد. محتشم 
اظهار مي كند: براساس برنامه هاي تدوين شده در بخش 
مسكن ساالنه بايد يك ميليون واحد مسكوني نوسازي 
ش��ود كه بخش عمده اي از اين نيازمندي هم مربوط به 
ساكنان اصلي بافت فرسوده است و اضافه بناي موجود 
در تراكم تشويقي هم در خانه داركردن مردم تاثيرگذار 

نيس��ت و براي خانه داركردن خانوارهاي فاقد مس��كن 
)زوج ه��اي جوان( بايد آنها را به مناطق اطراف ش��هرها 
س��وق داد و اگر خانواري هم به دنبال س��كونت درشهر 
تهران است تنها راهكار آن خريد واحدهاي موجود است. 
اين عضو هيات مديره انجمن انبوه س��ازان تهران درباره 
پتانس��يل خانه هاي خالي براي پاسخگويي به تقاضاي 
موثر مي گويد: بايد راهكارهايي براي استفاده از ظرفيت 
خانه هاي خالي در تهران اجرايي ش��ود، اما موضوع اين 
اس��ت كه ارزش خانه هاي خالي موجود در پايتخت باال 
اس��ت و مربوط به مناطقي است كه سطح قيمت بااليي 
دارند. محتشم تصريح مي كند: اغلب واحدهاي مسكوني 
خالي پايتخت )500 هزار واحد مسكوني( باالي 100 متر 
هستند و واحدهاي مسكوني با چنين متراژي نمي توانند 
جوابگوي ني��از متقاضيان مصرفي مس��كن و زوج هاي 
جوان باشند.  او اظهار مي كند: انتظار مي رود، طي چند 
سال آينده خانه هاي خالي پايتخت به فروش بروند اما با 
توجه به اينكه بيشتر خانوارهايي كه فاقد واحدمسكوني 
هستند، از قش��ركم درآمد و متوسط هستند، خانه هاي 
خالي موجود در پايتخت نمي تواند تاثير پررنگي در خانه 

داركردن آنها ايفا كند.

  دريافت ماليات از خانه هاي لوكس
اگرچه به گفته برخي كارشناسان تحويل خانه هاي خالي 
پايتخت نمي تواند تاثير چنداني در خانه داركردن مردم 
داشته باشد، اما به نظر مي رسد، وزارت راه و شهرسازي 
برنامه هايي براي كاهش حجم خانه هاي خالي )كه اغلب 
لوكس هم هستند( دارد، معاون وزير راه و شهرسازي در 
اين زمينه مي گويد: از خانه هاي لوكس كه عده اي چندين 
بار در س��ال آنها را براي حفظ ارزش پول خريد و فروش 

مي كنند ماليات دريافت خواهد شد.
مازيار حسيني در گفت وگو با تس��نيم، در پاسخ به اين 
پرس��ش كه آيا وزارت راه و شهرس��ازي برنامه اي براي 
دريافت ماليات از عايدي س��رمايه بخش مسكن دارد، 
اظهار مي كند: نبايد بگوييم ماليات بر عايدي مسكن بايد 
بگوييم ماليات بر عايدي سرمايه. او ادامه مي دهد: به اين 
دليل كه فقط مسكن نيست كه در يك بخش بورس پذير 
يا سفته پذير مشمول دريافت ماليات مي شود، بسياري 
از موضوعات هستند و اگر به صورت تك مولفه اي فقط 
سراغ مس��كن برويم، نتيجه اي  جز آشفته كردن بازار 
مسكن و خروج و فرار سرمايه ها نخواهد داشت. حسيني 
اظهار مي كند: اين مسكن ها چند بار در طول يك سال 
خريد و فروش مي شود؛ اينجا وقتي كاسبي و تجارتي 
انجام مي ش��ود ماليات آن بايد پرداخت ش��ود تا مورد 
استفاده عموم مردم قرار گيرد، اين موضوع بايد كنار ساير 
عايدي ها ديده شود. او تأكيد مي كند: يك پكيج تحت 
عنوان ماليات بر عايدي سرمايه را بايد تعريف كنيم كه 

بخش مسكن جزيي از آن باشد.

رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
تهران روند مقاوم سازي سه بناي عمومي بزرگ مقياس 

شهر تهران را تشريح كرد.
به گزارش مهر محمد س��االري با بيان اينكه يكي از 
اولويت هاي مديريت شهري در دوره پنجم، موضوع 
ايمن س��ازي ش��هر تهران ب��ود، گفت: بررس��ي ها و 
مطالعاتي كه در فرآيند حادثه پالسكو انجام شد، نشان 
داد كه متاسفانه قوانين فرادست و الزاماتي كه براي 
نهادها و سازمان ها به خصوص شهرداري تهران وجود 
دارد، كافي نيست. ازجمله همان بند 1۴ ماده 55 كه 
در اصل بيشتر معطوف به فضاي كالبدي شهرها در 
چندين دهه  گذشته است و امروزه با توجه به فضاي 
كالبدي جديدي كه در شهرها ايجاد شده، آن كارايي 

الزم را ندارد.
با اين وجود ما ت��الش كرديم، ش��هرداري را ملزم به 
ادام��ه اين ماموريت كني��م و به تازگ��ي از تعدادي از 
ساختمان هاي ايمن سازي شده يا در حال ايمن سازي 
بازديدي داشتيم اين س��اختمان هاي بزرگ مقياس 

شباهت زيادي به ساختمان پالسكو داشتند.
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
تهران اضافه كرد: مديريت شهري با همكاري سازمان 
آتش نش��اني و بقيه دس��تگاه ها و نهادها به خصوص 
دادستاني تهران توانسته با رويكرد اقناع سازي مالكان 
و ذي نفعان س��اختمان هاي عمومي، اقدامات بسيار 
خوبي را رقم بزند. يكي از اين موارد، س��اختمان 201 
با 1۹ طبقه ساختمان است. اين ساختمان بِر يكي از 

شريان هاي اصلي شهر تهران، يعني خيابان انقالب و 
نبش خيابان جمالزاده قرار دارد كه در سال ۷۴ ساخته 
شده، متاسفانه از همان ابتدا س��ازه اين ساختمان از 
مقاوم��ت لرزه الزم برخوردار نب��وده و به همين دليل 
هم شهرداري به آن پايان كار نداد، ولي متاسفانه اجازه 
بهره برداري داده شده بود و احتمال اينكه اين ساختمان 
كاًل فرو بريزد و حادثه مشابه پالسكو و حتي بدتر از آن 

اتفاق بيفتد، وجود داشت.
ساالري با بيان اينكه براي نخستين بار در »ساختمان 
201 «مقاوم س��ازي كامل و جامعي توس��ط مشاور و 
مجري ذي صالح كه مورد تاييد نهادهاي قانوني است 
انجام ش��ده، گفت: با توجه به اينكه فونداس��يون اين 
ساختمان به گونه اي بود كه امكان مقاوم سازي و مداخله 
در آن وجود نداش��ته، ديوارهاي برشي بتني با عرض 
50 س��انتي متر به صورت L شكل يا U شكل در نقاط 
مختلف اين س��اختمان و در محدوده هاي مختلفش 
پيش بيني شد كه بايد در 1۹ طبقه اجرا مي شد بنابراين 
مالكان مدتي ساختمان را تخليه كرده و در حال حاضر 
مقاوم سازي به طور كامل انجام ش��ده و به موازات آن 
ايجاد سيس��تم هاي اعالن و اطفاي حريق هم درحال 
انجام است و حتي بخشي از تاسيسات آن به طور كامل 

تعويض شده است. 
با وجود هزينه هاي قابل توجهي كه ايمن سازي براي 
مالكان اين ساختمان داشت اما ارزش افزوده اي پس از 
آن قابل توجه بود و نزديك به دو برابر ارزش واحدهاي 
تجاري و اداري افزايش پيدا كرد. اين يك پيام بس��يار 

مثبت و انگيزاننده براي ساير مالكان واحدهاي تجاري 
و اداري در بقيه ساختمان هاي عمومي است.

س��االري در ادام��ه ب��ه ايمن س��ازي س��اختمان 
آلومينيوم اش��اره كرد و گفت: اين س��اختمان يكي 
از س��اختمان هاي بزرگ مقياس ش��هر تهران است 
كه وضعيتي بدتر از س��اختمان پالس��كو داشت اما 
خوشبختانه با دخالت دادستاني، مالكان مجاب شدند 
كه نسبت به ايمن سازي اقدام كنند، دراين ساختمان 
مشكل سازه اي جدي وجود نداشت. تجهيزساختمان 
به سيستم اعالن و اطفاي حريق و ايمن سازي نماي 
اين س��اختمان در دستور كار قرار گرفت، ساختمان 
آلومينيوم از ساختمان هايي است كه 12 جبهه  نمايي 
دارد. چون به صورت T ش��كل اس��ت در حال حاضر 
مرمت و بهس��ازي نماي آن، براساس تصميماتي كه 
در كميته نماي بناهاي شاخص اتخاذ شده، در حال 
انجام است و تاكيد شده چون اين بنا از ساختمان هاي 
قديمي هس��ت، دقيقًا بهس��ازي ها و مرمت مطابق 
همان نماهاي قديمي انج��ام و از ايجاد زوايد بصري 

جلوگيري شود.
س��االري با بيان اينكه عرصه اين س��اختمان ۴هزار و 
۳55 متر و كل بنا نيز 2۹ هزار متر بوده و 52۴ واحد در 
آن مستقر است،  گفت: كل هزينه اي كه مالكين اعالم 
و برآورد كردند، حدود 12 ميليارد تومان اس��ت، البته 
آنها معتقدند با توجه به اينكه بعد از حادثه پالس��كو 
نگاه مردم نسبت به اين ساختمان منفي شده و ميزان 
مشتريانشان به شدت كاهش پيدا كرده با ايمن سازي 

ساختمان، مابه ازاي مادي اي كه نصيب صاحبان كسب 
و پيشه مي شود، بس��يار باال خواهد بود و قابل مقايسه 
ب��ا هزينه اي كه انج��ام مي دهند، نيس��ت. مالك اين 
ساختمان هم بنياد مستضعفان بوده و بنياد برخالف 
پالسكو كه اقدامات اوليه براي ايمن سازي را انجام نداد، 

اينجا 50 درصد هزينه مقاوم سازي را پذيرفته است

  گام هاي ابتدايي براي ايمن سازي شانزه ليزه
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
تهران با اش��اره به اقدامات اوليه براي ايمن س��ازي 
پاساژ شانزه ليزه گفت: اين بنا يكي از ساختمان هايي 
اس��ت كه در نوع خودش در ش��هر ته��ران كم نظير 
است و به نوعي يك گذر تجاري ويك پالزاي شهري 
هم محس��وب مي ش��ود. با توجه به موقعيت بسيار 
اس��تراتژيكي كه اين پاس��اژ در منطقه مركزي شهر 

تهران دارد، همكاري الزم ميان صاحبان و مديريت 
شهري براي ايمن سازي آغاز شده است. هنوز اتفاقي 
در اين ساختمان نيفتاده ولي به صورت كامل مالكان 
به اين نتيجه رس��يده اند كه اگر ايمن س��ازي انجام 
بش��ود، به لحاظ مادي و هم به لحاظ مسائل ايمني و 
حفظ جان آنها و مال آنها بسيار بسيار مثبت خواهد 
بود. ما اميدواريم اين رويكرد به همه ش��هر تهران و 
بقيه كالنشهرها تسري پيدا كند و مالكان واحدهاي 
تجاري و اداري اين ساختمان هاي قديمي عمومي با 
الگو قرار دادن ساختمان هاي ايمن سازي شده به اين 
نتيجه و باور برس��ند كه اگر در ايمن سازي مشاركت 
كنند به هيچ عنوان از نظر مالي متضرر نمي ش��وند، 
بلكه ثروت و س��رمايه آنها چندين برابر افزايش پيدا 
مي كند، ضمن اينكه با آرامش خاطر بيشتري هم به 

كسب و كار خودشان مي پردازند.

  رش�د 36 درص�دي ص�دور پروانه ه�اي 
ساختماني در زمستان 97

در فصل زمس��تان ۹۷ تعداد پروانه هاي ساختماني 
صادر شده توسط شهرداري هاي كشور برابر ۴۹ هزار 
و ۶5۳ فقره بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۶ 
درصد رشد داشته است. به گزارش فارس، بر اساس 
گزارش اطالعات مركز آمار ايران در فصل زمس��تان 
۹۷ تعداد پروانه هاي س��اختماني صادر شده توسط 
شهرداري هاي كشور برابر ۴۹ هزار و ۶5۳ فقره بوده 
كه نسبت به فصل مشابه س��ال قبل ۳۶ درصد رشد 
داشته است. از اين تعداد پروانه ها ۹۳.5 درصد مربوط 
به احداث س��اختمان و ۶.5 درصد مربوط به افزايش 
بنا بودن ش��اخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي 
مسكوني شهر تهران بر مبناي سال پايه 1۳۹0 به رقم 
۳5۶.۴ رس��يده است كه نسبت به شاخص 12 ماهه 
منتهي به اس��فند ۹۷ يا همان نرخ ت��ورم ۴۸ درصد 

رشد داشته اس��ت. در فصل بهار ۹۷ سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد در مناطق 
ش��هري 211 هزار ميليارد ريال بوده است كه از اين 
ميزان سرمايه گذاري 2۶.۸ درصد به ساختمان هاي 
ش��روع شده 5۴ درصد س��اختمان هاي نيمه تمام و 
1۹.2 درصد ساختمان هاي تكميل شده اختصاص 

يافته است.

  پيش بيني ۵ روز باراني براي ۸ استان
سازمان هواشناسي با پيش بيني باران 5 روزه در برخي 
استان هاي كش��ور اعالم كرد: طي دو روز آينده درياي 

عمان مواج خواهد بود.
به گزارش تسنيم، بر اساس نقشه هاي آينده نگري روز 
يكشنبه در شمال آذربايجان هاي غربي و شرقي، سواحل 
درياي خزر و ارتفاعات زاگرس جنوبي رگبار پراكنده و 

وزش باد پيش بيني مي شود. 

دوشنبه 1۷ تيرماه براي شمال استان هاي آذربايجان  
غربي و شرقي و هرمزگان رگبار پراكنده گاهي همراه 
با رعد و برق و وزش شدي باد موقتي و براي ارتفاعات 
مازندران و گلستان بارش پراكنده پيش بيني شده 
اس��ت. بعدازظهر سه شنبه در ش��مال استان هاي 
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل رگبار 
پراكن��ده گاهي صاعقه و وزش باد ش��ديد موقتي و 
روز چهارشنبه عالوه بر مناطق ذكر شده براي شرق 
استان  گلس��تان و شمال خراسان ش��مالي بارش و 

وزش باد پيش بيني شده است.
طي ۴ روز آينده براي نوار شرقي كشور، جنوب سمنان، 
شمال يزد، شمال اصفهان، قم، جنوب تهران، مركزي 
و جنوب غرب كشور در استان هاي خوزستان و بوشهر 
وزش باد در پاره اي نقاط همراه با گرد و خاك پيش بيني 
مي شود. همچنين طي دو روز آينده درياي عمان و امروز 

خليج فارس مواج خواهد بود.

  ۲۰ درصد راه هاي ش�رياني نيازمند بهسازي 
فوري است

معاون وزير راه و شهر سازي درباره آخرين وضعيت 
راه هاي كش��ور گفت: 20 درصد از مجموع ۳۸ هزار 
كيلومتر جاده هاي ش��رياني اصلي در سطح كشور 
خرابي هاي ش��ديدي دارند كه نيازمند بهس��ازي 

ضروري است. 
عبدالهاشم حس��ن نيا افزود: هر ساله ۸00 هزار تن 
قير براي بهسازي جاده هاي شرياني در سطح كشور 
نياز است تا با اجراي 15 ميليون تن آسفالت سطح 

آنها به وضعيتي مناسب ارتقا يابد.
او در ادامه تامين قير را يكي از چالش هاي امس��ال 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي براي اجراي 
طرح هاي نگهداري راه ها اعالم و بيان كرد: در قانون 
بودجه 1۳۹۸ به منظور تامين قير فرايندي طوالني 
تعريف ش��ده ك��ه دريافت آن را براي دس��تگاه ها و 

سازمان راهداري دشوار كرده است. رييس سازمان 
راهداري و حمل و نقل ج��اده اي ادامه داد: با وجود 
فعاليت ۶00 كارخانه آسفالت در كشور و توليد 15 
ميليون تن آسفالت، سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي از ابتداي امس��ال قير براي روكش آسفالت 
دريافت نكرده اس��ت. بر اين اساس هم اينك تامين 
نشدن قير چالشي اساسي فراروي نگهداري راه ها و 

به امري دشوارتر از تامين منابع مبدل است.
او نگهداري راه هاي كشور را نيازمند ساالنه 12هزار 
ميلي��ارد تومان اعتبار اع��الم و بيان كرد: امس��ال 
تاكنون سه هزار و 500 ميليارد تومان از اين حجم 

اعتبار مورد نياز تامين شده است.
مجموع ط��ول جاده هاي اصلي، فرع��ي، بزرگراه و 
آزادراه در س��طح ايران 220 هزار كيلومتر اس��ت. 
۹0درصد حمل نقل بار و مس��افر در كشور از طريق 

همين جاده ها صورت مي گيرد.
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استقرار ۲۰ درصد جمعيت ايران 
در محدوده حريم پايتخت 

مديركل حريم شهر تهران گفت: 20 درصد جمعيت 
كل ايران تا سال 1۴0۴ در محدوده حريم كالنشهر 

تهران مستقر مي شوند.
به گزارش مهر، در جلسه اي با حضور نمايندگاني از 
معاونت هاي شهرداري تهران، ادارات كل و شركت هاي 
تابع شهرداري، طرح ساختاري حريم كالن شهر تهران 
مورد بررسي قرارگرفت. در اين جلسه مجتبي شكري 
مديركل حريم ش��هر تهران با بيان اينكه 20 درصد 
جمعيت كل ايران تا سال 1۴0۴ در محدوده ۶ هزار 
كيلومتري حريم كالن شهر تهران مستقر مي شوند، 
گفت: پروژه حريم پايتخت بر اس��اس اسناد و احكام 
فرادستي به ش��وراي عالي برنامه ريزي محول شد و 
شهرداري تهران آن را مديريت كرده است. او افزود: دو 
فاكتور اقتصاد و جمعيت در برنامه ريزي هاي اينچنيني 
تأثيرمهمي دارند و بنابراين بايد مورد مطالعه ويژه قرار 
بگيرند.اگر فقط به همين موضوع دقت كنيم، متوجه 
تأثيرات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي آن بر 
شهر تهران مي شويم، بنابراين مساله حريم تهران بايد 
مورد مطالعه و برنامه ريزي جدي قرار بگيرد كه در اين 
زمينه حتماً نظرات كليه ذينفعان از جمله فرمانداران، 
شهرداران و بخشداران اخذ شده و در طرح ساختاري 
حريم كالن شهر تهران لحاظ مي شود. مديركل حريم 
شهر تهران افزود: شايد به لحاظ بحث هاي مديريتي 
و پايش اطالعات مسائل محدوده ۶ هزار كيلومتري 
حريم، به شهرداري تهران ارتباط نداشته باشند، اما اين 
بخش به شكل مستقيم و غير مستقيم بر كالن شهر 
تهران تأثير دارد.كمترين قيمت آپارتمان در تهران 
حدود متري 5 ميليون تومان اس��ت و خريد زمين 
در محدوده حريم با قيم��ت ۶00 هزارتومان جاذب 
جمعيت خواهد بود. در نتيجه بروز مسائل اجتماعي، 
كانون هاي ناامن، مس��ائل اقتصادي، مهاجرت و… 

پيامدهاي چنين وضعيتي خواهد بود.
شكري بيان كرد: متأسفانه يك سوءتعبير در مديريت 
كالن به وج��ود آمده بود مبني بر اينكه قرار اس��ت 
شهرداري تهران در اين پهنه حاكميت داشته باشد و 
به همين دليل با فعاليت در حوزه حريم به شدت مقابله 
مي شد.اين سوءتفاهم درفرآيند كار ما خلل ايجاد كرده 
بود، اما در چند ماه گذشته توانستيم با شفاف سازي 
موضوع را حل كنيم. مدي��ركل حريم گفت: ما يك 
مس��تر پالن براي اين ۶ هزار كيلومتر تهيه كرده ايم 
كه درون آن 2۶ شهر، ۸ فرمانداري و 2۷ بخشداري 
حضور و حاكميت دارند، يعني در هر محدوده اي هر 
پهنه اي تعريف بش��ود، در همان محدوده خودشان 
مرجع صدور جواز خواهند بود و موضوعات را نظارت، 
پاي��ش و مديريت خواهند كرد، ام��ا اكنون به دليل 
عدم تبحر مديران در حوزه شهرس��ازي و همچنين 
وج��ود محدوديت هاي مالي مجوزهاي نادرس��تي 
صادر مي شود. وي افزود: سندطرح راهبردي مصوب 
س��ال ۹5 از وزارت راه و شهرسازي ابالغ شده است و 
قرار است مس��اله ابالغ آن از استانداري رفع بشود تا 
فرمانداران، بخشداران و شهرداران در آينده اي نزديك 
طي جلس��ه اي نقطه نظرات خود را اعالم كنند.نظر 
افرادي كه در اين جمع به عنوان نمايندگان تام االختيار 
معاونت هاي شهرداري تهران، سازمان هاي مستقل و 
شركت ها حضور دارند، موثر و سازنده خواهد بود لذا 
الزم است قبل از تهيه طرح نظرات كارشناسي خود را 
اعالم كنند چرا كه در صورت گذشت زمان اين نظرات 
قابل اعمال نخواهند بود. مديركل حريم با بيان اينكه 
ما در حال تهيه طرح ساختاري هستيم، گفت: طرح 
ساختاري به مثابه طرح تفصيلي نسبت به طرح جامع 
اس��ت.يعني در اين طرح كدينگ هر قطعه، پارسل 
به پارس��ل با مقياس يك پنج ه��زارم، يك ده هزارم، 
يك بيست هزارم در مناطق مختلف در حال تهيه است. 
اين مقياس براي مناطقي كه تراكم جمعيت بااليي 
دارند، در يك پنج هزارم و جاهايي كه تراكم كمتر است 

در يك بيست هزارم تهيه مي شود.

توقف ساخت وسازهاي 
بدون پروانه نهادها در تهران

معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري تهران از 
برخورد با ساخت و سازهاي بدون پروانه با همكاري قوه 
قضاييه خبرداد. به گزارش ايسنا، عبدالرضا گلپايگاني 
در مورد نداشتن پايان كار برخي ساختمان ها از جمله 
ساختمان هاي شهرداري تهران، گفت: در مهر ماه سال 
گذشته بخشنامه اي به همه مناطق، سازمان ها و ... ابالغ 
شد كه براساس آن نبايد هيچ پروژه ساختمان سازي 
بدون پروانه در شهرداري تهران اتفاق بيفتد. او با بيان 
اينكه يكي از شركت هايي كه در راستاي ممنوعيت 
ساخت و ساز بدون پروانه در شهرداري ساماندهي شد، 
مجتمع هاي ايستگاهي بود، افزود: در گذشته شركت 
مجتمع هاي ايستگاهي براي فعاليت هاي عمراني خود 
پروانه اخذ نمي كرد اما حاال در پي اين ابالغيه همكاري 
خوبي فيمابين معاونت شهرس��ازي و مجتمع هاي 
ايستگاهي ايجاد شده به گونه اي كه در حال حاضر 
همه مجتمع هاي ايستگاهي كه متعلق به شهرداري 
هستند، واجد پروانه براي انجام عملياتي ساختماني 
هستند. گلپايگاني با بيان اينكه متاسفانه تعدادي 
از س��اختمان هاي متعلق به برخ��ي نهادها و دولت 
بدون پروانه س��اخته شدند، گفت: از جمله مي توان 
به ساخت و سازهاي داخل بيمارستان ها اشاره كرد 
كه با همكاري مناطق شهرداري از ادامه فعاليت آنها 
جلوگيري كرديم و آنها را به س��مت دريافت پروانه 
هدايت كرديم. معاون شهرسازي و معماري شهردار 
تهران با بيان اينكه چند برخورد با برخي كساني كه 
در محدوده ه��اي نظامي و انتظام��ي فعاليت بدون 
پروانه مي كردند، داشتيم ،گفت: حتي به قوه قضاييه 
شكايت كرديم و خوشبختانه در اين زمينه قوه قضاييه 
همكاري خيلي خوبي داشتند. همچنين در حوزه 
حريم نيز به صورت جدي برخوردهاي شديدي روي 
تخلفات و ساخت و سازهاي بدون پروانه داشتيم كه 
انصافا همكاري دستگاه قضايي موثر بود به گونه اي كه 
نه تنها جلوي ساخت و سازهاي غيرمجاز زيادي در اين 
مدت گرفته شد بلكه حتي تا تخريب هم پيش رفتيم.

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در تهران 
با كمبود زمين براي توليد مسكن مواجه هستيم، 
مي گويد: طبق طرح اق�دام ملي توليد و عرضه 
مسكن 400 هزار واحد مسكوني در كشور ساخته  
مي شود و براي تامين اراضي اين پروژه اقداماتي 
را انجام داده ايم. به گزارش ايلنا، او مي افزايد: در 
خصوص سهم بنياد مسكن انقالب اسالمي در 
راستاي ساخت 100 هزار واحد و ساخت مسكن 
در قالب فعاليت هاي مجموعه بازآفريني شهري 

اقداماتي انجام ش�ده و حدود هزار و 85 هكتار 
تامين شده  اس�ت. معاون وزير راه وشهرسازي 
درباره تامين زمين براي اجراي پروژه تهرانسر 
اظهار مي كند: در تهرانسر تامين اراضي و ساخت 
مس�كن به صورت مش�اركتي انجام مي شود و 
يك اتفاق جديدي اس�ت. نبيان ادامه مي دهد: 
اراضي مورد نياز در اين منطقه در حال شناسايي 
هستند و اولين فراخوان سازمان زمين و مسكن 
تا يك هفته آينده انجام مي شود.  معاون وزير راه 

و شهرسازي درباره آخرين تصميمات براي اجراي 
تامين مسكن كاركنان دولت اظهار مي كند: بنا بر 
دس�تور رييس جمهوري، وزير راه و شهرسازي 
بخشي از برنامه ها را در رابطه با مسكن پرسنل 
دولت اعالم كرده  اس�ت و براساس ماده 6 قانون 
ساماندهي عرضه و توليد مسكن اعالم شده  كه 
دستگاه هاي دولتي بايد اراضي متعلق به خود را 
در اختيار وزارت راه و شهرسازي براي امر تامين 

مسكن قرار دهند.

نكته
كمبود زمين در پايتخت

اخبار
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»تعادل«ازبازارخودروگزارشميدهد

فرمانقيمتگذاريخودروبهچهكسيميرسد؟
تعادل |

آشفتگي در بازار خودرو همچمنان ادامه دارد 
وگويا قرار نيس�ت اين بازار پس از همه نوسان 
قيمت�ي رنگ آرامش به خود بگي�رد. يك روز 
صحبت از ورود شوراي رقابت به قيمت گذاري 
خ�ودرو مي ش�ود، روز ديگ�ر، وزارت صنعت 
از تدوين دس�تورالعمل جدي�د قيمت خودرو 
صحب�ت به ميان مي آورد. اين در حالي اس�ت 
كه هنوز معلوم نيست بازار خودرو قرار است با 
فرمان چه نهادي به ثبات برسد. در اين ميان، 
اما خودروه�اي وارداتي، هم ب�ه دليل برخي 
مشكالت از جمله تامين قطعات با چالش جدي 
مواجه شده اند، بطوريكه بازار آنها دچار ركود 
شده اس�ت. با اين همه، به نظر مي رسد، باز هم 
بايد منتظر تصميم نهادهاي سياست گذار براي 
ساماندهي به بازار خودرو در ماه هاي آتي شد. 

   وضعيت بازار خودرو از اسفند ماه 97 تاكنون
آشفته بازار قيمت خودرو از اسفند ماه سال گذشته 
تاكنون ادامه دارد. اما ماج��راي افزايش قيمتها چه 
بود؟ از ابتداي اس��فند ماه 97 بود كه بازار خودرو با 
جهش قيمتي روبرو شد كه تا ماه هاي ابتدايي سال 
98 اين روند همچنان ادامه دار بود. عوامل متعددي 
از جمله هجوم دالالن به بازار خريد و فروش خودرو 
باعث ايجاد تقاضاي كاذب و از آنسو، كمبود قطعات به 
كاهش عرضه منجر شد. از ديگر داليل به هم خوردن 
بازار عرضه و تقاضا، را مي توان كاهش توليدات داخلي 
و خروج شركت هاي خارجي و قطع همكاري آنها به 
دليل عدم امكان عمل كردن به تعهداتش��ان عنوان 
كرد. البته افزاي��ش قيمت اين كاال در ب��ازار، دامن 
خودروهاي خارج��ي را نيز گرفت. بطوريكه افزايش 
5 تا 6 برابري خودروها باعث نارضايي خريداران شد. 
ادامه اين وضعيت موجب ش��د تا نهادهاي مختلف 
براي ساماندهي به بازار خودرو مداخله كنند. حتي 
كار تاجايي پيش رفت كه مجلس ش��وراي اسالمي 
طرح ساماندهي بازار خودرو را به تصويب رساند، كه 
يكي از بندهاي آن بازگشت شوراي رقابت به عرصه 
قيمت گذاري اس��ت. زمزمه هاي بازگش��ت شورا به 
عنوان مرجع قيمت گذاري از يكسو و هشدار جدي 
متوليان وزارت صنعت به خودروسازان از سوي ديگر 
براي تعديل قيمت هايشان سرانجام تا حدودي بازار 
خ��ودرو را به آرامش دعوت كرد و ت��ا حدودي ترمز 
قيمت ها كشيده شد. اما صاحبنظران يكي از داليل 
افت قيمت ها را ب��ه نبود تقاضا در ب��ازار خودرو نيز 
مرتبط مي دانند. همين ركود در بازار خودرو موجب 
شد تا قيمت خودرو هاي وارداتي و داخلي به كمترين 

ميزان خود در چند ماه گذشته برسد.
در همين راس��تا، س��عيد موتمني ريي��س اتحاديه 
نمايش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران معتقد 
است كه اگر س��يگنال هاي منفي به بازار وارد نشود، 
روند قيمت ها در بازار خودرو همچنان نزولي خواهد 
بود. اكنون خريدار در بازار خودرو بس��يار كم است. 
زمان��ي هم كه خريدار نباش��د، بازار تعليق ش��ده و 
قيمت ها كاهش مي يابد. به گفته او، افرادي كه طي 
ماه هاي گذشته به خاطر سوددهي بازار خودرو وارد 
اين بازار شده بودند؛ خودروها روي دستشان مانده و 
قصد فروش دارند، اما خريداري وجود ندارد. از سوي 
ديگر، اگر عرضه خودرو به بازار بيش��تر بود، ريزش 

قيمتي بيشتري را شاهد بوديم. 

   مشكالت خودروسازي داخلي
از س��وي ديگر، برخي از كارشناس��ان حوزه خودرو 
بر اين باورند ك��ه اعمال تحريم ه��اي اوليه و ثانويه 
در زمان رياس��ت جمهوري پيش��ين و فعلي امريكا، 
صنعت خودروس��ازي ايران را هدف گرفته و موجب 
ش��ده، هزينه هايي به صنعت خودروس��ازي كشور 
تحميل ش��ود. بطوريك��ه در دور جدي��د تحريم ها، 
امريكا از ورود قطعات منفصله ب��ه ايران خودداري 
كرد ت��ا از اين طريق، صنعت خودروس��ازي ايران را 
نشانه بگيرد. اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه 
صنعت خودرو عالوه بر تحريم ها و مشكالت بيروني، 
از ناحيه برخي مش��كالت داخلي نيز رنج مي برد. به 
گفته كارشناسان، »نبود هماهنگي و چابكي الزم در 
برخي دس��تگاه ها و قوانين يك شبه، صنايع خودرو 
و قطعه سازي كشور را نش��انه گرفته است. عالوه بر 
اينها، قيمت گذاري دستوري نيز بر دامنه مشكالت 

خودروسازان افزوده است. 
در اين زمينه، محمدرضا نجفي منش، رييس انجمن 
صنايع همگن نيرو محركه و قطعه س��ازان كشور به 
»ايرنا« مي گويد كه تامين نقدينگي و تعديل قيمت ها 
مهم ترين مشكل صنعت قطعه سازي كشور است. به 
گفته او، دامنه مشكالت اين صنعت در حالي هر روز 
بيشتر مي شود كه تامين مواد اوليه نيازمند نقدينگي 
اس��ت و ديگر مانند گذشته خبري از خريد اعتباري 
نيست و به عبارتي همه خريدها نقدي شده است. او 
مي افزايد: قطعه سازان براي تامين مواد اوليه داخلي 
و خارجي خود با مش��كل مواجه ان��د، فرآيند تامين 
قطعه طوالني شده و مش��كالت ارزي نيز همچنان 
وجود دارد. نجفي منش قيمت گذاري دس��توري را 
يكي ديگر از مش��كالت صنعت دانسته و مي گويد: 
طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت 
ضرر بخش خصوصي از محل قيمت گذاري دستوري، 

دولت بايد زيان مربوطه را جبران كند.

   ورود به روند قيمت گذاري
اما در بحبوحه اين مش��كالت، برخي خودروسازان 
فاز افزايش قيمتي در محصوالت پيش فروش شده 
خ��ود را در پيش گرفتند. از اين رو، براي تحويل آنها 
از مشتريانش��ان درخواست وجه بيش��تري كردند 
كه معضالت ديگري در برداش��ت. ب��ه همين دليل 
س��ازمان تعزيرات حكومتي براي احقاق حق مردم 
وارد عمل ش��د. البت��ه پيش از اين جم��ال انصاري 
رييس س��ازمان تعزيرات حكومتي نيز گفته بود كه 
افزايش تعداد پرونده ها نشان مي دهد عزم تعزيرات 
با وجود محدوديت ها و موانع و اينكه برخي مرجع ها 
پيگير هس��تند تا صالحيت س��ازمان را به رسميت 
نشناسند، در حوزه خودرو براي احقاق حقوق مردم 

تالش مي كنيم. 
همچنين وحيد منايي عض��و هيات مديره و معاون 
نظارت بر كاالهاي س��رمايه اي و خدمات س��ازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان نيز در 
پاسخ به ايسنا، درباره پروند يك خودروسازي گفت: 
به اس��تناد ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از 
مصرف كنندگان خودرو قيمت اعالم ش��ده توسط 
اين شركت به صورت علي الحساب و در قالب قرارداد 
الحاقي به منظور تس��ريع در پرداخ��ت هزينه هاي 
گمركي، انب��ارداري و همچني��ن هزينه هاي اعالم 
ش��ده توس��ط بانك عام��ل مرتبط ب��ا مابه التفاوت 
ن��رخ ارز دريافتي تا نرخ حواله ارز در س��امانه س��نا 

به خريداران اعالم ش��د تا در اين راس��تا و به منظور 
جلوگيري از متروكه ش��دن خودروهاي شركت در 
مدت زم��ان محدود موجود تا پاي��ان مهلت مصوبه 
مربوط )1۳98/۴/16( خودروها ترخيص و تحويل 
خريداران شود. اين سازمان نيز پس از پيگيري هاي 
انجام شده، مستندات مرتبط با خودروهاي ترخيص 
شده شركت را جهت احصاء هزينه هاي مربوطه اخذ 
كرده و در دفتر بررس��ي قيمت اين سازمان در حال 
رسيدگي است كه پس از محاسبه، مراتب به شركت 
اعالم و شركت مكلف است مبالغ اضافي دريافتي را 

به خريداران مسترد كند. 

   ادامه روند افزايش قيمت برخي خودروها
اما نكته جالب ماجرا اينجاس��ت كه ب��ا وجود ورود 
سازمان حمايت از مصرف كننده و سازمان تعزيرات 
حكومتي به پرونده اي خودرويي و پيگيري هاي جدي 
در اين زمينه باز هم شاهد افزايش قيمت خودروهاي 
يك شركت خودروسازي بوديم كه پيش از اين پرونده 
آن به دليل گران فروش��ي به س��ازمان حمايت ارايه 
شده بود. بطوريكه اين سازمان از آماده سازي پرونده 
ش��ركت اين خودروسازي براي ارس��ال به سازمان 
تعزيرات حكومتي به دليل گران فروش��ي خبر داده 
بود؛ اما اين ش��ركت بي اعتنا به اي��ن موضوع باز هم 
اقدام به افزايش قيمت محصوالت خود كرده است. 
اين وضعيت در حالي است كه طبق قانون حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب هيات دولت، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مس��ووليت نظارت 
بر عملكرد خودروس��ازان را بر عهده داش��ته و بايد 

از حقوق مصرف كنندگان در اين حوزه دفاع كند. 

   ورود شوراي رقابت به بازار خودرو؟
سال گذش��ته هيات هماهنگي س��ه قوا مصوبه اي را 
گذراند كه طبق آن ش��وراي رقابت ديگر نقش قبلي 
خ��ود در قيمت گذاري بازار خودرو را نداش��ت و قرار 

بر اين شد كه س��ازمان حمايت به عنوان تنها مرجع 
كارشناس��ي قيمت خودرو در كشور باشد و بر همين 
اس��اس تمامي مراجع قانون گ��ذاري و تعيين قيمت 
مكلف ش��دند، نظرات كارشناس��ي آن را مدنظر قرار 
دهند؛ از اين رو شوراي رقابت نيز مي توانست نظرهاي 
كارشناسي خود را به سازمان حمايت اعالم كنند. اما 
شوراي رقابت در اين فاصله به دنبال رايزني هايي براي 
برگشت به جايگاه قبلي خود است؛ چرا كه معتقدند 
طبق مصوبه سران سه قوا، شوراي رقابت نمي تواند از 
قيمت گذاري خودرو كنار گذاشته شود و طبق اصل 
۴۴ قانون اساس��ي اين وظيفه برعهده شورا گذاشته 

شده است.
از سوي ديگر تشديد نابساماني در بازار خودرو موجب 
پيشنهاداتي براي برگش��ت شوراي رقابت و دخالت 
آن در بازار خودرو از سوي مجلس و سازمان بازرسي 
كل كش��ور ش��د؛ بطوري كه نمايندگان طرحي را 
براي ساماندهي خودرو مطرح كردند مبني بر اينكه 
ش��ركت هاي خودروسازي موظف هس��تند هنگام 
فروش، بهاي تمام شده، درصد سود و قيمت قطعي 

خودرو را محاسبه و به شوراي رقابت اعالم كنند.
همچنين در فاصله اي كوتاه، س��ازمان بازرسي كل 
كشور و شخص سراج رييس اين سازمان، طي نامه اي 
به »اس��حاق جهانگيري« معاون اول رييس جمهور 
درخواست بازگشت شوراي رقابت به عرصه نظارت 
و قيمت گذاري خ��ودرو را مطرح و تاكيد كرد: آنچه 
از مصوبه س��ران س��ه قوا در قيمت گ��ذاري خودرو 
وجود داشته تفسير اشتباهي انجام شده كه به كنار 
گذاشتن ش��وراي رقابت منتهي شده است در حالي 
كه حذف ش��ورا از مرجع تعيين قيمت خودروهاي 
توليد داخل نادرست بوده و بايد فرآيند قيمت گذاري 
ب��ه روند پيش��ين و به ش��وراي رقابت برگ��ردد. اما 
همچنان خودروس��ازان مخالف ورود شوراي رقابت 
به قيمت گ��ذاري خودرو هس��تند و در اين راس��تا 
احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروس��ازان ايران 

به اعتمادآنالين مي گويد: اميدوارم مجلس شوراي 
اس��المي در اين مورد تجديد نظري كند يا شوراي 
نگهبان با توجه به عملكرد نامطلوب شوراي رقابت، 
بازگشت اين نهاد را به تعيين قيمت خودرو رد كند 

و اجازه ندهد ما دوباره گرفتار شوراي رقابت شويم.

   واردات خ�ودرو ب�ا تعرف�ه 9۰ درصدي، 
قيمت ها را كاهش مي دهد؟

از س��وي ديگر، مش��كالت خودروه��اي وارداتي نيز 
كمتر از داخلي ها نيس��ت؛ چراكه بازار اين خودروها 
در پروسه اي با افزايش قيمت روبرو بود اما در ادامه به 
دليل عدم واردات قطعات و ناتواني قطعه سازان داخلي 
براي ساخت قطعات اين خودروها، روند كاهش قيمتي 
را در پيش گرفتند. البته ذكر اين نكته ضروري است 
كه روند كاهش قيمت در بازار اين خودروها، آنقدرها 
هم زياد نيس��ت كه تاثيري در خروج از ركود و خريد 
و فروش آنها ش��ود. چراكه امروز ش��اهد اين هستيم 
ك��ه خودروهاي وارداتي با كوچك ترين مش��كلي در 
پاركينگ ها به خواب مي روند تا شايد قطعه مورد نياز 
آنها پس از مدت ها با هزاران مشكل و واسطه با نرخي 
گزاف پيدا شود. اين در حالي است كه بيش از 1۳ هزار 
خودروي وارداتي در گمركات كش��ور گير افتاده اند. 
در چنين ش��رايطي اس��ت كه عزيز اكبريان رييس 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
مي گويد: يك سال اس��ت كه واردات ماشين آالت به 
كشور ممنوع ش��ده، اگر اين ممنوعيت ادامه داشته 
باشد ناوگان حمل و نقل به خصوص در بخش عمومي و 
ماشين آالت صنعتي و معدني فرسوده خواهد شد. او با 
بيان اينكه ارزاني خودرو تابع يكسري معادالت است و 
يكي از آنها آزادسازي واردات است، پيش بيني مي كند 
واردات با تعرفه 90 درصدي، قيمت خودروها را تا ۳0 
درصد كاهش دهد. با همه اينها بايد ديد كه متوليان 
خودرويي كش��ور براي ماه هاي آتي چه نس��خه اي را 

براي ساماندهي بازار خودرو تجويز خواهند كرد. 

قائممقاموزيرصمتدراموربازرگانيتشريحكرد

اولويت هايي براي تنظيم بازار 
شاتا|

قائم مق��ام وزير صمت در ام��ور بازرگاني گفت: امروز 
محوري ترين موضوع فرا بخشي دولت تنظيم بازار و 
توسعه صادرات است و هدف اصلي از تنظيم بازار حفظ 
آرامش و تزريق اين آرامش به مردم اس��ت و آرامش 
مردم در گرو آرامش بازار است و در تنظيم بازار، جريان 

توليد نبايد متوقف يا حتي كند شود.
حس��ين مدرس خياباني با اش��اره به ۴ محور كاري 
خود در س��مت قائم مقامي وزير، بيان كرد: »تنظيم 
بازار، توس��عه صادرات، توانمندسازي و به روزرساني 
شبكه هاي توزيع و تقويت زيرساخت هاي تجاري« را 
براي اين مسووليت پيش بيني كرده ام و ۴ اولويت است. 
وي با اشاره به تنظيم بازار بيان كرد: كنترل و نظارت 
مس��تمر بر بازار توزيع و عرضه كاالها ضرورت دارد و 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و 
حوزه بازرسي اتاق اصناف در اين حوزه كار مي كنند 
كه بايد تقويت شوند و تامين منابع آنها از محل وصول 

جرايم تعزيراتي يا ساير منابع بايد احيا شود.
وي با اشاره به ضرورت فعال شدن بازرسان افتخاري و 

مردمي، افزود: ستاد انصار در حوزه بازرسي و نظارت 
در دهه 70 فعال بود و در حال حاضر با وجود بيش از 
۳ ميليون واحد صنفي عالوه به ميدان آوردن بازرسان 
صنفي به كمك بازرسان مردمي و افتخاري و هدفمند 

كردن بازرسي ها نياز داريم.
قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني در مورد مداخله 
قيمتي دول��ت در حوزه ب��ازار نيز گف��ت: نگاهمان 
در مداخل��ه قيمتي نگاه��ي حداقلي اس��ت، اما در 
قيمت گذاري 21 قلم كااليي ك��ه ارز ۴200 توماني 
مي گيرند بايد ورود كنيم چراكه قيمت بايد تثبيتي 
باشد. همچنين در حوزه ارايه خدمات انحصاري مانند 
خدمات پست و هواپيمايي و مدرسه و.... نيز سازمان 

حمايت ورود مي كند.
م��درس خياباني ادام��ه داد: خارج از اي��ن دو بخش 
كااليي، براي برخي كاالها كه س��اير ابزارهاي تنظيم 
بازار نتوانسته قيمت آنها را تنظيم كند، مجبور هستيم 

دامنه قابل قبول قيمتي تعيين كنيم.
وي با بيان اينكه سامانه اي الكترونيك براي رصد يكصد 
قلم كاالي ضروري و پرمصرف مردم در حال طراحي 

است، گفت: تالش مي كنيم كه اين سامانه به صورت 
اپليكيشن در دسترس عموم مردم قرار بگيرد و قيمت 
عرف كاال را به صورت هفتگي با دامنه قيمت )كمينه 
و بيش��ينه قيمت( و مقايسه با قيمت عرف در اختيار 
مردم قرار بگيرد تا بتواند اطالعات الزم در اختيار قرار 
دهيد؛ البته بايد به گونه اي منتشر شود تا اعتماد را در 

بازار به وجود آورد.
وي همچنين در مورد طرحي براي تنظيم بازار مواد 
لبني گفت: در مرحله اول مي خواهيم مثال قيمت سه 
قلم ماده لبني پرمصرف را استاندارد سازي كنيم و در 
بسته بندي خاص با قيمت كمتر به شبكه هاي توزيع 
خاص براي عرضه بدهيم و پس از آن يك آزادي عمل 
بيش��تري براي اين عرضه آن ب��ه كارخانه هاي لبني 
بدهي��م. مدرس خياباني با تأكيد ب��ر اين نكته كه در 
تنظيم بازار، جري��ان توليد نبايد متوقف يا حتي كند 
ش��ود، افزود: هر واحد توليدي بايد با همان ظرفيتي 
دارد بدون وقفه كار كند و اگر خيالمان از توليد راحت 
باشد، مي توانيم تنظيم بازار را هم به خوبي انجام دهيم. 
وي با تأكيد بر اهميت توسعه صادرات براي ارزآوري 

گفت: بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري، حوزه 
تولي��د بايد درون زا و برون نگر باش��د و اين مهم را در 

دستور كار داريم.
قائم مقام وزير صم��ت در امور بازرگان��ي با تأكيد بر 
اس��تفاده از ظرفيت هاي خال��ي واحدهاي صنعتي و 
توليدي در اين ش��رايط، بيان كرد: اين ظرفيت خالي 
مي تواند به س��مت صادرات برود و اشتغال پايدار در 
كشور حفظ ش��ود. عالوه بر اين صادرات با استفاده از 
ظرفيت خالي توليد منجر به كاهش قيمت تمام شده 

و در واقع عين تنظيم بازار است.
مدرس خياباني با اش��اره به برنامه هاي وزارت صمت 
براي صادرات به 15 كش��ور نزديك و همسايه اضافه 
كرد: طبق مصوبه شوراي عالي صادرات تكليف داريم 
كه در 10 كشور رايزن بازرگاني به كار بگيريم و طبق 
هماهنگي با سازمان توس��عه تجارت اين رايزن ها در 
يك نظام س��ازمان يافته، مكلف به اجراي يك فرمت 
از پيش تعيين ش��ده دارن��د. تا اطالع��ات بازارهاي 
هدف و وضعيت رقبا را مرتب تهيه و در اختيار تجار و 
توليد كنندگان قرار گيرد. وي با تاكيد بر ضرورت فعال 
شدن در حوزه نمايشگاهي بيان كرد: يكي از جلوه هاي 
حضور واحدهاي توليدي ما در بازارهاي هدف همين 
نمايشگاه ها هستند. تسهيل مقررات تجاري را هم در 
دستور كار داريم و با نظر موافق وزير و وزارت كشور از 
ظرفيت بازارچه ها و مرزنشين ها با توجه به نيازمندي ها 

بيشتر استفاده كنيم و در اين حوزه ثبت آماري جاي 
ثبت سفارش را به عنوان يك هدف جهت تقويت اين 

ظرفيت در دستور كار داريم.
مدرس خياباني با اش��اره به مشوق هاي صادراتي كه 
مصوبه ش��وراي عالي صادرات نيز هست، گفت: ثبت 
برند در كشورهاي خارجي، كمك به اعزام هيات هاي 
تجاري، برگزاري نمايشگاه ها و كمك به ايجاد دفاتر 
خارج از كش��ور را در چارچوب اين مصوبه در دستور 

كار داريم.
مدرس خياباني با تش��ريح تقويت زيرس��اخت هاي 
تجاري به عنوان يكي از ۴ محور كاري خود، بيان كرد: 
هر آنچ��ه قبل و پس از توليد ب��ه مصرف كاال مرتبط 
مي شود، مربوط به زير ساخت است از جمله و در قالب 
سامانه جامع تجارت كارهاي خوبي انجام شده و از مبدا 
ورود كاال تا رسيدن به گمرك و سطح عرضه كاالها ي 

اولويت دار رصد و رديابي مي شود.
وي با تاكيد بر اهميت حم��ل ونقل )ريلي و دريايي و 
هوايي( در موضوع زير ساخت  هاي تجاري اضافه كرد: 
اين موضوعات لجستيكي را در دستور كار داريم و در 
مورد توزيع متوازن اس��تفاده از بنادر جنوبي را نيز در 
دس��تور كار داريم و مي خواهيم از ظرفيت هاي بندر 
چابهار و بندر انزلي استفاده كنيم. اين دو بندر حجم 
مبادالت تجاري كمتري دارند و همه تمركز براي ورود 

كاال نبايد فقط در چند بندر جنوبي باشد.
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تشكيل كميته  ويژه رمز ارزها 
ش�اتا| معاون وزير صمت با اشاره به تالش كنگره 
امريكا براي جلوگيري از توليد رمز ارزها در ايران گفت: 
مقرر شده چند وزارتخانه به همراه بانك مركزي، توليد 
رمز ارزها در كشور را تعيين تكليف كنند. سعيد زرندي 
در رابطه با توليد بيت كوين در كشور كه بعضا توسط 
برخي واحدهاي توليدي صورت مي گيرد، بيان كرد: 
هنوز در رابطه با توليد بيت كوين تصميم نهايي در 
كشور اتخاذ نشده است و همين موضوع موجب شده 
تا ما نتوانيم برخورد الزم را با واحدهاي توليدي كه در 

اين حوزه فعاليت مي كنند داشته باشيم.
وي با اعالم اينكه پيشنهادات مختلفي در حوزه توليد 
بيت كوين در كشور مطرح شده، افزود: اگر بخواهيم 
اين موضوع را به عنوان يك كار توليدي بشناس��يم، 
بايد چارچوب هاي آن تعريف و مكانيسم نظارت را 
تهيه كنيم اما مهم اينجاست هنوز اين فعاليت به نام 
كار توليدي تعريف نشده است. معاون طرح و برنامه 
وزارت صنعت گفت: در بخش قيمت برق با دريافت دو 
تا سه برابري هزينه ها مي توان مديريت مصرف انرژي 
را در واحدهاي توليدي كه در حوزه بيت كوين فعاليت 
مي كنند، انجام دهيم عالوه بر اين پيشنهادات ديگري 
هم در اين رابطه مطرح شده، كه براي اجرايي شدن 
آنها نيازمند تصميم گيري كلي وزارتخانه ها و سياست 
دولت هستيم.  اين مقام مسوول درباره صحبت هاي 
اخير مديرعامل برق منطقه اي استان البرز مبني بر 
شناسايي ۳00 تا 500 واحد صنعتي و خصوصي كه 
از برق يارانه اي براي استخراج ارز ديجيتال استفاده 
مي كنند، گفت: اس��تان البرز ح��دود ۳ هزار واحد 
صنعتي دارد و با توجه به صحبت هاي اين مقام مسوول 
بايد يك ششم اين واحدها مشغول توليد بيت كوين 
باشند كه به نظر من اين ارقام نادرست است و بايد دقت 
عمل بيشتري در اين خصوص انجام شود. همچنين 
»فرشاد مقيمي« معاون امور صنايع وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت نيز در م��ورد تغيير گرايش برخي 
صنايع از توليدات صنعتي خود به سمت بيت كوين 
در هفته هاي گذشته نيز گفت: هرچند اين موضوع در 
حوزه تخصصي معاونت امور صنايع وزارتخانه نيست، 
اما در صورت فراهم شدن زيرساخت ها و تاييد بانك 

مركزي، اقدامي خوب تلقي مي شود.

دپوي بيش از يك ميليون تن 
فوالد در كارخانه ها

تسنيم| يك عضو انجمن فوالد با اعالم اينكه 
در يك ماه گذشته بيش از يك ميليون تن فوالد 
در كارخانجات دپو ش��ده، گفت: اگر مشكالت 
صادرات حل نشود، حجم فوالدهاي دپو شده در 

كارخانجات و قاچاق فوالد افزايش پيدا مي كند.
رضا شهرستاني با اشاره به اينكه هنوز مشكالت 
واحدهاي توليدي فوالد در بخش صادرات برطرف 
نشده، اظهار داشت: در حال حاضر قيمت ميلگرد 
و محصوالت فوالدي كشور در مقايسه با بازارهاي 
جهاني بسيار پايين است به نحويكه امروز فوالد 
داخلي 50 درصد ارزانتر از بازارهاي جهاني است.

 وي با بيان اينكه نياز داخلي كشور به فوالد حدود 
12 ميليون تن است، افزود: در مقايسه با اين رقم 
ميزان توليد فوالد در كشور 25 ميليون است كه 
امسال هدف توليد 28 ميليون تني تعريف شده 
است. اين ارقام نش��ان مي دهد امروز واحدهاي 
توليدي با مازاد قابل توجه فوالد روبه رو هستند 

كه توانايي صادرات آنها را هم ندارند.

 شناسايي 2۰ صنعت ارزبر
 در ايران براي بومي كردن 

شاتا| معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صمت 
با اشاره به مشكالت تحريم ها، 20 صنعت ارزبر را كه 
بيشترين ميزان ارز را براي ورود فناوري آن اختصاص 
مي داديم شناسايي كرديم و در سال 98 به سمت بومي 
شدن فناوري هاي آنها مي رويم، گفت: تاكنون 679 
بنگاه در سامانه تاپ ثبت نام كردند و نيازهاي علمي 
فناورانه خود را مط��رح و ثبت كرده اند. همچنين از 
ابتداي امسال 20۴ نياز بنگاه ها و 251 پروژه فناورانه 

و علمي در سامانه تاپ ثبت شده است.
برات قباديان در نشس��ت خبري افزود: س��ه پروژه 
اساسي در سال 1۳98 در برنامه كاري داريم كه رابطه 
صنعت و دانشگاه مهم ترين محور آن با اجراي طرح 
تاپ است. تاپ به اختصار طرح توانمندسازي توليد و 

توسعه اشتغال پايدار خوانده مي شود.

تحقق رونق توليد نيازمند 
وحدت فرماندهي است

ايرنا| مشاور عالي وزير صنعت، معدن وتجارت با بيان 
اينكه سياست هاي دستگاه هاي اجرايي بايد برمبناي 
حمايت واقعي از توليد باشد، تاكيد كرد: براي دستيابي 
به اين مهم بايد در كشور يك وحدت فرماندهي وجود 
داشته باشد.  صادق نجفي افزود: اولويت نخست امروز 
وزارت صنعت، رونق توليد است و در اين زمينه امسال 
هفت برنامه طراحي و ارايه ش��ده كه ش��اه بيت آنها 

داخلي سازي و حفظ وضعيت موجود توليد است.
وي اظهار داشت: س��از مخالف زدن وزارت صنعت، 
اقتصاد، تعاون، بانك مركزي، گمرك و ساير دستگاه ها، 
در مقوله توليد ما را به مقصود نمي رساند. نجات اقتصاد 
كشور از وابستگي به نفت، با دريافت ماليات يا ماليات 
بر ارزش افزوده بيشتر از توليد در شرايط كنوني كه در 
يك جنگ تمام عيار اقتصادي به سر مي بريم، ميسر 
نمي شود.  وي گفت: بايد شرايط به گونه اي فراهم شود 
كه رونق توليد در يك فضاي مناسب و آسان و به دور 
از سختگيري هاي معمول، شكل بگيرد؛ در اين راستا 
وزارت صنع��ت تالش هاي زيادي را آغاز كرده، اما به 
نظر مي رسد تاكنون حمايت از توليد و داخلي سازي 
به معناي واقعي كلمه اتفاق نيفتاده است. چند خودرو 
براي سال ها در كشور توليد مي شدند اما امروز و با بروز 
برخي مشكالت مشخص شده تا ۴0 درصد آنها اصاًل 
داخلي سازي نشده بود.  نجفي ادامه داد: اگر جنگ 
اقتصادي امروز و تحريم هاي دشمنان را قبول داريم، 
بايد بدانيم در جبهه هيچكس مرز خود را از ديگري 

جدا نمي كند، بلكه به ياري سايرين مي پردازد.

رييسهياتعامل»ايدرو«عنوانكرد
مزيتبخشخصوصيدررقابتبادولت

شاتا|
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس هيات عامل 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دانش افزايي را 
مزيت بخش خصوصي در رقابت با بخش دولتي دانست. 
 MBA محمدباقر عالي در مراسم افتتاحيه دومين دوره
معدن و صنايع معدني سازمان مديريت صنعتي، بيان 
كرد: با اهميت بخش معدن، حدود و ثغور و مصائب اين 

حوزه آشنايي كامل دارم.

وي ضمن تاكيد بر نياز حوزه معدن به برخي دانش هاي 
غيرمهندسي در چرخه عمر معدن از مرحله مطالعاتي تا 
مرحله بازيابي، گفت: من در تجربه كاري خود با برخي 
از سرفصل هايي كه در اين دوره ارايه گرديده، سروكار 
داشته ام و تاكيد مي كنم كه اين دوره و دانشي كه از آن 
منتج مي ش��ود در يك فاصله زماني كوتاه اثرات مثبت 
خود را نش��ان خواهد داد. عالي تصري��ح كرد: اين دوره 
فرصتي براي دانشجويان است تا قدري از روزمره فاصله 

گرفته و در زندگي و كار خود توسعه يابند. نقش سازمان 
مديريت صنعت��ي و يكي از ماموريت هاي آن توس��عه 
ظرفيت مديريت در حوزه صنعت و معدن كشور است 
كه از طريق مهارت افزايي و آموزش آن را ايفا مي نمايد.

وي با تاكيد بر نقش دانش آموختگان اين دوره در توسعه 
بخش معدن و صنايع معدني اظهار كرد: توسعه هر بخش، 
مجموع توسعه افراد است و بايد اين توسعه به ديگران 
تسري يابد. عالي اضافه كرد: اين دوره ها با حضور بخش 

خصوصي شكل گرفته و مويد اين نكته است كه دانش 
افزايي مزيت اين بخش در رقابت با بخش دولتي است.

بر اساس اين گزارش، در اين مراسم »ابوالفضل كياني 
بختياري« مديرعامل سازمان مديريت صنعتي درباره 
توجه اسناد باالدس��تي به معدن، اهداف ترسيم شده 
بخش معدن و صنايع معدني در سند چشم انداز 1۴0۴ 
را شامل »افزايش بهره وري، بازسازي و نوسازي معادن«، 
»رش��د توليد و ارتقاي كيفيت محصوالت«، »بهبود 
فضاي كسب  وكار«، »توسعه پژوهش هاي كاربردي« 
و »توسعه صنايع دانش بنيان و ارتقاي فناوري« عنوان 
كرد. كياني بختياري، همچنين افزود: در برنامه ششم 
توس��عه براي بخش معدن رشد متوس��ط اقتصادي 
8.8 درصدي در نظر گرفته شده، كه به گفته متوليان 

بخش معدن، نيازمند 250 ميليارد دالر سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي است.

وي با برش��مردن اهداف كلي بخش معدن در برنامه 
ششم توسعه ش��امل »توسعه سرمايه گذاري، توسعه 
زيرس��اخت و فناوري در حوزه اكتش��اف و استخراج 
معدني، ارتقاء و بهره وري، برداشت صيانتي از معادن با 
رعايت الزامات زيست محيطي و افزايش رقابت پذيري، 
تكميل زنجيره ارزش در معدن و صنايع معدني و بهبود 
مستمر فضاي كسب وكار، در مورد ضرورت بازنگري 
سياس��ت هاي كالن در حوزه مع��دن« تاكيد كرد: با 
گذشت زمان، به دليل تغييرات به وجود آمده، استراتژي 
رويارويي كشورها با مسائل تغيير مي كند و همچنين 

مفاهيم جديدي در اين حوزه به وجود مي آيد.
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سرمايه گذاران نگران سياست هاي مالي در تركيه 

انتقادها از روند انتخاب مقام هاي اتحاديه اروپا باال گرفت

اردوغان  رييس كل بانك مركزي را بركنار كرد 

اعتراض به انتخاب هاي پشت پرده 

گروه جهان| سمانه قرباني|
 رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، رييس 
بانك مركزي را بركنار و معاونش را به عنوان جانشين او 
منصوب كرد. در فرماني كه به امضاي اردوغان رسيده 
مراد چتين كايا رييس بانك مركزي از سمتش بركنار 
شده است. اين در حالي است كه بانك مركزي تركيه 
با انتشار بيانيه اي بر تداوم سياست هاي مستقالنه اين 

نهاد مالي تاكيد كرده است.
خبرگزاري بلومبرگ نوش��ته، رجب طي��ب اردوغان 
بطور ناگهاني مراد چتين كايا را از رياست بانك مركزي 
بركنار ك��رد، اقدامي كه چند هفت��ه پيش از تصميم 
سياست گذاران مالي درخصوص كاهش احتمالي نرخ 
بهره، بازارهاي اين كشور را تحت تاثير قرار داده است. 
بر اساس حكم رياست جمهوري كه در روزنامه رسمي 
شنبه منتشر شده، مراد ايسال معاون فرماندار جايگزين 
جتين كايا شد. دوره چهار ساله چتين كايا در 2020 به 
پايان مي رسيد. گرچه دليل رسمي بركناري چتين كايا 
اعالم نشده، برخي رس��انه ها گزارش داده اند اردوغان 
منتقد سياس��ت هاي رييس بركنار شده بوده است. از 
جمله انتقادهاي مطرح شده، سرعت كم بانك مركزي 
تركيه در كم كردن نرخ بهره بوده اس��ت. گفته شده، 

چتين كايا تمايلي به كم كردن نرخ بهره نداشته است.
به اعتقاد تحليل گران، شوك اخراج چتين كايا مي تواند 
نگراني سرمايه گذاران درباره استقالل بانك مركزي را 
تحت الشعاع قرار دهد. اين اقدام همچنين ممكن است 
ارزش ليره را ب��ار ديگر كاهش دهد. تصميم بركناري 
چتين كايا يك روز پ��س از صعود نرخ حقيقي تركيه 
به 8.3 درصد و پايين رفتن تورم بيش��تر از حد انتظار 
گرفته شد؛ شرايطي كه به سياست گذاران مالي اجازه 
مي داد تا يك دوره سياست مالي تسهيلي را آغاز كنند. 
نشست بعدي براي تصميم گيري در اين باره 25 جوالي 

برگزار خواهد شد. 
اوايل هفته جاري اطالعات مالي منتشر شده در تركيه 
نشان داد كه ميزان تورم براي مصرف كنندگان در اين 
كش��ور كاهش يافته اس��ت و اين وضع زمينه را براي 
كاهش ميزان س��ودهاي بانكي ب��راي اولين بار بعد از 

بحران در ارز ملي تركيه در س��ال گذشته فراهم كرده 
اس��ت. تحليلگران مي گويند اگر ارزش ليره تركيه بار 
ديگر به علت تهديدهاي امريكا عليه تركيه درخصوص 
خريد سيستم دفاع موشكي اس400 روسيه كاهش 
نمي يافت، ممكن بود بانك مرك��زي تركيه بتواند در 
نشست 25 جوالي سياست هاي مالي خود را تسهيل 

كند.
اردوغان رييس جمهورتركيه، بارها از بانك مركزي اين 
كش��ور به خاطر باال نگه داشتن هزينه هاي استقراض 
انتقاد كرده بود. اردوغان در ماه گذشته گله كرده بود »در 
شرايطي كه بانك مركزي اياالت متحده به پايين آوردن 

نرخ بهره نزديك شده، سياست نرخ بهره در تركيه به 24 
درصد رسيده است و اين غيرقابل قبول است.« 

اردوغان خواهان كاهش نرخ بهره است و مي گويد اين 
كار براي بهبود و تقويت رشد اقتصادي تركيه ضروري 
اس��ت. او در دو س��ال اخير تالش كرده تا قيمت  اقالم 
مصرفي را مهار كند، مخصوصًا قيمت محصوالتي كه 
معمواًل در سبد خانوارها قرار دارند. البيرك وزير مالي 
و خزانه داري تركيه پيش بيني كرده رشد اقتصادي در 
20۱۹ با پيش بيني دولت براي 2.3 درصد سازگار باشد. 
تغيير قوانين دولتي تركيه در پي تغيير نظام سياسي اين 
كشور از پارلماني به رياست جمهوري اين اختيار را به 

اردوغان مي دهد تا روساي بانك مركزي را بدون حمايت 
كابينه تغيير دهد. پيش تر براي چنين تصميمي حمايت 

اعضاي كابينه مورد نياز بود. 
به نظر مي رس��د ك��ه بانك مركزي تركي��ه قصد دارد 
همچنان در برابر اردوغان مقاومت كند. به ويژه اينكه 
رييس جديد اين نهاد مالي )اويسال( كه از 20۱6 معاون 
فرماندار بوده گفته همچنان مي خواهد استقالل بانك 
مركزي را حفظ كرده و سياست پولي مستقل را دنبال 
كند. بر اس��اس بيانيه اي كه بر روي وب س��ايت بانك 
مركزي تركيه منتشر شده، اويسال در روزهاي آينده 

كنفرانسي مطبوعاتي در اين باره برگزار خواهد كرد.

م��راد چتين كايا كه آوريل 20۱6 ميالدي به س��مت 
رييس بانك مركزي منصوب ش��د، به دليل عملكرد 
ضعيفش در جريان مديريت نوسانات ارزش پول ملي 
تركيه در ماه اوت به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. 
پس از آن بود كه چتين كايا در مواجهه با آشفتگي بازار 
تصميم گرفت كه نرخ بهره را در ماه سپتامبر افزايش 
دهد. با وجود اينك��ه از چتين كاي��ا به دليل مقاومت 
در برابر خواست دولت س��تايش مي شد، انتقادهايي 
نيز به او وارد بود از جمله در زمينه نبود ش��فافيت در 
نوسانات اخير ذخاير بانكي. اين انتقادها نگراني هايي 
ايجاد كرده بود مبني بر اينك��ه مقام هاي پولي پيش 
از انتخابات ش��هرداري سال جاري از دارايي هاي خود 
براي جلوگيري از كاهش ارزش ليره استفاده كرده اند.

    واكنش هاي انتقادي
تالش هاي آشكار رجب طيب اردوغان براي تاثيرگذاري 
بر روند عملكرد بانك مركزي، انتقاد گسترده مقام هاي 
سابق اين نهاد را برانگيخته است. اين مقامات گفته اند 
قوانيني ك��ه تضمين كننده اس��تقالل بانك مركزي 
هستند، دولت و قوه اجراييه را از بركناري رييس بانك 
مركزي منع مي كند مگر اينكه فردي در فعاليت هاي 
ممنوعه دست داشته باشد. ابراهيم تورهان معاون سابق 
رييس بانك مركزي در پس��ت توييتري خود نوشته: 
»بركناري رييس بانك مركزي به اين شيوه ضربه بزرگي 
به ساختار سازماني، ظرفيت و استقالل بانك مركزي 
است.«  منتقدان اردوغان كنار گذاشتن ناگهاني رييس 
بانك مركزي را نش��انه آن مي دانند ك��ه دولت برنامه 
مشخصي براي مواجهه با تنش هاي اقتصادي پيشرو 
ندارد. اين در حالي است كه ايجاد بحران هاي بين المللي 
جديد براي تركيه كه عمدتا به دليل نزديك شدن دولت 
تركيه به سياست هاي روسيه پيش آمده، باعث كاهش 
س��رمايه گذاري خارجي در تركيه ش��ده است. رشد 
اقتصادي تركيه در سه ماه پاياني سال پيش به منفي 
سه درصد رسيده و تورم بطور بي سابقه اي افزايش يافته، 
به نحوي كه در باالترين س��طح خود در ۱5 سال اخير 

قرار گرفته است.  

 گروه جهان|  
ژان كلود يونكر رييس كميس��يون اتحاديه اروپا، انتقاد 
كرده كه روند پيشنهاد پس��ت هاي حساس در اتحاديه 
اروپا از جمله وزير دفاع آلمان براي جانش��يني او شفاف 
نبوده اس��ت. نمايندگان پارلمان اروپا نيز در نخستين 
جلسه قانونگذاري خود به روند معرفي سران آينده اتحاديه 
اروپا اعت��راض كرده اند. انتقاد اصلي نمايندگان پارلمان 
هم به معرفي »اورزوال فن در الين« براي تصدي سمت 
رياست كميس��يون اروپا است.  به گزارش رويترز، سران 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هفته گذشته و پس از سه 
روز مذاكره و كشمكش به توافق رسيدند اورزوال فون در 
الين، سياستمدار حزب دموكرات مسيحي آلمان و عضو 
كنوني كابينه ائتالفي مركل را به عنوان جانشين يونكر 
به پارلمان اروپا معرفي كنند. ژان كلود يونكر اما گفته كه 
خالف پيش��نهاد فون در الين براي رياست كميسيون 
اروپا، معرفي او براي اين پست در پنج سال پيش بسيار 
شفاف و بر مبناي اصل پيشنهاد نامزد اصلي حزب پيروز 

در انتخابات پارلماني اتحاديه اروپا بوده است.
رييس كميس��يون اروپا تاكيد كرده كه آن زمان همه 
مي دانس��تند وقتي يكي از احزاب در انتخابات پارلمان 
اروپا بيش��ترين آراء را به دس��ت م��ي آورد چه اتفاقي 
خواهد افتاد. ژان كلود يونكر گفته كه او اولين و آخرين 
ش��خصيتي بوده كه به عنوان نام��زد اول حزب پيروز 
در انتخابات پارلمان اروپا به رياس��ت كميس��يون اين 

اتحاديه رسيده است. داچيان چيولوش رهبر فراكسيون 
ميانه روي نوسازي اروپا، نيز در پارلمان گفته: »ما بايد 
روند انتخ��اب رهبران در اتحاديه اروپ��ا را دموكراتيزه 
كني��م.«  گوتزالس پونز رهبر فراكس��يون حزب مردم 
اروپا در پارلمان، ه��م درباره عدم معرفي نامزد حزبش 
براي تصاحب س��مت رياست كميس��يون گفته است: 
»ما پيش از اين ب��ه انتخاب رهبر حزب پيروز به عنوان 
نامزد رياست كميسيون باور داش��تيم و هنوز هم باور 
داريم. اجازه بدهيد به ش��ما بگويم كه پنج سال آينده 
نيز به آن باور خواهيم داشت. زيرا ما صندوق هاي راي 
را به معامالت پش��ت درهاي بسته ترجيح مي دهيم.« 
نمايندگان پارلمان اروپا به طور مشخص به اينكه نامزد 
حزبي كه بيشترين آراء را به دست آورده براي رياست 
كميسيون معرفي نشده است معترض هستند. مانفرد 
وبر، سياس��تمدار آلماني نامزد حزب م��ردم اروپا براي 
تصاحب كرسي رياست كميس��يون بود. اين در حالي 
است كه رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اورزوال فن 
در الين، وزير دفاع كابينه آنگال مركل صدراعظم آلمان را 
به عنوان نامزد اين سمت معرفي كردند. امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانس��ه، از مخالف��ان جدي معرفي 
مانفرد وبر به عنوان نامزد رياس��ت بر كميس��يون اروپا 
بود.  ان وايدكوم��ب نماينده حزب برگزيت در پارلمان 
اروپا نيز ضمن اعتراض به روند غيردموكراتيك معرفي 
نامزد رياست بر كميسيون اروپا گفته: »اين همان كاري 

است كه شما اينجا انجام مي دهيد. ما به همين دليل از 
اتحاديه خارج مي شويم.« او سپس به زبان هاي مختلف 
از جمله فرانسه و انگليسي و آلماني اعالم كرد كه بريتانيا 

از اتحاديه اروپا خارج مي شود. 

    توافق غيرمنتظره پشت در بسته 
تصميم در مورد پيشنهاد وزير دفاع آلمان براي رياست 
پارلمان اروپا پش��ت درهاي بسته گرفته شد و اعالم آن 
بسيار غيرمنتظره بود. اين تصميم پس از آن گرفته شد 
كه سران كشورهاي اروپايي بر سر پيشنهاد هيچ يك از 
دو كانديد اصلي محافظه كاران و سوسياليست ها به توافق 
نرسيدند. در انتخابات پارلمان اروپا كه اواخر ماه مه برگزار 
ش��د مانفرد وبر، از حزب سوسيال مسيحي آلمان نامزد 
محافظه كاران و فرانس تيمرمنز، كانديد سوسياليست ها 
براي رياست كميس��يون اروپا بودند. پس از توافق بر سر 
پيش��نهاد فون در الين، مانفرد وب��ر از نامزدي براي اين 
پس��ت صرف نظر كرد. به رغم توافق س��ران كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا براي پيشنهاد فون در الين به عنوان 
جانشين ژان كلود يونكر، هنوز تاييد اين پيشنهاد و انتخاب 
او در پارلمان اروپا قطعي نيست. فراكسيون سبزها كه در 
انتخابات ماه مه كرسي هاي بيشتري از دوره قبل كسب 
كرده با رياس��ت وزير دفاع آلمان بر كميسيون اتحاديه 
اروپا مخالفت كرده است. با اين حال احتمال راي موافق 
بخشي از احزاب سوسياليست و سوسيال دموكرات به فون 

در الين منتفي نيست. معرفي او بخشي از يك مجموعه 
است كه بر سر آن توافق شده و مطابق آن قرار است جوزف 
بورل وزير خارجه سوسياليست اسپانيا، جانشين فدريكا 
موگريني به عنوان مسوول سياست خارجي اتحاديه شود. 
اگر پارلمان اروپا بر انتخاب اورزوال فون در الين مهم تاييد 
بزند، اين نخستين بار ظرف 52 سال گذشته خواهد بود كه 
يك شهروند آلماني و يك زن عهده دار رياست كميسيون 
اروپا مي شود. دونالد تاسك رييس كنوني شوراي اروپا، در 
واكنش به انتقادات نمايندگان پارلمان اروپا گفته: »مايلم 
كه دو نهاد ما به بهترين شكل ممكن با يكديگر همكاري 
كنن��د در نتيجه من از هرگون��ه اظهارنظري معذورم.« 
هفته گذشته شارل ميشل نخست وزير بلژيك، به عنوان 
گزينه مورد نظر براي تصدي سمت رياست شوراي اروپا 
و جايگزيني دونالد تاسك معرفي شد. كريستين الگارد 

رييس كنوني صندوق بين المللي پول هم براي رياست 
بانك مركزي اروپا نامزد شد تا جانشين ماريو دراگي شود. 
الگارد فرانسوي اس��ت و بين سال هاي 200۷ تا 20۱۱ 
ميالدي در دوران رياس��ت جمهوري نيكوال ساركوزي 
وزير اقتصاد و دارايي فرانسه بود. او در سال 20۱۱ ميالدي 
رييس صندوق بين المللي پول ش��د. جوزف بورل وزير 
خارجه اسپانيا نيز براي رياست بر دستگاه سياست خارجي 
اتحاديه اروپا نامزد شد تا جانشين فدريكا موگريني شود. 
او متولد منطقه كاتالونياي اس��پانيا و يك��ي از مدافعان 
يكپارچگي كشور اس��ت. بورل ۷2 ساله در سال 20۱8 
ميالدي از سوي پدرو سانچز نخست وزير اسپانيا، به عنوان 
وزير خارجه برگزيده شد. او در انتخابات اخير پارلمان اروپا 
نامزد حزب كارگران سوسياليست اسپانيا بود و توانست 

بيشترين آرا را براي ورود به پارلمان به دست آورد.

دريچه

كوتاه از منطقه

ناتو مسكو را به تقابل دفاعي 
تهديد كرد

گ�روه جهان|  دبي��ركل ناتو پس از پايان نشس��ت 
مجمع ناتو-روس��يه اعالم كرد مساله اوكراين، پيمان 
منع موشك هاي هسته اي ميان برد، شفافيت و كاهش 
ريسك، موضوع هاي اصلي مطرح شده در اين نشست 
بودند. به گزارش يورونيوز، ينس اس��تولتنبرگ گفته: 
»متاس��فانه با وجود حصول توافق ميان اعضاء درباره 
اهميت پيمان به مخاطره افتاده منع توسعه موشك هاي 
هسته اي ميان برد براي تامين امنيت هيچ نشانه اي از 
بهبود اوضاع مشاهده نمي ش��ود و زمان به سرعت در 
حال سپري ش��دن است. ظاهرا بايد براي جهان بدون 
پيمان منع توسعه موشك هاي هسته اي ميان برد آماده 
ش��ويم كه داراي امنيت پايدار كمت��ري خواهد بود.« 
به گفته اس��تولتنبرگ، وزراي دفاع ناتو توافق كرده اند 
تا در مواجهه با تهديد امنيت اروپا توسط روسيه، اقدام 
متقابل دفاعي را درباره اين كشور انجام دهند. دبيركل 
ناتو گفته وزراي دفاع كش��ورهاي عضو تاكيد كرده اند 
در صورت شكست مذاكرات براي حفظ روسيه در اين 
پيمان، تقويت سيستم دفاع هوايي و اطالعاتي اعضاي 
به سرعت در دس��تور كار قرار گيرد و همچنين مجوز 
افزايش تمرين هاي نظامي مش��ترك اعضا و افزايش 
استفاده از سالح متعارف مدرن را نيز صادر خواهند كرد. 
والديمير جباروف معاون مجمع ناتو-روسيه، در واكنش 
به اظهارات دبيركل ناتو گفته كشورش به اقدامات اعضاء 
ناتو در استقرار سامانه هاي دفاع موشكي واكنش نشان 
خواهد داد.  نزديك به هشت ماه پيش ترامپ اعالم كرد 
ادامه تعهد يكجانبه امريكا به پيمان قديمي با روسيه 
منطقي نيست. بر همين اساس امريكا قصد دارد دوم 

اوت از اين پيمان خارج شود. 

دومين زمين لرزه شديد در 
كاليفرنيا طي دو روز

گروه جه�ان| زمين لرزه اي به قدرت ۷.۱ در مقياس 
ريش��تر روز جمعه بخش هايي از جن��وب كاليفرنيا را 
به شدت لرزاند. گفته مي شود اين شديدترين زلزله در 
اين منطقه در دو دهه گذش��ته بوده اس��ت. به گزارش 
دويچه وله، مركز لرزه نگاري دانشگاه كاليفرنيا گزارش 
داده مركز زمين لرزه مهيب جمعه در اين ايالت، حدود 
200 كيلومتري شمال ش��هر لس آنجلس قرار داشته 
است. پنج شنبه نيز در همين منطقه زلزله ديگري رخ 
داد. كارشناسان امريكايي مي گويند زمين لرزه جمعه 
۱۱بار شديدتر از زلزله روز پنج شنبه بوده است. ساكنان 
منطقه در گفت وگو با رسانه هاي محلي از تخريب خانه ها، 
قطع برق و وقوع آتش س��وزي خبر داده اند. تاكنون در 
مورد خرابي ها و تلفات احتمالي اين زلزله بطور رسمي 
گزارشي منتشر نشده است. گفته مي شود زمين لرزه 
روز جمعه شديدترين زلزله در جنوب كاليفرنيا از سال 
۱۹۹۹ تاكنون بوده اس��ت. دو ده��ه پيش نيز زلزله اي 
به قدرت ۷.۱در مقياس ريشتر بخش هاي جنوبي اين 
ايالت را به شدت لرزانده بود كه در پي آن برق در حومه 
لس آنجلس قطع ش��ده بود. فرمانداري كاليفرنيا براي 
منطقه زلزله زده وضعيت فوق العاده اعالم كرده است. 
هدف از اين اقدام تسريع كمك رساني و اختصاص منابع 
الزم براي ياري رس��اني به منطقه عنوان مي شود. بنابر 
گزارش ها، ميليون ها نفر در مناطقي از شمال كاليفرنيا 
تا شهرهاي س��ن ديگو و لس آنجلس، و حتي در شهر 
الس وگلس ايالت نوادا و مرزهاي شمالي مكزيك لرزش 
شديد زمين را حس كرده اند. مركز زمين لرزه پنج شنبه 
نزديكي شهر كوچك ريج كرست در 240 كيلومتري 

لس آنجلس گزارش شده است.

درخواست شوراي امنيت براي 
برقراري آتش بس در ليبي 

گروه جهان|شوراي امنيت سازمان ملل متحد در 
بيانيه اي حمله مرگبار به بازداشتگاه محل نگهداري 
پناهجوي��ان در ليبي را محكوم كرد و خواس��تار 
برقراري آتش بس در اين كشور شد. شوراي امنيت 
سازمان ملل همچنين از كشورهاي ديگر خواسته 

در امور ليبي دخالت نكنند.
به گزارش رويترز، نشست شوراي امنيت چهارشنبه 
يعني يك روز پس از حمله سه شنبه هفته جاري 
كه به مرگ دست كم 53 نفر و زخمي شدن ده ها 
تن منجر شد، تشكيل جلسه داد اما بيانيه اي صادر 
نكرد. ديپلمات ها ب��ه رويترز گفته اند، عدم صدور 

بيانيه به دليل مخالفت امريكا با متن بيانيه بود. 
در همين زمينه، دولت مورد حمايت سازمان ملل 
متحد در ليبي مي گويد امارات متحده عربي با يك 
جنگنده امريكايي اف ۱6 بازداشتگاه پناهجويان 
در حومه طرابلس را بمباران كرده اس��ت. فتحي 
باشاغا وزير كشور »دولت وفاق ملي« ليبي كه در 
طرابلس مستقر است، گفته تحقيقات بيشتري در 
مورد اين حمله آغاز ش��ده است. باشاغا گفته: »ما 
امارات متحده عربي را به بمباران اين مركز با يك 

جنگنده اف ۱6 متهم مي كنيم.«
 او گفت��ه، امارات متحده عربي در س��ال 20۱4 
طرابلس را بمباران كرد و در جنگ ليبي دخالت 
دارد. در سال 20۱4 وزارت دفاع امريكا اعالم كرد 
كه ني��روي هوايي مصر و امارات متحده عربي در 
ش��مال آفريقا حمالت هوايي مخفيانه اي انجام 
داده اند. مصر و امارات متح��ده عربي اين ادعا را 

رد كردند.

محكوميت بزرگ ترين باند 
برده داري مدرن در انگليس 

گروه جهان| عوامل بزرگ تري��ن باند برده داري در 
انگليس كه بيش از 400 نفر در آن به شكل غيرانساني 
براي روزي 50 پنس كار مي كردند، محكوم ش��دند. 
به گزارش بي بي س��ي، دادگاهي در انگليس پنج مرد 
و س��ه زن كه اصالتًا لهستاني بودند به جرم برده داري 
مدرن و پولش��ويي محكوم كرد. اين باند كه توس��ط 
خانواده برزينسكي رهبري مي ش��د افراد سابقه دار، 
بي خانمان و الكلي را براي برده داري جذب مي كردند. 
آنها اهداف خود را با وعده كار و زندگي بهتر به صورت 
قاچاق وارد انگليس كرده اما در ش��رايط بدي اسكان 
مي دادند، بطوري كه برخي حتي هزينه عادي زندگي 

هم نداشتند.
قربانيان اين ش��بكه مخوف از ۱۷ تا 60 س��ال سن 
داش��تند. هر چهار نفر در يك اتاق اسكان و به آنها 
غذاي تاريخ مصرف گذش��ته داده مي ش��د. اغلب 
اقامتگاه ها سرويس بهداشتي و سيستم آب گرمكن 
نداشته و يكي از قربانيان گفت براي شست وشو از 
كانال فاضالب استفاده مي كرده است. قربانيان حق 
اعتراض هم نداشته و در صورت چنين كاري مورد 
ضرب و شتم و تجاوز قرار مي گرفتند. همچنين به آنها 
گفته شده بود اگر دست به فرار بزنند توسط ماموران 

دستگير و اخراج مي شوند.
از اين افراد اغلب براي كارهاي سخت و طوالني در مراكز 
بازيافت زباله و مزارع استفاده مي شد كه بابت آن هم 
دستمزد اندكي مي گرفتند. اين در حالي است كه سران 
شبكه ظرف 5سال بالغ بر 2ميليون پوند درآمد كسب 
كرده اند. اين شبكه در 20۱5 زماني كه دو تن از قربانيان 
فرار كرده و به موسسه خيريه پناه بردند، متالشي شد.

مواد معدني، محور جنگ 
تجاري ژاپن و كره جنوبي

گروه جهان| ژاپن و كره جنوبي كه س��ال ها درگير 
منازع��ات تاريخ��ي و سياس��ي بوده ان��د، اي��ن بار با 
محدوديت هاي صادراتي توسط توكيو در زمينه مواد 
معدني مورد اس��تفاده در فناوري هاي نوين با سئول، 
درگي��ر يك جنگ تجاري ش��ده اند؛ موضوعي كه بار 
ديگر اهميت »موادخام معدني« را در عرصه تجارت 
برجسته كرده است. به گزارش ايرنا، ژاپن اعالم كرده 
محدوديت هايي را براي صادرات سه مورد از مواد مورد 
استفاده در تراشه هاي تلفن هاي هوشمند به كره جنوبي 
در نظر گرفته است؛ اقدامي كه خيلي سريع باعث شد 
تا كره جنوبي به آن واكنش نش��ان دهد و مناسبات نه 
چندان مطلوب طرفين را به چالش بكشد. ژاپن قوانين 
صادرات برخي مواد مورد اس��تفاده در نيمه هادي ها، 
نمايشگرهاي او ال اي دي ارگانيك و ديگر محصوالت 
داراي فناوري پيشرفته را محدود كرد. صادركنندگان 
اكنون بايد مداركي كه هدف و ش��يوه هاي استفاده از 
اين مواد را ش��رح مي دهند به مقامات تحويل داده و 
همچنين تعهد كتبي بدهند كه اين محصوالت براي 
اهداف نظامي اس��تفاده نخواهند شد؛ انتظار مي رود 
صدور مجوز براي ارسال، حدود ۹0 روز به طول انجامد. 
هيروشيگه سكو وزير تجارت ژاپن، مي گويد كه صادرات 
فناوري هايي كه ممكن است براي توليد سالح استفاده 
شوند بايد به دقت كنترل شود، اين يك واقعيت است كه 
ژاپن همواره رفتارهاي تجاري خود را بازبيني مي كند. او 
گفته هر كشوري وظيفه دارد براي محافظت از امنيت 
ملي خود قوانين و مقررات مختلفي را به كار گيرد، دولت 
ژاپن اين اقدامات را در راستاي اين مسووليت انجام داده 

و به همين خاطر لغو آنها ممكن نيست.
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چين امريكا را تهديد كرد
گروه جهان| پكن در صورتي كه امريكا حاضر به 
عمل كردن به تعهداتش نباشد، از خريد محصوالت 
كشاورزي آن كشور خودداري خواهد كرد. روزنامه 
اقتصاد چين نوشته، دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، پ��س از ديدار با ش��ي جين پينگ همتاي 
چيني خود، در حاش��يه اجالس سران گروه20 در 
ژاپن در ماه گذش��ته از شروع مذاكرات و خريدهاي 
بزرگ چين در آينده نزديك خبر داد. در اين گزارش 
آمده: چين اما چنين خريدهايي را بدون قيد و شرط 
انجام نخواهد داد و اگر قرار باش��د واشنگتن به قول 
و قرارهايش پايبندي نش��ان نده��د، فراورده هاي 
كش��اورزي امريكايي هم خريداري نخواهد ش��د.  
چين تاكيد كرده امريكا بايد به قول خود براي فروش 
توليدات و تجهيزات به ش��ركت فناوري مخابراتي 
هوآوي عمل كند و اجازه دهد تا اين شركت آزادانه 
فعاليت هاي خود را دنبال كند در غير اين صورت چين 
هم خريدي انجام نخواهد داد. چين بر اساس اعالم 
امريكا در جريان آن اجالس وعده داد كه خريدهاي 
بزرگي از جمل��ه در زمينه دانه ه��اي روغني انجام 
دهد اما منتظر است تا وضعيت هوآوي و خريدهاي 
تجهيزاتي اين ش��ركت از امريكا روشن شود امريكا 
اما تصريح كرده است تا وقتي مذاكرات تجاري اين 
كشور و چين در جريان باشد و به نتيجه خاصي نرسد، 
تعرفه ها لغو نخواهد شد. بر اساس تازه ترين گزارش ها 
قرار است اولين دور از گفت وگوهاي جديد دو كشور 
پس از نشست سران در هفته آينده در پكن برگزار شود 
و سنجشي براي آتش بس موقت دو كشور خواهد بود. 
امريكا هشدار داده اگر توافقاتي در جريان مذاكرات 
آينده به دست نيايد آن زمان تعرفه هاي جديدي را 
روي 300 ميليارد دالر از كاالهاي ساخت چين كه 
به آن كشور صادر مي شود، اعمال خواهد كرد ضمن 
آنكه ممنوعيت هاي خريد هوآوي از امريكا كماكان 
به قوت خود باقي است. گائو فنگ سخنگوي وزارت 
بازرگاني چين، با اشاره به تعرفه 25درصدي امريكا 
بر روي 250ميليارد دالر از كاالهاي صادراتي چين 
تاكيد كرده اين تعرفه ها بايد براي رس��يدن به يك 
توافق نهايي لغو شود. اين مقام چيني تصريح كرده 
اختالفات بسياري ميان طرفين وجود دارد كه بايد 
درباره آنها گفت وگو شده و برايشان راه حلي پيدا شود. 
او تاكيد كرده همه تعرفه هاي مضاعفي را كه امريكا از 
جوالي20۱8 براي چين و بر روي كاالهاي اين كشور 

در نظر گرفته است، بايد بطور كامل برداشته شود. 

پايان همكاري دانشگاه 
هاروارد با موسسه بن سلمان 

دانشگاه هاروارد امريكا اعالم كرد، به اجراي توافق  
همكاري با موسس��ه خيريه محمد بن س��لمان 
بن عبدالعزيز معروف به »مسك« پايان داده است. 
به گزارش آناتولي، س��خنگوي دانشگاه هاروارد 
گفته بورس تحصيلي تابستانه اي كه هر ساله اين 
دانشگاه براي ۱00 دانشجوي سعودي انتخاب 
شده توسط موسسه مسك اختصاص داده بود، 
ملغي شده است. گرچه دليل لغو اين توافق نامه 
اعالم نش��ده اما به  دنبال قتل جمال خاشقجي 
روزنامه ن��گار و منتقد عربس��تاني در 20۱8 در 
كنسولگري كشورش در اس��تانبول، تعدادي از 
دانشگاه هاي دنيا همكاري خود را با دانشگاه هاي 

سعودي لغو كردند.

تحقيقات درباره جاسوسي 
نظامي ارشد عراقي 

وزير دفاع عراق در پي پخ��ش فايلي صوتي كه 
حاوي تماس تلفني بين فرمانده عمليات االنبار 
و يكي از مزدوران سازمان اطالعات امريكا )سيا( 
بود، دستور تشكيل كميته اي تحقيقاتي را صادر 
كرد. به گزارش روسيا اليوم، پس از پخش فايلي 
صوتي از سوي شبكه اطالع رساني مقاومت كه 
حاوي تماس تلفني بين محمود الفالحي، فرمانده 
عمليات االنبار و يكي از مزدوران س��يا بود، وزير 
دفاع عراق دستور تشكيل كميته اي تحقيقاتي 

در اين زمينه را صادر كرد.

دستگيري 17 شهروند بحريني
نيروهاي امنيتي رژيم آل خليفه بحرين در ادامه 
موج س��ركوب معترضان و فعاالن اين كشور در 
روزهاي گذشته با حضور در محله هاي مختلف، 
دس��تكم ۱۷ نفر را دس��تگير كردند. به گزارش 
اللولوه بحرين، نيروهاي امنيتي با حمله به منطقه 
بوري، ابوصيبع و الشاخوره 6 تن را دستگير كردند. 
نيروه��اي امنيتي بحرين روزهاي چهارش��نبه 
و پنجش��نبه نيز با يورش ب��ه محله هاي بوري، 
ابوصيبع و الش��اخوره ۱۱ نفر را دس��تگير كرده 
بودند. بحري��ن از س��ال 20۱۱ همزمان با موج 
اعتراضات گس��ترده در كشورهاي عربي شاهد 
تظاهرات ضد حكومتي عليه آل خليفه بوده است.

 ده ها نفر در حمله طالبان
به كابل مجروح شدند 

انفجار ي��ك خودروي ح��اوي مواد انفج��اري در 
كابل به زخمي ش��دن دس��تكم ۱٠٠ نفر از جمله 
٣5 دانش آموز منجر ش��د. طالبان مسووليت اين 
انفجار را برعهده گرفته اند. هدف آنان حمله به مركز 
لجستيكي و مهندسي وزارت دفاع افغانستان واقع 
در منطقه پل محمود خان بوده اس��ت. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، پليس كابل اعالم كرده در پي اين 
انفجار درگيري با طالبان در اطراف برج گلبهار ادامه 
داشته و حمله كنندگان كه سه نفر گزارش شدند 
توانسته اند پس از انفجار وارد ساختمان وزارت دفاع 

شده و با نيروهاي پليس درگير شوند.
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عكسروز

چهرهروز

نعمتاللهيدربرجميالدكنسرتميدهد
روزبه نعمت اللهي خواننده موسيقي پاپ ايران روز چهارشنبه دوم مرداد تازه ترين كنسرت خود را با نام »نفس نفس تا دريا« در 
مركز همايش هاي برج ميالد تهران برگزار مي كند. در اين كنسرت سامان احتشامي نوازنده شناخته شده پيانو در كنار نعمت اللهي 
حضور خواهد داشت. اين در حالي است كه گفته مي شود گروهي از نوازندگان مطرح اركسترهاي سمفونيك و ملي در برنامه پيش 
رو به عنوان نوازنده حضور دارند. از نكات قابل توجه اين كنس��رت كه بي ارتباط با موضوع مناقشه برانگيز تصويب قانون اخذ ۱۰ 
درصد بهاي بليت اجراهاي صحنه اي در تهران و كالن شهرها به حساب درآمد عمومي نيست، گراني بليت كنسرت در تعدادي از 

جايگاه ها است كه طبق اعالم سامانه فروش بليت قيمت ها از ۵۰ هزار تومان تا ۲۵۰ هزار تومان تعيين شده است. 

بازارهنر

هيجانعلينصيريانازديدنمجسمهاش

دعوتدوفيلمايرانيبهجشنواره»جيفوني«ايتاليا

ركوردشكنيفرشچياندرحراجيازدهم

ه��ادي مظف��ري مدي��ركل هنرهاي 
تجس��مي، عليرضا تاب��ش مديرعامل 
فارابي و علي نصيريان بازيگر پيشكسوت 
س��ينما و تئاتر روز جمع��ه ۱۴ تيرماه 
از دومين س��مپوزيوم مجسمه سازي 
مفاخر معاصر ايران بازديد كردند. هادي 
مظفري مديركل هنرهاي تجس��مي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، عليرضا 

تابش مديرعامل بني��اد س��ينمايي فارابي و علي 
نصيريان بازيگر پيشكسوت سينما و تئاتر روز جمعه 
۱۴ تيرماه از دومين سمپوزيوم مجسمه سازي مفاخر 
معاصر ايران واقع در عمارت عين الدوله، نگارخانه 
ب��رگ بازديد كردند. يكي از مجس��مه هاي مفاخر 
معاصر كه در اين سمپوزيوم در حال ساخت است، 
به علي نصيريان تعلق دارد كه توسط مهناز نوروزي 
شهري هنرمند مجسمه ساز در حال تكميل شدن 
است. علي نصيريان در بازديد از سمپوزيوم گفت: 
وقتي قرار اس��ت پرتره هنرمند شناخته ش��ده اي 
ساخته شود، كار را بايد به مجسمه سازان برجسته 
و صاحب سبك بسپارند تا نتيجه كار خوب باشد. او 

پس از مواجهه با مجسمه پرتره اش بيان 
كرد: از ديدن اين مجسمه هيجان زده 
شده ام و خيلي حس خوبي نسبت به اين 
پرتره دارم. اين سومين مجسمه اي است 
كه از من ساخته شده است. نصيريان در 
ادامه بيش از ۳۰ دقيقه در محل ساخت 
مجسمه اش نشس��ت تا مجسمه ساز 
جواني كه مشغول ساخت پرتره او بود، 
بتواند از چهره اش طراحي كند. او همچنين درباره 
جانمايي مجس��مه اش در شهر نيز گفت: براي من 
فرقي نمي كند مجسمه ام كجا نصب شود، اما چنين 
مجسمه هايي بايد در مكان هايي كه هم هنرمندان 
و هم م��ردم حضور دارن��د، از جمله تئاتر ش��هر يا 
پ��ارك خانه هنرمندان نصب ش��وند. اين هنرمند 
پيشكس��وت بيان كرد: مردم نسبت به هنرمندان 
عرصه هاي مختلف حساسيت خاصي دارند و بايد 
در انتخاب شخصيت هايي كه قرار است پرتره شان 
ساخته شود، سخت گيري بيشتري صورت گيرد. 
بايد پرتره هنرمنداني ساخته شود كه درعرصه خود 

شاخص هستند.

چهل ونهمين جش��نواره فيلم كودك و 
نوجوان »جيفوني« در كشور ايتاليا امسال 
ميزبان نمايش دو فيل��م ايراني »ضربه 
فني« و »تور و ماه��ي« خواهد بود. اين 
رويداد سينمايي از ۲۸ تير تا ۵ مرداد/۱۹ 
تا ۲۷ جوالي در ايتاليا برگزار خواهد شد 
و مهم ترين جشنواره سينمايي كودك 
ونوجوان دنيا محس��وب مي شود، فيلم 

بلند سينمايي »ضربه فني« ساخته غالمرضا رمضاني 
و فيلم كوتاه »تور و ماهي« س��اخته علي نيكفر را به 
نمايندگي از سينماي ايران در بخش اصلي و رقابتي 
فيلم هاي باالي ۱۰ س��ال به نمايش مي گذارد. فيلم 
»ضربه فني« درباره سه نوجوان است كه هر كدام از 
راهي به دنبال قهرماني در يك جام معتبر هستند اما 
هميشه قهرمان آن كسي نيست كه برنده مي شود! 

نس��يم ادبي، افشين هاش��مي، نازنين 
احمدي، سيروس همتي، مجيد نوروزي، 
درس��ا بختيار و مليحه كيا در اين فيلم 
نقش آفريني مي كنند و سپهراد فرزامي، 
سياوش اس��دپور، علي ملكيان، حسين 
لطف��ي، متين جان جان��ه، محمدامين 
مرادي، پوريا ايماني و هس��تي فرامرزي 
بازيگران نوجوان اين فيلم هس��تند. در 
خالصه داس��تان فيلم كوتاه »تور و ماهي« نيز آماده 
است: »تور و ماهي« داستان تمام ماهي هاي كوچك 
درياست كه آرزويي جز برگشت به آب ندارند. عباس 
كيارس��تمي، امير نادري، مجيد مجي��دي و پوران 
درخشنده از جمله س��ينماگران ايراني هستند كه 
تاكنون موفق به كسب جايزه از جشنواره فيلم معتبر 

»جيفوني« ايتاليا شده اند. 

يازدهمين حراج ته��ران عصر در حالي 
برگزار شد كه مجس��مه »سر شاعر« از 
پروي��ز تناولي با رقم ۳ ميلي��ارد و ۲۰۰ 
ميليون تومان به عنوان گران ترين اثر به 
فروش رسيد. در اين دوره حراج ۸۰ اثر 
از ۶۰ هنرمند براي فروش گذاشته شد 
كه آثار هنرمنداني چون منير شاهرودي 
فرمانفرماييان، محمد احصايي، حسين 

زنده رودي، پرويز تناولي، منصور قندريز، س��هراب 
سپهري، محمود فرشچيان، آيدين آغداشلو، صادق 
تبريزي، كوروش شيشه گران، ابوالقاسم سعيدي و 
مسعود عربشاهي و… درميان اين آثار بود. نمايشگاه 
آثار حاضر در يازدهمين حراج تهران در محل هتل 
آزادي برپا ش��د كه اتفاقًا س��يدعباس صالحي وزير 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي به همراه س��يدمجتبي 
حسيني معاون هنري وزير و هادي مظفري مديركل 
دفت��ر هنرهاي تجس��مي از بازديدكنن��دگان اين 
نمايشگاه بودند. مراسم كه با اجراي حسين پاكدل 
برگزار ش��د، با ارايه اثري از جمش��يد س��ماواتيان 
كليد خورد كه ۴۰ ميليون تومان به فروش رس��يد. 
دومين اثر، متعلق به گارني��ك درهاكوپيان بود كه 
۸۰ تا ۱۲۰ ميليون تومان قيمت گذاري ش��ده بود و 
۱۲۰ ميليون تومان فروخته شد. همچنين تابلوي 
نقاش��ي بدون عنوان پروانه اعتمادي ۱۵۰ ميليون 
تومان چكش خ��ورد. تابلوي بعدي متعلق به جعفر 
روح بخش بود كه تا ۳۰۰ ميليون تومان قيمت گذاري 
ش��ده بود و ۲۲۰ ميليون تومان فروخته شد. تابلوي 
بدون عن��وان و فيگوراتيو ص��ادق تبريزي كه ۳۰۰ 
ال��ي ۴۰۰ قيمت گذاري ش��ده ب��ود، ۴۴۰ ميليون 

تومان چك��ش خورد. »س��واران را چه 
شد؟« عنوان تابلوي ناصر اويسي بود كه 
۲۸۰ ميليون تومان فروخته شد. تابلوي 
نقاش��ي منوچهر نيازي اثر بعدي حراج 
بود ك��ه ۲۰۰ ميليون توم��ان فروخته 
شد. اثر بعدي تابلوي نقاشي عبدالرضا 
دريابيگي بود كه تا ۳۵۰ ميليون تومان 
قيمت گذاري ش��ده بود. اي��ن اثر ۲۸۰ 
ميليون تومان چكش خ��ورد. اثر بدون عنوان ليلي 
متين دفتري با قيمت پاي��ه ۳۰۰ الي ۴۰۰ ميليون 
تومان، با قيمت ۵۵۰ ميليون تومان فروخته ش��د. 
تابلوي آبرنگ منير فرمانفرماييان نيز كه با قيمت پايه 
۲۵۰ تا ۳۵۰ ميليون تومان عرضه شد، ۳۴۰ ميليون 
تومان فروخته شد. تابلوي »گل هاي كوكب« محمود 
جوادي پ��ور، اثر بعدي بود ك��ه ۱۵۰ ميليون تومان 
چكش خورد. تابلوي ابوالقاس��م س��عيدي هم كه با 
قيمت پايه ۴۰۰ تا ۶۰۰ ميليون تومان عرضه شده بود، 
۶۰۰ ميليون تومان فروخته شد. احمد وثوق احمدي 
ديگر هنرمندي بود كه تابلوي آبرنگ روي مقواي او 
۵۵ ميليون تومان خريداري شد. اثر بعدي متعلق به 
محمود فرشچيان بود كه يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
تومان قيمت گذاري شده بود. اين اثر بدون عنوان كه 
در آن عروج حضرت عيس��ي)ع( تصوير شده بود، دو 
ميليارد تومان چكش خورد. با فروش اين تابلو ركورد 
فروش آثار محمود فرش��چيان در دوره هاي گذشته 
حراج تهران نيز شكسته شد. تابلوي »پرسپوليس« 
متعلق به زنده ياد احمد اسفندياري كه در سال ۱۳۴۴ 
خلق شده بود، پنجاه و چهارمين اثري بود كه در حراج 

عرضه شد. اين اثر ۱۱۰ ميليون تومان فروخته شد.

تاريخنگاري

قطعرابطهبااسراييلبهدستورمصدق
بيست و هفت سال پيش از پيروزي انقالب اسالمي بود كه دكتر محمد مصدق در جريان 
مبارزات ضداستعماري خود، به سوي تقويت رابطه با كشورهاي عربي رفت و در ١٦ تيرماه 
١٣٣٠ با فراخواندن نمايندگان ايران از تل آويو روابط سياسي و ديپلماتيك خود را با اسراييل 
قطع كرد.  همزمان با جنبش ملي شدن صنعت نفت و تشكيل كابينه محمد مصدق، بار 
ديگر موضوع روابط ايران و اسراييل به ميان كشيده شد. از يك سو مبارزات نفتي در ايران 
دنبال مي شد و از سوي  ديگر روحيه ضدامپرياليسم دولت مصدق به كشورهاي عربي نيز 
رسيده بود و روابط آنها هر روز عميق تر مي شد. كشورهاي عربي به مقامات دولت مصدق 
اطالع داده بودند كه اگر ايران شناسايي اسراييل را پس بگيرد، از ما در جريان اختالفات ايران 
و انگلستان بر سر مساله نفت حمايت مي كنند. كنارگذاشتن ارتباط گسترده با اسراييل 
در راستاي جلب حمايت بازيگران بزرگ بين المللي همچون امريكا فقط خواسته مصدق 
نبود و چهره هاي اثرگذار داخلي ديگري نيز با او هم نظر بودند. براي مثال آيت اهلل كاشاني 
در مصاحبه اي با روزنامه المصري بغداد گفته بود: »فسخ شناسايي اسراييل توسط ايران 
حتمي است«. بي گمان گسترش روابط ايران و مصر دردوران مصدق و محبوبيت او در اين 
كشور، نقش مهمي در ادامه مسير به سوي قطع رابطه با اسراييل ايفا كرد. اين محبوبيت با 
استقبال گسترده مردم قاهره از مصدق در آن سفري كه از نيويورك )سخنراني در سازمان 
ملل( برمي گشت، خيلي به چشم آمد. مصدق در آبان ١٣٣٠ و در پاسخ به دعوت نحاس 
پاشا، نخست وزير مصر، درحالي كه حكومت سلطنتي اين كشور تقريبا به آخر كار رسيده 
بود، به قاهره رفت. حضور او در مصر احساسات ضدانگليسي مردم اين كشور را كه آرام آرام 
درگير قضاياي مربوط به كانال سوئز مي شدند بسيار تحريك مي كرد و به همين دليل دولت 
انگلستان و مخالفان مصدق در مجلس شوراي ملي با انجام اين سفر موافق نبودند. كابينه 

مصدق تنها به فراخواني كادر سياسي اقدام كرد و نه فسخ شناسايي دوفاكتوي اسراييل. اما 
با وجود اين باقر كاظمي، وزير امور خارجه دولت مصدق، تالش هايي را در جهت تعطيلي 
فعاليت آژانس يهود در ايران انجام داد. به هر روي اعراب اقدام ايران را به منزله فسخ شناسايي 
دوفاكتوي اسراييل تلقي كردند. در پي كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت قانوني 
دكتر مصدق، سياست هاي دولت در برخي موضوعات تا ۱۸۰ درجه تغيير كرد و از آن جمله 

قطع رابطه با اسراييل بود كه به فراموشي سپرده شد.

میراثنامه

تبريزقديمازدلوالمانسربرآورد
از روز جمعه تصاوير منتشر شده از نشست زمين در 
كوچه والمان تبريز از بيرون آمدن آثار تاريخي از دل 
خاك در اين محله خبر مي دهند. گزارشات ميداني از 
محله والمان تبريز و ثبت تصاوير و ويديوهايي از محل 
نشست زمين، تأييدي بر اين ادعاست.  با وجود گذشت 
دو روز از انتش��ار اين تصاوير و ت��الش براي دريافت 
جزييات و صحت تاريخي بودن يا نبودن آثار كش��ف 
شده، بهروز مهدوي، فرماندار تبريز، كسب اطالعات 
و اظهارنظر كارشناسانه در اين خصوص را به اداره كل 
ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي محول كرد. مرتضي 
آبدار، مديركل مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري آذربايجان شرقي نيز به ايسنا گفت: دستور 
توقف عملي��ات عمراني در محدوده اي كه نشس��ت 
زمين رخ داده است، از روز پنجشنبه ۱۳ تير ماه صادر 
و عمليات متوقف شده است. او افزود: باستان شناسان 
و كارشناس��ان معاونت ميراث فرهنگي اداره كل به 
منظور بررس��ي هاي بيش��تر در محل حضور دارند و 
نتايج بررس��ي ها اعالم مي ش��ود. كريم ميمنت نژاد، 

تاريخ پژوه و تبريز پژوه با بيان اينكه آثار كش��ف شده 
در محله والمان تبريز قطعًا مي تواند بخشي از تبريز 
قديم باشد، گفت: هنوز ماهيت اين آثار مشخص نشده 
است، اما ظاهر اين سازه به كانال قنات شباهت دارد و 
احتمال ضعيف نيز وجود دارد كه اين سازه مناره باشد. 
او با بيان اينكه با توجه به ساخت و ايجاد تبريز جديد 
روي تبريز قديم كه در زلزله ۱۱۹۴ قمري از بين رفت، 
افزود: نجف قلي خان دمبلي، پادش��اه كرد تبار وقت 
تبريز به دليل تعلق خاطر مردم به تبريز و سخت بودن 

آوار برداري، سازه هاي جديد پس از وقوع زلزله را روي 
س��ازه هاي قديمي و تخريب ش��ده بنا كرد؛ بنابراين 
احتمال كشف آثار تاريخي مربوط به تبريز قديم در 
هر بار كاوش، حفاري هاي عميق و ساير عمليات هاي 
عمراني به ويژه در مركز شهر وجود دارد. وي با اشاره 
به پروژه احداث زير گذر قاضي طباطبايي در خيابان 
جمهوري اسالمي تبريز تاكيد كرد: طي احداث اين 
پروژه كه ۲۰ س��ال قبل انجام ش��د نيز آثار تاريخي 
مش��ابهي در حفاري هاي مربوط به اين پروژه كشف 
شد كه متأسفانه با بي توجهي از بين رفت. ميمنت نژاد 
اظهار كرد: با توجه به رشد اجتماعي مردم نسبت به ۲۰ 
سال گذشته و حساسيت مردم و مسووالن، شنيديم 
كه دستور توقف عمليات عمراني پروژه نشست زمين 
در محله والمان به اين دليل صادر شده است. او متذكر 
شد: با توجه به دانش و علم قبلي نسبت به تبريز قديم 
و مدفون شدن آن زير تبريز جديد، مي توان از اين آثار 
مكشوفه براي توسعه گردشگري و افزايش تعلق خاطر 

مردم نسبت به شهرشان استفاده كرد. 

ايستگاه

منتقدانبروندبهدرك!

سالمتروانهنرمندان
كرهجنوبيتهديدميشود

فيلمنامه نويس و بازيگران 
س��ريال بازي تاج و تخت 
طرف��داران منتق��د اين 
سريال را گستاخ دانستند 
و گفتند هركسي انتقادي 
دارد ب��ه درك ب��رود. 
طرفداران س��ريال »بازي 
تاج و تخت« كه از چگونگي 

پايان گرفتن داستان در سري هشتم آن بسيار دلخور 
بودند يك طومار تهيه كرده و بيش از يك ميليون امضا 
جمع آوري كردند و در آن خواستار بازنوشت بخش 
پاياني توسط نويسندگان شايسته و با كفايت شدند. 
جرج آرآر مارتين نارضايتي خود را در مورد انتقادهاي 
منفي هواداران در مورد فصل پاياني »بازي تاج و تخت« 
نشان داد. نويسنده اين سريال تخيلي در گفت وگو 
با پادكس��ت مالتين گفت: »در گذش��ته طرفداران 
فيلم هاي كمدي، علمي تخيلي با فرهنگ متفاوتي 
در مجالت و كلوپ ها با فيلم ها برخورد مي كردند تا 
امروز كه در فضاي مسموم اينترنت رفتار مي كنند. 
آن زمان هم اختالف نظرها وجود داش��ت، درگيري 
وجود داش��ت، اما نه مثل اين جنوني كه در اينترنت 
شاهد هستيم«. مارتين افزود: »ميزان موفقيت بازي 
تاج و تخت و رسيدن آن به تمام نقاط جهان به طريقي 
تأثيرگذاري فرهنگي اس��ت. اين چيزي نيست كه 
كس��ي بتواند انتظار داشته باشد و چيزي نيست كه 
من درنظر داشته باشم دوباره تجربه كنم«. همچنين 
سوفي ترنر بازيگر نقش سانسا استارك، با »گستاخ« 
خواندن طرفداران باعث تحريك آنها شد و در ادامه 
كيت هرينگتون )جان اس��نو( گفت: »هر كسي كه 
شكايت داره بره به درك«. ترنر گفت: »فكر مي كنم 
تمام اين طومارها و اعمالي مثل اين، بي احترامي به 
عوامل سازنده فيلم، نويسندگان و فيلمسازاني است 
كه براي ده سال خستگي ناپذير كار كردند و فقط يازده 

ماه فصل آخر را فيلمبرداري كردند«.

در حالي كه تاكنون چند 
تن از س��تاره هاي دنياي 
سرگرمي كره جنوبي خود 
خواسته از زندگي دست 
كشيده اند از افسردگي به 
عنوان يك��ي از مهم ترين 
عواملي كه موجب مي شود 
آنها دس��ت به خودكشي 

بزنند ياد مي ش��ود. به گزارش ورايتي، جي كي كيم 
دونگ-اوك خواننده و آهنگساز اهل كره جنوبي اخيراً 
يك ترانه سينگل جديد با عنوان »بمان« منتشر كرد 
كه در واقع پيامي بود براي افرادي كه قصد خودكشي 
دارند. كيم در مصاحبه اي با رسانه هاي محلي گفت 
نبرد همكارانش با افس��ردگي را از نزديك مشاهده 
كرده است. متأسفانه اين آهنگ از نظر زماني نيز در 
شرايط بسيار خاصي منتشر شد؛ زيرا جئون مي سئون 
بازيگر كره اي در هفته اي كه گذشت بر اثر خودكشي 
جان خود را از دست داد و اين مساله نگراني ها درباره 
سالمت رواني افرادي را كه به نظر مي رسد هميشه در 
مركز توجه قرار دارند، تشديد كرد. جئون ۴۸ ساله 
تنها چند ساعت پيش از اينكه براي يك اجراي از پيش 
برنامه ريزي شده روي صحنه برود در هتلي در جونجو 
مرده پيدا شد. با وجود اينكه پليس گزارش داد كه هيچ 
يادداشتي مبني بر خودكشي پيدا نشده، شركت بواس 
انترتينمنت كه مدير برنامه هاي اوست در بيانيه اي 
گفت كه او مدت ها براي افسردگي تحت درمان بوده 
و به اين ترتيب تا حدود زي��ادي راه را براي احتمال 
خودكشي جئون باز گذاشت. صنعت سرگرمي كره 
به شدت فشار بااليي بر هنرمندانش اعمال مي كند. 
لي يو-يون��گ بازيگر كره اي اخيراً در حس��اب هاي 
رسانه هاي اجتماعي خود نوشت: »اميدوارم بميرم. 

هر روز حس جهنم را دارم. مي خواهم فرار كنم«. 

آخرينوضعيتباشگاهپرسپوليسوبرانكوايوانكوويچاعالمشد

ازاحتمالجداييسيدجاللواحمدزادهتاداليلانتخابكالدرون

باش��گاه پرس��پوليس اميدوار است در 
اولين جلسه با برانكو ايوانكوويچ سرمربي 
سابق خود به تفاهم برسد. بعد از جدايي 
برانكو ايوانكوويچ از پرسپوليس، اين باشگاه اقدام به 
شكايت از سرمربي سابق خود به خاطر عقد قرارداد 
با باشگاه االهلي عربس��تان كرد. دو طرف براي هم 
فرصت هايي را براي گفت وگو و حل مشكل به صورت 
دوستانه و تفاهم پيشنهاد كردند. مهدي محمدنبي 
عضو هيات مديره پرسپوليس درباره تكليف برانكو 
ايوانكوويچ يادآور شد: برانكو سال ها در پرسپوليس 
زحمت كشيده است و نيت باشگاه اين است با تفاهمي 
كه انجام مي شود، موضوع حل ش��ود. وكيل برانكو 
هم مكاتباتي با آقاي عرب داش��ته و بخش حقوقي 
و بين المللي باش��گاه هم پيگير است. نبي ادامه داد: 
اميدوارم در اولين فرصت با جلس��ه اي كه با وكيل او 
داريم به تفاهم برسيم. ايشان ۶۰ درصد از قراردادش را 

وقتي در ايران بود، دريافت كرد. در يك مقطع زماني، 
برانكو جز پاداش ها، دريافتي نداش��ت. هيات مديره 

تالش كرد و ۶۰ درصد از ق��راردادش كه نزديك به 
۵۰۰ هزار يورو بود را پرداخت كرد.

عضو هيات مديره پرس��پوليس به ابهامات اين روزهاي 
سرخپوشان از جمله احتمال جدايي سيدجالل حسيني 
و فرشاد احمدزاده واكنش نش��ان داد و درباره بازگشت 
وحيد اميري و پيش��نهادات بيرانون��د توضيحاتي داد. 
مهدي محمدنبي در اردوي پيش فصل پرس��پوليس 
گفت: وقتي كالدرون به ته��ران آمد، روز اول بازديدي از 
محل كمپ كردان داشت و تاييد كرد اردوي ما در كردان 
و ايران برگزار ش��ود. بعد كه با مسووالن كمپ صحبت 
كرديم، گفتند در تاريخ مدنظر ش��ما س��پاهان كردان 
را رزرو كرده اس��ت و اخالقي نبود اين كمپ را بگيريم. 
براي همين تصميم گرفتيم نزديك ش��هر اس��تانبول 
اردوي پيش فصل خ��ود را برگزار كنيم. او درباره داليل 
انتخاب كالدرون و حذف ساير گزينه ها گفت: با ۵ نفر در 
استانبول ظرف يك روز و نيم و هر كدام ۵ ساعت صحبت 
كرديم. گزينه هاي ما آدم هاي باتجربه بودند. در نهايت به 
كالدرون و كاررا رسيديم. نهايتًا متوجه شديم كالدرون 
اين ظرفيت را دارد كه به پرس��پوليس كمك كند. نبي 
تاكيد كرد: رقم پيشنهادي كالدرون هم خوب بوده است. 
شايد او و دستيارانش كمتر از يك ميليون دالر قرارداد 
بسته اند. عضو هيات مديره پرسپوليس يادآور شد: بعد از 
سه قهرماني پياپي، كار در پرسپوليس سخت است. حفظ 
قهرماني سخت تر از به دست آوردن آن است. ايشان در 
بدو ورودش به ايران و در فرودگاه اين نويد را داد كه تمام 
تالشش را مي كند تا پرسپوليس قهرمان شود. نبي در 
خصوص اينكه صحبت هاي كال��درون در بدو ورودش 
به ايران اشتباه ترجمه و اعالم شده بود پرسپوليس جزو 
سه تيم برتر دنيا است، گفت: پرسپوليس جزو سه باشگاه 
برتر دنيا هست! بهترين بودن فقط به رنكينگ نيست و 
به تعداد هواداران هم هست. از اين جهت كه در دنيا اول 
هستيم! وي درباره مش��كالتي كه بعد از جدايي برانكو 
براي همسايه باشگاه پرسپوليس پيش آمد، يادآور شد: 

ما هواداران خاص و هواداران خيلي خاص داريم! گاهي 
اوقات اين حواشي هست و بايد آن را مديريت كرد. عضو 
هيات مديره پرسپوليس درباره تكليف برانكو ايوانكوويچ 
يادآور شد: برانكو سال ها در پرسپوليس زحمت كشيده 
است و نيت باشگاه اين است با تفاهمي كه انجام مي شود، 
موضوع حل شود. وكيل برانكو هم مكاتباتي با آقاي عرب 
و بخش حقوقي و بين المللي باش��گاه داشته است. در 
اولين فرصت با جلس��ه اي كه با وكيل او داريم به تفاهم 
برسيم. ايش��ان ۶۰ درصد از قراردادش را وقتي در ايران 
بود، دريافت كرد. برانكو جز پاداش ها، دريافتي نداشت. 
هيات مديره ت��الش كرد و ۶۰ درص��د از قراردادش كه 
نزدي��ك به ۵۰۰ هزار يورو ب��ود را پرداخت كرديم. نبي 
اظهار كرد: اين تفاهم با وكيل برانكو خواهد شد و اميدوارم 
پرسپوليس و برانكو به شكل منطقي و خوب با هم توافق 
كنند. وي درب��اره وضعيت عليرضا بيرانوند و اينكه اين 
بازيكن قصد داشت از پرسپوليس جدا شود، يادآور شد: 
بيرانوند و عليپور به خاطر حض��ور در اردوي تيم ملي، 
۱۰ روز مرخصي داشتند. ايشان بعد از ۱۰ روز به باشگاه 
مراجعه كرد و با وجود اينكه از سه باشگاه خارجي پيشنهاد 
داشت، در جلسه مقرر ش��د كار را در پرسپوليس ادامه 
بدهد. خودش هم در مصاحبه اش همين را عنوان كرد. 
بيرانوند قرارداد داشت. اين بازيكن از خانواده پرسپوليس 

است و ان شاءاهلل كه مي ماند! عضو هيات مديره پرسپوليس 
كه در برنامه »سالم صبح بخير« حاضر شده بود، درباره 
نقل و انتقاالت اين باشگاه تاكيد كرد: نوع قراردادهايي 
كه با بازيكنان پرس��پوليس در سال هاي گذشته بسته 
شده به گونه اي است كه به راحتي مي توانند جدا شوند. 
خلي��ل زاده، كاميابي نيا، نوراللهي، بيرانون��د و بقيه در 
بندهاي قراردادشان دقت نشده بود. اسم نمي آورم ولي 
حداقل چهار يا پنج نفر از آنها پيشنهاد خارجي داشتند. 
نوع قراردادها به گونه اي بود كه دوس��تان مي توانستند 
راحت جدا ش��وند. باشگاه جلسات مختلفي گذاشت و 
اين بازيكنان را حفظ كرديم. اين كار، كار ساده اي نبود. 
اينكه گفته مي شود براي بازيكن اقدام شده است يا خير، 
 بايد بگويم ليست بزرگس��االن ما ثابت و پر شده است 
جز بوديمير كه جدا شده است. نبي درباره جذب مهاجم 
تاكيد كرد: بله، آقاي كالدرون بعد از آناليز تعداد بازيكنان 
يك بازيكن بسيار خوب و ملي پوش آسيايي را معرفي كرد 
و اميدواريم به ليست اضافه شوند. او در مورد ليست مازاد 
پرسپوليس تصريح كرد: در هيات مديره هيچ چيز مصوب 
نشده است و كالدرون تا ديروز هيچ كس را در ليست مازاد 
نگذاشته بود. مي توانيم يك بازيكن جاي بوديمير بگيريم. 
مثاًل رضا شكاري هم سهميه زير ۲۳ سال است و مشكلي 
نداريم. نبي در خصوص گاليه مديرعامل باشگاه ذوب آهن 
و هشدار وي نس��بت به جذب رضا شكاري اظهار كرد: 
ذوب آهن با ما كنار مي آيد. البته ذوب آهن با باشگاه سابق 
اين باشگاه در دعوا است. شكاري سير نقل و انتقاالت را 
قانوني طي كرده است. براي جذب شكاري بخش حقوقي 
پيگير است تا اشتباه طارمي و محروميت تكرار نشود. عضو 
هيات مديره پرسپوليس در خصوص احتمال بازگشت 
وحيد اميري يادآور شد: پرسپوليس خانه وحيد اميري 
است. ايرج عرب دارد اين قضيه را دنبال مي كند. باشگاه با 

اين بازيكن تماس گرفته است.

ورزشي
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